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Πρόσκληση για συμμετοχή 

Θερινή Ακαδημία ‘’Πέρα από την προσφυγική κρίση-Σπουδάζοντας 

στην Ευρώπη’’ 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και με τη συμμετοχή της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, διοργανώνει τη θερινή 
ακαδημία ‘’Πέρα από την προσφυγική κρίση-Σπουδάζοντας στην Ευρώπη’’ με στόχο την 
ενημέρωση των νέων προσφύγων σχετικά με τον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προϋποθέσεις εισαγωγής. 
Σαράντα (40) φοιτητές θα συμμετάσχουν στη θερινή ακαδημία. Τα 2/3 θα είναι πρόσφυγες 
και το 1/3 θα είναι ομότιμοι Έλληνες φοιτητές. Η θερινή ακαδημία θα διεξαχθεί από τις 18 
έως τις 28 του Αυγούστου του 2016. Οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν στις 
εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, 
στην Πελοπόννησο.  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρά σεμιναρίων στον Ευρωπαϊκό 
πολιτισμό, μαθήματα γλώσσας (ελληνικής και αγγλικής), εργαστήρια για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, καθώς και παρουσιάσεις / συζητήσεις 
σχετικά με τα  πανεπιστήμια στην Ευρώπη και τις παρεχόμενες σπουδές. Στο πρόγραμμα 
περιλαμβάνονται, επίσης, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς και μία 
ολοήμερη εκδρομή. Τα μαθήματα και οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν στα 
Αγγλικά. 
Οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές θα είναι από την Ελλάδα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
ώστε να παρουσιαστεί μια ευρεία και πολύπλευρη εικόνα της Ευρώπης, της κουλτούρας 
και των θεσμών της (πολιτικών και εκπαιδευτικών). 
 
 
 
Πώς να κάνετε αίτηση 
 
Α) Νέοι πρόσφυγες ηλικίας 18-30 που διαμένουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αττικής, 
οι οποίοι ήταν φοιτητές στη χώρα τους ή επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα ή σε 
άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και β) φοιτητές που σπουδάζουν σε ελληνικά πανεπιστήμια που θα 
επιθυμούν να συμμετέχουν ως ομότιμοι φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση για τη θερινή 
ακαδημία.  
 
Για τη συμμετοχή απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Τα έξοδα μετακίνησης και 
διαμονής καλύπτονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.  
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Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και το έντυπο αίτησης συμπληρωμένο θα πρέπει να 

κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση: 

Υπουργεί Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 
Ανδρέα Παπανδρέου 37 
151 80 Μαρούσι 
 
ή ηλεκτρονικά: des-c4@minedu.gov.gr 
 
Πληροφορίες: 
κα Μαρία Φάσσαρη   τηλ: 210 3442 474 
κα Κατερίνα Τούρα     τηλ: 210 3443 149 
 

Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων:  31 Ιουλίου 2016   
 
Οι φοιτητές θα επιλεγούν με κλήρωση μεταξύ των αιτούντων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις. Κατά τη διαδικασία επιλογής, θα ληφθεί υπόψιν η ισορροπία σε επίπεδο 
γεωγραφικής καταγωγής και φύλου.  
 

Τόπος διεξαγωγής της Θερινής Ακαδημίας: Ολυμπία 

 

 

ΑΘΗΝΑ   

ΟΛΥΜΠΙΑ  
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ:  

Θερινή Ακαδημία ‘’Πέρα από την προσφυγική κρίση - Σπουδάζοντας στην Ευρώπη’’ 

Επίθετο 
 

Όνομα 
 

Ίδρυμα 
 

E-mail  
 

Τηλέφωνο 
 

Σύντομο Βιογραφικό 
Σημείωμα 

(100-200 λέξεις) 
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Σύντομο κείμενο (100-200 
λέξεις) 

Για ποιο λόγο επιθυμείτε 
να συμμετάσχετε στη 
θερινή ακαδημία; 

 

 

 


