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Ζητούνται εθελοντές φοιτητές
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Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο της αποστολής του για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε ολόκληρη την
κοινωνία, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους πρόσφυγες στη Λέσβο, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο της αποστολής του για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε ολόκληρη την
κοινωνία, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους πρόσφυγες στη Λέσβο, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η παροχή της δυνατότητας σε 2.000 πρόσφυγες για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας
από τις 12 διαθέσιμες (Τσέχικη, Δανέζικη, Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Ολλανδική, Πολωνική,
Πορτογαλική και Σουηδική) μέσω μίας υπηρεσίας διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Καλούνται όσες και όσοι επιθυμούν εθελοντικά να συμμετάσχουν σε συνεργασία με τους καθηγητές, τις καθηγήτριες,
διοικητικά στελέχη του Ιδρύματος και στελέχη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Όλες οι γνώσεις και οι δεξιότητές είναι ευπρόσδεκτες, καθώς υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους μπορούν να φανούν
χρήσιμες, ανάλογα με τις ανάγκες των προσφύγων. Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση είναι η βασική εξοικείωση με τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Συμμετοχή στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Νίκος Ναγόπουλος, αν. καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, Κτίριο
«Επιστημών της Θάλασσας» στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, Τηλ.: (+30) 22510 36523, n.nagopoulos@soc.aegean.gr
(mailto:n.nagopoulos@soc.aegean.gr).
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Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

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.

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
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