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ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Σπουδαίο ερευνητικό έργο
Το σπουδαίο ερευνητικό έργου του ΤΕΙ Κρήτης αποτυπώθηκε στην έκθεση αφισών με την οποία ολοκληρώθηκε χθες στο ΚΑΜ η διεθνής
εβδομάδα του προγράμματος
ERASMUS σε μία ανοιχτή
εκδήλωση προβολής των δραστηριοτήτων του Τμήματος
Ηλεκτρονικών Μηχανικών
και της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών.
αράλληλα έγινε και η απονομή
των πιστοποιητικών στους
193 φοιτητές που παρακολούθησαν τις διαλέξεις τις οποίες έκαναν
περίπου 30 ομιλητές από 15 χώρες.

Π

Οπως επεσήμανε ο ακαδημαϊκός
υπεύθυνος του προγράμματος ERASMUS για το ΤΕΙ Κρήτης και καθηγητής στο ίδρυμα στα Χανιά Γιάννης
Καλιακάτος «τελειώνοντας την εβδομάδα ERASMUS που είχαμε οργανώσει στα Χανιά για 5η χρονιά φέτος
και σε συνδυασμό με την επίσκεψη
από το ΤΕΙ από το Ηράκλειο των ξένων επισκεπτών όπου και εκεί έγινε
μία αντίστοιχη εβδομάδα είπαμε να
παρουσιάσουμε στο χώρο του ΚΑΜ τη
δουλειά που κάνουμε εδώ στο Τμήμα
Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ στα Χανιά.
Παρουσιάσαμε μία σειρά αφίσες και
πόστερ με ερευνητική δουλειά και
δουλειά που έχει γίνει πάνω στο πρόγραμμα ERASMUS».
Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ

Αριστερά
ο κ. Γιάννης Καλιακάτος μαζί με
άλλους καθηγητές που έλαβαν
μέρος στην εβδομάδα του
προγράμματος ERASMUS.
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ΣΤΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Αναβάθμιση υποδομών
Για πλήρη αναβάθμιση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο και
το 7ο Νηπιαγωγείο Χανίων «από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής σε Η/Υ (αίθουσα πληροφορικής, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία με σύνδεση στο διαδίκτυο
ασύρματα και ενσύρματα )» κάνει λόγο ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται επίσης πως αποκτήθηκαν «φωτοτυπικό μηχάνημα καθώς και σύστημα συναγερμού και
ασφάλειας των εγκαταστάσεων, τηλέφωνο-φαξ, και τηλεόρασης,χάρις στις προσπάθειες του Διευθυντή και της
Προϊσταμένης, του Συλλόγου Διδασκόντων, του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων αλλά και τη συνεργασία του
Δήμου Χανίων, της Σχολικής Επιτροπής, του Συλλόγου
Δασκάλων και Νηπιαγωγών και ιδιωτών». Ο Σύλλογος
αναφέρει ότι «μένουν να γίνουν και άλλα ακόμη από
πλευράς του Δήμου (σκιάδια,βαψίματα,κάγκελα, επισκευή
αυλής, σοβατίσματα) αλλά και υλικοτεχνικής υποδομής
(διαδραστικοί πίνακες, ηχοσυστήματα κλπ)». Επίσης στο
σχολείο λειτουργεί: δανειστική βιβλιοθήκη, αίθουσα Πληροφορικής Θεατρικής Αγωγής, Μουσικής, Τάξη Υποδοχής, Τμήμα Ένταξης ,αίθουσα Εκδηλώσεων ,αίθουσα
Γυμναστικής και αίθουσα Ολοήμερου. «Αυτό όμως που
αποτελεί και στοίχημα και πρέπει να κερδηθεί από όλους
μας, είναι η εμπιστοσύνη και η στήριξη των γονέων της
περιοχής, εγγράφοντας τα παιδιά τους σ’ αυτά, αλλά και
του Δήμου, που πριν κτίσει νέα σχολεία, να γεμίσει τα
υπάρχοντα, όπως το δικό μας, το οποίο έχει 82 μαθητές, ενώ χωράει 340 μαθητές και της Διεύθυνσης Π.Ε.
Χανίων την οποία καλούμε να εφαρμόσει πλήρως το
Π.Δ.79/2017», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΝΩIΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Περιβαλλοντική δράση
Με αφορμή την εκστρατεία «Ας
Καθαρίσουμε την Ευρώπη» που
συντονίζει στην Ελλάδα η
HELMEPA, πραγματοποιήθηκε στις
11 Μαΐου η εθελοντική δράση
“Save the beach” στην παραλία
Φρεαττύδας του Πειραιά.
Όπως ανακοινώθηκε χθες, η δρά-

ση υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία των Μινωικών Γραμμών, εταιρικού Μέλους της
Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
HELMEPA.
Με τη συμμετοχή
εθελοντών και μα-

θητών - μελών του προγράμματος
«Παιδική HELMEPA» του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης
μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους,
απομακρύνθηκε μια σημαντική ποσότητα σκουπιδιών
και πλαστικών απορριμμάτων από
την παραλία
Φρεαττύδας.

