Join us

Μάρτιος 2012-Απρίλιος
Έτος 2012, Τεύχος 3ο

Join us

Σελίδα 1 από 5

Ηλεκτρονικό Περιοδικό

Άρθρα ειδικού
ενδιαφέροντος:

Περιεχόμενα
Ημερίδα για
Μεταπτυχιακές
Σπουδές στην Ελλάδα
και το Εξωτερικό.
Σελ…1

Ημερίδα για Μεταπτυχιακές Σπουδές
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
Με
επιτυχία
και
μεγάλη
προσέλευση
φοιτητών
και
αποφοίτων πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 στο
αμφιθἐατρο
του
κτιρίου
Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι Λαμίας,
ημερίδα
που
διοργάνωσε
το
Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι
Λαμίας
,
με
θέμα:
«Μεταπτυχιακές Σπουδές στην
Ελλάδα και το Εξωτερικό».

Ομαδικά Εργαστήρια
Συμβουλευτικής
2012. Σελ....2
Δραστηριότητες των
Μελών Ε.Π. του Τ.Ε.Ι
Λαμίας.
Σελ…3.
Προγράμματα για
ευάλωτες ομάδες
Σελ. 4.
Αναγνωστήριο!
Νέα υπηρεσία από το
Γραφείο Διασύνδεσης
Σελ. 5.

Κατά την έναρξη της ημερίδας
απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος
του Τ.Ε.Ι Λαμίας κ. Καρκάνης
Σταύρος,
καθώς
και
ο
επιστημονικός
υπεύθυνος
του
Γραφείου
Διασύνδεσης
κ.
Γκανέτσος Θεόδωρος, ενώ το
συντονισμό
της
εκδήλωσης
ανέλαβε
η
ψυχολόγος
του
Γραφείου Διασύνδεσης κ. Μπούρα
Έφη.

Προσκεκλημένοι ομιλητές στην
ημερίδα ήταν ο κ. Τουρίδης
Νικόλαος,
εκπαιδευτικός
σύμβουλος και υπεύθυνος του
Αμερικανικού προγράμματος του
Ιδρύματος Fullbright, ο διευθυντής
της
Γερμανικής
υπηρεσίας
ακαδημαϊκών
ανταλλαγών
κ.
Roggenkamp
Αlexander
η
education marketing manager του
Βρετανικού
Συμβουλίου
κ.
Φέγγαρου Αικατερίνη, η κ. Electra
Mauche, υπεύθυνη προγράμματος
υποτροφιών
της
Γαλλικής
πρεσβείας και ο κ. Κώστογλου
Βασίλειος,
αναπληρωτής
καθηγητής
του
ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης.

Η
ημερίδα
κρίθηκε
άκρως
ενημερωτική καθώς οι ομιλητές,
όπως
ήταν
αναμενόμενο,
κατάφεραν
να
δώσουν
μια
συνολική εικόνα της κατάστασης
στην αγορά εργασίας τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
καθώς επίσης και να επιλύσουν
απορίες των φοιτητών σχετικά με
τις μεταπτυχιακές σπουδές στο
εξωτερικό και την κατάσταση στην
αγορά εργασίας.
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Ξεκίνησαν τα Ομαδικά Εργαστήρια Συμβουλευτικής!

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου στις 12.00 μ.μ ,

ενότητα του εργαστηρίου καθώς και αναλυτικές

διεξήχθη με επιτυχία το πρώτο ομαδικό

οδηγίες

εργαστήριο

εργαστηρίων,

συμβουλευτικής

για

τους

για

τη

φιλοσοφία

αλλά

και

της

οδηγίες

λειτουργίας των
για

τον

τρόπο

φοιτητές και τους αποφοίτους των τμημάτων

συμμετοχής τους σε αυτά. Επἰσης έγινε διανομή των

του Τ.Ε.Ι Λαμίας, με θέμα: «Η σύνταξη του

ενημερωτικών εντύπων του Γραφείου, προκειμένου

βιογραφικού

σημειώματος

οι φοιτητές να αποκτήσουν συνολική εικόνα για τα

συνοδευτικής

επιστολής»,

και
σε

της

αίθουσα

δράσεις του γραφείου.

διδασκαλίας του κτιρίου της Σ.Τ.Ε.Φ., με την
προσέλευση φοιτητών από όλα τα τμήματα

Την Τετάρτη 24 Απριλίου στις 12.00 π.μ. ,διεξήχθη

του Τ.Ε.Ι Λαμίας.

κατά σειρά το δεύτερο εργαστήριο για τους φοιτητές
με

θέμα:

«Η

συνέντευξη

επιλογής-Τεχνικές

Επικοινωνίας», στην αίθ. 1 του κτιρίου της Σ.Ε.Υ.Π.

Το εργαστήριο, ξεκίνησε με το χαιρετισμό
που απηύθυνε ο επιστημονικός υπεύθυνος
του γραφείου κ. Γκανέτσος Θεόδωρος και
ακολούθησε η γνωριμία των στελεχών του
Γραφείου

Διασύνδεσης

ψυχολόγο

και

κ.

Μπούρα

υπεύθυνη

Έφη,
των

Μετά την παρουσίαση του θέματος, ακολούθησε

συμβουλευτικών υπηρεσιών και κ. Βελαώρα

βιωματική

Χρύσα,

του

ανέδυσε ποικίλλους προβληματισμούς και απορίες, τα

διαδικτυακού τόπου του γραφείου, με τους

οποία οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν

φοιτητές.

αρχικά

με τη σύμβουλο, ενώ αποτέλεσαν ευκαιρία για τους

παρουσιάστηκαν αναλυτικές οδηγίες για τη

ίδιους να ανταλλάξουν μεταξύ τους απόψεις και να

σωστή

γνωριστούν καλύτερα.

υπεύθυνη
Στους

σύνταξη

σημειώματος

υποστήριξης
φοιτητές

του

και

βιογραφικού
της

τους

άσκηση

για

τους

φοιτητές,

η

οποία

συνοδευτικής

επιστολής, ενώ ακολούθησαν απορίες των

Οι ανακοινώσεις για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων

φοιτητών και συζήτηση με τη σύμβουλο. Στο

συμβουλευτικής, έγιναν μέσω σχετικών αναρτήσεων

τέλος του εργαστηρίου, δόθηκε έντυπο υλικό

στην ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης, στο

στους

διαδικτυακό τόπο του

φοιτητές

σχετικό

με

τη

θεματική

Facebook, καθώς και

με

ενημερωτικές αφίσες που αναρτώνται στα κτίρια του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
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Δραστηριότητες μελών Ε.Π του Τ.Ε.Ι.

Βασιλική Σακελλάρη MSc, PhD,

Φυσικοθεραπεύτρια

με

θέματα

Καθ.,Προϊσταμένη Τμ. Φυσικοθεραπείας,

αντίστοιχα

(T.E.I.) Λαμίας.

Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και σύγχρονες

«Αιθουσαίες

εισηγήσεων
διαταραχές

προσεγγίσεις» και « Φυσικοθεραπευτική
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας

συμμετείχε

Επιστημονική

στις 28/04/2012 στην 1η

Ημερίδα,

απαρχή

μιας

προσέγγιση σε ασθενείς με ζάλη αυχενικής
προέλευσης».

σειράς

Να σημειωθεί ότι οι δύο παραπάνω

επιστημονικών εκδηλώσεων του κλάδου των

απόφοιτοι

φυσικοθεραπευτών του Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

αντιμετώπιση

με

καταστάσεων στα πλαίσια της τοποθέτησής

γενικότερη

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

θεματολογία:

σχετικών

στην

παθολογικών

τους με το Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα Erasmus στο

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ». Σκοπός της ήταν η

Πανεπιστήμιο King;s College London κατά τη

πληροφόρηση των φυσικοθεραπευτών αλλά και

διάρκεια των σπουδών τους στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

των

τομείς

Η τοποθέτηση αυτή έγινε υπό την επίβλεψη της

εφαρμογών της φυσικοθεραπευτικής επιστήμης,

Καθ. Β. Σακελλάρη και της Dr. M. Pavlou ,

σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες οδηγίες

Λέκτορα του Πανεπιστήμιου King;s College

της Παγκόσμιας Οργάνωσης Φυσικοθεραπείας

London,

(W.C.P.T).

Φυσικοθεραπείας, T.E.I. Λαμίας.

για

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

εξειδικευτεί

ΤΗΣ

ιατρών

ΣΤΗΝ

«ΝΕΟΤΕΡΟΙ

έχουν

τους

νεότερους

επίσης

απόφοιτη

του

Τμ.

Η επιστημονική ημερίδα με αντικείμενο

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας καταβάλλει

την

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

προσπάθεια να δημιουργήσει και να διατηρήσει

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

τη

ΣΕ

συμμετοχή

του

στις

ΩΡΛ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ», έγινε για πρώτη φορά

πρωτοβουλίες

στην Ελλάδα και τη θεματολογία ανέπτυξαν

Erasmus) και να σφυρηλατήσει τις ισχυρές

εξειδικευμένοι

συνεργασίες

Συγκεκριμένα

ιατροί

και

η

φυσικοθεραπευτές.

Προϊσταμένη

Τμ.

(προγράμματα

ευρωπαϊκές

με

ιδρύματα

όπως

το

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης σε άλλες χώρες καθώς επίσης και

Φυσικοθεραπείας, T.E.I. Λαμίας, Καθ. Βασιλική

να

Σακελλάρη, μέλος της Επιστημονικής επιτροπής

αποκτήθηκαν σε νεότερους τομείς εφαρμογών

της

της

ημερίδας

ανέπτυξε

«Ισορροπιστικός

έλεγχος

θέμα

με

και

τίτλο:

αιθουσαία

αντιρρόπηση».
Τμ.

Νικήτας

Φυσικοθεραπείας,
Χρ.

T.E.I.

Λαμίας

Φυσικοθεραπευτής,

κ

Επιστ.

Συνεργάτης Α ΩΡΛ Πανεπιστημιακή Κλινική,
Γ.Ν.Α. "Ιπποκράτειο" μέλος της Επιστημονικής
επιτροπής

και

φυσικοθεραπευτικής

η

κα

Αλούση

Λέντια,

τις

γνώσεις
επιστήμης

που
στους

χώρους υπηρεσιών του εθνικού συστήματος
υγείας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν οι απόφοιτοι
του

μεταλαμπαδεύσει

Join us

Σελίδα 4 από 5
Προγράμματα για ευάλωτες ομάδες

Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και

- Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας /

Άλλων

απειλούμενα

Πόρων

ανακοίνωσε

την

υλοποίηση

από

προγραμμάτων με τον τίτλο ‘’Τοπικές δράσεις

υπόκεινται

κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες’’ του

προσανατολισμού ή / και λόγω

Επιχειρησιακού

ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

Προγράμματος

‘’Ανάπτυξη

Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007 - 2015’’. Στόχος
των

προγραμμάτων

είναι

η

εξασφάλιση

της

σε

φτώχεια.

διακρίσεις

- Άτομα

λόγω

που

σεξουαλικού

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της
πρόληψης και αντιμετώπισης του κοινωνικού

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για περίπου

αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων μέσω της

20.000 ανέργους που ανήκουν σε ευάλωτες

ένταξης

κοινωνικά ομάδες, μέσα από την ενεργοποίηση

προγράμματα

και

προετοιμασία των άνεργων ωφελούμενων ώστε

κινητοποίηση

των

τοπικών

φορέων,

τη

διάγνωση των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών
και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων
στις

περιοχές

παρέμβασης.=Ο

προϋπολογισμός

της

δράσης

συνολικός

ανέρχεται

σε

τους,

στην

αγορά

θα

εργασίας,

τα

εξασφαλίζουν

την

να μπορέσουν:
α)

να

ιδρύσουν

επιχειρήσεις

οι

οποίες

θα

καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής
παρέμβασης και

θα αξιοποιούν

τα ιδιαίτερα

60.000.000 ευρώ και απαραίτητη προϋπόθεση

χαρακτηριστικά της

αποτελεί οι δυνητικοί ωφελούμενοι να είναι

β) να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανεργίας στον Ειδικό

επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν

λογαριασμό του ΟΑΕΔ ή στον Ειδικό Κατάλογο

επενδυτικά προγράμματα

εκτός Μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και επιπλέον

γ)να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν

να

τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών

εμπίπτουν

σε

μια

από

τις

παρακάτω

κατηγορίες:
-

από

άλλα

επιχειρήσεων οι οποίες θα τους προσλάβουν.

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με

χαμηλά τυπικά προσόντα

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των

- Άτομα με αναπηρία

αιτήσεων - φακέλων και για άλλες σχετικές

- Αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών

διευκρινίσεις

- Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην

- Γυναίκες / άνδρες θύματα trafficking

Γραμματεία

- Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες

Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

-

στο

Άτομα

με

θρησκευτικές

και

πολιτισμικές

για
της

την
Ειδικής

τηλέφωνο

πρόσκληση
Υπηρεσίας

,
για

210-5271300

καθώς

επίσης

οι
την

e-mail

ιδιαιτερότητες

equal@mou.gr,

και

- Αιτούντες άσυλο

ιστοσελίδα της ΕΥ www.equal-greece.gr

στην

- Αποφυλακισθέντες
- Πρώην χρήστες ουσιών

ΠΗΓΗ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ»

- Οροθετικοί

Τσιρώνης Κώστας

- Άστεγοι

Πληροφορικός ΤΕ
Στέλεχος του Γρ. Διασύνδεσης
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Αναγνωστήριο στο Γραφείο Διασύνδεσης!

Στο Γραφείο Διασύνδεσης, λειτουργεί πλέον αναγνωστήριο!Πρόκειται για έναν χώρο
ειδικά διαμορφωμένο, ο οποίος διαθέτει έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την
ενημέρωση των φοιτητών για προπτυχιακές σπουδές, προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών και υποτροφίες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, μελέτες απορρόφησης
αποφοίτων, οδηγούς επαγγελμάτων, ενημερωτικά φυλλάδια. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να χρησιμοποιούν το αναγνωστήριο καθημερινά τις ώρες λειτουργίας του
Γραφείου.

Είμαστε στο facebook!
Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση:

http://www.facebook.com/careerteilamias

Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας
3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, Λαμία, Φθιώτιδας Τ.Κ. 35100
Κτίριο Βιβλιοθήκης, 1ος όροφος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:(22310) – 60196 ΦΑΞ: (22310) – 60196 E-MAIL:career@teilam.gr

