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Είδαµε αρχικά (στο πρώτο κεφάλαιο) τις πολύ βασικές αρχές της ΑεξΑΕ και
στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, τις βασικές θεωρητικές εκπαιδευτικές

αρχές. Από αυτό το κεφάλαιο θα αρχίσουµε συνεπώς να µπαίνουµε σε λεπτοµέ-
ρειες.

Αρχικά θα πρέπει να ξεκινήσουµε από την ουσία της ΑεξΑΕ και να δούµε µε
λίγο µεγαλύτερη προσοχή τα συστατικά της. Θα ασχοληθούµε λοιπόν σε αυτό το
κεφάλαιο µε το τι ακριβώς σηµαίνει ο όρος “Ανοικτή” στην Ανοικτή και εξ
Αποστάσεως προσέγγιση.

Στο τέλος του κεφαλαίου θα πρέπει συνεπώς να µπορείτε να εξηγήσετε σε
κάποιον τρίτο γιατί υποστηρίζουµε ότι κάποιο σύστηµα είναι “ανοικτό”, τι

ακριβώς σηµαίνει αυτό και που µπορεί να εφαρµοστεί. Όπως θα δούµε, µπορού-
µε να εφαρµόσουµε ανοικτή προσέγγιση και στην παραδοσιακή διδασκαλία, και η
έκπληξη είναι ότι αυτό ήδη γίνεται! Ουσιαστικός στόχος µας συνεπώς είναι εδώ να
ξεκαθαρίσουµε και να οριοθετήσουµε την έννοια του “Ανοικτού”.

Αρχικά θα συζητήσουµε τις δύο συνιστώσες της Ανοικτής Εκπαίδευσης, που
είναι η ανοικτή πρόσβαση στην εκπαίδευση και η διαµόρφωση της µορ-

φωτικής φυσιογνωµίας από τον ίδιο το διδασκόµενο. Θα περιγράψουµε τις βασι-
κές αρχές που υποστηρίζουν αυτές τις συνιστώσες, θα δούµε όµως ότι δηµιουρ-
γούνται προβλήµατα που συχνά είναι δύσκολο να επιλυθούν. Μια λύση είναι το
“αρθρωτό σύστηµα”, αλλά οι καλύτερες λύσεις δίνονται από τη σωστή εφαρµογή
της Ανοικτής µεθοδολογίας, η οποία θα συζητηθεί επίσης εκτενώς. Τέλος υπο-
στηρίζεται ότι ο συνδυασµός της Ανοικτής µε τη εξ Αποστάσεως προσέγγιση δίνει
τα βέλτιστα αποτελέσµατα, γεγονός που έχει οδηγήσει ουσιαστικά στην αλλαγή του
σηµερινού εκπαιδευτικού πεδίου.
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∆εν υπάρχουν πολλές νέες έννοιες στο κεφάλαιο αυτό. Εκτός από την ίδια
την Ανοικτή Εκπαίδευση, το θέµα της προσβασιµότητας και της µορφω-

τικής φυσιογνωµίας, αλλά και το αρθρωτό σύστηµα µπορούν να θεωρηθούν σαν
νέες έννοιες. Στη συζήτηση της µεθοδολογίας της Ανοικτής Εκπαίδευσης συνα-
ντάµε έννοιες που έχουν ήδη παρουσιαστεί, όπως οι ασκήσεις και οι δραστηριό-
τητες, τα αρχικά και τελικά στοιχεία, ο µέντορας, αλλά και νέες έννοιες, όπως η
ανατροφοδότηση και η υποστήριξη.

3.1. Το Ιδεώδες της Ανοικτής Εκπαίδευσης

Πολύ συχνά συγχέεται η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση µε την Ανοικτή
Εκπαίδευση. Άλλωστε, και σ’ αυτό το βιβλίο αναφερόµαστε σχεδόν παντού

µε τον όρο “Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - ΑεξΑΕ”.

Όπως θα δούµε στη συνέχεια, η Ανοικτή Εκπαίδευση αποτελεί σαφώς ξεχωρι-
στό πεδίο, το οποίο όµως διευκολύνεται και επωφελείται πάρα πολύ από την εξ
Αποστάσεως µεθοδολογία, σε βαθµό ώστε πολλοί συγγραφείς να οδηγηθούν στη
σύντηξη των δύο αυτών όρων. Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα µε τη σειρά.

3.1.1. √È ‰‡Ô Û˘ÓÈÛÙÒÛÂ˜

Αναφερόµενοι στην έννοια της Aνοικτής Εκπαίδευσης πρέπει να κατανοήσου-
µε από την αρχή ότι αυτή χωρίζεται σε δύο συνιστώσες.

ã Η µία είναι η δυνατότητα κάθε πολίτη του κράτους να έχει πρόσβαση στους
µορφωτικούς πόρους.

â Η άλλη είναι η ανάγκη κάθε διδασκόµενου να διαµορφώνει ο ίδιος τη µορ-
φωτική του φυσιογνωµία.

Όπως είναι προφανές, η πρώτη συνιστώσα αναφέρεται στη δυνατότητα συµ-
µετοχής του υποψήφιου στο πρόγραµµα, ενώ η δεύτερη στον “χειρισµό” του από
τον διδασκόµενο. Αν όµως το σκεφθεί κανείς πιο σφαιρικά, θα διαπιστώσει ότι
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ουσιαστικά και οι δύο αυτές συνιστώσες αναφέρονται στην ίδια αρχή και φιλοσο-
φία, γι’ αυτό και αντιµετωπίζονται και µελετώνται συγχρόνως.

3.1.2. √È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜

Για να συζητήσει κανείς για την Ανοικτή Εκπαίδευση, πρέπει να δώσει πρώτα
τις βασικές αρχές της. Πάνω σε αυτές θα θεµελιωθεί κάθε συζήτηση και θα διε-
ρευνηθούν δυνάµεις και αδυναµίες.

Για να µιλάµε για µια “Ανοικτή Εκπαίδευση” λοιπόν, πρέπει να πληρούνται οι
επόµενες προϋποθέσεις:

¬ Οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη ή άλλο εξω-
γνωστικό κριτήριο, πρέπει να µπορεί να έχει πρόσβαση. Σύµφωνα µε το  EAΠ
(1999α): “H µόρφωση είναι δικαίωµα όλων και είναι υποχρέωση της πολιτείας να
προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όσο το δυνα-
τόν µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού”.

 Στο σπουδαστή προσφέρεται ένα πλαίσιο µαθησιακών δυνατοτήτων, που
καθορίζεται από το γνωστικό πεδίο και το οριοθετεί ο εκπαιδευτικός οργανισµός.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό ο σπουδαστής µπορεί να επιλέξει και να οριοθετήσει το
δικό του χώρο ενδιαφέροντος.

® Το (ανοικτό) σύστηµα υποστηρίζει τώρα το σπουδαστή στο υποπλαίσιο που
αυτός καθόρισε ως προς το περιεχόµενο και τη δοµή του προγράµµατος σπουδών.
Οι τρόποι που µπορεί να υλοποιηθεί αυτή η υποστήριξη συζητούνται στη συνέχεια.

¯ Ο σπουδαστής διατηρεί την ελευθερία να αποφασίζει για διάφορες πτυχές
της µαθησιακής πορείας του. Το εύρος εδώ µπορεί να είναι περιορισµένο ή ευρύ.
Στην περιορισµένη του µορφή ο διδασκόµενος επιλέγει από κάποια “µαθήµατα
επιλογής”, ενώ στην ευρύτερη µορφή του σηµαίνει ότι ο διδασκόµενος ελέγχει το
ρυθµό της µάθησης, το χώρο, τις µεθόδους, τα υλικά, αλλά και το περιεχόµενο και
το βαθµό δυσκολίας. 
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° Υλοποιείται επίσης ένα ευέλικτο µοντέλο αλληλεπίδρασης του σπουδαστή µε
τον διδάσκοντα, αλλά και µε τους συνδιδασκοµένους. Συνήθης λύση εδώ είναι η
τεχνολογία.

± Το ανοικτό µοντέλο προσφέρει τέλος προσβασιµότητα (accessibility) και
προσαρµοστικότητα (adaptability) σε διαφορετικούς µαθησιακούς στόχους για
διαφορετικές οµάδες διδασκοµένων. Tα θέµατα αυτά θα συζητηθούν αργότερα.

O Race (1999) επικροτεί επίσης αυτή την προσέγγιση, δίνει όµως περισσότερη
έµφαση στη µάθηση µε κεντρικό άξονα το δικαίωµα επιλογής: επιλογή στο τι θα
µάθουν, στο ρυθµό που θα το µάθουν, στον τόπο (πού), το χρόνο (πότε) και τις
διαδικασίες (πώς), θεωρώντας ότι η ανοικτή µάθηση είναι ο φυσικός τρόπος µε
τον οποίο πραγµατοποιείται δια µέσου των αιώνων η µάθηση.

Είναι µάλλον προφανές ότι οι βασικές αυτές αρχές είναι τόσο ανθρωπιστικές
και τόσο δηµοκρατικές που κινδυνεύουν να περάσουν στη σφαίρα της ουτοπίας.
Και πράγµατι, έτσι γίνεται συνήθως. Θα συζητηθούν συνεπώς στη συνέχεια οι
δυσκολίες και οι περιορισµοί που θα µας αναγκάσουν σε παραχωρήσεις κατά το
σχεδιασµό του συστήµατος ΑεξΑΕ που θέλουµε να εφαρµόσουµε.

3.2. Συζήτηση

3.2.1. ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ fiÏÔ˘˜

Αναφερθήκαµε στην αρχή στο ότι η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί τη διαρκή επι-
µόρφωση όλων των εργαζοµένων, συνεπώς η παραδοσιακή τάξη µε τα οµοιόµορ-
φα “σχολιαρόπαιδα” είναι ένα µέρος µόνο του εκπαιδευτικού συστήµατος στο
σύγχρονο κόσµο. Πιο συχνές είναι οι τάξεις µε ενήλικους διδασκόµενους που
καλούνται για σύντοµο χρονικό διάστηµα να καταρτιστούν ή να επιµορφωθούν σε
κάποιο αντικείµενο. 

Επίσης, η ανθρωπιστική (κοινωνική) προσέγγιση της Εκπαίδευσης θα ήθελε
βέβαια ο κανόνας της προσβασιµότητας από όλους να µην έχει εξαιρέσεις. Η
πράξη όµως θέτει κάποιους περιορισµούς:

1.
Προφανώς πρέπει να προϋπάρχει κάποιο κοινό γνωστικό υπόβαθρο. Οι
υποψήφιοι φοιτητές δηλαδή πρέπει να ξεκινάνε λίγο πολύ από τις ίδιες

γνώσεις, αλλιώς δεν µπορούµε να µιλάµε καν για “τάξη”, έστω και στην ανοικτή
της µορφή. Είναι προφανές ότι το ανοικτό ιδεώδες δεν συνιστά κατατακτήριες εξε-
τάσεις. Πώς λοιπόν µπορεί να πιστοποιηθεί το προϋπάρχον υπόβαθρο; Συχνά εδώ
δίνουν τη λύση οι τίτλοι σπουδών. Στη συνέχεια ανακύπτει όµως το επόµενο πρό-
βληµα, αυτό της υπεραριθµίας. Σε ένα προσβάσιµο σε όλους σύστηµα, όλοι
θέλουν να συµµετάσχουν. Όµως τις περισσότερες φορές ο αριθµός φοιτητών που
µπορούν να εξυπηρετηθούν από τον εκπαιδευτικό οργανισµό είναι πολύ περιορι-
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σµένος, ειδικά σε ένα σύστηµα µε τόσες απαιτήσεις. Πώς λοιπόν θα επιλεγούν οι
“εκλεκτοί”; Η συνηθισµένη λύση είναι η... κλήρωση. Μια λύση καθόλου αξιο-
κρατική, όµως δηµοκρατική, καθόλου αρεστή, αλλά τουλάχιστον αµερόληπτη,
που δεν εξασφαλίζει το καλύτερο επίπεδο φοιτητών, είναι όµως στο κάτω κάτω
συνεπής στο ανοικτό ιδεώδες...

2.
Συχνά ο οικονοµικός παράγοντας είναι ένας “ανεπιθύµητος” παράγοντας
που ρυθµίζει επίσης τη συµµετοχή των φοιτητών. Εννοούµε εδώ ότι πολ-

λοί ενδιαφερόµενοι όταν ακούσουν ότι απαιτούνται δίδακτρα (και το ύψος αυτών),
εκφράζουν σχόλια της µορφής “σιγά µην πληρώσω για να µάθω το τάδε...”. Αυτό
ίσως να είναι καλό από µια άποψη, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του ότι σε µια ανοι-
κτή πόρτα, όλοι θέλουν να µπούν έστω και από περιέργεια, έστω και αν δεν σκο-
πεύουν να σπουδάσουν στ’ αλήθεια. ∆υστυχώς όµως το κόστος αυτών των µορ-
φών εκπαίδευσης είναι τέτοιο που να απαιτεί κάποια οικονοµική συµµετοχή από
µέρους των φοιτητών. 

3.
∆ιάφοροι άλλοι παράγοντες, µη προβλέψιµοι, µπορούν να δράσουν ανα-
σταλτικά στην Ανοικτή Εκπαίδευση, ως προς την παράµετρο της ελεύθερης

πρόσβασης. Αναφερόµαστε κυρίως σε θέµατα δυνατότητας προσαρµογής του φοι-
τητή στις απαιτήσεις του ανοιτού συστήµατος. ∆είτε παρακάτω.

3.2.2. ∆fiÔ˜, ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ú˘ıÌfi˜.

Τις αρχές αυτές τις έχουµε συναντήσει και στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
Πράγµατι, αυτό είναι το σηµείο όπου οι όροι της Ανοικτής και της εξ Αποστάσεως
είναι σχεδόν σε επαφή. Όµως εδώ η τοπική ελευθερία, η χρονική ευελιξία και ο
προσωπικός ρυθµός σπουδών πρέπει να ειδωθούν µέσα από την οπτική γωνία του
φοιτητή: εγώ καθορίζω που θα διαβάσω, πότε θα το κάνω και πόσο θα διαβάσω
- άρα µιλάω για ανοικτή µορφή εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση όµως που απαιτείται σχετικά ισχυρή δοµή της τάξης, υπάρχει
δηλαδή ένα χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των σπουδών, ή σε περίπτωση που το
αντικείµενο σπουδών απαιτεί φυσική παρουσία σε εργαστήρια ή προσέλευση σε
εξετάσεις, τότε και ο κανόνας αυτός δέχεται ισχυρό πλήγµα. Υποχρεούµαι σε
τακτές ηµεροµηνίες να κάνω κάποια καθορισµένα πράγµατα.

Ουσιαστικά, µόνο ένας φοιτητής ο οποίος σπουδάζει δι’ αλληλογραφίας ένα
“χαλαρό” µάθηµα µε το σκεπτικό “όποτε τελειώσω”, θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι
καθόρισε µόνος του το ρυθµό του. Θα µπορούσαµε όµως να δεχτούµε τη διαβε-
βαίωσή του ότι τα έµαθε όλα και να µην τον καλέσουµε σε εξετάσεις; ∆ιαφαίνεται
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δηλαδή ότι κάποια φυσική παρουσία πρέπει να ενσωµατωθεί σε κάθε µορφής
ανοικτό σύστηµα. Υπάρχουν και άλλοι καλοί λόγοι γι’ αυτό.

Να ξανατονίσουµε σε αυτό το σηµείο, ότι τα θέµατα αυτά τα βλέπουµε από την
οπτική της ελεύθερης πρόσβασης. Απλά, στο σηµείο αυτό, προβλέπουµε κατα
κάποιο τρόπο την επίδρασή τους στη µελλοντική αλληλεπίδραση του φοιτητή µε
το εκπαιδευτικό του περιβάλλον.

3.2.3. ¶ÚÔÛˆÔÔÈËÌ¤ÓË ÌÔÚÊˆÙÈÎ‹ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›·

Αυτό είναι το “Άγιο ∆ισκοπότηρο” της ανά τον κόσµο Εκπαίδευσης και ένα από
τα σηµεία µε τη µεγαλύτερη διαµάχη. Πρέπει ο εκπαιδευόµενος να συµµετέχει
στον καθορισµό του προγράµµατος σπουδών ή όχι. Μα, αφού δεν ξέρει τι θα
διδαχθεί, πώς θα δώσει γνώµη για το τι θα πρέπει να διδαχθεί; Εντάξει, απαντούν
οι υποστηρικτές, έχει τουλάχιστον µια ασαφή ιδέα σε τί επιθυµεί να µυηθεί, άρα
µπορεί να συµµετάσχει. Όχι, απαντούν οι πολέµιοι. Ο ηµιµαθής είναι χειρότερος
από τον αµαθή, οι λίγες γνώσεις σε ένα αντικείµενο, ή η “µια ιδέα” µπορεί πολύ
συχνά να τον οδηγούν σε λάθη και γνωστικά αδιέξοδα. Μόνο οι επιστήµονες των
υπό διδασκαλία γνωστικών πεδίων µπορούν να καθορίσουν µια σίγουρη και απο-
τελεσµατική πορεία προς τη γνώση. Ναι, αλλά έτσι µήπως έχουµε µια απρόσωπη
και παγερή γνώση; Πράγµατα που καθορίζονται για µένα, χωρίς εµένα, για ποιό
λόγο σε ένα ανοικτό µοντέλο πρέπει να µε ενδιαφέρουν;

Η συζήτηση εδώ καλά κρατεί, όµως φαίνεται ότι το αρχαίο ρητό “παν µέτρον
άριστον” είναι η λύση αυτού του γόρδιου δεσµού: όσο ο φοιτητής προχωρεί και
εµβαθύνει στη µελέτη του, τόσο περισσότερο θα πρέπει να είναι ελεύθερος να
καθορίζει τη µορφωτική του πορεία. Ακριβώς όπως ένα παιδί όσο µεγαλώνει απο-
κτά και περισσότερες υπευθυνότητες, έτσι και ένας σπουδαστής σε ανοικτό µοντέ-
λο εκπαίδευσης θα µπορεί σταδιακά να αποφασίζει και για το περιεχόµενο των
σπουδών του, τι  θα πρέπει να µάθει δηλαδή στη συνέχεια. Αυτό, ενδόµυχα όλοι
το γνωρίζουµε και το παραδεχόµαστε, όµως γιατί υπάρχουν παραδείγµατα όπου
αρχάριοι στην πληροφορική κλήθηκαν να συµµετάσχουν στο σχεδιασµό του προ-
γράµµατός τους κατάρτισης, ενώ έµπειροι µάνατζερς δεν ερωτήθηκαν για το περιε-
χόµενο προγράµµατος κατάρτισης για τη χρήση υπολογιστών στη δουλειά τους;
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Η τέλεια λύση εδώ θα ήταν να ξεκινάει ο αρχάριος διδασκόµενος µε ένα
“κορµό” βασικών µαθηµάτων. Όσο προχωράει, θα πρέπει να του παρέχεται η επι-
λογή περισσοτέρων θεµατικών πεδίων από τα οποία θα µπορεί να επιλέγει. Εδώ
ακριβώς εντοπίζεται το πρόβληµα, κατα πόσον δηλαδή αυτά τα θεµατικά πεδία
είναι συµβατά και οι επιλογές του διδασκοµένου έχουν νόηµα. Η συζήτηση αυτή
θα ολοκληρωθεί στην παράγραφο 3.3.7, όµως για την ώρα ας δούµε µια πρότα-
ση για να περιοριστεί αυτό το πρόβληµα: το αρθρωτό σύστηµα. 

3.2.4. ∆Ô ∞ÚıÚˆÙfi ™‡ÛÙËÌ·

Το βασικό ερώτηµα είναι ο συµβιβασµός των δύο αντίθετων δυναµικών που
αναπτύσσονται στην Ανοικτή Εκπαίδευση:

• Αφ ενός είναι το επιστηµονικό γνωστικό πεδίο που πρέπει να σπουδάσει ο
φοιτητής. Υπάρχει ένα σύνολο γνώσης που πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσει για
να πιστοποιηθεί στη συνέχεια σαν γνώστης του πεδίου.

• Αφ ετέρου έχουµε το αίτηµα του να µπορεί ο ίδιος ο φοιτητής να επιλέξει τη
µορφωτική του φυσιογνωµία, µε την επιλογή των µαθηµάτων και γνώσεων που ο
ίδιος θέλει.

Η λύση που φαίνεται να επικρατεί εδώ είναι το αρθρωτό σύστηµα. Το αρθρω-
τό σύστηµα πολύ απλά είναι η κατάτµηση του θεµατικού πεδίου σε πολλούς,
µικρούς και αυτοτελείς κύκλους σπουδών, από τους οποίους ο φοιτητής να µπο-
ρεί να επιλέξει. Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να συµβιβάζει τα δύο άκρα, όµως το
κόστος στην περίπτωση αυτή (της δηµιουργίας πολλών µαθηµάτων και του “ται-
ριάσµατός” τους) είναι τόσο µεγάλο που στη συντριπτική πλειοψηφία των περι-
πτώσεων µόνο θεωρητικά εφαρµόζεται αυτή η προσέγγιση.
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Αρθρωτό Αρθρωτό 

σύστηµα:σύστηµα:

Σύνολα “σχετιζοµέ-

νων” µαθηµάτων

που οριοθετούν ένα

πεδίο γνώσης.

Εγώ καλούµαι να

επιλέξω ποιά σύνο-

λα µε ενδιαφέρουν...

¶¿ÚÙÂ ¤Ó·Ó ÙÔÌ¤· (ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ, ¯. “ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË” ‹ “‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·”)
Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· ÙÔÓ ‰ÔÌ‹ÛÂÙÂ ÛÂ ÔÏÏÔ‡˜, ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ·˘ÙÔÙÂÏÂ›˜

Î‡ÎÏÔ˘˜ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·˜ ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·. £ÂˆÚÂ›ÛÙÂ ÙÒÚ· fiÙÈ ı¤ÏÂÙÂ Ó·
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙÂ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. 

∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó. ™ÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· ‰È·‚¿ÛÙÂ ·Ú·Î¿Ùˆ.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 33..55..



Κάποια από τα γενικά προβλήµατα που σίγουρα θα καταγράψατε είναι: πολλοί
καθηγητές, κόστος, ωράριο, αίθουσες. Υπάρχουν όµως και άλλα προβλήµατα, που
προκύπτουν 

• Από τη λέξη “µικροί κύκλοι”: πλήρης γνωστική κάλυψη του θέµατος, ελλι-
πής κατάρτιση, πολλές φορές απλώς δεν γίνεται.

• Από τη λέξη “αυτοτελείς”: τα όρια της αυτοτέλειας είναι ασαφή, η διασύνδε-
σή τους µε τα άλλα µπορεί να µην είναι εµφανής. 

Τέλος, βασικό πρόβληµα αποτελεί η χορήγηση του τίτλου σπουδών. Τι ακρι-
βώς πρέπει να γράφει, αφού έχει συντεθεί µε αυτό τον τρόπο και τι είδους επίση-
µη κρατική αναγνώριση µπορεί να έχει; Είναι όλοι οι συνδυασµοί που θα επιλέ-
ξουν οι φοιτητές ισοδύναµοι ή θα υπάρξουν “πονηροί” που το κριτήριό τους θα
είναι µόνο “ευκολοπέραστοι” συνδυασµοί;

3.3. Η Μεθοδολογία της Ανοικτής Εκπαίδευσης

Αφού συζητήσαµε τις δυσκολίες και τους περιορισµούς, την απαισιόδοξη
άποψη δηλαδή, ας δούµε τώρα και την αισιόδοξη. Η αλήθεια είναι ότι

υπάρχουν καλά νέα, και αυτά έρχονται σαν αποτέλεσµα της έρευνας στο πεδίο.
Μέσω της έρευνας έχουν αναπτυχθεί αρκετά εργαλεία και µεθοδολογίες που
αίρουν αρκετούς από τους περιορισµούς και λύνουν κάποια προβλήµατα.

3.3.1. ∞Ú¯ÈÎ¿ Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·

Με τα ονόµατα αυτά εφαρµόζονται σ’ αυτό το βιβλίο, και µια πρώτη συζήτη-
σή τους έγινε ήδη στον πρόλογο, στο “Η ∆οµή του Βιβλίου”. Στην υπόλοιπη
βιβλιογραφία συναντώνται µε τα ονόµατα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, σκοποί
και στόχοι, σύνοψη κλπ., όµως εδώ ακολουθείται ελαφρά διαφορετική δοµή και
προστίθενται επιπλέον στοιχεία, όπως για παράδειγµα η διασύνδεση που συνδέει
τα κεφάλαια (προηγούµενο µε επόµενο) ή η θεµατολογία, που ουσιαστικά είναι η
περίληψη αυτών που θα συζητηθούν.
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3.3.2. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜, ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜

Αυτό το τρίπτυχο εξάσκησης ακολουθείται σ’ αυτό το βιβλίο. Αν θέλουµε να
κάνουµε µια κατα µέτωπο αντιστοίχιση µε την παραδοσιακή εκπαίδευση, οι δρα-
στηριότητες απεικονίζουν τις συνήθεις “ρητορικές” ερωτήσεις του διδάσκοντος
στο µάθηµα (που σκοπό έχουν κυρίως την ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης ή
εµπειρίας και δε βαθµολογούνται), οι ασκήσεις (αυτοαξιολόγησης) αντιστοιχούν
στις ασκήσεις για το σπίτι (που σκοπό έχουν την αφοµοίωση και εµπέδωση των
διδαχθέντων), ενώ οι τελικές εργασίες είναι κάτι σαν τις πρόσθετες εργασίες, πολ-
λές φορές οµαδικές, που αναθέτουµε στην τάξη (µε σκοπό την επέκταση και εφαρ-
µογή της αποκτηθείσας γνώσης και σε άλλους τοµείς).

Το θέµα όµως εδώ είναι ότι αυτό το τρίπτυχο εξάσκησης των δραστηριοτήτων,
ασκήσεων και εργασιών απαντά κατά µεγάλο µέρος στα επόµενα θέµατα, της ανα-
τροφοδότησης και της υποστήριξης του σπουδαστή. 

• Από την επίδοσή του στην εξάσκηση ο διδασκόµενος αντιλαµβάνεται την
πρόοδό του, έχει δηλαδή ανατροφοδότηση στο γνωστικό µέρος.

• Από τις απαντήσεις που δίνονται, ο διδασκόµενος υποστηρίζεται ακόµα και
όταν κάνει λάθος, αφού βλέπει µια άποψη που ίσως δεν είχε σκεφθεί.

• Η εξάσκηση µε τα εργαλεία αυτά αναγκάζει το διδασκόµενο, σε πολύ πυκνά
διαστήµατα, να “θέτει τας χείρας του επί των ήλων”, να καταπιάνεται πρακτικά µε
την ύλη που µελέτησε. Καταφέρνει έτσι ουσιαστικά µόνος του να εµβαθύνει στην
ύλη και να εµπλουτίζει το σηµασιολογικό δίκτυο (βλέπε παράγραφο 2.2.1.) της
γνώσης του πάνω στο πεδίο που µελετά. 

3.3.3. ∞Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË

Η ανατροφοδότηση είναι η καρδιά της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Είναι ίσως ο
µόνος τρόπος ώστε ο διδασκόµενος να είναι σίγουρος για την πορεία και την απο-
δοτικότητα της µελέτης του. ∆ύο πράγµατα πρέπει να συζητηθούν εδώ:

• Η ανατροφοδότηση εξαρτάται ισχυρά από τη µορφή του καναλιούΗ ανατροφοδότηση εξαρτάται ισχυρά από τη µορφή του καναλιού
επικοινωνίας που θα εγκαταστήσουµεεπικοινωνίας που θα εγκαταστήσουµε.. Στα συστήµατα δεύτερης γενιάς, αυτό
είναι ένα από τα µειονεκτήµατα. Η ανατροφοδότηση είναι πάντα άκαιρη: ο διδα-
σκόµενος προτρέπεται να κρατάει σηµειώσεις για τις απορίες του, για να µπορεί να
τις συζητήσει στην επόµενη οµαδική συµβουλευτική συνάντηση (ΟΣΣ). Η πράξη
όµως έχει δείξει ότι ο χρόνος δεν επαρκεί! Αν καθένα από τα τριάντα συµµετέχο-
ντα άτοµα καταθέσει από µια ερώτηση, και αν για τη διερεύνησή της χρειαστούν
15 λεπτά, φτάνουµε στον ωραίο αριθµό των 7,5 ωρών, µόνο για τις ερωτήσεις.
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Επίσης, και στις εργασίες που αποστέλλονται στον µέντορα, η ανατροφοδότηση
φτάνει πάντα πολύ αργά, όταν ο διδασκόµενος έχει ήδη προχωρήσει αρκετά στην
ύλη του και τα σχόλια του µέντορα είναι πλέον παρωχηµένα και χωρίς ενδιαφέρον. 

Τα συστήµατα τρίτης γενιάς προσπαθούν, µε τη βοήθεια των ΤΠΕ, να επιβάλ-
λουν ένα συνδυασµό συγχρονικής και ασυγχρονικής επικοινωνίας, µε στόχο ακρι-
βώς αυτό το σηµείο: να αναβαθµιστεί η διάδραση διδασκόντων-διδασκοµένων,
ώστε η ανατροφοδότηση να είναι άµεση.

Όµως και στις δύο περιπτώσεις, µπορεί να ενσωµατωθεί η ανατροφοδότηση
στο εκπαιδευτικό υλικό, όταν αυτό ακολουθεί τις προδιαγραφές συγγραφής.

• Η ανατροφοδότηση είναι στενά συνυφασµένη µε την παρακίνησηΗ ανατροφοδότηση είναι στενά συνυφασµένη µε την παρακίνηση..
Αυτά που συζητήθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο έχουν νόηµα µόνο όταν ο
διδασκόµενος έχει ισχυρή παρακίνηση για µάθηση! Αν είναι αδιάφορος ή αν θέλει
απλά να διαβάσει το υλικό µε ελαφρύ τρόπο, τότε δεν εκπονεί τις ασκήσεις, συνε-
πώς δεν µελετάει (απλά διαβάζει). Η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί βέβαια στον
παραδοσιακό µαθητή που “κοιµάται” την ώρα του µαθήµατος και διαβάζει στις
εξετάσεις. Άρα εκ πρώτης όψεως εδώ έχουµε ισοπαλία. Με µια πιο προσεκτική
µατιά όµως διακρίνει κανείς ότι ο παρακινηµένος διδασκόµενος στην ΑεξΑΕ θα
βρεθεί αντιµέτωπος µε ένα πιο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που του δίνει περισ-
σότερες δυνατότητες. Για παράδειγµα, αλληλεπιδραστικές ασκήσεις µε ανάδραση
δεν προβλέπονται στην παραδοσιακή µορφή.

Πως ακριβώς µπορούµε όµως να παρακινήσουµε έναν διδασκόµενο σε ένα
ανοικτό µοντέλο;

Αν παράσχουµε ενδιαφέρον υλικό, µε πλούσιο “παράλληλο” περιεχόµενο
(όπως για παράδειγµα τα “παράθυρα” σ’ αυτό το βιβλίο που παρουσιάζουν υλικό
όχι άµεσα, αλλά έµµεσα σχετιζόµενο µε τα συζητηθέντα), κρατάµε ψηλά το ενδια-
φέρον και την περιέργεια δια µέσου του χρόνου.
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Ë Αν παραµένουµε στα βασικά σηµεία που επιζητά ο διδασκόµενος και καλύ-
πτουµε βήµα βήµα αυτά που προσδοκά να µάθει, παραµένουµε πιστοί και στην
αρχή της σχετικότητας.  Οι ασκήσεις επίσης βοηθούν εδώ.

Ì Αν παρέχουµε συνεχώς “αλληλεπιδραστικούς κόµβους” ο διδασκόµενος
αντιλαµβάνεται την πρόοδό του. Έχει συνεπώς σαφή αντίληψη του βαθµού της
επιτυχίας του, και, αφού εκτελεί ο ίδιος τις ασκήσεις, έχει και την πρόοδό του υπό
τον έλεγχό του.

Í Αν φροντίσουµε τέλος το έντυπο υλικό µας να είναι γραφιστικά σωστό (όχι
σφιχτό κείµενο, σωστή γραµµατοσειρά κλπ), το οπτικοακουστικό µας υλικό καλής
ηχητικής και οπτικής ποιότητας (όχι παράσιτα, όχι αλλοιωµένα χρώµατα κλπ) και
το κανάλι επικοινωνίας µας εύχρηστο (όχι βαρύ, όχι ακατανόητο και δύσχρηστο),
τότε ο διδασκόµενος θα ευχαριστιέται στη συνδιαλλαγή του µε το περιβάλλον και
δεν θα βαρυγκοµά κάθε φορά που πρέπει να έρθει σ’ επαφή µε αυτό.

Σαν συµπέρασµα, οι τέσσερις παρακινητικοί παράγοντες µπορούν σε πολλές
περιπτώσεις να ικανοποιηθούν, αρκεί κανείς να το προβλέψει από την αρχή.

3.3.4. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË

Η υποστήριξη του σπουδαστή υπαινίχθηκε ήδη σε πολλές από τις συζητήσεις
που προαναφέρθηκαν. Στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι η υποστήριξη (από την
οπτική της Ανοικτής Εκπαίδευσης πάντα) κινείται σε δύο βασικούς άξονες:

• Άξονας µελέτης. Υποστηρίζουµε το διδασκόµενο κατά τη µελέτη του, του
παρέχουµε ασκήσεις (για να υλοποιήσουµε την ανατροφοδότηση όπως είπαµε),
του υποδεικνύουµε παράλληλη ύλη, του υποδεικνύουµε πηγές ώστε να έχει όλη
την καθοδήγηση που χρειάζεται.

• Άξονας υπόδειξης. Το θέµα εδώ είναι λεπτό. Πρέπει να είµαστε σε θέση να
υποδείξουµε στο διδασκόµενο τις πιθανές κατευθύνσεις που µπορεί να πάρει η
µελέτη του. Συζητήθηκε ήδη ότι το να αφήσουµε το διδασκόµενο να πάρει µόνος
του σηµαντικές αποφάσεις για τη µορφωτική του φυσιογνωµία, µπορεί να είναι
ολέθριο. Από την άλλη, δεν υπάρχουν αναγνωρισµένες µεθοδολογίες µε τις οποί-
ες µπορούµε να υποδείξουµε στο σπουδαστή την πορεία του, χωρίς να κάνουµε
λάθος και χωρίς να θεωρηθεί ότι υπονοµεύουµε την ελευθερία του στον καθορισµό
της µορφωτικής φυσιογνωµίας που ο ίδιος επιθυµεί. Υπάρχουν όµως κάποιες
βασικές αρχές που µπορούµε να ακολουθήσουµε.

Ý Αρχικά υποθέτουµε ότι ο διδασκόµενος θέλει να ασχοληθεί µε το υλικό µας 
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Άρα θεωρούµε αρχικά ότι πρώτη µας υποχρέωση είναι να τον καθοδηγήσουµε
µέσα στο υλικό µας και στη συναφή παράλληλη ύλη.

ß Το επόµενο βήµα είναι να προχωρήσουµε σειριακά. Η µελέτη αρχίζει από
την αρχή, όσο όµως προχωράει, φροντίζουµε να εµπλουτίζουµε το περιβάλλον και
να σπάµε όσο γίνεται τη γραµµική δοµή. 

Αυτό δίνει στο διδασκόµενο εποπτεία του υλικού και έµµεση καθοδήγηση ώστε
να ανακαλύψει µόνος τoυ τις δυνατότητες του - το πώς θα τις χρησιµοποιήσει,
είναι δικό του θέµα. Για παράδειγµα, ξέρουµε ότι και σ’ αυτό το βιβλίο πολλοί δεν
θα εκπονήσουν τις δραστηριότητες, θεωρούµε όµως ότι κάτι τέτοιο είναι δικαίωµά
τους. Άλλωστε και στις παραδοσιακές σπουδές δεν κάνουµε πάντα ό,τι προτείνουν
οι καθηγητές µας...

à Μπορούµε πλέον να αρχίσουµε να δίνουµε κάποιες συµβουλές, όσο το πεδίο
διευρύνεται. Μπορούµε δηλαδή να ενσωµατώσουµε στο υλικό µας εδάφια του
στυλ “αν σας ενδιαφέρει η πρακτική πλευρά του θέµατος, προχωρήστε παρακάτω,
αν θέλετε όµως να µάθετε περισσότερα, πηγαίνετε στο...”

á Σαν τελευταίο σηµείο υποστήριξης, θα µπορούσαµε να δηµιουργήσουµε ένα
ειδικό εργαλείο. Η δουλειά αυτή δεν είναι εύκολη και απαιτεί περισσότερες γνώ-
σεις. Για να εξασκηθούµε όµως παρ’ όλα αυτά, µπορούµε να “σκαρώσουµε” µια
απλοϊκή µορφή ενός τέτοιου εργαλείου. Εκπονήστε την επόµενη δραστηριότητα.
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3.3.5. ∆Ô ‡ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜

∆εν εννοούµε εδώ µόνο το θέµα της “απλής και φιλικής γλώσσας” που είναι
ούτως ή άλλως απαραίτητη σε κάθε σύγγραµα.

Θα παρατηρήσατε ότι το παρόν βιβλίο έχει ελάχιστα κεφάλαια που πιάνουν
πάνω από 1 σελίδα. Για παράδειγµα, το µεγαλύτερο κεφάλαιο µέχρι εδώ ήταν το
κεφάλαιο της τεχνολογικής θεώρησης της εκπαίδευσης, που έπιασε 2 σελίδες! Τα
µικρά κεφάλαια, ακολουθούµενα από κάποια εξάσκηση, διευκολύνουν στην εµπέ-
δωση και στη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Οι παραποµπές στην παράλληλη ύλη,
τα παράθυρα µελέτης, τα παραδείγµατα και τα υπόλοιπα στοιχεία που συναντώ-
νται σε όλα τα βιβλία Ανοικτής Εκπαίδευσης εµπλουτίζουν µε τη σειρά τους την
ύλη, δίνοντας ένα άλλο ύφοςύφος στη διδασκαλία και ένα άλλο ήθοςήθος στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία που παρέχεται σαν “ανοικτή”: αυτό της ισάξιας (αν όχι ανώτερης)
και πλήρως µαθητοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης. Ένας σπουδαστής της
Ανοικτής Εκπαίδευσης µε υψηλή παρακίνηση που κάνει εντατική χρήση του παρε-
χόµενου υλικού, είναι συνήθως κατά πολύ ανώτερος στην επίδοσή του από την
πλειονότητα των παραδοσιακών σπουδαστών στο ίδιο αντικείµενο...

3.3.6. √ Ì¤ÓÙÔÚ·˜ ‹ Î·ıËÁËÙ‹˜-Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜

Αντιλαµβάνεται κανείς ότι ο µέντορας στην Ανοικτή Εκπαίδευση έχει τελικά
πολύ διαφοροποιηµένο ρόλο. Αν η Ανοικτή Εκπαίδευση συνδυάζεται και µε την
εξ Αποστάσεως, ο σύµβουλος αυτός προφανώς πρέπει να προσαρµοστεί στις νέες
συνθήκες. Τι γίνεται όµως στην περίπτωση που έχουµε παραδοσιακή προσέγγιση,
ή κατάρτιση µε ανοικτή µορφή;

Είναι ίσως προφανές ότι κάποια στοιχεία, όπως η ανατροφοδότηση από τον
διδάσκοντα, ή η ενασχόληση µε ειδικά µαθησιακά προβλήµατα, είναι αποκλειστι-
κά προνόµιο του ανθρώπινου παράγοντα και δεν µπορούν να αντικατασταθούν
από κανενός είδους εκπαιδευτικό υλικό. Εδώ λοιπόν φαίνεται η αξία του καναλι-
ού επικοινωνίας που θα εγκαθιδρύσουµε στο σχήµα που θα ετοιµάσουµε. Όσο
καλύτερα υποστηρίζει τον ανθρώπινο παράγοντα, τόσο καλύτερα θα στηριχθούν
οι αλληλεπιδράσεις που τον έχουν ανάγκη και τόσο αποδοτικότερο θα είναι το
εκπαιδευτικό σχήµα µας, αφού θα µπορέσει να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήµα-
τα και των δύο των προσεγγίσεων - της άµεσης, ανθρώπινης επαφής και της γνω-
στικής, αλληλεπιδραστικής υποστήριξης από το υλικό.

Το θέµα αυτό όµως, των ιδιαίτερων απαιτήσεων από τον µέντορα θα συζητη-
θεί αργότερα διεξοδικά (στο κεφάλαιο 5), άρα κρατάµε εδώ µόνο το γεγονός ότι
υπάρχουν κατ’ αρχάς ιδιαίτερες απαιτήσεις.
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3.3.7. ª·ıËÙÔÎÂÓÙÚÈÎfiÙËÙ·: ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿

Αφήνουµε τελευταίο το σηµαντικότερο: η πεµπτουσία της Ανοικτής Εκπαίδευ-
σης είναι ακριβώς η µαθητοκεντρικότητα, ή αλλιώς “ο έλεγχος στο χρήστη!”
Όµως, έρευνες έχουν δείξει ότι η πολλή ελευθερία βλάπτει! Τέσσερις παράµετροι
παίζουν συνήθως ρόλο στις εκπαιδευτικές αποφάσεις των σπουδαστών, αλλά και
σε κάποιες λάθος αντιλήψεις σχετικά µε τη γνώση τους. 

¶ Πολλοί διδασκόµενοι δεν κάνουν σωστές εκπαιδευτικές επιλογές (Clark &
Mayer, 2003, p. 225), ενώ άλλοι χάνονται στο υπερδιάστηµα και ξεχνιούνται µέσα
στο περιβάλλον εξερευνώντας ή απλά, χαµένοι. Γενικά διακρίνουµε τρείς τοµείς
ελέγχου του σπουδαστή:

7 Αλληλουχίας περιεχοµένουΑλληλουχίας περιεχοµένου. Οι διδασκόµενοι µπορούν να ελέγχουν
την αλληλουχία θεµάτων, µαθηµάτων, οθονών. Πολλά µαθήµατα το επιτρέ-
πουν αυτό µε τη βοήθεια µενού και επιλογών από τα οποία ο χρήστης µπο-
ρεί να επιλέξει τι θα διδαχθεί. Όµως ο χρήστης ξέρει πάντα τι πρέπει να
παρουσιαστεί επόµενο;

7 ΡυθµούΡυθµού. Η αρχή της χρονικής ευελιξίας. Μπορεί να περιοριστεί όταν
έχουµε να κάνουµε µε αποσπάσµατα βίντεο ή ήχου, αφού εδώ ο σπουδαστής
δεν µπορέι να επέµβει στη ροή των δρώµενων. Όµως γενικά µπορεί να επι-
λέξει πόση ώρα θα διαθέσει σε κάθε µαθησιακή µονάδα και πόσο θα εµβα-
θύνει.

7 Βοηθήµατα µελέτηςΒοηθήµατα µελέτης. Με τον όρο αυτό εννοούµε όλα αυτά που δεν
ανήκουν στο κύριο µάθηµα, δηλαδή ασκήσεις, δραστηριότητες, παράλληλη
ύλη κλπ. Είναι προφανές ότι ο σπουδαστής µπορεί να επιλέξει να µην ασχο-
ληθεί καθόλου µε αυτά, άλλοι σπουδαστές όµως µπορεί να αποφασίσουν να
ασχοληθούν εκτεταµένα και µε όλα αυτά τα µαθησιακά εργαλεία.

· Ισοστάθµιση (calibration). Έστω ότι έχουµε πηγαίνουµε σε ένα διαγώνισµα,
και πριν από αυτό µας ρωτάνε “τι βαθµό νοµίζουµε ότι θα γράψουµε;” Η διαφο-
ρά του βαθµού που πιστεύουµε ότι θα πάρουµε µε αυτό που πράγµατι θα πάρου-
µε είναι η ισοστάθµισηισοστάθµιση. Αν για παράδειγµα πιστεύουµε ότι (µε άριστα το 100) θα
γράψουµε για 70 και τελικά παρουµε 55, µάλλον υπερεκτιµήσαµε τις δυνατότητές
µας. Η µέτρηση αυτή δεν έχει σχέση µε το τι πράγµατι ξέρουµε, αλλά µε το τιτι
νοµίζουµε ότι ξέρουµενοµίζουµε ότι ξέρουµε, τι πιστεύουµε ότι µάθαµε. Στην αντίθετη περίπτωση, αν
πιστεύουµε ότι θα κοπούµε µε 2 και κοβόµαστε µε 2,1, τότε έχουµε πολύ καλή ισο-
στάθµιση της πραγµατικής γνώσης µας µε την υποκειµενική άποψή µας για
αυτήν. Όµως ο Stone (2000) βρήκε ότι αν και γενικά δείχνουµεδείχνουµε να έχουµε πολύ
καλή αίσθηση του τι κάνουµε και τι ξέρουµε, η ισοστάθµισή µας λέει άλλα. Οι
Glenberg et al. (1987) βρήκαν ότι οι δείκτες συσχέτισης ήταν σχεδόν µηδέν (!) και
σχολιάζουν ότι “αντίθετα µε την αίσθησή µας, η µηδενική ισοστάθµιση είναι ο
κανόνας µάλλον παρά η εξαίρεση...”

¸ Μας αρέσουν τα µαθήµατα; Ο Dixon (1990) ερεύνησε περισσότερους από
1400 εργαζόµενους που έλαβαν µέρος σε µαθήµατα κατάρτισης. Τους ρώτησε αν
τους άρεσαν τα µαθήµατα, αν τους ήταν ευχάριστα, αν ήταν καλός ο εκπαιδευτής
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και αν τελικά νοµίζουν ότι έµαθαν πράγµατα.  Μετά τους έβαλε τεστ. Τα αποτελέ-
σµατα έδειξαν ότι δεν υπήρχε καµµία σχέση µε το αν νόµιζαν ότι έµαθαν και το αν
πραγµατικά έµαθαν! 

¹ Ξέρουµε τον τρόπο που µαθαίνουµε; Γνωρίζουµε δηλαδή το µαθησιακό
µας στύλ; Οι Schnackenberg et al. (1998) ρώτησαν διδασκόµενους αν προτιµούν
θεωρία ή πράξη. Μετά έφιαξαν δυό τµήµατα, ένα µε περισσότερη θεωρία και ένα
µε περισσότερη πράξη. Χώρισαν τους συµµετέχοντες µισούς-µισούς στα δύο τµή-
µατα, άσχετα από την προτίµηση πoυ δήλωσαν. Aυτοί δηλαδή που είπαν ναι στη
θεωρία πήγαν οι µισοί στη θεωρία και οι µισοί στην πράξη, το ίδιο και οι άλλοι.
Τα αποτελέσµατα; Το πρακτικό τµήµα έµαθε καλύτερα, όµως αυτό που ενδιαφέ-
ρει εδώ είναι ότι όλοιόλοι του πρακτικού πήγαν καλύτερα από όλουςόλους του θεωρητικού,
ανεξάρτητα δηλαδή από τις προτιµήσεις που δήλωσαν στην αρχή για θεωρία ή για
πράξη. 

Τελικό συµπέρασµα; Σε σχέση µε το αν και πώς και πότε µαθαίνουµε, µάλλον
πρέπει να είµαστε λίγο καχύποπτοι σε αυτά που δηλώνουν οι σπουδαστές.

Καταλήγοντας στο σηµείο αυτό, µπορούµε πλέον να απαντήσουµε το βασικό
ερώτηµα της µαθητοκεντρικότητας: Πόσο έλεγχο Πόσο έλεγχο πρέπειπρέπει και και µπορείµπορεί να έχεινα έχει
ο σπουδαστής στην αλληλεπίδρασή του µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον;ο σπουδαστής στην αλληλεπίδρασή του µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον;

Ακολουθήστε τρείς αρχές (Clark & Mayer, 2003):

¬Όσο περισσότερη εγκατεστηµένη (προηγούµενη) γνώση έχουν οι διδα-
σκόµενοι και όσο ψηλότερο είναι το γνωστικό επίπεδό τους, τόσο περισ-

σότερο έλεγχο µπορούµε να τους δώσουµε.

Ανεξάρτητα από τον έλεγχο στο χρήστη, σχεδιάστε σαν προκαθορισµέπροκαθορισµέ--
νεςνες τις απαραίτητες διδακτικές διαδροµές µέσα στο µαθησιακό υλικό

σας και προτείνετέ τις µε σαφήνεια.

®Χρησιµοποιείστε τεχνικές αποτίµησης γνώσης (για παράδειγµα ασκή-
σεις αυτοαξιολόγησης) για να δώσετε υποδείξειςυποδείξεις στους χρήστες για τις

µαθησιακές τους αποφάσεις. Αν είναι δυνατόν, να παρέχετε πάντοτε κάποιου
είδους βοήθεια ή υπόδειξη, όπου υπάρχει µαθησιακή διακλάδωσηόπου υπάρχει µαθησιακή διακλάδωση, διαφορε-
τική πορεία δηλαδή που µπορεί να ακολουθηθεί από διαφορετικούς σπουδαστές.

Τελικά, ισχύει και εδώ το ρητό ότι “ελευθερία δε σηµαίνει ασυδοσία”. Ο σπου-
δαστής πρέπει να είναι και να αισθάνεται ελεύθερος, αλλά όχι αβοήθητος, να έχει
τη µάθηση στον έλεγχό του, αλλά όχι απροστάτευτος στα ατοπήµατα, να καθορί-
ζει την πορεία του, αλλά όχι χωρίς ανάδραση και να έχει την ευθύνη της επίδοσής
του, αλλά όχι αναγκαστικά, λόγω της απουσίας µας...
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∆Ô ›‰ÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È; ∫·È ÛÙÈ˜ ‰˘fi ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰ÂÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÌÂ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ fiÙÈ ÔÈ
ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ï·ÓÒÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜; ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ-

Â› ÙÈ˜ ‰‡Ô ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙÂ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ¿Ô„Ë.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 33..77..



3.4. Ανοικτή και εξ Αποστάσεως

Από την έως τώρα συζήτηση, έχει γίνει φανερό ότι οι αρχές της Ανοικτής
Εκπαίδευσης µπορούν να εφαρµοστούν τόσο στην παραδοσιακή, όσο και

στην εξ Αποστάσεως εκπαίδευση.

Στο σηµείο όµως αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ναι µεν η Ανοικτή Εκπαίδευση
επωφελείται ιδιαίτερα από την εξ Αποστάσεως µεθοδολογία, αλλά είναι και σε
θέση  µε τη σειρά της να λύσει σηµαντικά προβλήµατά της, όπως είναι το ερώτη-
µα της απουσίας του διδάσκοντα (ή µε άλλα λόγια, το πώς µπορούµε να διδάξου-
µε από Απόσταση - µα φυσικά, όπως µας υπαγορεύει η Ανοικτή!). Αυτός είναι ο
βασικός λόγος που οι δύο αυτοί όροι συναντώνται ως επί το πλείστον µαζί. Ο συν-
δυασµός της Ανοικτής µε την εξ Αποστάσεως µεθοδολογία άρεσε τόσο πολύ, που
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ανάγκασε µεγάλους εκπαιδευτικούς οργανισµούς
(πχ. τα αµερικάνικα πανεπιστήµια) να τον υιοθετήσουν.
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¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË

Στο βιβλίο του Race “Το εγχειρίδιο της Ανοικτής Εκπαίδευσης” υπάρχει εκτενής συζήτηση για το

πώς µπορεί η ανοικτή φιλοσοφία να εφαρµοστεί στην παραδοσιακή διδασκαλία (σελίδες 220-244). Ο

ενδιαφερόµενος αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει εκεί για λεπτοµέρειες.

Ο γράφων έχει επίσης εξελίξει ένα εργαλείο, τα “Φύλλα Μαθήµατος” για αυτό το σκοπό που θα

συζητηθεί στην παράγραφο 5.10. και διατίθεται δωρεάν (µε σύντοµες οδηγίες εφαρµογής) από το δια-

δικτυακό τόπο Academica στη διεύθυνση http://aiges.csd.auth.gr/academica στον

τοµέα Επιστήµη / Υλικό.Επιστήµη / Υλικό.

™ÎÂÊıÂ›ÙÂ ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ì¿ıËÌ·, Î·È ıÂˆÚÂ›ÛÙÂ ÙÒÚ· fiÙÈ ı¤ÏÂÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂ-
ÙÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ ‰È‰¿ÛÎÂÙÂ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÙÂ ·Ú¯¤˜ ∞ÓÔÈÎÙ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜

(·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿, fi¯È ·fi ·fiÛÙ·ÛË!). ™ÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÙÂ, ÌfiÓÔ ¯ÔÓ‰ÚÈÎ¿, ÔÈ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÙÈ˜ Î·È ‰Â›ÙÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ¿Ô„Ë ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 33..1111..

∂ÈÛÙÚ¤„ÙÂ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3.2.1. ∫¿ÔÈÔ Û¯fiÏÈÔ; ™ÎÂÊıÂ›ÙÂ Ï›ÁÔ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂ-
ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 33..88..



Εν κατακλείδι πιστεύουµε ότι κάθε εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικό µοντέλο πρέ-
πει να εµπεριέχει τις αρχές της Ανοικτής Εκπαίδευσης, όπως επίσης και ότι η
Ανοικτή Εκπαίδευση µπορεί πολύ πιο εύκολα να υλοποιηθεί µε τις εξ Αποστάσεως
τεχνολογίες. Όχι ότι δεν µπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις, το πεδίο της Εκπαίδευσης
έχει να κάνει µε ανθρώπους, συνεπώς κάθε παρέκκλιση έχει κάποιο λόγο...

Στο κεφάλαιο αυτό συζητήθηκε το θέµα της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Είδαµε
ότι αποτελείται από δύο συνιστώσες, την αρχική δυνατότητα πρόσβασης

στη γνώση και την µετέπειτα δυνατότητα του διδασκόµενου να διαµορφώνει ο
ίδιος τη µαθησιακή του φυσιογνωµία.

Το πρώτο θέµα λύνεται, καλώς ή κακώς, συχνά µε τη µέθοδο της κλήρωσης,
ενώ το δεύτερο εµπεριέχει µεγαλύτερο προβληµατισµό. ∆εν είναι σαφές πάντα
κατα πόσον ο διδασκόµενος δε θα χαθεί µέσα στο µαθησιακό υλικό και δεν θα
κάνει λάθος επιλογές. Η καλύτερη λύση µέχρι στιγµής είναι το αρθρωτό σύστη-
µα, δηλαδή η προσέγγιση της δόµησης του θεµατικού πεδίου σε περισσότερα
σύνολα (τοµείς) συναφών µαθηµάτων. Πολλοί τέτοιοι τοµείς προσφέρονται στο
διδασκόµενο και αυτός επιλέγει.

Όµως στην Ανοικτή Εκπαίδευση ανήκουν και τα µεθοδολογικά “εργαλεία” των
αρχικών και τελικών στοιχείων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων, αλλά και ο
µέντορας µε τη νέα του µορφή, αφού όλα αυτά υλοποιούν τις αρχές της µαθητο-
κεντρικότητας, ανατροφοδότησης και υποστήριξης του διδασκοµένου.

Τέλος γίνεται φανερό ότι η Ανοικτή προσέγγιση εφαρµόζεται τόσο στην παρα-
δοσιακή µορφή, όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στην τελευταία περί-
πτωση όµως τα αποτελέσµατα είναι όχι µόνο αθροιστικά, αλλά πολλαπλασιαστικά
και πολλά προβλήµατα λύνονται µε τον καλύτερο τρόπο.

Σηµείωση:Σηµείωση: Τα περισσότερα από τα θέµατα που συζητήθηκαν εδώ θα αντιµε-
τωπιστούν από µια πιο πρακτική θεώρηση στο 2Ô ª¤ÚÔ˜ του βιβλίου, στη
ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙË˜ ∞ÂÍ∞∂. Εδώ είδαµε αρχικά τις θεωρητικές βάσεις.

- 147 -Κεφ. 3ο: Η Ανοικτή Εκπαίδευση

¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË

Υπάρχουν πολλά συγγράµµατα πάνω στο πεδίο της Ανοικτής Εκπαίδευσης, όµως “Το

Εγχειρίδιο της Ανοικτής Εκπαίδευσης” του σύγχρονου παιδαγωγού Phil Race (εκδόσεις

Μεταίχµιο, Αθήνα, 1999) που αποτελεί µετάφραση του αγγλικού “The Open Learning

Handbook”, έχει κερδίσει τη συνολική εκτίµηση των ανθρώπων του χώρου και συνιστάται

και εδώ.

™‡ÓÔ„Ë ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘



Βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι:

- Η Ανοικτή Εκπαίδευση, η εκπαίδευση δηλαδή για όλους και µε τη δυνατότη-
τα του χειρισµού της από τον ίδιο το διδασκόµενο.

- Προσβασιµότητα: εδώ σηµαίνει τη δυνατότητα συµµετοχής στα προγράµµατα

- Η µορφωτική φυσιογνωµία πρέπει να διαµορφώνεται από τον ίδιο το σπου-
δαστή όσο προχωράει στις σπουδές του. 

- Το αρθρωτό σύστηµα προσφέρει αυτοτελείς κύκλους σπουδών

- Ασκήσεις, δραστηριότητες και εργασίες είναι από τα δοµικά στοιχεία της
Ανοικτής προσέγγισης

- Τα αρχικά και τελικά στοιχεία διευκρινίζουν το πεδίο, θέτουν στόχους και
ανακεφαλαιώνουν

- Ο µέντορας,  έχει πλέον ισχυρά τροποποιηµένο ρόλο, είναι περισσότερο “σκη-
νοθέτης” παρά “αυθεντία”

- Ανατροφοδότηση είναι η ικανότητα του εκπαιδευτικού υλικού να “απαντά”
στον διδασκόµενο, άρα να αλληλεπιδρά µαζί του.

- Η Υποστήριξη του διδασκοµένου νοείται στα σηµεία που αυτός δυσκολεύεται,
είτε στη µελέτη του υλικού (οπότε πρέπει να υπάρχει τρόπος επικοινωνίας), είτε
στη λήψη αποφάσεων που τον αφορούν (δυσκολότερο θέµα).

Στο σηµείο αυτό πρέπει πλέον να είστε σε θέση να εξηγήσετε: 

3 Τι ακριβώς είναι η Ανοικτή Εκπαίδευση και ποιές οι συνιστώσες της.

3 Ποιές είναι οι δυνάµεις της και ποιές οι αδυναµίες της κατά την υλοποίηση
των βασικών αρχών της.

3 Γιατί µπορεί να εφαρµοστεί και στα δύο συστήµατα, της παραδοσιακής και
της εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης.

3 Τι είναι το αρθρωτό σύστηµα και ποιά είναι τα σύν και τα πλήν του.

3 Ποιά είναι τα βασικά µεθοδολογικά στοιχεία της Ανοικτής Εκπαίδευσης και
τι συνεπάγεται η εφαρµογή τους.

3 Τι σηµαίνουν οι έννοιες της “ανατροφοδότησης” και της “υποστήριξης”.
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§ÂÍÈÏfiÁÈÔ

∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·



¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 33..33..

∏Ï‡ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹. √È ˘ÔÙÚÔÊ›Â˜. ŸÌˆ˜ ‰˘ÛÙ˘-
¯Ò˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÂÈ¯ıÂ› ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡-

ÓÙÔ˜, ·Ú· ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·fi Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ô˘ ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È - ÌÂ fi,ÙÈ ·˘Ùfi
ÌÔÚÂ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 33..11.. 

¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ë Ï‹ÚË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Â‰Ò ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó·Ú¯›·.
ŒÓ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏ‡ Û˘¯Ófi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ı· Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ “Â˘ÎÔÏÔ¤Ú·ÛÙˆÓ”

Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂ ÚÔÊ·Ó‹ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, Î·È ÌÂ
ÚÔÊ·Ó¤˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ÚÔÛˆÔÔÈËÌ¤ÓË˜
ÌÔÚÊˆÙÈÎ‹˜ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›·˜. º˘ÛÈÎ¿ ÌÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·-
ÙË. ÕÚ· Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË Ï‡ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÂ› Â‰Ò...

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 33..22..

∏ Ì·ıËÙÔÎÂÓÙÚÈÎfiÙËÙ·.

ŸÏ· fiÛ· Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Ì·ıË-
ÙÔÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ (Á‡Úˆ ·fi  ÙÔ Ì·ıËÙ‹) ÛÂ ·ÓÙÈ‰È·ÛÙÔÏ‹ ÌÂ ÙÔ Ì·ıËÛÈÔÎÂÓÙÚÈÎfi (Á‡Úˆ
·fi ÙË Ì¿ıËÛË, ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·ıÂ˘ÙÂ›) Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÓÈÛÙÒÛÂ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó
·fi ÙË ıÂÒÚËÛË fiÙÈ Ô ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 33..11..

∏‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¤ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÏÂÙ‹.
∞Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ (ÔÏ˘Û˘˙ËÙËÌ¤ÓÔ) ı¤Ì· ÙÔ˘ Î·Ù· fiÛÔ ¤Ó·˜ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔ˜

ÌÔÚÂ› Ó· Î·ıÔÚ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË ÌÔÚÊˆÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÔÚÂ›·.
¶ÚÔÙÈÌ‹ıËÎÂ ÏÔÈfiÓ Ë Ï¤ÍË “·Ó¿ÁÎË” (‰ÈÎ‹ ÙÔ˘), Ô˘ ˘ÔÓÓÔÂ› Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹
Ì·˜ Ó· ÙÔÓ ˘Ô‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹, Â›ÙÂ ÍÂÎ·ı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ
·Ú¯‹ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Ì¿ıÂÈ ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, Â›ÙÂ ·Ú¤¯ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔ-
˙fiÌÂÓÔ Ì·ıËÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Â›ÙÂ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¿, Â›ÙÂ, Â›ÙÂ...
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∞·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ∞ÛÎ‹ÛÂˆÓ Î·È ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ



ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 33..44.. 

∫·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È... ∞Ú¯ÈÎ¿ Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì¿ıËÛË˜ 3∞ (·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ˜ 2.6.2.) ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ‰fiÌËÛË, ·ÊÔÌÔ›ˆÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜

ÁÓÒÛË˜ Î¿ÓÂÈ Â‰Ò ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. Ÿˆ˜ fiÌˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÌÂ ÙÔÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÛÂ Î¿ıÂ Ù˘¯‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÔ‡ÛÂ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi Ì›·
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ıÂˆÚ‹ÛÂÈ˜! ŒÙÛÈ Î·È Â‰Ò, ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ‰Â ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÛÙËÓ
‰fiÌËÛË ÁÓÒÛË˜, fiÛÔ ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û·˜ (ÂÁÎ·ÙÂÛÙËÌ¤ÓË˜) ÁÓÒÛË˜
(·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2.7.) Î·È ÛÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙË˜ ÌÂ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò. √ ÏfiÁÔ˜
ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ “·Ú¤ÎÎÏÈÛË” ¤¯ÂÈ Ó· Î¿ÓÂÈ ÌÂ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÓËÏ›ÎˆÓ (Ô˘ ı· Û˘˙Ë-
ÙËıÂ› ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ) Î·È ˘·ÁÔÚÂ‡ÂÈ ÙË Û˘¯Ó‹ ·Ó¿ÎÏËÛË ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û·˜
ÁÓÒÛË˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜...

∫·È fiÛÔÈ ·Ó·Î·Ï‡„·ÙÂ Â›ÛË˜ Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Gagné, Û˘Á¯·ÚËÙ‹-
ÚÈ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Â›·ÌÂ fiÙÈ Ù· 9 Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹
ÂÌÓ¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜...

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 33..44..

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ, ÂÈÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘ÓÂ¯Â›˜ (Û¯Â‰fiÓ ·Ó¿ ÙÚÈÂÙ›·)
·ÏÏ·Á¤˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· ÙÔ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∫¿ÔÙÂ

‹Ù·Ó ÙÔ “Ú·ÎÙÈÎfi -  ÎÏ·ÛÈÎfi”, ÌÂÙ¿ ÔÈ ¢¤ÛÌÂ˜, ÌÂÙ¿ Ô “ÎÔÚÌfi˜” Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÛÙÔ
Ì¤ÏÏÔÓ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. ™ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¤¯Ô˘ÌÂ ¿ÏÈ “Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜” ‹ Î¿ÙÈ
·ÚfiÌÔÈÔ, ÙÔ ı¤Ì· fiÌˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÔıÂ› Î¿ÔÈ· Î·Ù¿ÙÌËÛË
Î·È ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË, ÔfiÙÂ Ô ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÈ fi,ÙÈ ıÂˆÚÂ› ÏËÛÈ¤ÛÙÂÚÔ
ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÒÍÂÈ˜ ÙÔ˘.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 33..33.. 

¢ÂÓ Û¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·È Ì·ıËÙÔÎÂÓÙÚÈÎÌ·ıËÙÔÎÂÓÙÚÈÎ¿, ·ÏÏ¿ Ì·ıËÛÈÔÎÂÓÙÚÈÎÌ·ıËÛÈÔÎÂÓÙÚÈÎ¿ (·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó·
ÙÔ˘˜ Ì¿ıÔ˘ÌÂ Î·È ·‰È·ÊÔÚÔ‡ÌÂ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó).

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 33..22.. 

ñ ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Î·Ó·ÏÈÔ‡ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙË˜ ÚfiÛˆÔ ÌÂ Úfi-
ÛˆÔ Û˘ÓÈÛÙÒÛ·˜...

ñ ∏ ·ÏÏËÏÔÁÓˆÚÈÌ›· Î·È Ë Û‡ÛÊÈÍË Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ, ÌÂ ·ÒÙÂÚÔ
ÛÎÔfi ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÛÂ ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ Ì·ıË-
ÛÈ·ÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ...

ñ ∏ Â˘ÎÔÏ›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ·fiÎÙËÛË˜ ÁÓÒÛË˜...
...Â›Ó·È Î¿ÔÈÔÈ ÌfiÓÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜.
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¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 33..1100..

∫·ÏˆÛ‹Úı·ÙÂ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÌÂÏ¤ÙË˜ Ô˘ ı· Û·˜ Î·ıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi Û·˜.
ª¤Û· ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÚˆÙ·ÔÎÚ›ÛÂˆÓ ı· ‚ÔËıËıÂ›ÙÂ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙÂ ÙÈ Û·˜

ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ ÚÒÙ· Î·È Ó· Î¿ÓÂÙÂ ¤ÙÛÈ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ÙË ÌÂÏ¤ÙË Û·˜.

ã ™·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ıÂˆÚ›· ‹ Ë Ú¿ÍË; £ [__],  ¶ [__]
â ™·Ó ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ‹ ÌfiÓÔ Ë ∞ÂÍ∞∂; °ÂÓÈÎ¿

[___], ÌfiÓÔ Ë ∞ÂÍ∞∂ [___].

À ∞Ó ÏÔÈfiÓ Û·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ÁÂÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜,
ËÁ·›ÓÂÙÂ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 2.3., 2.4. Î·È 2.5., fiÔ˘ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· Ì¿ıÂÙÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ıÂˆÚ›Â˜ Î·È ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ Ù¿ÛÂÈ˜.

Á ∞Ó ı¤ÏÂÙÂ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· ÙË˜ ∞ÂÍ∞∂, ËÁ·›ÓÂÙÂ ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· 1.5. Î·È 1.6.,
fiÔ˘ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÙË ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙË˜ ∞ÂÍ∞∂.

Â ∞Ó ¿ÏÈ ı¤ÏÂÙÂ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÂ›ÙÂ ÁÈ· Î¿ÔÈ· Ú·ÎÙÈÎ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·,
Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· 2.1., 2.2. Î·È 2.6. Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÂÚÂ›ÛÌ·Ù·.

Ã ∆¤ÏÔ˜, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌfiÓÔ ÌÂ Ú·ÎÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· ÙË˜ ∞ÂÍ∞∂, ı· ‚ÚÂ›-
ÙÂ ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· 1.8. Î·È 1.9. Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù·
fiˆ˜ Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ fiÙÂ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 33..99..

™ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ¤ÁÈÓÂ ‰˘fi ÊÔÚ¤˜ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
‡ÏË. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÌ¤‰ˆÛË˜ (Ë Â·Ó¿ÏË„Ë Â›Ó·È Ë Ì‹ÙËÚ ÙË˜

Ì·ı‹ÛÂˆ˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÏÔ‹ÁËÛË˜: ÙÔ „¿ÍÈÌÔ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ Î¿ÔÈÔ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓÔ Â‰¿ÊÈÔ Ì·˜ ÂÍÔÈÎÂÈÒÓÂÈ ÌÂ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ÌÂ.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 33..55.. 

∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÂ ·˘Ùfi Ô˘ Î¿ÓÂÙÂ ÙÒÚ·! √ÏfiÎÏËÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÙÔÌ¤·˜ (“∞·ÓÙ‹ÛÂÈ˜
¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ∞ÛÎ‹ÛÂˆÓ”) ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË Ô˘ Û˘˙Ë-

Ù¿ÌÂ. ™ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÔÓÙ·È “·ÏÏËÏÂÈ‰Ú·ÛÙÈÎÔ› ÎfiÌ‚ÔÈ”, ÔÈ ·ÛÎ‹-
ÛÂÈ˜ Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â˘Î·ÈÚ›Â˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ ÌÂ ÙÔ ̆ ÏÈÎfi Î·È
·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î¿ıÂ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.
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ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 33..88.. 

√È ¯ˆÚÔ¯ÚÔÓÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÙË˜ ∞ÓÔÈÎÙ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ Ï‡ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ‰È· Ì·ÁÂ›-
·˜ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÍ ∞ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜. ∂‰Ò ¤¯ÂÈ ı¤ÛË Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘

¤ÁÈÓÂ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈÎ‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Î·È ÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ Â˘ÂÏÈÍ›·, ÂÓÒ, ÛÂ
¤Ó· ·ÌÈÁ¤˜ ·ÓÔÈÎÙfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓÔ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ô‡ÙÂ ÙÔÈ-
Î‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ, ·ÊÔ‡ Ë Ù¿ÍË ¤¯ÂÈ ¯ˆÚÈÎ‹ ˘fiÛÙ·ÛË, Ô‡ÙÂ È‰È·›ÙÂÚË
¯ÚÔÓÈÎ‹ Â˘ÂÏÈÍ›· ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÊÔ‡ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Ù·ÎÙ¤˜ ÒÚÂ˜.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 33..1111..

∞Ú¯ÈÎ¿, Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ ÌÔÓfiÙÔÓÔÈ Î·È Ó· ÂÈÌÂ›ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈ‰ÈÎfi ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ÕÚ· Ë ÚÒÙË ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ÛÙ· “‚È‚Ï›·”. ÿÛˆ˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ù·

ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ Î¿ÔÈ· ÙËÏÂÔÙÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹, ‰È·Ê¿ÓÂÈÂ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ Ì·˜,
‹ Î¿ÔÈÔÈ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ› ÙfiÔÈ ‹ CD Ô˘ ‚Ú‹Î·ÌÂ. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È
fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏËıÒÚ· ·ÛÎ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈË-
ıÔ‡Ó ÔÈ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔÈ Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÌÂ ·˘Ù¤˜, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·fi ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜
ÛÙÈ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜. ∆¤ÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û¯Â‰È¿ÛÔ˘ÌÂ ÔÈ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰Ú·ÛË, ÙÔ
Î·Ó¿ÏÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰ËÏ·‰‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÚÔ‚Ï¤„Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ÊÔÈ-
ÙËÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÙËÏÂÊˆÓÔ‡Ó ÁÈ· ·ÔÚ›Â˜ Î¿ıÂ ∆ÂÙ¿ÚÙË ·fiÁÂ˘Ì·, ‹ Ó·
‰ËÏÒÛÔ˘ÌÂ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È ÔÌ·‰ÈÎ¿ ·fi fiÏÔ˘˜, ¤ÙÛÈ
ÒÛÙÂ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯fiÏÈ· (¿Ú· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË) ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜
ÏÂ˘Ú¤˜.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 33..77.. 

∞Ó ÙÔ ‰Â› Î·ÓÂ›˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ARCS ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙË˜ ·Ú·Î›ÓËÛË˜ (·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ˜ 2.8.1.) ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·! ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ÈÛÔ-

ÛÙ¿ıÌÈÛË˜ ¤¯Ô˘ÌÂ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÂÈÙ˘¯›·˜, ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ, ¤¯Ô˘-
ÌÂ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÌÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ™ÙËÓ ¿ÏÏË fiÌˆ˜ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈÏ¿ÌÂ Î·ı·Ú¿ ÁÈ·
Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ı¤ÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿Ì-
Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ÕÚ· Û˘˙ËÙÒÓÙ·È Â‰Ò ÔÈ 2 ·fi ÙÔ˘˜ 4 ARCS ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 33..66.. 

∞Ú¯ÈÎ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂ¯Ó¿ÌÂ fiÙÈ fiÏÂ˜ ÔÈ ÌÔÚÊ¤˜ Ô˘ ÍÂÊÂ‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓÙ¤-
ÏÔ ÙË˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹˜ “·fi ¤‰Ú·˜” ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, ··ÈÙÔ‡Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜, ad

hoc ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËÌ¤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ∆Ô ı¤Ì· ·˘Ùfi Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÙËÓ ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ 1.6.13. Î·È ıÂˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ.

ªÂ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· Î·ıÔ‰ËÁ‹-
ÛÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡ÌÂ
ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹-Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÛÂ ÚfiÏÔ “Ì·¤ÛÙÚÔ˘”, Î·ıÔ‰ËÁËÙ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ
‹‰Ë ·Ó·ÊÂÚıÂ›. ªÔÚÂ› ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ Ù· È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
Î¿ÔÈˆÓ ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ, Ó· ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Ó· Î¿ÓÂÈ ¯ÚÔÓÔÎ·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi
(fiÏ· ·˘Ù¿ fiÌˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ‰˘Ó¿ÛÙÂ˘ÛË!), Î·È, Ê˘ÛÈÎ¿,
Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜ ‰ÈfiÚıˆÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fi-
ÙËÛË˜. ∂ÛÂ›˜ Ê˘ÛÈÎ¿ Î·Ù·ÁÚ¿„·ÙÂ Î·È ¿ÏÏ· Î·ı‹ÎÔÓÙ·.
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Πάρτε ένα κεφάλαιο από κάποιο παραδοσιακό µάθηµα (όχι πολύ µεγάλο, 3-
4 σελίδες αρκούν). Χρησιµοποιήστε στην ανάγκη κάποιο (διδακτικό)

βιβλίο από το Πανεπιστήµιο ή από το Γυµνάσιο. Προσπαθήστε να το αλλάξετε και
να το κάνετε κατάλληλο για Ανοικτή Εκπαίδευση. ∆ηλαδή πρέπει να:

• Προσθέστε τα “αρχικά και τελικά στοιχεία”, θεµατολογία, σύνοψη κλπ. Αν
θέλετε, ακολουθήστε τη δοµή των δικών µας κεφαλαίων, αν δεν θέλετε, επινοήστε
δική σας µεθοδολογία - θα πρέπει όµως να τη θεµελιώσετε.

• Προσθέστε τους “αλληλεπιδραστικούς κόµβους”, δραστηριότητες, ασκήσεις
και εργασίες. Φυσικά πρέπει να τις επινοήσετε, αλλά και να γράψετε και τις απα-
ντήσεις!

• Περιγράψτε και σε µισή σελίδα πως θα είναι η υποστήριξη του φοιτητή, ποιό
δηλαδή κανάλι επικοινωνίας θα εγκαταστήσετε και πώς αυτό θα λειτουργήσει.

Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε και στη δραστηριότητα 3.11. που εκπονήσατε.

Μια τέτοια εργασία (χωρίς το αρχικό κεφάλαιο, το οποίο απλά το επισυνάπτε-
τε - εκτός αν το έχετε ή µπορείτε να το βρείτε σε ηλεκτρονική µορφή, οπότε µπο-
ρείτε και να το επεξεργαστείτε) πρέπει να είναι γύρω στις 2.000 - 2.500 λέξεις (4-
5 σελίδες). Μπορεί να γίνει και πολύ µεγαλύτερη, προσπαθήστε όµως να περιορι-
στείτε σε αυτό το µέγεθος, καθώς ο σκοπός µας είναι απλά να βιώσετε τη διαδικα-
σία αυτή και όχι να ετοιµάσετε πραγµατικά κάτι.
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Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν, όπως είναι αναµενόµενο, ερευνητικά ερωτή-
µατα σχετικά µε την Ανοικτή Εκπαίδευση. Όµως πρέπει να είναι κανείς ενή-

µερος ότι υπάρχει ήδη, εδώ και πολλές δεκαετίες µάλιστα, αρκετή δηµοσιευµένη
δουλειά, άρα δεν υπάρχει και πολύ έδαφος για ανακαλύψεις και πρωτότυπες
δηµοσιεύσεις.

1.
Το εργαλείο που σκιαγραφήσατε στη ∆ραστηριότητα 3.10. είναι φυσικά η
µεγαλύτερη ερευνητική πρόκληση στην Ανοικτή Εκπαίδευση. Μια λαµπρή

ιδέα που θα ήταν εφαρµόσιµη παντού, θα έλυνε ως δια µαγείας το πρόβληµα της
υποστήριξης, το οποίο θα έδινε µε τη σειρά του µερική λύση και στο πρόβληµα
της αποξένωσης και της αδράνειας. Ποιός λοιπόν θα µπορέσει να έχει αυτή την
απλή και µεγαλοφυή ιδέα; 

2.
Το δεύτερο ερώτηµα σχετίζεται µε το εργαλείο που προτείνεται στην παράλ-
ληλη µελέτη της παραγράφου 3.4. Το εργαλείο αυτό είναι σχετικά νέο

(πρώτη δηµοσίευση το 2002) και δεν έχει εφαρµοστεί ακόµα αρκετά.
Οποιαδήποτε έρευνα που θα το υποστήριζε, θα το απέρριπτε, θα το βελτίωνε ή θα
το τροποποιούσε, θα ήταν και ευπρόσδεκτη.

3.
Υπάρχουν όµως και µικρότερα ερωτήµατα που θα άξιζε να ασχοληθεί
κανείς, όπως για παράδειγµα εναλλακτικοί τρόποι επιλογής (αντί για κλή-

ρωση), ή τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγονται τα “σχετιζόµενα µαθήµατα” στο
αρθρωτό σύστηµα. Υπάρχουν πολλές αντικρουόµενες απόψεις εδώ, άρα κάθε
έρευνα που θα µπορούσε να φωτίσει λίγο παραπάνω το πεδίο θα ήταν επίσης
ευπρόσδεκτη.
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