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Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης
Σχόλια συμμετεχόντων για το μάθημα «Κοινή Αγροτική Πολιτική» 2008
Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε να αποκομίσω περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Ε.Ε., θέματα που με αφορούν
ιδιαιτέρως. Δεδομένου ότι τα μαθήματα ήταν ηλεκτρονικά, ο όγκος της ύλης καλύφθηκε
κατά τη διάρκεια ελεύθερου χρόνου, πράγμα ιδιαίτερα βολικό. Πολλές από τις κεκτιμένες
γνώσεις θα μου φανούν χρήσιμες στο μέλλον και πιθανότατα στο μεταπτυχιακό. Χριστίνα
Bροντάνη, Φοιτήτρια
Αρχικά, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία σας που αποτελεί
χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των νέων, στα χέρια της μελλοντικής ευρωπαϊκής γενιάς!
Είναι σημαντικό να ενισχύονται και να στηρίζονται τέτοιες προσπάθειες. Το περιεχόμενο
του μαθήματος που επέλεξα να παρακολουθήσω, αυτό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
ήταν πολύ ενδιαφέρον και με βοήθησε στο να καταλάβω το πως ξεκίνησε καθώς και τα
στάδια εξέλιξης μιας τόσο σημαντικής πολιτικής της Ε.Ε., όπως αυτή για την γεωργία. Το
εκπαιδευτικό μάλιστα υλικό σε συνδυασμό με τις πηγές που περιείχε (σύνδεσμοι στο
Διαδίκτυο, Βιβλιογραφία κτλ.) ολοκλήρωσε και κατέστησε δυνατή την πληρέστερη
κατανόηση του προς εξέταση αντικειμένου. Προσωπικά με βοήθησε αρκετά στην επίλυση
αποριών των επισκεπτών του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct
Κομοτηνής στο οποίο εργάζομαι ως Υπεύθυνος Πληροφόρησης και Συντονιστής των
εθελοντικών ομάδων. Σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία αυτή που μου δώσατε μέσα
από το πρόγραμμα αυτό! Ηρακλής Λαμπαδαρίου, Υπεύθυνος Πληροφόρησης και
Συντονιστής εθελοντικών ομάδων, Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe
Direct Κομοτηνής
Με βοήθησε ουσιαστικά να ενημερωθώ για την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική όσον
αφορά τον τρόπο λειτουργίας προκειμένου να μπορώ να ενημερώσω ενδιαφερόμενους για
τα προγράμματα επιδότησης του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.
Εργάζομαι στις θυρίδες νεανικής επιχειρηματικότητας στην Αθήνα εντούτοις συχνά
καταφεύγουν σε εμάς να ενημερωθούν νέοι υποψήφιοι αγρότες. Ελεάνα Τσουκλείδη,
Σύμβουλος ειδικών υπηρεσιών, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Το περιεχόμενο του μαθήματος «Κοινή Αγροτική Πολιτική» ήταν πολύ ικανοποιητικό,
πλήρες, με συνέχεια και χωρίς να αφήνει κενά. Εμπλούτισε τις γνώσεις μου γύρω από τις
ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αγροτική πολιτική. Πιστεύω ότι θα μπορέσω
να χρησιμοποιήσω το υλικό στην δουλειά μου αλλά και σε ένα σεμινάριο που κάνω και
αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη. Παρασκευή Δαμάλα, Κοινωνιολόγος
Το μάθημα με βοήθησε στο μεταπτυχιακό μου και μου έδωσε πληροφορίες για μία άλλη
διάσταση της ΚΑΠ που δεν είχα σκεφτεί και είχε να κάνει με τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της. Επιπλέον, αυξήθηκε και το ενδιαφέρον μου για μεταπτυχιακή εκπαίδευση
στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο γιατί μέσα από το μάθημα μου δημιουργήθηκαν ιδέες για νέα
θέματα. Γιαννούλα Κολτσίδα, Δικηγόρος – Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Νομικής
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Το περιεχόμενο του μαθήματος προσέφερε στοχευμένη πληροφόρηση πάνω στα
θεμελιώδη ζητήματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στο τομέα της Συμβουλευτικής που
δραστηριοποιούμαι, θα βοηθήσει αρκετά στην κατανόηση του γενικού πλαισίου των
χρηματοδοτήσεων που προσφέρει η ΕΕ και εμείς καλούμαστε να ενημερώσουμε τους
δικαιούχους
νέους
αγρότες.
Αθανάσιος
Σακελλαρίου,
Σύμβουλος
Επιχειρηματικότητας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Τα σεμινάριο αυτό με βοήθησε να ενημερωθώ λεπτομερώς για την ΚΑΠ της οποίας τις
ρυθμίσεις έχει χρειαστεί να τις αντιμετωπίσω στην πράξη δουλεύοντας για τον
ΟΠΕΚΕΠΕ και κάνοντας ελέγχους πάνω στο σύστημα των επιδοτήσεων. Γνώριζα μόνο
το πρακτικό μέρος και μετά από αυτό το σεμινάριο έμαθα και πως δημιουργήθηκε και
εξελίχθηκε η ΚΑΠ. Πελαγία Νικολούτσου, ΠΕ Γεωπόνος, Ιδιώτης

