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Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη διοργανώνουν την
4η ημερίδα SMART EDUCATION, με θέμα:
«Εκπαίδευση στο επιχειρείν» το Σάββατο, 14
Νοεμβρίου 2020, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του
Γυμνασίου - Λυκείου (12ο χλμ. Ε. Ο. Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών).

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων δράσεων των
Εκπαιδευτηρίων ως Microsoft Showcase School και πραγματοποιείται
με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θέρμης και του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορά την προώθηση της
επιχειρηματικότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Το σχολείο οφείλει να παρέχει τις βασικές γνώσεις και να καλλιεργεί
τις δεξιότητες εκείνες που συμβάλλουν:
• Στην εξοικείωση των μαθητών με το επιχειρείν
• Στην παροχή γνώσεων για την έννοια του επιχειρείν στην
εκπαίδευση
• Στη
διαμόρφωση
θετικών
αντιλήψεων
για
την
επιχειρηματικότητα
• Στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και
δεξιοτήτων
• Στη δυνατότητα υλοποίησης των επιχειρηματικών ιδεών των
νέων
Η ανάπτυξη και προαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης
αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια έναν από τους μείζονες στόχους της
πολιτικής των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών - μελών.
Πράγματι, η υψηλή ανεργία των νέων, η οικονομική κρίση και οι
ραγδαίες αλλαγές που σχετίζονται με τη σύνθετη οικονομία και την
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«Εκπαίδευση
στο επιχειρείν»
Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη,
όπως γνωρίζετε, αποτελούν 1 από
τα 3 σχολεία στην Ελλάδα που
έχουν επιλεγεί από τη Microsoft
ως «Microsoft Showcase School».
Η διάκριση αυτή για τα
Εκπαιδευτήρια αποτελεί
αναγνώριση των καινοτόμων
δράσεων και των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που εφαρμόζονται

κοινωνία της γνώσης, καθιστούν ουσιώδεις τις εγκάρσιες δεξιότητες,
όπως είναι η επιχειρηματικότητα, όχι μόνο για τη διαμόρφωση του
τρόπου σκέψης των νέων, αλλά επίσης και για την απόκτηση γνώσεων
καθώς και την υιοθέτηση νέων νοοτροπιών που είναι μείζονος
σημασίας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και κυρίως για
την ενεργή συμμετοχή την κοινωνία.
Ανεξαρτήτως του αν οι μαθητές προχωρήσουν στην ίδρυση εταιριών ή
κοινωνικών επιχειρήσεων, θα επωφεληθούν από την επιχειρηματική
μάθηση, θα αποκτήσουν γνώσεις, θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες,
αλλά και την απαιτούμενη επιχειρηματική νοοτροπία που τους
βοηθάει να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξη. Οι νέες τεχνολογίες
θα υποστηρίξουν τις ιδέες τους και θα διευκολύνουν την υλοποίηση
και εφαρμογή τους. Αλλάζει έτσι άρδην ο ρόλος του σχολείου και του
εκπαιδευτικού. Ο μαθητής αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο και
συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία.

εδώ και χρόνια, με έμφαση στη
χρήση των νέων τεχνολογιών τόσο
στην εκπαίδευση όσο και στη
διοίκηση. Το εκπαιδευτικό και
διοικητικό προσωπικό είναι
κατάλληλα καταρτισμένο και
ενημερωμένο στις νέες τεχνολογίες
και στη χρήση καινοτόμων
εργαλείων. Η Microsoft ξεχώρισε
210 εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα
από τους οποίους οι 83 είναι
εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων
Ε. Μαντουλίδη. Επιπλέον 10

Στο πλαίσιο της ημερίδας οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από
καθηγητές πανεπιστημίου, εκπροσώπους της Microsoft, άλλων
καινοτόμων εταιριών και οργανισμών, ερευνητές και εκπαιδευτικούς
για:
• Την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης στο επιχειρείν
• Τις καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας στο σχολείο
• Την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής και τεχνολογίας
• Τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην επιχειρηματική
εκπαίδευση
• Τα εργαλεία της Microsoft
• Την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

εκπαιδευτικοί μας έχουν
κατακτήσει τον τίτλο MIE trainer.
Τα Εκπαιδευτήρια ως «Microsoft
Showcase School» αποτελούν
πρότυπο για το σύνολο των
υπόλοιπων σχολείων της
κοινότητας που ανήκουν και

Επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και
εμπειρίες με εκπαιδευτικούς που έχουν εντάξει τις τεχνολογίες
Microsoft στη διδασκαλία τους (τα εργαλεία του Office 365: Teams,
OneNote, OneDrive, Booking, Sharepoint, Sway, Forms κ.λπ.) και να
δουν πώς μπορούν να αναπτύξουν τόσο τις δικές τους δεξιότητες όσο
και των μαθητών τους.

σκοπός τους είναι το όραμα του
έξυπνου και σύγχρονου σχολείου
να γίνει πραγματικότητα για όλα τα
σχολεία.

Η ημερίδα, λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών δεδομένων, θα
ακολουθήσει ένα μοντέλο υβριδικό, τηρώντας όλα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας. Κάποιες εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν με
φυσική παρουσία των ομιλητών και κάποιες εξ αποστάσεως. Το
φυσικό ακροατήριο θα αποτελέσουν οι εκπαιδευτικοί των
Εκπαιδευτηρίων και διαδικτυακά θα παρακολουθήσουν την ημερίδα
όσοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
δηλώσουν συμμετοχή.
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•

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ημερίδα
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

«Εκπαίδευση
στο επιχειρείν»

•

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τις 29/10/2020 στην
ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων www.mandoulides.edu.gr

•

Θα δοθούν βεβαιώσεις
συμμετέχοντες.

•

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

•

H Ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά από την Livemedia καθώς
επίσης και στο Facebook και στο κανάλι Youtube των
Εκπαιδευτηρίων από όπου θα το παρακολουθήσουν οι
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
δηλώσουν συμμετοχή.
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Εγκαταστάσεις Γυμνασίου Λυκείου και διαδικτυακά.
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Από τις Διευθύνσεις

