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Αγαπητέ συνάδελφε,
Μαζί με τις ευχές για μια καλή και παραγωγική χρονιά, με υγεία κι πρόοδο, θα ήθελα να σας
ενημερώσω για τη δράση Study in Greece, και να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε στις
δραστηριότητές της.
Η «Study in Greece» είναι μια μη κερδοσκοπική δράση, η οποία ξεκίνησε το Δεκέμβριο του
2014 με στόχο την προώθηση των σπουδών και την παροχή πληροφοριών φοίτησης και
διαβίωσης στην Ελλάδα, αλλά και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (όπως
προγράμματα, συνέδρια κλπ.) με διεθνείς συμμετέχοντες, μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες
δικτυακές πύλες (portals). Η ομάδα που την υλοποιεί τη δράση απαρτίζεται από μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας, μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.
Έχει την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών (http://www.mfa.gr) και Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr) και αποτελεί την επίσημη πηγή πληροφόρησης
της Ελληνικής πολιτείας για τις σπουδές στην Ελλάδα. Τα παραπάνω Υπουργεία όπως και οι
Ελληνικές Πρεσβείες και Διπλωματικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό, φιλοξενούν
σύνδεσμο της πύλης Study in Greece στις αρχικές σελίδες των δικτυακών τους τόπων, για την
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Ο επισκέπτης μπορεί να βρει ένα μεγάλο εύρος από πληροφορίες, οι οποίες συνεχώς
ανανεώνονται και αφορούν στη φοίτηση στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και άλλους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς, πληροφορίες για τις προϋποθέσεις σπουδών, το κόστος διαβίωσης, τη στέγαση,
καθώς επίσης οδηγίες και συμβουλές διαχείρισης καθημερινών διαδικασιών, όπως
μετακίνηση, συναλλαγή με τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, παροχή υγειονομικής περίθαλψης,
κλπ.
Η δράση έχει λάβει μια σειρά από διακρίσεις και δημοσιότητα, με παρουσιάσεις στη
Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών και σε ημερίδες του Υπουργείου
Παιδείας, εμφανίσεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στις εφημερίδες, ενώ αναπτύσσει
και διεθνές δίκτυο συνεργατών. Έχει σημαντική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με
την επισκεψιμότητα να καταγράφει συνεχή και μεγάλη αύξηση.
Μετά τη μεγάλη επιτυχία της αγγλικής έκδοσης (http://studyingreece.edu.gr/) και με στόχο να
υποστηρίξει τους μαθητές, αλλά και τους φοιτητές που ήδη σπουδάζουν στην Ελλάδα,
αναπτύχθηκαν:
• η Ελληνική πύλη (http://el.studyingreece.edu.gr/), στην οποία περιλαμβάνονται
πληροφορίες για τις πόλεις της Ελλάδας όπου λειτουργούν Τμήματα ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης, μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές,
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•

πληροφορίες για υποτροφίες και άλλες χρηστικές πληροφορίες, όπως σύνταξη
βιογραφικού, επαγγελματικά δικαιώματα, κλπ.
η πύλη (http://refugees.studyingreece.edu.gr) που απευθύνεται σε πρόσφυγες και
αιτούντες διεθνούς προστασίας, προκειμένου να ενταχθούν στις εκπαιδευτικές
διαδικασίες.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες δράσεις που ήδη υλοποιούνται είναι:
• Η
ανάπτυξη
και
λειτουργία
της
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
http://masters.minedu.gov.gr/ η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τα
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ. Η δράση υλοποιείται σε
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, όπου φιλοξενείται και η πλατφόρμα.
• Η συνεργασία με ΙΚΥ, προκειμένου για την από κοινού συμμετοχή δράσεις και
προγράμματα. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Study in
Europe (https://ec.europa.eu/education/study-in-europe_en), στα πλαίσια του οποίου
η δράση μας θα συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις εκπαίδευσης (educational fairs)
προκειμένου να προβάλλει τις δυνατότητες σπουδών στην Ελλάδα διεθνών φοιτητών,
όπως για παράδειγμα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρονται
σε ξένη γλώσσα και για τα οποία υπάρχει ήδη έντονο διεθνές ενδιαφέρον. Η προοπτική
αυτή παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στη Σύνοδο των Πρυτάνεων (13-15/12/2018
Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του δικτύου Study in Europe), προκειμένου να
εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στην επόμενη έκθεση στο Κίεβο, το Μάρτιο του 2019.
• Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, σχολείων (winter / summer schools) και workshops.
Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε γίνει αποδέκτες σχετικών αιτημάτων από τις
διπλωματικές αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό με τις οποίες είμαστε ήδη σε
επικοινωνία και την ανάπτυξη ανάλογης συνεργασίας.
Το πρόγραμμα της δράσης για το αμέσως επόμενο διάστημα περιλαμβάνει:
• Διοργάνωση winter school το Φεβρουάριο του 2019, στο Ναύπλιο, σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με συμμετέχοντες Κινέζους μαθητές και αντικείμενο
την Ελληνική ιστορία και πολιτισμό (https://www.eventbrite.com/e/greek-culturalheritage-winter-school-in-nafplio-greece-registration-53995305412). Το σχολείο θα
φιλοξενηθεί τόσο σε χώρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όσο και σε χώρους
του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard
(https://chs.harvard.edu/), το οποίο έχει την έδρα του στο Ναύπλιο.
• Διοργάνωση του Sino-Hellenic “The Belt and Road” - Innovation and Startups Summit,
στο πλαίσιο του One Belt One Road Conference (OBOR). Το summit σχεδιάζεται και
προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2019 και έχει ως θέμα την επιχειρηματικότητα
και τη συνεργασία ανάμεσα στις δυο χώρες. Θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο Κομφούκιος, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και φορείς του
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Κινεζικού κράτους και φιλοδοξεί να ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα του Κινεζικού
κράτους προκειμένου να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Σε συνέχεια των παραπάνω, οι συνεργάτες μου κι εγώ σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε το
ενδιαφέρον σας για μελλοντική συνεργασία με τη δράση Study in Greece, στην κατεύθυνση
της διεύρυνσης της ομάδας των συνεργατών αλλά και των δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο
της υλοποίησης κοινών στόχων. Είναι φανερό ότι οι προοπτικές είναι πολύ μεγάλες, και δεν
περιορίζονται μόνο στη διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά
επεκτείνονται και σε δράσεις μεγαλύτερης κλίμακας, όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη
κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ανάμεσα σε Ελληνικά ΑΕΙ και αντίστοιχα ιδρύματα του
εξωτερικού, τις συνέργειες σε ερευνητικά προγράμματα, την υποστήριξη προγραμμάτων
study abroad που προβλέπεται στα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων του εξωτερικού,
αλλά και πολλές άλλες δράσεις.
Για το λόγο αυτό σας προσκαλούμε να μας στείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας και τη
διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να
σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε μελλοντικές δραστηριότητες που θα αναπτύξει ή με
τις οποίες θα συνεργαστεί - υποστηρίξει το SIG, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε από
κοινού δράσεις, να σας φέρουμε σε επαφή με συναδέλφους του εξωτερικού και να
επικοινωνούμε μαζί σας, ενημερώνοντάς σας για τα νέα και τις δράσεις μας, που πιθανώς να
σας ενδιαφέρουν.
Τέλος, σας προσκαλώ να επισκεφτείτε τη δικτυακή μας πύλη (http://studyingreece.edu.gr) και
την Ελληνική της έκδοση (http://el.studyingreece.edu.gr), αλλά και να εγγραφείτε στο
newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις του Study in Greece. Θα χαρώ να
συζητήσουμε, να ακούσω τις απόψεις και τις προτάσεις σας και να απαντήσω στα ερωτήματά
σας.
Αθήνα 28/1/2019
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