Γ.Α.ΣΑ. Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ
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Πεξηερόκελα
Σεύρνπο
Βξαβείν Καιχηεξνπ Δπηζηεκνληθνχ Άξζξνπ Παγθνζκίσο ζηηο Μεζφδνπο
Αλάιπζεο Μεηαθνξηθήο
πκπεξηθνξάο

1

Πξφγξακκα θαηάξηηζεο/
2
επαλαθαηάξηηζεο γηα
απηναπαζρνινχκελνπο θαη
εξγαδφκελνπο ζε επηρεηξήζεηο
Πξνθήξπμε ζέζεσλ εξεπλεηψλ ζην Δζληθφ Κέληξν
Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ

3

Τπνηξνθία ηεο
3
HELMEPA ζηε κλήκε ηνπ
Γηψξγνπ Π. Ληβαλνχ
Γηαδηθηπαθή Έξεπλα

3

Απνθνίησλ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο (20002010)
Δλεκεξψζεηο ρνιείσλ

4

Γηαγσληζκφο: «ideatree:
Μάζε γηα ην Γέληξν πνπ
Αλζίδνπλ νη Ηδέεο» ππφ
ηελ αηγίδα ηνπ Ηδξχκαηνο
Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ
Μάζεζεο (ΗΝΔΓΗΒΗΜ)

5

Forum IndustrialDesigners@theAegean ζηε Ρφδν
απφ 23 Απξηιίνπ έσο 03
Μαΐνπ 2014

5

Γηήκεξν ζεκηλάξην
6
«Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: Υξήζηκα Δξγαιεία»
Ζκεξίδα κε ζέκα:
«Πξαθηηθή Άζθεζε ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ»

Σεύρνο 28

Απξίιηνο 2014

7

ΖΜΔΡΗΓΑ κε ζέκα
8
«ΠξACTηθή Άζθεζε:
Γξάζε ηψξα γηα ην κέιινλ
ζνπ» απφ ην Σνπηθφ Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο
Υίνπ

Βξαβείν Καιύηεξνπ Δπηζηεκνληθνύ Άξζξνπ Παγθνζκίσο ζηηο Μεζόδνπο Αλάιπζεο Μεηαθνξηθήο πκπεξηθνξάο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Έξεπλαο ζηηο Μεηαθνξέο (Transport Research Board - TRB)
ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο ησλ ΖΠΑ απέλεηκε
ην Βξαβείν Καιχηεξνπ Δπηζηεκνληθνχ
Άξζξνπ ”Ryuichi Kitamura” παγθνζκίσο
ζηνλ ηνκέα Μέζνδνη Αλάιπζεο ηεο Μεηαθνξηθήο πκπεξηθνξάο ζηελ Γξ. Μαξία Κακαξγηάλλε θαη ζηελ Καζ. Ακαιία Πνιπδσξνπνχινπ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Ζ
ηειεηή απνλνκήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ
Οπάζηλγθηνλ ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2014, ζηα
πιαίζηα ηνπ κεγαιχηεξνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ ζπγθνηλσληνιφγσλ.
Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ ην Βξαβείν απνλέκεηαη ζε εξεπλεηέο Παλεπηζηεκίνπ εθηφο
ησλ ΖΠΑ, γεγνλφο ηδηαίηεξα ηηκεηηθφ γηα
ηελ Διιάδα. Σν ζπγθεθξηκέλν Βξαβείν έρεη
απνλεκεζεί ζην παξειζφλ ζην University of
California-Berkeley, University of IllinoisChicago, University of Pennsylvania, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ελψ
ζηε ζπλέρεηα ηε ζθπηάιε παίξλεη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ!

κεηαθνξηθή θαη νδεγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
εθήβσλ. Αλάκεζα ζε απηά ζπγθαηαιέγνληαη:


ην Βξαβείν Καιχηεξνπ Δπηζηεκνληθνχ Άξζξνπ παγθνζκίσο ζηνλ ηνκέα
ησλ Πξνηχπσλ Δπηινγήο γηα ην 2013
(Journal of Choice Modelling – Sydney, 2013),



ην Υάιθηλν Μεηάιιεην ζηνλ ηνκέα
Αζθάιεηα ζηηο Μεηαθνξέο ζηνλ Παλεπξσπατθφ δηαγσληζκφ γηα ηνπο λένπο εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ ην 2010 (YEAR 2010 –
Transport Research Arena, TRA –
Brussels, 2010).

Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ε Γξ. Κακαξγηάλλε θαη ε Καζ. Πνιπδσξνπνχινπ
έρνπλ βξαβεπηεί θαη ηηκεζεί κε ηα ζεκαληηθφηεξα βξαβεία δηεζλψο ζηνλ ηνκέα
ησλ Μεηαθνξψλ/πγθνηλσληψλ, απνδεηθλχνληαο πσο ε πνηφηεηα ηεο έξεπλαο ζηε
ρψξα καο είλαη απφ ηηο πςειφηεξεο ζηνλ
Σν βξαβεπκέλν επηζηεκνληθφ άξζξν κειεηά θφζκν θαη ηα απνηειέζκαηα απνηεινχλ
ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηιν- ιακπξφ παξάδεηγκα γηα ηε δηεζλή επηζηεγή κέζνπ κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ Γπκλαζί- κνληθή θνηλφηεηα.
νπ θαη Λπθείνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλεη Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
κέηξα θαη ιχζεηο έηζη ψζηε λα πξνσζεζεί ε
ελεξγεηηθή κεηαθίλεζε (πεξπάηεκα, πνδή- Μαξία Κακαξγηάλλε,
ιαην) θαη λα κεησζεί ε ρξήζε κεραλνθίλε- m.kamargianni@ucl.ac.uk
ησλ κέζσλ απφ ηα αλήιηθα άηνκα. Ζ έξεπλα
ιακβάλεη κέξνο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχ- Ακαιία Πνιπδσξνπνχινπ,
πξν.
polydor@aegean.gr
Ζ Γξ. Μαξία Κακαξγηάλλε, πνπ πξφζθαηα
νινθιήξσζε ηηο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ηεο
ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη πιένλ είλαη
εξεπλήηξηα ζην UCL Energy Institute ηνπ
University College London (UCL) ζην Λνλδίλν θαη ε επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά ηεο Ακαιία Πνιπδσξνπνχινπ, Πξφεδξνο ηνπ
Σκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη
Γηεπζχληξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μεηαθνξψλ
θαη Λήςεο Απνθάζεσλ, έρνπλ ιάβεη ζην
παξειζφλ θαη άιια δηεζλή κεηάιιηα θαη βξαβεία γηα ηελ έξεπλα ηνπο πνπ αθνξά ζηελ

Δξγαζηήξην Μεηαθνξψλ & Λήςεο Απνθάζεσλ (http://transdem.stt.aegean.gr)
Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ
Τπεξεζηψλ (http://www.stt.aegean.gr)

Πξόγξακκα θαηάξηηζεο/επαλαθαηάξηηζεο γηα απηναπαζρνινύκελνπο θαη εξγαδόκελνπο ζε
επηρεηξήζεηο
Δίζαη Απηναπαζρνινύκελνο / Δξγαδόκελνο θαη επηζπκείο ηελ επαγγεικαηηθή ζνπ εμέιημε;
Μάζε γηα ηε Γξάζε «Πξόγξακκα θαηάξηηζεο/επαλαθαηάξηηζεο γηα απηναπαζρνινύκελνπο θαη εξγαδόκελνπο ζε
επηρεηξήζεηο ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο κε ζηόρν ηε βειηίωζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηάο ηνπο» πνπ
πινπνηεί ε Έλωζε Φνξέωλ ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ, ΙΝΔ ΓΔΔ, ΙΝΔΜΤ ΔΔΔ, ΙΔΚΔΜ ΣΔΔ ΑΔ, ΚΔΚ ΓΔΒΔΔ, ΚΔΚ
ΙΝΔ ΓΔΔ, ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 2007-2013».
Πεξηγξαθή: Ζ Γξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έληεθα πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο κέζω Πξνγξακκάηωλ Καηάξηηζεο / Δπαλαθαηάξηηζεο γηα απηναπαζρνινύκελνπο (0-3 άηνκα πξνζωπηθό) θαη εξγαδόκελνπο ζε επηρεηξήζεηο ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο.

ΚΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΟΗ

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

1.456

ΘΔΑΛΙΑ

2.016

ΗΠΔΙΡΟ

1.008

ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ

2.016

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ

1.568

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

784

ΚΡΗΣΗ

1.904

ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

448

ΤΠΟΤΝΟΛΑ

11.200

3 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΣΑΓΗΑΚΖ
ΔΞΟΓΟΤ

ΚΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΟΗ

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

2.380

ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

300

ΑΣΣΙΚΗ

4.760

ΤΠΟΤΝΟΛΑ

7.440

Γ.Δ.

8 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΤΓΚΛΗΖ

(Σα ζεκηλάξηα πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνύλ ζε όινπο ηνπο λνκνύο ηωλ αλωηέξω πεξηθεξεηώλ)
Ζ θαηάξηηζε ζα έρεη δηάξθεηα 40 ώξεο θαη ζα επηδνηείηαη κε 5€ (κεηθηά) αλά ώξα.
Θεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο:
1.

Έμνδνο από ηελ θξίζε: Σερληθέο παξέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο θαη
ηεο αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο - Η ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο

2.

Έμνδνο από ηελ θξίζε: Πξάζηλε επηρεηξεκαηηθόηεηα - Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε (ΔΚΔ) – Κνηλωληθή Οηθνλνκία

3.

Έμνδνο από ηελ θξίζε: Κιαδηθνί ζρεκαηηζκνί – πζηάδεο Δπηρεηξήζεωλ

4.

Οξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία κηθξήο θαη πνιύ κηθξήο επηρείξεζεο - "Business to Business"

5.

Οξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία κηθξήο θαη πνιύ κηθξήο επηρείξεζεο - Τπνρξεώζεηο έλαληη Γεκνζίωλ Φνξέωλ / Οξγαληζκώλ θαη Σξίηωλ

6.

Γηεξεύλεζε ελαιιαθηηθώλ πξνκεζεπηώλ, έμππλεο αγνξέο θαη δηαπξαγκάηεπζε

7.

Δθνδηαζηηθή δηαρείξηζε (logistics management)

8.

Γεληθή Οηθνλνκηθή Δθπαίδεπζε

9.

Οξγαλωηηθέο Ιθαλόηεηεο

10.

Ιθαλόηεηα επηθνηλωλίαο

11.

Ιθαλόηεηα δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεωλ ζην ρώξν εξγαζίαο

Χθεινχκελνη: Απηναπαζρνινύκελνη (0-3 άηνκα πξνζωπηθό) θαη Δξγαδόκελνη ζε επηρεηξήζεηο όιωλ ηωλ θιάδωλ ηεο
νηθνλνκίαο.
Υξφλνο θαη Γηάξθεηα δηελέξγεηαο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο: Έλαξμε: Γεθέκβξηνο 2012
Λήμε: επηέκβξηνο 2014, Γηάξθεηα: 40 ώξεο (πξωηλέο ή απνγεπκαηηλέο ώξεο)
Σφπνο Τινπνίεζεο: ηηο έληεθα πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο (βι. πίλαθα παξαπάλω)
Ζκεξνκελίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ: Τπνβνιή αηηήζεωλ: από 26/11/2012
Σξφπνο ππνβνιήο αηηήζεσλ: Ηιεθηξνληθά, fax ή ζηηο δνκέο ηωλ κειώλ ηεο Έλωζεο
Παξαιαβή Αηηήζεσλ πκκεηνρήο: Οη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ έληππα αηηήζεωλ θαη πιεξνθνξίεο
ζηα κέιε ηεο Έλωζεο (από 23/11/12):
1.

ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ- ΚΔΚ ΓΔΒΔΔ: http://www.imegsevee.gr, http://www.kekgsevee.gr, ηει. 210 8544666

2.

ΗΝΔ/ΓΔΔ – ΚΔΚ ΗΝΔ ΓΔΔ: http://www.inegsee.gr, ηει. 210 – 3327737, 210 – 3327780

3.

ΗΝΔΜΤ ΔΔΔ - ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ: http://www.esee.gr, ηει. 210 – 3259170

4.

Η.ΔΚ.Δ.Μ. Σ.Δ.Δ. Α.Δ.: https://www.iekemtee.gr, ηει. 2118001644

2

Πξνθήξπμε ζέζεσλ εξεπλεηώλ ζην Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ
Αλαιπηηθά ε πξνθήξπμε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
Γηαζχλδεζεο: https://career.aegean.gr/anak_gd/
theseis_erg/226_gr.pdf

http://www.facebook.com/
CareerAegean

https://twitter.com/#!/CareerDasta

Γίνετε fan του Γραφείου
Διαςφνδεςησ ςτο facebook και ςτο
twitter και ενημερωθείτε για τα νζα
μασ

Γ.Δ.

Πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε, κεηά απφ θξίζε εηδηθήο επηηξνπήο, πέληε (5) ζέζεσλ Δξεπλεηψλ Γ΄βαζκίδαο ζην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ ηνπ ΔΚΚΔ κε γλσζηηθά αληηθείκελα:
Α) «Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία»
Β) «Κνηλσληθή Φπρνινγία: Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο
θαη δηαθξίζεηο».
Γ) «Πνιηηηθή Κνπιηνχξα θαη Δθινγηθή πκπεξηθνξά»
Γ) «Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη θνηλσληθέο
ζπγθξνχζεηο ζηελ χπαηζξν»
Δ) «Κνηλσληνινγία ηεο πφιεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ»
Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ κέρξη
θαη ηελ Παξαζθεπή 9 Μαΐνπ 2014,
ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ
ηνπ ΔΚΚΔ, 8νο φξνθνο, Κξαηίλνπ
9 & Αζελάο, 10552 Αζήλα, Σ.Θ. 3236, ηα παξαθάησ:

ΑΗΣΖΖ, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ
θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πξνυπεξεζίαο θαη
εμεηδίθεπζεο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (ζε 1 αληίγξαθν
θαη 5 αξρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή)

ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ (ζε 1 αληίγξαθν
θαη 5 αξρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή)

ΑΝΣΗΣΤΠΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
(ζε 1 αληίγξαθν θαη 5 αξρεία ζε ειεθηξνληθή
κνξθή).
Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζην ηει. 210-7491636 θ.
Αζελά Γππαξάθε θαη 210-7491675 θ.
Αλαζηαζία Γαλέιε.

Τπνηξνθία ηεο HELMEPA ζηε κλήκε ηνπ Γηώξγνπ Π. Ληβαλνύ
Ζ Διιεληθή Έλσζε Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο – HELMEPA πξνθεξχζζεη ηελ εηήζηα ππνηξνθία, χςνπο €15.000, ζηε κλήκε ηνπ Δκπλεπζηνχ ηεο,
Γηψξγνπ Π. Ληβαλνχ, γηα κεηαπηπρηαθέο λαπηηιηαθέο
ζπνπδέο, κνλνεηνχο δηάξθεηαο (επηπέδνπ Master’s) γηα
ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015, ζε ρψξα εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Γεθηνί σο ππνςήθηνη είλαη λένη/εο κέρξη 27 εηψλ, θάηνρνη πηπρίνπ Διιεληθνχ Α.Δ.Η. κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ
“Λίαλ Καιψο” (7,5) δεφλησο επηθπξσκέλν, ελψ ζα
ιεθζεί ππφςε θαη ν ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ πηπρίνπ.
Άιιεο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο είλαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απνδνρήο απφ ην
μέλν Παλεπηζηήκην θαη εγγξαθήο ζε απηφ, θαζψο θαη
πηπρίνπ μέλεο γιψζζαο αλάινγα κε ηε ρψξα επηινγήο
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπνπδψλ. πγθεθξηκέλα:
Αγγιηθά:
Γαιιηθά:
Γεξκαληθά:
Ηηαιηθά:
Ηζπαληθά:

Ζ αίηεζε κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ/ηηο αηηνχληνο/ζαο
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ δχν θαζεγεηέο ηνπ Α.Δ.Η. απφ ην νπνίν ν/
ε ππνςήθηνο/α απνθνίηεζε, ελψ γηα ηνπο άξξελεο
ππνςεθίνπο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή
αλαβνιήο ηεο ζηξαηνινγίαο ιφγσ ζπνπδψλ.
Πξνηεξαηόηεηα δίλεηαη ζε λένπο/λέεο, ηέθλα Διιήλσλ λαπηηθώλ, πνπ πιεξνύλ ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο.
Ζ αίηεζε θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη
λα ζηαινχλ κέρξη ηελ 30ή Μαΐνπ 2014 ζηελ Διιεληθή Έλσζε Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο –
HELMEPA, Πεξγάκνπ 5, Ν. κχξλε 17121 (ηει.
210 9343088) κε ηελ έλδεημε "Τπνηξνθία Γ.Π. Ληβαλνχ ”.

Proficiency of Cambridge ή
TOEFL ή IELTS
Superieur III ή Sorbonne II
Mittelstufe III
Superiore
Superiore

Γηαδηθηπαθή Έξεπλα Απνθνίησλ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο (2000-2010)
Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο νξγαλψλνπλ δηαδηθηπαθή έξεπλα γηα
ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Ζ έξεπλα απεπζχλεηαη ζε απνθνίηνπο (απνθνηηήζαληεο ηελ πεξίνδν 2000-2010) ηνπ
Σκήκαηνο. Σν εξσηεκαηνιφγην κπνξείηε λα ην βξείηε
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΓ https://career.aegean.gr/perivsurvey/
Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο είλαη πξναηξεηηθέο. Σα
δεδνκέλα θαη νη απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη

εκπηζηεπηηθά θαη δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο Γνκήο Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο
Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ
(https://
dasta.aegean.gr/ethics-code/).
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα αμηνπνηεζνχλ γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο απφ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο
θαη ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη ζα αλαθνηλσζνχλ
επίζεκα απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο.
Ζ έξεπλα ζα δηαξθέζεη απφ 9/4/2014 έσο
31/05/2014.
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Δλεκεξώζεηο ρνιείσλ
Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαί-

ζεο θαη ηαδηνδξνκίαο ζπκκεηείρε ζηελ εθδήισζε

νπ ελεκεξψλεη καζεηέο Β‟ζκίαο Δθπαίδεπζεο γηα ηα

«Ζκέξα Δπαγγεικαηηθήο Δλεκέξσζεο» πνπ δηνξγάλσζε

ηκήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο, ην αληηθείκελν ζπνπδψλ θαη

ζηελ Αζήλα ην Γπκλάζην/Λχθεην Ώζεζε γηα ηνπο/ηηο

ηηο επαγγεικαηηθέο ζπνπδέο πνπ πξνζθέξνπλ, έηζη

καζεηέο/ηξηεο ηεο Α‟ θαη Β‟ Λπθείνπ. Οη καζεηέο/ηξηεο

ψζηε νη καζεηέο λα επηιέμνπλ ηηο θαηαιιειφηεξεο

ελεκεξψζεθαλ γηα ην αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ

γηα απηνχο ζπνπδέο πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζην ε-

ησλ ηκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, γηα ηα επαγ-

πάγγεικα πνπ ηαηξηάδεη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη

γεικαηηθά δηθαηψκαηα πνπ πξνζθέξεη ην θάζε πηπρίν

ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο θιίζεηο.

θαζψο θαη γηα ηηο επαγγεικαηηθέο δηεμφδνπο πνπ αλνίγν-

ην πιαίζην ησλ ελεκεξσηηθψλ απηψλ ζπλαληήζεσλ

ληαη ζηνπο/ζηηο απνθνίηνπο ησλ ηκεκάησλ.

νη ζχκβνπινη ζηαδηνδξνκίαο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλ-

ηε Λήκλν ην ηνπηθφ Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ελεκέξσζε

δεζεο ελεκέξσζαλ ηνπο ελ δπλάκεη θνηηεηέο θαη ηνπο

35 καζεηέο/ηξηεο ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ

εθπαηδεπηηθνχο ζε ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψζεθαλ,

Ληηφρσξνπ Πηεξίαο, νη νπνίνη/νίεο ζηε ζπλέρεηα μελαγή-

θπξίσο, ζηηο θαηά ηφπνπο Παλεπηζηεκηαθέο Μνλά-

ζεθαλ ζηα θηίξηα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο κνλάδαο Λή-

δεο.

κλνπ θαη επηζθέθηεθαλ ην ηκήκα Δπηζηήκεο ηξνθίκσλ

ιήλε ελεκέξσζε καζεηέο ηεο Γ‟ Σάμεο ηνπ Γπκλαζί-

θαη Γηαηξνθήο, φπνπ ελεκεξψζεθαλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά
κε ην αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απφ δηδάζθνληεο ηνπ.

νπ Μαληακάδνπ θαη ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο, νη
νπνίνη, ελ ζπλερεία, επηζθέθηεθαλ ην Δξγαζηήξην
ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο απ‟ φπνπ θαη ελεκεξψζεθαλ εηδηθφηεξα γηα ην Σκήκα απφ ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο, ζε επίζθεςή ηεο ε Β‟
Σάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ Καιινλήο ελεκεξψζεθε απφ ηνλ ζχκβνπιν ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ
ζε νκάδεο νκηιίεο θαζεγεηψλ ησλ ηκεκάησλ Κνηλσληνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο ζε ζέκαηα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο.
ηε άκν ην ηνπηθφ Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηνπηθφ γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ην
παξάξηεκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Βηβιηνζήθεο άκνπ θαη ηελ Τπεξεζία Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ δηνξγάλσζε ηελ Παξαζθεπή 4 Απξηιίνπ 2014
ηελ "Ζκέξα Δλεκέξσζεο Μαζεηψλ/ηξηψλ" ηελ νπνία
παξαθνινχζεζαλ 27 καζεηέο/ηξηεο ηεο Γ‟ ηάμεο ηνπ
1νπ Γπκλαζίνπ Μειηζζίσλ θαη 22 καζεηέο/ηξηεο ηεο
Ά ιπθεηαθήο ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ κε ιπθεηαθά ηκήκαηα Ραρψλ Ηθαξίαο. Οη καζεηέο/ηξηεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο,
γηα ηα αληηθείκελα ζπνπδψλ θαη ηηο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο πνπ απηά πξνζθέξνπλ,
γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε παλεπηζηεκηαθή βηβιηνζήθε θαη γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο πνπ ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο
σο θνηηεηέο/ηξηεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ. Δπηπιένλ είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ ηνλ
ηερληθφ εμνπιηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη λα μελαγεζνχλ
ζε θηίξηα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο άκνπ.
Σελ ίδηα κέξα ν πξντζηάκελνο ηεο Γνκήο Απαζρφιε-
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Γ.Δ.

πγθεθξηκέλα, ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ζηε Μπηη-

Γηαγσληζκόο: «ideatree: Μάζε γηα ην Γέληξν πνπ Αλζίδνπλ νη Ηδέεο» ππό ηελ αηγίδα ηνπ
Ηδξύκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΗΝΔΓΗΒΗΜ)


Καηλνηνκία ζηνλ Πξσηνγελή Σνκέα (γεσξγία,
αιηεία, θηελνηξνθία θηι)

Σνπξηζκφο & Πνιηηηζκφο

Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ είλαη ε 30ε Απξηιίνπ 2014.
Οη επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο ζα αμηνινγεζνχλ απφ κηα νκάδα αμηνινγεηψλ εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη εκπεηξίαο ζηηο
αλσηέξσ ζεκαηηθέο πεξηνρέο, ελψ νη ζπκκεηέρνληεο/
νπζεο ζα ιάβνπλ ζρφιηα θαη νδεγίεο απφ ηνπο αμηνινγεηέο ηνπο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ «virtual mentoring».
Οη νρηψ (8) θαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο ζα ιάβνπλ
ρξεκαηηθά έπαζια θαη βξαβεία ζε εηδηθή ηειεηή βξάβεπζεο, ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Γηα πιεξνθνξίεο θαη αηηήζεηο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε
ηελ ηζηνζειίδα: http://ideatree.gr/

Forum IndustrialDesigners@theAegean ζηε Ρόδν από 23 Απξηιίνπ έσο 03 Μαΐνπ 2014
Απφ ηελ Σ εη ά ξ η ε 2 3 Απ ξ η ιί ν π έσ ο ην  ά β β α ην
3 Μα ΐν π δηνξγαλψλεηαη ζηελ Ρφδν ην Forum IndustrialDesigners@theAegean
(www.aegeandesignforum.gr) γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/
ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ
θαη πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Σν Forum ζα πεξηιακβάλεη έθζεζε έξγσλ/ζρεδηαζηηθψλ πξνηάζεσλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, ελεκεξσηηθέο νκηιίεο ζην
θνηλφ απφ επαγγεικαηίεο ηνπ Industrial Design αιιά
θαη απφ θνηηεηέο/ηξηεο θαη απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο
θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξεκαηίεο. Σαπηφρξνλα, φκσο, επεηδή επίθεληξν ηνπ Forum
είλαη νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ην ηαιέλην
θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο ζα πξνβιεζνχλ ζηηο παξάιιειεο εθδειψζεηο θαη θαιέο πξαθηηθέο δεκηνπξγηθψλ πξσηνβνπιηψλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ησλ Σκεκάησλ
ηεο Ρφδνπ (Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Σκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ).

ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ
Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηεο Γ.Α.ΣΑ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ Forum είλαη ε αλάδεημε ηεο δπλακηθήο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σ.Μ..Π.. θαη ε επαθή ηνπο κε
ηνπο επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξεκαηίεο απφ λεζηά ηνπ
Ννηίνπ Αηγαίνπ πνπ ελδηαθέξνληαη λα αλαθαιχςνπλ ην
ειιεληθφ industrial design γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη
λα απνηειέζνπλ ηνπο λένπο δπλεηηθνχο πειάηεο ησλ
ηαιαληνχρσλ λέσλ Διιήλσλ industrial designers. Δπηδίσμε ηεο αέιηα (www.aelialab.gr) θαη ηεο Γ.Α.ΣΑ. ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ είλαη ην Forum λα επαλαιακβάλεηαη πεξηνδηθά ζην Νφηην Αηγαίν αιιά θαη λα απνηειέζεη ηελ αξρή γηα αληίζηνηρα Forum γηα θνηηεηέο/ηξηεο
άιισλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ.
Σν Forum ζα θηινμελεζεί ζην Νεζηνξίδεην Μνπζείν
Νενειιεληθήο Σέρλεο ηεο Πφιεο ηεο Ρφδνπ
(www.mgamuseum.gr).

Πεξηζζφηεξα γηα ην Forum IndustrialDesignΣν Forum ΙndustrialDesigners@theAegean γίλεηαη κε
ers@theAegean κπνξείηε λα δείηε ζηελ εηδηθή ηζηνζειίπξσηνβνπιία ηεο θνηλσθεινχο εηαηξίαο αέιηα
δα www.aegeandesignforum.eu.
(www.aelialab.gr) θαη ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ην Σκήκα
Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ,
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Μ.Κ.Ε.

Γηαγσληζκφο: «ideatree: Μάζε γηα ην Γέληξν πνπ Αλζίδνπλ νη Ηδέεο» ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Νενιαίαο
θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΗΝΔΓΗΒΗΜ).
θνπφο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε θαηλνηφκσλ
ηδεψλ, ε επηβξάβεπζε θαη πξνβνιή ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο.
Οη ζηφρνη ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη:
1.
Ζ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο
ζηνλ λεαληθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ρψξαο
καο
2.
Ζ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο σο βαζηθήο
θηινζνθίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο καο θαη ηελ πξνβνιή ησλ
δεκηνπξγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ
ηεο.
3.
Ζ ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο
θαη θαηλνηνκίαο
Οη ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ εζηηάδεη ε δξάζε ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, είλαη εμσζηξεθείο θαη δχλαληαη λα ζπληειέζνπλ απνθαζηζηηθά ζηελ
κειινληηθή αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο αλαδεηνχληαη πξσηφηππεο ηδέεο ή πξντφληα/
ππεξεζίεο είλαη:

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ

Δλέξγεηα & Πεξηβάιινλ

Γηήκεξν ζεκηλάξην
«Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα: Υξήζηκα Δξγαιεία»
ηεηαο, ηνπηθήο ζεκαζίαο, απφ ην Ννκφ Υίνπ ζηελ
ππφινηπε Διιάδα, ηελ Δπξψπε αιιά θαη ζε
άιιεο παγθφζκηεο αγνξέο απφ ηελ νκάδα ηεο θαο
Σψξα.

Κέληξν απνθαηάζηαζεο & αλαςπρήο ζηε Υίν πνπ
ζα απεπζχλεηαη ζε αζζελείο, νη νπνίνη ζα ζέινπλ
λα ζπλδπάζνπλ ηε ζεξαπεία κε ηηο δηαθνπέο ζε
έλα πνηνηηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ απφ ηελ νκάδα ηεο θαο Αξγπξνχδε

PROJACTIVE site ην νπνίν ζα δηαζχλδεεη θνηηεηέο κε επηρεηξήζεηο κέζσ project απφ ηελ νκάδα
ηνπ θνπ Κνληαμή

CHEAPBUY
“Ζ
θάξηα
πνπ
ηζηκπάεη
πξνζθνξέο‟‟ Κάξηα πνπ νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ
λα έρνπλ εθπηψζεηο ζε καγαδηά, εζηηαηφξηα, super
market θιπ. απφ ηελ νκάδα ηνπ θνπ Γηαλλαθέιε

Πξφηππε μελνδνρεηαθή κνλάδα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηε Ρφδν απφ ηελ νκάδα ηεο θαο
Γαξηβηαλάθε θαη ηεο θαο Γέκεινπ

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ πεηξειαίσλ απφ ηελ
νκάδα ηεο θαο Απέζζνπ θαη ηεο θαο Μπαβέλ

SAKIZ TRAVEL, παξνρή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θπξίσο ζε ηνπξίζηεο απφ ηελ Σνπξθία απφ
ηελ νκάδα ηεο θαο Κνιάθε
Ζ ηδέα πνπ ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν „‟επελδπηηθφ‟‟
ελδηαθέξνλ ήηαλ ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο «Κέληξνπ απνθαηάζηαζεο & αλαςπρήο ζηε
Υίν» πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηελ νκάδα ηεο θαο Αξγπξνύδε.
Δπραξηζηίεο ζα πξέπεη λα απεπζχλνπκε θαη ζηνλ θν
Β.Αγγειή, Καζεγεηή ηνπ ΣΓΔ, Αλαπιεξσηή Ηδξπκαηηθφ
Τπεχζπλν ηεο ΜΚΔ Παλ.Αηγαίνπ, ζηελ θα
Α.Κσλζηαληέινπ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ ΣΜΟΓ θαη
ζηελ θα .Ενχληα, Λέθηνξα ηνπ ΣΓΔ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ σο ζχκβνπινη-κέληνξεο θαη ζπλέβαιαλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζεκηλαξίνπ.

5

Μ.Κ.Ε.

Ζ Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
(Μ.Κ.Δ) ηεο Γνκήο Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο
(Γ.Α.ΣΑ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Πξνψζεζεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Σερλνινγίαο (Κε.Π.Ν.Δ.Σ) ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Starting UP, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Διιεληθνχ πλδέζκνπ Νέσλ Δπηρεηξεκαηηψλ Βνξείνπ Αηγαίνπ (Δ.π.Ν.Δ.Β.Α) θαη ηνπ Κέληξνπ Δζεινληψλ
Μάλαηδεξ Διιάδνο (Κ.Δ.Μ.ΔΛ), δηνξγάλσζαλ κε επηηπρία δηήκεξν ζεκηλάξην κε ζέκα «Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα: ρξήζηκα εξγαιεία».
Σν ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ακθηζέαηξν ηεο
ΔΓ ηνπ Παλ.Αηγαίνπ, ζηε Υίν, ηελ Σεηάξηε 2 θαη ηελ
Πέκπηε 3 Απξηιίνπ 2014. Σν ζεκηλάξην ήηαλ δηήκεξν,
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 9 σξψλ θαη ζπκκεηείραλ πεξίπνπ
125 θνηηεηέο/ηξηεο θπξίσο πξνπηπρηαθνί/θέο θαη
κεηαπηπρηαθνί/θέο ησλ Σκεκάησλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο Υίνπ.
ην δηήκεξν ζεκηλάξην, ζπκκεηείραλ κε παξνπζηάζεηο
ηνπο νη παξαθάησ εθπξφζσπνη θνξέσλ:

Οξέζηεο Μαζηνχθαο, Γεληθφο Τπεχζπλνο
ΚέΠΝΔΣ θαη πληνληζηήο StartingUP

Αληψλεο Κνπηζνπξάδεο, Μέινο ηνπ ΚΔΜΔΛ

Βαζίιεο Μήηζνπξαο, Πξφεδξνο ΔΤΝΔ
Β.Αηγαίνπ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
workshops γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ,
κε ηελ παξνρή εζεινληηθήο ππνζηήξημεο/ελδπλάκσζεο,
απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο-κέληνξεο φισλ ησλ
παξαπάλσ θνξέσλ αιιά θαη αθαδεκατθψλ δαζθάισλ.
θνπφο ήηαλ λα δνζνχλ ζαθείο, απιέο θαη πξαθηηθέο
ζπκβνπιέο ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο γηα λα ην
πψο λα πξνζεγγίδνπλ κηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα
πκπιεξσκαηηθά δηνξγαλψζεθε „‟δηαγσληζκφο‟‟ γηα
ηελ θαιχηεξε επηρεηξεκαηηθή ηδέα ζχκθσλα κε ηνλ
νπνίν νη θνηηεηέο ρσξίζηεθαλ ζε 3 νκάδεο :

Δπηρεηξεκαηίεο

Απηνχο πνπ αλέπηπμαλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο, θαη

Δπελδπηέο
Οη „‟Δπηρεηξεκαηίεο παξνπζίαζαλ πνιχ ζχληνκα ηελ
ηδέα ηνπο θαη ηα κέιε ηεο δεχηεξεο νκάδαο εθδήισζαλ
ην ελδηαθέξνλ γηα λα ηελ αλαπηχμνπλ, δεκηνπξγψληαο
ηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο θάζε ηδέαο. Σέινο νη
«Δπελδπηέο» είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο εηθνληθφ θεθάιαην, ην νπνίν κπνξνχζαλ λα δηαζέζνπλ ην πνιχ ζε 3 επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο. Παξνπζηάζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ νη εμήο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο:

Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πνπ ζα
θαζνδήγεη ηνπξίζηεο θαη λένπο θνηηεηέο θαηά
ηελ δηακνλή ηνπο ζε έλαλ λέν ηφπν κέζν ηζηνζειίδαο θαη θάπνηαο εθαξκνγήο ζε Smartphone/
tablet απφ ηελ νκάδα ηνπ θνπ Ξπιά

«Έμππλν» interactive ηξαπέδη γηα παξαγγειία
θαγεηνχ απφ ηελ νκάδα ηεο θαο Δ.Βνπλαηζή
θαη ηεο θαο Κ.Μαπξνγηαλλάθε

e-CHIOSHOP επηρεηξεκαηηθή ηδέα γηα ηελ
πξνψζεζε, πξνβνιή ρηψηηθσλ πξντφλησλ πνηφ-

Ζκεξίδα κε ζέκα: «Πξαθηηθή Άζθεζε ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ»
Σν Ηδξπκαηηθφ Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Ρφδνπ
ηεο Γνκήο Απαζρφιεζεο & ηαδηνδξνκίαο
(Γ.Α.ΣΑ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ
Δπηζηεκψλ ζπλδηνξγάλσζαλ Ζκεξίδα κε Θέκα:
«Πξαθηηθή Άζθεζε ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή
04 Απξηιίνπ 2014 θαη ψξα 11:00-14:00, ζην Κηίξην
Κιεφβνπινο, ζην Ακθηζέαηξν 1νπ νξφθνπ, ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο Ρφδνπ.
Ζ εκεξίδα είρε σο θχξην ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαζψο
επίζεο θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ ζην πιαίζην
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Δπηπξφζζεηα παξνπζίαζαλ
απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ
Δπηζηεκψλ, ηελ εκπεηξία πνπ απνθφκηζαλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
θνπφο ηεο εθδήισζεο απνηέιεζε:











Ζ ελεκέξσζε ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο γηα ηε
Γνκή Απαζρφιεζεο & ηαδηνδξνκίαο θαη ηηο
ππνθείκελεο δνκέο ηεο (Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, Πξαθηηθήο Άζθεζε, Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο).
Ζ κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο ησλ επηζηεκνληθψλ
ππεπζχλσλ ησλ ηκεκάησλ (Σκήκα Δπηζηεκψλ
ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, Σκήκα Μεζνγεηαθψλ Δπηζηεκψλ θαη Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο) πνπ πινπνηνχλ ην πξφγξακκα,
πξνο ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο θαη ηελ ηνπηθή
θνηλσλία.
Ζ ελεκέξσζε απφ ηηο ηκεκαηηθέο ππεχζπλεο
γηα ην πξφγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην
λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
(Ο.Π..).
Ζ κεηαθνξά ηεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο δηαθεθξηκέλσλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ
δεμηνηήησλ πνπ απνθηνχλ νη θνηηεηέο/ηξηεο
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
Ζ επθνιφηεξε θαη επσθειέζηεξε έληαμε ησλ
απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

απνηειέζκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο δίλνληαο θίλεηξν θαη ψζεζε ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηηο θνηηήηξηεο
πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο.
Σελ εκεξίδα νξγάλσζε ην Σνπηθφ Γξαθείν
Γ.Α.ΣΑ. Ρφδνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηζηεκνληθνχο ππεπζχλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Πξαθηηθήο
Άζθεζεο ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο
Ρφδνπ, ηελ θα Πέξζα Φψθηαιε απφ ην Σκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο & Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (Σ.Δ.Π.Α.Δ..), ηνπο θ.θ. ηεθαλάθε, Φξαληδή, Μαλψιε απφ ην Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ (Σ.Μ..) θαη ηνλ θ. Λνΐδν νθφ απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.).
εκαληηθή ζηελ νξγάλσζε ηεο εκεξίδαο ήηαλ θαη
ζπκβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ ππεπζχλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ηκεκάησλ, ηεο θαο
Θεψλεο Κεξπεληψηεο γηα ην (Σ.Δ.Π.Α.Δ..), νθίαο
Υαιθηά γηα ην (Σ.Μ..) θαη Διέλεο Υξπζαθίλαο γηα
ην (Π.Σ.Γ.Δ.).
πλνιηθά ε εκεξίδα είρε κεγάιε επηηπρία θαζφηη ηελ
παξαθνινχζεζαλ 269 θνηηεηέο φισλ ησλ ηκεκάησλ
ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο Ρφδνπ (109 απφ ην
Σ.Δ.Π.Α.Δ.., 23 απφ ην Σ.Μ.. θαη 137 απφ ην
Π.Σ.Γ.Δ.).
ηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο κνηξάζηεθε ελεκεξσηηθφ
ηξίπηπρν θπιιάδην γηα ην Πξφγξακκα ηεο Πξαθηηθήο
Άζθεζεο, κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ, ηελ
ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ/
ηξηψλ ηεο Ρφδνπ, ηελ πξνψζεζε ηεο δηαβνχιεπζεο
θαη ηελ επξεία δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
έξγνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο.

ηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ θνξείο ζπλεξγαζίαο ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη
ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ
Δπηζηεκψλ θαζψο θαη απφθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο
πνπ παξάζεζαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ην πξφγξακκα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζπλνιηθά ζπκκεηείραλ ηξεηο θνξείο ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ηξεηο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο ρνιήο
Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, πνπ παξνπζίαζαλ ηα

Π.Α.

Ζ εκεξίδα έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/
ηξηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα δειψζνπλ ην κάζεκα ηεο
Πξαθηηθήο λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ην
πξφγξακκα (δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη, ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο / θνξείο, πξαθηηθή ζην εμσηεξηθφ
θ.α.) θαη λα ιχζνπλ ηηο φπνηεο απνξίεο ηνπο.
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ΖΜΔΡΗΓΑ κε ζέκα «ΠξACTηθή Άζθεζε: Γξάζε ηώξα γηα ην κέιινλ ζνπ»
από ην Σνπηθό Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Υίνπ
ε ζπλέρεηα ησλ εθδειψζεσλ πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ην ηνπηθφ
Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Υίνπ ζε ζπλεξγαζία
κε ηνπο επηζηεκνληθνχο ππεπζχλνπο θαη ηα ζηειέρε
ησλ γξαθείσλ πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ Σκεκάησλ
πνπ εδξεχνπλ ζηε Υίν, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ,
Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο θαη Ναπηηιίαο
θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ, ζα δηνξγαλψζεη
εκεξίδα κε ζέκα «ΠξACTηθή Άζθεζε: Γξάζε ηώξα γηα ην κέιινλ ζνπ», ηελ Σεηάξηε 14 Μαΐνπ
2014, ζην Ακθηζέαηξν ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ ηεο
Γηνίθεζεο.

Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Γηα βίνπ Μάζεζεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
Παξνηξχλνπκε ινηπφλ φινπο ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ
έρνπλ ελδηαθέξνλ λα παξαθνινπζήζνπλ θέηνο ή ηα
επφκελα έηε ην πξφγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο,
λα ηηο παξαθνινπζήζνπλ.

ε απηή πξφθεηηαη λα κεηέρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηα ηκήκαηα πνπ εδξεχνπλ ζηε Υίν
θαη απαζρνινχλ θνηηεηέο/ηξηεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαζψο θαη απφθνηηνη πνπ νινθιήξσζαλ επηηπρψο ηελ πξαθηηθή ηνπο
άζθεζε γηα λα παξαζέζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο. ηφρνο ηεο εκεξίδαο είλαη ε ελεκέξσζε ηφζν ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη απνθνίησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ, φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Πξαθηηθήο
Άζθεζεο θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο
επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ
ζηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην πιαίζην ηνπ ERASMUS+.
Μέζσ ησλ εθδειψζεσλ απηψλ ην Παλεπηζηήκην
Αηγαίνπ επηδηψθεη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο
Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ θαη ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ, ηφζν γηα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, φζν θαη γηα
ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζνηέξσλ θνξέσλ ππνδνρήο
ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο.

Π.Α.

Οη εθδειψζεηο απηέο απνηεινχλ ηδαληθή επθαηξία
ελεκέξσζεο, ζπδήηεζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ
θαη γίλνληαη ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ Γξαθείνπ
Πξαθηηθήο Άζθεζεο, νη νπνίεο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο θαη απφ Πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ

Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» και
ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικοφσ Πόρουσ.
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