
1. ΓΙΑ 3Η ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 17
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

Για 3ηχρονιά
οιΗμέρες
Καινοτομίας
Τ1 ία τρίτη χρονιά το Εθνικό Κέν
L τρο Τεκμηρίωσης και το Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας διοργανώνουν

πς Ημέρες Καινοτομίας
μια επιτυχημένη πρωτοβουλία
του ΕΓΓ Health Ομάδες φοιτητών

εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη

καινοτόμων ιδεών στον τομέα

της υγείας και στη συνέχεια
διαγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό

επίπεδο Από πς 4 έως ης 6 Νοεμβρίου

2020 οι Έλληνες φοιτητές

θα σχηματισουν ομάδες
θα μελετήσουν και θα διαγωνιστούν

με την καθοδήγηση πανεπιστημιακών

καθηγητών και
ειδικών συμβούλων

Η διαδικασία υλοποιείται σε
τέσσερα βήματα
1 Οι φοιτητές εγγράφονται στις
σχετικές πλατφόρμες με την καθοδήγηση

των καθηγητών τους
2 Δημιουργούν ομάδες επιλέγουν

πρακλησεις και μελετούν
το εκπαιδευτικό υλικό που τους
παρέχεται online
3 Συνεργάζονται με καθηγητές
και ειδικούς σημβούλους για να
φέρουν εις πέρας την πρόκληση

που έχουν αναλάβει
4 Οι ομάδες παρουσιάζουν ης
ιδέες τους και διαγωνίζονται μεταξύ

τους
Οι προπτυχιακοί και

μεταπτυχιακοί

φοιτητές που συμμετέχουν

στις Ημέρες Καινοτομίας
λαμβάνουν μια εισαγωγή στα
πρακτικά εργαλεία καινοτομίας
και εργάζονται σε πολυεπιοτη
μονικές ομάδες για να αντιμετωπίσουν

πραγματικές πρακλη
σεις για την υγεία που έχουν τεθεί

από το ΕΓΓ Health σε τοπικούς

οργανισμούς όπως πανεπιστήμια

και μονάδες υγείας
και ιδιωτικές εταιρείες

θεματικά πεδία
Ειδικά στην Ελλάδα οι φοιτητές
θα εργαστούν στα παρακάτω πεδία

Ψυχική υγεία Υγεία στον
χώρο εργασίας Μετασχηματισμός

Υγείας Αλλαγή συμπεριφοράς

για υγεία και ποιότητα
ζωής Διατροφή και παχυσαρκία

Υγεία και Περιβάλλον Αξιοποίηση

της δύναμης των δεδομένων

του πραγματικού κόσμου
και Διαχείριση μολυσματικών
ασθενειών σε όλη την Ευρώπη

Οι νικήτριες ομάδες σε τοπικό

επίπεδο θα προσκληθούν
στον πανευρωπαϊκό τελικό όπου
θα συναντηθούν με φοιτητές από
άλλα πανεπιστήμια Οι ομάδες
που θα κερδίσουν θα λάβουν πόρους

για να αναπτύξουν τις ιδέες

τους ενώ όλοι οι συμμετέχοντες

φοιτητές θα γίνουν μέλη
του δικτύου αποφοίτων του ΕΠ
Health αποκτώντας πρόσβαση
σε νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης
και κατάρτισης sid i3789017J
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