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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε η Επιστημονική Εσπερίδα - Workshop
με θέμα: «Ο Γεωπόνος ως Εκπαιδευτικός».
Με μεγάλη επιτυχία, τόσο από πλευράς συμμετοχής, όσο και από
πλευράς ενδιαφέροντος της θεματολογίας πραγματοποιήθηκε από το
Περιφερειακό

Παράρτημα

Κεντρικής

Μακεδονίας

του

Γεωτεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) με την υποστήριξη του Τμήματος
Γεωπονίας του Α.Π.Θ. η Επιστημονική Εσπερίδα - Workshop με θέμα: «Ο
Γεωπόνος ως Εκπαιδευτικός» την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 και ώρα 18.00
στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα στο Πέτρινο Κτήριο της
Αγροτικής Οικονομίας..
Στην αρχή της Εσπερίδας χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σαρόπουλος Αθανάσιος, ο
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. κ. Δόρδας
Χρήστος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Εκπαιδευτικών Ελλάδας κ.
Τσατήρης Βασίλειος, ενώ παρίσταται και ο Ταμίας του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ.
Στέφανος Δελέπογλου.
Σε ότι αφορά τις εισηγήσεις, η κ. Καλλιρρόη Νικολάου, υποψήφια
διδάκτωρ του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. και μέλος της Πενταμελούς
Επιτροπής των Γεωπόνων του Παραρτήματός μας, παρουσίασε το θέμα: «Ο
σύγχρονος Γεωπόνος», όπου πραγματοποίησε μια σύγκριση του χτες και
του σήμερα και ανέλυσε τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας των
γεωπόνων ως εκπαιδευτικών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Στη συνέχεια, ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, μεταπτυχιακός φοιτητής
του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. και Γραμματέας της Πενταμελούς

Επιτροπής των Γεωπόνων του Παραρτήματός μας, παρουσίασε το θέμα: «Οι
βιολογικές και οι συμβατικές καλλιέργειες», όπου ανέλυσε τις διαφορές και
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δυο αυτών διαφορετικών μορφών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Τέλος και στηριζόμενη στην παρουσίαση του προηγούμενου θέματος
που

το

χρησιμοποίησε

εκπαιδευτικός,

ως

διδάκτωρ

του

παράδειγμα,

η

Παιδαγωγικού

κ.

Βενετία

Τμήματος

Καπαχτσή,
Προσχολικής

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Επιστημονικός συνεργάτης
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., χώρισε το ακροατήριο σε δυο ομάδες. Ακολούθως, με τη
χρήση βίντεο – παρουσίασης και της ενεργούς συμμετοχής των δυο ομάδων
ανέπτυξε το θέμα της: «Εισαγωγή στις ομαδοσυνεργατικές πρακτικές»,
παρέχοντας με τον τρόπο αυτό μια εμπεριστατωμένη εικόνα χρήσης αυτών
των τεχνικών διδασκαλίας.
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ του ακροατηρίου και
των εισηγητών.
Η βραδιά έκλεισε με μία μουσική εκδήλωση στον υπαίθριο χώρο του
Αγροκτήματος του Α.Π.Θ. με μια πανδαισία ελληνικών και ξένων τραγουδιών
με πολύ κέφι σηματοδοτώντας το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς και την
έναρξη των θερινών διακοπών.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος
Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
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