ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

SMART EDUCATION
4η online ημερίδα: «Εκπαίδευση στο επιχειρείν»
A MICROSOFT SHOWCASE SCHOOL EVENT
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Συμμετέχουν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, Οργανισμών, Φορέων και Ιδρυμάτων

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακολούθησαν με
μεγάλο ενδιαφέρον την 4 online ημερίδα υπό τον τίτλο SMART EDUCATION «Εκπαίδευση στο
επιχειρείν», που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020, με
σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.
Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων δράσεων των Εκπαιδευτηρίων ως Microsoft
Showcase School και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θέρμης και του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
Στο πρώτο μέρος της ημερίδας, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά από το Livemedia, το Facebook και το
Youtube των Εκπαιδευτηρίων, καθηγητές Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι της πολιτείας, της Microsoft,
άλλων καινοτόμων Εταιριών και Οργανισμών μίλησαν στους εκπαιδευτικούς για την αναγκαιότητα της
εκπαίδευσης στο επιχειρείν, τις καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας
στο σχολείο, την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε σχέση με την τεχνολογία, τον ρόλο των νέων τεχνολογιών
στην επιχειρηματική εκπαίδευση.
Συγκριμένα:
Το θέμα της ομιλίας της Βανέσσας Αντωνιάδου, Υπεύθυνης των Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων της
Microsoft σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα ήταν «Ετοιμάζοντας τους μαθητές για το μέλλον», ενώ ο Ιωάννης
Χατζηδημητρίου, Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων - π. Πρύτανης Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, αναφέρθηκε στην «αναγκαιότητα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και τις πρωτοβουλίες
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Από την πλευρά του ο Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος ΔΣ
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ μίλησε για την «Καλλιέργεια επιχειρηματικότητας μέσα από την
εκπαίδευση», ενώ ο Διοικητής ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης ανέπτυξε το θέμα «Ο ρόλος και η σημασία
της ενσωμάτωσης της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης, για την απασχολησιμότητα, την προσωπική
ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία». Για «Κορίτσια και αυτοπεποίθηση» μίλησε η Μαρία Γιαννιού,
Empowerment & Leadership Coach | Corporate Trainer. Το θέμα της ομιλίας του Τάσου Τζήκα, Προέδρου
ΔΕΘ - HELEXPO & Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ ήταν «Η Θεσσαλονίκη, οι νέες τεχνολογίες και η
επιχειρηματικότητα». Ο Δημήτρης Μαντουλίδης, Αντιπρόεδρος Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη ΑΕ
αναφέρθηκε στο «AI (Artificial Intelligence) στην εκπαίδευση και στην επιχειρηματικότητα». Για τις
«Ψηφιακές δεξιότητες» μίλησε ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενώ
ο Μάρκος Βερέμης, Upstream Co-founder and Executive Chairman of the Board ανέπτυξε τη σημασία της
καινοτομίας στη ζωή μας.
Στο δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με
εκπαιδευτικούς που έχουν εντάξει τις τεχνολογίες Microsoft στη διδασκαλία τους και μίλησαν για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και για τις δεξιότητες ζωής που η τεχνολογία παρέχει στους νέους.

Χαιρετισμό απεύθυναν οι: Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Στέλιος Αποστόλου,
Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θέρμης και Αλέξανδρος Κόπτσης,
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Την επιμέλεια και ευθύνη του προγράμματος, τον συντονισμό και την παρουσίαση της εκδήλωσης είχε
η Δρ. Ασπασία Χασιώτη, Γενική Διευθύντρια Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, Διευθύντρια Λυκείου.
Χορηγοί της Ημερίδας ήταν η Microsoft και η Eurobank.
Χορηγοί επικοινωνίας: Οι εφημερίδες «Μακεδονία της Κυριακής» και «Τύπος Θεσσαλονίκης», οι
ιστοσελίδες typosthes.gr, makthes.gr, linemedianews.gr και το ραδιόφωνο Status107,7.

