Η ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς στην Κάλυμνο
13-16 Απριλίου 2016
Κύ ρι ες Δράσ ει ς
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΗΩΣ labs
Πολιτιστικό Κέντρο Καλύμνου
ΠΕΜΠΤΗ 14 Απριλίου, 17:00 - 21: 00
17:00 – 17: 15: Καλωσόρισμα από την αέλια
17:15 – 18.45: Ηώς lab «ΜΠΟΡΩ» – Κοινωνικές δεξιότητες, τα πιο σημαντικά
εφόδια για να πετύχεις σε νέα επαγγελματικά στάδια
Μαρία Νομικού, Partnerships and Programmes Manager British Council
Σοφία Μακρή από την αέλια

19:00 – 21:00: ΗΩΣ lab «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Πώς αναγνωρίζω
και αξιοποιώ την επαγγελματική ευκαιρία;
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Μαρία Μωραγιάννη, Σύμβουλος Διαχείρισης Καριέρας & Διευθύντρια Γραφείου Σταδιοδρομίας
& Αποφοίτων, Alba Graduate Business School - Φαίη Ορφανού από την αέλια

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 Απριλίου, 17:00 - 21: 30
17:00 – 19:00 ΗΩΣ Inspiration Lab: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ που ξεχωρίζουν
Η Σοφία Μακρή & η Φαίη Ορφανού
συζητούν με δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ ς
επαγγελματίες
της
Καλύμνου
καθώς
και
με
διακεκριμένους
ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς , σ τ ε λ έ χ η ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν ή / κ α ι ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί ε ς από άλλα
μέρη της Ελλάδας

(α) τη Μαρία ΝΕΖΕΡΗ, Στέλεχος Ποιοτικού Ελέγχου της KALLIMANIS Επιχείρησης
Αλιευμάτων (Αίγιο, Αχαϊα)
(β) την Γιάννα ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ιδρύτρια της πρότυπης επιχείρησης αξιοποίησης
αρωματικών φυτών & θεραπευτικών βοτάνων ANASSA ORGANICS (Αθήνα)
(γ) το Γιώργο ΓΚΕΚΑ, ειδικό σε marketing/branding & σε εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων, ιδρυτή του Fooditerranean Project (Χανιά, Κρήτη)
και (δ) για τη σημασία της εμπειρίας στον τουρισμό, από την Hopwave (νικήτρια του
διαγωνισμού Blue Growth) ο συνιδρυτής Βασίλης ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ

19:15 – 21.30: Ηώς lab «ΕΞΑΣΚΟΥΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»
«Στήνουμε» (α) το ΜΟΥΣΕΙΟ για την παράδοση ΤΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ, (β) το
«KALYMNOS EXPERIENCE» ένα εναλλακτικό τουριστικό πρακτορείο (εγχείρημα στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας Blue Growth) & (γ) το «AMALTHEIA@KALYMNOS» μία
εμπορική πρωτοβουλία για τοπικά προϊόντα **Εισηγήτριες/Εμψυχώτριες: Σοφία Μακρή,
Φαίη Ορφανού και για το KALYMNOS EXPERIENCE από την Hopwave, ο Bασίλης
Αρκομάνης ** Ειδική Συμμετοχή μέσω βίντεο: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

παράλληλα:

Συ μπληρ ωμ ατι κές Δρ άσ εις
Συναντήσεις με νέους επαγγελματίες ( ΗΩΣ MeetUps)
Ειδικές Εκπαιδευτικές δράσεις: εκπαιδευτικές δράσεις για
εκπαιδευτικούς, μαθητές ΕΠΑΛ & σπουδαστές ΙΕΚ

Συ μπληρ ωμ ατι κές Δρ άσ εις
α. Ειδικές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14 Απριλίου, 15:00 - 16:00
ΙΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (κτήριο ΕΠΑΛ)
Εκπαιδευτικό Εργαστήρι (ΗΩΣ lab) σε σπουδαστές ΙΕΚ Καλύμνου για τις
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ στην Κάλυμνο - Ένα εκπαιδευτικό εργαστήρι για να
ανακαλύψουμε μαζί τις επαγγελματικές ευκαιρίες υπάρχουν στην Κάλυμνο στον τουρισμό, στον
αγροδιατροφικό τομέα & σε κάθε άλλο τομέα με αξιοποίηση του internet και των συνεργασιών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 Απριλίου
10:00 - 13:00
Επισκέψεις σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Καλύμνου
Εκπαιδευτικό Εργαστήρι (ΗΩΣ lab) σε μαθητές λυκείου Καλύμνου για τις
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ στην Κάλυμνο - Ένα εκπαιδευτικό εργαστήρι για να
ανακαλύψουμε μαζί τις επαγγελματικές ευκαιρίες υπάρχουν στην Κάλυμνο στον τουρισμό, στον
αγροδιατροφικό τομέα & σε κάθε άλλο τομέα με αξιοποίηση του internet και των συνεργασιών

16:00 - 20:00
LIFE SKILLS: Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τις «Δεξιότητες Ζωής» για
Εκπαιδευτικούς από το British Council

β. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ με νέους επαγγελματίες (ΗΩΣ MeetUps)
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 Απριλίου από τις 21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Απριλίου 11.00 – 15.00 & 18.00 -22.00
Σε χώρους καφέ ή/και εστίασης της Καλύμνου (*βλ. Πρόγραμμα «ΗΩΣ meet ups στο Εvent
Facebook ΕΔΩ) συναντιόμαστε με νέους επαγγελματίες για να συζητήσουμε τις ιδέες και τους
προβληματισμούς τους για τα επαγγελματικά τους σχέδια και να προτείνουμε ιδέες και λύσεις

Για Δηλώσεις Συμμετοχής ΕΔΩ και Εvent Facebook ΕΔΩ

Μέγας Δωρητής

Υποστηρικτής

Χορηγός ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Όμιλος
Συνεργασία:

Χορηγοί Προγράμματος:

Επίσημος Ακτοπλοϊκός Μεταφορέας:

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Επιχειρήσεων Ι.Χαλίκου

