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∆ελτίο τύπου
Πάτρα, 7/4/2008
Η AEGEE – Πάτρα, θέλοντας να ενισχύσει την κινητικότητα των φοιτητών στην
Ευρώπη διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα «Ευκαιρίες των φοιτητών στην Ευρώπη», την
Τετάρτη 16 Απριλίου και ώρα 11:00 π.µ. στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του
Πανεπιστηµίου Πατρών. Βασικός στόχος της ηµερίδας είναι η ενηµέρωση των
φοιτητών για ευκαιρίες που τους παρέχονται για σπουδές, πρακτική άσκηση, εργασία
και εθελοντισµό στην Ευρώπη.
Για να προσφερθεί σφαιρική και πλήρης ενηµέρωση, πλην της AEGEE Πάτρα, θα
συµµετάσχει το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών και οι
οργανώσεις, BEST Πάτρας, FAIR TRADE HELLAS και HelMSIC. Θα παρουσιαστούν τα
προγράµµατα κινητικότητας
και συγκεκριµένα τοµεακές δράσεις του Lifelong
Learning Programme όπως Erasmus για σπουδές και πρακτική άσκηση, Leonardo da
Vinci, EVS, Commenius, όπως επίσης και οι δράσεις της κάθε οργάνωσης.
Η διοργάνωση της ηµερίδας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη στήριξη του Πανεπιστηµίου
Πατρών και συγκεκριµένα των µελών του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων µε την
πολύτιµη εµπειρία τους, το ενδιαφέρον του Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων
και Προσωπικού κ. ∆ηµ. ∆ουγένη, καθώς και τη συµµετοχή των εκπροσώπων των
οργανώσεων ΜΚΟ BEST, HelMSIC, και FAIR TRADE HELLAS.
Την ηµερίδα θα χαιρετίσει ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Πατρών κύριος Σταύρος
Κουµπιάς.
Η AEGEE είναι η µεγαλύτερη πανευρωπαϊκή µη κερδοσκοπική οργάνωση φοιτητών.
Ιδρύθηκε το 1985 στο Παρίσι και σήµερα αριθµεί 15.000 µέλη σε 241 πόλεις της
Ευρώπης. Στόχος της είναι να αποτελέσει µια πλατφόρµα συνεργασίας και
επικοινωνίας µεταξύ των νέων της Ευρώπης. Κύριους πυλώνες της δράσης της
αποτελούν η ανώτατη εκπαίδευση, η ενεργός συµµετοχή των νέων, η δηµοκρατία
και η συνειδητοποίηση για τον ευρωπαϊκό πολιτισµό.
Στην Πάτρα, η αντίστοιχη τοπική οµάδα, η AEGEE-Πάτρα, λειτουργεί από το 1998
και έχει πραγµατοποιήσει µε επιτυχία πολλές δράσεις µε τη συµµετοχή νέων από όλη
την Ευρώπη.
Περισσότερες πληροφορίες για την ηµερίδα και για την AEGEE-Πάτρα µπορείτε να
βρείτε στο www.aegee.upatras.gr.
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