
Καθώς η τεχνολογική πρόοδος σε όλους τους τομείς συνεχίζεται, το εκπαιδευτικό σύστημα θα συνεχίσει να έχει
καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, ανεξαρτήτως της μορφής της αγοράς εργασίας ή του
οικονομικού κλίματος.

 

Περιγραφή  

Μόρφωση, παιδεία, εκπαίδευση, εκπαιδευτικό σύστημα, σχολείο: έννοιες, διαδικασίες, θεσμοί και δομές που
αλληλεξαρτώνται και διαμορφώνουν το πιο κρίσιμο στοιχείο προόδου σε κάθε κοινωνία και οικονομία. Η
επέλαση της ψηφιακής τεχνολογίας, της 4ης δηλαδή Βιομηχανικής Επανάστασης, ανέδειξε δύο κυρίαρχα
ζητήματα: τις δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι νέοι, καθώς και τη σημασία της διασύνδεσης της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η τεχνολογική εξειδίκευση δεν αρκεί από μόνη της για να αποτελέσει
πηγή καινοτομίας. Πρέπει να συνδυάζεται με επιχειρηματικές ικανότητες, οργανωτική τεχνογνωσία και
σχεδιασμό. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε η εκπαίδευση να συμβαδίζει με τις εξελίξεις;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4.0: Βιβλίο της Αθηνάς Πριμικίρη
από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος
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Συνδυάζοντας στοιχεία από τα οικονομικά, την ψυχολογία και την κοινωνιολογία, και επαναφέροντας τη
συζήτηση στην ουσία των πραγμάτων, η εκπαιδευτικός Αθηνά Πριμικίρη αναδεικνύει την ανάγκη συμπόρευσης
των δυνάμεων της γνώσης, της υγιούς επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Καθώς η
τεχνολογική πρόοδος σε όλους τους τομείς συνεχίζεται, το εκπαιδευτικό σύστημα θα συνεχίσει να έχει καίριο
ρόλο στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, ανεξαρτήτως της μορφής της αγοράς εργασίας ή του
οικονομικού κλίματος.

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ανάλυση της σημασίας της επένδυσης στην εκπαίδευση του 21ου
αιώνα, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Ένα
εξαιρετικό ανάγνωσμα για όλους μας, αλλά κυρίως ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους όσοι είναι υπεύθυνοι για
τη χάραξη των πολιτικών ανάπτυξης δεξιοτήτων και καινοτομίας.

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Η συγγραφέας

Η Αθηνά Πριμικίρη, εκ Δράμας ορμώμενη, είναι δασκάλα του Δημοσίου με 36 χρόνια υπηρεσίας. Σπούδασε
Δημόσια Διοίκηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αριστούχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Διεθνείς και
Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» (2017) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Σύμβουλος ελληνικής γλώσσας στο Υπουργείο Παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, επί δυόμισι χρόνια, κατά
την απόσπασή της στο Σύδνεϋ (1997-2003). Διατέλεσε Διευθύντρια Σχολικών Μονάδων (2007-2015).
Συμμετέχει ως Ambassador στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική δράση Teachers4Europe από την πιλοτική της
εφαρμογή. Επιλέχτηκε από τη NASA (2014) ως Country Lead of Greece στην παγκόσμια εκπαιδευτική
πρόκληση MissionX: Train like an Astronaut, ιδιότητα που διατηρεί έως σήμερα. 

Εκδόσεις: Παπαδόπουλος, ISBN: 978-960-484-644-3, Σελίδες: 496, Ημ. Έκδοσης: 18/01/2021, Τιμή:
€24.98

https://i2.wp.com/now24.gr/wp-content/uploads/2021/02/PRIMIKHRH-Foto.jpg?ssl=1

