
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Οι σύλλογοι Eλλήνων φοιτητών των πανεπιστημίων Stanford (Hell.A.S), 
UC Berkeley (Hestia), MIT (HSA of MIT), Georgia Tech 

 (Georgia Tech Hellenic Society), UC San Diego (HSA) και το Corallia, 
ανακοινώνουν τη διοργάνωση, για έκτη συνεχή χρονιά, του 

προγράμματος Educational Trip 

Οι σύλλογοι Eλλήνων φοιτητών των πανεπιστημίων Stanford (Hell.A.S), 
UC Berkeley (Hestia), MIT (HSA of MIT), Georgia Tech 

 (Georgia Tech Hellenic Society), UC San Diego (HSA) και το Corallia, 
ανακοινώνουν τη διοργάνωση, για έκτη συνεχή χρονιά, του 

προγράμματος Educational Trip 

2016 

Οι σύλλογοι Eλλήνων φοιτητών των πανεπιστημίων Stanford (Hell.A.S.), 
UC Berkeley (Hestia), MIT (HSAMIT), Georgia Tech (GTHS), UC San Diego 
(HSAUCSD) και το Corallia ανακοινώνουν τη διοργάνωση, για έβδομη 

συνεχή χρονιά, του προγράμματος Educational Trip. 

2-10 Απριλίου 2016  

http://cardinalsync.orgsync.com/org/hellas/home
http://hellenic.berkeley.edu/Hestia/Welcome.html
http://hsa.mit.edu/
http://gthellas.org/
http://hellenic.ucsd.edu/
http://www.corallia.org/
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Γενικά 

Σκοπός του Προγράμματος 

Το Educational Trip δίνει την ευκαιρία σε φοιτήτριες και φοιτητές από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου να επισκεφθούν κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίου 
φήμης και να εφοδιαστούν με νέες ιδέες και γνώσεις, που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν και να 
εφαρμόσουν στο δικό τους ακαδημαϊκό περιβάλλον με την επιστροφή τους.  

Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα, διαλέξεις και 
σεμινάρια, σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα, να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε 
τεχνολογικές εταιρείες αιχμής (π.χ. Google, Facebook, American Process κ.ά.) και ερευνητικά κέντρα 
στη Σίλικον Βάλεϊ, στο Σαν Φρανσίσκο, στη Βοστώνη, στην Ατλάντα και στο Σαν Ντιέγκο, με κύριο στόχο 
την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης των πανεπιστημίων με τα ευρύτερα οικοσυστήματα καινοτομίας που 
στηρίζουν την πρωτοπορία τους, αποκομίζοντας σημαντικές γνώσεις και καινοτόμες πρακτικές, προς 
αξιοποίηση στις σπουδές και τη μετέπειτα καριέρα τους. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τις 
αναλυτικές αναφορές με τις εμπειρίες των περσινών συμμετεχόντων. 

Ελπίδα όλων όσων συμβάλλουν στην υλοποίηση του Educational Trip, διοργανωτών και υποστηρικτών, 
είναι οι συμμετέχοντες να επιστρέψουν με μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την εκπαίδευση, με ιδέες 
και προτάσεις για το πώς μπορούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα να αναπτυχθούν, καθώς και να 
δώσουν οι ίδιοι μια ώθηση στους συμφοιτητές τους να δράσουν δυναμικά και να παίξουν καταλυτικό 
ρόλο στις προσπάθειες βελτίωσης του ακαδημαϊκού τους περιβάλλοντος. 

Αποτελέσματα Προγράμματος  

Στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από ενενήντα φοιτήτριες/-τες από διαφορετικά 
τμήματα και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Οι εμπειρίες που έλαβαν μέσω του Educational Trip και η μεταξύ 
τους συνεργασία οδήγησε σε σημαντικά αποτελέσματα συμβάλλοντας στην βελτίωση της 
ακαδημαϊκής πραγματικότητας στα πανεπιστήμιά τους.  

Ενδεικτικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί με τη συμβολή των αποφοίτων του προγράμματος, 
είναι η σύσταση της ομάδας Co.Mv.o.S., με τη συμμετοχή φοιτητών από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια 
της χώρας (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΟΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Κρήτης), με στόχο τη 
δραστηριοποίηση, τη συνεργασία των φοιτητών και την ανάδειξη φοιτητικών πρωτοβουλιών ανά την 
Ελλάδα, η διοργάνωση ποικίλων θεματικών ομιλιών και δράσεων (π.χ. Patras Game Expo, Team Fair 
AUTH), καθώς και η μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας σε διάφορους άλλους οργανισμούς ανά 
την Ελλάδα (φοιτητικές ομάδες, startups κ.α.). Μικρότερες δυναμικές ομάδες εστιασμένες σε 
διάφορους επιστημονικούς κλάδους, όπως φυσική (PATH), βιολογία (ΒΑΤ), επιστήμη χημικού 
μηχανικού (CHEMECON) , έχουν δημιουργηθεί ανά την Ελλάδα, φέρνοντας τους φοιτητές σε επαφή με 
τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο τους και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, 
προβάλλοντας τα επιστημονικά επιτεύγματα κάθε κλάδου και τη σημασία τους στο ευρύτερο κοινό.  

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2016, 
συμπληρώνοντας βασικές πληροφορίες για την ανάδειξη και ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους 
συμπεριλαμβανομένης της καρτέλας αναλυτικής βαθμολογίας και του βιογραφικού τους 
σημειώματος, ενώ θα ληφθεί υπόψη και συνέντευξη στα αγγλικά με τους επικρατέστερους 
υποψηφίους.  

H επιλογή των 24 φοιτητριών και φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο Educational Trip 2016 γίνεται 
από τα μέλη των Ελληνικών φοιτητικών συλλόγων των συμμετεχόντων πανεπιστημίων, βάσει των 
κριτηρίων που αναφέρονται στους Όρους Συμμετοχής.  

 

http://edutrip.gr/omadikes-anafores/
http://comvos-uni.gr/
https://www.facebook.com/Path-1577543525848610/timeline/
https://www.facebook.com/BioAUThTeam
http://chemecon.org/
http://edutrip.gr/etisi-simmetochis/


Τ: 210.63.00.770 | F: 210.61.78.682 | E: info@edutrip.gr | W: www.edutrip.gr 

Κόστος 

Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων των συμμετεχόντων φοιτητών, μετ’ επιστροφής από το 
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος (Αθήνα) προς Σαν Φρανσίσκο, Βοστώνη, Ατλάντα ή Σαν Ντιέγκο, θα 
καλυφθεί από ιδιώτες υποστηρικτές του προγράμματος. 

Δεν απαιτούνται έξοδα διαμονής, καθώς οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν από φοιτητές και μέλη 
των συλλόγων, ωστόσο καλούνται να καλύψουν κάποια έξοδα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, 
όπως μεταφορικά, διατροφή, κ.λπ., τα οποία εκτιμάται ότι θα κυμανθούν στα 300 ευρώ περίπου ανά 
άτομο.  

Όροι Συμμετοχής  
To Educational Trip υποστηρίζει και αναδεικνύει δράσεις των συμμετεχόντων που έχουν κερδίσει την 
αναγνώριση της κοινότητας τους, της ευρύτερης φοιτητικής κοινότητας και με την υλοποίησή τους 
συμβάλλουν στη βελτίωση του ελληνικού ακαδημαϊκού οικοσυστήματος. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές ελληνικών και κυπριακών δημοσίων ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οι οποίες/οι έχουν σχηματίσει μια προκαταρκτική άποψη για τις σπουδές 
τους, αλλά έχουν ακόμα ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν αποφοιτήσουν ώστε να επιδιώξουν μια πιο 
ολοκληρωμένη εμπειρία προπτυχιακών σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να: 

 Είναι προπτυχιακοί φοιτητές σε πολυτεχνικές σχολές, σχολές θετικών επιστημών (εκτός Ιατρικών 
σχολών) και οικονομικές σχολές, όπως υπαγορεύεται από τους τομείς πρωτοπορίας των 
συμμετεχόντων φοιτητών-μελών συλλόγων πανεπιστημίων της Αμερικής στο πρόγραμμα 
(Stanford, UC Berkeley, ΜΙΤ, Georgia Tech, UC San Diego).  

 Έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους και δεν βρίσκονται στο έτος αποφοίτησής τους 
(βρίσκονται στο 2ο, 3ο έτος για τεταρτοετείς σχολές, 2ο, 3ο, 4ο έτος για πολυτεχνικές σχολές). 

 Μιλούν άριστα Αγγλικά (θα διαπιστωθεί με συνέντευξη στη διαδικασία αξιολόγησης). 

 Έχουν μια αξιόλογη πορεία στις σπουδές τους (επιστημονικά ενδιαφέροντα, αναλυτική 
βαθμολογία, κ.λπ.). 

 Επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο φοιτούν και 
γενικότερη σχετική εθελοντική και κοινωνική δραστηριότητα. 

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που επιλέγονται να συμμετάσχουν στο Educational Trip 2015 έχουν την 
υποχρέωση πριν το ταξίδι: 

 Να προβούν το συντομότερο δυνατό στις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση διαβατηρίου και 
τη συμπλήρωση της αίτησης για έκδοση ESTA ή τουριστικής Visa (για τους Κύπριους 
συμμετέχοντες). 

 Να συμμετέχουν στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν με τους 
διοργανωτές, χορηγούς και προγενέστερους συμμετέχοντες του προγράμματος με σκοπό τη 
μεταξύ τους γνωριμία και προετοιμασία για το ταξίδι.  

Mε την επιστροφή τους έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν στους διοργανωτές του προγράμματος:  

 Σύντομες ομαδικές αναφορές (μία ανά ομάδα επίσκεψης στα πανεπιστήμια Stanford, UC Berkeley, 
ΜΙΤ, Georgia Tech και UC San Diego), μέχρι ένα μήνα μετά την επιστροφή τους, με τις 
δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν, τις επισκέψεις και τις συναντήσεις που 
πραγματοποίησαν καθώς και τις εμπειρίες που αποκόμισαν και προτάσεις που ενδεχομένως έχουν 
να κάνουν στους διοργανωτές για τη βελτίωση του προγράμματος.  

 Ατομική συνοπτική αναφορά, με τις προτάσεις της/του (σχέδιο δράσης) για το πώς προτίθεται η 
καθεμία/καθένας να αξιοποιήσει τις εμπειρίες που αποκόμισε συμβάλλοντας ενεργά στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος.  

 Να συμμετέχουν στις απολογιστικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν με τους διοργανωτές, 
χορηγούς και προγενέστερους συμμετέχοντες του προγράμματος με σκοπό την ανταλλαγή 

http://athens.usembassy.gov/esta_info.html
http://cyprus.usembassy.gov/nonimmigrant-visas.html
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εμπειριών και ιδεών, και την υλοποίηση των καινοτόμων σχεδίων που έχουν προτείνει μέσω της 
αναφοράς τους.  

Η συμμετοχή στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος συνιστά ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων των ομάδων αξιολόγησης, από τις οποίες και 
δεσμεύονται απόλυτα οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσής τους.  

Οι διοργανωτές ενημερώνουν ότι στο πλαίσιο του προγράμματος και μόνο, θα επεξεργάζονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί 
προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του Ν. 
3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Το Corallia και τα μέλη των φοιτητικών συλλόγων θα βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητριών και των 
φοιτητών για να συμβάλλουν και να συνεργαστούν, όπου κρίνεται απαραίτητο, για την επίτευξη των 
σχεδίων δράσης.  

Διοργανωτές 

 

  
   

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Κωνσταντίνα Νεοφώτιστου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Προγράμματος, Τ: 210.63.00.782, info@edutrip.gr 
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