
Αθήνα, 19 Μαΐου 2020 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Online Ημερίδα: «Επικαιροποιώντας την τηλεμάθηση» 

 Το skywalker.gr διοργανώνει την ημερίδα-τηλεδιάσκεψη με τίτλο «Επικαιροποιώντας την 
τηλεμάθηση» την Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020 στις 16:00, η οποία εντάσσεται στη δέσμη 
πρωτοβουλιών «Βγαίνουμε Μπροστά», ένα σύνολο online δράσεων ενημέρωσης και 
συζήτησης. 

Κατά τη δίωρη διάρκειά της, καταξιωμένοι ομιλητές από τον χώρο της εκπαίδευσης θα 
μοιραστούν τις απόψεις τους αναφορικά με τα καινούρια δεδομένα που προτάσσει η νέα τάξη 
πραγμάτων, αφορμή της οποίας ήταν η πανδημία Covid19. Η ανοιχτή συζήτηση θα 
επικεντρωθεί στις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή μάθηση - εκπαίδευση μέσω των 
σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών. Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους, 
λαμβάνοντας υπόψη και υπογραμμίζοντας τον παράγοντα «ηλικία» των εκπαιδευτών και 
εκπαιδευομένων στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. 

Η συζήτηση έχει οργανωθεί γύρω από τους ακόλουθους άξονες: 

1. Πώς μπορούν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι να προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας; Τι επιλογές υπάρχουν; 

2. Καλές πρακτικές και προτάσεις για βελτίωση. 

3. Διαχείριση ψηφιακού αναλφαβητισμού. 

Οι ομιλητές που θα συμμετάσχουν προέρχονται από τον ευρύ εκπαιδευτικό χώρο και είναι οι 
εξής: 

-Αναστάσιος Κόλλιας, Μέντορας Εθνικής Ομάδας Παίδων Ρομποτικής, Εκπαιδευτικός 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

-Δημήτρης Κυριακός, Πρόεδρος Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος, Διευθυντής στο δημόσιο ΙΕΚ 
Αιγάλεω 

-Κατερίνα Μπάστα, Course Director & Facilitator στο Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης 
«Παιχνιδόσωμα» 

-Έφη Μπαχτσεβάνα, «Boomwhackers Orchestra», Καθηγήτρια Μουσικής – Συγγραφέας 

-Ρόδω Πυροβολάκη, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Αχαρνών 



-Κωνσταντίνα Σκαναβή, «Skyros Project», Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής 
και Επικοινωνίας 

-Αργύρης Στραβελάκης Μάρδας, Expansion Method, Επικεφαλής του Ελληνικού Κέντρου 
Συναισθημάτων, Συγγραφέας και Σκηνοθέτης 

-Φωτεινή Σκαφίδα, Υποδιευθύντρια Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς 

 

Η ημερίδα θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα μεταδοθεί δημόσια ταυτόχρονα 
με τη διεξαγωγή της μέσω της πλατφόρμας Facebook του Skywalker, ώστε το κοινό να μπορεί 
να παρακολουθήσει αλλά και να υποβάλει γραπτά ερωτήματα. Θα μεταδοθεί επίσης από το 
vgainoumemprosta.skywalker.gr μόνο για παρακολούθηση. 

Την ημερίδα θα συντονίσει η Αλεξία Φουκίδου, Διευθύντρια Περιφερειακής Δράσης 
skywalker.gr. 

 

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι ακόλουθοι: epixeiro.gr, e-daily.gr, stentoras.gr, 

skywalker.education  και settle.gr 

 

https://www.facebook.com/Skywalker.gr/
https://vgainoumemprosta.skywalker.gr/

