ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διεθνές Συνέδριο EUropa.S. - EUropa Simulation υλοποιείται φέτος στις
15-18 Απριλίου 2022 στην Αθήνα από το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης
Ευρωπαϊκών Θεμάτων - I.R.T.E.A. και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Erasmus+ για τη νεολαία μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος, το EUropa.S αφιερώνεται και
εορτάζει το έτος 2022 ως το Ευρωπαϊκό Έτος της Νεολαίας (2022 European
Year of Youth).
Πρόκειται για ένα συνέδριο προσομοίωσης των θεσμών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές να μάθουν και να
εξοικειωθούν με το ρόλο, αλλά και τη λειτουργία των οργάνων της Ε.Ε., ενώ
συμβάλλει και στην απόκτηση soft skills που θα τους βοηθήσουν στη
σταδιοδρομία τους. Ακόμη, καθώς διεξάγεται στην αγγλική και τη γαλλική
γλώσσα, αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να
εξασκήσουν και να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, ενώ παράλληλα
επιτρέπει και τη συμμετοχή διεθνών φοιτητών και φοιτητών Erasmus στην
Ελλάδα για να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους από την διαμονή τους στη
χώρα μας.
Το Διεθνές Συνέδριο EUropa.S. διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το 2010
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Μετά το σύντομο «διάλειμμα» εξαιτίας της
πανδημίας, φέτος επανέρχεται δυναμικά, θέτοντας επί τάπητος θέματα
υψηλής σημασίας για το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Έλληνες και ξένοι φοιτητές
θα συγκεντρωθούν για να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την
περιβαλλοντική πολιτική, την εξωτερική πολιτική, την εκπαίδευση, αλλά και
τεχνολογικές
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καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτά τις θεματικές που τους ενδιαφέρουν
περισσότερο και συνάδουν με τα αντικείμενα των σπουδών τους.
Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του Συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να βιώσουν πώς λειτουργεί κάθε Ευρωπαϊκό Όργανο και να τεθούν
στο προσκήνιο των τελευταίων εξελίξεων στην Ευρώπη.
Στο ευρύτερο πλαίσιο της διοργάνωσης του Συνεδρίου, το I.R.T.E.A. θα
πραγματοποιήσει και παράλληλες δράσεις (side events), όπως ημερίδες
ανοιχτής συζήτησης σχετικά με το έργο στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το
Ρέθυμνο και την Κομοτηνή, δομημένους διαλόγους (structured dialogue) και
μια ειδική εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων με αφορμή τον
εορτασμό της 9ης Μαΐου (Ημέρα της Ευρώπης).
Το I.R.T.E.A. προσκαλεί όλους τους νέους 18-25 ετών να συμμετέχουν στο
Διεθνές Συνέδριο EUropa.S. 2022, στις 15-18 Απριλίου 2022. Οι γενικότερες
αιτήσεις θα είναι ανοιχτές έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022, αλλά ο πρώτος
κύκλος αιτήσεων κλείνει στις 23 Δεκεμβρίου 2021. Το κόστος συμμετοχής
(participation fee) ανέρχεται στα 45€ για τις γενικές θέσεις και στα 25€ για τα
staff members. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα του
Συνεδρίου και να διαλέξουν τη θέση που επιθυμούν συμπληρώνοντας την
αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής στο EUropa.S 2022: APPLY NOW – EUropa.S.
(irtea.gr).
Ακόμα, το I.R.T.E.A. προσφέρει 28 υποτροφίες σε νέους από τις περιοχές της
Θεσσαλονίκης, της Κομοτηνής και του Ρεθύμνου για τη συμμετοχή τους στο
διεθνές συνέδριο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη
ιστοσελίδα του συνεδρίου (www.europas.irtea.gr) ή να επικοινωνήσετε στο
επίσημο email (europas.irtea@gmail.com).
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