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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πλατφορμών Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης και Ανοικτών

Εκπαιδευτικών Πόρων

Με την ολοκλήρωση της Διημερίδας(  https://elearnconf.ellak.gr/ ) που διοργάνωσε η ΕΕΛΛΑΚ σε

συνεργασία με θεσμικούς φορείς της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στις 30-

31 Μαΐου 2020, και παρακολούθησαν συνολικά περισσότεροι από 6000 εκπαιδευτικοί όλων των

βαθμίδων, γονείς και φοιτητες, με θέμα “Η πρόκληση της ανοικτής εκπαίδευσης: Η επόμενη

μέρα”, σας καλούμε να αφιερώστε 10 λεπτά για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η ΑΝΩΝΥΜΗ αξιολόγηση της χρήσης και της αξιοποίησης 
των πλατφορμών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επικοινωνίας, ανοικτού και κλειστού λογισμικού 
και αποθετηρίων Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων καθώς και η κατάθεση απόψεων/προτάσεων για
τη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλες τις 
βαθμίδες.

Στην διημερίδα προέκυψαν αξιόλογα συμπεράσματα, μεταξύ των οποίων και:

• η αξιοποίηση των ανοιχτών προτύπων, του ανοιχτού λογισμικού, η αποτελεσματική τεχνική 

υποστήριξη εκπαιδευτικών και η δημιουργία και χρήση ποιοτικού ανοικτού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου-ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων,

• η  ανάγκη  διερεύνησης  της  παιδαγωγικής,  κοινωνικής  και  θεσμικής  διάστασης  των

τεχνολογικών μέσων με μέτρα υποστήριξης των οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική

δυνατότητα,  με  την  προτροπή:  «Να  μην  αφήσουμε  το  ψηφιακό  χάσμα  να  γίνει

μαθησιακό χάσμα»,

• η ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των μαθητών, των φοιτητών, των γονέων και 

των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων,

• η ανάγκη για συστηματική στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης με υπολογιστικές και 
δικτυακές υποδομές νέας γενιάς,
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• η ανάγκη δημόσιοι οργανισμοί να ελέγχουν τις υποδομές υλισμικού και λογισμικού που 

χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ.

____

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
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