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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διημερίδα: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η επόμενη μέρα. Η πρόκληση της ανοιχτής

εκπαίδευσης 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 

Κέντρα διοργανώνει στις 30 & 31 Μαΐου 2020, την διαδικτυακή διημερίδα “Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση: Η επόμενη μέρα. Η πρόκληση της ανοικτής εκπαίδευσης 

https://elearnconf.ellak.gr/ ”.

Κατά την διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας θα διεξαχθούν 5 συνεδρίες στρογγυλής 

τράπεζας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και 19 

εργαστήρια, συμβάλλοντας έτσι:

 Στην ανάδειξη καλών πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης,

 Στην αξιοποίηση κατάλληλων ανοικτών ψηφιακών εργαλείων ανοικτών εκπαιδευτικών 

πόρων και δεδομένων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 Στην ανάδειξη των κοινωνικών ανισοτήτων που εμφανίστηκαν στην πρόσβαση στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και τρόποι αντιμετώπισής τους στο μέλλον

 Στην ανάδειξη των προκλήσεων της επόμενης περιόδου και η προετοιμασία της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και της πολιτείας.

Το προσχέδιο του προγράμματος της ημερίδας είναι   διαθέσιμο εδώ.  

Για να παρακολουθήσετε την διημερίδα θα πρέπει να εγγραφείτε εδώ.     
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____

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  31

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

έχει  ως  κύριο  στόχο  να  συμβάλλει  στην  ανοιχτότητα  και  ειδικότερα στην  προώθηση και  ανάπτυξη  των

Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και

των  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  του  δημόσιου  τομέα  και  των

επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα,  ενώ  παράλληλα  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και  πλατφόρμα

διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών

Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ είναι  τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και  Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για  την

υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία

και ενεργή συμμετοχή των μελών της και  της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου

Λογισμικού,  Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα  Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι

ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-

do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr

                                        

http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://opendatainstitute.org/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece

