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Συμμαχία των Ευρωπαϊκών  

Πανεπιστημίων “ERUA”  
 

1η Προκήρυξη [ERUA]»: Δράση Μαθησιακής 

Κινητικότητας  “Travelling seminars”  

Ταξιδέψτε μαζί με τους φοιτητές και τις φοιτήτριές σας σε ένα από τα  

Πανεπιστήμια της Συμμαχίας [ERUA] 

Η «Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Πανεπιστημίων της Μεταρρύθμισης [ERUA]» ανακοινώνει την 

πρώτη προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων - σχεδίων στη Δράση Κινητικότητας  “Travelling 

seminars”, που αφορά σε σύντομης διάρκειας μετακινήσεις φοιτητών, φοιτητριών και 

ακαδημαϊκού προσωπικού, με σκοπό την διεξαγωγή σεμιναρίων σε ένα από τα συνεργαζόμενα 

Πανεπιστήμια της Συμμαχίας, μέσα από την ανάπτυξη μαθησιακών σχεδίων που βασίζονται 

στην εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project-based) 

 

Προοίμιο  

 

Η Συμμαχία ERUA  συνδέει πέντε πανεπιστήμια, τα οποία θεωρήθηκαν πρωτοποριακά 

από την ίδρυσή τους: University of Paris 8 (Γαλλία), Roskilde University (Δανία), University of 

Konstanz (Γερμανία), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), New Bulgarian University (Βουλγαρία), 

και τα οποία μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον των Πανεπιστημίων, ως χώρων 

συμπερίληψης, πολύ-συμμετοχικής δημιουργικότητας και καινοτομίας, κριτικής και ελεύθερης 

σκέψης, δυναμικού διεπιστημονικού πειραματισμού στην έρευνα και στη μάθηση, με έμφαση 

στην ανοιχτή επιστήμη, στη διαφορετικότητα, στην τοπική δέσμευση και το παγκόσμιο όραμα, 

στις κοινωνικές παρεμβάσεις μέσα από την έρευνα και τη γνώση για τα κρίσιμα ζητήματα που 

απασχολούν την ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινότητα.  

 

Αποστολή μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές παγκόσμιες προκλήσεις φέρνοντας σε 

επαφή φοιτητές, φοιτήτριες, διδάσκοντες και διδάσκουσες, από διάφορες περιοχές της 

Ευρώπης και από όλα τα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, ώστε να συμβάλουμε στην 

αναδιαμόρφωση μιας πιο δίκαιης, ανοικτής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. Για την επίτευξη 

τέτοιων αλλαγών, η Συμμαχία ERUA προωθεί πειραματικές προσεγγίσεις με σκοπό τον 

επανασχεδιασμό του ρόλου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η πρόσκληση αυτή για τη Δράση 

Κινητικότητας “Travelling seminars”, φιλοδοξεί να είναι μία από τις πιο καινοτόμες μορφές 

μάθησης που θα προσφερθούν από την Συμμαχία ERUA.  

 

Ημ/νία Έναρξης Υποβολών: 
01/04/2021  
 
Καταληκτική Ημ/νία:  
16/05/2021 
 

https://erua.wpnbu.com/
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Σε τι αφορά η Δράση  Μαθησιακής  Κινητικότητας  

 “Travelling seminars”  

Η Δράση  Μαθησιακής Κινητικότητας “Travelling seminars” αφορά στη διεξαγωγή σεμιναρίων 

που βασίζονται στους βιωματικούς, εμπειρικούς τύπους μάθησης και προάγουν την 

κινητικότητα και την εφαρμογή προσεγγίσεων «µάθησης µέσα από την πράξη». Στο πλαίσιο της 

Συμμαχίας ERUA, η δράση αυτή αναμένεται να χρηματοδοτεί κάθε χρόνο την μαθησιακή 

κινητικότητα περίπου 30 φοιτητών και φοιτητριών ανά πανεπιστήμιο/εταίρο (3 ομάδες των 10 

φοιτητών/τριών), για την υλοποίηση μαθησιακών σχεδίων-σεμιναρίων που εστιάζουν στην 

εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project-based). Ο σχεδιασμός αυτός, θα μας δώσει τη 

δυνατότητα να παρακινήσουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας να συμμετάσχουν ενεργά 

στον από κοινού σχεδιασμό μιας καινοτομικής παιδαγωγικής προσσέγισης και, παράλληλα θα 

συνδράμει στην κινητοποίησή τους για συμμετοχή στα κοινά. 

Οι Στόχοι και οι Προτεραιότητες  

Η προκήρυξη της Συμμαχίας ERUA για τη Δράση Μαθησιακής Κινητικότητας “Travelling 

seminars” θα ανακοινώνεται κάθε χρόνο για μια περίοδο τριών ετών.  

Κάθε χρόνο θα επιλέγονται 15 προτάσεις- σχέδια σεμιναρίω (3 για κάθε πανεπιστήμιο) και κάθε 

πρόταση- θα συμπεριλαμβάνει μια ομάδα δέκα φοιτητών και φοιτητριών μαζί με τον/τη 

συντονιστή/τρια (ή τους/τις συντονιστές/τριες).              

Στόχος μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε 150 φοιτητές και φοιτήτριες της Συμμαχίας, ανά 

ακαδημαϊκή χρονιά να επωφεληθούν από την πρωτοβουλία αυτή. Η ιδέα της εν λόγω Δράσης 

σκοπεύει στην σύνδεση των πανεπιστημίων της Συμμαχίας ERUA, στην ενίσχυση προτάσεων- 

σχεδίων που καλλιεργούν την καινοτομία και τις διαφορετικές μορφές συνεργασίας 

(συνδιδασκαλίες, επίσκεψεις σε άλλα πανεπιστήμια, έρευνες πεδίου κ.α.), και στην ανάπτυξη 

μαθησιακών κινητικότητων που εστιάζουν στην εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project-

based).  

Κριτήρια Επιλεξιμότητας  

Η  1η προκήρυξη είναι ανοιχτή στο ακαδημαικό προσωπικό των 5 πανεπιστημίων της Συμμαχίας 

ERUA, για τον σχεδιασμό  και ανάπτυξη  μαθησιακού σχέδιου σεμιναρίου που θα εστιάζει στην 

εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project-based), σύμφωνα με τις φιλοδοξίες και τις ιδέες των 

ομάδων τους και σύμφωνα με τις εμβληματικές παιδαγωγικές και ερευνητικές περιοχές των 

πανεπιστημίων/εταίρων. 

Οι προτάσεις- σχέδια έργων που θα υποβληθούν στη Δράση Μαθησιακής Κινητικότητας 

“Travelling seminars” θα πρέπει να περιλαμβάνουν σύντομης διάρκειας μετακινήσεις  και να  
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λαμβάνουν χώρα σε ένα από τα πανεπιστήμια εταίρους της Συμμαχίας ERUA. Αν αυτό δεν είναι 

εφικτό, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα σύστημα συνδιδασκαλίας ή κάποια άλλη 

διάρθρωση που θα φέρνει κοντά φοιτητές/τριες και συντονιστές/τριες από δυο τουλάχιστον 

πανεπιστήμια μέλη της Συμμαχίας. Οι προτάσεις- σχέδια μπορούν να καλύπτουν όλες τις 

επιστημονικές περιοχές.  

Δικαιούχοι/ες: όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού των μελών της Συμμαχίας ERUA 

Πλαίσιο  

Περιεχόμενο  Ελεύθερης επιλογής  

Επιστημονικές Περιοχές  Όλα τα επιστημονικά πεδία  

Διάρκεια  3 ημέρες και έως 2 εβδομάδες.   Μπορεί να 

περιλαμβάνει και το χρόνο προετοιμασίας και 

ανάθεση εργασιών  (εφόσον επαρκεί ο 

προϋπολογισμός)  

Είδος/Τύπος  On-site or blended 

Αριθμός φοιτητών/τριών 

ανά ομάδα  

Περίπου 10  

Γλώσσα  Κατά προτίμηση Αγγλική, αλλά όλες οι γλώσσες της 

συμμαχίας είναι αποδεκτές  

Περίοδος μετακίνησης  Έως  31 Μαρτίου 2022  

Επίπεδο εκπαίδευσης  Προπτυχιακοί/ές   & Μεταπτυχιακοί/ές  

Φοιτητές/τριες  

   

Κριτήρια Επιλογής   /Αξιολόγησης          

Κάθε πανεπιστήμιο θα επιλέξει 3 προτάσεις – σχέδια έργων. Ενθαρρύνονται οι προτάσεις 

σχεδίων έργων που σχετίζονται με συνδιδασκαλίες ή επισκέψεις σε άλλα πανεπιστήμια. Για την 

επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω κριτήρια 

 Συνεκτικότητα με τους στόχους, το όραμα και την αποστολή της Συμμαχίας ERUA 

 Εδραιωμένη επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής 

 Εκπαιδευτική προστιθέμενη αξία για τους φοιτητές/τριες 



       

4 
 

 Προστιθέμενη αξία μέσω κινητικότητας 

 Παιδαγωγικός πειραματισμός και καινοτομία 

 Προοπτική για μελλοντική συνεργασία    

 Αναμενόμενα οφέλη και προκλήσεις  για τους /τις συμμετέχοντες/ουσες (φοιτητές/τριες και 

συντονιστές/τριες) της ανάδειξης της διεθνικότητας του ίδιου του πανεπιστημίου και του 

πανεπιστημίου υποδοχής  

 

Χρηματοδότηση  

 Η Συμμαχία ERUA  θα χρηματοδοτήσει  για κάθε έργο Μαθησιακής Κινητικότητας  “Travelling 

seminars” (10) δέκα φοιτητές/τριες  με το ποσό των 600€,  για την κάλυψη εξόδων 

μετακίνησης και διαμονής. Οι συντονιστές/τριες  των ομάδων των έργων μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν από την Δράση Κινητικότητας  Διδακτικού Προσωπικού  του 

προγράμματος Erasmus+  του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Χρονοδιάγραμμα  

 Ανακοίνωση πρόσκλησης:  2 Απριλίου 2021 

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων:  16 Μαϊου 2021 

 Πληροφορίες για τους/τις αιτούντες/ούσες:  31 Μαϊου 2021 

 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Ιουνίος 2021 

 Ενημέρωση επιτυχόντων/ουσών: Ιούλιος 2021 

 Υλοποίηση προτάσεων έργων:  Αύγουστος 2021-Μάρτιος 2022 

 

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης  

 Σύντομη περιγραφή της πρότασης έργου στην αγγλική γλώσσα.  Επισυνάπτεται 

υπόδειγμα  

 Καταληκτική ημερομηνία 16 Μαϊου 2021, 12.p.m 

 Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στην διεύθυνση epapado@aegean.gr 

(θέμα μηνύματος: Subject: Application ERUA travelling seminar for UAegean) 
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Επιπρόσθετες πληροφορίες  

Η Συμμαχία ERUA  δεσμεύεται να προωθήσει την ανταλλαγή και τη συνεργασία μεταξύ των 

πανεπιστημίων εταίρων για τη δημιουργία μιας δραστήριας και ενεργοποιημένης δικτυωμένης 

κοινότητας ευρωπαικών πανεπιστημίων. 

 Εάν είστε ο /η συντονιστής/τρια και επιθυμείτε να φιλοξενήσετε μια  Δράση 

Μαθησιακής Κινητικότητας “Travelling seminars” στο Τμήμα σας ή αναζητάτε σύνδεσμο 

σε κάποιο πανεπιστήμιο της συμμαχίας θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε. Παρακαλούμε 

απευθυνθείτε στα εξής πρόσωπα: 

Θεοδωροπούλου Έλενα: theod@aegean.gr 

Μπέλλου Χρυσάνθη: chbellou@aegean.gr 

Παπαδοπούλου Ειρήνη: epapado@aegean.gr 
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