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Ειδικό βραβείο δημοφιλίας για τις προτάσεις του Πανελλήνιου διαγωνισμού Νεανικής Επιχειρηματικότητας Aegean Startups
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας ενημερώνουν ότι ολοκληρώθηκε το 1ο στάδιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Aegean Startups. Από τις 62 προτάσεις
που συγκεντρώσαμε (και στις 2 κοινότητες) κατάφεραν να συγκεντρώσουν την
απαιτούμενη βαθμολογία και να περάσουν στο επόμενο στάδιο οι 30. Συγκεκριμένα προκρίθηκαν στο 2ο στάδιο του
διαγωνισμού 15 προτάσεις από την κοινότητα Α και 15 προτάσεις από την κοινότητα Β.
Στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://
www.aegean-startups.gr/%CE%B4%
CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%
CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%
CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%
CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%
82/ μπορείτε να δείτε τα βασικά σημεία
των προτάσεων που προκρίθηκαν στο 2ο
στάδιο και με τη βοήθεια σας (κάνοντας

like, share κ.λπ.) να αναδείξετε την πιο
δημοφιλή πρόταση, η οποία θα είναι υποψήφια για ειδικό βραβείο.
Δείτε τους υποστηρικτές του διαγωνισμού
μας: Συνεργαζόμενες θερμοκοιτίδες http://
www.aegean-startups.gr/%cf%83%cf%
85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%
ce%b1%ce%b6%cf%8c%ce%bc%ce%b5%
ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b8%ce%
b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%ba%ce%
bf%ce%b9%cf%84%ce%af%ce%b4%ce%
b5%cf%82/, Χορηγούς http://www.aegeanstartups.gr/%CF%87%CE%BF%CF%81%
CE%B7%CE%B3%CE%BF%CE%AF/
και
Μέντορες
http://www.aegeanstartups.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%
84%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%82/
Ενημέρωση για τον διαγωνισμό μπορείτε
να λαμβάνετε και από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του facebook https://
www.facebook.com/pages/AegeanStartups/822713894455177 και του twitter
https://twitter.com/AegeanStartups .

Σημεία Πληροφόρησης Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
(Student Info Points)
Από τις 02 Μαρτίου 2015 ξεκίνησε στην
Πανεπιστημιακή Μονάδα της Μυτιλήνης,
η νέα υπηρεσία πληροφόρησης της Δομής Απασχόλησης Πανεπιστημίου Αιγαίου «Σημεία Πληροφόρησης της Δομής
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – Student Info Points».
Δύο (2) Σημεία Πληροφόρησης (Student
Info Points) με προσωπικό της ΔΑΣΤΑ
είναι διαθέσιμα στις εισόδους των κτηρίων της Θάλασσας και της Γεωγραφίας
παρέχοντάς στους/στις φοιτητές/τριες του
Πανεπιστημίου Αιγαίου την κατάλληλη
ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη στην αναζήτησή τους, για πληροφόρηση σχετικά με Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της
πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης
Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
καθώς και αντίστοιχα προγράμματα υποτροφιών. Τα Σημεία Πληροφόρησης της
ΔΑΣΤΑ λειτουργούν καθημερινά (Δευτέρα
– Παρασκευή) από τις 10:00 – 14:00 και
Απογεύματα Δευτέρας & Τρίτης από τις
16: 00 – 20:00.
Επιλέξτε την επιτυχία… Ενημερωθείτε!!!!!

TOP TIPS για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

στηριοποιείται, διάβασε και ξαναδιάβασε προσεκτικά το βιογραφικό σου και πιο συγκεκριμένα
τα project που έχεις αναλάβει κατά τη διάρκεια
των σπουδών σου και της πρακτικής σου
άσκησης.
Προσπάθησε να αναγνωρίζεις τα τρία (3) πιο
δυνατά σημεία του χαρακτήρα σου και δώσε
συγκεκριμένα παραδείγματα για να πείσεις τον
συνομιλητή σου. Ένα καλό τρίπτυχο επιτυχούς
φοιτητικής σταδιοδρομίας εστιάζεται στην ικανότητα ηγεσίας, ομαδικής εργασίας και συμμετοχής σε projects (εκπόνηση επιστημονικών εργασιών, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, εκδηλώσεις, πρακτική άσκηση, συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας, εθελοντική εργασία
κλπ)
Πρόβαλε - «Διαφήμισε» τις προσωπικές σου
γνώσεις – δεξιότητες – ικανότητες: Δώσε συγκεκριμένα παραδείγματα.
Προσπάθησε να δείξεις με τη στάση σου το ενδιαφέρον σου, αίσθημα αυτοπεποίθησης και ενθουσιασμού για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας
Προετοιμάσου για όλους τους τύπους ερωτήσεων – Μπορείς να ενημερωθείς διεξοδικά για τους
τύπους των ερωτήσεων και ειδικότερα για τις
συμπεριφοριστικές ερωτήσεις από τον έντυπο –
ψηφιακό οδηγό συνέντευξης του Γραφείου Διασύνδεσης – Χρησιμοποίησε τη μέθοδο STAR για
να απαντήσεις στις ερωτήσεις (Situation – Task
– Action – Results).
Προσπάθησε να συνδέσεις τις γνώσεις – δεξιότητες – ικανότητές σου με τη συγκεκριμένη θέση
εργασίας αλλά κα με την κουλτούρα της επιχείρησης – Οργανισμού. Να φροντίσεις να επεξεργάζεσαι σωστά τις ερωτήσεις πριν τις απαντήσεις.
Δείξε επαγγελματισμό από τη στιγμή που θα
μπεις στην επιχείρηση και συναντήσεις το θυρωρό ή τη γραμματέα έως και την τελική σου έξοδο
από αυτήν.
Προσπάθησε να αντιστρέψεις το αρνητικό κλίμα
σε θετική ενέργεια.
Προετοίμασε να ρωτήσεις στο συνεντευκτή σου
τις κατάλληλες ερωτήσεις που θα σου δώσουν
πολύτιμες πληροφορίες για τη θέση και την επιχείρηση.
Φρόντισε να πάρεις στοιχεία επικοινωνίας του
συνεντευκτή για να στείλεις ευχαριστήρια επιστολή.

Εκδήλωση «Προστασία των Εφευρέσεων: Από την Ιδέα στην Εμπορευματοποίηση»
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
(Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας (EPO) διοργανώνει εκδήλωση με
τίτλο «Προστασία των Εφευρέσεων: Από την
Ιδέα στην Εμπορευματοποίηση».
Η εκδήλωση έχει στόχο την ενημέρωση για θέματα χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διαδικασίας προστασίας των εφευρέσεων στον ΟΒΙ, προστασίας και εμπορευματοποίησης των αποτελε-

σμάτων έρευνας, και επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου,
στην Αίθουσα Β’ του Τμήματος Γεωγραφίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, 09:00-16:00.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, απαιτείται
δήλωση συμμετοχής, την οποία μπορείτε να υποβάλετε, διαδικτυακά μέσα από τη διεύθυνση: https://
docs.google.com/forms/
d/1KrCo50grJLOaHKqJxtHy_MUYE3NkwrIzK5Zy
Cs2-m_A/viewform , έως 15/5/2015.
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Οι 10 πιο σημαντικές ικανότητες – δεξιότητες που
αξιολογούν οι Επιχειρήσεις - Φορείς Υποδοχείς κατά
την επιλογή του προσωπικού τους:
1)
Επικοινωνιακές δεξιότητες ικανότητες: Οι
Επιχειρήσεις – Φορείς Υποδοχής αναζητούν
ασκούμενους που να μπορούν να μιλούν και
να γράφουν σωστά ελληνικά. Ο ορθή χρήση
και έκφραση της ελληνικής γλώσσας είναι το
«ατού» των επικοινωνιακών σας δεξιοτήτων
2)
Αναλυτική σκέψη/Ερευνητικές ικανότητες:
αφορά στην ικανότητα που έχει κάποιος στο
να εκτιμά σωστά μια κατάσταση, να αναζητά
τις διαφορετικές προοπτικές σε ένα πρόβλημα, να συλλέγει τις κατάλληλες πληροφορίες
(ποσοτικά αλλά και ποιοτικά) και να είναι σε
θέση να αναγνωρίσει τα σημεία- στοιχεία
«κλειδιά» σε ένα πρόβλημα προκειμένου να
βρει λύση.
3)
Τεχνικές δεξιότητες ικανότητες/ικανότητες
στη χρήση νέων τεχνολογιών:
4)
Ευελιξία/Ικανότητα να διαχειρίζεται κανείς
πολλαπλές και διαφορετικές εργασίες, να
έχει την ικανότητα να βάζει προτεραιότητες
στις διάφορες εργασίες που του αναθέτουν,
και να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα στις
αλλαγές.
5)
Δημόσιες σχέσεις
6)
Ικανότητες Ηγεσίας/Ικανότητες Διοίκησης
7)
Διαπολιτισμικές ικανότητες/δεξιότητες
8)
Ικανότητες Σχεδιασμού και Οργάνωσης σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
9)
Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων βασιζόμενοι στην προηγούμενη εμπειρία και αξιοποιώντας τη διαθέσιμη πληροφορία
10) Ικανότητα Ομαδικής Εργασίας - Συνεργασία
με άλλα άτομα: Η ικανότητα που έχει κάποιος στο να συνεργάζεται με άλλα άτομα
για την επίτευξη κοινού στόχου
Οι 10 πιο σημαντικοί τρόποι για μια επιτυχημένη
συνέντευξη επιλογής:
1.
Προετοιμάσου, Προετοιμάσου, Προετοιμάσου!!! Οι εργοδότες συχνά παραπονούνται
ότι οι φοιτητές/τριες – νεοεισερχόμενοι/ες
στην αγορά εργασίας αποτυγχάνουν στο να
ερευνήσουν το προφίλ της Επιχείρησης –
Οργανισμού πριν τη διαδικασία της συνέντευξης. Μπες και μελέτησε διεξοδικά την
ιστοσελίδα της επιχείρησης, αναζήτησε τα
χαρακτηριστικά του κλάδου στον οποίο δρα-

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της γαλλικής Εθνικής Υπηρεσίας Έρευνας (ANR)
- Υποδοχή ερευνητών υψηλού επιπέδου 2015
νομική ενίσχυση θα δώσει στον ερευνητή τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια ομάδα και να αναλάβει ένα
φιλόδοξο και πρωτότυπο σχέδιο, με ισχυρό αποτύπωμα σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα. Η αμοιβή
του ερευνητή θα μπορεί να καλύπτεται εν μέρει από
τη χρηματοδότηση. Όσο για το ίδρυμα υποδοχής, ο
μηχανισμός αυτός αποτελεί ένα μέσο για την ενσωμάτωση νέων επιστημόνων με υψηλό επίπεδο ικανοτήτων και τη δημιουργία νέων διεθνών συνεργασιών.
Επωφελούμενη λοιπόν από τη συμμετοχή, τις ικανότητες και την τεχνογνωσία επιστημόνων από όλον
τον κόσμο, η γαλλική επιστημονική έρευνα θα μπορέσει να ενισχύσει τη δυναμική της και να εξερευνήσει νέες ερευνητικές οδούς.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων: 29/05/2015

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/fundingopportunities/documents/aap-en/hosting-high-levelresearchers-2015/

Ξεκίνησε το πρόγραμμα υποτροφιών της PwC Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ή/και
τελειοφοίτους ΑΕΙ. Οι υποτροφίες προσφέρονται
για την πλήρη ή μερική κάλυψη διδάκτρων, για
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (εξαιρουμένων επαγγελματικών τίτλων και
διδακτορικών) και θα πρέπει να αντιστοιχούν στους
κλάδους:
Computer Science (Πληροφορικής) | Ναυτιλίας |
Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | Διοίκηση
Επιχειρήσεων | Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού |
Αναλογιστικής
(Actuarial)|
Engineering
(Πολυτεχνικών Σχολών).
Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τις 15 Μαΐου
2015 εδώ.
Το πρόγραμμα υποτροφιών της PwC υλοποιείται
επιτυχώς από το 2001 και εντάσσεται στο πλαίσιο
της εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας για την

καθοδήγηση στη σωστή εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία διακεκριμένων και ταλαντούχων νέων. Μέχρι σήμερα, η PwC έχει βοηθήσει πάνω
από 100 φοιτητές να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή
τους εκπαίδευση.
Πληροφορίες: pwc.scholar@gr.pwc.com

Βραβεία Αριστείας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 δέκα (10) Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας, τα οποία αφορούν στο σύνολο των
επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν οι Σχολές
του Ιδρύματος. Τα Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας
θα χορηγηθούν σε πέντε (5) προπτυχιακούς και σε
πέντε (5) μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
του Ιδρύματος, των οποίων κάθε πτυχιακή εργασία
ή μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή έχει οδηγήσει, είτε σε... δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό
περιοδικό, είτε σε ανακοίνωση σε αναγνωρισμένο
διεθνές συνέδριο με έκδοση πρακτικών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι ενδιαφερόμενοι και
ενδιαφερόμενες προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί
φοιτητές και φοιτήτριες καλούνται είτε να υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε να αποστείλουν με συ-

στημένη επιστολή, την αίτηση και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου
2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία της
Κοσμητείας του Τμήματος που φοιτούν/φοίτησαν.
Μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και
φοιτητριών.

https://studies.aegean.gr/node/220
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Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί μια στοχευμένη δράση για την προώθηση της διεθνούς ελκυστικότητας της Γαλλίας, η
οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε φημισμένα γαλλικά ερευνητικά ιδρύματα να υποδεχθούν λαμπρούς
αλλοδαπούς ερευνητές ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας. Στο πλαίσιο της κινητικότητας ερευνητών σε
παγκόσμιο επίπεδο, η γαλλική Εθνική Υπηρεσία
Έρευνας (ANR) επιθυμεί να ενισχύσει την επιστημονική θέση της Γαλλίας, δίνοντας παράλληλα τη
δυνατότητα σε αλλοδαπούς ερευνητές να επωφεληθούν από εξαιρετικές συνθήκες υποδοχής. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε
ερευνητές κάθε εθνικότητας (γαλλικής ή μη) που
διαμένουν στο εξωτερικό ή έχουν πρόσφατα εγκατασταθεί στη Γαλλία, είτε πρόκειται για ερευνητές
κατώτερης βαθμίδας με δυνατό προφίλ είτε για υψηλού επιπέδου ερευνητές ανώτερης βαθμίδας. Ο εν
λόγω μηχανισμός στόχο έχει να προωθήσει τη μακροπρόθεσμη παραμονή τους στους κόλπους φημισμένων γαλλικών ερευνητικών ιδρυμάτων. Η οικο-

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο των δράσεων του ενημερώνει μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς Β’θμιας Εκπαίδευσης
αλλά και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών για τα
Τμήματα του Ιδρύματος.
Στόχος των συναντήσεων είναι η ενημέρωση για τα
αντικείμενα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, και τις επαγγελματικές προοπτικές που
προσφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές/τριες
ανακαλύπτουν και πληροφορούνται έγκαιρα για
σπουδές και νέα ενδιαφέροντα επαγγέλματα, και
λαμβάνουν πληροφορίες που διευκολύνουν τις εκπαιδευτικές τους επιλογές και επαγγελματικές προοπτικές.

Γυμνάσιο Ιππείου

Τον Απρίλιο 2015 επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου στη Μυτιλήνη το 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης, το Γυμνάσιο Άγρας και το Γυμνάσιο Ιππείου. Στη Σάμο πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από μαθητές του Πυθαγόρειου ΓΕΛ Σάμου.

Γ.Δ.

Στο πλαίσιο των ενημερώσεων μαθητές/τριες και
εκπαιδευτικοί επισκέπτονται και Εργαστήρια του
Ιδρύματος, όπου Διδάσκοντες και Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό παρουσιάζουν με εξαιρετικά ενδιαφέρον τρόπο το έργο του Τμήματος και των Εργαστηρίων τους.

3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Για την υποστήριξη, μάλιστα, των αποφοίτων της
Β’θμιας, κατά την περίοδο υποβολής των μηχανογραφικών τους δελτίων, το Γραφείο Διασύνδεσης
λειτουργεί τη τηλεφωνική γραμμή «Συμπληρώνω
Μηχανογραφικό… Επιλέγω Αιγαίο», παρέχοντας
πληροφορίες για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και τα αντικείμενα που θεραπεύουν.

Πυθαγόρειο ΓΕΛ Σάμου

4

Έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας «ideatree»




Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ενέργεια & Περιβάλλον



Καινοτομία στον Πρωτογενή Τομέα
(Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία κλπ)



Τουρισμός & Πολιτισμός















Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή αξιολογητών εγνωσμένου κύρους και
εμπειρίας στις υπό εξέταση θεματικές περιοχές.
Οι 7 επικρατέστερες ομάδες θα κερδίσουν
συμμετοχή σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης, διάρκειας μίας εβδομάδας, ενώ οι 5 νικήτριες ομάδες θα κερδίσουν επιπλέον:
Χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 25.000€
Φιλοξενία και mentoring στους κορυφαίους
συνεργατικούς χώρους που λειτουργούν στη
χώρα μας: Orange Grove, Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων
Αθήνας
(ΘΕΑ),
Found.ation, Impact Hub, The Cube
Πέντε (5) υποτροφίες στα εξ’ αποστάσεως
προγράμματα επιμόρφωσης του ΚΕΚ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών
Μία (1) υποτροφία για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Athens Tech College:
Master of Science in the Management of Business Innovation and Technology (MBIT) και
Δύο (2) υποτροφίες φοίτησης για το πρόγραμ-

μα σπουδών Diploma in Digital Marketing του
Business College of Athens (BCA).
Για περισσότερες πληροφορίες:
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
www.ideatree.gr
Τηλ: 210 2529845 Email: info@ideatree.gr
Ideatreegr @ideatree.gr

Ανοικτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα για το Erasmus + ξεκινούν το Μάιο 2015
Ένας νέος κύκλος διαδικτυακών μαθημάτων για τις
χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει το Erasmus+ για τη νεολαία αναμένεται να ξεκινήσει στις
4 Μαΐου 2015. Τα μαθήματα παρέχουν μια επισκόπηση των στόχων, προτεραιοτήτων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος Erasmus+: Νεολαία σε Δράση.
Τα Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα για το
Erasmus+ θα παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με το
πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει ενεργά στην
ευρωπαϊκή συνεργασία νέων και να επιφέρει θετικό
αντίκτυπο σε ομάδες νέων, οργανισμούς νεολαίας
και στην κοινότητα γενικότερα.

Ο κύκλος μαθημάτων, ο οποίος πραγματοποιείται για
πρώτη φορά, θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 4 Μαΐου
μέχρι την 1η Ιουνίου 2015, και θα παρέχει καθοδήγηση για Βασική Δράση 1 Σχέδια Κινητικότητας για
Νέους και Εργαζόμενους με Νέους (ανταλλαγές νέων,
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και κινητικότητα
για εργαζόμενους με νέους). Δεν ορίζονται οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, ούτε απαιτείται καταβολή χρηματικού ποσού, ωστόσο απαιτείται ενεργή συμμετοχή
κατά τη διάρκεια των 3ωρων-4ωρων μαθημάτων κάθε
βδομάδα.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/youth/
news/2015/0410-erasmus-plus-mooc_en.htm
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Μάθε για το δέντρο που ανθίζουν οι ιδέες!
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ), είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας με την ονομασία «ideatree».
Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση στον περσινό 1ο
Διαγωνισμό «ideatree», φέτος ο Διαγωνισμός επιστρέφει για να δώσει και πάλι τη δυνατότητα σε
νέους και νέες να τολμήσουν και να δουν την ιδέα
τους να γίνεται πραγματικότητα.
Οι στόχοι του φετινού διαγωνισμού είναι:
1. Η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στον
νεανικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας
2. Η προώθηση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας καθώς και της εξωστρέφειας ως βασικής
φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της
3. Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και
καινοτομίας
4. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλάδα. Το
πρόγραμμα επιχειρηματικού επιταχυντή θα λάβει
χώρα σε τοποθεσία εκτός αστικών κέντρων όπου οι
ομάδες που θα διακριθούν με την κατάλληλη υποστήριξη θα κληθούν να μετατρέψουν τις ιδέες τους
σε προϊόντα/υπηρεσίες.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους νέους 16
-35 ετών, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στη χώρα μας, με χρόνο λειτουργίας λιγότερο ή ίσο του ενός (1) έτους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την
επιχειρηματική τους πρόταση μέσα από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.ideatree.gr έως τις 22
Μαΐου 2015.
Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε μία από τις
παρακάτω Θεματικές Ενότητες, οι οποίες συμβαδίζουν με τους τομείς της ελληνικής οικονομίας που
παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα:

Ευρωπαϊκό Βραβείο για Καινοτόμες Γυναίκες
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το 3o
βραβείο της ΕΕ για τις γυναίκες που καινοτομούν,
για να ανταμείψει τρεις γυναίκες που έχουν επιτύχει εξαιρετικές καινοτομίες και τις έχουν φέρει
στην αγορά. Το βραβείο έχει ως στόχο να αυξήσει
τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για περισσότερη
γυναικεία επιχειρηματικότητα και να εμπνεύσει
και άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν τα βήματά
τους. Το πρώτο βραβείο είναι 100.000 €, το δεύτερο βραβείο 50.000 € και το τρίτο βραβείο 30.000
€.
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλες τις γυναίκες
που έχουν ιδρύσει ή συν-ίδρυσει την εταιρεία τους
και έχουν σε κάποιο σημείο της καριέρας τους
επωφεληθεί από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για
την έρευνα και την καινοτομία. Οι διαγωνιζόμενες
θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις
τους μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2015. Μια αξιόλογη
κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει και θα επιλέξει
τις τρεις νικήτριες που θα ανακοινωθούν το 2016.
Το Ευρωπαϊκό βραβείο για τις γυναίκες που καινοτομούν ξεκίνησε το 2011 για να δώσει δημόσια
αναγνώριση σε εξαιρετικές γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες έφεραν τις καινοτόμες ιδέες τους στην

αγορά και να εμπνεύσει και άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν στα βήματά τους. Οι νικήτριες των δύο
προηγούμενων βραβείων είναι Saskia Biskup
(Γερμανία), η Laura van 't Veer (Ολλανδία), Άνα
Maiques (Ισπανία), Gitte Neubauer (Γερμανία), Fabienne Hermitte (Γαλλία) και Ilaria Rosso (Ιταλία).
Για περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία της ΕΕ
για τις καινοτόμες γυναίκες μπορείτε να βρείτε:

στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/research/
innovation-union/index_en.cfm?
section=women-innovators και στο βίντεο
http://ec.europa.eu/avservices/play.cfm?
ref=I098839&videolang=EN&off=1

ισότητα των δυο φύλων στην έρευνα και την
καινοτομία http://ec.europa.eu/research/swafs/
index.cfm?pg=policy&lib=gender

στατιστικά στοιχεία για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη http://ec.europa.eu/
DocsRoom/documents/7481
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/
research/index.cfm?
pg=newsalert&year=2015&na=na-090315

Μ.Κ.Ε.
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Interamerican Digital Traineeship Program
Η INTERAMERICAN εγκαινιάζει το Digital Traineeship Program και προσφέρει 4 θέσεις εργασίας στην πιο ελκυστική ειδικότητα του 21ου αιώνα.
Αν είσαι καλός στα Μαθηματικά, αν σου αρέσει η
Στατιστική και σε χαρακτηρίζουν η δημιουργικότητα
και η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, σκέψου
σοβαρά την πιθανότητα να γίνεις Data Analyst.
Στόχος του προγράμματος είναι η προσέλκυση και η
επένδυση σε ταλέντα με αναλυτικές ικανότητες. Οι
Digital Τrainees θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν
σε 3 διαφορετικά projects, από ένα οκτάμηνο στο
καθένα, στη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της καριέρας τους στην Εταιρία και παράλληλα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα τους
προσφέρουν ειδικές γνώσεις στον ασφαλιστικό κλάδο και γενικότερα στην αγορά.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο Θετικών Επιστημών (Μαθηματικά, Στατιστική κ.ά.), να κατέχουν άριστα την Αγγλική γλώσσα, τη χρήση του MS
Οffice, οι δε άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Δείτε
περισσότερες
πληροφορίες εδώ
http://
www.interamerican.gr/files/downloadables/hr/
Interamerican-Digital-Trainee-Program.pdf
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους με κωδικό DTP2015.

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωκοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει σε ετήσια
βάση σε δεκάδες φοιτητές/τριες την ευκαιρία να
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκησης σε
θέσεις που σχετίζονται με το/τα αντικείμενο/α σπουδών τους. Με αυτόν τον τρόπο οι ασκούμενοι αποκτούν μια μοναδική ευκαιρία να ενημερωθούν για
τους θεσμούς της ΕΕ και τις δράσεις τους.
Από 15 Μαρτίου μέχρι 15 Μαΐου 2015 μπορούν να
κάνουν αίτηση όσοι νέοι και όσες νέες θέλουν να

αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε γενικούς τομείς αλλά και σε πιο ειδικούς
(διερμηνεία, δημοσιογραφία κα).
Δυνατότητα πρακτικής έχουν και άτομα με αναπηρία.
Για περαιτέρω πληροφορίες και αιτήσεις παρακαλούμε να επισκεφτείτε την κάτωθι ιστοσελίδα:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/
en/20150201PVL00047/Traineeships

Πρόγραμμα Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ReGeneration
Το ReGeneration, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα
πρακτικής άσκησης που απευθύνεται σε ταλαντούχους πτυχιούχους νέους κάθε ειδικότητας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6μηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση για αποφοίτους, σε μερικές από τις
μεγαλύτερες εταιρείες της ελληνικής αγοράς, και
συνδυάζει την απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας, εντατική εκπαίδευση από πιστοποιημένους
εκπαιδευτές, καθώς και μοναδικές ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης. Αφορά απόφοιτους προπτυχιακών σπουδών, καθώς και σε φοιτητές και αποφοί-

τους μεταπτυχιακών προγραμμάτων, όλων των ειδικοτήτων, με μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία που έχει αποκτηθεί μετά το τέλος της φοίτησής
τους.
Η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα ξεκινά στις
14/04 και ολοκληρώνεται στις 30/04 μέσω της ιστοσελίδας μας www.regeneration.gr.

Π.Α.
Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης
Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
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