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Διημερίδα Γραφείου Διασύνδεσης και L.L.P. Erasmus

Όλες οι αφίσες του διαγωνισμού εκτέθηκαν, ώστε να τις απολαύσουν οι προσκεκλημένοι!

Με αφορμή τον εορτασμό των 25 χρόνων του Προγράμματος Erasmus, το Γραφείο
Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και το Γραφείο L.L.P. Erasmus
του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνδιοργάνωσαν διημερίδα με τίτλο “Erasmus: A good friend
for 25 years. International Partners Forum: Opportunities for Mobility & Scholarships”.
Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Μαΐου 2012 και οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από εκπροσώπους μορφωτικών
τμημάτων και Πανεπιστημίων του εξωτερικού για ευκαιρίες εκπαίδευσης και
χρηματοδότησης σπουδών στο εξωτερικό, για το πρόγραμμα Erasmus καθώς και για
προγράμματα μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Σημαντική ήταν και η κατάθεση εμπειριών
φοιτητών μας από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus, όπως και η ενημέρωση
της AIESEC. Η AIESEC είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός
που διοικείται αποκλειστικά από φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους και δίνει την
ευκαιρία σε μέλη του να συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανταλλαγής μέσω του οποίου
μπορούν να ζήσουν και να εργαστούν σε μια από τις 107 χώρες του δικτύου της από 2
μήνες μέχρι 1,5 χρόνο.

Ο Δημήτρης Αθανασέλος μετά τη βράβευσή του για τη νικήτρια αφίσα του
διαγωνισμού με τις συναδέλφους από
το L.L.P. Erasmus!

Στη διημερίδα οι ενδιαφερόμενοι είχαν, επίσης, την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή και να
συνομιλήσουν με τους εκπροσώπους των Ιδρυμάτων θέτοντας προσωπικά τα ερωτήματά
τους, αλλά και να επισκεφτούν τον εκθεσιακό χώρο και να προμηθευτούν ενημερωτικό
υλικό. Ήταν μία μοναδική ευκαιρία τόσο για τους φοιτητές μας όσο και για το
ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό να ανταλλάξουν απόψεις σε θέσεις κοινού
ενδιαφέροντος που αφορούν την ανάπτυξη και την έρευνα.
Η εκδήλωση έκλεισε με την τελετή βράβευσης για το διαγωνισμό αφίσας που είχε
προκηρύξει το γραφείο L.L.P. Erasmus του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο νικητής του
διαγωνισμού, Δημήτρης Αθανασέλος, Φοιτητής του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας
και Επικοινωνίας κέρδισε το βραβείο της καλύτερης αφίσας, το οποίο συνοδευόταν και
από το χρηματικό έπαθλο των 4οο€.

Εγγραφές παρακολούθησης και συμμετοχής

Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν και παρακολούθησαν την εκδήλωση!

Στην εκδήλωση συμμετείχαν:
Cyprus University of Technology, Zurich University of Applied Sciences,Adam
Mickiewicz University of Poznan, University Paris 8, Universidade de Lisboa,
International Hellenic University, British Council, Deutcher Akademisher
Austausch Dienst (DAAD), Netherlands Institute, French Institute, Erasmus for
Young Entrepreneurs Support Office

Επίσκεψη της «έκθεσης» των Ιδρυμάτων!

Ημερίδες Πρακτικής Άσκησης
Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) αποτελεί τον πιο
σημαντικό τρόπο σύνδεσης της θεωρίας με την
πράξη συμβάλλοντας στην καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων
που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους. Η Πρακτική
Άσκηση δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές του
Πανεπιστημίου Αιγαίου να αποκτήσουν μια
πρώτη επαγγελματική εμπειρία, η οποία μπορεί
να αποδειχτεί πολύτιμη στη μετέπειτα
επαγγελματική
τους
σταδιοδρομία,
να
εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον, να
αφομοιώσουν την επιστημονική γνώση και να
προετοιμαστούν κατάλληλα για μία επιτυχή
επαγγελματική αποκατάσταση.
Το
Γραφείο
Πρακτικής
Άσκησης
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στο νέο πλαίσιο
λειτουργίας του, όπως αυτό διαμορφώνεται από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013", στοχεύει στο να
συμβάλλει τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των
γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι
φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη
ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
Παράλληλοι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης
είναι
η
δημιουργία
ενός
σύγχρονου,
προσαρμοσμένου, στις απαιτήσεις της εποχής,
μηχανισμού ανεύρεσης και προβολής των
θέσεων υποδοχής σπουδαστών για την Π.Α. και
η θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς
βελτιστοποίησης του προγράμματος.
Με σκοπό τα ανωτέρω, το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης (Κεντρική Δομή) της Δομής
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας διοργάνωσε στη
Χίο, Ρόδο και Σάμο ημερίδες με τίτλο
«Πρακτική Άσκηση, Μία Εμπειρία Ζωής»
Η πρώτη ημερίδα διοργανώθηκε στη Χίο, στις 17
Μαΐου 2012, στο Αμφιθέατρο της Σχολής
Επιστημών της Διοίκησης στις 18.00, από το
Τοπικό Γραφείο της Πρακτικής Άσκησης Χίου
σε συνεργασία με τα Τμήματα της Σχολής
Επιστημών Διοίκησης (Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων,
Τμήμα
Ναυτιλίας
και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, και Τμήμα
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης).
Στη Ρόδο η ημερίδα έγινε την Παρασκευή 18
Μαΐου 2012 και ώρα 10.00 στην Πανεπιστημιακή
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Κτηρίου
Κλεόβουλος από το Τοπικό Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης σε συνεργασία με τα Τμήματα της
Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών (Παιδαγωγικό
Τμήμα
Δημοτικής
Εκπαίδευσης,
Τμήμα
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού,
Τμήμα

Μεσογειακών Σπουδών)
Την τελευταία ημερίδα τη διοργάνωσε το Τοπικό
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σάμου, το
Σάββατο 26 Μαΐου 2012, στο Κτήριο Προβατάρη,
στο λιμάνι Καρλοβάσου. Η ημερίδα έγινε σε
συνεργασία με τα Τμήματα της σχολής Θετικών
Επιστημών (Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα
Μηχανικών
Πληροφοριακών
και
Επικοινωνιακών Συστημάτων, και το Τμήμα
Στατιστικής
και
Αναλογιστικών
–
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών).

Από την ημερίδα στη Χίο

Κύριος σκοπός των εκδηλώσεων ήταν η
παρουσίαση του Προγράμματος της Πρακτικής
Άσκησης, η προώθηση του θεσμού, και η
ενημέρωση των φοιτητών/τριών.
Ανάμεσα στους στόχους των εκδηλώσεων ήταν
επίσης:



Η μεταφορά εμπειρίας και γνώσης των
επιστημονικών υπευθύνων των τμημάτων που
υλοποιούν το πρόγραμμα



Η μεταφορά εμπειρίας και γνώσης
διακεκριμένων στελεχών επιχειρήσεων/φορέων
υποδοχής φοιτητών στο πρόγραμμα της
Πρακτικής Άσκησης

Από την ημερίδα στη Ρόδο



Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης
Η προώθηση ανάπτυξης πλαισίου κινήτρων για
την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών
Τις ημερίδες παρακολούθησαν 300, περίπου,
συνολικά φοιτητές των Τμημάτων των Σχολών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα της
Πρακτικής Άσκησης,

Από την ημερίδα στη Σάμο

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
Σκοπεύοντας στην καλύτερη προετοιμασία
των μελλοντικών Επιστημόνων Τροφίμων &
Διατροφής της χώρας μας το Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Λήμνου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει εντάξει
σχετικά
νωρίς
στα
πλαίσια
του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του
την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του
(στο τέλος του 4ου εξαμήνου).
Η
προσπάθεια αυτή έχει ενταχθεί και
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013,
του Υπουργείου Παιδείας, για την τρέχουσα
περίοδο
εξασφαλίζοντας
οικονομική
ενίσχυση εκ μέρους του Τμήματος των
φοιτητών που ασκούνται. Ο θεσμός της
Πρακτικής Άσκησης στοχεύει αφ’ ενός μεν
στην παροχή δυνατότητας στους φοιτητές
του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής να εφαρμόσουν τη θεωρητική
πανεπιστημιακή γνώση στην πράξη πριν
αποφοιτήσουν, αφ’ ετέρου δε στην έκθεσή
τους στις επικρατούσες εργασιακές συνθήκες
στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, δίνει τη
δυνατότητα στους εργασιακούς φορείς να
απασχολήσουν μελλοντικά αποφοίτους του
Τμήματος
Επιστήμης
Τροφίμων
και
Διατροφής, που θα τους έχουν αξιολογήσει
εκ των προτέρων στα πλαίσια της πρακτικής,
και να επωφεληθούν από την επιστημονική
τους κατάρτιση.
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών μας για
το 2012 θα διεξαχθεί κατά τους θερινούς
μήνες, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου και θα
διαρκέσει, κατά μέσον όρο, δύο μήνες ανά
φοιτητή. Το τρέχον χρονικό διάστημα θα
συμμετέχουν συνολικά σαράντα πέντε (45)
φορείς υποδοχείς, εκ των οποίων οι τριάντα
τέσσερις (34) είναι Επιχειρήσεις και
οι
έντεκα (11) Οργανισμοί, στους οποίους θα
εργασθούν εβδομήντα δύο (72) ασκούμενοι .
Οι εν λόγω φορείς επιλέγονται με βασικό
κριτήριο την δραστηριοποίησή τους στους
τόπους μόνιμης διαμονής των φοιτητών, έτσι
ώστε να διευκολύνονται οι φοιτητές στην
απασχόληση τους εν λόγω θερινούς μήνες.
Στα πλαίσια της πρακτικής 3 ομάδες
φοιτητών που θα απασχοληθούν στις
επιχειρήσεις Γιώτης Α.Ε. (Αθήνα), APIVITA
A.E. (Αθήνα), και UNISMACK (Κιλκίς) έχουν
ήδη εμπλακεί στη δημιουργία καινοτόμων
διατροφικών προϊόντων που θα παραχθούν

σε συνεργασία των επιχειρήσεων και του
Τμήματος. Οι εν λόγω ομάδες φοιτητών, με τα
αντίστοιχα προϊόντα, συμμετέχουν ήδη στο
νεοσύστατο,
πανευρωπαϊκό,
φοιτητικό
διαγωνισμό
παραγωγής
καινοτόμων
διατροφικών προϊόντων που οργανώνει στην
Ελλάδα
ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ). Αξίζει
να σημειωθεί ότι από τις 9 υποψηφιότητες
πανελλαδικά που πέρασαν με επιτυχία την
πρώτη φάση του διαγωνισμού, οι τρεις ανήκουν
στις ομάδες των φοιτητών του Τμήματός μας.
Το προηγούμενο έτος η ομάδα φοιτητών που
συμμετείχε σε αυτόν το διαγωνισμό με το
καινοτόμο προϊόν χαλβά για διαβητικούς, που
παρήγαγαν στα πλαίσια της πρακτικής στην
εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ, βραβεύθηκε με το δεύτερο
βραβείο.

Στιγμιότυπο από την Τελετή Βράβευσης των φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (με το 2ο βραβείο) στον
Διαγωνισμό Ecotrophelia2011.

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης
οργανώνεται κάθε χρόνο εκπαιδευτική εκδρομή
σε επιλεγμένες επιχειρήσεις τροφίμων της
χώρας. Το 2011 η εκδρομή περιελάμβανε
Για περισσότερες πληροφορίες:
Κα Κατερίνα Παλατιανού
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης
Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων &
Διατροφής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μύρινα, Λήμνου
Τηλ.: 2254083013
E-mail: k.palatianou@aegean.gr
επισκέψεις σε επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης,
Καρδίτσας, και Αθήνας, ενώ φέτος θα
περιλαμβάνει επισκέψεις σε επιχειρήσεις της
Μυτιλήνης.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη
φοιτητών της πρακτικής άσκησης
του 2011 στην εξαγωγική εταιρεία
προϊόντων
ελιάς
PELOPAC
(Σίνδος, Θεσσαλονίκη)

Πρόγραμμα “We mean Business”
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την
εκστρατεία "We Mean Business" με σκοπό να
ενθαρρύνει τις εταιρείες να προσλάβουν
ασκούμενους, ώστε να ενισχυθούν οι
δεξιότητες των νέων και να δοθεί ώθηση στην
απασχολησιμότητα.
Ταυτόχρονα, με την πρακτική άσκηση οι νέοι
μπορούν να επιτύχουν την ομαλή μετάβαση
από το στάδιο της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης στο στάδιο της εξεύρεσης μιας
πρώτης
καλής
θέσης
εργασίας.
Οι
τοποθετήσεις αυτές μπορούν επίσης να
αποδειχθούν
προσοδοφόρες
για
τις
επιχειρήσεις, αφού θα τους δώσουν τη
δυνατότητα να εντοπίσουν μελλοντικούς,
δυνητικά άριστους, εργαζομένους οι οποίοι, θα
μπορούσαν, με τις φρέσκες ιδέες τους, να
συμβάλουν σημαντικά στην παραγωγικότητα
και την ανταγωνιστικότητα.
Την περίοδο 2012-2013, η Επιτροπή θα ενισχύσει
οικονομικά 280.000 συνολικά τοποθετήσεις
ασκουμένων,
στο
πλαίσιο
των
προγραμμάτων Leonardo da Vinci και
Erasmus για σπουδαστές της επαγγελματικής
κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος
Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και
Νεολαίας, δήλωσε: «Η εκστρατεία "We Mean
Business" θα ενισχύσει τις προσπάθειες των
κρατών μελών για την καταπολέμηση της
ανεργίας των νέων, η οποία έχει φτάσει σε
απαράδεκτα υψηλά επίπεδα σε ορισμένες χώρες
της ΕΕ. Ειδικότερα, θέλουμε να τονίσουμε τη
σημασία
των
θέσεων
για
αλλοδαπούς
ασκουμένους οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν
τις γλωσσικές γνώσεις των ενδιαφερομένων και
να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και την
προσαρμοστικότητά τους. Από τις μελέτες μας
φαίνεται ότι οι εργοδότες όλο και πιο πολύ
εκτιμούν αυτού του είδους τα προσόντα.»
Από τις έρευνες φαίνεται ότι λίγες εταιρείες
γνωρίζουν
τη
δυνατότητα
πρόσληψης
ασκουμένου
στο
πλαίσιο
ευρωπαϊκού
προγράμματος. Η εκστρατεία «We Mean
Business» έχει σκοπό να αλλάξει την
κατάσταση αυτή και να προβάλει τα οφέλη από
τη δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης
μέσα στις επιχειρήσεις που απευθύνονται σε
νέους στο διεθνές περιβάλλον.
Η εκστρατεία διαθέτει ειδικό ιστότοπο που
περιέχει πληροφορίες και συνδέσμους σχετικά
με το πώς μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι
θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρώπη. Θα
πραγματοποιηθούν
εκδηλώσεις
ευαισθητοποίησης στα κράτη μέλη, ειδικότερα
στα
εμπορικά
επιμελητήρια,
τους

οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, τους
οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων
και άλλους φορείς επιρροής της κοινής
γνώμης, οι οποίοι μπορούν να αναδείξουν τα
οφέλη από τη δημιουργία θέσεων ασκουμένων στις
επιχειρήσεις.
Ιστορικό
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τον
Δεκέμβριο του 2011 την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες
για τους νέους» στο πλαίσιο της οποίας
δεσμεύτηκε να αυξήσει κατά 30% τον αριθμό των
τοποθετήσεων ασκουμένων στο πλαίσιο των
προγραμμάτων Leonardo da Vinci και Erasmus για
σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2012 τουλάχιστον
130.000 νέοι θα λάβουν ενίσχυση για άσκηση σε
θέση εργασίας στο εξωτερικό. Ο αριθμός
αυτός θα φτάσει τους 150.000 το προσεχές
έτος.
Μελέτες δείχνουν ότι οι ασκούμενοι που
γνωρίζουν ξένες γλώσσες μπορούν να
αποδειχθούν πολύτιμοι για τις επιχειρήσεις
που θέλουν να κατακτήσουν ξένες αγορές.
Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν
εργατικό δυναμικό χωρίς γνώσεις ξένων γλωσσών
και δεξιότητες στον τομέα της επικοινωνίας μπορεί
να έχουν κόστος από τις χαμένες ευκαιρίες. Σε
έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την Επιτροπή
το 2006 στην οποία συμμετείχαν περίπου 2.000
ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις,
το
11%
όσων
απάντησαν ανέφεραν ότι έχασαν κάποια
σύμβαση λόγω έλλειψης ξένων γλωσσών,
γεγονός που τους κόστισε έως και 50 εκατ. ευρώ
συνολικά.
Παράλληλα με την εκστρατεία «We Mean
Business», η Επιτροπή ενέκρινε (στις 18 Απριλίου)
μια ολοκληρωμένη δέσμη νέων μέτρων με
σκοπό την ανάκαμψη που θα συνοδεύεται από
την αύξηση της απασχόλησης. Ένας από τους
κύριους στόχους των μέτρων είναι να δοθεί ώθηση
στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην πράσινη
οικονομία, στις υπηρεσίες υγείας και στις ΤΠΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Σχετικά με την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του
νέους»
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ιστοσελίδα για την εκστρατεία
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και
συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς
Πόρους.

