
  

 

Ανοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: 

VRAILEXIA- Partnering Outside the Box:  Digital and Artificial Intelligence 

Integrated Tools to Support Higher Education Students with Dyslexia  

14/11/2022 – 18/11/2022 

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ “VRAILEXIA- Partnering Outside 
the Box:  Digital and Artificial Intelligence Integrated Tools to Support Higher Education 
Students with Dyslexia” απευθύνεται ανοιχτό κάλεσμα σε φοιτητές και φοιτήτριες του 
Παντείου Πανεπιστημίου για να συμμετάσχουν στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο - Εκπαίδευση 
στη Δημιουργικότητα που θα υλοποιηθεί στο Universitè Paris Nanterre, French. 

Αναλυτικότερα, τέσσερεις (4) φοιτητές / φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας προσκαλούνται 
να συμμετάσχουν στο TOC Training Course - Training on Creativity το οποίο είναι εντατικό 
μάθημα που περιλαμβάνει 5 ημέρες δραστηριότητας και πρόκειται για ένα πειραματικό 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το οποίο στοχεύει στην 
εκπαίδευση των εγκάρσιων δεξιοτήτων, των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της ανάπτυξης 
δημιουργικής σκέψης με τη χρήση της μεθοδολογίας Hackathon. 

Η ομάδα των φοιτητών θα αποτελείται από 2 φοιτητές και 2 φοιτητές με δυσλεξία.  

Οι φοιτητές / φοιτήτριες που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στη διαδικασία της 
εκπαιδευτικής ενότητας θα πρέπει να έχουν υποχρεωτική φυσική παρουσία στο Universitè 
Paris Nanterre, French από τις 14 Νοεμβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου του 2022 και θα λάβουν 
βεβαίωση συμμετοχής. 

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Η μετακίνηση και η διαμονή θα καλυφθούν από το έργο VRAILEXIA- Partnering Outside the 
Box:  Digital and Artificial Intelligence Integrated Tools to Support Higher Education 
Students with Dyslexia και θα είναι ίση με 824,00€ ανά φοιτητή. 

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων: 

• Φοιτητές εγγεγραμμένοι σε Προγράμματα πτυχίου / μεταπτυχιακού τίτλου / 
ερευνητικού διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το ακαδημαϊκό έτος 
2022/2023 ανεξάρτητα από τη χώρα ιθαγένειας και το έτος φοίτησης. Οι 
προπτυχιακοί φοιτητές θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα  

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και γνώση της γαλλικής γλώσσας. 

 

Δικαιολογητικά προς υποβολή: 

• Βιογραφικό 

• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

• Για τους φοιτητές με δυσλεξία: Βεβαίωση από αναγνωρισμένο κέντρο 

• Υπεύθυνη Δήλωση περί μη λήψης άλλης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 
Erasmus 

 



  

 

 

 

 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν με email στους: 

• καθ. Αναστάσιου Σταλίκα (επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου) στο mail: 
anstal@panteion.gr  

• και της υποψήφιας διδάκτορα, Αικατερίνης Αυγουστάκη στο mail: 
aik.augoustaki@panteion.gr  
 
 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 15/10/2022 

Η επιλογή των υποψηφίων τελεί υπό την ευθύνη τον επιστημονικό υπεύθυνο καθ. Αναστάσιο 
Σταλίκα. Οι προπτυχιακοί φοιτητές με δυσλεξία θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα.  

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και στην ένταξη των ωφελούμενων με δυσλεξία , προβλέπεται η 

κράτηση 2 θέσεων για μαθητές με δυσλεξία. 

 

 

Καθ. Αναστάσιος Σταλίκας 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου  VRAILEXIA- Partnering Outside the Box:  Digital and 
Artificial Intelligence Integrated Tools to Support Higher Education Students with Dyslexia 
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