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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO IΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1Ος ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ
SCOIN
Tα Ερευνητικά Εργαστήρια
•
•

Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (ΑΕΤΜΑ Lab)
Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών (BICC)

του ΤΕΙ ΑΜΘ σε συνεργασία με το ΤΕΙ ΑΜΘ, διοργανώνουν τον 1ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτόμων
Ιδεών (SCOIN), οι οποίες θα μπορούν να καταλήξουν σε εμπορικές Mobile&Web εφαρμογές.
Στόχοι του διαγωνισμού είναι:
-

Η συλλογή καινοτόμων ιδεών από τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ οι οποίες θα
μπορούσαν να αποτελέσουν εμπορική εφαρμογή
Η ανάδειξη της επιχειρηματικής σκέψης στους φοιτητές του ΤΕΙ ΑΜΘ με έμφαση σε
διεθνώς εμπορεύσιμους κλάδους της οικονομίας.
Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματική πρακτική.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη και απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του ΤΕΙ ΑΜΘ.
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να
συνεργαστούν με ταλαντούχους συμφοιτητές τους, να συμμετάσχουν σε ενδιαφέροντα εργαστήρια
(workshops) και να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους σκέψη δουλεύοντας σε ένα αληθινό
επιχειρηματικό εγχείρημα.
Ο διαγωνισμός ακολουθεί τρεις φάσεις:
-

Αρχές Μαρτίου(5-8) Αναλυτική περιγραφή/παρουσίαση του διαγωνισμού στους φοιτητές
Τέλος Μαρτίου
o Κατάθεση ιδέας: Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν είτε έχουν κάποια ιδέα είτε όχι.
Σε αυτή τη φάση θα ψηφιστούν οι καλύτερες ιδέες από τους ίδιους τους φοιτητές και με
βάση αυτές θα συνταχθούν επιχειρηματικές διαλειτουγικές ομάδες (φοιτητές με
διαφορετικές ειδικότητες) με συντονιστή τον φοιτητή που είχε τη σχετική ιδέα (π.χ ομάδα
5 ατόμων) .
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-

-

Μέσα Απριλίου
o Σύντομα workshop και υποστήριξη μεντόρων: Σε αυτή τη φάση θα πραγματοποιηθούν
διήμερα workshops με συντονιστές καθηγητές και ειδικούς από την αγορά εργασίας σε
σχέση με την επιχειρηματική ανάπτυξη και την τεχνική υλοποίηση της εφαρμογής που θα
αναπτυχθεί.
Τέλος Μάιου
o Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου και πρωτότυπου (prototype) και σύντομη
παρουσίαση σε κριτές. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους
μοντέλο (marketvalidation, businessmodelcanvas)καθώς και το πρωτότυπο της εφαρμογής
που ανέπτυξαν. Οι ομάδες θα κριθούν από μικτή επιτροπή (επιχειρηματίες &
ακαδημαϊκοί) και θα ακολουθήσει η βράβευση των καλύτερων ομάδων.

Τον διαγωνισμό στηρίζουν οι: Khan Academy (Greek Branch), Δήμος Καβάλας, Δήμος Δράμας, Εμπορικό
Επιμελητήριο Καβάλας, Prisma Electronics, Εγνατία Aviaton, ΓΕΡΜΑΝΟΣ – Χρήστος Γκαγκάνης ΑΕΕ,
Speakt, Mathemagenesis και πλήθος άλλων μεγάλων φορέων και εταιριών
Λάβε και εσύ μέρος υποβάλλοντας συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018.
WEBFORM εκδήλωσης ενδιαφέροντος
https://goo.gl/forms/ExES5o9tqb1omtBx2

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:

Kαθ. Αύγουστος Τσινάκος
Δ/της ΑΕΤΜΑ Lab

Αν Καθ.Γεώργιος Θερίου
Μέλος BICClab

Υπεύθυνη Επικοινωνίας/Διάχυσης
Βασιλική Βογιατζή
Τηλ 2510462124, Δεύτερα και Τετάρτη , ώρες 8.30 με 11.00
E-mail: theseus@teiemt.gr

