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Τα “φώτα” του σε
καθηγητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές
πάνω σε σύγχρονες
μεθόδους διδασκαλίας και έρευνας στον
τομέα των λέιζερ
πρόκειται να δώσουν
καθηγητές από το
ΤΕΙ Κρήτης στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
που θα πραγματοποιηθεί από 23 έως
25 Οκτωβρίου στο
Ισραήλ.

ρόκειται για το
πρόγραμμα
“Innovative
Photonics Education in
Nanotechnology – iPEN”,
που υλοποιείται σε συνεργασία της Ε.Ε. και του Ισραήλ στο πλαίσιο του
Erasmus Plus Capacity
Building for Higher
Education. Η χρηματοδότηση του προγράμματος
εγκρίθηκε το 2017 και ήταν
το πρώτο του είδους του
που έχει συντονιστή ελληνικό πανεπιστήμιο και
συγκεκριμένα το ΤΕΙ Κρήτης.
«Το πρόγραμμα έχει σκοπό
να εκπαιδεύσει καθηγητές
και μεταπτυχιακούς φοιτητές από την Ευρώπη και
το Ισραήλ σε καινοτόμες
τεχνικές διδασκαλίας. Ειδικότερα, θα μιλήσουμε
για τον τρόπο παρουσίασης
ενός μαθήματος, τη χρήση
της τεχνολογίας στην εκ-

Π

Εξαγωγή
τεχνογνωσίας
στο Ισραήλ

Μεθόδους και καλές
πρακτικές διδασκαλίας πάνω στο
αντικείμενο των λέιζερ πρόκειται
να μεταφέρουν ακαδημαϊκοί του
ΤΕΙ Κρήτης στο Ισραήλ.

Στο πλαίσιο ευρωπαϊκού
προγράμματος με αντικείμενο
τα λέιζερ

Ο συντονιστής του
προγράμματος - αναπληρωτής
καθηγητής του Τμήματος
Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ
Κρήτης Κώστας Πετρίδης.

παιδευτική διαδικασία
αλλά το πως μπορούμε να
κρατάμε αμείωτο το ενδιαφέρον των φοιτητών

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Διεθνές Workshop
για την ελληνική γλώσσα

στο μάθημα», εξήγησε ο
συντονιστής του προγράμματος - αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος

Ηλεκτρονικών Μηχανικών
του ΤΕΙ Κρήτης Κώστας
Πετρίδης.
Παράλληλα, στόχος του
προγράμματος είναι να μεταδώσει τεχνογνωσία και
καλές πρακτικές για την
καλλιέργεια των προσωπικών δεξιοτήτων των
φοιτητών. «Στο πλαίσιο
αυτό θα δείξουμε πως εκπονείται μια επιστημονική
εργασία και πως αυτή δημοσιεύεται και αξιολογείται, πως συντονίζεται ένα
ερευνητικό πρότζεκτ και
πως συντάσσεται, πως πρέπει να συνεργάζεται κανείς
αποτελεσματικά σε μια

ερευνητική ομάδα κ.λπ.»,
εξήγησε ο κ. Πετρίδης.
Το πρόγραμμα που θα
πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο “David
Lopatie” στο Ισραήλ θα
παρακολουθήσουν 70 άνθρωποι από ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Ιταλίας, της Γερμανίας, της
Ολλανδίας, της Τσεχίας,
του Ισραήλ κ.ά.
Εκ μέρους του ΤΕΙ Κρήτης
θα συνδράμουν το πρόγραμμα οι κ. Κωνσταντίνος
Πετρίδης, Ιωάννης Καλιακάτσος, Μηνάς Στυλιανάκης, Αναστασία Κατσαμάκη
και ο Νικόλαος Μπολανά-

κης.
«Όλες οι διαλέξεις θα ανέβουν σε μια πλατφόρμα
που θα είναι προσβάσιμη
σε όλους», ανέφερε ο κ.
Πετρίδης, ενώ υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο
πρόγραμμα (iPEN) εστιάζει
σε τεχνολογίες αιχμής,
όπως τα λέιζερ και την
εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς της έρευνας
και της εκπαίδευσης. «Είναι ένα πρόγραμμα που
αφορά τεχνικές γνώσεις
γύρω από τις εφαρμογές
των λέιζερ στη νανοτεχνολογία, δίνει έμφαση
στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων των
επιστημόνων και τέλος δίνει εργαλεία στους καθηγητές να βελτιώσουν τον
τρόπο διδασκαλίας τους
και τη δουλειά τους μέσα
στην αίθουσα», τόνισε καταλήγοντας ο κ. Πετρίδης.

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Συζητήσεις για εκπαίδευση και πολιτισμό

Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων θα
υλοποιηθεί εκπαιδευτικό βιωματικό εργαστήριο με τίτλο: «Μια Τάξη Χωρίς
Εκφοβισμό», στο πλαίσιο του καινοτόμου Προγράμματος πρόληψης και
Γιατί κάποιες γλώσσες έχουν πτώση, και κάποιες άλλες όχι; Τι συνέβη στην Ελληνική
αντιμετώπισης φαινομένων σχολικού & διαδικτυακού εκφοβισμού, «Ζήσε
γλώσσα και χάθηκε η δοτική; Ποια είναι η σχέση μεταξύ πτώσεων και προθέσεων; Γιατί η
χωρίς Εκφοβισμό - Live Without Bulling».
«δοτική της συνοδείας» των Αρχαίων Ελληνικών εκφράζεται στα Νέα Ελληνικά με προθετικές
Το εργαστήριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
φράσεις που εισάγονται με την πρόθεση «με»; Το διεθνές Workshop “On the place of case in
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση
Grammar” (PlaCiG) θα επιχειρήσει να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα.
του εκφοβισμού αλλά και λιγότερο σοβαρών περιστατικών όπως
Το εργαστήρι διοργανώνεται 18-20 Οκτωβρίου στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «Ξενία»
συγκρούσεις και ρίξεις μεταξύ μαθητών. Το εργαστήριο θα
Νικολάου Ψαρρού 46, Ρέθυμνο.
υλοποιηθεί από τις: Αντωνία Τορρένς, Πρόεδρο του Κέντρου
23 ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναλύσουν αυτά και άλλα ερωτήματα αντλώντας
Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, Χριστίνα Ρασιδάκη,
επιχειρήματα από διαφορετικές γλώσσες και γλωσσικές οικογένειες. Tην τελευταία ημέρα του Workshop
Ψυχολόγο, Μαργαρίτα Γερούκη, τέως Σχολική Σύμθα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνική και την ιστορία της. Γλώσσα των εργασιών θα είναι η αγγλική.
βουλος.

