
Ομάδα Εργασίας 6: 
Κινητικότητα

Δράσεις και επόμενα βήματα
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Ενίσχυση Κινητικότητας μεταξύ 
των 10 μελών του CIVIS

• Στόχος:  Η έκθεση των φοιτητών σε μια 
διεθνή φοιτητική εμπειρία ως πάγιο μέρος 
των σπουδών τους 

• Ο «εκδημοκρατισμός» της κινητικότητας, η 
αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων 
(χρηματοδότηση, στέγαση, έλλειψη 
μαθημάτων στα αγγλικά). 

• Πολύ υψηλός στόχος: αύξηση κατά 50% της 
υφιστάμενης κινητικότητας

• Φοιτητών στους 3 κύκλους σπουδών

• Καθηγητών 

• Διοικητικού προσωπικού
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Πώς;

Μέσω νέων μορφών κινητικότητας: 

Εποχιακά σχολεία
Εβδομάδες εντατικής 

διδασκαλίας

Μικτή κινητικότητα 
(φυσική & εξ 

αποστάσεως διδασκαλία)

Μέσω του προγράμματος ανταλλαγών Erasmus

Αύξηση της κινητικότητας στο πλαίσιο των 
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών 

σπουδών μεταξύ των 10 Πανεπιστημίων.



Συντονισμός 
δράσεων 
κινητικότητας. 
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Συντονισμός Task Force Mobility με τη συμμετοχή των 
υπευθύνων κινητικότητας των 10 πανεπιστημίων του CIVIS. 

Ανταλλαγή καλών πρακτικών και πληροφόρησης για την 
κινητικότητα.

Επίλυση πρακτικών λεπτομερειών & προβλημάτων επί 
καθημερινής βάσεως. 

Συνεργασία με υπεύθυνο ψηφιακών εφαρμογών (AMU) για 
τον σχεδιασμό ψηφιακών εργαλείων και πλατφόρμας 
υποστήριξης κινητικότητας (Mobility Management Platform)

Συνεργασία για την εφαρμογή του Erasmus without paper



CIVIS-Κινητικότητα:
Συνοπτική παρουσίαση πεπραγμένων 2019-2022  

• Ορισμός Ακαδημαϊκών και Διοικητικών
υπεύθυνων CIVIS στα Τμήματα του ΕΚΠΑ 

• Συλλογή δεδομένων και κατάρτιση πίνακα με 
τους κοινούς τομείς σπουδών στα
Πανεπιστήμια του CIVIS

• Συντονισμός της προετοιμασίας παρουσιάσεων 
& βίντεο προώθησης των Πανεπιστημίων και 
ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες τους.

• Πρόταση δημιουργίας νέων αγγλόφωνων 
μαθημάτων στα Πανεπιστήμια του CIVIS.

• Επίλυση πρακτικών προβλημάτων 
κινητικότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης.



CIVIS – ERASMUS+ 
UMBRELLA 

AGREEMENT

• Σύνταξη ενιαίων συμφωνιών Erasmus 
μεταξύ των Πανεπιστημίων CIVIS για 
ανταλλαγές φοιτητών-προσωπικού σε
όλους τους τομείς σπουδών

• Ώστε να μην χρειάζονται διμερείς 
συμφωνίες σε επίπεδο Σχολών-Τμημάτων.

• 1η φάση: υπογραφή κοινής συμφωνίας 
μεταξύ των Πρυτάνεων του CIVIS στη 
Ρώμη – 2019.

• 2η φάση: υπογραφή κοινής συμφωνίας 10 
Πανεπιστημίων μεταξύ των Πρυτάνεων 
του CIVIS στη Μασσαλία-2022 για τα 
επόμενα 6 έτη.

• Ορισμός αριθμού εισερχομένων φοιτητών 
ανά Σχολή/Τμήμα. 
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Δράσεις WP6-mobility

• Συλλογή στοιχείων για την 
κινητικότητα μεταξύ των 
Πανεπιστημίων CIVIS.

• Προκηρύξεις κινητικότητας φοιτητών 
Erasmus+ προς τα Πανεπιστήμια CIVIS

• Σύνταξη και κατάθεση πρότασης για 
την προώθηση της αυτόματης 
αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων 
μεταξύ των εταίρων.



Pre-arrival Digital 
Package: 

• Υπηρεσίες εξ αποστάσεως 
προετοιμασίας κινητικότητας 
φοιτητών: 

• Μαθήματα γλώσσας

• Παρουσίαση Σχολών –
Πανεπιστημίων

• Εισαγωγικά μαθήματα στον 
πολιτισμό & ιστορία της χώρας. 

• Παρουσίαση της πόλης υποδοχής.

• Παρουσίαση της Σχολής

• Παρουσίαση της μεθοδολογίας 
διδασκαλίας 

• Virtual buddy program
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A platform to interconnect our 
campuses

19.11.2021

Civis Learning platform

• Learning Management system

• Virtual Classrooms

• Multi lingual Tools

Open Labs

• Participative platform

Administrative Tools

• Civis Box

• Database

• Mobility Management Platform

• Application management 

system

• Project Management toolMobility tool

• Pre-departure Package

• Civis Passport digital 

credentials

European student card 

initiative (ESI)

Communication

• Website

• Newsletter

Digital Campus



CIVIS PASSPORT

• Για την προώθηση των διαφόρων τύπων κινητικότητας που προσφέρονται στο Civis, αλλά 
και όλων των εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

• Gια την αναγνώριση της συμμετοχής των φοιτητών.

• Το Civis Passport θα αποτελέσει πολύτιμη προσθήκη στο βιογραφικό σημείωμα των 
φοιτητών, επιτρέποντάς τους να μοιραστούν όλες τις δραστηριότητες που 
πραγματοποίησαν στο κοινωνικό τους δίκτυο ή με μελλοντικό εργοδότη. 

• Με όλες τις εγγυήσεις γνησιότητας

• το Civis passport θα πιστοποιεί την έκθεση των φοιτητών στα συνεργατικά εκπαιδευτικά 
εργαλεία CIVIS, τις σχετικές δεξιότητες που απέκτησαν και την ενεργό συμμετοχή τους 
στις διάφορες εκπαιδευτικές διαδρομές που προσφέρει η συμμαχία.
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Για κάθε διδακτική ή εξωδιδακτική συμμετοχή σε δραστηριότητες του Civis, ο σπουδαστής θα λαμβάνει
ένα ψηφιακό OpenBadge με λεπτομέρειες σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα της δραστηριότητας,
τις ικανότητες και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν και τη μέθοδο αξιολόγησης.
PASSPORT
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https://certificate-staging.bcdiploma.com/check/ED0FD808A8D33CF5D59F913D897AE8C87E7DE7F9D7E45BC4C61F045430EC387BemRkUFZObGFZR0JlUTlPL3UrVWFjTUw0Ui9jZEx4NzZBK0xMY3MrdzZtbnlrL2cx


Short Term 
Mobility Calls 

1, 2, 3
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Σχεδιασμός και συντονισμός της διαδικασίας αξιολόγησης
των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των τριών 

προκηρύξεων. 

Προκηρύξεις νέων μορφών σύντομης κινητικότητας (Short 
Term Mobility Calls 1 -3 για τον σχεδιασμό και τη 

δημιουργία:

Εποχιακών 
«σχολείων»

Διεθνών 
εβδομάδων



Τα Προγράμματα 
Σύντομης 
Κινητικότητας με μια 
ματιά

• 3 προκηρύξεις: Ιούνιος 2020, Νοέμβριος 2020, 
Ιούνιος 2021

• 38 εγκεκριμένα πρόγραμματα (45 
συμπεριλαμβανομένων των επαναληπτικών 
εκδόσεων) :Θερινά Σχολεία – Φοιτητικές 
Εβδομάδες) με ποικιλία θεμάτων, όπως, 
ενδεικτικά:

• Ιστορία της Τροφής-Συνταγματικά 
ζητήματα της Πανδημίας –Αρχαιολογική 
έρευνα - Έρευνα κατά καρκίνου & 
ανοσοθεραπεία – Γεωμορφολογία –
Κρίση και Covid- 19 – Μετανάστευση-
Κοινή Ορχήστρα κλασικής μουσικής.

• Συμμετοχή περισσοτέρων των 1000 φοιτητών 
από τα Πανεπιστήμια της Συμμαχίας μέχρι και 
τον Σεπτέμβριο του 2022. 
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CIVIS AMBASSADORS

• 3 τουλάχιστον φοιτητές – Πρέσβεις ανά 
Πανεπιστήμιο.

• Ρόλος τους: η προώθηση των δράσεων του 
CIVIS

• Διασύνδεση με τους φοιτητές.

• Διαμόρφωση διαδικασίας επιλογής – ρόλου. 

• Ανάρτηση βιογραφικών φοιτητών στην 
ιστοσελίδα του CIVIS.

• Συντονισμός συναντήσεων και δράσεων. 

• Δράσεις υποδοχής – ενημέρωσης 
εισερχόμενων φοιτητών από τα πανεπιστήμια 
του CIVIS.
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Buddy System: 

• Δίκτυο αλληλοϋποστήριξης 
φοιτητών σε πλατφόρμα στο 
διαδίκτυο.

• Συντονισμός εγγραφής των 
Πανεπιστημίων του CIVIS. 
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SOFT SKILLS SEMINARS
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Σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο της 

Γλασκώβης

Παροχή προς τους 
φοιτητές όλων των 
μελών του δικτύου

Soft Skills Seminars 
(σύνταξη βιογραφικού, 
συνέντευξη, σύνταξη 

προτάσεων για 
διδακτορικό). 



Blended Intensive 
Programms (BIPS)
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Σύνταξη και διαβούλευση ειδικής 
προκήρυξης για τη νέα μορφή μεικτής 
κινητικότητας.

Θα αντικαταστήσουν τα Short Term 
Mobilities & Hubs programs στο CIVIS 2. 

Με τη συμμετοχή 3 τουλάχιστον 
Πανεπιστημίων ανά πρόγραμμα. 

Προκήρυξη Εντατικών Προγραμμάτων 
Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive 
Programmes Call- Μάρτιος 2022)



Προγραμματισμός μελλοντικών 
δράσεων (Απρίλιος –Σεπτέμβριος 
2022)

Προγράμματα Σύντομης Κινητικότητας: 

• Συντονισμός διαδικασιών κινητικότητας των 30 
(πλέον πολλαπλάσιων Hubs) εγκεκριμένων 
προγραμμάτων σύντομης κινητικότητας που 
θα πραγματοποιηθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο 
του 2022. 

CIVIS Ambassadors:

• Αναθεώρηση των κριτηρίων επιλογής των 
πρέσβεων, εξειδίκευση των καθηκόντων τους

• Προκήρυξη για την επιλογή των πρέσβεων του 
CIVIS για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος

CIVIS 2.0:

• Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την περαιτέρω 
ενίσχυση της κινητικότητας στο πλαίσιο του 
CIVIS 2.0



Θερμές ευχαριστίες στα μέλη της ομάδας 
υποστήριξης κινητικότητας ΕΚΠΑ:

• Ριάντα Σακελλαρίου
• Φωτεινή Φρύδα

• Γεωργία Εξηνταβελώνη
• Αναστάσιο Γεωργωτά
• Αθηνά Καρακώστα
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