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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
> ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
> ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
> ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
> ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΛΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
> ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
> ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
> ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
> ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
> ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
> ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
> ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
> ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
> ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
> ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ
ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΑΔΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ,
ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ & ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - M.Sc. in ENVIRONMENTAL SCIENCES
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
ENVIRONMENTAL SCIENCES, POLICY AND MANAGEMENT (MESPOM)
RESEARCH IN MARINE SCIENCES (ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΒΑ
> ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
> ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ: ΕΥΦΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ – EXECUTIVE ΜΒΑ
> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
> ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
> ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
> ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
> ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ»
> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΝΑ.Μ.Ε.)
> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
> ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
> ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Το Αιγαίο.Edu σχεδιάστηκε ώστε να παρακολουθεί και να προβάλλει πτυχές της ζωής της
πανεπιστημιακής μας κοινότητας, αποτυπώνοντας ένα σημαντικό κομμάτι τους και αναδεικνύοντας την ποικιλία, την ποιότητα, το εύρος, τις αιχμές τους - το πανεπιστήμιό μας ως
ζωντανό οργανισμό.
Το 4ο τεύχος φιλοξενεί ενδεικτικά δράσεις που αναδεικνύουν έναν ισχυρό βραχίονα
ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, σχετικό με την πτυχή της διεθνοποίησης. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-8 σε πληθώρα διαφορετικών
αντικειμένων: συμμετοχές φοιτητών & φοιτητριών σε διεθνείς διαγωνισμούς ή με διεθνή
συμμετοχή (παραγωγής εκπαιδευτικής ταινίας, ρομποτικής), ανάπτυξη επιχειρηματικότητας (συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών, καθηγητών και καθηγητριών στο Berkeley
Entrepreneurship Bootcamp), εθελοντικές δράσεις σε επίπεδο κοινωνικής ευθύνης (Παρατηρητήριο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής κρίσης, Εκπαίδευση και στήριξη προσφύγων), διεθνή συνέδρια και συμπόσια (στην εκπαίδευση, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό,
την πρακτική φιλοσοφία, την ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική), διεθνή θερινά μεταπτυχιακά
σχολεία («Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα», «Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου και
διαχείριση πλημμυρών»), διεθνείς συνεργασίες (με το πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών του Πεκίνου), Διεθνή προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση
και Διαχείριση), παγκόσμιες διακρίσεις σε καινοτόμες ιδέες (βραβείο του Regional Winner
for Europe & The Mediterranean), προγράμματα μεταφοράς τεχνογνωσίας γύρω από την
καινοτομία (Erasmus+ «Design and Innovation Capacity Building in India / DESINNO»),
πειραματικά projects για το περιβάλλον (Plastic Litter Projects), ερευνητικά προγράμματα
για ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (Youth Share, η Περίπτωση των NEETs στη Μεσόγειο).
Σε αυτό λοιπόν το πανεπιστήμιο, έχουμε μάθει να δουλεύουμε με άλλους οδηγούς και
άλλο μέτρο: όχι μητροπόλεις, όχι κέντρα, όχι κάθετες σκληρές γραμμές, αλλά νησιά, περιφέρειες, σύνορα, όρια, σπειροειδείς γραμμές - έτσι αποκαλύπτουμε & ανακαλύπτουμε
το ακραίο μέσα στην ανθρώπινη εμπειρία. Ζούμε στις άκρες, γι’αυτό αναπτύσσουμε καλά
τη δεξιότητα της ακροβασίας και την ικανότητα να ζούμε και με το ολίγιστο και να θεμελιώνουμε πραγματικότητες πάνω στο ελάχιστο. Για εμάς, η άκρη είναι γέφυρα και δρόμος:
κάθε στιγμή, χρειάζεται να επιβεβαιώνεται η πίστη μας στον τόπο, στον άνθρωπο, στη φύση
και να μετασχηματίζεται σε επιλογές, αποφάσεις και πράξεις. Με απόκεντρα κέντρα και
περιθώρια κινούμενα, με ζώσα έρευνα και ανοίγματα θαρραλέα στον κόσμο. Μέσα από τις
άπειρες κινήσεις που συνδέουν τα κέντρα με τα περιθώρια, από τη θάλασσα στη στεριά, και
πάλι πίσω, διαμορφώνεται, χωρίς να σταματά, η μορφή του Πανεπιστημίου του Αιγαίου
– και ενώ διαμορφώνεται, χαράζεται και ενώ χαράζεται, υπερβαίνει το χάραγμα προς τους
ορίζοντες στους οποίους προσβλέπει. Με τους ανθρώπους του «γενναίες ατομικότητες,
φωτεινά μετέωρα και ορμητήριους σταθμούς, που μόνο μέσα στις ωραίες χειρονομίες και
στις θυσίες τους ενυπάρχει η μεγάλη, η έντονη κι ατελείωτη ζωή», όπως θάλεγε ο Μίλτος
Κουντουράς, να δημιουργούν με χειρωνακτική επιμονή τη συλλογικότητά τους.
Έτσι, καθώς ταξιδεύουμε από το Αιγαίο προς τον κόσμο, γίνεται πια το Αιγαίο ρυθμός
εσωτερικός και φέρουσα ζωή.

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου
Αντιπρυτάνισσα
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας

∆ιεύθυνση:
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστηµίου
Κτήριο ∆ιοίκησης
Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510 36172, 36173
E-mail: relations@aegean.gr
Ιδιοκτησία:
Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Εκδότρια:
Χρυσή Βιτσιλάκη
Πρυτάνισσα
Υπεύθυνη Ύλης:
Έλενα Θεοδωροπούλου
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Επιμέλεια ύλης:
• Κεντρική Διεύθυνση
Δημοσίων-Διεθνών σχέσεων
• Γραμματεία Αντιπρυτάνισσας
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας

Σχεδιασμός μακέτας
Ελισάβετ Κελίδου, Γραφίστρια
Γραφιστική Επεξεργασία τεύχους
Εκτύπωση-Παραγωγή
«Λυχνία Α.Ε.»
Ανδραβίδας 7
136 41, Χαμόμυλο Αχαρνών
Τηλ:. 210 3410436
Fax: 210 3425967
www.lyhnia.com

Εθελοντικές Δράσεις του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας:

Στήριξη και Εκπαίδευση Προσφύγων
Ελένη Σκούρτου, Καθηγήτρια,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διευθύντρια Εργαστηρίου Γλωσσολογίας
Για τρίτη ακαδημαϊκή χρονιά, στο Εργαστήριο Γλωσσολογίας
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) του Πανεπιστημίου
Αιγαίου υλοποιούνται οι εξής δράσεις με στόχο την πολύπλευρη
στήριξη των προσφύγων που διαμένουν στη Ρόδο:

(Α) Δράσεις για παιδιά πρόσφυγες
Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε από το Μάρτιο του 2016
μέχρι σήμερα, σε τρεις διακριτές φάσεις. Στην 1η φάση πραγματοποιήθηκαν σε καθημερινή βάση δραστηριότητες δημιουργικής
απασχόλησης, καθώς και προετοιμασία των παιδιών προσφύγων
για το σχολείο στον πρόχειρο καταυλισμό διαμονής τους (παλιά
σφαγεία) στην πόλη της Ρόδου. Κατά τη 2η φάση προσφέρονταν
μαθήματα ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε παιδιά προσφύγων, καθώς και στήριξη/προετοιμασία για το σχολείο, ενώ κατά
την 3η φάση συνεχίζεται η υποστήριξη των παιδιών στο σχολείο.

(B) Δράση για ενήλικες πρόσφυγες
Από το Δεκέμβριο του 2016 μέχρι σήμερα (Μάιος 2019) σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και
πολιτισμού για ενήλικες πρόσφυγες, και προσφέρονται από διδάσκοντες/ουσες του ΠΤΔΕ και εθελόντριες φοιτήτριες. Μια άλλη
συνιστώσα της δράσης είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
και πολιτισμού, από τον Οκτώβριο του 2017, σε φοιτητές/τριες
που φοιτούν στη Σχολή στο πλαίσιο ανταλλαγών Erasmus. Τα
μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
2018-9 προσφέρονται στο Εργαστήριο Γλωσσολογίας του ΠΤΔΕ
(κτήριο «7ης Μαρτίου», Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Ρόδος), κάθε Τετάρτη, και ώρες 09:30-11:30 (1ο τμήμα) & 11:30-13:00 (2ο τμήμα).

(Γ) Δράση μαθησιακής στήριξης
και ενίσχυσης παιδιών προσφύγων
που φοιτούν στα σχολεία της Ρόδου
Η δράση αυτή, η οποία υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2017

μέχρι σήμερα (Μάιος 2019), προέκυψε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της επιστημονικής συντονιστικής ομάδας των δράσεων της
ΣΑΕ με διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς του Ν. Αιγαίου και τη
συνδρομή εθελοντριών φοιτητριών. Σήμερα (Μάιος 2019) υπάρχουν 17 παιδιά προσφύγων διαφόρων ηλικιών (από νηπιαγωγείο
μέχρι γυμνάσιο) εγγεγραμμένα σε σχολικές μονάδες της Ρόδου.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Στις 29 Μαΐου 2018 υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) του Π. Αιγαίου,
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου και της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το οποίο ανανεώθηκε πρόσφατα (Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019). Ταυτόχρονα,
η νέα Πρυτανική Αρχή του Π. Αιγαίου προωθεί την ένταξη στον
Οργανισμό του Π. Αιγαίου την ίδρυση και τη λειτουργία Προγραμμάτων μη-τυπικής εκπαίδευσης, και Ερευνητικών Κέντρων,
τα οποία θα εξυπηρετούν διάφορους πρωτοποριακούς εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Γ2/
ΞΓ σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1-Γ2), τη διαπολιτισμική
επαφή των λαών, την άσκηση/απόκτηση διδακτικής εμπειρίας
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της ΣΑΕ, την
παραγωγή διδακτικού υλικού, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα γύρω από τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρει η
ΣΑΕ (π.χ. διγλωσσία, διαπολιτισμική εκπαίδευση) και άλλα πολλά.
Επιστημονικά υπεύθυνες/οι των δράσεων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου:
Ελένη Σκούρτου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
Διευθύντρια Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του ΠΤΔΕ.
Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
Υποδιευθύντρια Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του ΠΤΔΕ.
Διονύσης Γουβιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΠΑΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ EDIT VIDEO

CHALLENGE 2017

Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχε για πρώτη φορά στον διεθνή
φοιτητικό διαγωνισμό παραγωγής εκπαιδευτικής ταινίας με τίτλο Educational Video Challenge 2017 που πραγματοποιήθηκε
από τις 22 έως τις 28 Νοεμβρίου 2017.
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται ετησίως ως ένα εκπαιδευτικό γεγονός τύπου Hackathon, στο οποίο φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνεργάζονται σε ομάδες για να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά
βίντεο σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα 72 ωρών, τα οποία στηρίζονται σε τρεις λέξεις-κλειδιά που ανακοινώνει η κριτική επιτροπή
του διαγωνισμού. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να εισάγει τους
φοιτητές σε βασικές δεξιότητες δημιουργίας εκπαιδευτικών ταινιών, κριτήρια παιδαγωγικής, τεχνικής και καλλιτεχνικής ποιότητας
των ταινιών και να τους δώσει τη δυνατότητα να μοιρασθούν τις
δημιουργίες τους με άλλους φοιτητές και εκπαιδευτικούς από
όλη την Ευρώπη καθώς και το ευρύ κοινό.
 τον διαγωνισμό αυτό συμμετέχουν συνολικά 9 ιδρύματα τριτοΣ
βάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης:
1. Oulu University of Applied Sciences, Finland
2. The Pädagogische Hochschule Upper Austria, Austria
3. Johannes Gutenberg University Mainz, Germany
4. Universität Paderborn, Germany
5. University of Aberdeen, Scotland
6. Babes-Bolyai University, Romania
7. Mondragon University, Spain (Basque Country)
8. Hoegskolan Dalarna, Sweden
9. University of the Aegean, Rhodos, Greece
Επιστημονικά υπεύθυνος της δράσης για την Ελλάδα είναι ο Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός, Καθηγητής του ΠΤΔΕ, ενώ μέλος της κριτικής
επιτροπής του διαγωνισμού από την πλευρά της Ελλάδας ήταν ο
Δρ. Απόστολος Κώστας, μέλος ΕΔΙΠ του ΠΤΔΕ.
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 10 ομάδες προπτυχιακών φοιτητών
του ΠΤΔΕ και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Επιστήμες της
Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του ΠΤΔΕ
όπως φαίνεται παρακάτω.
Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ κ.κ. Φώτιο Μπερδέκλη
και Ελπίδα Κιαουρτζή για το Βραβείο Κοινού που απέσπασαν με
την ταινία τους «Creative Spirit / Boost Creative Thinking».

Ευχαριστούμε τον υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος,
κ. Στέφανο Γιασιράνη, για το εργαστήριο στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επεξεργασίας βίντεο με το λογισμικό Camtasia
που προσέφερε στους φοιτητές του Τμήματος στο πλαίσιο της
προετοιμασίας της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό καθώς
και την ομάδα έρευνας Media Pedagogy Research Group του
Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων
στην Εκπαίδευση του ΠΤΔΕ για την οργανωτική υποστήριξη
που προσέφερε στον διαγωνισμό.

1η Διεθνής

Biennale

Πρακτικής Φιλοσοφίας

Έλενα Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Στο «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.)
η φιλοσοφική έρευνα αναπτύσσεται ως πρακτική διάβασης των
συνόρων, ανατροπής των εγκαταστάσεων, δημιουργίας νέων
αρμών & κατασκευών, ένας χωρόχρονος ζωτικής σκέψης, διαπολιτισμικής φροντίδας. Η φιλοσοφική έρευνα ως διαρκής κίνηση
μετατρέπει το εργαστήριο σε τόπο διασταύρωσης ερευνητών/τριών
από διαφορετικές χώρες (Γαλλία, Πορτογαλία, Μεξικό, Κύπρο,
Βραζιλία, Αυστρία, Καναδά, Ισραήλ, Βέλγιο, Αμερική, Ιταλία,
Γερμανία, Κολομβία, Αργεντινή, Ελλάδα). H 1η Διεθνής Biennale
Πρακτικής Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική
χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά,
στη Ρόδο, 27-29 Απριλίου 2018 εγγράφεται σε αυτό το πλαίσιο.
Πρόκειται για την 1η Διεθνή Biennale σε αυτόν τον τομέα, η οποία
συγκέντρωσε 85 τουλάχιστον ομιλητές/τριες από 17 χώρες. Στην
οργάνωση συνεργάστηκαν 7 πανεπιστημιακές δομές του εξωτερικού. Ως κεντρικοί ομιλητές συμμετείχαν oι καθηγητές Jean-Luc
Nancy, μία από τις σημαντικότερες μορφές στο χώρο της σύγχρονης φιλοσοφίας & ο David J. Elliott, εξέχουσα φυσιογνωμία στο
χώρο της φιλοσοφίας της μουσικής εκπαίδευσης.
Η φιλοδοξία μιας τέτοιας διοργάνωσης ήταν να διερευνηθεί η έννοια & η λειτουργία της πρακτικής φιλοσοφίας σήμερα, με έμφαση
στην διαπολιτισμική, ανθρωπολογική & κοινωνική της δυναμική.
Οι ανταλλαγές κατά τη διάρκεια του γεγονότος επέτρεψαν να τεθεί
με ένταση & με πολλούς τρόπους το ερώτημα σχετικά με αυτό που
θα μπορούσε να είναι η πρακτική φιλοσοφία, φέρνοντας έτσι στο

φως τις διαφορετικές οπτικές γωνίες & τις προσβάσεις σε αυτό το
ερώτημα ή την αμφισβήτηση του ίδιου του ερωτήματος ή ακόμα
περισσότερο της ίδιας της ύπαρξης μιας (της) πρακτικής φιλοσοφίας. Ο δεύτερος άξονας της Biennale, δηλαδή, η χειρονομία,
έσπρωξε στα άκρα αυτόν τον προβληματισμό, στο μέτρο όπου
η χειρονομία είναι μια έννοια φέρουσα εντός της το συμβολικό &
το πραγματικό, το θεωρητικό & το πρακτικό, το αφηρημένο & το
συγκεκριμένο, το κυριολεκτικό & το μεταφορικό, το σωματικό &
το πέραν & ένθεν του σωματικού. Η θεσμική διάσταση της φιλοσοφίας & των πρακτικών της ή ακόμα καλύτερα οι προσπάθειες/
ενέργειες της θεσμοποίησής της δείχνουν την ερώτηση περί της
πρακτικής φιλοσοφίας συγχρόνως περισσότερο οξεία & ασαφή.
Μια ορισμένη αμφισημία που χτυπά τους δύο εννοιολογικούς
βραχίονες της Biennale, αλλά επίσης μία εμμένουσα θέληση διάκρισης, μετατρέπει την Biennale σε μία ερωτηματική χειρονομία
ανατρεπτική & διεγερτική που αφορά όλους & όλες εκείνους &
εκείνες που τους/τις αφορά αναπόφευκτα η φιλοσοφία, ακόμα
περισσότερο εάν αυτή διεισδύει σε τέχνες & πρακτικές ή τις κατοικεί
από πάντα. Η (δυνατότητα) αναγνώριση (ς) & συνείδηση (ς) αυτής
της ενοίκησης & διείσδυσης πολλαπλασιάζουν τους λόγους, τις
όψεις, τις κατανοήσεις, κάνουν τη φιλοσοφία ένα διακύβευμα και
έναν τρόπο-του-είναι ανθεκτικό & επίμονο. Είναι το σκάνδαλό της
που συγκέντρωσε διαφορετικούς/ές φιλοσόφους, καλλιτέχνες /
ιδες & ανθρώπους της πρακτικής ως μάρτυρες & εξερευνητές/τριές
της σε μία συνάντηση ποιητική πολλαπλών γλωσσών, σκέψεων,
χειρονομιών.

Π.Μ.Σ.
«Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Επετειακή, 10η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
«Η Πολυπλοκότητα στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων», [The complexity in the School Design and Development]
Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Το Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών
Μονάδων» ξεκίνησε πριν 14 χρόνια ως μια δημιουργική
πλατφόρμα παραγωγής και φιλοξενίας του διαμορφούμενου
νέου επιστημονικού λόγου και προβολής καινοτόμων δράσεων
σχετικά με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
Έχει διοργανώσει, ήδη, 9 ετήσιες επιστημονικές διεθνείς διημερίδες
αναπτύσσοντας ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών/ισσών, με έμφαση
στην ολιστική και συστημική ματιά της κοινωνίας και των φαινομένων της, αποφεύγοντας, κατά το δυνατό, τον εκλεκτικισμό, τον
αναγωγισμό και τις στερεότυπες αποσιωπήσεις.
Μέσα από τους δέκα τόμους της σειράς του ΠΜΣ «Θέματα
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» προσεγγίστηκε η ποικιλία των
ιδεολογικών, θεωρητικών, πολιτιστικών αλλά και εμπειρικών
πλαισίων και δόθηκε η ευκαιρία ανταλλαγής οπτικών σχετικά με
κοινά ενδιαφέροντα τόσο ανάμεσα σε αξιόλογους/ες ερευνητές/
τριες από διαφορετικές επιστήμες αλλά και από άλλα πολιτιστικά
περιβάλλοντα, όσο και σε φοιτητές/τριες και συναδέλφους/ισσες
από όλο το φάσμα της εκπαίδευσης της χώρας μας. Παράλληλα,
οι δυο ειδικές εκδόσεις-μονογραφίες της σειράς αποτυπώνουν
στην ελληνική βιβλιογραφία τη συνάντηση των επιστημών της
εκπαίδευσης με τις επιστήμες του μάνατζμεντ και με τις Τ.Π.Ε. και
εισάγουν με σύγχρονους όρους τις έννοιες της διακυβέρνησης
πολύπλοκων οργανισμών.
Δέκα χρόνια μετά προχωρήσαμε σε μια επιστημονική, αλλά και
ακαδημαϊκή αποτίμηση όλων αυτών των προσπαθειών. Αυτό τον
απολογισμό επιθυμούσε να υπηρετήσει η επετειακή τριημερίδα,
απαντώντας στα ερωτήματα: πού βρισκόμαστε επιστημονικά και
πρακτικά, τι κερδίσαμε ως δομή, ως διαδικασία και ως θεσμός,
αλλά και ως πρόσωπα, επαγγελματίες και ερευνητές από αυτή την

προσπάθεια., όπως και ποια ήταν, εν τέλει, η συμβολή του εν λόγω
Π.Μ.Σ. σε θεωρητικό, πρακτικό αλλά και εκπαιδευτικο-πολιτικό
επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε η 10η κατά σειρά και επετειακή
επιστημονική συνάντηση εκπαιδευτικού σχεδιασμού με θέμα
«Η Πολυπλοκότητα στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη
Εκπαιδευτικών Μονάδων» την 18η, 19η και 20η Μαΐου 2018
στη Ρόδο, με στόχο την εμβάθυνση στις παρακάτω σύνθετες
μεταβλητές:

 Πολυπλοκότητα, οι εκφάνσεις της και η διαχείρισή της στον
εκπαιδευτικό σχεδιασμό

 Διεπιστημονική Προσέγγιση στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό
 Ψηφιακότητα στην Αναπαράσταση της Γνώσης στην Ανάπτυξη
Εκπαιδευτικών Μονάδων

 Ερμηνευτική και Εκτελεστική Οντολογία της Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Η διεθνής τριημερίδα απευθυνόταν σε στελέχη της εκπαίδευσης
όλων των επιπέδων και όλων των τύπων, σε απόφοιτες/ους και
φοιτήτριες/τές του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ., αλλά και στο σύνολο
των ενδιαφερόμενων/μένων φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών και
στελεχών της Εκπαίδευσης.

Οι εργασίες της τριημερίδας πλαισιώθηκαν από εργαστήρια
«Συστημικής Εκπαιδευτικής Μηχανικής» για τους/
τις μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες αλλά και για κάθε
ενδιαφερόμενο την Κυριακή 20 Μαΐου, με τη συμμετοχή
εισηγητών/τριών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης | Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Συμπόσιο για την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική
Χίος, 28-29 Ιουνίου 2018
Αθανάσιος Πάλλης, Καθηγητής,
Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, υπεύθυνος της δράσης Jean Monnet “Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική
Ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εργασίες του Συμποσίου για το
μέλλον της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής το οποίο διεξήχθη
στη Χίο από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τον επιστημονικό συντονισμό της
διαδικτυακής πρωτοβουλίας PortEconomics.eu.
Κατά την πρώτη ημέρα του Συμποσίου σημαίνοντα στελέχη της
Ευρωπαϊκής Λιμενικής Βιομηχανίας αλλά και των εμπλεκόμενων
με αυτήν φορέων και θεσμικών οργάνων, κατέθεσαν τις απόψεις
τους για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του κλάδου.
Στην έναρξη του Συμποσίου ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστος
Λαμπρίδης τόνισε τις προσπάθειες για την αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών λιμένων, επιβεβαιώνοντας
ότι η μορφή της ιδιωτικοποίησης η οποία υιοθετήθηκε για τους
λιμένες του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης δεν θα ακολουθηθεί
στην περίπτωση των 10 Οργανισμών λιμένων.
Η υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική αποτέλεσε το
αντικείμενο της ομιλίας του αναπληρωτή διευθυντής της Γενικής
Διεύθυνσης Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μatthew
Baldwin. Ο νέος ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι
λιμενικές αρχές βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίασης της
Γενικής Γραμματέως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού λιμένων
κ. Isabelle Ryckbost, καθώς οι λιμένες μετασχηματίζονται σε
πολύπλοκους οργανισμούς, η δραστηριότητα των οποίων
συχνά ξεφεύγει από τα στενά όρια του λιμένα. Προς αυτή την
κατεύθυνση η ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικών για την
βέλτιστη διαμόρφωση μοντέλων διακυβέρνησης των λιμένων
απασχόλησε τους συμμετέχοντες, με την Γενική Γραμματέα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτών Παρόχων Λιμενικών Υπηρεσιών
κ. Lamia Kerdjoudj Belkaid να τονίζει ότι η ελκυστικότητα του
μοντέλου διακυβέρνησης αποτελεί παράγοντα προσέλκυσης
ιδιωτικών επενδύσεων και πως η ύπαρξη ενός ενιαίου πεδίου
δραστηριοποίησης αποτελεί το Α και το Ω οποιασδήποτε θεσμικής
παρέμβασης στην λιμενική βιομηχανία. Ο σημαντικός ρόλος
της λιμενεργασίας και η ανάγκη εκπαίδευσης και πιστοποίησης
μπροστά στις απαιτήσεις την αυτοματοποίησης αποτέλεσε το
αντικείμενο της παρέμβασης της εκπρόσωπου της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις μεταφορές κ. Livia Spera.
Τις εργασίες του συμποσίου, την έναρξη την οποία έκανε ο
Δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς παρακολούθησαν συνολικά
110 συμμετέχοντες, εκπροσωπώντας λιμενικές αρχές, θεσμικούς
φορείς και χρήστες λιμένων καθώς και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Όπως τόνισε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Θάνος
Πάλλης, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, και υπεύθυνος
της δράσης Jean Monnet “Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική” «η Χίος
φιλοξένησε το σπουδαιότερο συνέδριο που έχει πραγματοποιηθεί
στην χώρα μας με θέμα την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών
λιμένων καθώς συμμετείχαν οι εκπρόσωποι όλων των
εμπλεκόμενων παραγόντων. Συνειδητοποιούμε όλοι ότι πλέον
η ημερήσια διάταξη των Ευρωπαϊκών θεσμών όσο αφορά τους
λιμένες έχει διευρυνθεί σημαντικά και το Συμπόσιο έδωσε μια
πρώτης μορφής ευκαιρία να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες και
να εξετάσουμε τον τρόπο που το περιεχόμενο τους θα συμβάλλει
στο να επιτευχθεί η πολυπόθητη οικονομικά, περιβαλλοντικά
και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού λιμενικού
συστήματος.»

Aναζητώντας Λύσεις για την Ανεργία των Νέων:

Η Περίπτωση των NEETs στη Μεσόγειο
Αθηνά Αβαγιανού, Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας
Στέλιος Γκιάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας
Από το Νοέμβριο του 2018 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ηγείται ενός
διεθνούς ερευνητικού προγράμματος για τη μελέτη της νεανικής
ανεργίας στη Μεσόγειο. Το έργο A Place for Youth in Mediterranean
EEA: Social and Sharing Economy for NEETs (YOUTHShare) είναι
μια κοινή προσπάθεια 12 εταίρων από 4 Mεσογειακές χώρες και
τη Νορβηγία, χρηματοδοτούμενη από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, μέσω των Χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας
του Ταμείου για τη Νεανική Εργασία. Ο προϋπολογισμός που
ανέρχεται σε 2.125.185,33€ και θα καλυφθεί σε ποσοστό 84,48%.
Το YOUTHShare συνδυάζει μια σε βάθος ανάλυση της σημερινής
ανεργίας με πιλοτική εξέταση ειδικά σχεδιασμένων λύσεων. Ο
απώτερος σκοπός του είναι η δημιουργία ενός παραδείγματος
για διαμορφωτές πολιτικών, τοπικές αρχές, επιμελητήρια, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους, του δημόσιου ή του
ιδιωτικού τομέα, για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.
Το YOUTHShare εστιάζει ειδικά στις μη προνομιούχες περιοχές της
Μεσογείου, οι οποίες βρίσκονται ανάμεσα στις πλέον πληττόμενες
από την οικονομική κρίση. Ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας
δεν επηρεάζονται μόνο από την κρίση· πρόκειται για ένα, σχεδόν,
δομικό χαρακτηριστικό περιοχών όπως η Κεντρική και Βόρεια
Ελλάδα, η Νότια Ιταλία, η Κύπρος και η Νότια Ισπανία. Ανάμεσα
στον άνεργο πληθυσμό αυτών των χωρών, άτομα που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (NEETs) και
ειδικότερα εκείνοι που βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ
25 και 29 ετών, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα πιεστικά οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα. Από πλευράς πολιτικής γεωγραφίας, οι
περιοχές μελέτης αποτελούν ταυτόχρονα σημεία εισόδου των
μεικτών μεταναστευτικών ροών, οι οποίες, μέσω της διαχείρισης
των ανθρωπιστικών ζητημάτων, εντείνουν την οικονομική πίεση.
Παράλληλα, η νησιωτικότητα και το ορεινό περιβάλλον δυσχεραίνουν την κινητικότητα, την επικοινωνία και τη διαχείριση πόρων.
Το YOUTHShare στοχεύει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα με
κοινωνικά καινοτόμες λύσεις. Η κρίση, πέρα από τα προβλήματα, έχει αποκαλύψει ανθεκτικούς οικονομικούς τομείς όπως η
γεωργία, η διαχείριση αποβλήτων και ο τουρισμός. Βασιζόμενο
σε αυτή την γνώση, σε συνδυασμό με διεθνείς συνεργασίες και
συντονισμένες παρεμβάσεις, θα αναπτύξει, σε βάθος 42 μηνών,
νέες, εμπειρικά βασισμένες, λύσεις στα παρακάτω πεδία:

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελείται
από τους:
 Στέλιος Γκιάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας
 Αθανάσιος Κίζος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας
 Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας
 Σοφία Καράμπελα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα
Γεωγραφίας
 Μιχάλης Πουλημάς, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα
Γεωγραφίας
 Αθηνά Αβαγιανού, Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας
 Έφη Εμμανουήλ, Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας
 Ιωάννης Β Παπαγεωργίου, Διδάκτωρ - Ερευνητής

Ποσοστό NEETs επί του πληθυσμού
ανά περιφέρεια στην Ελλάδα, 2013

Στοιχεία από το έργο «Βαρόμετρο Απόντων» (Πανεπιστήμιο Κρήτης,
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, ΙΤΕ, GPO, 2013).

Ποσοστό NEETs από 15 εως 24 ετών
στην ΕΕ28, 2018

• Εκπαίδευση κοινωνικών ομάδων (γυναίκες και μετανάστες
NEETs) σε τοπικά ανθεκτικούς τομείς
• Ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους στην κοινωνική οικονομία και την οικονομία διαμοιρασμού
• Εδραίωση επιρροής μακράς διάρκειας μέσω της συμπλοκής
ενδιαφερομένων μερών, Ερευνητικών Κέντρων και Κέντρων
Απασχόλησης.

Μάθετε περισσότερα για το YOUTHShare στο website
(www.youthshare-project.org) και παρακολουθείστε την εξέλιξή
του μέσω του facebook (www.facebook.com/youthshareproject).
Εγγραφείτε στο newsletter (http://www.youthshare-project.
org/#contact) για να ενημερώνεστε μέσω email.
Πηγή: Eurostat.

Ένας χρόνος λειτουργίας του Παρατηρητηρίου

Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο
Μαρία Δουκακάρου, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Συντονίστρια Παρατηρητηρίου Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο
Το Παρατηρητήριο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο
Αιγαίο συνιστά εγχείρημα που συνδέεται με τη Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών και το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει χρηματοδοτηθεί από το διεθνές
επιστημονικό ίδρυμα Wenner Gren Foundation for Anthropological
Research και υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Βασικά ερεθίσματα για την ίδρυσή του τον Νοέμβριο του 2017
υπήρξαν οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών το 2015 και η γεωγραφική επικέντρωση αυτών των μετακινήσεων στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου και ειδικότερα στη Λέσβο. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η συστηματική καταγραφή των πολλαπλών
διαστάσεων της προσφυγικής και μεταναστευτικής «κρίσης» τόσο
ιστορικά όσο και σε καθημερινή βάση. Παρακολουθούμε συγχρονικά και διαχρονικά την εξέλιξη του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου στα νησιά του Αιγαίου δίνοντας ιδιαίτερη
προσοχή στην από τα κάτω την οπτική των εμπλεκομένων μερών:
των μεταναστών και προσφύγων, των τοπικών κοινωνιών και των
ανθρωπιστικών δρώντων.
Το Παρατηρητήριο έχει σελίδα στο διαδίκτυο (βλ. https://
refugeeobservatory.aegean.gr), στο πλαίσιο της οποίας επιχειρείται η συστηματική διάχυση της πληροφορίας σε τακτική βάση και ο
δημόσιος επιστημονικός διάλογος σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα
διαθέτει ειδικό Αποθετήριο στο οποίο αποταμιεύονται πρωτογενή
και δευτερογενή δεδομένα που παράγονται από ποικίλους φορείς
και από το ίδιο το Παρατηρητήριο. Το υλικό το οποίο συλλέγεται,
κατηγοριοποιείται, οργανώνεται, ψηφιοποιείται και διατίθεται
περιλαμβάνει ποικίλα αδημοσίευτα ή δημοσιευμένα τεκμήρια
που συνδέονται με την προσφυγική «κρίση». Ήδη από τον πρώτο

χρόνο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 600 ψηφιακά τεκμήρια, τα οποία αντιστοιχούν σε
περίπου 6.000 ψηφιακά αντικείμενα ποικίλου περιεχομένου. Η
συλλογή και διάθεση του συνόλου των πρωτογενών και δευτερογενών υλικών γίνεται στη βάση των αρχών για τα πνευματικά
δικαιώματα, ενώ ο συνεχής εμπλουτισμός του Αποθετηρίου με
πρωτογενές υλικό επιτυγχάνεται μέσα από τη σύναψη συνεργασιών και την υπογραφή πρωτόκολλων συνεργασίας με φορείς
ανθρωπιστικής διακυβέρνησης.
Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής Κρίσης αποτελεί ήδη χώρο
αναφοράς και διαλόγου για όσους μελετούν την προσφυγική και
μεταναστευτική «κρίση» στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου.
Στο πλαίσιο ευρύτερων ερευνητικών προγραμμάτων (όπως το
Horizon 2020) συνεργάζεται με επιστημονικούς και ερευνητικούς
φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οργανώνει τακτικές (εβδομαδιαίες) επιστημονικές συναντήσεις και διαλέξεις με ερευνητές
που εξειδικεύονται στη μελέτη του προσφυγικού-μεταναστευτικού φαινομένου, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την καλύτερη
οργάνωση της έρευνας και τον επιστημονικό διάλογο και έχει
αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για φοιτητές και ακαδημαϊκούς
ξένων πανεπιστημίων που επισκέπτονται τη Λέσβο. Ταυτόχρονα
συμμετέχει συστηματικά σε συναντήσεις-συντονιστικά δράσης
φορέων ανθρωπιστικής διακυβέρνησης στη Λέσβο και επιδιώκει
να προσφέρει ένα έγκυρο μέσο ενημέρωσης και ένα φόρουμ
επικοινωνίας για την προσφυγική και μεταναστευτική «κρίση»
με αποδέκτες τους ίδιους τους μετακινούμενους πληθυσμούς, τις
τοπικές κοινωνίες, τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της
ανθρωπιστικής διακυβέρνησης καθώς και τη διεθνή κοινή γνώμη.

Διεθνές Μεταπτυχιακό Θερινό Σχολείο «Πολιτισμοί,
Μεταναστεύσεις, Σύνορα» («Cultures, Migrations, Borders»)
Πλωμάρι, Λέσβος, 3-12 Ιουλίου 2018
Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
Δάφνη Μοντεσάντου, Συντονίστρια του Θερινού Σχολείου
Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργάνωσε για έβδομη συνεχή χρονιά το Διεθνές
Μεταπτυχιακό Θερινό Σχολείο με τίτλο «Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα» («Cultures, Migrations, Borders») σε συνεργασία
με το Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES) του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Το Θερινό Σχολείο διεξήχθη από τις
3 έως τις 12 Ιουλίου 2018 και φιλοξενήθηκε, όπως κάθε χρόνο,
στο Πολύκεντρο του Πλωμαρίου στη Λέσβο.
H Λέσβος, ως σημαντική πύλη εισόδου μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα και την Ευρώπη και γεωγραφικό επίκεντρο της
Ευρωπαϊκής προσφυγικής κρίσης, έχει αποτελέσει ιδανικό τόπο
για τη διεξαγωγή του Θερινού Σχολείου. Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου εστίασε σε συζητήσεις γύρω από τις θεωρητικές,
πολιτικές και ηθικές διαστάσεις των ραγδαίων και βίαιων μετασχηματισμών τους οποίους παράγει η προσφυγική κρίση σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο μέσα από σεμινάρια για τους
μετακινούμενους πληθυσμούς, τη διάβαση των συνόρων και τις
συναφείς διαπολιτισμικές συναντήσεις, το καθεστώς ασύλου και τις
θεσμικές διαστάσεις της μεταναστευτικής συνθήκης, καθώς και για
την ανθρωπιστική διακυβέρνηση και τις πολιτικές της ανθρωπιστικής δράσης. Επίσης περιέλαβε μια σειρά εκπαιδευτικών επιτόπιων
δράσεων ενώ προσέφερε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα

να συζητήσουν την έρευνά τους και να αναπτύξουν ένα δίκτυο
σχέσεων και ενημέρωσης. Τέλος οι εργασίες του κορυφώθηκαν
με το διήμερο συνέδριο που οργανώθηκε σε συνεργασία με το
Floating Laboratory of Action and Theory at Sea (FLOATS) του
American University of Beirut με θέμα «Utopias at Sea: Refuge,
Resistance, Research».
Στο Θερινό Σχολείο του 2018 έλαβαν μέρος συνολικά 44 άτομα, κυρίως μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και
ερευνητές, από 19 διαφορετικές χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Καναδά,
Λουξεμβούργο, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία,
Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία). Στο πρόγραμμα
δίδαξαν καθηγητές με εξαιρετικά πλούσιο ερευνητικό έργο στο
μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, και συγκεκριμένα, από
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου οι Ευθύμιος Παπαταξιάρχης και Έφη
Πλεξουσάκη, από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ οι Barak
Kalir, Flip Lindo και Κατερίνα Ροζάκου, καθώς και οι Catherine
Besteman (Colby College), Heath Cabot (University of Pittsburgh),
Jane Cowan (University of Sussex), Sarah Green (University of
Helsinki), Laurie Hart (University of California at Los Angeles),
Lorenzo Pezzani (University of London) και Miriam Ticktin (New
School for Social Research).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
& ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η Λέσβος
διεθνής προορισμός εκπαίδευσης
σε θέματα γεω-επιστημών
Νίκος Ζούρος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών του
Πεκίνου συνεργάζονται στενά με στόχο την ενίσχυση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης αλλά και ανάδειξης και προστασίας της φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς.
Η συνεργασία αυτή ενισχύθηκε με την υπογραφή Συμφώνου
Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών του Πεκίνου τον Ιούλιο του 2015 και
συνεχίζεται μέχρι σήμερα με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και
την υλοποίηση κοινών επιτυχημένων δράσεων.
Επιστημονικός υπεύθυνος της συνεργασίας εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας
Νικόλαος Ζούρος.
Τα τελευταία χρόνια η διεθνής συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων
εντατικοποιήθηκε και περιλάμβανε την υλοποίηση και υποστήριξη
επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα
όσο και για την τοπική κοινωνία και ενίσχυση της εξωστρέφειας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου που περιλάμβαναν:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΚΙΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

 Συμμετοχή καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών του Πεκίνου στο Θερινό Σχολείο Γεωπάρκων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ιούνιος 2016, Ιούνιος
2017, Ιούνιος 2018).
Ά
 σκηση πεδίου στη Λέσβο ομάδων τελειόφοιτων προπτυχιακών
φοιτητών του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών του Πεκίνου και
ομάδας καθηγητών με επικεφαλής τον Κοσμήτορα της σχολής
Γεωλογικών Επιστημών (Αύγουστος 2016, Αύγουστος 2017,
Αύγουστος 2018).

Η Σχολή Επιστημών της Γης και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών του Πεκίνου σε συνεργασία με το Τμήμα
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου δημιούργησε στη
Λέσβο την πρώτη εκπαιδευτική βάση στην Ευρώπη για την εκπαίδευση πεδίου των φοιτητών της σε θέματα γεωλογικής δομής
και εξέλιξης της Ανατολικής Μεσογείου, χαρτογράφησης, ηφαιστειότητας, ενεργών ρηγμάτων και σεισμικής επικινδυνότητας,
ανάδειξης γεω-μνημείων και δημιουργίας γεωπάρκων.
Κύρια αντικείμενα της εκπαίδευσης των φοιτητών είναι η ανάδειξη
και η αξιοποίηση γεωλογικών μνημείων μέσω της αναγνώρισης
περιοχών ως Παγκόσμια Γεωπάρκα από την UNESCO.

 Απονομή στον καθηγητή Ν. Ζούρο του τίτλου του Επισκέπτη
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών του Πεκίνου.

Ήδη, τα τρία τελευταία χρόνια προπτυχιακοί φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών του Πεκίνου επισκέφτηκαν τη Λέσβο και
πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές ασκήσεις πεδίου. Υπεύθυνος της
εκπαιδευτικής δράσης ήταν ο Κοσμήτορας της Σχολής Καθηγητής
Wang Genhou και οι εκπαιδευτικές ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν
υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Παλαιοντολογίας Zhang
Jianping από το Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών του Πεκίνου και
τον Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας Νικόλαος Ζούρος από
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενώ στις ασκήσεις πεδίου συμμετείχαν
επίσης φοιτητές του Τμήματος Γεωγραφίας.

 Έρευνα πεδίου στη Λέσβο υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών του Πεκίνου (Ιούνιος - Δεκέμβριος 2017)
σε συνεργασία και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών του Πεκίνου
καθιερώνεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η Λέσβος ως διεθνής
προορισμός εκπαίδευσης σε θέματα γεω-επιστημών.

 Συμμετοχή καθηγητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο διεθνές
σχολείο για τα Γεωπάρκα του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών
του Πεκίνου (Ιανουάριος 2016, Νοέμβριος 2016, Δεκέμβριος
2017, Νοέμβριος 2018).

Το Διεθνές Συνέδριο
«International Perspectives in Education»:
Με τη συνδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Βάνα Χίου, ΕΔΙΠ, Τμήμα Γεωγραφίας
Το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου ήταν ένα από τα οκτώ Πανεπιστήμια
που συμμετείχαν στη συνδιοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου
με τίτλο «International Perspectives in Education» που διεξήχθη
στο University of Derby, Buxton, Derbyshire (Ηνωμένο Βασίλειο)
από 12 έως 13 Οκτωβρίου 2018.
Άλλοι συνδιοργανωτές ήταν:
• BE - Katholieke Universiteit Leuven
• ES - Universidad de Alcalá
• PL - Akademia Pomorska w Slupsku
• PL – University of Lodz
• TR - İzmir University of Economics & Dokuz Eylül University, και
• UK – University of Derby
Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν «Εκπαίδευση και Ισότητα» (Education and Equality). Μια ευρεία γκάμα εργασιών που
αντικατοπτρίζουν τον διαφορετικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων θεματικών όπως η εθνικότητα, το φύλο,

η τάξη, η αναπηρία, η θρησκεία και ο πολιτισμός υποβλήθηκαν
και παρουσιάστηκαν στο συνέδριο.
Το συνέδριο πρόσφερε μια διεθνή και σαφώς διεπιστημονική
σκηνή για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από πολλές χώρες. Στο
πλαίσιο του συνεδρίου, προσφέρθηκε χώρος συζήτησης, προβληματισμού, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών στην
εκπαίδευση μέσω νέων εξελίξεων, τεχνολογιών και προσεγγίσεων.
Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετείχαν: στην Οργανωτική
Επιτροπή η Βάνα Χίου, ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωγραφίας και στην
Επιστημονική Επιτροπή οι Καθηγήτριες Έλενα Θεοδωροπούλου
(ΤΕΠΑΕΣ) και Αικατερίνη Κλωνάρη (Τμήμα Γεωγραφίας).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IPiE2018 μπορείτε να
βρείτε στη διεύθυνση http://ipie2018.org/.
Το επόμενο συνέδριο «International Perspectives in Education
2020» (IPiE2020) θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη
Μυτιλήνη, στις 2-3 Απριλίου 2020.

MESPOM - Erasmus+: Erasmus
Mundus Joint Master Degree
Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το Τμήμα Περιβάλλοντος συμμετέχει
από το 2005 ως κύριος εταίρος στο Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιβαλλοντική Επιστήμη, Πολιτική
και Διαχείριση - MESPOM (Masters in Environmental Sciences,
Policy and Management). Το 2005-2016 το MESPOM έχει υποστηριχθεί από τα Erasmus Mundus και Erasmus+ προγράμματα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ την περίοδο 2015-2018 λειτούργησε ως αυτοχρηματοδοτούμενο, στηριζόμενο σε άλλες μορφές
οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών του. Για το 2018 - 2022
έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση στα πλαίσια της ευρωπαϊκής
πρόσκλησης Erasmus+: Erasmus Mundus Joint Master Degrees
(EMJMDs).
Στο MESPOM συμμετέχουν έξι Πανεπιστήμια, τέσσερα Ευρωπαϊκά - το Central European University (Ουγγαρία), το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο του Lund (Σουηδία) και το
Πανεπιστήμιο του Manchester (Αγγλία) - και δύο πανεπιστήμια της
Βόρειας Αμερικής – το Middlebury Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών
στο Monterey (ΗΠΑ), και το Πανεπιστήμιο του Saskatchewan
(Καναδάς) - ως κύριοι εταίροι, και 17 συνεργαζόμενοι οργανισμοί
και ινστιτούτα από 14 χώρες και 4 ηπείρους. Το πρόγραμμα σπουδών είναι στην Αγγλική γλώσσα και είναι διετές. Οι φοιτητές του
προγράμματος εκπαιδεύονται στην ανεύρεση και την υλοποίηση
λύσεων σε σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε
ένα διεθνές πλαίσιο.

Οι φοιτητές του προγράμματος φοιτούν σε τουλάχιστον τρία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα για πρακτική
άσκηση και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στα συνεργαζόμενα
Πανεπιστήμια, οργανισμούς και ινστιτούτα της επιλογής τους.
Το αποδεδειγμένο υψηλό επίπεδο σπουδών σε συνδυασμό με
το ενισχυμένο στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας που διαχέεται
από το ακαδημαϊκό στο κοινωνικό επίπεδο των φοιτητών, που
προέρχονται από κάθε γωνιά της Γης, δημιουργούν ένα μοναδικό
περιβάλλον μάθησης, δημιουργίας και προοπτικών εξέλιξης. Το
Τμήμα Περιβάλλοντος, έχει κεντρικό ρόλο στο Πρόγραμμα συνεισφέροντας 7 μαθήματα Περιβαλλοντικής Επιστήμης κατά τη
διάρκεια του εαρινού εξαμήνου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου που
συμμετέχει από φέτος ως συνεργαζόμενος εταίρος, προσδίδει
στο πρόγραμμα τη μεσογειακή διάσταση που χαρακτηρίζεται από
μικρής κλίμακας οικονομίες, χαμηλή διαθεσιμότητα πόρων και
τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://mespom.eu/

Σχήμα Κινητικότητας και Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Plastic Litter Projects:

μια σύγχρονη προσπάθεια αντιμετώπισης
πλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον με τη
χρήση της τηλεπισκόπησης
Κωνσταντίνος Τοπουζέλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών
Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν ένα πρόβλημα που πλήττει
όλους τους ωκεανούς. Εκατομμύρια πλαστικών καταλήγουν στις
θάλασσες και επηρεάζουν με δυσμενή τρόπο τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές απαιτούνται για τον
εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση των απορριμμάτων. Τα drones
και οι δορυφόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό. H Oμάδα Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης (https://mrsg.aegean.
gr), του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ξεκίνησε το 2018 μια σειρά πρωτοπόρων πειραμάτων εντοπισμού και ποσοτικοποίησης πλαστικών
απορριμμάτων στην επιφάνεια της θάλασσας με τίτλο «Plastic
Litter Project (PLP)». Στόχος των πειραμάτων ήταν ο εντοπισμός
από απόσταση, μεγάλων επιφανειών πλαστικών απορριμμάτων
στην επιφάνεια της θάλασσας, που θα επιτρέψει την στοχευμένη
και αποτελεσματικότερη παρέμβαση στην απομάκρυνση τους.
Στα πειράματα, χρησιμοποιούνται τεχνητοί στόχοι πλαστικών
(πλατφόρμες απορριμμάτων) που ανιχνεύονται από τον Ευρωπαϊκό Δορυφόρο Sentinel-2 και από την συστοιχία των δορυφόρων
της εταιρίας Planet. Επιπρόσθετα, drones χρησιμοποιούνται για
τον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση της επιφάνειας των απορριμμάτων στην θάλασσα με εξειδικευμένες κάμερες.
Στο πρώτο πείραμα το 2018 (PLP2018) χρησιμοποιήθηκαν τρείς
στόχοι 100 m2 o καθένας που περιείχαν διαφορετικά πλαστικά.
Από το πρώτο πείραμα αποδείχθηκε η δυνατότητα εντοπισμού
πλαστικών, εφόσον καλύπτουν μεγάλη έκταση στην θαλάσσια

επιφάνεια. Επίσης, από την πρώτη δοκιμή αποδείχθηκε η αναγκαιότητα της χρήσης τηλεπισκοπικών δεδομένων εφόσον επιτηρούν
πολύ μεγάλη έκταση, η οποία θα ήταν αδύνατο να παρατηρηθεί
διαφορετικά. Στο δεύτερο πείραμα που ακολούθησε το 2019
(PLP2019) η έκταση των τεχνητών στόχων μειώθηκε σημαντικά
και τέσσερις νέοι στόχοι 25 m2 o καθένας δημιουργήθηκαν για
να εξεταστεί εκ νέου η δυνατότητα εντοπισμού από τα δορυφορικά δεδομένα.
Τα πειράματα έχουν πάρει διεθνή χαρακτήρα, έχουν παρουσιαστεί
σε διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η Ομάδα Θαλάσσιας τηλεπισκόπησης συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού
(πχ University of Oldenburg, , Germany) και με Μεγάλες Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (TheOceanCleanUp) σχετικά με τον
εντοπισμό πλαστικών. Το PLP2019 υποστηρίχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), μέσω του ερευνητικού
προγράμματος «Παρατήρηση θαλάσσιων απορριμμάτων στην
Μεσόγειο Θάλασσα από δημόσιους δορυφόρους». Στο πρόγραμμα εκτός από το Τμήμα Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, συμμετείχε η εταιρία Argans Ltd (Αγγλία), και άλλα δύο
ερευνητικά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιου του Καντίζ (Ισπανία) και το
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
της Ιταλίας (CNR-ISPMAR). Επίσης και τα δύο πειράματα (PLP2018
και PLP2019) πραγματοποιήθηκαν με την αρωγή του Δήμου Λέσβου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.

To Τμήμα Επιστημών της Θάλασσσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σε συνεργασία με το Jade University of Applied Sciences διοργάνωσαν το θερινό σχολείο με τίτλο «Εκτίμηση πλημμυρικού
κινδύνου και διαχείριση πλημμυρών» το διάστημα 17 – 23 Σεπτεμβρίου στη Μυτιλήνη 2017. Τα έξοδα συμμετοχής, μετακίνησης
και διοργάνωσης καλύφθηκαν πλήρως από την DAAD.
Το θερινό σχολείο αποσκοπούσε να δείξει την διαχείριση του
πλημμυρικού κινδύνου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και να εισάγει χρήσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες στην αντιμετώπισή του.
Το Θερινό Σχολείο απευθυνόταν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές,
υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές που μελετούν υπό ένα
πολυ-επιστημονικό πρίσμα αυτό το φαινόμενο.
Συμμετείχαν 30 επιστήμονες από Ελλάδα και Γερμανία, όπου
επίσης μοιράστηκαν τη δική τους ερευνητική εμπειρία στο θέμα
αυτό μέσω του poster session που οργανώθηκε. Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στην περιοχή της Καλλονής και στον
ποταμό Τσικνιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πλημμυρών. Έγινε επίδειξη ακριβού επιστημονικού εξοπλισμού που

χρησιμοποιείται στην καταγραφή όπως Side-scan sonar, ροόμετρα
και του μετρητικού τηλεμετρικού σταθμού addVANTAGE PRO
6.4. Κατά τη διάρκεια του σχολείου χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία
για μοντελοποίηση και οπτικοποίηση του πλημμυρικού κινδύνου
του ποταμού Τσικνιά όπως το HBV, HECRAS και το QGIS. Αποτελέσματα από το σεμινάριο βαθμονόμησης του υδρολογικού μοντέλου HBV δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Hydrology με τον τίτλο:
«Impact of Hydrological Modellers’ Decisions and Attitude on
the Performance of a Calibrated Conceptual Catchment Model:
Results from a‘Modelling Contest’»
(https://www.mdpi.com/2306-5338/5/4/64).

Οι επιστημονικά υπεύθυνοι του Θερινού Σχολείου ήταν οι:
Ράνια Τζωράκη, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας και Apl.-Prof. Dr. Helge Bormann, Jade
Hochschule, Oldenburg, Γερμανία. Δίδαξαν διακεκριμένοι επιστήμονες από Γερμανία και Ελλάδα.

Παγκόσμια διάκριση
σε καινοτόμα ιδέα του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Η καινοτόμα ιδέα με τον τίτλο «Bot Busters» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, ανακηρύχθηκε νικήτρια στο διαγωνισμό Ericsson Innovation Awards
2018.
Η τριμελής ομάδα του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Δημήτριου Παπαμαρτζιβάνου, απέσπασε το βραβείο του Regional
Winner for Europe & The Mediterranean καθώς ξεχώρισε ανάμεσα
σε 1.444 προτάσεις από περίπου 4.000 φοιτητές από 107 χώρες!

Οι κριτές του διαγωνισμού κατέταξαν την ιδέα στο 1% των καλύτερων προτάσεων που κατατέθηκαν συνολικά παγκοσμίως. Αυτή
η επιτυχία δίνει το απευθείας εισιτήριο για τους ημιτελικούς του
διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός “The Future of Truth” αποσκοπεί
στην καθιέρωση καινοτόμων ιδεών για την εύρεση, επικύρωση και
το διαμοιρασμό της αλήθειας στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας. Ενδεικτικά, το αντίστοιχο βραβείο για την Αμερικανική ήπειρο
απονεμήθηκε σε ομάδα φοιτητών του Stanford University, Η.Π.Α..
Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό και τους νικητές:
https://www.ericsson.com/en/events/eia-2018/2018-eia-winners.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής
Aegean Robotics Competition
Εργίνα Καβαλλιεράτου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια,
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Η ομάδα AegeanRobotics του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης
και Στήριξης Αποφάσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά τον πανελλήνιο διαγωνισμό
εκπαιδευτικής ρομποτικής Aegean Robotics Competition 2019,
το Σαββατοκύριακο 13 & 14 Απριλίου στο κλειστό Γυμναστήριο
στο Καρλόβασι της Σάμου.
Ο διαγωνισμός ξεκίνησε δειλά την Άνοιξη του 2017 με μόλις 12
ομάδες που πήραν μέρος στα αγωνίσματα:
Mini Sumo
Line Follower
Ελεύθερη Παρουσίαση
Διάσωση (Bear Rescue)
Η διοργάνωση του διαγωνισμού αποτέλεσε μέρος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
του τμήματος, Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα, των
κ.κ. Δημήτρη Χατζή και Δημήτρη Λειβαδίτη. Οι νικήτριες ομάδες
μετέβηκαν στην Πράγα για να συμμετάσχουν στον διεθνή διαγωνισμό ρομποτικής Robotic Day 2017.
Την επόμενη χρονιά, η συμμετοχή στον διαγωνισμό περιελάβανε
46 ομάδες και πάνω από 150 μαθητές. Οι συμμετοχές δεν περιορίστηκαν εντός της Σάμου, αλλά είχαμε ομάδες παιδιών και από
άλλα νησιά, ενώ υπήρξαν και 2 συμμετοχές μέσω τηλεσύνδεσης
στην εξ’ αποστάσεως ελεύθερη κατηγορία, για πρώτη φορά.
Οι δοκιμασίες στις οποίες διαγωνίστηκαν οι συμμετέχοντες ήταν:
Line Follower
microSumo
miniSumo
3kgSumo
Free Style Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης
Free Style Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης

Free Style Γ’Βάθμια Εκπαίδευσης
Free Style Εξ’αποστάσεως
Φέτος, συμμετείχαν 59 ομάδες, με πάνω από 250 άτομα από όλη
την Ελλάδα.
Οι δοκιμασίες φέτος ήταν :
Line Follower
microSumo
miniSumo
3kgSumo
Free Style Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης
Free Style Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης
Free Style Γ’Βάθμια Εκπαίδευσης
Free Style Εξ’αποστάσεως
Program a Robot σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Rey Juan
Carlos της Μαδρίτης, όπου οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να προγραμματίσουν ένα προσομοιωτή ιπτάμενου ρομπότ.
Κατά τη διάρκεια του AegeanRobotics Competition 2019 παρουσιάστηκαν συστήματα ποικίλης ρομποτικής δυσκολίας και από τις
τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, ιδιωτικό και δημόσιο χώρο, ομάδες
από όλη την Ελλάδα, που μας τίμησαν με την παρουσία τους ενώ
κάποιες από αυτές έρχονται στο νησί μας για 3η χρονιά.
Τέλος, καθιερώθηκε να τιμώνται παλιά μέλη με σημαντική συνεισφορά προς την ομάδα μας Aegeanrobotics και για φέτος τιμήθηκαν οι Θανάσης Μπαλαφούτης και Ευγένιος Μπαρτζελιώτης.
Η αύξηση του αριθμού των συμμετοχών, είναι γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Διαγωνισμός γίνεται θεσμός για το Αρχιπέλαγος και
όχι μόνο. Φέτος στα πλαίσια του διαγωνισμού μας, παρουσιάστηκαν καινοτομίες όπως κοινωνική προσφορά με εκπαίδευση σε
σχολεία, εξ’ αποστάσεως συμμετοχές και συνεργασία με Ισπανικό
πανεπιστήμιο. Για του χρόνου σχεδιάζουμε εκ νέου επιμόρφωση
και άλλες εκπλήξεις που θα ανακοινώνονται στη σελίδα μας.

Τα AEGEAN Startups στο Πανεπιστήμιο Berkeley.

Για πρώτη φορά Έλληνες φοιτητές και καθηγητές συμμετέχουν στο
Berkeley Entrepreneurship Bootcamp
Γιάννης Χαραλαμπίδης, Αναπλ. Καθηγητής,
Tμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Υπεύθυνος ΜΟΚΕ Παν. Αιγαίου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή ομάδας Ελλήνων φοιτητών και καθηγητών στον επιταχυντή επιχειρηματικότητας του
Πανεπιστημίου Berkeley, τον Ιανουάριο του 2019. Το Berkeley
Method of Entrepreneurship Bootcamp είναι ένας κύκλος εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, όπου συμμετέχουν επιλεγμένοι
φοιτητές και ερευνητές από όλον τον κόσμο, οι οποίο παρουσιάζουν και εξελίσσουν τις ιδέες τους με τη βοήθεια καθηγητών,
μεντόρων και επενδυτών από τη Silicon Valley και την ευρύτερη
περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.
Στο Berkeley Bootcamp συμμετείχαν οι πρώτοι διακριθέντες των
Aegean Startups (φοιτητές από το Παν, Αιγαίου και το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο), καθώς και ερευνητές του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, ανάμεσα σε περίπου 120 συμμετέχοντες, επιλεγμένους
από 15 χώρες. Οi Έλληνες φοιτητές και ερευνητές συμμετείχαν
σε τρεις ιδέες – ομάδες, οι οποίες ήταν ανάμεσα στις καλύτερες
προτάσεις που συνολικά παρουσιάστηκαν:
MyNequin, λογισμικό για δημιουργία 3D μοντέλου, για αγορά ρούχων στο διαδίκτυο (Leader: UC Berkeley, team: Greece, US, India)
- Social Food, εφαρμογή που επιτρέπει τις μερίδες που περισσεύουν στα εστιατόρια να δίνονται σε κοινωνικά υποστηριζόμενες
οικογένειες (Leader: Παν. Αιγαίου, Τeam: US, S.Korea, Japan)
- VR Community, μία ψηφιακή κοινότητα γύρω απο την εικονική πραγματικότητα (Leader: Sunway Univ. Malaysia, Team: US,
Greece, Malaysia)

Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υπεύθυνος των Aegean Startups δήλωσε
σχετικά: «Η συμμετοχή της Ελληνικής ομάδας, στον επιταχυντή
επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Berkeley αποτελεί τη
συνέχιση μίας συστηματικής προσπάθειας συνεργασίας με το
γνωστό Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Για πρώτη φορά Έλληνες
φοιτητές έδειξαν τις ιδέες και δυνατότητές τους σε ένα διεθνές,
ανταγωνιστικό περιβάλλον και όλοι πήραμε σημαντικά μαθήματα για τον τρόπο δουλειάς, τις μεθόδους και τα μυστικά
επιτυχίας, για τις νέες επιχειρήσεις που ξεπηδούν από το πανεπιστήμιο και την έρευνα. Ευχαριστούμε τους υποστηρικτές
και αυτής της προσπάθειας, που θέλουμε να έχει συνέχεια»

Μεταφορά Τεχνογνωσίας γύρω από τη
Σχεδίαση και την Καινοτομία στην Ινδία
Φίλιππος Αζαριάδης-Τοπάλογλου, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Στις 15 Νοεμβρίου 2018 ξεκίνησε επίσημα το έργο Erasmus+
με τίτλο «Design and Innovation Capacity Building in India /
DESINNO» κάτω από τον άξονα «Cooperation for innovation and
the exchange of good practices» και αφορά στη δράση «Capacity
Building in higher education». Πρόκειται, συνεπώς, για ένα διεθνές
έργο για τη μεταφορά τεχνογνωσίας γύρω από την Ευρώπη στην
Ινδία. Στο έργο συμμετέχουν τρία Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και πιο
συγκεκριμένα το Brunel University London (UK), το Politecnico
di Milano (IT) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων. Οι αντίστοιχοι εταίροι από
την Ινδία είναι το World University of Design (Delhi), Indraprastha
Institute of Information Technology (Delhi) και το RIMT University,
Mandi Gobindgarh (Punjab).
Στόχος του έργου είναι η διασύνδεση ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων από το χώρο του design με τη βιομηχανία.
Ο χώρος του design είναι κρίσιμος για το βιομηχανικό μετασχηματισμό της Ινδίας. Μέχρι το 2020, η Ινδία θα χρειαστεί περισσότερους από 60.000 σχεδιαστές για να καλύψει μια αγορά 2.47
δισ. ευρώ. Η διαδικασία για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο
design δεν είναι ομοιόμορφη μεταξύ των ανώτατων ιδρυμάτων.
Η σύγχρονη εξάπλωση της τεχνολογίας, η συστημική σκέψη,
το design thinking και η ανθρωποκεντρική σχεδίαση απαιτούν
συνεργατικές δι-/πολύ-επιστημονικές προσεγγίσεις στην εξέλιξη
των προγραμμάτων σπουδών. Οι δεσμοί μεταξύ της βιομηχανίας
και των πανεπιστημίων πρέπει να ισχυροποιηθούν μέσω της κοινής ανάπτυξης προϊόντων, προγραμμάτων πρακτικής άσκησης,
κοινών έργων Ε&Α, κα.

Το έργο DESINNO στοχεύει στην ανάπτυξη της δυνατότητας παραγωγής καινοτομίας στο χώρο του design στην Ινδία, μέσω
της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της μεταφοράς
καλών πρακτικών και περιεχομένων από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών.
Θα αναπτυχθούν τρία Κέντρα Σχεδιασμού & Καινοτομίας στα
αντίστοιχα πανεπιστήμια της Ινδίας μέσω των οποίων θα τεθούν
κοινές βάσεις με τη βιομηχανία για (α) την ανάπτυξη καινοτόμων
μεθόδων έρευνας και σχεδίασης, (β) την καθιέρωση δια-τομεακών
έργων που θα προωθούν τη συνεργασία και την ανάπτυξη γνώσης,
(γ) την ανάπτυξη βιομηχανικών έργων που θα διευκολύνουν την
αξιοποίηση μεθόδων design-thinking, (δ) τη διοργάνωση αρχών
ακραίας προσιτότητας, (ε) την ανάπτυξη έργων βασισμένων στις
τοπικές κοινότητες για την ενεργοποίηση των σχεδιαστών και
των τεχνιτών, (στ) τον εκμοντερνισμό και τη διεθνοποίηση των
Ινδικών πανεπιστημίων μέσω της βελτίωσης μαθημάτων σχεδίασης προϊόντων και υπηρεσιών, ακολουθώντας προσεγγίσεις και
μεθοδολογίες από το χώρο του design thinking, της αειφορίας,
της κοινωνικής καινοτομίας, ηθικής και δεοντολογίας, κοκ.
Μέσω των δομών που θα ιδρυθούν, η βιομηχανία θα έχει πρόσβαση σε σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες σχεδίασης
προϊόντων και υπηρεσιών, σε ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες και σε νέους επιστήμονες.
Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου από πλευράς Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος ΜΣΠΣ, κ. Φίλιππος
Αζαριάδης-Τοπάλογλου. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τις 14/11/2021.

Σύγχρονες
σπουδές
στην κοιτίδα
της γνώσης

