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 University of Konstanz (Germany) 
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New Bulgarian University (Bulgaria) 

 
Δελτίο Τύπου 
 

3ο Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας των Πανεπιστημίων 

της Μεταρρύθμισης [ERUA], για τα Παιδιά Πρόσφυγες 

 
 
EXILES | “The reception of refugee children: a European challenge beyond 

walls and disciplines”, μια καινοτόμος, διεπιστημονική παιδαγωγική 

πρωτοβουλία 

 
Μυτιλήνη | 10-12 Μαΐου | Λόφος Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
 

Στο πλαίσιο της καινοτόμου διεπιστημονικής παιδαγωγικής πρωτοβουλίας ERUA- 

EXILES, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζει στους χώρους του 

(στην Αίθουσα Συγκλήτου), φοιτητές/τριες, ερευνητές/τριες, και ακαδημαϊκούς /ές 

δασκάλους/ες από συνεργαζόμενα πανεπιστήμια της ευρωπαϊκής συμμαχίας ERUA, 

καθώς και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων και οργανώσεων, σε μια εκπαιδευτική 

βιωματική δραστηριότητα, η οποία αποσκοπεί στην ενδυνάμωση πρακτικών για την 

ένταξη των νέων μεταναστών/τριών και παιδιών προσφύγων. 

Το 3ο σεμινάριο ERUA- EXILES υλοποιείται στο πλαίσιο των εργασιών της δράσης 

της συμμαχίας «Innovative Joint Initiatives & Learning». Τα δύο προηγούμενα 

σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν από τα πανεπιστήμια Roskilde University (Δανία) και 

Paris 8 (Γαλλία).  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες της παιδαγωγικής αυτής 

πρωτοβουλίας με 5 φοιτητές/τριες και με επιστημονικά υπεύθυνους/ες, την 

Καθηγήτρια Αναστασία Ζήση και τον Αν. Καθηγητή Σαββάκη Μάνο, από το Τμήμα της 

Κοινωνιολογίας. 

Εκπρόσωποι εθνικών και τοπικών κοινωνικών οργανώσεων, από την «Ηλιαχτίδα», 

το «Πολύτροπον», το «Mosaic», τους «Γιατρούς του Κόσμου», θα παρουσιάσουν και 
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θα μεταφέρουν τις εμπειρίες και πρακτικές τους σε ζητήματα της συγκεκριμένης 

κατηγορίας ευάλωτων προσφύγων και μεταναστών/τριών, τα παιδιά. 

Καλλιτέχνες/ιδες μουσικοί, visual artists και συγγραφείς, όπως ο Rouddy Kimpioka με 

την Αννίτα Ματζουράνη, ο Hamza Matyaqubov, η Φωτεινή Ανέμη και η Σία 

Αλεξανδρή θα μοιραστούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, με ένα μοναδικό τρόπο 

το δικό τους αφήγημα με ερευνητές/τριες, φοιτητές/τριες, ακαδημαϊκούς/ές 

δασκάλους/ες 

 

Η έναρξη των εργασιών του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαΐου και 

ώρα 10:15 πμ., από την Πρυτάνισσα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Καθηγήτρια Χρυσή 

Βιτσιλάκη.  

 

Την Πέμπτη, 12 Μαΐου, 10-12 πμ., η Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας, και επιστημονικά συντονίστρια για το έργο που υλοποιείται στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας των Πανεπιστημίων της Μεταρρύθμισης [ERUA], 

καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου, θα παρουσιάσει μέλη Δ.Ε.Π. της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας το Αιγαίου, για να μεταφέρουν την εμπειρία τους μέσα 

από έργα και πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί κατά το διάστημα της 

Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος. Στο τέλος των 

εργασιών του σεμιναρίου θα ακολουθήσει ανοικτός διάλογος στα ζητήματα αυτά, 

μεταξύ επιστημόνων/ισσών και ερευνητών/τριών  του ERUA - EXILES και του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπό τον συντονισμό της καθ. Έλενας  Θεοδωροπούλου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο αναλυτικό πρόγραμμα του 3ου σεμιναρίου EXILES. 
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