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Μετα τα μισά, όλο και πιο διασκεδαστικό γίνεται το ταξιδι...
Βαρκελώνη 14-16 Σεπτεμβρη
Το mid-term meeting και η 4η και 5η εκπαιδευτική ημέρα έλαβαν χώρα στη Βαρκελώνη
(Ισπανία), από τις 14 έως τις 16 του Σεπτεμβρη. Ερευνητές από όλη την Ευρώπη, καθώς και
από τις υπερπόντιες χώρες συμπεριλαμβανομένου την Ινδία και τις ΗΠΑ, πέρασαν τρεις
ευχάριστες μέρες σε αυτήν την υπέροχη πολη, απολαμβάνοντας τις ομορφιές της και τον
καλό καιρό.
Tο meeting έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους συνεργάτες, να ανταλλάξουν απόψεις για
την πρόοδο του προγράμματος και να σχεδιάσουν, περεταίρω, την μελλοντική του πορεία.
Επιπλέον, παρευρέθηκαν τέσσερις νέοι έμπειροι ερευνητες, που πρόσφατα προσλήφθηκαν
στο πρόγραμμα. Το meeting τους προσέφερε την δυνατότητα, να συναντηθούν με τους
υπόλοιπους ερευνητές και να παρουσιαστούν στην κοινότητα του Nano2fun.

Η πρώτη μέρα του meeting και τέταρτη κατά σειρά εκπαιδευτική ημέρα του
προγράμματος, ήταν αφιερωμένη στα πνευματικά δικαιώματα και την έρευνα στη
βιομηχανία. Συχνά, οι ερευνητές είναι απορροφημένοι με τις ερευνητικές τους
δραστηριότητες και δεν είναι καλά πληροφορημένοι για το πως μπορούν να διαχειριστούν
και να προστατέψουν το προιόν της ερευνάς τους. Στο χώρο της επιστήμης υπάρχει μια
συνεχή ανάπτυξη νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων και θεωριών, με αποτέλεσμα οι
ερευνητικές ομάδες από Ακαδημαικά Ινστιτούτα ή από τον ιδιωτικό τομέα, να είναι σε
θέση να προστατεύουν την δουλειά τους. Χάρη στην κατατοπιστικότατη παρουσίαση που
έγινε απο τον συμβουλο για ευρεσιτεχνίες, στη συνέχεια ακολούθησε διαδραστική
συζήτηση, όπου οι νέοι ερευνητές έλαβαν μια αναλυτική περιγραφή για τις δυνατότητες
που υπάρχουν, ώστε να προστατέψουν την εμπορική και πνευματική ιδιοκτησία τους.

Επιπλέον, διασαφηνίστηκε ο λόγος που οι εταιρίες πολλές φορές κρατάνε μυστικές
πατέντες.
Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στην ανασκόπηση του προγράμματος, η οποία
οργανώθηκε συμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω
της REA (Research Executive Agency).
Η μέρα ξεκίνησε με την εισαγωγική παρουσίαση που έκανε η συντονίστρια του Nano2fun.
Στη συνέχεια οι νέοι ερευνητές έκαναν μια σύντομη παρουσίαση του βιογραφικού τους και
των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων στα πλαίσια του προγράμματος. Παράλληλα με το
γεύμα, πραγματοποιήθηκαν και συζητήσεις στον χώρο που βρισκόντουσαν τα poster.
Η τελευταία μέρα του meeting ήταν αφιερωμένη και πάλι σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες. Το πρωί παρευρέθηκαν ομιλητές από διαφορετικούς τομείς,
συμπεραμβανομένου την βιομηχανία και το πανεπιστήμιο, που μοιράστηκαν την
προσωπική και επαγγελματική τους εμπειρία με τους ερευνητές του Nano2fun, αλλά και
άλλους υποψήφιους διδάκτορες από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UAB).

Οι ομιλητές στις παρουσιάσεις τους αναφέρθηκαν την προσωπική τους εμπειρία, για τη
ζωή τους μετά το διδακτορικό και ακολούθησε αναλυτική συζήτηση. Ζητήματα που
αφορούσαν την επιλογή καριέρας μετά το διδακτορικό, τις δυσκολίες που αντιμετωπιζουν
σήμερα οι νέοι στην αναζήτηση εργασίας και στην εξέλιξη των συνθηκών εργασίας για τους
περισσότερους εργαζόμενους που χρειάζεται να περάσουν από περιστασιακές θέσεις πριν
αποκτήσουν κάποια μόνιμη θέση. Ακολούθησε ζωντανή συζήτηση με τους νέους που
βρισκόντουσαν στο ακροατήριο. Ακόμη, οι ερευνητές είχαν την δυνατότητα να εξασκηθούν
στο πως μπορούν να αξιοποιούν τα προσόντα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον
εργασιακό τους χώρο.
Το σεμινάριο πραγματοποίησε ο υπεύθυνος για θέματα έρευνας στην P&G, εταιρικός
συνεργάτης του Nano2fun. Το θέμα της διάλεξης ήταν σημαντικό για τους νέους
ερευνητές, ώστε να κατανοήσουν πως μπορούν συνεργάζονται αποτελεσματικότερα μέσα
σε μια ομάδα εργασίας, γεγονός που συμβάλει σημαντικά στην άνοδο της
παραγωγικότητας, καθώς και στην ποιοτική βελτίωση του χρόνου εργασίας τους.

Στο meeting όλοι οι νέοι ερευνητές είχαν βελτιώσει σημαντικά τις ικανότητες τους στην
παρουσίαση αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν ήταν πολύ
ενθαρρυντικά , αποδεικνύοντας οτι το πρόγραμμα εργάζεται κατάλληλα στην κατεύθυνση
φιλόδοξων αποτελεσμάτων και εκπαίδευσης νέας γενιάς επιστημόνων. Ο εκπρόσωπος της
REA και o εξωτερικός επιστημονικός εμπειρογνώμονας αξιολόγησαν θετικά, την πορεία του
προγράμματος. Επιπλέον, η πόλη της Βαρκελώνης αποτέλεσε μιας πρώτης τάξεως
ευκαιρία να συνδυαστούν οι εργασίες με το καλό φαγητό και το υπέροχο κλίμα της.

Περιμένουμε με ανυπομονησία λοιπόν, το επόμενο meeting που θα πραγματοποιηθεί στο
Ανόβερο, για να περάσουμε εκ νέου, μέρες παραγωγικές και ταυτόχρονα διασκεδαστικές!

