
SummerThes School

ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ THESSUMMERSCHOOL.UOM.GR

04-08
ΜΑΪΟΥ 2021

Εξ αποστάσεως

4ωρες διαλέξεις

Διάρκεια: 20 ώρες
Βεβαίωση παρακολούθησης από 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή 
μορφή
Καλεσμένοι-έκπληξη

120€/άτομο*

22-29
ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Διά ζώσης στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας**
4ωρες διαλέξεις

Διάρκεια: 24 ώρες

Καθημερινή διατροφή
Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

Βεβαίωση παρακολούθησης από 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή 
και έντυπη μορφή
Επιπρόσθετες, προαιρετικές 
ενότητες ποικίλης 
θεματολογίας***

220€/άτομο*

*: σημαντικές εκπτώσεις για ομαδικές ή "early bird" εγγραφές

**: εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ειδάλλως, το πρόγραμμα θα 
γίνει εξ αποστάσεως, με χαμηλότερο κόστος και χωρίς επισκέψεις ή 
έντυπο υλικό

***: οι διαθέσιμες ενότητες (π.χ. 3D printing και επιχειρηματικότητα, 
ρομποτική και επιχειρηματικότητα) θα οριστικοποιηθούν εν καιρώ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Τηλ: 2310 891 227 

Email: thessummerschool@uom.edu.gr

Social: fb.com/thessummerschool

Γιάννης Νικολαΐδης, 

Καθηγητής, Πα.Μακ.

Κωνσταντίνος Φούσκας, 

Επίκουρος Καθηγητής, Πα.Μακ.

Παντελής Αγγελίδης, 

Ιδρυτής Vidavo, τέως πρόεδρος 

Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

Θεόφιλος Μυλωνάς, 

Συνιδρυτής YSS, Exandia, TEC Stories 

Fund, Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Π.Β.Ε

Σοφία Παναγιωτίδου, 

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, 

Γραφείο Διασύνδεσης, Πα.Μακ.

Αλέξανδρος Θάνος,

Τομεάρχης Τουρισμού, Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας

Τζέιμι Καβάζος,

Ιδρυτής Thes3D (3D εκτυπώσεις)


ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Είστε γονείς νέων 14 έως 18 ετών και θέλετε να βοηθήσετε το παιδί σας:
• να ανακαλύψει ένα εντελώς νέο και δημιουργικό κόσμο,
• να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του,
• να έρθει σε επαφή με συνομήλικούς του με κοινές ανησυχίες,
• να θέσει ισχυρές βάσεις γνώσης που θα το βοηθήσουν καθοριστικά στον ολοένα 
και πιο πολύπλοκο και απαιτητικό, σύγχρονο εργασιακό τομέα;

Κάντε εγγραφή τώρα στο ThesSummerSchool γιατί κατά τη διάρκειά του:

• θα μάθει να αναγνωρίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες,
• θα βοηθηθεί στον επαγγελματικό προσανατολισμό του,
• θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας με την ομάδα διδασκόντων 
οποιαδήποτε στιγμή (και μετά το τέλος του ThesSummerSchool), για κάθε θέμα 
επαγγελματικού προσανατολισμού και επιλογών καριέρας που το απασχολεί!

• θα παρακολουθήσει μαθήματα επιχειρηματικότητας και θα ακούσει τις εμπειρίες 
διακεκριμένων επιχειρηματιών,

https://thessummerschool.uom.gr/
https://fb.com/thessummerschool
https://kleemannlifts.com/el
https://www.alumil.com/greece/homeowners
https://www.exelixis-software.gr/
https://crystal.gr/
https://kritiki.gr/
https://e-employ.gr/el/
http://www.thessinnozone.gr/
http://www.sepve.org/web/guest/home
https://www.sekee.gr/el/home/
https://thessummerschool.uom.gr/e-thessummerschool
https://thessummerschool.uom.gr/apply/
https://www.uom.gr/
https://iseb.uom.gr/

