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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 

 

Πακέτο Εργασίας Π.Ε.1  

«Smart Career E- Services /Έξυπνες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης» 

Δράση 1.5:  «Εμπλουτισμός Ιστοσελίδας με Πληροφορίες για τη  

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 

 

Αναφορικά με τη Δράση 1.5 «Εμπλουτισμός Ιστοσελίδας με Πληροφορίες για τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση» η οποία εντάσσεται στο Πακέτο Ερασίας 1 «Smart Career E-Services (Έξυπνες 

Διαδικτυακές Υπηρεσίες του  Γραφείου Διασύνδεσης)» και η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση 

των φορέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για τις 

διαδικασίες φοίτησης στο Πανεπιστήμιο και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά 

και εκπαιδευτικής εξέλιξης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-214, 

θα συνεχιστεί ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης με πληροφορίες που 

αφορούν σε όσους ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις 

επαγγελματικές προοπτικές του κάθε Τμήματος (αναλυτική περιγραφή των διαφόρων ειδικοτήτων 

μέσω επαγγελματικών μονογραφιών), αλλά και με προσθήκη συχνών ερωτήσεων, καθώς και 

ανακοινώσεων για τη διενέργεια εκδηλώσεων που σχετίζονται με την ενημέρωση για τις σπουδές 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

 

Δράση Δ1.9: «Πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση site» 

  

Αναφορικά με τη Δράση 1.9  «Πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση Site»: 

Το Πακέτο Εργασίας «Smart Career e- Services» (Π.Ε.1) υλοποιείται στα πλαίσια της αναβάθμισης 

των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση», έχει ως στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή «έξυπνων» μηχανισμών 

διαδικτυακής εξυπηρέτησης των χρηστών του Γραφείου Διασύνδεσης σε φιλικό, κατάλληλο, 

ηλεκτρονικό περιβάλλον.   

Καθώς η αξιολόγηση των χρηστών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελεί κομμάτι της Δράσης, 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα ληφθεί μέριμνα για την αξιολόγηση του δικτυακού τόπου 

του Γραφείου Διασύνδεσης μέσω της Δράσης 1.9 «Πιλοτική Λειτουργία & Αξιολόγηση Site» του 
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Πακέτου Εργασίας 1 με στόχο τη σύνταξη προτάσεων για πιθανές τροποποιήσεις και βελτιώσεις του 

δικτυακού τόπου ως προς τη δομή και το περιεχόμενό του.  

 

Π.Ε.4  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 
Δράση 4.1.: Χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας 
 
Στο διάστημα 2013-14 θα συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στους 
φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
 
 Ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με τη χρήση ψυχομετρικών 
εργαλείων σε 35 ωφελούμενους.  
 Ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε 15 ωφελούμενους.  
 Σύντομες συναντήσεις εξυπηρέτησης ωφελούμενων για θέματα σταδιοδρομίας σε 10 
ωφελούμενους. 
 
Ο αριθμός των ατόμων στα οποία θα παρασχεθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες είναι ενδεικτικός, καθώς 
εξαρτάται από τον αριθμό των αιτημάτων που θα υποβληθούν.  
 
 
Δράση 4.2.: Εμπλουτισμός Θεματολογίας Εργαστηρίων στα Εργαστήρια Συμβουλευτικής 
 
Στο διάστημα 2013-14 θα συνεχιστεί ο εμπλουτισμός της θεματολογίας και του υλικού των 
εργαστηρίων και θα πραγματοποιηθούν 4 κατ’ ελάχιστο εργαστήρια συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας, στα οποία αναμένεται να μετέχουν 40-50 επωφελούμενοι.  
 
 
Δράση 4.3. : Περαιτέρω Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Συμβουλευτικής (e-counseling) 
 
Στο διάστημα 2013-14 θα συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συμβουλευτικής, η οποία 
περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων από τους ωφελούμενους σε θέματα που σχετίζονται κυρίως 
με: τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής (στα ελληνικά και 
αγγλικά), ερωτήματα σχετικά με τρόπους αναζήτησης εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στο 
εξωτερικό, τη σύνταξη της αυτοπεριγραφικής έκθεσης, κ.α. Η υπηρεσία αυτή εξυπηρετεί τους 
ωφελούμενους που βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά και τους ωφελούμενους εντός πόλεως που 
δεν έχουν διαθέσιμο χρόνο για να επισκεφθούν το γραφείο διασύνδεσης.  
 
Ο αριθμός των ατόμων στα οποία θα παρασχεθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες συναρτάται με τον 
αριθμό των αιτημάτων που θα υποβληθούν. Κατ’ αναλογία με τα αιτήματα που υπεβλήθησαν το 
προηγούμενο έτος, αναμένεται να παρασχεθούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας σε 20 άτομα.  
 
Δράση 4.4. Προμήθεια εργαλείου/υλικού ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων και σχεδιασμός 
σχετικών εργαστηρίων 
 
Η δράση έχει ολοκληρωθεί. 
 
Δράση 4.5.: Συμβουλευτική για εργασία στο εξωτερικό 
 
Η δράση  έχει ολοκληρωθεί ως προς τη δημιουργία εντύπου συμβουλευτικής για την εργασία στο 
εξωτερικό, ως προς την επικαιροποίηση της σχετικής μεθοδολογίας συμβουλευτικής για την εργασία 
στο εξωτερικό στην ιστοσελίδα του γραφείου, καθώς και ως προς τη διοργάνωση εκδηλώσεων για 
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την εργασία στο εξωτερικό. Θα συνεχιστούν τυχόν ενέργειες επαφών με φορείς και ανάρτησης 
πληροφοριών στην ιστοσελίδα για την εργασία στο εξωτερικό, πρόσθετες των όσων έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί.  
 
Δράση 4.6.: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εργαλείου «Πλάνο Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» 
 
Στο διάστημα 2013-14 αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ηλεκτρονικού εργαλείου.  
 
Δράση 4.7.: Εφαρμογή του Πλάνου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας σε φοιτητές Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων 
 
Η δράση θα υλοποιηθεί μετά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού εργαλείου «Πλάνο Διαχείρισης 
Σταδιοδρομίας» κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015.  
 
Δράση 4.8.: Προμήθεια βιβλίων με θέματα συμβουλευτικής 
 
Η Δράση έχει ολοκληρωθεί.  
 
 
Π.Ε.5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΝΤΟΡΩΝ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
 
Δράση 5.2.: Ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης και προεπιλογής φοιτητών και στελεχών για την 
ένταξή τους στην υπηρεσία mentoring 
 
Στο διάστημα 2013-14 αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του έντυπου ερωτηματολογίου 
αξιολόγησης και προεπιλογής φοιτητών και στελεχών για την ένταξή τους στην υπηρεσία 
μέντορινγκ.  
 
Δράση 5.4.: Προμήθεια Εργαλείου/Υλικού για την εφαρμογή του Mentoring 
 
Έχει προωθηθεί η σχετική λίστα και αναμένεται η απόκτηση των εργαλείων σχετικά με την 
εφαρμογή του μέντορινγκ. 
 

Πακέτο Εργασίας Π.Ε.7 

«Επέκταση / Συστηματοποίηση Μηχανισμού Παρακολούθησης των Επωφελούμενων των 

Υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

 
Δράση 7.5. Παρακολούθηση χρηστών υπηρεσίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

 
Στο αναφερόμενο διάστημα θα συνεχιστεί η τήρηση των εντύπων απεικόνισης ατομικών και 
ομαδικών συναντήσεων για την παρακολούθηση των χρηστών υπηρεσιών συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας.  
 
Δράση 7.6. Στατιστική Επεξεργασία χρηστών υπηρεσιών ΓΔ 
 
Στο αναφερόμενο διάστημα θα συνεχιστεί η στατιστική επεξεργασία των επωφελούμενων του 
Γραφείου Διασύνδεσης, όπως καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής επισκεπτών 
του γραφείου (Επισκεπτολόγιο). Συγκεκριμένα, αποδίδονται σε μηνιαία βάση στατιστικά 
δεδομένα ως προς το συνολικό αριθμό των επωφελούμενων. 
 
Δράση 7.7.: Διαρκής Εποπτεία Πορείας Συστήματος Παρακολούθησης Ωφελούμενων 
 



           
- 5  - 

Η παρούσα δράση αφορά την εποπτεία του αναβαθμισμένου συστήματος παρακολούθησης 
ωφελούμενων του γραφείου διασύνδεσης. Η αναβάθμιση του συστήματος αφορά το σχεδιασμό, 
εμπλουτισμό και ανάπτυξη νέων εντύπων - εγγράφων απεικόνισης της λειτουργίας των επιμέρους 
δραστηριοτήτων του ΓΔ και την ενεργοποίηση μηχανισμού αυτόματης ηλεκτρονικής καταγραφής 
χρηστών ανά υπηρεσία χρήσης, όπως προέκυψε από την ανάγκη καταγραφής, στατιστικής 
επεξεργασίας και εξαγωγής/διατύπωσης αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση της Πράξης «Γραφείο 
Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας».  
 
Η δράση της εποπτείας του συστήματος παρακολούθησης ωφελούμενων προϋποθέτει την 
ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχου συστήματος, όπως είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο της Δράσης 
7.1. «Αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης επωφελουμένων υπηρεσιών ΓΔ και πιλοτική 
του εφαρμογή (Δράση 7.1.)». 

 

ΠΕ10 «Εκπαίδευση-επιμόρφωση του προσωπικού και λοιπών απασχολούμενων του Γραφείου 

Διασύνδεσης». 

Δράση 10.1 «Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα θεσμοθετημένων φορέων εκπαίδευσης 

του εσωτερικού και του εξωτερικού, που αφορούν ήδη εργαζόμενους και λοιπούς 

απασχολούμενους στα Γραφεία Διασύνδεσης». 

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα έχει προγραμματιστεί να συμμετάσχει η κα Νάκου στην 

εκδήλωση “P.A.S.S.I.N.G the Gap” η οποία θα διοργανωθεί από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με 

τη συμμετοχή του Γραφείου Διασύνδεσης υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο 

Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014.  

 

ΠΕ 11 «Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης». 
 
Δράση 11.3 : Δημοσιεύσεις προβολής δράσεων ΓΔ (δελτία τύπου, άρθρα κλπ) 
 
Στο αναφερόμενο διάστημα θα συνεχιστούν τα κάτωθι, καθώς και όποιες άλλες ενέργειες προβολής 
κριθούν αναγκαίες: 
 
- Ανάρτηση ανακοινώσεων εργαστηρίων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στην ιστοσελίδα του 
γραφείου διασύνδεσης, 
- Προώθηση ανακοινώσεων εργαστηρίων για ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του γραφείου 
διασύνδεσης και του Πανεπιστημίου.  
- Αποδελτίωση επανακοινοποιήσεων ανακοινώσεων σε διάφορες ιστοσελίδες. 
 
 
Δράση 11.5 «Συμμετοχές σε εκθέσεις-συνέδρια-ημερίδες για την προβολή των υπηρεσιών του ΓΔ» 
Η δράση αφορά τη συμμετοχή της συμβούλου σταδιοδρομίας σε εκθέσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις και 
άλλες δραστηριότητες με στόχο την προβολή των υπηρεσιών του γραφείου διασύνδεσης μέσω 
εισηγήσεων/παρουσιάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη προγραμματιστεί η συμμετοχή της  
συμβούλου, ως εισηγήτριας, σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 18.09.2014.  
 

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης έχει προγραμματιστεί να συμμετάσχει η κα Νάκου στην 

διοργάνωση της διημερίδας: «Θέλω να κάνω μεταπτυχιακό στο εξωτερικό» που προγραμματίζεται να 
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πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2014, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο 

των ενεργειών μου θα μεριμνήσω για την κράτηση της αίθουσας, για την επικοινωνία και την 

πρόσκληση φορέων για παρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και τις ευκαιρίες 

υποτροφιών στις χώρες Γερμανία,Γαλλία, Η.Π.Α., Ιταλία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Σουηδία, την 

αναζήτηση και επικοινωνία με αποφοίτους του Πανεπιστημίου, οι οποίοι ήδη πραγματοποιούν ή 

έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές τους σε μία από τις παραπάνω χώρες, ώστε να 

συμμετάσχουν ως ομιλητές στην εκδήλωση, την προετοιμασία παρουσίασης με τίτλο: «Τρόποι 

Αναζήτησης- Διαδικασία- Συμπλήρωση Αιτήσεων», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη μέρα της 

διημερίδας. 

 

Επίσης, έχει προγραμματιστεί να συμμετάσχει η κα Νάκου στη διοργάνωση και ως εισηγήτρια στην 

εκδήλωση “P.A.S.S.I.N.G the Gap” η οποία θα διοργανωθεί από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τη 

συμμετοχή του Γραφείου Διασύνδεσης υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχιακό 

Μέγαρο Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014. Η εισήγησή μου θα έχει τίτλο: 

«Νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας: μακάρι να ήξερα!» και θα πραγματοποιηθεί κατά το 

χρονικό διάστημα 15:00- 17:00. Η εισήγηση θα είναι 20λεπτη και θα έχει αντικείμενο τις τεχνικές 

αναζήτησης εργασίας. 

 

Πακέτο Εργασίας Π.Ε.12 

«Αυτοματοποίησης Συστήματος Ενημέρωσης Φορέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Δράση 12.1 - «Αναβάθμιση φορέων ενημέρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

 

Η Δράση 12 «Αυτοματοποίηση συστήματος ενημέρωσης φορέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και εξοικείωσης των 

μαθητών Λυκείου με τις διαδικασίες φοίτησης στο Πανεπιστήμιο και τις προοπτικές 

επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και εκπαιδευτικής εξέλιξης μετά την ολοκλήρωση των 

σπουδών, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, αλλά και 

θεσμοθετημένους φορείς Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Οι δραστηριότητες αυτές 

υλοποιούνται στα πλαίσια των δύο υποδράσεων στις οποίες συνίσταται η Δράση 12 και είναι οι 

εξής: Δράση 12.1 «Αναβάθμιση φορέων ενημέρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και Δράση 

12.2 «Κείμενα για τον εμπλουτισμό ιστοσελίδας με πληροφορίες για τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση».   

 

Η Δράση 12.1 «Αναβάθμιση φορέων ενημέρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» αναφέρεται 

στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων και ενημερωτικών επισκέψεων σχολείων με στόχο την 

ενημέρωση των μαθητών για τις σπουδές στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
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Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, στα πλαίσια της Δράσης 12.1,  θα πραγματοποιηθούν 

επισκέψεις σχολείων  στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, οι 

μαθητές θα ξεναγηθούν στους χώρους του Πανεπιστημίου (Βιβλιοθήκη, Κέντρο Υπολογιστών και 

Δικτύων κ.α.) ενώ, παράλληλα, θα ενημερωθούν μέσω παρουσίασης στην Αίθουσα Συνεδρίων  για 

τις διαδικασίες φοίτησης και τις προοπτικές απασχόλησης, καθώς επίσης και για τις δράσεις του 

Γραφείου Διασύνδεσης. Προκειμένου για την παρουσίαση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας στους μαθητές, θα χρησιμοποιηθούν  παρουσιάσεις σε μορφή power point, παράλληλα 

με την προφορική παρουσίαση, ενώ θα τους δοθεί και έντυπο ενημερωτικό υλικό για τα Τμήματα 

του Πανεπιστημίου και τις υπηρεσίες που προσφέρονται προς τους φοιτητές. Αντίστοιχες 

παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν σε σχολεία, εφόσον υπάρξει πρόσκληση από την πλευρά των 

σχολείων. 

Ακόμα, στα πλαίσια της ίδιας Δράσης, το Γραφείο Διασύνδεσης θα λάβει μέρος, εφόσον υπάρξει 

πρόσκληση, σε διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνουν τρίτοι φορείς (Δήμοι, φορείς της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κτλ), οι οποίες εκδηλώσεις στοχεύουν πάντα στην ενημερώση των 

μαθητών σχετικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (να σημειωθεί ότι, συνήθως, τέτοιου είδους 

εκδηλώσεις αφορούν στην ενημέρωση για τη φοίτηση σε όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης και, 

για το λόγο αυτού, η συνήθης πρακτική που ακολουθείται είναι το κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα να 

παίρνει μέορς με τη μορφή ενημερωτικού περιπτέρου). 

Οι επισκέψεις των σχολείων, καθώς και η συμμετοχή στις εκδηλώσεις των διαφόρων φορέων θα 

υλοποιείται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. 

 

Ακόμα, στα πλαίσια της Δράσης 12.1 «Αναβάθμιση φορέων ενημέρωσης της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης», θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Μαθαίνω πριν σπουδάσω» στη Θεσσαλονίκη που 

στόχο έχει την άμεση και στοχευμένη ενημέρωση των μαθητών για τις σπουδές, τις διαδικασίες και 

τις προοπτικές του κάθε Τμήματος και η οποία απευθύνεται στους μαθητές των Λυκείων του Νομού 

Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω εκδήλωση, η οποία διαρκεί δύο μέρες και διοργανώνεται σε συνεργασία 

με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του Νομού Θεσσαλονίκης, πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2014 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και αναμένεται να την παρακοκολουθήσουν περισσότεροι από 1.000 μαθητές και 150 

εκπαιδευτικοί και μέλη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, θα αποσταλούν επιστολές στις Διευθύνσεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ορίσουν 

τους υπευθύνους των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του Νομού Θεσσαλονίκης 

ως μέλη της οργανωτικής επιτροπής, αλλά και για να διαβιβάσουν την επιστολή στα Λύκεια της 

εποπτείας τους, προκειμένου να δηλωθούν συμμετοχές ανά σχολείο. Στα ίδια πλαίσια, θα 

πραγματοποιηθεί μια προπαρασκευαστική συνάντηση με τους υπεύθυνους των Κέντρων 

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του Νομού Θεσσαλονίκης, όπου θα συζητηθούν τα 
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οργανωτικά θέματα της εκδήλωσης.  

Παράλληλα, θα σταλούν επιστολές στους Προέδρους των προπτυχιακών Τμημάτων, προκειμένου 

να λάβουν μέρος οι ίδιοι ή να ορίσουν κάποιο άλλος μέλος ΔΕΠ που θα παρουσιάσει το Τμήμα 

τους κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης.  

Κατά το χρονικό διάστημα προετοιμασίας, θα υπάρξουν συνεχείς επαφές με τα Κέντρα 

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του Λευκού Πύργου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Νεάπολης και 

Λαγκαδά, αναφορικά με την πορεία των αιτήσεων από την πλευρά των μαθητών και την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από την πλευρά των σχολείων και, παράλληλα, θα δημιουργηθεί η αφίσα της 

εκδήλωσης η οποία θα διακινηθεί ηλεκτρονικά σε όλα τα σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης, ενώ θα 

πραγματοποιηθούν και ενέργειες προβολής και δημοσιοποίησης της εκδήλωσης (δελτίο τύπου, 

ανάρτηση σε διάφορες ιστοσελίδες κτλ). 

Ακόμα, θ’αποσταλούν επιστολές προς τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Βιβλιοθήκη, 

Γραφείο Φυσικής Αγωγής, Κέντρο Η/Υ, Γραφείο Erasmus, Σύλλογος Φοιτητών ΠΑΜΑΚ, AIESEC, 

προκειμένου να λάβουν μέρος με τη μορφή περιπτέρου που θα υπάρχει έξω από το χώρο 

διεξαγωγής της εκδήλωσης  δίνοντας πληροφορίες προς τους μαθητές και διανομή έντυπου 

ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τις δράσεις τους. 

Να σημειωθεί εδώ ότι, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διανέμεται σε όλους τους μαθητές ένα 

ερωτηματολόγιο που περιέχει ερωτήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις τους αναφορικά με τα Τμήματα, 

τους τρόπους με τους οποίους προτιμούν να ενημερώνονται (έντυπο υλικό, internet, εκδηλώσεις 

κτλ), αλλά και άλλες ερωτήσεις που αξιολογούν την εκδήλωση. Τα συμπεράσματα που θα βγούνε 

από τη στατιστική επεξεργασία του ερωτηματολογίου θ’αποσταλούν σε όλα τα Κέντρα 

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού προς ενημέρωσή τους.  

 

Άλλες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στα πλαίσια της 

Δράσης 12.1 «Αναβάθμιση φορέων ενημέρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» είναι η 

πρόσκληση των υπευθύνων των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του Νομού 

Θεσσαλονίκης σε διάφορες εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιήσει το Γραφείο 

Διασύνδεσης. 

Καθώς οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και δεν 

υπάρχει η δυνατότητα να προσκληθούν μαθητές λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, η 

παρουσία των υπευθύνων των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού κρίνεται 

σημαντική, καθώς τα άτομα αυτά έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τους μαθητές. Ενδεικτικά, 

κάποιες θεματικές που θα καλύψουν οι εκδηλώσεις είναι οι προοπτικές απασχόλησης των 

αποφοίτων διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, οι μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, η 

αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό κ.α. 
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Τέλος, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα συνταχθούν αναφορές των πραγματοποιηθέντων 

ενεργειών και δράσεων που αφορούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,  προκειμένου να 

περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο που εκδίδει η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

Πακέτο Εργασίας Π.Ε.12 

«Αυτοματοποίησης Συστήματος Ενημέρωσης Φορέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Δράση 12.2 - «Κείμενα για τον εμπλουτισμό ιστοσελίδας με πληροφορίες για τη  Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση  

 

Αναφορικά με τη Δράση 12.2 - «Κείμενα για τον εμπλουτισμό ιστοσελίδας με πληροφορίες για τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» η οποία συνιστά υποδράση της Δράσης 12 «Αυτοματοποίηση 

συστήματος ενημέρωσης φορέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με στόχο πάντα την ενημέρωση και 

εξοικείωση των μαθητών Λυκείου με τις διαδικασίες φοίτησης στο Πανεπιστήμιο και τις προοπτικές 

επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και εκπαιδευτικής εξέλιξης μετά την ολοκλήρωση των 

σπουδών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-214, θα συνεχιστεί ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του 

Γραφείου Διασύνδεσης με πληροφορίες που αφορούν σε όσους ανήκουν στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επαγγελματικές προοπτικές του κάθε Τμήματος 

(αναλυτική περιγραφή των διαφόρων ειδικοτήτων μέσω επαγγελματικών μονογραφιών), αλλά και 

με προσθήκη συχνών ερωτήσεων, καθώς και ανακοινώσεων για τη διενέργεια εκδηλώσεων που 

σχετίζονται με την ενημέρωση για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

 

ΠΕ 13 «Δημιουργία Κόμβων στα Τμήματα Έδεσσας και Νάουσας». 
 
Δράση 13.3 «Προμήθεια έντυπου υλικού για τις βιβλιοθήκες των κόμβων και αναζήτηση links 

για σπουδές και σταδιοδρομία» 

 

Κατά το ακαδημαικό έτος 2013-2014 στην ιστοσελίδα του ΓΔ στους Συνδέσμους για τους κόμβους  στο 

Τμήμα ΜΔΛ και ΔΤ θα εξακολουθήσω να αναζητώ και να αναρτώ  σχετικούς συνδέσμους στις 

κατηγορίες Μεταπτυχιακά Εσωτερικού, Μεταπτυχιακά προγράμματα Εξωτερικού, Ανακοινώσεις, 

Λίστα Ερευνών, Χρήσιμα link, Εκδηλώσεις, Υποτροφίες, Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας και 

Αναζητώντας Εργασία. 

 

Δράση 13.5 «Παροχή πληροφοριών στους χρήστες των κόμβων για θέματα σπουδών και 

εργασίας, διαχείριση θέσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων». 

 

Στο πλαίσιο της δράσης  έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί η παροχή πληροφοριών στους 

φοιτητές και αποφοίτους των Τμημάτων ΜΔΛ και ΔΤ για θέματα σπουδών και εργασίας σε 
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ατομικές συναντήσεις. Συγκεκριμένα, θα δίνονται στους παραπάνω ωφελούμενους πληροφορίες 

για θέματα διαχείρισης θέσεων εργασίας, βιογραφικών σημειωμάτων και θέματα σπουδών και 

σταδιοδρομίας. 

  

Επίσης, θα συνεχιστεί η αναζήτηση και διαχείριση θέσεων εργασίας για τους αποφοίτους ΜΔΛ, ΔΤ 

και θα στέλνονται περιοδικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έντυπα αγγελιών με σχετικές θέσεις 

εργασίας στους παραπάνω ωφελούμενους. Επιπλέον, οι παραπάνω θέσεις εργασίας θα αναρτούνται 

περιοδικά στη σελίδα του ΓΔ στο σύνδεσμο Αναζήτηση Εργασίας, για να ενημερώνονται οι χρήστες 

και από την ιστοσελίδα.  

 

Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί να διοργανωθεί από εμένα μία εκδήλωση με θέμα την αγορά 

εργασίας με αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών των Τμημάτων Μάρκετινγκ και 

Διοίκησης Λειτουργιών και Διοίκησης Τεχνολογίας. Η ακριβής θεματολογία, ο τίτλος και οι 

συμμετέχοντες εισηγητές δεν έχουν οριστεί ακόμη και το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση. 

 

Τέλος, κατά το ακαδημαικό έτος 2013-2014, έχει τεθεί ως στόχος να γίνει συνεργασία με επιχειρήσεις 

για κοινοποίηση θέσεων εργασίας σχετικών με τις ειδικότητες ΜΔΛ και ΔΤ.  

 
Δράση 13.6 «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στους κόμβους της Έδεσσας και της Νάουσας». 
 
Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης για το ακαδημαικό έτος 2013-2014 θα συνεχιστεί η διαχείριση 

αιτημάτων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας από φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος ΜΔΛ και 

του Τμήματος ΔΤ. Η υπηρεσία της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας θα προσφέρεται στους φοιτητές 

και τους αποφοίτους είτε σε ατομικές δια ζώσης συναντήσεις, είτε μέσω ηλεκτρονικής 

συμβουλευτικής. Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν προγραμματιστεί έξι (6) εργαστήρια 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για φοιτητές και αποφοίτους των Τμημάτων ΜΔΛ και ΔΤ. 

 
Δράση 13.7 «Εκδηλώσεις προβολής υπηρεσιών κόμβων στους φοιτητές των αντίστοιχων 
τμημάτων Έδεσσας και Νάουσας» 
 

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης έχει προγραμματιστεί η συμμετοχή της κας Νάκου σε τελετές 

ορκομωσίας των Τμημάτων ΜΔΛ και ΔΤ. 

 
Δράση 13.9 «Στατιστική Επεξεργασία χρηστών κόμβων» 
 
Κατά το ακαδημαικό έτος 2013-2014 θα συνεχιστεί η στατιστική επεξεργασία των  αιτημάτων των 

χρηστών των κόμβων του Γραφείου Διασύνδεσης. 


