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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3ο Sustainable Talks
“Ενεργοποιώνηας ηο ενδιαθέρον ηων νέων ανθρώπων για ηην επιζηήμη”

Η Επιτροπι Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ του Ελλθνο-Αμερικανικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου
οργανϊνει ςειρά μονοκεματικϊν ςυηθτιςεων με τίτλο Sustainable Talks, που ζχουν ςτόχο τθν
ενςωμάτωςθ των Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ των Ηνωμζνων Εκνϊν ςτθν Ελλθνικι
επιχειρθματικι πραγματικότθτα τουσ μζςω του εποικοδομθτικοφ διαλόγου. Στισ 17 Απριλίου
πραγματοποιικθκε το 3ο κατά ςειρά με κζμα τθν καταπολζμθςθ του Επιςτθμονικοφ
Αναλφαβθτιςμοφ ςτα ςχολεία, μζςω τθσ πρωτοποριακισ βιωματικισ εκπαίδευςθσ STEM.
Το 3ο Sustainable Talks, ςτο οποίο ςυμμετείχαν εκπρόςωποι από διάφορουσ κλάδουσ τθσ
αγοράσ, εςτίαςε ςτθν ανάδειξθ των ευκαιριϊν για ενίςχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ και των ψθφιακϊν
δεξιοτιτων ςτουσ νζουσ, ςε μια ςυγκυρία όπου οι περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ προκλιςεισ
επιβάλλουν τθ καλφτερθ κατανόθςι τουσ από το κοινό και τθν ενεργοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ
των νζων ανκρϊπων για τθν επιςτιμθ. Βαςικόσ ομιλθτισ του, ο κ. Θοδωρισ Αναγνωςτόπουλοσ,
Ιδρυτισ τθσ Κοινωνικισ Επιχείρθςθσ “SciCo” ζκεςε μερικά κρίςιμα ερωτιματα όπωσ: “Γιατί θ
επικοινωνία τθσ επιςτιμθσ είναι πιο απαραίτθτθ από ποτζ ςτθ ςθμερινι "post-truth" εποχι;"
"Πϊσ θ διάχυςθ τθσ επιςτιμθσ προςαρμόηεται ςτα ςφγχρονα δεδομζνα;” “Γιατί χρειαηόμαςτε
τθν εκπαίδευςθ STEM;”
Τόνιςε επίςθσ ότι “οι δεξιότθτεσ πάνω ςτθν επικοινωνία, τθν επιςτιμθ, τισ εκκετικζσ τεχνολογίεσ,
τθν κριτικι ςκζψθ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων είναι απαραίτθτα εφόδια για τουσ πολίτεσ του
μζλλοντοσ". Κακϊσ παράλλθλα και ότι “οι χαμθλζσ επιδόςεισ των μακθτϊν μασ ςε διεκνείσ
αξιολογιςεισ αναδεικνφουν τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ αυτϊν των δεξιοτιτων”, εξθγϊντασ ότι
"δράςεισ και προγράμματα τθσ SciCo, όπωσ το STEMpowering Youth, ςυμβάλλουν με μετριςιμο
αντίκτυπο ςτθν προςπάκεια ενδυνάμωςθσ τθσ νζασ γενιάσ, παρζχοντασ εκπαίδευςθ STEM και
ενιςχφοντασ τθ μακθτικι καινοτομία ςε 35 διαφορετικζσ απομακρυςμζνεσ περιοχζσ ςε όλθ τθν
Ελλάδα."
Ο Πρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Vodafone Ελλάδασ, Χάρθσ Μπρουμίδθσ κατά τθν
διάρκεια τθσ ομιλίασ του τόνιςε: «Η καλλιζργεια ψθφιακϊν δεξιοτιτων ςτουσ νζουσ βρίςκεται
ςτο επίκεντρο τθσ ςτρατθγικισ τθσ Vodafone. Πιςτεφουμε ότι οι εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ και των
επιςτθμϊν δθμιουργοφν εξαιρετικά κετικζσ προοπτικζσ και μποροφν να αλλάξουν τθ ηωι
περιςςότερων ανκρϊπων προσ το καλφτερο. Ανοίγουν νζεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ για τουσ
νζουσ και δρουν ωσ καταλφτθσ για μια βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Οφείλουμε λοιπόν να ςτθρίξουμε τθν
καλλιζργεια ψθφιακϊν δεξιοτιτων ςτουσ νζουσ ενκαρρφνοντασ τουσ να εργαςτοφν για τθ
διαμόρφωςθ ενόσ καλφτερου, πιο ςυναρπαςτικοφ μζλλοντοσ για όλουσ».
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