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Πξνο ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Σαο ζηέιλσ ελεκέξσζε γηα κηα δηεκεξίδα πνπ κπνξεί όζνη
ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ δσξεάλ , αθνύ εγγξαθνύλ , ην
Σαββαηνθύξηαθν πνπ καο έξρεηαη.

Δειηίν ηύπνπ
Ξεθηλάεη ην Σάββαην 30/05 ε δηεκεξίδα “Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: ε
επόκελε κέξα. Η πξόθιεζε ηεο αλνηρηήο εθπαίδεπζεο”
Ο Οπγανιζμόρ Ανοισηών Τεσνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), ζε ζςνεπγαζία με ηην
Εζληθή Αξρή Αλώηαηεο Εθπαίδεπζεο, ηο Ιλζηηηνύην Εθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο
και Παλεπηζηήκηα και Εξεπλεηηθά Κέληξα διοπγανώνει ζηιρ 30 & 31 Μαΐος
2020, ηην διαδικηςακή διημεπίδα “Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: Η επόκελε
κέξα. Η πξόθιεζε ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο https://elearnconf.ellak.gr/ ”.
Η διημεπίδα διεξάγεηαι με ηην αιγίδα ηος Υποςπγείος Παιδείαρ και
Θπηζκεςμάηυν.
Η δηεκεξίδα μεθηλάεη ην Σάββαην ζηηο 17:30 με σαιπεηιζμούρ ηος πποέδπος
ηηρ ΕΕΛΛΑΚ, Καζεγεηή Δηνκήδε Σπηλέιιε, ηηρ Υποςπγού Παιδείαρ και
Θπηζκεςμάηυν καρ Νίθεο Κεξακέσο, ηος Πποέδπος ηηρ Εθνικήρ Απσήρ
Ανώηαηηρ Εκπαίδεςζηρ, Πεξηθιή Μήηθα και ηος Πποέδπος ηος Ινζηιηούηος
Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, Ισάλλε Αλησλίνπ.
Σηην ζςνέσεια θα ππαγμαηοποιηθούν οι κενηπικέρ ομιλίερ ηηρ διημεπίδαρ από
ηον καθηγηηή ηος Πανεπιζηημίος Πειπαιώρ Δεκήηξην Σάκςσλ, ηον Executive
Director ηος European Schoolnet Marc Durando και ηον ιδπςηή ηηρ
πλαηθόπμαρ ηηλεκπαίδεςζηρ Moodle Martin Dougiamas.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο εκέξαο ηεο δηεκεξίδαο ζα δηεμαρζνύλ 4
ζπλεδξίεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε
γηα όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη 19 εξγαζηήξηα, ζπκβάιινληαο
έηζη:

 Σηην ανάδειξη καλών ππακηικών εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ ζε όλερ
ηιρ βαθμίδερ ηηρ εκπαίδεςζηρ,

 Σηην αξιοποίηζη καηάλληλυν ανοικηών τηθιακών επγαλείυν ανοικηών
εκπαιδεςηικών πόπυν και δεδομένυν για ηην εξ αποζηάζευρ
εκπαίδεςζη

 Σηην ανάδειξη ηυν κοινυνικών ανιζοηήηυν πος εμθανίζηηκαν ζηην

ππόζβαζη ζηην εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζη και ηπόποι ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ ζηο μέλλον

 Σηην ανάδειξη ηυν πποκλήζευν ηηρ επόμενηρ πεπιόδος και η
πποεηοιμαζία ηηρ

εκπαιδεςηικήρ κοινόηηηαρ και ηηρ πολιηείαρ.

Τν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο εκεξίδαο είλαη δηαζέζηκν εδώ.
Γηα λα εγγξαθείηε ζηε δηεκεξίδα ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία
ζαο εδώ.
Οδεγίεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δηαδηθηπαθήο δηεκεξίδαο
είλαη δηαζέζηκεο εδώ.

https://elearnconf.ellak.gr/
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