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Public, ακόμη πεπιζζόηεπα για ζένα
Οι ζποςδέρ ξεκινούν από ηα Public: 45 ςποηποθίερ για νέοςρ
θοιηηηέρ, ζε ζςνεπγαζία με ηο ΙΕΚ ΑΚΜΗ
Η λέα ζρνιηθή ρξνληά πιεζηάδεη θαη εζύ ζθέθηεζαη ηη ζα ζπνπδάζεηο ή ηη ζα έρεη απήρεζε
ζηελ αγνξά εξγαζίαο; Τα Public είλαη εδώ γηα λα πξνζθέξνπλ αθόκε πεξηζζόηεξα ζηνπο
λένπο, αλνίγνληάο ηνπο ηνλ δξόκν γηα λα επηιέμνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ζπνπδέο
ηνπο. Σε ζςνεπγαζία με ηο μεγαλύηεπο ΙΕΚ ζηην Ελλάδα, ηο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, πποζθέποςν 45
ςποηποθίερ διεηούρ θοίηηζηρ γηα ηνπο λένπο θνηηεηέο πνπ ζα μεθηλήζνπλ ηελ εθπαίδεπζή
ηνπο ην εξρόκελν αθαδεκαϊθό έηνο.
Tα Public ζηέθνληαη ζην πιεπξό όζωλ επηζπκνύλ ηελ θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα ηεο επηινγήο
ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ηνλ ζθνπό απηό κε έλαλ από ηνπο πιένλ θαηαμηωκέλνπο
εθπαηδεπηηθνύο θνξείο ηεο ρώξαο. Τν ΙΕΚ ΑΚΜΗ ζηα 40 θαη πιένλ ρξόληα ηεο εγεηηθήο
πνξείαο ηνπ ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Ειιάδα έρεη βξαβεπηεί ωο έλα από ηα 7
θαιύηεξα εθπαηδεπηήξηα ζηελ Επξώπε!
45 νέοι θοιηηηέρ ζα θεξδίζνπλ έλα διεηέρ ππόγπαμμα ζποςδών επηιέγνληαο αληηθείκελν
κέζα από κία ηδηαίηεξα επξεία γθάκα πξνγξακκάηωλ, κε 12 δηαθνξεηηθνύο ηνκείο ζπνπδώλ.
Από ‘δεκηνπξγηθά’ επαγγέικαηα όπωο γξαθηζηηθή, δηαθόζκεζε, ζθελνζεζία θαη
θωηνγξαθία κέρξη θαη εηδηθόηεηεο ηαηξηθνύ ελδηαθέξνληνο όπωο δηαηηνιόγηα,
θπζηθνζεξαπεία θαη ηαηξηθή αηζζεηηθή, νη επηινγέο πνπ αλνίγνληαη γηα ηνπο ηπρεξνύο
ζπνπδαζηέο είλαη αλεμάληιεηεο θαη θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ΙΕΚ ΑΚΜΗ!
Σηεξίδνληαο έκπξαθηα ηνπο λένπο πνπ νλεηξεύνληαη κηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηα Public
ηνπο πξνζθέξνπλ ηα εθόδηα γηα λα θάλνπλ ην πξώην θαη πην ζεκαληηθό βήκα πξνο ην
κέιινλ πνπ επηζπκνύλ.
Εάλ ζέιεηο ινηπόλ λα είζαη εζύ έλαο από ηνπο 45 θνηηεηέο πνπ ζα θεξδίζνπλ κηα
ππνηξνθία ηνπ ΙΕΚ ΑΚΜΗ ζε ζπλεξγαζία κε ηα Public ζςμπλήπωζε ηη θόπμα και μπερ
ζηην κλήπωζη!
Η ςποηποθία αθοπά κάθε νέα εγγπαθή για θοίηηζη από ηον Οκηώβπιο ηος 2015 και
ιζσύει και για ηα δύο σπόνια ζποςδών (πλήπηρ ςποηποθία).
Οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να ζσμπληρώζοσν ηα ζηοιτεία ηοσς ζηη υόρμα σσμμετοτής
ηοσς και να διεκδικήζοσν μία από ηις 45 σποηροθίες, ποσ θα προκύυοσν μεηά από κλήρφζη
http://blog.public.gr/bes-stin-klirosi-gia-45-ipotrofies-apo-ta-iek-akmi/
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