
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ 

Το κοινωφελές Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη σε συνεργασία με το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  προκηρύσσει μια υποτροφία για έναν/μία   επιτυχόντα/ούσα στο 

ΠΜΣ του ΠΤΠΕ του ΠΘ της ακαδημαϊκής χρονιάς 2016-17.   

Η υποτροφία αφορά στην οικονομική ενίσχυση του/της υποτρόφου για 24 μήνες (αρχής 

γενομένης τον Σεπτέμβριο 2016) με 235 Ευρώ μηνιαίως και πρόσληψη για 12 μήνες με τον 

κατώτατο μισθό μετά το πέρας των 24 μηνών στο Ίδρυμα Λασκαρίδη που εδρεύει στον Πειραιά 

επί της συμβολής των οδών Μπουμπουλίνας 37 και Πραξιτέλους 169. 

Ο/Η υπότροφος θα λαμβάνει κάθε 6 μήνες την χρηματική ενίσχυση μετά την αποδεδειγμένη 

από τη Γραμματεία του ΠΜΣ επιτυχία τους στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων κάθε 

εξαμήνου φοίτησης. Σε περίπτωση που δεν επιτύχει σε κάποιο μάθημα η παροχή οικονομικής 

ενίσχυσης μετατίθεται τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Σκοπός της οικονομικής ενίσχυσης, 

που παρέχεται από τον δωρητή και της πρόσληψης για εργασία στο Ίδρυμα Λασκαρίδη, είναι 

ο/η υπότροφος να ερευνήσει μέσα στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας και με 

σεβασμό στην ερευνητική δεοντολογία, την παιδαγωγική και κοινωνική αξία των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των ερευνητικών προγραμμάτων (Erasmus και άλλα) που 

πραγματοποιεί το Ίδρυμα Λασκαρίδη. 

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο ΠΜΣ ο/η υπότροφος φοιτητής/τρια δύναται να 

προσφέρει εθελοντικές υπηρεσίες  στο Τμήμα και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΜΣ) του ΠΤΠΕ, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις των αρμόδιων πανεπιστημιακών 

οργάνων και τις ανάγκες του ΠΜΣ. 

 

Η επιλογή του/της υποτρόφου θα γίνει  ύστερα από αίτηση που θα καταθέσει στη Γραμματεία 

του ΠΜΣ. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της 

υποψηφίου. Ως τελική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 

2016. Κριτήρια επιλογής ορίζονται η προηγούμενη εργασιακή ή/και εθελοντική εμπειρία σε 

εκπαιδευτικά και πολιτιστικά δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, η ερευνητική 

δραστηριότητα (πτυχιακή εργασία, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια κ.ά.), η 

επαγγελματική κατάσταση, καθώς και η τεκμηρίωση των απόψεων των υποψηφίων στο 

πλαίσιο προσωπικής συνέντευξης.   

 


