ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το τριήμερο 3-5 Ιουλίου 2020 υλοποιήθηκε, με απόλυτη επιτυχία, το 1ο Διεθνές Διαδικτυακό
Εκπαιδευτικό Συνέδριο από την ερευνητική ομάδα Mediapedagogy του εργαστηρίου
Ψυχολογίας – Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Το Συνέδριο, που είχε ως τίτλο του: «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η
απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
Στάσεις- Αντιλήψεις- Σενάρια – Προοπτικές- Προτάσεις», διεξήχθη εξ ολοκλήρου
διαδικτυακά και είχε δομηθεί σε 5 ζώνες ενδιαφέροντος εξασφαλίζοντας
έναν
πολυπρισματικό διάλογο του θέματος.
Η 1η ζώνη ήταν αφιερωμένη σε τρεις διακεκριμένους κεντρικούς ομιλητές, στον έγκριτο
Αριστοτέλη Ράπτη, ομότιμο καθηγητή του ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ και γνωστό στην Ελλάδα για το έργο
του που σχετίζεται με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία, στον διακεκριμένο Καθηγητή Michael Grahame Moore από το
πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας, γνωστός για την θεωρία που διατύπωσε για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση ως συναλλακτική απόσταση και ως ιδρυτή του επιστημονικού
περιοδικού (The American Journal of Distance Education), και στον Tony Bates, Ανώτερο
Σύμβουλο, Σχολή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ryerson και Ερευνητικό
Συνεργάτη, Contact North, Οντάριο, Καναδάς και διεθνή σύμβουλο στη διαχείριση και το
σχεδιασμό της διαδικτυακής και ψηφιακής μάθησης. Στην ζώνη αυτή μας τίμησε με
παρέμβασή του και ο Δρ. Χρίστος Δήμας, υφυπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων με τομέα
ευθύνης την έρευνα και την τεχνολογία, πρώην διδάσκοντας του πανεπιστημίου του
Leicester με πληθώρα δημοσιεύσεων στον τομέα αναφοράς του.
Η 2η ζώνη περιελάβανε την Διεθνή Πρακτική την εποχή του covid-19 με 8 εισηγήσεις
ερευνητών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Μεγάλη
Βρετανία, Κύπρο), οι οποίοι παρουσίασαν τα μέτρα, τη φιλοσοφία τους και τις πρακτικές που
εφαρμόστηκαν αυτή την περίοδο. Με ιδιαίτερη χαρά στην ζώνη αυτή φιλοξενήσαμε και την
συμμετοχή του Cedefop, του αποκεντρωμένου οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η 3η ζώνη περιελάβανε εισηγήσεις μελών ΔΕΠ από 11 πανεπιστήμια της χώρας μας.
Η 4η ζώνη, η οποία διαμοιράστηκε σε 7 παράλληλες αίθουσες και 73 εισηγήσεις από την
εκπαιδευτική κοινότητα διαμορφώσε το βήμα για τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να
καταθέσουν το σκεπτικό με το οποίο οργάνωσαν τη διδασκαλίας τους, τις διαπιστώσεις και
αποτιμήσεις, τα συμπεράσματα στη βάση των “έκτακτων” πρακτικών που εφάρμοσαν, και
να τοποθετηθούν σε θέματα σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οργάνωσης της

λειτουργίας του σχολείου, υποστήριξης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, του τρόπου
λειτουργίας δομών μη τυπικής εκπαίδευσης κ.α.
Η 5η ζώνη με 3 παράλληλες αίθουσες έδωσε την δυνατότητα να παρουσιαστούν 14
επεξηγηματικά εργαστήρια τα οποία προσέφεραν στους εκπαιδευτικούς που τα
παρακολούθησαν χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακών
περιβαλλόντων μάθησης.
Η συμμετοχή εκπαιδευτικών, ερευνητών, επιστημόνων, φορέων, φοιτητών αλλά και
πανεπιστημιακών δασκάλων, όπως μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί, ήταν πρωτοφανής
και κατέστησε το συνέδριο ως ένα από τα πλέον επιτυχημένα στον χώρο.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια στοιχεία:
•

4300 εγγραφές συνέδρων

•
28.000 θεάσεις στα κανάλια του συνεδρίου - 1700 εγγεγραμμένοι στα κανάλια του
συνεδρίου - 37.000 θεάσεις της σελίδας του συνεδρίου
•

23, συνολικά, ώρες ζωντανής μετάδοσης εργασιών

•

7 παράλληλες ψηφιακές αίθουσες σε πλήρη λειτουργία

•

11 πανεπιστήμια της Ελλάδας - 9 Πανεπιστήμια του εξωτερικού

•

101 εισηγήσεις

•

230 συγγραφείς εισηγήσεων

•

15 εργαστήρια - 15 e-posters -2 tutorials

•
738 σχόλια (Στο σύνολό τους θετικά) - 207 ερωτήματα προς τους εισηγητές -2759
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η ερευνητική μας ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει το σύνολο των εισηγητών για τις
εξαιρετικές και άρτιες παρουσιάσεις τους αλλά και όλους όσους παρακολούθησαν ζωντανά
αυτό το -ελπίζουμε χρήσιμο- τριήμερο επιστημονικού διαλόγου. Ενός διαλόγου που
ξεκινούσε και τελείωνε στον εκπαιδευτικό κόσμο της χώρας μας.
Σας ευχαριστούμε και σας υποσχόμαστε – σύντομα - να σας επικοινωνήσουμε την επόμενή
μας δράση.
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