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Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας αντανακλά την εικόνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
που θα συνεχίσει να αγωνίζεται με στόχο την αριστεία, παρά τις αντιξοότητες.
Σε αυτό το τεύχος δίνουμε έμφαση στους διαγωνισμούς στους οποίους συμμετέχουν και
διακρίνονται οι φοιτητές μας, στην έρευνα για τα ζητήματα των επιχειρήσεων, της οικονομίας,
της εκπαίδευσης, σε καινοτόμες προσπάθειες και διεθνείς συνεργασίες, στην εξωστρέφεια
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στις πρωτοβουλίες των φοιτητών και στην πορεία
των αποφοίτων μας. Επιπλέον, φιλοξενούμε την Χρυσή Ολυμπιονίκη Άννα Κορακάκη,
φοιτήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Καλή ανάγνωση!
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Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Συμεών
Παπαδόπουλος, γράφει για την αξία των φοιτητικών διαγωνισμών και για την επιτυχία της

ομάδας φοιτητών του Πανεπιστημίου μας που συμμετείχαν στο διεθνή διαγωνισμό CFA Research
Challenge στο Σικάγο.

Στο εξώφυλλο απεικονίζεται
η Άννα Κορακάκη, φοιτήτρια
του Τμήματος Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
Χρυσή Ολυμπιονίκης στο Ρίο.
Φωτογραφία: Mega Press Παύλος Μακρίδης
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Ο Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής μας περιγράφει όσα έγιναν στον φοιτητικό διαγωνισμό της Google #Hashcode

Τα πανεπιστημιακά,
περιοδική έκδοση
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
διανέμεται δωρεάν.

Manager του Εργαστηρίου Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής, μας εξηγεί περισσότερα.
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2016 που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πριν λίγο καιρό.
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Η Αθηνά Κατσανεβάκη, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης,
μας συστήνει την έρευνά της που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.
8
MOCO’16: Μια ξεχωριστή Ελληνογαλλική συνεργασία που φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη
συμμετέχοντες από 18 διαφορετικές χώρες. Ο Δημήτρης Θεοδώρου, Project & Communication
10
Πώς μπορεί να βοηθήσει ένα εξειδικευμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα στην α
 νάπτυξη
ηγετικών ικανοτήτων σε εφήβους; Μας απαντά ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος

Ε κπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Antony Montgomery, υπεύθυνος του Προγράμματος
Παιδιά του Σήμερα, Ηγέτες του Αύριο.
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Πώς επηρεάζουν οι εξελίξεις την τεχνολογία, την διδασκαλία και την μάθηση; Ο Καθηγητής
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αναστάσιος Οικονομίδης, μας μίλησε για την έρευνά
του σχετικά με το Mobile Learning.

14
Εταιρίες με ανεπτυγμένη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και δικαστικές διαμάχες. Ποια είναι
η συσχέτιση μεταξύ τους; Η Λέκτορας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αναστασία Γρούγιου αναλύει μια ενδιαφέρουσα υπόθεση εργασίας, που βασίζεται σε πρόσφατη
έρευνά της.
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Ο Αριστείδης Μπιτζένης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών και ο Βασίλης Βλάχος, πανεπιστημιακός υπότροφος παρουσιάζουν
τα αποτελέσματα της έρευνάς τους για την παραοικονομία στην Ελλάδα.

18 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αλλάζει, βελτιώνεται και ομορφαίνει!
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Η Άννα Κυριακίδου, υπεύθυνη του Γραφείου Erasmus μάς συστήνει το πρόγραμμα
Erasmus+ και τις δυνατότητες που μας προσφέρει.
22
Μάθε μια διαφορετική ξένη γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η διδάσκουσα,
Κλεοπάτρα Παπουτσή, μας ενημερώνει για το πρόγραμμα Ξένες Γλώσσες για ειδικούς σκοπούς
που λειτουργεί στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.

24
Συναντήσαμε την Ολυμπιονίκη Άννα Κορακάκη, φοιτήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής πριν αναχωρήσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Ήμασταν
βέβαιοι ότι θα επιστρέψει με ένα μετάλλιο στη βαλίτσα της.

26
Το ThessISMUN έχει γίνει θεσμός. Κάθε χρόνο δεκάδες φοιτητές μυούνται στις διαδικασίες
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Διπλωματίας. Ο Σταύρος Παγωνίδης, φοιτητής του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών περιγράφει τη φετινή διοργάνωση.

28
H ADMINE είναι μια εταιρία επικοινωνίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Συναντήσαμε τον
απόφοιτο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και CEO της εταιρίας Τηλέμαχο

Μαυράκη για να μάθουμε περισσότερα για την εταιρία που απασχολεί σήμερα 8 α
 πόφοιτους του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και να «κλέψουμε» μερικές συμβουλές για τους φοιτητές μας.

30
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διατηρεί μια μακρά και διαρκώς αναπτυσσόμενη σ
 υνεργασία
με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO. Μιλήσαμε με την Πρόεδρο κα Αικατερίνη
Τζιτζικώστα για την Εθνική Επιτροπή και το μέλλον αυτής της συνεργασίας.

Την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές επιχειρείται μια τεράστια ανατροπή εις
βάρος της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ανάπτυξης και της
προόδου του Δημοσίου Πανεπιστημίου: η κατάργηση των διδάκτρων στα
μεταπτυχιακά προγράμματα. Αντί οποιασδήποτε άλλης εισαγωγής στο νέο
τεύχος των Πανεπιστημιακών παραθέτω το ομόφωνο ψήφισμα της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

editorial

Αχιλλέας Ζαπράνης
Πρύτανης
Καθηγητής
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην έκτακτη συνεδρίαση της
29ης Σεπτεμβρίου 2016, κατέληξε σε ομόφωνο ψήφισμα, αναφορικά με το υπό
διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, το οποίο συνοψίζεται στα εξής βασικά σημεία:
1. το νομοσχέδιο πλήττει βάναυσα το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο
των ΑΕΙ και
2. η εφαρμογή του θα προκαλέσει την αδυναμία λειτουργίας πολλών εκ των
υφιστάμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων των ΑΕΙ, με τις παρακάτω
αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις:
α) θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην εθνική οικονομία,
β) θα πλήξει την ομαλή λειτουργία των ΑΕΙ, λόγω αδυναμίας κάλυψης βασικών
λειτουργικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών τους,
γ) θα επιφέρει σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, καθώς θα χαθεί πλήθος
υφιστάμενων θέσεων εργασίας,
δ) θα επιτύχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που ισχυρίζεται
ότι επιδιώκει η ηγεσία του Υπουργείου, καθώς η αναμενόμενη αδυναμία
λειτουργίας πολλών εκ των υφιστάμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα
πλήξει τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές, οι οποίοι θα αναγκαστούν
να κατευθυνθούν σε προγράμματα κολλεγίων με ακριβότερα δίδακτρα ή να
ματαιώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, και
ε) θα αναγκάσει τους έχοντες την οικονομική δυνατότητα να κατευθυνθούν σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού, επιτείνοντας το πρόβλημα της απώλειας νέων
πτυχιούχων υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων, ενώ επιπλέον πριμοδοτείται
η χρηματοδότηση και η λειτουργία πανεπιστημίων του εξωτερικού με τα
χρήματα του ελληνικού λαού.
Δεδομένων αυτών των αρνητικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, η
Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ομόφωνα ζητά την απόσυρση του
παρόντος σχεδίου νόμου και την έναρξη περαιτέρω διαλόγου με τα ΑΕΙ, με στόχο
την κατάθεση ενός σχεδίου νόμου που να απαντά στις πραγματικές ανάγκες της
Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
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Οι φοιτητικοί
διαγωνισμοί
αξίζουν τον κόπο!

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αφού κέρδισε τον Ελληνικό διαγωνισμό του CFA Research
Challenge Society Greece ταξίδεψε τον Απρίλιο στο Σικάγο για να διαγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η νικήτρια ομάδα: Ορέστης Βραβοσινός (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), Π
 αναγιώτης
Καλόγηρος (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), Κυριάκος Κωνσταντίνου (Τμήμα Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής), Αντώνης Σημαιάκης (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής),
Κωνσταντίνος Σίσκος (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων).

Συμεών Παπαδόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το CFA Institute Research Challenge
είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός
Πανεπιστημίων στην «Ανάλυση
Εταιρειών και Μετοχών»
που διοργανώνεται από το CFA
Institute σε συνεργασία με τις τοπικές
ενώσεις CFA. Οι διαγωνιζόμενοι
φοιτητές αναλύουν μια εισηγμένη
εταιρεία, με τον ίδιο τρόπο που
προσεγγίζεται από επαγγελματίες
αναλυτές. Ο διαγωνισμός του 20152016 ήταν ο 10ος που διοργανώθηκε
σε παγκόσμιο επίπεδο και ο 6ος
στον οποίο συμμετείχε η CFA Society
Greece. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν
κάθε χρόνο ομάδες από 1.000 περίπου
Πανεπιστήμια από κάθε γωνιά του
πλανήτη.
Στο διαγωνισμό της Ελληνικής Ένωσης
CFA (CFA Society Greece) συμμετείχαν
φέτος τα εξής πανεπιστήμια:
• Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Πάντειον Πανεπιστήμιο
• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
• Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• ALBA Graduate Business School
πανεπιστημιακά2

Οι φοιτητικοί διαγωνισμοί αξίζουν
τον κόπο.
Ο διαγωνισμός Research Challenge
δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές
να θέσουν σε εφαρμογή και να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους,
να αποκτήσουν νέες δεξιότητες
και συνεργαζόμενοι σε ομάδες,
να συναγωνισθούν με άλλα
πανεπιστήμια σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αποτελεί μιας πρώτης τάξης
ευκαιρία για όλους τους φοιτητές
να αποκτήσουν εμπειρίες, χρήσιμες
για τα επόμενα βήματα τους, είτε
στον ακαδημαϊκό χώρο, είτε στον
επαγγελματικό στίβο.
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
έλαβε μέρος στον διαγωνισμό για 4η
χρονιά, κάθε φορά με διαφορετικές
ομάδες φοιτητών. Φέτος ο ελληνικός
τελικός πραγματοποιήθηκε στις 26
Φεβρουαρίου 2016 και οι ομάδες των
φοιτητών παρέδωσαν σε ειδικούς
βαθμολογητές μια ανάλυση που
αφορούσε την εταιρεία Folli Follie, η
οποία κατέληγε σε σύσταση αγοράς,
πώλησης ή διακράτησης της μετοχής,

ενώ πραγματοποίησαν και αναλυτική
παρουσίαση των προτάσεών τους
σε κριτική επιτροπή αποτελούμενη
από επαγγελματίες του χώρου των
επενδύσεων και της τραπεζικής στην
Ελλάδα. Η καλά προετοιμασμένη
ομάδα μας αναδείχθηκε νικήτρια
και συμμετείχε στον Ευρωπαϊκό
διαγωνισμό, όπου και αντιμετώπισε
ομάδες προερχόμενες από την
Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή,
με απώτερο στόχο μια θέση στον
Παγκόσμιο τελικό. Φέτος, και με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα (10)
χρόνων από τη θέσπιση του CFA Institute Research Challenge, τόσο
ο τελικός για την Ευρώπη και
τη Μέση Ανατολή, όσο και
ο Παγκόσμιος τελικός διεξήχθησαν
τον Απρίλιο του 2016 στο Σικάγο των
Η.Π.Α. Η ομάδα του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας είχε εξαιρετική παρουσία
στους τελικούς του Σικάγου, αλλά δεν
κατάφερε να κερδίσει τον Ευρωπαϊκό
τελικό, ο οποίος ανέδειξε νικήτρια την
ομάδα του Πολυτεχνείου του Μιλάνου.
Η προετοιμασία της ομάδας για

τον φετινό διαγωνισμό διήρκεσε
περίπου 4 μήνες και όλα τα μέλη της
ομάδας εργάστηκαν πολύ σκληρά
και μεθοδικά για να ολοκληρώσουν
την χρηματοοικονομική ανάλυση
της επιλεχθείσας εταιρίας. Η
ομάδα δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα
προβλήματα ούτε στην συνεργασία
των μελών της μεταξύ τους, ούτε στην
συγκέντρωση και επεξεργασία των
χρηματοοικονομικών δεδομένων που
χρησιμοποίησε στην ανάλυσή της.
Η δουλειά των φοιτητών μας ήταν
εξαιρετική και η νίκη τους επάξια.
Άφησε απολύτως ικανοποιημένους
τα μέλη της ομάδας, την μέντορα
της κυρία Ζαχαροπούλου και εμένα
προσωπικά.
Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους
διαγωνισμούς είναι εξαιρετικά
επωφελής για τους φοιτητές γιατί πέρα
από το ότι τους δίνεται η ευκαιρία
να χρησιμοποιήσουν, να διευρύνουν
και να επεξεργαστούν τις γνώσεις
τους σε πρακτικό επίπεδο, μπορούν
να γνωρίσουν επαγγελματίες της
αγοράς και να μάθουν κάποια από

τα «μυστικά» και τις μεθοδολογίες
που χρησιμοποιούνται από αυτούς
στην καθημερινή τους ενασχόληση
με πραγματικά case studies στον
χρηματοοικονομικό τομέα, να έρθουν
σε επαφή με εταιρίες υψηλού προφίλ,
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, και
στελέχη αυτών των εταιριών και να
πάρουν μια ιδέα του πώς λειτουργούν
τα πράγματα σε διάφορα επίπεδα και
σε διάφορους τομείς στην πραγματική
οικονομία.
Δίνει, τέλος, μια χρυσή ευκαιρία
για ανάπτυξη συνεργασιών και
επαφών ανάμεσα σε επιχειρήσεις
και Πανεπιστήμια που θα μπορούσαν
να αποδειχθούν αμοιβαία επωφελείς
τόσο για τα μέλη της Πανεπιστημιακής
κοινότητας στην κατεύθυνση
της διεύρυνσης των οριζόντων τους
και της καλύτερης κατανόησής της
δυναμικής των παραγόντων που
κινούν την πραγματική οικονομία,
όσο και των επιχειρήσεων να έχουν
άμεση επαφή και πρόσβαση σε μια
μεγάλη πηγή αυριανών πετυχημένων
στελεχών και m
 anagers. Είναι

απαραίτητο αυτού του είδους οι
συνεργασίες και επαφές
να ενθαρρυνθούν και να προωθηθούν,
ώστε να φέρουμε Πανεπιστήμια
και επιχειρήσεις πιο κοντά σε μια
προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε
τις προκλήσεις του μέλλοντος όχι
μόνο στον τομέα της έρευνας και
τεχνολογίας, αλλά και σε κάθε τομέα
ιδιαίτερης οικονομικής δυναμικής που
η εφαρμογή γνώσης και πληροφορίας
μπορεί να αποφέρει ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα.

Ο Συμεών Παπαδόπουλος, Επίκουρος
Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής
& Χρηματοοικονομικής, ασχολείται με την
επιλογή και την προετοιμασία των φοιτητών
για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Φωτογραφία: Η ομάδα του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας στον τελικό διαγωνισμό στο
Σικάγο.
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Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ήταν ένα από τα hubs του Google Hash Code 2016
και φιλοξένησε περισσότερους από 60 φοιτητές που συμμετείχαν στην 1η φάση
του διεθνούς διαγωνισμού.

Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

H ίδια η προετοιμασία

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό προ-

γωνισμού. Στον φετινό δ
 ιαγωνισμό

γραμματιστικής ευφυΐας, που απευθύ-

πραγματοποιήθηκαν διεθνώς περισ-

και συμμετοχή

νεται σε φοιτητές αλλά και επαγγελμα-

σότερες από 17.000 εγγραφές.

σε ανταγωνιστικούς και

Μέση Ανατολή και Αφρική.

διεθνείς διαγωνισμούς

τίες, ηλικίας άνω των 18, από Ευρώπη,
Οι προγραμματιστές οργανώνονται

Την πρώτη θέση στην τελική
φάση του διαγωνισμού κατέκτησε η
ομάδα YMTeam από τη Λευκορωσία.

σε ομάδες 2-4 ατόμων και καλούνται

Παρότι οι ελληνικές συμμετοχές δεν

να επιλύσουν, σε ο
 ποιαδήποτε

κατόρθωσαν να διακριθούν, η εμπει-

γλώσσα προγραμματισμού,

ρία που απέκτησαν οι φοιτητές ήταν

ισχυρό κίνητρο

απαιτητικά αλγοριθμικά προβλήματα

κατά κοινή ομολογία εξαιρετικά

εμπνευσμένα από πραγματικές

ενδιαφέρουσα. Φυσικά οι

για τη διεύρυνση των

προκλήσεις που αντιμετωπίζει

απαιτήσεις ενός τέτοιου διαγωνισμού

η Google. Οι ομάδες υποβάλλουν

υπερβαίνουν κατά πολύ τις γνώσεις

γνώσεων των φοιτητών

τις λύσεις τους οι οποίες αξιολογού-

και δεξιότητες που αποκτά ένας

νται αυτόματα βάσει της επίδοσής

φοιτητής τμήματος Πληροφορικής

και ένα εξαιρετικό

τους ενώ η κάθε ομάδα μπορεί να

κατά τη διάρκεια των σπουδών του,

πλαίσιο εξάσκησης

παρακολουθεί την κατάταξή της

καθώς απώτερος σ
 τόχος είναι η

έναντι των άλλων ο
 μάδων, δημιουρ-

ανάδειξη ταλέντων.

αποτελεί ένα πολύ

των δεξιοτήτων τους.
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γώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου

συναρπαστικό περιβάλλον αντα-

Μακεδονίας διαγωνίστηκαν σε εργα-

© Andy Roberts/Flickr

στήριο του Τμήματος Εφαρμοσμένης

μεταξύ τους, κατέβαλλαν όλες τις

ότι ο διαγωνισμός αυτός καλλιεργούσε

Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών

δυνατές προσπάθειες και επέμειναν

τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχό-

Πληροφορίας, καθώς το Τμήμα μας

μέχρι την τελευταία στιγμή!

ντων, καταδεικνύει τη σημασία που

ήταν ένα από τα 5 “hubs” στα οποία

Οι ομάδες των φοιτητών

έχει πλέον η συμπληρωματικότητα

ενημερώθηκαν σε συναντήσεις πριν

στις δεξιότητες μεταξύ των μελών

από το διαγωνισμό για τις τυπικές

μιας ομάδας, ειδικά στο χώρο της

φετινού διαγωνισμού αφορούσε

αλλά και ουσιαστικές απαιτήσεις

Πληροφορικής.

στη βελτιστοποίηση διαδρομών

και έλαβαν αναμνηστικά δώρα από

που εκτελούνται από ιπτάμενες,

την Google. Στην προετοιμασία και

ανταπόκριση των φοιτητών αλλά

μη-επανδρωμένες μηχανές (drones)

οργάνωση του διαγωνισμού συνέβαλ-

και τον ζήλο που επέδειξαν κατά τη

για την παράδοση προϊόντων. Το

λαν μέλη ΔΕΠ και υποψήφιοι διδά-

διάρκεια του διαγωνισμού, στο Τμήμα

θέμα του διαγωνισμού ανακοινώθηκε

κτορες του Τμήματος Εφαρμοσμένης

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα

ηλεκτρονικά στις 19:30 και ο διαγωνι-

Πληροφορικής.

επιδιώκουμε διαρκώς τη συμμετοχή

διεξήχθη ο διαγωνισμός στην Ελλάδα.
Το θέμα της πρώτης φάσης του

σμός ολοκληρώθηκε στις 23:30.
Στο εργαστήριο που πραγματοποι-

Η ίδια η προετοιμασία και συμμετοχή σε ανταγωνιστικούς και διεθνείς

Λαμβάνοντας υπόψη την μαζική

μας τόσο στον συγκεκριμένο όσο και
σε παρόμοιους διαγωνισμούς.

ήθηκε ο διαγωνισμός έλαβε χώρα ένα

διαγωνισμούς αποτελεί ένα πολύ

Πιστεύουμε, ότι οι φοιτητές του

πραγματικό «προγραμματιστικό» πάρτυ:

ισχυρό κίνητρο για τη διεύρυνση

Πανεπιστημίου Μακεδονίας πληρούν

οι ομάδες των φοιτητών που συμμε-

των γνώσεων των φοιτητών και ένα

όλες τις προϋποθέσεις για καλές επι-

τείχαν αξιοποίησαν τις γνώσεις και

εξαιρετικό πλαίσιο εξάσκησης των

δόσεις αλλά και διακρίσεις σε εθνικό

την φαντασία τους, α
 λληλεπίδρασαν

δεξιοτήτων τους. Ειδικά δε το γεγονός

και διεθνές επίπεδο.
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Ερευνώντας
την παλαιότητα
του μουσικού συστήματος
της Δυτικής Ελλάδας
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Αθηνά Κατσανεβάκη
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Η εθνομουσικολογική έρευνα
πεδίου που αφορά τη συλλογή
που τιμήθηκε με έπαινο από
την Ακαδημία Αθηνών (αριθμός
εισαγωγής 5150/2014 στο ΚΕΕΛ
της Ακαδημίας Αθηνών), είναι
μία έρευνα που ξεκίνησε
το 1990 με την εκπόνηση
της διπλωματικής μου εργασίας
στο ΑΠΘ για την κοινότητα
της Καλλονής Γρεβενών.
Πρόκειται, λοιπόν, για μια
έρευνα που διαρκεί 25 χρόνια
και συνεχίζεται.

Με την έναρξη της επιτόπιας έρευνας
έγινε για μένα η πρώτη σύνδεση
πολιτισμού και κοινοτικής ζωής με την
διαπίστωση ότι κάθε χωριό- κοινότητα
(little community, small-scale society), ήταν ένα κύτταρο ζωτικό, σε
παρακμή όσον αφορά την βιωματική
του εξέλιξη λόγω της πληθυσμιακής
συρρίκνωσης και της αστικοποίησης.
Το τοπικό φωνητικό ρεπερτόριο
που καλύπτει όλες τις φάσεις του
κύκλου της ζωής, του ημερολογίου
και της ημέρας άνοιξε ένα τεράστιο
πεδίο έρευνας που με τις πρώτες
μικρές δειγματοληπτικές έρευνες σε
γειτονικές συσχετιζόμενες κοινότητες
πολλαπλασιάστηκε δραματικά με την
διαπίστωση ότι κάθε τέτοια κοινότητα
έφερε αντίστοιχο πολιτισμικό πλούτο
και ότι ερευνητικά θα έπρεπε να
αντιμετωπιστεί σε συσχετισμό με τις
άλλες αλλά και ως μία, μοναδική και
αυτόνομη.
Οργάνωσα την εθνομουσικολογική
επιτόπια έρευνα μέσα από την
δημιουργία δικτύου σχέσεων με
τους οικισμούς. Οι περισσότεροι
οικισμοί αφορούν την δυτική Ελλάδα
κυρίως την Βορειοδυτική Ελλάδα και
αντίστοιχες περιοχές εκτός Ελλάδος
(Βόρειος Ήπειρος, περιοχή Σκοπίων).
Στις περιπτώσεις που έγιναν έρευνες
μικρότερες σε άλλες περιοχές είχαν
σχέση με προσωπικό ερευνητικό
ενδιαφέρον (Νότια Πίνδος, Κρήτη,
υπόλοιπη Μακεδονία, Μικρασιάτες
πρόσφυγες, Χαλκιδική, Θρακιώτες
πρόσφυγες, και Σερβική πολυφωνία).
Η επίμονη και επίπονη καταγραφή
σε όλους αυτούς τους 200 περίπου
οικισμούς που οι περισσότεροι είναι
οικισμοί ή μετακινούμενες κοινότητες
της Δυτικής Ελλάδας και Βορείου
Ηπείρου, είχε αυτόν τον σκοπό: να
διαπιστώσει ως πιο σημείο το μουσικό
σύστημα της Δυτικής Ελλάδας ήταν
παρόν και ήταν ακόμη στοιχείο της
μουσικής ζωής, και ακόμη, σε ποιες
περιοχές και σε πόσους οικισμούς
εξαπλώνονταν συγκεκριμένοι τύποι
μελωδιών συσχετιζόμενοι
με εθιμικούς κύκλους.
Η βυθοσκόπηση στα μουσικά
δεδομένα της Πίνδου έκανε φανερό
ότι υπήρχε ένα μουσικό σύστημα
συσχετιζόμενο με το λεγόμενο
σύστημα της «Ηπειρώτικης» μουσικής,
το οποίο όμως έφερε νομοτέλειες
πολύ πιο ξεκάθαρες για τον τρόπο
με τον οποίο αποκρυσταλλώθηκε
και μορφοποιήθηκε αυτή η
λεγόμενη «Ηπειρώτικη Μουσική»
και η πεντατονία. Εθιμικά η περιοχή

της Πίνδου με τις δύο πλευρές της
Ήπειρος και Δυτική Μακεδονία
αλλά και Δυτική Θεσσαλία σχεδόν
ταυτίζονται στις περιπτώσεις που
αναφερόμαστε στην μικρή κοινότητα
(little community). Ακόμη, όμως,
το μουσικό σύστημα ήταν σχεδόν
ανεξερεύνητο και οι περιοχές στις
οποίες αναφερόταν αχαρτογράφητες
μουσικά.
Η καταγραφή λοιπόν και έρευνα
σε μεγάλο αριθμό οικισμών με τρόπο
που να επιτρέπει την δημιουργία
συνολικής εικόνας του μουσικού
τους πολιτισμού αποκτούσε και
ιστορική σημασία: μπορούσε κανείς
να διαπιστώσει σε πόσο βάθος χρόνου
εντοπιζόταν η αποκρυστάλλωση των
μελωδιών αυτών. Με βάση την μικτή
επιτόπια εθνομουσικολογική αλλά
και ιστορική έρευνα, μπορούμε να
ανάγουμε τις μελωδίες των εθιμικών
αυτών κύκλων (Πασχαλιάτικα,
μοιρολόγια, Κλήδωνας, του Γάμου,
κ.ά.) στην τελευταία Βυζαντινή
περίοδο περίπου στον 10 αιώνα μ.Χ.
κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και την
φιλολογική έρευνα για τα κείμενα
των Δημοτικών τραγουδιών (π.χ.
Ακριτικός κύκλος). Αυτό σήμαινε ότι οι
φόρμουλες σύνθεσης των μελωδιών
και ειδικότερα το μουσικό σύστημα
είναι ακόμη αρχαιότερο, δηλαδή,
μετά από την ανάλυσή του μπορεί
κάλλιστα και χωρίς εντυπωσιασμούς
που κάποιοι θα θεωρούσαν
εθνικιστικό παραλήρημα να αναχθεί
στην αρχαϊκή περίοδο. Η παλαιότητα
του συστήματος και των μελωδιών
επιβεβαιώνεται και από την χρήση
του στις τρεις γλώσσες στις οποίες
καταγράφηκε στην περιοχή: κυρίως
την ελληνική αλλά και την βλάχικη και
σλαβική. Είναι επομένως τόσο παλιό
τουλάχιστον όσος είναι και ο χρόνος
διείσδυσης των γλωσσών αυτών στην
περιοχή πέρα της ελληνικής. Με βάση
την ανάλυσή του, μας προσφέρει
επίσης δυνατότητες ερμηνείας
των αρχαίων Ελληνικών μουσικών
συγγραμμάτων κάτι που επιβεβαιώνει
την λειτουργική του σχέση με αυτά.
Τα συμπεράσματα της έρευνας
έχουν δημοσιευθεί σε μια σειρά από
εργασίες, δημοσιευμένες στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Τα εθνοχορεολογικά
δεδομένα τα οποία καταγράφηκαν
περιμένουν επίσης την ανάλυσή τους
στο μέλλον. Σε μία πρώτη επαφή
με τα δεδομένα διαπιστώθηκαν οι
παραλλαγές ανά οικισμό, η μεταξύ
τους σχέση και η πολλαπλή σημασία
του χορού στην κοινοτική ζωή.
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MOCO’16:

η δύναμη
της συνεργασίας,
η τέχνη
της καινοτομίας

Δημήτρης Θεοδώρου
Project & Communication Manager
Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας & Δικτύωσης
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Για το MOCO’16 συνεργάστηκαν ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και επιστήμονες από διαφορετικές χώρες και
πόλεις και από διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα
και ήταν ένα συμπόσιο με σκοπό να διαφωτίσει το σημείο
τομής μεταξύ «τέχνης, αντίληψης και τεχνολογίας»,
«ξεκλειδώνοντας» κρυφές συνιστώσες της ανθρώπινης
δημιουργικότητας, βασιζόμενο στις συμπληρωματικές
εμπειρίες των ιδρυμάτων-συνδιοργανωτών.
Μετά τις δύο προηγούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις
του International Workshop on Movement and
Computing (MOCO) στο IRCAM (Παρίσι, Γαλλία) το 2014,
καθώς και στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser (Βανκούβερ,
Καναδάς) το 2015, το MOCO, φέτος αναβαθμίστηκε σε
συμπόσιο και φιλοξενήθηκε στις 5 & 6 Ιουλίου στο Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το MOCO΄16 διοργανώθηκε
από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με το
Αριστοτέλειο και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
του Παρισιού MINES ParisTech και Paris 8.
Μέσα από το MOCO’16 δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς
επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκούς, φοιτητές και
καλλιτέχνες από 18 διαφορετικές χώρες να συμμετάσχουν
είτε καταθέτοντας, είτε παρακολουθώντας τις εργασίες
του συμποσίου, ενώ και το ευρύ κοινό της πόλης μπόρεσε
να πάρει μια γεύση μέσα από τις ανοιχτές γι’ αυτό
επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Το βράδυ της 6ης Ιουλίου διεξήχθη το καλλιτεχνικό
μέρος όπου το ευρύ κοινό είχε την ευκαιρία να
παρακολουθήσει δωρεάν τις παραστάσεις STOCOS
και IDEASMOS καθώς και ποικιλία καλλιτεχνικών
και επιστημονικών installations και εκθεμάτων.
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Η παράσταση STOCOS ήταν μέρος μιας τριλογίας
επικεντρωμένης στην ανάλυση και την ανάπτυξη
της αλληλεπίδρασης μεταξύ ηχητικής και χορευτικής
χειρονομίας μέσα σε τρισδιάστατους ηχοχώρους.
Συνδύασε αρμονικά χορό-κίνηση, μουσική, γραφικά
και φως. Η σκηνή μεταβλήθηκε σε διαδραστικό περιβάλλον
του οποίου οι οπτικές και ακουστικές ιδιότητες προέκυψαν
από τις αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χορευτών,
σύνθεσης στοχαστικού ήχου και προσομοιώσεις σμηνών.
Γι’ αυτό το νέο κομμάτι οι Ισπανοί Muriel Romero και Pablo
Palacio συνεργάστηκαν με τον καλλιτέχνη και ερευνητή
τεχνητής νοημοσύνης Daniel Bisig.
Στην πρεμιέρα της παράστασης IDEASMOS,
της συνθέτριας Βασιλικής Τσεκουροπούλου, συμμετείχε
και το Άυλο Μουσικό Όργανο (ΑΜΟ), ένα ερευνητικό
επίτευγμα του Εργαστηρίου Πολυμέσων, Ασφάλειας και
Δικτύωσης (ΕΠΑΔ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που
βασίζεται στη διαδραστική μηχανική μάθηση και στα
τεχνολογικά πρωτότυπα που έχουν αναπτυχθεί για το
i-Treasures, έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ
στο πλαίσιο του FP7.
Η ιδέα αυτού του μουσικού κομματιού αιωρείται
ανάμεσα σε δύο κόσμους. Ο πραγματικός κόσμος, αυτός
που βλέπουμε, αισθανόμαστε, αγγίζουμε και ο άυλος,
ο κόσμος των ιδεών που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε
πλήρως και που υπάρχει πέρα από τα φαινόμενα. Ο
IDEASMOS, εκτός από τα ΑΜΟ, αποτελούνταν από ένα
κουαρτέτο εγχόρδων και μια παράσταση κρουστών.
Στη διάρκεια του συμποσίου εκτέθηκε επίσης και
το έργο της φιλοξενούμενης - καλλιτέχνιδας Εσμεράλδας
Κοσματοπούλου “Fifteen Pairs of Mouths”.
Στο πλαίσιο και παράλληλα με το MOCO’16
διοργανώθηκε και η δορυφορική εκδήλωση - εργαστήριο
WholoDancE Workshop “Dancing with technologies:
interact to learn, analyse to create”, από το έργο
WholoDancE που χρηματοδοτείται από την ΕΕ ( Horizon
2020). Επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι
τεχνολογίες αλληλεπίδρασης σε ολόκληρο το σώμα
μπορούν να ενισχύσουν τη διαδικασία της εκμάθησης
χορού και να υποστηρίξουν τη δημιουργικότητα.
Οι σύνοδοι ολομέλειας του MOCO’16 κάλυψαν
τα ακόλουθα θέματα:
l Κίνηση σε ψηφιακές και Παραστατικές Τέχνες.
l Τεχνικές και Επαγγελματικές χειρονομίες.
l Αλληλεπίδραση, Επικοινωνία και Σχεδιασμός της
εμπειρίας του χρήστη.
l Ανάλυση και Μοντελοποίηση, με επίκεντρο τη χρήση
των μαθηματικών, στατιστικών ή μεθοδολογικών
εργαλείων για την καλύτερη κατανόηση των
χειρονομιών και κινήσεων.
Προσκεκλημένοι κεντρικοί ομιλητές ήταν η καθηγήτρια
Catherine (Kate) Stevens, από το MARCS Institute for
Brain, Behaviour and Development του Western Sydney
University και ο καθηγητής Frederic Fol Leymarie, από το
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Goldsmiths.
Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους όσοι συμμετείχαν στην
άρτια διοργάνωση του συμποσίου και στην προβολή της
πόλης και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της, μαζί
με αυτά του Παρισιού, με ιδιαίτερη μνεία στην οργανωτική
επιτροπή που έβγαλε εις πέρας με επιτυχία ένα δύσκολο
έργο: Sotiris Manitsaris, General Conference Chair, MINES
ParisTech (Παρίσι), Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης, General Scientific
Chair, Α.Π.Θ. Jean-François Jégo, General Artistic Chair, Paris
8 University (Παρίσι), Vincent Meyrueis, General Demo Chair,
Paris 8 University (Παρίσι), Αθανάσιος Μανιτσάρης, Local
Committee Chair, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
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συνέντευξη

Εκπαιδεύοντας
νέους ηγέτες

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Anthony Montgomery μας μίλησε για το πρωτοποριακό και
δημοφιλές πρόγραμμα «Παιδιά του σήμερα, Ηγέτες του Αύριο» που λειτουργεί στο Π
 ανεπιστήμιο
Μακεδονίας για παιδιά τάξης Α΄ Γυμνασίου έως Α΄ Λυκείου. Μας εξηγεί πότε αναπτύσσονται οι
ηγετικές ικανότητες ενός ατόμου, πώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοηθάει τα π
 αιδιά να τις
αναπτύξουν και ποια είναι η συμβολή του προγράμματος ευρύτερα.
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Anthony Montgomery

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την λειτουργία ενός τέτοιου πρωτοποριακού
προγράμματος;
Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρώπη έχει αμφισβητήσει
σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε τους μελλοντικούς ηγέτες. Οι
άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τις καταστροφικές οικονομικές σ
 τρατηγικές
μορφώθηκαν στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Αποφασίσαμε ότι
χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό και ότι η εκπαίδευση των ηγετών πρέπει να
ξεκινήσει νωρίτερα. Η ιστορία της ηγεσίας μάς δείχνει ότι οι προηγμένοι πολιτισμοί
εκπαίδευαν τους μελλοντικούς τους ηγέτες από πολύ μικρή ηλικία. Η ιδέα της
εύρεσης μιας «καλής δουλειάς» ή μιας «καλής θέσης» ανήκει στο παρελθόν. Τώρα
και στο μέλλον, τα παιδιά μας θα πρέπει να δημιουργήσουν τη δουλειά που θέλουν.
Από πότε ξεκινάνε να αναπτύσσονται οι ηγετικές ικανότητες σε ένα άτομο;
Έρευνες έχουν συστηματικά δείξει ότι η πιο σημαντική παράμετρος για τη
διαμόρφωση των ηγετικών ικανοτήτων (leadership skills) είναι ο τρόπος ζωής και
οι εμπειρίες στην πολύ νεαρή ηλικία. Eνα παιδί μπορεί ή να μάθει να ακολουθεί ή να
ηγείται. Στην Ελλάδα σήμερα, υπάρχουν παιδιά με ηγετικές δυνατότητες, με προικισμένα και ανοιχτά μυαλά, που με την κατάλληλη στήριξη μπορούν στο μελλον να
αναλάβουν ηγετικούς ρόλους.
Πώς βοηθάτε μέσω του προγράμματος «Παιδιά του σήμερα, Ηγέτες του Αύριο»
στην ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων;
Στο πρώτο στάδιο το κάθε παιδί αναπτύσσει και παγιώνει ένα προσωπικό
προφίλ αυτογνωσίας & επιτυχίας (leadership profile) αποτελούμενο (i) από τα
δυνατά του σημεία, (ii) τα αδύνατα σημεία (iii), τα εμπόδια, (iv) τους υποστηρικτικούς παράγοντες. Στο δεύτερο στάδιο εκπαιδεύεται βιωματικά σε συγκεκριμένες δεξιότητες όπως είναι η παρουσίαση σε κοινό, η πειθώ, η διαχείριση
συγκρούσεων, ο σ
 υντονισμος ομάδας, η διαμεσολάβηση. Στο τρίτο σταδιο, μέσα
από ποικιλία ερεθισμάτων χρησιμοποιεί το προφίλ του για να ανταποκριθεί σε
πολλές δράσεις, όπως δημόσιες ομιλίες ή η διοργάνωση International Master Class
on Youth Leadership.
Μπορείτε να μας περιγράψετε το πρόγραμμα για ένα παιδί;
Ποιες δραστηριότητες ακολουθούν;
Δουλεύουμε μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την
ανάληψη πρωτοβουλιών, τη διαχείριση συγκρούσεων, την συνεργασία και
κινητοποίηση της ομάδας, τη ρύθμιση των συναισθημάτων και την αυτογνωσία.
Οι δ
ραστηριότητες περιλαμβάνουν: Ανάληψη ηγετικών ρόλων σε τέσσερις
τομείς: Οικογένεια – Επιχειρήσεις – Κοινωνία – Πολιτική, Διδασκαλία μαθημάτων
σε φ
 οιτητές του Πανεπιστημίου (π.χ. Ιατρικής), Ασκήσεις προσομοίωσης εντός
και εκτός Θεσσαλονίκης, Αλληλεπίδραση με ηγέτες από διαφορετικούς τομείς
(πολιτική, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς).
Ποια πιστεύετε ότι είναι η συμβολή ενός προγράμματος στην ευρύτερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας και ποιος ο αντίκτυπος στην κοινωνία του
μέλλοντος;
Το πρωτοποριακό πρόγραμμα μας έχει στόχο να καλλιεργήσει τις δυνατότητες
τους, έτσι ώστε να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και να γίνουν μοχλοί αλλαγών
στην επιστήμη, την πολιτική, τις επιχειρήσεις, ή την οικογένεια. Μέσα από το
πρόγραμμα σπουδών και την έκθεση των παιδιών σε projects το παιδί μαθαίνει τον
εαυτό του και γίνεται υπεύθυνο άτομο. Στην κοινωνία του μέλλοντος χρειαζόμαστε
άτομα τα οποία πέρα από τις ακαδημαϊκές γνώσεις θα έχουν και soft skills και αυτό
ακριβώς το κομμάτι δουλεύουμε στο πρόγραμμα.
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συνέντευξη

Αναστάσιος Οικονομίδης
Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Η ραγδαία εξέλιξη στην τεχνολογία των ασύρματων δικτύων και κινητών συσκευών έχει οδηγήσει τα
τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη μιας νέας τάσης στην εκπαίδευση, που χαρακτηρίζεται από τη χρήση
των κινητών τεχνολογιών. Η αξία του mobile learning έχει ήδη αναγνωριστεί από πολλούς επίσημους
φορείς, όπως π.χ. η UNESCO καθώς μπορεί να προσφέρει πολλές και νέες δυνατότητες ποιοτικής εκπαίδευσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την κοινωνία της γνώσης του 21ου αιώνα. Ο Καθηγητής σε Δίκτυα
Υπολογιστών και Τηλεματικές Εφαρμογές στο ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα του Π
 ανεπιστημίου
Μακεδονίας Δρ. Αναστάσιος Οικονομίδης, του οποίου τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν –μεταξύ άλλων– και την ηλεκτρονική μάθηση, μίλησε στα «Πανεπιστημιακά».
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Mobile
Learning

H έρευνα καταγράφει τη χρήση
του mobile learning ως την επόμενη
πρωτοπορία στην εκπαίδευση.
Είναι πράγματι έτσι;
Αυτή η νέα τάση προσφέρει
αποδεδειγμένα πολλά πλεονεκτήματα,
όπως μάθηση «24/7» ανεξάρτητη από
χωρικούς ή χρονικούς περιορισμούς,
μάθηση που μπορεί να ενοποιήσει
επίσημες και ανεπίσημες εκπαιδευτικές
δομές μέσα και έξω από την σχολική
τάξη ή το πανεπιστημιακό αμφιθέατρο,
προσωποποιημένη μάθηση, με εκτεταμένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης
μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με εργασία,
στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής
με θέμα το “Mobile learning” που
πραγματοποιείται στο ΔΠΜΣ
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό ”Computers in
Human Behavior”, η χρήση κινητών
συσκευών σε τεστ αυτοαξιολόγησης
έχει θετική επίδραση στα μαθησιακά
κίνητρα, αλλά και στην επίδοση
των σπουδαστών (σε σύγκριση
με την παραδοσιακή μέθοδο - χαρτί
και μολύβι). Τι θα θέλατε να μας πείτε
για τα αποτελέσματα αυτά;
Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν
κάποια από τα πρώτα βήματα που
ενισχύουν την άποψη ότι οι κινητές
τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν έναν τρόπο ενδυνάμωσης
της μάθησης, εκπαιδευόμενοι που
χρησιμοποίησαν κινητές συσκευές
ή υπολογιστές για να απαντήσουν
σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
και εμπέδωσης (εργασία στο σπίτι)
επέδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον και
συμμετοχή και συνεπώς καλύτερη
απόδοση. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης,
το γεγονός ότι, τα αποτελέσματα ήταν
περισσότερο ενθαρρυντικά για τους
λιγότερους δυνατούς σπουδαστές.

έρχονται αρκεί να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αρκετά πανεπιστήμια αρχίζουν
να εφαρμόζουν την πρακτική του
”Bring Υour Οwn Τechnology” (BYOT),
κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι
φέρουν μαζί τους κινητές συσκευές
(laptops, tablets, smartphones κ.λπ.).
To BYOT υπόσχεται μια περισσότερο
μαθητοκεντρική εκπαιδευτική
προσέγγιση. Θα πρέπει όμως να υπογραμμιστεί ότι οι κινητές συσκευές
μπορούν να αποτελέσουν ένα πολλά
υποσχόμενο εκπαιδευτικό εργαλείο,
αρκεί να συνδυάζονται κάθε φορά με
την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση
από ικανοποιητικά καταρτισμένους
στις νέες τεχνολογίες εκπαιδευτικούς.
Το εργαστήριο έρευνας
και ανάπτυξης CONTA (COmputer
Networks and Telematics
Applications, http://conta.uom.gr)
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
το οποίο διευθύνετε,
παρουσιάζει σχετική δραση
στον χώρο της τεχνολογικά
υποβοηθούμενης μάθησης;
Το CONTA οργάνωσε με επιτυχία,
για δύο συνεχή έτη 2014 και 2015
–και ετοιμάζεται και για το 2017–
εργαστήριο με θέμα ”Motivating
Students with Mobiles”, υπό την
αιγίδα του Διεθνούς Συνεδρίου
«Διαδραστικές Κινητές Επικοινωνίες
και Μάθηση» της IEEE. Εκεί παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες ερευνητικές

εργασίες και μελέτες περίπτωσης.
Πιστεύουμε ότι την απάντηση για
την ορθολογική, λελογισμένη και
αποδοτική χρήση των κινητών
συσκευών στην ε κπαιδευτική
διαδικασία θα δώσει η κατάλληλη
εκπαιδευτική έρευνα.
Η έρευνα για την επιρροή του mobile
learning σε μαθησιακά κίνητρα
συνεχίζεται και σε άλλα μαθησιακά
περιβάλλοντα;
Στο εργαστήριο CONTA του πανεπιστημίου εξετάζονται τρόποι με τους οποίους
μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική
η χρήση των κ ινητών σ
 υσκευών στην
εκπαιδευτική διαδικασία, όχι μόνο
στο περιβάλλον της σχολικής τάξης
ή του πανεπιστημιακού αμφιθεάτρου
αλλά και πέρα από αυτά, σε ανεπίσημα
μαθησιακά περιβάλλοντα (π.χ. μουσεία,
περιβαλλοντικές δράσεις, δια βίου
μάθηση κ.λπ.). Επίσης εξετάζεται η
χρήση των κ ινητών συσκευών σε σύγχρονες μορφές αξιολόγησης των μαθητών /φοιτητών όπως για παράδειγμα
η αξιολόγηση σε αυθεντικό περιβάλλον
με τη χρήση των νέων δυνατοτήτων
των κινητών συσκευών (γεω-χωρικός π
 ροσδιορισμός, αισθητήρες).
Σημαντικό μέρος επίσης της έρευνας
αποτελεί και η διερεύνηση μεθόδων
–βασισμένων στις κινητές τ εχνολογίες–
για την περαιτέρω ενίσχυση των
κινήτρων των μαθητών για περισσότερη
και ποιοτικότερη μάθηση.

Πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν
αυτές οι εξελίξεις τη διδασκαλία
και τη μάθηση, ιδιαίτερα στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση;
Για να κατανοήσουμε τις αλλαγές που
© Diego/Flickr
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Είναι
η Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη
ο «Δούρειος
Ίππος»
για τις «Sin»
Επιχειρήσεις;

Βασιλική Γρούγιου

Λέκτορας
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
αναφέρεται στις ενέργειες που
πραγματοποιούν επιχειρήσεις και
οργανισμοί με σκοπό να επιλύσουν
ή να αμβλύνουν περιβαλλοντικά και
κοινωνικά ζητήματα που ξεπερνούν
τις συμβατικές, από το Νόμο, υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, τα τελευταία
χρόνια έχει παρουσιαστεί αυξημένη
χρήση και προβολή της ΕΚΕ κυρίως
από διεθνείς επιχειρήσεις με μ
 εγάλους
κύκλους εργασιών. Ανάμεσα στους
λόγους που εξετάζονται για την
αυξημένη χρήση και προβολή της ΕΚΕ
έχουν προταθεί η ανάγκη ενίσχυσης
της αποδοχής του καταναλωτικού και
επενδυτικού κόσμου καθώς και
η αποφυγή ή μείωση των συνεπειών
κάποιου τωρινού ή μελλοντικού επιχειρηματικού στιγματισμού που μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επιζήμιος.

Ενώ θεωρητικά όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να στιγματιστούν, π.χ.,
η Wal-Mart για τις ατυχείς τακτικές
αντιμετώπισης των αλλοδαπών
υπαλλήλων της, η Nike για τη χρήση
παιδικής εργασίας στο Πακιστάν,
η Barclays για τη συμμετοχή της στο
απαρτχάιντ της Νοτίου Αφρικής,
κάποιες επιχειρήσεις λόγω του αντικειμένου δράσης τους φαίνεται να είναι
περισσότερο ευάλωτες προς αυτόν.
Εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου και
μεταλλευμάτων, παραγωγοί πυρηνικής ενέργειας, αλκοόλ, καπνού, όπλων,
και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών
λόγω του αντικειμένου τους, φαίνεται
ότι είναι περισσότερο τρωτές απέναντι
στον κοινωνικό, επενδυτικό και επιχειρηματικό στιγματισμό.
Οι επιχειρήσεις αυτού του είδους
έχουν κατά μέσο όρο περισσότερες
δικαστικές διαμάχες και επειδή είτε
επιβαρύνουν το περιβάλλον, είτε
προκαλούν τα χρηστά ήθη υποβάλλονται σε συνεχόμενους νομοθετικούς περιορισμούς. Επίσης, δέχονται
συχνότερα την κριτική Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που στοχεύουν
στον επιχειρηματικό και κοινωνικό
διασυρμό τους, ενώ συχνά είναι
αποκλεισμένες και από επενδυτικούς
φορείς.
Παρά τις συνεχόμενες επιθέσεις
που υφίστανται, τον επιχειρηματικό
στιγματισμό και τη δυσκολία εύρεσης
επενδυτών, αυτές οι επιχειρήσεις,
συχνά αναφερόμενες στην βιβλιογραφία και ως ‘sin’, ήταν και εξακολουθούν να είναι από τις πιο κερδοφόρες
ακόμα και σε περιόδους έντονης
οικονομικής κρίσης.
Συγκριτική μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό
Journal of Business Research μεταξύ
‘sin’ και μη ‘sin’ επιχειρήσεων έδειξε
ότι οι ‘sin’ εταιρείες έχουν μεγαλύτερο
αριθμό δικαστικών περιπετειών
καθώς και εντονότερη δράση και
προβολή των έργων ΕΚΕ τους. Λόγω
του αντικειμένου δράσης τους καθώς

και του επιχειρησιακού κατατρεγμού
τους, οι ‘sin’ επιχειρήσεις προχωρούν
σε πιο εκτεταμένη χρήση και προβολή
των δράσεων ΕΚ ευθύνης που πραγματοποιούν με στόχο ενδεχόμενα
τη δημιουργία ενός ελκυστικότερου
προσώπου στην καταναλωτική και
επενδυτική αγορά, προκειμένου να
προστατευθούν τόσο από τωρινές,
όσο και μελλοντικές κοινωνικές,
κρατικές και δικαστικές επιθέσεις.
Χαρακτηριστικά, η Phillip Morris,
τώρα πια μετονομασμένη σε Altria,
μια εταιρεία ιδιαίτερα βεβαρυμμένη με έντονες δικαστικές διαμάχες
και καταδίκες, τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζει εντονότατο έργο
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το
οποίο και προβάλλει συνεχώς μέσα
από πολυδάπανες επικοινωνιακές
καμπάνιες. Επίσης, ο σ
 χετικά
πρόσφατα αποθανών Kerk “Kirk”
Kerkorian, σημαντικότατος
συντελεστής της δημιουργίας των
καζίνο στο Las Vegas, είχε δωρίσει
1 δισεκατομμύριο δολάρια στην
εκπαίδευση, είχε συμμετάσχει σε προγράμματα εκπαίδευσης υπεύθυνης
χρήσης τ υχερών παιχνιδιών και είχε
συνδράμει με 100 εκατομμύρια
δολάρια για την ε νίσχυση της ιατρικής
έρευνας του Πανεπιστημίου UCLA.
Οι ‘sin’ επιχειρήσεις ούσες
ιδιαίτερα επικερδείς ίσως να θέλουν
να μοιράσουν μέρη από τα κέρδη
τους στην κοινωνία με την παροχή
έργων ΕΚΕ. Ωστόσο, η μεγάλη συσχέτιση των δικαστικών υποθέσεων
και η διαφορά στον όγκο και στην
προβολή των έ ργων ΕΚΕ μεταξύ ‘sin’
και μη ‘sin’ επιχειρήσεων οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι η ΕΚΕ για τις
‘sin’ εταιρίες π
 ιθανότατα να αποτελεί
μία σ
 τοχευμένη στρατηγική κίνηση
αυτοπροστασίας και προσέγγισης
της κοινωνίας και των επενδυτών.
* Grougiou, V., Dedoulis, E. and Leventis, S.
(2016). “Voluntary Disclosure of Corporate
Social Responsibility Reporting: The Case of
Sin Industries”, Journal of Business Research,
69(2), 905-914.
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Η σκιώδης
οικονομία
στην Ελλάδα

Η ολοκλήρωση της έρευνας για τη σκιώδη οικονομία
στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος
ΘΑΛΗΣ αναδεικνύει τις πτυχές ενός ζητήματος πολύ
σημαντικού αφενός λόγω του μεγέθους της στην
Ελλάδα έναντι των αντιστοίχων στις υπόλοιπες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου λόγω των
προσδοκιών για την τόνωση των κρατικών εσόδων
που θα παύσει τις οικονομικές πολιτικές λιτότητας
και την οικονομική σύνθλιψη που βιώνει η εθνική μας
οικονομία.
Οι εν λόγω προσδοκίες δεν είναι καθόλου
αβάσιμες, καθώς η σκιώδης οικονομία απασχόλησε
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο την
προσδιόρισε «ως το σύνολο των παράνομων
δραστηριοτήτων που συνεπάγονται την παροχή
νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών» για να την
διαχωρίσει από την γενικευμένη έννοια της
παραοικονομίας (παράνομα προϊόντα και υπηρεσίες).
Ο διαχωρισμός οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα
που προέρχονται από την παράνομα προϊόντα
και υπηρεσίες δεν δύναται να ενσωματωθούν
στην επίσημη οικονομία. Πέρα λοιπόν από την
ανάδειξη της σημασίας του φαινομένου της σκιώδους
οικονομίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέδειξε ότι
μόνο μία επιτυχής μεταφορά των δραστηριοτήτων
της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη συνεπάγεται
την αύξηση του ΑΕΠ.
Η συγκεκριμένη κατευθυντήρια γραμμή
βασίζεται στην διαπίστωση ότι σε γενικές γραμμές,
το μέγεθος της σκιώδους οικονομίας μειώνεται σε
περιόδους οικονομικής άνθησης και αυξάνεται σε
περιόδους ανεργίας και ύφεσης της οικονομικής
δραστηριότητας. Στην παρούσα φάση, όπου λόγω
της οικονομικής κρίσης η ανεργία έχει εκτιναχθεί σε
πρωτοφανή επίπεδα σε όλη την Ευρώπη,
ο περιορισμός της σκιώδους οικονομίας μέσα από
την διακοπή των παράνομων δραστηριοτήτων και
χωρίς την μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία
αφενός θα στερούσε το όποιο εισόδημα από
ανέργους ή εργαζόμενους που ζουν στην ανέχεια και
αφετέρου θα στερούσε την δυνατότητα κρατικών
εσόδων που θα προέκυπτε από την μεταφορά τους
στην επίσημη οικονομία.
Από την έρευνα προκύπτει ότι το μέγεθος της
σκιώδους οικονομίας στην Ελλάδα κυμαίνεται
διαχρονικά περίπου (μέσος όρος) στο 25% του ΑΕΠ.
Στους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες
συγκαταλέγονται η άμεση και έμμεση φορολογική
επιβάρυνση, το μέγεθος των εισφορών, το μέγεθος
της επίσημης οικονομικής δραστηριότητας, η ανεργία,
η φορολογική ηθική, το ελεύθερο επάγγελμα
και η γραφειοκρατία. Η φορολογική ηθική περιγράφει
την διάθεση των πολιτών να ανταποκριθούν στις
φορολογικές τους υποχρεώσεις μέσα από τον
συνδυασμό των προσωπικών κινήτρων ηθικών
αφενός, αφετέρου όσον αφορά το κέρδος από την
φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή –η προσδοκία
του οποίου ενισχύεται από την έλλειψη ελέγχων– της
ανταποδοτικότητας, της επιρροής του κοινωνικού

περίγυρου και γενικότερα, της κουλτούρας.
Λόγω των προγραμμάτων οικονομικής
προσαρμογής, μία ρεαλιστική κυβερνητική
πολιτική για την μεταφορά των δραστηριοτήτων
της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, δηλαδή
την ενσωμάτωση ποσοστού της στο πραγματικό
ΑΕΠ, θα πρέπει να δώσει βαρύτητα, αλλά όχι
προτεραιότητα, στους τρεις τελευταίους κατά
σειρά προαναφερθέντες προσδιοριστικούς της
παράγοντες.
Οι προτάσεις που προκύπτουν από την έρευνα
αφορούν νομοθετικές παρεμβάσεις/τροποποιήσεις,
όπως η θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της
σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου, η αλλαγή
του νομοθετικού πλαισίου για την φοροδιαφυγή,
δεν είναι θεμιτό για παράδειγμα, να ταυτίζεται ο
οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς,
και σε ο,τι αφορά την τόνωση του περί δικαίου
αισθήματος, για παράδειγμα, άρση βουλευτικής
ασυλίας και κατάργηση του ακαταδίωκτου. Επίσης,
επικεντρώνονται στον κομβικό ρόλο των ελέγχων
και αφορούν την παγίωση τους σε τακτικό χρονικό
ορίζοντα (π.χ. κάθε 2 χρόνια), την αύξηση του
προσωπικού που διενεργεί ή συμβάλλει στην
διαδικασία των ελέγχων, τη θέσπιση ειδικών φορέων/
ομάδων εργασίας, ξεχωριστά για μικρές, μεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις και ελευθέρων επαγγελματιών
οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς
ο τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής
διαφοροποιείται, και την παροχή οικονομικών και
άλλων κινήτρων για την διεκπεραίωση ελέγχων.
Σχετικά με τα πρόστιμα προτείνεται ο αποκλεισμός
των φυσικών και νομικών προσώπων που
καταδικάζονται για φοροδιαφυγή από δημόσιους
διαγωνισμούς και χρηματοδότηση,
οι παραδειγματικές τιμωρίες σε δημόσιους
λειτουργούς και πολιτικά πρόσωπα και πρόστιμο
με την επιβολή εισφοράς επί του τζίρου στην
περίπτωση αδήλωτης εργασίας, θα το λαμβάνει ο
αδήλωτος εργαζόμενος, ως κίνητρο για την μαρτυρία
δημοσίου συμφέροντος με σκοπό την πάταξη της
εισφοροδιαφυγής.
Τέλος, η μείωση των φορολογικών συντελεστών
στα πλαίσια του προγράμματος δημοσιονομικής
προσαρμογής είναι εφικτή αν καταστούν
αφορολόγητες οι νέες «επενδύσεις εκ του μηδενός»
(Greenfield) για ορισμένη χρονική περίοδο.
Είναι απαραίτητο όλοι να κατανοήσουμε αφενός
την δυσκολία της υλοποίησης των παραπάνω, καθώς
η πραγματοποίηση και το αποτέλεσμα των θεσμικών
μεταρρυθμίσεων απαιτεί χρόνο και αφετέρου ότι το
αποτέλεσμα θα είναι η ενσωμάτωση 5%-10%
της σκιώδους οικονομίας στο πραγματικό ΑΕΠ και
η μείωσή της στα επίπεδα των χωρών της Ιβηρικής
και της Γερμανίας αντίστοιχα. Πέρα όμως από την
αύξηση των κρατικών εσόδων, θα πετύχουμε
μία κοινωνία περισσότερο δημοκρατική και με
μεγαλύτερη διαφάνεια και μία πιο ανταγωνιστική
οικονομία.
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Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, ξεχωρίζει για
τις υποδομές του, τον σεβασμό του στο περιβάλλον, τους καθαρούς και σύγχρονους
χώρους του. Με συνέπεια σε αυτές τις αρχές που το διακρίνουν, πραγματοποιήθηκαν
και συνεχίζουν να υλοποιούνται εκτεταμένα έργα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση των
υποδομών στα εξής σημεία:
l

l
l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

Κεντρική είσοδος και εξωτερικοί χώροι
Κατασκευή νέων οδεύσεων και ειδικών διαμορφώσεων για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο
του Πανεπιστημίου μέσω σχετικών παρεμβάσεων (ραμπών, επιστρώσεων ε ιδικών
πλακιδίων δαπέδου, τοποθέτηση συνεχών χειρολισθήρων, ανελκυστήρων ΑΜΕΑ
κ.ά.).
Νέες εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού
με φωτιστικά LED στον εξωτερικό χώρο.
Επέκταση του τμήματος πρασίνου δεξιά της Κεντρικής Εισόδου με τις κατάλληλες
υποδομές άρδευσης, και δημιουργία χώρου πρασίνου, περιορισμένης έκτασης,
στο χώρο έξω από το κυλικείο.
Ομαδοποίηση της υφιστάμενης βλάστησης και οριοθέτηση χώρου με τα είδη των
φυτών που έχουν τις ίδιες ανάγκες (ηλιασμός, άρδευση, κ.λπ.).
Κλειστό Γυμναστήριο
Τοποθέτηση πλάγιου γυάλινου υαλοπετάσματος.
Ενίσχυση του φωτισμού έπειτα από σχετική φωτοτεχνική μελέτη του χώρου.
Αντικατάσταση ξύλινων πάγκων-καθισμάτων με πλαστικά καθίσματα (σε εξέλιξη).
Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος με τις σχετικές διαγραμμμίσεις (σε εξέλιξη).
Αμφιθέατρο Τελετών
Αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου σκηνής.
Συντήρηση (τρίψιμο & γυάλισμα) ξύλινου δαπέδου του Αμφιθεάτρου.
Υπόγειος χώρος Στάθμευσης
Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων στα υψηλά τμήματα του υπόγειου χώρου
στάθμευσης με νέα χαμηλής κατανάλωσης LED.
Διάστρωση χώρου με νέο βιομηχανικό δάπεδο και με εποξειδική αντιολισθητική
επίστρωση (σε εξέλιξη).
Διαγραμμίσεις θέσεων στάθμευσης και βελών πορείας.
Βελτίωση εγκαταστάσεων ενεργητικής & παθητικής πυροπροστασίας
Αντικατάσταση πυρανιχνευτών σε γραφεία και αίθουσες που δεν λειτουργούν.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Τοποθέτηση φωτιστικών χαμηλής κατανάλωσης LED στη Βιβλιοθήκη και σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου.
Τοποθέτηση φωτιστικών LED με ανιχνευτές κίνησης σε όλα τα κλιμακοστάσια των
πύργων.
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
Στεγανοποίηση και κατασκευή θερμομονώσεων σε επιλεγμένα δώματα.
Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης με ταυτόχρονη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. (Αντικατάσταση λεβητών με νέους κατάλληλους για καύση φυσικού αερίου με μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης) (σε εξέλιξη).

Τα παραπάνω έργα υλοποιούνται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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Erasmus
+:
Γεμίζει τις βαλίτσες με νέες

εμπειρίες, όνειρα και δυνατότητες
Άννα Κυριακίδου
Υπεύθυνη Γραφείου Erasmus Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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Η δράση Erasmus ξεκίνησε το 1987
και αφορά φοιτητές, καθηγητές και
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Σκοπός του είναι η βελτίωση
της ποιότητας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και η ενίσχυση της
ευρωπαϊκής της διάστασης. Στο
πλαίσιο του Erasmus οι φοιτητές
μπορούν να ολοκληρώσουν ένα
μέρος των σπουδών τους σε μια
άλλη Ευρωπαϊκή χώρα για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Το πρόγραμμα συμβάλλει στην
επίτευξη ενός βασικού στόχου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη
της κοινωνίας που θα βασίζεται στη
γνώση.

Στο πρόγραμμα το οποίο ξεπερνά
τα σύνορα της ίδιας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συμμετέχουν οι 27 χώρεςμέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 3
χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και
Νορβηγία) και η Τουρκία. Στόχος
του είναι η προώθηση της διά βίου
εκπαίδευσης, η ενθάρρυνση της
κινητικότητας και η πρόσβαση όλων
στην εκπαίδευση, καθώς και
η υποστήριξη των πολιτών
προκειμένου να αποκτήσουν
αναγνωρισμένα προσόντα και
δεξιότητες. Το πρόγραμμα παρέχει
στους πολίτες υποτροφίες για να
σπουδάσουν, να διδάξουν,
να κάνουν πρακτική άσκηση ή
να παρακολουθήσουν προγράμματα
κατάρτισης σε άλλη χώρα.
Στόχοι της κινητικότητας
σπουδαστών στο πλαίσιο του E rasmus
είναι:
l η παροχή ευκαιριών σε
σπουδαστές ώστε να
επωφεληθούν, από γλωσσικής,
πολιτισμικής και εκπαιδευτικής
πλευράς, από την εμπειρία άλλων
ευρωπαϊκών χωρών και από
τα προσφερόμενα αντικείμενα
σπουδών
l ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος του ιδρύματος
υποδοχής
l η προαγωγή της συνεργασίας
μεταξύ των ιδρυμάτων τα οποία
ανταλλάσσουν σπουδαστές
l η συμβολή στην αναβάθμιση
της κοινωνίας γενικότερα,
εφοδιάζοντας τους νέους με υψηλή
εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη
και διεθνή εμπειρία με στόχο να
αποτελέσουν τους επαγγελματίες
του μέλλοντος
l η συμβολή στις δαπάνες
κινητικότητας και η παροχή
ευκαιριών για την πραγματοποίηση
μιας περιόδου σπουδών στο
εξωτερικό σε σπουδαστές, στους
οποίους άλλως δεν θα ήταν εφικτό.
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει
γιορτάσει τα 25 χρόνια λειτουργίας
του προγράμματος και πολύ σύντομα
θα συμμετάσχει στους εορτασμούς για
τα 30. Οι φοιτητές, το διδακτικό και το
διοικητικό προσωπικό το στηρίζουν
συμμετέχοντας σε αυτό με αμείωτο
ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια.

Με περισσότερες από 200
συνεργασίες το Πρόγραμμα έχει
μετακινήσει εκατοντάδες πια φοιτητές
είτε για σπουδές είτε για πρακτική
άσκηση. Πιο συγκεκριμένα, στο
Πρόγραμμα κάνουν αίτηση ετησίως
150-200 φοιτητές και περίπου 130
αιτήματα για σπουδές ικανοποιούνται,
ενώ, δυστυχώς, πολύ λιγότερα για
πρακτική άσκηση. Οι περισσότεροι
προπτυχιακοί φοιτητές κάνουν
αίτηση να μετακινηθούν για σπουδές
χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς τι να
περιμένουν και επιστρέφουν έχοντας
στις βαλίτσες τους εξοικείωση με την
πολυπολιτισμικότητα, αναμνήσεις για
μια ζωή, φίλους σχεδόν από όλο τον
κόσμο, προοπτική για μεταπτυχιακές
σπουδές και ένα μεγάλο χαμόγελο
ζωγραφισμένο στα πρόσωπα τους.
Πολλοί από τους ίδιους, σε επόμενο
χρόνο θα κάνουν πιο συνειδητά
πλέον αίτηση για Πρακτική Άσκηση
στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα
Erasmus+. Η δράση Πρακτικής στο
Erasmus είναι σχετικά πολύ νεότερη
από την δράση για σπουδές και
γι’ αυτόν το λόγο αριθμητικά δεν
μπορεί να στηρίξει πολλούς φοιτητές.
Ωστόσο, οι φοιτητές που έχουν
συμμετάσχει σε αυτό, περιγράφουν την
εμπειρία του να εργάζεται κάποιος σε
ευρωπαϊκό ή και διεθνές περιβάλλον
ανεκτίμητη και είναι ευγνώμονες που
είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν
τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους
σε πραγματικές συνθήκες όντας
ταυτόχρονα «προστατευμένοι» από
την διασφάλιση ποιότητας που παρέχει
το Πρόγραμμα. Μεγάλη επιτυχία
του Προγράμματος Πρακτικής
Άσκησης Erasmus+ και του Γραφείου
Erasmus Πανεπιστημίου Μακεδονίας
είναι να βλέπει τους φοιτητές
να προοδεύουν μέσα από αυτό
και να εξελίσσονται επαγγελματικά.
Όλοι εμείς που εργαζόμαστε και
έχουμε εργαστεί για το Πρόγραμμα,
μοιραζόμαστε τις αγωνίες
των φοιτητών για το μέλλον τους
και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι
και συγκινημένοι να τους βλέπουμε
να είναι σε καλές θέσεις εργασίας
στο εξωτερικό και ο καθένας από
αυτούς να εξιστορεί με ποιον τρόπο
το Erasmus έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην επαγγελματική του πορεία
και στη ζωή του.
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Ξένες
γλώσσες
για ειδικούς σκοπούς
Ένα μοναδικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κλεοπάτρα Παπουτσή
Διδάσκουσα της Τουρκικής γλώσσας
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
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Tο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών
πριν από μερικά χρόνια,
βλέποντας τη ζήτηση για γνώση
και χρήση ξένων γλωσσών
από διάφορες επαγγελματικές
ομάδες, αλλά και νέους
πτυχιούχους διαφόρων
πανεπιστημιακών τμημάτων
δημιούργησε έναν κύκλο
διδασκαλίας ξένων γλωσσών
μέσω του μεταπτυχιακού
του προγράμματος.

Η δράση αυτή ‘Ξένη γλώσσα για ειδικούς σκοπούς’ πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 2012.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των εξής ξένων γλωσσών: Ρωσικά, Βουλγαρικά, Σερβικά, Τουρκικά,
Ρουμανικά, Αραβικά και Πολωνικά,
και από φέτος και Ολλανδικά, που
στην πλειοψηφία τους διδάσκονται
στο Τμήμα.
Σκοπός της δράσης είναι να
προσελκύσει άτομα που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό τομέα
κι έχουν συναλλαγές με τις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Τουρκία και τη Ρωσία, αλλά κι άτομα που
ασχολούνται με τον τουρισμό, μιας και
η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ε λλάδα
φιλοξενούν τα τελευταία χρόνια τουρίστες από τα Βαλκάνια, τη Ρωσία και
την Τουρκία. Γι΄αυτόν το λόγο
η διδασκαλία των γλωσσών είναι
δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να
είναι εύληπτη και όσο το δ
 υνατόν
ταχεία η εκμάθησή τους για να
ανταποκριθούν σχετικά σύντομα
οι διδασκόμενοι. Για παράδειγμα,
προβλέπεται η διδασκαλία συγκεκριμένου και κατάλληλου λεξιλογίου που
είναι απαραίτητο για τις παραπάνω
δραστηριότητες, αλλά και η εκμάθηση
σύνταξης κειμένων όπως βιογραφικού
σημειώματος, συστατικής επιστολής,
αιτήσεων και συμπλήρωσης οποιουδήποτε σχετικού εντύπου.
Επιπλέον, το πρόγραμμα απευθύνεται και σε προπτυχιακούς φοιτητές
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά
και άλλων πανεπιστημίων της χώρας
που επιθυμούν να διδαχθούν μία
γλώσσα ώστε να έχουν ένα πρόσθετο
εφόδιο μετά την αποφοίτησή τους για
να ακολουθήσουν επιτυχή επαγγελματική πορεία. Επίσης, έχει παρατηρηθεί
ζήτηση από πτυχιούχους τμημάτων
που θέλουν είτε να καλύψουν την
ανάγκη χρήσης ορολογίας σε γλώσσες που πιθανόν γνωρίζουν, είτε να
συμπληρώσουν τις γνώσεις που ήδη
έχουν αποκτήσει. Ακόμη, απόφοιτοι
Τμημάτων που είχαν στο πρόγραμμά
τους κάποια γλώσσα που για διάφορους λόγους δε μ
 πόρεσαν να παρακολουθήσουν μετά την περάτωση των
σπουδών τους αποφασίζουν να την
γνωρίσουν.
Κάθε κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει τμήματα αρχαρίων, μεσαίων και
προχωρημένων δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και την ευκαιρία να επιλέγει ο
ενδιαφερόμενος όποιο ανταποκρίνεται

στις ανάγκες του.
Τα τμήματα αρχαρίων και μεσαίων
είτε είναι για επιχειρηματίες, είτε για
όσους δραστηριοποιούνται στον
τουρισμό ακολουθούν πρόγραμμα
80 ωρών ενώ των προχωρημένων
60 ωρών. Η περίοδος διενέργειας
των μαθημάτων γίνεται γνωστή από
τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού
προγράμματος του ΒΣΑΣ όπως και ο
τρόπος εξόφλησης των διδάκτρων.
Η επιλογή του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας για την εκμάθηση μιας
ξένης γλώσσας εξασφαλίζει ότι οι
συμμετέχοντες απολαμβάνουν
υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Τα
τμήματα είναι αυστηρά ολιγομελή
6-10 ατόμων. Επιπροσθέτως, οι
διδάσκοντες έχουν επιλεγεί από τα
αρμόδια όργανα του τμήματος και
αυτό αποτελεί μία ακόμη εγγύηση για
το επίπεδο γνώσεων που παρέχονται
στους διδασκόμενους σε αντίθεση
με οποιοδήποτε ιδιωτικό φορέα. Τέλος,
σε όλους όσους παρακολουθούν έναν
κύκλο μαθημάτων παρέχεται μία
βεβαίωση παρακολούθησης από
το τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του ΒΣΑΣ ενώ για τη ρ
 ωσική
γλώσσα υπάρχει η δυνατότητα
πιστοποίησης γ νώσης της γλώσσας
κατόπιν ε ξετάσεων από το Ινστιτούτο
Λομονόσοφ της Μόσχας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει η
ευελιξία και η δυνατότητα σχηματισμού
τμημάτων που να ικανοποιούν τις ανάγκες των ατόμων που τα απαρτίζουν
έστω κι αν δεν έχουν επαγγελματικό
στόχο αλλά θέλουν να μάθουν μία από
τις προσφερόμενες γλώσσες. Από το
Φεβρουάριο του 2012 που άρχισε η
λειτουργία της δράσης είναι μεγάλος
ο αριθμός των ατόμων που έχουν παρακολουθήσει τις γλώσσες ενώ κάποια
τμήματα έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό
επίπεδο γνώσης και χρήσης της γλώσσας που επέλεξαν.
Στα τέσσερα αυτά χρόνια λειτουργίας
του προγράμματος όσοι επέλεξαν να
το παρακολουθήσουν, όχι μόνο έμειναν
ικανοποιημένοι ώστε να συνεχίζουν
το σύνολο των επιπέδων εκμάθησης
της γλώσσας αλλά και να τη χρησιμοποιούν επαγγελματικά αλλά και
ιδιωτικά. Στο βαθμό που είναι δυνατό
να γνωρίζουμε αρκετοί από τους συμμετέχοντες στη δράση μπόρεσαν να
προχωρήσουν στην επαγγελματική τους
ζωή με τη γλώσσα που έμαθαν αλλά και
να νιώσουν τη χαρά της γνώσης και την
εξοικείωσή τους με έναν άλλο Πολιτισμό.
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Άννα
Κορακάκη
του Ανδρέα Τζέκα
Φοιτητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Η 20χρονη αθλήτρια, που παρακολουθήσαμε το φετινό καλοκαίρι
να κατακτά ένα Χρυσό και ένα Χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Ρίο, στο σχεδόν άγνωστο άθλημα στη χώρα μας, αυτό της σκοποβολής,
είναι φοιτήτρια στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
Οι επιτυχίες της προκάλεσαν συζητήσεις για την υποστήριξη της π
 ολιτείας
στους αθλητές, ενώ η ίδια αναφέρει ότι εκπλήρωσε ένα όνειρο, όχι μόνο δικό
της, αλλά του πατέρα και προπονητή της, ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σ
 καλί
του βάθρου. Μιλήσαμε μαζί της λίγο πριν αναχωρήσει για το Ρίο και ήμασταν
σίγουροι ότι η Άννα θα επιστρέψει με ένα μετάλλιο στις βαλίτσες της.
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«Πριν ασχοληθώ με τον
αθλητισμό θαύμαζα πάντα
τους αθλητές και θυμάμαι,
καλοκαίρια πάντα τον
πατέρα μου να παρακολουθεί συγκινημένος τους
αγώνες μιας και για πολύ
λίγο κ άποτε ο ίδιος δεν
είχε καταφέρει να προκριθεί» αναπολεί η Άννα
Κορακάκη, λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι της για το
Ρίο, από το οποίο κατάφερε με κόπο και πείσμα να
επιστρέψει με δύο μετάλλια
στο στήθος της. «Όνειρο
ζωής ήτανε. Δεν με ένοιαζε
όμως, το χρώμα και το πότε
θα έρθει».
Από μικρή, δοκίμασε αρχικά στο στίβο
και αργότερα τη σκοποβολή, μετά από
πρόταση του πατέρα και προπονητή
της, που ήταν και εκείνος α
 θλητής
στο ίδιο άθλημα. Α
 γωνιζόμενη στο
αεροβόλο και το σπορ πιστόλι, έχει
καταφέρει να κερδίσει πολλές
αναγνωρίσεις σε πανευρωπαικές
και παγκόσμιες διοργανώσεις. Όλα
αυτά, πριν το φετινό καλοκαίρι όπου οι
επιδόσεις της την βάλανε κυριολεκτικά
μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι. «Ποτέ
δεν πίστευα ότι θα φτάσω τόσο ψηλά
πριν 7 χρόνια που ξεκινούσα.
Το Ρίο το είδα μόλις πέρυσι που
προκρίθηκα με το Χάλκινο μετάλλιο,

στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στις ΗΠΑ».
Με αφορμή τις επιτυχίες της,
πολλά γραφτήκανε για τις συνθήκες
προπονήσεων της καθώς και για την
υποστήριξη γενικά των αθλητών
στη χώρα μας. Η ίδια όμως μετά από
μια βαθειά ανάσα εξομολογείται ότι
«Υπάρχει ταμπού στην Ελλάδα για τη
σκοποβολή και το γυναικείο φύλο.
Όταν με γνωρίζουν μαθαίνοντας
ότι ασχολούμαι με αυτό και βλέπουν
γυναίκα ρωτάνε: Υπάρχει ακόμα;»
«Η σκοποβολή είναι εγκεφαλικό
άθλημα. Απαιτεί υπομονή και ηρεμία.
Σε αντίθεση με τον στίβο, εμείς έχουμε
έναν πιο αργό άθλημα (50 λεπτά για 40
σφαίρες οι γυναίκες) οπότε οποιαδήποτε σκέψη μπορεί να σε καταστρέψει.
Πρέπει να παραμείνεις συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος. Πολλές φορές
σκέφτομαι ότι στο άθλημά μας δεν
πρέπει να έχει κανείς συναισθήματα».
Φτάνοντας η συζήτησή μας στη
φοιτητική ζωή, η συχνή ερώτηση σε
πολλούς αθλητές ακολουθείται από
την αυθόρμητη απάντηση «Φυσικά
έχω χάσει πολλά. Τα τελευταία πέντε
χρόνια έχω κάνει μόνο μια φορά
Πάσχα στην Ελλάδα γιατί πάντα λείπω,
ενώ τα καλοκαίρια μένω πίσω. Δεν
μπορώ να πάω με την παρέα μου για
σκί με τον φόβο μήπως συμβεί κάτι,
καθώς πάντα ακολουθεί κάποιος
αγώνας». Αλλά, όπως συνεχίζει
βιαστικά, «είναι επιλογή μου. Δεν τα
νιώθω ως θυσίες, γιατί επέλεξα τη
ζωή που κάνω».
Η Άννα σπουδάζει στο Τμήμα

Ε κπαιδευτικής και Κοινωνικής
πολιτικής στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας. «Μπήκα με χρήση του
νόμου για τους αθλητές που έχουν
πετύχει παγκόσμιες αναγνωρίσεις.
Μπορούσα να επιλέξω ό,τι ήθελα.
Πάντα όταν το εξηγώ στον κόσμο,
μπερδεύεται με τα ΤΕΦΑΑ, μιας και
αυτό είναι πιο κοντά στον αθλητισμό.
Άλλά θέλω πολύ να ασχοληθώ με
την Ειδική Αγωγή. Δεν ξέρω τι θα
κάνω μετά το πτυχίο. Οι σκέψεις
είναι πολλές. Αλλά ίσως κάποτε αν
καταφέρω να ασχοληθώ με την
προπονητική σε επαγγελματικό
επίπεδο να συνδυάσω και το πτυχίο
μου, μιας και η Εθνική Ομάδα Σκοποβολής με ΑμεΑ είναι εξαιρετική».
Αναφέρει πως «δυσκολεύομαι πολύ
να πάω στις παραδόσεις των μαθημάτων. Ειδικά τώρα πριν τους αγώνες
με δύο προπονήσεις κάθε μέρα, είναι
αδύνατο να τα συνδυάσω. Καμιά φορά
όμως εύχομαι να υπήρχε λίγο μεγαλύτερη κατανόηση από τους καθηγητές. Δεν ζήτησα να με περάσουνε
χαριστικά ποτέ, αλλά κάποιες φορές
είναι απλά αδύνατον να μην χρειαστώ
κάποια παράταση μερικών ημερών».
Και προλαβαίνει ίσως μια οποιαδήποτε
σκέψη μας συμπληρώνοντας αποφασιστικά «όμως θα πρέπει να είμαστε
πολύ προσεκτικοί αν τα π
 ανεπιστήμια
αρχίσουν να δίνουν προνόμια σε
αθλητές, καθώς κάποιοι ίσως το
εκμεταλευτούν αυτό. Η κατανόηση
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι
αρκετή πιστεύω».
Πριν φύγει, για να συνεχίσει
την εντατική προπόνησή της (η
συνέντευξη έγινε πριν τους Αγώνες),
σκεπτόμενη για τις επιπτώσεις ενός
πιθανού μεταλλίου, μας είπε: «Αν θέλω
να καταφέρω κάτι, είναι να παρακινήσω τους νέους να ασχοληθούν με
τον αθλητισμό γιατί είναι υγεία, να
κάνουν όνειρα και να τα κυνηγήσουν.
Ποτέ μα ποτέ να μην τα παρατάνε και
φυσικά να αρπάζουν κάθε ευκαιρία.
Όλα αυτά έμαθα εγώ μέσα σε αυτά
τα χρόνια». Και φυσικά με χαμόγελο
συμπληρώνει «Τα όνειρα ποτέ δεν
σταματάνε για έναν άνθρωπο. Έτσι
και εγώ φαντάζομαι περισσότερα
μετάλλια για την καριέρα μου».
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Σταύρος Παγωνίδης
Φοιτητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ThessISMUN

15th Thessaloniki International
Students’ Model United Nations
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Από τις 4 έως τις 8 Μαΐου 2016,
διεξήχθη με επιτυχία το 15ο
Thessaloniki International Students’
Model United Nations (ThessISMUN,
www.thessismun.org).
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
συγκέντρωσε για 15η χρονιά
το ενδιαφέρον φοιτητών από
ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια,
οι οποίοι συμμετείχαν στο φετινό
ThessISMUN. 450 φοιτητές εκπροσώπησαν 110 κράτη-μέλη των
Ηνωμένων Εθνών. Συμμετείχαν
φοιτητές από δέκα Ελληνικά πανεπιστήμια καθώς και από την Αλβανία,
το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία,
το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία,
τη Σερβία, την Τουρκία και την
Κύπρο.
Το ThessISMUN παρέχει στους
φοιτητές μια διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία, που τους βοηθά
να κατανοήσουν την εφαρμογή των
αντικειμένων που διδάσκονται στις
πανεπιστημιακές διαλέξεις.
Υποδυόμενοι τον ρόλο κρατικών
αντιπροσώπων (delegates), οι συμμετέχοντες κατανέμονται σε επιτροπές
που αντιστοιχούν σε υπαρκτά όργανα
διεθνών οργανισμών. Οι φοιτητές
καλούνται για πέντε ημέρες να
ερευνήσουν, να σκεφθούν και να
φερθούν όπως ένας διπλωμάτης.
Προετοιμάζονται για αυτό το
απαιτητικό έργο με τη βοήθεια
των καθηγητών τους και μέσα
από τις ενημερωτικές συναντήσεις
που δ
 ιεξάγουν οι διοργανωτές τους
μήνες πριν το συνέδριο.
Η πρώτη πρόκληση είναι να
συγκεντρώσουν πληροφορίες για το
θέμα που θα συζητηθεί στην επιτροπή
τους. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν
να αναζητούν και να αξιολογούν τον
τεράστιο όγκο δεδομένων που μπορεί
κανείς να βρει σήμερα στο διαδίκτυο.
Αφού σχηματίσουν μία άποψη για τη
θέση που υποστηρίζει η χώρα την
οποία εκπροσωπούν, προετοιμάζονται να προτείνουν αυτή τη θέση στα
υπόλοιπα μέλη της επιτροπής τους.
Εδώ ξεκινά η κατάστρωση μιας στρατηγικής και η αναζήτηση συμμάχων.
Οι επίδοξοι διπλωμάτες διακρίνουν

ποια είναι τα δυνατά σημεία της
πολιτικής που προωθούν, ώστε να τα
επικαλεστούν στη διάρκεια της συζήτησης. Παράλληλα, πρέπει να έχουν
προνοήσει ώστε να βρουν λύσεις για
τα αδύνατα σημεία της,
τα οποία σίγουρα θα υπογραμμίσουν
φοιτητές-εκπρόσωποι άλλων χωρών,
με αντίθετα συμφέροντα. Αυτές οι
διεργασίες αναπτύσσουν την κριτική
ικανότητα των συμμετεχόντων και
τους προσφέρει μία εικόνα από
διακρατικές διαπραγματεύσεις.
Το δεύτερο αντικείμενο που
μαθαίνουν σε βάθος οι συμμετέχοντες, είναι το διεθνές δίκαιο.
Όλες οι προτεινόμενες λύσεις,
τα επιχειρήματα και οι ισχυρισμοί
πρέπει να λέγονται με τη γλώσσα των
διεθνών οργανισμών. Αλλιώς θα είναι
επιχειρήματα αδύναμα, που εύκολα
θα αποδομήσει ένας αντίπαλος στο
debate. Οι φοιτητές εξοικειωνονται
με βασικά κείμενα του διεθνούς
δικαίου, όπως ο Χάρτης των
Ηνωμένων Εθνών και τις συμβάσεις
της Γενεύης, αλλά και με τα ειδικότερα και λιγότερο γνωστά κείμενα που
αφορούν το θέμα συζήτησης για κάθε
επιτροπή. Επιπλέον, κατανοούν την
αξία του κανονισμού και της παράδοσης
που διέπουν μία κοινοβουλευτική
συζήτηση, όπου όλοι ακούγονται
και γίνονται σεβαστοί.
Τα συνέδρια MUN έχουν μεγάλη
απήχηση διεθνώς και υπάρχουν
αντίστοιχες διοργανώσεις από τα
μεγαλύτερα πανεπιστήμια κάθε
χώρας. Στην Ελλάδα, το συνέδριο
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει
καθιερωθεί ως ο θεσμός που εισήγαγε
τα MUN στο ελληνικό πανεπιστήμιο
και που συνεχίζει να εξελίσσεται με
τη στήριξη της κοινότητας των φίλων
του. Κάθε άνοιξη οι φοιτητές Διεθνών
Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών
Επιστημών, Διεθνών Οικονομικών και
όχι μόνο, έχουν ένα ραντεβού που δεν
μπορούν να χάσουν.
Το φετινό ThessISMUN ήταν
αφιερωμένο στον Ομότιμο Καθηγητή
του Παντείου Πανεπιστημίου,
Στέλιο Περράκη, Πρέσβη, Μόνιμο
Αντιπρόσωπο της Ελλάδας
στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
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ADMINE_
Συνάντηση
με έναν απόφοιτο
Συνέντευξη: «Πανεπιστημιακά»
Φωτογραφίες: ADMINE

Η ADMINE είναι μια εταιρία επικοινωνίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη που έχει
διακριθεί σε Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, απέναντι σε ε ταιρίες
κολοσσούς. Σήμερα, στην πρόοδο της ADMINE συμβάλλουν 8 απόφοιτοι
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρόκειται για μια «πεταλούδα ανάμεσα σε
δεινόσαυρους», όπως μας είπε ο Τηλέμαχος Μαυράκης, ένας εκ των ιδρυτών
της ADMINE και απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Οι ADMINERS απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:
Τηλέμαχος Μαυράκης CEO, Νατάσσα Ζαχάρωφ Senior Client Planning & Operation Manager, Θανάσης Κούγιας Digital & Social Media Executive,
Όλγα Καββαδά Financial Controller, Γεωργία Βεργή Digital Media Trainee, Δημήτρης Κατσιούλας Digital Media Manager, Αλέξανδρος Τσιαούσης Web &
UX Director (Αθήνα), Νίκος Τιουτούφας Senior Web Developer, Δημήτρης Δεμίρης Digital Media & Account Manager (Porto).
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Πώς η ADMINE έφτασε στο σημείο
που βρίσκεται σήμερα;
H ADMINE αποτελεί μια 360ο digital
first agency, που μιλάει στον hyperconnected καταναλωτή του σήμερα.
Είμαστε παρόντες σε 4 πόλεις και
3 διαφορετικές χώρες. Έχουμε
το προνόμιο να δουλεύουμε με
topbrands που αναμένουν μέγιστο
βαθμό ποιότητας σε όλα α
 νεξαιρέτως
τα projects τους. Αυτό όμως δεν
συνέβη μέσα σε μια νύχτα. Χρειάστηκε
κάτι παραπάνω από τύχη και μεγάλη
προσπάθεια. Χρειάστηκε το σωστό
κίνητρο για τους ανθρώπους μας, ένα
προσαρμόσιμο αλλά με σαφή στόχο
σχέδιο και την κατάλληλη δομή. Αυτό
όμως που πραγματικά μας ξεχωρίζει
είναι πως είμαστε μια δεμένη ομάδα
που βλέπει τον χώρο εργασίας της
σαν πεδίο δημιουργικής συνεύρεσης
με ανάγκη να δίνει πάντα το 101%.
Δεν είμαστε μια εταιρεία «δεινόσαυρος». Είμαστε μια εταιρεία με συνεχή
διάθεση για αλλαγές που προσαρμόζεται 24/7 στο ρευστό περιβάλλον του
σήμερα.

Τηλέμαχος
Μαυράκης

Πόσοι απόφοιτοι από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στελεχώνουν την
ADMINE;
Αυτή τη στιγμή 8 απόφοιτοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΠΑ.ΜΑΚ. είναι ADMINERS.
Το ενδιαφέρον είναι πως οι απόφοιτοι
βρίσκονται σε πολλά και διαφορετικά
τμήματα της εταιρείας, από το λογιστήριο στο copywriting και από το
κομμάτι του digital media managing
στο development. Αυτό δείχνει
τις ευρείες ευκαιρίες εργασίας που
προσφέρει η ADMINE αλλά και την
ποικιλία των ειδικοτήτων που μπορεί
να παρέχει το ΠΑ.ΜΑΚ.
Τι αποκομίσατε από το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας;
Στο ΠΑ.ΜΑΚ. πέρασα, χωρίς καμιά διάθεση για κλισεδούρες, τα ομορφότερα
χρόνια της ζωής μου. Οπότε μπόλικες
αναμνήσεις! Είμαι απόφοιτος του, τότε,
τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών,
Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών και
ήρθα στη Θεσσαλονίκη, από τη Θήβα,
στα 17. Αυτό που εγώ θεωρώ ως το
σημαντικότερο εφόδιο, πέρα από τη
θεωρητική γνώση, είναι η κουλτούρα
της περιέργειας, της αναζήτησης και
της συνεχούς βελτίωσης. Τόσο το
ακαδημαϊκό προσωπικό όσο και οι
πολυδιάστατες εκδηλώσεις και
δράσεις του πανεπιστημίου, καλλιεργούν ένα πνεύμα εξωστρέφειας που,

προσωπικά, με χαρακτηρίζει από
τότε σε ό,τι κι αν κάνω.
Τι χρειάζεται το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας;
Το ΠΑ.ΜΑΚ. έχει χρέος να συνεχίσει
αυτό που πάντα έκανε: να καινοτομεί
και να αποδεικνύει συνεχώς τους
λόγους για τους οποίους βρίσκεται
ανάμεσα στα κορυφαία ι δρύματα
στην Ελλάδα. Πώς μπορεί να το
κάνει αυτό; Αγκαλιάζοντας πιο θ
 ερμά
το digital σε όλες του τις μορφές.
Δημιουργία τμήματος; Δημιουργία
εξειδικευμένου μεταπτυχιακού
προγράμματος; Ένταξη μαθημάτων
που αφορούν αποκλειστικά το
digitalκαι τις καινοτόμες τεχνολογίες
στα ήδη υπάρχοντα τμήματα;
Ό,τι κι αν είναι αυτό, το ΠΑ.ΜΑΚ.
πρέπει να κοιτάξει μπροστά και να
εκσυγχρονιστεί.
Τι θα ήθελε η αγορά εργασίας από το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;
Καταρχήν να υπάρχει μεγαλύτερη
σχέση μεταξύ τους. Ειδικά για τον
κλάδο μας, η ανεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού είναι α
 πίστευτα
δύσκολη. Το πράγμα γίνεται
άλυτος γρίφος αν σκεφτούμε ότι η
Θεσσαλονίκη έχει περιορισμένο pool
υποψηφίων έτσι κι αλλιώς. Αυτό
λοιπόν που σίγουρα θα βοηθήσει
είναι ένας ισχυρότερος δεσμός
μεταξύ πανεπιστημίου και α
 γοράς
εργασίας. Κάτι τέτοιο θα ήταν
επωφελές, τόσο για τους φοιτητές
που θα τους παρέχεται η δυνατότητα
να δουν προς τα που κ ινείται η
αγορά, όσο και για τις ε ταιρείες
που θα μπορούν να επιλέξουν
αποτελεσματικότερα τα αυριανά
στελέχη. Έτσι ο χρόνος αναζήτησης
εργασίας ελαχιστοποιείται προς
όφελος και των δύο μερών.
Τι θα λέγατε σε έναν τεταρτοετή;
Να είναι συνεχώς on the look out, να
μαθαίνει για τα trends, να γνωρίζει το
hype κάθε στιγμή, να μένει connected
και να είναι μονίμως up-to-date. Ο
κόσμος γύρω μας αλλάζει με ιλιγγιώδεις
ρυθμούς και στον δικό μας κλάδο
αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία
είναι να βρίσκεσαι συνεχώς ένα βήμα
μπροστά από την επικαιρότητα. Γενικά
υπάρχει ανάγκη από φρέσκα μυαλά
με νέες ιδές και αυτό το καταφέρνει
κανείς μόνο αν είναι εκτεθειμένος σε
ένα ευρύ φάσμα ερεθισμάτων. Επίσης
καλή ιδέα θα ήταν να στείλει ένα mail
για μια θέση πρακτικής στην ADMINE!
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συνέντευξη

Αικατερίνη
Τζιτζικώστα

Πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής
Επιτροπής για την UNESCO
Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι μια συνεργασία
με στόχο την εξωστρέφεια και την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.
Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.
Η ΕΕΕ UNESCO είναι ο επίσημος
εκπρόσωπος της UNESCO στην
Ελλάδα. Είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος φορέας για τη διάχυση των
προγραμμάτων, στόχων και προτεραιοτήτων του Δ
 ιεθνούς Οργανισμού
σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για τη
διασύνδεση των κυβερνητικών και
μη κυβερνητικών οργανισμών με το
έργο του. Η ΕΕΕ UNESCO υλοποιεί
πληθώρα πρωτοβουλιών, με στόχο την
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
σε θέματα Εκπαίδευσης, Επιστημών,
Πολιτισμού και Επικοινωνίας. Επιπλέον, αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για την UNESCO αναφορικά
με τις εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες, επιτρέποντας έτσι στο Διεθνή
Οργανισμό να σχεδιάσει ανάλογα τα
Προγράμματά του.

Πείτε μας λίγα λόγια για την Ελληνική
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Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι 3 πιο
σημαντικές πρωτοβουλίες της
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την

UNESCO τα τελευταία χρόνια;
Η ΕΕΕ UNESCO έχει να επιδείξει
σπουδαίο έργο στους τομείς που
δραστηριοποιείται. Ωστόσο, αν ήταν
να διαλέξω τις 3 πιο σημαντικές
πρωτοβουλίες θα διάλεγα τις εξής:
Πρώτον, τα βραβεία Εκπαιδευτικής
Προσφοράς UNESCO σε παραμεθόριες περιοχές. Η ΕΕΕ UNESCO προκηρύσσει κάθε χρόνο, με αφετηρία το έτος
2014, δέκα βραβεία Εκπαιδευτικής
Προσφοράς σε παραμεθόριες
περιοχές, τα οποία συνοδεύονται και
με χρηματικό ποσό για τους βραβευθέντες. Για το 2014, το ποσό ήταν
5.000 ευρώ έκαστο, ευγενική χορηγία
του κ. Παύλου Κοντέλλη, ενώ τα Βραβεία απένειμε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας σε επίσημη τελετή στο
Προεδρικό Μέγαρο, στις 11 Ιουνίου
2015. Για την φετινή χρονιά χορηγός
είναι η εταιρεία COSMOCAR. Ο εν
λόγω θεσμός δημιουργήθηκε με στόχο την επιβράβευση της π
 ροσφοράς
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας

Απονομή Βραβείων Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε παραμεθόριες περιοχές που έχει θεσπίσει η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco.

εκπαίδευσης, οι οποίοι επιτελούν το
έργο τους σε π
 αραμεθόριες περιοχές
της χώρας μας που αντιμετωπίζουν
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Δεύτερον, τα Ελληνικά Βραβεία
L’Oreal-UNESCO για τις Γυναίκες
στην Επιστήμη. Η L’Oreal Hellas και
η ΕΕΕ UNESCO προκηρύσσουν για
9η χρονιά 3 ετήσια Βραβεία Επιστημονικής Έρευνας, αξίας 10.000,00
ευρώ το καθένα. Τα Ελληνικά Βραβεία
L’Oreal-UNESCO αποτελούν άξονα
του διεθνούς προγράμματος L’OrealUNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη. Θεσμοθετήθηκαν το 2006 και
έχουν επιβραβεύσει μέχρι σήμερα 23
Ελληνίδες ερευνήτριες. Χορηγούνται
σε Ελληνίδες επιστήμονες, ηλικίας
μέχρι 38 ετών, κατόχων διδακτορικού
διπλώματος, οι οποίες ασχολούνται με
την επιστημονική έρευνα στον τομέα
των Βιοεπιστημών ή των Φυσικών
Επιστημών.
Το Πρόγραμμα L’Oreal-UNESCO για
τις Γυναίκες στην Επιστήμη ιδρύθηκε
με ένα στόχο: να διασφαλίσει ότι οι

γυναίκες εκπροσωπούνται δίκαια σε
όλα τα επίπεδα της Επιστήμης. Είναι το
μοναδικό στον κόσμο για γυναίκες και
το κύρος του επισφραγίστηκε από το
γεγονός ότι 2 βραβευμένες ερευνήτριες από το Διεθνές Πρόγραμμα
έλαβαν Νόμπελ το 2009. Και τρίτον,
τα Επετειακά Έτη UNESCO. Η UNESCO
κάθε χρόνο τιμά προσωπικότητες και
εορτάζει γεγονότα που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της Επιστήμης,
της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού
και της Επικοινωνίας. Η ΕΕΕ UNESCO
έχει προτείνει και επιτύχει τη διασύνδεση της UNESCO με: α) την επέτειο
της συμπλήρωσης των 50 χρόνων
από το θάνατο του Έλληνα ιατρού,
βιολόγου και ερευνητή, Γεωργίου
Παπανικολάου, το 2012, β) την επέτειο
των 150 χρόνων από τη γέννηση του
Κωνσταντίνου Καβάφη το 2013, γ)
την επέτειο σ
 υμπλήρωσης των 400
χρόνων από το θάνατο του Δομίνικου
Θεοτοκόπουλου το 2014 και δ) φέτος
εορτάζουμε την επέτειο της συμπλήρωσης των 2400 χρόνων από τη

γέννηση του Αριστοτέλη.
Πώς αξιολογείτε την έως σήμερα
συνεργασία σας με το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας; Πώς βλέπετε τα
επόμενα βήματα της συνεργασίας
μας;
Μέχρι στιγμής στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας έχει δημιουργηθεί μια
έδρα UNESCO για τη «Διαπολιτισμική
Πολιτική για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια», η οποία είναι πολύ
δραστήρια και με χειροπιαστό έργο.
Ευελπιστούμε σύντομα να ιδρύσουμε
και δεύτερη έδρα στο ΠΑΜΑΚ.
Άλλωστε, σε πρόσφατη συνάντηση
με τον Πρύτανη, Καθηγητή Αχιλλέα
Ζαπράνη, συμφωνήσαμε σε στενότερη
συνεργασία μέσω της υπογραφής
Μνημονίου Συνεργασίας, έχοντας ως
βασικούς στόχους την εξωστρέφεια,
την ενεργοποίηση της κοινωνίας των
πολιτών και την αναβάθμιση του
ρόλου των Οργανισμών που εκπροσωπούμε τόσο στην ελληνική κοινωνία
όσο και στη διεθνή κοινότητα.
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