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Στις 20-23 Σεπτέμβριου 2019 τα μέλη ΕΕΠ Αγγλικής Γλώσσας της Σχολής Θετικών 

Επιστημών και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου  Κρήτης (ΠΚ)  διοργάνωσαν το 2ο 

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “Options Practices and Possibilities of English for 

Academic Purposes Practitioners’.  

 

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών 

στον τομέα της έρευνας και διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς και 

Ακαδημαϊκούς σκοπούς με απώτερο στόχο τη βελτίωση των παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων και γνώσεων των διδασκόντων Ακαδημαϊκής Ορολογίας στα 

Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης “Eβδομάδα Eπιμόρφωσης” του 

προγράμματος Erasmus+ 2019 (Erasmus Staff Training Week) σε συνεργασία με το 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο. 

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν 60 διδάσκοντες από 30 Πανεπιστήμια εντός και εκτός 

Ευρώπης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης επισκέφθηκαν συνάδελφοι 

από την Νότια Αφρική και Νότια Αμερική, Φιλανδία, Σουηδία, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, 

Αγγλία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ινδία, και Τουρκία. 

 

Απόδειξη του υψηλού επιπέδου της διοργάνωσης αποτελεί το γεγονός ότι με την 

ολοκλήρωση του συνεδρίου, οι διδάσκουσες του Π.Κ. που οργάνωσαν την εβδομάδα 

επιμόρφωσης κλήθηκαν να διδάξουν αλλά και να εκπαιδεύσουν συναδέλφους σε 

Πανεπιστήμια της Ευρώπης, με τα οποία αναμένεται να υπογραφούν Διμερείς Συμφωνίες 

Συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Training/Teaching Mobility. Από τις 
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συμφωνίες αυτές, αναμένεται να επωφεληθούν μελλοντικά διδάσκοντες αλλά και φοιτητές 

του Ιδρύματος και συνεπώς, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό του ΠΚ στα 

τμήματα που προώθησαν και υποστήριξαν αυτή μας τη δράση.  

 

Το Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο “Options Practices and Possibilities of English for Academic 

Purposes Practitioners” συνεπώς χαρακτηρίζεται ως ένα  «Erasmus Success Story” του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και φιλοδοξούμε να τύχουμε της 

ίδιας εξαιρετικής υποστήριξης από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που συμμετείχαν 

και μας στήριξαν. 

 

Πιο συγκεκριμένα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης 

Υπολογιστών κ. Μπίλα Άγγελο για την διάθεση αιθουσών και αμφιθεάτρων που 

επέτρεπαν παράλληλες συνεδρίες, το τεχνικό προσωπικό του τμήματος που εργάστηκαν 

ώστε να υπάρχει free wifi και εργαστήριο υπολογιστών, το Γραφείο Erasmus για την 

εξαιρετική συνεργασία και την άψογη επικοινωνία που είχε με όλους τους συνέδρους πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του Συνεδρίου, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, την 

γραμματεία της Κοσμητείας Σχολής Θετικών Επιστημών και της Ιατρικής Σχολής, τον 

Κοσμήτορα κ. Νικόλαο Χανιωτάκη που μας τίμησε με την παρουσία του και τον καθηγητή 

Αθανάσιο Κουτσολέλο που δέχτηκε να είναι επιστημονικός υπεύθυνος και βοήθησε σε ότι 

αφορά τον ΕΛΚΕ. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τις φοιτήτριες του 

Τμήματος Βιολογίας Μαρίνα Καλαϊτζάκη και Σοφία Καλαϊτζάκη για την εθελοντική τους 

συνδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. 

 

Η διοργάνωση λειτούργησε με απόλυτη επιτυχία αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις 

τόσο στους προσκεκλημένους και επιλεγμένους ομιλητές όσο και στους συνέδρους που 

το παρακολούθησαν. Το επόμενο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Options, instructional 

practices and trajectories of EAP and ESP practitioners» θα πραγματοποιηθεί στις 17-20 

Σεπτεμβρίου 2020 στον Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Η οργανωτική επιτροπή EAPCRETE, 

Κυριακή Διβινή 

Μαρία Κουτράκη,  

Παναγιώτα (Νόνη) Ριζοπούλου,  

Μανώλης Σισαμάκης και  

Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts 


