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Εκδηλώσεις

➢

Let’s turn ideas into action
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ πραγματοποίησαν στις 2
Δεκεμβρίου 2014 εκδήλωση για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα με τίτλο “Let’s turn ideas into action”, στο

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ).
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιχειρηματίες παρουσίασαν καλές πρακτικές και μίλησαν για τις ευκαιρίες, αλλά και
τις προκλήσεις που συναντά κανείς στο χώρο του επιχειρείν. Επίσης, εξειδικευμένοι σύμβουλοι πραγματεύτηκαν
πιο πρακτικά ζητήματα αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, όπως η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η εύρεση
χρηματοδότησης, καθώς και η κατοχύρωση της επιχειρηματικής ιδέας.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Paul Efmorfidis, ιδρυτής και συνιδιοκτήτης της εταιρείας Coco-mat.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης με εισηγήσεις ο κος Γιώργος Μπόντζιος, CEO και Συνιδρυτής της Edasys,
η κα Κωνσταντίνα Ρουμανά, Υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της AlphaPlan, η κα Σοφία Τσακίρη,
Υπεύθυνη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ, καθώς και ο κος Χαράλαμπος Φιλαδαρλής, Δ/νων
Σύμβουλος της GlobalGreece.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν 100 άτομα.

➢ Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες στο Εξωτερικό
Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ διοργάνωσε στις 4 Νοεμβρίου 2014 εκδήλωση, όπου παρουσιάστηκαν οι
τρόποι αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων και υποτροφιών στο εξωτερικό. Συμμετείχαν εκπρόσωποι
από το British Council (Μ. Βρετανία), το Γαλλικό Ινστιτούτο (Γαλλία), το DAAD (Γερμανία), το Ολλανδικό Ινστιτούτο
Αθηνών (Ολλανδία), το Ιταλικό Ινστιτούτο (Ιταλία), από το Ίδρυμα Fulbright (ΗΠΑ) και, για πρώτη φορά, από
τον εκπαιδευτικό φορέα AECC (Αυστραλία). Επίσης, δόθηκαν χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus Mundus. Επιπλέον, η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, κα Κατερίνα Παπακώτα,
πληροφόρησε τους συμμετέχοντες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τη διαδικασία υποβολής
των αιτήσεων, καθώς και για τον τρόπο χορήγησης υποτροφιών από φορείς του εσωτερικού. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) και την παρακολούθησαν 390
φοιτητές & απόφοιτοι.

➢

Οι προοπτικές Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Κεντρική Μακεδονία
Η ΜΟΚΕ του ΑΠΘ διοργάνωσε στις 19 Νοεμβρίου 2014, στο ΚΕΔΕΑ, την εσπερίδα με θέμα: “Οι προοπτικές
Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Κεντρική Μακεδονία”. Η εσπερίδα διοργανώθηκε
στο πλαίσιο του περιφερειακού διαλόγου για την ανάπτυξη και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στην
Κεντρική Μακεδονία. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο κος Νίκος Βαρσακέλης, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ και ακολούθησε εισήγηση του κου
Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, Επίκουρου Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, με θέμα: "Οι Προοπτικές
της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας στην Κεντρική Μακεδονία". Στο τέλος της εσπερίδας
ακολούθησε συζήτηση με εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή
Σύμπραξη για τη συγκρότηση του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης Κοιν.Σ.Επ. Κεντρικής Μακεδονίας.
Την εσπερίδα χαιρέτησε και συντόνισε η Επιστ. Υπεύθυνη της ΜΟΚΕ ΑΠΘ, κα Ευγενία Πετρίδου.

➢ Εκδηλώσεις στο πλαίσιο των δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Το Τμήμα Βιολογίας προσκάλεσε στις 5 Δεκεμβρίου 2014, τον Δρ. Σπύρο Μουρελάτο, Ιδρυτή, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Οικοανάπτυξη ΑΕ, ο οποίος παρουσίασε στους φοιτητές τις καινοτόμες εφαρμογές
της εταιρίας, την κυρίαρχη θέση της στο αντικείμενο καταπολέμησης των κουνουπιών σε μεγάλη κλίμακα και στην
αντιμετώπιση των παρασίτων σε βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Βιολογίας
προσκάλεσε στις 12 Δεκεμβρίου 2014 την κα Αλεξία Χατζηπαρασίδου, κλινική εμβρυολόγο και διευθύντρια της
μονάδας Embryolab, η οποία παρουσίασε τις τεχνολογικές καινοτομίες της μονάδας και τον ηγετικό ρόλο που
έχει στις εξειδικευμένες μεθόδους αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.

➢

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
✓ Οργανώθηκε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γεωπονίας και τον ΕΥ για την Πρακτική Άσκηση,
Καθηγητή Γρηγόριο Διαμαντίδη, συνάντηση για το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος
Γεωπονίας», με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης του έτους 2014. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 στο Αμφιθέατρο Γ’ της Γεωπονικής Σχολής.
Μίλησαν ο ΕΥ, ο Πρόεδρος του Τμήματος, καθώς και ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας &
Φυσικού Περιβάλλοντος.

✓ Οργανώθηκε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών απολογιστική
εκδήλωση για το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών»,
με σκοπό την παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης. Επίσης, έγινε
ενημέρωση των φοιτητών που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2014 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις

➢

Επιχειρηματικές δραστηριότητες βασισμένες σε αυτοφυή φυτά
Στις 8 & 12 Σεπτεμβρίου 2014 ο Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης, κος Μανόλης
Χατζηγιάννης, συμμετείχε με 4ωρες εισηγήσεις στον επιχειρηματικό σχεδιασμό στο μάθημα «Επιχειρηματικές
δραστηριότητες βασισμένες σε αυτοφυή φυτά» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος
Βιολογίας, κατόπιν παρότρυνσης της Καθηγήτριας Βιολογίας, κας Κοκκίνη. Στο μάθημα συμμετείχαν 7 φοιτητές
του μεταπτυχιακού προγράμματος.

➢

Στρογγυλή Τράπεζα Μονάδων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Βορείου Ελλάδος
Η ΜΟΚΕ συμμετείχε στη «Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Βορείου Ελλάδος» με θέμα: Ο ρόλος της ΜΟΚΕ στην Ελλάδα της κρίσης, την οποία διοργάνωσε το
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στα πλαίσιο της εκδήλωσης «Innovation Days 2014». Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2014, στη Βιβλιοθήκη Μουσείου Κινηματογράφου, και συμμετείχαν το
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Η Επιστ. Υπεύθυνη της ΜΟΚΕ, κα Ευγενία Πετρίδου, χαιρέτησε την εκδήλωση και παρουσίασε το έργο της ΜΟΚΕ
ΑΠΘ.

➢

Learn, Create, Act
Η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, κα Κατερίνα Παπακώτα, συμμετείχε σε σεμινάριο
εργασίας (workshop) που πραγματοποίησε η AIESEC στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, στις 2
Οκτωβρίου 2014. Θέμα της εκδήλωσης ήταν οι δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτουν οι νέοι απόφοιτοι για
να έχουν μια πετυχημένη σταδιοδρομία και ο τρόπος ανάπτυξής τους. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, επίσης,
ως εισηγητές εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΡΤΙΟΝ και μία υποψήφια διδάκτωρ του Οικονομικού. Το εργαστήριο
παρακολούθησαν περίπου 50 φοιτητές ΑΠΘ.

➢

Youth Today
Στις 21 Νοεμβρίου 2014 η AIESEC του ΑΠΘ & του ΠΑΜΑΚ διοργάνωσαν από κοινού το 1ο Συνέδριο με τίτλο
«Youth Today», στο οποίο η Ψυχολόγος - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ, κα
Κατερίνα Παπακώτα, συμμετείχε ως ομιλήτρια και σε συνεργασία με τη Ψυχολόγο - Σύμβουλο Σταδιοδρομίας
του ΠΑΜΑΚ, κα Στέλλα Νάκου, πραγματοποίησαν σεμινάριο με θέμα «Επικοινωνούμε, Συνεργαζόμαστε και
Πετυχαίνουμε». Το σεμινάριο είχε σαν στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, καθώς και τη συνεργασία
και επαφή του επιχειρηματικού κόσμου με φοιτητές και νέους, ώστε, μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης, να
προαχθεί η εξωστρέφεια, η ηγετικότητα και η δύναμη της αυτογνωσίας. Το συνέδριο παρακολούθησαν 32
φοιτητές και απόφοιτοι των δύο Πανεπιστημίων.

➢

Πανεπιστημιακή – Επιχειρηματική Συνεργασία ‘ΠΕΣ’
Η ΔΑΣΤΑ και η ΜΟΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου,
συμμετείχαν στην ημερίδα που διοργάνωσε στις 26
Νοεμβρίου 2014 ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Βρετανικών
Πανεπιστημίων (BGS) σε συνεργασία με το Βρετανικό
Συμβούλιο υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης με
θέμα: "Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ". Στην ημερίδα η κα Ευγενία Πετρίδου, Κοσμήτορας
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του
ΑΠΘ και Επιστ. Υπεύθυνη της ΜΟΚΕ, χαιρέτησε την
εκδήλωση, εντοπίζοντας ότι αποτελεί αναγκαιότητα η
σύνδεση των πανεπιστημίων με την κοινωνία και τον
οικονομικό κόσμο και ότι το κλειδί για τη βελτίωση
της συνεργασίας είναι η κινητικότητα του ανθρώπινου
δυναμικού. Στη συνέχεια ο Επιστ. Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ, κος Κυριαζής Πιτιλάκης, αφού ανέλυσε τα
επιπρόσθετα εμπλεκόμενα μέρη στην ΠΕΣ, κατέληξε ότι ο βασικός παίκτης στη σχέση αυτή είναι οι επιχειρήσεις,
που θα πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα για την επίτευξη της συνεργασίας, ενώ ως σημαντικό εμπόδιο ανέφερε
την έλλειψη αντίστοιχης κουλτούρας και παράδοσης.

➢

Thessaloniki Job Festival
Στις 6 & 7 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε Διήμερη Έκθεση
για την Εκπαίδευση και την Εργασία από την Skywalker και
την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας στο Δημαρχιακό Μέγαρο
Θεσσαλονίκης. Η ΔΑΣΤΑ του ΑΠΘ με όλες τις επιμέρους δομές
(ΓΔ, ΜΟΚΕ, ΓΠΑ) συμμετείχε με info-point καθ’ όλη της διάρκεια
της έκθεσης.
Επίσης, πέρα από το info-point, η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του
Γραφείου Διασύνδεσης, κα Κική Ματσούκα, συμμετείχε σε πάνελ με
θέμα «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας», ενώ η ΜΟΚΕ συμμετείχε στη
διημερίδα παρουσιάζοντας τρία βραβευμένα επιχειρηματικά σχέδια
(business plans) των φοιτητών της. Τα επιχειρηματικά σχέδια που
παρουσιάστηκαν είναι τα εξής: α) “Special Trips”: Καλλιγιαννίδου
Παρθένα, Καρασούλη Μαρία, Συµεωνίδου Μαρία (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), β) " MD Care ": Μόκκα Αγνή,
Καραµανλής Δηµοκράτης, Νεστορίδης Αθανάσιος (Τμήμα Ιατρικής) και γ) " Άστε-Γη ": Θανασούλιας Ιωάννης,
Λάππα Νάσια, Μελισσάς Στέργιος (Τμήμα Γεωπονίας).

➢

Θέλω να γίνω Επιχειρηματίας! Μπορώ; Πανεπιστήμιο και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
Ο Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης, κος Μανόλης Χατζηγιάννης, πραγματοποίησε
δίωρο βιωματικό workshop με τίτλο «Ελάτε να ανακαλύψουμε τις επιχειρηματικές δεξιότητες που κρύβουμε
μέσα μας», στην εκδήλωση με τίτλο «Θέλω να γίνω Επιχειρηματίας! Μπορώ; Πανεπιστήμιο και Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα» που διοργάνωσε στις 10 Δεκεμβρίου 2014 το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Γυναικών Πανεπιστημιακών, στην αίθουσα συνεδρίων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

➢

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Το φοιτητικό παράρτημα της ΙΕΕΕ και ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Η/Υ πραγματοποίησαν στις 11 Δεκεμβρίου Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπου η
Ψυχολόγος - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, κα Κατερίνα Παπακώτα, έκανε εισήγηση
με θέμα «Συμβουλές για τη σύνταξη του Βιογραφικού Σημειώματος για εργασία: Μυστικά Επιτυχίας &
Λάθη προς Αποφυγή». Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 70 φοιτητές.

Ενημερωτικές συναντήσεις - Εργαστήρια - Σεμινάρια

➢

Εργαστήρια Συμβουλευτικής ‘Ιατρική Ειδικότητα – Αγροτικό Ιατρείο’
Στις 6 & 8 Οκτωβρίου 2014, όπως γίνεται πριν από κάθε ορκωμοσία, πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια
συμβουλευτικής με θέμα «Ιατρική Ειδικότητα – Αγροτικό Ιατρείο» στο 1ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης
για τελειόφοιτους Ιατρικής Σχολής. Στα εργαστήρια παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις ιατρικές
ειδικότητες στην Ελλάδα (διαδικασία, δικαιολογητικά, αιτήσεις, υπολογισμός αναμονών, διευθύνσεις και
τηλέφωνα των Διευθύνσεων Υγείας) και για το αγροτικό ιατρείο (διαδικασία, κριτήρια διορισμού, δημοσίευση
της προκήρυξης και των αποτελεσμάτων, αιτήσεις, δικαιολογητικά). Τα εργαστήρια παρακολούθησαν 43
τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες της Ιατρικής Σχολής.

➢

Staff Training Week AUTh
Στο πλαίσιο του Staff Training Week του ΑΠΘ, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2014, η Σύμβουλος
Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, κα Κατερίνα Παπακώτα, και ο Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, κος
Μανόλης Χατζηγιάννης, οργάνωσαν και διεξήγαγαν εργαστήριο με θέμα «Career: Employability & entrepreneurial skills by Career Services Office».

➢

Ομαδικά Εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν στο 1ο Περιφερειακό ΓΔ στην Ιατρική
Σχολή τέσσερα Ομαδικά Εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στόχος των εργαστηρίων αυτών ήταν
η υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΠΘ είτε στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών σπουδών είτε
στη διαδικασία ένταξης στον επαγγελματικό τομέα που τους ενδιαφέρει. Τα εργαστήρια πραγματοποίησε και
συντόνισε η κα Κατερίνα Παπακώτα και αφορούσαν στα εξής: στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, βιογραφικό
σημείωμα & συνοδευτική επιστολή, συνέντευξη επιλογής προσωπικού, ενίσχυση αυτογνωσίας & λήψη
αποφάσεων (2 κύκλοι). Τα ομαδικά εργαστήρια παρακολούθησαν συνολικά 62 φοιτητές και απόφοιτοι.

➢

Ενημερωτικές Συναντήσεις για Σπουδές στη Γαλλία
Πραγματοποιήθηκαν 16 ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές και έρευνα στη Γαλλία κατά το εαρινό &
χειμερινό εξάμηνο του έτους 2014, στο 3ο & 2ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης. Σκοπός των συναντήσεων
αυτών ήταν η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΠΘ για τις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών
τους και τη διεξαγωγή έρευνας στη Γαλλία. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του Γαλλικού
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν 11 φοιτητές και απόφοιτοι.

➢

Ενημερωτικές Συναντήσεις για Σπουδές στη Γερμανία
Πραγματοποιήθηκαν 19 ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία κατά το εαρινό
και χειμερινό εξάμηνο του έτους 2014, στο 3ο & 2ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης. Σκοπός των
συναντήσεων αυτών ήταν η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΠΘ για τις δυνατότητες συνέχισης
των σπουδών τους και τη διεξαγωγή έρευνας στη Γερμανία. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους
της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD). Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν 48
φοιτητές και απόφοιτοι.

➢

Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας
Στο χειμερινό εξάμηνο 2014 πραγματοποιήθηκαν συνολικά δύο κύκλοι σεμιναρίων επιχειρηματικότητας με
τίτλο «Άσπρη και Μαύρη Ζώνη στην Επιχειρηματικότητα»
✓ Το εργαστήριο Άσπρη Ζώνη στην Επιχειρηματικότητα αφορούσε φοιτητές και απόφοιτους του ΑΠΘ που
έρχονταν για πρώτη φορά σε επαφή με την επιχειρηματικότητα και αναζητούσαν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Να αναπτύξουν επιχειρηματική κουλτούρα
Να καλλιεργήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες
Να δημιουργήσουν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα
Να καταρτιστούν στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων
Να συναναστραφούν με δημιουργικούς νέους
Να βρουν ομάδα

Το εργαστήριο είχε βιωματικό χαρακτήρα και οι συμμετέχοντες εργάζονταν με εργαλεία αυτογνωσίας,
δημιουργικότητας και δημιουργίας καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Επίσης, αναλύθηκαν έννοιες
και ορισμοί στην επιχειρηματικότητα, περιγράφηκαν επιχειρηματικές διαδικασίες μέσω πραγματικών
παραδειγμάτων και αναλύθηκαν διεξοδικά όλα τα στάδια για τη δημιουργία ενός καινοτόμου επιχειρηματικού
σχεδίου.

✓ Το εργαστήριο Μαύρη Ζώνη στην Επιχειρηματικότητα
(Master class) αφορούσε φοιτητές και απόφοιτους του
ΑΠΘ, οι οποίοι γνώριζαν τα βασικά στάδια για τη σύνταξη
ενός επιχειρηματικού σχεδίου ή είχαν συντάξει ήδη το
επιχειρηματικό τους σχέδιο και ήθελαν να «λερώσουν τα
χέρια τους» με σύγχρονες μεθοδολογίες που βασίζονται
στις αρχές του Lean Startup για τη δημιουργία σπουδαίων
προϊόντων και υπηρεσιών. Επρόκειτο για ένα εξειδικευμένο
εργαστήριο (masterclass), η μεθοδολογία του οποίου
χρησιμοποιείται από accelerators και θερμοκοιτίδες
επιχειρήσεων στο εξωτερικό και η οποία τοποθετεί το
σχεδιασμό (design) στην καρδία της ανάπτυξης προϊόντων
και υπηρεσιών.
Τα εργαστήρια παρακολούθησαν περίπου 300 άτομα.

