Προκήρυξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
από το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
& το Ίδρυμα «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΑΠΤΕΛΛΗΣ»

Το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ στο πλαίσιο του
μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος
«ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΡΑΠΤΕΛΛΗ», προκηρύσσει 1 πλήρη υποτροφία σπουδών (δίδακτρα,
διαμονή & σίτιση) με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Μαθητές Γ’Γυμνασίου 2020-2021 με καλή ακαδημαϊκή επίδοση στην Β’Γυμνασίου
και στο 1ο τετράμηνο της Γ’Γυμνασίου
2. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
3. Καταγωγή από τη Λέσβο
4. Οικονομική κατάσταση οικογένειας υποψηφίου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Υποβολή Αίτησης: https://www.afs.edu.gr/frmapplynew.php?lg=1
Με σημείωση ότι αφορά Υποτροφία Ιδρύματος «Δημοσθένης Ραπτέλλης»
2. Αποστολή Δικαιολογητικών με επισύναψη στην διαδικτυακή αίτηση ή με email στο
admissions@afs.edu.gr
• Φωτογραφία ταυτότητας
• Έλεγχος επίδοσης Β’Γυμνασίου και 1ου τετραμήνου Γ’Γυμνασίου
• Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας ή άλλων ξένων γλωσσών
• Πιστοποιητικά συμμετοχής και/ή διάκρισης σε αθλητικές, πολιτιστικές,
εθελοντικές δραστηριότητες
• Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας & Ε9 οικογένειας
• Συστατική Επιστολή

3. Προσωπική Συνέντευξη Υποψηφίων με την Επιτροπή Υποτροφιών της ΑΓΣ
Στόχος της συνέντευξης είναι διερευνηθούν στοιχεία της προσωπικότητας των
υποψηφίου, τα κίνητρα, οι στόχοι και η καταλληλότητα για το πρόγραμμα
σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου της ΑΓΣ.
4. Προθεσμία υποβολής Αίτησης & Δικαιολογητικών έως 30/05/2021
Στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή Υποτροφιών της
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, μετά το πέρας των συνεντεύξεων αξιολογεί τις
Αιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις της
στους υποψηφίους το συντομότερο δυνατόν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Οι υποτροφίες έχουν ισχύ μέχρι και την αποφοίτηση των υποτρόφων μαθητών/τριων από
το ΕΠΑΛ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, εφόσον οι προϋποθέσεις απονομής
συνεχίζουν να υφίστανται και οι υπότροφοι επιδεικνύουν άριστη διαγωγή.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο 2310-492854 & 2310-492761. Πληροφορίες για το
Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα www.afs.edu.gr

