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Εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus / Λάρισα, 23-05-2018
Την Τετάρτη 23-05-2018, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο ΤΕΙ
Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus
παρουσία εκπαιδευτικού προσωπικού και περίπου 100 φοιτητών του ΤΕΙ/Θ, κυρίως από τα
τμήματα Νοσηλευτικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α.
Η εκδήλωση οργανώθηκε από τη νέα θεσμοθετημένη Επιτροπή Erasmus και συντονίστηκε
από τον κ. Δημήτρη Τσέλιο, Επίκουρο Καθηγητή και Μέλος της Επιτροπής, με την
υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας (την οποία
θερμά ευχαριστούμε). Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Καθηγητής κ. Γ. Μαντάνης που έχει το
συντονισμό της εν λόγω Επιτροπής, υπό τον Πρύτανη κ. Ξεν. Σπηλιώτη∙ ενώ παρέθεσε τα
κίνητρα που υπάρχουν για τους φοιτητές για συμμετοχή σε ανταλλαγές Erasmus (εισήγηση
του κ. Ηλία Αναστασόπουλου, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 18/05/2018), βλ.
https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-a0463678.pdf
Παρευρέθησαν στην εκδήλωση το μέλος της Επιτροπής κα. Ιωάννα Παπαθανασίου, καθώς
και τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ/Θ, κ.κ. Ευστ. Βελισσαρίου, Αν. Μουλάς, π. Σέργιος (Θεοδόσης
Παραλίκας), Μαρία Μαλλιαρού, και Δημήτρης Παπαγιάννης.

Στη συνέχεια, μίλησαν στους φοιτητές τα μέλη της Επιτροπής κ. Κλεάνθης Συρακούλης και
Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, οι οποίοι έκαναν γενική και ειδική ενημέρωση σχετικά με τις
διαδικασίες συμμετοχής στο πρόγραμμα, είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση. Η
εξόχως ενδιαφέρουσα παρουσίαση του κ. Αχιλλέα Αναγνωστόπουλου φαίνεται εδώ:
https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-e049714f.pdf
Ο κ. Βελισσαρίου συμμετείχε ενεργά και έκανε δύο χρήσιμες τοποθετήσεις για το θέμα,
από τις δικές του εμπειρίες από το Erasmus.
Στη συνέχεια οι φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας κ.κ. Σπύρος Βούλγαρης και Καμέλα Πλάχα
παρουσίασαν εμφατικά τις πολύ σημαντικές και θετικές εμπειρίες που είχαν σε Πολωνία
και Γερμανία, για το πρόγραμμα Erasmus, σε σπουδές ενός εξαμήνου. Στην εκδήλωση
παρουσιάστηκαν από το συντονιστή κ. Τσέλιο και δύο σχετικά videos από το εξωτερικό και
συγκεκριμένα από τους τελειόφοιτους φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής: την κα. Β.
Κατσιαούνη και Ι. Αργυρίου οι οποίοι -μέσω του Erasmus- έχουν βρει σήμερα σημαντικές
επαγγελματικές διεξόδους στην Ευρώπη.
Η εκδήλωση έκλεισε με τα συμπεράσματα ότι: α) οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν έντονο
ενδιαφέρον για το θέμα, β) θα πρέπει -με απόφαση της Διοίκησης- να γίνεται στο Ίδρυμα
παύση μαθημάτων για 1 ή 2 ώρες ώστε οι φοιτητές, με παρότρυνση των διδασκόντων, να
προσέρχονται σε τέτοιες ενημερωτικές εκδηλώσεις, και γ) παρόμοιες εκδηλώσεις θα
πρέπει να οργανωθούν από την Επιτροπή (βλ. Οκτ. 2018), ξεχωριστά και για τους φοιτητές
(κινητικότητα Φοιτητών) αλλά και για τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ/Θ (προγράμματα Erasmus).
Φωτογραφίες από την εκδήλωση Erasmus

Ο κ. Κλεάνθης Συρακούλης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση.

Άποψη από την εκδήλωση Erasmus της 23-05-2018.

O συντονιστής της εκδήλωσης κ. Δημήτρης Τσέλιος.

Ο κ. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος κατά τη χρήσιμη εισήγησή του στους φοιτητές.

Ο κ. Βασίλης Χατζηκαμαγιάννης, Γεν. Δ/ντής του Europe Direct Περιφέρειας
Θεσσαλίας, κατά την τοποθέτησή του στην εκδήλωση.

Οι φοιτητές του ΤΕΙ/Θ που μίλησαν, και οι εισερχόμενοι ξένοι φοιτητές του Erasmus.

Ο εκπρόσωπος της εθελοντικής οργάνωσης ESN Larissa,
ο οποίος υποστηρίζει όλους τους εισερχόμενους ξένους φοιτητές του Erasmus
http://larissa.esngreece.gr/

Η φοιτήτρια κα. Βανέσσα Κατσιαούνη στο ωραίο video που έστειλε στην εκδήλωση.

Ο κ. Ιωάννης Αργυρίου σε παρουσίαση-video από το Μόναχο της Γερμανίας,
ο οποίος παρουσίασε πως το Erasmus του «χάρισε» επαγγελματικές προοπτικές!

Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας
ιστοσελίδα: http://edicthessaly.gr/

Εισερχόμενος Τσέχος φοιτητής (του κ. Κλ. Συρακούλη) ο οποίος παρουσίασε
τις εμπειρίες του στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, από το πρόγραμμα Erasmus.

Επόμενη εκδήλωση της Επιτροπής: 07 Ιουνίου 2018
(Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Θεσσαλίας)
Link: https://www.teilar.gr/news_detail.php?nid=1719

Επιτροπή Erasmus ΤΕΙ/Θ: Ξεν. Σπηλιώτης, Γ. Μαντάνης,
Ηλ. Αναστασόπουλος, Κλ. Συρακούλης, Ελπ. Παπαγεωργίου,
Δ. Τσέλιος, Ι. Παπαθανασίου, Γρ. Παπαγεωργίου & Αχ. Αναγνωστόπουλος
Ιστοσελίδα Erasmus: http://erasmus.teilar.gr/
Email: Erasmus-list@teilar.gr

