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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές 

ΗΜΕΡΙΔΑ

Η επιστημονική ημερίδα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Nέες εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές προοπτικές» συνδιοργανώνεται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό
ΔΗΜΗΤΡΑ, το Δήμο Λαρισαίων - Αντιδημαρχία Διοίκησης, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας (ΠΔΕΘ) στον αύλειο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, τη Δευτέρα 30
Μαΐου 2022 και ώρα 19:30-22:30. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ευρώπη επιταχύνεται ραγδαία με την πρόοδο των νέων
τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και οι τεχνολογίες υπολογιστικού
νέφους (cloud computing). Οι ψηφιακές καινοτομίες αναδεικνύουν καθημερινά ευκαιρίες
αλλά και απειλές τόσο στο επίπεδο της οικονομίας, όσο και στο επίπεδο της καθημερινότητάς
μας. Η τεχνολογία επηρεάζει τον τρόπο που ζούμε, επικοινωνούμε, σπουδάζουμε και
εργαζόμαστε.

Επίκεντρο όλων των αλλαγών είναι ο άνθρωπος. Η εκπαίδευση αποτελεί το ακρογωνιαίο
εργαλείο υποστήριξης και προετοιμασίας του ανθρώπου για την αντιμετώπιση των αλλαγών
αυτών στην επαγγελματική του πορεία. Καλείται να ενισχύσει την ταυτότητα του ατόμου ώστε
να δημιουργήσει μια ‘ανθρώπινη και ανοιχτή ψηφιακή κοινωνία’. Τα οφέλη του Ψηφιακού
Μετασχηματισμού θα προκύψουν μόνο αν καταφέρουμε να συνδυάσουμε την τεχνολογία, τον
άνθρωπο, τις δεξιότητες, τις διαδικασίες και την οργανωτική αλλαγή.

Προσκεκλημένοι/ες εμπειρογνώμονες από το χώρο της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας θα
μοιραστούν τις απόψεις τους για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ως μια αναγκαιότητα για την
εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια ενημέρωσης βασισμένα σε Ευρωπαϊκά
Εκπαιδευτικά έργα. Τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ με
αντικείμενο την ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων για την ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων όπως αυτές διαμορφώνονται με τα νέα δεδομένα. Για κάθε εργαστήριο, θα διατεθεί
σχετικό καινοτόμο υποστηρικτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η επιστημονική ημερίδα «Ψηφιακός μετασχηματισμός: Nέες εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές προοπτικές» απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα της Λάρισας και της
Θεσσαλίας, καθώς και σε όσους/ες ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στο χώρο της
εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας. 

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 
Απαιτείται προεγγραφή στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

https://forms.gle/Vzjkpx6a1XPdJLCR7
https://events.dimitra.gr/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Καλωσόρισμα - Χαιρετισμός

ΜΕΡΟΣ Α'

19:30 Αύλειος χώρος Δημοτικής Πινακοθήκης

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: 

Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές

Συντονισμός: Νίκος Πιτσούλης, Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ  

Ο Δημόσιος χώρος και η χρήση της τεχνολογίας από την οπτική του πολίτη (smart

city)

Δημήτριος Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Παιδείας & Διά βίου Μάθησης Δήμου Λαρισαίων, μέλος
Σ.Ε.Π. ΕΑΠ 

Η ενδυνάμωση της ψηφιακής εμπειρίας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Βάσω Ζιάκα, Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Θεσσαλίας

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Μια από τις βασικές προκλήσεις στην ψηφιακή
εποχή 

Χρήστος Πρασσάς, Υποψήφιος Διδάκτορας, Μέλος του Εργαστηρίου Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης,

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ΠΑ.ΜΑΚ. και Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων
Τεχνολογιών, ΠΔΕ Θεσσαλίας

Τεχνητή νοημοσύνη και Διαδίκτυο. Οφέλη και κίνδυνοι από την ανάπτυξή τους για
τον άνθρωπο και την κοινωνία
Σιώμος Κωνσταντίνος, Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Διδάκτωρ Π.Θ. με θέμα 'Εθισμός των εφήβων στο
Διαδίκτυο'

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ιωάννα Χατζοπούλου, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Θεσσαλίας, Φιλόλογος
Βάσω Αναστασοπούλου, Διευθύντρια Ανάπτυξης, Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ     

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός ως πυλώνας ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της
χώρας (Ελλάδα 2.0)

Δημήτρης Παπαλέξης, Α’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των ικανοτήτων που απαιτούνται στη
‘Βιομηχανία 4.0’

Βασίλης Γερογιάννης, Καθηγητής - Πρόεδρος, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και προσεγγίσεις
Φιτσιλής Πάνος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Η Εξέλιξη του ψηφιακού μάρκετινγκ 

Θωμάς Πούλιος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Διοίκησης και Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εργαστήριο 1

ΜΕΡΟΣ Β'

20:30 - 22:30 Ενημερωτικά Εργαστήρια και Παρουσίαση
Μεθοδολογιών - Υποστηρικτικού Υλικού

Παράλληλα Ανοικτά Ενημερωτικά Εργαστήρια,

Δικτύωση και Ελαφρύ Δείπνο 

ESEN - Ευρωπαϊκό ψηφιακό δίκτυο και ψηφιακά εργαλεία για την
κοινωνική επιχειρηματικότητα

Εργαστήριο 2

dTour - Ψηφιακός μετασχηματισμός και νέα ψηφιακά εργαλεία στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουρισμού

Εργαστήριο 3

RENOUVAL - Διαγενεακή μάθηση στα επαγγέλματα χειροποίητων
κατασκευών και χειροτεχνίας μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

Εργαστήριο 4

STEAM4SEN - Συμπεριληπτική και καινοτόμος εκπαίδευση STE(A)M για
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εργαστήριο 5

MAYFAIR - Ένας οδηγός για το σχεδιασμό και τη διαχείριση ανταλλαγών/

κινητικοτήτων σπουδαστών στο εξωτερικό και την πιστοποίηση των
αποκτηθείσων δεξιοτήτων           

Εργαστήριο 6

AGAINST BUBBLE  - Καταπολέμηση και αποτροπή του φαινομένου του
εκφοβισμού σε, υψηλά λειτουργικά, παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού          

Εργαστήριο 7

CQ4DVCI  - Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα και ψηφιακό δίκτυο για
επαγγελματίες παρέμβασης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής
και έμφυλης βίας         

Τα εργαστήρια θα λάβουν χώρα από το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού
και θα συνεχιστούν στο χώρο της εκδήλωσης



Σ Υ ΝΔ Ι Ο Ρ Γ Α ΝΩ Σ Η
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ΜΕ  Τ ΗΝ  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Κ Η  
Χ Ο Ρ Η Γ Ι Α

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η
Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΔΗΜΗΤΡΑ 
Εκπαιδευτικός Οργανισμός
Παλαιολόγου 19, 412 23, Λάρισα
Τ 2410 554 026
E euprojects@dimitra.gr
W www.dimitra.gr
    www.iekdimitra.gr

https://events.dimitra.gr/
https://events.dimitra.gr/
https://www.dimitra.gr/
https://www.iekdimitra.gr/

