Αθήνα, 11-05-2018

Ειδικότητα Γενετικής - Βιοεπιστήμονες
Αγαπθτοί/εσ ςυνάδελφοι,
θ μεταπτυχιακι 5ετισ ειδικότθτα τθσ Εργαςτθριακισ Γενετικισ Ανκρϊπου ζχει ιδθ
ανακοινωκεί από το Υπουργείο Υγείασ και αφορά ςε πτυχιοφχουσ Βιοεπιςτιμονεσ. Δφο
ςθμαντικά ηθτιματα ωςτόςο αξίηουν ιδιαίτερου διαλόγου δεδομζνου ότι:
α) Υπάρχουν διαφορετικζσ κεςμικζσ ρυκμίςεισ ανά τον κόςμο ςχετικά με τισ εκπαιδευτικζσ
προχποκζςεισ που απαιτοφνται προκειμζνου να εκκινιςει ο πτυχιοφχοσ τθν ειδικότθτα τθσ
Εργαςτθριακισ Γενετικισ, αλλά και διαφορζσ ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα που υπάρχουν
ςτον κόςμο
β) Οι υπθρεςίεσ Γενετικισ παρζχονται εδϊ και πολλά χρόνια ςτθν χϊρα μασ, οπότε τίκεται
κζμα τθσ αξιολόγθςθσ των προςόντων των ιδθ υπαρχόντων ςυναδζλφων ςτο χϊρο τθσ Υγείασ
θ/και τθσ Ζρευνασ και τθσ Εκπαίδευςθσ.
Προκειμζνου να γίνει ζνασ ευρφτεροσ διάλογοσ ςτα κζματα αυτά ειδικά, επιςυνάπτουμε ζνα
ενθμερωτικό κείμενο και δθμιουργιςαμε ζνα φόρουμ διαλόγου, όπου κάκε ςυνάδελφοσ κα
μπορεί να εκφζρει τθν γνϊμθ του. Ηθτάμε τθν γνϊμθ και των Πανεπιςτθμιακϊν ςυναδζλφων
ϊςτε τελικά να υποςτθρίξουμε ζνα ςφνολο κζςεων, προϊόν ενόσ κατά το δυνατό ευρφτερου
διαλόγου.

Η Επιτροπή Υγείασ τησ ΠΕΒ
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Συμμετοχή ςτη διαδικαςία δημόςιασ διαβοφλευςησ
Θ δθμόςια διαβοφλευςθ γίνεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Βιοεπιςτθμόνων, ςε
ειδικό χϊρο ςυηιτθςθσ (Forum) που ζχει δθμιουργθκεί ειδικά για το ηιτθμα τθσ
Εργαςτθριακισ Γενετικισ. Για τθ ςυμμετοχι δεν χρειάηεται κάποιοσ κωδικόσ πρόςβαςθσ, αφοφ
θ πρόςβαςθ και θ ςυμμετοχι ςτο φόρουμ είναι ελεφκερθ. Κατακζτετε τθν πρόταςθ-άποψι
ςασ, ο διαχειριςτισ τθσ ςυηιτθςθσ (Μάνοσ Παπαδάκθσ), ενθμερϊνετε για τθν υποβολι ςασ,
γίνεται ζλεγχοσ μόνο για να αποκλειςτοφν κακόβουλα ι προςβλθτικά ςχόλια, και
κοινοποιείται δθμόςια.
Για να ςυμμετάςχετε ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ, ακολουκιςτε τα εξισ βιματα:
1. Ακολουκιςτε το ςφνδεςμο https://goo.gl/2MPFhV
2. Μελετιςτε το κείμενο που εμφανίηεται, είναι το προσ διαβοφλευςθ κείμενο.
3. Πατιςτε το κουμπί «Νζο Θζμα».
4. Στο πεδίο ‘Όνομα’, γράψτε το ονοματεπϊνυμό ςασ (κα εμφανίηεται).
5. Στο πεδίο ‘email’, γράψτε το email ςασ (δεν κα εμφανίηεται).
6. Στο πεδίο ‘Τίτλοσ’, ειςάγετε ζνα τίτλο για τθν ανάρτθςι ςασ.
7. Στο πεδίο ‘Εγγραφι’, κατακζςτε τθν άποψι ςασ (εμφανίηεται θ υπόδειξθ ‘Ειςάγετε το
μινυμά ςασ εδϊ’). Πρόκειται για ζναν κλαςικό κειμενογράφο με όλα τα ςχετικά
κουμπιά μορφοποίθςθσ.
8. Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθ ςυγγραφι του κειμζνου, πατιςτε ςτο τζλοσ το κουμπί
«Υποβολι».
9. Μετά τθν υποβολι κα εμφανιςτεί το μινυμα ‘Το μινυμά ςασ ζχει ςταλεί. Θα
επικεωρθκεί από ζνα Συντονιςτι πριν δθμοςιευκεί ςτο Φόρουμ’. Στθ ςυνζχεια ο
ςυντονιςτισ κα επιτρζψει τθ δθμοςιοποίθςθ το μθνφματόσ ςασ.
Διευκρίνιςθ: επειδι το φόρουμ είναι δθμόςιο και ανοιχτό ςε όλουσ, δεν μπορείτε είτε να
επεξεργαςτείτε, είτε να διαγράψετε κάποια δικιά ςασ ανάρτθςθ. Επιπλζον δεν μπορείτε να
ανταπαντάτε ςε άλλεσ αναρτιςεισ.
Για οτιδιποτε άλλο, επικοινωνιςτε με το Συντονιςτι τθσ διαβοφλευςθσ, Μάνο Παπαδάκθ ςτο
papadakisnm@gmail.com
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