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Αθήνα, 10/01/2012  
 

Το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2012-2013 ολοκληρώθηκε για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και 
χαρακτηρίστηκε από έντονη ακαδηµαϊκή δραστηριότητα και διακρίσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 
εξωτερικό. Μεταξύ των δραστηριοτήτων ξεχωρίζουν οι ακόλουθες: 
 

• Ετήσια διηµερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Συµβουλευτικής: το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοξένησε 
για δεύτερη συνεχή χρονιά στις 8-9 Δεκεµβρίου 2012 την ετήσια διηµερίδα της Ελληνικής Εταιρείας 
Συµβουλευτικής µε θέµα: «Το τραύµα του Θεραπευτή ως µεταµορφωτικό εργαλείο στη 
Συµβουλευτική Σχέση». Στόχος της διηµερίδας ήταν να συµβάλλει στην πολύπλευρη προσέγγιση του 
θέµατος και να δοθεί αφορµή στους συνέδρους να έρθουν σε επαφή µε το δικό τους τραύµα, ένα 
από τα απαραίτητα εργαλεία της συµβουλευτικής σχέσης. Το πρόγραµµα περιλάµβανε παρουσίαση-
ολοµέλεια της κ. Αλτάνη, Συγγραφέως και Φιλοσόφου και συµµετοχή σε παράλληλα Βιωµατικά 
Εργαστήρια. Τη διηµερίδα παρακολούθησαν και οι φοιτητές του Τµήµατος Ψυχολογίας. (photo 1) 

 

• Συµµετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής και Τεχνολογιών Επικοινωνίας ICT στο 
Άµστερνταµ: το Τµήµα Πληροφορικής συµµετείχε στο διεθνές συνέδριο International Conference on 
Advances in Information and Communication Technologies (ICT), όπου ο καθηγητής Δρ. Αλέξανδρος 
Βακαλούδης και ο Ακαδηµαϊκός Διευθυντής του κολλεγίου στη Θεσσαλονίκη κ. Αντώνης 
Μουχταρόπουλος παρουσίασαν έρευνά τους στα συστήµατα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το 
συνέδριο διοργανώθηκε από το Association of Computer Electronics and Electrical Engineers µεταξύ 
22-23 Νοεµβρίου 2012 . Η έρευνα προτείνει σειρά ποιοτικών µεταβλητών µε σκοπό την ταξινόµηση 
των συστηµάτων τηλεκπαίδευσης που παρέχονται µέσω video-conferencing και η ταξινόµηση 
βασίστηκε στα αποτελέσµατα στατιστικής έρευνας που διεξήχθη ανάµεσα σε µέλη της Εταιρείας 
Ιατρικής Βιοπαθολογίας ΒόρειαςΕλλάδας. Η έρευνα παρουσιάστηκε και στο International Conference 
on Ε-Learning & E-Technologies in Education (ICEEE), το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο Lodz της 
Πολωνίας µεταξύ 24-26 Σεπτεµβρίου υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronic Engineers-IEEE). (photo 2)  

 

• Ηµερίδα µε θέµα «ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ: µια σχέση που δηµιουργείται µε τα τρόφιµα»: το Τµήµα 
Διαιτολογίας διοργάνωσε στις 14 Νοεµβρίου 2012 επιστηµονική ηµερίδα, η οποία φιλοξένησε 
διακεκριµένους οµιλητές από φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου Υγείας και Τροφίµων όπως ο 
ΕΦΕΤ, η Coca Cola, η Nestle, η ΕΛΑΪΣ-Unilever και το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Την ηµερίδα παρακολούθησαν φοιτητές Διαιτολογίας και 
Διατροφολογίας και επαγγελµατίες, ενώ στόχος ήταν να κατανοήσουν οι νέοι κυρίως στο επάγγελµα 
τις αλλαγές και εξελίξεις στη λειτουργία της βιοµηχανίας τροφίµων και τον ρόλο των διαιτολόγων. 
(photo 3) 

 

• Συµµετοχή του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας στην Ηµερίδα για την Παγκόσµια Ηµέρα 
Οστεοπόρωσης: στις 20 Οκτωβρίου 2012 το Τµήµα Φυσικοθεραπείας συµµετείχε στις εργασίες της 
ηµερίδας για την Παγκόσµια Ηµέρα Οστεοπόρωσης στο Divani Caravel. Ο καθηγητής του τµήµατος 
κ. Χρήστος Κοµισόπουλος έκανε την εναρκτήρια οµιλία µε τίτλο «Άσκηση & Οστεοπόρωση», στην 
οποία το κοινό συµµετείχε ενεργά, ενώ στην εισήγησή του µε θέµα «Βασικές αρχές της Άσκησης 
στην Οστεοπόρωση» παρουσίασε την ανάγκη για σωµατική άσκηση στο πλαίσιο της πρόληψης και 
αντιµετώπισης της οστεοπόρωσης. Αναλύθηκε ο ρόλος της κινησιοθεραπείας και του 
φυσικοθεραπευτή στη συστηµατική πρόληψη και αποκατάσταση των µυοσκελετικών προβληµάτων 
που σχετίζονται µε την οστεοπόρωση, ενώ υπογραµµίστηκαν οι διάφοροι τρόποι ενίσχυσης του 
µυοσκελετικού συστήµατος και βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς χάρη στις 
φυσικοθεραπευτικές παρεµβάσεις. Το κοινό συµµετείχε σε ασκήσεις βάδισης, ισορροπίας, 
διατάσεων και σωστής στάσης. Την ηµερίδα παρακολούθησαν επίσης και οι φοιτητές του τµήµατος. 
(photo 4)  

 

• Συµµετοχή του Τµήµατος Παιδαγωγικών στο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο Era 7: στις 29 
Σεπτεµβρίου 2012 η απόφοιτος του Τµήµατος Παιδαγωγικών Ελενα Καϊτσα-Κουλοβάνα, συµµετείχε 
στο Διεθνές Επιστηµονικό συνέδριο eRA 7 µε προφορική εισήγηση µε θέµα: «Συµβολή της 
Τεχνολογίας στην Επιστήµη, την Οικονοµία, την Κοινωνία και την Εκπαίδευση». Το συνέδριο 
διοργανώνεται υπό την αιγίδα της UNESCO. (photo 5) 
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• Συµµετοχή στο 68ο Πανελλήνιο Ορθοπεδικό Συνέδριο: ο απόφοιτος του Τµήµατος 
Φυσικοθεραπείας Μιχάλης Μιχαηλίδης συµµετείχε στο 68ο Πανελλήνιο Ορθοπεδικό Συνέδριο, το 
οποίο πραγµατοποιήθηκε στο Divani Caravel στις 3-6 Οκτωβρίου 2012, παρουσιάζοντας e-poster µε 
την πτυχιακή του εργασία µε τίτλο «Ανασκόπηση Αποτελεσµατικότητας προγραµµάτων 
Πρωτογενούς Πρόληψης τραυµατισµού του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου σε Αθλήτριες», η οποία 
εκπονήθηκε υπό την εποπτεία του καθηγητή-Φυσικοθεραπευτή κου Γεωργίου Κουµαντάκη. (photo 
6, 6a) 
 

 
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών παραµένει πιστό στην υψηλής ποιότητας παροχή ακαδηµαϊκής 
εκπαίδευσης, αποσπώντας διακρίσεις και συµµετέχοντας ενεργά στην επιστηµονική κοινότητα της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και για το δεύτερο ακαδηµαϊκό εξάµηνο, 
αναδεικνύοντας τη δραστηριότητα φοιτητών και ακαδηµαϊκών και το άρτιο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το 
οποίο συνοψίζεται στις σπουδές αριστείας.     


