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Θέμα: Fwd: Fwd: FULBRIGHTGREECE:Προκήρυξη Προγρομμάτων
Υποτροφιών Ακοδημοϊκού Έτους 2023-2024 γιο Έλληνες Πολίτες
Από: Γραμματεία Πρύτανη ΠΔΜ <rector@uowm.gr>
Ημερομηνία: 30/8/2022, 2:25 μ.μ.
Προς: ΤΜΗΜΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
<protocol@uowm.gr>
Κοιν.: Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων <tacadthem@uowm.gr>

Παρακαλούμε για τις δlκες σας ενεργειες.
r;;, ,;c.,;;,,'C,,",,-',;;,,,;;,,'C,,-,;c';;,"'f.l;;' 0;,,0,",;;,,",,'-',

ΔiI,1.H ΔΙ~IKHΤΙKoγ
1ΜΗΜΛ ΠΡ(11ΩΚΟΛΛΟΥ

ΑΡ ΓΙ'Ο! *tι. G). .
I-'MiΞP'~IΛ "}.ο_ ,.,2Q2:L

1 un,\ Ζ

-------- Προωθημένο μήνυμα --------
Θέμα:Fwd: FULBRIGHTGREECE:Προκήρυξη Προγραμμάτων

Υπατροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 για Έλληνες Πολίτες
ΗμεΡομηνία:Τυe, 30 Aug 2022 13:28:56 +0300

Αnό:ίnf.9@υοwm.gr
Προς: ίnfo-career@uowm..gr
KOIy.:Rector <rect.QI@uo_wm.gr>

Καλησπέρα,

Σας προωθο'φε μηνυμα πΟυλάβαμε αναφαρικά με πρόγραμμα υποτροφιών για την ενημέρωσή σας
και ενδεχόμενες ενέργειες κοτό λόγο αρμοδιότητας.

Με εκτϊμηση,

-------- Αρχικό μηνυμα --------

Θέμα:FULΒRΙGΗΤ GREECE:Προκήρυξη ΠΡΟΥραμμάτωνΥποτροφιών
Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 ΥΙΟΈλληνες Πολίτες

Ημερομηνία:2022-08-30 13:15
Αnοστολέας:Greek Program <g~lςp..IQgram@fulbrightcgr>
Παραλήπτης:

.-,. FULBRIGHT
Greece

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Ελληνες Πολίτες
Ακαδημαϊκού Ετοuς 2023-2024

Το Ιδρuμα Fulbright προκηρύσσει ιιέο κύκλο uποτροφιώll για το ακαδημαϊκό έτος
2023.2024

Οι υΠΟτΡοΦίες απευθύιιοιιται σε καθηγητέ<;/εΡΕυνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μιταπτυχιακοίις
φοιτητές, καλλιτiχvες κοι εκπωδευTlΚQuς κοι αφοροuv σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωΤικά

30/8/2022,2:28 μ.μ.
'---------------------------_ .._ .....-



F,v,l, Fw,l: FUΙRRIr.ΗΤ r.RF.F.CE:Πμ"κήμ"ζη Προγραμμάτων Υποτροφιών ΑκαδημαΙκού Έτου, 2023.2024 για Έλληνε, Πολίτες

προγράμματα ι<αιέρευνα στις Ηνωμένες nολ(πίες της Αμεριl<ής.
nερισσότερΕς πληροΦορίΕς για τα προγράμματα μΠΟρΕίΤΕνα αναζητήσΕΤΕ στον ιστότοπο του

ιδρύματος wwwJv1bright.gr
Για αιτήοεις ι<αιαναλυτιl<ές πληροΦορίΕς σχετικά με τα προγράμματα υποψοΦιών για Ελληνες

πολίΤΕς, Επικοινωνήστε με την κα Ελς Σιάκος Χάναιtιtε,
Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος Ι Σύμβουλο ΥποψοΦιών Fulbright, με e-m"il στο

grecl;R r09 r" m@fulbrigt'ι-.L.9r
Παρακαλούμε πιιλύ όπως κοινοποιήσετε την ιιυνrιμμένrι ανακοίνωση στις ενδιαφεΡόμΕνΕς ομάδες.

-Συνημμένα:

2 α1!ό 2

2023 2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ γΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
FULBRIGHT ΕΛΛΗΝΕΣ nΟΛΙΤΕΣ,Ρdf

415 ΚΒ

30/8;2022,2:28 μ,μ.



~-,. FULBRIGHT
Greece

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Πολίτει:;
Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2.024

Το 'Ιδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υπστροφιών για το ακαδημαϊκό έτος
2023-:1[124

Οι ιnlοτροΦίες απευθόvονταl σε καθηγητέr;.ΙεΡεuvητές, υποψήΦωυς διδάκτορες, μποπruχlαΚQuς
φοιτητέ", καλλιτέχνες κοι εκποιδευτιl<οuς ΚΟιαΦοροίιν σπαuδέι;, διαλΕξ£ις, επιμΟΡΦWΤlκα ΠΡΟΥραμματα
και έρευνα σης Ηνωμένες ΠολιτείΗ; της Αμερικής.

ΠερισσόΤΕρες πληροφαρίες για τα προγράμματα μπορείτε να αναζητήσετΕ στον ιστότσησ του ιδρύματος
www.fulbrigQLgr

Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροΦορίες σχΗικά με τα προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες ττολίΤΗ;,
επικοινωνήστΕ με ΤΗvκα Ελς Σιάκος Χάναππε, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος Ι
Σύμβουλο Υποτροφιώυ Fulbright, με e-mail στο greekΡrΟ9ram@fvlbrιghtψ

Πcφα/(αλούμε πολύ όπως /(οlνοποιιjοεrε την ανακοΙνωση σης ενδιαφερόμενες ομα&ς.

ΕΡΕΥΝΗΤιΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT

Επισκέπτες Επιστήμονες
ΕγγραΦή από Τρίτη, 6 ΣεπτεμΒρίοιι ::ι.οπ Ι""ς Παραοκειιό, η No~I!Jiρίoν 1012

KαταληKτtKή Ημερομηυία Υποβολής Ηλεκτρουικης Α(τησης ίLιφασKεμή, 9 ΔεκφΜίου 2022

Απειιθύνεται
_σε μέλη διδακtΙKoύ και ερειιυηηκού προσωπικού (ΔΕΠ)ΑΕΙ,καθώς και ερειιυηηκών ιδριιμάτωυ ή κέυτρων τη,
ημεδαπής, οι οποίοι Επιθιιμούυ να διδάξοιιυ η υα διεξαγάγουν έρευνα σε πανεπιστήμια η ερευνητικά ιδρύματα των
Ηνωμ£οωυ Πολιτειώο Αμερικής. ΟΙ υποψήΦιοι θα πρέπει υα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα
χρόνια επαγγελματική, εμπειρίας οτου επιστημονικό τσυς τομέα από τηο απόκτηση του διδακτορικού τίτλου
σπουδώυ .
.οε μεταδιδακτορικούς ερευνητές/εΡευοητριες που βρίσκονται οε ουυεργαοία με παυεπιστήμια και ερευυητlKά
ιδρΙόματαοτηυ Ελλάδα, καιεπιθυμούυ υα ε!<πουήσουυμεταδιδα!<τορι!<ήέρευνα στις Ηνωμέυες Πολιτείες Αμερικής.
Οι υποψήΦιοι θα πρέπει υα έχουν σvμπληρώoεt [ως τέοοεραχρ6οια έρευυας στΟνεπιοτημουlκότοιιςτομέα από
τηυ απόκτηση του διδακτορικοΙό τίτλου σπουδών τους έως τηυ αρχή τοιι κύκλου της υποτροΦίας (:Σεπτέμβριοι;
1011), θα δοθεί περιορlσμένος αριθμός ιιποτροφιώυ (1-1).

Αυαλιιτικές πληροΦορίξ(
httΡs.Uwww.fνlbrίghΙ.grΙ~nΙk:;ι-e.!!.aj}e)ιJ.j.(hοlarshΙΡs.fοr.gr~ek-cίtίΖen.ΙJ:!!9.a.r~I.fl.&ιlbrιght-schQlar.ρrοι:ιram



ΦΟΙΤΗΤιΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHΤ

Υποψήφιους Διδάκτορες
ΕγγραΦή από Τρίτη, 4 OKI~l!p(OV l02. έως Παρασκευή 13lανοναρίΟΥ 2023

Καταληκτική ΗμΕΡομηνία Yπoβoλή~ HλεKτpoνΙKή~ Aίτηση~ flαρασκευή, 10 ΦεΒρουαρίου 20U

ΑπεΥ8ίονεταισε ΥποψήΦωΥς διδάκτορε, εγγεγραμμένΟΥ, σε ελληνικό πανεπιστήμιο οι οποίοι θα μποροuσαν να
ωΦεληθοuν από μια βραχΥπρόθεσμη παραμονή ΤΟΥ,στις Ηνωμένες Πολιτείες για ΤΟΥ,οκοπο';, της έρευνάς ΤΟΥς.
Ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί στΟθέμα, το στάδω και το επίπεδο της έρεΥνα" καθώς καιστην αναλΥτική έκθεση
της ερει,ινητική, πρότασης,

Αναλι,ιψ,ές πλη DΟΦΟ.Q[~.ς
hltDs:lIwww,fulbrίι;ιht-ψιenΙk2-eχtra.fίelds/schοl~rshφs-for'greek.citizens/progr~msIfulbright.forelgn-
studenl-progr"m-visiting-re:;e~rch-studen!s

Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
ΕγγραΦή από Τρίτη, 4 ΟκτωΒρίου 2021 έως ΠαραOKΕVή,20 Ιανουαρlοι,ι :ι.ΟΒ

Καταληκτική ΗμΕρομηνία Yπoβoλή~ Ηλεκτρονικής Αίτησης ΠαΡασκευή, 17ΦεΒρσυαρίου 2023

Απευθύνεται σε αποΦοίτοι,ις ελληνικών ανώτατων εκπαιδΕ\Ηικών ιδρι,ιμάτων πανεπιστημιακού τομέα οι οποίοι
έχΟΥνσημειώσει εξαιρετικές ακαδημα'ίκές επιδόσης. Απονέμονται υποτροΦίες για το πρώτο ακαδημαικό έτσς στις
Ηνωμένες Πολιτείες και για σιιγκεκριμένα εmστημονlκά πεδία μεταπτυχιακοι} επιπΕδσυ (Master's).

ΑνΜΥΙ!κέι; υληρoΦoρίεc
https.Uwww.fylbrighl.gr/enlk2-e)(tra.fleldsIschol~rships.for-gre('k.citlzenslprogr~ms/fulbr;ght.forei!JΩ;:
student -progr~m-g raduate-students

Επαγγελματίες της Τέχνης
Εγγραφή από Τρίτη, 13 ΔεκψΒρίου .ου έως Πι;φαοκενή, 17ΦεΒρουαρίου 2923

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης ΠαραοκευτΊ, 1.7McιptiQ\J lQ13

AnEueuVHat σε ενεργούς Kαλλιτέxνε~και επαγγελματίες της τέχνης από οποιονδήπστεχώρο των εικαστικών,
λογοτεχνικών, παραστατικών και ψηφιακών τεχνών, της μαγειρικής τέχνης και της διακοσμητικής τέχνης. των
χηροτεχνών, του de,ign, των επιμελητικών σΠΟΥδων,της κριτική" της ,στορίας και της θεωρίας της τέχνης.
AT1EJJeUVHatσε εΤ1αγγελματίεςΟΙοποίοι επιθuμΟUννα οξuνσι,ιντις δεξιότητες τους και να δώσουν ώθηση στη
σταδιοδρομία τους, Τ10υαναζητοuν ευκαιρίες για να εξελιχθο';ν και να γνωρίσουν την πολιτιστική σκηνή των
Ηνωμένων Πολιτειών

Αναλυτικές πληροΦορίες
http:;./lwww.fulbrtght.gr{en!k.-extra.f;elds!schol!ill.hlp:;-for-greek"cjtizenslprogramslfulbrtght.foreign-
5tudent 'progrilm.~rti~5



Δημιουργικοί Επαγγελματίες
Διεθνές και Θεματικό Πρόγραμμα Φιλοξενίας του San!a Fe ΑΓ!Institute
(5ant<l Fe ΑΓ!Institute's Ir\tern<ltional Thematlc Residency Program)

ΕγΥραΦή από Τρίτη, 13 Δεκφβρίου 2027 έως Παρασκευή, 17Φεβρ'ουαρίου ΙΟ23

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παραακευή, 17Μαρτίου 2ΟΒ

Απευθύνεται σε δημιουργικούς επαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πσλιτιστικού χώρου οι οποίοι ενδlαΦέρσνται
για το πρόγραμμα Φιλοξεοίας του 5απ!. Fe ΑΓ!Institute-SfAI, Το SFAIεπιλέγει κάθε χρόνο θεματικές ενότητες που
κινούνται γύρω από ζητήματα ταοποία απασχολούο διάφορες τοπικές και παγκόομιες κοινότητες_

ΑναλυΤικές πληΡΟΦΟJ<lξS
https:Uwww.fulbright.grIer./k1-extra.fields/scholarshiρs.for.greek.citizer.s/programs/fulbright.foreJ.!J.!l:
stude n!.program.artist -res,dencγ

ΕΠIΜΟΡΦΩΤιΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΤιΚΟΥΙ

Πρόγραμμα Διακεκριμένων Βραβείων Διδασκαλίας - Fulbright
Αίτηση από Τρίτη, 24 lovouopiou 1923 έως ΠαρασκεΥή, 18 ΑπριλίΟΥ 2013

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 28 Απριλίου 102)

Απευθύοετα! σε εκπαιδεuτικούς της πρωτοβάθμιας κσl δευrερoβάθμισς εκπαίδευσης, δlδιiσKOντες οπο!οδήποτε
αντικείμενο σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, Αίτηση μπορούν επίσης οα υπσβάλσυν σχολικοί βιβλιοθηκονόμοΙ,
υπεύθυνοι σχολικής σuμβOυλΕUHKήςκσl καθοδήγησης, ειδικοί σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων,
συντονιστές ε,δικής αγωγής τ/ς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. καθώς και εκπσιδεuτικοί από
ιinou.; τομείς, συμπερlλαμβαvομένων διευθυντικών στελεχών που απασχολούνται με μαθητές της τφωτοβάθμισς
ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδωσης τοuλάχιστσν ~ατά το ήμιαι; του χρόνου τους,

Αναλυτικές πληροΦορίες
https:Uwww.fulbright.gr/enlk2-extra-fields{$cholarships.for-gre!.'k-citizeΓ'lsIprogramsjfulbright.
dlstingUished.awards.in.teachif1g-program.for.gre.!:tleachers

Θερινό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Fulbright για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Study of the United 5tateslnstitutes for S!.'condary Educa!ors-SU51)

Αίτηση από Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2012 έως Παρασκωή 18 Νοεμβρίου 1012

Καταλ.ηκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Παρασκευή, 1.8Νοεμβρίου 202Ι



Απευθύνονται σε καθηγητές δΕυτεροβάθμιας εκπαiδευσης που ασχολούνται μΕτη διδαοκαλία της αγγλικής
γλώσσσς και ΟΕΕπαγγελματίες στο πεδίο της Εκπόνηοης αναλυτικών προγραμμάτων, της εκπαίδευσης καθηγητών
κα! τη<;συγγραΦής διδακτικών εγχειριδίων. Το EπψσρφωτlKό Πρόγραμμα Μελέτη, των ΗΠΑ(Study ofthe United
State~ In~titute - SUSI)έχε! διάρκ£!α πέντε εβδομάδων καιστόχο να βελτιώσει την ποιότητα διδασκαλίας και να
εοισχύσ£! την εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων σε εκπαιδΕυτικά ιδρύματα και σχολικά συστήματα εκτός
Ηοωμένων Πολιτειώο. Λαμβάοειχώρα σε διάφορα πανεπιστήμια των Ηνωμένων πσλιτειών και εστιάζεται σε
συγκεκριμένες θφατικές ή ζητήματα από το πεδίο των Αμερlκαν!κών Σπουδών.

Αναλυτικές πληροφορίεc
https:Uwww.fi.llbright.gr/en/schQlarships-for-greek.citizens/programs/study-of-the-u-s-ifIstit\ltes-for-
secondary-educatQrS
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,. FULBRIGHT

Greece
Πρόγραμμα ΥΠΟτΡοΦιών Fulbright για Έλληνες Πολίτες

Ακαδημα"ίκού Έτους 2023-2024

Το Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο KιJKλoυποτροΦιών για το ακαδημαϊκό έτος
202.3-2024

Οι \ιποτροφίες απευθύνονται σε KαθηγητέςJερευνητέι;, υποψήΦιους διδάκτσρες, μεταπτυχιακούς
φοιτητές, καλλιτέχνες και εκπσιδευΤΙKOιJς και σΦορούν σπουδέι;, διαλέξει" επιμορΦωΗκά προγράμματα
κοι έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Περισσότερες πληροΦορίες για τα προγράμματα μπορείπ να αναζητήσετε στον ιοτότσπσ ΤΟ\l ιδρύματος
\VWW.fι.tlbrightgr

Για αlπΊσεις και αναλυτικές πληροΦορίες σχετικά με τα προγράμματα υΠΟτΡοφιών για Έλληνες πολίτε"
επικοινωνήστε με την κα Ελς Σιάκος χανcιππε, Υπεύθυνη Ελληιιικού Προγράμματος Ι
Σύμβουλο γπoτpoΦιώ~ Fulbright, με e-mail στο greekprogram@fulbrightgr

Παρακαλούμε πολύ όπως κοινοπOlήσπε ΤΗvανακοίνωση στις εvδιαφεp6μενες cιμάδες,

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT

Επισκέπτες Επιστήμονες
ΕΥΥραφή από ΤρΙτη, 6 ΣεππμΒρίου Jon iw.c Παρασκευή, μ ΝοφΒρίου 2022

Καταληκηκή Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτηοης Παραοκψή, 9 ΔεκεμΒρίου 2022

ΑπευθύνΗαι
• οε μι'λη διδακτικού κο:ιερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ)ΑΕΙ,καθώς και ερευνητικών ιδρυμάτων ή κι'ντρων της
ημεδο:πήι;. ο, οποίοι επιθυμούν νο:διδάξουν ή να διεξο:γάγουν "ρευνα οε πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματο: των
ΗνωμιΞνωνΠολιτειών Αμερικής. ΟΙυποψήΦιοι θα πρέπει οα έχουν συμπληρώσΕι τουλάχιστον τιΞσσΕρα
χρόνια ΕπαγγΕλματικής εμπειρίας στον επιστημον,κό τους τομέα από την απόκτηση του δ,δακτορ,κού τίτλου
0110υδών,
-σε μεταδιδακτορικούς ερευνητιΞς/ερευοήτριες που βρίσKoντa:ισε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά
lδρίοματαστην Ελλάδα, και επιθυμοίον να εκπονήσουο μεταδιδακτορική έρεuνo: στις Ηνωμι'νες Πολιτείες Αμερικής.
ΟιυπσψήΦlσl θα πρέπει οα έχουο συμπληρώσει έως τέσσερα χρόνια έρευνας στον επιστημονlκότουςτσμέα από
την απόκτηση τσυ διδακτορικού τίτλου σπσυδών τσυς έως την αρχή του κUKλOυτης υποτροΦίας (Σεπτέμβριος
JOη). θα δοθεί περιορισμένος αριθμός υποτρσφιών (l.J).

Αναλυηκές πληΡοφσρίες
httD5.lIwww.fulbrigh\.gri~~J- ••Ktra-ficlιlsΙscholarshIp>-for-9reek-~ltil~orograms!fulb"ght-\cholar-p[ogIi!m



ΦΟIΤΗΤιΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT

Υποψήφιους Διδάκτορες
Εγγραφή από Τ"ίτη, 4 Qκτω.,βρίου ΙΟΙ2 έως Παρασκευή, 13 lavouapiOU 2023

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 10 ΦεΒρουαρίο\) 2923

Απευθύνεται οε υποψήφιους διδάκτορες εγγεγραμμένους σε ελληνικό πανεπιστήμιο οι οποίοι θα μπορούσαν να
ωΦεληθoιiν από μια βραχυπρόθεσμη παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοποίος της έρευνάς τους.
Ιδιαίτερη οημασία Βααποδοθεί στο θέμα, το στάδιο και το επίπεδο της έρευνας, καθώς και στην αναλυτική έκθεση
της ερευνητικής πρότασης.

Αναλυτικές πλπρoΦoρίΕC
https:IIwv.w _ful bright.gr/entk 2.extra.fieldsfscholarshiQS-for -greek -citizen:;lprogramsIfulbΓIght -fore'gn-
student -prograrη-visit,ng-resea rch'students

ΜεταπτυχιαΚQvς ΦσιτητΕς
Εγγραφή από Τρίτη, 4 QKTwSpiOI'lΙΟΙ1 έως Παρασκευή, ιο laVOUOj:liOVΙΟ23

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης nOQαoKEl'lt'!,υΦεSΡΟΥ<tpίQ\J2023

AnEuSIivna, σε αποΦοίτοuς Ελληνικών ανωτατων εκπαιδευτικων ιδρυμάΎωνπαοεπιστημ,ακού τομέα οι οποίοι
έχουν σημειωσει εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Απονέμονται υποτροΦίες για τσ πρωτο ακαδημα'lκ6 [τος στις
ΗνωμένΕςΠολιτειες και για συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία μεταπτυχιακσύ επιπέδου (Master's).

Αναλυτικές πληροΦορίες
https.{/www.fulbright.gr/er1/kz-extra-fields/scholar:;h>ps-for-greek-titizens/programsIfulbright.foreIgn.
student -program-gr aduate 'stvd.e..!lt..~

Επαγγελματίες της Τέχνης
ΕγγραΦή από Τρίτη, 13 ΔEKEμepiO\JΙΟ21. έως Παρασκευή, 17Φεβροuαρίοu 2023

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκεuή, 1-1Μα"τίΟ!J 20η

AnELteιiVEtalσε ενεργoιiι; καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης από οποιονδήποτε χ"'ρο των ε!καστικών,
λογι>τεχνικών, παραστατικώο και ψηΦιακών τεχνών, της μαγειρικής τέχνης και της διακοσμητικήι; τέχνης, ,ων
XElpOTεXV"'V,του design, τωο εΠtμEληΤΙKώνσπσLtδών, της κριτική" της ιστορίας και της θεωρίας της τέχνης.
Απευθύνεται σε επαγγελματίες 0\ οποίοι ΕΠιθυμούννα οξύνουο τις δεξιότητές τους και να δώσουν ώθηση στη
σταδιοδρομία τουι;, πΟυ αοαζητούν ευκαιρίες για να εξελιχθούν και να γνωρίοουν την πολιτιστική σκηνή των
Ηνωμένων Πολιτειών

ΑναλυΤικές πληροΦορίΗ
httpS:l!w,,'w,fulbright.gr/enIkz-extra-fields/scl\olarshi.Qs.fοr'ι;ιreek.citiΖeΠSΙΡrοψamsιfLtlbrίght.fοreί.9J1;.
stude nt -Ρrσψilm.aφsts



Δημιουργικοί EπαγγελματίE~
Διεθνέ~ και Θεματικό Πρόγραμμα Φιλοξενία, του Santa Fe Απ Institute
(Santa Fe Απ Institute's International Thematic Residency Program)

ΕΥΥραΦή από Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου ~oηέως Παρασκευή, 3-ΖΦεβρουαρίου ~023

Καταληκτική Ημερομηνία Yπoβoλή~ Ηλεκτρονική, Αίτηση, Παρασκευή, ~7Μαρτίου ~oη

Απευθόνnαι σε δημιουργlκούς επαγγελματiε, του κσλλιτεχνlκού και πολιτιστικού χώρου ΟΙοποίοι ενδιαΦέρονται
για το πρόγραμμα φιλοξενίας του Santa Fe Art Institute-SFAI. ΤΟSFAIεπιλέγει κάθεχρόνο θεματικές ενότητες που
κινοuνταl γόρω από ζητήματα τα οποία απασχολούν διάφορες τοπικές και παγκόσμιες ••οινότ/τες.

Αναλυτι ••έc ηλο ροφορίες
https://www,fulbright,grIeΓ!lkz-extra-fields/scholarshtps.for.greek-cjtizenstprograms/fuIbright-forel",n-
stuqent 'program-artist .residency

ΕΠIΜΟΡΦΩΤιΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΤιΚΟΥΙ

ΠρόΥραμμα ΔιαΚΕκριμένων Βραβείων Διδασκαλίας - Fulbright
Α(τηση από Τρίτη, Ι41ανουαρίου 20η έως Παρςξσ••ευή, 28 Απριλίου 202)

Καταληκηκή Ημερομψία Yπoβoλή~ Ηλε••ψονικής Aίτ/oη~ Παρασκευή, 21i.Δlli1ιλίoυ ιοη

AnruBuvεrCIIσε εκπαιδευτικοuς της πρωτοβάθμιας "ο.ιδευτεροβάθμιας εκπαίδευση<;. διδάσκοντες οποιοδήποτε
αVΙΙKείμενoσε καθεοτώς πλήρους απασχόλησης, Αίτηση μποροuν επίσης να υποβάλουν σχολl ••οί βιβλιοθηκονόμοι,
υπεύθυνοι σχολικής ουμβοιιλευηκής και καθοδήγησης, ειδ,κοί σχεδιασμού αναλιιηκών προγραμμάτων,
σlJνΤOνιστέcειδικής αγωγή, της πρωτοβόθμιας και δευτεροβόθμιας εκπαίδειιοη<;. καθώς και εκπαιδευηκοl από
άλλους τομείς, σlJμπερ,λαμβανoμένων διευθυντικών στελεχών που απασχολούνται με μαθητές της πρωτοβάθμιας
ή/και δευΗροβάeμιιις ε••:τα,δευσης τουλάχιστον κατά το ήμισIJτΟυ χρ6νοll toll<;.

Αναλιιτικξς πλ ηρoΦoρί~ς
https:lIwww fulbright.gr/enIk2.extra.fjeld5/schQIilrships-fQr.greek-citizens/pro",rams/fulbright-
d istinguished .awards-jn-teaching.progI am.for-greek-teachers

Θερινό ΕπιμQΡφωtικό Πρόγραμμα Fulbright για Kαθηyητέ~ Δευτερoβάθμια~ EKπαίδευση~
(Study ofthe United State51nstitutes for Secondary Educators-SUSI)

Αίτηση από Τρίτη, lO ΣξπτεμΒρίΟΥ 20n έως ΠαρασΚ!i"υή, 18 NoEμBpiou lO~l

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Aίτ/oη~ Παραοκευή, 18 ΝοεμΒρίου 2021



ι.

Απε..,θuνονταl σε t<αθηΥηΤΕςδε..,τεροβάθμιας εκπαίδε..,οης πο.., ασχολούνται με τη διδαοκαλία της αγγλικής
γλώσσας t<αισε επαyγελματίε~ στο πεδίο της εKπόνηση~ αναλ"'τικών προγραμμάτων, τη~ εt<παίδε..,σης t<αθηγητών
και της O1JΥγραΦήςδιδακτιt<ών εγχειριδίων. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Mελέτη~ των ΗΠΑ (Study ofthe United
State, Institute -SUSI) έχει διάρκεια πέντε εβδομάδων t<at στόχο να βελτιώσει την ποιότητα διδασκαλίας t<αιοα
ενισχύσει την εκπόνηση αναλ..,τιt<ώv προγραμμάτωο σε εκπαιδε..,πκά ιδρύματα και σχολικά O1Jστήματα εKτό~
Ηνωμένων Πολιτειών. Λαμβάνειχώρα σε διάφορα πανεπιστήμια τωο ΗνωμέΥωο Πολιτειών και εστιάζεται σε
o"'yt<Et<ρIμEVE~eEμΙXTlt<E~ή ζητήματα από το πεδίο τωΥ Αμερlκανικώο Σπο..,δώΥ,

Αναλυτικές πληρσφσρίες
httRi:Il\vww,fulbright.gr/en/schoI3rships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-u+institutes-for-
~ecο πd ~I)!.:.ed u (9 tors


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

