
 
 

Ο ΕΟΠΠΕΠ συμμετέχει στη Βραδιά του Ερευνητή 2014 
Παρασκευή 26/9/2014 Ώρα 18.00 – 24.00  

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Νεαπόλεως και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε, Αθήνα, Αγία Παρασκευή 

 

Ενημερωτική εκδήλωση: Γνωρίστε το επάγγελμα του Ερευνητή 
Συνδιοργάνωση: ΕΟΠΠΕΠ & ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 

Κτίριο 9 - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Ώρα 18.30 – 20.00 
Μια ενημερωτική εκδήλωση που απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς, 
συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και σε όλους όσους θέλουν να εξερευνήσουν τι προσφέρει 
το επάγγελμα του ερευνητή! Γνωρίστε νέους Έλληνες ερευνητές, αλλά και συμβούλους επαγγελματικού 
προσανατολισμού και συζητήστε μαζί τους για όλα όσα αφορούν τον τομέα έρευνας και καινοτομίας ως 
επαγγελματική επιλογή! Πώς αποφασίζει κανείς να γίνει ερευνητής και τι σημαίνει «γίνομαι ερευνητής»; Τι 
σπουδές χρειάζονται και τι ευκαιρίες εκπαίδευσης υπάρχουν στην Ελλάδα; Ποια είναι τα θετικά και ποιες οι 
δυσκολίες του επαγγέλματος; Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίες και ποιες οι ευκαιρίες απασχόλησης; Τι δεξιότητες 
χρειάζονται; Ποια είναι τα προγράμματα κινητικότητας για ερευνητές στο εξωτερικό; Η ενημερωτική παρουσίαση 
που συνδιοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος έχει ως στόχο να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση για το 
επάγγελμα του ερευνητή και να ευαισθητοποιήσει τους νέους φέρνοντας τους σε επαφή με τον συναρπαστικό 
κόσμο της έρευνας και καινοτομίας. 
Κράτηση θέσεων για συμμετοχή στην ενημερωτική εκδήλωση στο email: contact@rengreece.gr  
 

Ενημερωτικό περίπτερο του ΕΟΠΠΕΠ για θέματα σταδιοδρομίας 
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Νεαπόλεως και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε, Αθήνα, Αγία Παρασκευή 

 

Σας περιμένουμε στο ενημερωτικό περίπτερο του ΕΟΠΠΕΠ, το οποίο θα υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της 
εκδήλωσης στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, όπου θα μπορείτε να ενημερωθείτε για τη Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη των 
Εφήβων www.eoppep.gr/teens , την Πύλη Σταδιοδρομίας των Ενηλίκων http://e-stadiodromia.eoppep.gr , την 
Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ΠΛΟΗΓΟΣ http://ploigos.eoppep.gr  τα έγγραφα Europass 
http://europass.eoppep.gr , τα δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που μπορείτε να κάνετε για να 
βρείτε εάν το επάγγελμα του ερευνητή ταιριάζει με τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητά σας και πολλά άλλα! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πρόγραμμα Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος http://www.rengreece.gr/event/ekefe-demokritos 
Πρόγραμμα Βραδιάς του Ερευνητή στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο http://www.rengreece.gr/emp  
Πρόγραμμα Βραδιάς του Ερευνητή σε πόλεις της Ελλάδας http://www.rengreece.gr  
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