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Ανταποκρινόμενοι ςτισ ανάγκεσ υποςτήριξησ των εκπαιδευτικϊν, μετά την αναςτολή 
λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων από το Υ.ΠΑΙ.Θ., ςτο πλαίςιο των μζτρων πρόληψησ 
διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και την εφαρμογή τησ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ ςε 
όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ τησ επικράτειασ, με πρωτοβουλία του Περιφερειακοφ Κζντρου 
Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικήσ Ελλάδασ, και τη  ςυνεργαςία των δεκαοκτώ (18) 
Περιφερειακϊν Κζντρων Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) τησ χϊρασ θα πραγματοποιηθεί 
Επιςτημονική Τηλε-Διημερίδα με θζμα:  

                        “Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςη και Σχολικθ Πραγματικότητα” 

η οποία θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου μζςω του 
Παγκόςμιου Ιςτοφ (Διαδικτφου) ςτισ 25-26 Απριλίου 
2020, δίνοντασ την ευκαιρία ςε εκπαιδευτικοφσ, 
ςτελζχη εκπαίδευςησ, γονείσ αλλά και ςε όςουσ το 
επιθυμοφν να παρακολουθήςουν τισ εργαςίεσ τησ 
δωρεάν. 
 
Με αυτό τον τρόπο επιδιϊκεται, η υποςτήριξη, η 
επιμόρφωςη και η θεωρητική ενδυνάμωςη των 
εκπαιδευτικϊν όλων των βαθμίδων ςτην εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςη. Στισ ζκτακτεσ αυτζσ 
ςυνθήκεσ, οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να 
λειτουργήςουν ωσ «κοινότητα μάθηςησ και 
πρακτικήσ» και τα ςχολεία και τα ΑΕΙ  ωσ «οργανιςμοί 
που μαθαίνουν».   
 
Η τηλε-διημερίδα φιλοδοξεί να αποτελζςει βήμα 
ακαδημαϊκοφ-εκπαιδευτικοφ διαλόγου και 
παρουςίαςησ επιςτημονικϊν δεδομζνων, αναλφςεων, θεωρητικϊν μελετϊν και καλϊν 
διδακτικϊν πρακτικϊν και εφαρμογϊν ςχετικϊν με την ΕξΑΕ ςτη ςχολική πραγματικότητα. Με 
τον τρόπο αυτό θα αναδειχθοφν οι ποικίλεσ πτυχζσ και δυνατότητεσ τησ εξ αποςτάςεωσ 
ςφγχρονησ και αςφγχρονησ διδαςκαλίασ, αλλά και οι προβληματιςμοί που αναδφονται από την 
εφαρμογή τησ ςτο ςχολείο, ιδιαίτερα ςε ςυνθήκεσ ζκτακτησ ανάγκησ, όπωσ αυτζσ που 
βιϊνουμε όλοι μασ. 
 
Στην Τηλε-Διημερίδα ςυμμετζχουν ωσ προςκεκλημζνοι ομιλητζσ διακεκριμζνοι Καθηγητζσ ΑΕΙ, 
Συντονιςτζσ  Εκπαιδευτικοφ Ζργου (Σ.Ε.Ε.) και άλλοι ειδικοί επιςτήμονεσ - διδάςκοντεσ ςε 



 

πανεπιςτήμια ςτο αντικείμενο τησ ΕξΑΕ με μεγάλη εμπειρία ςτο πεδίο όπωσ τα παρακάτω 
μζλη ΔΕΠ:  

  
1. Παναγιώτησ Αναςταςιάδησ, Καθηγητήσ Δια Βίου και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ με την χρήςη 

των ΤΠΕ ςτο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιςτημίου Κρήτησ,  
2. Δημθτριοσ Κουτςογιάννησ, Καθηγητήσ Εκπαιδευτικήσ γλωςςολογίασ  Τμήμα Φιλολογίασ 

Φιλοςοφικήσ Σχολήσ  Α.Π.Θ.  
3. Αντώνησ Λιοναράκησ, Καθηγητήσ εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ Ελληνικοφ Ανοικτοφ 

Πανεπιςτημίου - Κοςμήτορασ τησ Σχολήσ Ανθρωπιςτικών Σπουδών,  
4. Μιχάλησ Παραςκευάσ, Συντονιςτήσ ΠΣΔ, ΙΤΥΕ Διόφαντοσ, Αναπλ. Καθηγητήσ Τμήματοσ 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Πανεπιςτημίου Πελοποννήςου, 
5. Αφγουστος Τσινάκος Καθηγητήσ Τμήματοσ Πληροφορικήσ & Δ/ντήσ Εργαςτηρίου Προηγμζνων 

Εκπ/κών Τεχνολογιών - Κινητών Εφαρμογών, Διεθνοφσ Παν/μίου Ελλάδοσ  
6. Θανάςησ Χατζηλάκοσ, Καθηγητήσ Πληροφοριακών Συςτημάτων Ανοικτοφ Πανεπιςτημίου & 

Ινςτιτοφτου Κφπρου. 

Υποβλήθηκαν εργαςίεσ (Ειςηγήςεισ και Διδακτικζσ Πρακτικζσ) από 117 ςυναδζλφουσ, οι οποίεσ μετά 
από κρίςη θα αναρτηθοφν ςτην τελική τουσ μορφή ςτο Ψηφιακό Αποθετήριο Διδακτικϊν Πρακτικϊν - 
Ειςηγήςεων - πρακτικϊν τησ διημερίδασ.  

Υπάρχει πολφ μεγάλη ανταπόκριςη και ενδιαφζρον αφοφ, ήδη ζχουν εγγραφεί μζχρι ςήμερα, για 
παρακολοφθηςη των εργαςιϊν τησ τηλε-διημερίδασ πάνω από 2.200 ςυνάδελφοι εκπαιδευτικοί και 
άλλοι ενδιαφερόμενοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το αρχικό Πρόγραμμα εργαςιϊν τησ τηλε-διημερίδασ είναι αναρτημζνο ςτη διεφθυνςη:  
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/index.php/schedule/ 

Η τηλε-διημερίδα θα διεξαχθεί μζςω του παγκόςμιου ιςτοφ (www) ςε αίθουςα τηλεδιάςκεψησ και 
παράλληλα θα μεταδίδεται απευθείασ (live-streaming) μζςω ςυνδζςμων που θα ςταλοφν ςε όςουσ 

ζχουν εγγραφεί: μζςω Facebook [https://facebook.com/pekesexae2020] και από το YouTube, οι 
διευθφνςεισ (Θα ανακοινωθοφν). 

Οι εγγραφζσ γίνονται δωρεάν ςτο ςφνδεςμο  https://bit.ly/2UZxkuR. Θα χορηγηθοφν βεβαιϊςεισ 
ςυμμετοχήσ.  

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ:   https://pekesexae2020.pdekritis.gr/  
 

https://blogs.sch.gr/pekesde 

Ο Συντονιςτθσ τησ Οργανωτικθσ & Επιςτημονικθσ Επιτροπθσ  

 
Δρ. Σπυρίδων  Παπαδάκησ 
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 Συντονιςτήσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικήσ   

https://pekesexae2020.pdekritis.gr/index.php/anartimenes/
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/index.php/anartimenes/
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/index.php/statistics/
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/index.php/statistics/
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/index.php/statistics/
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/index.php/schedule/
http://facebook.com/pekesexae2020
http://facebook.com/pekesexae2020
http://facebook.com/pekesexae2020
https://facebook.com/pekesexae2020
https://www.youtube.com/user/webinarspe1920
https://www.youtube.com/user/webinarspe1920
https://www.youtube.com/user/webinarspe1920
https://www.youtube.com/user/webinarspe1920
https://bit.ly/2UZxkuR?fbclid=IwAR2PVhj69Z1bjrajQSjEkyo-7PCE5OYhnTuy5fYxO85-HCP8Sh9RIFbbN84
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/?fbclid=IwAR2hGGsh2QrjQj9rxkIeLUiMGoz4_qR2DFFS0RtgRR0TsEg4szjw0akdCDI
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/?fbclid=IwAR2hGGsh2QrjQj9rxkIeLUiMGoz4_qR2DFFS0RtgRR0TsEg4szjw0akdCDI
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/?fbclid=IwAR2hGGsh2QrjQj9rxkIeLUiMGoz4_qR2DFFS0RtgRR0TsEg4szjw0akdCDI
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1900

