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Αναφορά και αποτελέσματα ημερίδας “ Ο ρόλος των φοιτητικών 

οργανώσεων στην ποιότητα της κινητικότητας”. 
 
           
Νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021 -2027 
 
Παρουσίαση από την κ Τρανταλλίδη προϊσταμένη του τμήματος ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η κα. Τρανταλλίδη 
παρουσίασε κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα  αναφορικά με το νέο πρόγραμμα 
Εράσμους και συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: 

 Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια          
 EU Student Card          
 Αυτόματη αναγνώριση προσόντων;     
 Language Awareness Schools;     
 Σημασία/Αναγκαιότητα των soft skills     
 Στόχος να βρεθούν εργαλεία για να γίνουν μετρήσιμα τα competences του 

Erasmus+, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στο Learning to Learn     
 Graduate Tracking παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων Erasmus+ 

Επίσης αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του νέου προγράμματος οι οποίες είναι:     

o αύξηση αριθμού δικαιούχων                  
o παροχή ευκαιριών σε άτομα από όλα τα κοινωνικά υπόβαθρα         
o εστίαση στην προώθηση τομέων σπουδών με μακροπρόθεσμες 

προοπτικές             
o Ενίσχυση σχέσεων με τον υπόλοιπο κόσμο         
o προώθηση ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω ταξιδιών #DiscoverEU, έμφαση 

στον μαθησιακό χαρακτήρα.     

 
Ο ρόλος του Erasmus Student Network στην ποιότητα της κινητικότητας: 
 
Παρουσίαση από την εκπρόσωπο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, κα Ελίνα 
Μαυρογιώργου, η οποια μίλησε για το πως το ESN συμβαλλει στο προγραμμα Erasmus+ 
και το διαχωρισε σε 3 στάδια: 

 στο πρωτο σταδιο που αφορα (προετοιμασία για) την κινητικοτητα ανεφερε τα εξής:    
         

1. πληροφοριες για τα Ιδρύματα υποδοχής (πρόγραμμα σπουδών κτλ)     
2. πληροφορίες σχετικά με την κουλτούρα και τις συνήθειες στη χώρα υποδοχής 

         
3. Πρακτικά ζήτημα (στέγαση κτλ)         
4. υποστήριξη σε ΑΜΕΑ     

http://www.esn.org/
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 Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας:        

           
1. Υποδοχή-Καλωσόρισμα ξένων φοιτητών              
2. Buddy System (σύνδεση ενός ξένου φοιτητή με έναν ντόπιο)         
3. Παροχή υπηρεσιών (παραλαβή από το αεροδρόμιο, εύρεση διαμονής, 

πανεπιστημιακή ταυτότητα κτλ)         
4. Ενσωμάτωση των ξένων φοιτητών στο ίδρυμα     
5. Internationalisation at home-ευκαιρίες διεθνοποίησης των φοιτητών του 

ιδρύματος μέσω της επαφής τους με τους φοιτητές Erasmus     
6. Υποστήριξη στο γραφείο Εrasmus     
7. Εθελοντισμός- Σύνδεση με την τοπική κοινωνία     

 
 Μετά την μετακίνηση: 

 
1. Το Δίκτυο ESN αποτελεί μια “νέα οικογένεια” για τον φοιτητή που επιστρέφει 
2. Ομαλή επανένταξη/ εξοικείωση στην μετά-Ερασμους περίοδο 
3. Επέκταση της εμπειρίας Εράσμους 
4. Μετάδοση εμπειριών σε δυνητικά εξερχόμενους φοιτητές 
5. Ανατροφοδότηση για το ίδρυμα και το πρόγραμμα σπουδών 

 
Η κα Μαυρογιώργου τόνισε τη συμβολή του ESN στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τις 
δεξιότητες που αποκτούν τα μέλη του ESN μέσα από τον εθελοντισμό. 
Επιπλέον, η κα Μαυρογιώργου επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό για το ESN να είναι ένας 
προσβάσιμος οργανισμός και να συμπεριλαμβάνει στο δίκτυο και φοιτητές ΑΜΕΑ. Σημαντικό 
είναι επίσης να γίνει προσπάθεια ενσωμάτωσης στο δίκτυο και φοιτητών που προέρχονται 
από κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες, ώστε να αποτελέσουν θετικά παραδείγματα για τους 
συμφοιτητές τους. 
 

 

Erasmus Student and Alumni Alliance 
 
Παρουσίαση του οργανισμού Erasmus Student and Alumni Alliance ο οποίος είναι και ο 
φορέας χρηματοδότησης της  συγκεκριμένη εκδήλωσης. 
 
H ESAA αποτελεί οργανισμό ομπρέλα ο οποίος απαρτίζεται από 4 φοιτητικούς 
οργανισμούς: το Erasmus Student Network, Erasmus Mundus Association, OCEANS 
και GaragErasmus. Στόχος της ESAA είναι να υποστηρίξει τους 4 οργανισμούς και να 
προωθήσει την συνεργασία μεταξύ αυτών. Περισσότερα για την ESAA και για τον κάθε 
οργανισμό θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ESAA εδώ. 
 
Erasmus Mundus Assocation 
 
Παρουσίαση από τον Κωνσταντίνο Μαραγκό, απόφοιτο του προγράμματος EMJMD και 
εκπρόσωπο του Erasmus Mundus Association στην Ελλάδα. 
 
Αναφέρθηκε στα : 

http://www.esn.org/
https://www.esaa-eu.org/about/
https://www.esaa-eu.org/about/
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1. Γενικές πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά Erasmus Mundus και πως λειτουργούν 
2. Πληροφορίες για τον Erasmus Mundus Association και την εκπροσώπησή του στην 

Ελλάδα 
3. Πρόβλημα εύρεσης Ελλήνων που έχουν κάνει Erasmus Mundus στο παρελθόν 
4. Προβλήματα των Ελλήνων φοιτητών Erasmus Mundus κατά την επιστροφή τους 

στην Ελλάδα, όπως αναγνώριση μεταπτυχιακού (καθυστέρηση) και πρόβλημα 
αντιστοίχισης βαθμολογίας 

 
Προτάθηκε από τον ίδιο να γίνει αναζήτηση βάσης δεδομένων, ούτως ώστε να βρεθούν 
ταχύτερα οι Έλληνες που έχουν κάνει Erasmus Mundus και η δημιουργία διαδικασίας για την 
αναγνώριση του μεταπτυχιακού και αναγνώρισης βαθμολογίας των Erasmus Mundus. 
 
Τονίστηκε από τους εκπροσώπους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και το  Υπουργείο 
Παιδείας ότι για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται η σύσταση αναγνωρισμένου συλλόγου.  
 
Επισημάνθηκε επίσης ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δεν έχει πρόσβαση σε βάσεις 
δεδομένων για τους Έλληνες Erasmus Mundus, αλλά προτάθηκε κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης να γίνει αναζήτηση των αποφοίτων αυτών με αποστολή e-mail στις γραμματείες 
όλων των μεταπτυχιακών Mundus.. 
 
 Η κα. Τρανταλλίδη ανέφερε πως η καθυστέρηση της αναγνώρισης και της αντιστοίχισης 
είναι ένα πρόβλημα που το γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας και οργανισμός που είναι 
αρμόδιος για αυτό είναι το ΔΟΑΤΑΠ. Το συγκεκριμένο  ζήτημα αναμένεται να βελτιωθεί στο 
μέλλον (ενδεχομένως στο πλαίσιο του διάδοχου προγράμματος του Erasmus+). Η ίδια 
ανέφερε ότι θα στείλει υλικό για να ενημερωθούμε περισσότερο για το θέμα. 
 

Προτάσεις επίλυσης εμποδίων χρηματοδότησης προς τους συλλόγους ESN. 
 
Σε αυτό το σημείο έγινε μια συζήτηση σχετικά με την οικονομική στήριξη προς τους 
συλλόγους ESN και έγινε προσπάθεια επίλυσης πρακτικών αποριών..  
 
Έγινε αναφορά στην γραφειοκρατική δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα Γραφεία Erasmus 
από τον ΕΛΚΕ για να χρηματοδοτήσουν τους συλλόγους. Ως προς αυτό προτάθηκε προς το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αν μπορεί να βγαίνει ξεχωριστός κωδικός χρηματοδότησης 
για το ESN.  
 
Έγινε αναφορά κατά πόσο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μπορεί να χρηματοδοτήσει 
απευθείας τους συλλόγους ESN, αλλά επισημάνθηκε από την κα. Μαυρογιώργου ότι το 
ίδρυμα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τους συλλόγους,  ωστόσο στηρίζει το ESN Greece 
και αναφέρθηκε στην στήριξη που παρέχει το ίδρυμα για την Πανευρωπαϊκή Γενική 
Συνέλευση.  
 

Παρουσίαση των 6 τομέων εργασίας του ESN, SocialErasmus+ και mapped. 
 
Έγινε παρουσίαση του κοινωνικού χαρακτήρα του ESN και πως αυτό συμβάλλει στην 
ενσωμάτωση των φοιτητών.  Παρουσιάστηκαν οι 6 πυλώνες του ESN  και δόθηκε έμφαση  

http://www.esn.org/
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στον πυλώνα της κοινωνικής ενσωμάτωσης/Social Inclusion, στο πλαίσιο του οποίου 
παρουσιάστηκαν τα 3 μεγάλα προγράμματα του ESN το SocialErasmus, ExchangeAbility 
και ErasmusinSchools. 
 
To SocialErasmus δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές κατά την διάρκεια της μετακίνησης 
τους να γίνουν ενεργοί φοιτητές στην τοπική κοινωνία μέσω ευκαιριών εθελοντισμού.  
 
Ένα παράδειγμα ευκαιρίας εθελοντισμού είναι το πρόγραμμα ErasmusinSchools, στο 
πλαίσιο του οποίου το ESN μαζί με φοιτητές Erasmus+ επισκέπτονται σχολεία και 
ενημερώνουν τους μαθητές για τα οφέλη του προγράμματος Erasmus+.  
 
Επιπλέον, παρουσιάστηκε και το project SocialErasmus+ το οποίο βοηθάει στην 
υλοποίηση όλων των παραπάνω και δίνει το ακαδημαϊκό πλαίσιο για την αναγνώριση του 
εθελοντισμού μέσα στο πρόγραμμα σπουδών.To SocialErasmus+  αποτελεί ένα KA3 
Forward Looking Cooperation project. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό και το 
ακαδημαϊκό πλαίσιο αναγνώρισης του εθελοντισμού με ECTS θα βρείτε εδώ. 
 
Tο πρόγραμμα ExchangeAbility έχει στόχο την προώθηση της κινητικότητας σε ΑΜΕΑ και 
την υποστήριξη αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πλατφόρμα mappED, η οποία δίνει τη 
δυνατότητα χαρτογράφησης της προσβασιμότητας των πανεπιστημίων. 
 
Σχετικά με την πλατφόρμα υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των γραφείων 
Erasmus και έγιναν προτάσεις συνεργασίας με τους τοπικούς συλλόγους και τα γραφεία 
προσβασιμότητας  έτσι, ώστε να πραγματοποιηθούν δράσεις χαρτογράφησης των 
πανεπιστημίων. Περισσότερα για την πλατφόρμα θα βρείτε εδώ. 
 
Σχετικά με το  ErasmusinSchools αναφέρθηκε από το ESN το πρόβλημα παροχής άδειας για 
πρόσβαση στα σχολεία και το ΙΚΥ πρότεινε κάποιους τρόπους για την επίλυσή του. 
 
Προτάθηκε από εκπρόσωπο γραφείου Erasmus να γίνονται ενημερώσεις για όλα τα 
προγράμματα του Erasmus+ και όχι μόνο για την Ανώτατη Εκπαίδευση. 
 
Καλές Πρακτικές: 
Ακολούθησε παρουσίαση καλών πρακτικών από τους συλλόγους και τα γραφεία Erasmus 
 
Πάντειον -- κα Καρδιακαυτίτη και εκπρόσωπος του ESN Panteion     

1. Promo Day: Ημερίδα για την προώθηση των προγραμμάτων Erasmus+ σε φοιτητές 
του πανεπιστημίου σε συνεργασία με το ESN με παράλληλη ζωντανή σύνδεση με 
φοιτητές που βρίσκονται εκείνη την περίοδο στο εξωτερικό με το πρόγραμμα 
Erasmus+.         

2. Σεμινάριο  σύνταξης CV και Motivation Letter: Το Γραφείο Erasmus ζητάει από τους 
ενδιαφερόμενους που θέλουν να κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα, να συντάξουν 
ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και γράμμα δήλωσης ενδιαφέροντος. Για τον λόγο 
αυτό διοργανώθηκε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την σωστή σύνταξη των 
παραπάνω σε συνεργασία με το ESN.         

3. Στήριξη του γραφείου Erasmus προς το ESN για εύρεση ενδιαφερόμενων να 
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στον σύλλογο. 

http://www.esn.org/
https://socialerasmus.org/
https://mapped.eu/
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ΤΕΙ Κρήτης     

1. Ο κ. Gareth εκπρόσωπος του Γρ. Erasmus του ΤΕΙ Κρήτης έκανε αναφορά στον 
πολιτιστικό χαρακτήρα του Erasmus+ και ανέφερε πρωτοβουλίες που κάνει ο ίδιος σε 
συνεργασία με το ESN, όπως πολιτιστικές εκδρομές και επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, επισήμανε το φόρτο εργασίας που έχουν τα 
γραφεία Erasmus και θα πρέπει το ESN να δείχνει επιείκεια.   

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Το γραφείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναφέρθηκε  στην στήριξη που έχει προσφέρει 
στον νεοσύστατο σύλλογο ESN του ιδρύματος. 
 

 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
 
Το γραφείο του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ανέφερε τη στήριξη που τους παρέχει ο 
σύλλογος όσον αφορά την εύρεση στέγασης για τους φοιτητές Erasmus. 
 
Εκπρόσωπος του ESN AUTh ανέφερε την ανάγκη να ενισχύσουν οι σύλλογοι ESN την 
παρουσία τους μέσα στα τμήματα των πανεπιστημίων μέσα από την προσωπική επαφή με 
τους ects coordinators και την παροχή στήριξης προς αυτούς. 
 
Ως καλή πρακτική προτάθηκε να γίνει μία συνάντηση με το Γραφείο Εράσμους του εκάστοτε 
πανεπιστημίου, τους ECTS Coordinators και τον αντίστοιχο σύλλογο ESN. 
 
Σε ερώτηση που απηύθυνε η εκπρόσωπος του γραφείου Εράσμους του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου σχετικά με τη συνεργασία μας με άλλες χώρες του ESN, αναφέρθηκε η εξέλιξη του 
δικτύου μας και το γεγονός πως πλέον αποτελεί το ESN Greece παράδειγμα για άλλες 
χώρες. 
 
Σε ερώτηση σχετικά με την στέγαση των ξένων φοιτητών έγινε αναφορά στις καλές 
πρακτικές των συλλόγων, καθώς και στο διεθνές project του ESN, το HousErasmus+ το 
οποίο παρέχει προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων στέγασης. Περισσότερες 
πληροφορίες για το project και τις προτάσεις επίλυσης θα τις βρείτε εδώ.  
 
Τέλος, έγινε αναφορά στην πλατφόρμα αναζήτησης πρακτικής άσκησης του ESN, 
ErasmusIntern συζητήθηκε το πλάνο και η αναγκαιότητα να προστεθεί μια μορφή 
αξιολόγησης των φορέων στην πλατφόρμα. 
 

ESNsurvey: Παρουσίαση του ερωτηματολογίου του ESN με θέμα active citizenship: 
 
Το ESNsurvey αποτελεί τη μεγαλύτερη φοιτητική έρευνα στον τομέα της κινητικότητας η 
οποία τρέχει αποκλειστικά από φοιτητές. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει θέμα Active 
Citizenship και επιχειρεί να διερευνήσει πως το πρόγραμμα Erasmus+ συμβάλει στην 
ενεργοποίηση των φοιτητών. Αναφέρθηκε πως το ESN χρειάζεται την στήριξη των γραφείων 
Erasmus για να προωθήσουν την έρευνα σε όσο περισσότερους φοιτητές γίνεται. 

http://www.esn.org/
https://houserasmus.eu/
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Περισσότερες πληροφορίες για το φετινό ESNsurvey καθώς και τα αποτελέσματα των 
προηγούμενων χρόνων θα τα βρείτε εδώ. 
 

AGM Thessaloniki 
 
Παρουσίαση του προγράμματος της Πανευρωπαϊκής Γενικής Συνέλευσης του Erasmus 
Student Network, η οποία θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη 18-21 Απριλίου 2019.  
Απευθύνθηκε πρόσκληση στα γραφεία Erasmus να συμμετέχουν στην τελετή έναρξης στις 
18 Απριλίου στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς 
και στην έκθεση πανεπιστημίων που θα διεξαχθεί στις 21 Απριλίου στον Δημαρχιακό 
Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Στην έκθεση αυτή θα δοθεί η δυνατότητα να προβληθούν τα 
Ελληνικά Πανεπιστήμια στους 1.000 συμμετέχοντες του συνεδρίου. Προτείνεται να 
επανδρωθούν τα τραπέζια των Ελληνικών Ιδρυμάτων από φοιτητές των συλλόγων ESN, 
καθώς και από στελέχη των Γραφείων Erasmus.  Επιπλέον, αναφέρθηκε πως αν το θέλουν 
τα γραφεία Erasmus μπορούν να έχουν πρόσβαση στις συνεδρίες όλες τις μέρες. 
 
ErasmusCareers   
 
Έγινε πρόταση για τη δημιουργία ενος project, το οποίο θα συμβάλει στην επαγγελματική 
αποκατάσταση των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Στόχος είναι, 
όταν επιστρέφουν οι φοιτητές να γίνονται σεμινάρια σε συνεργασία με το γραφείο Erasmus+, 
το ΔΑΣΤΑ και τον τοπικό σύλλογο ESN όπου θα γίνεται ένας αναστοχασμός για τις 
δεξιότητες που απέκτησαν οι φοιτητές από το πρόγραμμα και πως θα μπορούσαν να τις 
αποτυπώσουν σωστά στο βιογραφικό τους. Στα σεμινάρια αυτά θα μπορούσαν να 
συμμετέχουν και εταιρείες ενημερώνοντας τους φοιτητές για τις απαιτήσεις του 
επιχειρηματικού κόσμου και πως το Erasmus+ μπορεί να κάνει το βιογραφικό τους πιο 
ανταγωνιστικό.  
 
Τέλος, έγινε αναφορά στην εξέλιξη του ESN Greece τα τελευταία χρόνια, στην αναγκαιότητα 
της διατήρησης αυτής της καλής συνεργασίας συλλόγων- γρ. Εράσμους και τη θεσμοθέτηση 
του συγκεκριμένου συνεδρίου. 
 

 

 

 

 

 

http://www.esn.org/
https://www.esn.org/ESNsurvey

