Συνοπτικός απολογισμός των
δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστείας
ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΜΑ-ΠΜ)
συστάθηκε τον Απρίλιο του 2014 με στόχο την υποστήριξη έργων ΕΛ/ΛΑΚ
στην κύρια θεματική περιοχή «Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις » και δευτερευόντως στις περιοχές "Αγροτική
Ανάπτυξη-Περιβάλλον" και "Εκπαιδευτικό Λογισμικό". Για την επίτευξη
του στόχου αυτού, η ΜΑ-ΠΜ διοργάνωσε σειρά σεμιναρίων και θερινών
σχολείων με στόχο την εκπαίδευση μελών και την ενεργή συμμετοχή τους
σε σχετικά έργα συνεισφοράς. Τα σεμινάρια είχαν ως αντικείμενο την
παρουσίαση λογισμικών που χρησιμοποιούνται ευρέως στις περιοχές των
επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της αγροτικής ανάπτυξης.
Τα σεμινάρια και θερινά σχολεία οργανώθηκαν σε τρεις Εκπαιδευτικές
σειρές και έλαβαν χώρα στο διάστημα Ιούλιος 2014 - Σεπτέμβριος 2015.
Για τις δυο πρώτες εκπαιδευτικές σειρές διεξήχθηκαν από ένα Θερινό
Σχολείο και από δυο εκπαιδευτικά Σεμινάρια ενώ για την τρίτη
διεξήχθηκε ένα εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Κατα τη διάρκεια των
εκπαιδευτικών δράσεων οργανώθηκαν εργασίες γύρω απο λογισμικά
όπως: Joomla!, Open ERP, Open CART, Sugar CRM, ProcessMaker, Moodle,
e-class, Scratch, Greenfoot, WEKA, QGIS, Scilab.
Στα σεμινάρια έδωσαν διαλέξεις προσκεκλημένοι ομιλητές, οι οποίοι
κατείχαν βαθιά γνώση του εκάστοτε αντικειμένου. Oι διαλέξεις
μεταδόθηκαν στο διαδίκτυο με live streaming. Επιπλέον, σε κάθε σειρά
Εκπαίδευσης δόθηκαν στους εκπαιδευόμενους προτεινόμενα θέματα και
κατευθύνσεις για έργα συνεισφοράς. Το εκπαιδευτικό υλικό των
διαλέξεων βρίσκεται στο: https://ma.ellak.gr/edu/. Οι βιντεοσκοπημένες
διαλέξεις
των
σεμιναρίων
υπάρχουν
στο:
https://ma.ellak.gr/unit/πανεπιστήμιο-μακεδονίας/. Για την υποστήριξη
των έργων συνεισφοράς, η ΜΑ-ΠΜ δημιούργησε αποθετήριο κώδικα στο
https://ma.ellak.gr/forge/projects/skepi-umv
Συνολικά, 102 άτομα (από τις 146 αρχικές εγγραφές) συμμετείχαν ενεργά
στα σεμινάρια και θερινά σχολεία της ΜΑ-ΠΜ και παρέδωσαν το σύνολο
των εργασιών που τους ανατέθηκε με αξιολόγηση που κρίθηκε
ικανοποιητική ώστε να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. Από τα έργα
συνεισφοράς που κατατέθηκαν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων
βραβεύτηκαν τα εννέα.
Εκμεταλλευόμενη την επιτυχή περάτωση των παραπάνω, η ΜΑ-ΠΜ
σκοπεύει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της για τη δημιουργία και
υποστήριξη κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ. Θα διατηρήσει και επιθυμεί να
εμπλουτίσει το αποθετήριό της στο forge με νέες συνεισφορές. Επιπλέον,
θα επιχειρήσει την συνδιοργάνωση συναντήσεων/σεμιναρίων με φορείς
όπως το Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη
Μονάδα Αριστείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με στόχο τη διάδοση

και ευρεία αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ αλλά και την ανάδειξη νέων ομάδων
συνεισφοράς.

