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Συμμετοχή της Δ.Α.ΣΤΑ. στην Έκθεση των Βρετανικών Πανεπιστημίων
Από το Σάββατο 01 Απριλίου
έως την Κυριακή 02 Απριλίου
2012 πραγματοποιήθηκε στο
Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα
η Έκθεση του Βρετανικού
Συμβουλίου (British Council)
με θέμα τις Σπουδές στην
Βρετανία «Education UK: Infinite Opportunities». Μαθητές,
φοιτητές και γονείς είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για
τα Προγράμματα Σπουδών 43
Βρετανικών Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων. Εκπρόσωποι από
Πανεπιστήμια
και
άλλα
Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα
Ανώτερης
και
Ανώτατης
Εκπαίδευσης
παρείχαν
πληροφορίες για Πτυχιακές και
Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς
και
για
ερευνητικά
προγράμματα και υποτροφίες.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της
εκδήλωσης,
διεξήχθησαν
ενημερωτικά σεμινάρια με
συμμετοχή
καθηγητών
Βρετανικών Πανεπιστημίων .
Η Δομή Απασχόλησης &
Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) και
το
Γραφείο
Πρακτικής
Άσκησης (Κεντρική Δομή) του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου
συμμετείχαν
στην
Έκθεση του British
Council αξιοποιώντας
τη δυνατότητα επαφής
με
Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Ιδρύματα
&
Εκπαιδευτικούς
Φορείς
της
Μ.
Βρετανίας.
Από τα 43 Βρετανικά
Πανεπιστήμια
που
πήραν μέρος στην
Έκθεση τα 39 είχαν
τμήματα αντίστοιχα με
αυτά
του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Σε όλα τα

πανεπιστημιακά
ιδρύματα
δόθηκε ενημερωτικό υλικό
μεταφρασμένο στα αγγλικά και
συγκεκριμένα το πεντάπτυχο
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με
όλα τα Τμήματα και τα
Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και δισέλιδο
ενημερωτικό φυλλάδιο με τη
δράση της Δ.Α.ΣΤΑ. και των
υποκείμενων δομών της (ΠΑ,
ΓΔ, ΜΚΕ).
Οι
εκπρόσωποι
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου είχαν
την ευκαιρία να ενημερώσουν
τους Βρετανούς ομολόγους
τους, για τα Προπτυχιακά και
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών του Ιδρύματος, για τη
δράση
της
Δομής
Απασχόλησης
και
Σταδιοδρομίας
(και
των
υποκείμενων
δομών
ήτοι
Γραφείο
Διασύνδεσης
–
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
– Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας)
και
ειδικότερα για το Πρόγραμμα
Πρακτικής
Άσκησης
που
υλοποιείται στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2007-2013.

Απώτερος στόχος της
παρουσίας της Δ.Α.ΣΤΑ του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στην
εν λόγω εκδήλωση ήταν η
σύν αψ η Π ρωτο κό λλων
Συνεργασίας
με
Πανεπιστήμια —Ερευνητικά
Ιν στιτο ύτα
και
Εκπαιδευτικούς Φορείς της
Μ. Βρετανίας σε θέματα που
άπτονται της Πρακτικής
Άσκησης φοιτητών σε
επιχειρήσεις, φορείς και
Ερευνητικά Ινστιτούτα της
Μ. Βρετανίας, καθώς και της
ερευνητικής και εργασιακής
εμπειρίας των φοιτητών του
Ιδρύματος στο εξωτερικό.
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Εργαστήρια Βιογραφικού Σημειώματος & Συνέντευξης Επιλογής μέσω
τηλεδιάσκεψης σε Ρόδο, Χίο, Σάμο, και Σύρο

Το Γραφείο Διασύνδεσης στο
πλαίσιο του προγράμματος
πληροφόρησης και κατάρτισης
των
φοιτητών
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου σε
θέματα συμβουλευτικής
διοργάνωσε στη Ρόδο – Χίο
αρχικά και στη Σάμο – Σύρο στη
συνέχεια, εργαστήρια Σύνταξης
Βιογραφικού Σημειώματος και
Συνέντευξης Επιλογής στις 29
και 30 Μαρτίου 2012 αντίστοιχα.
Τ α
ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α

π ρ α γ μ α τ ο πο ι ή θ η κ α ν μ έ σ ω
τηλεδιάσκεψης από τη κεντρική
δομή του Γραφείου Διασύνδεσης
στη Μυτιλήνη.
Στα Εργαστήρια Βιογραφικού
Σημειώματος και Συνέντευξης
Επιλογής αναλύθηκαν οι βασικές
αρχές σύνταξης CV και
παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι
θεματικές ενότητες που το
απαρτίζουν, καθώς και οι στόχοι
και το είδος της προετοιμασίας
που απαιτείται για μια
συνέντευξη. Παρουσιαστήκαν,
τέλος, δείγματα «καλών» και
«κακών» βιογραφικών
σημειωμάτων και τα «ναι» και τα
«όχι» κατά τη διεξαγωγή της
συνέντευξης, καθώς και τα
«μυστικά» της επιτυχίας.
Οι συμμετέχοντες στα
εργαστήρια είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν
για τον τρόπο σύνταξης
ενός ανταγωνιστικού
βιο γραφικο ύ και τις

βέλτιστες τεχνικές της
συνέντευξης επιλογής.
Η ενεργή συμμετοχή των
φοιτητών και η κατάθεση των
εμπειριών τους κατά τη διάρκεια
των εργαστηρίων ήταν
καταλυτικής σημασίας. Αποτελεί
χαρά μας όταν οι φοιτητές (και
όχι μόνο) ανταποκρίνονται σε
τέτοιου είδους δραστηριότητες
και όταν στην ανατροφοδότησή
τους σημειώνουν ότι τα
εργαστήρια αυτά είναι ιδιαιτέρως
χρήσιμα στην προσπάθειά τους.

Επιλογή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η επιλογή Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) μπορεί να αποδειχθεί
τελικά μία δύσκολη
διαδικασία. Παρακάτω θα
βρείτε μία λίστα με
ερωτήματα, ώστε να
βοηθηθείτε στην επιλογή του
μεταπτυχιακού που σας
ταιριάζει.
Τομέας Σπουδών
Τι θέλω να σπουδάσω; Αφού
απο φασίσω τον τομ έα
εξειδίκευσης, ψάχνω
Ιδρύματα που προσφέρουν
Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο
αντικείμενο που έχω επιλέξει.
Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α
Μεταπτυχιακών Σπουδών και
Ιδρύματα
Έχω δει το πρόγραμμα
σπουδών και τα μαθήματα
που προσφέρει το κάθε ΠΜΣ;

Οι διδάσκοντες είναι διακεκριμένοι
στους τομείς τους και δραστήριοι
στον ερευνητικό τομέα;
Η πιστοποίηση είναι
μεταφερόμενη; Η πιστοποίηση που
δίνει το τμήμα αναγνωρίζεται στη
χώρα που θέλω να εργαστώ;
Υποδομές και παροχές του
Ιδρύματος
Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για
τη διεκπεραίωση των σπουδών;
(βιβλιοθήκες, υπολογιστές,
εργαστήρια και λοιπά)
Υπάρχουν κάποιες έξτρα παροχές
που δίνει το Ίδρυμα;
Κριτήρια Εισαγωγής
Κάθε Τμήμα έχει τα δικά του
κριτήρια εισαγωγής. Στην Ελλάδα
κάθε έτος (εάν πρόκειται για ΠΜΣ
μονοετούς φοίτησης) βγαίνει
προκήρυξη για το πρόγραμμα. Εάν
ψάχνετε ΠΜΣ πριν την
ανακοίνωση για το νέο ακαδημαϊκό
έτος, μπορείτε να μελετήσετε αυτή

προηγούμενης ακαδημαϊκής
χρονιάς για να πάρετε μία
ιδέα.
Κόστος προγράμματος και
διαμονής
Πόσο
κοστίζει
το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών;
Ποιο είναι το κόστος ζωής
στην πό λη -χώρα που
διεξάγεται το ΠΜΣ;
Για
περισσότερες
πληροφορίες ή διευκρινίσεις
μη
διστάσετε
να
επικοινωνήσετε με το
Γραφείο Διασύνδεσης. Το
προσωπικό του μπορεί να
σας βοηθήσει στην
αν αζήτηση
το υ
μεταπτυχιακού που σας
ταιριάζει.

ΤΕΥΧΟΣ
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Θέσεις ΠΑ για φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Φλόριντα των ΗΠΑ

University of Florida, το Edison State
College και το U.S. Department of
Energy, σε διάφορα ερευνητικά projects που σχετίζονται κυρίως με
ενέργεια και περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να απευθύνεστε:

Ινστιτούτο Έρευνας προσφέρει ευκαιρίες
πρακτικής άσκησης σε φοιτητές του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Φλόριντα
των ΗΠΑ.
Πρόκειται για την Intelligentsia, International, Inc, η οποία συνεργάζεται με το

Megan Chuin
Intelligentsia International
trainings@intelligentsiainternational.org
http://www.intelligentsiainternational.org/

132 τοπικές δράσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Νέο πρόγραμμα του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για κατάρτιση και προώθηση της απασχόλησης
ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού)
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των
Σχεδίων Δράσης των Αναπτυξιακών
Συμπράξεων για την υλοποίηση του
προγράμματος «Τοπικές δράσεις
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες
ομάδες» (Τοπ/ΕΚΟ) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013».
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν συνολικά
132 Σχέδια Δράσης, συνολικού
προϋπολογισμού 60.000.000€, από
τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν
πάνω από 12.000 άνεργοι.
Κεντρικός στόχος του προγράμματος
είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση
του κοινωνικού αποκλεισμού των
ευπαθών κοινωνικά ομάδων, οι
οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από την
οικονομική κρίση, μέσω της ένταξης
και επανένταξής τους στην αγορά
εργασίας. Ειδικότερα, μέσω του
προγράμματος, οι άνεργοι
ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις
αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες
ώστε να έχουν περισσότερες
ευκαιρίες απασχόλησης στην τοπική
αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των
Τοπ/ΕΚΟ χρηματοδοτούνται δράσεις
όπως επαγγελματική κατάρτιση και

επιμόρφωση, πρακτική άσκηση σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις,
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την
ίδρυση νέων επιχειρήσεων, κτλ.
Οι περιοχές και οι τομείς
παρέμβασης προσδιορίστηκαν στα
Σχέδια Δράσης που υποβλήθηκαν
από τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις,
στις οποίες συμπράττουν ο
δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η
εγγραφή των ωφελουμένων
ανέργων στο Μητρώο Ανεργίας
του ΟΑΕΔ, ή στον Ειδικό
Κατάλογο εκτός Μητρώου
ανεργίας του ΟΑΕΔ και επιπλέον
να ανήκουν σε μια από τις
παρακάτω κατηγορίες πληθυσμού:
- Μακροχρόνια άνεργοι άνω των
45 ετών με χαμηλά τυπικά
προσόντα- Άτομα με αναπηρία Αρχηγοί μονογονεϊκών
οικογενειών - Γυναίκες θύματα
ενδοοικογενειακής βίας Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking - Μετανάστες,
παλιννοστούντες, πρόσφυγεςΆτομα με Θρησκευτικές και
πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες -

Αιτο ύν τες
άσυλο
Αποφυλακισθέντες - Πρώην χρήστες
ουσιών - Οροθετικοί - ΆστεγοιΆτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση
φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις
λ ό γ ω
σ ε ξ ο υ α λ ι κ ο ύ
προσανατολισμού ή/και λόγω
ταυτότητας κοινωνικού φύλου.
Φορέας Διαχείρισης των
προγραμμάτων είναι η Ειδική
Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη
και την Κοινωνική Οικονομία της
Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του
Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΥΚΕΚΟ).
Οι πίνακες κατάταξης των
προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί
καθώς και αναλυτικότερες
πληροφορίες για τα προγράμματα
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
www.keko.gr.

Προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου στο πλαίσιο της υλοποίησης του
Πιλοτικού Προγράμματος για την Κινητικότητα των Νέων του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας 20122013
Το πιλοτικό πρόγραμμα για την εκπαιδευτική κινητικότητα των νέων σχεδιάστηκε με σκοπό να προωθήσει ελκυστικές
εκπαιδευτικές επιλογές από τον χώρο της Μεσογείου, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- μεταδευτεροβάθμια προγράμματα εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη της περιοχής,
- αρχική εργασιακή εμπειρία και
- αξιοποίηση των αποκτώμενων δεξιοτήτων στις χώρες καταγωγής των σπουδαστών.
Κατά τη διάρκεια της τριετούς πιλοτικής φάσης του προγράμματος ΜΟΥ προωθείται η ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων
σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, με συμμετοχή τουλάχιστον δύο Α.Ε.Ι. από διαφορετικές, συμμετέχουσες, χώρες, με
επίκεντρο τα προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου και σκοπό να παράσχει στους φοιτητές τους
απαραίτητους πόρους, ώστε να διευκολύνεται η διαπανεπιστημιακή κινητικότητά τους, καθώς και η προσωρινή εγκατάσταση
και αρχική επαγγελματική τους εμπειρία στην συμμετέχουσα χώρα της επιλογής τους.
Ως εκ τούτου, επιδιωκόμενοι στόχοι κατά την τριετία 2011-2014 είναι οι ακόλουθοι:
α) Η επιλογή προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που θα ανταποκρίνονται σε γνωστικά αντικείμενα
μεσογειακού ενδιαφέροντος και στα οποία θα αποδοθεί ο χαρακτηρισμός ΜΟΥ (σήμα, "ΜΟΥ"), βασισμένη σε προσκλήσεις για
υποβολή προτάσεων από τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης των συμμετεχουσών χωρών.
β) Η παροχή υποτροφιών διαπανεπιστημιακής κινητικότητας και αριστείας που θα επιτρέπουν στους φοιτητές να συμμετέχουν
στα προγράμματα με τον χαρακτηρισμό "ΜΟΥ", να απολαμβάνουν διευκολύνσεις που θα τους επιτρέπουν την είσοδο και την
παραμονή σε μια από τις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και την απόκτηση μίας πρώτης εργασιακής εμπειρίας.
γ) Η κινητοποίηση φορέων, μεσογειακών δικτύων και των χωρών που συμμετέχουν, ώστε να διασφαλίζεται η υποστήριξη των
φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και η πρόσβασή τους σε μία βάση δεδομένων αναφορικά με θέσεις
πρακτικής άσκησης και εργασίας.
δ) Η προσφορά, στους δικαιούχους των υποτροφιών, της δυνατότητας αξιοποίησης των δεξιοτήτων τους στις χώρες προέλευσής
τους.
Τα γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος της συνεργασίας είναι:
Θετικές επιστήμες και μηχανική (Γεωργία, Αλιεία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Επιστήμες της γης, Επιστήμες των
Υπολογιστών, Μαθηματικά, Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρονική, Μηχανική, Αστικός Σχεδιασμός, Μεταφορές).
Κοινωνικές Επιστήμες (Δίκαιο, Πολιτισμός, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικά,
Χρηματοοικονομικά, Τουρισμός, Αθλητισμός, Εκπαίδευση).
Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Βιολογία, Βιοτεχνολογία).
Επιπλέον των ανωτέρω πεδίων, που έχουν επιλεγεί από τις συμμετέχουσες χώρες, το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας αξιολογεί
κατά προτεραιότητα προτάσεις που εμπίπτουν σε έναν από τους παρακάτω τομείς δράσης της Ένωσης για την Μεσόγειο:
Απορρύπανση της Μεσογείου.
Θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές.
Ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας.
Πολιτική προστασία.
Ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Τα προσφερόμενα κοινά προγράμματα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, α) Μεταπτυχιακού και β) Διδακτορικού
επιπέδου, για το 2012-2013, στα οποία ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ συμμετέχουν ως συντονιστές ή ως εταίροι είναι τα κάτωθι:
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα

Συντονιστής

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα

Ειδίκευση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΤΕΙ Πάτρας

Διατήρηση Βιοποικιλότητας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

- Politecnico of Bari (Ιταλία) Afyon Kocatepe University
(Τουρκία)
- Université Montpellier 2 (Γαλλία)

Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

- Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand (Γαλλία)

«Πληθυσμός
Προοπτικές»

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Université Montesquieu –Bordeaux IV

–

Ανάπτυξη

–

Στρατηγικές

Πρόγραμμα

Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών
Συντονιστής

Τεχνική Περιβάλλοντος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ψυχρό πλάσμα σε ατμοσφαιρική πίεση για
βιοϊατρικές εφαρμογές

Πανεπιστήμιο Πατρών

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα
- Universitat Politécnica de Catalunya Barcelona Tech (Ισπανία)
- Université de Pau et Pays de l’Adour
(Γαλλία)

Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν σε κάποιο από τα ανωτέρω προγράμματα σπουδών στα οποία μετέχουν ελληνικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε άλλα προσφερόμενα προγράμματα υπό το Σήμα ΜΟΥ, μπορούν να συμβουλεύονται την αρμόδια
ιστοσελίδα και στην συνέχεια να απευθύνονται στο Ίδρυμα που έχει τον συντονισμό του προγράμματος σπουδών της
επιλογής τους. Όλες οι σχετικές πληροφορίες, καθώς και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων για την παροχή υποτροφιών
κινητικότητας είναι διαθέσιμα στην αγγλική και γαλλική γλώσσα στις παρακάτω ιστοσελίδες:
http://catalogue.mediterraneanofficeforyouth.com/ ,http://catalogue.officemediterraneendelajeunesse.org
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Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και
πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα
υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ξεκίνησε
τη
Δευτέρα
09/04/2012 και θα διαρκέσει
έως
την
Παρασκευή
25/05/2012, η ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων ανέργων
για τη συμμετοχή τους σε
πρόγραμμα
κατάρτισης
ανέργων διάρκειας 100 ωρών,
σε
Βασικές
Δεξιότητες
Πληροφορικής
και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται
να εγγραφούν στο Μητρώο
Ωφελουμένων
για
να
καταρτιστούν
στο
προαναφερόμενο πρόγραμμα,
πρέπει να συμπληρώσουν και
να υποβάλουν σε ηλεκτρονική
μορφή, μέσω διαδικτύου, στην
ειδική
ιστοσελίδα
(http://
www.voucher.gov.gr) τη φόρμα
«Αίτηση συμμετοχής».
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί
από πιστοποιημένα Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν
στους καταρτιζόμενους και τη
δυνατότητα πιστοποίησης από
Φορείς Πιστοποίησης των
βασικών δεξιοτήτων στη χρήση
ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν κατά
τη διάρκεια της κατάρτισης.
Καινοτομία
του
προγράμματος αποτελεί η
χρήση για πρώτη φορά σε
προγράμματα
κατάρτισης
ανέργων του Υπ. Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης και
του ΟΑΕΔ, της «επιταγής
κατάρτισης», η οποία θα
χορηγείται από τα ΚΠΑ2 του
ΟΑΕΔ
στους
ανέργους,
προκειμένου να καταρτιστούν
σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της
επιλογής τους, στο παραπάνω
γνωστικό αντικείμενο.
Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω
αυτοματοποιημένης
ηλεκτρονικής διαδικασίας και
με συγκεκριμένα κριτήρια
(ηλικία
και
διάρκεια
ανεργίας), με προτεραιότητα
στους ανέργους νέους και
στους ανέργους άνω των 55
ετών, και θα εγγραφούν από

τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο
Ωφελουμένων της δράσης.
Δικαίωμα συμμετοχής στη
Δράση και εγγραφής
στο
Μητρώο Ωφελουμένων έχουν
οι
άνεργοι,
που
είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανέργων
του
ΟΑΕΔ,
ανεξάρτητα αν λαμβάνουν
επίδομα ανεργίας ή όχι.
Οι
Ωφελούμενοι
δεν
επιτρέπεται
να
έχουν
παρακολουθήσει το τελευταίο
ημερολογιακό έτος ή να
παρακολουθούν
άλλο
πρόγραμμα κατάρτισης, που
οδηγεί
σε
πιστοποίηση
βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.
Η συμμετοχή στις εξετάσεις
πιστοποίησης
είναι
υποχρεωτική
για
τους
Ωφελούμενους.
Τα ΚΕΚ θα υποβάλλουν
ηλεκτρονική
αίτηση
συμμετοχής στην παρούσα
διαδικασία, από τη Δευτέρα
09/04/2012 και καθ’ όλη τη
διάρκεια
υλοποίησης
της
δράσης,
στην
ειδική
ιστοσελίδα της δράσης (http://
www.voucher.gov.gr).
Ο αριθμός των Ωφελουμένων
που θα συμμετέχουν στα
προγράμματα κατάρτισης, σε
όλες τις Περιφέρειες της
χώρας, ανέρχεται περίπου σε
18.332 άτομα.
Κάθε
Ωφελούμενος
θα
παραλάβει
Επιταγή
Κατάρτισης
οικονομικής
αξίας 700 ευρώ, η οποία
ενσωματώνει την αμοιβή του
ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που
παρέχει, καθώς και για τις
υπηρεσίες πιστοποίησης των
γνώσεων.
Κάθε Ωφελούμενος, αφού
ολοκληρώσει το πρόγραμμα
κατάρτισης
και κατόπιν
συμμετοχής
του
στη
διαδικασία πιστοποίησης των
δεξιοτήτων του, δικαιούται να
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το
οποίο έχει συνολική αξία
πεντακόσια (500) ευρώ.

Το
πρόγραμμα
συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο
του
Ε.Π.
“Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού” και
ο
συνολικός
προϋπολογισμός
του
ανέρχεται,
συμπεριλαμβανομένων και
των
εκπαιδευτικών
επιδομάτων σε 22.000.000 €.
Περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται
στην
ειδική
ιστοσελίδα της δράσης
http://www.voucher.gov.gr
καθώς και στην ιστοσελίδα
του ΟΑΕΔ
http://www.oaed.gr.

1ο Θερινό Σχολείο του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Με ιδιαίτερη χαρά το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί στο 1 ο
Θερινό Σχολείο που θα διοργανώσει στις 26-31 Αυγούστου 2012 στη Μύρινα, Λήμνου με θέμα:
«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ και ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ:
Σύγχρονες Τάσεις στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής»
Το περιεχόμενο του Θερινού Σχολείου αφορά τα Μεσογειακά Τρόφιμα και τη Διατροφική τους Αξία, μέσα από το πρίσμα
των σύγχρονων τάσεων που διαμορφώνονται στην Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής και θα αναπτυχθεί σε τρεις
Θεματικές Ενότητες:
1η Θεματική Ενότητα: Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Μεσογείου γενέτειρα αξιών, αγαθών και υπηρεσιών
2η Θεματική Ενότητα: Μεσογειακά Τρόφιμα: παραγωγή, διατροφική αξία και ποιότητα προϊόντων
3η Θεματική Ενότητα: Μεσογειακή Διατροφή: ένα πολύτιμο εργαλείο για την προστασία της υγείας του σύγχρονου
ανθρώπου
Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές ελληνικών και ξένων
πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων βιοεπιστημών και επιστημών υγείας, βιολόγους, χημικούς, γεωπόνους,
ιατρούς, διατροφολόγους/διαιτολόγους, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές και περιβαλλοντολόγους. Αίτηση
συμμετοχής μπορούν, επίσης, να υποβάλουν επιστήμονες και τελειόφοιτοι φοιτητές με γνωστικό αντικείμενο που άπτεται
των επιμέρους αξόνων του γνωστικού αντικειμένου του Θερινού Σχολείου.
Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πλήθος ακαδημαϊκών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του
εσωτερικού και του εξωτερικού με διεθνή αναγνώριση και παρουσία στον τομέα των Τροφίμων και της Διατροφής. Οι
εκπαιδευόμενοι θα έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά επιτυχημένα παραδείγματα παραγωγής
μεσογειακών διατροφικών προϊόντων της Λημνιακής γης και να εκπαιδευτούν σε τεχνικές παραγωγής και επεξεργασίας
τοπικών, παραδοσιακών τροφίμων.
Στους συμμετέχοντες θα διατεθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης που θα συνοδεύεται με
αντιστοίχηση πιστωτικών μονάδων (ECTS) ή/και αντιστοίχηση στο εθνικό ή ευρωπαϊκό (EQF) πλαίσιο δια βίου μάθησης.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
(www.fns.aegean.gr) και στην κεντρική ιστοσελίδα των Θερινών Σχολείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://
mediterrafoods2012.pns.aegean.gr)

1ο Θερινό Σχολείο Νεανικής
Επιχειρηματικότητας
"ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ
ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ"
Χίος
2 έως 6 Ιουλίου 2012

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σας ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στο 1ο
Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας με θέμα «ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ
ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ» που διοργανώνει στη Χίο από 2 έως 6 Ιουλίου 2012,
παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 8 Μαϊου 2012.
Πληροφορίες: chios.mke@aegean.gr, 22710 35083 κα. Αργυρώ Αμπαζή
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.

