Λίγα λόγια για την “IUBMB Trainee Initiative”
Η IUBMB Trainee Initiative ξεκίνησε την πορεία της τον Ιανουάριο του 2022 με
πρωτοβουλία της δρα Alexandra Newton, προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Βιοχημείας
και Μοριακής Βιολογίας (International Union of Biochemistry and Molecular Biology,
IUBMB).
Η πρωτοβουλία μας απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και εκπαιδευόμενους όλων
των βαθμίδων στο χώρο της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (τελειόφοιτους
λυκείου, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές). Στόχος μας είναι η προώθηση εκπαιδευτικών ευκαιριών, η
διοργάνωση σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων και η διασύνδεση νέων επιστημόνων
σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να προσφέρουμε ευκαιρίες σε νέους ερευνητές να
εξελίξουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν γνώσεις και διασυνδέσεις που θα
τους βοηθήσουν στην πορεία τους στο χώρο της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας.
Ανάμεσα στις βασικότερες αξίες της πρωτοβουλίας μας είναι η προσβασιμότητα, η
ισότητα και η παροχή ευκαιριών και υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους/ες ανεξάρτητα
από τη χώρα προέλευσης, την έλλειψη χρηματοδότησης και κάθε είδους εμπόδια που
μπορεί να αντιμετωπίζουν. Θέλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες της έρευνας διάπλατα σε
όλους/ες.

Ποιοί είμαστε
Η διοικούσα επιτροπή της IUBMB Trainee Initiative αποτελείται από προπτυχιακούς,
μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και μετα-διδακτορικούς ερευνητές, οι οποίοι
εκπροσωπούν και τις τέσσερις γεωγραφικές ενώσεις-μέλη της IUBMB, στην Ευρώπη
(FEBS), Αφρική (FASBMB), Ασία και Ωκεανία (FAOBMB) και Αμερική (PABMB). Η
κάθε γεωγραφική ομάδα εκπροσωπείται από τέσσερα μέλη, ο ρόλος των οποίων είναι
τόσο η διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων αλλά και η διεύρυνση του δικτύου της
IUBMB Trainee Initiative και η επικοινωνία με εθνικούς ερευνητικούς φορείς και
ενώσεις στο χώρο της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας. Πρόεδρος της επιτροπής
είναι η Élyse Fischer (FEBS) και αντιπρόεδρος ο Osvaldo Contreras (FAOBMB). Στην

ευρωπαϊκή υπο-επιτροπή συμμετέχει και η Νεφέλη Μπόνη-Καζαντζίδου, διδακτορική
φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ.

Πού θα μας βρείτε
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την IUBMB Trainee Initiative στον παρακάτω
σύνδεσμο: https://iubmb.org/iubmb-trainee-initiative/
όπου μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας μας. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
febs.trainee@iubmb.org ή με την Νεφέλη Μπόνη-Καζαντζίδου στη διεύθυνση
n.boni.kazantzidou@gmail.com. Θα μας βρείτε επίσης στο Twitter και στο Instagram
@iubmb_trainee. Η κύρια γλώσσα εργασίας της πρωτοβουλίας μας είναι τα αγγλικά.

Τα νέα μας (Μάρτιος 2022)
Η πρώτη εκδήλωση της IUBMB Trainee Initiative θα λάβει χώρα διαδικτυακά στις 30
Μαρτίου (19.30 ώρα Ελλάδος) , όπου οι δρες David Baker και Brian Koepnick θα
μας μιλήσουν για τη χρήση υπολογιστικών δικτύων για την πρόβλεψη δομής και τον
σχεδιασμό πρωτεϊνών- και το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την έρευνά
παίζοντας! Μάθετε περισσότερα και εγγραφείτε στο σεμινάριο εδώ (απαιτείται
λογαριασμός Zoom): https://iubmb.org/iubmb-trainee-initiative-first-event/

Λαμβάνοντας υπόψη την επικαιρότητα, θα θέλαμε επίσης να προωθήσουμε την
πρωτοβουλία της IUBMB για την παροχή χρηματοδότησης σε εκπαιδευόμενους που
έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την έρευνά τους λόγω πολεμικής σύρραξης,
φυσικής καταστροφής ή άλλης ανάλογης αιτίας, ώστε να μπορέσουν να μετακινηθούν
σε άλλη χώρα όπου έχουν βρει εργαστήριο/Ινστιτούτο υποδοχής. Η πρωτοβουλία
αυτή αφορά εκπαιδευόμενους όχι μόνο από την Ουκρανία, αλλά κάθε περιοχή που
πλήττεται από ανάλογες τραγικές περιστάσεις. Στον παρακάτω σύνδεσμο η Brianna
Bibel, μέλος της διοικούσας επιτροπής της IUBMB Trainee Initiative, εξηγεί αυτή την
πρωτοβουλία:
https://iubmb.org/accepting-applications-for-the-iubmb-relocationsupport-for-displaced-trainees/.
Πώς μπορείτε να βοηθήσετε την IUBMB Trainee Initiative
Μπορείτε να μας βοηθήσετε διαμοιράζοντας αυτή την ενημέρωση σε φοιτητές,
εκπαιδευόμενους και νέους ερευνητές στα πανεπιστημιακά τμήματα και Ινστιτούτα στα
οποία βρίσκεστε, και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στις δράσεις μας. Εκτός από
τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις μας, θα θέλαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν
εκπροσωπείτε ή είστε μέλη τοπικών οργανώσεων, συλλόγων ή ομάδων νέων

ερευνητών στο χώρο της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (εντός ή εκτός της
Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας). Θέλουμε να βοηθήσουμε τη
δημιουργία δικτύων και τη διασύνδεση με άλλους νέους ερευνητές στην Ευρώπη και
όλο τον κόσμo!

