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Θερινό σχολείο ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ
με τη συμμετοχή
35 φοιτητών
από τη Σερβία
πραγματοποιείται από
σήμερα στο
Πολυτεχνείο Κρήτης.
Το θερινό σχολείο θα
διαρκέσει έως και
την Παρασκευή 26
Αυγούστου και
διεξάγεται στο Κτήριο
Επιστημών.

Θερινό σχολείο
στο Πολυτεχνείο
Κρήτης

Τ

ο θέμα είναι “Οι φοιτητές στο σταυροδρόμι της
εκπαίδευσης: Εμπειρίες
από το παρελθόν και
προοπτικές”.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πολυτεχνείου Κρήτης,
το θερινό σχολείο εντάσσεται στο
πλαίσιο του έργου “Sigmus”, που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα
“Tempus”. Το έργο “Sigmus” αφορά τη διερεύνηση του ρόλου
των φοιτητών στη διακυβέρνηση
και τη διοίκηση των Πανεπιστημίων στη Σερβία. Το “Sigmus”
στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ο-

λοκληρωμένου σχεδίου ενδυνάμωσης του ρόλου των φοιτητών
στη διακυβέρνηση των Πανεπιστημίων καθώς και στην ενεργό
και αποτελεσματική συμμετοχή
τους στον σχεδιασμό και εφαρμογή του προγράμματος σπουδών.
Στο έργο συμμετέχουν επτά
σερβικά Πανεπιστήμια, δύο Ομοσπονδίες Φοιτητών από τη Σερβία, το Υπουργείο Παιδείας της
Σερβίας, το Εθνικό Συμβούλιο Ανωτάτης Παιδείας της Σερβίας
καθώς και η Ομοσπονδία Πολυτεχνικών Σχολών της Σερβίας. Επιπλέον, στο έργο συμμετέχουν 5
εταίροι από την Ευρωπαϊκή Ενωση, μεταξύ αυτών και το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Συμβούλιο

της Ευρώπης και άλλοι ειδικοί
στη διακυβέρνηση και διοίκηση
των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.
Συντονιστής του έργου είναι η
κυρία Ρουζίτσα Μαξίμοβιτς
(Ruzica Maksimovic), καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.
Στο θερινό σχολείο, που διεξάγεται στα Χανιά, συμμετέχουν
35 φοιτητές από τη Σερβία και 7
καθηγητές από τη Σερβία και άλλες χώρες. Περιλαμβάνει 8 ειδικές συνεδρίες σε θέματα ειδικού,
όσον αφορά το “Sigmus”, αλλά
και γενικότερου ενδιαφέροντος.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το “Sigmus” υπάρχουν
στη
διεύθυνση:

http://www.sigmus.edu.rs/eng/ ή άμεσα από την καθηγήτρια - συντονίστρια του έργου, κα Ruzica
Maksimovic (ruzica.maksimovic
@med.bg.ac.rs) ή από τον καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης του
Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Βασίλη
Μουστάκη (moustaki@dpem.tuc.
gr).
Ελπίζουμε ότι η διοργάνωση
θα δημιουργήσει περαιτέρω προϋποθέσεις ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των εμπλεκομένων
με το “Sigmus” Πανεπιστημίων
και του Πολυτεχνείου Κρήτης σε
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
σε ακαδημαϊκή και κοινωνική
κλίμακα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ:

Να επαναλειτουργήσει το Κ.Π.Ε. Βάμου

Α

μεση
επαναλειτουργία
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου ζητά με ανακοίνωσή του το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Χανίων. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει
στην επαναλειτουργία του Κέντρου προκηρύσσοντας άμεσα όλες τις θέσεις εκπαιδευτικών που
απαιτούνται για τη λειτουργία
του.
Σημειώνει ότι “την τελευταία
σχολική χρονιά, κατά την οποία
το Κ.Π.Ε. Βάμου λειτούργησε
κανονικά (2009 - 2010), στο
Κ.Π.Ε. Βάμου υπηρετούσαν 7 (επτά) εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο
αριθμός αυτός δεν είναι τυχαίος
καθώς οι εκπαιδευτικοί αυτοί έπρεπε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια, έπρεπε να
προετοιμάζουν και να υλοποιούν
ημερίδες και σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, αλλά και
ενηλίκων πολιτών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, έπρεπε να
σχεδιάζουν και να δημιουργούν
εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση
μαθητών και εκπαιδευτικών. Για
τους λόγους αυτούς απαιτείται

για την επαναλειτουργία του Κέντρου η άμεση προκήρυξη όλων
των θέσεων των εκπαιδευτικών
(7), ώστε να μην επαναληφθεί η
περσινή υποβαθμισμένη λειτουργία του λόγω μη τοποθέτησης εκπαιδευτικών (πέρσι τοποθετήθηκε μόλις ένας εκπαιδευτικός, με
αποτέλεσμα το Κέντρο να μη
μπορεί να δεχτεί σχολεία)”.
Και συνεχίζει:
“Αποτελούν προφάσεις εν αμαρτίαις τα περί «μη ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για να
το στελεχώσουν». Μια απλή μέθοδος υπάρχει για να αποδειχτεί
η αλήθεια: Να προκηρυχθούν οι
θέσεις εκπαιδευτικών για να

δουν όλοι αν υπάρχει ή όχι ενδιαφέρον. Πέρσι πάντως υπήρχαν
τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον κι έγιναν μπαλάκι μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου για μήνες.
Θεωρούμε, επίσης, απαράδεκτο να επιχειρεί το Υπουργείο να
μεταφέρει το κόστος λειτουργίας
του Κ.Π.Ε. στον τοπικό Δήμο, τη
στιγμή μάλιστα που τα έξοδα λειτουργίας των Κ.Π.Ε. (εκτός των
μισθών των εκπαιδευτικών) καλύπτονται από ευρωπαϊκά κονδύλια.
Σε καμία περίπτωση δεν διεκ-

δικούμε κάλυψη οδοιπορικών
των εκπαιδευτικών από τον τοπικό Δήμο. Η θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι ξεκάθαρη: Τα όποια κονδύλια για μισθοδοσία εκπαιδευτικών (και για
οδοιπορικά όποιων δικαιούνται)
θα πρέπει να βαρύνουν το κεντρικό κράτος και όχι την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Θα αποτελούσε
πισωγύρισμα σε αλήστου μνήμης
εποχές να γίνεται η πρόσληψη
και η μισθοδοσία εκπαιδευτικών
από την Αυτοδιοίκηση.
Για όλα αυτά, μία είναι η λύση: Η άμεση προκήρυξη όλων
(και των 7) θέσεων εκπαιδευτικών του Κ.Π.Ε. Βάμου, ώστε να
μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά συνεισφέροντας στην προστασία της μοναδικής φύσης του
νομού μας, συμβάλλοντας στην
αλλαγή πρακτικών και τρόπων
ζωής ώστε να αντιμετωπιστεί η
κλιματική αλλαγή και σοβαρά
προβλήματα όπως αυτά των
σκουπιδιών, της προστασίας των
υδάτινων αποθεμάτων, της στροφής στην παραγωγή τοπικών
βιολογικών προϊόντων, της ανάπτυξης ήπιων και ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, της διατήρησης του τοπικού πολιτισμού και
των μνημείων μας, της αρμονικής
συνύπαρξης των ανθρώπων μεταξύ τους και των ανθρώπων με τη
φύση”.

ΣΤΟ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ

Πυρκαγιά έκαψε
δέκα στρέμματα

Σ

πίτια και τουριστικές επιχειρήσεις
απείλησε η φωτιά που εκδηλώθηκε
στις 00.20 τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, στην περιοχή του Φραγκοκάστελου στα Σφακιά, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.
Η φωτιά ξέσπασε 200 μέτρα από το
κάστρο και λόγω των ανέμων επεκτάθηκε
και έφθασε πολύ κοντά σε τουριστικά καταλύματα.
Αμεσα έσπευσαν στην περιοχή δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες που συνέβαλαν στην κατάσβεσή της.
Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής
χρησιμοποίησαν οχήματα και τα γεωργικά μηχανήματα καθώς η φωτιά κινούνταν απειλητικά προς κατοικημένη περιοχή.
Η πυρκαγιά κατασβέστηκε λίγο πριν
τις 5 προχθές τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά κατέκαψε περισσότερα
από 5 στρέμματα χορτολιβαδικής και 5
στρέμματα γεωργικής έκτασης.
Προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά διενεργεί του Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τέλος, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στις Πρασιές
Ρεθύμνου. Δεκατέσσερις πυροσβέστες, με
οκτώ οχήματα, επτά άτομα πεζοπόρου
τμήματος καθώς και ένα ελικόπτερο επιχείρησαν για την κατάσβεσή της. Η φωτιά δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή.
Ελ.Φ

ΑΥΡΙΟ

Τ

Κινητοποιήσεις
εργαζομένων
στον τουρισμό

η συμμετοχή του στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, που εξήγγειλε
η Ομοσπονδία Επισιτισμού - Τουρισμού αύριο, ανακοίνωσε χθες το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων.
Καλεί δε σε συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, στις 10 το πρωί, της ίδιας μέρας.
Τη συμμετοχή του ανακοίνωσε και ο
Σύνδεσμος Ιδιωτικού Προσωπικού Επιχειρήσεως Εκμεταλλεύσεως Εστιατορίων
- Μαγειρείων Νομού Χανίων.
Στο κάλεσμά του τονίζει: “Στις 23 Αυγούστου 2011 συμμετέχουμε στην απεργία, αντιδρώντας στα νέα μέτρα που
παίρνει η κυβέρνηση για τα βαρέα, για
τη μείωση του επιδόματος ανεργίας και
για τις χωρίς λόγο απολύσεις παρά τις επιδοτήσεις που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Ολοι μαζί στη συγκέντρωση στο
Εργατικό Κέντρο Ν. Χανίων στις 10 το
πρωί”.

