
Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΗEWS 

(Intensive Study Program for learners, από .23./11../2015 έως .27./.11./2016, στη 
Νορβηγία) 

Όσοι φοιτητές/τριες (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών) 
επιθυμούν, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα 
πλαίσια ERASMUS+ με θέμα «Therapeutic Exercise at WorkSpace» (ΤΗEWS) και 
συγκεκριμένα στη δράση Intensive Study Program for learners που θα 
πραγματοποιηθεί στη Νορβηγία, στο Πανεπιστήμιο Buskerud og Vestfold, 
Department of Practical, Physical and Aesthetic Education την Δευτέρα 28 
Σεπτεμβρίου 2015 στις 17.30 μμ στο εργαστήριο της «Θεραπευτικής Άσκησης και 
Αποκατάστασης».  

Θα επιλεγούν 10 φοιτητές από εσάς που θα συμμετάσχουν σε συνεργασία με 
10 φοιτητές από το πανεπιστήμιο υποδοχής (Νορβηγία) καθώς και από το 
Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (Κύπρος). Εκπαιδευτές του προγράμματος θα είναι -
εκτός από τις 2 χώρες που ανέφερα και εμάς (ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ) που είμαστε και 
συντονιστές του προγράμματος-  επίσης από τη Γερμανία, Ορθοπαιδική Κλινική St 
Anna Hospital, Herne.  

Σας ενημερώνουμε ότι η υποτροφία για κάθε συμμετέχοντα από το 
πρόγραμμα Erasmus + του ΙΚΥ είναι 635 ευρώ για όλα τα έξοδα ταξιδίου και τη 
διαμονή εκεί. Σύμφωνα με μια έρευνα αγοράς που κάναμε, υπολογίζουμε ότι κάθε 
φοιτητής θα πρέπει να δώσει τουλάχιστον 250 ευρώ επιπλέον. Όσον αφορά στη 
διαμονή, υπολογίστηκε σύμφωνα με τιμές που αφορούν τετράκλινα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια με πρωινό (Hostels). Επίσης στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται το 
φαγητό (τιμές φαγητού περίπου 30% υψηλότερες από την Ελλάδα). Τέλος, 
υπολογίστηκε η μεταφορά σας από Κομοτηνή με ΚΤΕΛ, στη συνέχεια πτήση από 
Αθήνα για Όσλο και μετά με τρένο στο Πανεπιστήμιο.  

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής: 

Γνώση αγγλικής (επίπεδο B2). 

Επίσης να έχει πραγματοποιήσει και τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω: 

1. Παρακολούθηση του μαθήματος: «Θεραπευτική άσκηση» ή του μαθήματος 
«Λειτουργική ανατομική Μηχανική της κίνησης» ή το μάθημα «Ανατομίας» 

2. Παρακολούθηση της στρογγυλής τράπεζας: «Θεραπευτική άσκηση στον 
εργασιακό χώρο», THEW Erasmus +  

3. Παρακολούθηση του μαθήματος: Μυοσκελετικές κακώσεις – Πρόληψη – 
Παρέμβαση – Αποκατάσταση (ΜΠΣ) 

4. Παρακολούθηση του μαθήματος: Μυοσκελετικές παθήσεις – Πρόληψη – 
Παρέμβαση – Αποκατάσταση (ΜΠΣ) 



Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος των 10 ατόμων 
(μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων) θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους 
υποψήφιους από την υπεύθυνη του προγράμματος κ. Μπενέκα Αναστασία στις 
28/9/2015 στις 17.45  και στις 29/9/2015 (μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές), 
για την τελική επιλογή. 


