Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ενημερωτικό Δελτίο
Γραφείου Διασύνδεσης-Δ.Α.ΣΤΑ.

ΔeΑΣΤΑsy
Τεύχος 10

Οκτώβριος 2012

http://www.facebook.com/
CareerAegean

Εμπειρία Απόφοιτης του Τμήματος ΜΠΕΣ από τη συνεργασία με το
Γραφείο Διασύνδεσης

https://twitter.com/#!/
CareerDasta

Γίνετε fan του Γραφείου
Δ.Α.ΣΤΑ. στο facebook και
στο twitter και ενημερωθείτε
για τα νέα μας

Περιεχόμενα τεύχους:
Εμπειρία Απόφοιτης του Τμήματος
ΜΠΕΣ από τη συνεργασία με το
Γραφείο Διασύνδεσης

1

Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη Χίου
για το 1ο Θερινό Σχολείο Νεανικής
Επιχειρηματικότητας

2

Πρόγραμμα «Κινητικότητας» Ανέργων Πτυχιούχων του ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

3

4
Εκπαίδευση στη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών προς
άτομα με αναπηρίες
«ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ »
Με τη Συμβολή και του Γραφείου
Διασύνδεσης (Τοπικό Γραφείο Λήμνου) του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

5

Ημερίδα Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου

6

Η εμπειρία συνεργασίας μου με το Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου και τα άτομα
που το απαρτίζουν ήταν πολύτιμη και
μια σπουδαία βοήθεια για την εύρεση
εργασίας, ακόμη και τις δύσκολες αυτές εποχές, που η ανεργία φλερτάρει με
το 25%. Από τη στιγμή που απευθύνθηκα εκεί, όλοι οι υπεύθυνοι ήταν πρόθυμοι να σταθούν δίπλα μου & εξατομικευμένα προσέγγισαν τις ανάγκες μου.
Έτσι, μου δόθηκε μια λίστα επιχειρήσεων για να αποστείλω το βιογραφικό
μου, η οποία ήταν συνεπής σχετικά με
τον τομέα ενασχόλησης που αναζητούσα.
Η ανταπόκριση των εταιριών ήταν μεγάλη & σχεδόν σε όλες όσες απέστειλα
βιογραφικό έλαβα θετική απάντηση για
συνέντευξη. Σήμερα απασχολούμαι ως
εξωτερικός συνεργάτης της cosmoONE, μέλος του ομίλου εταιριών
ΟΤΕ και το αντικείμενό μου είναι ο
σχεδιασμός & η ανάπτυξη διαδραστικής, εκπαιδευτικής εφαρμογής για τις

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες.
Έχει μεγάλη αξία η αίσθηση ότι το Πανεπιστήμιό σου σε στηρίζει και μετά την απόκτηση του διπλώματος, στο δύσκολο δρόμο
της επαγγελματικής αποκατάστασης & με το
κύρος του ανοίγει νέους ορίζοντες. Εύχομαι
να συνεχιστεί η καλή δουλειά που διενεργείτε με όρεξη, διάθεση & αισιοδοξία.
Βαρβάρα Καπουράνη

Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη Χίου για το 1ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Στο πλαίσιο του 1ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Χίο, από 2 έως 6 Ιουλίου 2012 με θέμα «ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ
ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ» παρουσιάστηκαν από τους φοιτητές που συμμετείχαν, καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Οι ιδέες αυτές
αναγνωρίστηκε, ότι μπορούν να προσφέρουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, από τους τοπικούς φορείς και τους
επιχειρηματίες. Παρακάτω σας παραθέτουμε τη συγχαρητήρια επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Χίου κου Κωνσταντίνου
Γανιάρη στους Χιώτες φοιτητές, την κα Δ.Παλαιολόγου και τον κο Ε.Φραγκάκη, που παρουσίασαν την επιχειρηματική ιδέα
για την Παραγωγή κρασιού σε ειδικά βαρέλια από μαστιχόδενδρο.

Πρόγραμμα «Κινητικότητας» ανέργων πτυχιούχων
του ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί νέο πρόγραμμα κινητικότητας στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Leonardo
da Vinci. Στο πρόγραμμα
του Κ.Ε.Κ. θα συμμετάσχουν 30 άνεργοι πτυχιούχοι θετικών και θεωρητικών
σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και
άλλων ελληνικών ΑΕΙ και
ΑΤΕΙ, οι οποίοι θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή
προς τα αντικείμενα σπουδών τους σε 16 μικρομεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα,
εκπαιδευτικούς φορείς &
ένα νοσοκομείο σε Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Κύπρο, Σλοβακία & Σλοβενία.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν:
Άνεργοι πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ηλικίας
μέχρι 28 ετών (γεννημένοι
μετά τη 1/1/1984).
(Σημείωση: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί
φοιτητές και υποψήφιοι
διδάκτορες)
Το γνωστικό υπόβαθρο των
συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα κλάδων, όπως: Οικονομικά,
Διοίκηση
Επιχειρήσεων,
Πληροφορική,
Ανάπτυξη
Λογισμικού, Επιστήμη Υλικών, Βιολογικές Εφαρμογές,
Μικροβιολογία,
Χημεία,
Φυσική,
Φυσική/Χημεία
Πλάσματος, Χημεία και
Τεχνολογία Τροφίμων, Γεω-

λογία, Γεωγραφία, Γεωφυσική, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Υδροδυναμική, Ιατρική (Δερματολογία), Προσχολική Αγωγή, Επιστήμες
της Τέχνης, Media Art.
Η χρονική διάρκεια των
περιόδων
πρακτικής
άσκησης κυμαίνεται από 3
έως 6 μήνες. Οι πρώτες
περίοδοι πρακτικής άσκησης
θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο
του 2013 και θα ολοκληρωθούν σε διαδοχικές ροές
μέχρι το Μάιο του 2014.
Χρηματοδότηση συμμετεχόντων:
Η χρηματοδότηση των συμμετεχόντων καλύπτει:
α) υποτροφία για δαπάνες
διαβίωσης & ταξιδιωτικά
έξοδα (βάσει των ανώτατων
ποσών που έχει ορίσει η
Εθνική Μονάδα ΙΚΥ, ανάλογα με την χώρα υποδοχής
και την χρονική διάρκεια
της πρακτικής άσκησης) π.χ.
3μηνο στην Κύπρο: 2.990
Ευρώ
3μηνο στη Σλοβενία: 3.188
Ευρώ
4μηνο στην Ισπανία: 4.236
Ευρώ
4μηνο στη Δανία: 5.646
Ευρώ
β) δαπάνες προετοιμασίας
γ) ταξιδιωτική ασφάλιση
Διαδικασία αξιολόγησης
αιτήσεων συμμετοχής
Η προεπιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί
από Επιτροπές συναφούς
αντικειμένου μελών Δ.Ε.Π.
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ η τελική επιλογή
θα πραγματοποιηθεί από
τους οργανισμούς υποδοχής
του εξωτερικού. Προτεραιό-

τητα θα δοθεί στους Πτυχιούχους του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν
μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2012
στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ
http://dikeppee.uoi.gr/kekcurrent
Οι πρώτες αποστολές θα
ξεκινήσουν το Μάρτιο του
2013, ενώ το σύνολο του
έργου θα ολοκληρωθεί μέχρι
το Μάιο του 2014.
Περισσότερες πληροφορίες
για το πρόγραμμα μπορείτε
να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Κ. http://
dikeppee.uoi.gr/kekLeonardo
ΕΝΑΡΞΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 19 Οκτωβρίου 2012
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 9 Νοεμβρίου
2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου)
Οι αιτήσεις κατατίθενται ή
αποστέλλονται στα Γραφεία
του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος
Νιάρχος» - 451 10 Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Τηλ.: 26510-09141, 09131
(Μαρία
Παπαδοπούλου,
Σοφία Πέγκα)
Fax: 26510-09230
E-mail: kekuoi@cc.uoi.gr

Εκπαίδευση στη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
προς Άτομα με Αναπηρίες
Πρόσκληση σε 5ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στα πλαίσια του προγράμματος
GRUNDTVIG της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Σημαντικές πληροφορίες
Ποιο σεμινάριο; Εκπαιδεύοντας τους
εκπαιδευτές στην παροχή βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνιών) προς άτομα με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές τους ανάγκες.
Κάνει για μένα; Στοχευόμενο ακροατήριο:
• Δάσκαλοι (Εκπαίδευση Προδημοτική,
Δημοτική, Δευτεροβάθμια, Επαγγελματική, Ενηλίκων, Ειδική)
• Εκπαιδευτές δασκάλων
• Λειτουργοί καριέρας και σύμβουλοι
επαγγελματικής καθοδήγησης
• Επιθεωρητές
• Διευθυντές/διαχειριστές σχολείων/
οργανισμών που προσφέρουν εκπαίδευση
ενηλίκων
• Άλλο (επί πληρωμή ή εθελοντικό) προσωπικό διεύθυνσης στο ινστιτούτο/
οργανισμό
• Μη-εκπαιδευτικό γραμματειακό προσωπικό
• Μέλη συμβουλίων φοιτητών/δασκάλων
σε εκπαίδευση ενηλίκων
• Μέλη και εργαζόμενοι σε οργανισμούς
που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες
Χμμ…περί τίνος πρόκειται;
Οι στόχοι του εκπαιδευτικού σεμιναρίου
είναι:
- Η προσφορά περιεκτικής προσέγγισης
στην εκπαίδευση, μάθηση και αξιολόγηση (προσβάσιμων) βασικών δεξιοτήτων
ΤΠΕ, στοχεύοντας στην ενσωμάτωση
αυτής της περιεκτικής εκπαίδευσης στις
καθημερινές εκπαιδευτικές πρακτικές
(άτομα με αναπηρίες με τακτική εκπαίδευση),
- Η κατανόηση των βασικών προκλήσεων
των ΤΠΕ, αλλά και των ικανοτήτων που
σχετίζονται με τις αναπηρίες,
- Η κατανόηση και η υλοποίηση της διδασκαλίας ατόμων με αναπηρίες σε βασικά
θέματα ΤΠΕ, καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης,
- Η κατανόηση των πολιτισμικών και
κοινωνικών διαφορών που σχετίζονται με
άτομα με αναπηρίες διαφορετικής προέλευσης (π.χ. μετανάστες, πρόσφυγες,
άτομα εκτός Ευρώπης ή ενδο-ευρωπαϊκή
κινητικότητα),
- Η παροχή της εμπειρίας, μέσω επισκέψεων σε τοπικά κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχετικά με τον τρόπο που οι τοπικοί οργανισμοί που εκπροσωπούν άτομα

με αναπηρίες, ακόμα και τα ίδια τα
άτομα με αναπηρίες, αντιμετωπίζουν τα
θέματα της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων σε ΤΠΕ και την κατά συνέπεια
βελτίωση της δυνατότητας τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
- Η παροχή πρακτικής εμπειρίας στην
υλοποίηση προσβάσιμων πρακτικών
εκπαίδευσης, μέσω προσωποποίησης
ρόλων.
Σε ποια γλώσσα; Η βασική γλώσσα
διδασκαλίας θα είναι τα Αγγλικά, θα
υπάρχει όμως υποστηρικτικό υλικό σε
Ολλανδικά, Αγγλικά, Ελληνικά και
Λιθουανικά!
Πού; Τέσσερις επιλογές
1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Λάρνακα, Κύπρος, στις 11-15 Μαρτίου
2013. Εγγραφείτε μέχρι 25/02/2013!
2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Περιοχή Ypres, Βέλγιο, στις 20-24 Μαΐου 2013. Εγγραφείτε μέχρι 16/05/2013!
3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Vilnius, Λιθουανία, στις 01-05 Ιουλίου
2013. Εγγραφείτε μέχρι 17/06/2013!
Επιπλέον πληροφορίες;
Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο,
στη
διεύθυνση
http://
ec.europa.eu/education/
trainingdatabase/index.cfm?
fuseaction=DisplayCourse&cid=34259 ,
περιλαμβανομένων του πλήρους προγράμματος διδασκαλίας, των διοργανωτών, των τελών συμμετοχής και των
λεπτομερειών για τις επιλογές παρακολούθησης.
Θα λάβω πιστοποιητικό παρακολούθησης;
Ναί, θα λάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης σύμφωνα με το πρότυπο Europass Mobility certificate.
Ενδιαφέρον! Πώς μπορώ να εγγραφώ;
1. Πρώτα απ’ όλα παρακαλείστε να
κρατήσετε θέση και να λάβετε γραπτή επικύρωση προ-εγγραφής το συντομότερο, στέλνοντας σχετικό μήνυμα
στις διευθύνσεις που δίνονται πιο κάτω.
Αιτήσεις από χώρες εκτός της χώρας
διοργάνωσης του σεμιναρίου, αντιμετωπίζονται ευνοϊκά (λόγω κανόνων του
προγράμματος Grundtvig, μόνο το 1/3
των συμμετεχόντων μπορούν να προέρχονται από τη χώρα στην οποία διοργανώνεται το σεμινάριο).
ΠΡΟ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην Κύπρο: trainings@eurocyinnovations.com

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στο Βέλγιο: info@phoenixkm.eu
3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στη Λιθουανία: vilma@imotec.lt
4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στο Ηνωμένο Βασίλειο: david.brown@ntu.ac.uk
2. Υποβάλετε αίτηση για χορηγία!
Μόνο στην περίπτωση που δεν προέρχεστε από τη χώρα στην οποία διοργανώνεται το σεμινάριο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση των
εξόδων ταξιδιού, διαμονής, γευμάτων,
καθώς και δικαιωμάτων συμμετοχής.
Μπορείτε να βρείτε το Εθνικό σας Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Διά Βίου
Μάθησης, στη διεύθυνση http://
ec.europa.eu/education/lifelong-learning
-programme/national_en.htm και να
ακολουθήσετε τη διαδικασία υποβολής
αίτησης για χορηγία συμμετοχής σε σεμινάριο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης
Grundtvig! Αυτή η ευκαιρία είναι τώρα διαθέσιμη για το 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ.
Μπορείτε να ελέγχετε τακτικά για νέες
προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων που θα
καλύπτουν τα επόμενα σεμινάρια. Αναλόγως της αξιολόγησης της αίτησης σας,
μπορεί να λάβετε μέχρι και 2500 Ευρώ,
ποσό που θα καλύψει το σύνολο των
εξόδων συμμετοχής σας στα σεμινάρια.
3. Μόλις έχετε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Εθνικό σας Σημείο Επαφής
για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, ή
έχετε λάβει την τελική σας απόφαση να
συμμετέχετε με δικά σας έξοδα, παρακαλούμε ενημερώστε σχετικά τους διοργανωτές (ίδια στοιχεία επικοινωνίας όπως
δίνονται πιο πάνω για τις προ-εγγραφές)
για να γίνει επικύρωση της εγγραφής
σας! Προσοχή: όλη η διαδικασία θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στις
προθεσμίες που δίνονται για κάθε ένα
από τα σεμινάρια πιο πάνω.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνήσετε με: G.M EuroCy
Innovations Ltd 6 Yiannitson str., Flat
105, Strovolos, 2027, Nicosia, Cyprus.
P: +35799587884 – F: +357 22313876 Ε: info@eurocyinnovations.com – W:
http://www.eurocyinnovations.com
Πηγή Άρθρου: G.M EuroCy Innovations Ltd 6 Yiannitson str., Flat 105,
Strovolos, 2027, Nicosia, Cyprus. P:
+35799587884 – F: +357 22313876 - Ε:
info@eurocyinnovations.com – W:
http://www.eurocyinnovations.com

«ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ »
Με τη Συμβολή και του Γραφείου Διασύνδεσης (Τοπικό Γραφείο Λήμνου)
του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

University

Η «διασύνδεση» του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(παράρτημα Λήμνου) μεταξύ των επιχειρήσεων τροφίμων της Λήμνου, και του
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής που εδρεύει στην Λήμνο δημιουργεί καινοτόμες προοπτικές, ανάπτυξης
και συνεργασίας διότι βασίζεται: α) σε
σαφή, ξεκάθαρη στρατηγική, β) σε ένα
απλό και κατανοητό όραμα, και γ) σε
υλοποιήσιμους επιμέρους στόχους που
ολοκληρώνονται ήδη με επιτυχία, δίνοντας έτσι δυναμική και προώθηση στο
όλο εγχείρημα.
Το όραμα που έχει τεθεί είναι η αναδημιουργία της Λήμνου ως τον σύγχρονο σιτοβολώνα του Αιγαίου, όπως ήταν κάποτε.
Η στρατηγική που ακολουθείται είναι η
δημιουργία όλο και περισσότερων νέων,
καινοτόμων διατροφικών, «ποιοτικών
λημνιακών προϊόντων» βασιζόμενα στον
σχεδιασμό από το χωράφι στο ράφι.
Οι επιμέρους στόχοι που υλοποιούνται
ήδη είναι η παραγωγή, εμπορία, και επιτυχής εδραίωση εν λόγω προϊόντων στην
αγορά της Λήμνου, και σε άλλα μέρη της
Ελλάδος
Όπως τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξη
του ο κ. Μιχάλης Χρυσάφης συνιδιοκτήτης της εταιρείας αρτοζαχαροπλαστικής και τυροκομίας ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.
της Λήμνου, της μεγαλύτερης εταιρείας
τροφίμων στο νησί, μέλος του δικτύου
των συνεργαζόμενων εταιριών με το Πανεπιστημιακό Τμήμα:
Η πολιτική της εταιρείας Χρυσάφη για
«νέα» ποιοτικά Λημνιακά προϊόντα ξεκίνησε με το σύνθημα «από το χωράφι στο
ράφι», με τη συνδρομή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που βοήθησε τα μέγιστα. Έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία με
το πανεπιστημιακό τμήμα της Λήμνου, μας

βοηθάνε και τους βοηθάμε. Κάνουμε μία
προσπάθεια για να διαφυλάξουμε και να
αναδείξουμε τα επώνυμα. Δυστυχώς η
πολιτεία δε διαθέτει τους μηχανισμούς
για να διαφυλάξει τα προϊόντα μας, από
τους επίδοξους αντιγραφείς. Αυτό το
κάνουμε εμείς, με τη βοήθεια και του
πανεπιστημίου, και εκεί στηρίζουμε όλη
μας την προσπάθεια (Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, Μυτιλήνης 15/6/2012).
Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας και
στρατηγικής ανάπτυξης η εταιρεία
ΧΡΥΣΑΦΗΣ παράγει ήδη ένα ψωμί με
ιδιαίτερα, ελκυστικά οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερο, διαφορετικά, και άκρως ελκυστικό στον Έλληνα καταναλωτή! Παράγεται σε δύο τύπους:
-Συμβατικό και
-Ολικής αλέσεως
Ψωμί από Μαυράγανι Λήμνου
Παράγεται αποκλειστικά από την εταιρεία ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. και
διακινείται μέχρι σήμερα στο νησί της
Λήμνου από τα 9 μαγαζιά της εταιρείας
(υπάρχει σχεδιασμός για την τυποποίηση του και την εξαγωγή και εκτός νησιού, δεδομένου ότι είναι ζυμωτό ψωμί
διάρκειας 7 ημερών).
Για την παραγωγή του χρησιμοποιείται
σιτάρι ποικιλίας Μαυραγάνι Λήμνου,
που είχε να καλλιεργηθεί στο νησί 30
και πλέον έτη, και καλλιεργείται σήμερα, μέσω «συμβολαιακής καλλιέργειας», από την εταιρεία ΣΑΛΑΜΟΥΣΑΣ.
Οι ποσότητες καλλιέργειας, καθώς και
οι συμμετέχοντες στην συμβολαιακή
καλλιέργεια γεωργοί, ακολουθούν ανοδικές τάσεις, δεδομένης της αυξητικής
κατανάλωσης του τελικού προϊόντος,
και είναι οι ακόλουθες:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΜΑΥΡΓΑΝΗ
ΛΗΜΝΟΥ

Έτος
παραγωγής

Εμπλεκόμενοι
Γεωργοί

2010
2011
2012

6
11
22

Στρέμματα
καλλιεργήσιμα
150
300
480

Τα στοιχεία του πίνακα αναδεικνύουν
ότι το εν λόγω προϊόν δημιούργει ήδη
καλλιέργεια στρεμμάτων της γόνιμη
Λημνιακής γης, και ένα επιπλέον προσοδοφόρο προϊόν παραγωγής για τους εμπλεκόμενους παραγωγούς με αυξητικές
τάσεις, χωρίς την συμβολή και ανάγκη
«επιδότησης»!
Το καθεστώς της συμβολαιακής καλλιέργειας, το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, εξασφαλίζει από την αρχή της
καλλιεργητικής περιόδου προμήθεια του
συνόλου του παραγομένου προϊόντος σε
καθορισμένη τιμή από την εταιρεία που
συμβασιοποιείται με τον γεωργό. Η αμοιβή ανά κιλό ακολουθεί τους κανόνες
της ελεύθερης αγοράς, και δεν έχει καμία σχέση με επιδοτήσεις ή άλλου είδους
Ευρωπαϊκές ενισχύσεις του παρελθόντος.

Ημερίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου οργάνωσαν Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:
« Η Μεντορεία (Mentoring) στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά:
Αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής».
Η Ημερίδα αποσκοπούσε στην παρουσίαση και την ενίσχυση του προβληματισμού που αναπτύσσεται κατά τα τελευταία χρόνια γύρω από την τεκμηριωμένη παιδαγωγική αξιοποίηση των θεσμού της Μεντορείας (Mentoring) ως ποιοτικής πρακτικής
για τη συστημική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των φοιτητών/τριων και την ενδιάμεση συνεργασία μεταξύ του Π.Τ.Δ.Ε. και
των σχολικών μονάδων.
H Μεντορεία αποτελεί ερευνητικό προϊόν των Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης ΕΠΕΑΚ και ΕΣΠΑ. Πιο συγκεκριμένα το
2008 διοργανώθηκε ημερίδα, με καλεσμένους από τη Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία και Φιλανδία, όπου παρουσιάστηκε ο τρόπος
οργάνωσης των πρακτικών ασκήσεων. Στη συνέχεια, μετά από εστιασμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση συνεργαστήκαμε με το
Goehte Universität και μελετώντας το μοντέλο που εφαρμόζεται εκεί διαμορφώσαμε το μοντέλο αναστοχαστικής πρακτικής
που εντάχτηκε πιλοτικά στις πρακτικές ασκήσεις ΕΣΠΑ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το μοντέλο αυτό
αξιολογείται ανά εξάμηνο και αναδιαμορφώνεται σε μόνιμη βάση.
Στο πλαίσιο της Ημερίδας Συνεδρίου, που έγινε στις 10 Οκτωβρίου 2012 στο Ενυδρείο Ρόδου, παρουσιάστηκαν κριτικές θεωρήσεις και διατυπώθηκαν ιδέες και προτάσεις με στόχο τη βέλτιστη αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων. Συγκεκριμένα η
δομή της ημερίδας ήταν η ακόλουθη και περιελάμβανε εννιά θεματικές ενότητες:
Καλωσόρισμα / Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε., Αν. Καθηγητή Κώστα Βρατσάλη.
Η φιλοσοφία της Μεντορείας (Mentoring) στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Π.Τ.Δ.Ε.. (Αλιβίζος Σοφός, Αν.
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.)
Η Μεντορεία (Mentoring) στο γλωσσικό γραμματισμό. (Μαριάνθη Οικονομάκου, Διδάσκουσα Π.Δ. 407/80 Π.Τ.Δ.Ε.)
Ο Θεσμός του Μέντορα και η Μεντορική Σχέση στο Πλαίσιο του Σύγχρονου Δημοτικού Σχολείου. (Δρ. Εμμ. Σοφός,
Σχολικός Σύμβουλος 4ης Εκπ. Περιφέρειας Δωδεκανήσου. Παρεμβάσεις: Ε. Σταυροπούλου, Χ. Ψαρράς, Π. Σπανός,
Σχολικοί Σύμβουλοι 1ης, 2ης & 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Α/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου αντίστοιχα.)
Απόψεις Διευθυντών συνεργαζόμενων σχολείων με το θεσμό της Μεντορείας (Mentoring). (Ηλ. Βασιλειάδης, Στ.
Μαντικού, Τ. Μακρογιάννη, Κ. Μανής, Διευθυντές 1ου ΠΠΣ, 2ου ΠΠΣ, 7ου ΔΣ, 12ου ΔΣ Ρόδου αντίστοιχα.)
Εμπειρία φοιτητών/τριών από την Πρακτική Άσκηση της Μεντορείας (Mentoring). (Ελευθερία Χριστοδούλου, φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε.).
Προοπτικές της Μεντορείας (Mentoring) ως εργαλείου μετασχηματισμού. (Μαρία Μπακαρή, Ψυχολόγος).
Προϋποθέσεις αποτελεσματικής Μεντορείας (Mentoring): Απόψεις φοιτητών/τριών στα πλαίσια της Πρακτικής
Άσκησης. (Απόστολος Κώστας, Μέλος ΕΤΕΠ Π.Τ.Δ.Ε., υπ. Διδάκτορας Παν. Αιγαίου).
Απόψεις εκπαιδευτικών – μεντόρων αναφορικά με το πιλοτικό πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. (Ιωάννα Τσάρπα,
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Π.Τ.Δ.Ε., υπ. Διδάκτορας Παν. Αιγαίου).
Νέα περίοδος συνεργασίας Π.Τ.Δ.Ε. – Σχολείων – Φοιτητών/τριών για την Πρακτική Άσκηση, ακαδημαϊκό έτος
2012-2013. (Αλιβίζος Σοφός, Αν. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από Εθνικούς Πόρους.

