Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017

To ESN γιορτάζει την 30η Επέτειο του Erasmus
στο Βερολίνο
Το Βερολίνο θα φιλοξενήσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ESN από
τις 20 έως και 24 Απριλίου 2017, τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη
ετήσια συνάντηση του δικτύου.
Η εκδήλωση, που εκ των πραγμάτων αντιπροσωπεύει την γενιά Erasmus, διοργανώνεται κάθε χρόνο
από το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus (Erasmus Student Network). Η AGM (Annual General Meeting) είναι
το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό φοιτητικό συνέδριο με θέμα την κινητικότητα, με πάνω από 700 φοιτητές
εθελοντές αυτή τη στιγμή. Η μοναδική αυτή εκδήλωση, που διοργανώνεται από τοπικούς συλλόγους
από την Γερμανία και την Γαλλία, θα φιλοξενηθεί φέτος στο Βερολίνο, μετατρέποντάς το σε
«Πρωτεύουσα του Erasmus» για τέσσερις ημέρες.
Η AGM Germany 2017 είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς γιορτάζεται η 30ή Επέτειος του
Προγράμματος Erasmus. Ως αναγνώριση αυτής της σπουδαίας στιγμής, θα διοργανωθεί συζήτηση με
θέμα Από Ξένοι, Φίλοι: Τρεις Δεκαετίες Κινητικότητα Erasmus. Η συζήτηση θα είναι ανοιχτή στο κοινό
και θα επικεντρωθεί σε ζητήματα όπως οι λόγοι της επιτυχίας του Erasmus και οι προσδοκίες των
φοιτητών σχετικά με το μέλλον του.
Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο της AGM θα είναι το Mobility Fair, όπου φοιτητές αντιπρόσωποι από
εκατοντάδες ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μαζί με εταιρείες όπως η Deutsche Börse Group, θα
συμμετέχουν για την παρουσίαση ευκαιριών εργασίας, πρακτικής άσκησης και σπουδών στο
εξωτερικό. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου από τις 11:00 ως τις 17:00 στο Henry
Ford Building του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Freie Universität Berlin). Είναι
ευπρόσδεκτοι όλοι οι ντόπιοι και διεθνείς φοιτητές και μαθητές.
Ο υπουργός Επιστήμης και Έρευνας στο Βερολίνο και υποστηρικτής της AGM Germany, Steffen
Krach, δήλωσε σχετικά με την AGM:

«Η ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης οφείλει πάντα να αντικατοπτρίζει τα μέλη της και
να τους φέρνει πιο κοντά. Αυτό ακριβώς πετυχαίνει το Erasmus, με έναν τρόπο
ιδανικό.»
Για να ακολουθήσετε την εκδήλωση στα social media, χρησιμοποιήστε τα hashtag #AGMgermany και
#THISisESN. Ενημερώσεις θα αναρτούνται στο facebook.com/AGMgermany2017 και
twitter.com/ESN_Int.

Το Erasmus Student Network είναι ο μεγαλύτερος φοιτητικός οργανισμός στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε
στις 16 Οκτωβρίου 1989 και καταχωρήθηκε νομικά το 1990 για την υποστήριξη και επέκταση της
ανταλλαγής φοιτητών. Δραστηριοποιούμαστε σε πάνω από 900 Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
σε 40 χώρες. Το δίκτυο αναπτύσσεται και επεκτείνεται συνεχώς, με 15.000 ενεργά μέλη και την
υποστήριξη καθοδηγητών που μεριμνούν για τους διεθνείς φοιτητές. Έτσι, περίπου 34.000 νέοι
συμμετέχουν στο ESN, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε 220.000 διεθνείς φοιτητές περίπου κάθε
χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ESN’s Media Kit.
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