ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
The Rutgers School of Public Health – Urban-Global Public Health
Εαρινό course: Migration in the European context: Challenges for Public Health

Ο Τομέας Κοινωνιολογίας, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, θα
υλοποιήσει το εαρινό 15θήμερο course «Migration in the European context:
Challenges for Public Health», στο πλαίσιο του Προγράμματος Urban-Public
Health, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Rutgers State University, New Jersey,
USA [https://goo.gl/xWy197].
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα (ΕΣΔΥ), Χίος1
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 27 Μαΐου 2019 – 7 Ιουνίου 2019
Γλώσσα διεξαγωγής: Αγγλικά
Συμμετέχοντες: Το course απευθύνεται στους φοιτητές της Rutgers School of
Public Health, όμως, δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν έως και 16
Έλληνες μεταπτυχιακοί φοιτητές, οποιασδήποτε ειδικότητας.
Κόστος συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ, για τους Έλληνες φοιτητές. Στην περίπτωση
μετάβασης στη Χίο, το κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής καλύπτεται
από τους ίδιους τους φοιτητές.2
Στόχος: Να παράσχει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων για την υγεία των προσφύγων
/ μεταναστών και των σχετικών πολιτικών, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας ως

1

Λεπτομέρειες για τη μετάβαση στη Χίο θα δοθούν αργότερα

2 Γίνεται προσπάθεια εξασφάλισης υποτροφίας για την κάλυψη όλων των εξόδων (ή μέρος αυτών) των

Ελλήνων φοιτητών, στην Χίο.

«ορίζοντα» την μεταναστευτική κρίση στην Ελλάδα, το 2015. Επιπλέον, στόχος
του course είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν από κοντά
το πεδίο, και να αλληλοεπιδράσουν με τους βασικούς πρωταγωνιστές – π.χ.
εκπροσώπους οργανισμών που παρέχουν υποστήριξη και φροντίδα υγείας,
αποκτώντας, έτσι, μια πολύπλευρη οπτική στα θέματα υγείας των μεταναστών.
Δομή:

Την

πρώτη

εβδομάδα,

στην

Αθήνα,

στο

θεωρητικό

μέρος,

περιλαμβάνονται εισηγήσεις και ασκήσεις από καθηγητές του Rutgers State
University και της ΕΣΔΥ, καθώς και από εμπειρογνώμονες και ειδικούς σε θέματα
μετανάστευσης. Την δεύτερη εβδομάδα, στη Χίο, θα πραγματοποιηθούν
επισκέψεις σε Κέντρα υποδοχής, ΜΚΟ, οργανισμούς και υπηρεσίες που
υποστηρίζουν πρόσφυγες και μετανάστες. Θα πραγματοποιηθούν, επίσης,
βιωματικά σεμινάρια και ομαδικές δραστηριότητες.
Παρακολούθηση: Οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο το
θεωρητικό μέρος (στην Αθήνα) ή ολόκληρο το course. Σε κάθε περίπτωση, είναι
υποχρεωτική η συμμετοχή τους, σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
(μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεις, εργασίες). Οι φοιτητές θα λάβουν
Βεβαίωση συμμετοχής και credits από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας, του Rutgers
State University.
Δηλώσεις συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σύντομο
βιογραφικό σημείωμα και μια επιστολή δήλωσης ενδιαφέροντος για το course,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gkoulierakis@esdy.edu.gr, έως τις 31/3/2019.

