Ημερίδα για Μεταπτυχιακές
Σπουδές σε Ελλάδα και
Εξωτερικό
της Μαριάννας Αλογδιανάκη

Το Γραφείο Διασύνδεσης, έχει καθιερώσει πλέον τη διοργάνωση μιας ετήσιας
εκδήλωσης, αφιερωμένης στο συγκεκριμένο θέμα, μια και υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, ως προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η εκδήλωση αυτή λειτουργεί, ενισχυτικά
και συμπληρωματικά των επιμέρους δράσεων πληροφόρησης που εντάσσονται στο
πλαίσιο των εργαστηρίων “συμβουλευτικής σταδιοδρομίας”, που διοργανώνονται
ανά τα τακτά χρονικά διαστήματα και την
ατομική πληροφόρηση, που παρέχεται

(κατόπιν συνεννόησης) στο χώρο του αναγνωστηρίου – βιβλιοθήκης, ο οποίος έχει
δημιουργηθεί για να διευκολύνει την προσβασιμότητα των πληροφοριών από κάθε
ενδιαφερόμενο.
Παρά τις δύσκολες μέρες που διανύουμε, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης και της δυσμενούς θέσης της χώρας
μας, η συμμετοχή των 120 και πλέον φοιτητών και πτυχιούχων, καθόλη την τρίωρη
διάρκεια των εργασιών της εκδήλωσης,
αποδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον που
εξακολουθεί να υπάρχει για την απόκτηση
ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Το κόστος που συνεπάγεται η υλοποίηση περαιτέρω σπουδών σε συνδυασμό με την
επισφαλή αποτελεσματικότητα που αυτές
θα έχουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους
αποκατάσταση, δε φάνηκε να κάμπτει το
ηθικό τους.
Οι εργασίες της εκδήλωσης διεξήχθησαν

Μ. Αλογδιανάκη: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γ.Δ. ΤΕΙ Κρήτης - malogd@career.teiher.gr

ειδησεογραφία

Ημερίδα ενημέρωσης για τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που έχουν τη δυνατότητα να
αξιοποιήσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, οι φοιτητές
και πτυχιούχοι του ΤΕΙ Κρήτης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26/5/2011, στο πλαίσιο της Πράξης "Γραφείο Διασύνδεσης του
ΤΕΙ Κρήτης”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης".

στο αμφιθέατρο "Σίφης Καμάρης" της
ΣΤΕΦ και περιελάμβαναν τρία ουσιαστικά
μέρη: α) μια γενική ενημέρωση για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα β) παρουσίαση των επίσημων Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που
λειτουργούν στο Ίδρυμα μας, αλλά και των
Συνεργασιών και Συμπράξεων που έχουν
αναπτυχθεί στα Τμήματα και Σχολές του ΤΕΙ
Κρήτης, τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδος, και τέλος, γ) βασική πληροφόρηση
για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία,
Ολλανδία, Γερμανία.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της
εκδήλωσης ήταν οι “ομάδες εργασίας”.
Με απώτερο σκοπό να καλυφθούν οι ποικίλες ανάγκες των συμμετεχόντων, αξιοποιώντας στο έπακρον τις δυνατότητες,
τόσο του χώρου, όσο και του χρόνου που
είχαμε στη διάθεσή μας, δημιουργήθηκαν

διαφορετικές ομάδες εργασίας για καθένα
από τα τέσσερα ΠΜΣ του ΤΕΙ Κρήτης.
Έτσι για πρώτη φορά, φέτος, εκπρόσωποι των ΠΜΣ, συζήτησαν γύρω από ένα
τραπέζι με τους δυνητικά υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, παρουσίασαν το
πρόγραμμα σπουδών τους και απάντησαν
στις όποιες ερωτήσεις και απορίες διατυπώθηκαν.
Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, κατάφεραν να
αποσπάσουν την εξειδικευμένη πληροφόρηση που απαιτείται να έχει κάθε υποψήφιος, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είχαν
να επιλέξουν ανάμεσα στις εναλλακτικές
που τους δίνονταν: είτε να αποχωρήσουν
από το χώρο της εκδήλωσης στην περίπτωση που δεν τους ενδιέφεραν τα προγράμματα σπουδών των χωρών του
εξωτερικού, είτε να παραμείνουν, απολαμβάνοντας έναν καφέ εκείνο το όμορφο ανοιξιάτικο πρωϊνό.
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γες εκδηλώσεις με ακόμα πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο και αναφορές ΠΜΣ σε
γνωστικά αντικείμενα που συνάδουν με
το επιστημονικό τους υπόβαθρο.
Οι ομαδικές αυτές δράσεις πληροφόρησης, στοχεύουν στην έγκαιρη ευαισθητοποίηση και αφύπνιση των φοιτητών μας
γύρω από ζητήματα σχεδιασμού της μετέπειτα σταδιοδρομίας τους, διαδραματίζουν
επικουρικό ρόλο στη γνωστοποίηση των
υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης σε
νεότερα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας
και ανανεώνουν την επικοινωνία του με τους
πτυχιούχους του ΤΕΙ που εξακολουθούν να
αναζητούν τη σφαιρική ενημέρωση και πληροφόρηση που τους παρέχει.

Μ. Αλογδιανάκη: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γ.Δ. ΤΕΙ Κρήτης - malogd@career.teiher.gr

ειδησεογραφία

Οι συμμετέχοντες σχολίασαν με πολύ
θετικά σχόλια το βαθμό της οργάνωσης της
εκδήλωσης και το υψηλό επίπεδο των παρουσιάσεων των εισηγητών και επεσήμαναν
ότι:
• η αμεσότητα όλων των εισηγητών,
• η έγκυρη πληροφόρηση που δόθηκε,
• οι ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν,
• η παρουσία των εκπροσώπων των μορφωτικών ιδρυμάτων και των πρεσβειών
των άλλων χωρών,
• το πλούσιο υλικό που διανεμήθηκε,
συντέλεσαν με τον τρόπο τους στην επιτυχία της εκδήλωσης και τη διεξαγωγή
της μέσα σ΄ ένα εξαιρετικά φιλικό και
ζεστό κλίμα, που ευνοεί την ουσιαστική
επικοινωνία και την εποικοδομητική
ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων. Πρότειναν δε, να γίνονται συχνότερα ανάλο-

