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Γιατί θα έχεις την ευκαιρία να είσαι μέρος ενός συνεδρίου που στοχεύει
στον επαναπροσδιορισμό της ψηφιακής συνεδριακής εμπειρίας,
Γιατί θα βελτιώσεις τις ψηφιακές σου δεξιότητες και θα έρθεις σε επαφή
με πληθώρα ψηφιακών πλατφορμών,

Γιατί θα αλληλεπιδράσεις με περισσότερους από 100 νέους από όλη την
Ευρώπη,

Γιατί θα “εμπλακείς” σε παραγωγικές συζητήσεις για θέματα σημαντικά
για το μέλλον της Ευρώπης, σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Τι είναι το GRavity?
 

To GRavity θα αποτελέσει την 2η Διαδικτυακή Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας (Ε.Κ.Ν.Ε.) και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 6ης
και 9ης Μαΐου 2021. Η Διοργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τη Σοφία
Κασαπίδου, τη Σπυριδούλα-Ίρις Βασιλακοπούλου και τον Γιώργο Βάγια. Η
δράση θα συγκεντρώσει περίπου 100 νέους από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι
θα συζητήσουν θέματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης και συνδέονται
άμεσα με τη θεματική του συνεδρίου, “Αψηφώντας την βαρύτητα:

Χρησιμοποιώντας την έμπνευση ως αντίρροπη δύναμη”.

 

H 2η Διαδικτυακή Συνδιάσκεψη του E.K.N.E. αποσκοπεί στη δημιουργία
μιας ατμόσφαιρας υποστήριξης και αυτοβελτίωσης, όπου κάθε συμμετέχων
θα καλείται να κατανοήσει και να αποδεχτεί τις αδυναμίες του, προκειμένου
να τις μετατρέψει σε μοναδικές “δυνάμεις” και να κάνει ένα ακόμα βήμα
προς την “ιδανική εκδοχή” του εαυτού του. Στόχος είναι το #GRavity να
αποτελέσει μία πλατφόρμα για ανταλλαγή απόψεων και δημιουργία φιλικών
σχέσεων μεταξύ ατόμων από κάθε γωνία της Ευρώπης, η οποία θα παρέχει
τη δυνατότητα στα μέλη της δράσης να οραματιστούν τον ιδανικό, για
εκείνα, κόσμο και να πασχίσουν να τον κάνουν πραγματικότητα. Ακόμη,

πέρα από τις δραστηριότητες ακαδημαϊκού χαρακτήρα θα
πραγματοποιηθούν πολλές προαιρετικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες με
κοινωνικό χαρακτήρα για τους συμμετέχοντες.

 

 

 

Γιατί να συμμετάσχεις στο GRavity?
 

 



Εάν έχεις προφίλ στο EYP Members Platform:

 

 

Εάν δεν έχεις προφίλ στο EYP Members Platform,

συμπλήρωσε αυτή την διαδικτυακή φόρμα.

 Πώς μπορείς να συμμετάσχεις στο
GRavity?

 

To GRavity αναζητά Έλληνες και ξένους συνέδρους οι οποίοι θα στελεχώσουν
τις 8 επιτροπές της συνδιάσκεψης. Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν
ξεχωριστά με βάση την ποιότητα τους και κάθε υποψήφιος θα ενημερωθεί
προσωπικά για το αποτέλεσμα. 

 

Αν σε ενδιαφέρει, λοιπόν, η συμμετοχή στο GRavity - 2nd Digital Session of EYP

Greece υπέβαλε την αίτησή σου μέχρι την Παρασκευή, 23 Μαΐου 2021, στις
23:59 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης με έναν από τους δύο παρακάτω
τρόπους:

 

 

 

1.Συνδέσου στο προφίλ σου στο EYP Members’ Platform. Σε περίπτωση
προβλήματος επικοινώνησε στο support@eyp.org,

2.Επιβεβαίωσε πως όλες οι προσωπικές πληροφορίες που έχεις
καταχωρημένες είναι σωστές (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης,
στοιχεία επικοινωνίας, κλπ),

3.Αιτήσου στο “GRavity - 2nd Digital Session of EYP Greece” στη σελίδα της
δράσης.
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPZFSjLW3GZn2DxuOalhCWRzPsFtInKk-AXvkexl-fT3xyyA/viewform?usp=sf_link
https://members.eyp.org/
mailto:support@eyp.org
https://members.eyp.org/event/gravity-2nd-digital-session-eyp-greece


Σημαντικές Πληροφορίες
 

Η Επιτροπή Επιλογής για τους συνέδρους θα αποτελείται από την
Διοργανωτική Επιτροπή της Συνδιάσκεψης, Σοφία Κασαπίδου, Γιώργο
Βάγια και Σπυριδούλα-Ίρις Βασιλακοπούλου καθώς και από την
Αφροδίτη Καράταγλη, ως το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ν.Ε.

υπεύθυνο για το GRavity - 2nd Digital Session of EYP Greece.

Αν συναντήσεις οποιαδήποτε δυσκολία στη διαδικασία υποβολής της
αίτησης ή αντιμετωπίσεις οποιοδήποτε πρόβλημα, μην διστάσεις να
επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω στο digital@eypgreece.org. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σε ενημερώσουμε πως αν αποφασίσεις να
επικοινωνήσεις μαζί μας στην παραπάνω διεύθυνση, συναινείς στην
αποθήκευση των προσωπικών σου δεδομένων από εμάς μέχρι το
GRavity - 2nd Digital Session of EYP Greece να τελειώσει. Όλα τα
προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν οριστικά με το πέρας της
Συνδιάσκεψης.

 

 

 

Ανυπομονούμε να δούμε την αίτηση σου!
 

 

 

Σοφία Κασαπίδου, Σπυριδούλα-Ίρις Βασιλακοπούλου &

Γιώργος Βάγιας
Διοργανωτική Επιτροπή της Συνδιάσκεψης

 

Βασίλης Βάρσος
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

 

mailto:digital@eypgreece.orgmailto:digital@eypgreece.org



