Κάλεσμα για συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή
Για να γίνει πραγματικότητα το TEDxDUTH έχει ανάγκη από μια οργανωτική επιτροπή. Εάν είσαι
φοιτητής του ΔΠΘ, είτε προπτυχιακός, είτε μεταπτυχιακός, είτε διδακτορικός και θέλεις να είσαι μέρος
αυτής της μοναδικής εμπειρίας, τότε μην αργείς και συμπλήρωσε την αίτηση.
Σου αρέσει να οργανώνεις εκδηλώσεις, είσαι συνέχεια μπροστά από έναν υπολογιστή προσπαθώντας να
αναπτύξεις την τέλεια εφαρμογή, είσαι από αυτούς που βγάζουν συνέχεια φωτογραφίες; Υπάρχουν
ομάδες για τον καθένα. Έλα να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου στο TEDxDUTH.
~ Design Team~ Experience Team~ e-Development Team~ Fundraising Team ~ Media & Promotion
Team ~ Speakers Team~ Venue and Production Team ~
Η απόσταση που χωρίζει τα τμήματα του ΔΠΘ δε θα αποτελεί πλέον πρόβλημα, το μόνο που χρειάζεται
είναι δημιουργική και παραγωγική διάθεση!
*Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στις 23:59.*

Φόρμα αίτησης
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczmVrETj7zIADt5b8fuvZU2TODQuXZlDE3QnVxkPA0e
AmBWQ/viewform?usp=sf_link

Σχετικά με το TEDx
Στο πνεύμα της TED “ιδέες που αξίζουν να διαδοθούν”, το TEDx είναι ένα πρόγραμμα τοπικών και
ανεξάρτητα οργανωμένων εκδηλώσεων που έχει ως στόχο να φέρει κοντά ανθρώπους για να μοιραστούν
μια TED-like εμπειρία. Στις εκδηλώσεις TEDx, ο συνδυασμός των βίντεο με TED Talks και των
προσκεκλημένων ομιλητών δίνει γένεση σε δημιουργικές συζητήσεις και αλληλεπιδράσεις. Αυτές οι
εκδηλώσεις χαρακτηρίζονται ως TEDx όπου το x δηλώνει ότι είναι μια ανεξάρτητα οργανωμένη TED
εκδήλωση. Το πρόγραμμα TEDx βρίσκεται υπό τη γενική καθοδήγηση που παρέχεται από το TED
συνέδριο και υπόκειται σε συγκεκριμένους κανονισμούς.

Σχετικά με το TEDxDUTH
To Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στεγάζεται σε τέσσερις διαφορετικές πόλεις της Θράκης
(Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ορεστιάδα) και συνίσταται από 18 τμήματα με ποικίλα
επιστημονικά πεδία. Πρωταρχικός στόχος του πρώτου TEDxDUTH είναι να φέρει κοντά φοιτητές από
διαφορετικές πόλεις, προκειμένου να δημιουργήσει ένα διεπιστημονικό περιβάλλον, ευνοϊκό για έκφραση
και ανταλλαγή ιδεών. Η εκδήλωση θα διοργανωθεί με τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορα τμήματα υπό
την αιγίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και θα λάβει μέρος στην Αλεξανδρούπολη.
Μελλοντικά, η εκδήλωση θα φιλοξενείται κάθε χρόνο από διαφορετική πόλη του ΔΠΘ. Έτσι, μια
διαφορετική επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να οργανώσει το TEDxDUTH, προωθώντας με αυτόν τον
τρόπο τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών.

Για περισσότερες πληροφορίες, θα μας βρείτε στη σελίδα στο Facebook
https://www.facebook.com/tedxduth/ και στο e-mail: t edxduth@gmail.com.

