
 

 

 

 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ συμμετέχει ξανά στο 3o Spoudase 

Festivalστην Τεχνόπολη 22-23 Ιουνίου 

 

 



Το Spoudase Festival με μεγάλο χορηγό επικοινωνίας το alfavita.gr μέλος του δικτύου της
24MEDIA , υπό την αιγίδα της ΓΓΔΜ του Υπ.Παιδείας, της ΓΓΕΕ του Υπ.Ψηφιακής
Πολιτικής είναι η μεγαλύτερη έκθεση Σπουδών σε Ελλάδα και Κύπρο που πραγματοποιείται για
τρίτη συνεχή χρονιά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 22-23 Ιουνίου υποδεχόμενη 30.000
επισκέπτες - ενδιαφερόμενους για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και για
επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση. 
 
Δείτε εδώ το βίντεο τo A�er Event Movie του Spoudase Fes�val 2018 
 
Η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί μια μακρά παράδοση δυναμικής παρουσίας της ΣΕΛΕΤΕ στον ακαδημαϊκό χώρο,
έχοντας επίσης ουσιαστικά καθιερωθεί ως το μοναδικό θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην
Ελλάδα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, τεχνικών και επαγγελματικών κυρίως
μαθημάτων, που προορίζονται να διδάξουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στα σημαντικά βήματα
της ΑΣΠΑΙΤΕ συγκαταλέγονται η περαιτέρω γεωγραφική της επέκταση ανά τη χώρα, η υλοποίηση
από το 2005 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε σύμπραξη με ΑΕΙ της Ελλάδας και του
εξωτερικού, καθώς και η έγκριση των πρώτων αυτοδύναμων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών της το 2014. 
 
Γνωρίστε τα προγράμματά της και τις δραστηριότητές της στην αίθουσα Δ12 όπου φιλοξενούνται τα
όλα τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
 
Μάθετε περισσότερα εδώ για την ΑΣΠΑΙΤΕ 
 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ - ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΔΩ
 

 
Έξι Κύριες και Ξεχωριστές Εκθεσιακές Ενότητες στο Spoudase Festival 
 
α) Μεταπτυχιακές Σπουδές (ΠΜΣ Δημόσιων Πανεπιστημίων και Κολλεγίων) 
β) Αυτόνομο MBA Corner  
γ) Κεντρικά Ιδρύματα - Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια, Κολέγια) 
δ) E-Learning Δημόσιων Πανεπιστημίων 
ε) Δευτεροβάθμια - Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Σχολικές Μονάδες - Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια) 
στ) Επιμόρφωση - Επαγγελματική Κατάρτιση (ΚΕΔΙΒΙΜ Δημόσιων Πανεπιστημίων - ΙΕΚ) 
ζ) Πρεσβείες, Ινστιτούτα, Μουσεία, Ιδρύματα 
 
Δείτε εδώ το βίντεο τo After Event Movie του Spoudase Festival 2018
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Ε: info@spoudasefest.gr  |  +30 210 9766842 | +30 6998326748 

 

Διοργανώτρια εταιρεία: Innovink  
E: info@innovink.gr

Συνδιοργανωτές 

Υπό την αιγίδα 

 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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