ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
Π.Ε.1

SMART CAREER E-SERVICES – ΕΞΥΠΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

∆ράση

1.5:

Εμπλουτισμός

Ιστοσελίδας

με

Πληροφορίες

για

τη

∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Αναφορικά με τη ∆ράση 1.5 η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση των φορέων της
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

και των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά με τις

σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015, θα
πραγματοποιηθεί ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του Γραφείου ∆ιασύνδεσης. Ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί στις επαγγελματικές προοπτικές κάθε Τμήματος (αναλυτική περιγραφή των
διαφόρων

ειδικοτήτων

μέσω

επαγγελματικών

μονογραφιών),

καθώς

επίσης

θα

πραγματοποιηθεί ανάρτηση ανακοινώσεων για τη διενέργεια εκδηλώσεων που σχετίζονται με
την ενημέρωση για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Επιπλέον, μετά το πέρας της εκδήλωσης «Μαθαίνω πριν σπουδάσω» (αναλυτικές
πληροφορίες για την εκδήλωση αναφέρονται στη ∆ράση 12.1), το βίντεο της εκδήλωσης θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης και ο σύνδεσμος θ’ αποσταλεί σε
φορείς

της

∆ευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

(σχολεία

και

Κέντρα

Συμβουλευτικής

και

Προσανατολισμού).
Τέλος, θα αναρτηθούν οι βάσεις εισαγωγής των Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, όπως θα διαμορφωθούν μετά το πέρας των
πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς επίσης θα
αναρτηθεί ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε Τμήμα.
∆ράση 1.9: Πιλοτική Λειτουργία και Αξιολόγηση Site, διορθωτικές παρεμβάσεις
Η ∆ράση έχει ολοκληρωθεί. Τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται στο νέο
δικτυακό τόπο της ∆ΑΣΤΑ.
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Π.Ε.4

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

∆ράση 4.1.:
Στο

Χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας

αναφερόμενο

διάστημα

θα

συνεχιστεί

η

παροχή

υπηρεσιών

συμβουλευτικής

σταδιοδρομίας στους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.


Ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με τη χρήση ψυχομετρικών
εργαλείων σε 10 ωφελούμενους.



Ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε 30 ωφελούμενους.



Σύντομες συναντήσεις εξυπηρέτησης ωφελούμενων για θέματα σταδιοδρομίας σε 20
ωφελούμενους.

Ο αριθμός των ατόμων στα οποία θα παρασχεθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες είναι ενδεικτικός,
καθώς εξαρτάται από τον αριθμό των αιτημάτων που θα υποβληθούν.

∆ράση

4.2.:

Εμπλουτισμός

Θεματολογίας

Εργαστηρίων

στα

Εργαστήρια

Συμβουλευτικής


Οργάνωση και υλοποίηση 15 εργαστηρίων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με τη
συμμετοχή 150-200 ατόμων ατόμων.



Συνέχιση εμπλουτισμού θεματολογίας και υλικού εργαστηρίων

∆ράση 4.3. : Περαιτέρω Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Συμβουλευτικής (e-counseling)


Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής συμβουλευτικής σε 40 ωφελούμενους.

Ο αριθμός των ατόμων στα οποία θα παρασχεθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες συναρτάται με τον
αριθμό των αιτημάτων που θα υποβληθούν.

∆ράση 4.4.:

Προμήθεια εργαλείου/υλικού ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων και

σχεδιασμός σχετικών εργαστηρίων
Η δράση έχει ολοκληρωθεί.
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∆ράση 4.5.:

Συμβουλευτική για εργασία στο εξωτερικό

Η δράση έχει ολοκληρωθεί ως προς τη δημιουργία εντύπου συμβουλευτικής για την εργασία
στο εξωτερικό, καθώς και ως προς την επικαιροποίηση της σχετικής μεθοδολογίας
συμβουλευτικής για την εργασία στο εξωτερικό στην ιστοσελίδα του γραφείου. Θα
συνεχιστούν τυχόν ενέργειες υλοποίησης εκδηλώσεων, επαφών με φορείς και ανάρτησης
πληροφοριών στην ιστοσελίδα για θέματα σχετικά με την εργασία στο εξωτερικό,
επιπρόσθετα των όσων έχουν ήδη γίνει.

∆ράση 4.6.: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εργαλείου - Πλάνο ∆ιαχείρισης Σταδιοδρομίας
Στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του
ηλεκτρονικού εργαλείου.

∆ράση 4.7.:

Εφαρμογή του Πλάνου ∆ιαχείρισης Σταδιοδρομίας σε φοιτητές

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Η δράση θα υλοποιηθεί μετά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού εργαλείου «Πλάνο ∆ιαχείρισης
Σταδιοδρομίας».

∆ράση 4.8.:

Προμήθεια βιβλίων με θέματα συμβουλευτικής

Η ∆ράση έχει ολοκληρωθεί.

Π.Ε.5

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ

ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
∆ράση 5.2.:

Ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης και προεπιλογής φοιτητών και

στελεχών για την ένταξή τους στην υπηρεσία mentoring
Στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση και πιλοτική
εφαρμογή του έντυπου ερωτηματολογίου αξιολόγησης και προεπιλογής φοιτητών και
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στελεχών για την ένταξή τους στην υπηρεσία μέντορινγκ και η εκπόνηση της σχετικής
έκθεσης.

∆ράση 5.4.:

Προμήθεια Εργαλείου/Υλικού για την εφαρμογή του Mentoring

Αναμένεται να ολοκληρωθεί η απόκτηση των εργαλείων σχετικά με την εφαρμογή του
μέντορινγκ.

Π.Ε.7

ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ∆

∆ράση 7.5.: Παρακολούθηση χρηστών υπηρεσίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
Στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί η τήρηση των εντύπων απεικόνισης
ατομικών και ομαδικών συναντήσεων για την παρακολούθηση των χρηστών υπηρεσιών
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.
∆ράση 7.6.:
Στο

Στατιστική Επεξεργασία χρηστών υπηρεσιών Γ∆

αναφερόμενο

επωφελούμενων
σύστημα

χρονικό

του

διάστημα

Γραφείου

καταγραφής

θα

συνεχιστεί

∆ιασύνδεσης,

επισκεπτών

του

όπως

γραφείου

η

στατιστική

καταχωρούνται

επεξεργασία
στο

(Επισκεπτολόγιο).

των

ηλεκτρονικό

Συγκεκριμένα,

αποδίδονται σε μηνιαία βάση στατιστικά δεδομένα ως προς το συνολικό αριθμό των
επωφελούμενων.

∆ράση

7.7.:

∆ιαρκής

Εποπτεία

Πορείας

Συστήματος

Παρακολούθησης

Ωφελούμενων
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 Γ∆ και την ενεργοποίηση μηχανισμού
αυτόματης ηλεκτρονικής καταγραφής χρηστών ανά υπηρεσία χρήσης, όπως προέκυψε από
την

ανάγκη

καταγραφής,

στατιστικής

επεξεργασίας

και

εξαγωγής/διατύπωσης

4

αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση της Πράξης «Γραφείο ∆ιασύνδεσης Πανεπιστημίου
Μακεδονίας».
Η δράση της εποπτείας του συστήματος παρακολούθησης ωφελούμενων προϋποθέτει
την ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχου συστήματος, όπως είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο της
∆ράσης 7.1. «Αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης επωφελουμένων υπηρεσιών Γ∆
και πιλοτική του εφαρμογή (∆ράση 7.1.)».

Π.Ε.10

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

∆ράση 10.1.:

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα θεσμοθετημένων φορέων

εκπαίδευσης του εσωτερικού και του εξωτερικού, που αφορούν εργαζόμενους στα
γραφεία διασύνδεσης.
Εφόσον κριθεί αναγκαίο και υπάρξει η δυνατότητα, η σύμβουλος θα μετέχει σε τυχόν
εκπαιδευτικά προγράμματα.

∆ράση 10.2.:

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε άλλα γραφεία διασύνδεσης

Εφόσον κριθεί αναγκαίο και υπάρξει η δυνατότητα, η σύμβουλος θα μετέχει σε τυχόν
εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Π.Ε.11

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΙ

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
∆ράση 11.3 :

∆ημοσιεύσεις προβολής δράσεων Γ∆ (δελτία τύπου, άρθρα κλπ)

Στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστούν τα κάτωθι, καθώς και όποιες άλλες
ενέργειες προβολής των δράσεων του γραφείου διασύνδεσης κριθούν αναγκαίες:


Ανάρτηση ανακοινώσεων εργαστηρίων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στην ιστοσελίδα
και στο Facebook του γραφείου διασύνδεσης και προώθηση για ανάρτησή τους στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.



Αποδελτίωση επανακοινοποιήσεων ανακοινώσεων σε διάφορες ιστοσελίδες.



Σύνταξη άρθρων σχετικών με δράσεις του Γραφείου ∆ιασύνδεσης.
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∆ράση 11.5.:

Συμμετοχές σε Εκθέσεις-Συνέδρια-Ημερίδες για την προβολή των

υπηρεσιών του Γ∆
Θα συμμετέχουμε στη διοργάνωση της Ημερίδας με τίτλο: «Η ∆ιασύνδεση του Ελληνικού
∆ημόσιου

Πανεπιστημίου

με

την

Αγορά

Εργασίας

και

τις

Επιχειρήσεις»,

που

θα

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014, ώρες 13:00-20:00, στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων, στο ∆ημαρχείο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί
αναζήτηση επιχειρήσεων για συμμετοχή τους ως ομιλητές και ως παρευρισκόμενοι και θα
πραγματοποιηθεί εισήγηση με τίτλο: «Αποτελεσματικές Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας.
Επίσης θα διοργανωθεί διημερίδα με τίτλο: «Θέλω να κάνω μεταπτυχιακό στο
εξωτερικό»

για

τους

φοιτητές

και

αποφοίτους

των

Τμημάτων

του

Πανεπιστημίου

Μακεδονίας. Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 4-5/11/2014, ώρα 11:00 – 14:00, στην
Αίθουσα Συνεδρίων, στον 1ο όροφο, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Για την προβολή των υπηρεσιών του Γ∆ θα παρευρεθούμε στην Έκθεση Βρετανικών
Πανεπιστημίων η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη

18/11/2014, στο Ξενοδοχείο

Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη..
Επίσης, θα συμμετέχουμε στο συνέδριο “Youth Today” στις 20 & 21 Νοεμβρίου 2014,
στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στη Θεσσαλονίκη. Το Youth Today είναι μια
πρωτοβουλία της AIESEC που έχει στόχο να φέρει σε επαφή τον επιχειρηματικό κόσμο με
φοιτητές και νέους, ώστε μέσα από την αλληλεπίδραση τους να προάγει την εξωστρέφεια,
την ηγετικότητα και την δύναμη της αυτογνωσίας. Συγκεκριμένα, θα συμμετέχουμε στη
δεύτερη μέρα του Συνεδρίου και κατά το χρονικό διάστημα 12:00 – 13:30, οπότε σε
συνεργασία με το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
τη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του Γραφείου, κα Αικατερίνη Παπακώτα θα πραγματοποιήσουμε
εργαστήριο με τίτλο: “Επικοινωνούμε, Συνεργαζόμαστε και Πετυχαίνουμε”. Η συμμετοχή του
Γραφείου διασύνδεσης στο συνέδριο έχει ως στόχο την προβολή των υπηρεσιών του
Γραφείου και το εργαστήριο είχε στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και
επικοινωνίας.
Επίσης, στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης θα πραγματοποιήσουμε μετά από πρόσκληση
της κα Θ. Ριζούλη, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής (ΛΧ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εργαστήριο με θέμα: «Σύνταξη
Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής στα Αγγλικά», “CV and Cover
Letter”. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις

25/11/2014, ώρες 10:00 – 12:00, στο

ο

αμφιθέατρο 7, στον 1 όροφο, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Επίσης, θα συμμετέχουμε, κατόπιν πρόσκλησης της εταιρίας εύρεσης ανθρώπινου
δυναμικού skywalker.gr, στην εκδήλωση jobfestival που θα διοργανωθεί στο πλαίσιο της
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Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014 (Thessaloniki-European Youth Capital 2014) και
στις 6&7/12/2014, στο ∆ημαρχείο Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον, στη διημερίδα: «Μαθαίνω πριν Σπουδάσω…», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στις 5-6/2/2015 και θα διοργανωθεί από την κα Κωνσταντίνα
Τόλια, Σύμβουλο Εκπαίδευσης του Γραφείου ∆ιασύνδεσης (Γ∆) θα πραγματοποιήσουμε
παρουσίαση με τίτλο: «Ο Ρόλος και οι υπηρεσίες του Γραφείου ∆ιασύνδεσης» για την
ενημέρωση των μαθητών και των συνοδών-καθηγητών τους για το ρόλο του Γ∆.
Θα διοργανώσουμε και θα συντονίσουμε την εκδήλωση για την αγορά εργασίας και την
προβολή των υπηρεσιών του Γραφείου ∆ιασύνδεσης με τίτλο: «Κάνε Βουτιά στην Αγορά
Εργασίας του Τουρισμού», την Πέμπτη 26/2/2015, ώρες 15:00-19:15, στην Αίθουσα
Συνεδρίων, στον 1ο όροφο του Πανεπιστημίου, και την εκδήλωση «Ευκαιρίες Απασχόλησης
στο χώρο της Μόδας!» που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 20/5/2015, στην
Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Φυσικά, στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης θα συμμετέχω για την προβολή των
υπηρεσιών του Γ∆ σε τυχόν εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από άλλους φορείς και
θα είναι προσκεκλημένο το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Τέλος, στις Ημέρες Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο με τίτλο:
«Ημέρες Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας- Admission is possible» στις 9-10/07/2015.
Θα συμμετέχουμε στην προβολή των υπηρεσιών του Γραφείου σε 6 Γυμνάσια του Νομού
Θεσσαλονίκης και σε 2 Γενικά Λύκεια, κατόπιν πρόσκλησης της κα Κωνσταντίνας Τόλια,
εξωτερική συνεργάτης του Γ∆ για θέματα ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Π.Ε. 12

AYTOMATOΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΦΟΡΕΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ράση 12.1:

Αναβάθμιση φορέων ενημέρωσης της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η ∆ράση 12 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.

Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται στα πλαίσια των δύο

υποδράσεων στις οποίες συνίσταται: ∆ράση 12.1 «Αναβάθμιση φορέων ενημέρωσης της
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και ∆ράση 12.2 «Κείμενα για τον εμπλουτισμό ιστοσελίδας με
πληροφορίες για τη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
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Η

∆ράση

12.1

αναφέρεται

στην

πραγματοποίηση

εκδηλώσεων

και

ενημερωτικών

επισκέψεων σχολείων με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για τις σπουδές στα Τμήματα
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Κατά

το

ακαδημαϊκό

έτος

2014

-

2015,

πραγματοποιηθούν επισκέψεις σχολείων

στα

πλαίσια

της

∆ράσης

12.1,

θα

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια

των επισκέψεων αυτών, οι μαθητές θα ξεναγηθούν στους χώρους του Πανεπιστημίου
(Βιβλιοθήκη, Κέντρο Υπολογιστών και ∆ικτύων 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 ∆ιασύνδεσης. Προκειμένου για
την παρουσίαση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα χρησιμοποιηθούν
παρουσιάσεις σε μορφή power point, παράλληλα με την προφορική παρουσίαση. Αντίστοιχες
παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν σε σχολεία, εφόσον υπάρξει πρόσκληση από την
πλευρά των σχολείων.
Ακόμα, στα πλαίσια της ∆ράσης 12.1 , θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Μαθαίνω πριν
σπουδάσω» στη Θεσσαλονίκη που στόχο έχει την άμεση και στοχευμένη ενημέρωση των
μαθητών για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 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,

πραγματοποιείται

συνήθως

κάθε

χρόνο

γύρω

στα

τέλη

Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου.
Η φετινή εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2015. Ωστόσο,
λόγω του ότι αποτελεί μεγάλη διοργάνωση την οποία παρακολουθούν κάθε χρόνο
περισσότεροι από 1.000 μαθητές και μέλη της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι περισσότερες
ενέργειες οι οποίες αφορούν στη διοργάνωση της εκδήλωσης πραγματοποιούνται τους
προηγούμενους μήνες.
Έτσι, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, αναμένεται να γίνουν τα εξής: Θα
αποσταλούν επιστολές στις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και
∆υτικής

Θεσσαλονίκης,

προκειμένου

να

ορίσουν

τους

υπεύθυνους

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 οργανωτικά θέματα της εκδήλωσης (η εν λόγω συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Νοεμβρίου 2014).
Παράλληλα, θα σταλούν επιστολές στους Προέδρους των προπτυχιακών Τμημάτων,
προκειμένου να λάβουν μέρος οι ίδιοι ή να ορίσουν κάποιο άλλος μέλος ∆ΕΠ που θα
παρουσιάσει
Επιπλέον,

το
θα

Τμήμα
υπάρξουν

τους

κατά

συνεχείς

τη

επαφές

διάρκεια
με

τα

της
Κέντρα

διήμερης

εκδήλωσης.

Συμβουλευτικής

και
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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 ενώ, παράλληλα, θα δημιουργηθεί η αφίσα
της εκδήλωσης η οποία θα διακινηθεί ηλεκτρονικά σε όλα τα σχολεία του Νομού
Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης θα πραγματοποιηθούν ενέργειες προβολής και δημοσιοποίησης
της

εκδήλωσης

(δελτίο

τύπου,

ανάρτηση

σε

διάφορες

ιστοσελίδες,

πρόσκληση

δημοσιογράφων για την κάλυψη της εκδήλωσης κτλ).
Ακόμα, θ’αποσταλούν επιστολές προς τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:
Βιβλιοθήκη, Γραφείο Φυσικής Αγωγής, Κέντρο Η/Υ, Γραφείο Erasmus, Σύλλογος Φοιτητών
ΠΑΜΑΚ, AIESEC, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, προκειμένου να λάβουν μέρος με τη μορφή
περιπτέρου που θα υπάρχει έξω από το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης, προκειμένου να
δίνουν πληροφορίες προς τους μαθητές και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού
αναφορικά με τις δράσεις τους.
Άλλες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν κατά το 2014 - 2015 στα πλαίσια της ∆ράσης
12.1

είναι

η

πρόσκληση

Προσανατολισμού

του

των

Νομού

υπευθύνων

Θεσσαλονίκης

των
στις

Κέντρων
εκδηλώσεις

Συμβουλευτικής
που

πρόκειται

και
να

πραγματοποιήσει το Γραφείο ∆ιασύνδεσης.
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.

∆ράση 12.2:

Κείμενα για τον εμπλουτισμό ιστοσελίδας με πληροφορίες για τη

∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Αναφορικά με τη ∆ράση 12.2, θα συνεχιστεί ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του Γραφείου
∆ιασύνδεσης με πληροφορίες που αφορούν σε όσους ανήκουν στη ∆ευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επαγγελματικές προοπτικές του κάθε Τμήματος
(αναλυτική περιγραφή των διαφόρων ειδικοτήτων μέσω επαγγελματικών μονογραφιών),
καθώς επίσης θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση ανακοινώσεων για τη διενέργεια εκδηλώσεων
που σχετίζονται με την ενημέρωση για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Επιπλέον,

μετά

το

πέρας

της

εκδήλωσης

«Μαθαίνω

πριν

σπουδάσω»

(αναλυτικές

πληροφορίες για την εκδήλωση αναφέρονται στη ∆ράση 12.1), το βίντεο της εκδήλωσης θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης και ο σύνδεσμος θ’ αποσταλεί σε
φορείς

της

∆ευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

(σχολεία

και

Κέντρα

Συμβουλευτικής

και

Προσανατολισμού).
Τέλος, θα αναρτηθούν οι βάσεις εισαγωγής των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, όπως θα διαμορφωθούν μετά το πέρας των

9

πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς επίσης θα
αναρτηθεί ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε Τμήμα.

Π.Ε. 13

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΑΣ

∆ράση 13.3: Προμήθεια έντυπου υλικού για τις βιβλιοθήκες των κόμβων και
αναζήτηση links για σπουδές και σταδιοδρομία
Στην ιστοσελίδα του Γ∆ στους Συνδέσμους για τους κόμβους στα Τμήματα Μάρκετινγκ και
∆ιοίκησης Λειτουργιών (Μ∆Λ) και ∆ιοίκησης Τεχνολογίας (∆Τ) θα εξακολουθήσουμε να
αναζητούμε και να αναρτούμε

σχετικούς συνδέσμους στις κατηγορίες Μεταπτυχιακά

Εσωτερικού, Μεταπτυχιακά προγράμματα Εξωτερικού, Ανακοινώσεις, Λίστα Ερευνών, Χρήσιμα
link, Εκδηλώσεις, Υποτροφίες, Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας και Αναζητώντας Εργασία.

∆ράση 13.5:
σπουδών

και

Παροχή πληροφοριών στους χρήστες των κόμβων για θέματα
εργασίας,

διαχείριση

θέσεων

εργασίας

και

βιογραφικών

σημειωμάτων.
Eχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί η παροχή πληροφοριών στους φοιτητές και
αποφοίτους των Τμημάτων Μ∆Λ και ∆Τ για θέματα σπουδών και εργασίας σε 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
Μ∆Λ, ∆Τ 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 Γ∆ στο σύνδεσμο Αναζήτηση Εργασίας,
για να ενημερώνονται οι χρήστες και από την ιστοσελίδα.
Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί να διοργανωθεί μία εκδήλωση με θέμα την αγορά
εργασίας με αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών των Τμημάτων Μάρκετινγκ και
∆ιοίκησης Λειτουργιών και ∆ιοίκησης Τεχνολογίας. Η ακριβής θεματολογία, ο τίτλος και οι
συμμετέχοντες εισηγητές δεν έχουν οριστεί ακόμη και το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση.
Τέλος, έχει τεθεί ως στόχος να γίνει συνεργασία με επιχειρήσεις για κοινοποίηση θέσεων
εργασίας σχετικών με τις ειδικότητες Μ∆Λ και ∆Τ.

10

∆ράση 13.6:

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στους κόμβους της Έδεσσας και της

Νάουσας
Θα συνεχιστεί η διαχείριση αιτημάτων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας από φοιτητές και
αποφοίτους του Τμήματος Μ∆Λ και του Τμήματος ∆Τ. 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 Μ∆Λ και ∆Τ.

∆ράση 13.7:

Εκδηλώσεις προβολής υπηρεσιών κόμβων στους φοιτητές των

αντίστοιχων τμημάτων Έδεσσας και Νάουσας
Εχει προγραμματιστεί η συμμετοχή της κας Νάκου σε τελετές ορκομωσίας των Τμημάτων
Μ∆Λ και ∆Τ.

∆ράση 13.9:

Στατιστική Επεξεργασία χρηστών κόμβων

Θα συνεχιστεί η στατιστική επεξεργασία των αιτημάτων των χρηστών των κόμβων του
Γραφείου ∆ιασύνδεσης.
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