Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΕΦΕ ΚΑΙ ΤΟΥ "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ" (Έκδοση 3)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.) σε συνεργασία µε τον
Τηλεοπτικό και Ραδιοφωνικό Σταθµό ΣΚΑΙ παρέχει σε µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην
Α' και τη Β' Λυκείου 5.000 υποτροφίες για την επόµενη σχολική χρονιά, στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Κάθε φροντιστηριακή µονάδα που συµµετέχει στο
πρόγραµµα θα παράσχει µια υποτροφία για την Α' και µια υποτροφία για τη Β' Λυκείου.
Κριτήρια για την παροχή των υποτροφιών θα είναι οι συµµετοχή στα ∆ιαγνωστικά Τεστ της
ΟΕΦΕ που θα διεξαχθούν αρχές Σεπτεµβρίου (∆είτε σχετικά το τµήµα 3 στη συνέχεια) και
Κοινωνικά Κριτήρια (∆είτε το Τµήµα 4).
2. ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Οι µαθητές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής για να είναι υποψήφιοι για τις
υποτροφίες. Η αίτηση µπορεί να γίνει µέσω της ιστοσελίδας της οµοσπονδίας www.oefe.gr (Στο
τµήµα Επαναληπτικά Θέµατα-∆ιαγνωστικά Τεστ-Υποτροφίες).
Εκεί, µέσω ηλεκτρονικού χάρτη, θα βρείτε την περιοχή σας, τα φροντιστήρια που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα, µε τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και την ιστοσελίδα τους, θα επιλέξετε ένα από αυτά και:
α. Θα υποβάλλετε οι ίδιοι (µαθητές ή γονείς) την αίτησή σας ηλεκτρονικά. Η φόρµα της αίτησης θα
εµφανιστεί όταν πατήσετε το εικονίδιο της "Αίτησης για Υποτροφία" που αντιστοιχεί στο
φροντιστήριο, ή
β. Θα επικοινωνήσετε µε το φροντιστήριο της επιλογής σας για να καταχωρήσει αυτό την αίτησή
σας.
Θα υπάρχει απόλυτη εχεµύθεια ως προς την τήρηση των στοιχείων που θα δοθούν και θα
τηρηθούν οι κανόνες της νοµοθεσίας περί προσωπικών δεδοµένων. Για διευκρίνιση επικοινωνήστε
µε το φροντιστήριο που επιλέγετε.
3. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Τα ∆ιαγνωστικά Τεστ απευθύνονται σε όλους τους µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α'
και τη Β' Λυκείου, ανεξάρτητα από το εάν είναι υποψήφιοι για υποτροφία ή όχι.
Τα τεστ είναι ανάλογα µε τα διαγνωστικά τεστ ή τεστ κατάταξης που είναι ευρύτατα διαδεδοµένα
στο εξωτερικό και διεξάγονται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου, προκειµένου να εντοπιστούν
και να αντιµετωπιστούν οι αδυναµίες των µαθητών. Θα είναι διαθέσιµα 3 ∆ιαγνωστικά Τεστ:
4Ένα για τους µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α' Λυκείου, στο οποίο θα εξεταστούν
τα µαθήµατα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηµατικά.
4Ένα για τους µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Β' Λυκείου (Οµάδα Προσανατολισµού
Ανθρωπιστικών Σπουδών), στο οποίοι θα εξεταστούν στα µαθήµατα: Νεοελληνική Γλώσσα,
Άλγεβρα και Αρχαία Ελληνικά.
4Ένα για τους µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Β' Λυκείου (Οµάδα Προσανατολισµού
Θετικών Σπουδών), στο οποίοι θα εξεταστούν στα µαθήµατα: Νεοελληνική Γλώσσα, Άλγεβρα και
Φυσική.
Τα ∆ιαγνωστικά Τεστ, θα διεξαχθούν στις 11.30 π.µ.:
• Στις 2/9 (Α' Λυκείου) και 3/9 (Β' Λυκείου) στους περισσότερους νοµούς της χώρας

• Στους νοµούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Καρδίτσας, Καβάλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Πρέβεζας,
Ιωαννίνων, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Πρέβεζας και Φλώρινας τα τέστ θα δοθούν στις
9/9 (Α' Λυκείου) και 10/9 (Β' Λυκείου)
Πολλά φροντιστήρια και από τις 2 παραπάνω οµάδες θα παρέχουν το τεστ και στις 2 οµάδες
ηµεροµηνιών. Εποµένως, καλό θα είναι οι ενδιαφερόµενοι µαθητές πριν από την υποβολή της
αίτησης συµµετοχής τους να επικοινωνήσουν µε το φροντιστήριο της επιλογής τους για την
επιβεβαίωση των διαθέσιµων ηµεροµηνιών διεξαγωγής των τεστ στο φροντιστήριο.
Το κάθε µάθηµα που εξετάζεται στα τεστ, περιλαµβάνει ερωτήσεις από γνωστικές ενότητες που
έχουν διδαχθεί σε προηγούµενες τάξεις και αφορούν σε βασικές γνώσεις, έννοιες και
µεθοδολογίες. Τα τεστ θα αποτελούνται από 30-40 ερωτήσεις, θα είναι απλά, σύντοµης διάρκειας
και θα ληφθεί υπόψη, η αποχή λόγω των θερινών διακοπών από τα µαθήµατα για περισσότερο
από 2 µήνες.
Η επίδοση σε ένα από τα ∆ιαγνωστικά Τεστ είναι βασικό κριτήριο για την ανάδειξη των
υποτρόφων. Ως προς τη µοριοδότηση, ο µέγιστος δυνατός αριθµός µορίων από το διαγνωστικό
τεστ είναι 100.
4Όσοι από τους µαθητές επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για υποτροφία θα πρέπει να
προσέλθουν για να δώσουν το τεστ υποχρεωτικά στις 11.30 π.µ., στις ηµεροµηνίες που έχουν
καθοριστεί.
4Όσοι µαθητές επιθυµούν να συµµετάσχουν στα ∆ιαγνωστικά Τεστ, αλλά δεν
ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για υποτροφία, θα µπορούν να εξεταστούν αργότερα την
ίδια ηµέρα ή άλλη ηµέρα σε χρόνο που θα καθοριστεί από την κάθε συµµετέχουσα φροντιστηριακή
µονάδα (επικοινωνήστε µαζί τους). Τα αποτελέσµατα του ∆ιαγνωστικού Τεστ για όσους µαθητές
δεν είναι υποψήφιοι για υποτροφία θα ανακοινωθούν στους µαθητές και τους γονείς µετά από
σχετική συννενόηση µε το φροντιστήριο.
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Τα κοινωνικά κριτήρια τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την ανάδειξη των υποτρόφων είναι τα εξής:
1. Αριθµός Μελών Οικογένειας: Για κάθε µέλος της οικογένειας πάνω από τα 4 άτοµα ο
υποψήφιος λαµβάνει 2 µόρια για κάθε άτοµο επί του συνόλου των ατόµων. Π.χ. υποψήφιος, µέλος
οικογένειας µε πατέρα, µητέρα και 4 αδέλφια λαµβάνει 12 µόρια ενώ υποψήφιος, µέλος
οικογένειας µε πατέρα, µητέρα και 2 αδέλφια, λαµβάνει 0 µόρια.
2. Οικογενειακή Κατάσταση:
α. Μέλη µονογονεϊκών οικογενειών: 15 µόρια (Ανύπαντρες µητέρες, απώλεια ενός γονέα. ∆εν
λογίζονται οι οικογένειες που οι γονείς είναι διαζευγµένοι).
β. Ορφανά τέκνα και από τους δύο γονείς: 25 µόρια.
3. Συνολικό Οικογενειακό Εισόδηµα Έτους 2014 (Βάσει του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος της
Φορολογικής ∆ήλωσης του 2015): από 0 - 18.000€ ο υποψήφιος λαµβάνει από 18 έως 1 µόριο
ανά 1000€ εισοδήµατος. Για εισόδηµα από 18.001€ λαµβάνει 0 µόρια. Σηµείωση: Ως Συνολικό
Οικογενειακό Εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα του Συνολικού Εισοδήµατος των δύο
γονέων (εάν υπάρχουν), όπως υπολογίζεται στην 5η σειρά του τµήµατος Γ2. του Εκκαθαριστικού
Σηµειώµατος 2015 του ή των γονέων του υποψηφίου.
4. Ανεργία Γονέων: Ο υποψήφιος µε άνεργους γονείς λαµβάνει µόρια για κάθε ηµέρα ανεργίας
και για κάθε άνεργο γονιό, µε µέσο όρο 10 µόρια για κάθε χρόνο ανεργίας.
Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης δεν είναι διαθέσιµο κάποιο από τα παραπάνω
στοιχεία, µπορείτε να το αφήσετε κενό και να το δηλώσετε στο φροντιστήριο κατά την προσέλευση
του µαθητή. Το φροντιστήριο θα αναλάβει να ενηµερώσει την αίτησή σας.
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5. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Συµπληρωµατικά στα όσα αναφέρονται παραπάνω στα τµήµατα 3 και 4, όλες οι συµµετέχουσες
φροντιστηριακές µονάδες θα ακολουθήσουν υποχρεωτικά τους παρακάτω κανόνες όσον αφορά
στη διεξαγωγή των ∆ιαγνωστικών Τεστ και τη διαδικασία παροχής των υποτροφιών, έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί το ενιαίο και το αδιάβλητο της διαδικασίας:
1. Προθεσµία Εγγραφής Μαθητών: Στο τεστ θα µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι εγγραφέντες
(είτε από τις συµµετέχουσες µονάδες, είτε µόνοι τους µέσω του www.oefe.gr) µέχρι την ώρα
έναρξης του τεστ.
2. Ο κάθε υποψήφιος για υποτροφία θα µπορεί να δώσει µια φορά το τεστ, σε ένα
φροντιστήριο. Οι υποψήφιοι της Β' Λυκείου θα πρέπει να επιλέξουν το ένα από τα δύο τεστ της
τάξης. Θα µπορούν να εξεταστούν και στο άλλο τεστ αργότερα, αλλά το 2ο τεστ δεν θα
υπολογιστεί για την υποτροφία.
3. Έντυπο Απαντήσεων-Κάλυψη Ονόµατος: Οι απαντήσεις των µαθητών θα δίνονται σε ειδικό
απαντητικό δίπτυχο και τα ονόµατα των υποψηφίων θα καλύπτονται µε Μαύρες Αυτοκόλλητες
Ετικέτες (Τύπου Πανελλαδικών).
4. Επιτήρηση: Θα υπάρχει επιτήρηση τύπου πανελλαδικών εξετάσεων κατά τη διεξαγωγή του
τεστ.
5. Μοριοδότηση: Ο κάθε υποψήφιος θα λαµβάνει µόρια σύµφωνα µε τα κριτήρια µοριοδότησης
που αναφέρονται παραπάνω στα Τµήµατα 3 (∆ιαγνωστικά Τεστ) και 4 (Κοινωνικά Κριτήρια). Ο
συνολικός αριθµός των µορίων του κάθε υποψηφίου θα είναι το άθροισµα των µορίων των
παραπάνω κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα διενεργείται κλήρωση.
6. Καταχώριση Επιδόσεων ∆ιαγνωστικών Τεστ: Τα τεστ θα διορθώνονται από το φροντιστήριο
το οποίο θα καταχωρίζει στην Ειδική Ηλεκτρονική Εφαρµογή των ∆ιαγνωστικών Τεστ τον αριθµό
των σωστών απαντήσεων του κάθε υποψηφίου στο τεστ σε ειδικά διαµορφωµένη φόρµα.
7. Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Υποτροφιών: Τα αποτελέσµατα θα εκδοθούν από Ειδική
Ηλεκτρονική Εφαρµογή στην οποία εισάγονται τα αποτελέσµατα των ∆ιαγνωστικών Τεστ και τα
στοιχεία των Κοινωνικών Κριτηρίων. Επικοινωνήστε µε το φροντιστήριο στο οποίο εξεταστήκατε
από τη ∆ευτέρα 14/9/2015.
8. ∆ικαιολογητικά: Καταρχάς, δεν απαιτείται κατάθεση δικαιολογητικών για συµµετοχή στη
διαδικασία των υποτροφιών. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσει όποιος
υποψήφιος αναδειχθεί υπότροφος, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ανακοίνωση των
αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση µη προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών ή µη
επιβεβαίωσης των στοιχείων που είχαν δηλωθεί, ο υποψήφιος αποβάλλεται από τη διαδικασία και
η υποτροφία παρέχεται στον επόµενο, σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης, στον οποίο δίνεται επίσης
χρονικό περιθώριο πέντε εργάσιµων ηµερών για την υποβολή των δικαιολογητικών κ.ο.κ.
Από τους επιτυχόντες θα ζητηθούν τα εξής δικαιολογητικά, για τα κοινωνικά κριτήρια για τα
οποία έλαβαν µόρια:
α. Για το Οικογενειακό Εισόδηµα: Εκκαθαριστικό Φορολογικής ∆ήλωσης 2015 (Φορολογικό
Έτος 2014).
β. Για την Οικογενειακή Κατάσταση και τον αριθµό των µελών της οικογένειας:
Πιστοποιητικό Οικ. Κατάστασης,
γ. Για την περίοδο ανεργίας των γονέων: Ενεργή Κάρτα Ανεργίας.
Τα δικαιολογητικά θα είναι διαθέσιµα, σε φάκελο, για έλεγχο από την ΟΕΦΕ σε περίπτωση
παραπόνων ή ενστάσεων.
Σηµείωση: Εάν θέλετε να εξεταστείτε στα ∆ιαγνωστικά Τεστ, αλλά δεν επιθυµείτε να είστε υποψήφιοι και για
τις υποτροφίες, δεν απαιτείται εγγραφή και η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή: Αρκεί να προσέλθετε στο
φροντιστήριο της επιλογής σας τις παραπάνω ηµέρες και ώρες ή κάποια άλλη ηµέρα ή ώρα µετά από
συννενόηση µε το φροντιστήριο. ∆είτε σχετικά τις "Οδηγίες Συµµετοχής Μαθητών στα ∆ιαγνωστικά Τεστ".
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