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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

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

εκπαίδευσης 30 & 31 Μαΐου 2020

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής  ,   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/ ”.

Σκοπός της Ημερίδας

H διημερίδα θα συμβάλλει

• 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.

Σε ποιους απευθύνεται

Στους διδάσκοντες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, 
στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς φορείς και δημιουργούς ανοικτού εκπαιδευτικού 
περιεχομένου για όλες τις βαθμίδες και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Θεματολογία

• Καλές Πρακτικές που έχουν υλοποιηθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα Νηπιαγωγεία
και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

• Καλές Πρακτικές που έχουν υλοποιηθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Δημοτικό 
σχολείο

• Καλές Πρακτικές που έχουν υλοποιηθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
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• Καλές Πρακτικές που έχουν υλοποιηθεί στην εξ αποστάσεως πειραματική διδασκαλία των 
φυσικών επιστημών

• Διατήρηση της ψυχικής υγείας και ευεξίας εκπαιδευτικών και μαθητών
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δικτύων υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου
• Η αξιοποίηση της ανοικτής εκπαιδευσης στην τρέχουσα περίοδο και οι ευκαιρίες ανάπτυξής

της στη μετά την πανδημία εποχή
• Η συμβολή του Διαδικτύου των Πραγμάτων(ΙοΤ) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

• Συζήτηση: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η επόμενη μέρα

Θέματα στρογγυλής τράπεζας

• Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών εξ αποστάσεως  

• Κοινωνικές ανισότητες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

• Επαναχρησιμοποίηση  Εκπαιδευτικού Υλικού - ανοιχτές άδειες χρήσης

• Αξιοποίηση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και Δεδομένων την εποχή της πανδημίας

Εργαστήρια

• Εργαστηρια για την καλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών του ΠΣΔ.

• Αξιοποίηση και χρήση του moodle (εισαγωγή στο moodle, Moodle για πιο προχωρημένους)

• Αξιοποίηση και χρήση του BigBlueButton (εισαγωγή στο BBB, BBB για προχωρημένους)

• Παρουσίαση, εισαγωγή και αξιοποίηση της πλατφόρμας OpenEDX για τη δημιουργία 

MOOCs.

• Χρήση και αξιοποίηση ανοιχτών εργαλείων σύγχρονης ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

• Αξιοποίηση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και δεδομένων στην εξ αποστάσεως 

διδασκαλία

• Πλατφόρμες και εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

• Ψυχολογική Υποστήριξη Εκπαιδευτικών και Μαθητών/Φοιτητών

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας θα δημοσιευθεί σύντομα.

Για να παρακολουθήσετε την διημερίδα θα πρέπει να εγγραφείτε εδώ.     

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

____

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
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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
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