
Σε συνέχεια της έως τώρα επιτυχημένης συνεργασίας με το 
ενημερώσουμε πως στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος, λάβαμε 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου οι 26 εκ των οποίων έφτασαν στο τελικό στάδιο της διαδικασίας.

Με πολύ χαρά λοιπόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε ο επόμενος κύκλος υποβολής αιτήσεων του 
ReGeneration, και οι αιτήσεις θα παραμείν

Τι είναι το ReGeneration; 

Το ReGeneration αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και 
απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων έως 30 ετών.

Τι προσφέρει το ReGeneration στους νέους πτυχιούχους;

• 6μηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση

• 80 ώρες εκπαίδευσης με έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

• 25 ώρες κοινωνικής εργασίας σε 

• Καθοδήγηση από καταξιωμένους Έλληνες επαγγελματίες.

ΕΔΩ ( https://drive.google.com/drive/folders/0B9RoVvIz9cI7MVMyUXNsUGVJa3c
υλικό που διαθέτει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, το οποίο αν είναι εφικτό, θα θέλαμε 
ανάλογα με τα κανάλια που χρησιμοποιείτε, να το προωθήσετε στους τελειόφοιτους φοιτητές και 
αποφοίτους σας. 

Πιο συγκεκριμένα, έχουμε επισυνάψει τα εξής:

1.4 διαφορετικές αναρτήσεις για το 
κάποιες φωτογραφίες  

2.2 καταχωρήσεις που μπορείτε να τις εκτυπώσετε, να τις αναρτήσετε ή να τις αποστείλετε ηλεκτρονικά
3.Ένα περιγραφικό κείμενο που μπορείτε και πάλι είτε να το εκτυπώσετε είτε να το στείλετε στους φοιτητές 

και αποφοίτους σας μέσω email
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε συνέχεια της έως τώρα επιτυχημένης συνεργασίας με το ReGeneration (www.regeneration.gr), θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε πως στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος, λάβαμε 631 αιτήσεις από απόφοιτοι του

εκ των οποίων έφτασαν στο τελικό στάδιο της διαδικασίας. 

Με πολύ χαρά λοιπόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε ο επόμενος κύκλος υποβολής αιτήσεων του 
και οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου.  

αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και 
απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων έως 30 ετών.

στους νέους πτυχιούχους; 

πρακτική άσκηση σε πολυεθνικές και μικρομεσαίες εταιρίες στην Ελλάδα.

80 ώρες εκπαίδευσης με έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.  

25 ώρες κοινωνικής εργασίας σε επιλεγμένους ΜΚΟ.   

Καθοδήγηση από καταξιωμένους Έλληνες επαγγελματίες.  

https://drive.google.com/drive/folders/0B9RoVvIz9cI7MVMyUXNsUGVJa3c ) θα βρείτε προωθητικό 
υλικό που διαθέτει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, το οποίο αν είναι εφικτό, θα θέλαμε 
ανάλογα με τα κανάλια που χρησιμοποιείτε, να το προωθήσετε στους τελειόφοιτους φοιτητές και 

πισυνάψει τα εξής: 

4 διαφορετικές αναρτήσεις για το Facebook για να τα κοινοποιήσετε στην επίσημη σελίδα σας μαζί με 

2 καταχωρήσεις που μπορείτε να τις εκτυπώσετε, να τις αναρτήσετε ή να τις αποστείλετε ηλεκτρονικά
Ένα περιγραφικό κείμενο που μπορείτε και πάλι είτε να το εκτυπώσετε είτε να το στείλετε στους φοιτητές 

email 
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), θα θέλαμε να σας 
από απόφοιτοι του Εθνικού 

Με πολύ χαρά λοιπόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε ο επόμενος κύκλος υποβολής αιτήσεων του 

αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και 
απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων έως 30 ετών. 

σε πολυεθνικές και μικρομεσαίες εταιρίες στην Ελλάδα.  

θα βρείτε προωθητικό 
υλικό που διαθέτει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, το οποίο αν είναι εφικτό, θα θέλαμε 
ανάλογα με τα κανάλια που χρησιμοποιείτε, να το προωθήσετε στους τελειόφοιτους φοιτητές και 

για να τα κοινοποιήσετε στην επίσημη σελίδα σας μαζί με 

2 καταχωρήσεις που μπορείτε να τις εκτυπώσετε, να τις αναρτήσετε ή να τις αποστείλετε ηλεκτρονικά  

Ένα περιγραφικό κείμενο που μπορείτε και πάλι είτε να το εκτυπώσετε είτε να το στείλετε στους φοιτητές 


