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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΙΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 

Διάβαςε προςεκτικά τισ παρακάτω προτάςεισ και απάντθςε με ζνα κλίκ ςτο κυκλάκι που ςυμφωνεί περιςςότερο με 
τθν απάντθςι ςου ( κακόλου λίγο πολφ πάρα πολφ ) Οι απαντιςεισ ςου κα βοθκιςουν τθν ζρευνα για τθν 
αναβάκμιςθ του κεςμοφ των υποτροφιϊν για καλφτερα εκπαιδευτικά αποτελζςματα ςτα ςφγχρονα ΙΕΚ και πιο 
καταρτιςμζνουσ νζουσ επαγγελματίεσ εφοδιαςμζνουσ με ςφγχρονεσ τεχνικζσ –επαγγελματικζσ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που είναι τα ςφγχρονα όπλα για τθν εξαςφάλιςθ μιασ κζςθσ εργαςίασ Η γνϊμθ ςου μετράει!!!  

 
* Απαιτείται 
 
1.Πιςτεφεισ ότι ο τρόποσ που δίνονται ςιμερα οι υποτροφίεσ ςτα ΙΕΚ , δθλαδι μόνο με κοινωνικά- οικονομικά 
κριτιρια αγνοϊντασ τθν ζννοια τθσ αριςτείασ είναι ο πιο δίκαιοσ τρόποσ; * ιμερα ςτα ΙΕΚ δεν δίνονται υποτροφίεσ 
ςτουσ άριςτουσ ςπουδαςτζσ άν αυτοί δεν καλφπτουν κάποιο απο τα κοινωνικά ι οικονομικά κριτιρια, αλλα μόνο ςε 
αυτοφσ που ζχουν χαμθλό ειςόδθμα, είναι πολφτεκνοι, ζχουν οι ίδιοι αναπθρία ι ςτθν οικογζνειά τουσ ζχουν 
ανάπθρο μζλοσ κλπ  

 ΚΑΘΟΛΟΤ 

 ΛΙΓΟ 

 ΠΟΛΤ 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 
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2. Ο τρόποσ χοριγθςθσ των υποτροφιϊν μόνο με κοινωνικά και οικονομικά κριτιρια -ανεξάρτθτα αριςτείασ- 
λειτουργεί ςαν κίνθτρο ςε εςζνα ϊςτε να διαβάςεισ και να πάρεισ άριςτα ςτισ εξετάςεισ ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου; *  

 ΚΑΘΟΛΟΤ 

 ΛΙΓΟ 

 ΠΟΛΤ 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

 
3. Αν δινόταν υποτροφία ςτον άριςτο ςπουδαςτι ςε κάκε ειδικότθτα ανεξάρτθτα από το ειςόδθμά που δθλϊνει ο 
ίδιοσ ι οι γονείσ του ςτθν εφορία, αυτό το γεγονόσ κα λειτουργοφςε ςαν κίνθτρο για εςζνα για να αριςτεφςεισ ςτισ 
ςπουδζσ ςου ςτο ΙΕΚ? *  

 ΚΑΘΟΛΟΤ 

 ΛΙΓΟ 

 ΠΟΛΤ 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

 
4. Πιςτεφεισ ότι κατά τθ χοριγθςθ των υποτροφιϊν πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ και θ ειδικότθτα; * (δθλαδι να 
λαμβάνεται υπόψθ και ο βακμόσ δυςκολίασ τθσ ειδικότθτασ)  

 ΚΑΘΟΛΟΤ 

 ΛΙΓΟ 

 ΠΟΛΤ 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

 
5. Πιςτεφεισ ότι αν είςαι άριςτοσ ςτισ εξετάςεισ του εξαμινου κατάρτιςθσ και πάρεισ μια Βεβαίωςθ Κατάρτιςθσ με 
άριςτα κα πετφχεισ και ςτισ εξετάςεισ τθσ Πιςτοποίθςθσ; *  

 ΚΑΘΟΛΟΤ 

 ΛΙΓΟ 

 ΠΟΛΤ 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

 
6. Πιςτεφεισ ότι οι εξετάςεισ που διοργανϊνονται ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου κατάρτιςθσ μζςα ςτο ΙΕΚ που ςπουδάηεισ 
ζχουν τον ίδιο βακμό δυςκολίασ με τισ εξετάςεισ Πιςτοποίθςθσ; *  
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 ΚΑΘΟΛΟΤ 

 ΛΙΓΟ 

 ΠΟΛΤ 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

 
7. Πιςτεφεισ ότι υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ του βακμοφ ςτο Δίπλωμα Πιςτοποίθςθσ ςτθν ειδικότθτά ςου με τθ 
ποςότθτα -ποιότθτα γνϊςεων και δεξιοτιτων πάνω ςτθν ειδικότθτά ςου και τθν ευκολία εφρεςθσ εργαςίασ; *  

 ΚΑΘΟΛΟΤ 

 ΛΙΓΟ 

 ΠΟΛΤ 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

 
8. Πιςτεφεισ ότι παίρνοντασ υποτροφία ςτο ΙΕΚ επειδι αρίςτευςεσ ςε όλα τα μακιματα τθσ ειδικότθτάσ ςου κα ςε 
ςζβονται περιςςότερο οι φίλοι ςου , θ οικογζνειά ςου , ο εργοδότθσ ι οι ςυνάδελφοί ςου; *  

 ΚΑΘΟΛΟΤ 

 ΛΙΓΟ 

 ΠΟΛΤ 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

 
9. Κατά τθ γνϊμθ ςου οι άριςτοι –πρϊτοι ςε βακμολογία- ςπουδαςτζσ ςε κάκε ειδικότθτα κα ζπρεπε να παίρνουν 
όλοι υποτροφία ανεξάρτθτα από το ειςόδθμά τουσ; *  

 ΚΑΘΟΛΟΤ 

 ΛΙΓΟ 

 ΠΟΛΤ 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

 
10. Πιςτεφεισ ότι αν πάρει κάποιοσ υποτροφία με αριςτεία κα πρζπει να γίνει γνωςτό ςε πολφ κόςμο τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ και αυτό το γεγονόσ να δϊςει νζεσ ευκαιρίεσ για να γνωρίςει θ αγορά εργαςίασ τον αριςτοφχο υπότροφο; 
* π.χ μζςω μιασ τελετισ απονομισ βραβείων αριςτείασ όπου κα ςυμμετζχουν και εκπρόςωποι του εμπορικοφ και 
επιχειρθματικοφ κόςμου όπου κα μποροφςαν να προςφζρουν Πρακτικι Άςκθςθ ςτουσ αριςτοφχουσ κάκε 
ειδικότθτασ ι να δθμοςιεφονται τα ονόματα και τα βιογραφικά των αριςτοφχων ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΕΚ με ςκοπό να 
τουσ εντοπίηουν οι μελλοντικοί εργοδότεσ  
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 ΚΑΘΟΛΟΤ 

 ΛΙΓΟ 

 ΠΟΛΤ 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

 
θμείωςε το φφλο ςου *  

 Αγόρι 

 Κορίτςι 

 
θμείωςε τθν θλθκία ςου *  

 18-24 

 άνω των 25 

 
πουδάηεισ τϊρα ςτα ΙΕΚ?  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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