
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 

H Μονή Αγίας Τριάδος – Θεολογική Σχολή Χάλκης προσκαλεί φοιτητές & φοιτήτριες των επιστημονικών κλάδων που 

αναφέρονται στην παρακάτω λίστα (πίνακας 1) για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ (plus) και λοιπό 

ακαδημαϊκό προσωπικό (διδάσκοντες, υποψήφιοι διδάκτορες) για διδασκαλία – επιμόρφωση. Οι συμμετέχοντες θα 

απασχοληθούν σύμφωνα με το αντικείμενο σπουδών τους – ακαδημαϊκής κατάρτισης τους, αλλά και την όποια ειδίκευση 

έχουν, για την κάλυψη και υποστήριξη των αναγκών που έχει  η Ιερά Μονή και Σχολή. 

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (πίνακας 2) για την επιλογή τους, η 

οποία θα γίνει κατόπιν αξιοκρατικής μοριοδότησης που αναφέρεται παρακάτω (πίνακας 3). Αφού επιλεγούν με βάση τα 

μόρια που θα έχουν συγκεντρώσει θα κληθούν σε διαδικτυακή συνέντευξη με τον διαχειριστή του έργου για την τελική 

επιλογή τους. 

Στους συμμετέχοντες που θα επιλεγούν για πρακτική άσκηση, όπως και στο ακαδημαϊκό προσωπικό, προσφέρονται 

διαμονή και πλήρης διατροφή (πρωϊνό- μεσημεριανό – βραδινό), καθώς και συνεχή εξυπηρέτηση κατά τον ερχομό τους 

στην Κωνσταντινούπολη – Χάλκη και στη διάρκεια της παραμονής τους.  
Πίνακας.1 

Σχολές και τμήματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχετικές με τα επιστημονικά αντικείμενα:  

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Συστημάτων ελέγχου-διαχείρισης & πληροφόρησης* 

Μηχανικών πληροφορικής και συστημάτων H/Y, ηλεκτρολόγων μηχανικών εγκαταστάσεων* 

Γεωπονίας, ζωικής παραγωγής, αξιοποίησης φυσικών πόρων, αρχιτεκτονικής τοπίου** 

Θεολογίας και Βυζαντινών σπουδών, ποιμαντικής, βυζαντινής μουσικής 

Τουρκικής φιλολογίας, μεσανατολικών & αραβικών σπουδών, βαλκανικών & σλαβικών σπουδών 

Συντηρητών και διαχειριστών χειρόγραφων, παλαιτύπων και εκκλησιαστικών κειμηλίων** 

 
Πίνακας.2: 

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την επιλογή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης: 

Πιστοποίηση γνώσης αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου B2)  

Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού H/Y (τουλάχιστον WORD -EXCEL -INTERNET). Δεκτή και η 

βεβαίωση της σχολής όπου ανήκει ο φοιτητής-τρια. 

Βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή για τους λόγους που επιθυμεί ο υποψήφιος να 

συμμετέχει στο πρόγραμμα. (CV + Motivation letter) 

 
Πίνακας.3 

Μοριοδότηση υποψήφιών για πρακτική άσκηση: 

Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο απασχόλησης 40 μόρια 

Διαδικασία συνέντευξης 30 μόρια 

Γνώση ελληνικής γλώσσας 30 μόρια 

Σεμινάρια - προγράμματα πρακτικής άσκησης/εμπειρίας 20 μόρια 

Γνώση τούρκικης γλώσσας 10 μόρια 

***Γνώση πληροφοριακών συστημάτων – προγραμματισμού 30 μόρια (Ισχύει για συγκεκριμένες θέσεις πρακτικής άσκησης) 

*Εξαρτάται από τη μερική ή πλήρη συμμετοχή στη διάρκεια του προγράμματος από επιβλέποντα καθηγητή-τρια. 

** Απαραίτητη η πλήρης συμμετοχή στη διάρκεια του προγράμματος από επιβλέποντα καθηγητή-τρια 

***Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τον εκάστοτε επόπτη καθηγητή - supervisor   

 

Επικοινωνία: erasmuschoolofhalki@gmail.com 
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