Θερινό Σχολείο EuroPolA 2018
Χρήσιμες πληροφορίες

Περιγραφή

Το Θερινό Σχολείο EuroPolA 2018 διαρκεί 5-ημέρες με τη μορφή σεμιναρίου. Είναι εντατικό, έχει θεματική
προσέγγιση και με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επικεντρώνεται στις δημόσιες πολιτικές της ΕΕ και
την ανάλυση σχετικών δεδομένων, κυρίως από τη Eurostat, με τη χρήση λογισμικών εργαλείων.
Εκ φύσεως διεπιστημονικό, αφορά μία ταχύρυθμη εισαγωγή (α) στην
ανάλυση περιεχομένου δημόσιων πολιτικών με επίκεντρο την ΕΕ (β) την
ανάκτηση και την ανάλυση δεδομένων για τις πολιτικές αυτές, (γ) τη
χρήση προηγμένων λογισμικών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και
παραγωγής αυτοματοποιημένων αναφορών.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις
νεοαποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες με την μορφή αυτοτελών
μελετών που θα αναπτύξουν οι ίδιοι στο πλαίσιο του σχολείου.

Προφίλ συμμετεχόντων
Το Θερινό Σχολείο EuroPolΑ 2018 είναι κατάλληλο για όσους έχουν επαγγελματικό ή επιστημονικό
ενδιαφέρον στα παραπάνω αντικείμενα. Αναλυτές Δημόσιων Πολιτικών, Κοινωνικοί Επιστήμονες,
Μελετητές και Ερευνητές, όπως και σε τελειόφοιτοι, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες
σε πεδία όπως η Πολιτική Επιστήμη, Δημόσια πολιτική, Διακυβέρνηση, Ευρωπαϊκές Σπουδές και οι Σπουδές
Περιοχής. Το σχολείο μπορεί να χρησιμεύσει και ως γνωσιακό υπόβαθρο στα αντικείμενα που
πραγματεύεται όπως και για τη σύνθεσή τους σε νέες εφαρμογές.
Το περιεχόμενο του σχολείου είναι κατάλληλο και για τελειόφοιτους ή απόφοιτους θετικών και
τεχνολογικών επιστημών που αναζητούν μία «ήπια» εισαγωγή στην ανάλυση δημόσιων πολιτικών και
συναφείς έννοιες από την πολιτική επιστήμη ή αναζητούν μία ευκαιρία να εξασκηθούν σε θεματικό
περιεχόμενο.
Φυσικά, η δικτύωση των συμμετεχόντων είναι παρούσα σε όλο το φάσμα του σχολείου.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Περιεχόμενο

Όσοι ολοκληρώνουν το σχολείο θα είναι σε θέση
να:

Α. Ανάλυση δημόσιων πολιτικών
 Ευρωπαϊκές Πολιτικές
 Στόχοι, προτεραιότητες και μηχανισμοί
 Κύριοι δρώντες και ενδιαφερόμενα μέρη
 Στρατηγικές επίτευξης
Β. Ανάκτηση και επεξεργασία δεδομένων
 Ανάκτηση δεδομένων Eurostat κ.α. πηγών
 Χρήση προηγμένου λογισμικού ανάλυσης
δεδομένων
 Προεργασία και επεξεργασία δεδομένων
 Οπτικοποίηση και τυποποιημένες αναφορές
Γ. Σενάρια και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων
 Συσχέτιση και παλινδρόμηση
 Τεχνικές ταξινόμησης
 Τεχνικές ομαδοποίησης

 αναλύουν δημόσιες πολιτικές,
 χρησιμοποιούν με άνεση τη Eurostat κ.α. πηγές
 ανακτούν, διαχειρίζονται και να αναλύουν
δεδομένα από την Eurostat και άλλες πηγές,
 χρησιμοποιούν πολλαπλές τεχνικές ανάλυσης
δεδομένων,
 χρησιμοποιούν προηγμένα εργαλεία ανάλυσης
δεδομένων,
 δημιουργούν τυποποιημένες και ad hoc
αναφορές με απεικονίσεις όπως χάρτες και
γραφήματα.
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Ενδεικτικό πρόγραμμα
Συνεδρία

Δευτ., 9 Ιουλίου

Τρίτη, 10 July

Τετ., 11 Ιουλίου

Πέμ., 12 Ιουλίου

Παρ., 13 Ιουλίου

π.μ.
(με

Υποδοχή και
εγγραφές

Δημόσιες
Πολιτικές

Δημόσιες
Πολιτικές

Παρουσιάσεις
εργασιών

διάλειμμα
καφέ)

Δημόσιες
Πολιτικές

Ανάλυση
δεδομένων

Ανάλυση
Δεδομένων

Προετοιμασία
εργασιών
(χωρίς
διδασκαλία)

Μεσημέρι

Ελαφρύ γεύμα

Ελαφρύ γεύμα

Ελαφρύ γεύμα

Ελαφρύ γεύμα

Ελαφρύ γεύμα

μ.μ.
(με

Ανάλυση
δεδομένων

Ανάκτηση
δεδομένων
Ανάθεση
εργασιών

Προετοιμασία
εργασιών
(χωρίς
διδασκαλία)

Γεύμα

–

διάλειμμα
καφέ)

Ανάκτηση
δεδομένων

Μετά τις
5μμ

Ice breaker

Ανάκτηση
δεδομένων
–

Στρογγυλή
τράπεζα

–

Σαβ. 14 Ιουλίου
Τοπική εκδρομή
(αναλόγως
συμμετοχής)

–

Όλο το υλικό αναφοράς θα διατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι ανοικτού κώδικα και θα είναι
εγκατεστημένο στους Η/Υ του σχολείου. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν κατάλογο του λογισμικού και οδηγίες εγκατάστασης.

Γλώσσα εργασίας
Η γλώσσα του σχολείου προβλέπεται να είναι στα Αγγλικά.

Διδάσκοντες
Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Συντονιστής

Αθανάσιος Κατσής

Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του
Παν/μίου Πελοποννήσου.

Είναι Καθηγητής Στατιστικής στο Τμήμα Κοινωνικής
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Παν.μίου
Πελοποννήσου.

Έμπειρος πανεπιστημιακός, έχει υπηρετήσει ως
Λέκτορας στο παν/μιο Brunel στο Ηνωμένο
Βασίλειο (1999-2002) και ως Επίκουρος
Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο (20052009). Έχει διδάξει ως συνεργαζόμενος καθηγητής στο London School of
Economics (1996-2000), το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2002-2015)
και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2015-2018).

Έχει διεθνή επαγγελματική και ακαδημαίκή
εμπειρία που εκτείνεται σε περισσότερα από 20
έτη και έχει υπηρετήσει σε διάφορα πανεπιστήμια
διεθνώς. (Παγκόσμια Τράπεζα, University of Toledo
in Ohio, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου). Έχει επίσης πολυετή εμπειρία σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
εκπαιδευτικά σεμινάρια
και σε ερευνητικά εργας σε διάφορα
επιστημονικά πεδία όπως εκπαίδευση, υγεία και ανάλυση πολιτικών
ΤΠΕ.

Ο κ. Κουτσούκης έχει πτυχίο στη Λογιστική (1993) και πήρε
μεταπτυχιακό (1994) και διδακτορικό (1999) στην Επιχειρησιακή Έρευνα
και τα Πληροφοριακά Συστήματα από το τμήμα Μαθηματικών και
Στατιστικής του Πανεπιστημίου Brunel (Η.Β.). Εργάστηκε και στον
ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων (1997-2005) πριν
αφοσιωθεί στο πανεπιστήμιο. Έχει διεπιστημονικά ερευνητικά
ενδιαφέροντα και επικεντρώνεται στη λήψη αποφάσεων, τη διοίκηση
ρίσκου και πληροφοριακά συστήματα στη διακυβέρνηση και την
παγκόσμια οικονομία.

Ο Καθ. κ. Κατσής έχει πτυχίο Μαθηματικών (1990, Παν/μιο Αθηνών) και
έχει M. Phil και Ph.D. στην Στατιστική (The George Washington
University, 1995 και 1997 αντίστοιχα).
Ερευνητικά επικεντρώνεται στην Κοινωνική Στατισιτκή, ανάλυση Bayes
και τη στατιστική δειγματοληψία

Ευστάθιος Φακιολάς
Είναι Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του
Παν/μίου Πελοποννήσου.
Μεταξύ άλλων ακαδημαϊκών ιδιοτήτων έχει διδάξει
και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την
Εθνική
Σχολή
Δημόσιας
Διοίκησης
και
Αυτοδιοίκησης. Πριν διοριστεί στην τρέχουσα θέση
του υπηρετούσε ως στρατηγικός αναλυτής και αναπληρωτής δ/ντής σε
μονάδες Ανάλυσης Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού στον
τραπεζικό κλάδο για 13 έτη .
Ο κ. Φακιολάς έχει διδακτορικό από το τμήμα Σπουδών Πολέμου, King’s
College London, Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Στρατηγικές
Σπουδές από το Lancaster University και Μεταπτυχιακό μετ’ επαίνου
διάκριση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει αποφοιτήσει με άριστα
από το τμήμα Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει
λάβει χρηματοδότηση από φορείς όπως το ΝΑΤΟ, το Ίδρυμα Ωνάση, το
DAAD και υποτροφίες MacArthur ΙΚΥ.
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Ημερομηνίες

Τοποθεσία

Έναρξη:

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Λήξη:

Παρασκευή , 13 Ιουλίου 2018

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ος
1 όροφος, Αριστοτέλους 1 και Λεωφ. Αθηνών
Κόρινθος, 20132.

Συμμετοχή
Διαθέσιμες θέσεις
Το Θερινό Σχολείο μπορεί να δεχθεί έως και 35 συμμετέχοντες, με σειρά προτεραιότητας, ως εξής.
Το σχολείο διαθέτει 25 θέσεις με σταθμούς εργασίας κατάλληλους για χρήστες με εμπειρία σε λειτουργικό
σύστημα OS-X ή Windows. Άλλες 10 θέσεις είναι κατάλληλες για συμμετέχοντες που επιθυμούν να
συμμετέχουν με δικό τους φορητό υπολογιστή [Bring-Your-Own-Device (BYOD)].
Σημείωση: Το περιεχόμενο του σχολείου απαιτεί τη χρήση επιτραπέζιου Η/Υ. Όσοι φέρουν δικό τους Η/Υ θα πρέπει να
είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατά προτίμηση σε περιβάλλον Windows στο οποίο έχει προετοιμαστεί και το υλικό
αναφοράς. Οι χρήστες με λειτουργικό σύστημα OS-X ή Linux είναι ευπρόσδεκτοι αν και θα χρειαστεί να
προσαρμοστούν με το υλικό αναφοράς. Η χρήση υπολογιστών τύπου tablet / αφής θα είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη
για χρήση με το λογισμικό και το περιεχόμενο του σχολείου και θα πρέπει να αποφεύγεται.

Αιτήσεις συμμετοχής
Η αίτηση γίνεται διαδικτυακά στη δ/νση: https://econtent.pedis.uop.gr/forms/index.php/461267
Λόγω των περιορισμένων θέσεων συνιστάται η αίτηση να γίνει εγκαίρως.

Κόστος συμμετοχής
Όλη η διδασκαλία καλύπτεται από τη χρηματοδότηση ERASMUS+. Τα έσοδα από τη συμμετοχή
χρησιμοποιούνται για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη, έντυπο υλικό αναφοράς και τον
«ανεφοδιασμό» των συμμετεχόντων: καφές και συνοδευτικά, τα γεύματα και ένα δείπνο.
Εγγραφή

1

Έως

1

Φοιτητές

Όλοι οι Άλλοι Επεξεργασία αίτησης

Μειωμένη: 15/Ιουνίου

85 €

110 €

Πλήρης:

100 €

130 €

5/Ιουλίου

+15€

Αποδεικτικό φοιτητικής ιδιότητας σε ισχύ θα πρέπει να προσκομιστεί με την αίτηση και στην εγγραφή.

Πληρωμή
Εντός 10 ημερών από την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή 50% του συνόλου
διαφορετικά η θέση θα αποδεσμεύεται. Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως και τις 5 Ιουλίου 2018
προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκαίρως η επεξεργασία και η κατανομή των θέσεων.
Μέσω τραπεζικού λογ/σμού:

Ακύρωση συμμετοχής.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο μέσω τραπεζικού
λογ/σμού.

Ακύρωση συμμετοχής έως 15 ημέρες πριν την έναρξη
του σχολείου θα έχουν πλήρη επιστροφή της εγγραφής
διαφορετικά θα επιστρέφεται το 50%.
Η επιστροφή γίνεται μόνο μέσω τραπεζικού λογ/μού
στον οποίο ο αιτούμενος είναι ο μόνος ή ο κύριος
δικαιούχος.
Το κόστος επεξεργασίας της αίτησης δεν επιστρέφεται.

Τράπεζα Πειραιώς: 5503-091344-637
ΙΒΑΝ– GR41 0172 5030 0055 0309 1344 637
Καταβολή μετρητών:
Λυπούμαστε αλλά δεν είναι εφικτή η πληρωμή με μετρητά ή
με κάρτα.

ERASMUS+ Jean Monnet Module “European-focused Policy Analytics - EuroPolA”.
Decision n. 2016 – 2135, PROJECT NUMBER – 575013-EPP-1-2016-1-EL-EPPJMO-MODULE.

-3-

Μετακίνηση και διαμονή
Μετακίνηση
Μπορείτε να έρθετε στην Κόρινθο με τον προαστιακό. Τα τραίνα που εξυπηρετούν την Κόρινθο αναχωρούν
με ωριαία συχνότητα και η διάρκεια της διαδρομής είναι περίπου 1 ώρα. Θα χρειαστείτε ταξί από το
σταθμό της Κορίνθου, από και προς το χώρο του θερινού σχολείου (απόσταση περίπου 2,5 χλμ).
Πληροφορίες για δρομολόγια και εισιτήρια θα βρείτε στον ιστότοπο: http://www.trainose.gr/en/ .
Εναλλακτικά υπάρχει και υπεραστικό λεωφορείο από Αθήνα προς Κόρινθο. Η συχνότητα είναι ωριαία για το
μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Ο σταθμός υπεραστικών είναι μόλις 2 λεπτά από το χώρο που διεξάγεται το
σχολείο. Πληροφορίες για δρομολόγια και εισιτήρια έχει στον ιστότοπο: https://www.ktelkorinthias.gr/ .

Διαμονή
Προτείνουμε να κανονίσετε μόνοι σας τη διαμονή σας καθώς δεν διαθέτουμε ειδική υπηρεσία για το σκοπό
αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχολείο είναι στα μέσα Ιουλίου, υπολογίστε τουλάχιστον 50€ για διαμονή
3-αστέρων. Εναλλακτικά μπορούμε να κανονίσουμε τη διαμονή σας μέσω πρακτορείου με κάποιο
πρόσθετο κόστος. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε όσους έχουν καταβάλλει το κόστος
συμμετοχής τους.

Αξιοθέατα και πολιτισμός
Η Κόρινθος είναι παραθαλάσσια πόλη, κοντά σε πλήθος από αξιοθέατα ιστορικού, τουριστικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Σε καθημερινή βάση μπορείτε άνετα να επισκεφτείτε την πλησιέστερη
παραλία για να εξασκήσετε τις παραθαλάσσιες σας δεξιότητες ή απλά το μαύρισμά σας. Μπορείτε επίσης
να κανονίσετε μικρές εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς και να υπάρχει και περίσσευμα χρόνου. Το
γειτονικό Λουτράκι είναι άλλος ένα παραθεριστικός προορισμός με πλήθος επιλογών διαμονής, γνωστό για
την παραθαλάσσια τοποθεσία και τα λουτρά του.
Αν ενδιαφέρεστε για πιο ιστορικές διαδρομές, τότε η αρχαία Κορινθία, οι Μυκήνες και η Επίδαυρος είναι σε
απόσταση λιγότερο από μία ώρα οδήγησης από το τμήμα. Επίσης, η συμμετοχή στο θερινό σχολείο σας
δίνει μία μοναδική ευκαιρία να βιώσετε την περίφημη ακουστική της Επιδαύρου από πρώτο χέρι. Το
πρόγραμμα του 2018 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://greekfestival.gr/gr/
Κοντά στην Κόρινθο είναι επίσης το Κιάτο, το Ναύπλιο και η γραφική Παλιά Επίδαυρος – όλοι δημοφιλείς
παραθαλάσσιοι προορισμοί στην ευρύτερη περιοχή, επίσης εντός μίας ώρας οδήγησης.
Ακόμη καλύτερη ιδέα, ίσως, είναι να αδράξετε την ευκαιρία να παρατείνετε τη διαμονή σας λίγο ακόμη, για
ένα θερινό Σαββατοκύριακο χαλάρωσης και ανανέωσης (ή και περισσότερο), πριν επιστρέψετε στην
αφετηρία σας.

Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες
Διοργανωτικά.

Υπεύθυνος σχολείου.

Κατερίνα Δούνδη

Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης

Email: kdoundi@uop.gr

Email: nkoutsou@uop.gr

Τηλ. +30 2741 040040

Τηλ. +30 694 465 0871

Σχετικά με εγγραφές, τοποθεσία, πληρωμή.

Σχετικά με το περιεχόμενο του σχολείου.
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