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Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
Με χαρά σας ενημερώνω ότι και πάλι το Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας (Παράρτημα Αιγίου) έδωσε δυναμικά το παρόν στην 6η Επιστημονική Ημερίδα της
Ελληνικής Ακαδημίας Οπτομετρίας την περασμένη Κυριακή 29/11/2015 στην Αθήνα. Θέμα της
Ημερίδας αυτής ήταν η Παιδιατρική Οπτομετρία.
Στην ημερίδα ήμουν προσκεκλημένη ομιλήτρια με θέμα « “Ωπ, βλέπω…!” ή διαφορετικά, ένα
εκπληκτικό προσωπικό ταξίδι προς την ανακάλυψη, εξερεύνηση & κατάκτηση της όρασης…!»,
στην παρουσίαση του οποίου αποφάσισα να συμμετέχουν διαδραστικά και κάποιοι φοιτητές
μας, όσοι ήθελαν, και οι οποίοι θα παρακολουθούσαν την Ημερίδα.
Η διαδραστική αυτή παρουσίαση έκανε αίσθηση και ήταν άκρως ενδιαφέρουσα τόσο για τους
διοργανωτές όσο και για όλους τους παρευρισκόμενους. Οι φοιτητές μας είχαν την ευκαιρία
να συμμετέχουν σε μια παρουσίαση και να πάρουν ένα μικρό «βάπτισμα» παρουσίασης και
έκθεσής τους σε ευρύτερο κοινό. Επίσης, έδειξε το βαθμό της άριστης συνεργασίας μεταξύ
καθηγητών και φοιτητών στο Τμήμα μας και το βαθμό εθελοντισμού που επικρατεί. Επίσης, μη
ξεχάσω να αναφέρω ότι και στη Γενική Συνέλευση και τις Εκλογές της Ε.Α.Ο. που
ακολούθησαν της Ημερίδας, δύο από τις φοιτήτριές μας, απόφοιτοι πια, προσφέρθηκαν
εθελοντικά να βοηθήσουν στην Εφορευτική επιτροπή.
Πέρα από τα παραπάνω, αίσθηση προκάλεσε στους παρευρισκόμενους αλλά και ταυτόχρονα
μεγάλη ευχαρίστηση σε μένα η αθρόα και πάλι αυθόρμητη προσέλευση τόσο φοιτητών όσο και
αποφοίτων μας, παρόλες τις δυσκολίες της εποχής. Αυτό καθιστά αναμφισβήτητο γεγονός το
συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των φοιτητών που πέρασαν και περνούν από το Τμήμα Οπτικής &
Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας για περισσότερη γνώση αλλά και ενημέρωση πάνω
στις νεότερες εξελίξεις στο χώρο μας. Εφόδια ορθώς παρακινούμενα από την κεφαλή και τους
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εκάστοτε συνεργάτες του Τμήματός μας, αλλά και φαρέτρα μοναδική στα χέρια των αποφοίτων
μας! Τους εύχομαι να είναι πάντα έτσι φιλομαθείς και να πηγαίνουν συνέχεια μπροστά!
Σας επισυνάπτω το πρόγραμμα της Ημερίδας, την Ομιλία μου όπου στο τέλος φαίνονται και οι
φοιτητές που βοήθησαν, καθώς και φωτογραφικό υλικό της ημέρας. Παρακαλώ όπως
προωθηθούν αναλόγως.
Σας ευχαριστώ.
Με τιμή,

Δρ Δήμητρα Μακρυνιώτη, BSc(Hons), MSc, PhD
Οπτικός - Οπτομέτρης
Καθηγήτρια Εφαρμογών Φακών Επαφής
Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος – Παράρτημα Αιγίου
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