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Τι 
Παρατηρήσαμε?

 Τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν ήταν προετοιμασμένα να 
αντιμετωπίσουν το κλείσιμο των σχολείων λόγω του covid-19

 Τα σχολεία δεν ήταν οργανωμένα για να αντιμετωπίσουν τη νέα 
κατάσταση

 Δυσκολίες στις υποδομές και τη συνδεσιμότητα 

 Θέματα ένταξης των μαθητών στη διαδικασία

 Θέματα με τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών

 Μεγάλη προσαρμοστικότητα από τις κοινότητες μάθησης και 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Έμπειροι εκπαιδευτικοί 
που είχαν αναπτύξει καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
επηρεάστηκαν λιγότερο (ανάστροφη τάξη, eTwinning, Scientix, 
κοινότητες)

 Μεγάλη αύξηση αξιοποίησης και χρήσης των πλατφορμών εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης Παγκοσμίως.



Τι 
Παρατηρήσαμε?

 Μέρος των εκπαιδευτικών που δεν γνώριζαν καθόλου τρόπους 
αξιοποίησης των εκπαιδευτικών τεχνολογιών -
θέμα της βασικής ψηφιακής παιδείας

 Οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν προετοιμασμένοι να ενσωματώσουν 
εκπαιδευτικές τεχνολογίες στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις τους. Η 
διδασκαλία εξ αποστάσεως προσεγγίστηκε όπως περίπου στη τάξη

 Αυτά που έγιναν τους τελευταίους μήνες στο τομέα της χρήσης της 
τεχνολογίας της εκπαίδευσης δεν είχαν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια

 Αγωνία εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας να ανταποκριθεί στο 
νέο ρόλο και να διατηρήσει σε ψηλά επίπεδα τη μαθησιακή 
διαδικασία

 Άμεση αντίδραση τόσο του ΥΠΑΙΘ/Φορέων όσο και των σχολείων 
εκπαιδευτικών για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση



Πως 
αντιδράσαμε?

 Προσαρμοστήκαμε άμεσα (Πολιτεία, Εκπ/κή Κοινότητα, 
Κοινωνία_-ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί έδειξαν υψηλή ικανότητα 
προσαρμογής κάνοντας μεγάλη  προσπάθεια να ανταποκριθεί με 
αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό στο νέο ρόλο

 Διάθεση εξ αποστάσεως πλατφορμών στην εκπαιδευτική 
κοινότητα

 Επιτροπές στήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εξ 
αποστάσεως διδασκαλία σε επίπεδο 
σχολείου/διεύθυνσης/κεντρικής υπηρεσίας

 Ανοίξαμε συζητήσεις, νέες επιμορφώσεις

 Ενισχύσαμε τις υποδομές

 Διανεμήθηκαν 1.012.067 μαθητικοί λογαριασμοί (Πηγή: ΠΣΔ)

 Εγγράφηκαν περισσότεροι από 34.059 εκπαιδευτικοί, σύνολο  
193.500 (Πηγή: ΠΣΔ)

e-me.edu.gr eclass.sch.gr
Εκπαιδευτικοί 72.779 118.046
Μαθητές 369.312 765.744
Μαθήματα 105.639 (κυψέλες) 511.137



Ο ρόλος του 
ΠΣΔ 

 Ενίσχυσε με επιπλέον υπολογιστικούς πόρους όλα τα κρίσιμα 
κεντρικά υπολογιστικά και δικτυακά συστήματα, όπως την 
υπηρεσία καταλόγου (LDAP) και την υπηρεσία κεντρικής 
πιστοποίησης χρηστών (SSO), ώστε να ανταπεξέλθουν στα 
αυξημένα φορτία. 

 Ενίσχυσε με επιπλέον υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς 
πόρους τις πλέον βασικές ψηφιακές υπηρεσίες, όπως την 
σχολική πύλη, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις σχολικές 
ιστοσελίδες και τα σχολικά ιστολόγια. 

 Ανάπτυξη νέας πλατφόρμας Ζωντανών Ηλεκτρονικών 
Μαθημάτων. >73.000 νέα μέλη και είχαν γίνει περίπου >15.400 
ζωντανά μαθήματα/ τηλεδιασκέψεις.

 Νέα έκδοση της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης

 >70.000 αιτήματα υποστήριξης, κυρίως για εγγραφή μαθητών 
και ανάκτηση συνθηματικών εκπαιδευτικών.

 Πηγή: ΠΣΔ



Ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται 
εξ αιτίας του

 Επαναπροσδιορισμός του σχολικού μοντέλου – τι διδάσκουμε και 
πως το διδάσκουμε

 Η κρίση Covid-19 μπορεί να μετατραπεί σε μια αφύπνιση της 
πολιτείας, εκπαιδευτικών, σχολείων, γονέων για να αναγνωρίσουν 
ότι ακόμα και σε φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να εκμεταλλευτούν 
το γεγονός ότι οι καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές που 
περιλαμβάνουν ΤΠΕ (π.χ. ανάστροφη τάξη, MOOCs, μορφές εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας) μπορούν να βελτιώσουν τη μάθηση.

 Νέα προσέγγιση στη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και 
στην ακαδημαϊκή μόρφωση, η διδασκαλία δεν μπορεί να είναι 
απομονωμένη (ανάπτυξη κοινοτήτων, κοινών πρακτικών μάθησης 
και διδασκαλίας, ανάπτυξη της δεξιότητας learning to learn 
(αυτοεπιμόρφωση)

 The professional teacher as one who learns from teaching than one 
who has finished learning how to teach (Linda Darling-Hammond, 
Stanford Graduate School of Education)

 Μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των μαθητών (με τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών)



Σημεία που 
αξίζει να 
δώσουμε 
προσοχή

 Τα μαθήματα που διδαχθήκαμε τη περασμένη περίοδο

 Να ακούσουμε τι έχουν να πουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι 
γονείς https://elearnconf.ellak.gr/

 Προστασία των μαθητών από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 Επαναπροσδιορισμός του ρόλου των κηδεμόνων και της σχέσης 
τους με το σχολείο

 Στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας (αλλάζει ο ρόλος, 
νεωτεριστές, ερευνητές, αναλυτές δεδομένων, ικανότητα 
προσαρμογής σε νέες καταστάσεις)

 Ανάδειξη της αξίας των διδακτικών πρακτικών που 
περιλαμβάνουν ΤΠΕ

 Ανάπτυξη των βασικών αλλά και ιδιαίτερων ψηφιακών 
δεξιοτήτων 

 Ετοιμότητα να διαχειριστούμε τη σύνθετη κατάσταση της 
μερικής φοίτησης

https://elearnconf.ellak.gr/


Διημερίδα 
ΕΕΛΛΑΚ
Η πρόκληση της 
ανοιχτής 
εκπαίδευσης: Η 
επόμενη μέρα
30-31 Μαΐου 2020

 Aνάδειξη καλών πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

 Aξιοποίηση κατάλληλων ανοικτών ψηφιακών εργαλείων, 
ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και δεδομένων για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση,

 Aνάδειξη των κοινωνικών ανισοτήτων που εμφανίστηκαν στην 
πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τρόποι 
αντιμετώπισής τους,

 Aνάδειξη των προκλήσεων της επόμενης περιόδου και η 
προετοιμασία της εκπαιδευτικής κοινότητας και της πολιτείας.

 Απευθυνόταν 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.



Σύνοψη

https://elearn
conf.ellak.gr/d
iimerida/

 Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, ενώ στη συνδιοργάνωση συμμετείχαν η Εθνική Αρχή 
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ) καθώς και Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
από όλη την Ελλάδα, η εκπαιδευτική κοινότητα eTwinning και η 
εκπαιδευτική κοινότητα Scientix.

 Η θεματολογία της διημερίδας κάλυψε όλες τις βαθμίδες της 
Εκπαίδευσης ενώ το πρόγραμμα περιελάμβανε 5 συνεδρίες και 
19 εργαστήρια που πραγματοποιούνταν παράλληλα σε 3 
διαφορετικές εικονικές αίθουσες.

 Η διημερίδα συμπεριλάμβανε 
 την Ολομέλεια το Σάββατο 30/5 με χαιρετισμούς και επίσημους 

προσκεκλημένους ομιλητές σε ένα κανάλι μετάδοσης,
 Την Κυριακή 31/5 3 διαδοχικά θέματα στρογγυλής τράπεζας σε ένα 

κανάλι μετάδοσης σε ένα κανάλι μετάδοσης την Κυριακή 31/5, 
 2 Παράλληλες συνεδρίες/εργαστήρια/εισηγήσεις σε δύο κανάλια 

μετάδοσης την Κυριακή 31/5 και τέλος 
 έκλεισε με ένα στρογγυλό τραπέζι ολομέλειας όπου συζητήθηκαν οι 

εργασίες των δύο ημερών, προτάσεις, προβληματισμοί και 
συμπεράσματα

https://elearnconf.ellak.gr/diimerida/
https://elearnconf.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/37/2020/05/63569_%CE%91%CE%99%CE%93%CE%99%CE%94%CE%91_%CE%94%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91_%CE%95%CE%9E-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%A3-%CE%95%CE%9A%CE%A0-%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A_60607.pdf
https://www.ethaae.gr/el/
http://iep.edu.gr/el/
https://elearnconf.ellak.gr/


Στατιστικά
 10000 εγγραφές

 6000 παρακολούθησαν

 4500 βεβαίωση συμμετοχής

 1606 απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

 12.548 προβολές (ολομέλεια Σάββατο 30/5)

 7.480 προβολές (Εξ αποστάσεως στην Πρωτοβάθμια και Επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών στρ.τραπέζι 1)

 5.517 προβολές (Εξ αποστάσεως στην Δευτεροβάθμια στρ. τραπέζι 2)

 4.254 προβολές (Εξ αποστάσεως στην Τριτοβάθμια στο. Τραπέζι 3)

 3.338 προβολές (Τηλεκπαίδευσης κληρονομιά: Από τις ανησυχίες στις 
ευκαιρίες που επιλέγουμε  στρ.τραπέζι 4 ολομέλεια)

 15100 προβολές (1η παράλληλη συνεδρία παρουσιάσεων/εργαστηρίων)

 12900 προβολές (2η παράλληλη συνεδρία παρουσιάσεων/εργαστηρίων)





Εκπαιδευτικοί 
Β/θμιας και 
Α/θμιας















Συμπεράσματα  
Διημερίδας

 Στήριξη της Δημόσιας εκπαίδευσης και των Δημόσιων 
Υποδομών - Δημόσιων Δικτύων

 Αξιοποίηση των ανοιχτών προτύπων στην εκπαίδευση, ανοικτά 
σχολεία σε ανοικτές κοινωνίες, υποστήριξη των 
ανοιχτών τεχνολογιών και της δημιουργίας και χρήσης ανοικτού 
εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανοικτών εκπαιδευτικών 
πόρων.

 Υποστήριξη των κοινοτήτων μάθησης και επαγγελματικής 
εξέλιξης των εκπαιδευτικών που ενισχύουν την ομότιμη μάθηση 
(peer learning), σημαντικός ρόλος των κοινοτήτων αυτών 
eTwinning, Scientix, Facebook εξ αποστάσεως κοινότητα

 Ευκαιρία για διαρθρωτικές αλλαγές



Συμπεράσματα 
Διημερίδας

 Ανάγκη διερεύνησης της παιδαγωγικής, κοινωνικής και 
θεσμικής διάστασης των τεχνολογικών μέσων, με την προτροπή: 
«Να μην αφήσουμε το ψηφιακό χάσμα να γίνει μαθησιακό 
χάσμα».

 Ανάγκη για για την οικοδόμηση ενός παγκόσμιου 
ομοσπονδιακού εκπαιδευτικού νέφους, τη βελτίωση της 
ολοκλήρωσης και της διαλειτουργικότητας των ανοιχτών 
εργαλείων, τη παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς για να μάθουν και να αλλάξουν.

 Η εκπαίδευση στο μέλλον θα αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως 
τη ραγδαία ανάπτυξη των δεδομένων, την ανάπτυξη της 
τεχνητής νοημοσύνης, τις εταιρικές επιρροές στις κυβερνήσεις 
και τον τύπο, την πολυπλοκότητα διαφόρων θεμάτων που θα 
είναι δύσκολο να κατανοήσουμε, τον επαναπροσδιορισμό του 
ρόλου ακόμα και της ύπαρξης των πανεπιστημίων.

 Ανάγκη αλλαγής και προσαρμογής του μοντέλου της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.



Σημαντικός ο 
ρόλος των 
ανοικτών 
τεχνολογιών

 μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές/φοιτητές σε κάθε πεδίο της επιστήμης να δουλέψουν 
και να μάθουν μαζί 

 επιτρέπουν σε κυβερνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
να κατέχουν και να διαχειρίζονται οι ίδιοι τις υποδομές τους 

 μπορούν να στηρίξουν τη ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης που στη σύγχρονη εποχή απαιτεί συνεχή 
προσαρμογή και συνεργασία



 Μεγάλη συμμετοχή, για ποιο λόγο?

 Έκφραση φόβου, ανησυχίας για τη τεχνολογία αλλά και την εξ 
αποστάσεως μαθησιακή διαδικασία 

 Ο εκπαιδευτικός βίωσε απομόνωση επαγγελματική, άδικη 
κριτική, απόρριψη των αιτημάτων του, ενώ επωμίσθηκε 
ευθύνες που δεν του αναλογούσαν (πχ, συνοχή της τάξης, 
διατήρηση της ευεξίας των μαθητών, ψυχολογική υποστήριξη)

 Η τεχνολογία δεν φταίει για αυτό, είναι ένα εργαλείο που δε θα 
καταδικάσει σε απραξία την εκπαιδευτική διαδικασία σε καιρούς 
κρίσης, αλλά θα την υποστηρίξει σε περιόδους κανονικότητας

 Ανάγκη για επικοινωνία, έκφραση απόψεων και εκπαιδευτικών 
ανησυχιών, ενδυνάμωση της έννοιας της εκπαιδευτικής ομάδας 
και αγωνία για τον επαναπροσδιορισμό του εκπαιδευτικού 
ρόλου



Αγγελόπουλος Παναγιώτης
email: 
angelopoulos@eellak.gr
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