25 Χρόνια Erasmus “Αργυρούν Ιωβηλαίον”
• Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus συμπληρώνει φέτος
25 χρόνια λειτουργίας στον τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
• Στην Ελλάδα, με σύνθημα «25 χρόνια ERASMUS: Ανοίγει
δρόμους, αλλάζει ζωές», ο εορτασμός των 25 χρόνων του
Προγράμματος ERASMUS πραγματοποιείται σε όλα τα
τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και σήμερα στο Γ.Π.Α.

Το όνομα Erasmus
Το Πρόγραμμα Erasmus πήρε το όνομά του
από τον Ολλανδό φιλόσοφο Desiderius
Erasmus Roterodamus (1466 ή 67 - 1536),
γνωστός ως Erasmus of Rotterdam.
O Erasmus ήταν ανθρωπιστής, καθολικός
κληρικός, Θεολόγος και δάσκαλος.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και
ταξίδευε στη Γαλλία, Αγγλία, Ελβετία και Ιταλία.
Έμαθε λατινικά και ελληνικά, καταδίκασε το δογματισμό και στο
Cambridge διορίστηκε Καθηγητής Θεολογίας και Καθηγητής
Ελληνικής. Το 1516 δημοσιεύτηκε η Καινή Διαθήκη του Erasmus στην
ελληνική γλώσσα. Πέθανε το 1536 και άφησε την περιουσία του στο
Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία.
Ταυτόχρονα το όνομα ERASMUS αποτελεί συντομογραφία για τον
τίτλο του προγράμματος: EuRopean Community Action Scheme for
the Mobility of University Students.

Το ξεκίνημα του προγράμματος
Το Πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 1987, ενώ για 6 χρόνια
πριν η Ε.Ε. είχε ήδη υποστηρίξει ανταλλαγές φοιτητών σε
πιλοτικό επίπεδο.
Παρά τις αντιδράσεις κρατών με ήδη αναπτυγμένα
προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και την αρχική
ανεπάρκεια του προϋπολογισμού, το Πρόγραμμα
υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 1987 και την ίδια χρονιά 3244
φοιτητές από 11 χώρες έλαβαν μέρος στις πρώτες
μετακινήσεις.

Στην αρχή το πρόγραμμα Erasmus αποτελούσε μέρος του
προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Το Πρόγραμμα Σωκράτης περιλάμβανε τις εξής ενέργειες:
•
•
•
•
•

COMENIUS – Σχολική εκπαίδευση
ERASMUS – Τριτοβάθμια εκπαίδευση
GRUNDTVIG – Εκπαίδευση ενηλίκων
LINGUA – Για εκμάθηση γλωσσών
MINERVA – Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τεχνολογία
της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση.

Το Πρόγραμμα Σωκράτης πραγματοποιήθηκε στο διάστημα
1994-1999 και στη συνέχεια ως Σωκράτης ΙΙ (από 2000 έως
2006).
Από το 2007 το Πρόγραμμα Σωκράτης ΙΙ αντικαθίσταται από
το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (Lifelong Learning
Programme) το οποίο λήγει το 2013.

Οι στόχοι του προγράμματος
Το Πρόγραμμα Erasmus αποσκοπεί στη βελτίωση της
ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην ενίσχυση
της ευρωπαϊκής της διάστασης μέσω της διακρατικής
συνεργασίας των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων με σκοπό:





Την προώθηση της κινητικότητας φοιτητών
Την προώθηση της κινητικότητας διδακτικού προσωπικού
Την ενίσχυση της διαφάνειας
Τη βελτίωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης σπουδών και
ακαδημαϊκών τίτλων στην Ε.Ε.

Μετακινήσεις φοιτητών της Ε.Ε. στα πλαίσια του
προγράμματος Erasmus στο διάστημα 1987-2012
• Από το 1987 έως σήμερα >2,3 εκατομμύρια φοιτητές από όλη
την Ευρώπη έχουν μετακινηθεί με το Πρόγραμμα Erasmus.
• Το Πρόγραμμα έχει προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα
να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή τους εμπειρία σε άλλες χώρες,
βελτιώνοντας τις επαγγελματικές τους προοπτικές.
• Δίνει σε πολλούς φοιτητές την πρώτη τους ευκαιρία να
μείνουν στο εξωτερικό και έχει σημαντικές κοινωνικές και
πολιτιστικές διαστάσεις.
• Παράλληλα προσφέρει στο διδακτικό προσωπικό τη
δυνατότητα μετακίνησης και διδασκαλίας σε ξένο περιβάλλον.
• Υπάρχουν εντατικά προγράμματα για τη εκμάθηση λιγότερο
γνωστών γλωσσών και για άλλα εκπαιδευτικά θέματα.

Κινητικότητα φοιτητών ανά ειδικότητα

Κοινωνικές επιστήμες, νομική
Ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες
Μηχανική, κατασκευή και παραγωγή
Επιστήμη, μαθηματικά, υπολογιστές
Υγεία και πρόνοια
Παιδεία
Υπηρεσίες
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Άλλα
Γενικά προγράμματα

Το Πρόγραμμα σήμερα
• Σήμερα συμμετέχουν στο πρόγραμμα 33 χώρες: τα 27 κράτη
μέλη της ΕΕ, οι χώρες της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και
Νορβηγία, οι υπό ένταξη χώρες Κροατία και Τουρκία καθώς και
η Ελβετία.
• Συνολικά συμμετέχουν περίπου 9 στα 10 ευρωπαϊκά ΑΕΙ.
• Φέτος >250,000 φοιτητές θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Erasmus με κύριους προορισμούς την Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία,
Γερμανία και Ιταλία.
• Για την περίοδο 2007-13 η Ε.Ε. παρέχει 3 δισ. Ευρώ για τις
ενέργειες του προγράμματος.

61,1%

38,9%

Κινητικότητα στα ελληνικά ΑΕΙ στα πλαίσια
του προγράμματος Erasmus

[Στοιχεία του ΙΚΥ]

Στατιστικά στοιχεία για το πρόγραμμα Erasmus στην
Ελλάδα
Εξερχόμενοι Φοιτητές 1987-2010/11
Σύνολο Φοιτητών 1987-2010: 43.662

Το Πρόγραμμα Erasmus στο ΓΠΑ
• Η συμμετοχή του ΓΠΑ στο Πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε
το 1997 και για το ακαδημαϊκό έτος 1997-98 το ΓΠΑ
υπέγραψε διμερή συμφωνία συνεργασίας με 27 ΑΕΙ σε 8
χώρες της Ε.Ε. για συνολικά 44 φοιτητές.
• Την ίδια εποχή το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ανέλαβε την ευθύνη για την ενημέρωση των φοιτητών και
του διδακτικού προσωπικού και τη λειτουργία του
προγράμματος (αιτήσεις, συμβάσεις κ.ά.).
• Το 1999 έγινε η πρώτη έκδοση στα αγγλικά ενός βιβλίου
πληροφόρησης των φοιτητών (ECTS Information Package)
για την ενημέρωση των εισερχόμενων φοιτητών. Στη
συνέχεια τα προγράμματα σπουδών και σχετικές οδηγίες
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΓΠΑ.

Η μετακίνηση εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών
για σπουδές κατά το διάστημα 1997-2011
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Συνολικά: 183 (εξερχόμενοι)
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Η μετακίνηση εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών
για σπουδές ανά τμήμα (2001-2011)
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Η μετακίνηση εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών
για πρακτική κατά το διάστημα 2008/9 - 2011/12
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Η μετακίνηση εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών
για πρακτική ανά τμήμα (2001-2012)
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Αριθμός μετακινούμενων μελών ΔΕΠ
16
14

Εξερχόμενα

Αριθμός μελών ΔΕΠ

12

Εισερχόμενα

10
8
6
4
2
0
2001-2

2002-3

2003-4

2004-5

2005-6

2006-7

2007-8

2008-9 2009-10 2010-11

Ακαδημαϊκό έτος

Συνολικά 48 εξερχόμενα και 63 εισερχόμενα

Αριθμός συνεργαζόμενων ιδρυμάτων εξωτερικού
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Προβλήματα εφαρμογής του προγράμματος
στο ΓΠΑ
Ενώ κάθε φοιτητής/φοιτήτρια που συμμετέχει σε μια μετακίνηση
αποκτά μια θετική εμπειρία, η συμμετοχή των φοιτητών του ΓΠΑ
στο Πρόγραμμα Erasmus είναι ακόμη μικρή (0,7%) σε σχέση με
αντίστοιχα ΑΕΙ του εξωτερικού (2,0% στη Γεωπονία).
Μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των φοιτητών
να συμμετάσχουν ή όχι είναι:
• Γλώσσα
• 5ετές πρόγραμμα σπουδών στο ΓΠΑ, απώλεια εξεταστικής –
καθυστέρηση της απόκτησης του πτυχίου
• Μη εφαρμογή διδακτικών μονάδων (ECTS) – μικρός αριθμός
μαθημάτων επιλογής στο ΓΠΑ
• Οικονομική επιβάρυνση
• Έλλειψη ενημέρωσης
Στο μέλλον τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε
να αυξηθεί η συμμετοχή μας.

Άλλες δραστηριότητες

Study abroad fair –
Wageningen 2011

Το μέλλον
• Με τη λήξη του σημερινού προγράμματος Δια Βίου
Μάθηση θα ξεκινήσει το καινούργιο Πρόγραμμα “Erasmus
for all” (Erasmus για όλους) από το 2014.
• Προβλέπεται η ενοποίηση όλων των ευρωπαϊκών και
διεθνών προγραμμάτων σχετικά με την κινητικότητα στην
εκπαίδευση, τη νεολαία και το αθλητισμό.
• Στόχος του είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και
απλοποίηση της λειτουργίας του προγράμματος καθώς
και η επέκτασή του σε άλλες περιοχές του κόσμου.

….και η χρυσή επέτειος
το 2037

