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Με τη Σ. Αναγνωστοπούλου έγινε η Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων στη Μυτιλήνη
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Τη συστηματική ενεργοποίηση, από κοινού, των ελληνικών πανεπιστημίων σε συνεργασία και με την υποστήριξη του
Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να γίνει δυνατή η δημιουργία προγραμμάτων τυπικής, άτυπης και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για διάφορες κατηγορίες προσφυγικού πληθυσμού, η παροχή προγραμμάτων γλωσσικής προετοιμασίας και
δράσεις ανάλογου χαρακτήρα, αποφάσισε ομόφωνα σε ψήφισμά της, η Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων, που
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Τη συστηματική ενεργοποίηση, από κοινού, των ελληνικών πανεπιστημίων σε συνεργασία και με την υποστήριξη του
Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να γίνει δυνατή η δημιουργία προγραμμάτων τυπικής, άτυπης και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για διάφορες κατηγορίες προσφυγικού πληθυσμού, η παροχή προγραμμάτων γλωσσικής προετοιμασίας και
δράσεις ανάλογου χαρακτήρα, αποφάσισε ομόφωνα σε ψήφισμά της, η Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων, που
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Σία Αναγνωστοπούλου, η περιφερειάρχης Βορείου
Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, και εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Ο προεδρεύων της Έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων, πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιώργος Πετράκος, τόνισε ότι
«ήδη πολλά πανεπιστήμια αναλαμβάνουν διάφορες πρωτοβουλίες, σε ανθρωπιστική κυρίως βάση, για την αντιμετώπιση
ζητημάτων που προκύπτουν από την προσφυγική κρίση. Το ζήτημα όμως που μπαίνει, είναι μακροπρόθεσμο και έχει να
κάνει με τη μερίδα του πληθυσμού που θα μείνει στη χώρα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούν σε εκπαιδευτικές δομές
και υπάρχουν πολλές προτάσεις για το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε, όπως υπάρχει και η βούληση του Υπουργείου
Παιδείας για το πώς μπορεί να συμβάλλει σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Θα καταφέρουμε να επεξεργαστούμε ένα κοινό σχέδιο για να συμβάλλουμε στην εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων».

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Στέφανος Γκρίτζαλης, ανέφερε ότι «ο ρόλος των ελληνικών πανεπιστημίων
σχετίζεται με την εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων αυτών, για το διάστημα που θα μείνουν στην Ελλάδα, αλλά και
με το πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε στην προσπάθεια ένταξής τους και της αντίληψης για την παράλληλη
πολιτισμική λειτουργία διαφορετικών πληθυσμών.

Η συζήτηση γίνεται στη βάση της συνδρομής όλων των πανεπιστημίων, το κάθε ένα με τις δυνατότητές του, να
υποστηρίξει σ’ αυτό το πλαίσιο, τον προσφυγικό πληθυσμό, όπου έχει κατανεμηθεί ανά την Ελλάδα».
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Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fresital-gia-dyo-violia-sti-dimotiki-pinakothiki%3Akw4-P6pvIlugeQZgcSgj38fF8AU&imp=71qbrj15sspde&prev_imp=71q7lae4d3bm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968217082&thread=5948169170&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948169170
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fresital-gia-dyo-violia-sti-dimotiki-pinakothiki%3Akw4-P6pvIlugeQZgcSgj38fF8AU&imp=71qbrj15sspde&prev_imp=71q7lae4d3bm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968217082&thread=5948169170&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948169170
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fgnomi-pou-ekane-aisthisi%3Ay4IM7GEza4vKg7NQ0M88m1QMTXg&imp=71qbrj15sspde&prev_imp=71q7lae4d3bm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968217082&thread=5953727629&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953727629
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fgnomi-pou-ekane-aisthisi%3Ay4IM7GEza4vKg7NQ0M88m1QMTXg&imp=71qbrj15sspde&prev_imp=71q7lae4d3bm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968217082&thread=5953727629&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953727629
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fi-klimatiki-allagi-plittei-tin-elaiokalliergeia-sti-lesvo%3A7SioW9nGtmvvAyIz198iX9iAa1w&imp=71qbrj15sspde&prev_imp=71q7lae4d3bm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968217082&thread=5955990091&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5955990091
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fi-klimatiki-allagi-plittei-tin-elaiokalliergeia-sti-lesvo%3A7SioW9nGtmvvAyIz198iX9iAa1w&imp=71qbrj15sspde&prev_imp=71q7lae4d3bm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968217082&thread=5955990091&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5955990091
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=71qbrj15sspde&prev_imp=71q7lae4d3bm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968217082&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=71qbrj15sspde&prev_imp=71q7lae4d3bm&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968217082&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas


17/7/2017 Εκπαίδευση προσφύγων μέσω πανεπιστημίου - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/paideia/82514-ekpaideysi-prosfygon-meso-panepistimioy 3/3

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

16|07|2017 16:41
Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)
16|07|2017 15:19

Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 13:12

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

(/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

