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Θερινό σχολείο επιχειρηματικότητας του ΠΑΜΑΚ στο Νυμφαίο
Στις έννοιες της επιχειρηματικότητας

θα εισαχθούν οι νέες και νέοι ηλικίας

14-18 ετών που θα συμμετάσχουν
τον Αύγουστο στο επταήμερο

εκπαιδευτικό και κατασκηνωτικό πρόγραμμα

ThesSummerSchool at
camp του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΠΑΜΑΚ και της ΧΑΝΘ ενώ
παράλληλα θα αναπτύξουν τις δημιουργικές

και τεχνικές ικανότητες τους
και θα λάβουν μέρος σε πληθώρα δραστηριοτήτων

στη φύση που συνδέονται

με την ενίσχυση της οικολογικής
συνείδησης τη βιωσιμότητα αλλά και
την ανάπτυξη απαραίτητων για το μέλλον

οριζόντιων δεξιοτήτων soft
skills

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε
ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μα¬

κεδονίας για το ειδικά σχεδιασμένο
πρόγραμμα που τελεί υπό τη σκέπη
της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης

της Περιουσίας του ΠΑΜΑΚ
και θα πραγματοποιηθεί στις 23 ώς 29
Αυγούστου με την τήρηση των

προβλεπόμενων

υγειονομικών πρωτοκόλλων

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν
εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και απαραίτητες

δεξιότητες στο ευχάριστο περιβάλλον

του Ορεινού Εκπαιδευτικού
Κέντρου της Χ Α Ν Θ στο Νυμφαίο
Το δε κανάλι επικοινωνίας που θα

δημιουργηθεί

με τους συμμετέχοντες-ου
σες θα διατηρηθεί ακόμη και μετά την
ολοκλήρωση του θερινού σχολείου και
θα τους εξασφαλίσει συνεχές και δια
βίου mentoring καθοδήγηση με στό¬

χο τη διευκόλυνση εισόδου τους στην
αγορά εργασίας υπογραμμίζεται στην
ανακοίνωση

Επιστημονικός υπεύθυνος για την
υλοποίηση του ThesSummerSchool
at camp και του εκπαιδευτικού υλικού

είναι ο καθηγητής του ΠΑΜΑΚ
Γιάννης Νικολαΐδης Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα περιλαμβάνει 36 διδακτικές

ώρες με ενότητες όπως αυτές που
αφορούν τον δρόμο της επιχειρηματικότητας

την καινοτομία και δημιουργικότητα

το επιχειρηματικό σχέδιο και
περιβάλλον και το προσωπικό και
εταιρικό brand καθώς κι επίσκεψη σε
τοπική επιχείρηση Το κατασκηνωτικό
πρόγραμμα περυλαμβάνει μεταξύ άλλων

παιχνίδια ρόλων π χ σε σενάρια
επιχειρηματικής καθημερινότητας ξε¬

νάγηση στο κέντρο προστασίας της
αρκούδας Αρκτούρος πεζοπορία
μαθήματα προσανατολισμού και
αστροπαρατήρηση Για δηλώσεις ενδιαφέροντος

και εγγραφές οι ενδιαφερόμενες

και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου στα thessum
merschool@uom.edu.gr και socialac
tion@ymca.gr
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