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Πέμπτη 18 Απριλίου 2013
‘Αγαλμα της Ελευθερίας – Λιμάνι Βόλου, Ελλάδα / 18 - 20 Απριλίου 2013 

10.00 - 10.45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16.00 - 16.15

Αν θέλεις να αναδείξεις τα επιτεύγματά σου, να γνωρίσεις τον κόσμο της εργασίας και να οραματιστείς το μέλλον σου, επισκέψου την online 
διαδικτυακή διαδραστική πύλη «Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους» (www.eoppep.gr/teens) – 
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων.

11.00 - 11.45 Είσαι έτοιμος για μια εμπειρία κινητικότητας στην Ευρώπη; Μάθε όλα όσα θα πρέπει να ξέρεις στην παρουσίαση «Δίκτυα και Εργαλεία 
Euroguidance και Europass» - Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). 
Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων.

13.15 - 14.00 Μάθε τι σου προσφέρει η online διαδικτυακή διαδραστική πύλη «Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους» - 
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων.

Είσαι ένας νέος με επιχειρηματικό πνεύμα που θέλει να αποκτήσει εμπειρία και να εμπνευστεί από άλλους σαν κι αυτόν; Έχεις τελειώσει τις 
σπουδές σου και ψάχνεις τώρα επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό; Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σου παρέχει πληροφορίες για τα 
προγράμματα Erasmus Young Entrepreneurs και Leonardo da Vinci.

16.25 - 16.40 Μη χάσεις την παρουσίαση «Υποστηρίζοντας το μέλλον σου» για να μάθεις τι κάνει η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας (Τ.Ε.Ι. Λάρισας) προκειμένου να υποστηρίξει την απασχολησιμότητα, την ακαδημαϊκή 
ανάπτυξη και την κινητικότητα των νέων φοιτητών.

17.10 - 17.30 Θέλεις να ζήσεις μια εμπειρία Erasmus; Ρίξε μια ματιά στην παρουσίαση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Erasmus... το κλειδί για την Ευρώπη», 
και πάρε όλες τις πρακτικές πληροφορίες που χρειάζεσαι για να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα.

17.50 - 18.15 Μάθε τα πάντα για την υπηρεσία μιας στάσης για την προσφορά εργασίας και τις ευκαιρίες μάθησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και πέρα από αυτή στην παρουσίαση EURES.

19.00 - 19.30 Επίσημα εγκαίνια της τέντας Νεολαία σε κίνηση.

16.50 - 17.05

17.30 - 17.45

Μάθε για την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης των ενηλίκων στην παρουσίαση «Εκπαίδευση ενηλίκων... το κλειδί για τη διαρκή 
προσωπική ανάπτυξη». Η παρουσίαση αναφέρεται στο σχέδιο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου (ΣΔΕ Βόλου) στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Grundtvig. 

12.15 - 13.00 Όσοι έχασαν την πρώτη παρουσίαση της online διαδικτυακής διαδραστικής πύλης «Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού για εφήβους» (www.eoppep.gr/teens), έχουν την ευκαιρία να την ακούσουν εδώ - Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων.

Έλα να γνωρίσεις το Eurodesk, τη βασική πηγή πληροφοριών για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και τις ευκαιρίες για τους νέους και 
όσους εργάζονται μαζί τους.



Παρασκευή 19 Απριλίου 2013
‘Αγαλμα της Ελευθερίας – Λιμάνι Βόλου, Ελλάδα / 18 - 20 Απριλίου 2013 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.00 - 10.45 Γνώρισε την online διαδικτυακή διαδραστική πύλη «Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους» 
(www.eoppep.gr/teens) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). 
Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων.

11.00 - 11.45 Είσαι έτοιμος για μια εμπειρία κινητικότητας στην Ευρώπη; Πάρε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να εργαστείς και να σπουδάσεις 
στο εξωτερικό στην παρουσίαση «Δίκτυα και Εργαλεία Euroguidance και Europass» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων.

12.15 - 13.00 Όσοι έχασαν την πρωινή παρουσίαση της online διαδικτυακής διαδραστικής πύλης «Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού για εφήβους» (www.eoppep.gr/teens), μπορούν να την ακούσουν εδώ - Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων.

13.15 - 14.00

16.00 - 16.20

16.30 - 17.00

17.00 - 17.15

Μάθε τι σου προσφέρει η online διαδικτυακή διαδραστική πύλη «Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους» 
- Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων.

«Γλώσσες, το κλειδί για την επικοινωνία». Άκουσε τα πάντα για τα προγράμματα της Ε.Ε. που υποστηρίζουν την προώθηση και 
τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, όπως είναι το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Ελληνικά για Μετανάστες Γονείς 
(ΕΛΜΕΓΟ)», το οποίο βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2012.

«Συζήτηση για την Ευρώπη» με τον Σπύρο Νάκο, μέλος του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Team Europe 
και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού έτους των πολιτών 2013.

18.25 - 18.40 Δίκτυο Φοιτητών Erasmus (Erasmus Student Network-ESN) στην Ελλάδα... «Όταν οι φοιτητές υποστηρίζουν φοιτητές». 
Δες τι μπορεί να κάνει για σένα το ESN στην Ελλάδα.

17.20 - 18.00 Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών 2013 – Μοιραζόμαστε εμπειρίες και ιστορίες από τη ζωή και τις σπουδές στην Ε.Ε.

Ζητήσαμε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συμμετείχαν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης να εκφράσουν τις 
εμπειρίες τους με καλλιτεχνικό τρόπο. Έλα να δεις τις καλύτερες εργασίες στο «Εκφράζοντας τις εμπειρίες μου από την πρακτική άσκηση!»

18.05 - 18.20  «Πρόγραμμα Εθελοντισμού για Νέους EVS στην ΚΕΚΠΑ». Οι εθελοντές του EVS της ΚΕΚΠΑ (Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση) και 
ο μέντοράς τους μοιράζονται τις εμπειρίες τους σε μία δραστηριότητα που αποτελεί μέρος του πολιτισμικού και εκπαιδευτικού τους 
προγράμματος.

19.10 - 19.30  Πάρε μέρος στο «Θεατρικό παιχνίδι: Πού έκανα το Erasmus μου;» Οι φοιτητές περιγράφουν τη χώρα της Ε.Ε. όπου έζησαν τη δική τους 
εμπειρία Erasmus, αναφερόμενοι στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της ή σε άλλα στοιχεία σχετικά με την κουλτούρα, το φαγητό, κλπ... Το κοινό 
προσπαθεί να μαντέψει για ποια χώρα μιλάνε.
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Πόσο καλά παίζεις! Πάρε μέρος σε διάφορα διαδραστικά παιχνίδια, που οργανώνει το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus. Αυτή η 
δραστηριότητα πραγματοποιείται μπροστά στην τέντα.

Πάρε μέρος στο «ErasmusBook», ένα παιχνίδι που συνδυάζει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus και την 
Ευρώπη με πολύ γέλιο. Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται μπροστά στην τέντα.

Πάρε μέρος σε μία συζήτηση με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές με θέμα την ανεργία των νέων.

12.40 -12.55 Μη χάσεις τη «Start-up συνομιλία» με επιχειρήσεις που έχουν συνεργαστεί με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν τα προϊόντα τους και ζητούν τη γνώμη του κοινού γι’ αυτά.

13.25 -14.00 Παρουσίαση του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες από τον Αντώνη Καρβούνη (Σημείο επαφής για το «Ευρώπη για 
τους Πολίτες» στην Ελλάδα – Υπουργείο Εσωτερικών).

16.20 -16.35 «Διασυνδέσεις νεολαίας: Από τις σπουδές στην απασχόληση». Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσιάζει 
τις ενέργειες που πραγματοποιεί προκειμένου να παράσχει στους φοιτητές πληροφορίες για την μετεκπαίδευση και τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό.

13.05 -13.25 Θέλεις να μάθεις πόσο δημιουργικός είσαι; Πάρε μέρος στο «Παιχνίδι Δημιουργικότητας», που διοργανώνει η Μονάδα Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και δοκίμασε τις δημιουργικές σου ικανότητες. Έλα να παίξουμε!

16.00 -16.20 Νεολαία στο σινεμά... Η ΜΚΟ Balkans Beyond Borders προβάλλει μία ταινία που παρουσιάστηκε 
στο Φεστιβάλ «Food for Thought». 

16.45 -17.00 Flash mob! Η ομάδα Youthorama προβάλλει ένα βίντεο για το «περιβαλλοντικό» �ash mob που διοργάνωσε στο πλαίσιο της Δράσης 1.2 
του προγράμματος Νεολαία σε δράση. Η ομάδα Youthorama παρουσιάζει επίσης την ιδέα και το τραγούδι που θα χρησιμοποιήσει για ένα 
νέο �ash mob που θα διοργανωθεί στις 9 Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης.

11.25-11.45 Άκουσε τις μαρτυρίες Ελλήνων φοιτητών που φιλοξενήθηκαν από τοπικές οικογένειες στη Γερμανία, και έναν Γερμανό 
δάσκαλο που δουλεύει στην Ελλάδα. Μπόρεσαν να ζήσουν αυτές τις εμπειρίες χάρη στο πρόγραμμα Comenius.

11.00-11.20

11.50-12.30

17.00-18.30

Σάββατο 20 Απριλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Βόλος, Ελλάδα / 18 - 20 Απριλίου 2013 

11.45-12.15 18.15-18.45

Απόλαυσε το Hip Hop Dance Show με 
τον B-Boy Dori - Dance Studiο Nikki 
Critchlow.

11.45-12.15
Διασκέδασε στο Zumba 
Party με Salsa Y sueñO & 
Latin. Dance Project - Dance 
Studiο Nikki Critchlow.

10.15-10.30
Ποίηση και βιολιά φόρος 
τιμής στον Κωνσταντίνο 
Καβάφη. 

10.30-11.00

Απόλαυσε το Hip Hop 
Dance Show με τον 
B-Boy Dori - Dance Studiο 
Nikki Critchlow.

15.45 -16.00
Ποίηση και βιολιά φόρος 
τιμής στον Κωνσταντίνο 
Καβάφη. 

18.30 -19.15

Το συγκρότημα Equinox 
Band κλείνει την εκδήλωση 
Νεολαία σε κίνηση με 
μουσική jazz και soul.

18.40-19.10
Δεύτερη παράσταση του 
συγκροτήματος Capoeira 
Cordão de Ouro με Voador. 
Μην τη χάσεις.

Βραζιλιάνικοι ρυθμοί πλημμυρίζουν 
τον Βόλο με την παράσταση του 
συγκροτήματος Capoeira Cordão 
de Ouro με Voador.

Ζωντανές Παραστάσεις

Παρασκευή 19 Απριλίου

Σάββατο 20 Απριλίου 

19.30-20.30

Δες το θεατρικό έργο «Όνειρο 
στο κύμα» του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη.

Πέμπτη 18 Απριλίου 

Ρυθμός και χορός για να διασκεδάσει το κοινό κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης Νεολαία σε κίνηση! 

Μη χάσεις τις ζωντανές παραστάσεις χορού, μουσικής και 
θεάτρου που θα πραγματοποιηθούν μπροστά στην τέντα.

Δύο ηλεκτρονικά chat θα 
διεξαχθούν στο Facebook της 
Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα και συγκεκριμένα στο 
σύνδεσμο: 

Πέμπτη 18 Απριλίου
19.00 Το θέμα της συζήτησης 
ειναι το πρόγραμμα Erasmus.

Παρασκευή 19 Απριλίου
19.00 Η συζήτηση θα έχει σαν 
θέμα το πρόγραμμα και δίκτυο 
Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής 
Κινητικότητας EURES.

Διαδικτυακή Συζήτηση

facebook

http://on.fb.me/12yKD5l



