Μεσολόγγι, 22-03-2020

Δελτίο τύπου
Το Υπουργείο Παιδείας από την πρώτη στιγμή, μετά την απαγόρευση λειτουργίας του
συνόλου των δομών εκπαίδευσης, ενεργοποίησε τη δυνατότητα πραγματοποίησης μαθημάτων
από απόσταση.
Στη ίδια κατεύθυνση η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, με σχετικές οδηγίες προς όλα τα
Δημόσια ΙΕΚ, προβλέπει τη χρήση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης από τα ΔΙΕΚ,
ως το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι εκπαιδευτές και σπουδαστές την επαφή
τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.
Το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου, από το 2016 διατηρεί αλλά και χρησιμοποιεί το Open
eClass, ως οργανωμένη πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για όλα τα μαθήματα των
ειδικοτήτων. Παράλληλα, λόγω της έκτακτης συγκυρίας, οργανώνει αντίστοιχη πλατφόρμα για
βέλτιστη υποστήριξη της διαδικασίας και με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Οι παρούσες συνθήκες καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη της διαμεσολαβημένης
επικοινωνίας σπουδαστών και εκπαιδευτών, γεγονός που προσωπικά πιστεύω πρέπει να μη το
δούμε με σκεπτικισμό αλλά ίσως ως ευκαιρία για την ανάπτυξη και απόκτηση εμπειρίας στην
εφαρμογή νέων καινοτόμων μεθόδων επικοινωνίας στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης.
Είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην παρούσα φάση, σύμφωνα
και με τις οδηγίες της ΔΔΒΜ, η χρήση της διεξαγωγής μαθημάτων από απόσταση, δεν αποσκοπεί
στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.
Ωστόσο, το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου ενθαρρύνει τους εκπαιδευτές όλων των
ειδικοτήτων (παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη) να χρησιμοποιήσουν τα μαθήματά τους
στην πλατφόρμα του Open eClass του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, ως ένα βασικό ψηφιακό χώρο
αλληλεπίδρασης με τους σπουδαστές τους. Συγκεκριμένα, προτείνει την ανάρτηση εκπαιδευτικού
υλικού τμηματικά και με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα μελέτης (πχ ανά εβδομάδα), δίνοντας τη
δυνατότητα στους σπουδαστές να συμπληρώσουν τεστ, ερωτηματολόγια ή να εκπονήσουν
μικρής έκτασης εργασίες τις οποίες θα αναρτούν στην πλατφόρμα.
Αν και πλέον η τεχνολογία που απαιτείται είναι εύκολα προσβάσιμη, δεδομένου ότι όλη
η διαδικασία μπορεί να υποστηριχθεί από έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) με πρόσβαση
στο διαδίκτυο, οφείλουμε βεβαίως να παραδεχτούμε και αναγνωρίζουμε ότι στην πράξη σίγουρα
υπάρχουν προβλήματα που προκαλούν δυσκολίες στην εφαρμογή και ίσως ανισότητες. Παρόλα
αυτά όμως, σ’ αυτή τη δύσκολη και πρωτόγνωρη συγκυρία, οφείλουμε όλοι να προσπαθήσουμε

ώστε να επιτύχουμε κατά το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα και να το αντιμετωπίσουμε ως
εμπειρία για μελλοντική επένδυση.
Κλείνοντας, το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου στηρίζει την πραγματοποίηση μαθημάτων εξ
αποστάσεως, αλλά ταυτόχρονα πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή δε μπορεί να υποκαταστήσει τη
δια ζώσης διδασκαλία, ιδιαίτερα όταν αφορά την κατάρτιση. Η ανθρώπινη δια ζώσης
επικοινωνία, η διαλεκτική και η σχέση εκπαιδευτή-σπουδαστή που αναπτύσσεται, δε μπορεί να
αντικατασταθεί. Δε μπορούμε όμως να μην αναγνωρίζουμε ότι μπορεί απλώς να αποτελέσει ένα
χρήσιμο εργαλείο, όταν παρουσιάζονται αντικειμενικές δυσκολίες και ανάγκες (όπως οι συνθήκες
που αντιμετωπίζουμε), καθιστώντας έστω και με τον τρόπο αυτό, τη μάθηση αναφαίρετο
δικαίωμα όλων.
Γι’ αυτό, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι σπουδαστές μας, τους καλούμε να
συμμετάσχουν και να εκμεταλλευτούν αυτή τη νέα δυνατότητα παροχής κατάρτισης από
απόσταση, όχι μόνο για προσωπικό όφελος αλλά και ως μια νέα προοπτική στην επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση, που αργά ή γρήγορα θα τους χρειαστεί μελλοντικά.
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://eclass.iekmesol.sch.gr
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