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I. ΕΠΙΚΕΨΕΙ. 

 

Επίζθεςε ηεο πξνέδξνπ ηνπ Κηλήκαηνο Αιιαγήο θ. Φώθεο Γελλεκαηά 
ζην Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
 

Επίςκεψθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ πραγματοποίθςε 
θ Πρόεδροσ του Κινιματοσ Αλλαγισ κ. Φϊφθ Γεννθματά. 

υνεχίηοντασ τον κφκλο ςυναντιςεων με κεςμικοφσ φορείσ τθσ περιοχισ, θ κ. Γεννθματά 
είχε ςφντομθ ςυνάντθςθ με τισ Πρυτανικζσ αρχζσ του Ιδρφματοσ με κφριο κζμα τισ νζεσ 
ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται για 
τθν περιοχι κατά τθ μετάβαςθ ςτθ 
μεταλιγνιτικι εποχι. 

Ο Πρφτανθσ, κακθγθτισ 
Θεόδωροσ Θεοδουλίδθσ, αφοφ 
ζκανε μία ςφντομθ αναφορά ςτθν 
παρουςία του Ιδρφματοσ ςε όλθ 
τθν περιφζρεια τθσ Δυτικισ 
Μακεδονίασ  ενθμζρωςε τθν κ. 
Γεννθματά για τθν πρόκλθςθ που 
αντιμετωπίηει το ίδρυμα ςτθν 
προςαρμογι ςτα νζα δεδομζνα τθσ 
μεταλιγνιτικισ εποχισ αλλά και ςτο 
κρίςιμο ζργο που καλείται να 
επιτελζςει  ςτθ διαμόρφωςθ του 
νζου μοντζλου ανάπτυξθσ τθσ 
περιοχισ. 

Θ κ. Γεννθματά με τθ ςειρά τθσ αναγνωρίηοντασ τθν κριςιμότθτα τθσ περιόδου αυτισ 
τόνιςε το ςτρατθγικό ρόλο του Πανεπιςτθμίου ςτθ διαδικαςία μετάβαςθσ  και επεςιμανε 
τθ ςτιριξθ που απαιτείται για το Κδρυμα, ωσ  πυλϊνα ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ. θμείωςε δε, 
ότι το Κίνθμα Αλλαγισ ζχει επεξεργαςτεί ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για τθ ςτιριξθ του 
Ιδρφματοσ τισ οποίεσ και κα παρουςιάςει ςτουσ φορείσ τθσ περιφζρειασ. Σόνιςε επίςθσ ότι θ 
μετάβαςθ για να είναι ομαλι απαιτεί πλάνο, ςχεδιαςμό, πόρουσ και τθ ςυνεργαςία όλων. 
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Επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σπληνληζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ Σρεδίνπ 
Δίθαηεο Μεηάβαζεο, θ. Κώζηα Μνπζνπξνύιε ζην Παλεπηζηήκην Δπηηθήο 
Μαθεδνλίαο. 
 

To Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ επιςκζφκθκε ο Πρόεδροσ τθσ υντονιςτικισ 
Επιτροπισ του χεδίου Δίκαιθσ Μετάβαςθσ, κ. Κϊςτασ Μουςουροφλθσ. υνεχίηοντασ τισ 
επαφζσ του με κεςμικοφσ φορείσ τθσ περιοχισ και παρουςία του Περιφερειάρχθ Δυτικισ 
Μακεδονίασ κ. Γεωργίου Καςαπίδθ, του Αντιπεριφερειάρχθ για τθ Δίκαιθ Μετάβαςθ κ. 
τζργιου Κιάνα και του Αντιπεριφερειάρχθ Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ κ. Νικόλαου 
Λυςςαρίδθ, ο κ. Μουςουροφλθσ ςυναντικθκε αρχικά με τισ Πρυτανικζσ αρχζσ του 
Ιδρφματοσ και ςτθ ςυνζχεια ακολοφκθςε τθλεδιάςκεψθ με τα μζλθ τθσ υγκλιτου, του 
Πανεπιςτθμιακοφ Ερευνθτικοφ Κζντρου «ΣΘΜΕΝΟ» και τουσ διευκυντζσ του Ιδρφματοσ. 

Ο κ. Μουςουροφλθσ τόνιςε το ςτρατθγικό ρόλο του Πανεπιςτθμίου ςτθ κατάρτιςθ και 
υλοποίθςθ του master plan για τθν  απολιγνιτοποίθςθ και απθφκυνε πρόςκλθςθ ςτα μζλθ 
τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ για ςυνεργαςία ςτθ διαμόρφωςθ του νζου παραγωγικοφ 
μοντζλου ςτθν περιοχι. θμείωςε πωσ ςθμαντικό ποςοςτό των χρθματοδοτικϊν εργαλείων 
κα διατεκεί για τθν Ζρευνα και τθν Σεχνολογία προκειμζνου να ενιςχυκοφν καινοτόμεσ 
δράςεισ για τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του Ιδρφματοσ. Ο αναβακμιςμζνοσ ρόλοσ 
και θ ενίςχυςθ του Ιδρφματοσ ςτθ διαδικαςία μετάβαςθσ ζχει άλλωςτε προ μθνϊν 
εξαγγελκεί από τθν κυβζρνθςθ ωσ ζνα από τα δϊδεκα αναπτυξιακά μζτρα για τθν περιοχι 
τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

Οι Κοςμιτορεσ των χολϊν διατφπωςαν με τθ ςειρά τουσ τισ ανθςυχίεσ τουσ για τα 
προβλιματα που κα προκφψουν τθν επόμενθ θμζρα τθσ απολιγνιτοποίθςθσ για να λάβουν 
τθ διαβεβαίωςθ του κ. Μουςουροφλθ ότι το ςχζδιο μετάβαςθσ δε κα ςυνταχκεί ςτθν Ακινα 
εριμθν τθσ περιοχισ, αλλά κα διαμορφωκεί ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ τθσ 
Δυτικισ Μακεδονίασ και με τθν αποδοχι τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 
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Συνάντηςη Εργαςίασ με τον Πρόεδρο τησ Εθνικήσ Αρχήσ Ανώτατησ 

Εκπαίδευςησ καθηγητή Περικλή Μήτκα. 

υνάντθςθ εργαςίασ με τισ Πρυτανικζσ Αρχζσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ 
πραγματοποίθςε ο Πρόεδροσ του Ανϊτατου υμβουλίου τθσ Εκνικισ Αρχισ Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ ,κακθγθτισ Περικλισ 
Μιτκασ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ, ο 
Πρφτανθσ, κακθγθτισ Θεόδωροσ 
Θεοδουλίδθσ, ανζπτυξε τουσ κεντρικοφσ 
άξονεσ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ 
του Ιδρφματοσ, ο οποίοσ κατατζκθκε 
πρόςφατα ςτθν ΕΘΑΑΕ. Παρουςίαςε 
ςτον κ. Μιτκα  τα χαρακτθριςτικά  του 
Ιδρφματοσ μζςα από τουσ δείκτεσ 
ποιότθτασ και ζρευνασ και επεςιμανε 
τον ςθμαίνοντα ρόλο του 
Πανεπιςτθμίου ςτθ μετάβαςθ τθσ 
περιοχισ ςτθ μεταλιγνιτικι εποχι. 

 Ιδιαίτερθ αναφορά ζγινε ςτα ςθμαντικά ποςοςτά κάλυψθσ των προπτυχιακϊν μακθμάτων 
εξ αποςτάςεωσ, τα οποία άγγιξαν το απόλυτο, διαςφαλίηοντασ τθν εφρυκμθ λειτουργία των 
μακθμάτων, κακϊσ και ςτθ διεξαγωγι τθσ εξεταςτικισ περιόδου, θ οποία ςε ςυντριπτικό 
ποςοςτό πραγματοποιικθκε εξ αποςτάςεωσ. 

τθ ςυνζχεια, ο κ. Μιτκασ με τθ ςυνοδεία των Πρυτανικϊν Αρχϊν μετζβθ ςτθν 
ανεγειρόμενθ Πανεπιςτθμιοφπολθ ςτθ Ηϊνθ Ενεργοφ Πολεοδομίασ τθσ πόλθσ τθσ Κοηάνθσ, 
ξεναγικθκε ςτουσ χϊρουσ τθσ και ενθμερϊκθκε από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πορεία 
των ζργων.     
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Επίζθεςε ηνπ  Αδέξνπ Πξέζβε ζηελ Ειιάδα θ. Αλάξ Φνπζετλνθ ζην 

Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

 

Σο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ 
Μακεδονίασ επιςκζφκθκε ο Πρζςβθσ 
του Αηερμπαϊτηάν ςτθν Ελλάδα κ. 
Ανάρ Χουςεϊνοφ.  ε ςυνζχεια των 
επαφϊν του με κεςμικοφσ φορείσ τθσ 
Δυτικισ Μακεδονίασ ςυναντικθκε με 
τον Πρφτανθ κ. Θεόδωρο 
Θεοδουλίδθ ςθμειϊνοντασ ότι είναι 
το πρϊτο πανεπιςτιμιο τθσ χϊρασ 
μασ το οποίο επιςκζπτεται. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ ο κ. 
Χουςεϊνοφ ανζφερε ότι κφρια 
επιδίωξι του για τα χρόνια τθσ 
κθτείασ του ωσ Πρζςβθσ ςτθν Ελλάδα 

είναι θ διαςφνδεςθ μεταξφ των δφο χωρϊν να μθν περιοριςτεί μόνο μζςω του αγωγοφ 
μεταφοράσ φυςικοφ αερίου, αλλά κυρίωσ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ 
μεταξφ των Ελλθνικϊν και των Αηζρικων πανεπιςτθμίων. Θ εκπαίδευςθ των νζων ςε 
περιβάλλον διεκνοφσ ςυνεργαςίασ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ διαπαιδαγϊγθςθ 
τθσ νζασ γενιάσ και τθ διαμόρφωςθ των θγετϊν του μζλλοντοσ. Θ υφιςτάμενθ ςυνεργαςία 
του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ με το Ajerbaijan State University of Economics ςτθν 
υλοποίθςθ του κοινοφ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν με τίτλο «Διαχείριςθ και 
μεταφορά φυςικοφ αερίου και πετρελαίου» εκπλθρϊνει ακριβϊσ το ςτόχο αυτό, ςθμείωςε 
ςε μία αποςτροφι του λόγου του. Ευχαρίςτθςε κερμά για τισ προςπάκειζσ του και τθν 
αγαςτι ςυνεργαςία μεταξφ των δφο ιδρυμάτων τον Κακθγθτι του Σμιματοσ Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν πουδϊν κ. Ευάγγελο ίςκο, ο οποίοσ διευκφνει το κοινό 
πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν.  

Ο Πρφτανθσ κ. Θεόδωροσ Θεοδουλίδθσ καλωςορίηοντασ τον κ. Πρζςβθ ανζφερε ότι 
αποτελεί τιμι μασ θ επίςκεψι του ςτο πανεπιςτιμιό μασ. θμείωςε ότι πλζον ζχουν 
αναπτυχκεί ιςχυροί δεςμοί μεταξφ των δφο ιδρυμάτων οι οποίοι μποροφν να επεκτακοφν 
και ςε άλλα επιςτθμονικά πεδία κοινοφ ενδιαφζροντοσ. Άλλωςτε, θ ςυνεργαςία με 
πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ αποτελεί ζναν από τουσ κφριουσ άξονεσ του ςτρατθγικοφ 
ςχεδιαςμοφ του Ιδρφματοσ.  

Ο κ. Χουςεϊνοφ προςζφερε ςτθ βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου ςειρά Αηζρικων βιβλίων 
ςχετικά με τθ λαογραφία, τισ τζχνεσ, τθ μουςικι και τθν ιςτορία τθσ χϊρασ. 
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II. ΔΙΑΚΡΙΕΙ  

 

Παλειιήληα Δηάθξηζε ζηελ θαηεγνξία «Καηλνηνκία ζηελ Εθπαίδεπζε» ηνπ 
δηαγσληζκνύ Education Leaders Awards. 
 
 

 
Με το χάλκινο βραβείο ςτθν κατθγορία 
Καινοτομία ςτθ Διδαςκαλία, διακρίκθκε ςτον 
Πανελλινιο Διαγωνιςμό Education Leaders 
Awards  (https://www.educationleadersawards.gr/) θ 
Πτυχιακι Εργαςία του επί Πτυχίω φοιτθτι του 
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ   κ. Γεωργίου 
Γρθγορά με κζμα: "υγγραφι διδακτικοφ 
ςεναρίου για τθ γνωριμία με τισ ρομανικζσ 
(νεολατινικζσ) γλϊςςεσ". 
 

    Θ εργαςία εκπονικθκε ςτο Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, τθσ χολισ 
Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ. 
Επιβλζπων τθσ εν λόγω εργαςίασ ιταν ο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ταφροσ Καμαροφδθσ και 
ςυνεπιβλζπων ο Κακθγθτισ π. Ειρθναίοσ Χατηθεφραιμίδθσ. 
 
   Πρόκειται για μια καινοτόμο προςζγγιςθ για τθ γνωριμία, μζςω τθσ λατινικισ, των 
λεγόμενων ρομανικϊν ι νεολατινικϊν γλωςςϊν (δθλαδι τθσ γαλλικισ, ιςπανικισ, ιταλικισ, 
πορτογαλικισ, ρουμανικισ, ςαρδθνιακισ, ακόμθ και τθσ δικισ μασ βλαχικισ), οι οποίεσ 
ομιλοφνται παγκοςμίωσ από ζνα τουλάχιςτον διςεκατομμφριο φυςικϊν ομιλθτϊν,  
(περίπου ζναν ςτουσ ζξι ςτθν υδρόγειο) ςε τζςςερισ τάξεισ, τισ δφο τελευταίεσ τάξεισ του 
Δθμοτικοφ και τισ δφο πρϊτεσ του Γυμναςίου.  
 
Από τθν αρχικι γλωςςικι ευαιςκθτοποίθςθ, μεταβαίνουμε, ςχεδόν ανεπαιςκιτωσ, ςε ζναν 
πρϊιμο  νεανικό πολυγλωςςικό γραμματιςμό, ο οποίοσ αποτελεί αφετθρία, ενδεχομζνωσ 
για μια μεταγενζςτερθ πολυγλωςςία και ςπουδζσ ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ ι ακόμθ 
και ςτουσ νευραλγικοφσ τομείσ τθσ μετάφραςθσ και τθσ διερμθνείασ. Όλα τα παραπάνω 
πραγματοποιοφνται με τθ χριςθ των Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ) 
κακϊσ και τθν καταςκευι ειδικισ  θλεκτρονικισ πλατφόρμασ για τθν ελλθνικι εκπαίδευςθ. 
Με τον τρόπο αυτό, ςτθ διαμόρφωςθ πολφγλωςςων αυριανϊν Ευρωπαίων πολιτϊν. 
. 

 
  

https://www.educationleadersawards.gr/
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Δηάθξηζε ηεο ειιεληθήο νκάδαο GOMA ζην ηειεπηαίν Copernicus 

Hackathon ηεο Euriv. 

 

 

Διάκριςθ απζςπαςε θ ελλθνικι ομάδα GOMA, 
ςτο τελευταίο Copernicus Hackathon τθσ Euriv. 
Team Leader με affiliation του Πανεπιςτθμίου 
Δυτικισ Μακεδονίασ, ιταν θ μεταδιδακτορικι 
ερευνιτρια του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 
Μακεδονίασ Όλγα Μαρκογιαννάκθ. 

το πλαίςιο του διαγωνιςμοφ δθμιουργικθκε 
υπό τθν επίβλεψθ του Κακθγθτι Ιςαάκ 
Παρχαρίδθ (Σμιμα Γεωγραφίασ-Χαροκόπειο 
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν) το καινοτόμο εργαλείο: 
MIND: Monitoring tool of masonry arch brIdges in 
Ireland using earth observatioN Data για τθν 
παρακολοφκθςθ ιςτορικϊν γεφυρϊν, οι οποίεσ 
αποτελοφν ταυτόχρονα μνθμεία αλλά και βαςικά 
ςτοιχεία του ςιδθροδρομικοφ και οδικοφ 

δικτφου. υγκεκριμζνα, το MIND ςτοχεφει ςτον εντοπιςμό και τθν καταγραφι τρωτϊν 
ςθμείων των γεφυρϊν με μεκόδουσ και τεχνικζσ Δορυφορικισ Σθλεπιςκόπθςθσ, ενϊ 
παράλλθλα αξιοποιεί δεδομζνα από επιτόπιεσ γεωτεχνικζσ και δομοςτατικζσ παρατθριςεισ. 
Θ παρουςίαςθ βρίςκεται εδϊ. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1L4s1VsX8EjpoM5RAltjhjkTgOq9zruVF/view


ΣΕΤΧΟ ΙΟΤΝΙΟΤ-ΙΟΤΛΙΟΤ 2020 

 

 
7 

ΙII. ΔΡΑΕΙ –ΝΕΑ 

 

Οινθιεξώζεθε κε επηηπρία ε εμεηαζηηθή κε θπζηθή παξνπζία θνηηεηώλ. 

 

Ολοκλθρϊκθκε με ιδιαίτερθ επιτυχία και χωρίσ 
κανζνα πρόβλθμα  θ εξεταςτικι με φυςικι παρουςία 
των φοιτθτϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 
Μακεδονίασ. τθν εξεταςτικι ςυμμετείχαν πάνω από 
300 φοιτθτζσ που προζρχονταν από τα Σμιματα 
Μθχανολόγων Μθχανικϊν, Χθμικϊν Μθχανικϊν, 
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν 
Τπολογιςτϊν και από τθ χολι Καλϊν Tεχνϊν. 

Θ όλθ διαδικαςία, που ξεκίνθςε ςτισ 22-6-2020 και 
ολοκλθρϊκθκε ςτισ 7-7-2020,  τελοφςε υπό τθν επίβλεψθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ 
Τγειονομικισ  Κρίςθσ, που κζςπιςε ζγκαιρα το Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ. 

Με οδθγό το εγχειρίδιο τθσ επιτροπισ, τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ και τισ επιςθμάνςεισ του 
υπευκφνου προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων DPO του Πανεπιςτιμιου, τθρικθκαν όλα 
τα απαιτοφμενα μζτρα: κακθμερινζσ απολυμάνςεισ των χϊρων, απαραίτθτεσ αποςτάςεισ 
ςτισ αίκουςεσ με ειδικι ςιμανςθ ςτισ κζςεισ όπου επιτρζπονταν να κάκονται οι φοιτθτζσ , 
αντιςθπτικά και προςτατευτικζσ μάςκεσ  για κάκε φοιτθτι, κερμομετριςεισ πριν και μετά 
τθν εξζταςθ, αεριςμόσ χϊρων κλπ .  

Θ όλθ διαδικαςία αποτελεί οδθγό και  για τισ επόμενεσ εξεταςτικζσ περιόδουσ, ανάλογα 
βζβαια με τθν πορεία τθσ παγκόςμιασ υγειονομικισ κρίςθσ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί θ ςθμαντικι ςυμβολι και πολφτιμθ βοικεια του Προζδρου τθσ 
Επιτροπισ Διαχείριςθσ Τγειονομικισ Κρίςθσ του Π.Δ.Μ. Κ. Σςανακτςίδθ, των μελϊν αυτισ 
(Μ. Κουράκου, Σμιμα Μαιευτικισ, Δ. Παπουτςι, Σμιμα Μαιευτικισ, Μ. Σηθτθρίδου, Σμιμα 
Μαιευτικισ, Ι. Βεντοφλθ, Σμιμα Εργοκεραπείασ, Κ. Κατςιάνα , Σμιμα Εργοκεραπείασ, Α. 
Ανδρεοποφλου, Σμιμα Εργοκεραπείασ, Μ. Κυριακίδου, Σμιμα Εργοκεραπείασ, Γ. 
Μανομενίδθ, Σμιμα Εργοκεραπείασ, Π. Εςκιτηι, Σμιμα Μαιευτικισ ), των Πρόεδρων των 
Σμθμάτων (Γ.Νενζ, Σμιματοσ Μθχανολόγων 
Μθχανικϊν, Η. Φροντιςτι, Σμιματοσ 
Χθμικϊν Μθχανικϊν, Π. Αγγελίδθ, Σμιματοσ 
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν 
Τπολογιςτϊν και Ι. Ηιϊγα, Σμιματοσ 
Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν), των 
φοιτθτϊν του Προγράμματοσ 
Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Ενεργειακζσ 
Επενδφςεισ και Περιβάλλον», του Ιατρικοφ 
υλλόγου Κοηάνθσ, του Διμου Κοηάνθσ.  

https://ece.uowm.gr/
https://ece.uowm.gr/
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Κφριο μζλθμα αποτελεί θ αςφάλεια των φοιτθτϊν και προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ το 
Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ κα ςυνεχίηει να εργάηεται και το προςεχζσ χρονικό 
διάςτθμα. 

 

Τειεηή Λήμεο γηα ην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα «Σύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο 
ζηε Δηδαζθαιία ηεο Ειιεληθήο Γιώζζαο». 
 

ε κλίμα απόλυτθσ ικανοποίθςθσ και μζςω τθλεδιάςκεψθσ πραγματοποιικθκε θ τελετι 
λιξθσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ «φγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδαςκαλία τθσ 
Ελλθνικισ Γλϊςςασ», που υλοποίθςε το Ινςτιτοφτο Ελλθνικισ Γλϊςςασ του 
Πανεπιςτθμιακοφ Ερευνθτικοφ Κζντρου «ΣΘΜΕΝΟ» ςε ςυνεργαςία με το Σμιμα Ελλθνικισ 

Γλϊςςασ, Λογοτεχνίασ και 
Πολιτιςμοφ του Πανεπιςτθμίου 
Αργυροκάςτρου ςτθν Αλβανία. 

Μζςω του προγράμματοσ, 
ςυνολικισ διάρκειασ ζξι μθνϊν και 
με τθ χριςθ ειδικισ ψθφιακισ 
πλατφόρμασ, ςφγχρονθσ και 
αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ, οι 
εκπαιδευτικοί των ςχολείων τθσ 
Ελλθνικισ μειονότθτασ ςτθν 
Αλβανία επιμορφϊκθκαν ςτισ 
μεκόδουσ ανάπτυξθσ και ενίςχυςθσ 
τθσ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ 
γλϊςςασ ςε δίγλωςςα 
περιβάλλοντα μάκθςθσ 

«Οι τίτλοι τζλουσ αποτελοφν ταυτόχρονα και τίτλουσ αρχήσ για νζεσ δράςεισ ςυνεργαςίασ» 
ανζφερε ςτθν ζναρξθ τθσ τελετισ θ Διευκφντρια του Ινςτιτοφτου Ελλθνικισ Γλϊςςασ και 
ςυντονίςτρια του προγράμματοσ, Κακθγιτρια Ελζνθ Γρίβα. Θ κ. Γρίβα ςυνεχάρθ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ των μειονοτικϊν ςχολείων για τισ άοκνεσ προςπάκειεσ τουσ να εμφυςιςουν 
ςτουσ μακθτζσ τθν αγάπθ τουσ για τθν ελλθνικι γλϊςςα και ευχαρίςτθςε όλουσ όςουσ 
ςυνεργάςτθκαν για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ και ιδιαίτερα τον ερευνθτι του 
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ κ. πφρο Μποφρα για τθν πολφτιμθ ςυνειςφορά του 
ςτο πρόγραμμα. 

Ο Αντιπρόεδροσ του Πανεπιςτθμιακοφ Ερευνθτικοφ Κζντρου «ΣΘΜΕΝΟ», Κακθγθτισ 
Δθμιτρθσ τθμονιάρθσ, υπογράμμιςε τον ενκουςιαςμό του για τθν προςπάκεια και το ζργο 
που ζχει επιτευχκεί, το οποίο δεν περιορίηεται μόνο ςε ακαδθμαϊκό επίπεδο αλλά 
πρωτίςτωσ ςε εκνικό και τόνιςε τθν πρόκεςθ του Πανεπιςτθμίου για διαρκι ςυνεργαςία με 
τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ μειονότθτασ μζςα και από άλλα Σμιματα του Ιδρφματοσ και τθν 
ανάπτυξθ εργαλείων που μποροφν να αξιοποιθκοφν. 

Ο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ του Σμιματοσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, Λογοτεχνίασ και Πολιτιςμοφ 
του Πανεπιςτθμίου Αργυροκάςτρου, κ. Παναγιϊτθσ Μπάρκασ ανζφερε τθν ικανοποίθςι του 
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για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ επιμόρφωςθσ και τόνιςε τθν ανάγκθ διαρκοφσ 
επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ μειονότθτασ. Ευχαρίςτθςε το Πανεπιςτιμιο Δυτικισ 
Μακεδονίασ για τθν ανταπόκριςθ και ςτιριξθ που απζδειξε με τθν υλοποίθςθ δράςεων για 
τθν ενίςχυςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτθν περιοχι. Θ ςυνεργαςία αυτι 
ανοίγει νζουσ δρόμουσ και ευκαιρίεσ ςυμπράξεων ςτο χϊρο τθσ ελλθνόγλωςςθσ 
εκπαίδευςθσ ςτουσ μειονοτικοφσ πλθκυςμοφσ, ανζφερε με τθ ςειρά του ο κ. Μπάρκασ.  

Οι εκπαιδευτικοί των  μειονοτικϊν ςχολείων, αναφζρκθκαν με εγκωμιαςτικά λόγια ςτο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα και ςτθν υψθλι προςτικζμενθ αξία του προγράμματοσ ςτο ζργο 
τουσ.  

Ο κ. Μποφρασ, ωσ κφριοσ ςυντελεςτισ ςτθν υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ ανζφερε ότι 
προςδοκία όλων είναι θ ςυμβολι του προγράμματοσ αυτοφ ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθσ  
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Με ςπρνιόγνπο ζηειερώζεθε ε δνκή Μνλάδαο Υπνζηήξημεο Φνηηεηώλ 

Εππαζώλ Οκάδσλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Υπνζηήξημε 

Παξεκβάζεσλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Φνηηεηώλ». 
 

 

Με ψυχολόγουσ ςτελεχϊκθκε θ δομι Μονάδασ Τποςτιριξθσ Φοιτθτϊν Ευπακϊν Ομάδων 
(ΜΤΦΕΟ), ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Τποςτιριξθ Παρεμβάςεων Κοινωνικισ 
Μζριμνασ Φοιτθτϊν». 

Θ εν λόγω δομι ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτισ ακαδθμαϊκζσ ςπουδζσ 
των φοιτθτϊν με διαφορετικζσ ικανότθτεσ, απαιτιςεισ και ανάγκεσ, μζςω τθσ παροχισ 
προςαρμογϊν ςτο περιβάλλον, υποςτθρικτικϊν τεχνολογιϊν πλθροφορικισ, υπθρεςιϊν 
πρόςβαςθσ ,ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και οικονομικϊν ενιςχφςεων.  

Οι ψυχολόγοι, οι οποίοι κα κατανεμθκοφν γεωγραφικά ςτισ πζντε πόλεισ που εδρεφει το 
Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ, κα ςτελεχϊςουν τον Σομζα υμβουλευτικισ και 
Ψυχολογικισ Τποςτιριξθσ, προςφζροντασ υπθρεςίεσ ςε όλο το ανκρϊπινο δυναμικό του 
Ιδρφματοσ. 

Σισ ψυχολόγουσ καλωςόριςαν ο Πρφτανθσ, Κακθγθτισ Θεόδωροσ Θεοδουλίδθσ, θ 
Αντιπρυτάνιςςα Διοικθτικϊν Τποκζςεων, κακθγιτρια Άννα πφρτου και ο επιςτθμονικά 
υπεφκυνοσ του προγράμματοσ και Πρόεδροσ του Σμιματοσ Ψυχολογίασ, κακθγθτισ 
Δθμιτρθσ Πνευματικόσ. τθ ςυνζχεια περιθγικθκαν ςτισ πόλεισ ςτισ οποίεσ κα 
εγκαταςτακοφν, προκειμζνου να αναλάβουν ζργο. 
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Τν Δηηδξπκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Δεκηνπξγηθή 

Γξαθή», πξαγκαηνπνίεζε Θεξηλό Σρνιείν. 

Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν 
πουδϊν όλα τα χρόνια λειτουργίασ 
του, επιδιϊκει τθν ενεργι 
ςυμμετοχι του ςτθ διάχυςθ αλλά 
και τθν παραγωγι γνϊςθσ γφρω 
από το αντικείμενο τθσ 
Δθμιουργικισ Γραφισ. ε αυτό το 

πλαίςιο δράςθσ και δθμιουργικότθτασ, λειτοφργθςε ςτο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ 
το πρϊτο Θερινό χολείο (Summer School) Δθμιουργικισ Γραφισ, το οποίο απευκυνόταν –
με δωρεάν ςυμμετοχι- ςε φοιτθτζσ του Διιδρυματικοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν 
πουδϊν Δθμιουργικι Γραφι. Σα μακιματα υλοποιικθκαν κατά το πρϊτο δεκαιμερο του 
Ιουλίου ςε κακθμερινι βάςθ και μζςα από θλεκτρονικι πλατφόρμα διδαςκαλίασ.  

κοπόσ του κερινοφ αυτοφ προγράμματοσ υπιρξε θ ενίςχυςθ του ςχετικοφ κεωρθτικοφ και 
εμπειρικοφ υπόβακρου ςτον τομζα τθσ Δθμιουργικισ Γραφισ ςτθν ελλθνικι 
πραγματικότθτα. Μζςα από ζνα κατάλλθλο επιςτθμονικό και δθμιουργικό περιβάλλον για 
τθν προϊκθςθ τθσ Δθμιουργικισ Γραφισ, τα μακιματα του Θερινοφ χολείου 
πραγματεφονταν εξειδικευμζνουσ τομείσ του γενικότερου αντικειμζνου και ζδωςαν τθν 
ευκαιρία ςε όςουσ το παρακολοφκθςαν να αςχολθκοφν με εκφάνςεισ τθσ λογοτεχνίασ και 
τθσ δθμιουργικισ παραγωγισ του λόγου, κακϊσ και τθσ πολιτιςμικισ παραγωγισ ευρφτερα. 
Παράλλθλα, οι ςυναντιςεισ αυτζσ αποτζλεςαν αφορμι οι φοιτθτζσ να ςυναντιςουν 
ςυγγραφείσ και δθμιουργοφσ διεκνοφσ κφρουσ και με αναγνωριςμζνθ εξειδίκευςθ ςτον 
τομζα τουσ. 
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IV. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Παξαθνινύζεζε θαιιηέξγεηαο θξόθνπ Κνδάλεο κε ρξήζε κε- 
επαλδξσκέλσλ ηπηάκελσλ νρεκάησλ. 
 

Πραγματοποιικθκαν με επιτυχία οι πρϊτεσ πτιςεισ πάνω από καλλιζργειεσ  κρόκου 
Κοηάνθσ ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ προγράμματοσ «ΔΙΑ- Παρακολοφκθςθ καλλιζργειασ 
κρόκου Κοηάνθσ με Mθ επανδρωμζνα Ιπτάμενα Οχιματα». Σο μθ επανδρωμζνου ιπτάμενο 
όχθμα (drone), τφπου Xbee, πζταξε και ςυνζλλεξε εικόνεσ πάνω από τισ ακόλουκεσ 
περιοχζσ: αμνια, Κιτρινζρι, Παντηιάβα, Γυαλόχωμα, Κοιμθτιρια, Αυλαγασ.  

 

 

Παραμετροποίηςη αιςθητήρων εδάφουσ  

Επιπλζον πραγματοποιικθκε με επιτυχία θ δειγματολθψία περιβαλλοντικϊν μετριςεων 
από τα αντίςτοιχα χωράφια με τθ χριςθ ειδικϊν αιςκθτιρων εδάφουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, 
μελετικθκαν χαρακτθριςτικά του εδάφουσ ςχετικά με τθν υγραςία, τθ κερμοκραςία, αλλά 
και τθν υγραςία φυλλϊματοσ.  

Θ πρόταςθ DIAS υιοκετεί τεχνικζσ Αγροκαλλιζργειασ Ακριβείασ (Precision Agriculture για να 
βοθκιςει τουσ καλλιεργθτζσ κρόκου να:  

 αντιδράςουν πιο γριγορα ςε απειλζσ (ηιηάνια, παράςιτα, μφκθτεσ, ηϊα)  

 εξοικονομιςουν χρόνο ςτισ μεκόδουσ που λαμβάνουν χϊρα ςτισ καλλιζργειεσ 
(πρόοδο τθσ καλλιζργειασ, αξιολόγθςθ τεχνικϊν προςταςίασ τθσ)  

 

Απεικόνιςη απογείωςησ 
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 βελτιϊςουν τισ τιμζσ των δεικτϊν που αφοροφν τθν καλλιζργεια ςε πραγματικό 
χρόνο και να υπολογίςουν τθν απόδοςθ τθσ. 

 βελτιςτοποιιςουν τθ χριςθ των ειςροϊν  

το πρόγραμμα  DIAS, το οποίο ςυντονίηει θ Επίκουρθ Κακθγιτρια του Σμιματοσ 
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν του Πανεπιςτιμιου Δυτικισ 
Μακεδονίασ, Ματίνα Μπίμπθ, ςυμμετζχουν ο Αναγκαςτικόσ υνεταιριςμόσ 
Κροκοπαραγωγϊν Κοηάνθσ, θ εταιρία ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΠΕ και το Πανεπιςτιμιο Δυτικισ 
Μακεδονίασ. 
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 Δεύηεξε ζπλάληεζε εκπιεθνκέλσλ κεξώλ ηνπ έξγνπ Interreg Europe E-

MOB. 

Πραγματοποιικθκε ςτο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ θ δεφτερθ Σεχνικι υνάντθςθ 
τθσ Περιφερειακισ Ομάδασ Εμπλεκομζνων Μερϊν του Ευρωπαϊκοφ ζργου E-MOB. Θ 
ςυνάντθςθ ζγινε δια ηϊςθσ, τθρϊντασ όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ για τον COVID-
19 και τισ ςχετικζσ επίςθμεσ οδθγίεσ του Πανεπιςτθμίου. 

Ο γενικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ προϊκθςθ νζων ολοκλθρωμζνων δράςεων και θ 
βελτίωςθ υπαρχουςϊν ςτον τομζα τθσ θλεκτροκίνθςθσ, κακϊσ και θ προϊκθςθ τθσ 
θλεκτροκίνθςθσ ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ, όπωσ και ςτισ ςυγκοινωνίεσ τθσ περιφζρειασ 

γενικότερα. 

Σο ζργο αυτό ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για 
τθν περιοχι τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτθν 
οποία εξελίςςεται ςταδιακά θ 
απολιγνιτοποίθςθ και το Τπουργείο Ενζργειασ 
και Περιβάλλοντοσ επιδιϊκει μζςω ειδικϊν 
φορολογικϊν κινιτρων να προςελκφςει 
επενδφςεισ που ςυνδζονται με τον κλάδο τθσ 
θλεκτροκίνθςθσ ςτθν περιφζρειασ. 

τθ ςυνάντθςθ οι εκπρόςωποι των 
εμπλεκόμενων φορζων που παρευρζκθςαν 
(Περιφερειακι Ζνωςθ  ΑμεΑ, Διμοσ 
Νεςτορίου, ΔΕΔΔΘΕ, κ.α.), κλικθκαν να 
ορίςουν τον κφριο κεματικό άξονα ςτον οποίο 
κα επικεντρωκεί το ζργο ςτθν Περιφζρεια και 
ςυμφϊνθςαν ότι αυτόσ κα είναι «θ αφξθςθ 
των ςτακμϊν φόρτιςθσ, με ειδικι μζριμνα και 
ςτθν προςβαςιμότθτα από άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ».  

Με ζμφαςθ ςτον άξονα αυτό, κα ακολουκιςει μζςα ςτο επόμενο διάςτθμα θ αξιολόγθςθ 
τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ προόδου ςε κζματα θλεκτροκίνθςθσ ςτισ ςυμμετζχουςεσ ςτο 
ζργο περιφζρειεσ, από εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ και κα προκφψουν προτάςεισ 
βαςιςμζνεσ πρωτίςτωσ ςε καλζσ πρακτικζσ του εξωτερικοφ, ϊςτε να καταρτιςτεί το ςχζδιο 
δράςθσ τθσ περιφζρειασ ςτθν θλεκτροκίνθςθ και να δοκοφν επιςτθμονικζσ κατευκφνςεισ 
προσ τθν αξιοποίθςθ εν δυνάμει χρθματοδοτιςεων τόςο του ΠΕΠΔΤΜ, όςο και του Σαμείου 
Δίκαιθσ Μετάβαςθσ. 
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Σπκκεηνρή ηνπ ηκήκαηνο Πεξηθεξεηαθήο θαη Δηαζπλνξηαθήο αλάπηπμεο 
ζηε δηαδηθηπαθή ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ Sarure - πξσηνβνπιία γηα ην 
εκπόξην ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 
 
 

Πραγματοποιικθκε διαδικτυακά το 3ο 
κεματικό ςεμινάριο του προγράμματοσ.  
Σο ζργο Sarure υλοποιείται ςτo πλαίςιο 
του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Interreg 
Europe 2014-2020. τόχοσ του ζργου 
Sarure είναι θ προϊκθςθ των 
περιφερειακϊν πολιτικϊν για τθν ενίςχυςθ 
του λιανικοφ εμπορίου, τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ και καινοτομίασ των 
μικρομεςαίων επιχειριςεων.  
τo πλαίςιο τθσ ςυνάντθςθσ, υπιρξε 

ςυμμετοχι όλων των εκπροςϊπων από τισ 7 χϊρεσ που ςυμμετάςχουν (Ελλάδα, Ιςπανία, 
Γερμανία, Πολωνία, Ιρλανδία, Φινλανδία, ουθδία), οι οποίοι κλικθκαν να παρουςιάςουν 
τισ καλζσ πρακτικζσ τισ οποίεσ θ κάκε χϊρα υλοποιεί, ϊςτε να ςτθρίξει με καινοτόμεσ 
μεκόδουσ το λιανικό εμπόριο ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Επιπρόςκετα, 
πραγματοποιικθκε ανταλλαγι πρακτικϊν και εμπειριϊν των εταίρων του ζργου. 
Σο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ, ωσ ζνασ από τουσ εκπροςϊπουσ τθσ χϊρασ, 
προχϊρθςε ςε παρουςίαςθ εταιρείασ λιανικοφ εμπορίου με τουσ ιδιοκτιτεσ να εκφράηουν 
κζςεισ και απόψεισ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ και τα προβλιματα του κλάδου. Οι 
παρουςιάςεισ των  καλϊν πρακτικϊν όλων το χωρϊν ςυνοπτικά περιλάμβαναν τα εξισ: 

 Τποςτιριξθ λιανικοφ εμπορίου, επιχειρθματικοφσ ελζγχουσ και χρθματοδοτιςεισ για 
τθν υποςτιριξθ κενϊν εμπορικϊν κζςεων. 

 Καινοτόμεσ περιφερειακζσ χρθματοοικονομικζσ προωκθτικζσ επιλογζσ. 
 Οικονομικι υποςτιριξθ για παράδοςθ κατ’οίκον ςε είδθ παντοπωλείου. 
 Πλατφόρμα επικοινωνίασ ικανοτιτων για άτομα που εργάηονται ςε ζργα 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ και δοκιμι νζων τρόπων χρθματοδότθςθσ. 
 Χρθματοδότθςθ ςυςτιματοσ πολλαπλϊν υπθρεςιϊν για πολφ μικρζσ αγροτικζσ 

περιοχζσ. 

τθν ιςτοςελίδα του Sarure (https://www.interregeurope.eu/sarure/),αναρτϊνται άρκρα 
ςχετικά με το ζργο και γενικότερα με το λιανικό εμπόριο ςτισ περιοχζσ των εταίρων.  
 

 

 

  

https://www.interregeurope.eu/sarure/
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Τκήκα Εηθαζηηθώλ θαη Εθαξκνζκέλσλ Τερλώλ| Μεγάιε απήρεζε γηα ηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ LIFE ARCPROM. 
 
 

Θ ιςτοςελίδα του ζργου 
LIFEARCPROM ζχει τεκεί ςε πλιρθ 
λειτουργία και ζχει ιδθ 
προςελκφςει μζχρι τϊρα πάνω από 
4.500 επιςκζπτεσ.. Θ απιχθςι τθσ 
ζχει να κάνει με τθν ενεργό 
ςυμμετοχι τόςο των κακθγθτϊν 
όςο και των φοιτθτϊν του 
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 
Μακεδονίασ ςτθν καταςκευι τθσ. 
Θ ιςτοςελίδα ολοκλθρϊκθκε 
επίςθμα ςτο τζλοσ Μαρτίου 2020 
και εγκαινιάςτθκε επίςθμα ςτουσ 
Ψαράδεσ Πρεςπϊν ςτισ 4 Ιουλίου 
2020 ςτο πλαίςιο τθσ 
προετοιμαςίασ τθσ Εικαςτικισ 

Πορείασ προσ τισ Πρζςπεσ για το 2021.Θ διεφκυνςθ είναι θ εξισ: 
http://lifearcprom.uowm.gr/ 

Σο ζργο LIFE ARCPROM ζχει ςαν ςτόχο τθν βελτίωςθ των όρων ςυνφπαρξθσ τθσ καφζ 
αρκοφδασ και του ανκρϊπου ςε τρία Εκνικά Πάρκα τθσ Ελλάδασ (Πρεςπϊν, Β.Πίνδου, 
Οροςειράσ Ροδόπθσ) και ςε ζνα τθσ Ιταλίασ ( Majella). Θ καφζ αρκοφδα (Ursus arctos) είναι 
ζνα είδοσ που απειλείται με εξαφάνιςθ και χαρακτθρίηεται ωσ «είδοσ προτεραιότθτασ», 
όντασ απόλυτα προςτατευόμενο από τθν Ευρωπαϊκι νομοκεςία. Σο κακεςτϊσ διατιρθςθσ 
του είδουσ ςτθν Ελλάδα υπάγεται ςτθν κατθγορία «κινδυνεφοντα», ενϊ το υποείδοσ τθσ 
καφζ αρκοφδασ των Απεννίνων (Ursus arctos marsicanus) που ςυναντάται ςτο Εκνικό Πάρκο 
τθσ Μajella υπάγεται ςτθν κατθγορία «κριςίμωσ κινδυνεφοντα». 

Εταίροι του ζργου είναι τζςςερα Εκνικά Πάρκα (Πρεςπϊν, Β.Πίνδου, Οροςειράσ Ροδόπθσ 
και Majella), δφο πανεπιςτιμια (Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ-Σμιμα Εικαςτικϊν και 
Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν και τo Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ-Σμιμα Κτθνιατρικισ), και δφο 
περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ (Καλλιςτϊ και WWF Iταλίασ). Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται 
κατά 75% από το πρόγραμμα LIFE τθσ ΕΕ, το Πράςινο Σαμείο και ιδίουσ πόρουσ των εταίρων, 
ενϊ το ςυνολικό του budget είναι 2.786,497 €. 

http://lifearcprom.uowm.gr/


ΣΕΤΧΟ ΙΟΤΝΙΟΤ-ΙΟΤΛΙΟΤ 2020 

 

 
17 

Ο ιςτότοποσ ςχεδιάςτθκε με ζνα δθμιουργικό τρόπο αποτελϊντασ από μόνοσ του μια 
εικαςτικι πρόταςθ. χεδιάςτθκε θ οπτικι ταυτότθτα, επαναςχεδιάςτθκαν οι χάρτεσ των 
Εκνικϊν Πάρκων  και εν γζνει δθμιουργικθκαν γραφιςτικζσ προτάςεισ για κάκε υποενότθτα 
του ιςτότοπου. τον ιςτότοπο κυριαρχεί θ εικόνα τθσ αρκοφδασ που παρουςιάηεται με 
ποκιλόμορφεσ εικαςτικζσ προςεγγίςεισ που δθμιουργικθκαν τόςο από τθν δθμιουργικι 
ομάδα όςο και από φοιτθτζσ/τριεσ του ΣΕΕΣ. Σο βαςικό ςυνκετικό ςτοιχείο που κυριαρχεί 
είναι το κινοφμενο ψθφιακό γλυπτό τθσ αρχικισ ςελίδασ με τα μελιςςάκια να ίπτανται γφρω 
από μια αρκοφδα. 
  Εκτόσ από τθν διοικθτικι αποτελεςματικότθτα, ο ιςτότοποσ αποτελεί τόςο ζνα 
εκπαιδευτικό εργαλείο όςο και μια καλλιτεχνικι πρόταςθ. 
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V. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ.  

Σα προςφερόμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ 
καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα γνωςτικϊν αντικειμζνων και παρζχουν εξειδίκευςθ των φοιτθτϊν ςε 
επιςτθμονικά πεδία αιχμισ. Για το Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ, τα Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα πουδϊν αποτελοφν ζνα ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενο πεδίο διδαςκαλίασ και ζρευνασ 
που ςυγκεντρϊνει ζντονο ενδιαφζρον ςπουδαςτϊν από όλθ τθν επικράτεια. Για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
2020-21, ςτα ιδθ προκθρυχκζντα ζχουν προςτεκεί και τα εξισ Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν 
πουδϊν: 

 

Πολυτεχνική χολή 

 

Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

 «Βιοΰατρική Μηχανική»-“Master of Science in Biomedical Engineering” 
Διευκυντισ Π.Μ.. : Επίκουροσ Κακθγθτισ, Αλζξανδροσ Σςουκνίδασ 
Ιςτότοποσ Π.Μ.. : https://biomed.uowm.gr/ 
 

  Σμήμα Χημικών Μηχανικών 

 

 Δ.Π.Μ.. «Ενεργειακζσ Επενδφςεισ και Περιβάλλον»-“MSc of Energy Investments And 
Environment-M.Sc. EN.I.EN.” 

 Διευκυντισ Δ.Π.Μ.. : Κακθγθτισ, Κωνςταντίνοσ Σςανακτςίδθσ 

 Ιςτότοποσ Δ.Π.Μ..: https://enien.uowm.gr 

 

  
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιςτικών Επιςτημών 
 

Παιδαγωγικό Σμήμα Νηπιαγωγών 

 

 Δ.Π.Μ.. «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ: Εκπαίδευςθ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, το Περιβάλλον και 
τθν Σεχνολογία»-“Educational Sciences: Science, Environment, and Technology in Education”. 

 Διευκφντρια Δ.Π.Μ.. : Αν. Κακθγιτρια, Πθνελόπθ Παπαδοποφλου 

 Ιςτότοποσ Δ.Π.Μ..: http://www.fepms.edu.uowm.gr/ 

 

Σχολή Καλών Τεχνών 
 

Σμήμα Εικαςτικών και Εφαρμοςμζνων Σεχνών 
 

 «Εικαςτικζσ Σζχνεσ και τοπίο: προςεγγίςεισ του φυςικοφ και αςτικοφ χϊρου»-“Visual Arts 
and Landscape:Approaches to Natural and Urban Space”. 
Διευκυντισ Π.Μ.. : Κακθγθτισ, Ιωάννθσ Ηιϊγασ 
Ιςτότοποσ Π.Μ.: http://eetf.uowm.gr  
 
 
 

 

https://biomed.uowm.gr/
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Σχολή Οικονομικών Επιςτημών 
 

Σμήμα Λογιςτικήσ και Χρηματοοικονομικήσ 

 «Λογιςτικι και Ελεγκτικι»-“M.Sc in Accounting and Auditing” 
 Διευκφντρια Π.Μ..: Κακθγιτρια, Θλζκτρα Πιτόςκα 
 Ιςτότοποσ Π.Μ..: : https://mle.uowm.gr/ 
 
Σμήμα Πληροφορικήσ 
 

 Δ.Π.Μ.. «Προθγμζνεσ Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Τπθρεςίεσ»-“Modern Information 
Technologies and Services”. 
Διευκυντισ Δ.Π.Μ.. : Κακθγθτισ, Άγγελοσ Μιχάλασ 
Ιςτότοποσ Δ.Π.Μ..:  https://msc.cs.uowm.gr/  

 

  



ΣΕΤΧΟ ΙΟΤΝΙΟΤ-ΙΟΤΛΙΟΤ 2020 

 

 
20 

Τν Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηέινο: 

  
 

Σηο πλαίζιο προώθηζης και διαθήμιζης ηοσ έργοσ ηοσ ηόζο ενηός όζο 

και εκηός ηων ηειτών ηης τώρας:  
 

 
 

Πραγμαηοποιεί 
 

ειρά προωκθτικϊν βίντεο ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα 

  

 https://www.youtube.com/watch?v=7lwtj-R1poc 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=955l_T-DOvM 

 

Αναμορθώνει 
 

Σθν κεντρικι του ιςτοςελίδα 

 

 https://www.uowm.gr/ 

 

 

Σσμμεηέτει 
 

τθν 85θ Διεκνι Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ, με δικό του περίπτερο, ενιςχφοντασ ζτςι τθν 

παρουςία του ςτον ακαδθμαϊκό χάρτθ τθσ χϊρασ 

 

 

Σσνδιαλέγεηαι 

 

Με Πανεπιςτιμια τθσ Αμερικισ ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ υνεργαςίασ , που προωκεί 

το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (Iinternational Aacademic Ppartnership Pprogram 

Greece). Σο IAPP, είναι ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα που κακοδθγεί τα Πανεπιςτιμια, 

μζςω ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου, ςτθν ανάπτυξθ ουςιαςτικϊν και μακροχρόνιων 

ςυνεργαςιϊν με Πανεπιςτιμια τθσ Αμερικισ. Σο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ ζχει 

ιδθ λάβει προτάςεισ ςυνεργαςίασ από ςθμαντικά Αμερικανικά Πανεπιςτιμια και ξεκίνθςε 

επαφζσ. 

https://www.youtube.com/watch?v=7lwtj-R1poc
https://www.youtube.com/watch?v=955l_T-DOvM
https://www.uowm.gr/

