ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

Τίτλος πρότασης
1.

Στοιχεία υποψηφίου/-ων

Δηλώστε όνομα, ιδιότητα, φορέα (αν υπάρχει), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού
τυχόν πλήρους εργασιακής απασχόλησης, στοιχεία επικοινωνίας. Να επισυναφθεί
επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα.
2.

Περίληψη

Γενική περίληψη σχετικά με το έργο σας. (έως 200 λέξεις)
3.

Ανάλυση έργου

3.1

Κοινωνική ανάγκη

3.2

Προτεινόμενη λύση

3.3

Χρονοδιάγραμμα και παραδοτέα

Περιγράψτε το πρόβλημα ή το ζήτημα που επιθυμείτε να αντιμετωπίσετε και τον αντίκτυπό
του στην κοινωνία. (έως 100 λέξεις)
Τι περιλαμβάνει η λύση; Πώς το προϊόν θα βοηθήσει στη λύση του προβλήματος; Πώς
οραματίζεστε την πορεία του προϊόντος; (έως 100 λέξεις)
Δώστε μια σαφή περιγραφή της πορείας υλοποίησης του έργου βήμα προς βήμα και των
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, καλύπτοντας μια χρονική περίοδο 8 μηνών. (έως 100
λέξεις)
4.

Πρωτοτυπία

4.1.

Μοναδικότητα της πρότασης

4.2.

Χρήση τεχνολογίας

Περιγράψτε τα μοναδικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης. Κάντε διάκριση
ανάμεσα στην πρότασή σας και σε τυχόν υπάρχουσες έρευνες ή λύσεις για το ζήτημα που
σας απασχολεί. (έως 100 λέξεις)
Δηλώστε την προτεινόμενη τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για το προϊόν.
5.

Αναγκαιότητα

Περιγράψτε τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος του προβλήματος ή του
ζητήματος. Ποιες θα είναι οι συνέπειες αν αυτό δεν αντιμετωπιστεί; Γιατί αυτή είναι η
κατάλληλη στιγμή για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση και να εφαρμοστεί η λύση; Γιατί δεν
έχει δοθεί (ικανοποιητική) λύση με τα υπάρχοντα μέσα; (έως 100 λέξεις)
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- Όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες.
- Παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονικά τη συμπληρωμένη αίτηση
μαζί με οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό κρίνετε απαραίτητο για την
καλύτερη παρουσίαση της προσωπικής σας εργασίας και της ιδέας σας.
(π.χ. online portfolio link, αρχείο PDF με προτεινόμενες ιδέες, σχέδια
κ.λπ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση snaward@laskaridisfoundation.org
γράφοντας στο «θέμα» το όνομά σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και την ένδειξη SN
COMPETITION.
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