Αθήνα, 8/11/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το όραμα του «Μάθηση Χωρίς Σύνορα» έλαβε σάρκα και οστά την ημέρα έναρξής του, η οποία
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου, από τα Ανώγεια της Κρήτης, έγινε η
έναρξη του πιλοτικού προγράμματος του CSI Institute, υπό την παρουσία του κ. Νάκου
Κωνσταντίνου, πρόεδρο της Cosmolearn η οποία μας προσφέρει την πλατφόρμα του Πανεπιστημίου
του Harvard, Blackboard, του κ. Πρώια, καθηγητή του εργαστηρίου TALOS του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, καθώς και του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού. Η ευλογία για ένα υπέροχο και επιτυχές
ξεκίνημα δόθηκε από τον ιερέα Ανδρέα Κεφαλογιάννη, ο οποίος παραχώρησε αίθουσα
διαμορφωμένη ειδικά για το σκοπό αυτό.
Η «Μάθηση Χωρίς Σύνορα» σκοπό έχει την εκπαίδευση μαθητών στον Προγραμματισμό
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Εκμάθηση Κώδικα), και στη συνέχεια στη Ρομποτική, μέσω ειδικών
προγραμμάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων καταξιωμένοι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, θα προσφέρουν δωρεάν, κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος, τις γνώσεις τους
μέσω του Διαδικτύου και της ειδικής Πλατφόρμας BlackBoard, δύο φορές την εβδομάδα.
Από την εκκλησία των Ανωγείων λοιπόν και με 3 ταυτόχρονες παράλληλες συνδέσεις με τους Δήμους
Αμοργού, Καστοριάς και Φυλής, τα παιδιά για τα οποία δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα, είχαν την
ευκαιρία να έχουν μία πρώτη εμπειρία της εικόνας και του τρόπου διεξαγωγής του μαθήματος, καθώς
και να γνωρίσουν τους καθηγητές, τους εμπνευστές και τους ανθρώπους πίσω από αυτό το έργο, οι
οποίοι προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους για τη τέλεση του σκοπού αυτού.
Η χαρά του CSI Institute είναι μεγάλη, όχι μόνο γιατί για άλλη μία φορά είναι δίπλα στους πολίτες και
ιδιαίτερα στη νέα γενιά, αλλά συνεργάζεται με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν σε αυτό και στηρίζουν
το όραμα του με όσα μέσα διαθέτουν. Θερμές ευχαριστίες δίνονται σε όλους τους συντελεστές του
έργου, την Cosmolearn, το Εργαστήριο TALOS του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στον Πρύτανη κ.
Πετράκο, αλλά και στους χορηγούς του CSI Institute, Aegean και Hertz, οι οποίοι για άλλη μία φορά
εξασφάλισαν την ασφαλή μας μετακίνηση.
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