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1.

Περίληψη βασικών συµπερασµάτων - Road Maps

Το συγκεκριµένο έργο / πρόγραµµα αποσκοπεί στο να προσδιορίσει το υφιστάµενο χάσµα µεταξύ των
προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για µηχανικούς όπως παρέχεται από το Ευρωπαϊκό
εκπαιδευτικό σύστηµα και των πραγµατικών αναγκών που πιθανόν χρειάζονται οι χηµικές
βιοµηχανίες ώστε να υποστηρίξουν καινοτοµικές δραστηριότητες σε βάθος χρόνου. Κατά συνέπεια
το πρώτο καίριο βήµα είναι ο προσδιορισµός του είδους κατάρτισης και εφοδίων που ζητά σήµερα η
βιοµηχανία από τους µελλοντικούς µηχανικούς και ο τελικός στόχος είναι η βελτίωση και
αναβάθµιση της τρέχουσας εκπαίδευσης και, αν κριθεί απαραίτητο, την ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων
γνωστικών αντικειµένων που να ανταποκρίνονται στις µελλοντικές ανάγκες και δεξιότητες της
χηµικής βιοµηχανίας. Ο σκοπός του SQA ήταν να πάρει µία εικόνα από το SMEs
MEs περισσότερο για
το σύνολο των υποκατηγοριών της χηµικής βιοµηχανίας και των αναγκών της και λιγότερο για
συγκεκριµένα µεµονωµένα ζητήµατα (των βιοµηχανιών). Για τον λόγο αυτό ο SQA απέκτησε µία
συνολική απεικόνιση των απαιτήσεων
ήσεων και δεξιοτήτων που διασφαλίζουν την δυνατότητα του χηµικού
τοµέα να ανταποκριθεί στις µελλοντικές κοινωνικές προκλήσεις.
Μερικές πρωτοβουλίες και µέτρα που προσδιορίστηκαν µέσω του Roadmap είναι τα ακόλουθα :
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2. Βραχυπρόθεσµες ενέργειες
2.1. Νέο πρόγραµµα σπουδών
Επικεφαλής οργανισµός : Ε.Μ.Π.
Πηγές χρηµατοδότησης : Ε.Μ.Π.
Χρονοδιάγραµµα : Προσαρµογή από Οκτώβριο του 2017

Το νέο πρόγραµµα σπουδών θα αρχίσει να εφαρµόζεται από την περίοδο 2017 – 2018 και θα
επαναξιολογηθεί µετά την πάροδο 2 ετών εφαρµογής.

2.2. ∆ιεύρυνση επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ φοιτητών, ακαδηµαϊκής κοινότητας,
βιοµηχανικών συνεργατών και εν γένει της κοινωνίας
Επικεφαλής οργανισµός : Ε.Μ.Π.
Πηγές χρηµατοδότησης : Ε.Μ.Π.
Χρονοδιάγραµµα : Συνεχές, µε εκκίνηση τον Οκτώβριο του 2017


Ενδυνάµωση και αναβάθµιση των διαδικτυακών σελίδων που είναι συναφείς µε το πρόγραµµα
σπουδών µε ανανεωµένα εκπαιδευτικά αντικείµενα. ∆ηµιουργία ενεργών ιστοσελίδων σε όλα
τα µαθήµατα (προπτυχιακά
προπτυχιακά και µεταπτυχιακά).



Αναβαθµισµένα CVs για το σύνολο των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού στην
διαδικτυακή σελίδα του κάθε ιδρύµατος. Ποσοστιαία ενίσχυση του αριθµού ακαδηµαϊκών που
απασχολούνται µε ερευνητικά αντικείµενα διαδικτυα
διαδικτυακά (Google Scholar κλπ).
κλπ



Συνέχεια και επέκταση των εξωτερικών δράσεων (συµµετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια,
εκδηλώσεις παρουσίασης του ερευνητικού υλικού κλπ) που θα απεικονίζουν το συνολικό
πλάνο της κάθε σχολής.



Συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας µε τους βιοµηχανικούς τοµείς και τον σύλλογο
των επαγγελµατιών χηµικών µηχανικών. Συµµετοχή των σχολικών µονάδων στις γενικές
συνελεύσεις του Σ.Ε.Χ.Β..



Μηνιαίες συζητήσεις διαχειριστικού περιεχοµένου µεταξύ σπουδαστών και εργαζοµένων.



Ετήσιες συναντήσεις µεταξύ φοιτητών, εργαζοµένων και παλαιότερων σπουδαστών. Βελτίωση
των σχέσεων των Σχολών Χηµικών Μηχανικών µε τους αποφοίτους αυτών. ∆ιαλέξεις σε
θέµατα δεξιοτήτων που πιθανά θα βοηθήσουν σε θέ
θέµατα
µατα χρηµατοδοτήσεων π.χ.
χρηµατοδότηση από Ε.Ε., δωρεές και ά
άλλα.
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Απευθείας επικοινωνίες µεταξύ των Βιοµηχανικών Εταίρων και του κοινού µέσω των σελίδων
κοινωνική δικτύωσης (Facebook
Facebook).

2.3. Αύξηση της ελκυστικότητας των σπουδών
Επικεφαλής οργανισµός : Ε.Μ.Π.
Πηγές χρηµατοδότησης : Ε.Μ.Π.
Χρονοδιάγραµµα : Συνεχές, µε εκκίνηση τον Οκτώβριο του 2017



Ενίσχυση πρωτοβουλιών σχετικά µε επισκέψεις σε βιοµηχανίες για ανασκόπηση της
τρέχουσας κατάστασής και εν γένει ενηµέρωσης. Για να επιτευχθεί το παραπάνω, είναι
αναγκαία η συνεργασία µε τους βιοµηχανικούς εταίρους, το ενδιαφέρον αυτών για τους
αποφοίτους των τεχνικών σχολών, καθώς και ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική
εκπαιδευτι πορεία τους.



Προωθητικές ενέργειες και ‘’άνοιγµα’’ της επιστήµης των Χηµικών Μηχανικών µε συµµετοχή
σε :

1)

Βραδιά Έρευνας :

Το Ε.Μ.Π., καθώς και άλλα πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα οργανώνουν
ώνουν την ετήσια Βραδιά
Έρευνας, µία εκδήλωση που χρηµατοδοτείται µέσω του Horizon 2020, όπου το κοινό µπορεί να
επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. και να συµµετέχει σε απλά πειράµατα και διαλέξεις.

2)

Φεστιβάλ Επιστήµης και Καινοτοµίας :

Το εν λόγω φεστιβάλ ξεκίνησε το 2014 και µε τα χρόνια καθιερώθηκε ως το σηµαντικότερο δρώµενο
σχετικά µε την επιστήµη και την τεχνολογία στην Ελλάδα.
Κάθε άνοιξη, για µία εβδοµάδα,, κάτοικοι και µαθητές της Αθήνας εξερευνούν τις θετικές επιστήµες
µέσω διασκεδαστικών, καινοτόµων και δια δραστικών µεθόδων. Την ίδια στιγµή ερευνητές,
καθηγητές, επιστήµονες, ακόµα και καλλιτέχνες κάνουν ό,τι είναι δυνατό στο να εξηγήσουν την
επιστήµη τους και να την καταστήσουν ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική. Το φεστιβάλ
συνδιοργανώνεται από το

"Science
Science Communication - SciCo», το Βρετανικό Συµβούλιο, την

Τεχνόπολις του δήµου Αθηναίων
Αθηναίων, των σύνδεσµο επιστηµόνων του ‘’Ιδρύµατος
Ιδρύµατος Ωνάση’’ και την
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία µε πολλούς ακαδηµαϊκούς,
εκπαιδευτικούς οργανισµούς και ερευνητικά κέντρα. Η σχολή των Χηµικών Μηχανικών µε έναν
βασικό εργαστηριακό εξοπλισµό
εξοπλισµό, υποστηρίζει πλήρως το φεστιβάλ αυτό και συµµετέχει αδιαλείπτως.
αδιαλε
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3)

Επισκέψεις µαθητών λυκείου
λυκείου:

Μεγάλος αριθµός επισκέψεων από µαθητές λυκείου διεξάγονται κάθε χρόνο ώστε αυτοί να
κατανοήσουν το αντικείµενο του Χηµικού Μηχανικού.
Επίσης, καθηγητές µαζί µε µέλη του ∆.Σ. του Σ.Ε.Χ.Β. σε συνεργασία µε τα εκάστοτε λύκεια
πραγµατοποιούν επισκέψεις σε αυτά µε σκοπό την ενηµέρωση των µαθητών αναφορικά µε την
επιστήµη και τις µελλοντικές προοπτικές αυτής.
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3. Μεσοπρόθεσµες ενέργειες
Επικεφαλής οργανισµός : Ε.Μ.Π.
Συνεργάτες : NTUA, HACI, Ε.Μ
Μ.Π., Σ.Ε.Χ.Β. και HACE
Πηγές χρηµατοδότησης : Ε.Μ.Π., Εξωτερική χρηµατοδότηση µέσω πόρων της Ε.Ε.
Χρονοδιάγραµµα : 2018/2019

•

Συνολική επεξεργασία ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης για εκπαιδευτικά, ερευνητικά και
διαχειριστικά ζητήµατα.

•

Βελτίωση της ευαισθητοποίησης της Σχολής στον τοµέα της έρευνας µέσω της αύξησης των
δηµοσιεύσεων σε περιοδικά µε δεδοµένο υψηλό αντίκ
αντίκτυπο,
τυπο, καθώς και την ισχυρότερη
υποστήριξη των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων και των διεθνών εταιρικών σχέσεων.

•

Ανταπόκριση στον συνεχώς αυξανόµενο ρυθµό ως προς τον µέσο χρόνο απόκτησης των
ευρεσιτεχνιών.

•

Εφαρµογή µίας ΄΄κουλτούρας αξιολόγησης’’ σε όλες τις δραστηριότητες της σχολής
(εκπαίδευση, έρευνα, διοίκηση). Επέκταση της επικοινωνίας και συνεργασίας µε ιδρύµατα του
εξωτερικού.
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