
CIVIS - Τομέας Εργασίας 3
WP3: CIVIS local engagement and territorial impact

Open Labs

Μάρλεν Μούλιου – Μαρία Ιακώβου

Συνtονίστριες



2021 

2022

Συνεχής συμμετοχή στις τακτικές (μηνιαίες) συναντήσεις της Διεθνικής Ομάδας του WP3 

Δημόσια πρόσκληση για συλλογή πρώτων ιδεών από πιθανούς κοινωνικούς εταίρους

Ομαδοποίηση 45 ιδεών – Δημιουργία Θεματικών Ομάδων – Υλοποίηση διαδικασιών διαβούλευσης

Ωρίμανση ιδεών | συν-σχεδιασμός προτάσεων

Προκήρυξη για οριστική υποβολή προτάσεων έργων από κοινωνικούς 

εταίρους 

Παραλαβή προτάσεων & αξιολόγηση

Επιλογή πέντε (5) προτάσεων για χρηματοδότηση

Αναμονή για ενημέρωση από τον ΕΛΚΕ ως προς την οικονομική 

διαχείριση 

Έναρξη δράσεων Ιανουάριος 2022

Ολοκλήρωση δράσεων έως τον Ιούλιο του 2022



7 θεματικά διαδικτυακά 

εργαστήρια

Συναντήσεις

Διατομεακές
συνεργασίες 

(2/4/21)

Ανεργία 
(13/4/21)

Θεραπεία 
μέσω του 

πολιτισμού 
(15/4/21)

Αστεγία
(15/4/21)

Ενσωμάτωση 
ευάλωτων 
ομάδων 
(16/4/21)

Εμψύχωση 
γυναικών 
(19/4/21)

Περιβάλλον 
(20/4/21)

10 ώρες συζήτησης με 

κοινωνικούς εταίρους



• Διδακτορικοί ερευνητές 

• Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

• Μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ 

• Εκπρόσωποι ΜΚΟ & ΑΜΚΕ 

• Εκπρόσωποι Κρατικών Φορέων 

• Διεθνείς φορείς

• Πολιτιστικοί φορείς 

• Διοικητικοί ΕΚΠΑ 

Διατομεακές συνεργασίες Ανεργία Θεραπεία μέσω του πολιτισμού

Αστεγία Ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Περιβάλλον



Open Labs

τι είναι;

ποιο το όραμα; 

ποια η αποστολή;

ένας δίαυλος επικοινωνίας των πανεπιστημίων 

με την Κοινωνία των Πολιτών για το μοίρασμα γνώσεων, 

την ανάπτυξη ιδεών και πρωτοβουλιών, 

τον σχεδιασμό λύσεων πάνω σε ποικίλα ζητήματα που 

αφορούν τις τοπικές κοινότητες

με τοπική ισχύ αλλά και προοπτικές διάχυσης ισχύος 

σε όλα τα μέρη του Δικτύου CIVIS

με αποστολή την δημιουργία δυναμικών διαδικασιών 

διασύνδεσης και συν-σχεδιασμού με διαφορετικούς 

εταίρους για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε 

συγκεκριμένα προβλήματα με γνώμονα 

την διεπιστημονική και διατομεακή δράση

Εισαγωγή της μεθοδολογίας Service Learning

ως βασικού εργαλείου για την υλοποίηση των projects



Τι είναι;

Υλοποίηση πιλοτικών projects 

(σύντομης 3-6μηνης διάρκειας με συμβολική χρηματοδότηση /seed funding)…για

o σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις τοπικές ανάγκες και προκλήσεις

o εναρμόνιση της έρευνας και καινοτομίας με τις προτεραιότητες του CIVIS, τις τοπικές στρατηγικές 

για Smart Specialisation και Sustainable Development Goals (SDGs)

o διεπιστημονική προσέγγιση με συν-σχεδιαστικές διαδικασίες

o δημιουργία ευκαιριών για μεταφορά των μικρών πιλοτικών project σε μεγαλύτερη οικονομία 

κλίμακας και εξεύρεση νέων χρηματοδοτικών πηγών

o εμπλοκή της Κοινωνίας των Πολιτών για ενίσχυση της συλλογικής επιστημονικής γνώσης (Citizen 

Science)



Service Learning





περιβάλλον | ενέργεια | πολιτισμός



κοινωνία | πολιτισμός



υγεία  | πολιτισμός | πολιτιστική κληρονομιά



περιβάλλον |πολιτισμός | πόλεις



υγεία |κοινωνία

OL-NKUA 

Global CIVIS Days Νοέμβριος 2021



εξέλιξη | δυνατότητες

Service learning

κοινωνικές συνέργειες

κοινωνικός αντίκτυπος



δυσκολίες | προκλήσεις

γραφειοκρατία

μη ευέλικτη χρήση της χρηματοδότησης

αποσταθεροποίηση σχέσεων 
εμπιστοσύνης με κοινωνικούς εταίρους 

λόγω των παραπάνω



ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΙΚΟΥ PROJECT

OL & Task Force for Civic Engagement 

Coordinators

Transnational Project 

on Migration and Civic Engagement 

in CIVIS Universities | 2022

map the national legal framework 
concerning the entry criteria of 

immigrants-refugees-
repatriated immigrants to the Greek 

Universities 

map NKUA policies concerning the issue 
in the last 5-10 years 

statistical analysis of the student 
population with such background for the 

last 5 years 

Map  the work conducted by the NKUA 
Teaching Center for the induction of non-

Greek speaking students through 
learning the Greek language 

formation of focus groups of students 
with migrant-refugee-repatriated 

background - preparatory meetings

formation of a focus group with graduates 
of the NKUA to discuss their life histories 
after graduating and the impact of their 

education - a preparatory meeting 

visit and workshop in an NGO working 
with migrant and refugee communities in 
Athens during May GCD events (18 or 19 

or 20 May 2022),

organisation of one day multi-vocal event 
with discussion panels and a mix of 

participants (focus group representatives 
as well as NKUA scholars who have 
been working with migrant-refugee 

populations during the last decade) (21st 
June 2022)

Production of a short documentary based 
on the work on the testimonies of the 

students and staff members with migrant 
& refugee background
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?


