ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ &
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2019-2020

Αντιπρόεδρος Εκπαίδευσης
AHEPA HELLAS DL-25

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AHEPAcademy

Ημερομηνία Προγράμματος : 23 Ιουνίου 2019 - 29 Ιουνίου 2019
Τόπος Διεξαγωγής : Πανεπιστήμιο George Mason έξω από την Ουάσιγκτον DC
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ) : 15
ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 15 Απριλίου 2019
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μια μικρή, επιλεγμένη ομάδα Ελληνοαμερικανών
μαθητών γυμνασίου - Λυκείου (Αγόρια, Κορίτσια) που επιλέγονται από όλη τη
χώρα για να συμμετάσχουν στην AHEPAcademy,

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το AHEPAcademy είναι ένα διαδραστικό πρόγραμμα ηγεσίας και επαγγελματικής
ανάπτυξης που αναγνωρίζει, εκπαιδεύει, εμπνέει, συμβουλεύει, προωθεί την
δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα καθώς προχωρούν από το
γυμνάσιο, στο κολλέγιο, στις μεταπτυχιακές και έπειτα στις επαγγελματικές τους
σταδιοδρομίες.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Οι απόφοιτοι της AHEPAcademy είναι επιλέξιμοι για περαιτέρω καθοδήγηση,
συμμετοχή σε προγράμματα εκμάθησης μέσω διαδικτύου καθ 'όλη τη διάρκεια της
ακαδημαϊκής και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Η AHEPAcademy

παρέχει οδηγίες και έμπνευση από προεξέχοντες Ελληνοαμερικανούς εκπαιδευτές,
ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η AHEPAcademy αναζητά διακριθέντες ελληνοαμερικανούς μαθητές γυμνασίου λυκείου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019 με κορυφαίες βαθμούς
(τουλάχιστον 3,5 / 4,0 GPA ή ισοδύναμο ή το 10% της τάξης). Οι υποψήφιοι θα
πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για τον
χαρακτήρα τους, τις ηγετικές
ικανότητες, την συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες, την κοινωνική
συνεισφορά, τη συμμετοχή στην ελληνοαμερικανική κοινότητα.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε Chapter μπορεί να υποστηρίξει την υποψηφιότητα ενός ατόμου. Το τμήμα θα
πρεπει συνεισφέρει υποτροφία ύψους $ 1000 δολαρίων για την συμμετοχή του
υποψηφίου στο πρόγραμμα AHEPAcademy. Το παραπάνω ποσό καλύπτει το
κόστος της διατροφής, της στέγασης και όλων των μαθημάτων - δραστηριοτήτων
που προσφέρονται από το AHEPAcademy.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι αιτήσεις για την AHEPAcademy είναι τώρα διαθέσιμες στη διεύθυνση
http://ahepacademy.com/Forms/AHEPAcademy_Application_2019.pdf
Πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στις διευθύνσεις
http://ahepacademy.com/
http://ahepacademy.com/ahepacademy_faq.html
e-mail επικοινωνίας : info@AHEPAcademy.com

Η AHEPA HELLAS είναι στην διαθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία
e-mail: ck.ahepa@gmail.com

AHEPA - Educational Foundation (AEF)
Scholarship Application 2019

Πρόγραμμα Υποτροφιών AHEPA - Educational Foundation (AEF)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα AHEPA (AEF) προσφέρει προγράμματα υποτροφιών τα
οποία έχουν σαν στόχονα προωθήσουν, την εκπαίδευση στο κολέγιο, το
πανεπιστήμιο ή στο μεταπτυχιακό. Οι υποτροφίες μπορούν να φτάσουν έως και
$2.000,00 δολάρια, και είναι πληρωτέα στον μαθητή - φοιτητή.
ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Υπάρχουν πέντε κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων:
A. Είναι ενεργό μέλος της οικογένειας AHEPA ή
Β. Ο αιτών είναι ελληνικής καταγωγής ή Φιλέλληνας. Να είναι γιος ή η κόρη ενός
ενεργού μέλους της ΑΧΕΠΑ, ή είναι μέλος των Daughters of Penelope, Sons of
Pericles ή των των Maids of Athena.
C.Να είναι τελειόφοιτος λυκείου και να σκοπεύει να παρακολουθήσει (full time)
πρόγραμμα σε διαπιστευμένο κολλέγιο ή ένα πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό
έτος 2019/2020.
D. Να είναι εν ενεργεία φοιτητής σε Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο και θα συνεχίσει να
παρακολουθεί (fulltime) για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 ή
Ε.Είναι απόφοιτος κολλεγίου ή πανεπιστημίου που σχεδιάζει να παρακολουθήσει,
πλήρους φοίτησης, μεταπτυχιακό ή επαγγελματικό τίτλο σπουδών για το
ακαδημαϊκό έτος 2019/2020.

Για να είναι κάποιος υποψήφιος επιλέξιμος θα πρέπει να ισχύει το Α ή το Β
κριτήριο και έπειτα κάποιο από τα C,D και Ε.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η αίτηση για την υποτροφία με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες είναι τώρα
διαθέσιμη στη διεύθυνση
https://ahepa.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-AEF-Application.pdf

Η AHEPA HELLAS είναι στην διαθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία
e-mail: ck.ahepa@gmail.com

Πρόγραμμα Υποτροφιών AHEPA HELLAS DL-25
H Περιφέρεια AHEPA HELLAS εξασφάλισε τις υποτροφίες από την Ιόνιο Σχολή που
έχει έδρα τη Φιλοθέη Αττικής και εγκαταστάσεις στη Φιλοθέη και στο Μαρούσι (
https://www.ionios.gr/ )
Οι υποτροφίες αυτές αφορούν το πρόγραμμα International Baccalaureat της
Σχολής που αφορά Β και Γ Λυκείου.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Ο κριθείς πρώτος εκ των υποψηφίων θα λάβει υποτροφία στο 100% των
διδάκτρων για τη 2α και 3η Λυκείου.
2. Οι κριθέντες 2ος και 3ος εκ των υποψηφίων θα λάβουν υποτροφία στο 50% των
διδάκτρων για την 2η και 3η Λυκείου
3. Οι κριθέντες 4ος και 5ος εκ των υποψηφίων θα λάβουν υποτροφία στο 25% των
διδάκτρων για την 2η και 3η Λυκείου
4. Όλοι οι υπόλοιποι επιτυχόντες θα λάβουν ως υποτροφία, έκπτωση 10 % στα
δίδακτρα για τη 2η και 3η Λυκείου.
1.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ενεργό μέλος (active member) τμήματος της ΑΗΕΡΑ D#25,
η τμήματος της Ελλάδος των Daughters of Penelope, Sons of Pericles, Maids of Athena, ή
ένας εκ των πατέρας-μητέρα-παππούς-γιαγιά, είναι ενεργό μέλος σε Τμήμα της Οικογένειας
AHEPA της Περιφέρειας #25.
Β. Πρέπει να είναι μέλος ένα τουλάχιστον έτος και να είναι οικονομικά ενήμερο για
το τρέχον και τα δύο προηγούμενα έτη όσον αφορά τα παλαιότερα μέλη.
Γ. Υποψήφιοι να είναι οι μαθητές που φοιτούν στην 1η Λυκείου και αναμένεται να
αποφοιτήσουν με βαθμό τουλάχιστον 15.

Δ. Για την επιλογή των υποτρόφων για το έτος 2019 θα οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στην
Ελληνική γλώσσα, Αγγλική γλώσσα, μαθηματικά και θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη.
Κάθε μια από αυτές τις δοκιμασίες συμμετέχει κατά 25% στο σύνολο της τελικής βαθμολογίας.
Τα test είναι απλά και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία.
Το test των μαθηματικών θα είναι στην αγγλική γλώσσα.
Για την αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 χωρίς να είναι
απαραίτητη η ύπαρξη του αντίστοιχου διπλώματος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Για την τελική επιλογή θα υπάρξουν και τα ακόλουθα κριτήρια και με το αντίστοιχο
ποσοστό συμμετοχής στη τελική βαθμολογία της υποψηφιότητας (άριστα: 100
μόρια)
1. Μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει από τα test - 80 μόρια
2. Προσωπική κατάσταση υποψηφίου ή της οικογενείας - 10 μόρια
3. Εξωσχολικές κοινωνικές δραστηριότητες – αγωνίσματα - 5 μόρια
4. Μέλος Τμήματος SoP η ΜοΑ (ο-η ίδιος-α υποψήφιος-α) – 5 μόρια
Σημ. Τα ετήσια δίδακτρα για τη χρονιά 2018-2019 ανέρχονται σε € 9.500,00
περίπου
Η προσωπική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες μετά το γραπτό test,
με τη συμμετοχή εκπροσώπου της ΑΗΕΡΑ εκτός εάν ο υποψήφιος διαμένει εκτός
Αθηνών οπότε θα γίνει την ίδια μέρα με το γραπτό test.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να σταλούν μέχρι 1η Ιουνίου στο γραμματέα
της Περιφέρειας με email στη διεύθυνση: secretary@ahepahellas.org ή στο
ck.ahepa@gmail.com και κοινοποίηση στο Κυβερνήτη:governor@ahepahellas.org

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
. Οι πληροφορίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της ΑΗΕΡΑ ΗΕLLAS Περιφέρεια 25.
(www.ahepahellas.org) -

Πρόγραμμα Υποτροφιών AHEPA HELLAS DL-25
H AHEPA HELLAS υποστηρίζει και εξασφάλισε εκπτώσεις για τα δύο παρακάτω εξ’
αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα.
1ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ : Κοινό ΠΜΣ – Master of Science στις Εφαρμοσμένες
Αρχαιολογικές Επιστήμες
Tο Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες
(MSc) αποτελείται από 10 Ενότητες και ακολουθεί το σχεδιασμό των δυο
συνεργαζόμενων ΑΕΙ του International Telematic University Uninettuno και του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το εντατικό αυτό Πρόγραμμα αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή
κατάρτιση και επιστημονική εξειδίκευση στις εφαρμογές οργανολογίων,
μεθοδολογιών και ψηφιακών συστημάτων από τις θετικές επιστήμες στην
αρχαιολογία και πολιτιστική κληρονομιά. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες (ΕΑΕ) στοχεύει σε θεωρητικό και κυρίως
πρακτικό επίπεδο στην απόκτηση περισσότερων επαγγελματικών εφοδίων και την
ευρύτερη κατάρτιση ατόμων με ειδικά ενδιαφέροντα στο εν λόγω γνωστικό
αντικείμενο. Πρόσληψη εξειδικευμένων γνώσεων, πέραν των εισαγωγικών στο
προπτυχιακό επίπεδο, σε βάθος, πλάτος, συγκριτική και προβληματισμό.
Βιωματικές δράσεις χειρισμού φορητής οργανολογίας και λογισμικών στην
εκμάθηση τεχνολογικών «εργαλείων» (Ροδος και Αθηνα) κατά εύληπτο και
κατανοητό τρόπο, και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Master thesis).
Το μεταπτυχιακό θα γίνει στην ελληνική γλώσσα.
ΚΟΣΤΟΣ
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε € 3.500,00 το οποίο και
καταβάλλεται εφάπαξ ή σε δύο δόσεις απευθείας στο Πανεπιστήμιο Uninettuno με
την εγγραφή.

2ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ : ΜSc “APPLIED ARCHAEOLOGICAL SCIENCES”

Αφορά το αγγλοφωνο μεταπτυχιακό στις Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες
(MSc) αποτελείται από 10 Ενότητες και ακολουθεί το σχεδιασμό των δυο
συνεργαζόμενων ΑΕΙ του International Telematic University Uninettuno και του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Υποχρεωτική η παρουσια 2 εβδομαδων δια ζώσης
εκμάθηση οργανολογιών στους Δελφους, εργαστηρια και μετρησεις πεδίου, στο
Μουσειο και τον αρχαιολογικο Χωρο.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AHEPA
0 to 10 students: no change 3500€
11 to 20 students: 20% deduction
21 to 25 students: 25% deduction
26 to 30 students: 30% deduction
31 to 35 students: 35% deduction
36 to 40 students: 40% deduction
More than 50 students 50% deduction

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν απευθείας στις ιστοσελίδες των
προγραμμάτων αλλά θα πρέπει να ειδοποιηθεί και η Περιφερεία στο
ck.ahepa@gmail.com προκειμένου να πετύχουμε τυχόν εκπτώσεις με βάση το
πλήθος των συμμετεχόντων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για το Ελληνόφωνο Πρόγραμμα : https://goo.gl/v7pXpw και στην ιστοσελίδα του
προγράμματος http://archsci.aegean.gr/
Για το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα : https://goo.gl/u4k58F
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στο ck.ahepa@gmail.com

