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IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
EUROPE DIRECT ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
EDICS EVENTS IN JANUARY 2014

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ» ΚΕΠΝΕΤ
4-8 ΜΜ
Θα διεξαχθεί για πρώτη φορά ένα Ευρωπάνελ, µε Έλληνες ευρωβουλευτές από όλα
τα Ευρωπαϊκά κόµµατα θα απαντάνε στις ερωτήσεις του κοινού, όσον αφορά
Επιχειρηµατικότητα, Αναπτυξη, Καινοτοµία και Απασχόληση (των Νέων ειδικά),
καθώς και την διάχυση της επιχειρηµατικότητας στην Εκπαίδευση.
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18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 “ FAIR TRADE HELLAS: ADVOCATING FOR
CHANGE 10-5MM
πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Challenging the Crisis η Fair Trade Hellas
διοργανώνει δύο σεµινάρια που θα γίνουν από τον κ. Γεράσιµο Κουβαρά στα Ελληνικά
και µε παράλληλες παρουσιάσεις στα Αγγλικά. Το Σάββατο 18/1/2014, 10:00-16:00
“Advocating for Change” & Σάββατο 8/2/2014, 10:00-16:00, “Building Advocacy
Skills”. Μέσω των σεµιναρίων οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
εξοικειωθούν µε τη θεωρητική βάση & τα εργαλεία της προώθησης ζητηµάτων
κοινωνικής αλλαγής & διεκδίκησης σε θεσµικό επίπεδο αντιλαµβανόµενοι τις
δυναµικές & τις προκλήσεις που έχουν να αντιµετωπίσουν.

!
!

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 « BASIC ORIGAMY» ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΓΚΑΜΙ , ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ –TRADE SCHOOL
OF ATHENS 5-7 ΜΜ
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21 IANOYAΡIOY 2014 «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 6-8ΜΜ
Η Οµάδα Προφορικής Ιστορίας της Κίνησης Πολιτών Κολωνακίου µε στόχο τη
συγκέντρωση στοιχείων για την ιστορία της περιοχής, οργανώνει επιµορφωτικό
σεµινάριο για τη µεθοδολογία και τις τεχνικές της συνέντευξης.
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22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ¨ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ –ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
¨ HELLO TOMORROW CHALLENGE 5-9ΜΜ
Ο διαγωνισµός Hello Tomorrow είναι µια πρωτοβουλία µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που αποσκοπεί στο να δικτυώσει και να στηρίξει τους νέους της
Ευρώπης που αναζητούν λύσεις σε καίρια προβλήµατα παγκόσµιας εµβέλειας
µέσω της τεχνολογίας και της επιστήµης.
Κύριο µέληµα του διαγωνισµού είναι να αναδείξει προϊόντα και υπηρεσίες
που βασίζονται σε καινοτόµες τεχνολογίες όπως εξελιγµένα ιατρικά
σκευάσµατα, µαζικά δεδοµένα (big data) για την εξοικονόµηση ενέργειας και

τηλεχειρουργική. Ο διαγωνισµός απευθύνεται σε δηµιουργικούς νέους απ´όλη
την Ευρώπη, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε 5 κλάδους: Βιοιατρική τεχνολογία
(Bio & med tech), Ενέργεια (Energy), Μαζικά δεδοµένα (Big data), Υλισµικό
(Hardware) και Ροµποτική (Robotics), Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνίας (IT& Com).
Ως εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα θα πρέπει να διοργανώσουµε
µια εκδήλωση η οποία θα έχει τίτλο "Σχεδιάζοντας το µέλλον: Ιδέες για το
αύριο" στην οποία θα συµµετάσχουν 3-4 οµιλητές από τους χώρους της
επιστήµης, της επιχειρηµατικότητας, των επενδύσεων. Σκοπός της εκδήλωσης
θα είναι να ενηµερωθούν κυρίως οι νέοι για την ύπαρξη του διαγωνισµού και
να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, σχέδια κλπ µέχρι τις
29 Ιανουαρίου οπότε και λήγει η προθεσµία για την ηλεκτρονική υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο του διαγωνισµού.
24 IANOYAΡIOY 2014 “ FAIR TRADE HELLAS: ένα workshop που θα γίνει από
τον ίδιο στα πλαίσια του προγράµµατος DEEEP (http://www.deeep.org/ ) της
Ευρωπαϊκής Πλατφόρµας Αναπτυξιακών Οργανώσεων CONCORD.
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Στα πλαίσια του προγράµµατος DEEEP (http://www.deeep.org/ ) της Ευρωπαϊκής
Πλατφόρµας Αναπτυξιακών Οργανώσεων CONCORD θα διοργανωθεί ένα workshop
για εκπροσώπους αναπτυξιακών οργανώσεων σε σχέση µε Citizens’ Engagement
(συµµετοχή πολιτών). Το σεµινάριο θα γίνει από τον κύριο Γεράσιµο Κουβαρά
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27-28 IANOYAΡIOY 2014 ¨CRIME PREVENTION AND URBAN PLANNING
– COST. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 9-6ΜΜ
O Άρης Καλαντίδης, καθηγητής πολεοδοµίας στο NYU µεταξύ άλλων και υπεύθυνος
του Ευρωπαϊκού προγράµµατος COST µε θέµα ''Crime prevention through urban
planning and design''.

!
Oργανώνει µια συνάντηση 20 ειδικών στην Αθήνα
!

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ¨Η ΠΑΛΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ¨ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ –ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ TRADE SCHOOL OF ATHENS 6-8 MM
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28 IANOYAΡIOY 2014 2014 «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 6-8ΜΜ
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Το Europe Direct του Δήµου Αθηναίων στα πλαίσια της εξοικείωσης των νέων µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκαινιάζει το νέο του εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Το
πρόγραµµα εστιάζει στις δυνατότητες που τους παρέχει η Ένωση αλλά και στους
τρόπους µε τους οποίους οι νέοι µπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να
ωφεληθούν απο αυτές.
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Για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο , το Europe Direct θα επισκεφτεί τα λύκεια
του κέντρου της Αθήνας και των προαστίων της και θα µιλήσει µε τους αυριανούς
ενήλικες για θέµατα όπως :
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● η ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη(δικαιώµατα και υποχρεώσεις)
● Ευρωεκλογές 2014 και η σηµασία της ψήψου των νέων στην ώρα της αλλαγής
● Προβλήµατα και λύσεις σε πανευρωπαϊκή κλίµακα
●

Προγράµµατα κινητικότητας νεολαίας (Erasmus +)

● Κοινωνία των Πολιτών, Εθελοντισµός, Δράσεις αλληλεγγύης

Μέσω οπτικοακουστικού υλικού, παρουσίασης και συζήτησης µε τους µαθητές
ελπίζουµε να πετύχουµε τον αρχικό µας στόχο : να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι και να
ξεκινήσουν να ερευνούν τις νέες προοπτικές τους καθώς και να µάθουν να
πειραµατίζονται µε το ως τώρα '''αγνωστο'' ευρωπαϊκό πεδίο.
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Εάν ενδιαφέρεστε να µάθετε περισσότερα για το συγκεκριµένο πρόγραµµα ή να µας
καλέσετε στο σχολείο σας , µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας :

!
Τηλέφωνα : 210 3642540
!

