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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συμμετοχή του Ενιαίου Τομέα Εθελοντισμού Ε.Ε.Σ. σε διαδικτυακό σεμινάριο 

της IFRC με θέμα «Το μέλλον της εκπαίδευσης μετά τον COVID-19: 

προβληματισμοί και επανασχεδιασμός εκπαιδευτικών συστημάτων» 

 

O Ενιαίος Τομέας Εθελοντισμού, μετά από έγκριση του Προέδρου Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου 

Αυγερινού, συμμετείχε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 στο 7Ο διαδικτυακό σεμινάριο που 

διοργανώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία ΕΣ/ΕΗ, με θέμα: «Το μέλλον της εκπαίδευσης 

μετά τον COVID-19: προβληματισμοί και επανασχεδιασμός εκπαιδευτικών 

συστημάτων".  

Τον Ενιαίο Τομέα Εθελοντισμού Ε.Ε.Σ. εκπροσώπησε στο σεμινάριο η κα Αγγελική 

Μαργιολάκη. 

Το συγκεκριμένο διαδικτυακό σεμινάριο, αναπτύχθηκε σε δύο άξονες. Στον πρώτο, έγινε 

λόγος για τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν από τους Εθνικούς Συλλόγους του 

Κινήματος, καθώς και για την υλοποίηση virtual προγραμμάτων, που  στοχεύουν στην 

εκπαίδευση της σωστής χρήσης του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, αλλά και στην  

επικαιροποιημένη  ενημέρωση σε σχέση με τον COVID -19. 

Η Διεθνής Ομοσπονδία πρότεινε την προετοιμασία μιας σειράς εκπαιδευτικού υλικού, 

βραχυχρόνιας διάρκειας, που θα εξυπηρετεί τη γρήγορη ένταξη νέων Εθελοντών στο 

Ερυθροσταυρικό κίνημα και θα αποσκοπεί στον ευέλικτο μετασχηματισμό των  

εκπαιδεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο για τους Εθελοντές, όσο και για το ευρύ 

κοινό. Στόχος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε όλα τα διαθέσιμα 

εκπαιδευτικά προγράμματα να υλοποιούνται και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-

learning  platform). 

Στο δεύτερο άξονα, εκφράστηκαν απόψεις για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διατυπώθηκαν προτάσεις γενικής αποδοχής,  για το 

μέλλον της Εκπαίδευσης στον κόσμο μετά την πανδημία. 

Οι προτάσεις αυτές, αφορούν στην ενδυνάμωση της εκπαίδευσης, στη διεύρυνση του 

ορισμού του «Δικαιώματος στην εκπαίδευση», στην αναβάθμιση του επαγγέλματος του 

εκπαιδευτικού, στην προστασία του σχολικού περιβάλλοντος, στη διασφάλιση δωρεάν 

τεχνολογικών πηγών για εκπαιδευτικούς και μαθητές, στην εξασφάλιση εγχώριας και  

διεθνούς υποστήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και στην προώθηση του 

νοήματος της  κοινωνικής αλληλεγγύης .  
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