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Το World Academic Expo (WAVE) αποτελεί έ́να παγκόσμιο επιστημονικό και εκθεσιακό συνέδριο που 
απευθύνεται σε φοιτητές όλων των βαθμίδων και των επιστημονικών πεδίων. Ο στόχος του είναι να τους 
εξοικειώσει με την ερευνητική διαδικασία, να τους δώσει την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις γνώσεις και 
τις ικανότητές τους και να τους διασυνδέσει με την αγορά εργασίας. Το WAVE στηρίζεται σε τέσσερις (4) 
μεγάλους πυλώνες, οι οποίοι είναι:

Το Πρόγραμμα

(Α) Έρευνα
Μέσα από πρωτοποριακή διαδικασία εκμάθησης του προγράμματος, οι φοιτητές μαθαίνουν να προετοιμάζουν 
μία ακαδημαική εργασία και να την παρουσιάσουν μπροστά σε ένα ευρύ επιστημονικό κοινό.

(Β) Διασύνδεση
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο WAVE διασυνδέονται με μεγάλες επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα της 
χώρας και του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τις εργασίες τους σε εκπροσώπους τους, ενώ ταυτόχρονα και ο 
Άφιξις προωθεί τις καλύτερες εργασίες στους ενδιαφερόμενους φορείς.

(Γ) Εργαστήρια & Σεμινάρια
Κατά τη διάρκεια, επίσης, του συνεδρίου, πραγματοποιούνται μία σειρά από εργαστήρια και σεμινάρια (work-
shops), μέσα από τα οποία οι φοιτητές καλλιεργούν ικανότητες και αποκτούν γνώσεις πάνω σε πρακτικά και 
ακαδημαϊκά αντικείμενα που θα τους φανούν χρήσιμα κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

(Δ) Έκθεση
Τέλος, το WAVE οργανώνει μία διαδραστική Έκθεση (Expo) στους χώρους του συνεδρίου, όπου άτομα και 
ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό προσέρχονται για να παρουσιάσουν τα επιτεύγματα τους από 
κάθε επιστημονικό πεδίο και να προωθήσουν το έργο τους, ερχόμενοι σε επαφή με τους συμμετέχοντες του 
συνεδρίου αλλά και το ευρύ κοινό
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Η Πρώτη Διοργάνωση
Το «World Academic Expo» πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2016 
στη Θεσσαλονίκη με περισσότερους από 300 φοιτητές και φοιτητικές ομάδες από διάφορα 
επιστημονικά πεδία να συμμετέχουν στις παρουσιάσεις, τα εργαστήρια και σεμινάρια και την 
Έκθεση του συνεδρίου.

Την πρώτη χρονιά λειτουργίας του διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης 
και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς και του Δήμου Θεσσαλονίκης, και εξασφάλισε την συμμετοχή και συνολικά 
ακαδημαϊκή εποπτεία ομάδας καθηγητών από τα δύο μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα 
της πόλης. Το συνέδριο αποτέλεσε μία πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων φοιτητών 
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) και υποψήφιων διδακτόρων, στην οποία παρουσιάστηκαν 
και συζητήθηκαν ερευνητικές εργασίες που αφορούσαν πληθώρα επιστημονικών τομέων και 
θεμάτων.



Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν από τους συμμετέχοντες δεν είχαν περιορισμό σχετικά 
με την θεματολογία καθώς η φιλοδοξία μας ήταν να δώσουμε την ευκαιρία στον όποιο 
φοιτητή και ενδιαφερόμενο να παρουσιάσει το έργο του στο κοινό και συνάμα να μάθει και 
να κερδίσει από τη διαδικασία αξιολόγησης και παρουσίασης. 

Συνολικά παρουσιάστηκαν 47 εργασίες από φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, 
με θεματολογία που κάλυψε πολλούς τομείς θετικών, τεχνολογικών και θεωρητικών 
κατευθύνσεων. Από “τα γεωλογικά φαινόμενα ανά τα χρόνια και οι πιθανές ευκαιρίες” μέχρι 
το “Σύγχρονο προσφυγικό πρόβλημα και τα αποτελέσματα αυτού” οι συμμετέχοντες αλλά 
και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τον εαυτό τους σε ευρεία γκάμα 
επιστημονικής έρευνας. Οι εργασίες αξιολογήθηκαν από την ομάδα συνεργαζόμενων 
καθηγητών και έτσι οι συμμετέχοντες κέρδισαν και από την ευκαιρία να παρουσιάσουν 
σε ανοικτό κοινό την δουλειά τους αλλά ταυτόχρονα και μία γνώμη από επιστημονικά 
καταρτισμένο κοινό. 

Οι Πρώτες Εργασίες



Επιπλέον, επιδιώξαμε να δώσουμε την ευκαιρία και σε επιστημονικές ομάδες φοιτητών 
από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, να παρουσιάσουν το έργο τους και να 
επικοινωνήσουν τους στόχους και τα επιτεύγματα τους. Για αυτό το λόγο αφιερώθηκε ειδικός 
χώρος εντός του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης όπου στις 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 
EXPO (Εκθεση) του συνεδρίου. 

Στην πρώτη Έκθεση του WAVE συμμετείχαν περί τις 30 φοιτητικές ομάδες που 
δραστηριοπούνται σε ποικίλους τομείς και πραγματοποιόυν σχετικές δράσεις. Με μία 
εκθεσιακά αντίστοιχη διαρρύθμιση, ομάδες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το 
Διάστημα, η Πράσινη Ενέργεια, τα Χρηματοοικονομικά, η Οδοντιατρική, η Μηχανική και 
πολλές ακόμα, για μία ολόκληρη ημέρα παραβρέθηκαν σύσσωμες στο WAVE 2016 και 
έδωσαν μία γεύση στο κοινό για την δουλειά και τα επιτεύγματά τους.

Η EXPO, σε συνδυασμό με τα επιμέρους εργαστήρια (workshops) που ήταν διαθέσιμα στο 
κοινό, προσέδωσε και μία πιο διαδραστική φύση στο συνέδριο, γεγονός που θα επιδιώξουμε 
να επεκτείνουμε και στην διοργάνωση του 2017. 

Η Πρώτη Έκθεση



Επιπλέον, στην προσπάθειά μας να συνδέσουμε τη συμμετοχή φοιτητών στο συνέδριο 
με την αγορά εργασίας, πετύχαμε να γνωρίσουμε στους συμμετέχοντες και το εταιρικό 
περιβάλλον με την επίσημη συμμετοχή εκπροσώπου της εταιρείας Airbus Defense and Space 
που έμπρακτα στήριξε τη διοργάνωση και έδωσε το παρόν. Ο εκπρόσωπος του παγκόσμιου 
αεροδιαστημικού κολοσσού παρευβρέθηκε στο συνέδριο, παρουσίασε τη δουλειά της 
εταιρείας αλλα κυρίως συζήτησε τον οδικό χάρτη για έναν νέο φοιτητή να εξασφαλίσει μία 
θέση εργασίας ή πρακτικής στην εταιρεία αλλά και τον ευρύτερο κλάδο. Έπειτα συζήτησε με 
τους συμμετέχοντες και έλυσε απορίες πάνω σε θέματα του κλάδου.

Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας



Συνολικά, η διοργάνωση στέφθηκε με επιτυχία, με τους συμμετέχοντες να προσφέρουν πολύτιμη 
ανατροφοδότηση (feedback) στον οργανισμό για την ευκαιρία που τους έδωσε αλλά και για το γεγονός ότι 
δημιουργήθηκε ένα συνέδριο τέτοιου βελληνεκούς στην Θεσσαλονίκη. 

Ο Οργανισμός, μετά και την επιτυχή έκβαση του προγράμματος (το Άφιξις τρέχει και επιπλέον 2 ακόμα 
πανελλήνια προγράμματα) έχει αφιερωθεί στη βελτίωση και πραγματοποίηση της επόμενης (2ης) διοργάνωσης 
του WAVE, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2017. 

Εισπράττοντας σχόλια και εντυπώσεις από το πρώτο συνέδριο και εξετάζοντας τα πιθανά μέτρα βελτίωσης 
της διοργάνωσης, η Ομάδα του Αφιξις κατέληξε στους εξής στόχους για την επόμενη διοργάνωση: 

1. Εξειδίκευση της θεματολογίας που θα είναι διαθέσιμη για το συνέδριο, 
2. Αναβάθμιση και προσφορά εμπλουτισμένου εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση του τρόπου 

πραγματοποίησης μίας επιστημονικής εργασίας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το οποίο να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί τόσο για το συνέδριο, όσο και γενικότερα από την ακαδημαϊκή κοινότητα παγκόσμια,

3. Αναβάθμιση της EXPO με περισσότερες ομάδες και επικέντρωση στα επιτεύγματα αυτών πέρα απο απλή 
παρουσίαση της δουλειάς τους, 

4. Επένδυση στη σύνδεση των συμμετεχόντων με την αγορά εργασίας, μέσω της σύστασης δικτύου 
συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων, 

5. Σύσταση ειδικού μηχανισμού αξιολόγησης εργασιών και παρουσιάσεων με σκοπό τη δημιουργία ενός 
ενιαίου προφίλ συμμετέχοντα για προώθηση του ίδιου σε μετέπειτα προσπάθειες του στον επιστημονικό 
και εργασιακό κλάδο, και

6. Δημιουργία Επιστημονικού Περιοδικού (Scientific Journal) με το σύνολο των εργασιών που έχουν 
παρουσιαστεί στο συνέδριο, αποσκοπώντας στη δημιουργία καταρτισμένου υλικού για τους 
ενδιαφερόμενους.

Ο Απολογισμός μας
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