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Μία Καινοτόμος, διεπιστημονική παιδαγωγική πρωτοβουλία 

 

Στο πλαίσιο της καινοτόμου, διεπιστημονικής παιδαγωγικής πρωτοβουλίας: ERUA 

“Post-Digital Institution Design: University as Institution”, τo Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζει στις εγκαταστάσεις του στην Σύρο, 

φοιτητές/τριες, ερευνητές/τριες, και ακαδημαϊκούς /ές δασκάλους/ες από τα 

συνεργαζόμενα πανεπιστήμια Roskilde University (Δανία) και Université Paris 8 

Vincennes-Saint-Denis (Γαλλία) της ευρωπαϊκής συμμαχίας ERUA, για την εκκίνηση 

της από κοινού εκπαιδευτικής δράσης της Συμμαχίας ERUA «Post Digital Institution 

Design: University as Institution”. 

Η καινοτόμος πρωτοβουλία στη Διδασκαλία και τη Μάθηση, αποσκοπεί στον διάλογο 

μεταξύ φοιτητών/τριών, ερευνητών/τριών και καθηγητών/τριών , με στόχο την ανάδυση 

νέων ιδεών για τον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στην ψηφιακή εποχή. 

Το 1ο εργαστήριο από την προγραμματισμένη σειρά τριών συνεργατικών 

εργαστηρίων, θα πραγματοποιηθεί στην Σύρο, από την Παρασκευή  7 Οκτωβρίου  

έως και την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, με την συμμετοχή 16 φοιτητών/τριών της 

συμμαχίας ERUA. 

Πέντε Φοιτητές και Φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δύο ακόμη ομάδες 

φοιτητών/τριών από τα πανεπιστήμια της συμμαχίας ERUA , θα συμμετέχουν στο 

εργαστήριο με την καθοδήγηση των ακαδημαϊκών υπευθύνων της δράσης, 

Επίκουρου Καθηγητή Σταυράκη Μόδεστου και της Μόνιμης Λέκτορα Κυρατζή 

Σοφίας, του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, της 

https://www.univ-paris8.fr/
https://ruc.dk/en
https://www.uni-konstanz.de/en/
http://www.aegean.gr/
https://www.nbu.bg/en
https://ruc.dk/en
https://www.univ-paris8.fr/
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Πολυτεχνικής Σχολής στην Σύρο, του Αναπληρωτή Καθηγητή Peter Busch-

Jensen, Department of People and Technology, RUC University, Δανία, και του 

Τακτικού Καθηγητή Khaldoun Zreik, Digital Humanities Department, University 

Paris 8, Γαλλία. 

Κατά την διάρκεια των τεσσάρων ημερών του εργαστηρίου αλλά και των έξι 

διαφορετικών συνεδριών, οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να στοχαστούν τον 

επανακαθορισμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και του ρόλου που καλούνται να 

διαδραματίσουν, στη μεταβαλλόμενη εποχή της ψηφιοποίησης και της 

παγκοσμιοποίησης. 

Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες/ουσες θα: 

• έχουν την δυνατότητα να μοιραστούν τις απόψεις τους, να συζητήσουν και να 

αναθεωρήσουν την βασική αποστολή των ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων στην 

καθημερινότητα της ψηφιοποίησης και της παγκοσμιοποίησης. 

• επανακαθορίσουν την κριτική σκέψη, την δημιουργικότητα και την συνεργασία 

επιστήμης και κοινωνίας, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών 

προκλήσεων. 

• συνεργαστούν με τρόπο ολιστικό, διεθνιστικό και πειραματικό, λαμβάνοντας 

υπόψη τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που αποτελούν ήδη 

τμήμα των παιδαγωγικών και ερευνητικών μεθόδων που αξιοποιούνται στα 

ευρωπαϊκά ιδρύματα. 

• συζητήσουν και θα αναδείξουν προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα για την παραγωγή και μεταφορά γνώσης στην 

ψηφιακή εποχή. 

 

Ας σχεδιάσουμε τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο Μετα-Ψηφιακό Περιβάλλον! 

 

Για Περισσότερες Πληροφορίες: 

• Σχετικά με το εργαστήριο 
• ERUA UAegean Office email: erua-eui@aegean.gr 
• Τηλ.: +30 22510 36093 
• ERUA UAegean Group στο Facebook 
• ERUA Website: www.erua-eui.eu 
• ERUA Σελίδα στο Facebook 

https://erua-eui.eu/2022/09/30/post-digital-institution-design-university-as-institution/
mailto:erua-eui@aegean.gr
mailto:https://www.facebook.com/groups/683790269194065
file:///C:/Users/klarisaiou/www.erua-eui.eu
https://m.facebook.com/WeAreERUA/

