ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
01.11.2022

18:00 - 18:15

Καλωσόρισμα
Αφροδίτη Ρήγα, SpotIn ΑΜΚΕ

18:15 - 18:30

"Ποια γλώσσα μιλούν οι χάρτες;"
Ελένη Τομαή, Δρ., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

18:30 - 18:45

"Rush Out"
Ευθύμιος Καλαράς, Παραολυμπιονίκης

18:45 - 19:00

"Περί του Διαγωνισμού"
Αλκυόνη Μπαγλατζή, SpotΙn AMKE

19:00 - 19:30

Ανοιχτή συζήτηση - Κλείσιμο

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

Διοργάνωση:

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
01.11.2022

Η Ελένη Τομαή, Δρ. 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 Ευθύμιος Καλαράς είναι αργυρός Παραολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 και μάλιστα ο μοναδικός
Έλληνας αθλητής που έχει λάβει μέρος τόσο σε θερινούς όσο και σε χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες. Έχοντας μεγάλη
αγάπη για τον αθλητισμό, ξεκίνησε με την άρση βαρών, όπου πήρε την πρώτη του διάκριση (5η θέση σε πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα) και συνέχισε με τη δισκοβολία. Χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου το 2005 στο Ελσίνκι,
χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου το 2006 στο Aspen, 3ος στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2007 στην Ταϊπέι, 5ος
στην Παραολυμπιάδα του Πεκίνου το 2008. Από το 2009 είναι αθλητής του αλπικού σκι. Σημαιοφόρος της χειμερινής
Παραολυμπιάδας στη Ρωσία το 2014. Στον χρόνο που του επιτρέπει ο πρωταθλητισμός κάνει διάφορα άλλα αθλήματα, όπως
wakeboard, χειρήλατο σε μαραθωνίους, skydiving, kitesurfing. Το 2017 ίδρυσε τη Rush Out, εκπαιδεύοντας άτομα με αναπηρία
να είναι αυτόνομοι αλλά και άτομα χωρίς αναπηρία, ώστε αν θέλουν να βοηθήσουν να το κάνουν με τον σωστό τρόπο. Δίνει
ομιλίες σε σχολεία και ενημερωτικές εκδηλώσεις, ευαισθητοποιώντας την κοινωνία σε θέματα προσβασιμότητας.

Η Αλκυόνη Μπαγλατζή, MSc είναι απόφοιτος της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Γεωπληροφορική από το Πανεπιστήμιο του Muenster, Γερμανίας.
Είναι ιδρύτρια της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Spotlight on Innovation (SpotΙn) (https://spotin.org), που εστιάζει στην
ανάπτυξη καινοτόμων μαθησιακών δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς δράσεων. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της,
αναπτύσσει καινοτόμες μαθησιακές δραστηριότητες, με έμφαση στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ψηφιακών χαρτών
(digital maps) και της γεωχωρικής αφήγησης (geo storytelling).

Η Αφροδίτη Ρήγα, MSc είναι απόφοιτος Ελληνικής Φιλολογίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επικοινωνία
& ΜΜΕ από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στον τομέα της εταιρικής
επικοινωνίας και των διεθνών σχέσεων, ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά, ως μέλος ομάδων έργου, στον σχεδιασμό και την
υλοποίηση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας
Spotlight on Innovation (SpotΙn) (https://spotin.org), η οποία αναπτύσσει καινοτόμες μαθησιακές δραστηριότητες, με έμφαση
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, των ψηφιακών χαρτών και της γεωχωρικής αφήγησης.

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

Διοργάνωση:

