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Εταίροι του 

Προγράμματος

3 Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
 3 Πανεπιστήμια
 4 Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις



Σκοπός του Προγράμματος

Η ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης μεταξύ των μελών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητριών/τών και ακαδημαϊκού 
προσωπικού, με στόχο την ενσωμάτωση προσφύγων και 
μεταναστών/ριών, που χαίρουν διεθνούς προστασίας.



Ομάδες Στόχοι

 Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας 

 Φοιτητές/τριες

 Προσωπικό πανεπιστημίων (ακαδημαϊκό και διοικητικό)



Κύρια παραδοτέα του Προγράμματος

1. Ένας διαδραστικός ηλεκτρονικός χάρτης (Χάρτης Καλωσορίσματος Προσφύγων) 

που θα εστιάζει κυρίως στις 3 χώρες εταίρους, και θα προσδιορίζει τις δράσεις ένταξης 

και τα ρυθμιστικά μέτρα εισαγωγής που έχουν αναληφθεί από τα πανεπιστήμια.

2. Ένα εκπαιδευτικό πακέτο e-learning που θα βοηθάει τους/τις φοιτητές/τές να 

αναπτύξουν τις δεξιότητές τους με στόχο να συμβάλλουν στην προώθηση της ένταξης 

των προσφύγων τόσο στο περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στην 

κοινωνία.

3. Ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που θα απευθύνονται στο προσωπικό της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ικανότητάς τους να σχεδιάζουν και 

να εφαρμόζουν στρατηγικές για την ένταξη των προσφύγων στο πανεπιστήμιο.



Χάρτης Καλωσορίσματος Προσφύγων



Χάρτης Καλωσορίσματος Προσφύγων

 Στον Χάρτη έχουν καταγραφεί περισσότερες από 200 πρωτοβουλίες 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων από 25 χώρες. 

 Ο Χάρτης προσδιορίζει τις δράσεις ένταξης και τα ρυθμιστικά μέτρα 

εισαγωγής που έχουν αναληφθεί από πανεπιστήμια των Κρατών Μελών της 

ΕΕ. Οικονομική υποστήριξη προσφύγων, π.χ. Υπηρεσίες υγείας, Στέγαση, 

Δραστηριότητες για ενίσχυση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων του προσωπικού, 

Μαθήματα γλώσσας και άλλα εισαγωγικά μαθήματα για πρόσφυγες, 

Αναγνώριση προηγούμενων σπουδών των προσφύγων

 Οι πρωτοβουλίες που έχουν καταγραφεί στον Χάρτη είναι διαθέσιμες στα 

αγγλικά, ελληνικά, πορτογαλικά και ιταλικά. 



Ο ρόλος σας στην Ομάδα

 Συμμετοχή στην δοκιμαστική φάση του Δεύτερου Παραδοτέου (IO2) 

Ημερομηνία: Μέσα Μαΐου

 Συμμετοχή στην συνολική αξιολόγηση του έργου 

 Συμμετοχή σε Training Activity - 26-30 Ιουλίου 2021, Κοΐμπρα, Πορτογαλία

 Διάδοση των παραδοτέων του έργου 

 Είμαστε ανοικτές σε ιδέες/προτάσεις! 



Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας!! 


