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Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) Ναύπλιον, 22 Οκτωβρίου, 2012 

Πανεπιστήμιο Harvard  

 

Υποτροφία για το Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης  

και το Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Εν συνεχεία της επιτυχημένης συνεργασίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Κέντρου 

Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard (Κ.Ε.Σ.), το Κ.Ε.Σ. προσφέρει για 

δεύτερη χρονιά μία διπλή υποτροφία σε προπτυχιακό φοιτητή/τρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης και το Θερινό Πρόγραμμα για 

Μαθητές Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα η διπλή υποτροφία θα προσφερθεί φέτος σε προπτυχιακό 

φοιτητή/τρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή του Τμήματος Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.  

 

Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης 

 

Στο Πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 2006 και αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα  

προγράμματα του Πανεπιστημίου Harvard, συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Harvard 

και άλλων αμερικανικών πανεπιστημίων καθώς και φοιτητές/τριες ελληνικών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων. Πραγματοποιείται στο Ναύπλιον στις 26 Μαΐου – 28 Ιουνίου 2013. Ύστερα από μια 

εβδομάδα «προσανατολισμού» (δηλαδή, εισαγωγικών εντατικών σεμιναρίων), οι ασκούμενοι 

ξεκινούν την πρακτική τους εργαζόμενοι σε πολιτιστικούς φορείς από τη Δευτέρα έως την 

Παρασκευή κυρίως τις πρωινές ώρες, τα δε απογεύματα παρακολουθούν ομιλίες και σεμινάρια. 

Επίσης συμμετέχουν σε συζητήσεις και σε διάφορες εκπαιδευτικές-πολιτιστικές  και εθελοντικές 

δράσεις.  Βεβαίως έχουν και ελεύθερο χρόνο.  

 

Ο/Η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θα εργάζεται μαζί με 

αμερικανό συνάδελφό του/της στο Κ.Ε.Σ. για την προετοιμασία του Θερινού Προγράμματος 

Μαθητών Λυκείου, το οποίο οργανώνεται από το Κ.Ε.Σ. για δεύτερη συνεχή χρονιά. Παράλληλα, θα 

συμμετέχει σε εκδρομές και στις προαναφερθείσες δραστηριότητες μαζί με όλους τους 

ασκούμενους. Εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς το Θερινό Πρόγραμμα, μαζί με τους υπόλοιπους 

έλληνες φοιτητές/τριες θα επισκεφθεί τις Η.Π.Α. (Ουάσιγκτον και Βοστώνη) το φθινόπωρο του 

2013. Στις δύο αυτές πόλεις θα έχει την ευκαιρία συμμετοχής σε εκπαιδευτικές και άλλες 

δραστηριότητες στο Center for Hellenic Studies στην Ουάσιγκτον καθώς και στο Harvard, όπου θα 

παρουσιάσει τα  αποτελέσματα της πρακτικής του άσκησης στους συνεργάτες καθηγητές του 

προγράμματος. 
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Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου 

 

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard, οργανώνει το Θερινό 

Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου (High School Summer Program - HSSP), το οποίο απευθύνεται 

σε μαθητές Λυκείων της Αργολίδος. Στόχος είναι η προετοιμασία των μαθητών για τις 

πανεπιστημιακές τους σπουδές.  

Το εντατικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιεί την επιστημονική μεθοδολογία αντιστοίχων 

προγραμμάτων που πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι στο Πανεπιστήμιο Harvard, έχει σχεδιασθεί 

από τον κ. Νικόλα Πρεβελάκη, Λέκτορα Κοινωνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Harvard και 

Αναπληρωτή Διευθυντή Υποτροφιών και Ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων του Κέντρου 

Ελληνικών Σπουδών στην Ουάσιγκτον. Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες του κ. Πρεβελάκη θα είναι δύο 

προπτυχιακοί φοιτητές, ένας από το Harvard και ένας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενώ 

στελέχη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος θα υποστηρίζουν τόσο την οργάνωση, όσο και 

την υλοποίηση του προγράμματος.  

 

Το HSSP θα διεξαχθεί στο κτήριο Ιατρού, όπου στεγάζεται το Κ.Ε.Σ., στο Ναύπλιον από 25 

Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 2013. Οι μαθητές συμμετέχουν με υποτροφία του Κ.Ε.Σ. στο πρόγραμμα 

και αναλαμβάνουν (με τη σύμφωνη γνώμη και των γονέων ή κηδεμόνων τους) την υποχρέωση να 

παρευρίσκονται στο Κέντρο τις παραπάνω ώρες και ημέρες και να συμμετέχουν στις δράσεις. Το 

ίδιο ισχύει και για τους διδάσκοντες και  Εκπαιδευτικούς Συνεργάτες. 

  

Καθημερινά από τις 9:30 έως τις 12.30 θα διεξάγονται σεμινάρια «Εισαγωγής στις 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες» από τον κ. Πρεβελάκη: οι μαθητές με τη συμβολή των Εκπαιδευτικών 

Συνεργατών θα συζητούν και θα αναπτύσσουν τα θέματα που ο καθηγητής θα ορίζει. Τα 

απογεύματα (13.30-17.00) οι μαθητές, με τη συνδρομή των Συνεργατών, θα προετοιμάζουν τις 

εργασίες που θα τους αναθέτει ο καθηγητής για την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, οι Συνεργάτες 

θα  αναλύσουν στους μαθητές τη δομή και τον προσανατολισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα και τις Η.Π.Α., και θα συμμετέχουν μαζί τους σε τηλεδιασκέψεις με καθηγητές και 

διοικητικό προσωπικό του Harvard. Επιπλέον, θα συμβάλλουν στον σχεδιασμό της ερευνητικής 

δράσης που θα αναλάβουν οι μαθητές. Το πρωί του Σαββάτου (9:30-14:00) θα διατίθεται για τη 

μελέτη και την προετοιμασία της τελικής παρουσίασης των συμμετεχόντων. Επίσης οι μαθητές και 

οι Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες θα συνεργαστούν σε εθελοντική δράση που θα πραγματοποιηθεί με 

φορείς της τοπικής κοινωνίας. Οι Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες γενικά, θα συνεπικουρούν την 

προσπάθεια των συμμετεχόντων μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, η δε Κυριακή 

θα είναι ελεύθερη. Οι τελευταίες ημέρες του προγράμματος θα αφιερωθούν στην τελειοποίηση της 

γραπτής εργασίας, η οποία θα παρουσιασθεί σε ημερίδα την οποία θα διοργανώσει το Κέντρο, πριν 

από την τελική εκδήλωση λήξης του προγράμματος (Πέμπτη 11 Ιουλίου). Σε όλες τις παραπάνω 

δράσεις θα χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα. 

 

Οι  Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες θα έχουν έτσι την ευκαιρία να συνεργαστούν όχι μόνο με τον 

καθηγητή του προγράμματος αλλά και μεταξύ τους και να καλλιεργήσουν τις γνώσεις και 

δεξιότητές τους. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, ο φοιτητής/φοιτήτρια του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων θα επισκεφθεί τις Η.Π.Α. (Ουάσιγκτον και Βοστώνη) το φθινόπωρο, και μαζί με 

τους Έλληνες συναδέλφους του από το Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης του Κέντρου θα 

συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές και άλλες δράσεις στο CHS στην Ουάσιγκτον και στο Harvard.  
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Περισσότερες Πληροφορίες 

 

Τα έξοδα συμμετοχής στα προγράμματα (συμπεριλαμβανομένου του κόστους της διαμονής, 

του εκπαιδευτικού ταξιδιού στις Η.Π.Α. και μέρους των καθημερινών εξόδων) 

καλύπτονται από το Κ.Ε.Σ. 

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ελάχιστο μέσο όρο πανεπιστημιακής βαθμολογίας 7/10, 

άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και να είναι προετοιμασμένοι για ένα εντατικό πρόγραμμα 

πρακτικής άσκησης, σεμιναρίων και άλλων δράσεων, το οποίο θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επίσης θα ήταν καλό να εξεύρουν επιπλέον εξωτερικές πηγές 

χρηματοδότησης, εφόσον το επιθυμούν. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να συνεννοηθούν με τους καθηγητές τους στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ή το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας και με τους καθηγητές του προγράμματος, ώστε να ελαχιστοποιηθούν προβλήματα που 

ενδεχομένως θα προκύψουν λόγω της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου.  

 

 

Η καταληκτήρια ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων είναι  

1 Φεβρουαρίου 2013 (http://chs-internships.org) 

 

 

 

*Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος 

http://chs-internships.org 

 

*Ή αποστείλετε e-mail στο internships@chs.harvard.edu και στο hssp_greece@mail.chs.harvard.edu 

 

*Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς για το Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης με 

την κ. Μαρίνα Χειλίτση, Συντονίστρια Προγραμμάτων του Κ.Ε.Σ. στα 2752047033 και 6934500937 

και για το Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου με την κ. Ματίνα Γκόγκα, Συντονίστρια 

Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Κ.Ε.Σ. στα 2752047040 και 6973035317. 

http://chs-internships.org/
http://chs-internships.org/
mailto:internships@chs.harvard.edu

