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 Στείλτο με Email      Εκτύπωση      Σχολιάστε το Μέγεθ

My Aegean MEETINGS στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη! 

Γράφει ο ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ 
15/12/2006  
Η δραστηριότητα My Aegean προσκαλεί όλους 
όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν το παρών 
σε συνάντηση γνωριμίας και συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί μέσα στις διακοπές 
των Χριστουγέννων 2006, αντίστοιχα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποτελεί μια ιδέα 
για άμεση συνάντηση των μελών του ιστοτόπου κι άλλων ενδιαφερομένων. Μέσα 
από τον ιστότοπο πραγματοποιούνται αντίστοιχες συζητήσεις για ορισμό τόπου, 
ώρας και ημερομηνίας συνάντησης. 
Συγκεκριμένα, για το meeting της Αθήνας υπάρχει η συζήτηση στο: 
http://my.aegean.gr/web/ftopict-331.html, όπου έχει οριστεί ως ημέρα συνάντησης 
η Τετάρτη 27η Δεκεμβρίου,  με σημείο συνάντησης τον σταθμό του Metro στο 
Μοναστηράκι περίπου μετά τις 5 μ.μ. Η Agenda της  συζήτησης περιλαμβάνει τα εξής 
θέματα:  
– Γνωριμία μεταξύ μας,  
– Συζήτηση γενική γύρω από την καθημερινή ζωή, τα αντικείμενα και τις ασχολίες 
ανά τμήμα/νησί, 
– Κουβέντα γύρω από δραστηριότητες φοιτητικές,  
– Ιστορικό, κίνητρα, πρωτοβουλία του web site και της ιδέας του My Aegean,  
– Λεύκωμα, απολογισμός, οπτικοακουστικό υλικό και Τεχνολογία,  
– Συντακτική ομάδα (Ρεπόρτερς) και ρόλοι επιμέρους ομάδων,  
– Σκέψεις για το μέλλον, επιμέρους δραστηριότητες της ομάδας και ένα 
Brainstorming,  
– Kαι τέλος δεν θα λείψουν τα ποτάκια, το ταβλάκι και ο ατελείωτος χαβαλές.  
Για το meeting της Θεσσαλονίκης τα πράγματα είναι ακόμα χαλαρά αλλά με τη δική 
σας συμμετοχή στο σχετικό topic του Forum του My Aegean, σίγουρα θα κανονιστεί 
κάτι καλό κα φέτος.  
Καλά Χριστούγεννα MyAegean!  
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