
  2018 Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship Scholarship 

Δηαηιαληηθή Υπνηξνθία Μπέληδακηλ Φξάλθιηλ  Θεξηλό Ιλζηηηνύην γηα 

Νένπο: Επθαηξία Υπνηξνθίαο γηα ην 2018!   

Η Ακεξηθαληθή Πξεζβεία ηεο Αζήλαο είλαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα αλαθνηλώζεη κηα 

ππνηξνθία γηα έλα/κία Έιιελα/Ειιελίδα καζεηή/καζήηξηα ειηθίαο 16-18 εηώλ από 

ηα Ισάλληλα.  Η ππνηξνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο Benjamin Franklin Transatlantic 

Fellows Summer Institute πξνζθέξεη παξακνλή ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ ζηηο ΗΠΑ 

Ινπλην-Ινύιην ηνπ 2018  ζην Wake Forest University in North Carolina.  

Τν πξόγξακκα ζα θηινμελήζεη 50-60 καζεηέο: 40-50 καζεηέο από ηελ Επξώπε θαη 

10 από ηελ Ακεξηθή, ειηθίαο 16–18 εηώλ.  Μεηαμύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ πεξηιακβάλνληαη ζπδεηήζεηο ζε δηεζλή ζέκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα εγεζίαο θαη κέζσλ ελεκέξσζεο, πξνγξάκκαηα θνηλήο 

δξάζεο θαη θνηλσληθήο πξνζθνξάο, θαη ζρέδηα γηα κειινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  

Σπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξόλν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ηνπνζεζία 

ζα αλαθνηλσζνύλ πξνζερώο. 

Σρεηηθά κε ηελ Πξσηνβνπιία Benjamin Franklin 

Τν ηλζηηηνύην ζηνρεύεη λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κεηαμύ λέσλ από ηελ 

Επξώπε θαη ηελ Ακεξηθή, λα πξνσζήζεη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε θνηλώλ αμηώλ ελ 

όςεη ησλ παγθόζκησλ πξνθιήζεσλ ηνπ 21νπ αηώλα. 

Η Πξσηνβνπιία πήξε ην όλνκά ηεο από ηνλ ζξπιηθό Ακεξηθαλό πνιηηηθό άλδξα θαη 

δηπισκάηε Benjamin Franklin πξνο ηηκήλ ηεο έκπλεπζεο πνπ πξνζθέξεη ε δσή θαη 

ε θαξηέξα ηνπ ζε όζνπο εξγάδνληαη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηαηιαληηθήο 

ζπλεξγαζίαο.  Με ζεκεξηλνύο όξνπο ν Franklin ζα κπνξνύζε λα νλνκαζζεί σο 

«δηαηιαληηθόο άλζξσπνο», κε ηελ έλλνηα όηη ε δσή θαη ε θαξηέξα ηνπ, ηα 

ελδηαθέξνληα  νη ζπνπδέο θαη ε δσή ηνπ ηνλ ηαμίδεςαλ ζηηο δύν αθηέο ηνπ 

Αηιαληηθνύ θέξλνληαο ηνπο Ακεξηθαλνύο θαη ηνπο Επξσπαίνπο πην θνληά.  Αθόκε 

θαη 300 ρξόληα κεηά ηε γέλλεζή ηνπ ε δσή ηνπ απνηειεί έκπλεπζε ζηνπο λένπο 

πνιίηεο ηεο επνρήο ζηελ πξνζπάζεηα λα γεθπξσζεί ν Αηιαληηθόο.  Ωο δηπισκάηεο 

θαη άλζξσπνο ηεο ελεκέξσζεο ρξεζηκνπνίεζε ηε δύλακε ηεο δηπισκαηίαο θαη ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη πσο νη Ακεξηθαλνί θαη νη 

Επξσπαίνη βιέπνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη ηνλ θόζκν. 

Τν Θεξηλό Ιλζηηηνύην Benjamin Franklin 

 

 

Α. Οη ζηόρνη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ είλαη:. Να βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ 

κεηαμύ λέσλ Ακεξηθαλώλ θαη Επξσπαίσλ καζεηώλ από δηαθνξεηηθέο εζληθέο, 

ζξεζθεπηηθέο νκάδεο.   Να αλαπηύμεη κηα νκάδα λέσλ εγεηώλ πνπ ζα κνηξαζζνύλ 

ηε γλώζε θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο κέζσ ζεηηθήο 

δξάζεο. 



B. Τν Θεξηλό Ιλζηηηνύην ζα δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο λένπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

έλα εληαηηθό πξόγξακκα αληαιιαγώλ δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ ζηηο ΗΠΑ 

πνπ επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα παγθόζκηα ζέκαηα πνπ λένη Ακεξηθαλνί θαη 

Επξσπαίνη αληηκεησπίδνπλ ζηηο δπν αθηέο ηνπ Αηιαληηθνύ.  Οη καζεηέο ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ όπσο εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, 

εξγαζηήξηα, θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, θαη πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο.  Επίζεο ζα δνπιέςνπλ καδί πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζνπλ θνηλά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνσζνύλ ηνπο ζηόρνπο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ. 

Γ. Πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο ζα ζπγθεληξώζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο απόςεηο ηεο λενιαίαο γηα ζέκαηα θνηλνύ ή παγθόζκηνπ 

ελδηαθέξνληνο όπσο ε βηώζηκε αλάπηπμε, ζπλεξγαζία κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ 

εζλνηήησλ, ή ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα.  Τν πξόγξακκα επίζεο ζα πξνζθέξεη κηα 

λέα νπηηθή ζηα κέζα ελεκέξσζεο, ζην πσο καζαίλνπλ ν έλαο γηα ηνλ άιινλ θαη ηηο 

θνηλόηεηεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη θαζώο θαη ηε γεληθόηεξε θνπιηνύξα 

ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο.  Θα ζπδεηήζνπλ επίζεο ηξόπνπο θξηηηθήο αλάγλσζεο 

έληππσλ, ξαδηνηειενπηηθώλ, θαη ειεθηξνληθώλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηελ 

ηθαλόηεηα λα ειέγμεη θάπνηνο ηελ εγθπξόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο.  Η εθπαίδεπζε ζα 

θαιύςεη δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη παξνπζίαζεο, επίιπζεο δηαθνξώλ, θαη 

νξγάλσζεο νκάδσλ εξγαζίαο. 

Δ. Οη δξαζηεξηόηεηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο, νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ε θηινμελία από νηθνγέλεηεο ζα εκβαζύλεη ηελ εκπεηξία ησλ 

καζεηώλ ζρεηηθά κε ηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία. 

 

 

Κάιπςε εμόδσλ  

Όια ηα έμνδα, εηζηηήξηα, δηακνλή, δηαηξνθή θαη αζθάιεηα ζα θαιπθζνύλ από ηελ 

Ακεξηθαληθή Πξεζβεία. Η νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνύ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ 

ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο  θ. Μαξθειια 

Καξαγησξγα.  KargagiorgaMN@state.gov 

Πξνθίι ππνςεθίσλ 

A.  Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε ζε ζέκαηα 

δηπισκαηίαο, ηεο δηαηιαληηθήο ζρέζεο, ην ξόιν ηνπ ειεύζεξνπ ηύπνπ ζε κηα 

δεκνθξαηία, θαη ηηο θνηλσληθέο θαη θνηλνηηθέο δξάζεηο/ππεξεζίεο.  Πξέπεη λα έρνπλ 

επηδείμεη επίζεο έληνλν ελδηαθέξνλ ζηελ επηθνηλσλία, ηελ αληαιιαγή 

επηρεηξεκάησλ, ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή.  Πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ αθαδεκατθή 

δεμηόηεηα γηα έλα ηέηνην πξόγξακκα. Πξέπεη επίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκκεηάζρνπλ επηηπρώο ζε έλα πξόγξακκα απηνύ ηνπ είδνπο.  Να είλαη δειαδή 

αξθεηά ώξηκνη, επέιηθηνη, θαη λα έρνπλ αλνηθηό κπαιό.  Οη παξάγνληεο απηνί είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί δεδνκέλεο ηεο αηκόζθαηξαο πνπ δεκηνπξγείηαη από κηα νκάδα 

αλζξώπσλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  Απαηηείηαη εμαηξεηηθή γλώζε ηεο 

Αγγιηθήο γιώζζαο. 
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B. Είλαη ζεκαληηθό νη ππνςήθηνη λα έρνπλ επηδείμεη ελδηαθέξνλ γηα εγεηηθέο ζέζεηο 

ζηηο ρώξεο ηνπο, θαζώο θαη γλήζην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ΗΠΑ, ηνπο αλζξώπνπο, ηελ 

θνηλσλία, θαη ηνπο ζεζκνύο ηνπο.  Επίζεο είλαη ζεκαληηθό νη ππνςήθηνη λα 

θαηαλνήζνπλ όηη αλ επηιεγνύλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ κέξνο ζε όιεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη ζε ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο 

ρώξεο ηνπο κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο κε-νξγαλσκέλεο ζπγθεληξώζεηο 

θαη δεκόζηεο παξνπζηάζεηο. 

Πξνζόληα ππνςεθίσλ: 

 

α. Ηιηθία κεηαμύ 16 – 18 εηώλ  

β. Εμαηξεηηθή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο πνπ ζα θξηζεί είηε ζε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε είηε από ηα απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ όπσο  SLEP ή TOEFL. 

γ. Να έρνπλ ζηόρν λα ζπλερίζνπλ ζε ιπθεηαθέο ή παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηηο 

ρώξεο ηνπο ην θζηλόπσξν ηνπ 2018 κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην Ιλζηηηνύην. 

δ. Να δηαζέηνπλ εγεηηθά πξνζόληα θαη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηηο δηαηιαληηθέο 

ζρέζεηο θαη ηε δηπισκαηία. 

ε. Να δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. 

 

δ. Να επηδεηθλύνπλ ελδηαθέξνλ ζε θνηλσληθέο θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

ε. Να έρνπλ κηθξή εκπεηξία από ζπνπδέο ή ηαμίδηα ζηηο ΗΠΑ. 

ζ. Να είλαη ώξηκνη, ππεύζπλνη, αλεμάξηεηνη, λα έρνπλ απηνπεπνίζεζε, λα έρνπλ 

αλνηθηό κπαιό, λα είλαη αλεθηηθνί, λα ζθέθηνληαη, θαη λα έρνπλ έθεζε γηα κάζεζε. 

η. Να είλαη πξόζπκνη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρνπλ πιήξσο ζε έλα 

εληαηηθό ζεξηλό πξόγξακκα. 

ηα. Να έρνπλ άλεζε ζηε δσή ζε θνηηεηηθό πεξηβάιινλ, ηελ θνηλή ρξήζε 

εγθαηαζηάζεσλ, ηα ηαμίδηα, θαη ηε ζπκκεηνρή ζε πνιπεζληθό πεξηβάιινλ από ηελ 

Επξώπε θαη ηηο ΗΠΑ, θαη λα έρνπλ ηελ άλεζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλέο 

δξαζηεξηόηεηεο κε Ακεξηθαλνύο.  Να είλαη ηθαλνί λα πξνζαξκόδνληαη ζε θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο δηαθνξεηηθέο από ηηο δηθέο ηνπο. 

 

Καηάζεζε ππνςεθηνηήησλ: 

Οη ππνςεθηόηεηεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ πιήξε βηνγξαθηθά ζηνηρεία. Δεηηε ην 

ζπλλεκκελν  application Form document 2018. 

Πξνζεζκία θαηάζεζεο ππνςεθηνηήησλ:  28 Δεθεκβξηνπ, 2017 

  

Έληππν Αίηεζεο  

  

Σπκπιεξσκέλα έληππα αηηήζεσλ κε ζύληνκε παξάγξαθν πνπ λα πεξηγξάθεη ην 

όθεινο ηεο εκπεηξίαο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηη πεξηκέλεη θάζε ππνςήθηνο από έλα 

ηέηνην πξόγξακκα  πξέπεη λα ζηαινύλ ειεθηξνληθά θαη ζηελ Αγγιηθε γισζζα ζηελ 



Μαξθειια Καξαγησξγα Information Resource Center ηεο Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο 
ζηε δηεύζπλζε:  KaragiorgaMN@state.gov 

  

  

  

Markella Karagiorga 

Information Resource Center 

English Language program specialist 

U.S. Embassy/Public Affairs 

Tel: 210-720-2280 

Fax: 210-720-2859 

cell: 6958476873 

Email: KaragiorgaMN@state.gov 

Internet: http://athens.usembassy.gov  
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