Ο ρύγυοξμξπ άμθοχπξπ
και η φητιακή ςευμξλξγία:
ποξκλήρειπ και ποξβλημαςιρμξί
μικοό ποξ-ρσμέδοιξ || Δεσςέοα 15 Αποιλίξσ 2019

Θέαςοξ Αορακείχμ Συξλείχμ Θερραλξμίκηπ
[09:00 - 10:00]

[10:00 - 11:00]

Εστσή ρσρςήμαςα διδαρκαλίαπ.
Η ςευμηςή μξημξρύμη ρςημ σπηοερία ςηπ εκπαίδεσρηπ

Πξιξπ θεόπ και πξιξπ άμθοχπξπ;
Αμαζηςώμςαπ πσνίδα ρςξμ «θασμαρςό μέξ κόρμξ»
ςηπ φητιακήπ ςευμξλξγίαπ

Από ςξ 1948 ρςξ 1984 και από ςξ 2018 ρςξ 2081.
Επιμξώμςαπ ςξ μέλλξμ, με ατεςηοία ςξ ποξτηςικό
«1984» ςξσ Τζχοςζ Όογξσελ και όυημα ςη
δημιξσογική γοατή

Τευμηςή μξημξρύμη και κξιμχμικέπ ποξεκςάρειπ:
Μελέςεπ πεοίπςχρηπ ρςξ παοόμ και ποξρεγγίρειπ
για ςιπ μελλξμςικέπ επιπςώρειπ ςηπ 4ηπ
βιξμηυαμικήπ επαμάρςαρηπ ρςημ ξικξμξμία,
ςημ κξιμχμία, ςημ πξλιςική

Οι πλαρςέπ ειδήρειπ ςξσ διαδικςύξσ και η
διαλεύκαμρή ςξσπ: bad news για fake news

Τξ Διαδίκςσξ ςχμ Ποαγμάςχμ (Internet of Things):
Αμαζήςηρη ςηπ εσκξλίαπ ή «εσςσυία» πξσ
εγκλχβίζεςαι και αρτσκςιά;

Untitled pixel: Μια διαδοξμή ρςημ φητιακή ςέυμη

Η εμρχμάςχρη ςχμ κιμηςώμ ςηλετώμχμ
ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία. Λόγξπ και Αμςίλξγξπ

«Ἑκώμ ἄκχμ» / Θέλξμςαπ και μη.
Ταιμία μικοξύ μήκξσπ με έμπμεσρη ςξ ηυξςξπίξ

Blockchain και κοσπςξμξμίρμαςα

Ο ρύγυοξμξπ άμθοχπξπ
και η φητιακή ςευμξλξγία:
ποξκλήρειπ και ποξβλημαςιρμξί
μικοό ποξ-ρσμέδοιξ || Δεσςέοα 15 Αποιλίξσ 2019
Θέαςοξ Αορακείχμ Συξλείχμ [09:00 - 10:00]
Ποξεδοεύει: Σξτία Τζελέπη, Σσμςξμίρςοια Δκπαιδεσςικξύ Έογξσ ΠΔ86 2ξσ ΠΔ.Ι.Δ.Σ. Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ
Ποξλξγίζει: Ηαμάρηπ Μεσοξκξπλήπ, θεξλόγξπ, διεσθσμςήπ Αορακείξσ Γσμμαρίξσ Ηερραλξμίκηπ

09:00 - 09:10
Εστσή ρσρςήμαςα διδαρκαλίαπ.
Η ςευμηςή μξημξρύμη ρςημ σπηοερία ςηπ εκπαίδεσρηπ
Αοράκειξ Γσμμάριξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνειπ Β΄ και Γ΄
Δσάγγελξπ Ασγεοίδηπ, Παμαγιώςηπ Διαμαμςήπ, Χοήρςξπ Ιξλώμιαπ, Κάζαοξπ Κιόλιξπ, Αμαρςάριξπ Κσμπόπξσλξπ,
Δέρπξιμα Λελίρρξγλξσ, Βαριλική Παμαγιχςξπξύλξσ, Λάοιξπ-Αμςώμιξπ Παπαγεχογίξσ, Δσρςάθιξπ Πασλίδηπ,
Μικόλαξπ Πεοοάκηπ
[σπεύθσμξι καθηγηςέπ: Δμμαμξσήλ Γεχογάκαπ, Σςσλιαμόπ Λπξύςρικαπ, Βαρίλειξπ Θ.Τεμπεοεκίδηπ]
Ζ ποόξδξπ ρςημ ςευμηςή μξημξρύμη δεμ θα μπξοξύρε μα ατήρει αμεπηοέαρςξ ςξμ υώοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ. Σήμεοα
διαδοαρςικξί αλγόοιθμξι όυι μόμξ διδάρκξσμ μαθήμαςα, αλλά μπξοξύμ μα ποξραομόρξσμ ςξ ύτξπ και ςξ επίπεδξ
ςηπ διδαρκαλίαπ αμάλξγα με ςξ ακοξαςήοιξ. Τα πλεξμεκςήμαςα ςηπ υοήρηπ ςχμ εστσώμ ρσρςημάςχμ ρςη
διδαρκαλία είμαι, αμαμτιρβήςηςα, πξλλά και ρημαμςικά. Φαίμξμςαι όμχπ ρςξμ ξοίζξμςα και κάπξια ρκξςειμά
ρημεία, πξσ μόμξ ςξ τχπ ςξσ υοόμξσ θα δείνει αμ ποόκειςαι για διρεπίλσςα ποξβλήμαςα ή για ερταλμέμεπ
ποξβλέφειπ.

09:10 - 09:20
Από ςξ 1948 ρςξ 1984 και από ςξ 2018 ρςξ 2081.
Επιμξώμςαπ ςξ μέλλξμ, με ατεςηοία ςξ ποξτηςικό «1984»
ςξσ Τζχοςζ Όογξσελ και όυημα ςη δημιξσογική γοατή
Αοράκειξ Γσμμάριξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνη Γ΄
Αμαρςαρία Αγοατιώςη, Άμμα Αλενίξσ, Λαοιάμμα Γοαςρία, Ιοίρςα Θεοξπξύλξσ, Διοήμη Ληςακίδξσ, Άμμα
Λιυαηλίδξσ, Λαοία Μαθαμαηλίδξσ, Σςαύοξπ Παπαδόπξσλξπ, Δλέμη Παςράλα, Διοήμη Σαββίδξσ, Βιξλέςα-Γεχογία
Σιρμαμίδξσ
[σπεύθσμξι καθηγηςέπ: Δσάγγελξπ Δήμξπ, Δσλαμπία Τριοέλη]
Οομώμεμξι από ςξ μσθιρςόοημα ςξσ Τζξοςζ Όογξσελ, 1984, πξσ γοάτςηκε ςξ 1948, ποξρπαθξύμε μα
ποξβλέφξσμε ςξμ κόρμξ ςξσ μέλλξμςξπ, αμςιρςοέτξμςαπ ςξ 2018 ρε 2081. Ποξβλημαςιζόμαρςε για ςη γλώρρα,
ςημ αμςιληπςικόςηςα, ςημ έλλειφη ποξρχπικόςηςαπ και διατξοεςικόςηςαπ, ςιπ αμθοώπιμεπ ρυέρειπ πξσ ξλξέμα
απειλξύμςαι. Έμαπ έτηβξπ ςξσ 2081, ρε έμα virtual ρυξλείξ, κεοδίζει ρε επιδόρειπ αλλά υάμει ρε
κξιμχμικξπξίηρη. Σςξμ ελεύθεοξ υοόμξ ςξσ ρσμαμαρςοέτεςαι φητιακά, υοηριμξπξιεί τςχυό λενιλόγιξ και η
αμςίληφή ςξσ για ςξμ κόρμξ και ςημ κξιμχμία πεοιξοίζεςαι. Τξ μέλλξμ, όμχπ, είμαι ρςξ υέοι μαπ. Λέρχ ςηπ
δημιξσογικήπ γοατήπ, ξι μαθηςέπ ξοαμαςίζξμςαι ςξ μσρςικό κλειδί ςηπ ιρξοοξπίαπ μεςανύ αμθοχπιμόςηςαπ και
φητιακήπ ςευμξλξγίαπ.

09:20 - 09:30
Οι πλαρςέπ ειδήρειπ ςξσ διαδικςύξσ
και η διαλεύκαμρή ςξσπ: bad news για fake news
Αοράκειξ Γσμμάριξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνειπ Β’, Γ’

Γεώογιξπ-Λάοιξπ Αμςχμίξσ, Αγάπη Βλάυξσ, Δήμηςοα Ιαπίδξσ, Γεώογιξπ Ιαοαγιάμμηπ, Δλέμη Ιαοάςαγλη,
Χοήρςξπ Ιαρακόγιαπ, Σςσλιαμή Λπξσζξπξύλξσ, Πεοικλήπ Μεξτύςξσ, Δαμάη Μξσλέζα, Μικόλαξπ Όφιμξπ,
Μικόλαξπ Παςράλαπ, Σςέλλα-Λαοία Σςσλιαμξύ, Πξλύμμια Χοηρςίδξσ
[σπεύθσμξι καθηγηςέπ: Αλέναμδοξπ Αλενίξσ, Δλέμη Ιόμςα]
Λέρα από έοεσμα ρςξμ κόρμξ ςχμ πλαρςώμ ειδήρεχμ, πξσ διακιμξύμςαι ρςξ διαδίκςσξ, διαπιρςώμξσμε ςξμ ςοόπξ
γέμμηρηπ και διάδξρήπ ςξσπ. Παοξσριάζξσμε κάπξιεπ από ςιπ πλαρςέπ ειδήρειπ πξσ έγιμαμ διαβόηςεπ.
Διαςσπώμξσμε ποακςικέπ ξδηγίεπ και ρσμβξσλέπ για ςημ αμαγμώοιρη και ςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ πλαρςώμ ειδήρεχμ,
ειδικά όςαμ ασςέπ ρυεςίζξμςαι με θέμαςα πξσ εμδιατέοξσμ ςξσπ ρσμξμηλίκξσπ μαπ μαθηςέπ και απξςελξύμ
αμςικείμεμξ ρσμευώμ αμαζηςήρεώμ μαπ ρςξ διαδίκςσξ. Διεοεσμξύμε ςιπ ποξρπάθειεπ πξσ έυξσμ γίμει μέυοι ςώοα
παγκξρμίχπ για ςη δημιξσογία λξγιρμικώμ εμςξπιρμξύ ςχμ πλαρςώμ ειδήρεχμ.

09:30 - 09:40
Untitled pixel: Μια διαδοξμή ρςημ φητιακή ςέυμη
Αοράκειξ Γσμμάριξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνειπ Β΄, Γ΄
Δλέμη Γεχογίξσ, Θχάμμα Ιξεμςζή, Ραταέλλα-Έμιλη Λακαοώμη, Αικαςεοίμη Λπεκοή, Ιχμρςαμςίμξπ Τρξλάκηπ,
Χοήρςξπ Ιξσδοόγλξσ, Ίχμ-Θχάμμηπ Καδόπξσλξπ, Έκςχο-Δμμαμξσήλ Λεμςερίδηπ, Αμαρςαρία Λπξσζίκα
Παπαθαμαρίξσ, Δύα-Λαοίμα Οδσρρέχπ, Μικόλαξπ-Παμαγιώςηπ Όφιμξπ, Κίλιαμ Παμαγιχςξπξύλξσ, Δσθαλία
Παπαθαμαρίξσ, Βαοβάοα-Αικαςεοίμη Παςοελάκη, Σςεταμία Πεςοίδξσ, Δλέμη-Λαοία Σαοοή, Άοςεμιπ Τοαςρέλα,
Άμμα Τραλιγξπξύλξσ
[σπεύθσμξι καθηγηςέπ: Ηεόδχοξπ Σπαμόπ, Λαοία Φχςίξσ]
Ζ φητιακή ςευμξλξγία αμαμτίβξλα έυει τέοει επαμάρςαρη ρςξ υώοξ ςηπ ςέυμηπ, δημιξσογώμςαπ ςημ φητιακή
ςέυμη, η ξπξία με ςη ρειοά ςηπ ρημαςξδόςηρε μία μέα ρυέρη μεςανύ καλλιςευμώμ, μηυαμικώμ και επιρςημόμχμ. Ζ
φητιξπξίηρη ςηπ ςέυμηπ δεμ ρημαίμει ςημ ενατάμιρη ςχμ αμαλξγικώμ μξοτώμ ςέυμηπ. Οι παοαδξριακέπ ςέυμεπ
δεμ υάμξμςαι. Λε ςιπ μέεπ δσμαςόςηςεπ ςηπ φητιακήπ ςέυμηπ ξ καλλιςέυμηπ μεςαςοέπεςαι ρε καλλιςέυμη-εοεσμηςή,
ρε καλλιςέυμη-ποξγοαμμαςιρςή, έυει ςη δσμαςόςηςα μα πειοαμαςιρςεί με καιμξςόμεπ ιδέεπ, με ετεσοεςικέπ
ποξρεγγίρειπ και έυει επεκςείμει ςημ εογαλειξθήκη ςξσ από ςιπ παοαδξριακέπ μξοτέπ ύληπ ρςη μέα ρταίοα ςχμ
ηλεκςοξμικώμ ςευμξλξγιώμ. Οι καλλιςέυμεπ, για παοάδειγμα, μπξοξύμ μα ζχγοατίρξσμ υοηριμξπξιώμςαπ αμςί
για βξύοςρα και ακοσλικό, με τχπ, ήυξ και pixels. Ηα μπξοξύραμε μα πξύμε όςι η φητιακή ςέυμη είμαι η
επαμάρςαρη ρςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ μπξοξύμ μα δημιξσογηθξύμ, μα ποξβληθξύμ και μα διαμεμηθξύμ ςα έογα
ςέυμηπ.

09:40 - 09:50
«Ἑκώμ ἄκχμ» / Θέλξμςαπ και μη.
Ταιμία μικοξύ μήκξσπ με έμπμεσρη ςξ ηυξςξπίξ
Αοράκειξ Γσμμάριξ, Τάνειπ Β΄, Γ΄
Αοράκειξ Κύκειξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνη Α΄
Αθαμαρία Ιαμςαλάτς, Δλιράβες Κάλξσ, Γεχογία Λαςέλλα, Βαριλική Πασλίδξσ, Σςεταμία Πεςοίδξσ, Δσοιπίδηπ
Σαμαοάπ / Ηεόδχοξπ Δακξσοάπ, Αμαρςαρία-Αοιάδμη Ιαρακόγια, Αλενάμδοα Ιχμρςαμςίμξσ, Μικόλαξπ Ιώρςα,
Ζλίαπ Λαμχλόπξσλξπ, Ακσλίμα Λήςςα, Βαριλική Λπξύριξσ, Παύλξπ Μαμξύρηπ, Θτιγέμεια Παμαγιχςίδξσ, Σξτία
Παπαξικξμόμξσ, Πημελόπη-Παμαγιώςα Παοαρςαςίδξσ, Αμξινιά-Λαοία Σβάομα, Οσοαμία Σπσοξπξύλξσ, ΔλιράβεςΛαοία Στήκα, Άμμα Τξλίκα
[σπεύθσμξι καθηγηςέπ: Αμαρςαρία Γκίμη, Μικόλαξπ Τξγαμίδηπ]
Ζ σπόθερη ςηπ ςαιμίαπ ποαγμαςεύεςαι ςημ εμπλξκή ςχμ ηλεκςοξμικώμ ρσρκεσώμ και ςχμ ςευμξλξγικώμ μέρχμ
ρςημ καθημεοιμόςηςα ςόρξ ςχμ ετήβχμ όρξ και ςχμ εμηλίκχμ, καθώπ και ςημ επιοοξή ςξσπ ρςημ κξιμχμικόςηςα,
ςημ επίδξρη και ςιπ διαποξρχπικέπ ρυέρειπ (ξικξγέμεια, ρυξλείξ κςλ). Παοάλληλα, δημιξσογξύμςαι
ποξβλημαςιρμξί πάμχ ρςημ αλλξίχρη ςηπ πμεσμαςικήπ, φσυικήπ και κξιμχμική σπόρςαρηπ ςξσ ρύγυοξμξσ
αμθοώπξσ από ςημ ξλξέμα ασναμόμεμη ειρβξλή ςηπ ςευμξλξγίαπ αλλά και ρςημ εσθύμη ςξσ για ςημ ξοθή υοήρη
ςηπ. Λε ατξομή ςη ρσγκεκοιμέμη εογαρία ξι μαθηςέπ αμαδεικμύξσμ ςξ ρσγγοατικό και ςξ καλλιςευμικό ςξσπ
ςαλέμςξ και διεσούμξσμ ςιπ ικαμόςηςέπ ςξσπ ρςιπ κιμημαςξγοατικέπ ςευμικέπ και ρςιπ ΤΠΔ. Για ςη μξσρική επέμδσρη
ανιξπξιξύμςαι καιμξςόμεπ ςευμικέπ, εμπμεσρμέμεπ από ςξ ηυξςξπίξ, εμώ για ςημ καλλιςευμική επέμδσρη
υοηριμξπξιξύμςαι ειδικά ποξγοάμμαςα φητιακήπ ζχγοατικήπ.

Ο ρύγυοξμξπ άμθοχπξπ
και η φητιακή ςευμξλξγία:
ποξκλήρειπ και ποξβλημαςιρμξί
μικοό ποξ-ρσμέδοιξ || Δεσςέοα 15 Αποιλίξσ 2019
Θέαςοξ Αορακείχμ Συξλείχμ [09:00 - 10:00]

Ποξεδοεύει: Σξτία Τζελέπη, Σσμςξμίρςοια Δκπαιδεσςικξύ Έογξσ ΠΔ86 2ξσ ΠΔ.Ι.Δ.Σ. Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ
Ποξλξγίζει: Άμμα Σγξσοξύ, τιλόλξγξπ, διεσθύμςοια Αορακείξσ Κσκείξσ Ηερραλξμίκηπ

10:00 - 10:10
Πξιξπ θεόπ και πξιξπ άμθοχπξπ;
Αμαζηςώμςαπ πσνίδα ρςξμ «θασμαρςό
καιμξύογιξ κόρμξ» ςηπ φητιακήπ ςευμξλξγίαπ
Αοράκειξ Γσμμάριξ Ηερραλξμίκηπ Τάνειπ Β’, Γ’
Αοράκειξ Κύκειξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνειπ Α΄, Β’
Βαριλική Απξρςξλίδξσ, Αθαμαρία Ιαριμάςη, Σςσλιαμόπ Δαύοηπ, Παμαγιώςηπ Εαγξοίδηπ, Μικόλαξπ Ιξσγιαμόπ,
Δημξρθέμηπ Μαψρίδηπ, Δσαγγελία Ποάςςξσ, Δημήςοιξπ Τριςριλιάμξπ, Άμμα-Λαοία Υταμςή / Απόρςξλξπ
Βεκόπξσλξπ, Γεώογιξπ Βεληςρκάκηπ, Ιχμρςαμςίμξπ Ιαοαθάμξπ, Δήμηςοα Ιαμάοη, Γεώογιξπ Ιξσδοόγλξσ,
Μικόλαξπ Τρεμικίδηπ
[Υπεύθσμξι καθηγηςέπ: Απξρςξλία Δεμεοςζή, Ηαμάρηπ Μεσοξκξπλήπ, Παμαγιώςα Πλαςρή]
«Ηαύμα, μσρςήοιξ και ενξσρία»: Τοειπ δσμάμειπ ξι ξπξίεπ, ρύμτχμα με ςξμ Φιξμςόο Μςξρςξγιέτρκι, μπξοξύμ μα
σπξςάνξσμ ςξμ άμθοχπξ, αταιοώμςαπ ςξσ ςημ φίυα ςηπ αμθοώπιμηπ ύπαονηπ, ςημ ελεσθεοία. Ζ ιλιγγιώδηπ αμάπςσνη
και ειρβξλή ςηπ φητιακήπ ςευμξλξγίαπ ρςη ζχή και ρςξ κξομί ςξσ αμθοώπξσ μάπ τέομει αμςιμέςχπξσπ με
ποχςόγμχοα εοχςήμαςα: Από πξιξ ρημείξ και μεςά ξ άμθοχπξπ γίμεςαι θεόπ; Από πξιξ ρημείξ και μεςά παύει μα
λξγίζεςαι άμθοχπξπ; Λποξρςά ρε ασςό ςξ κοίριμξ για ςξμ αμθοώπιμξ πξλιςιρμό ρςασοξδοόμι, θα επιυειοηθεί η
υαοςξγοάτηρη μιαπ terra incognita, ςξ ζύγιαρμα ςχμ επικείμεμχμ αμθοχπξλξγικώμ μεςαβάρεχμ και η αμαζήςηρη
πσνίδαπ για ςη μελλξμςική πξοεία ςξσ αμθοώπξσ.

10:10 - 10:20
Τευμηςή μξημξρύμη και κξιμχμικέπ ποξεκςάρειπ:
Μελέςεπ πεοίπςχρηπ ρςξ παοόμ και ποξρεγγίρειπ
για ςιπ μελλξμςικέπ επιπςώρειπ ςηπ 4ηπ βιξμηυαμικήπ
επαμάρςαρηπ ρςημ ξικξμξμία, ςημ κξιμχμία, ςημ πξλιςική
Αοράκειξ Κύκειξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνη Α΄, Β΄
Σεβαρςιαμή Αμςχμιάδξσ, Αγγελική Ιαρςίδξσ, Δλιράβες Ιξσγιξσμςζόγλξσ, Μικήςαπ Παπαδόπξσλξπ, Ιχμρςαμςίμξπ
Πασλίδηπ, Λαοία-Κξσκία Ποαςρίδξσ, Λαοία-Παμαγιώςα Σαμξλαδά, Μικόλαξπ Σαοοήπ, Λελπξμέμη Σςασοξπξύλξσ,
Μικξλέςα Χαμπίμπ
[σπεύθσμη καθηγήςοια: Λαοία-Αμαλία Βέογξσλα]
Σςημ εογαρία θα γίμει μια ποξρπάθεια αμάλσρηπ ςχμ πιθαμώμ επιπςώρεχμ ςηπ 4ηπ βιξμηυαμικήπ επαμάρςαρηπ
μέρα από ςημ μαςιά ςχμ κξιμχμικώμ επιρςημώμ. Αουικά θα ενεςαρςξύμ μελέςεπ πεοίπςχρηπ εταομξγώμ ςευμηςήπ
μξημξρύμηπ ρςξμ ξικξμξμικό, κξιμχμικό και πξλιςικό ςξμέα. Σςη ρσμέυεια θα απαμςηθεί ςξ εοώςημα ρε ρυέρη με
ςξ πόρξ ποξεςξιμαρμέμεπ είμαι ξι ρημεοιμέπ κξιμχμίεπ για ςιπ ρσμέπειεπ ςχμ παοαπάμχ εταομξγώμ και πξιεπ
ποξρεγγίρειπ ακξλξσθξύμ για ςημ ποξεςξιμαρία ασςή. Τέλξπ, μέρχ ρσμεμςεύνεχμ ειδικώμ ρςξσπ ςξμείπ ςηπ
πξλιςικήπ και ςηπ ξικξμξμίαπ θα παοξσριαρςεί η ξπςική ςξσπ για ςιπ ποξξπςικέπ εταομξγώμ ςευμηςήπ μξημξρύμηπ
ρςξμ κόρμξ μαπ και ξι μελλξμςικέπ κξιμχμικέπ ςξσπ ποξεκςάρειπ.

10:20 - 10:30
Τξ Διαδίκςσξ ςχμ Ποαγμάςχμ (Internet of Things):
Αμαζήςηρη ςηπ εσκξλίαπ ή “εσςσυία”
πξσ εγκλχβίζεςαι και αρτσκςιά;
Αοράκειξ Κύκειξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνη Α΄, Β΄
Γεχογία Ακοιςξπξύλξσ, Διοήμη Ζλιάδξσ, Ατοξδίςη Ιαριμάςη, Γαοσταλλιά Ιξκςρίδξσ, Παμαγιώςα Λπαμπαλή,
Γεχογία Λπαοκαμπά, Πξλσνέμη Μςίμξσ, Δλέμη Όφιμξσ, Μετέλη Σκλαβξύμξσ
[Υπεύθσμξι καθηγηςέπ: Βίκςχο Βαβαοξύςρξπ, Αλένιξπ Ιξκκάλξσ, Βαρίλειξπ Λσλχμάπ]
Τξ Διαδίκςσξ έυει ειρυχοήρει ρςημ καθημεοιμόςηςά μαπ ρε ςέςξιξ βαθμό, πξσ δεμ θα μπξοξύραμε πια μα
ταμςαρςξύμε ςη ζχή μαπ δίυχπ ασςό. Δταομξγέπ και ςευμξλξγίεπ ρσμδέξσμ μέρχ αιρθηςήοχμ καθημεοιμά
αμςικείμεμα με έμα δίκςσξ σπξλξγιρςώμ, ώρςε ασςά ςα αμςικείμεμα μα λειςξσογξύμ ασςόμξμα, μα μαπ δίμξσμ
πληοξτξοίεπ ή ακόμα και μα τοξμςίζξσμ για ςημ αρταλή μεςακίμηρή μαπ και ςημ σγεία μαπ. Τα παοαπάμχ είμαι
μόμξ έμα μέοξπ από ςξ Διαδίκςσξ ςχμ ποαγμάςχμ, πξσ ήοθε για μα διεσκξλύμει ςη ζχή μαπ και μα απλξπξιήρει
διαδικαρίεπ πξσ έχπ ςώοα μαπ κόρςιζαμ ρε υοόμξ και εμέογεια. Παοάλληλα, όμχπ, διαςσπώμξμςαι τόβξι για ςη
μηυαμξπξίηρη ςηπ ζχήπ μαπ, ςημ αρτάλεια ςχμ ποξρχπικώμ δεδξμέμχμ και ςημ αμςιμεςώπιρή μαπ από ςιπ
μηυαμέπ χπ «φητιακώμ όμςχμ» ρε έμα φητιξπξιημέμξ πεοιβάλλξμ. Τελικά, είμαρςε δημιξσογξί ή όμηοξι ςηπ
«εσςσυίαπ» μαπ;

10:30 - 10:40
Η εμρχμάςχρη ςχμ κιμηςώμ ςηλετώμχμ
ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία. Λόγξπ και Αμςίλξγξπ
Αοράκειξ Κύκειξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνη Α’
Λιυαήλ Αγγελίδηπ, Ηχμαή Ηεξδχρά, Δσρςοάςιξπ Ιαοξύληπ, Ίοιπ-Δέρπξιμα Ιξρμίδξσ, Δλέμη Ιξσμπαοίδξσ,
Χοιρςίμα-Λαοία Ιξσμπαοίδξσ, Αμςχμία Σιδηοξπξύλξσ, Μετέλη-Ισοιακή Σπσοιδχμίδξσ, Δλέμη Τξύλιξσ, Αλενία
Τοιαμςατσλλίδξσ, Δλεσθεοία Τριοαμίδξσ, Ιχμρςαμςίμα Χοιρςξδξσλίδξσ
[Υπεύθσμεπ καθηγήςοιεπ: Ολσμπία Στσοίδξσ, Γεχογία Σςεταμίδξσ]
Τα κιμηςά ςηλέτχμα απξςελξύμ ρήμεοα αμαπόρπαρςξ κξμμάςι ςηπ καθημεοιμόςηςαπ ςχμ ετήβχμ και όυι μόμξ. Ο
μόμξπ όμχπ, απαγξοεύει ρςξσπ μαθηςέπ ςη λειςξσογία ςχμ κιμηςώμ ρςξ ρυξλείξ, ακόμη και ρςα διαλείμμαςα. Ηα
μπξοξύρε άοαγε ςξ ρυξλείξ μα εκμεςαλλεσςεί ςξ αγαπημέμξ ςξσπ μέρξ και μα ςξ εμςάνει ρςημ εκπαιδεσςική
διαδικαρία; Πώπ διαρταλίζεςαι όςι ξι μαθηςέπ δεμ ρςέλμξσμ μημύμαςα ρςξσπ τίλξσπ ςξσπ ή δεμ εμημεοώμξσμ ςξ
ποξτίλ ςξσπ ρςα μέρα κξιμχμικήπ δικςύχρηπ, υοηριμξπξιώμςαπ ςα κιμηςά κάςχ από ςξ θοαμίξ; Σςημ παοξύρα
εογαρία ξι μαθηςέπ και ξι μαθήςοιεπ καλξύμςαι μα δώρξσμ ςιπ δικέπ ςξσπ απαμςήρειπ μέρα από έμαμ
επξικξδξμηςικό μεςανύ ςξσπ διάλξγξ.

10:40 - 10:50
Blockchain και κοσπςξμξμίρμαςα
Αοράκειξ Κύκειξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνειπ Α’ και Β’
Λαοία Βξγιαςζόγλξσ, Αογσοώ Εάυξσ, Σιμυά,Παύλξπ, Αμδοέαπ Γιαμμιώςηπ, Εήρηπ Ιξλσμπιώςηπ Φξίβξπ Ιξμμημόπ,
Λπαγλάμηπ Λιυαήλ, Μίκξπ Λασοόπξσλξπ, Άοηπ Σαμαοάπ, Σίμξπ Σκαλίμηπ, Ηεόδχοξπ Τρξύολξπ
[σπεύθσμξι καθηγηςέπ: Μικόλαξπ Ιαβαοδίμαπ, Ιχμρςαμςίμξπ Χοσρξβέογηπ]
Τξμ Οκςώβοιξ ςξσ 2008 λίγεπ μέοεπ μεςά ςημ μεγάλη κοίρη πξσ νέρπαρε ρςημ Αμεοική (15 Σεπςεμβοίξσ ςξσ
2008-υοεξκξπία ςηπ Lehman Brothers), έμα άςξμξ (ή μία ξμάδα αςόμχμ;) με ςξ όμξμα Satoshi Nakamoto
δημξρίεσρε έμα άοθοξ με ςίςλξ: «Bit coin: a peer to peer electronic cash system». Δύξ μήμεπ μεςά νεκίμηρε η
λειςξσογία ςξσ Blockchain και η έκδξρη ςχμ ποώςχμ φητιακώμ μξμιρμάςχμ-κοσπςξμξμιρμάςχμ, ςχμ Βitcoins. Τξ
Βlockchain είμαι η ςευμξλξγία πξσ κούβεςαι πίρχ από ςημ ρσμαλλαγή δύξ αμθοώπχμ, για ςημ ξπξία δε υοειάζεςαι
καμέμαπ έμπιρςξπ εμδιάμερξπ ξογαμιρμόπ ή σπηοερία. Ο έμπιρςξπ εμδιάμερξπ είμαι έμα ηλεκςοξμικό
αλγξοιθμικό ρύρςημα μαθημαςικώμ ρσμαοςήρεχμ. Δέκα υοόμια μεςά έυξσμ δημιξσογηθεί εκαςξμςάδεπ φητιακά
μξμίρμαςα, ςα λεγόμεμα κοσπςξμξμίρμαςα, και ςξ Blockchain θεχοείςαι η ςευμξλξγία πξσ θα καθξοίρει ςξ μέλλξμ
ςχμ ρσμαλλαγώμ πξσ ατξοξύμ ςημ ξπξιαδήπξςε μεςατξοά ανίαπ. Τξ πεοιξδικό «The Economist» ρε ατιέοχμά ςξσ
γοάτει: «Blockchain, η μηυαμή Δμπιρςξρύμηπ».

