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ISEKI_Food-4
Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων δράσεων του θεματικού
δικτύου ISEKI_Food
Το θεματικό δίκτυο ISEKI_Food-4 άρχισε επίσημα τις δραστηριότητές του την
1η Οκτωβρίου 2011, με συντονίστρια την καθηγήτρια της Γεωπονικής Σχολής
του Πανεπιστημίου του Τέραμο (Ιταλία) κ. Paola Pittia. Το έργο
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του ευρύτερου
προγράμματος για τη Δια- Βίου Μάθηση (θεματικά δίκτυα Έρασμος). Ο
υπότιτλος του έργου είναι: «Καινοτομία στην αλυσίδα των τροφίμων μέσα
από τον εκσυγχρονισμό των σπουδών Επιστήμης Τροφίμων»
Στο δίκτυο συμμετέχουν 86 εταίροι από 27 χώρες της ΕΕ και 3 από χώρες
εκτός ΕΕ (Βραζιλία, Η.Π.Α. και Ισραήλ). Συμμετέχουν επίσης 31 συνδεδεμένα
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μέλη από 15 χώρες εντός ή εκτός ΕΕ (βλ. κατάλογο συμμετοχών στο:
http://www.iseki-food4.eu/partners)
Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας
εταίρων που επιδιώκουν την καινοτομία στις σπουδές Επιστήμης Τροφίμων
και την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες της Βιομηχανίας.
Επιπλέον επιδιώκεται η καινοτομία στον ακαδημαϊκό χώρο των Επιστημών
Τροφίμων και η προώθηση της διεθνοποίησης των συναφών σπουδών στην
ΕΕ, μέσα από:





Τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης προγραμμάτων
σπουδών,
Την ενσωμάτωση του ρόλου της αγοράς εργασίας στο 3ο επίπεδο
εκπαίδευσης και την προώθηση της απασχολησιμότητας και της
επιχειρηματικότητας των αποφοίτων Επιστημόνων Τροφίμων καθώς
και των επαγγελματιών του χώρου,
Τον καθορισμό προδιαγραφών προσόντων διδασκόντων, ιδιαίτερα για
το διδακτικό προσωπικό στις Επιστήμες Τροφίμων.

Μέσα από τις σχεδιασμένες δράσεις τριετούς διάρκειας, αναμένεται να
προκύψουν πολλά και σημαντικά παραδοτέα, και ιδιαίτερα:




ένα εργαλείο δημιουργίας Εικονικού Δια-δικτυακού Περιβάλλοντος
που θα επιτρέψει την εφαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και τη
διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών,
ένα πλαίσιο αξιολόγησης των διδακτικών προσόντων διδασκόντων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
έναν χώρο εικονικής δικτύωσης υποψηφίων διδακτόρων για
καλύτερη εκπαίδευση σε δεξιότητες μεταφοράς τεχνολογίας,
ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων διδασκαλίας (βιβλία, ηλεκτρονικά
πακέτα εκπαίδευσης, εικονικό πιλοτικό εργαστήριο, βάση δεδομένων
για ερευνητικά προγράμματα, κ.α.).

Σχεδιασμός έργου και πακέτα εργασίας
Οι δραστηριότητες του IFOOD4 έχουν οργανωθεί σε 8 πακέτα εργασίας, τα 4
από τα οποία (WP3, WP4, WP5 and WP6) αφορούν στο σχεδιασμό του
έργου. Τα άλλα υποστηρίζουν το έργο μέσα από δράσεις όπως είναι η
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Επιπλέον προγραμματίζονται οι εξής δραστηριότητες: Η τακτική έκδοση του
«νεογέννητου» ηλεκτρονικού περιοδικού «ISEKI_Food e-journal»
(http://www.iseki-food-ejournal.com/), το 3ο Συνέδριο ISEKI_Food (2014),
δια-δικτυακά σεμινάρια (webinars), η πιλοτική λειτουργία ενός θερινού
σχολείου για διδάσκοντες και ένα κείμενο αρχών πάνω στον ηθικό και
κοινωνικό ρόλο των σπουδών και των επαγγελματιών στο χώρο των
Τροφίμων.

NEWSLETTER
αξιοποίηση των εφαρμοζόμενων δράσεων (WP6), η δημοσιοποίηση του
έργου και των επιμέρους δράσεών του (WP2), η αξιολόγηση της ποιότητας
(WP1) και η διαχείριση του έργου (WP8).
Οι εταίροι γνωρίζουν ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των έργων στο
θεματικό δίκτυο Έρασμος μπορεί να υποστηρίξει περιορισμένο αριθμό
δράσεων και την οργάνωση των συναντήσεών τους.
Ο μεγάλος αριθμός των εταίρων και ο δεδομένος προϋπολογισμός θα
επιτρέψουν:
(1) την ανάπτυξη μιας σειράς ηλεκτρονικών εργαλείων δια-δικτύου
που θα φιλοξενηθούν στον ιστοχώρο του έργου και/ή στον
ιστοχώρο του ISEKI_Food Association, με ελεύθερη πρόσβαση
για όλους τους εταίρους,
(2) τη διοργάνωση μιας σειράς συναντήσεων ανάμεσα στους
εταίρους και τον συντονιστή του έργου καθώς και την
μετάδοση των αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενους.
Η πρώτη γενική συνάντηση οργανώθηκε στο Πόρτο στις 9-11 Μαϊου 2012.
Η Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από 6 εταίρους που ανήκουν σε ΑΕΙ (3), σε ΤΕΙ
(1), σε επαγγελματική οργάνωση (1) και σε ιδιωτική εταιρεία (1).

ISEKI_Food 3 - Innovative Developments and Sustainability of ISEKI_Food
(142822-LLP-1-2008-PT-ERASMUS-ENW)

Oct 2008 – Sept 2011

ISEKI_Mundus 2 - Internationalization and Sustainability of ISEKI_Food Network
(145585-PT-2008-ERAMUNDUS - EM4EATN)

Nov 2008 – Sept 2011
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Τα παραπάνω έργα, ISEKI_Food 3 και ISEKI_Mundus 2 έκλεισαν τον Οκτώβρη
του 2011. Όλοι οι επιμέρους στόχοι επιτεύχθηκαν και τα αποτελέσματα είναι
ανηρτημένα στις δ/νσεις: https://www.isekifood.eu/deliverables_iseki_food3
και https://www.iseki-food.eu/deliverables_iseki_mundus2 , αντίστοιχα.
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Και τα δύο έργα συνέχισαν να συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση και την
εδραίωση του ISEKI_Food Association (IFA), που θα επιτρέψει στο δίκτυο
ISEKI_Food να συνεχίσει το έργο του για τη βελτίωση και την προώθηση των
σπουδών στο χώρο των Επιστημών Τροφίμων.
Η IFA είναι ανοιχτή σε όσους ενδιαφέρονται για την Επιστήμη Τροφίμων, την
εκπαίδευση στις Επιστήμες Τροφίμων και την παραγωγή Τροφίμων. Η IFA
προσφέρει πολλές εκδηλώσεις και δυνατότητες που κάνουν τη δουλειά μας
ευκολότερη, π.χ. ελεύθερη πρόσβαση σε δια-δικτυακά σεμινάρια και
ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό (https://www.iseki-food.net/E-learning),
βάση δεδομένων για εμπειρογνώμονες, έκπτωση αγοράς βιβλίων από την
Springer, κ.α. (Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον καθηγητή
Gerhard Schleining (gerhard.schleining@boku.ac.at) ή τον εθνικό σας
εκπρόσωπο (Χ. Ν. Λαζαρίδης, lazaride@agro.auth.gr )

Γιώργος Καλαντζόπουλος (1936-2011)
Δύσκολα δεχόμαστε ότι ο Γιώργος δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, γιατί ήταν ένας
αγαπητός συνάδελφος με μεγάλες ιδέες και τεράστια θέληση να ζήσει και να
αλλάξει τα πράγματα στο καλύτερο.
Ο Γιώργος ήταν πολύ σημαντικός και ενεργός εταίρος του θεματικού μας
δικτύου για πολλά χρόνια. Είχε καθαρή σκέψη και εντόπιζε σοβαρά θέματα,
που οι άλλοι είχαν παραλείψει. Μετέφερε με συνέπεια στο δίκτυό μας την
Ελληνική εμπειρία της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επιπλέον συνεισέφερε
κεφάλαια στα βιβλία της σειράς ΙΣΕΚΙ (ISEKI-Food book series).
Πάντα ήθελε να εξασφαλίσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
μέσα από τη βελτίωση της διδασκαλίας στην Επιστήμη και Τεχνολογία
Τροφίμων.
Ήταν πολύτιμο μέλος της παγκόσμιας οικογένειας επιστημόνων τροφίμων.
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Το θεματικό δίκτυο ISEKI-Food έχει σαφώς και την κοινωνική του πλευρά, που
είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Ο Γιώργος ήταν ευχάριστος,
διασκεδαστικός και εξαίρετος συνομιλητής. Ήταν πολύ αγαπητό μέλος της
κοινότητας των Επιστημών Τροφίμων.
Είναι τιμή μας που τον γνωρίσαμε και θα μας λείψει πολύ.
Η οικογένεια του δικτύου ISEKI-Food

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
NEW! EDEN Annual Conference 2012
Dates: June 6-9, 2012
More information: http://www.eden-online.org/2012_porto.html
Venue: Alfândega do Porto Congress Center Porto , Portugal

NEW! International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics IPC2012
Dates: June 12-14, 2012
More information: http://www.probiotic-conference.net
Venue: Kosice, Slovakia

NEW! SDDP 2012 - 5th International Symposium on Spray Dried Dairy Products
Dates: June 19-21, 2012
More information: https://colloque.inra.fr/sddp2012
Venue: Large Palais des Congrès st Malo, France

NEW! 2012 IFT Annual Meeting & Food Expo
Dates: June 25-28, 2012
More information: http://www.am-fe.ift.org/cms/
Venue: Las Vegas, USA
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NEW! 2nd International Conference on Food Oral Processing - Physics,
Physiology, and Psychology of Eating
Dates: July 1-5, 2012
More information: https://colloque.inra.fr/fop
Venue: Beaune, France

NEW! 6th International Conference on the Food Factory for the Future
Dates: July 4-6, 2012
More information: http://www.food-factory.fr/
Venue: Laval, France

NEW! Summerlab 2012
Dates: July 8-20, 2012
More information: http://www.hs-osnabrueck.de/summer-lab.html
Venue: HOCHSCHULE OSNABRÜCK Osnabrueck, Germany

NEW! 16th World Congress of Food Science and Technology
Dates: August 5-9, 2012
More information: http://iufost.org.br/
Venue: Foz do Iguaçu, Brazil

NEW! Food ingredients South America (FiSA) 2012
Dates: September 18-20, 2012
More information: http://fi-southamerica.ingredientsnetwork.com/
Venue: Expo Center Norte, São Paulo, Brazil

NEW! CONACTA 2012

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Dates: September 25-28, 2012
More information: https://www.iseki-food.net/webfm_send/1459
Venue: Bogotá, Colombia

NEW! 7th Conference of The World Mycotoxin Forum® and the XIIIth IUPAC
International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins
Dates: November 5-9, 2012
More information: http://www.wmfmeetsiupac.org/
Venue: Rotterdam, the Netherlands

NEW! 5th European Public Health Conference
Dates: November 8-10, 2012
More information: http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php
Venue: Hilton Conference, Centre, Malta

NEW! EFFoST 2012 - A Lunch Box for Tomorrow : An interactive combination
of integrated analysis and specialized knowledge of food
Dates: November 20-23, 2012
More information: http://www.effostconference.com/
Venue: Le Corum Montpellier , France

NEW! Euro Food Chemistry XVII
Dates: May 7-10, 2013
More information: http://www.arber.com.tr/eurofoodchemxvii.org/
Venue: Istanbul, Turkey
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