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δοτέο Π2.1
1.6: «Ψηφιοποίηση κα
αι ανάρτησ
ση στοιχείω
ων, τακτική
ή ενημέρωσ
ση και
ανάρτηση του ψηφ
φιακού υλιικού και λο
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Το πα
αρόν παραδοτέο εκπον
νήθηκε στα πλαίσια τηςς Πράξης/Υ
Υποέργου «Δ
Δομές
Απασχ
χόλησης κα
αι Σταδιοδρ
ρομίας (Δ.Α
Α.ΣΤΑ.)» το
ου Επιχειρησ
σιακού Προογράμματοςς
«Εκπα
αίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Μ
(ΕΣ
ΣΠΑ 2007-20
013), το οπ
ποίο συγχρηηματοδοτείτται
από το
ο Ευρωπαϊκ
κό Κοινωνικ
κό Ταμείο κ
και το Πρόγρ
ραμμα Δημο
οσίων Επενδδύσεων του
υ
Υπουρ
ργείου Παιδ
δείας & Θρη
ησκευμάτωνν. Συγκεκριιμένα, το πα
αραδοτέο ενντάσσεται στη
σ
Δράση
η 2.1 «Ανάπ
πτυξη Δικτυακού Τόπου
υ Δ.Α.ΣΤΑ.»
».

Για τη
ην εκπόνησ
ση του παρα
αδοτέου απ
πασχολήθη
ηκαν το κάτ
τωθι μέλος της ομάδα
ας
έργου
υ
Τσακιρίδου Ασπα
ασία, μόνιμη
η διοικητική
ή υπάλληλο
ος ΠΕ Πληρο
οφορικής

Θεσσαλλονίκη, 30/10/2015
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Ψηφ
φιοποίησ
ση και ανάρτησ
ση στοιχείων, τακτική
τ
ενημέρ
ρωση
και α
ανάρτησ
ση ψηφια
ακού υλλικού και λοιπών
ν ενημερ
ρώσεων
1.. Ανακοινώσεις για
γ διαγω
ωνισμού
ύς Καινοττομικών και
Επιχειρ
ρηματικώ
ών Ιδεών
ν και Σχεεδίων
Κατά ττο διάστημα
α από τις αρ
ρχές του 20014 έως τα τέλη Οκτωβ
βρίου 2015 υλοποιήθηκαν
αναρττήσεις των παρακάτω
π
ανακοινώσε
α
εων:

1.11. Έναρξη της
τ ηλεκτρο
ονικής Ψηφ
φοφορίας για
γ τον 3ο διαγωνισμό
δ
ό της Δ.Α.ΣΤ
ΤΑ.
Ανακοιννώνεται η έναρ
ρξη της ηλεκτρο
ονικής Ψηφοφοορίας για την ανάδειξη
α
της κα
αλύτερης πρόττασης στο πλαίσιο του
3ου Διαγγωνισμού Καιννοτομικών και Επιχειρηματικώ
Ε
ών Ιδεών και Σχεδίων της «Δο
ομής Απασχόλη
λησης και
Σταδιοδ
δρομίας (Δ.Α.ΣΤΤΑ.) του Πανεπ
πιστημίου Μακκεδονίας» στηνν ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ και συυγκεκριμένα στο
σύνδεσμ
μο: https://dasstacontest.uom.gr/voting-20144.
Η Ψηφο
οφορία θα διαρ
ρκέσει έως 21/0
03/2014, 13:000μμ. και, σύμφω
ωνα με τους όρ
ρους και τις προοϋποθέσεις που
υ
εξειδικεεύονται στον σχχετικό «Μηχαννισμό Αξιολόγηησης και Επιβρά
άβευσης Καινο
οτομικών και Εππιχειρηματικώ
ών Ιδεών
και Σχεδ
δίων» (https:///dastacontest.u
uom.gr/diagonissmos-2014-terms-info), μπορο
ούν να λάβουνν μέρος, συμβάλλλοντας
με την ψ
ψήφο τους στη διαμόρφωση του
τ αποτελέσμα
ατος του διαγω
ωνισμού, όλοι οι
ο φοιτητές τουυ Πανεπιστημίο
ου
Μακεδο
ονίας.
Οι υποψ
ψήφιες προτάσ
σεις είναι οι κάττωθι:
A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ
ΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ
ΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η

1

Intelligent Home
Systems - IR
RIS.

H IRIS φέρννει ένα βήμα πιο κοντά το ‘έξυ
υπνο σπίτι’. Μεε το Switchit o
χρήστης έχχει τον πλήρη έλλεγχο όλων των
ν ηλεκτρικών σσυσκευών μέσω
ω
smartphonne και ηλεκτροννικού υπολογισ
στή, από οπουδδήποτε. Βασισμ
μένο σε
νέες σύγχρρονες τεχνολογίίες διευκολύνει και εκτελεί μεε ένα κλικ
καθημεριν ές δραστηριότη
ητες με αυτομα
ατοποιημένο τρρόπο. Φιλικό πρ
ρος
τον άνθρωπ
πο και το περιβ
βάλλον, το Swittchit δημιουργήήθηκε με σκοπό
ό να
κάνει τη ζω
ωή του καθένα πιο απλή, πιο ασφαλή
α
και οικκονομική. Μια έξυπνη
έ
συσκευή γιια ένα έξυπνο σπίτι!.
σ

2

Lihoudia.

Παραδοσια
ακές χειροποίητες συνταγές πίτας
π
με άριστεςς α' ύλες, έχουνν σαν
στόχο τη π ροσφορά μιας ποιοτικής "Liho
oudias" με στόχχο την καταπολλέμηση
της "Ligourras" στις χώρες του εξωτερικού!.

3

BALKAN PR
ROJECT.

Η Balkan P roject είναι μια
α καινοτόμος ελ
λληνική επιχείρρηση που
δραστηριοοποιείται στον χώρο
χ
της ενημέ
έρωσης μέσω δδιαδικτύου.
Πρωταρχικκός σκοπός μαςς αποτελεί η προώθηση των τμμημάτων που
αφορούν ττις βαλκανικές σπουδές,
σ
και κα
ατ’ επέκταση τω
ων βαλκανικώνν
γλωσσών, κκαθώς ο “βαλκκανικός χώρος” ευδοκιμεί ακόόμα και σε περιόδους
οικονομικήής κρίσης. Αυτό
ό επιτυγχάνεταιι μέσω του ενη μερωτικού υλικού
που φιλοξεενείται στην ηλλεκτρονική διεύ
ύθυνση
balkanproj ectvol1.wordprress.com, και αφορά
α
τόσο τα ττμήματα που έχουν
έ
ως γνωστικκό τους αντικείμενο την μελέττη της βαλκανικκής επικράτειαςς σε
οικονομικόό, πολιτισμικό και
κ ιστορικό επίπεδο όσο και ττις χώρες που τα
τ
φιλοξενούνν. Παράλληλα ο επισκέπτης μπορεί να βρει χχρήσιμες
πληροφορίίες για πολιτισττικές εκδηλώσε
εις και σεμινάρ ια ή διαλέξεις που
π
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1.11. Έναρξη της
τ ηλεκτρο
ονικής Ψηφ
φοφορίας για
γ τον 3ο διαγωνισμό
δ
ό της Δ.Α.ΣΤ
ΤΑ.
αφορούν ττο παραπάνω γννωστικό αντικε
είμενο. Με την δδημιουργία της εν
λόγω επιχεείρησης, επιθυμ
μούμε μια υγιή και επιτυχημέένη εταιρία με
ευχαριστημ
μένους πελάτες που θα μας προτιμούν
π
για ττην ενημέρωση τους
μέσα από ττην ιστοσελίδα
α μας και τα μέσ
σα μαζικής δικττύωσης (Facebo
ook
www.facebbook.com/balkaanprojectvol1, Twitter, Googlee+ ).
4

PetPlatform
m, το
μηχάνημα που φροντίζει
το κατοικίδ
διό σας όταν
λείπετε από το σπίτι.

Η επιχείρη ση θα ασχοληθ
θεί με την κατασκευή μιας μηχχανής (πλατφόρμα) η
οποία θα δδιατελεί 3 βασικές λειτουργίεςς που έχουν ναα κάνουν με τη
φροντίδα ττων κατοικίδιων ζώων. Η πλαττφόρμα αυτή θθα τοποθετείται μέσα
στο σπίτι, κκαι θα προγραμ
μματίζεται από το χρήστη να σσερβίρει
συγκεκριμέένη ποσότητα ζωοτροφής
ζ
και νερού σε συγκκεκριμένα χρονικά
διαστήματ α, θα διαθέτει ειδική απορροφητική επιφάννεια για την
αφόδευση του ζώου έτσι ώστε το να μην
ν λερώνονται ττα χαλιά τα έπιπ
πλα
και γενικά το σπίτι, και τέέλος θα διαθέτε
ει κάμερα ώστεε ο ιδιοκτήτης να
ν
μπορεί να π
παρακολουθεί, αλλά και να φωνάζει
φ
το κατοοικίδιο του από
ό όπου
και αν είνα
αι αρκεί να διαθ
θέτει κάποια sm
mart συσκευή μμε την εφαρμογγή της
εταιρίας μα
ας. Το προϊόν αυτό
α
απευθύνεται σε όλους τοους ιδιοκτήτες
κατοικίδιω
ων ζώων και ιδια
αίτερα σε όσου
υς δεν έχουν αρρκετό ελεύθερο
ο χρόνο
για να φροοντίζουν το ζωά
άκι τους. Οι υπά
άρχουσες μηχαννές στην αγορά
ά
τελούν μόννο την πρώτη λειτουργία, αλλά χωρίς τη δυνα
νατότητα
σερβιρίσμα
ατος νερού.

5

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚ
ΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Υ

Δίχως αμφ
φισβήτηση η υγεεία αποτελεί το
ο σπουδαιότεροο και συνάμα το
τ
πλέον ανανντικατάστατο αγαθό
α
για τον άνθρωπο.
ά
Η εξαασφάλιση ενός υγιούς
ποιοτικού ττρόπου ζωής αποτελεί
α
εχέγγυ
υο ευτυχίας καιι ευημερίας για
α κάθε
άνθρωπο α
ανεξαρτήτου ηλλικίας, οικονομ
μικής και κοινωννικής κατάστασ
σης. Η
επιχειρημα
ατική ιδέα της δημιουργίας
δ
της διαδικτυακήςς ιστοσελίδας,
www.ugeiaa4you.gr, άνθησ
σε με γνώμονα
α την αέναη αυττή ανάγκη του
ανθρώπου . Οι ραγδαίες εξελίξεις
ε
στην τεχνολογία, αλλλά και η δυνατό
ότητα
πρόσβασηςς που έχει στο διαδίκτυο
δ
ολοέ
ένα και μεγαλύύτερο ποσοστό της
ελληνικής κκοινωνίας, μαςς οδήγησαν ανε
εκβίαστα στην ππαρουσίαση το
ου
συγκεκριμέένου επιχειρημ
ματικού σχεδίου
υ. Παράλληλα οοι ιδιαιτερότηττες που
υπάρχουν στη δυνατότηττα διαφήμισης του
τ επαγγέλμαατος του γιατρο
ού,
αλλά και η δύσκολη οικοννομική κατάστα
αση των συμποολιτών μας, μαςς
ώθησαν σττη λογική δημιο
ουργίας μιας πλ
λατφόρμας, όππου νόμιμα και με
αίσθημα κοοινωνικής ευθύ
ύνης και ευσυνειδησίας, θα μππορέσουμε να
συμπλεύσοουμε αυτές τις δύο ανάγκες που δημιουργήθθηκαν ακούσια
αή
εκούσια σττη χώρα. Είμασ
στε λοιπόν πολύ
ύ περήφανοι ναα σας
παρουσιάσσουμε την επιχεείρηση μας, την
ν ιστοσελίδα w
www.ugeia4you.gr. Οι
προαναφερρθείσες λειτουργίες και δυναττότητες της ισττοσελίδας μας
στοιχειοθεετούν την καινο
οτομία της. Η δη
ημιουργία του ugeia4you είνα
αι μια
ρηξικέλευθθη πρόταση για
α την ελληνική και
κ όχι μόνο πρραγματικότητα.
Δίνεται για
α πρώτη φορά η δυνατότητα μιας
μ διαδικτυακκής πλατφόρμα
ας,
όπου οι ασσθενείς θα έρχο
ονται τόσο κονττά με τους θεράάποντες ιατρού
ύς
μέσω ενός υπολογιστή αλλλά και μια ευκ
καιρία για τους γιατρούς να
αποδείξουνν τις γνώσεις και την αξία τους. Το οργανωμμένο σύστημα
υπηρεσιώνν μας, που καλύ
ύπτει όλο το φά
άσμα των αναγγκών των ασθεννών και
των ιατρώνν εγγυάται ότι θα
θ μπορεί να λειτουργήσει εππιτυχημένα μέσ
σα στα
επόμενα χρρόνια.

6

OASIS ~παίίξε. ζήσε.
εξερεύνησεε~.

Όπως είναιι γνωστό στην εποχή
ε
μας το παγκόσμιο
π
φαιννόμενο της
οικονομικήής-κοινωνικής κρίσης
κ
έχει επηρεάσει το σύνοολο της κοινωνίίας και
κατ’ επέκτα
αση και τις επιχχειρήσεις. Πολύ
ύ δύσκολα πλέοον παρατηρείτα
αι η
επένδυση σστην επιχειρημ
ματικότητα και την
τ στήριξη νέω
ων ιδεών και
προτάσεωνν. Αυτό συμβαίίνει λόγο του αυξημένου επιππέδου ρίσκου κα
αι
αποτυχίας που έχει δημιο
ουργήσει το φα
αινόμενο της οιικονομικής κρίσ
σης
στον τομέα
α των επιχειρήσ
σεων και της αγγοράς. Παρόλαα αυτά υπάρχου
υν
ακόμα άτοομα τα οποία πιιστεύουν ότι η μόνη λύση για να ανθίσει ξαννά η

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
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1.11. Έναρξη της
τ ηλεκτρο
ονικής Ψηφ
φοφορίας για
γ τον 3ο διαγωνισμό
δ
ό της Δ.Α.ΣΤ
ΤΑ.
οικονομία είναι η επένδυση σε νέες καιν
νοτόμες ιδέες κκαι η στροφή στην
επιχειρημα
ατικότητα. Σε αυτήν κατηγορία
α ατόμων ανήκκει και η ομάδα
α μας η
οποία μετά
ά από σκέψη κα
αι προσπάθεια κατέληξε σε μίία νέα, έξυπνη και
δημιουργικκή ιδέα που έχεει ως στόχο να φέρει τα παιδιιά και τους νέου
υς όσο
πιο κοντά γγίνεται με την φύση
φ
και το περιβάλλον.
7

yabe.gr.

Ιστοσελίδα
α Ανταλλαγής Αντικειμένων.
Α

8

Ηλεκτρονικκό εμπόριο
αγαθών του
πρωτογενο
ούς Τομέα
Παραγωγής.

Ηλεκτρονικκές αγοραπωλη
ησίες των αγαθών του πρωτογγενούς τομέα της
παραγωγήςς μέσα από τηνν εκμετάλλευση
η του e-commeerce με χρήση
ηλεκτρονικκής πλατφόρμα
ας διαδραστικώ
ών συναλλαγών και
διαπραγμά
άτευσης της τιμ
μής.

9

Bionergy.

Παράγωγη ενέργειας με χρήση
χ
βιοαερίο
ου.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗ
ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γραφείο
ο Προγραμματιισμού και Ανάπ
πτυξης Παρακο
ολούθησης Έργω
ων (ΠΑ-ΠΕ) του
υ Ε.Λ.Κ.Ε.
(Επιτροπ
πή Ερευνών) Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Μ
1ος όρο
οφος, γραφ. Κ-1
123
Β. Βάμβ
βουρα & Ι. Γαβρ
ριηλίδου
Τηλέφω
ωνα: 2310.891. 437 & 606
Ε-mail: d
dasta@uom.ed
du.gr
Websitee : http://dasta.uom.gr/
Faceboo
ok : http://facebook.com/dasttauom
Twitter : https://twitteer.com/@dastauom

1.22. Οι υποψήήφιες προτάσσεις του διαγω
ωνισμού που
υ έλαβαν την υψηλότερη
υ
ββαθμολογία και
κ θα
αξιολογηθ
θούν
Αγαπηττές κυρίες καιι κύριοι,
Η Επιτρροπή Αξιολόγη
ησης των προ
οτάσεων του Δ
Διαγωνισμού Καινοτομικώνν και Επιχειρηηματικών Ιδεώ
ών και
Σχεδίων, αφού εξέτα
ασε όλες τις προτάσεις
π
πουυ κατετέθησαν και λαμβάνο
οντας υπόψη τον κανονισμ
μό
(Εγχειρ
ρίδιο Όρων κα
αι Συμμετοχής)ενημερώνειι ότι οι προτά
άσεις που έλα
αβαν την υψηλλότερη βαθμ
μολογία
και καλλούνται να πρ
ραγματοποιή
ήσουν παρουσ
σίαση ενώπιο
ον της Επιτροπ
πής Αξιολόγηησης, είναι οι εξής:







Intelligent Home
H
System
ms - IRIS
Bioenergy
BALKAN PR
ROJECT
Lihoudia
yabe.gr
Ηλεκτρονικκό εμπόριο αγγαθών του πρρωτογενούς Τομέα
Τ
Παραγωγής

Η ΕΠΙΤΡ
ΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟ
ΟΓΗΣΗΣ
Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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1.33.

ΑΝ
ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Α
ΑΤΩΝ 3ΟΥ ΔΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ.
Δ

Κατόπιιν ολοκλήρωσ
σης της διαδικασίας αξιολόγγησης των πρ
ροτάσεωνπου υποβλήθηκααν στο πλαίσιο
ο
ο
υλοποίίησης του «3ου
Διαγωνισμο
ού Καινοτομικκών και Επιχεειρηματικών Ιδεών και Σχεεδίων» της Πρ
ράξης/
Υποέργγου με τίτλο «Δομή
«
Απασχό
όλησης και Στταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πα
ανεπιστημίου Μακεδονίας»
»,
ανακοιινώνονται οι τρεις
τ
(3) καλύ
ύτερες προτάσ
σεις ως εξής:
1.
2.
3.

yabe.gr.
Bioenergy.
Lihoudia.

Οι προττάσεις που επ
πίσης διακρίθηκαν και θα λλάβουν και αυ
υτές τιμητικό τίτλο κατόπινν ομόφωνης
απόφα
ασης της Επιτρ
ροπής Αξιολόγγησης του Δια
αγωνισμού είνναι οι εξής:
4.
5.
6.

Intelligent Home
H
System
ms - IRIS.
BALKAN PR
ROJECT.
Ηλεκτρονικκό εμπόριο αγγαθών του πρρωτογενούς Τομέα
Τ
Παραγωγής.

Η Πράξξη/Υποέργο συ
υγχρηματοδο
οτείται από τηην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω
ωπαϊκό Κοινων
ωνικό Ταμείο» και
από εθ
θνικούς πόρου
υς στο πλαίσιο
ο της Πράξης «Δομή Απασχχόλησης και Σταδιοδρομίαςς (Δ.Α.ΣΤΑ.)
Πανεπιιστημίου Μακκεδονίας» του
υ Επιχειρησια κού Προγράμ
μματος «Εκπαίίδευση και Δίία Βίου Μάθηση».
ΓΙΑ ΠΕΡ
ΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣ:
Γραφείίο Προγραμμα
ατισμού και Ανάπτυξης
Α
Παρακο
ολούθησης Έρ
ργων (ΠΑ-ΠΕ) του Ε.Λ.Κ.Ε.
(Επιτρο
οπή Ερευνών) Πανεπιστημίίου Μακεδονίίας
1ος όρο
οφος, γραφ. Κ-123,
Κ
Β. Βάμβ
βουρα
Τηλέφω
ωνα: 2310.891
1. 437
Ε-mail: dasta@uom.gr
Websitte: http://dastta.uom.gr/
Facebo
ook: http://faccebook.com/d
dastauom
Twitterr:https://twittter.com/@dasstauom

1.44 4ος Διαγγωνισμός Καινοτομικώ
Κ
ών και Επιχχειρηματικώ
ών Ιδεών κα
αι Σχεδίων της
«Δομής Απασχόλησης και Στα
αδιοδρομία
ας (Δ.Α.ΣΤΑ..) του Πανεεπιστημίου
Μακεδο
ονίας»
Ανακοιννώνεται η προ
οκήρυξη του «4
4ου Διαγωνισμ
μού Καινοτομιικών και Επιχειρηματικών Ιδδεών και Σχεδίίων» στο
πλαίσιο
ο υλοποίησης της Πράξης / Υποέργου με τίτλο «Δ
Δομή Απασχόλ
λησης και Στταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
Πανεπισ
στημίου Μακεδ
δονίας».
Απώτερρο στόχο της Δρ
ράσης συνιστά η επιχειρηματτικότητα και η προώθηση
π
της με τις απαιτούύμενες δραστηριότητες
σε όλα τα επίπεδα εκκπαίδευσης καιι ειδικότερα σττην τριτοβάθμιια εκπαίδευση. Σκοπό του Διιαγωνισμού απ
ποτελεί η
προαγω
ωγή της επιχειρηματικής κο
ουλτούρας καιι η ενθάρρυννση ανάληψηςς καινοτομικήςς και επιχειρη
ηματικής
Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
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δραστηρριότητας από τους
τ
προπτυχια
ακούς φοιτητέές των ακαδημαϊκών τμημάτω
ων του Πανεπιιστημίου μας μέσω
μ
της
εκπόνησ
σης Επιχειρημα
ατικών Σχεδίων.
Ως προθ
θεσμία υποβολλής των προτάσ
σεων ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2015, 13:00μμ.
Η αξιολλόγηση των προ
οτάσεων θα πρ
ραγματοποιηθθεί από Επιτροπ
πή Αξιολόγηση
ης των συμμετοοχών του Διαγω
ωνισμού
αλλά και από το
ους φοιτητές του Πανεπ
πιστημίου μα
ας με online ψηφοφορίία στην ισττοσελίδα
https:///dastacontest.u
uom.gr/voting-2
2015.
Ο Μηχα
ανισμός Αξιολλόγησης και Επιβράβευσης Καινοτομικών και Επιχειρη
ηματικών Ιδεώ
ών και Σχεδίω
ων με το
εγχειρίδ
διο των ειδικόττερων όρων κα
αι προϋποθέσεεων συμμετοχή
ής στο διαγωνιισμό έχει αναρρτηθεί στην ισττοσελίδα
https:///dastacontest.u
uom.gr/diagonissmos-info-20155.

Προβλέπ
πεται διαδικασ
σία χορήγησης χρηματικών βρραβείων για τιςς τρεις καλύτερ
ρες συμμετοχέςς σε επίπεδο Ιδ
δρύματος
τα οποία θα προσφερθ
θούν σε ειδική τελετή βράβευυσης με την ευγενική χορηγία
α του Ε.Λ.Κ.Ε. (ΕΕπιτροπή Ερευνών) του
Πανεπισ
στημίου μας ύψ
ψους (προ φόρ
ρων) 2.500,00€€, 2.000,00€ κα
αι 1.500,00€ αν
ντίστοιχα για τηην πρώτη, δεύτερη και
τρίτη κα
αλύτερη συμμεετοχή σε επίπεδ
δο Ιδρύματος.

Η
Π
Πράξη/
Υπ
ποέργο
«Δομή
Απασσχόλησης
και
Σταδιο
οδρομίας
ττου
Πανεπ
πιστήμιο
Μακεδο
ονίας»
υπό
ό
τη
διαχείριση
δ
του
Ειδικκού
Λογαριασμού
Κοονδυλίων
Έρευνας
Έ
(Επιτροπή
Ερευνώ
ών)
υλοποιεείται
μέσω
ω
του
Επ
πιχειρησιακού
Προγράμμματος
«Εκπ
παίδευση
και Δ
Διά Βίου Μάθηση»
Μ
κα
αι συγχρημα
ατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρ
ρωπαϊκό
Κοινωνιικό Ταμείο - ΕΚ
ΚΤ) και από εθννικούς πόρους..

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗ
ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γραφείο
ο Προγραμματιισμού και Ανάπ
πτυξης -Παρακοολούθησης Έργων (ΠΑ-ΠΕ) του
υ Ε.Λ.Κ.Ε.
(Επιτροπ
πή Ερευνών) Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Μ
1ος όρο
οφος, γραφ. Κ-1
123, Β. Βάμβουρα & Ι. Γαβριηλλίδου
Τηλέφω
ωνα: 2310.891. 437 & 606
Ε-mail : dasta@uom.grr
Websitee : https://dastacoontest.uom.gr/

1.55.

5ος Δια
αγωνισμός Καινοτομικκών και Επιχειρηματικ
κών Ιδεών και Σχεδίων της
«Δομή
ής Απασχόλ
λησης και Στταδιοδρομίίας (Δ.Α.ΣΤΑ
Α.) του Παννεπιστημίου
Μακεδ
δονίας»
Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ο
5ος
Διαγωνισμόςς Καινοτομικώνν και Επιχειρηματικών Ιδεών
ν και Σχεδίων ττης

«Δομήςς Απασχόλησης και Σταδιοδρρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ
Α.) του Πανεπισ
στημίου Μακεδδονίας»

Ανακοιννώθηκε η προκήρυξη του «5
5ου Διαγωνισμ
μού Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδδεών και Σχεδίίων» στο
πλαίσιο
ο υλοποίησης της Πράξης / Υποέργου με τίτλο «Δ
Δομή Απασχόλ
λησης και Στταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
Πανεπισ
στημίου Μακεδ
δονίας».

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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Απώτερρο στόχο της Δρ
ράσης συνιστά η επιχειρηματτικότητα και η προώθηση
π
της με τις απαιτούύμενες δραστηριότητες
σε όλα τα επίπεδα εκκπαίδευσης καιι ειδικότερα σττην τριτοβάθμιια εκπαίδευση. Σκοπό του Διιαγωνισμού απ
ποτελεί η
προαγω
ωγή της επιχειρηματικής κο
ουλτούρας καιι η ενθάρρυννση ανάληψηςς καινοτομικήςς και επιχειρη
ηματικής
δραστηρριότητας από τους
τ
προπτυχια
ακούς φοιτητέές των ακαδημαϊκών τμημάτω
ων του Πανεπιιστημίου μας μέσω
μ
της
εκπόνησ
σης Επιχειρημα
ατικών Σχεδίων.
Ως προ
οθεσμία υποβο
ολής των προτά
άσεων ορίζεται η 21η Σεπτεμβρίου 2015, 133:00μμ.
Η αξιολλόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθ εί από Επιτροπ
πή Αξιολόγηση
ης των συμμετοοχών του Διαγωνισμού
αλλά και από το
ους φοιτητές του Πανεπ
πιστημίου μα
ας με onlin
ne ψηφοφορίία στην ισττοσελίδα
https:///dastacontest.u
uom.gr/voting-2
2015-b.
Ο Μηχα
ανισμός Αξιολόγγησης και Επιβράβευσης Καιννοτομικών και Επιχειρηματικώ
ών Ιδεών και Σχχεδίων με το εγγχειρίδιο
των εειδικότερων όρων και προϋποθέσεω
ων συμμετοχή
ής στο δια
αγωνισμό έχε
χει αναρτηθεεί στην
ιστοσελλίδα https://dasstacontest.uom
m.gr/diagonismoos-info-2015-b..

Προβλέπ
πεται διαδικασ
σία χορήγησης χρηματικών βρραβείων για τιςς τρεις καλύτερ
ρες συμμετοχέςς σε επίπεδο Ιδ
δρύματος
τα οποία θα προσφερθ
θούν σε ειδική τελετή βράβευυσης με την ευγενική χορηγία
α του Ε.Λ.Κ.Ε. (ΕΕπιτροπή Ερευνών) του
Πανεπισ
στημίου μας ύψ
ψους (προ φόρ
ρων) 2.500,00€€, 2.000,00€ κα
αι 1.500,00€ αν
ντίστοιχα για τηην πρώτη, δεύτερη και
τρίτη κα
αλύτερη συμμεττοχή σε επίπεδ
δο Ιδρύματος.

Η
Π
Πράξη/
Υπ
ποέργο
«Δομή
Απασσχόλησης
και
Σταδιο
οδρομίας
ττου
Πανεπ
πιστήμιο
Μακεδο
ονίας»
υπό
ό
τη
διαχείριση
δ
του
Ειδικκού
Λογαρ
ριασμού
Κοονδυλίων
Έρευνας
(Επιτροπ
πή Ερευνών) υλοποιείται
υ
μέσ
σω του Επιχειρρησιακού Προγγράμματος «Εκπ
παίδευση και ΔΔιά Βίου Μάθη
ηση» και
συγχρημ
ματοδοτείται από
α την Ευρωπα
αϊκή Ένωση (Ευυρωπαϊκό Κοινω
ωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθθνικούς πόρους.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗ
ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γραφείο
ο Προγραμματιισμού και Ανάπ
πτυξης -Παρακοολούθησης Έργων (ΠΑ-ΠΕ) του
υ Ε.Λ.Κ.Ε.
(Επιτροπ
πή Ερευνών) Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Μ
1ος όρο
οφος, γραφ. Κ-1
123, Β. Βάμβουρα & Ι. Γαβριηλλίδου
Τηλέφω
ωνα: 2310.891.4
437 & 606
Ε-mail : dasta@uom
m.gr
Websitee: https://dastaacontest.uom.gr/

2.. Ανακοινώσεις Μονάδω
Μ
ων Αριστεείας ΕΛ/Λ
ΛΑΚ
Κατά ττο ίδιο διάσ
στημα αναρτήθηκαν οι παρακάτω
ω ανακοινώσ
σεις:

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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2.1. Πρόσ
σκληση εκδήλωσης ενδδιαφέροντο
ος: Θερινό Σχολείο Κώ
ώδικα ΕΛ/Λ
ΛΑΚ σε
επιχεειρηματικέςς εφαρμογέές/υπηρεσίίες για μικρ
ρομεσαίες εεπιχειρήσειις
Το Πανεεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλλαίσια του έργοου Μονάδες Αρ
ριστείας Ελεύθερου Λογισμικοού/Λογισμικού
ύ
Ανοικτο
ού Κώδικα, διορ
ργανώνει Θεριννό Σχολείο Ανάπ
πτυξης Κώδικα (Summer Code
e Camp) στη θεεματική περιοχή
ή
Επιχειρηματικές Εφαρ
ρμογές/Υπηρεσ
σίες για Μικρο μεσαίες Επιχειιρήσεις.
Οργάνω
ωση: Τμήμα Εφα
αρμοσμένης Πλληροφορικής, ΣΣχολή Επιστημώ
ών Πληροφορία
ας.
Το Θεριινό Σχολείο Ανά
άπτυξης Κώδικα
α θα διαρκέσει πέντε (5) ημέρ
ρες (από 14/7/2
2014 – 18/7/20014) και θα
πραγμα
ατοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σστο εργαστήριιο 334 (3ος όρο
οφος, κτίριο ΓΔΔ) του Τμήματος
Εφαρμο
οσμένης Πληρο
οφορικής.
Για περιισσότερες πληρ
ροφορίες, επισκεφθείτε τη σχε
χετική ιστοσελίδ
δα.
Φόρμα δ
δήλωσης συμμ
μετοχής
Μονάδεες Αριστείας Αννοικτού Λογισμικού

2.2.

Έναρ
ρξη σεμιναρ
ρίου ΜΑ ΕΛ
Λ/ΛΑΚ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡ
ΡΜΟΓΕΣ/ΥΠ
ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΙΑ ΜΙΚΡΟΜ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Σεπτέμβριιος
2014))

Το Παννεπιστήμιο Μα
ακεδονίας, στα
α πλαίσια τουυ έργου Μονά
άδες Αριστείαςς Ελεύθερου ΛΛογισμικού/Λογισμικού
Ανοικτο
ού Κώδικα, διο
οργανώνει το πρώτο σεμινά
άριο για την πρώτη
π
σειρά εκπαίδευσης σστη θεματική περιοχή
Επιχειρηματικές Εφαρ
ρμογές/Υπηρεσ
σίες για Μικρο μεσαίες Επιχειιρήσεις.
Οργάνω
ωση: Τμήμα Εφα
αρμοσμένης Πλληροφορικής, ΣΣχολή Επιστημώ
ών Πληροφορία
ας.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Το Σεμινάριο
ο θα διαρκέσει δύο (2) ημέρρες: τη Δευτέρα 29/9/2014 και
κ τη Δευτέρα
α 06/10/2014 κατα τις
ώρες 15.00 έως
έ 21:00). Το Σεμινάριο θα π
πραγματοποιηθ
θεί στο Πανεπιιστήμιο Μακεδδονίας, στο εργγαστήριο
533 (5ος όρο
οφος, κτίριο ΓΔ
Δ) του Τμήματοος Εφαρμοσμέννης Πληροφοριικής.
Το Σεμινάριο
ο απευθύνεται σε προπτυχιακκούς και μεταπ
πτυχιακούς φο
οιτητές, και σε α
αποφοίτους Τμ
μημάτων
Πληροφορικής, Πολυτεχνικών Τμημάτωνν και Τμημάττων με αντικείμενο την Ορργάνωση και Διοίκηση
Δ
Επιχειρήσεω
ων, ελληνικών και
κ ξένων Πανε πιστημίων, οι οποίοι
ο
επιθυμο
ούν να γνωρίσοουν ή να εμπλο
ουτίσουν
τις γνώσειις τους στη
η θεματική περιοχή τωνν εφαρμογώ
ών ΕΛ/ΛΑΚ για Επιχειρη
ηματικές
Εφαρμογές//Υπηρεσίες γιια Μικρομεσα
αίες Επιχειρήσεις και να συνεισφέρουυν στο πεδίο
ο αυτό.
Συγκεκριμένα
α, θα παρουσιαστούν τα λογγισμικά ΕΛ/ΛΑ
ΑΚ Joomla!, Op
pen ERP, Sugarr CRM, Open CART
C
και
ProcessMakeer, Moodle.
Ο αριθμός των θέσεων των
τ
συμμετεχχόντων είναι περιορισμένος.
π
Παρακαλούμμε να εκδηλώ
ώσετε το
ενδιαφέρον σας ως την Πα
αρασκευή 26η ΣΣεπτεμβρίου 2014 και ώρα 21:00.
Η παρακολούθηση του Σεμ
μιναρίου είναι χωρίς οικονομ
μική επιβάρυνσ
ση. Με την επιιτυχή παρακολ
λούθηση
του Σεμιναρίίου, θα δοθεί στους
σ
συμμετέέχοντες Βεβαίω
ωση παρακολού
ύθησης.
Οι υποψήφ
φιοι θα ενημεερωθούν μέσω
ω email εντόςς των ημερών
ν 27/9/2014 κκαι 28/9/2014
4 για τα
αποτελέσματτα της διαδικκασίας επιλογήής και θα πρ
ρέπει να επιβεβαιώσουν τηη συμμετοχή τους με
απαντητικό email
e
εντός οριιζόμενης προθεεσμίας.
Όσοι επιβεβ
βαιώσουν τη συ
υμμετοχή τους στο σεμινάριο
ο αποδέχονται ταυτόχρονα τηη συμμετοχή το
ους στην
εκτέλεση ενό
ός έργου συνειισφοράς σε αννάπτυξη εφαρμ
μογής ΕΛ/ΛΑΚ.

ΕΚΔΗΛΩ
ΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜ
ΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η εκδήλλωση ενδιαφέρ
ροντος γίνεται, μέσω του συνδδέσμου:

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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ΔΗΛ
ΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟ
ΟΧΗΣ
Η εκδήλλωση ενδιαφέρ
ροντος θα πρέπει να περιλαμββάνει τα παρακάτω:
1.
2.

Ονοματεπώννυμο και στοιχεεία επικοινωνία
ας του ενδιαφερόμενου, κινηττό τηλέφωνο κκαι e-mail.
Σύντομο βιογγραφικό σημείω
ωμα (μέχρι 4000 λέξεις).

Καταληκτική Ημερομη
ηνία Υποβολήςς των αιτήσεωνν: Παρασκευή 26/9/2014
2
και ώρα 21:00.

2..3. Έναρξη
η 2ου σεμινναρίου 1ης ΣΕΙΡΑΣ ΕΚΠ
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ
ΜΑΤΙΚΕΣ &
ΕΚΠΑΙΔ
ΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦ
ΦΑΡΜΟΓΕΣΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡ
ΡΟΜΕΣΑΙΕΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΣΕΙΣ
(ΝΟΕΜ
ΜΒΡΙΟΣ 201
14)-ΠΡΟΣΚΛ
ΛΗΣΗ ΣΥΜΜ
ΜΕΤΟΧΗΣ
Το Πανεεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλλαίσια του έργοου Μονάδες Αρ
ριστείας Ελεύθερου Λογισμικοού/Λογισμικού
ύ
Ανοικτο
ού Κώδικα, διορ
ργανώνει το δεύ
ύτερο σεμινάριιο για την πρώττη σειρά εκπαίδ
δευσης στη θεμματική
περιοχή
ή Επιχειρηματικκές Εφαρμογέςς/Υπηρεσίες για
α Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε συνδυασμμό με τη θεματιική
περιοχή
ή Εκπαιδευτικό
ό Λογισμικό.
Οργάνω
ωση: Τμήμα Εφα
αρμοσμένης Πλληροφορικής, ΣΣχολή Επιστημώ
ών Πληροφορία
ας.
1.

Το Σεμινάριο θα διαρκέσει
δ
δύο (2) ημέρες: τηνν Πέμπτη 27/11
1/2014 και την Παρασκευή
Π
05//12/2014 κατά τις
ώρρες 15.00 έως 21:00.
2
Το Σεμινά
άριο θα πραγμα
ατοποιηθεί στο
ο Πανεπιστήμιο
ο Μακεδονίας, στο εργαστήριο 533
(5ο
ος όροφος, κτίρ
ριο ΓΔ) του Τμήματος Εφαρμο σμένης Πληροφ
φορικής.

2.

Το Σεμινάριο απεευθύνεται σε πρ
ροπτυχιακούς και μεταπτυχια
ακούς φοιτητές, και σε αποφ
φοίτους Τμημάττων
Πλληροφορικής, Πολυτεχνικών
Π
Τμημάτων και Τ μημάτων με ανντικείμενο την Οργάνωση
Ο
και Διοίκηση
Επιχειρήσεων, ελλληνικών και ξέννων Πανεπιστηημίων ή αποφο
οίτους ΙΕΚ σχετιικών ειδικοτήττων, οι οποίοι
επιθυμούν να γνω
ωρίσουν ή να εμπλουτίσουν ττις γνώσεις τουςς στη θεματική περιοχή των εφ
φαρμογών ΕΛ//ΛΑΚ
για
α Επιχειρηματιικές & Εκπαιδευτικές Εφαρμοογές/Υπηρεσίεςς για Μικρομεσ
σαίες Επιχειρή σεις και να
συνεισφέρουν σττο πεδίο αυτό.Συγκεκριμένα, θα παρουσιασ
στούν τα λογισμ
μικά ΕΛ/ΛΑΚ Jooomla!, Sugar CR
RM,
Op
pen CART, ProceessMaker, Moo
odle, BigBluebuutton, LAMS.

3.

Οα
αριθμός των θέέσεων των συμμετεχόντων είνναι περιορισμέννος. Παρακαλο
ούμε να εκδηλώ
ώσετε το ενδια
αφέρον

4.

σα
ας ως την Παρα
ασκευή 21η Νοεεμβρίου 2014 κκαι ώρα 21:00..
Ησ
συμμετοχή σαςς στο Σεμινάριο είναι χωρίς οικκονομική επιβά
άρυνση. Μετά την
τ επιτυχή συ μμετοχή σας στο
Σεμ
μινάριο θα σαςς δοθεί Βεβαίωση παρακολού θησης.

5.

Οι υποψήφιοι θα
α ενημερωθούνν μέσω email εεντός των ημερών 22/11/2014
4 έως 26/11/20014 για τα
απ
ποτελέσματα τη
ης διαδικασίας επιλογής και θ α πρέπει να επ
πιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους με απαντητικό
em
mail εντός οριζό
όμενης προθεσμ
μίας.

6.

Όσ
σοι επιβεβαιώσ
σουν τη συμμεττοχή τους στο σσεμινάριο απο
οδέχονται ταυτόχρονα τη συμμμετοχή τους στην
σ
εκττέλεση ενός έρ
ργου συνεισφοράς σε ανάπτυ
υξη εφαρμογήςς ΕΛ/ΛΑΚ.

7.

Για
α περιορισμένο
ο αριθμό θέσεω
ων είναι δυναττή η ΣΥΜΜΕΤΟ
ΟΧΗ στο σεμινά
άριο εξ αποστά
άσεως
μέσω googleHanggouts. Αν κάπο
οιος επιθυμεί να
α αξιολογηθεί η αίτησή του σε αυτή την κατηηγορία
εκπ
παιδευομένων θα πρέπει να το
τ δηλώσει στηην πρώτη σειρά
ά του βιογραφικ
κού του σημειώ
ώματος.

8.

Τέλλος, είναι δυνα
ατή η παρακολο
ούθηση του σεμ
μιναρίου εξ αποστάσεως μέσω
ω live streaminng (σε αυτή τηνν
περίπτωση δε δίννεται βεβαίωση
η καθώς δε συμ
μμετέχετε στο σεμινάριο
σ
απλώ
ώς παρακολουθθείτε. Έτσι δε

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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χρεειάζεται να κατταθέσετε αίτησ
ση εκδήλωσης εενδιαφέροντος.. Το μόνο που θα
θ χρειαστεί ναα κάνετε είναι να
ν
πα
ατήσετε στο linkk που θα δημοσ
σιευτεί στη σελλίδα της Μονάδ
δας Αριστείας Παν.
Π Μακεδονίαας στο ma.ellakk.gr τις
ημ
μέρες πραγματο
οποίησης του σεμιναρίου).
σ

ΕΚΔΗΛ
ΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦ
ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ
ΗΣ
Η εκδήλλωση ενδιαφέρ
ροντος* γίνεται,, μέσω του συννδέσμου
http://m
ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?e vents_id=2556
*Οδηγίεες συμπήρωση
ης της φόρμας εκδήλωση ενδδιαφέροντος:
1.

Στο
ο πεδίο ΘΕΣΗ συμπληρώστε
σ
την τρέχουσα ιδδιότητά σας π.χχ. προπτυχιακόςς φοιτητής, μετταπτυχιακός φο
οιτητής,
εργγαζόμενος, από
όφοιτος κτλ

2.

Στο
ο πεδίο ΦΟΡΕΑ
ΑΣ συμπληρώσττε το τμήμα τουυ βασικού σας πτυχίου
π
π.χ. τμ
μήμα Εφαρμοσμμένης Πληροφο
ορικής
Πα
ανεπιστημίου Μακεδονίας
Μ

3.

Στο
ο πεδίο Τηλέφω
ωνο επικοινωνίίας συμπληρώσστε κατα προτίμ
μηση ένα κινητό τηλέφωνο.

4.

Στο
ο πεδίο ΒΙΟΓΡΑ
ΑΦΙΚΟ ανεβάσττε ένα πραγματτικά σύντομο βιιογραφικό σημείωμα έως 4000 λέξεις.

Καταληκτική Ημερομη
ηνία Υποβολήςς των αιτήσεωνν: 21/11/2014 και
κ ώρα 21:00.

2.44.

"1η Ημ
μεριδα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΤΙΚΕΣ & ΕΚΠ
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
Σ ΕΦΑΡΜΟ
ΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕ
ΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΗΣΕΙΣ"

Το Παννεπιστήμιο Μα
ακεδονίας, σττα πλαίσια τουυ έργου Μονά
άδες Αριστεία
ας Ελεύθερου
Λογισμ
μικού/Λογισμιικού Ανοικτού
ύ Κώδικα και μ
με αφορμή τη
ην ολοκλήρωσ
ση της πρώτηςς σειράς
εκπαίδευσης διοργα
ανώνει την
1η ημεερίδα στη θεμ
ματική περιοχχή Επιχειρημα
ατικές & Εκπα
αιδευτικές Εφ
φαρμογές/Υπηηρεσίες για
Μικρομ
μεσαίες Επιχεειρήσεις
Η ημερρίδα θα πραγμ
ματοποιηθεί την
τ Τρίτη 23//12 στην Αίθο
ουσα Συνεδρίω
ων Παν/μίουυ Μακεδονίαςς, 1ος
όροφο
ος.
Πρόγρα
αμμα Ημερίδ
δας:
10:00 – 10:10
Προσέλλευση
10:10 – 10:30
Καλωσόρισμα στην εκδήλωση,
ε
“Ε
ΕΛ/ΛΑΚ στο Πα
αν/μιο Μακεδ
δονίας” – Μαργαρίτης Κ.
10:30 – 10:50
“ΕΛ/ΛΑ
ΑΚ & Ανοικτές Τεχνολογίες”” – Καρούνος Θ.
Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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10:50 – 11:40
“Το έργγο της Μονάδ
δας Αριστείας Παν/μίου Μα
ακεδονίας στο
ο σύνολο των δράσεων τηςς πρώτης σειρ
ράς
εκπαίδευσης” – Σαμ
μαράς Ν.
11:40 – 12:10
Coffee break
12:10 – 12:30
“Υιοθέττηση ΕΛ/ΛΑΚ στις υπηρεσίεες της Περιφέέρειας Κεντρικκής Μακεδονίίας” – Διεύθυυνση Διαφάνειας και
Ηλεκτρρονική Διακυβ
βέρνησης
12:30 – 12:50
“Δρασττηριότητα Μο
ονάδας Αριστεείας Α.Π.Θ.” ––Σταμέλος Ι.
12:50 – 13:10
“Δρασττηριότητα Μο
ονάδας Αριστεείας Παν/μίουυ Ιωαννίνων” – Παππάς Ι.
13:10 – 13:30
“Ανάπττυξη και Διαχεείριση δικτυακών υπηρεσιώ
ών Παν/μίου Μακεδονίας” – Καρατζίδηςς Σ.
Η εκδήλωση είναι πρ
ρογραμματισμένη να έχει LLive Streaming.

2.55.

1o ΣΕΜ
ΜΙΝΑΡΙΟ-2η
ης ΣΕΙΡΑΣ: ΕΕΠΙΧΕΙΡΗΜ
ΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ
Ε
ΚΕΣ
ΕΦΑΡΜ
ΜΟΓΕΣ/ΥΠΗ
ΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ
Α ΜΙΚΡΟΜΕΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧ
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΙΙανουάριοςς
2015) -Πρόσκλησ
ση Συμμετοχχής

ΓΕΝΙΚΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟ
ΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤ
ΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝ
ΝΑΡΙΟΥ
Το Πανεεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλλαίσια του έργοου Μονάδες Αρ
ριστείας Ελεύθερου Λογισμικοού/Λογισμικού
ύ
Ανοικτο
ού Κώδικα, διορ
ργανώνει το πρώτο σεμινάριο για τη δεύτερη
η σειρά εκπαίδευσης στη θεμαατική
περιοχή
ή Επιχειρηματικκές Εφαρμογέςς/Υπηρεσίες για
α Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε συνδυασμμό με τη θεματιική
περιοχή
ή Εκπαιδευτικό
ό Λογισμικό.
Οργάνω
ωση: Τμήμα Εφα
αρμοσμένης Πλληροφορικής, ΣΣχολή Επιστημώ
ών Πληροφορία
ας.
1.

Το Σεμινάριο θα διαρκέσει
δ
δύο (2) ημέρες: τηνν Τετάρτη 28/1
1/2015 και την Πέμπτη 05/2/22015 κατα τις ώρες
ώ
15.00 έως 21:00. Το Σεμινάριο θα
θ πραγματοποοιηθεί στο Πανεεπιστήμιο Μακ
κεδονίας, στο εεργαστήριο 533 (5ος
όροφος, κτίριο ΓΔ
Δ) του Τμήματο
ος Εφαρμοσμέένης Πληροφορ
ρικής.

2.

Το Σεμινάριο απεευθύνεται σε πρ
ροπτυχιακούς και μεταπτυχια
ακούς φοιτητές, και σε αποφ
φοίτους Τμημάττων
Πλληροφορικής, Πολυτεχνικών
Π
Τμημάτων και Τ μημάτων με ανντικείμενο την Οργάνωση
Ο
και Διοίκηση

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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Επιχειρήσεων, ελλληνικών και ξέννων Πανεπιστηημίων ή αποφο
οίτους ΙΕΚ σχετιικών ειδικοτήττων, οι οποίοι
επιθυμούν να γνω
ωρίσουν ή να εμπλουτίσουν ττις γνώσεις τουςς στη θεματική περιοχή των εφ
φαρμογών ΕΛ//ΛΑΚ
για
α Επιχειρηματιικές & Εκπαιδευτικές Εφαρμοογές/Υπηρεσίεςς για Μικρομεσ
σαίες Επιχειρή σεις και να
συνεισφέρουν σττο πεδίο αυτό.
3.

Οα
αριθμός των θέέσεων των συμμετεχόντων είνναι περιορισμέννος. Παρακαλο
ούμε να εκδηλώ
ώσετε το ενδια
αφέρον
σα
ας ως την Παρα
ασκευή 23η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 23:00
0.

4.

Ησ
συμμετοχή σαςς στο Σεμινάριο είναι χωρίς οικκονομική επιβά
άρυνση. Μετα την
τ επιτυχή συυμμετοχή σας στο
σ
Σεμ
μινάριο θα σαςς δοθεί Βεβαίω
ωση παρακολο ύθησης.

5.

Οι υποψήφιοι θα
α ενημερωθούνν μέσω email γγια τα αποτελέσ
σματα της διαδ
δικασίας επιλογγής και θα πρέπ
πει να
επιβεβαιώσουν τη
τ συμμετοχή τους
τ
με απαντηητικό email εντό
ός οριζόμενης προθεσμίας.
π

6.

Όσ
σοι επιβεβαιώσ
σουν τη συμμεττοχή τους στο σσεμινάριο απο
οδέχονται ταυτόχρονα τη συμμμετοχή τους στην
σ
εκττέλεση ενός έρ
ργου συνεισφοράς σε ανάπτυ
υξη εφαρμογήςς ΕΛ/ΛΑΚ.

7.

Για
α περιορισμένο
ο αριθμό θέσεω
ων είναι δυναττή η ΣΥΜΜΕΤΟ
ΟΧΗ στο σεμινά
άριο εξ αποστά
άσεως
μέσω googleHanggouts. Αν κάπο
οιος επιθυμεί να
α αξιολογηθεί η αίτησή του σε αυτή την κατηηγορία
εκπ
παιδευομένων θα πρέπει να το
τ δηλώσει στηην πρώτη σειρά
ά του βιογραφικ
κού του σημειώ
ώματος.

8.

Τέλλος, είναι δυνα
ατή η παρακολο
ούθηση του σεμ
μιναρίου εξ αποστάσεως μέσω
ω live streaminng (σε αυτή την
περίπτωση δε δίννεται βεβαίωση
η καθώς δε συμ
μμετέχετε στο σεμινάριο
σ
απλώ
ώς παρακολουθθείτε. Έτσι δε
χρεειάζεται να κατταθέσετε αίτησ
ση εκδήλωσης εενδιαφέροντος.. Το μόνο που θα
θ χρειαστεί ναα κάνετε είναι να
ν
πα
ατήσετε στο linkk που θα δημοσ
σιευτεί στη σελλίδα της Μονάδ
δας Αριστείας Παν.
Π Μακεδονίαας στο ma.ellakk.gr τις
ημ
μέρες πραγματο
οποίησης του σεμιναρίου).
σ

ΕΚΔΗΛ
ΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦ
ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ
ΗΣ
Η εκδήλλωση ενδιαφέρ
ροντος* γίνεται,, μέσω του συννδέσμου
http://m
ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?e vents_id=2836
*Οδηγίεες συμπήρωση
ης της φόρμας εκδήλωση
ε
ενδιιαφέροντος:
1.

Στο
ο πεδίο ΘΕΣΗ συμπληρώστε
σ
την τρέχουσα ιδδιότητά σας π.χχ. προπτυχιακόςς φοιτητής, μετταπτυχιακός φο
οιτητής,
εργγαζόμενος, από
όφοιτος κτλ

2.

Στο
ο πεδίο ΦΟΡΕΑ
ΑΣ συμπληρώσττε το τμήμα τουυ βασικού σας πτυχίου
π
π.χ. τμ
μήμα Εφαρμοσμμένης Πληροφο
ορικής
Πα
ανεπιστημίου Μακεδονίας
Μ

3.

Στο
ο πεδίο Τηλέφω
ωνο επικοινωνίίας συμπληρώσστε κατα προτίμ
μηση ένα κινητό τηλέφωνο.

4.

Στο
ο πεδίο ΒΙΟΓΡΑ
ΑΦΙΚΟ ανεβάσττε ένα πραγματτικά σύντομο βιιογραφικό σημείωμα έως 4000 λέξεις.

Καταληκτική Ημερομη
ηνία Υποβολήςς των αιτήσεωνν: 23/1/2015 κα
αι ώρα 23:00.

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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2.66.

2o ΣΕΜ
ΜΙΝΑΡΙΟ-2η
ης ΣΕΙΡΑΣ: ΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜ
ΜΙΚΟ (ΜΑΡΡΤΙΟΣ 2015)) Πρόσκκληση Συμμ
μετοχής

ΓΕΝΙΚΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟ
ΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤ
ΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝ
ΝΑΡΙΟΥ
Το Πανεεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλλαίσια του έργοου Μονάδες Αρ
ριστείας Ελεύθερου Λογισμικοού/Λογισμικού
ύ
Ανοικτο
ού Κώδικα, διορ
ργανώνει το δεύ
ύτερο σεμινάριιο για τη δεύτερη σειρά εκπαίίδευσης στη θεεματική
περιοχή
ή Εκπαιδευτικό
ό Λογισμικό.
Οργάνω
ωση: Τμήμα Εφα
αρμοσμένης Πλληροφορικής, ΣΣχολή Επιστημώ
ών Πληροφορία
ας.
1.

Το Σεμινάριο θα διαρκέσει
δ
δύο (2) ημέρες: τηνν Παρασκευή 13/03/2015
1
καιι την Παρασκευυή 20/03/2015
5 κατα
τιςς ώρες 15.00 έω
ως 21:00. Το Σεμινάριο θα πρα
αγματοποιηθεί στο Πανεπιστή
ήμιο Μακεδονίίας, στο εργασ
στήριο
533 (5ος όροφος,, κτίριο ΓΔ) του
υ Τμήματος Εφ αρμοσμένης Πληροφορικής.
Π

2.

Το Σεμινάριο απεευθύνεται σε πρ
ροπτυχιακούς και μεταπτυχια
ακούς φοιτητές, και σε αποφ
φοίτους Τμημάττων
Πλληροφορικής & Παιδαγωγικώνν, ελληνικών κα
αι ξένων Πανεπιστημίων ή απο
οφοίτους ΙΕΚ σσχετικών ειδικο
οτήτων,
και σε οποιονδήπ
ποτε φίλο του ανοικτού
α
λογισμ
μικού επιθυμείί να γνωρίσει ή να εμπλουτίσεει τις γνώσεις του στη
θεματική περιοχή
ή του Εκπαιδευ
υτικού Λογισμικκού και να συννεισφέρει στο πεδίο
π
αυτό.

3.

Οα
αριθμός των θέέσεων των συμμετεχόντων είνναι περιορισμέννος. Παρακαλο
ούμε να εκδηλώ
ώσετε το ενδια
αφέρον
σα
ας ως την Δευτέέρα 09 Μαρτίου 2015 και ώρα
α 17:00.

4.

Ησ
συμμετοχή σαςς στο Σεμινάριο είναι χωρίς οικκονομική επιβά
άρυνση. Μετα την
τ επιτυχή συυμμετοχή σας στο
σ
Σεμ
μινάριο θα σαςς δοθεί Βεβαίω
ωση παρακολο ύθησης.

5.

Οι υποψήφιοι θα
α ενημερωθούνν μέσω email γγια τα αποτελέσ
σματα της διαδ
δικασίας επιλογγής και θα πρέπ
πει να
επιβεβαιώσουν τη
τ συμμετοχή τους
τ
με απαντηητικό email εντό
ός οριζόμενης προθεσμίας.
π

6.

Όσ
σοι επιβεβαιώσ
σουν τη συμμεττοχή τους στο σσεμινάριο απο
οδέχονται ταυτόχρονα τη συμμμετοχή τους στην
σ
εκττέλεση ενός έρ
ργου συνεισφοράς σε ανάπτυ
υξη εφαρμογήςς ΕΛ/ΛΑΚ.

7.

Για
α περιορισμένο
ο αριθμό θέσεω
ων είναι δυναττή η ΣΥΜΜΕΤΟ
ΟΧΗ στο σεμινά
άριο εξ αποστά
άσεως
μέσω googleHanggouts. Αν κάπο
οιος επιθυμεί να
α αξιολογηθεί η αίτησή του σε αυτή την κατηηγορία
εκπ
παιδευομένων θα πρέπει να το
τ δηλώσει στηην πρώτη σειρά
ά του βιογραφικ
κού του σημειώ
ώματος.

8.

Τέλλος, είναι δυνα
ατή η παρακολο
ούθηση του σεμ
μιναρίου εξ αποστάσεως μέσω
ω live streaminng (σε αυτή την
περίπτωση δε δίννεται βεβαίωση
η καθώς δε συμ
μμετέχετε στο σεμινάριο
σ
απλώ
ώς παρακολουθθείτε. Έτσι δε
χρεειάζεται να κατταθέσετε αίτησ
ση εκδήλωσης εενδιαφέροντος.. Το μόνο που θα
θ χρειαστεί ναα κάνετε είναι να
ν
πα
ατήσετε στο linkk που θα δημοσ
σιευτεί στη σελλίδα της Μονάδ
δας Αριστείας Παν.
Π Μακεδονίαας στο ma.ellakk.gr τις
ημ
μέρες πραγματο
οποίησης του σεμιναρίου).
σ

ΕΚΔΗΛ
ΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦ
ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ
ΗΣ
Η εκδήλλωση ενδιαφέρ
ροντος* γίνεται,, μέσω του συννδέσμου
http://m
ma.ellak.gr/list--events/eventp
participation/?eevents_id=3123
3
*Οδηγίεες συμπήρωση
ης της φόρμας εκδήλωση
ε
ενδιιαφέροντος:
1.

Στο
ο πεδίο ΘΕΣΗ συμπληρώστε
σ
την τρέχουσα ιδδιότητά σας π.χχ. προπτυχιακόςς φοιτητής, μετταπτυχιακός φο
οιτητής,

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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εργγαζόμενος, από
όφοιτος κτλ
2.

Στο
ο πεδίο ΦΟΡΕΑ
ΑΣ συμπληρώσττε το τμήμα τουυ βασικού σας πτυχίου
π
π.χ. τμ
μήμα Εφαρμοσμμένης Πληροφο
ορικής
Πα
ανεπιστημίου Μακεδονίας
Μ

3.

Στο
ο πεδίο Τηλέφω
ωνο επικοινωνίίας συμπληρώσστε κατα προτίμ
μηση ένα κινητό τηλέφωνο.

4.

Στο
ο πεδίο ΒΙΟΓΡΑ
ΑΦΙΚΟ ανεβάσττε ένα πραγματτικά σύντομο βιιογραφικό σημείωμα έως 4000 λέξεις.

Καταληκτική Ημερομη
ηνία Υποβολήςς των αιτήσεωνν: 09/3/2015 κα
αι ώρα 17:00.

2.77.

1ο ΣΕΜ
ΜΙΝΑΡΙΟ 3η
ης ΣΕΙΡΑΣ: Α
Αξιοποίηση
η Νέων Τεχν
νολογιών σστην Ανάπτυ
υξη
της Αγροτικής Επιχειρηματικκότητας (Μ
ΜΑΪΟΣ 2015)

Το Πανεεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλλαίσια του έργοου Μονάδες Αρ
ριστείας Ελεύθερου Λογισμικοού/Λογισμικού
ύ
Ανοικτο
ού Κώδικα, διορ
ργανώνει το πρώτο σεμινάριο για την τρίτη σειρά
σ
εκπαίδευσης στη θεματτική περιοχή Αγγροτική
Ανάπτυ
υξη – Περιβάλλον σε συνδυασ
σμό με τη θεματτική περιοχή τω
ων Επιχειρηματτικών Εφαρμογγών.
Οργάνω
ωση: Τμήμα Εφα
αρμοσμένης Πλληροφορικής, ΣΣχολή Επιστημώ
ών Πληροφορία
ας.
Το Σεμιννάριο θα διαρκκέσει δύο (2) ημ
μέρες: την Παρρασκευή 08/05/2015 και την Παρασκευή 155/05/2015 κατα
α τις
ώρες 155.00 έως 21:00.. Το Σεμινάριο θα
θ πραγματοποοιηθεί στο Παννεπιστήμιο Μα
ακεδονίας, στο εργαστήριο 53
33 (5ος
όροφοςς, κτίριο ΓΔ) του
υ Τμήματος Εφ
φαρμοσμένης Π
Πληροφορικής..
Πληροφ
φορίες

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
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2.88.

2ο ΘΕΡΙΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛ/Λ
ΛΑΚ – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ
ΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑ
ΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔ
ΔΙΚΑ (SUMMEER CODE CAMP)
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονία
ας, στα πλλαίσια του έργου Μονάδες
Μ
Αρ ιστείας Ελεεύθερου
Λογισμ
μικού/Λογισμιικού Ανοικτού
ύ Κώδικα, ανα
ακοινώνει τη διοργάνωση του δεύτεροου Θερινού Σχχολείου
Ανάπτυ
υξης Κώδικα
α για τη δεύτερη σειρά
ά εκπαίδευση
ης στις θεμα
ατικές περιοχχές Επιχειρηματικές
Εφαρμ
μογές/Υπηρεσ
σίες για μικρο
ομεσαίες επιχχειρήσεις, Εκπ
παιδευτικό Λο
ογισμικό και Αγροτική Ανά
άπτυξη,
με στόχχο την εκπαίδ
δευση των συμ
μμετεχόντων σε τεχνολογίεες προγραμμα
ατισμού και μμε απώτερο σκοπό τη
συμμεττοχή τους στη
η συνεργατική
ή ανάπτυξη Έρργου συνεισφ
φοράς σε εφα
αρμογές ΕΛ/Λ
ΛΑΚ που ανήκο
ουν στις
θεματικές περιοχές του
τ αντικειμέένου εκπαίδευυσης.
Οργάνω
ωση: Τμήμα Εφαρμοσμένη
Ε
ς Πληροφορι κής, Σχολή Επ
πιστημών Πληροφορίας.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Το θερινό σχολείο θα διαρκέσει
δ
πένντε (5) ημέρεες: από την Παρασκευή 229/05/2015 έως
έ
την
Παρασκευή
ή 05/06/2015
5 και ώρες 10::00-15:00 (εκττός της Δευτέ
έρας 1 Ιουνίουυ). Το θερινό σχολείο
θα πραγμα
ατοποιηθεί στο Πανεπιστήμ
μιο Μακεδοννίας, στο εργα
αστήριο 533 (5ος όροφοςς, κτίριο
ΓΔ) του Τμή
ήματος Εφαρμ
μοσμένης Πλη
ηροφορικής.
Το θερινό σχολείο απεευθύνεται σεε προπτυχιακούς και με
εταπτυχιακούύς φοιτητές, και σε
αποφοίτου
υς Τμημάτων Πληροφορικκής, ελληνικώνν και ξένων Πανεπιστημίω
Π
ων ή αποφοίττους ΙΕΚ
σχετικών ειδικοτήτων,
ε
και σε οποοιονδήποτε φίλο
φ
του ανοικτού λογισσμικού επιθυ
υμεί να
συνεισφέρεει σε εφαρμο
ογές ΕΛ/ΛΑΚ.
Οι υποψήφ
φιοι πρέπει να
α έχουν γνώσηη/εμπειρία σεε τεχνολογίες όπως: PHP, M
MySQL, Java, C/C++.
C
Ο αριθμός των θέσεων των συμμετεεχόντων είναι περιορισμέννος και ορίσττηκε ως κατα
αληκτική
ημερομηνία
α υποβολής τω
ων αιτήσεων η Τετάρτη 27
7 Μαΐου 2015 και ώρα 14:000.
Η παρακολο
ούθηση του Θερινού
Θ
Σχολεείου Ανάπτυξη
ης Κώδικα είνναι χωρίς οικοονομική επιβά
άρυνση.
Με την επιτυχή
ε
συμ
μμετοχή στο Σχολείο, θα
θ δοθεί σττους συμμεττέχοντες Βεβαίωση
παρακολού
ύθησης.

ΕΚΔΗΛ
ΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦ
ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ
ΗΣ
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνετται, μέσω του συνδέσμου
https:///ma.ellak.gr/llist-events/eventparticipatiion/?events_iid=3788
*Οδηγίίες συμπήρωσ
σης της φόρμ
μας εκδήλωση
η ενδιαφέρονντος:
1.
2.
3.
4.

Στο πεδίο ΘΕΣΗ συμπ
πληρώστε τη ν τρέχουσα ιδιότητά σα
ας π.χ. προππτυχιακός φο
οιτητής,
μεταπτυχια
ακός φοιτητήςς, εργαζόμενο ς, απόφοιτος κτλ
Στο πεδίο ΦΟΡΕΑΣ
Φ
συμπ
πληρώστε το τμήμα του βα
ασικού σας πτυχίου π.χ. τμμήμα Εφαρμο
οσμένης
Πληροφοριικής Πανεπισττημίου Μακεδδονίας
Στο πεδίο Τηλέφωνο
Τ
επικοινωνίας συ μπληρώστε κατα προτίμησ
ση ένα κινητό τηλέφωνο.
Στο πεδίο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Β
ανεβάστε
α
ένα πραγματικά σύντομο
σ
βιογραφικό σημείίωμα έως 400
0 λέξεις.

Καταλη
ηκτική Ημερο
ομηνία Υποβο
ολής των αιτή σεων: Τετάρττη 27 Μαΐου 2015
2
και ώρα
α 14:00

email ΕΕπικοινωνίας: pamak.ma@
@gmail.com

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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3. Άλ
λλες Ανα
ακοινώσ
σεις
Τέλοςς, κατά το ίδ
διο διάστημ
μα αναρτήθη
ηκε η παρα
ακάτω ανακοίνωση:

3.11.

Εργασττήριο "Διαττροφή: μια
α ...εναλλακκτική προσέέγγιση"

Η ΜΚΟ "Youthfully You
urs Gr" ασχοληθείτε κυρίως μ
με προγράμματα
α κινητικότηταςς νέων (18-25 εετών) υπό την αιγίδα
α
του προ
ογράμματος Eraasmus+.
Στα πλα
αίσια των δρασττηριοτήτων του
υς , η ΜΚΟ “Youuthfully Yours” οργανώνει το εργαστήριο μεε θέμα "Διατρο
οφή: μια
...εναλλλακτική προσέγγγιση"
Σάββατο
ο, 27 Σεπτεμβρ
ρίου 2014, ώρα 17.30, Πανεπισστημιακό Γυμνα
αστήριο Α.Π.Θ..
Ο σκοπό
ός του εργαστη
ηρίου είναι:
α) η ενη
ημέρωση γύρω από θέματα διιατροφής μέσω
ω μεθόδων μη τυπικής
τ
μάθηση
ης,
β) η εξο
οικείωση των νέέων με τις μεθό
όδους αυτές & ττην βιωματική μάθηση,
γ) η πλη
ηροφόρηση για
α τα προγράμμα
ατα Erasmus+.
Θα εκτιμ
μούσαμε αν μπ
πορείτε να συμβάλλετε κοινοπ
ποιώντας την εκδήλωση και εν
νημερώνοντας μέσω του new
wsletter
σας ως εεξής:
"Το Youthfully Yours GR σε προσκαλεεί να μάθεις για
α:
- την δια
ατροφή μέσω μεθόδων
μ
μη τυπ
πικής μάθησηςς
- τις αντταλλαγές νέων & τα προγράμμ
ματα Erasmus++
Δηλώσεεις συμμετοχής: youthfullyyou
ursgr@gmail.co m με θέμα "Για
α το εναλλακτικ
κό εργαστήρι διιατροφής"
*Θα δοθ
θεί βεβαίωση συμμετοχής"
σ
(Η συμμ
μετοχή δεν έχειι κάποιο κόστοςς)
https:///www.facebookk.com/pages/Yo
outhfully-Yourss-GR/16176604
47223888
http://yyouthfullyyoursgr.wordpress.ccom/

4. Αν
νάρτηση
η εκδηλώ
ώσεων γιια τις δράσεις της ∆.Α.ΣΤ
ΤΑ.
Στα πλαίσια του συνττονισμού των δράσ
σεων δημ
μοσιότητας της Δ.Α
Α.ΣΤΑ.
ματοποιήθηκαν διάφο
ορες εκδηλλώσεις κατά
ά το τελευ
υταίο διάσττημα. Παρακάτω
πραγμ
εμφαννίζονται scrreenshots απ
πό τις σχετ ικές ιστοσελίδες εκδηλ
λώσεων:

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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4.11.

Ημερίδ
δα ενημέρω
ωσης για τιςς δράσεις της
τ Δ.Α.ΣΤΑ.

Περιγρ
ραφή

Σας προσκαλούμε να
α παραβρεθείττε στην ημερίίδα ενημέρωσ
σης της «Δομή
ής Απασχόληση
σης και Σταδιο
οδρομίας
(ΔΑ.ΣΤ
Τ.Α.) Πανεπισστημίου Μακεεδονίας», πουυ διοργανώνεεται στο πλα
αίσιο της ομμόθεμης Πράξξης του
Επιχειρρησιακού Πρρογράμματος «Εκπαίδευσηη και Διά Βίου
Β
Μάθησ
ση 2007-20133» του Υπο
ουργείου
Πολιτισ
σμού, Παιδεία
ας και Θρησκεευμάτων την
Τετάρτη 30 Σ
Σεπτεμβρίου 2015,
2
στη 13:00
στην Αίθουσα
Α
Τηλεεκπαίδευσης του Πανεπισ
στημίου Μακεεδονίας (1ος όόροφος)

Στην εκκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δράσειςς της «Δομήςς Απασχόληση
ης και Σταδιοοδρομίας (Δ.Α
Α.ΣΤΑ.)
Πανεπιιστημίου Μακ
κεδονίας» και των τριών υπποκείμενων δο
ομών της, του
υ Γραφείου Διιασύνδεσης (Γ
ΓΔ), του
Γραφείίου Πρακτικήςς Άσκησης (Γ
ΓΠΑ) και της Μ
Μονάδας Καιννοτομίας και Επιχειρηματικ
Ε
κότητας (ΜΚΕ
Ε).

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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4.22.

Ημερίδ
δα ενημέρω
ωσης της Δ..Α.ΣΤΑ.

Περιγρ
ραφή

Σας προσκαλούμε να
α παραβρεθείττε στην ημερίίδα ενημέρωσ
σης της «Δομή
ής Απασχόληση
σης και Σταδιο
οδρομίας
(Δ.Α.ΣΤ
ΤΑ.) Πανεπισστημίου Μακεεδονίας», πουυ διοργανώνεεται στο πλα
αίσιο της ομμόθεμης Πράξξης του
Επιχειρρησιακού Πρρογράμματος «Εκπαίδευσηη και Διά Βίου
Β
Μάθησ
ση 2007-20133» του Υπο
ουργείου
Πολιτισ
σμού, Παιδεία
ας και Θρησκεευμάτων την
Τετάρτη
Τ
07 Ο
Οκτωβρίου 20
015, στη 13:00
στην Αίθουσα
Α
Τηλεεκπαίδευσης του Πανεπισ
στημίου Μακεεδονίας (1ος όόροφος)

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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Στην εκκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δράσειςς της «Δομήςς Απασχόληση
ης και Σταδιοοδρομίας (Δ.Α
Α.ΣΤΑ.)
Πανεπιιστημίου Μακ
κεδονίας» και των τριών υπποκείμενων δο
ομών της, του
υ Γραφείου Διιασύνδεσης (Γ
ΓΔ), του
Γραφείίου Πρακτικήςς Άσκησης (Γ
ΓΠΑ) και της Μ
Μονάδας Καιννοτομίας και Επιχειρηματικ
Ε
κότητας (ΜΚΕ
Ε).

4.33.

ΠΡΟΣΚ
ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ
Η
ΕΝ
ΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΗΣ ΤΗΣ Δ.Α.Σ
ΣΤΑ.

Περιγρ
ραφή

Σας προσκαλούμε να
α παραβρεθείττε στην ημερίίδα ενημέρωσ
σης της «Δομή
ής Απασχόληση
σης και Σταδιο
οδρομίας
(Δ.Α.ΣΤ
ΤΑ.) Πανεπισστημίου Μακεεδονίας», πουυ διοργανώνεεται στο πλα
αίσιο της ομμόθεμης Πράξξης του
Επιχειρρησιακού Πρρογράμματος «Εκπαίδευσηη και Διά Βίου
Β
Μάθησ
ση 2007-20133» του Υπο
ουργείου
Πολιτισ
σμού, Παιδεία
ας και Θρησκεευμάτων την
Τετάρτη
Τ
14 Ο
Οκτωβρίου 20
015, στη 13:00
στην Αίθουσα
Α
Τηλεεκπαίδευσης του Πανεπισ
στημίου Μακεεδονίας (1ος όόροφος)

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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Στην εκκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δράσειςς της «Δομήςς Απασχόληση
ης και Σταδιοοδρομίας (Δ.Α
Α.ΣΤΑ.)
Πανεπιιστημίου Μακ
κεδονίας» και των τριών υπποκείμενων δο
ομών της, του
υ Γραφείου Διιασύνδεσης (Γ
ΓΔ), του
Γραφείίου Πρακτική
ής Άσκησης (ΓΠΑ)
(
και τηης Μονάδας Καινοτομία
ας και Επιχ
ιχειρηματικό
ότητας

(ΜΚΕ
Ε).

4.44.

Γεφυρώνοντας δύ
ύο κόσμουςς: Η σύνδεσ
ση του εκπα
αιδευτικού συστήματο
ος με
την αγγορά εργασ
σίας

Περιγ
γραφή

Σας προοσκαλούμε να
α παραβρεθείττε στην τιμητιική εκδήλωση
η της «Δομής Απασχόλησης
Α
ομίας
και Σταδιοδρο
(Δ.Α.ΣΤ
ΤΑ.) Πανεπισττημίου Μακεδο
ονίας»
«Γεφ
φυρώνοντας δύο κόσμους: η σύνδεση ττου εκπαιδευ
υτικού συστήμ
ματος με τηνν αγορά εργασ
σίας»
που διοοργανώνεται στο
σ πλαίσιο τη
ης ομόθεμης Π
Πράξης του Επ
πιχειρησιακού
ύ Προγράμματ
ατος «Εκπαίδευ
υση και
Διά Βίοου Μάθηση 20007-2013» του Υπουργείουυ Πολιτισμού,, Παιδείας καιι Θρησκευμάττων την
Πέμπτη
Π
15 Ο
Οκτωβρίου 20
015, στις 18:00
σττο Αμφιθέατρ
ρο Τελετών ττου Πανεπισττημίου Μακεδ
δονίας (ισόγεειο)

Τιμούμ
με τους συνεργγαζόμενους φορείς για την αγαστή συνερ
ργασία και αναλύουμε τα ααμοιβαία ουσια
αστικά
οφέλη α
από την έμπρα
ακτη συνεισφορά τους στο πλαίσιο της «Δομής
«
Απασχχόλησης και Στ
Σταδιοδρομίας
(Δ.Α.ΣΤ
ΤΑ.) Πανεπισττημίου Μακεδο
ονίας».
Στην εκκδήλωση, επίσ
σης, θα πραγμ
ματοποιηθεί πααρουσίαση κα
αι βράβευση των
τ επιχειρημαατικών προτά
άσεων
των δια
ακριθέντων φοοιτητών του 2ου, 3ου και 4οου Διαγωνισμ
μού Καινοτόμω
ων Επιχειρημα
ματικών Ιδεών και
Σχεδίω
ων της «Δομής Απασχόλησηςς και Σταδιοδρρομίας (Δ.Α.Σ
ΣΤΑ.) Πανεπισττημίου Μακεδδονίας»,
προβάλλλοντας την επ
πιχειρηματική
ή κουλτούρα ττων προπτυχια
ακών φοιτητώ
ών και ενθαρρύύνοντας την
προετοιμασία της επ
πιτυχούς εισόδδου τους στην αγορά εργασίας.

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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4.55.

Τελική
ή Ημερίδα Διάχυσης
Δ
Απ
ποτελεσμά
άτων της Δ.Α
Α.ΣΤΑ. Πανε
νεπιστημίου
υ
Μακεδ
δονίας

Περιγρ
ραφή

Σ
Σας προσκαλοούμε να παραβ
βρεθείτε στην Τελική ημερίίδα Διάχυσης Αποτελεσμάττων της «Δομή
ής
Απ
πασχόλησης κα
αι Σταδιοδρομ ίας (Δ.Α.ΣΤΑ..) Πανεπιστημίου Μακεδονίίας»
που διοοργανώνεται στο
σ πλαίσιο της ομόθεμης Π
Πράξης του Επιχειρησιακο
Ε
ύ Προγράμμαατος «Εκπαίδεευση
και Διά
ά Βίου Μάθησ
ση 2007-2013»
» του Υπουργγείου Πολιτισμ
μού, Παιδείαςς και Θρησκευυμάτων την

Πα
αρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015,
2
στις 15:00
Σττην Αίθουσα Συνεδρίων Π
Πανεπιστημίο
ου Μακεδονία
ας (1ος όροφοος)

Στην εκκδήλωση θα πραγματοποιη
π
θεί παρουσίασση και ανάλυσ
ση των Αποτεελεσμάτων τηςς Πράξης «Δο
ομή
Απασχόόλησης και Στα
αδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)
(
Παανεπιστημίου Μακεδονίας».
Μ

Ψηφιοποοίηση και ανάρτη
ηση στοιχείων, τα
ακτική ενημέρωσηη και ανάρτηση του
τ ψηφιακού υλ
λικού και λοιπών ενημερώσεων,
Οκτώβριος 2015
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