
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Σκοπός της υποτροφίας είναι η υποστήριξη ενός ή μιας απόφοιτου Lower (B2) με άριστη επίδοση για 

την ολοκλήρωση της εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Advanced/Proficiency. H 

υποτροφία θα καλύπτει εξ’ολοκλήρου τα ετήσια δίδακτρα στο Terra Linguae G. Stamatopoulou και 

θα έχει διάρκεια ενός έτους, με την προϋπόθεση οτι η/ο υπότροφος θα είναι συνεπής στη 

παρακολούθηση των μαθημάτων και στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις. Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-

2023, η Organikon Ltd. σκοπεύει να χορηγήσει 1 υποτροφία. 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

► Να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της αίτησης. Ανώτατο όριο 

ηλικίας δεν υπάρχει. 

 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙΤΗ ΣΚΟΡΔΟΥΛΗ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ξένων 

Γλωσσών Terra Linguae G. Stamatopoulou και χορηγείται από την Organikon Ltd. (http://

www.organikon.co.uk), Bρεταννική εταιρεία Μanagement Consultancy and Life Coaching, της οποίας 

προεδρεύει η κόρη της Καίτης Σκορδούλη, Dr. Rosemary Skordoulis. Σκοπός της υποτροφίας είναι η 

επιβράβευση της αριστείας στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, κάτι που αποτελούσε διαχρονικό 

στόχο της αείμνηστης Καίτης Σκορδούλη καθ’όλη την μακρά της πορεία στον τομέα της 

ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. H Καίτη Σκορδούλη, η οποία συνεργαστηκε επί σειρά ετών με την  Σοφία 

και την Μπούκη Σταματοπούλου στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γ.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, είχε αμέριστη 

αγάπη στους μαθητές της και τους ενθάρρυνε για την διαρκή τους εξέλιξη και πρόοδο. Η 

δημιουργία της υποτροφίας αυτής γίνεται για να τιμήσει το έργο της και την γενναιόδωρη και 

εγκάρδια προσφορά της στους μαθητές της Αγγλικής γλώσσας. 
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► Να έχουν κάνει την εγγραφή τους για τις εξετάσεις Β2 μέσω του Terra Linguae G.Stamatopoulou  

κατόπιν ολοκλήρωσης της φοιτησής τους εκεί.  

► Να έχουν επιτύχει την παρακάτω βαθμολογία στα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης B2

(Lower) η οποία να εξακριβώνεται από την επίσημη αναλυτική βαθμολογία του φορέα εξετάσεων. 

FCE CAMBRIDGE – PASS GRADE A 

ECCE MICHIGAN – HIGH PASS IN THREE SKILLS 

ESB – PASS WITH DISTINCTION IN THREE SKILLS 

►  Να υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους για την χορήγηση της υποτροφίας σύμφωνα με την 

ισχύουσα διαδικασία. 

* Η Organikon Ltd. διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της χορήγησης της υποτροφίας σε περίπτωση που: 

- Οι αδικαιολόγητες απουσίες του/της υπότροφου ξεπεράσουν το 20% των συνολικών μαθημάτων του 

κάθε σχολικού τετραμήνου. 

- Η συμπεριφορά στην τάξη είναι ανάρμοστη και δεν συνάδει με το πνεύμα της Υποτροφίας. 

* Για λόγους διαφάνειας αίτηση για χορήγηση υποτροφίας δεν δικαιούνται να υποβάλουν οι κάτωθι:  

- Η Πρόεδρος της Organikon Ltd. και οι συγγενείς της έως α' βαθμού καθώς και τα μέλη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης των υποτροφιών και οι συγγενείς τους έως α' βαθμού. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης αριθμεί 3 μέλη.  

 ► Η Πρόεδρος της Organikon Ltd. και εκτελέστρια της διαθήκης της αείμνηστου Καίτης Σκορδούλη, Dr. 

Rosemary Skordoulis.  

► Η Γενική Διευθύντρια του Terra Linguae G. Stamatopoulou, Ms Jeannie Efstathiou 

► H Διευθύντρια Σπουδών του Terra Linguae G. Stamatopoulou, Ms Judy Voyce 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Η υποβολή της αιτησης γίνεται ηλεκτρονικά. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να επισυνάπτεται: 

 ► Συμπληρωμένη η αίτηση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

►  Ένα βίντεο 3 λεπτών περίπου στα Αγγλικά όπου ο υποψήφιος θα παρουσιάζει τον εαυτό του, τα 

ενδιαφέροντά του και τους λόγους που θέλει να τελειοποιήσει τα Αγγλικά του. 

► Τα αναλυτικά αποτελέσματα του Lower όπου θα πιστοποιείται οτι ο/η υποψήφιος/α πληρεί τις 

ακαδημαΪκές προϋποθέσεις.  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και ο/η υπότροφος θα 

ενημερωθει προσωπικά και θα ανακοινωθεί μέσω του Terra Linguae G. Stamatopoulou και της Or-

ganikon. Με την υποβολή της αίτησης τους οι υποψήφοι συμφωνούν στην χρήση της εικόνας τους στο 

website και στα social media της Organikon και του Terra Linguae G. Stamatopoulou για την 

ανακοίνωση της Υποτροφίας. 

 

                             ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΚΑΙΤΗ ΣΚΟΡΔΟΥΛΗ 

 

Η Καίτη Σκορδούλη γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1930 με καταγωγή 

από τη Σμύρνη Μικράς Ασίας και το Ηράκλειο Κρήτης, και απεβίωσε 

στο σπίτι της στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, τον Ιούλιο του 2018, όπου 

και διέμενε από το 1965. Αποφοίτησε από το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο 

‘Λύκειον Ελληνισμός Σταυριανού’, το πρώτο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο 

στον Πειραιά εκείνη την εποχή, και στη συνέχεια σπούδασε Αγγλική 

γλώσσα και λογοτεχνία στο Ελληνοαμερικάνικο Επιμορφωτικό 

Ινστιτούτο της Αθήνας. Η ασίγαστη δίψα της για γνώση, η αγάπη για 

την εκμάθηση και μετάδοση της σωστής γλώσσας, τόσο της Ελληνικής 

όσο και της Αγγλικής, ανταμείφθηκε με επαίνους αριστείας σε όλες τις 

σπουδές της. 

 

Αρχικά δίδαξε αγγλικά στο κέντρο ξένων γλωσσών ΟΜΗΡΟΣ στον Πειραιά και στην Νέα Σμύρνη, 

αλλά προς το τέλος της δεκαετίας του ’60 άρχισε να διδάσκει στο κέντρο ξένων γλωσσών της Σοφίας 

Σταματοπούλου, αρχικά στον Πειραιά και Καλλιθέα, και κατόπιν στο Παλαιό Φάληρο. Η συνεργασία 

με την αείμνηστη Σοφία – εργοδότης, εμψυχώτρια αλλά και μέντορας στα πρώτα βήματα της 

επαγγελματικής της πορείας – έβαλε τα θεμέλια για μία λαμπρή καριέρα διδασκαλίας και στενής 

επαγγελματικής σχέσης. The rest is history as they say…και η ιστορία συνεχίστηκε για τριάντα και 

πλέον χρόνια με το ίδιο πάθος και αφοσίωση στην μεταδοτικότητα της αγγλικής γλώσσας και 

κουλτούρας όταν η σκυτάλη πέρασε στα χέρια της κόρης της Σοφίας, Μπούκης Σταματοπούλου. Το 

1998 αποφάσισε να αποσυρθεί από την διδασκαλία στο φροντιστήριο, αλλά όχι όμως και από την 

επαφή της με τους αγαπημένους της μαθητές τους οποίους εξακολουθούσε να εμπνέει είτε με 

ιδιαίτερα μαθήματα, είτε αφιλοκερδώς για ακόμα δέκα χρόνια.  

 

Ευφυής, δραστήρια και με λαμπρό αγωνιστικό πνεύμα, υπήρξε φωτεινό παράδειγμα 

ευσυνειδησίας και υπευθυνότητας τόσο στη διδακτική μεθοδολογία της όσο και στη προσωπική ζωή 

της. Διακρινόταν για την επιμονή της στη θετικότητα και στην επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης και 

αριστείας, αλλά επίσης και για την αυστηρότητα της στην έκφραση της ‘σκληρής αγάπης’. Μέχρι την 

ύστατη στιγμή της ζωής της, το motto της με το οποίο την θυμούνται όλοι ήταν ‘Tough love and nev-

er give up!’. Λάτρευε τους ανθρώπους που αγαπούσαν την μόρφωση και σε όλη της τη ζωή 

βοηθούσε, πάντα αφανώς, Έλληνες που επιθυμούσαν να μάθουν την αγγλική γλώσσα και 

κουλτούρα. Ιδιαίτερα υποστήριζε τους μη ευκατάστατους ανθρώπους και εκείνους που πραγματικά 



μοχθούσαν για ένα καλύτερο αύριο. 

 

Η αείμνηστη Καίτη Σκορδούλη, μητέρα, γιαγιά, φιλάνθρωπος, συνεργάτιδα και πάνω απ’ όλα 

δασκάλα ζωής σε εκατοντάδες παιδιά και εφήβους του Παλαιού Φαλήρου, θεωρούσε την 

τελειοποίηση της Αγγλικής σε επίπεδο Proficiency απαραίτητο εφόδιο στη σύγχρονη κοινωνία και 

κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. 


