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Υποηροθίες Aγγλικής από ηο Ίδρσμα Υποηροθιών Μιταήλ Λάζκαρη
Τν κε θεξδνζθνπηθό Ίδξπκα Λάζθαξε δέρεηαη θαη θέηνο αηηήζεηο γηα ππνηξνθίεο εθκάζεζεο
ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. Όπσο θάζε ρξόλν, ζθνπόο είλαη λα δνζνύλ 120 ππνηξνθίεο γηα ην
αθαδεκατθό έηνο 2016-2017.
Οη ππνηξνθίεο πεξηιακβάλνπλ όρη κόλν ηα δίδαθηξα αιιά θαη ην δηδαθηηθό πιηθό θαη έρνπλ
δηάξθεηα ελόο έηνπο. Μαζήκαηα δηεμάγνληαη γηα όια ηα επίπεδα (από αξράξηνπο κέρξη θαη
Proficiency) κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο γηα επόκελα έηε, αξθεί ν ππόηξνθνο λα είλαη ζπλεπήο
θαη επηκειήο. Γελ ππάξρεη αλώηαην όξην ειηθίαο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο, όκσο ν ππνςήθηνο
πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 12ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη
Φξηζηηαλόο Διιελν-Οξζόδνμνο θαη λα έρεη Διιεληθή θαηαγσγή. Θα πξνηηκεζνύλ νη ππνςήθηνη
πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα ζπνπδάζνπλ ζε θξνληηζηήξηα ή άιια
εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. Οη αηηήζεηο απνζηέιινληαη ζην Σηθάγν ησλ ΗΠΑ, όπνπ βξίζθεηαη ε
έδξα ηνπ Ιδξύκαηνο αιιά θαη ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Υπνηξνθηώλ - αξκόδηα γηα ηελ
επηινγή ησλ ππνηξόθσλ.
Οη ππόηξνθνη κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα ζε έλα από ηα δύν
εμνπζηνδνηεκέλα θαη κε-θεξδνζθνπηθά εθπαηδεπηήξηα ηνπ Ιδξύκαηνο – ζηελ Σρνιή Αγγιηθώλ
Δζηία Νέαο Σκύξλεο ή ζην Κέληξν Ξέλσλ Γισζζώλ Νηέζζπ Τνπνπδίδνπ ζηε Βνύια.
Γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2016-17 ν αξηζκόο λέσλ αηηήζεσλ πνπ ζα δερηνύκε είλαη 75 γηα θάζε
εθπαηδεπηήξην κε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ηελ Παραζκεσή, 15 Απριλίοσ, 2016.
Δάλ ζπκπιεξσζεί ν αξηζκόο ησλ 75 λέσλ αηηήζεσλ πξηλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ζα
ππάξρεη αληίζηνηρε ελεκέξσζε ζηελ ηζηνζειίδα καο θαη δελ ζα γίλνπλ δεθηέο άιιεο αηηήζεηο.
Ο επεξγέηεο Μηράιεο Λάζθαξεο, πνπ γελλήζεθε ζηε Σκύξλε ην 1903 θαη απεβίσζε ζηελ
Ακεξηθή ην 1991, παξαρώξεζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζην Ίδξπκα, δηόηη
ζεσξνύζε ηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο απαξαίηεην εθόδην γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε,
αθνύ είρε βνεζήζεη ζεκαληηθά θαη ηνλ ίδην. Τν Ίδξπκα μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ
Αύγνπζην ηνπ 1999 θαη κέρξη ζήκεξα έρεη ρνξεγήζεη 2380 ππνηξνθίεο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο
αγγιηθήο γιώζζαο.
Τν παξάξηεκα ηνπ Ιδξύκαηνο ζηελ Αζήλα εθπξνζσπείηαη από ηηο θ.θ. Σέξξπ Κόζζπθα θαη
Δπαγγειία Λαΐνπ, νη νπνίεο είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
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