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2014 για μαθηηές Λσκείοσ
Σν Δξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνύ Δπηρεηξείλ (ELTRUN) ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο
Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία
κε ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο (Β. Διιάδα), ην University of Nicosia ηεο
Κύπξνπ θαη από δέθα Παλεπηζηήκηα από όιε ηελ Διιάδα, ζην πιαίζην ηνπ 7νπ
Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ Ennovation (www.ennovation.gr) δηνξγαλώλεη ηνλ Διαγωνιζμό
Ennovation Junior 2014 για μαθηηές Λσκείοσ.
ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ καζεηέο όισλ ησλ ηάμεσλ ησλ Λπθείσλ
ηεο ρώξαο αηνκηθά ή ζε νκάδεο ησλ δύν (02) αηόκσλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηόλ είλαη
πξναηξεηηθή.
Οη καζεηέο θαινύληαη λα γξάςνπλ κηα πξόηαζε (600-1000 ιέμεηο) ζηελ νπνία ζα
πξνηείλνπλ θαηλνηόκεο ηδέεο πνπ αθνξνύλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ
δηαδηθηύνπ θαη άιισλ λέσλ ηερλνινγηώλ (όπσο π.ρ. θηλεηά ηειέθσλα ηξίηεο γεληάο,
έμππλνη αηζζεηήξεο θιπ.) γηα λέεο ππεξεζίεο, έρνληαο ζην λνπ ηνπο όρη κόλν ηελ
ειιεληθή αιιά θαη ηελ παγθόζκηα αγνξά. Η πξόηαζε δελ πξέπεη λα είλαη κηα γεληθή
έθζεζε ηδεώλ αιιά λα παξνπζηάδεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηξόπν πινπνίεζεο
κηαο ηδέαο (όπσο π.ρ. ελόο site παξνρήο ππεξεζηώλ, πώιεζεο πξντόλησλ,
ςπραγσγίαο, θνηλσληθήο δηθηύσζεο θιπ.) πνπ ζα κπνξνύζε λα εμειηρζεί ζε
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα.
Οη εξγαζίεο ησλ καζεηώλ ζα ππνβάιινληαη ηλεκηρονικά ζηη διεύθσνζη
ennovation@aueb.gr έσο ηελ Παραζκεσή 25 Απριλίοσ 2014. ην e-mail, πνπ ζα έρεη
ζέκα «Ennovation Junior: Παξάδνζε εξγαζίαο - Όλνκα ηδέαο», πξέπεη λα
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αλαγξάθνληαη νλνκαηεπώλπκν, ε ηάμε, ην ζρνιείν, ε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε θαη ην
ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο θαη ην ηειέθσλν θαη ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ
καζεηή.
Οη εξγαζίεο ησλ καζεηώλ ζα αμηνινγεζνύλ από ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ
δηαγσληζκνύ Ennovation.
Οη ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα θεξδίζνπλ ππνηξνθία γηα ην Θεξηλό ρνιείν
Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (YES – Youth Entrepreneurship Summer School,
www.yes.aueb.gr) ην νπνίν δηνξγαλώλεηαη από ην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαθνηλσζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 11νπ
Φνηηεηηθνύ πλεδξίνπ Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ζηηο 15 Μαΐνπ 2014
ζηελ Αζήλα. Οη καζεηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό ζα έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζπλέδξην δσξεάλ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκό, ηνπο όξνπο θαη ηηο
δειώζεηο ζπκκεηνρήο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα
www.ennovation.gr
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