ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Ψυχικό, 19 Μαΐου 2016
Αρ. Πρωτ.: 990

Προς τον κύριο Αθανάσιο Φαλούκα,
Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας,
Μεσογείων 324, Αγ. Παρασκευή
Θέμα: «Γνωστοποίηση Προγράμματος Υποτροφιών για το αγγλόφωνο καλοκαιρινό σχολείο IC
Summer School του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος»

Σας αποστέλλουμε Δελτίο Τύπου για το 5ο Informatics Center (IC) Summer School του
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού).
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι και φέτος στο πλαίσιο του αγγλόφωνου καλοκαιρινού σχολείου
IC Summer School θα προσφέρουμε έξι (6) συνολικά υποτροφίες σε μαθήτριες /μαθητές
Γυμνασίων / Λυκείων των Δημοσίων Σχολείων της χώρας.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές κατά το διάστημα: 1 Ιουνίου 2016 7 Ιουνίου 2016.
Τα αποτελέσματα, στους 6 επιλεγμένους υποψήφιους, θα ανακοινωθούν στις 17 Ιουνίου 2016.
Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο IC Summer School 2016 βρίσκονται αναρτημένες στο
website του σχολείου μας www.haef.gr και συγκεκριμένα στη σελίδα: icsummerschool.haef.gr
Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής, η ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση μαζί με τηλέφωνα επικοινωνίας
που αφορούν στο πρόγραμμα υποτροφιών του IC Summer School βρίσκονται αναρτημένα στο
website του Σχολείου μας και συγκεκριμένα στη σελίδα:
http://www.haef.gr/el/SpecialPrograms/ICSummerSchool/InterestedIn/Scholarships
Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου μία μαθήτρια ή ένας μαθητής, που φοιτά σε Δημόσιο
Σχολείο, να κάνει αίτηση για υποτροφία είναι η μαθήτρια / ο μαθητής:
1. Να φοιτά στο Γυμνάσιο ή στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου κατά το τρέχον σχολικό έτος.
2. Να έχει αριστεύσει κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (βαθμός >= 18.5)
3. Να διακρίνεται για το ήθος που επέδειξε την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά
4. Να εκδηλώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεματολογία του IC Summer School

5. Να είναι κάτοχος του First Certificate in English (ή αντίστοιχου πτυχίου)
6. Να έχει εξασφαλισμένη την παραμονή του στην Αθήνα και τη μεταφορά του προς και από
το Κολλέγιο κατά τη διάρκεια του IC Summer School 2016.
7. Να προέρχεται από οικογένεια που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα: δηλωθέν
οικογενειακό εισόδημα <= 30.000€
8. Να μην έχει λάβει στο παρελθόν υποτροφία από το IC Summer School.
Παρακαλούμε η ενημέρωση αυτή όπως και το συνημμένο Δελτίο Τύπου να προωθηθεί σε όλα τα
Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.

Με εκτίμηση

Διονύσιος Τσελέντης
Συνδιευθυντής
και Διευθυντής Λυκείου
Κολλεγίου Αθηνών

Απόστολος Αθανασόπουλος
Συντονιστής Σχολικών Μονάδων
και Διευθυντής Λυκείου
Κολλεγίου Ψυχικού

