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«Συνάντηση κλεισίματος του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος INFOIL»
Το
Πρόγραμμα
INFOIL
(LIFE08
INF/GR/000581) υλοποιείται στα πλαίσια
της Κοινοτικής πρωτοβουλίας LIFE –
Πληροφόρηση και Επικοινωνία με στόχο τη
διάχυση της πληροφόρησης και την αύξηση
της ευαισθητοποίησης στην προώθηση
αειφόρων προτύπων παραγωγής και
κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο,
με σκοπό την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά σε
περιοχές με υψηλή παραγωγή ελαιολάδου.
Μέσω της προώθησης αυτής, στόχος είναι
η ανάδειξη της ανάλυσης του κύκλου ζωής
(Life Cycle Assessment, LCA) κατά τη
διαδικασία παραγωγής και κατανάλωσης με
σκοπό την αναγνώριση αλλά και την
πρόληψη
των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Συμμετέχοντες Φορείς:
- Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμ. Μηχανικών
Παραγωγής και ∆ιοίκησης
- Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός
(ΕΛΓΟ) «∆ΗΜΗΤΡΑ» - Ινστιτούτο
Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών
Χανίων
- Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.
- Κοινωφελής
Επιχείρηση
∆ήμου
Πλατανιά

Με τη συμμετοχή όλων των εταίρων πραγματοποιήθηκε η συνάντηση
κλεισίματος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INFOIL στο Κέντρο
Πληροφόρησης στα Χανιά στις 20 Σεπτεμβρίου 2013. Η ατμόσφαιρα ήταν
συγκινητική αφού σηματοδοτούσε το τέλος του Προγράμματος και της
4ετούς πολύ καλής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έλαβε
χώρα αποτίμηση σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα του
Προγράμματος μετά την κατάθεση του Progress Report έως και τη λήξη
του. Η υλοποίηση των δράσεων ήταν επιτυχής με μια σειρά από πολύ
σημαντικά παραδοτέα.
Πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση όσον αφορά τον προγραμματισμό
και την κατάθεση της τελικής έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στη συνέχεια ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και διάλογος σχετικά με
την οργάνωση του πλάνου ενεργειών για το μετά – LIFE. Λαμβάνοντας
υπόψη τη βαρύτητα που δίνει η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συνεχή διάχυση των αποτελεσμάτων των
Προγραμμάτων αυτών μετά τη λήξη τους, οι εταίροι θεώρησαν ότι θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί μια εκ νέου συνάντηση μεταξύ τους στην
οποία μοναδικό θέμα συζήτησης θα είναι το “After Life Plan”. Η συνάντηση
έκλεισε σε κλίμα συγκίνησης μεταξύ των εταίρων προσδοκώντας να
συνεργαστούν ξανά σε μελλοντικά Προγράμματα.

Αναπτυξιακή
Εταιρία
Περιφέρειας
Δυτικής
Ελλάδας
(ILEIAKI)

Κοινωφελής
Επιχείρηση
∆ήμου
Πλατανιά
(P-MUDE)

Πιλοτικές επιμορφωτικές ημερίδες
εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης
Στο πλαίσιο της αξιόπιστης, ολοκληρωμένης
πληροφόρησης κι ενημέρωσης των ομάδων
στόχων του προγράμματος (καταναλωτές και
παραγωγοι),
βασικοί
αποδέκτες
του
Προγράμματος ‘INFOIL’ είναι τα παιδιά (
μαθητές
∆ημοτικού)
ως
‘εν
δυνάμει
καταναλωτές-παραγωγοί’ αλλά και ως βασικοί
παράγοντες στην υποστήριξη και ενδυνάμωση
της
εκπαίδευσης
αναφορικά
με
τις
φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές και την αειφόρο
παραγωγή προϊόντων.
εκπαιδευτικό
πακέτο
«Άνθρωπος
Το
Πολιτισμός Περιβάλλον. Μια Αειφόρος Σχέση
Ζωής…» που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του
προγράμματος, παρέχει στους παιδαγωγούς/
εκπαιδευτικούς το μεθοδολογικό πλαίσιο και
επαρκή επεξεργασμένα παραδείγματα τα οποία
είναι απαραίτητα για την κατανόηση και τη
συστηματική επαφή των παιδιών με τα
Φιλοπεριβαλλοντικά
Πρότυπα
∆ιαχείρισης
Παραγωγής και Κατανάλωσης ως μελλοντικοί
συνειδητοποιημένοι πολίτες.
Σκοπός
των
πιλοτικών
επιμορφωτικών
ημερίδων
είναι
οι
εκπαιδευτικοί
που
προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτήν,
αφενός μεν, να εξοικειωθούν στη χρήση του
εκπαιδευτικού πακέτου και να δράσουν ως
πολλαπλασιαστές
στα
σχολεία
τους,
αφετέρου
δε,
να
λειτουργήσουν
ως
εξωτερικοί αξιολογητές του παιδαγωγικού
προγράμματος
συνεισφέροντας
στον
ανασχεδιασμό και στη βελτίωσή του.

Η επιλογή των εκπαιδευτικών ήταν τυχαία με
μοναδικό κριτήριο να εκπροσωπηθούν όσο το
δυνατόν περισσότερες σχολικές μονάδες. Οι
συμμετέχοντες στην δράση είχαν την υποχρέωση
να γράψουν μία αναστοχαστική εργασία μετά το
σεμινάριο, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσαν
να καταθέσουν τις εναλλακτικές σκέψεις και
προτάσεις τους για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού
πακέτου, και την οποία απέστειλαν στην
επιστημονική ομάδα, συνεισφέροντας έτσι ενεργά
στην βελτίωση του υλικού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

www.infoil.gr & wwww.infoil.tuc.gr

Πιλοτικές επιμορφωτικές ημερίδες εκπαιδευτικών
Α/θμιας Εκπαίδευσης
Οι πιλοτικές ημερίδες πραγματοποιήθηκαν σε
συνεργασία
με
το
Επιστημονικό
∆ίκτυο
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε∆ΕΕΚ), στα Χανιά τον
Σεπτέμβριο 2013.
Οι ημερίδες περιλάμβαναν χαιρετισμούς των
διοργανωτών και εισαγωγή με μία σύντομη
παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
INFOIL σχετικά με τις βασικές αρχές και την
φιλοσοφία του, από τον ∆ρ. Ι. Μετζιδάκη του
Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων.
Στη συνέχεια ακολουθούσε παρουσίαση, από την
Πρόεδρο του Ε∆ΕΕΚ, κα. ∆ρ. Χρύσα Τερεζάκη
(συντονίστρια της παιδαγωγικής ομάδας) σχετικά
με το εκπαιδευτικό πακέτο και τη δομή του, ενώ η
συνεργάτης, κα. Χριστοφία Μπουντρογιάννη,
παρουσίαζε μια ιστορική αναδρομή στο χώρο και
στον χρόνο σχετικά με τον άνθρωπο και το
περιβάλλον και την συν-εξέλιξή τους.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες χωρίζονταν σε δύο
ομάδες. Η κάθε ομάδα παρακολουθούσε βιωματικά
εργαστήρια τα οποία αντιστοιχούσαν στις ενότητες
του εκπαιδευτικού πακέτου, ανάλογα με την ηλικία
των μαθητών στο οποίο απευθύνεται.

Η κα. Μπουντρογιάννη ήταν υπεύθυνη να μυήσει
τους εκπαιδευτικούς σε τρόπους και παιχνίδια μέσα
από τα οποία, δυσνόητες και σημαντικές
πληροφορίες θα μπορούσαν να γίνουν κατανοητές
σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού (Α’
μέχρι και ∆΄τάξη). Αντίστοιχα η κα. Τερεζάκη μέσα
από διερευνητικές και αναστοχαστικές μεθόδους
προσπάθησε να μυήσει τους εκπαιδευτικούς σε
εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας μέσα από τους
οποίους δεν θα μεταφέρουν απλά τη γνώση και την
πληροφόρηση στα παιδιά των δύο τελευταίων
τάξεων του δημοτικού αλλά θα τους δίνουν την
ευκαιρία να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και τον
προβληματισμό.
Τέλος, μετά τη λήξη των βιωματικών εργαστηρίων
ακολουθούσε η ολομέλεια, όπου οι εκπαιδευτικοί
κατέθεταν τους προβληματισμούς τους, τις σκέψεις
και τις προτάσεις τους σχετικά με την πιλοτική
εφαρμογή και τα οφέλη που μπορούν να
προκύψουν στη διδασκαλία, καθώς και πιθανούς
τρόπους βελτίωσης του εκπαιδευτικού υλικού.
Ακολουθούσε το κλείσιμο της επιστημονικής
συνάντησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

www.infoil.gr & wwww.infoil.tuc.gr

∆ιάκριση ταινίας μικρού μήκους με θέμα την προώθηση
αειφόρων προτύπων παραγωγής & κατανάλωσης
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
LIFE+ INFOIL πραγματοποιήθηκε διάκριση
σχετικά με τη δημιουργία ταινίας μικρού
μήκους με θέμα την προώθηση αειφόρων
προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης
(γενικότερα, όχι μόνο για το ελαιόλαδο) μέσα
από τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του
INFOIL.
Στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέρωση
για την εφαρμογή βιώσιμων/αειφόρων
προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης και
η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και την υγεία παραγωγών και
καταναλωτών που μπορεί να υπάρχουν από
την υιοθέτηση εσφαλμένων πρακτικών.

- να προβάλει τα οφέλη για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον που απορρέουν από την υιοθέτηση
αειφόρων προτύπων και παραδείγματα καλών
πρακτικών,
- να επισημαίνει τις επιπτώσεις από τη μη εφαρμογή
αειφόρων προτύπων παραγωγής (για τον πλανήτη
μας, εμάς και τα παιδιά μας),
- να αναδεικνύει τρόπους πρόληψης της αλόγιστης
σπατάλης των φυσικών πόρων και παραδείγματα
καλών πρακτικών.
Ο στόχος ήταν να δημιουργηθούν ταινίες μικρού
μήκους οι οποίες:
- θα προωθούν ένα ή περισσότερα μηνύματα με
κεντρική αναφορά στην αειφορία και τους αειφόρους
τρόπους παραγωγής στα πλαίσια των κατευθύνσεων
που παρέχονται στη δικτυακή πύλη του
Προγράμματος www.infoil.gr ,
- Θα
περιλαμβάνουν
σύγχρονους
τρόπους
επικοινωνίας των μηνυμάτων αυτών κυρίως σε
νέους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
- Θα παροτρύνουν, κυρίως τους νέους, να
ενημερωθούν περισσότερο και να χρησιμοποιούν
προϊόντα που προέρχονται από Φιλοπεριβαλλοντικά
Συστήματα ή/και να συμμετέχουν ενεργά στην
προώθηση της παραγωγής τέτοιων προϊόντων.
Οι αποδέκτες στους οποίους θα απευθύνονταν οι
ταινίες είναι: οι καταναλωτές, οι παραγωγοί ή τα
παιδιά.

Προσκλήθηκε κάθε ενδιαφερόμενος να
δημιουργήσει μία ταινία μικρού μήκους, 3’ έως
5’, που θα προωθούσε την αειφορία στην
παραγωγή και κατανάλωση αγροτικών
προϊόντων (το θέμα της ταινίας δεν
περιορίζεται μόνο στο παράδειγμα του
ελαιολάδου), με βάση κάποιο/α από τα
παρακάτω κριτήρια:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

www.infoil.gr & wwww.infoil.tuc.gr

∆ιάκριση ταινίας μικρού μήκους με θέμα την προώθηση
αειφόρων προτύπων παραγωγής & κατανάλωσης
Σκοπός αυτής της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση
και επαγρύπνηση των καταναλωτών αλλά και των
παραγωγών (κυρίως των νέων) στην διατήρηση του
φυσικού κύκλου της ζωής και στην προστασία του
περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου.

Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική και το βίντεο που
επιλέχθηκε και διακρίθηκε από το κοινό ως το
καλύτερο είναι το LIFE INFOIL- DIVE της κας Νότα
Γεωργέλου. Στη σελίδα του INFOIL στο facebook
μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της διάκρισης
καθώς και τις διαγωνιζόμενες ταινίες μικρού
μήκους.

Οι τρείς καλύτερες ταινίες μικρού μήκους, οι δύο από
τις οποίες βραβεύτηκαν, είναι διαθέσιμες στη σελίδα
κοινωνικής
δικτύωσης
του
INFOIL,
https://www.facebook.com/pages/Infoil/128173270589
215.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

www.infoil.gr & wwww.infoil.tuc.gr

EDITORIAL
∆ιεθνή πρωτοπορία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
∆ιαδραστικά συστήματα-καινοτόμες εφαρμογές με την
ονομασία ‘Creative Crete’
∆ιαδραστικά συστήματα και καινοτόμες εφαρμογές
μοναδικές στον κόσμο για την προβολή της Κρήτης
λειτουργούν στην αίθουσα αφίξεων του διεθνούς
αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου
ύστερα από πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης σε
συνεργασία με το κορυφαίο διεθνώς Ίδρυμα Τεχνολογίας
και Έρευνας του νησιού. Την παρουσίαση των νέων
τεχνολογικών εφαρμογών ‘Creative Crete’ - μέσω αυτών
μπορούν οι ξένοι και Έλληνες τουρίστες με δικές τους
χρήσεις να πάρουν πληροφορίες, να φωτογραφηθούν και
να κάνουν ένα σύντομο εικονικό ταξίδι στο νησί - έκαναν
ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο
∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ κ.
Κώστας Στεφανίδης, και ο ερευνητής του ΙΤΕ κ.
∆ημήτρης Γραμμένος. Η παρουσίαση των νέων
συστημάτων έγινε στα ΜΜΕ και το επόμενο βήμα είναι τα
διαδραστικά συστήματα πληροφόρησης - προβολής να
λειτουργήσουν στις μεγάλες πύλες εισόδου του νησιού
(αεροδρόμιο Χανίων και τα λιμάνια Ηρακλείου και Σούδας
Χανίων κ.α.).
Για τα νέα τεχνολογικά συστήματα, που προκάλεσαν το
ενδιαφέρον των αφιχθέντων τουριστών, όπως είπαν οι
ερευνητές, έγινε συνδυασμός διαφορετικών τεχνολογιών
για να «μπορέσουμε να δώσουμε στον επισκέπτη,
σημαντικές πτυχές από την Κρήτη μέσω τεσσάρων
διαδραστικών εφαρμογών, που παραπέμπουν στα
αξιοθέατα του νησιού, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην
παράδοση, στα προϊόντα και στην Κρητική διατροφή».
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης
δήλωσε ότι για άλλη μια φορά η Περιφέρεια Κρήτης
πρωτοπορεί σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας
και Έρευνας. «Παραδίδουμε από σήμερα στον επισκέπτη,
τον τουρίστα, να κάνει χρήση διαδραστικής τεχνολογίας
παρακολουθώντας ένα διαφορετικό ‘πρόσωπο’ του
νησιού. Όση ώρα περιμένει στην αίθουσα αφίξεων για να
πάρει τις αποσκευές του θα έχει την δυνατότητα να
περιηγηθεί στα αξιοθέατα του νησιού, στον πολιτισμό
στην ιστορία του, να δει τα προϊόντα μας, αλλά και την
παγκοσμίως αναγνωρισμένη διατροφή του» είπε ο
Περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Είναι μια καινοτόμος
δράση που δείχνει πως θα πρέπει να είναι η
αρχιτεκτονική της νέας προγραμματικής περιόδου 20142020. Έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την
τουριστική προβολή του νησιού. Μέσα από τη δράση
αυτή αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι με τη
συνεργασία των Ιδρυμάτων της Κρήτης μπορούμε να
πετύχουμε πολλά».

Ο κ. Στεφανίδης διευκρίνισε ακόμα ότι θα ακολουθήσει
και άλλη εφαρμοσμένη εργασία, σε άλλα σημεία της
Κρήτης και το αποτέλεσμα αυτό θα αξιοποιηθεί για τις
αναπτυξιακές δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη του
νησιού.
Παράλληλα, όπως είπε ο ερευνητής του ΙΤΕ ∆ημήτρης
Γραμμένος, το υλικό μπορεί να εμπλουτίζεται, ενώ ο
κάθε επισκέπτης έχει την δυνατότητα στους
διαδραστικούς πίνακες να φωτογραφηθεί ‘εικονικά’ σε
αξιοθέατα του νησιού, και να στείλει φωτογραφίες
στους φίλους του εκείνη την στιγμή με mail, ή να τις
‘ανεβάσει’ στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά παράλληλα και
να ψυχαγωγηθεί»…
Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ - ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προβολή διαφημιστικών σποτ του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος INFOIL μέσα από τις τεχνολογικές
εφαρμογές ‘Creative Crete’
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το ΙΤΕ,
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INFOIL κατάφερε να
το
εντάξει τα τηλεοπτικά του σποτ στο συγκεκριμένο
project. Tα δύο τηλεοπτικά σποτ, στα οποία
προστέθηκαν υπότιτλοι στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα, προβάλλονται μέσα από αυτά τα
διαδραστικά συστήματα στα δύο μεγάλα αεροδρόμια
του νησιού από το Σεπτέμβριο του 2013 και θα
συνεχίσουν να προβάλλονται και τα επόμενα χρόνια,
αναδεικνύοντας τα οφέλη της παραγωγής και
κατανάλωσης προϊόντων και συγκεκριμένα του
ελαιολάδου, που παράγονται με φιλοπεριβαλλοντικές
μεθόδους τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για
τους παραγωγούς. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι η Κρήτη αποτελεί πλέον από τους πιο δημοφιλής
προορισμούς, οι αποδέκτες των μηνυμάτων τον
διαφημιστικών σποτ θα ξεπεράσουν κάθε προσδοκία.
Η ενέργεια αυτή αποτελεί μεγάλη επιτυχία για το
πρόγραμμα INFOIL αφού με αυτόν τον τρόπο θα
συνεχίζεται η διάδοση και η διάχυση των
αποτελεσμάτων του και η προώθηση των αειφόρων
προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης και μετά τη
λήξη του.

Για περισσότερα άρθρα και πληροφορίες επισκεφτείτε το portal στη διεύθυνση
www.infoil.gr

