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Διοργάνωση: 

Για τη συµµετοχή απαιτείται εγγραφή στο
https://mapcompetition.gr/event/

Ο Διαγωνισµός πραγµατοποιείται µετά από έγκριση του Υπ. Παιδείας & Θρησκευµάτων.
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Διοργάνωση: 

Ο Διαγωνισµός πραγµατοποιείται µετά από έγκριση του Υπ. Παιδείας & Θρησκευµάτων.

18:00 - 18:15      Καλωσόρισμα
                             Αφροδίτη Ρήγα, Spotin ΑΜΚΕ
18:15 - 18:30      Ο χάρτης ως εργαλείο ανάπτυξης της χωρικής σκέψης
                             Δρ. Ελένη Τομαή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
18:30 - 18:45      Διερευνώντας τις αναμνήσεις των προσφύγων του 1922
                             Δρ. Ηλίας Στουραΐτης, Μεταδιδάκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Δημοκρίτειο
                             Πανεπιστήμιο Θράκης     
18:45 - 19:00      Περί του Διαγωνισμού 
                             Αλκυόνη Μπαγλατζή, Spotin AMKE
19:00 - 19:15      Οικισμοί προέλευσης και εγκατάστασης των προσφύγων του 1922
                             Αν. Καθ. Αθανάσιος  Σταυρακούδης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
19:15 - 19:30      Ανοιχτή συζήτηση

www.mapcompetition.gr

Ομιλητές
Η Δρ. Ελένη Τομαή είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας της Σχολής
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι
διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Γεωπληροφορική και κάτοχος
Διδακτορικού Διπλώματος στην Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIScience). Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά
προγράμματα στον τομέα της Γεωπληροφορικής στο ΕΜΠ, στο Ινστιτούτο INRIA στη Γαλλία και στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων
και Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Είναι συν-συγγραφέας 2 βιβλίων και 35 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και
πρακτικά συνεδρίων. Υπηρετεί ως κριτής σε πολλά ακαδημαϊκά περιοδικά στον τομέα της εξειδίκευσής της και είναι μέλος της
Επιτροπής για Γνωστικά Θέματα στην Οπτικοποίηση Γεωγραφικών Πληροφοριών της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (ICA). Τα
ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σημασιολογική αναπαράσταση της γεωχωρικής γνώσης, τις οντολογίες, τη
θεωρητική χαρτογραφία και τον γεωχωρικό εγγραμματισμό.

Ο Δρ. Ηλίας Στουραΐτης  κατέχει διατριβή από το τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με την ιστορική κουλτούρα
και τα ψηφιακά παιχνίδια. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στην Ιστορία - Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στη Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία από το ίδιο Παν/μιο. Έχει διδάξει ιστορία και φιλολογικά μαθήματα στην
ιδιωτική εκπαίδευση και έχει εργαστεί ως ερευνητής σε ιδιωτικούς φορείς και Παν/μια σε μία σειρά από ευρωπαϊκές και εθνικές
έρευνες γύρω από την ιστορία, την εκπαίδευση, την κουλτούρα και τις νέες τεχνολογίες. Έχει τιμηθεί με υποτροφία από το
Ιαπωνικό Ίδρυμα Nippon Foundation SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) και έχει λάβει βραβείο για την έρευνά του
από την Common Ground Community 'The Learner'. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: ιστορική κουλτούρα, ιστορική
συνείδηση και σκέψη, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημόσια ιστορία, ψηφιακά παιχνίδια και αξιοποίησή τους στην ιστορική
εκπαίδευση, σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ιστορίας σε τυπικές και άτυπες μορφές
εκπαίδευσης. 

Ο Δρ. Αθανάσιος Σταυρακούδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Υπολογιστικής Προσομοίωσης στο τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το 1999 με τον τίτλο
διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα Χημείας. Μετεκπαιδεύτηκε σε Ιταλία, Γαλλία και Καναδά. Η επιστημονική του
ενασχόληση με την υπολογιστική προσομοίωση ξεκίνησε από το 1991. Στο πλαίσιο των υπολογιστικών οικονομικών, άλλα
επιστημονικά ενδιαφέροντα αποτελούν οι χρονολογικές σειρές, η μελέτη αλληλεξάρτησης (copula), τα σύνθετα δίκτυα
(complex networks), κα. Διδάσκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθήματα σχετικά με εφαρμογές Η/Υ από το 2000. Από το
2014 συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της ανοιχτής εκπαίδευσης. 
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