
Tech Summer Camp 2018

Πρόγραμμα* 
26 - 29 Ιουνίου 2018

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί

**Απαιτείται βασική γνώση αγγλικών

Ημερομηνία Ώρα Θεματική Ενότητα Περιγραφή Εισηγητές

09:30 - 10:00

10:00 - 10:45
Το μέλλον της απασχολησιμότητας στην 

τεχνολογική εποχή

Ανακαλύπτοντας τον δρόμο για τη λειτουργία, τις νέες δεξιότητες 

και την επιτυχία.
Κωνσταντίνος Μαύρος

10:45 - 11:00 Διάλειμμα

11:00 - 11:45 Κατακτώντας τη δουλειά των ονείρων σου 

Τι ψάχνουν οι εργοδότες από έναν υποψήφιο; Τα hard skills, τα 

soft skills και η σημαντικότητά τους. Τρόποι με τους οποίους 

μπορεί κάποιος να αναπτύξει τα soft skills και  παραδείγματα 

διαχείρισης καταστάσεων από άτομα που δεν τα είχαν. 

Άλκηστις Ζογκόλη και 

Ειρήνη Αποστολοπούλου

Hellas Direct

11:45 - 12:00 Διάλειμμα

12:00-12:45 Η εποχή των δεδομένων I
1. Πραγματικότητα 

2. Δεξιότητες

3. Νέα επαγγέλματα
Δρ. Γ. Νικολακόπουλος

12:45 - 13:30 Ελαφρύ Γεύμα

13:30 - 14:15
Η εποχή των δεδομένων II (Τεχνολογική 

σκοπιά)

1. Αποθήκευση δεδομένων

2. Διαχείριση και χρήση δεδομένων

3. Από τα δεδομένα στις αποφάσεις
Δρ. Γ. Νικολακόπουλος

14:15 - 14:30 Διάλειμμα

14:30 - 15:15 Ψηφιακή Εποχή

Ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή. Τα mobile apps, τα eshops και τα 

ψηφιακά κανάλια (FB, Insta, Pinterest κλπ) είναι μέρος της 

καθημερινότητάς μας. Ο κόσμος μας αλλάζει πλέον πάρα πολύ 

γρήγορα και η παγκόσμια οικονομία έχει μεγάλη ανάγκη από νέους 

ανθρώπους με ψηφιακές δεξιότητες (digital skills).

Μάνος Κουμαντάκης

15:15 - 15:30 Διάλειμμα

15:30 - 16:30

Εισαγωγή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση / 

Οι τάσεις του IoT (Διαδικτύου των πραγμάτων) 

και οι μελλοντικές επιπτώσεις στο εργατικό 

δυναμικό

Τα 3-4 τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από την έναρξη της 4ης 

βιομηχανικής επανάστασης που χαρακτηρίζεται από τη διασύνδεση 

των μηχανών με τα  συστήματα πληροφορικής και την πλήρη 

ψηφιοποίηση των φυσικών διαδικασιών. Παρουσίαση των πιο 

σημαντικών Industry 4.0 εφαρμογών με αναφορά στις ψηφιακές 

τεχνολογίες που θα τις υποστηρίξουν όπως τα μεγάλα δεδομένα 

(Big Data), η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και η 

επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)

Δρ. Σ. Εφραιμίδης

1η Μέρα

Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Καλωσόρισμα 
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1η Μέρα

Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Καλωσόρισμα 

09:30 - 10:15 Μέσα Κοινωνίκής Δικτύωσης 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: δίαυλοι επικοινωνίας ή μέσα 

παραπλάνησης; Η πλοήγηση στον κόσμο των νέων ψηφιακών 

μέσων και η χρήση τους για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και 

ενημερωτικούς σκοπούς. 

Γιάννης Βογιατζής

10:15 - 10:30 Διάλειμμα

10:30 - 11:15
Προοπτικές σταδιοδρομίας στην παγκόσμια 

αγορά της τεχνολογίας της πληροφορίας 

Η τεχνολογία αποτελεί ένα σίγουρο επάγγελμα, όπου η ζήτηση 

του θα είναι πολλαπλάσια της προσφοράς σε ανθρώπινο δυναμικό 

τα επόμενα 20 χρόνια. 

Πως η τεχνολογία και η εξέλιξη όλων των εφαρμογών και των 

εταιριών ανοίγει την πόρτα σε νέους, ώστε να έχουν ένα 

εξασφαλισμένο μέλλον τόσο στην Εθνική όσο και στην Παγκόσμια 

αγορά εργασίας;

Βασίλης Βέλκος

11:15 - 11:30 Διάλειμμα

11:30 - 12:15
Η εποχή των δεδομένων III (Real-life μελέτη 

περίπτωσης)

Εργαστήρι αναγνώρισης, αποθήκευσης και χρήσης δεδομένων από 

διαδικτυακή εφαρμογή ευρείας χρήσης
Δρ. Γ. Νικολακόπουλος

12:15 - 13:00 Ελαφρύ Γεύμα

13:00 - 14:30
Τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας 

(AR) και Εικονικής Πραγματικότητας (VR) στην 

ζωή μας

Η τεχνολογία της Επαυξημένης και Εικονικής πραγματικότητας 

στην εποχή μας εξελίσσεται με γεωμετρικούς ρυθμούς! Η εξέλιξη 

αυτή μας βοηθά να ζούμε μια καλύτερη ζωή. Πως όμως?
Τομ Κολοκυθάς

14:30 - 14:45 Διάλειμμα

14:45 - 15:45
Δεξιότητες Ηγεσίας** - Με την υποστήριξη του 

Βρετανικού Συμβουλίου

Οι δεξιότητες ηγεσίας είναι οι συμπεριφορές που ένας άνθρωπος 

επιδεικνύει και που οδηγεί τους άλλους στην επίτευξη στόχων, 

ατομικών ή ομαδικών.
British Council - Cliff Parry

15:45 - 16:00 Διάλειμμα

16:00 - 17:00
Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί** - Με την 

υποστήριξη του Βρετανικού Συμβουλίου

Οι δεξιότητες που χρειάζεστε για τη διαβίβαση και την ενασχόληση 

με ένα ποικιλόμορφο κοινό. Οι δεξιότητες αυτές καλύπτουν ένα 

μεγάλο εύρος πεδίων, όπως τη δομή της παρουσίασής σας, τη 

διαδραστικότητα, τον τόνο της φωνής σας και τη γλώσσα του 

σώματος που εκφράζετε. 

British Council - Cliff Parry

2η Μέρα

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018
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1η Μέρα

Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Καλωσόρισμα 

09:30 - 10:15
Αναδυόμενες τεχνολογίες και μεγάλες διεθνείς 

τάσεις

Ζούμε σε μία εποχή ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών: 

Αναδυόμενες τεχνολογίες όπως: 3D printing και εφαρμογές 

τεχνητής νοημοσύνης, όπως στο χώρο του αυτοκινήτου 

(driverless vehicles), είναι ήδη εδώ. Οι επιδράσεις τους εκτιμάται 

ότι θα είναι ραγδαιες και τα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα 

θα χρειαστεί να ανασχεδιαστούν.

Φαίη Μακαντάση

10:15 - 10:30 Διάλειμμα

10:30 - 11:15
Η βιομηχανία της Τεχνολογίας και η 

επιχειρηματικότητα: Το ελληνικό οικοσύστημα 

των startup

Οι απόψεις κατά την οπτική του επενδυτή αλλά και του 

επιχειρηματία της νεοφυούς επιχείρησης. Τι επιθυμεί η κάθε 

πλευρά; 
Eric Parks

11:15 - 11:30 Διάλειμμα

11:30 - 12:15

Steam… δημιουργικότητας

(STEAM=Science/Επιστήμη, 

Technology/Τεχνολογία, 

Engineering/Μηχανική, Art/Τέχνη, 

Mathematics/Μαθηματικά)

Maker Movement - Arduino Creations

Θεωρία και εργαστήρι

1. Το Maker Movement - Ένα σύγχρονο "κίνημα" δημιουργών. Μια 

εισαγωγή στο STEAM.

2. Εργαλεία δημιουργικότητας: Από ανακυκλώσιμα υλικά μέχρι 

ολοκληρωμένα κυκλώματα.

3. Ο μικροελεγκτής Arduino Uno

4. Κατασκευάζοντας ένα τέχνημα με Arduino και διάφορα υλικά.

Απόστολος Λάζαρης

12:15 - 13:00 Ελαφρύ Γεύμα

13:00 - 16:30

Steam… δημιουργικότητας

(STEAM=Science/Επιστήμη, 

Technology/Τεχνολογία, 

Engineering/Μηχανική, Art/Τέχνη, 

Mathematics/Μαθηματικά)

Maker Movement - Arduino Creations

Εργαστήρι (συνέχεια) και 

παρουσιάσεις
Απόστολος Λάζαρης

3η Μέρα

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

3 / 4

Τατοίου 2 Όθωνος 77, 14561 Κηφισιά, Τ: +30 210 8088008-9 

F: 210 8088 968 E: info@athtech.gr W: www.athtech.gr



Tech Summer Camp 2018

Πρόγραμμα* 
26 - 29 Ιουνίου 2018

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί

**Απαιτείται βασική γνώση αγγλικών

Ημερομηνία Ώρα Θεματική Ενότητα Περιγραφή Εισηγητές

1η Μέρα

Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Καλωσόρισμα 

09:30 - 10:15 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματίες όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Steve Jobs 

επέλεξαν αυτό τον τρόπο ζωής και άφησαν το αποτύπωμά τους 

στον κόσμο. Με το εργαστήριο αυτό θα μάθουμε πώς να 

επιτυγχάνουμε στο επιχειρείν, σκεπτόμενοι έξω από το κουτί και 

εργαζόμενοι με μέθοδο, συνέπεια, επιμονή και προσηλωμένοι στον 

επιχειρηματικό μας στόχο.

Κατερίνα Θεοφανίδου

10:15 - 10:30 Διάλειμμα

10:30 - 11:15 Διαχείριση Έργων

Η ζωή είναι το μεγαλύτερο project που καλούμαστε να 

οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε. Στο εργαστήριο αυτό έχουμε 

την ευκαιρία να μάθουμε πώς να οργανώνουμε και να 

διαχειριζόμαστε έργα της προσωπικής και της επαγγελματικής μας 

ζωής και να αποκτήσουμε δεξιότητες διαχείρισης έργων, που θα 

μας φανούν χρήσιμες σε κάθε πτυχή της ζωής και της εργασίας 

μας.

Κατερίνα Θεοφανίδου

11:15 - 11:30 Διάλειμμα

11:30 - 13:00
Θετική Σκέψη: Καταπολεμώντας το στρες, το 

θυμό και τον αρνητισμό** - Με την υποστήριξη 

του Βρετανικού Συμβουλίου

Η θετική σκέψη είναι μία διαδικασία δημιουργίας σκέψεων που 

βασίζονται σε μία λογική αποτίμηση της πραγματικότητας. Μέσω 

της θετικής σκέψης, αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα των 

άλλων, διαχειριζόμαστε τα δικά μας συναισθήματα και κάνουμε ένα 

βήμα προς τη δημιουργία μίας αρμονικής κοινωνίας.  

British Council - Cliff Parry

13:00 - 13:45 Ελαφρύ Γεύμα

13:45 - 15:15
Διαπροσωπικές Δεξιότητες: Συνεργαζόμαστε για 

ένα καλύτερο αύριο** - Με την υποστήριξη του 

Βρετανικού Συμβουλίου

Πως αλληλεπιδρούμε με τους άλλους; Χρειαζόμαστε δεξιότητες 

αναπτυγμένης σκέψης για να επιτύχουμε στη ζωή και να 

αλληλεπιδρούμε θετικά με την κοινωνία;
British Council - Cliff Parry

15:15 - 15:30

4η Μέρα

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

Αποχαιρετισμός 
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