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• Η AEGEE (πξνθέξεηαη "αεδέ)", είλαη ε κεγαιύηεξε έλσζε 

θνηηεηώλ ζε όιε ηελ Δπξώπε βαζηζκέλε ζε εζεινληέο.

• Ιδξύζεθε ζηε Γαιιία ην 1985

• Δίλαη κία εζεινληηθή, πνιηηηθά αλεμάξηεηε 

θαη κε θεξδνζθνπηθή, κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε

(ΜΚΟ), αλνηθηή ζε θνηηεηέο όισλ ησλ ζρνιώλ. 

•Βαζηθόο ζηόρνο ηεο είλαη ε πξνώζεζε ηεο ηδέαο ηεο 

ελσκέλεο Επξώπεο θαη ε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία 

ρσξίο ζύλνξα κεηαμύ ησλ λέσλ ηεο Δπξώπεο.

•Γεκηνύξγεζε ην πξόγξακκα ERASMUS (1987)

• Απαξηζκεί ζήκεξα πάλσ από 15000 κέιε, από 43 ρώξεο ηεο Δπξώπεο,

κε παξνπζία ζε πάλσ από 230 παλεπηζηεκηνππόιεηο

• Μέινο κπνξεί λα γίλεη θάζε λένο θάησ ησλ 30 εηώλ

• Καηαιακβάλεη ζπκβνπιεπηηθή ζέζε ζην Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο 

θαη ζηελ UNESCO



• Από ην 1988 απνηειεί ηελ πην 

δηαδεδνκέλε δξάζε ηεο AEGEE

• ηνπιάρηζηνλ 90 πξννξηζκνί

• ηνπιάρηζηνλ 150 παξαξηήκαηα 

AEGEE ζηε δηνξγάλσζε

• πάλσ από 5000 αηηήζεηο ζπκκεηνρήο

& 2500 ζέζεηο ζπκκεηερόλησλ

• 5+1 θαηεγνξίεο δξάζεο

• Σπκκεηέρνληεο: 25 – 30

• Πεξίνδνο SU project: 14.06 – 20.09

• Δηακνλή: Hostels, Camping, Gyms, Dormitories

• Γιώζζα: Αγγιηθά
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AEGEE

• Language Course: Γηάξθεηαο 2 εβδνκάδσλ κε 

εθκάζεζε γιώζζαο θαη ηνπιάρηζηνλ 16 ώξεο εθπαίδεπζεο

Μέγηζην θόζηνο: 70 Euro / εβδνκάδα

• Language Course Plus: Γηάξθεηαο 2-3 εβδνκάδσλ κε 

εθκάζεζε γιώζζαο θαη ηνπιάρηζηνλ 20 ώξεο εθπαίδεπζεο

Μέγηζην θόζηνο: 90 Euro / εβδνκάδα

• Summer Course: Γηάξθεηαο 2-3 εβδνκάδσλ

βαζηζκέλν ζε ζεκαηηθή πνιηηηζηηθνύ ραξαθηήξα

Μέγηζην θόζηνο: 70 Euro / εβδνκάδα

• Summer Course cooperation: Γηάξθεηαο 2-4 εβδνκάδσλ

ζε ζπλεξγαζία κεηαμύ παξαξηήκαηνο θαη Working Group ή Project

Μέγηζην θόζηνο: 70 Euro / εβδνκάδα

• Travelling Summer University: Summer Course δηνξγαλσκέλν 

από 2 ηνπιάρηζηνλ παξαξηήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ 4 πξννξηζκνύο

Μέγηζην θόζηνο: 90 Euro / εβδνκάδα

• Summer Event: Γηάξθεηαο 1-2 εβδνκάδσλ κε πνιηηηζηηθό πξνζαλαηνιηζκό

Όια ηα πνζά αλαθέξνληαη ζηελ παξνρή δηακνλήο, πξσηλνύ, ελόο ηνπιάρηζηνλ γεύκαηνο 

θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο & πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
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Τα Θεξηλά Παλεπηζηήκηα ζθνπεύνπλ 

λα πξνσζήζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή 

αληαιιαγή, ηελ ακνηβαία θαηαλόεζε,

ηηο γισζζηθέο δεμηόηεηεο 

(θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε) θαη ηελ ελεξγή πνιηηηθή 

κε ην λα αθαηξνύλ εζληθέο δηαηξέζεηο, 

λα μεπεξλνύλ πξνθαηαιήςεηο θαη 

λα ππνζηεξίδνπλ έλα επξσπατθό 

ζπλαίζζεκα.

Τα Θεξηλά Παλεπηζηήκηα νξγαλώλνληαη από 

εζεινληέο θνηηεηέο γηα θνηηεηέο θαη σο project 

έρεη πνιιέο θνξέο αλαγλσξηζηεί σο παξάδεηγκα

δξάζεο ΜΚΟ κε ζέκα ηελ θηλεηηθόηεηα ζηελ Επξώπε.
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Η AEGEE δελ ιεηηνπξγεί ζαλ ηαμηδησηηθό 

γξαθείν νύηε ηα SU είλαη θάηη ζην νπνίν 

θιείλεηο ζέζε ή θάλεηο θξάηεζε. 

Τα Θεξηλά Παλεπηζηήκηα είλαη έλα από 

ηα πξνγξάκκαηα ηεο AEGEE, 

ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα κέιε 

ηεο λα ηαμηδέςνπλ θαη λα γλσξίζνπλ 

δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο, γιώζζεο 

θαη λα θάλνπλ θηιίεο κηαο δσήο!

Σηόρνο ηεο AEGEE είλαη λα μεπεξαζηνύλ 

ηα λνεηά θαη θπζηθά ζύλνξα ηεο Επξώπεο.

Σηα SU δελ θάλεηο απιά ηνπξηζκό ζε κηα μέλε ρώξα, 

ζνπ δίλεηαη κηα κνλαδηθή επθαηξία λα γλσξίζεηο θαη 

λα δήζεηο ηελ Επξώπε!
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• Η AEGEE-Πεηξαηάο ηδξύζεθε ην 1997 θαη δηνξγαλώλεη SU από ην 

1998. Τν 2004,2006,2008 & 2009 ην Θεξηλό καο αμηνινγήζεθε αλάκεζα 

ζηα θαιύηεξα!

• Γηα λα πάξεηε κέξνο ζε SU πξέπεη λα είζηε εγγεγξακκέλν κέινο ηεο 

ΑEGEE. Η εγγξαθή θνζηίδεη 23 επξώ θαη έρεη εηήζηα δηάξθεηα. Σαο 

παξέρεηαη θάξηα κέινπο θαη δεκηνπξγείηε πξνζσπηθό ζαο ινγαξηαζκό 

ζην aegee.org (Intranet).

• Γηα εγγξαθέο ειάηε λα καο βξείηε ζην ηξαπεδάθη καο ζην ηζόγεην ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά ή επηθνηλσλήζηε κε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ θαη 

ζην aegeepeiraias@gmail.com.

• Αίηεζε γίλεηαη ειεθηξνληθά ΕΔΩ κέρξη 30.04!

• ΟΛΕΣ τις πληρουορίες θα τις βρείτε 
στο www.aegee.org/su.
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• Booklet

• Map

• List of events

http://intranet.myaegee.net/login/signUp
mailto:aegeepeiraias@gmail.com
http://www.projects.aegee.org/suct/su2010/login.php?page=submit_app&type=&toa=0&member_id_outgoing=
http://www.aegee.org/su
http://su.myaegee.net/cdstuff/projects/suct/2010/booklet-onlineversion.pdf
http://www.projects.aegee.org/suct/su2010/bigmap.php
http://www.projects.aegee.org/suct/su2010/listing.php?page=listing&order=organizer1



