Η SAP στηρίζει το TEDxAcademy
2016 με κεντρικό θέμα:“Reimagine Greece”
Η SAP, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της να συνεισφέρει σε
πρωτοβουλίες που προωθούν την καινοτομία και τη
δημιουργικότητα, στηρίζει για μια ακόμη χρονιά το TEDxAcademy
2016.
Με κεντρικό θέμα “Re-imagine Greece”, το TEDxAcademy 2016
υποδέχεται 19 διεθνώς αναγνωρισμένους ομιλητές στην 7η συνεχή
διοργάνωσή του που θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου 2016 στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη). Στόχος
όλων των ομιλητών στη φετινή διοργάνωση είναι να μοιραστούν με
το ελληνικό κοινό καινοτόμες και δημιουργικές σκέψεις και
ιδέες με στόχο να έρθουμε όλοι πιο κοντά στην Ελλάδα που
ονειρευόμαστε.
Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, οι επιχειρήσεις θα πρέπει
και εκείνες να προσαρμοστούν και να ακολουθήσουν τους ταχείς
ρυθμούς αλλαγής και μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Η SAP
παρέχει την τεχνολογία και τις υποδομές που θα βοηθήσουν τις
επιχειρήσεις να επιτύχουν στο νέο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της υποστήριξής της στη φετινή διοργάνωση, η SAP
θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά
τo SAP® Digital Boardroom, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, μια

virtual αίθουσα συσκέψεων, που στόχο έχει να πλαισιώσει και να
απλοποιήσει τις διαδικασίες και επιδόσεις όλων των τμημάτων
μια επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο. Η συγκεκριμένη καινοτομία
της εταιρίας είναι βασισμένη στη λύση SAP® Cloud for Analytics
και αναμένεται να αξιοποιήσει δεδομένα που παρέχονται από τις
πλατφόρμες SAP S/4HANA και SAP HANA® Cloud Platform,
αποτελώντας μια μοναδική πηγή άντλησης πληροφοριών για
κρίσιμες επιχειρηματικές μετρήσεις της εταιρείας. Μέσα από
τρεις οθόνες αφής, συγχρονισμένες μεταξύ τους, οι ηγέτες των
επιχειρήσεων μπορούν να συγκεντρώνουν στοιχεία σε πραγματικό
χρόνο, άμεσα αξιοποιήσιμα σε πραγματικό χρόνο.
Τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το Digital Boardroom της
SAP είναι η απόλυτη διαφάνεια, η εξαγωγή άμεσων αποτελεσμάτων
από βάσεις δεδομένων και η απλοποίηση των διαδικασιών μιας
επιχείρησης.
Ακολουθείστε
τη
SAP
στην
ιστοσελίδα:
http://www.sap.com/greece, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Facebook:
https://www.facebook.com/SAP.Hellas.Cyprus/,
Twitter: https://twitter.com/SAPHellasCyprus
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προσκαλεί στο Open Day που διοργανώνει την Τετάρτη 28
Σεπτεμβρίου, στις 18:00, στο κεντρικό campus του Κολλεγίου στο
Μαρούσι [Σωρού 74], με θέμα «Καινοτομία & Πληροφορική:
Έμπνευση, όχι μόνο Απασχόληση».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα συζητηθούν οι ευκαιρίες και
οι προκλήσεις που δημιουργούν στην αγορά εργασίας και την
επιστήμη, οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών.
Επίσης, θα παρουσιαστεί η σύνδεση των
παραπάνω με τις σπουδές στην επιστήμη της Πληροφορικής.
Εισηγητής είναι ο Δρ. Εμμανουήλ Σερρέλης, Information Systems
and Security Manager και Καθηγητής του Μητροπολιτικού
Κολλεγίου.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται
κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής επικοινωνήστε με την κα Λ. Πετράτου στο 210-6199891
ή στο lpetratou@mitropolitiko.edu.gr.
Ισχύουν προνομιακά δίδακτρα για εγγραφές την ημέρα της
εκδήλωσης σε όλα τα προγράμματα σπουδών της Σχολής
Πληροφορικής .
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Σχολή Πληροφορικής του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου προφέρει αναγνωρισμένα bachelors και
masters σε συνεργασία με το University of East London.
Διαθέτει υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχωρίζει για μια σειρά
διακρίσεων και πρωτοπόρων επιτευγμάτων, όπως το γεγονός ότι
είναι το μοναδικό Κολλέγιο – μέλος του διεθνούς δικτύου SAP
University Alliances και το πρώτο Κολλέγιο που αναγνωρίσθηκε

ως πιστοποιημένο κέντρο από τη CISCO.
Επίσης, προσφέρει το μοναδικό στην Ελλάδα μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας, MSc Information
Security and Computer Forensics.
Περισσότερες
πληροφορίες
www.mitropolitiko.edu.gr.
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Re-Imagine Finance από την
Microsoft Ελλάς
Η Microsoft Ελλάς θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη, 28
Σεπτεμβρίου, στις 10 π.μ., στα γραφεία της, την εκδήλωση με
θέμα “Re-Imagine Finance”. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι
παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από
στελέχη της Microsoft και στρατηγικούς συνεργάτες της σχετικά
τον σημαίνοντα ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή σε μια σύγχρονη
επιχείρηση καθώς και μέσα από case studies, σχετικά με τη
χρήση και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών από σύγχρονές
επιχειρήσεις, με στόχο την αύξηση και ενίσχυση της
παραγωγικότητας.
Επίτιμος καλεσμένος του Re-Imagine Finance θα είναι ο Πρόεδρος
και Μέλος του ΔΣ της Φορολογικής Επιτροπής του

Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σταύρος Κώστας,
ο οποίος θα αναφερθεί στο ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή ως
στρατηγικός εταίρος για την βιώσιμη επιχειρηματικότητα μιας
επιχείρησης. Επίσης, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν ομιλίες εκπροσώπων της Microsoft Ελλάς και
στελεχών μεγάλων ελληνικών εταιριών και συνεργατών της
Microsoft, όπως είναι η Minerva Marine και τα Πλαστικά Θράκης,
αναφορικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που έχει να
αντιμετωπίσει ένας Οικονομικός Διευθυντής, τη σημασία και το
ρόλο του Digital Finance και των Big Data, καθώς και της
τεχνολογίας γενικότερα ως όχημα για την ψηφιακή μεταμόρφωση
μιας επιχείρησης.
Για δήλωση συμμετοχής στο Re–Imagine Finance, είναι απαραίτητη
η προεγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformI
D=0x643854de80&wt.mc_id=AID550703_QSG_OLA_17284

Ξεκίνησε το Oracle OpenWorld
2016 και παρέχει την απόλυτη
εμπειρία Cloud
Η Oracle υποδέχεται χιλιάδες πελάτες, εκατοντάδες συνεργάτες
και εκατομμύρια εικονικούς συμμετέχοντες από περισσότερες από
141 χώρες στο Oracle OpenWorld 2016, την απόλυτη εμπειρία
cloud , που διοργανώνεται φέτος 18 – 22 Σεπτεμβρίου και φέρνει

σε επαφή κορυφαίους ειδικούς τεχνολογίας, πρόσωπα με ηγετική
θέση παγκοσμίως και φορείς καινοτομίας, για να ανταλλάξουν
ιδέες σχετικά με το μέλλον της τεχνολογίας και την επίπτωσή
της στον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Στην
εκδήλωση πρωτοστατούν δυναμικοί οραματιστές, από λαμπρούς
εκπροσώπους της καινοτόμου σκέψης, όπως ο διακεκριμένος
συγγραφέας και εκπαιδευτικός Adam Grant, μέχρι πασίγνωστους
οικονομολόγους, όπως ο Mark Zandi της Moody’s, καθώς και οι
αναλυτές βασικών πολιτικών στρατηγικών Stephanie Cutter και
Mike Murphy.
Χθες το βράδυ, ο Larry Ellison, Executive Chairman of the
Board και Chief Technology Officer της Oracle, στην πρώτη
κεντρική του ομιλία αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι
καινοτομίες της Oracle μεταμορφώνουν το εταιρικό cloud και
παρουσίασε τα κύρια σημεία του οράματός του για το μέλλον της
Πληροφορικής. Καθ’ όλη την εβδομάδα, ο Ellison, οι CEO της
Oracle Safra Catz και Mark Hurd και ο Thomas Kurian, President
of Product Development της Oracle, θα συμμετέχουν σε
συζητήσεις σχετικά με τα πιο κρίσιμα σημερινά θέματα, μαζί με
μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα στους τομείς της τεχνολογίας
και των επιχειρήσεων.
Η Judy Sim, Oracle Chief Marketing Officer, δήλωσε: «Το Oracle
OpenWorld 2016 εστιάζεται στην επιτυχία των πελατών μας. Η
προσέγγιση που εφαρμόζουμε υπαγορεύει πάντοτε να βάζουμε τους
συμμετέχοντες σε πρώτη προτεραιότητα, ώστε να εξασφαλίζουμε
ότι κάθε στοιχείο του συνεδρίου προσφέρει εκμάθηση, ενισχύει
τη δικτύωση, προωθεί την καινοτομία και συνενώνει τους πελάτες
και τους συνεργάτες μας.»
Για να μάθετε και να εξερευνήσετε:
Συνεδρίες: μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 2.240
συνεδρίες τις οποίες παρουσιάζουν 2.054 ομιλητές από
εταιρείες πελατών και συνεργατών, 400 επιδείξεις από την
Oracle, καθώς και εκατοντάδες εκθέσεις από συνεργάτες
και πελάτες.

Βασικές παρουσιάσεις Oracle:
Κυριακή, 5 μμ PST – Ο Larry Ellison, Executive
Chairman και Chief Technology Officer της Oracle,
άνοιξε τις συζητήσεις με το μέλλον του Oracle
Cloud.
Δευτέρα, 9:15 πμ. PST – Ο Mark Hurd, CEO της
Oracle, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει
το μέλλον της τεχνολογίας και τον κόσμο του αύριο,
και συζητά με ηγετικά στελέχη από κορυφαίες
εταιρείες-πελάτες της Oracle, όπως η Joanna
Fielding, Chief Financial Officer της HSBC
Technology and Services και ο Patrick Benson,
Chief Information Officer της ClubCorp
Τρίτη, 8:30 πμ. PST – Ο Thomas Kurian, President of
Product Development της Oracle, παρουσιάζει τις
πρόσφατες καινοτομίες των λύσεων της Oracle όσον αφορά
στην υποδομή, τις πλατφόρμες, τις εφαρμογές και τα
δεδομένα.
Τρίτη, 1:30 μμ. PST – Ο Larry Ellison επιστρέφει στην
κύρια αίθουσα για να μιλήσει για το μέλλον των λύσεων
cloud όσον αφορά στη βάση δεδομένων και στην υποδομή.
Τετάρτη, 9:15 πμ. PST – Ο John Fowler, Executive Vice
President, Oracle Systems, συντονίζει μια εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα συνεδρία σχετικά με τις πλατφόρμες βάσης
δεδομένων του μέλλοντος, στην οποία συμμετέχουν οι Juan
Loaiza, Senior Vice President, Oracle Systems
Technology, και ο David Donatelli, Oracle Executive Vice
President.
Βασικές παρουσιάσεις από Συνεργάτες της Oracle:
Κυριακή, 5:15 μμ. – 6:00 μμ. PST – Η Diane Bryant,
Executive Vice President και General Manager, Data
Center Group της Intel, περιγράφει τις
τεχνολογικές καινοτομίες που δημιουργεί η Intel, η
Oracle και οι συνεργάτες της Oracle για να φέρουν
στην αγορά το επόμενο κύμα επιχειρηματικών

ευκαιριών.
Τρίτη, 8:30 πμ. – 9:15 πμ PST – Ο Bhanu Murthy
B.M., President και Chief Operating Officer της
Wipro, περιγράφει σε γενικές γραμμές τον τρόπο με
τον οποίο οι εταιρείες που βασίζονται στο cloud
δημιουργούν αξία και κερδίζουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη νέα ψηφιακή οικονομία.
Τρίτη, 1:30 μμ. – 2:15 μμ PST – Ο Dr. Vishal
Sikka, Chief Executive Officer, Infosys,
παρουσιάζει τις σκέψεις του για το πώς μπορούν οι
ηγέτες των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν την
τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσουν την ευελιξία
και να δημιουργήσουν νέους τύπους αξίας για τις
εταιρείες και τους μετόχους τους.
Oracle Leader’s Circle: Μάθετε από τους κορυφαίους
εκπαιδευτικούς, οικονομολόγους, πολιτικούς επιστήμονες
και ανθρώπους που επηρεάζουν τη διαμόρφωση απόψεων στον
κλάδο, σε αυτό το συναρπαστικό διήμερο πρόγραμμα για
στελέχη, που συντονίζουν οι CEO της Oracle Safra Catz
και Mark Hurd.
Inclusive Leadership Summit: Ενημερωθείτε από στελέχη
και ανθρώπους που επηρεάζουν τη διαμόρφωση απόψεων στον
κλάδο για φλέγοντα σημερινά θέματα. Συμμετέχει η Billie
Jean King, πρωτοπόρος σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης,
που μοιράζεται προσωπικές απόψεις σχετικά με το πώς η
Ηγεσία της Συμπερίληψης (Inclusive Leadership) ενισχύει
το βαθμό εμπλοκής των εργαζόμενων και αυξάνει την
καινοτομία.
Collective Learning Pilot: Διαδραστικές συνεδρίες που
έχουν επανασχεδιαστεί από το Project Zero του Harvard
Graduate School of Education, στο οποίο χρησιμοποιείται
η συζήτηση, οι προσωπικές εμπειρίες και η κοινοποίηση
πληροφοριών για να επιλυθούν σε περιβάλλον κοινότητας οι
επιχειρηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
συμμετέχοντες.
Design Realization Garage του Oracle Education
Foundation: Αναδείξτε τη δημιουργικότητά σας μέσα από

πρακτικές συνεδρίες συντονιζόμενες από σπουδαστές και
παρακολουθήστε σπουδαστές του Design Tech High School
(d.tech) να επιδεικνύουν πρωτότυπα τεχνολογίας που έχουν
δημιουργήσει στα εργαστήρια του Oracle Education
Foundation.
Για να υποστηρίξετε την κοινότητα και το περιβάλλον:
Βιωσιμότητα και προσφορά: Μια νέα οπτική γωνία πάνω στα
τρόφιμα και τα ποτά, απολαμβάνοντας, παράλληλα, τοπικές,
οργανικές, υγιεινές διατροφικές επιλογές. Το 80% των
τροφίμων στο Oracle OpenWorld προέρχεται από βιώσιμες
μεθόδους παραγωγής και προετοιμάζεται σε μια ακτίνα
μικρότερη των 160 χιλιομέτρων από τη Howard Street. Καθ’
όλη την εβδομάδα της εκδήλωσης, η Oracle θα δωρίσει
7.275 γεύματα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα του Σαν
Φρανσίσκο.
Plant a Billion Trees: Μάθετε πώς ο οργανισμός The
Nature Conservancy και η Oracle σώζουν δάση μέσα από
δωρεές για το φύτεμα δέντρων στις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και
την Κίνα, τα οποία θα κατακρατήσουν 290 χιλιάδες
μετρικούς τόνους άνθρακα. Η Oracle θα δωρίσει 1 εκατ.
δολάρια μέσα στα επόμενα 4 χρόνια.
JavaOne4Kids: Μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα
πρωτοποριακό παιδικό εργαστήριο που οργανώνεται από το
Oracle Academy και θα εμπνεύσει την επόμενη γενιά
συντακτών κώδικα και προγραμματιστών.
Εκπαίδευση: Μπορείτε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις
πολλές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που
θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου. Μάθετε
περισσότερα σχετικά με τη δέσμευση της Oracle για την
εκπαίδευση, αξίας 4 εκατ. δολαρίων ετησίως, και τη
θετική της επίπτωση σε περισσότερους από 3 εκατ.
σπουδαστές σε 110 χώρες κάθε χρόνο, μέσω των Oracle
Academy, Oracle Giving και Oracle Education Foundation.

Για να συνδεθείτε και να παίξετε:
ORACLE TEAM USA: Συναντήστε τους πρωταθλητές ιστιοπλόους
του America’s Cup στο Oracle Cloud Plaza της Howard
Street και μάθετε πώς η τεχνολογία της Oracle βοηθάει
την ομάδα να υπερασπιστεί για δεύτερη φορά τον τίτλο της
στο 35ο America’s Cup στις Βερμούδες.
Το Café της Howard: Κρατήστε θέσεις για συναντήσεις,
χαλάρωση, δικτύωση και περισυλλογή.
Συναυλίες: Δείτε την Gwen Stefani και τον Sting,
καλλιτέχνες με κορυφαίες πωλήσεις, και γιορτάστε μαζί με
πελάτες και συνεργάτες της Oracle στο Appreciation event
της Oracle στο AT&T Park. Δείτε, επίσης, το συγκρότημα
των American Authors να ανοίγουν την εβδομάδα του Oracle
OpenWorld σε μια ειδική εμφάνιση – υποδοχή στο Oracle
Cloud Plaza της Howard Street.
Μετά από το Oracle OpenWorld, θα ξεκινήσει η σειρά εκδηλώσεων
Oracle Cloud Days διάρκειας 3 μηνών σε 60 πόλεις, όπου θα
παρουσιαστούν οι δυνατότητες της καινοτομίας που βασίζεται στα
δεδομένα και του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Σχετικές Ιστοσελίδες
Δείτε σε ζωντανή μετάδοση τις βασικές παρουσιάσεις από
το Oracle OpenWorld
Κατεβάστε τις εφαρμογές Oracle OpenWorld και JavaOne για
φορητές συσκευές
Κάντε Like στο Oracle OpenWorld στο Facebook
Ακολουθήστε το @OracleOpenWorld στο Twitter και
χρησιμοποιήστε το #oow16

To B2B Roadshow της Samsung
ταξιδεύει στην Ευρώπη με
σταθμό και στην Ελλάδα
Η Samsung παρουσίασε τις τελευταίες επαγγελματικές λύσεις στην
τομέα της ψηφιακής σήμανσης και του κλιματισμού
Το B2B Roadshow της Samsung ταξιδεύει από χώρα σε χώρα στην
Ευρώπη, παρουσιάζοντας τις πλέον πρόσφατες επαγγελματικές
λύσεις και καινοτόμες τεχνολογίες, με έμφαση στον τομέα της
ψηφιακής σήμανσης. Το ειδικά διαμορφωμένο όχημα βρέθηκε χθες
στην Αθήνα, προκειμένου το ενδιαφερόμενο κοινό να γνωρίσει τις
νέες ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις της Samsung που
απευθύνονται στην ελληνική αγορά.
Πιο συγκεκριμένα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από
κοντά τις νέες λύσεις ψηφιακής σήμανσης που θα διατεθούν στην
ελληνική αγορά τους επόμενους μήνες, συμπεριλαμβανομένων των
Οutdoor, Mirror και Stretched προϊόντων. Οι επαγγελματικές
λύσεις της Samsung καλύπτουν μεταξύ άλλων τις ανάγκες στους
κλάδους των ξενοδοχείων, της εκπαίδευσης, του λιανεμπορίου,
της ψυχαγωγίας και άλλων.
Καινοτόμες λύσεις ψηφιακής σήμανσης
Οι επαγγελματικές λύσεις ψηφιακής σήμανσης για εξωτερικούς
χώρους διακρίνονται για την υψηλή τους φωτεινότητα (2,500
nit), καθώς διαθέτουν αισθητήρα αυτόματης ρύθμισης της

φωτεινότητας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του
περιβάλλοντος. Παράλληλα, το Magic Protection Glass
προστατεύει την οθόνη από αντανακλάσεις, γρατζουνιές και
graffiti. Επίσης, διαθέτουν πιστοποίηση IP56, η οποία
εξασφαλίζει ανθεκτικότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως η
ζέστη, η βροχή, το χιόνι και η σκόνη. Μέσω του συστήματος
Steady Cooling, εξασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία 24/7 σε
ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών από -30°C έως 50°C.
Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν οι λύσεις ψηφιακής σήμανσης
Stretched της σειράς SHF, που έχουν τη δυνατότητα συνεχούς
λειτουργίας 24/7, προσφέροντας εντυπωσιακό αποτέλεσμα με υψηλή
φωτεινότητα (700 nit).
Οι καινοτόμες οθόνες Mirror της σειράς ML εντυπωσίασαν, καθώς
μετατρέπονται σε καθρέφτες. Ο αισθητήρας εγγύτητας δίνει
πλήθος δυνατοτήτων για χρήση ψηφιακής σήμανσης ή καθρέφτη με
πολλές εφαρμογές για εμπορικά καταστήματα.
Πρωτοποριακές επαγγελματικές λύσεις για τον ξενοδοχειακό κλάδο
Παράλληλα, η Samsung παρουσίασε νέες επαγγελματικές λύσεις για
τον ξενοδοχειακό κλάδο, όπως η λύση LYNK REACH 4.0, που
ενσωματώνεται στις επαγγελματικές οθόνες Hotel TV. Πρόκειται
για μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα περιεχομένου που προσφέρει
κεντρική και εύκολη διαχείριση εξ αποστάσεως των ξενοδοχειακών
οθονών και μία προσωποποιημένη εμπειρία για τον επισκέπτη.
Μέσω του Welcome Video Channel, δίνεται η δυνατότητα για
προβολή επιλεγμένου περιεχομένου από το ξενοδοχείο, ενώ
παράλληλα ο επισκέπτης μπορεί να έχει προσωποποιημένο Home
Menu, ανάλογα με τις ανάγκες του.
Επαναστατικές λύσεις επαγγελματικού κλιματισμού
Τέλος, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα
προϊόντα επαγγελματικού κλιματισμού, όπως η πρωτοποριακή
κυκλική κασέτα (360° cassette). Η κασέτα 360° διακρίνεται τόσο
για τον σχεδιασμό όσο και για τη λειτουργικότητά της. Το
επαναστατικό αυτό προϊόν ταιριάζει απόλυτα σε κάθε τύπο και

μοτίβο οροφής, προσθέτοντας στο μινιμαλιστικό σχεδιασμό του
χώρου. Ο κλιματιζόμενος αέρας διαχέεται ομοιόμορφα, σε όλες
τις κατευθύνσεις, χωρίς τη δημιουργία νεκρών ζωνών στο χώρο.
Το προϊόν είναι διαθέσιμο από 7,1 έως 14Kw είτε ως αυτόνομο
είτε ως εσωτερική μονάδα για σύνδεση σε σύστημα DVM.

Κορυφαία
διάκριση
της
Microsoft Ελλάς σε παγκόσμιο
επίπεδο
Η ομάδα της Microsoft στην Ελλάδα, βραβεύτηκε από τον Satya
Nadella, CEO της Microsoft, για τις εξαιρετικές επιδόσεις της
το προηγούμενο οικονομικό έτος
Η Microsoft Ελλάς βραβεύτηκε ως η κορυφαία θυγατρική
παγκοσμίως, ανάμεσα σε χώρες συγκρίσιμου μεγέθους, από τον
Satya Nadella, CEO της Microsoft και τον Jean– Phillip
Courtois, Πρόεδρο της Microsoft International. Το βραβείο
απονεμήθηκε, στο πλαίσιο του Microsoft Global Exchange, της
μεγαλύτερης ετήσιας εταιρικής εκδήλωσης που πραγματοποιείται
στις Η.Π.Α. Πρόκειται για τη σημαντικότερη εσωτερική διάκριση
που μπορεί να λάβει μια θυγατρική στη Microsoft, αφού η
αξιολόγηση βασίζεται σε κριτήρια που αντικατοπτρίζουν τη
βέλτιστη υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής.
Η

Πέγκυ

Αντωνάκου,

Διευθύνουσα

Σύμβουλος

της

Microsoft

Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, δήλωσε «Αισθανόμαστε εξαιρετικά
υπερήφανοι που για πρώτη φορά στα 24 χρόνια παρουσίας μας στην
Ελλάδα αναδειχθήκαμε στην κορυφή παγκοσμίως, ανάμεσα σε χώρες
συγκρίσιμου μεγέθους. Αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών και
της αφοσίωσης όλων των εργαζόμενων της εταιρείας που κάθε μέρα
δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και είναι άλλη μια απόδειξη πως
παγκόσμιες διακρίσεις και επιτυχίες μπορούν να υπάρξουν ακόμα
και όταν οι οικονομικές συνθήκες δεν είναι οι ιδανικότερες.»

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο
eTwinning τον Νοέμβριο στην
Πάτρα
Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning για τα συνεργατικά
προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με
τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», θα
πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στις 25, 26, 27 Νοεμβρίου 2016,
υπό την Αιγίδα του YΠ.Π.Ε.Θ.
Σκοπός του είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός
διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην υλοποίηση συνεργατικών
προγραμμάτων είτε σε Ευρωπαϊκό, Διεθνές ή εθνικό επίπεδο,
καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές για την υλοποίηση τέτοιων
προγραμμάτων έτσι όπως διαμορφώνονται στη σύγχρονη σχολική
πραγματικότητα και κάτω από το πρίσμα του νέου Ευρωπαϊκού

Προγράμματος Erasmus+.
Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
προς την κατεύθυνση ανάδειξης θεμάτων συνεργατικής
μεθοδολογίας, με την αξιοποίηση καλών και καινοτόμων
πρακτικών, παράλληλα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, για την
υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων μεταξύ σχολείων σε διεθνές
αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
Το 3ο Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους: – Εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης – Επιμορφωτές/τριες ΤΠΕ – Επιμορφωτές/τριες και
επιμορφούμενους/ες των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου. – Φοιτητές/τριες
Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής. –
Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των Παιδαγωγικών Τμημάτων και
Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής.
Πιο αναλυτικά, το Συνέδριο απευθύνεται στους/στις
Εκπαιδευτικούς όλων των γνωστικών αντικειμένων της Προσχολικής
και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της Δευτεροβάθμιας Γενικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής, στους/στις
Επιμορφωτές/τριες των ΤΠΕ, καθώς και στους/στις Σχολικούς
Συμβούλους, και στα Στελέχη Εκπαίδευσης.
Επιπρόσθετα αναζητεί τη συμβολή των ΤΠΕ στα ειδικευμένα
σχολεία όπως αυτά των Παλιννοστούντων, τα Διαπολιτισμικά
Σχολεία, τα Μουσικά Σχολεία, τα Ολοήμερα Δημοτικά κ.ά. Το
Συνέδριο αφορά τόσο τη Δημόσια όσο και την Ιδιωτική
Εκπαίδευση, που αναζητά τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη
βελτίωση
της
μεθοδολογίας,
της
καινοτομίας,
της
αποτελεσματικότητας, της δημιουργικότητας έτσι ώστε να
αξιοποιηθεί παραγωγικά για λογαριασμό των μαθητών η
παιδαγωγική χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, η χρήση του
διαδικτύου στη διδακτική πράξη, οι υπηρεσίες του WEB Πρώτη
Ανακοίνωση του διαδικτύου, προωθώντας ταυτόχρονα τη σχολική
συνεργασία σε Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Εθνικό επίπεδο.

Στη χώρα μας υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια πολλά τέτοια
προγράμματα που σκοπό έχουν να προωθήσουν τη σχολική
συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη,
εργαλεία και υπηρεσίες για τα σχολεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε
το eTwinning, το Erasmus + κ.ά.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
– Παρουσιάσεις καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων με τη
χρήση των ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε
σχολικά εργαστήρια ή και στην τάξη.
– Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω συνεργατικών προγραμμάτων σε
Διεθνές ή Εθνικό επίπεδο.
– Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική
πράξη και αξιοποίησή
προγραμμάτων.

τους

στην

υλοποίηση

συνεργατικών

– Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών. Τεχνική
Υποστήριξη. Υποστήριξη παιδαγωγικού έργου μέσω υλοποίησης
συνεργατικών προγραμμάτων.
– Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση μέσω εργαλείων και
εφαρμογών που χρησιμοποιούνται σε συνεργασίες σχολείων.
– Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη
διδακτική πράξη μέσω εθνικών ή διεθνών συνεργασιών σχολείων.
– Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην
υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων.
– Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισμικού στην υλοποίηση
συνεργατικών προγραμμάτων.

– Θέματα Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ όπως
αναδεικνύονται από τις Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Δράσεις.
– Ανάδειξη των σύγχρονων εργαλείων υποδομών στις ΤΠΕ
(Διαδραστικές τεχνολογίες – πίνακες τραπέζια, tablets κλπ-,
Εκπαιδευτική Ρομποτική κλπ) στην υλοποίηση συνεργατικών
προγραμμάτων
– Δράσεις eTwinning, Erasmus+, eSafety Label, Ασφάλεια στο
Διαδίκτυο κ.ά.
– Εκπαιδευτική χρήση του
συνεργατικών προγραμμάτων.

Διαδικτύου

στην

υλοποίηση

– Σχεδίαση εκπαιδευτικών δικτυακών πόρων στην υλοποίηση
συνεργατικών προγραμμάτων .
– Χρήση του Διαδικτύου στην επιμόρφωση και στην εξ αποστάσεως
επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.
–

Εθνικές

και

Ευρωπαϊκές

εκπαιδευτικές

κοινότητες

μέσω

εφαρμογών LMS
– Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων,
μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου.
– Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (Web 2.0) στην υλοποίηση
συνεργατικών προγραμμάτων.
– Κοινότητες Μάθησης.
– Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη
διδακτική πράξη μέσω της υλοποίησης συνεργατικών προγραμμάτων.
– Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ανά Μαθητή, laptop on
wheels, Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας και αξιοποίησή τους
στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων.

ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ:
-Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning -ΥΠ.Π.Ε.Θ.
-ITYE “Διόφαντος»
-Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ.
Ελλάδας
-Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση eΔίκτυο-ΤΠΕ-Ε www.e-diktyo.eu

Συνδιοργανωτές:
– Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, ΕΕΛΛΑΚ, www.eellak.gr
– Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας
– Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας
– ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Νομού Αχαΐας
– ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Νομού Κυκλάδων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ
26 Ιουλίου 2016 1η ανακοίνωση διοργάνωσης του Συνεδρίου
30 Σεπτεμβρίου 2016 Υποβολή κειμένων σε πλήρη μορφή για όλες
τις κατηγορίες εργασιών (σύμφωνα με το πρότυπο)
23 Οκτωβρίου 2016 Ενημέρωση αποδοχής
6 Νοεμβρίου 2016 Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
25-26-27 Νοεμβρίου 2016 Διεξαγωγή Συνεδρίου

Το συνέδριο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 25/11 στις 16:00 και θα
ολοκληρωθεί την Κυριακή 27/11 το μεσημέρι.
Συμμετοχή στο συνέδριο: δωρεάν. Η προσέλευση των συνέδρων
ξεκίνησε στις 13/11 στις 15:00.
Η συμμετοχή στα εργαστήρια θα πραγματοποιηθεί με σειρά
προτεραιότητας.
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΣΥΝΈΔΡΙΟ:

Νίκος

Τζιμόπουλος,

Τηλ.:

2281079396, 6979776923 e-mail: ntzimop@sch.gr Αγγελόπουλος
Παναγιώτης Τηλ.: 2103442248 e-mail: angelopoulos@minedu.gov.gr
Αρης Λούβρης Τηλ.: 2610362425 e-mail: pdede@sch.gr (Υπόψη κ.
Λούβρη)

Επίσημη
ιστοσελίδα
συνεδρίου:
http://www.etwinning.gr/professionaldevelopment/conferences/3r
d

