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Υποτροφία για το Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

 

Μετά τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών 

Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ), το ΚΕΣ προσφέρει, για τρίτη χρονιά, υποτροφία σε 

προπτυχιακό φοιτητή/τρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή του Τμήματος 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής 

Άσκησης.  
 

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Harvard και άλλων 

αμερικανικών πανεπιστημίων καθώς και φοιτητές/τριες ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Πραγματοποιείται στο Ναύπλιον 25 Μαΐου – 28 Ιουνίου 2014. 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 διάφορες εκπαιδευτικές-πολιτιστικές  και εθελοντικές δραστηριότητες.  Βεβαίως 

έχουν και ελεύθερο χρόνο.  

 

 Ο φοιτητής/τρια θα εργάζεται μαζί με αμερικανό συνάδελφό του/της στο EUROPE 

DIRECT Information Centre Region of the Peloponnese - Nafplio με το οποίο το ΚΕΣ έχει 

συνάψει σχετική συνεργασία. Παράλληλα, θα συμμετέχει σε εκδρομές και 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 2014. 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. 

 

Τα έξοδα συμμετοχής στο πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένου του κόστους της διαμονής, 

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

το ΚΕΣ. 

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 δραστηριοτήτων, το οποίο θα ολοκληρωθεί το 

φθινόπωρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης θα ήταν καλό να εξεύρουν επιπλέον εξωτερικές πηγές 

χρηματοδότησης, εφόσον το επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να συνεννοηθούν με 

τους καθηγητές του τμήματός τους και με τους καθηγητές του προγράμματος, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν προβλήματα τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν λόγω  της εξεταστικής 

περιόδου του Ιουνίου.  

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα αρχίσει την 1
η
 Νοεμβρίου 2013 

και θα ολοκληρωθεί  την 12
η
 Φεβρουαρίου 2014.  

 

*Εκπρόσωποι του ΚΕΣ θα βρίσκονται στο Τμήμα Φιλολογίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας την 

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013, στις 5.00 μμ για να ενημερώσουν σε ειδική εκδήλωση τους 

ενδιαφερόμενους φοιτητές. 

*Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος 

http://chs-internships.org, ή αποστείλετε e-mail στο internships@chs.harvard.edu,ή επικοινωνήσετε 

τηλεφωνικώς με την κ. Μαρίνα Χειλίτση, Συντονίστρια Προγραμμάτων του ΚΕΣ στα 2752047033 και 

6934500937. 
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