
Η 
πανδημία του COVID-19 
είναι κλασικό παράδειγ-
μα «ανατροπής»: έφτασε 
απρόσμενα και ανέτρεψε 
την καθημερινότητά μας 

με τρόπο που δεν είχαμε βιώσει εδώ 
και πολλές γενιές. Η οργανωμένη αντί-
δραση της εκπαιδευτικής κοινότητας 
δεν ήταν αυτονόητη. Στην περίπτωση 
του The American College of Greece η 
καλή προετοιμασία άνοιξε τον δρόμο 
για την επιτυχημένη μετάβαση στην 
εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Για πα-
ράδειγμα, στις 12 Μαρτίου, δύο, μόλις, 
ημέρες μετά το κλείσιμο των σχολών 
του, το Deree μετέφερε όλα του τα μα-
θήματα οnline έχοντας εκπαιδεύσει, 
κατά τα προηγούμενα χρόνια 84 κα-
θηγητές στη διαδικτυακή διδασκαλία, 
όπως μας εξηγεί ο Δρ Ευθύμιος Ζαχα-
ρόπουλος, Provost του Deree.  

Από την πλευρά του, ο Δρ Κώστας 
Αξαρλόγλου, Dean του Alba Graduate 
Business School, The American College 
of Greece, μεταφέρει τη δική του εμπει-
ρία δίνοντας έμφαση στην οργανωσι-
ακή ευελιξία και ανθεκτικότητα του 
Alba και επιμένοντας στην ταχύτητα 
της αντίδρασης. «Σε διάστημα 12 ημε-
ρών (17-26/3) υιοθετήσαμε την πλέον 
ενδεδειγμένη πλατφόρμα για την πα-
ροχή εκπαίδευσης εξ αποστάσεως με 
σύγχρονη μορφή  που είναι συμβατή με 
GDPR, ενισχύσαμε την υποστήριξη της 
διαδικασίας μάθησης με σχετικό υλικό 
με ασύγχρονη μορφή, εφαρμόσαμε την 
αξιολόγηση των φοιτητών μας με εξε-
τάσεις που διασφαλίζουν την ακαδημα-
ϊκή ακεραιότητα των εξετάσεων με την 
πλέον ενδεδειγμένη πλατφόρμα που 
λειτουργεί με ΑΙ και είναι συμβατή με 
GDPR. Ακόμη, εμπλουτίσαμε περαιτέ-
ρω τη μάθηση των φοιτητών μας μέσω 

προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών 
με ξένα πανεπιστήμια, με τρόπο που γί-
νεται πιο προσιτός μέσω της εξ αποστά-
σεως μάθησης. Και, τέλος, ενισχύσαμε 
τη συνεχή ανάπτυξη των φοιτητών μας 
μέσω των υπηρεσιών καριέρας και της 
διασύνδεσης με την αγορά εργασίας 
σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο μέσω της 
συμμετοχής των φοιτητών του Alba στο 
EFMD Virtual Career fair». 
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Πώς η άμεση αντίδραση των τριτοβάθμιων πυλώνων 
του The American College of Greece στην πρόκληση της πανδημίας 
ανέδειξε αρετές και εμπλούτισε την εκπαιδευτική εμπειρία

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Όσο για την «επόμενη ημέρα»  
ο Δρ Ευθύμιος Ζαχαρόπουλος σημει-
ώνει ότι «οι αίθουσες διδασκαλίας 
μας θα μπορούν από το φθινόπωρο 
να φιλοξενήσουν το ανώτερο μέχρι 12 
φοιτητές ή μαθητές. Για να επιλύσου-
με αυτό το ζήτημα, θα χρησιμοποιή-
σουμε τρεις μεθόδους: εκ του σύνεγ-
γυς διδασκαλία για μικρά τμήματα 
και εργαστήρια, online σύγχρονη δι-
δασκαλία για μεγαλύτερες τάξεις, και 
ένα μεικτό μοντέλο για άλλες τάξεις. 
Αυτό θα περιλαμβάνει σύγχρονη πα-
ράδοση του μαθήματος ή συζήτηση 
στην τάξη, με τους μισούς μαθητές 
να παρακολουθούν από το σπίτι και 
με τους άλλους μισούς να βρίσκονται 
στην αίθουσα. Ανά εβδομάδα, οι δύο 
ομάδες θα εναλλάσσονται». Παρόλα 
αυτά παραμένει αισιόδοξος: «Πιστεύ-
ουμε ότι σύντομα θα επανέλθουμε 
σε κανονικούς ρυθμούς. Ωστόσο, 
σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε ό,τι 
μάθαμε αυτήν την δύσκολη περίοδο 
ώστε να επιτύχουμε βέλτιστα παιδα-
γωγικά αποτελέσματα. Για το προ-
σεχές ακαδημαϊκό έτος πρόκειται να 
προσφέρουμε και τρία νέα ακαδη-
μαϊκά προγράμματα: ένα Master’s in 
Organizational Psychology καθώς και 
δύο Bachelor’s στο Cybersecurity και 
Cinema Studies.» 
 Αντιστοιχα,  ο Δρ Κώστας Αξαρλό-
γλου δήλωσε: «Το Alba, συνεπές στην 
αποστολή του για απρόσκοπτη συμ-
βολή στην παιδεία, προγραμματίζει να 
λειτουργήσει κανονικά τα εκπαιδευτι-
κά του προγράμματα και υπηρεσίες με 
την πιο ενδεδειγμένη μορφή και ανά-
λογα με τις επικρατούσες συνθήκες 
της πανδημίας το φθινόπωρο.»ΔΡ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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