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Κατά τη διάρκεια των εορτών, το διαδυκτιακό
Forum του MyAegean πραγματοποίησε δύο
παρά πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ ένα τρίτο
πραγματοποιήθηκε χθες ξανά στην Αθήνα,
όπου υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και
ενδιαφέρον. Αλιεύοντας κάποια από τα
σχόλια στο σχετικό topic του Forum στο
http://my.aegean.gr/web/ftopic-331-days0orderasc-15.html σάς παρουσιάζουμε τα
πρώτα αποτελέσματα της συνάντησης που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Τετάρτη
27 του Δεκεμβρίου 2006.
Το πρώτο meeting Αθήνας έφερε νέα
αντικείμενα συζήτησης στο προσκήνιο. Έγιναν
νέες επαφές και εδραιώθηκε η αντίληψη περί
κοινής συνείδησης. Στη συνάντηση υπήρχε
ένα ενδιαφέρον κοινό από σχεδόν όλα τα
νησιά όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
ενώ υπήρχαν επίσης άνθρωποι και εκτός του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, που έμμεσα έδωσαν
μια αύρα δικτυακής κοινότητας που επεκτείνεται και πέρα από τα όρια του
Πανεπιστημίου!
Μερικές από τις ιδέες που υπήρξαν ήταν η δημιουργία μιας Photo Gallery στο
MyAegean. Τέθηκε, επίσης, ένας ισχυρός προβληματισμός για την προώθηση της
δραστηριότητας και την ανάγκη να γίνει παράλληλη προωθητική κίνηση του
MyAegean, τόσο μέσω εντύπου υλικού, όσο και με ηλεκτρονικά μέσα. Συζητήθηκε
επίσης το θέμα του έντυπου περιοδικού και κατ’ επέκταση το ενδεχόμενο σύνδεσης
της προσπάθειας με χορηγίες από εξωτερικούς φορείς. Επισημάνθηκε πως
ενδεχομένως να πρέπει να γίνει μια δυναμική στροφή προς αναζήτηση χορηγιών, για
μια δυναμική προώθηση και διαφήμιση του site, αλλά και την υποστήριξη των
αναγκών της δραστηριότητας. Ένα ακόμα θέμα συζήτησης ήταν η δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου Καταστατικού Ομάδας, προκειμένου να εδραιωθεί και να
θεσμοθετηθεί η ομάδα και όλο το υλικό που αναπτύσσεται, μέσα στα πλαίσια του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, και να εκδηλώνεται με σαφή τρόπο το ενδεχόμενο
υποστήριξης μέσω χορηγών. Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα
ολοκληρωμένο Οργανόγραμμα Ρόλων για τη δραστηριότητα του MyAegean,
προκειμένου να μπορεί κανείς εύκολα να βρει και να ασχοληθεί με αυτόν που του
ταιριάζει καλύτερα, ενώ έπεσαν αρκετές ακόμη ιδέες και προτάσεις για το θεσμό της
Πολιτιστικής Εβδομάδας και τη συμμετοχή σε αυτόν.
Σίγουρα ήταν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με πολλά θετικά
συμπεράσματα, που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω εξέλιξη του MyAegean. Καλή
συνέχεια παιδιά, με περισσότερες συναντήσεις και περισσότερο MyAegean.
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