
 

 

 
Διαδικτυακή Ημερίδα 

Εξ Αποστάσεως Ψηφιακή Εκπαίδευση σε σχολικά περιβάλλοντα: Διεθνής εμπειρία, Καλές πρακτικές 
στην Ελλάδα και προκλήσεις 

 
Σάββατο 19 Μαρτίου 2022, 10.30-13.30 

Σύνδεσμος: https://youtu.be/2FL9i7odFp4 
 

Το απροσδόκητο κλείσιμο των σχολείων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ανέδειξε την ανάγκη εκτεταμένων 
προγραμμάτων εξ αποστάσεως ψηφιακής εκπαίδευσης, κάτι στο οποίο το σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα έπρεπε 
να ανταπεξέλθει. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, από το 
οποίο εξαρτάται μάλιστα σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία της, είναι  η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών σε σύγχρονα 
μοντέλα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση αξιοποιώντας τις μοντέρνες τεχνολογίες καθώς 
και η διαθεσιμότητα εύχρηστων εκπαιδευτικών εργαλείων. Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανταποκρίθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο στην νέα κατάσταση, 
γεγονός που αναγνωρίστηκε. Πανεπιστήμια και άλλοι φορείς προσπάθησαν να στηρίξουν το εγχείρημα με 
επιμορφώσεις, όπως το έργο «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (https://t4e.sch.gr). 
 
Στην ημερίδα αυτή θα παρουσιαστούν παραδείγματα, εμπειρίες και καλές πρακτικές της εφαρμογής εξ 
αποστάσεως ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολικά περιβάλλοντα, οι σύγχρονες τάσεις στην 
αξιοποίηση των εκπαιδευτικών εργαλείων και οι προκλήσεις που υπάρχουν παγκοσμίως, κάνοντας αναφορά και 
στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  
 
Εκλεκτοί και διακεκριμένοι επιστήμονες από διαφορετικά γνωστικά πεδία έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν και 
να κάνουν παρουσιάσεις στην διαδικτυακή ημερίδα.  
 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 

10.30-10.45 Εισαγωγή-Χαιρετισμοί 
Προεδρείο: Συμεών Ρετάλης, Πανεπιστήμιο Πειραιά 

10.45-11.15 Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση: η Διεθνής Εμπειρία από την πανδημία Covid-
19. 
Δημήτρης Σάμψων, Πανεπιστήμιο Πειραιά 

   
11.20-11.40 Διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια σε ψηφιακά 

περιβάλλοντα μάθησης. 
Ευγενία Μαγουλά, Κωνσταντούλα Νίκα, Γιάννης Τρυφιάτης, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

  
11.45-12.05 Τα γνωστικά αντικείμενα των Τεχνών στην εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση. 

Σμαράγδα Χρυσοστόμου, Αγγελική Τριανταφυλλάκη, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

  
12.10-12.30 Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (eclass) στο Σχολείο της «μετά την πανδημία» 

Εποχής. 
Κώστας Τσιμπάνης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

  
12.30-12.50 Εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Φαίη Αντωνίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
  
12.55-13.15 Χρήσιμα Web Tools Εκπαίδευσης, Διδασκαλίας και Μάθησης. 

Αύγουστος Τσινάκος, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας 
 


