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Η αρχή της γνωριµίας µας µε το σύνθετο πεδίο της Ανοικτής και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ) δεν είναι και δε θα έπρεπε να είναι

εύκολη. Η ραγδαία αύξηση της επιστηµονικής έρευνας, αλλά και της πρακτικής
εφαρµογής της νέας αυτής εκπαιδευτικής πρακτικής, ωθεί σαφώς πλέον προς την
κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός νέου επιστηµονικού πεδίου. Στον επίδοξο
σπουδαστή λοιπόν, που διψάει να µάθει όσα περισσότερα σχετικά µε τον τοµέα
αυτό, δηµιουργούνται πολλές απορίες και βαθύτερα ερωτήµατα, που ζητούν επι-
τακτικά την απάντησή τους.

Όµως δε θα βιαστούµε. Είναι αρκετά τα πράγµατα που πρέπει να κατανοήσει
κανείς για να σχηµατίσει ένα σαφές πλαίσιο στο οποίο να µπορεί να τοποθετήσει
την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ). Η Εισαγωγή αυτή λοιπόν
έρχεται να καλύψει αυτήν ακριβώς την ανάγκη της πρώτης επαφής µε το νέο
αυτό επιστηµονικό πεδίο.

Μ ε την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου αυτού θα πρέπει συνεπώς να έχετε
εξοικειωθεί µε τα εισαγωγικά θέµατα της ΑεξΑΕ. Θα πρέπει να κατα-

νοείτε τις ανάγκες που έφεραν στη ζωή µας τη νέα αυτή εκπαιδευτική πρακτική,
καθώς και τις βασικές αρχές που την διέπουν, έτσι ώστε να είστε σε θέση να δια-
κρίνετε µε σχετική ευκολία τα περιβάλλοντα και της µορφές ΑεξΑΕ που υπάρχουν
και γεννιούνται γύρω µας. Ή και το αντίθετο, να µπορείτε να διακρίνετε ποιά από
αυτά τα περιβάλλοντα δεν πληρούν τις βασικές αρχές και προδιαγραφές της
ΑεξΑΕ, µε αποτελέσµατα µάλιστα που συχνά προκαλούν πολλές συζητήσεις.

Για να ξεκινήσετε λοιπόν “στα βαθιά” και να αποκτήσετε απ’ ευθείας επαφή µε
τη νέα αυτή µεθοδολογία, ας δοκιµάσουµε ήδη σ’ αυτό το σηµείο µια πρώτη
επαφή µε ένα από τα “εργαλεία” της ΑεξΑΕ.
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Η πορεία µας στην Εισαγωγή αυτή θα πρέπει βέβαια να ξεκινήσει από τις
συνθήκες που δηµιούργησαν την ανάγκη γέννησης της ΑεξΑΕ, καθώς

και από ένα µικρό ιστορικό οδοιπορικό µέχρι τη σηµερινή µορφή της. Θα περι-
γράψουµε τις γενιές της ΑεξΑΕ και θα αναφέρουµε τις βασικές της αρχές, στις
οποίες βέβαια στη συνέχεια θα αναφερόµαστε συνεχώς. Τέλος θα πρέπει να
ψάξουµε τις οµοιότητες και τις διαφορές µε τα παραδοσιακά συστήµατα εκπαί-
δευσης, καθώς και να αναρωτηθούµε για τα - αναπόφευκτα - µειονεκτήµατά της.

Φυσικά θα πρέπει τέλος να ολοκληρώσουµε την εισαγωγή αυτή µε το πότε
συνιστάται και πότε όχι η εφαρµογή κάποιου µοντέλου ΑεξΑΕ, όταν οργανώνου-
µε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα.

Ν έες έννοιες σ’ αυτή την Εισαγωγή είναι βέβαια η ίδια η Ανοικτή και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση, αλλά και όλες όσες σχετίζονται µε τις βασι-

κές αρχές της: τοπική ελευθερία, χρονική ευελιξία, µαθητοκεντρική δοµή, εξα-
τοµικευµένη διδασκαλία, αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση, ευελιξία, προσαρ-
µοστικότητα. Επίσης, θα γνωρίσουµε έννοιες από το γενικότερο πεδίο της εκπαι-
δευτικήςς τεχνολογίας, όπως ο συγχρονικός και ο ασυγχρονικός τρόπος επι-
κοινωνίας και οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, γνωστές µε τη
σύντµηση ΤΠΕ.
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1.1. Η Ανάγκη για Νέες Μορφές Εκπαίδευσης

H έννοια της Aνοικτής και εξ’ Aποστάσεως Eκπαίδευσης δεν είναι καινού-
ρια. Oι ρίζες της βρίσκονται στη βιοµηχανική εποχή, όταν οι οικονοµίες

άρχισαν σταδιακά να επιταχύνονται και να επεκτείνονται για να φτάσουµε στις
µέρες µας στην οικονοµία της πληροφορίας, της γνώσης και της παγκοσµιοποίη-
σης, όπου η πληροφορία είναι πλέον ο τέταρτος συντελεστής της παραγωγής, µαζί
µε τη φύση, την εργασία και το κεφάλαιο (Xαραµής, 1997).  Σε όλο αυτό το χρο-
νικό διάστηµα, που δεν είναι και πολύ µεγάλο - στην ουσία αναφερόµαστε στο δεύ-
τερο µισό του 19ου και στον 20ο αιώνα - παρουσιάστηκαν έννοιες όπως "εξειδί-
κευση"(specialization), "εργάτης γνώσης (knowledge worker)" και "διαχειριστική
ή διοικητική (management)" (Laudon & Laudon, 2000). Έγιναν δηλαδή σηµα-
ντικές αλλαγές στο εργασιακό πεδίο, όπου, ειδικά στις µέρες µας, συχνά παρου-
σιάζεται πλέον το φαινόµενο να περικόπτονται θέσεις εργασίας γιατί δεν ανταπο-
κρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, ενώ παράλληλα παρατηρείται έλλειµα προσφο-
ράς για την κάλυψη νέων θέσεων - απαιτητικών από κάθε άποψη - που δηµιουρ-
γούνται.

Προφανώς οι παραδοσιακές µέθοδοι, οι προσφερόµενες µε τα κλασικού τύπου
σχολεία και πανεπιστήµια δεν µπορούσαν εδώ να βοηθήσουν στην ανάγκη της
διαρκούς επιµόρφωσης και της εξειδίκευσης και έπρεπε να βρεθεί µια άλλη, πιο
ευέλικτη λύση. Bρισκόµαστε συνεπώς αντιµέτωποι µε το βασικό σηµείο γέννεσης
της ΑεξΑΕ, τις ανάγκες για εκπαίδευση που δηµιουργούνται στο εργασιακό πεδίο
και δεν µπορούν να καλυφθούν µε τις παραδοσιακές µεθόδους εκπαίδευσης.
Έννοιες όπως οι προαναφερθείσες "διαρκής επιµόρφωση" και "εξειδίκευση",
αλλά και η "δια βίου εκπαίδευση" που εµφανίστηκαν πρόσφατα στο εργασιακό
πεδίο, είναι άµεσο αποτέλεσµα του τεχνολογικού καλπασµού, της βελτίωσης των
συνθηκών ζωής και της αύξησης της παραγωγικότητας σε όλους τους τοµείς της
ανθρώπινης δραστηριότητας.

Παράλληλα, στον ακαδηµαϊκό τοµέα, η έκρηξη της ζήτησης για σπουδές µετα-
πτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, µαζί µε την παγκοσµιοποίηση της γνώσης,
έκαναν προφανές ότι οι επιστήµες δεν είναι "µια χούφτα", όπως τις περιέγραψε ο
Aριστοτέλης, αλλά απλώνονται σε ένα ευρύ φάσµα της ανθρώπινης γνώσης. Στην
εξέλιξη αυτή της επιστήµης πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι επιτακτικές σύγχρονες
ανάγκες που υπαγορεύουν και καθοδηγούν τη µετεξέλιξη του παγκόσµιου επιστη-
µονικού πλαισίου.

Είναι ευρέως πλέον παραδεκτό ότι τρείς είναι οι βασικοί άξονες εξελίξεων που
άλλαξαν (και συνεχίζουν να αλλάζουν) τον κόσµο µας τα τελευταία χρόνια: ο οικο-
νοµικός, ο τεχνολογικός και ο κοινωνικός - πολιτισµικός.
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Aπό όλο αυτό το σύµπλεγµα αναγκών και εξελίξεων - που ο µεταβιοµηχανικός
κόσµος χρειάστηκε χρόνο για να το αντιληφθεί - αναδύθηκε σε καθοριστικότερο
ίσως παράγοντα η έννοια της τεχνολογίας. Φωτισµένα µυαλά έβρισκαν πάντα
πρωτοποριακούς δρόµους: ο Charles Babbage οραµατίστηκε το 1812 και σχεδία-
σε στο Πανεπιστήµιο του Cambridge την "αναλυτική µηχανή" που θεωρείται ο
πρόγονος των H/Y, ενώ ο Vannevar Bush περιέγραψε το 1945 το υπερκείµενο και
µέσω αυτού το Internet (Bush, 1945). Kοινός παρονοµαστής και για τους δύο
ήταν το γεγονός ότι το επίπεδο της υπάρχουσας τότε τεχνολογίας δεν έκανε εφικτή
την πραγµατοποίηση τέτοιων ιδεών, µε αποτέλεσµα, τη µεν µηχανή του Babbage
να την ονοµάσουν οι σύγχρονοί του "παλαβωµάρα του Babbage", ο δε Bush, πιο
τυχερός, να χρειαστεί να περιµένει δυο δεκαετίες για να εξελίξει ο Tim Berners-Lee
τη γλώσσα HTML του Internet στο CERN της Eλβετίας. Oι σπόροι δηλαδή και
των δύο θα φύτρωναν αργότερα µε βασικό άξονα την τεχνολογική εξέλιξη. Στην
πράξη, η συνισταµένη αυτού του συνδυασµού αναγκών και τεχνολογίας είναι σε
τελική ανάλυση αυτό που βιώνουµε σήµερα σε µεγάλη κλίµακα παγκοσµίως, αλλά
και στην Eλλάδα: οι εργαζόµενοι πρέπει να εκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά δια-
στήµατα, να εξειδικεύονται και να αποκτούν ευχέρεια στη χρήση νέων τεχνολο-
γιών. Γίνεται συνεπώς προφανές ότι ο τεχνολογικός παράγοντας επηρεάζει βαθιά
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Ο 
ικονοµία: Η άνοδος του κόστους εργασίας, της αµοιβής µε απλά λόγια των εργαζοµέ-

νων, και η αύξηση του κύκλου εργασιών όλων σχεδόν των παραδοσιακών εταιρειών

που προήλθε κυρίως από την παγκοσµιοποίηση του εµπορίου, έκλεισε και ιστορικά την παλαιά

οικονοµική τάξη πραγµάτων (Βεργόπουλος, 1986, σ.219). Όµως ένας καλύτερα αµοιβόµενα

εργαζόµενος είναι ένα ακριβό κεφάλαιο που πρέπει να είναι πάντα αποδοτικό, άρα εκπαιδευ-

µένο...

Τ 
εχνολογία: Η επιστηµονική και τεχνολογική έκρηξη είναι ίσως ό πλέον προφανής τοµέ-

ας της ανθρώπινης εξέλιξης. O “Νόµος του Moore” λέει για παράδειγµα ότι η ισχύς των

ηλεκτρονικών υπολογιστών θα διπλασιάζεται κάθε 18 µήνες, και το παράδοξο είναι ότι ο νόµος

αυτός ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, όσο και αν οι επιστήµονες τον χλευάζουν και πιστεύουν ότι

θα “ξεφουσκώσει” σύντοµα... Αυτό που µας ενδιαφέρει όµως εδώ είναι το θέµα της ηµιζωής των

γνώσεων, η απαξίωση δηλαδή των µισών από τις αποκτηθείσες γνώσεις. Σύµφωνα µε τον

Bonikos (1994) στη µηχανική η ηµιζωή των γνώσεων υπολογίζεται σε 5-7 χρόνια, στη διοίκηση

επιχειρήσεων 5-8 χρόνια, στη βιοτεχνολογία 5-6 χρόνια, στην ιατρική 3-5 χρόνια και στην πλη-

ροφορική 1-2 χρόνια! Προφανής και µοναδική λύση: η δια βίου εκπαίδευση των επιστηµόνων

και των “εργατών γνώσης” σε κάθε σχεδόν τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας...

Κ 
οινωνία - Πολιτισµός: Ο ραγδαίος εκσυγχρονισµός του πρωτογενούς τοµέα παραγω-
γής και η επίσης ραγδαία αύξηση του τριτογενούς (υπηρεσίες) καθώς και η µαζική εισ-

ροή του γυναικείου εργατικού δυναµικού στον εργασιακό χώρο, έφεραν την ανάγκη της εκπαί-

δευσης µέσα στον ίδιο το χώρο της εργασίας. Παράλληλα, η αύξηση του βιοτικού επιπέδου των

πολιτών εµφανίζει την ανάγκη για ποιοτική βελτίωση της προσωπικότητάς τους, που και αυτή

κατά µεγάλο µέρος εκφράζεται από τα µεµονωµένα άτοµα σαν επένδυση σε εκπαίδευση ...



και την εκπαιδευτική διαδικασία µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός νέου επιστη-
µονικού πεδίου, την εκπαιδευτική τεχνολογία. Η σύντηξη τέλος αυτού του πεδί-
ου µε την ΑεξΑΕ δίνει ενδιαφέροντα αποτελέσµατα αλλά και παρενέργειες, οι οποί-
ες οριοθετούν το σηµερινό πεδίο εφαρµογής όπως το βιώνουµε και τα πραγµα-
τευόµαστε σ’ αυτό το βιβλίο.

1.2. Παραδείγµατα ΑεξΑΕ

M ε δεδοµένη τη µεγάλη οργανωτική πληθώρα των υπαρχόντων περιβαλ-
λόντων Aνοικτής και εξ’ Aποστάσεως Eκπαίδευσης και το µεγάλο

φάσµα αναγκών που αυτά καλύπτουν (βλέπε παρακάτω παραδείγµατα), είναι προ-
φανής η δυσκολία του να είναι κανείς απόλυτος στη µορφή και στο εκπαιδευτικό
πλαίσιο που ακολουθούν, όπως και στις οµοιότητες και τις διαφορές που παρου-
σιάζουν σε σχέση µε τους παραδοσιακούς τρόπους παροχής εκπαίδευσης από ένα
κλασικό εκπαιδευτικό ίδρυµα. Θα επιχειρήσουµε συνεπώς στη συνέχεια µια "προ-
σέγγιση µέσου όρου" , θα αναφέρουµε δηλαδή τι ισχύει σε γενικές γραµµές, χωρίς
να ασχοληθούµε µε τις - υπαρκτές και πολλές - διαφοροποιήσεις.

Aπό το Aνοικτό Πανεπιστήµιο Anadolu της Kωνσταντινούπολης που είναι από
τα µεγαλύτερα στον κόσµο σε αριθµό φοιτητών (470.000 άτοµα), όπου όµως χρη-
σιµοποιούνται µόνο τα βασικά σε διδακτικό υλικό (κυρίως έντυπα και κασέτες
ήχου) (EAΠ, 1998) µέχρι τα αµερικανικά ανοικτά πανεπιστήµια µε χρήση τηλε-
διάσκεψης (videoconferencing) και µάθησης µέσω ∆ιαδικτύου (web-based
learning), υπάρχει ένα ευρύ φάσµα διαδικασιών και µεθόδων. Eξέχουσα θέση σε
γενικές γραµµές κατέχει παγκοσµίως το ραδιόφωνο και η τηλεόραση που φαίνε-
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¶ ¿ÚÙÂ Û·Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Î·È ı¤ÛÙÂ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜
·Ú¯ÈÎ¿ Î¿ÔÈ· ‚·ÛÈÎ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: 

ñ À‹Ú¯Â Ô ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ·˘Ùfi˜ (Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˜) ¯ÒÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÈÒÓ·; 
ñ ∞Ó Ó·›, Â›¯Â ÙËÓ ›‰È· ÌÔÚÊ‹;

¶ ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙÂ ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·-
Îfi ·˘Ùfi ¯ÒÚÔ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÔÈÎÔÓÔÌ›· - ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· - ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È

Î·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÙÈ˜.

ñ ¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ fiÙÈ ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Â¤-
ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔÌ¤· Û·˜; ∂ÍËÁ‹ÛÙÂ ÛÂ ‰˘Ô ÙÚÂ›˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜.

ñ ¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰È·ÚÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË; ∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜
‹/Î·È Ù· ıÂÌ·ÙÈÎ¿ Â‰›·.
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ται να είναι δεύτερα µετά το έντυπο υλικό (αντιτιθέµενα έντονα στην έννοια της
"ελευθερίας του χρόνου" που θα συζητήσουµε αργότερα), ενώ υπάρχει και η έντο-
νη προσπάθεια από πολλές υλοποιήσεις για την ίδρυση και λειτουργία εργαστη-
ρίων σε ορισµένους και καθορισµένους τόπους.

Aς αναφέρουµε όµως πρώτα κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα από το
χώρο και της παραδοσιακής, αλλά και της Aνοικτής και εξ’ Aποστάσεως
Eκπαίδευσης:
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¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·

1.
Tο Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης είναι από τα µεγαλύτερα εκπαιδευτικά

ιδρύµατα της χώρας. Iδρύθηκε το 1925 και πέρασε από πολλές διαφοροποιήσεις µέχρι τη

σηµερινή µορφή του. Σήµερα περιλαµβάνει 38 Tµήµατα, οργανωµένα σε 10 Σχολές καθώς και

τρία ανεξάρτητα Tµήµατα. Σύµφωνα µε το ίδιο το AΠΘ, "κάθε Τµήµα καλύπτει το γνωστικό

αντικείµενο µιας επιστήµης και χορηγεί ενιαίο πτυχίο. Το Τµήµα έχει την ευθύνη της εκπαιδευ-

τικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο γνωστικό αντικείµενο της επιστήµης που καλύπτει",

ενώ "κάθε Τµήµα χωρίζεται σε Τοµείς που συντονίζουν τη διδασκαλία µέρους του γνωστικού

αντικειµένου του Τµήµατος, που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πεδίο της επιστήµης". (AΠΘ, 2003)

2.
Tο Πανεπιστήµιο του Nοτίου Eιρηνικού (University of South Pacific - USP) έχει τις κεντρι-

κές του εγκαταστάσεις στη Suva, στα νησιά Fiji και παραρτήµατα στη Vanuatu και στη

Samoa, εξυπηρετώντας 12 εθνότητες: νησιά Cook, Fiji, Kiribati, νήσους Marshal, Nauru, Niue,

Samoa, νησιά Solomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu και Vanuatu. Tα νησιά αυτά αποτελούν τα τρία

κράτη του Nοτίου Eιρηνικού - Mελανησία, Πολυνησία και Mικρονησία- µε διαφορετική προφα-

νώς πολιτισµική σύνθεση και µια πληθώρα περίπου 200 διαφορετικών γλωσσών! (Mugler &

Landbeck, 2000). Προφανώς το USP είναι υποχρεωµένο να προχωρήσει σε παροχή Eκπαίδευσης

από Aπόσταση στα προπτυχιακά του τµήµατα και σε Aνοικτή και εξ’ Aποστάσεως Eκπαίδευση

για τα µεταπτυχιακά του και την επιµόρφωση. H µεθοδολογία που χρησιµοποιεί αυτό το

Πανεπιστήµιο µοιάζει πολύ µε αυτή του Eλληνικού Aνοικτού Πανεπιστηµίου: οι φοιτητές λαµ-

βάνουν ένα "πακέτο σπουδών" ταχυδροµικά που πρέπει να το µελετήσουν, ενώ στη συνέχεια πρέ-

πει να εκπονήσουν εργασίες και να δώσουν εξετάσεις για να πιστοποιήσουν την αποκτηθείσα

γνώση.

3.
Tο Aνοικτό Πανεπιστήµιο - the Open University - του Λονδίνου είναι το µεγαλύτερο

Πανεπιστήµιο του Hνωµένου Bασιλείου µε περισσότερους από 200.000 φοιτητές και από

την ίδρυσή του το 1969 έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 2 εκατοµµύρια φοιτητές (OU, 2000).

Προσφέρει 300 προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στις τέχνες, µοντέρνες

γλώσσες, κοινωνικές επιστήµες, επιστήµες υγείας, µαθηµατικά και πληροφορική, θεολογία, επι-

χειρήσεις και µάνατζµεντ, εκπαίδευση και νοµική. Tα µαθήµατα χρησιµοποιούν το ειδικό έντυπο

υλικό του Πανεπιστηµίου, προγράµµατα ραδιοφώνου και τηλεόρασης, κασέτες ήχου και βίντεο,

λογισµικό υπολογιστών και πειραµατικά σύνολα (κίτ) για το σπίτι. H προσωπική επαφή του

σπουδαστή µε τον επαιδευτή πραγµατοποιείται µε ένα δίκτυο 330 τοπικών κέντρων στο

Hνωµένο Bασίλειο και στον υπόλοιπο κόσµο, αλλά και µε ετήσια εργαστήρια/σεµινάρια, συνή-

θως το καλοκαίρι. Όµως το OU στηρίζει τις δραστηριότητές του και στη χρήση της πληροφορι-

κής τεχνολογίας: περισσότερα από 150 προγράµµατα µε 62.000 φοιτητές χρησιµοποιούν υπολο-

γιστές, πληροφορική και τηλεµατική τεχνολογία, εικονικά µαθήµατα και ηλεκτρονικές οµά-



1.3. Λίγη Ιστορία

Ή δη στις µικρές αποικιακές αγγλοσαξωνικές κοινωνίες του 19ου αιώνα,
στις νεαρές τότε Ηνωµένες Πολιτείες, στη Νότια Αφρική, στον Καναδά,

στην Αυστραλία, άρχισε να εµφανίζεται η ανάγκη για µια µορφή εκπαίδευσης
“µερικού χρόνου” (part time), ίσως µε µια µορφή µοριοδότησης µε διδακτικές
µονάδες. Οι Rumble & Harry (1982) αναφέρουν ότι συγχρόνως µε το κίνηµα για
κοινωνική επέκταση και αναδιοργάνωση, αναπτύχθηκε στις κοινωνίες αυτές και η
ιδέα ενός πανεπιστηµίου, το οποίο θα δίδασκε τους φοιτητές εκείνους, που δεν
είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν κανονικές τάξεις.
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δες συζητήσεων (virtual tutorias και discussion groups), πολυµεσικό διδακτικό υλικό και

συνεδριάσεις υποστηριζόµενες από υπολογιστή (computer mediated conferences). Oι φοιτητές

διαβάζουν συνολικά περισσότερα από 170.000 email και µηνύµατα νέων (newsgroups) τη µέρα,

ενώ πέντε από τα προγράµµατα του OU παρέχονται αποκλειστικά µέσω του ∆ιαδικτύου, µεταξύ

των οποίων και το µεταπτυχιακό στην Aνοικτή και εξ' Aποστάσεως Eκπαίδευση.

4.
Tο Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήµιο (EAΠ) ιδρύθηκε το 1992 µε το άρθρο 27 του νόµου

2083/92. Tη σηµερινή του µορφή την πήρε τελικά µε το νόµο 2552/97 και περιλαµβάνει

τέσσερις Σχολές: Aνθρωπιστικών Σπουδών, Kοινωνικών Eπιστηµών, Θετικών Eπιστηµών και τη

Σχολή Tεχνολογίας και Eφαρµοσµένων Tεχνών. Η φυσιογνωµία του καθορίζεται κυρίως από την

υιοθέτηση του αρθρωτού συστήµατος και έχει σαν βασική λειτουργική µονάδα τη “Θεµατική

Eνότητα - ΘΕ”, η οποία καλύπτει ένα διακεκριµένο γνωστικό αντικείµενο σε προπτυχιακό ή

µεταπτυχιακό επίπεδο και οι οποίες (Θεµατικές Eνότητες) συγκροτούν τα προγράµµατα σπου-

δών που παρέχονται από τις τέσσερις Σχολές του Iδρύµατος. (EAΠ, 1998) ∆εν υπάρχει δηλαδή

η έννοια του "τµήµατος" των παραδοσιακών πανεπιστηµίων που χορηγούν ενιαίο πτυχίο, αλλά

της Θεµατικής Eνότητας, που ο συνδυασµός τους οδηγεί σε ολοκλήρωση του εκάστοτε κύκλου

σπουδών (αρθρωτό σύστηµα).

æ ¿ÍÙÂ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ ÂÚ›Á˘ÚÔ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ¤Ó·
·ÎfiÌ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹˜ Î·È ¤Ó· ÂÍ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜. ∞Ó

‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÂÛÙÂ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Î¿ÔÈÔ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÙÂ ÛÙË ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·
1.1.

¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ ÙÒÚ· Ó· ‰ÒÛÂÙÂ ÌÈ· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜, ·Ó¿ÏÔÁË ÌÂ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·Ú·-
‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ, fi¯È fiÌˆ˜ ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜. 

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙÒÚ· ·Ó ÚÔ‚Ï¤„·ÙÂ fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ô˘ ¤ÚÂÂ ÛÙË
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1.1. Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙÂ ·Ó¿ÏÔÁ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÚ¿„·ÙÂ ÛÙÈ˜ ÛÂÈÚ¤˜ Ô˘ ·Ê‹-
Û·ÙÂ ÎÂÓ¤˜.
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Η ιδέα βρήκε πρόσφορο έδαφος και το 1874 πρώτο το Illinois State University
και στη συνέχεια το 1889 το Queen’s University στο Ontario και το 1891 το
University of Chicago ξεκίνησαν προγράµµατα σπουδών δι’ αλληλογραφίας. Η
ζήτηση που ακολούθησε ανάγκασε στις αρχές του 20ου αιώνα και άλλα πανεπι-
στήµια, σε όλο σχεδόν τον κόσµο, αλλά και εξωπανεπιστηµιακούς φορείς να δρα-
στηριοποιηθούν στο χώρο, προσφέροντας µια πληθώρα προγραµµάτων. Σύντοµα
ακολούθησαν οι σκανδιναβικές χώρες και οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Το 1930 το BBC στη Μεγάλη Βρεττανία και το 1939 το σχολείο για τους µετα-
νάστες στη Γαλλία ξεκίνησαν προγράµµατα επιµόρφωσης µέσω ραδιοφώνου, ενώ
σύντοµα όλες οι τεχνολογικές ανακαλύψεις έµελλε να ενσωµατωθούν στη νέα
µορφή εκπαίδευσης: το τηλέφωνο και αργότερα η τηλεόραση ήρθαν να βοηθή-
σουν το ραδιόφωνο και να δώσουν µια πιο ζωντανή έκφραση στα µαθήµατα, ενώ
λίγο αργότερα το βίντεο έκανε εφικτή την πρόσωπο µε πρόσωπο ασυγχρονική
(asynchronous) διδασκαλία, χωρίς όµως δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε το
δάσκαλο. Τέλος στις µέρες µας οι σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) υπόσχονται να υποστηρίξουν και τη διαλογικότητα του φοι-
τητή µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον, κλείνοντας έτσι ένα ακόµη χάσµα µεταξύ της
παραδοσιακής και της εξ αποστάσεως προσέγγισης.

Είναι προφανές πλέον ότι µπορούµε να κατατάξουµε τις γενιές των συστηµά-
των ΑεξΑΕ χρονικά και ποιοτικά σε τρείς βασικές περιόδους:

• 1η Γενιά: Μαθήµατα δι’ αλληλογραφίας.

• 2η Γενιά: Χρήση τεχνολογιών. Ραδιόφωνο, τηλέφωνο, τηλεόραση και βίντεο
συνεπικουρούν το έντυπο υλικό ή προσφέρουν αυτοτελείς κύκλους µαθη-
µάτων.

• 3η Γενιά: Οι νέες τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) υπό-
σχονται να αποκαταστήσουν την αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ διδασκό-
ντων και διδασκοµένων και να αυξήσουν τη διαλογικότητα του φοιτητή µε
το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η χρήση του Internet σαν µέσου διανοµής του
εκπαιδευτικού υλικού επιβλήθηκε σχεδόν ακαριαία.
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Οι 3Οι 3

γενιές  γενιές  

1. Ταχυδροµική: ∆ι’

αλληλογραφίας

2. Ραδιο-τεχνολογι-

κή: Ραδιόφωνο,

τηλεόραση, τηλέφω-

νο, βίντεο

3. Τηλεµατική:

Υπολογιστές,

Internet

Το έντυπο υλικό

παραµένει και στις

τρείς, αν και στην

τρίτη πολλοί παρο-

χείς προσπαθούν να

το υποκαταστήσουν

µε άλλες προσεγγί-

σεις...

ªÂÏ¤ÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜

Ή 
δη από τις δεκαετίες του 1950-60 είχε γίνει εµφανής η τάση στα µεγάλα εκπαιδευτικά

ιδρύµατα του εξωτερικού για τη δηµιουργία προγραµµάτων ΑεξΑΕ, ενώ η τάση αυτή

έλαβε τη µορφή επιδηµίας και συναγωνισµού στις δεκαετίες 80-90, συγχρόνως µε την έκρηξη των

Νέων Τεχνολογιών.

Φυσικά, δεν εφαρµόστηκε η ΑεξΑΕ σε όλες τις χώρες µε την ίδια µορφή και επιτυχία. Στη

Σκανδιναβία δεν αποτελούν τα πανεπιστήµια τον κύριο φορέα παροχής εξ αποστάσεως εκπαί-

δευσης, αλλά οι ιδιωτικοί οργανισµοί, ενώ, αντίθετα, στην Κίνα το κρατικό “Κεντρικό

Τηλεοπτικό και Ραδιοφωνικό Πανεπιστήµιο της Κίνας” παράλληλα µε το ραδιόφωνο και την

τηλεόραση διατηρεί 2.095 κέντρα σπουδών κατανεµηµένα σε όλη την επικράτεια, τα περισσότερα

από οποιοδήποτε άλλο κράτος! Στη Γερµανία, ένα από τα πρώτα ανοικτά πανεπιστήµια του
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κόσµου, το Fernuniversität στο Hagen αποφεύγει τη χρήση ραδιοφώνου, ενώ ίσως το πιο

διάσηµο πανεπιστήµιο, το Open University στη Μεγάλη Βρεττανία προσπαθεί να ισορροπήσει

όλες τις τάσεις: έντυπο υλικό, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές, νέες τεχνολογίες και

πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις καθώς και εργαστήρια συνθέτουν ένα περίπλοκο εκπαιδευτι-

κό τοπίο, το οποίο φιλοδοξεί να παρέχει σπουδές εφάµιλλου επιπέδου µε τα άλλα παραδοσιακά

ιδρύµατα. Οι αριθµοί των φοιτητών και τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα, το επαληθεύουν.

Ίσως θα έπρεπε να κάνουµε ιδιαίτερη µνεία στο σηµείο αυτό σε πιο “άγνωστες” εφαρµογές της

ΑεξΑΕ ανά τον κόσµο. Για παράδειγµα, δεν ήταν για πολλά χρόνια γνωστό αν υπήρχε καν

κάποια µορφή ΑεξΑΕ στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Όµως µε την κατάρρευση των εκεί

καθεστώτων, πολλά στοιχεία ήρθαν στο φώς και µεγάλη ήταν η έκπληξη του δυτικού κόσµου

όταν πληροφορήθηκε ότι σε πολλά σηµεία η εκπαίδευση στα κράτη αυτά ήταν πιό προχωρηµένη

από ότι στα δυτικά. Ενδεικτικά, έγινε γνωστό ότι στην πρώην Σοβιετική Ένωση και σε ποσοστό

49% κάθε “κανονικός” φοιτητής είχε στη διάρκεια των σπουδών του λάβει και κάποια µορφή εξ

αποστάσεως εκπαίδευσης! Επίσης πρέπει να αναφερθεί και η σχετική υστέρηση της Αφρικής (µε

εξαίρεση τη Νότια Αφρική) και της Κεντρικής και Νότιας Αµερικής σε σχέση µε τον υπόλοιπο

κόσµο. Εδώ οι οικονοµικοί και πολιτικοί παράγοντες αποδεικνύονται περισσότερο ισχυροί από

τη θέληση των εκπαιδευτικών δοµών. Τέλος, µεγάλη ανοµοιοµορφία παρατηρείται στην Ασία. Το

ανοικτό πανεπιστήµιο Terbuka της Ινδονησίας βρίσκεται ψηλά στους σχετικούς πίνακες µε χρήση

πολλών εκπαιδευτικών µορφών, εργαστηριακά κιτ που µοιράζονται στους φοιτητές και 32

κέντρα σπουδών. Το τουρκικό Anadolu, όπως ήδη αναφέραµε, είναι το µεγαλύτερο σε αριθµό

σπουδαστών (470.000) ξεπερνώντας ακόµα και τα δύο µαζί κινεζικά (σύνολο 400.000), την ίδια

στιγµή που το µικρό Χονγκ Κονγκ παρουσιάζει δύο ανοικτά πανεπιστήµια µε 60.000 φοιτητές,

ενώ έκπηξη αποτελεί η Ιαπωνία που δεν φαίνεται να ακολουθεί, αφού τα δύο ανοικτά της ιδρύ-

µατα έχουν µόνο 55.000 φοιτητές!

Τα στοιχεία αυτά, που βασίζονται σε έρευνες του τέλους της δεκαετίας του 90, αλλάζουν

βέβαια ραγδαία, πράγµα που σηµαίνει ότι η σηµερινή κατάσταση µάλλον δεν ανταποκρίνεται

πλέον στην πραγµατικότητα. που µόλις περιγράψαµε...

¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία σχετικά µε την ιστορία της ΑεξΑΕ στον πρώτο τόµο των

βιβλίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ, 1998α) που είναι σχετικά µε την ΑεξΑΕ.

Επίσης, αν έχετε πρόσβαση στο Internet, µπορείτε να επισκεφθείτε τους εξής δικτυακούς τόπους

(και να ξεκινήσετε από εκεί, αφού το πεδίο είναι αχανές):

hhttttpp::////wwwwww..mmeeddiiaa--vviissiioonnss..ccoomm//eedd--ddiissttllrrnn11..hhttmmll

hhttttpp::////wwwwww..ppbbss..oorrgg//aallss//ddllwweeeekk//hhiissttoorryy//

hhttttpp::////wwwwww..ooppeenn--uunniivveerrssiittiieess..ccoomm//uuss//ddll//hhiissttoorriiaa..hhttmm



1.4. Φορείς Παροχής ΑεξΑΕ

Π οιές είναι όµως οι γενικές κατηγορίες φορέων που µπορούµε να κατατά-
ξουµε τους παροχείς ΑεξΑΕ στην Ελλάδα και µε το βλέµµα στραµµένο

στο κοντινό µας µέλλον; Γενικά, όλοι οι συγγραφείς του χώρου συµφωνούν ότι
τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες φορέων παροχής εξ Aποστάσεως Εκπαίδευσης,
τουλάχιστον στην τωρινή κατάσταση των πραγµάτων:

1. Τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Το Ελληνικο Ανοικτό Πανεπιστήµιο
είναι βέβαια το πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγµα, όµως και πολλά άλλα τριτο-
βάθµια ιδρύµατα κινούνται προς το χώρο αυτό µε δειλά βήµατα. Πολλές προσπά-
θειες υβριδικής µορφής - παραδοσιακά τµήµατα εµπλουτισµένα µε κάποια µορφή
εξ Αποστάσεως εκπαίδευση - αποτελούν την αιχµή του δόρατος για τη διείσδυση
και καταξίωση της µορφής αυτής στη συνείδηση της κοινωνίας. Στις Ηνωµένες
Πολιτείες βέβαια δύσκολα θα βρεί κανείς τριτοβάθµιο ίδρυµα που να µην παρέχει
κάποιας µορφής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στην Ελλάδα όµως είµαστε ακόµα
στην αρχή.

2. Συνεργασίες φορέων µε τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Εδώ υπάρ-
χει κάποια µεγαλύτερη ευελιξία, αφού ένα κονσόρτιουµ φορέων µπορεί να βαφτί-
σει ένα τέτοιο πρόγραµµα “ερευνητικό” και να ζητήσει µάλιστα και τη χρηµατοδό-
τησή του. Το πλεονέκτηµα αυτής της µορφής είναι ότι µπορεί να αφήσει πολύτι-
µη γνώση δηµιουργίας και διαχείρισης αυτής της µορφής εκπαίδευσης, αλλά το
µεγάλο µειονέκτηµα είναι ότι αυτά τα σχήµατα δεν έχουν µακροβιότητα συνήθως
περισσότερη από τη διάρκεια του προγράµµατος.

3. Μη πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και ιδιωτικοί φορείς. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν µεγάλοι κρατικοί οργανισµοί, µη πανεπιστηµιακοί, όπως νοσοκοµεία ή
ΟΤΑ, αλλά και όλες οι ιδιωτικές εταιρείες. Συνήθως το κίνητρο σε αυτούς τους
οργανισµούς είναι η κατάρτιση του προσωπικού τους. Η επικρατούσα µορφή
κατάρτισης εδώ είναι βέβαια ακόµα τα σεµινάρια, όµως είναι πλέον σαφής η ζήτη-
ση για µια πιο οικονοµική και ευέλικτη λύση, όπως θα ήταν η ΑεξΑΕ. Τέλος, στην
κατηγορία αυτή ανήκουν και πολλοί ιδιωτικοί φορείς παροχής εκπαίδευσης κερ-
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∞ fi ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂÏ¤ÙË Ô˘ ÌfiÏÈ˜ ·Ó·ÙÚ¤Í·ÙÂ, ÚÔÛ·ıÂ›ÛÙÂ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂ-
ÙÂ ÔÈ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÁÎfiÛÌÈÂ˜ Ù¿ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ∞ÂÍ∞∂. 

∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ·Ó¿ ‹ÂÈÚÔ (ÔÏ‡ Û˘ÓÔÙÈÎ¿) ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜. ∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ Â›ÛË˜, Ï›ÁÔ
ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿, Î¿ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ Û·˜ ¤Î·Ó·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË ·fi ÙÈ˜ “˘ÛÙÂÚÔ‡ÛÂ˜”
ÂÚÈÔ¯¤˜, ‹ Î·È ·fi ÙÈ˜ ÚˆÙÔfiÚÂ˜.

™˘ÓÔÏÈÎ¿ ÌË ÁÚ¿„ÂÙÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈÛ‹ ÛÂÏ›‰·.
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δοσκοπικού χαρακτήρα (ΙΕΚ, ΚΕΚ, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών κλπ). Οι
προσπάθειες αυτές συναντούν προς το παρόν πολλά νοµικά προβλήµατα, κυρίως
ως προς την αναγνώριση του τίτλου σπουδών που χορηγούν, και πολλές φορές όχι
άδικα, αφού η οργάνωση ενός τέτοιου περιβάλλοντος δεν αντιµετωπίζεται συχνά
µε τη σοβαρότητα που πρέπει.

Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο η σηµασία που έχει το νοµικό θέµα της
αναγνώρισης παροχής εκπαίδευσης από απόσταση. Για την ώρα, µόνο το
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο έχει το δικαίωµα να παρέχει τίτλους σπουδών
αναγνωρισµένους από το ελληνικό δηµόσιο. Καθώς όµως η πίεση για την ανα-
γνώριση των οµοειδών τίτλων άλλων ευρωπαϊκών ιδρυµάτων (πχ. βρετανικό
Ανοικτό Πανεπιστήµιο) αυξάνει, τα πράγµατα αναµένεται να αλλάξουν σύντοµα µε
την κάλυψη του νοµοθετικού αυτού κενού. Προφανώς θα υπάρξουν και οι ανά-
λογες ρυθµίσεις ώστε να αποφευχθούν στο µέλλον παραδείγµατα προχειρότητας
του τύπου “σπουδάστε στο εξωτερικό, από ...το σπίτι σας”!

1.5. Τα Θεµέλια της ΑεξΑΕ

A πό τα παραδείγµατα των ανοικτών και εξ αποστάσεως µορφών εκπαίδευ-
σης που αναφέραµε προηγουµένως, αλλά και από την εµπειρία µας από

τις παραδοσιακές µορφές εκπαίδευσης, µπορούµε να συνάγουµε συνοπτικά ότι ο
παραδοσιακός δια ζώσης τρόπος διδασκαλίας παρουσιάζει τρείς περιορισµούς:
τοπικούς, χρονικούς και ευελιξίας. O τοπικός περιορισµός (η φυσική δηλαδή
παρουσία του φοιτητή στον χώρο διδασκαλίας) καταργείται σχεδόν τελείως στην
AεξAE -βλέπε παράδειγµα του USP. Bασιζόµενοι στη συνιστώσα της τεχνολογίας
µπορούµε να πούµε ότι η έννοια της "φυσικής απόστασης" έχει πάψει πλέον να
είναι εµπόδιο και δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα της εκπαί-
δευσης (Lionarakis, 1999). Aπό την άλλη µεριά και ο χρονικός περιορισµός (το
αυστηρό χρονοδιάγραµµα παρακολούθησης της “παράδοσης”) καταργείται και
αυτός από τη φύση της AεξAE, αφού πλέον µιλάµε για µαθητοκεντρική µορφή
εκπαίδευσης: στο συµβατικό σύστηµα, σηµείο αναφοράς είναι οι ώρες διδασκα-
λίας του διδάσκοντα, ενώ στην AεξAE οι ώρες µελέτης και άσκησης των διδασκο-
µένων. Mπορούµε να πούµε ότι, στη µορφή της AεξAE που εφαρµόζεται προς
στιγµήν τουλάχιστον από τους περισσότερους παροχείς, το εκπαιδευτικό “πακέτο”
αναλαµβάνει το ρόλο του διδάσκοντα, συνεπώς δεν υπάρχει η έννοια της “ώρας
διδασκαλίας”. Όσο δε για την προσαρµοστικότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης,
στην AεξAE παρουσιάζεται η ευκαιρία και η πρόκληση συγχρόνως για πιο ευέλι-
κτα προγράµµατα σπουδών που να εναρµονίζονται µε το σηµερινό εργασιακό περι-
βάλλον - βλέπε το παράδειγµα των Aνοικτών Πανεπιστηµίων (OU και EAΠ) - σε
αντίθεση µε τα αυστηρά δοµηµένα τµήµατα των κλασικών Πανεπιστηµίων.

Πρέπει να τονίσουµε σε αυτό το σηµείο ότι δεν είναι µόνο αυτές οι βασικές
αρχές της ΑεξΑΕ. Ας ονοµάσουµε αυτές τις αρχές “θεµέλια της ΑεξΑΕ”, διότι,

ΜΜαθητοκεντρικήαθητοκεντρική

ή ή 

χρηστοκεντρική χρηστοκεντρική 

προσέγγισηπροσέγγιση

Είναι σαφής πλέον

η τάση να αναρωτιέ-

ται κανείς “τι ζητά-

ει ο χρήστης, ο

µαθητής, ο πελάτης”

και όχι όπως παλιά

“τι µπορούµε να

πουλήσουµε ή να

διδάξουµε;”



όπως θα δούµε στη συνέχεια, πάνω σε αυτά θα δοµηθούν και από αυτά θα απορ-
ρέουν οι κατ’ ουσίαν βασικές αρχές που θα συζητηθούν στα επόµενα κεφάλαια. 

Γύρω από αυτούς τους θεµέλιους άξονες λοιπόν - του τόπου, του χρόνου και
της µαθητοκεντρικότητας - και πάντα µε φόντο τις ανάγκες που πρέπει να καλυ-
φθούν στο εργασιακό και γνωστικό πεδίο καθώς και τη διαθέσιµη τεχνολογία για
την υλοποίηση της AεξAE, θα στραφεί στη συνέχεια η µελέτη µας.
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¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ŒÚÂ˘Ó·:¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ŒÚÂ˘Ó·:

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ› √ÚÈÛÌÔ› ÙË˜ ∞ÂÍ∞∂

Α 
ν θέλει κανείς να ανατρέξει σε αυτά που ορίζουν οι ερευνητές του χώρου, τότε θα µπο-

ρούσαµε να ορίσουµε την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σαν τη µορφή εκπαίδευσης που

διαχωρίζει τον διδάσκοντα από το διδασκόµενο κατά χώρο και/ή χρόνο (Perraton, 1988), δίνει

το µαθησιακό έλεγχο περισσότερο στο διδασκόµενο παρά στον από απόσταση διδάσκοντα

(Jonassen, 1992), και εγκαθιστά ασυνεχή επικοινωνία ανάµεσα στο διδάσκοντα και τους διδα-

σκοµένους, η οποία υλοποιείται µε έντυπο υλικό ή/και κάποια/ες µορφή/ές τεχνολογίας

(Keegan, 1986, Garrison & Shale, 1987). Τέλος, ο µεγαλύτερος ίσως θεωρητικός της ΑεξΑΕ, ο

Σουηδός Borje Holmberg ορίζει την ΑεξΑΕ µε έναν ορισµό που τον έκανε διάσηµο, ως εξής

(Holmberg, 1985, σελ. 1): Ο όρος “από απόσταση εκπαίδευση” καλύπτει τις διαφορετικές µορ-

φές σπουδών σε όλα τα επίπεδα που δε βρίσκονται στη συνεχή και άµεση εποπτεία διδασκάλων,

παρόντων µαζί µε τους µαθητές τους σε αίθουσες διδασκαλίάς ή µε τις ίδιες συνθήκες, αλλά,

παρ’ όλα αυτά, οι µαθητές µπορούν να επωφελούνται από το σχεδιασµό, καθοδήγηση και διδα-

σκαλία ενός εκπαιδευτικού οργανισµού.

¶ ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÙÂ ·ÓÙÈ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·! ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ ‰ËÏ·‰‹ Ó·
‚ÚÂ›ÙÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜

ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ıÂÌ¤ÏÈÔ˘˜ ¿ÍÔÓÂ˜, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙÂ ÛÙÔ ÊÔÚ¤· Ô˘
‚Ú‹Î·ÙÂ ÛÙË ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1.1., ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1.3. Î·È Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌÔ‡˜ (Ô˘ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó) ÙÔÈÎÔ‡˜, ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ Î·È Â˘ÂÏÈÍ›·˜
- ·ÏÏ¿ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÓÔÌ›˙ÂÙÂ fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· Î·Ù·ÁÚ·ÊÂ›.

∞Ê‹ÛÙÂ 2-3 ÎÂÓ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ Î¿Ùˆ ·fi Î¿ıÂ ÛËÌÂ›ˆÛ‹ Û·˜ ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÙÂ ·ÚÁfi-
ÙÂÚ· Î·È Ó· ·ÔÙÈÌ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÒÓ Û·˜.
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Θεµέλιοι άξονεςΘεµέλιοι άξονες

• τοπική ελευθερία

• χρονική ευελιξία

• µαθητοκεντρικότητα
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1.6. Οµοιότητες και ∆ιαφορές µε την 
Παραδοσιακή Προσέγγιση

Θ α ασχοληθούµε στη συνέχεια τις οµοιότητες και τις διαφορές των δύο
συστηµάτων, της παραδοσιακής και της ΑεξΑΕ προσέγγισης. Πρώτα

όµως εκπονήστε την επόµενη άσκηση.

Θα δούµε στη συνέχεια ότι υπάρχουν ελάχιστες αµιγείς οµοιότητες και διαφο-
ρές. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν οµοιότητες που εφαρµόζονται δια-
φορετικά στις δύο µορφές, ή διαφορές για τις οποίες επιχειρείται σύγκλιση. 

1.6.1. ∏ ⁄ÏË ªÂÏ¤ÙË˜

Aν θέλουµε να ξεκινήσουµε από την ουσία καθαυτή της Εκπαίδευσης, να δούµε
δηλαδή τα πράγµατα από ψηλά, µπορούµε να πούµε ότι  η Τυπική Eκπαίδευση
είναι κατά βάθος παρόµοια σε όλες τις µορφές της. Στην παραδοσιακή µορφή της
ο σπουδαστής πρέπει να παρακολουθήσει µαθήµατα, του παρέχεται ένα "σύνολο
ύλης" για µελέτη και τέλος του ζητείται να παρουσιάσει τη νέα γνώση µε τη µορφή
γραπτής αποτύπωσης της είτε σαν εργασίες είτε/και µε τη µορφή τελικών εξετά-
σεων. Όσοι τώρα σπουδάζουν µε τη µέθοδο της εξ’ Aποστάσεως Eκπαίδευσης,
παραλαµβάνουν επίσης ένα παρόµοιο "σύνολο ύλης" για µελέτη, συνήθως µε τη
µορφή κάποιου "πακέτου" και καλούνται µε παρόµοιους τρόπους - µε εργασίες
και/ή τελικές εξετάσεις - να αποδείξουν επίσης την κατοχή νέας γνώσης (Mugler
& Landbeck, 2000). Αρχικά υπάρχει δηλαδή αυτό καθαυτό το γεγονός της παρο-
χής ύλης µελέτης µε τη µορφή πληροφορίας. 
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∫ ·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÂ›ÙÂ ‚·ÛÈ˙fiÌÂ-
ÓÔÈ ÛÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÌÂÏ¤ÙË Û·˜. ¶ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÙÂ ÙË ÛÂÏ›‰· Û·˜ ÛÂ Ù¤Û-

ÛÂÚÈ˜ ÛÙ‹ÏÂ˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ:

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ı· ‰Â›ÙÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÔÙÈÌ‹-
ÛÙÂ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ Û·˜. ™ËÌÂÈÒÛÙÂ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ¤Ó· ‚·ıÌfi ·fi 0 ¤ˆ˜ 5: 0 ·Ó
ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ÔÙÈ ·ÔÙ‡¯·ÙÂ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ Û·˜ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È 5 ·Ó ıÂˆÚÂ›ÙÂ fiÙÈ ÂÙ‡¯·ÙÂ
Ï‹Úˆ˜. Œ¯ÂÙÂ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ÚÒÙË, ÔÏ‡ ¯ÔÓ‰ÚÈÎ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙË˜ Â›‰ÔÛ‹˜ Û·˜.
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1.6.2. ∆Ô ∫·Ó¿ÏÈ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

Kαι στις δύο προσεγγίσεις όµως για να µεταβιβασθεί η προσφερόµενη γνώση
πρέπει να αποκατασταθεί κάποιο κανάλι επικοινωνίας. Eδώ υπάρχουν οι µεγαλύ-
τερες διαφορές: στον παραδοσιακό τρόπο αυτό το κανάλι επικοινωνίας είναι
κυρίως η δια ζώσης επαφή καθηγητή-σπουδαστή. Στην AεξAE χρησιµοποιείται
ένας ευρύς συνδυασµός µέσων βασισµένων τόσο σε παραδοσιακές τεχνολογίες όσο
και στις "νέες τεχνολογίες". Το θέµα αυτό θα συζητηθεί διεξοδικότερα στην παρά-
γραφο 1.7. ∆Ô ∫·Ó¿ÏÈ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. Προστίθεται δηλαδή σαν δεύτερος παράγο-
ντας διαφοροποίησης το µέσον διαµοιρασµού και επικοινωνίας.

1.6.3. √ ™˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜

Αυτό το µέσον επικοινωνίας όµως µπορεί να πάρει πολλές µορφές. Aς δούµε
τον επόµενο πίνακα (Shneiderman, 1998):

Παρατηρούµε ότι ενώ η παραδοσιακή και δια ζώσης εκπαίδευση κινείται
κυρίως στο χώρο του πρώτου (ίδιος χρόνος, ίδιος τόπος) τεταρτηµορίου, η AεξAE
προσπαθεί να κάνει χρήση και των τεσσάρων συνδυασµών, ζητώντας να επωφε-
ληθεί από τα πλεονεκτήµατα του συγχρονικού αλλά και του ασυγχρονικού τρόπου
διδασκαλίας και να ελαχιστοποιήσει τα µειονεκτήµατα των προσεγγίσεων που ακο-
λουθούν µόνο ένα από τους δύο τρόπους. Aυτή είναι η ιδανική µορφή, γιατί στην
πράξη το κόστος χρήσης όλων αυτών των δυνατοτήτων είναι απαγορευτικό, ανα-
γκάζοντας την AεξAE να λαµβάνει κάθε φορά, και σύµφωνα µε τις ανάγκες της,
συγκεκριµένη µορφή, παραδεκτού κόστους, έχοντας κάνει όµως προφανώς
κάποιους συµβιβασµούς που περιορίζουν ενδεχοµένως και την αποτελεσµατικό-
τητά της. 

Να σηµειώσουµε εδώ πως και στην παραδοσιακή προσέγγιση δεν αποκλείεται
η ταυτόχρονη χρήση όλων των µορφών επικοινωνίας που αναφέρθηκαν. Απλά ο
βαθµος υλοποίησης διαφέρει στις δύο προσεγγίσεις, µια διαφορά όµως που στη
σύγχρονη εποχή τείνει να ελαχιστοποιηθεί.

1.6.4. √ÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡

Tρίτο σηµείο µελέτης είναι η οργάνωση του Eκπαιδευτικού Iδρύµατος. Kαι εδώ
έχουµε ένα συνδυασµό οµοιοτήτων και διαφορών. Kαι οι δύο τύποι ιδρυµάτων
απασχολούν διδακτικό προσωπικό, ασχολούνται µε θέµατα γραµµατειακής διαχεί-
ρισης, οικονοµικής διαχείρισης, φοιτητικής µέριµνας κλπ. Όµως από το πρίσµα
των ιδιαιτέρων αναγκών, ένα παραδοσιακό τριτοβάθµιο ίδρυµα έχει αυξηµένες

- 34 - Μέρος 1ο: Οι Βασικές Αρχές της ΑεξΑΕ

Ίδιος ΧρόνοςΊδιος Χρόνος ∆ιαφορετικός Χρόνος∆ιαφορετικός Χρόνος

Ίδιος ΤΊδιος Τόποςόπος

Παραδοσιακή και “ζωντανή”

εκπαίδευση, 

διαλέξεις

Πίνακες ανακοινώσεων, 

βιβλιοθήκες, διαδικτυακοί

τόποι

∆ιαφορετικός∆ιαφορετικός

ΤΤόποςόπος

Τηλέφωνο, 

τηλεσυνδιάσκεψη

Ταχυδροµείο, e-mail, 

κατ’ οίκον µελέτη

ΣυγχρονικόςΣυγχρονικός

(synchronous)(synchronous)

και και 

ασυγχρονικόςασυγχρονικός

(asynchronous)(asynchronous)

τρόπος τρόπος 

επικοινωνίας επικοινωνίας 
Στον συγχρονικό
τρόπο το κανάλι

επικοινωνίας (το

µέσο) διατηρείται

ενεργό για όσο

χρόνο διαρκεί η

αλληλεπίδραση των

επικοινωνούντων

µερών (πχ. τηλέφω-

νο).

Στον ασυγχρονικό
τρόπο συντηρείται

µόνο ένα “εικονικό”

κανάλι (virtual

channel) που επιτρέ-

πει την αλληλεπί-

δραση σε διαφορετι-

κούς χρόνους (πχ.

ταχυδροµείο).



ανάγκες σε κτιριακή υποδοµή και εργαστηριακό εξοπλισµό, ενώ ένα ίδρυµα
AεξAE µε τη σειρά του έχει αυξηµένες ανάγκες στον τοµέα της ετοιµασίας του
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού - το οποίο καλείται να υποκαταστήσει την
έλλειψη “καθηγητών”, όπως και στην οργάνωση και υποστήριξη του προαναφερ-
θέντος καναλιού επικοινωνίας.

1.6.5. ¶Ù˘¯›·

Όσον αφορά τα χορηγούµενα πτυχία και πιστοποιητικά, υπάρχει οµοιότητα
στο µέτρο που η AεξAE είναι αναγνωρισµένη και εξισωµένη µε την παρεχόµενη σε
αναγνωρισµένο παραδοσιακό εκπαιδευτικό ίδρυµα εκπαίδευση, όπως συµβαίνει
πχ. στην περίπτωση του EAΠ. ∆εδοµένου όµως ότι, όπως είδαµε, η υπάρχουσα
ευελιξία της AεξAE δηµιουργεί πολλαπλούς τύπους και συνδυασµούς σπουδών,
το θέµα των παρεχόµενων πτυχίων ή πιστοποιητικών πρέπει να προσαρµόζεται
στην εκάστοτε περίπτωση. ∆εν υπάρχει δηλαδή στην AεξAE το "ενιαίο πτυχίο",
όπως εννοείται στην περίπτωση των κλασικών ιδρυµάτων, όµως για λόγους εναρ-
µόνισης µε την κείµενη νοµοθεσία, κάθε παροχέας ΑεξΑΕ οφείλει, τουλάχιστον
στην Ελλάδα, να είναι πολύ προσεκτικός στους παρεχόµενους τίτλους σπουδών.

1.6.6. ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ Î·È ∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜

Oι εξετάσεις µπορούµε να πούµε ότι είναι το σηµείο στο οποίο υπάρχει η µεγα-
λύτερη οµοιότητα ανάµεσα στα δύο συστήµατα εκπαίδευσης. Kαι στις δύο περι-
πτώσεις οι υποψήφιοι θα κληθούν, µε φυσική παρουσία και σε ίδιο τόπο και ίδιο
χρόνο, να αποδείξουν εγγράφως την απόκτηση της απαιτούµενης για τον τίτλο
γνώσης. Υπάρχει οµοφωνία όλων των ερευνητών εδώ ότι τελικά ο παραδοσιακός
τρόπος εξέτασης πρέπει να διατηρηθεί και στην ΑεξΑΕ. Αλλά και η πράξη επιβε-
βαιώνει εδώ πλήρως τη θεωρία: η συντριπτική πλειοψηφία των υπαρχόντων
παγκοσµίως προγραµµάτων ΑεξΑΕ απαιτεί τη φυσική παρουσία των σπουδαστών
τουλάχιστον κατά την ώρα των εξετάσεων.

Όµως οι εξετάσεις είναι και το σηµείο µε τη µεγαλύτερη διαφοροποίηση.
Εννοούµε εδώ τις εισαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες δεν προβλέπονται στην ΑεξΑΕ!
Ανοικτή Εκπαίδευση σηµαίνει προσβάσιµη σε όλους, όπως θα δούµε αργότερα,
οπότε κάποια άλλη µέθοδος πρέπει να βρεθεί για την επιλογή των φοιτητών, και
συνήθως αυτή είναι η κλήρωση. Aυτό βέβαια δίνει µεν τη δυνατότητα να εισα-
χθούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όλοι, παράλληλα όµως θέτει πάλι κάποια
προβλήµατα: αυξηµένος αριθµός φοιτητών για διαχείριση στο εκπαιδευτικό ίδρυ-
µα, ανάγκη αυστηρότερης αξιολόγησης στη συνέχεια, περισσότερη γραφειοκρα-
τεία...
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¢ ÔÌ‹ÛÙÂ ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÌÂ ∞ÂÍ∞∂. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô
Ô˘ Ì·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Â‰Ò Â›Ó·È ÙÔ Ù˘¯›Ô. 

°Ú¿„ÙÂ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.
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1.6.7. ∂˘ÂÏÈÍ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ÙˆÓ ¢È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ

Για το θέµα της ευελιξίας έχει ήδη γίνει νύξη. Όµως το θέµα αυτό είναι αρκετά
πιο περίπλοκο απ’ ότι φαίνεται από πρώτη µατιά. O φοιτητής έχει κυρίως τοπική
ελευθερία, καθώς δεν απαιτείται η παρουσία του σε αίθουσες διδασκαλίας, πράγ-
µα που σηµαίνει εξοικονόµηση χρόνου, γεγονός που µε τη σειρά του οδηγεί στη
σκέψη της χρονικής ευελιξίας. Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί µία από
τις παρεξηγήσεις γύρω από την AεξAE: ο χρόνος µελέτης είναι δεδοµένος και
καθορισµένος και για τις δύο µορφές (πχ. 10 ώρες ανά κεφάλαιο), απλώς ο φοι-
τητής κανονίζει το πότε θα µελετήσει και το πόσο θα µελετήσει. Aν σκεφθεί κανείς
το -συχνό- φαινόµενο όπου στα παραδοσιακά πανεπιστήµια διαβάζουν οι φοιτη-
τές ένα µήνα πριν τις εξετάσεις, θα δεί ότι και εδώ υπάρχει κάποια "χρονική ελευ-
θερία". Συνεπώς, ο σωστός όρος που πρέπει να χρησιµοποιείται είναι "χρονική
ευελιξία" και όχι "χρονική ελευθερία", που στην ουσία δεν υπάρχει, αφού ο χρό-
νος πιέζει και στην ΑεξΑΕ όσο και στην παραδοσιακή µορφή. 

1.6.8. √ÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ∂˘ÂÏÈÍ›· ÙÔ˘ ºÔÚ¤·

Yπάρχει όµως και η ευελιξία από µέρους του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Aυτή
η ευελιξία πηγάζει κυρίως από το γεγονός του ευέλικτου προγράµµατος σπουδών.
Aυτό φαίνεται πολύ καθαρά στις περιπτώσεις φορέων που βασίζονται σε ευέλικτες
µορφές εκπαίδευσης, όπως είναι η έννοια της "Θεµατικής Eνότητας", γεγονός που
τους επιτρέπει να δηµιουργούν προγράµµατα σπουδών που οι παραδοσιακοί
φορείς αδυνατούν. Όµως η ίδια αυτή ευελιξία είναι και πηγή προβληµάτων: απαι-
τεί ιδιαίτερου τύπου οργάνωση, τόσο για τους φοιτητές, όσο και για την εν γένει
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∏ ÎÏ‹ÚˆÛË Û·Ó ÙÚfiÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ (‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ) ÛÂ
¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÂÍ∞∂ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ıÂ› ‰ÚÈÌ‡Ù·ÙË ÎÚÈÙÈÎ‹. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ

ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Úfi-
ÁÚ·ÌÌ·, ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì·.

¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ fiÌˆ˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙÂ ÌÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘
˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÂ ÔÏÏ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂∞¶ ·Ú·ÙË-
ÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 6.000 ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· 200 ı¤ÛÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ 30Ï¿ÛÈ·
˙‹ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙÂ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÛÙËÏÔ ›Ó·Î· Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹
ÛÙ‹ÏË ÙÈ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Û·˜, Ãøƒπ™ Ó· ÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ.
∞Ï¿ Î·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÙÈ˜. µ¿ÏÙÂ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË. ∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î¿ıÂ ÌÈ·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÙ‹ÏË
Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ∞Ê‹ÛÙÂ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ‹ÏË ÎÂÓ‹, ı· Â·Ó¤ÚıÔ˘ÌÂ ÔÏ‡ ·ÚÁfiÙÂ-
Ú·.

∫¿ÓÙÂ Ù¤ÏÔ˜ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Û¯fiÏÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î·, Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹
Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô ÂÈÏÔÁ‹˜. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ¿Ô„Ë, ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.
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λειτουργία του ιδρύµατος, απαιτεί ιδιαίτερα συγγράµµατα, πράγµα που εξοστρα-
κίζει την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία σε ρόλο υποστηρικτικό, χρειάζεται πολλές
φορές ειδικός εξοπλισµός (πχ. Web Servers, στούντιο ηχογραφήσεων κλπ.), χρει-
άζεται ειδικευµένο προσωπικό, το οποίο δεν είναι πάντα διαθέσιµο και πολλά
άλλα.

1.6.9. ∆· ∂ÔÙÈÎ¿ ª¤Û· Î·È ÔÈ ∆¶∂

Tα εποπτικά µέσα διδασκαλίας είναι ένα διφορούµενο θέµα. Στην ελληνική
πραγµατικότητα χρησιµοποιούνται γενικά µε φειδώ στην παραδοσιακή εκπαίδευ-
ση, και µπορεί να περιορίζονται στα κλασικά εποπτικά µέσα, όπως πχ. επιδιασκό-
πιο, όµως η AεξAE  πρέπει να κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών (πολυµεσικοί
τίτλοι, προσοµοιωτικά περιβάλλοντα κλπ), αλλιώς µπορεί να θεωρηθεί ότι σε αυτό
το σηµείο µειονεκτεί σε σχέση µε την παραδοσιακή προσέγγιση. Και αυτό γιατί
συχνά παρατηρείται το οξύµωρο φαινόµενο (προς το παρόν) η παραδοσιακή
εκπαίδευση να προηγείται στη χρήση ΤΠΕ, ενώ θα περίµενε κανείς το αντίθετο,
αφού η AεξAE και νεώτερη στην ηλικία είναι, αλλά και προϊόν των ιδιαιτέρων
αναγκών, όπως ήδη προαναφέραµε, της σηµερινής κοινωνίας. Στην πράξη όµως,
καθαρά για λόγους κόστους (δεν µπορούµε ακόµα να προϋποθέσουµε την κατοχή
υπολογιστή συνδεδεµένου στο ∆ιαδίκτυο από όλους τους φοιτητές) είναι η παρα-
δοσιακή εκπαίδευση που έχει το τεχνολογικό πλεονέκτηµα προσφέροντας στις -
σταθερές- εγκαταστάσεις της εργαστήρια υπολογιστών που µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν από τους φοιτητές.

1.6.10. ∏ÏÈÎ›· Î·È ∞ÚÈıÌfi˜ ™˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ

Υπάρχει βέβαια και το θέµα της ηλικίας των φοιτητών. Στο βρεττανικό Open
University, ο νεώτερος που πήρε ποτέ πτυχίο ήταν 18 ετών, ενώ ο γηραιότερος
διήγε αισίως το 90ο του έτος (OU, 2000). Aυτό είναι άλλωστε και το νόηµα της
"ανοικτής" εκπαίδευσης και βάσει αυτού του νοήµατος µπορεί να υλοποιηθεί και
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º ·ÓÙ·ÛÙÂ›ÙÂ ¤Ó· Â¿ÁÁÂÏÌ· ‹ ÌÈ· ‰ÂÍÈfiÙËÙ· Ô˘ ıÂˆÚÂ›ÙÂ fiÙÈ Â›Ó·È “·È¯Ì‹˜”,
ı· Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. 
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ο στόχος της "δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης". Προφανώς αυτό το εύρος
ηλικιών οδηγεί σε περαιτέρω προβλήµατα, όπως επαγγελµατικές και οικογενεια-
κές υποχρεώσεις των φοιτητών, προσαρµογή του προγράµµατος σπουδών από
µέρους του πανεπιστηµίου κλπ. Τα προβλήµατα αυξάνονται αν αναλογιστεί κανείς
ότι η ΑεξΑΕ µπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερους διδασκοµένους από το παρα-
δοσιακό σχήµα. Πράγµατι, η πράξη έχει δείξει ότι εκεί που παραδοσιακά τµήµα-
τα αριθµούν 60-80 φοιτητές, το νούµερο αυτό µπορεί να αυξηθεί στην ΑεξΑΕ
µέχρι τους 600-800!

1.6.11. ÃÚfiÓÔ˜

Έχει ήδη αναφερθεί ότι τα προγράµµατα ΑεξΑΕ διαρκούν παραπάνω από τα
παραδοσιακά. Από µόνη της µια θεµατική ενότητα (για φορείς που τη χρησιµο-
ποιούν) περιέχει περισσότερη ύλη από ένα κλασικό εξάµηνο, πολλές φορές αντι-
στοιχεί σε δύο. Ακόµα όµως και αν υποθέσουµε ότι προβλέπουµε την ίδια ποσό-
τητα ύλης για διδασκαλία, πάλι η ΑεξΑΕ προσέγγιση απαιτεί περισσότερο χρόνο
ολοκλήρωσής της, αφού πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και οι προσωπικοί παράγο-
ντες του διδασκοµένου, όπως οικογενειακές υποχρεώσεις ή εργασία, οι οποίες
σπανίως λαµβάνονται υπ’ όψιν στην παραδοσιακή προσέγγιση. Κατά µέσο όρο,
ένα παραδοσιακό “εξάµηνο” διαρκεί στην ΑεξΑΕ µορφή του 10 µήνες.

1.6.12. ∫fiÛÙÔ˜

Η πιο συνηθισµένη προσέγγιση επιλογής φοιτητών είναι, όπως προαναφέρα-
µε, αυτή της κλήρωσης για ιδρύµατα µε χαµηλά δίδακτρα, ενώ όπου τα δίδακτρα
είναι αυξηµένα δηµιουργείται αυτόµατα µια (καθόλου δηµοκρατική) φραγή. Αυτό
το πολυσυζητηµένο κόστος σπουδών αποτελεί ένα σαφές έξοδο για τους φοιτητές
και ένα σαφές έσοδο για την αντιµετώπιση των αναγκών του ιδρύµατος, είναι όµως
πλέον γεγονός και στην Eλλάδα (όπως για παράδειγµα τα µεταπτυχιακά προγράµ-
µατα αρκετών κλασικών πανεπιστηµίων). H σταδιακή κατάργηση της δηµόσιας
και δωρεάν παιδείας είναι πλέον γεγονός, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αλλα-
γών που µας ταλανίζει παγκοσµίως και πρέπει να τη συνηθίσουµε. Ειδικά όµως
για την ΑεξΑΕ, πρέπει να γίνει σαφές ότι το ιδιαίτερα αυξηµένο κόστος της  απαι-
τεί de facto και τη συµµετοχή του φοιτητή.

1.6.13. ∆Ô ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi

Το βασικότερο όµως, αλλά συγχρόνως ασαφές σηµείο είναι η διαφοροποίηση
του εκπαιδευτικού υλικού. Είναι προφανές ότι το γενικό "πακέτο", µε το έντυπο
και το οπτικοακουστικό υλικό της ΑεξΑΕ παρουσιάζει σαφώς µια διαφοροποίη-
ση σε σχέση µε την παραδοσιακή προσέγγιση. Όµως τα συγγράµµατα καθαυτά
δεν παρουσιάζουν πλέον µεγάλες διαφορές, αφού και η παραδοσιακή προσέγγιση
φαίνεται να ενστερνίζεται και αυτή το δρόµο που χάραξε η ΑεξΑΕ στη δόµηση του
έντυπου υλικού: µικρότερα κεφάλαια, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος των
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κεφαλαίων,  προσδοκώµενα αποτελέσµατα στην αρχή του κεφαλαίου και άλλα
χαρακτηριστικά που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Aυτή είναι γενικά τα τελευ-
ταία χρόνια η τάση στη συγγραφή των εκπαιδευτικών συγγραµµάτων παγκο-
σµίως, µαζί µε τη χρήση επι πλέον βιβλιογραφικών αναφορών, ανακεφαλαιωτι-
κών ασκήσεων και σε πιο προχωρηµένες περιπτώσεις µε σύνδεση σε τόπο του
∆ιαδικτύου όπου ο αναγνώστης µπορεί να βρεί πρόσθετο υλικό, συµπληρωµατι-
κές ασκήσεις, διευκρινίσεις, νεότερες πληροφορίες και εξελίξεις στο θέµα που
µελετά, πολυµεσικό υλικό µε εικόνες, ήχο και βίντεο καθώς και παραποµπές σε
άλλους ∆ικτυακούς Tόπους επεκτείνοντας την έννοια του παραδοσιακού βιβλίου
σε διαστάσεις πολύ διαφορετικές από τα µέχρι σήµερα µέτρα και σταθµά.
Προφανώς όµως µιας τέτοιας διδακτικής δοµής µπορεί να επωφεληθεί και η
παραδοσιακή εκπαίδευση, και το κάνει, αφαιρώντας από την ΑεξΑΕ το µονοπώ-
λιο του ad-hoc δηµιουργηµένου εκπαιδευτικού υλικού. 

1.6.14. µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜

Το πρόβληµα µε το έντυπο υλικό επιτείνεται για την ΑεξΑΕ και από τη µη
δυνατότητα ύπαρξης κεντρικής βιβλιοθήκης διαθέσιµης στους φοιτητές, ιδιαίτερα
σε επίπεδα µεταπτυχιακών σπουδών, όπου θεωρείται εκ των ουκ άνευ η µελέτη
ευρύτερης βιβλιογραφίας. Bέβαια και εδώ η χρήση του ∆ιαδικτύου καλύπτει εν
µέρει το κενό αυτό, όµως η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στην παραδοσιακή
εκπαίδευση, συνεπώς δεν δίνει ουσιαστικό πλεονέκτηµα στην AεξAE. Yπό την
παρούσα µάλιστα µορφή µάλλον µειονέκτηµα δίνει, αφού οι παραδοσιακοί φοι-
τητές έχουν στην διάθεσή τους, όπως προαναφέραµε, εργαστήρια µε πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο, ενώ δεν µπορούµε να ισχυριστούµε το ίδιο και για τους φοιτητές
της AεξAE, οι οποίοι πρέπει να αναζητήσουν έτσι τα βιβλία τους µόνοι τους!

1.6.15. ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ - ¢È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ

H σχέση µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων ή µεταξύ των ιδίων των διδα-
σκοµένων είναι επίσης ένα φλέγον θέµα στην AεξAE, ίσως το σηµαντικότερο από
όλα. Προκύπτει από αυτή καθαυτή τη φυσιογνωµία της AεξAE και εντάσσεται
στον γενικότερο προβληµατισµό για την αποµόνωση και την αδράνεια του φοιτη-
τή που θα συζητηθεί στην επόµενη παράγραφο. Οι πολέµιοι της ΑεξΑΕ ισχυρίζο-
νται ότι χωρίς προσωπική επαφή δεν µπορεί να υπάρχει καν εκπαίδευση. Το αν
αυτός ο ισχυρισµός είναι υπερβολικός ή όχι θα συζητηθεί αργότερα (στην
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Παράγραφο 2.1.), το θέµα όµως εδώ είναι ότι υπάρχουν προσπάθειες για εξεύρε-
ση βιώσιµης λύσης, οι περισσότερες από τις οποίες βασίζονται (πάλι) στη χρήση
των νέων τεχνολογιών και φαίνεται να έχουν επιτυχία. Πράγµατι, για πολλούς
παροχείς εξ’ Aποστάσεως Eκπαίδευσης η χρήση της Tηλεµατικής (όλων των µεθό-
δων ηλεκτρονικής επικοινωνίας) συχνά προβάλλει σαν βιώσιµο υποκατάστατο της
πρόσωπο µε πρόσωπο επαφής, αν όχι σαν πανάκεια για την εξ’ Aποστάσεως
Eκπαίδευση ειδικότερα και για την Eκπαίδευση γενικότερα (Mugler & Landbeck,
2000). Το θέµα αυτό θα συζητηθεί διεξοδικά στο 3ο και 4ο µέρος του βιβλίου.

1.6.16. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË

Μια άλλη νέα έννοια στην ΑεξΑΕ είναι η έννοια της αυτοαξιολόγησης, η οποία
όµως δεν έχει ακόµα λάβει συγκεκριµένη µορφή στη βιβλιογραφία, τί ακριβώς
δηλαδή σηµαίνει αυτό και ποιά είναι τα όριά της αυτοαξιολόγησης. Το θέµα ερευ-
νάται ακόµα και το βασικό επιχείρηµα είναι ότι ο καθηγητής µπορεί να βαθµολο-
γήσει πάντα καλύτερα το φοιτητή (αξιολόγηση), απ’ ότι ο ίδιος ο φοιτητής τον
εαυτό του, αφού σίγουρα είναι προκατειλληµένος/η (αυτοαξιολόγηση). 

Παράλληλα διατηρείται φυσικά η αξιολόγηση της επίδοσης του διδασκοµένου
από τον καθηγητή - σύµβουλο, όπου αυτό προβλέπεται από τη δοµή του προ-
γράµµατος. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται κυρίως µέσω εργασιών, όπου εδώ είναι
πολύ βασική η έννοια της “ανατροφοδότησης” (βλέπε παράγραφο 6.4.), να πλη-
ροφορηθεί δηλαδή ο διδασκόµενος που πέτυχε και πού απέτυχε στα ζητούµενα -
προσέγγιση που ακολουθείται και στην δια ζώσης διδασκαλία. Απλά στην ΑεξΑΕ
µορφή της απαιτεί περισσότερη δουλειά από µέρους του καθηγητή - συµβούλου,
αφού η διδασκαλία είναι εξατοµικευµένη.

1.6.17. ∂Í·ÙÔÌ›ÎÂ˘ÛË ÙË˜ ¢È‰·ÛÎ·Ï›·˜

Κάθε διδασκόµενος στην ΑεξΑΕ δηµιουργεί ένα δικό του µαθησιακό  “κόσµο”,
µελετά µόνος του, ανατρέχει σε δικές του πηγές και οργανώνει όπως θέλει τη µελέ-
τη του. Όµως δεν παύει να έχει την ανάγκη υποστήριξης από το διδάσκοντα.  Το
πόσο καλά µπορεί να ανταποκριθεί ο µέντορας (καθηγητής-σύµβουλος), αλλά και
το συνολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον στις αυξηµένες αυτές απαιτήσεις, εξαρτάται
από την οργάνωσή του. Όµως ας µην ξεχνάµε οτι και στην παραδοσιακή προσέγ-
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γιση, σπάνια απαντώνται όλες οι απορίες των διδασκοµένων από τον διδάσκοντα.
Όµως στην ΑεξΑΕ αυτό για πολλούς είναι απαίτηση! Πιστεύουµε ότι παντού
υπάρχουν όρια, άλλωστε η παροχή παράλληλης ύλης στοχεύει ακριβώς στο να
διευκολύνει τον διδασκόµενο στην καλύτερη εµβάθυνση στο υλικό του. Το θέµα
βέβαια της εξατοµίκευσης της διδασκαλίας είναι αρκετά πιο περίπλοκο και βασί-
ζεται στη µορφή αλληλεπίδρασης µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων και
µεταξύ των ιδίων των διδασκοµένων. Για το λόγο αυτό θα συζητηθεί αναλυτικότε-
ρα στην επόµενη παράγραφο 1.7.

1.6.18. ∫·ı‹ÎÔÓÙ· ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ

Ίσως έχει ήδη γίνει φανερό ότι ο ρόλος του διδάσκοντα είναι αρκετά διαφορε-
τικός από την παραδοσιακή προσέγγιση. Το θέµα αυτό θα συζητηθεί σύντοµα
πάλι στην επόµενη παράγραφο, αλλά και αναλυτικότερα στο ∫ÂÊ. 5.1. √ ª¤ÓÙÔÚ·˜
‹ ∫·ıËÁËÙ‹˜-™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜.

Αυτό που έχει γίνει όµως µέχρι στιγµής φανερό είναι ότι ο µέντορας καλείται
να είναι, εκτός από γνώστης του πεδίου που πραγµατεύεται, και γνώστης της
ανθρώπινης συµπεριφοράς, και καλός διαχειριστής του µαθησιακού περιβάλλο-
ντος, και εµψυχωτής, και προγραµµατιστής, και να διαθέτει τον ανάλογο χρόνο,
και να προσαρµόζεται στο µαθησιακό στύλ του κάθε διδασκοµένου, και να γνωρί-
ζει τις προσωπικές παραµέτρους του κάθε διδασκοµένου, και, και...

1.6.19. ∆·¯‡ÙËÙ· ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙÈ˜ ™˘Óı‹ÎÂ˜

Ένα ισχυρό σηµείο της ΑεξΑΕ είναι η έννοια της προσαρµοστικότητας σε νέα
αντικείµενα σπουδών, αφού η AεξAE µπορεί να δοµείται σε ανεξάρτητες
Θεµατικές Eνότητες που η κάθε µια ασχολείται µε διαφορετικό γνωστικό αντικεί-
µενο. ∆εδοµένου ότι και η παραδοσιακή εκπαιδευτική προσέγγιση µπορεί να ισχυ-
ριστεί κάτι τέτοιο, να διευκρινιστεί εδώ ότι η ειδοποιός διαφορά είναι κυρίως στην
ταχύτητα αντίδρασης που µπορεί να επιδείξει η ΑεξΑΕ προσέγγιση στις νέες µετα-
βαλόµενες εργασιακές συνθήκες. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η ΑεξΑΕ είναι
πολύ πιο γρήγορη και πιο προσαρµόσιµη στις αλλαγές του εργασιακού πεδίου και
µπορεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα να αντιδράσει προσφέροντας νέες εκπαιδευ-
τικές λύσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κατάρτιση. 
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ÙÔ˘˜, Ó· Î¿ÓÂÙÂ ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÙÂ Ù· Î·ı‹-
ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜.

∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÂ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ı· ‰ÔıÂ› Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7.3.
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1.6.20. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ªÂÈÔÓÂÎÙÔ‡ÓÙˆÓ √Ì¿‰ˆÓ

Mια άλλη πλεονεκτική διαφορά της AεξAE είναι η δυνατότητα υποστήριξης
ειδικών οµάδων φοιτητών, για παράδειγµα φοιτητές µε ειδικές ανάγκες ή µε πρό-
βληµα µετακίνησης, γεωγραφικά αποµακρυσµένοι (βλέπε παράδειγµα
Πανεπιστηµίου του Nοτίου Eιρηνικού), υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελµατίες µε
χρονικούς περιορισµούς κλπ.  Είναι προφανές ότι οι διδασκόµενοι αυτοί ενσωµα-
τώνονται µε τους υπόλοιπους, έχοντας τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώµατα, απο-
δεικνύοντας έτσι ότι η ΑξΑΕ προσέγγιση έχει και κοινωνική - δηµοκρατική διά-
σταση. 

1.6.21. ªË ™˘Ì‚·ÙÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË

Ένα φλέγον θέµα που καλείται να λύσει η AεξAE είναι, όπως ήδη έχει υπαινι-
χθεί, η κατάρτιση και συνεχής επιµόρφωση των εργαζοµένων. Όµως, αν θέλουµε
να επιµορφώσουµε µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων µε παραδοσιακά σεµινάρια των
20 ατόµων, τότε χρειαζόµαστε µεγάλους αριθµούς ικανών εκπαιδευτικών, µε τα
απαραίτητα προσόντα δηλαδή, πράγµα που δεν είναι πάντα εφικτό. Επίσης ο
Davies (1977) θεωρεί ότι η AεξAE αυξάνει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για αυτούς
που, για διάφορους λόγους, δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν το παραδοσιακό
σύστηµα εκπαίδευσης (στην περίπτωσή µας οι εργαζόµενοι), ενώ ο Spencer (1980)
ισχυρίζεται ότι η AεξAE πολλές φορές είναι περισσότερο προσβάσιµη για τους ίδι-
ους εκπαιδευτικούς στόχους. Το θέµα εδώ είναι ότι για κάθε ανάγκη εκπαίδευσης
που ξεφεύγει από την παραδοσιακή, είτε µιλάµε για βραχυχρόνια κατάρτιση (πχ.
κατάρτιση ανέργων) είτε για µακροχρόνια εξειδίκευση (πχ. συνεχής επιµόρφωση
υπαλλήλων τράπεζας), ίσως πρέπει να θεωρήσουµε την ΑεξΑΕ σαν µια βιώσιµη
λύση. ∆εν ισχυριζόµαστε ότι πάντα µπορεί να είναι κατάλληλη, απλά µέσα στις διά-
φορες υλοποιήσεις που κανείς σκέφτεται, πρέπει να υπάρχει και µια προσέγγιση
ΑεξΑΕ... 
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¶ ÔÈ¿ ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Û·Ó ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·
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ÙÚ¤ÍÂÙÂ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·!
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Οµοιότητα ∆ιαφορά Τίποτα!

1. Εκπαιδευτικό υλικό

2. Κτιριακή υποδοµή

3. Εξετάσεις

4. Ποιότητα καθηγητών

5. Ποιότητα φοιτητών

6. Ποιότητα σπουδών

7. Μετακινήσεις φοιτητών

8. Μετακινήσεις καθηγητών

9. Κριτήρια εισαγωγής

10. Προσαρµοστικότητα στις συνθήκες

11. Αλληλεπίδραση συµµετεχόντων

12. Αυτοαξιολόγηση

13. Αξιολόγηση

14. Παρεχόµενα πτυχία & τίτλοι

15. Πηγές και άλλη ύλη µελέτης

16. Παραδοσιακά εποπτικά µέσα

17. Τεχνολογίες πληροφορίας & επικοινωνιών

18. Κόστος

19. Βιβλιοθήκες

20. Ευελιξία του φορέα

21. Ευελιξία του διδασκοµένου

22. Αποδοτικότητα απόκτησης γνώσης



1.7. Το Κανάλι Επικοινωνίας 

Μ 
πορεί ένα τεχνολογικά υποβοηθούµενο µαθησιακό περιβάλλον να υπο-
καταστήσει την προσωπική επαφή και να είναι το ίδιο αποδοτικό µε ένα

πρόσωπο µε πρόσωπο περιβάλλον; Αυτό είναι ίσως το βασικότερο ερώτηµα που
θέτει κανείς όταν αναλογίζεται την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της
ΑεξΑΕ. 

Πολλοί ισχυρίζονται πως όχι, αφού λείπει το προφορικό στοιχείο και η συνε-
χής παρουσία και τριβή µε το περιβάλλον “καθηγητής, τάξη, συµµαθητές” που
δηµιουργεί µε τη σειρά της την απαραίτητη µεταγνώση. Οι υποστηρικτές της άπο-
ψης αυτής αντιτείνουν ότι σε σύγκριση µε αυτό το ζωντανό µαθησιακό περιβάλ-
λον, το βιβλίο είναι πάντα “ξερή” γνώση. Συνεπώς αµφισβητούνται ευθέως τα
περιβάλλοντα δεύτερης (κυρίως) γενιάς που βασίζονται πρωτίστως στο έντυπο
υλικό, µε βασικό επιχείρηµα την πλήρη έλλειψη επικοινωνίας, διαλογικότητας,
µεταδεδοµένων και µεταγνώσης. Οι υποστηρικτές από την άλλη αντιτείνουν ότι οι
νέες τεχνολογίες µπορούν να προσφέρουν συνεργατικά µαθησιακά περιβάλλοντα
που αναζωογονούν την αλληλεπίδραση των εµπλεκοµένων µερών. Πράγµατι, η
πρόοδος της τεχνολογίας προσφέρει πολύτιµες λύσεις και ξεπερνάει πολλά απο τα
εµπόδια που παρουσιάζονται. Πρέπει όµως να παραδεχτούµε ότι το υπάρχον
τεχνολογικό επίπεδο θέτει σήµερα όρια που περιορίζουν την αποδοτικότητα των
τεχνολογικά υποβοηθούµενων περιβαλλόντων µάθησης, άρα και των συστηµάτων
ΑεξαΕ τρίτης γενιάς. Τα θέµατα αυτά θα συζητηθούν αργότερα, εδώ όµως ενδια-
φέρει το γεγονός του θεωρητικού υπόβαθρου της αλληλεπίδρασης των εµπλεκο-
µένων οντοτήτων. Μπορεί η τεχνολογία να είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις,
όµως το αν αυτές θα είναι κατάλληλες, εξαρτάται από το τι θέλουµε να κάνουµε.
Ας µην ξεχνάµε ότι στην ΑεξΑΕ, και ιδιαίτερα στα τρίτης γενιάς περιβάλλοντα που
πολλοί ισχυρίζονται ότι έρχονται να µας λύσουν όλα τα προβλήµατα, έχει θέση το
χιουµοριστικό ερώτηµα: “ωραία, έχουµε επιτέλους τη λύση, αλλά ποιό ακριβώς
ήταν το πρόβληµα;” Ας δούµε λοιπόν αυτό το πρόβληµα.
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1.7.1. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

Το πρόβληµα στην περίπτωσή µας είναι το επικοινωνιακό κανάλι ανάµεσα στις
εµπλεκόµενες οντότητες. Στις παραδοσιακές µαθησιακές προσεγγίσεις, το έντυπο
υλικό και οι διαλέξεις είναι οι κύριες πηγές γνώσης, όµως πάλι ένα κανάλι επικοι-
νωνίας πρέπει να εγκαθιδρυθεί για να µπορέσει ο σπουδαστής να αποκτήσει αυτή
τη γνώση. Αυτό υλοποιείται κυρίως µε την προσωπική επαφή ανάµεσα στον διδά-
σκοντα και τους διδασκοµένους, αλλά και ανάµεσα στους ίδιους τους διδασκοµέ-
νους. Στην ΑεξΑΕ επιστρατεύεται ένας ευρύς συνδυασµός µέσων, τόσο παραδο-
σιακών, όπως έντυπο υλικό, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τηλέφωνο, οµαδικές συνα-
ντήσεις κλπ, όσο και τεχνολογικά υποστηριζόµενων, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρο-
µείο, τηλεδιασκέψεις κλπ. Έτσι είναι σαφές ότι δεν ενδιαφέρει µόνο το γεγονός
της παροχής γνώσης, αλλά και ο τρόπος παροχής της. 

1.7.2. ∏ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Î·Ó·ÏÈÔ‡ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

Ο Lionarakis (1999) προτείνει για αυτό το επικοινωνιακό κανάλι το εξής απλο-
ποιηµένο σχήµα:

Σχήµα 1: Το απλοποιηµένο επικοινωνιακό κανάλι.

Το σχήµα αυτό σε γενικές γραµµές εκφράζει µια υλοποίηση επικοινωνίας που
πρακτικά εφαρµόζεται µε µεγαλύτερη ή µικρότερη επιτυχία. Αυτός είναι λίγο πολύ
ένας φιλοσοφικός ορισµός, αφού διαισθανόµαστε ότι για την περίπτωση της
ΑεξΑΕ θα χρειαστούµε κάτι πιο περίπλοκο. Θα έπρεπε όµως πρώτα να δώσουµε
έναν ορισµό για το κανάλι αυτό. Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι το επικοι-
νωνιακό κανάλι (communication channel) είναι οι τρόποι (modes), οι µέθοδοι
(methods) και τα εργαλεία (tools) που υλοποιούν την επικοινωνιακή διάδραση
(communicative interaction) ανάµεσα στους συµµετέχοντες και το εκπαιδευτικό
περιβάλλον.

Οι οντότητες που συµµετέχουν σ’ αυτό τον ορισµό µπορεί να είναι οι διδάσκο-
ντες, οι διδασκόµενοι, τα βιβλία, ο εκπαιδευτικός φορέας, η διαχείριση, οι διαδι-
κτυακοί τόποι, η διαδικασία των εξετάσεων, τα θέµατα των προηγουµένων ετών...

Απόρροια αυτού του ορισµού είναι τα επόµενα σχήµατα, ένα για την παραδο-
σιακή προσέγγιση και ένα για την ΑεξΑΕ. Στα σχήµατα αυτά το πάχος των γραµ-
µών δηλώνει και την ισχύ της διάδρασης µεταξύ των οντοτήτων, ενώ τα διάστικτα
πλαίσια οµαδοποιήσεις οντοτήτων.  

Στη παραδοσιακή προσέγγιση έχουµε λοιπόν το επόµενο σχήµα:
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Σχήµα 2: Το παραδοσιακό επικοινωνιακό κανάλι.

Ο διδάσκων ανήκει στον εκπαιδευτικό οργανισµό και αλληλεπιδρά ισχυρά µε
το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο εν µέρει παράγεται και από τον ίδιο (µαθήµατα,
διαφάνειες, ασκήσεις, σηµειώσεις κλπ), αλλά και από τον εκπαιδευτικό οργανισµό
(έντυπο υλικό, πειραµατικό και εργαστηριακό υλικό κλπ). Η τάξη έρχεται σε
επαφή µε το εκπαιδευτικό υλικό µέσω του διδάσκοντος, ενώ οι διδασκόµενοι δια-
τηρούν ισχυρή κοινωνική επαφή και µεταξύ τους, όπως και µε το διδάσκοντα,
διευκολύνοντας έτσι την ανταλλαγή γνώσης και µεταγνώσης. Το γεγονός αυτό
δηλώνεται στο σχήµα µε το πλαίσιο που περιβάλλει την τάξη, ενώ ένα παρόµοιο
πλαίσιο οριοθετεί και τις δρατηριότητες του εκπαιδευτικού φορέα, περιλαµβανο-
µένου και του διδάσκοντα, όπως τις αντιλαµβάνεται ο διδασκόµενος.

Ειδικά για το εκπαιδευτικό υλικό, ένας αριθµός µελετών, όπως των Garisson
(1993a; 1993b) και Ratuva (1996), σηµειώνει ότι το να βασιστεί κανείς αποκλει-
στικά σε έντυπο υλικό, όπως δυστυχώς συµβαίνει συχνά στην παραδοσιακή προ-
σέγγιση, αλλά πολλές φορές και στην ΑεξΑΕ, θα εµποδίσει τους σπουδαστές να
εξελιχθούν σε κριτικούς και ανεξάρτητους στοχαστές. Άλλοι ερευνητές επίσης
ισχυρίζονται ότι για να εξελιχθούν οι σηµαντικές αυτές δεξιότητες (κρίσης και σκέ-
ψης), ο διάλογος µε το προσωπικό και τους συµµαθητές σε δηµιουργούµενες
µαθησιακές κοινότητες (learning communities) είναι ιδιαίτερα σηµαντικός
(Anderson & Garrison, 1995), όπως αυτό συµβαίνει συνήθως στην περίπτωση της
παραδοσιακής τάξης. 

Στην περίπτωση τώρα που υπάρχει φυσική απόσταση ανάµεσα στις εµπλεκό-
µενες οντότητες, το παραπάνω σχήµα αλλάζει σηµαντικά:

Σχήµα 3: Το ΑεξΑΕ επικοινωνιακό κανάλι
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¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ŒÚÂ˘Ó·: ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ŒÚÂ˘Ó·: 
ª·ıËÛÈ·Î¤˜, ÂÈÎÔÓÈÎ¤˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜

Μ 
ια παραδοσιακή κοινότητα την αντιλαµβανόµαστε σαν ένα συσχετισµό που προκύπτει
είτε από γεωγραφική συνάφεια (χωριό, γειτονιά κλπ), είτε από οργανωτική συνάφεια

(σχολείο, εκκλησία, σπόρ, σύλλογοι κλπ) και ο οποίος (συσχετισµός) ενώνει ανθρώπους µε κοινά
ή παρόµοια ενδιαφέροντα και επιδιώξεις.

Μια µαθησιακή κοινότητα ορίζεται από τους Reinmann & Rothmeier (2000) σαν µια κοινότη-
τα όπου οι άνθρωποι ενώνονται από το κοινό ενδιαφέρον τους για τη διερεύνηση ενός συγκεκρι-
µένου θέµατος. Η ενασχόλησή τους αυτή τους οδηγεί στην από κοινού µάθηση, στην ανταλλαγή
προϋπάρχουσας γνώσης και στην κοινή εργασία µε στόχο την επίλυση προβληµάτων σχετικά µε το
πραγµατευόµενο θέµα. Οι Paloff & Pratt (1999) ορίζουν και τους στόχους που καλούνται να υλο-
ποιήσουν οι µαθησιακές κοινότητες:

• Να επιτυγχάνεται η βαθύτερη κατανόηση του µαθησιακού περιεχοµένου, να υλοποιείται οµα-
δική εργασία για την επίλυση προβληµάτων και ανταλλαγή εµπειρίας και να παράγεται νέα γνώση.

• Να υποστηρίζεται η διαδικασία κοινωνικοποίησης ανάµεσα στα µέλη της οµάδας µε χρήση
τεχνικών οµαδικής µάθησης και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

• Να προωθείται η ανάπτυξη τυπικών και άτυπων µαθησιακών οµάδων για την ανταλλαγή λαν-
θάνουσας (implicit) και εµπειρικής γνώσης, για την παροχή ευκαιριών άτυπων διαφωνιών και
ελευθερίας ιδεών, ενσωµατωµένων στο φυσικό εργασιακό περιβάλλον εξέλιξης της γνώσης.

• Να επιδιώκεται η διατήρηση υψηλού βαθµού παρακίνησης στο σπουδαστή, αυξηµένο αίσθηµα
υπευθυνότητας για αποδοτική µάθηση και ελαχιστοποίηση της εγκατάλειψης σπουδών.

Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να ορίσουν την επέκταση αυτής της έννοιας και στους νέους

χώρους που προκύπτουν µε τη χρήση της τεχνολογίας. Ο Coyne (1995) διευκρινίζει ότι ο όρος

“εικονικό - virtual” υποννοεί την απουσία κάποιων από τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν

οι πραγµατικές κοινότητες, τα οποία υποκαθίστανται από “κάτι” που µοιάζει ή φαίνεται να

αντιδρά σαν πραγµατικό υποκατάστατο, ενώ δεν είναι. Οι Klang & Olsson (1999) υποστηρίζουν

ότι µια εικονική κοινότητα (virtual community) είναι πάνω απ’ όλα µια κοινωνική οντότητα.

Είναι ένας αριθµός ατόµων που σχετίζονται µεταξύ τους µε τη χρήση κάποιας τεχνολογίας.

Στην περίπτωση που η τεχνολογά αυτή εµπίπτει στο χώρο της Τηλεµατικής, µπορούµε να ισχυ-

ριστούµε ότι µιλάµε πλέον για ηλεκτρονική κοινότητα. Στις κοινότητες αυτές γίνεται εντατική

χρήση συγχρονικών (τηλεδιασκέψεις, chat κλπ) και ασυγχρονικών (e-mail, forums κλπ) τεχνολο-

γιών και θα συζητηθούν εκτενέστερα στο 3ο και 4ο Μέρος του βιβλίου.

Τελευταία εξέλιξη στο χώρο είναι η έννοια της δυναµικής µαθησιακής κοινότητας (dynamic
learning community), η οποία σύµφωνα µε τους Wilson & Ryder διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

• Κατανεµηµένος έλεγχος µεταξύ των µερών
• Συµφωνία δηµιουργίας και διαµοιρασµού της παραγόµενης γνώσης
• Ευέλικτες και διαπραγµατεύσιµες µαθησιακές δραστηριότητες
• Αυτόνοµα µέλη στα πλαίσια της κοινότητας
• Υψηλά επίπεδα διαλόγου, διάδρασης και συνεργασίας
• Τουλάχιστον ένα διαµοιραζόµενο στόχο, πρόβληµα ή έργο που προκαλεί κοινή εστίαση και

συµφωνία συνεργασίας.



∆εν υπάρχει πλέον η ιδέα της τάξης, µε την έως τώρα έννοια, κυρίως λόγω του
φαινοµένου της εξατοµίκευσης (individualization) που εµφανίζεται σε όλες τις
µορφές της ΑεξΑΕ, γεγονός το οποίο σηµαίνει µε τη σειρά του ότι η σχέση µετα-
ξύ των µαθητευοµένων και η επακόλουθη ανταλλαγή µεταγνώσης είναι πλέον
πολύ ασθενέστερα. Επιπροσθέτως, η ιδέα του καθηγητή είναι επίσης πολύ ασθε-
νέστερη, και µάλιστα στην περίπτωσή µας καλείται “µέντορας ή καθηγητής-σύµ-
βουλος - tutor", καθόσον οι µαθητευόµενοι έρχονται κυρίως σε επαφή µε το µαθη-
σιακό υλικό, ενώ ο µέντορας υποχωρεί σε ένα πιο υποστηρικτικό ρόλο.
Ακριβέστερα, ο ρόλος του καθηγητή-συµβούλου µεταβάλλεται σε αυτόν του µάνα-
τζερ και του καταλύτη (facilitator) της γνώσης αντί για διευθυντή (director)
(Squires & McDougall, 1994). Συχνά οι µαθητευόµενοι δεν θεωρούν ούτε το
εκπαιδευτικό υλικό ότι ανήκει αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό οργανισµό, αφού
αυτό συχνά είναι εµπλουτισµένο (enriched) µε οπτικοακουστικό υλικό που µπορεί
να παραχθεί από τρίτες οντότητες, µε διαδικτυακούς τόπους, συνδέσµους (links)
και/ή άλλες εξωτερικές πηγές. Η διάδραση ανάµεσα στους διδασκοµένους και τον
διδάσκοντα είναι τώρα ασθενέστερη και περισσότερο περίπλοκη, ενώ και η επαφή
τους µε τον εκπαιδευτικό οργανισµό περιορίζεται σε διαχειριστικά και γραφειο-
κρατικά ζητήµατα. Την ίδια στιγµή, το σπάσιµο της τάξης στα συστατικά της (τους
διδασκοµένους) οδηγεί σε εξατοµικευµένη διάδραση του µέντορα µε τον κάθε
διδασκόµενο, η οποία όµως είναι επίσης ασθενέστερη. Αν λάβουµε υπ’ όψιν µας
και το γεγονός της ισχυρά διαφοροποιηµένης σύνθεσης της τάξης σχετικά µε τις
ηλικίες, ικανότητες, υπόβαθρο κλπ, θα οδηγηθούµε τελικά στην πρόσθεση της
λέξης “Ανοικτή” στην έννοια της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. 

1.7.3. ∏ ∂·Ó·‰fiÌËÛË ÙË˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

Προφανώς, το νέο περιβάλλον που δηµιουργείται φαίνεται ξένο σε όποιον
έρχεται σε πρώτη επαφή µαζί του. Για την ακρίβεια, οι µεταβολές αυτές κάλλιστα
µπορούν να θεωρηθούν από µια συντηρητική όψη και σαν µειονεκτήµατα, όπως
η εξασθένηση της αλληλεπίδρασης και η υποχώρηση του καθηγητή και του οργα-
νισµού σε υποστηρικτικούς ρόλους. Με ποιό λοιπόν τρόπο θα µπορούσαν οι
παροχείς ΑεξΑΕ να ελαχιστοποιήσουν τα φαινόµενα αυτά; 

Είναι πλέον ευρέως παραδεκτό ότι η γνώση και η µάθηση µπορούν να λάβουν
χώρα σε σαφώς καθορισµένα µαθησιακά πλαίσια (Clancey, 1994, Pea, 1993,
Brown et al., 1989, Laurillard, 1993). Αυτή η “καθορισµένη - situated” όψη της
µάθησης υποννοεί ότι τα αποτελέσµατα της µάθησης σε τεχνολογικά υποστηριζό-
µενα περιβάλλοντα εξαρτώνται από το πλαίσιο στο οποίο χρησιµοποιούνται, µε
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όλους τους συντελεστές του µαθησιακού περιβάλλοντος (ανθρώπους και τεχνήµα-
τα) να αλληλεπιδρούν και να συνεισφέρουν στη µαθησιακή διαδικασία. 

Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή την οπτική, η προσπάθεια κυρίως των τρίτης γενιάς
περιβαλλόντων είναι να αναβαθµίσουν τη διάδραση µεταξύ καθηγητή-συµβούλου
και διδασκοµένων σε ένα επίπεδο που θα πλεονεκτεί απέναντι στο υπάρχον. Έτσι
το επικοινωνιακό κανάλι φαίνεται να είναι ένα πολύ βασικό συστατικό της ΑεξΑΕ
και η διατήρησή του σε υψηλά επίπεδα πρέπει να εξασφαλιστεί, ανεξαρτήτως
κόστους. Τα πρώτα σηµάδια στην κατεύθυνση αυτή είναι θετικά. Έχει ήδη ανα-
φερθεί ότι σαν η πιο εφαρµόσιµη και βιώσιµη προσέγγιση θεωρείται η
Τηλεµατική (όλες οι µορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας). Επί πλέον γίνεται πλέον
όλο και πιο σαφές ότι όσο οι τεχνολογίες ωριµάζουν και αρχίζουν να καλύπτουν
ικανοποιητικά τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, τόσο περισσότερο προβάλλει η απαί-
τηση της προσαρµογής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στις νέες συνθήκες, µια
δουλειά καθόλου εύκολη, όπως διαπιστώνουµε...

Συνοψίζοντας, αν θέλουµε να συµπτύξουµε τα ανωτέρω πάλι σε ένα περιληπτι-
κό σχήµα, θα καταλήξουµε στο εξής:

Σχήµα 4: Το απλοποιηµένο ΑεξΑΕ επικοινωνιακό κανάλι

Σύµφωνα λοιπόν µε την προσέγγιση που περιγράψαµε ένα περιβάλλον ΑεξΑΕ
θα αποτελείται από τέσσερις βασικούς παράγοντες: τον εκπαιδευτικό οργανισµό, ο
οποίος ενσωµατώνει τον καθηγητή-σύµβουλο, το περιεχόµενο του προγράµµατος,
το οποίο ενσωµατώνει όλες τις µορφές µαθησιακού υλικού και την οργάνωσή του,
τους διδασκοµένους και το µέσο απόκτησης της προσφερόµενης γνώσης, δηλαδή
το επικοινωνιακό κανάλι. 
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1.7.4. √È ‰‡Ô Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜

Αφού λοιπόν το ζητούµενο είναι η προαναφερθείσα αναβάθµιση του καναλιού
αυτού σε επίπεδο ανταγωνιστικό του παραδοσιακού σχήµατος, ας δούµε πώς µπο-
ρεί να συµβεί αυτό.  Εκτιµάται ότι υπάρχουν δύο δρόµοι:

• Είτε µε την ενίσχυση µέσω της τεχνολογίας της ασθενούς διάδρασης ανάµεσα
στον καθηγητή-σύµβουλο και τους διδασκοµένους σε ένα επίπεδο ανεκτά κοντά
στο παραδοσιακό

και εναλλακτικά ή συγχρόνως

• Με τον εµπλουτισµό της ήδη ισχυρής διάδρασης των διδασκοµένων µε το
µαθησιακό υλικό µε µεταδεδοµένα και µεταγνώση, όπως ήταν η περίπτωση στο
παραδοσιακό µοντέλο.

Στις µέρες µας η πρώτη προσέγγιση φαίνεται να υλοποιείται µε τηλεδιασκέψεις
(videoconferencing) και άλλες τηλεµατικές εφαρµογές, ενώ η δεύτερη περίπτωση
επαφίεται κυρίως στο πολυµεσικό εκπαιδευτικό υλικό. Όµως οι υπάρχουσες
δεσµεύσεις και περιορισµοί της σηµερινής τεχνολογίας οδηγούν συχνά σε αποτυ-
χίες και/ή σε αποτυχηµένες εφαρµογές και υλοποιήσεις σχετικά µε το πώς πρέπει
και µπορούν να εµπλακούν αυτές οι τεχνολογίες στην πράξη. 

Επειδή η υλοποίηση αυτών των προσεγγίσεων είναι ιδιαίτερα σηµαντική για
την ΑεξΑΕ, δε θα επεκταθούµε εδώ. Το θέµα αυτό θα συζητηθεί αναλυτικά στο
ª¤ÚÔ˜ 3Ô: ∞ÂÍ∞∂ Ì¤Ûˆ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.
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1.8. Τα Μειονεκτήµατα της ΑεξΑΕ

Ό 
σο προχωράει η µελέτη µας σε βάθος, τόσο περισσότεροι προβληµατισµοί
ανακύπτουν. Μοιραία λοιπόν φτάσαµε και στο σηµείο να αναρωτηθούµε

για τα µειονεκτήµατα της ΑεξΑΕ. Είναι αναµενόµενο ότι θα υπάρχουν αρκετά.
∆υστυχώς, στα περισσότερα συγγράµµατα υπάρχει η τάση είτε να αποκρύπτονται,
είτε να υποβαθµίζονται. Όµως η αλήθεια είναι ότι η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση παρουσιάζει πολλά και σηµαντικά µειονεκτήµατα, τα οποία ήδη τα
υποψιαζόµαστε από την έως τώρα συζήτηση και τα οποία περιορίζουν την εφαρ-
µοσιµότητά της. Άλλωστε δεν θα µπορούσε να είναι και αλλιώς για ένα εκπαιδευ-
τικό σύστηµα που δηµιουργήθηκε και εξελίχθηκε ιδιαίτερα γρήγορα για να καλύ-
ψει τις ανάγκες των καιρών, όχι για να ανταγωνιστεί το επί αιώνες επικρατούν
µοντέλο της κλασικής εκπαίδευσης, αλλά για να το εκσυγχρονίσει και να το
συµπληρώσει. Από την άλλη πλευρά όµως, αν ρωτήσει κανείς ανθρώπους του
περιγύρου του, µπορεί να εκπλαγεί µε τις απαντήσεις τους.

∆υστυχώς, ίσως διαπιστώσετε και εσείς ότι υπάρχει, κυρίως στον ελλαδικό
χώρο, µια καχυποψία και µια δυσπιστία απέναντι στην ΑεξΑΕ. Επίσης ίσως δια-
πιστώσατε ότι αυτά τα αισθήµατα κατά µεγάλο µέρος πηγάζουν από την άγνοια
του τι ακριβώς είναι αυτή η εκπαιδευτική προσέγγιση και τι µορφή ακριβώς έχει,
και σαν συνέπεια τη θεώρηση ότι η ΑεξΑΕ “επιτίθεται” κατά µέτωπο στην παρα-
δοσιακή προσέγγιση ζητώντας να την αντικαταστήσει.

Στη συνέχεια λοιπόν θα προσπαθήσουµε να διευκρινίσουµε αυτές ακριβώς τις
παρανοήσεις. Θα δούµε ότι άλλα είναι ουσιαστικά τα βασικά µειονεκτήµατα της
ΑεξΑΕ που περιορίζουν την εφαρµοσιµότητά της, θα τα καταγράψουµε και θα
προσπαθήσουµε να ανακαλύψουµε τους τοµείς που συνιστάται και τους τοµείς
που δεν συνιστάται η εφαρµογή της σαν εκπαιδευτική προσέγγιση.
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ƒ ˆÙ‹ÛÙÂ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Û·˜ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÂÍ∞∂. ∞Ó ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÔÓÙ·È Ó·
··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó, ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ‡ÛÙÂ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜ ÛÂ ‰‡Ô ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÂÎÎ›ÓËÛË˜:

“¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ fiÙÈ Ì·ı·›ÓÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï¿ ·fi ·fiÛÙ·ÛË;” Î·È “ıÂˆÚÂ›ÙÂ ÈÛfiÙÈÌÔ ¤Ó·
Ù˘¯›Ô ·fi ·fiÛÙ·ÛË ÌÂ ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi;”

™ËÌÂÈÒÛÙÂ Û‡ÓÙÔÌ·, ›Ûˆ˜ Î·È ÌÔÓÔÏÂÎÙÈÎ¿, Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂÒÓ
ÙÔ˘˜. ∫¿ÓÙÂ ÌÈ· ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË ÌÂÙ¿, Î·È ‚ÚÂ›ÙÂ fiÛ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È fiÛ· ÌÂÈÔÓÂ-
ÎÙ‹Ì·Ù· Û·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó. ∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ·˘Ù¿.
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1.8.1. ∞ÔÍ¤ÓˆÛË Î·È ∞‰Ú¿ÓÂÈ·

∆ύο σηµεία που έχουν ευρύτατα συζητηθεί είναι το θέµα της αποµόνωσης του
φοιτητή και της παρατηρούµενης στη συνέχεια αδράνειας και απώλειας του ενδια-
φέροντος, λόγω ακριβώς αυτής της αποµόνωσης, αλλά και της παράτασης του
χρόνου σπουδών. Η αποξένωση αυτή του φοιτητή και η επακόλουθη αδράνεια
αποτελούν το µεγαλύτερο µειονέκτηµα της ΑεξΑΕ και σε πολλές περιπτώσεις οδη-
γούν σε τερµατισµό των σπουδών (EAΠ, 1999). Σύµφωνα µάλιστα µε µαρτυρίες
διδασκόντων στο ΕΑΠ, έχει παρατηρηθεί ρυθµός εγκατάλειψης (drop-out rate)
ακόµα και 30% σε κάποιες περιπτώσεις. Πολλές λύσεις έχουν δοθεί, άλλες περισ-
σότερο και άλλες λιγότερο επιτυχηµένες, το γεγονός όµως είναι ότι το κεντρικό
αυτό θέµα πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο, κυρίως στον τοµέα της παρακίνησης
(motivation), στη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και στον επαναπροσδιορισµό
κάποιων βασικών χαρακτηριστικών της AεξAE. Θα επανέρθουµε αναλυτικότερα
στα θέµατα αυτά στα επόµενα κεφάλαια.

1.8.2. ¢È·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·

∆εύτερο δύσκολο σηµείο είναι η έλλειψη διαλογικότητας του σπουδαστή µε το
εκπαιδευτικό υλικό και µε τον καθηγητή. Στο παραδοσιακό µοντέλο µπορεί κανείς
να θέσει ερωτήσεις και να πάρει απαντήσεις, να υποβάλλει εργασίες και να παρα-
κολουθήσει ή να εκτελέσει πειράµατα. Στην ΑεξΑε υπάρχει µια πληθώρα τεχνικών
που προσπαθούν να αναπληρώσουν αυτό το κενό, οι περισσότερες µε χρήση των
ΤΠΕ. Μπορεί η λύση αυτή να είναι πολλά υποσχόµενη, στο παρόν στάδιο όµως
η σχέση κόστους/απόδοσης είναι ακόµα πολύ υψηλή.

1.8.3. √ ÃÚfiÓÔ˜

Το επόµενο µειονεκτικό σηµείο είναι ο µεγαλύτερος χρόνος ολοκλήρωσης των
σπουδών που απαιτείται. Αν θεωρήσουµε την ίδια ποσότητα παρεχόµενης ύλης,
τότε ο χρόνος για παροχή της µέσω ΑεξΑΕ είναι κατά µέσο όρο 40-50% µεγαλύ-
τερος για περιβάλλοντα δεύτερης γενιάς και 20-30% µεγαλύτερος για περιβάλλο-
ντα τρίτης γενιάς. Ένα τυπικό ακαδηµαϊκό εξάµηνο µπορεί δηλαδή να κρατήσει 9
µε 10 µήνες σε περιβάλλον δεύτερης γενιάς ή 7 µε 8 µήνες σε περιβάλλον τρίτης
γενιάς. Αυτό όµως µπορεί να κουράσει το φοιτητή και να επιτείνει το φαινόµενο
της αδράνειας. Από την άλλη µεριά όµως διευκολύνει τους εργαζόµενους φοιτη-
τές και αυτούς που έχουν υποχρεώσεις. Το ζήτηµα του αυξηµένου χρόνου σπου-
δών δεν είναι επί του παρόντος µέσα στη σφαίρα έρευνας της ΑεξΑΕ, αφού φαί-
νεται οτι γίνεται αποδεκτό από όλους τους συµµετέχοντες.

1.8.4. ∆Ô ∫fiÛÙÔ˜

Έχει ήδη αναφερθεί το µεγαλύτερο κόστος σπουδών. Ειδικά στη χώρα µας
όπου ακόµα πολλά ιδρύµατα παρέχουν δωρεάν παιδεία, η συµµετοχή του φοιτη-
τή στο κόστος σπουδών φαίνεται εµπόδιο για πολλούς που επιθυµούν να συµµε-
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τάσχουν. Αποτελεί συνεπώς προς το παρόν ένα σαφές µειονέκτηµα σε σχέση µε την
παραδοσιακή προσέγγιση, το οποίο όµως µε την πάροδο του χρόνου θα γίνει απο-
δεκτό.

1.8.5. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ‰fiÌËÛË˜ ÁÓÒÛË˜

Είναι ο έλεγχος της νέας γνώσης µε τα υπάρχοντα εργαλεία (εργασίες και εξε-
τάσεις) αξιόπιστος; Πολλοί το αµφισβητούν αυτό. Ισχυρίζονται ότι µια µόνο τελι-
κή εξέταση δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να αποδώσει τη φυσιογνωµία του κάθε
διδασκοµένου. Όσο δε για τις ενδιάµεσες εργασίες, αυτές  δεν µετράνε καθόλου για
πολλούς αµφισβητησίες, καθόσον κάλλιστα µπορούν να εκπονηθούν από άλλους.
Αν ψάχνουµε λύση, µάλλον πάλι στη βοήθεια των ΤΠΕ πρέπει να ανατρέξουµε.
Ίσως δεν λύσουµε τελείως το πρόβληµα, όµως οι σύγχρονες τεχνικές ασφάλειας,
πιστοποίησης και κρυπτογράφησης µπορούν σηµαντικά να το περιορίσουν.
Επίσης και η ποιότητα των εργασιών και εξετάσεων µπορεί να αναβαθµιστεί µε τη
βοήθεια των ΤΠΕ κάτω από ορισµένες συνθήκες. Το γεγονός όµως είναι ότι το
πρόβληµα παραµένει στην παρούσα κατάσταση και αποτελεί ένα από τα σύγχρο-
να και υπαρκτά προβλήµατα της ΑεξΑΕ και θα συζητηθεί εκτενέστερα αργότερα.

1.8.6. ¶Ú·ÎÙÈÎ‹ ÕÛÎËÛË

Υπάρχει σαφής δυσκολία σε ειδικότητες που απαιτούν εργαστήρια, η οποία
µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ίσως αποδεικνύεται ανυπέρβλητη, µε αποτέλεσµα
φυσικά τη µη δυνατότητα παροχής αποτελεσµατικής εκπαίδευσης από απόσταση
σε αυτές τις περιπτώσεις.

1.8.7. ¶fiÚÔÈ

Η ορθή δηµιουργία ενός ΑεξΑΕ περιβάλλοντος σηµαίνει πολλούς πόρους,
πολύ περισσότερους από οποιοδήποτε παραδοσιακό εκπαιδευτικό µοντέλο. Οι
πόροι αυτοί µπορεί να είναι χρήµα, χρόνος, προσωπικό, ειδικό εκπαιδευτικό
υλικό, κανάλι επικοινωνίας και άλλα. Προφανώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι
ότι θέλουµε να δοµήσουµε ισάξιο σε αποδοτικότητα περιβάλλον µε την δια ζώσης
διδασκαλία. Και ακριβώς εδώ συµβαίνει στην πράξη η ασυνέπεια: πολλοί παρο-
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µ ÚÂ›ÙÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó·
‚ÚÂ›ÙÂ Î¿ÔÈ· Ï‡ÛË. ªË ÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ ·Ó Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹, Î·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÙËÓ ·ÏÒ˜!

ªÔÚÂ› ÙÒÚ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌË, fiÌˆ˜ Â›Û·ÛÙÂ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı·
ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ;

™˘ÓÔÏÈÎ¿ ÌË ÁÚ¿„ÂÙÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈÛ‹ ÛÂÏ›‰·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌÂ›˜ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜...
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χείς, προσπαθώντας να ισορροπήσουν τη µαγική εξίσωση κόστους/απόδοσης
δοµούν µη παραδεκτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, κυρίως από λάθος εκτίµηση
του κόστους µιας τέτοιας υλοποίησης. Το θέµα αυτό θα συζητηθεί αναλυτικά στο
ª¤ÚÔ˜ 2Ô: ∏ ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙË˜ ∞ÂÍ∞∂.

Πρέπει να γίνει µια διευκρίνηση στο σηµείο αυτό. Αφ’ ενός ισχυριζόµαστε ότι
απαιτούνται αυξηµένοι πόροι, άρα αυξηµένο κόστος και αφ’ ετέρου ότι η ΑεξΑΕ
παρουσιάζει ικανοποιητικό συντελεστή κόστους/απόδοσης. Αυτό µπορεί να συµ-
βεί διότι η ΑεξΑΕ µπορεί να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερους διδασκόµενους
συγχρόνως από την παραδοσιακή προσέγγιση. Επίσης µπορεί να επαναληφθεί µε
µεγαλύτερη συχνότητα, πχ. σε περιπτώσεις κατάρτισης. Αυτό βελτιώνει το συντε-
λεστή κόστους/απόδοσης, δε µειώνει όµως το συνολικό κόστος σε απόλυτους
αριθµούς που παραµένει υψηλό.

Είναι ίσως προφανές οτι τα οικονοµικά θέµατα της ΑεξΑΕ είναι ιδιαίτερα ευαί-
σθητα και θα συζητηθούν στην ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7.2.

1.8.8. ™˘ÓÙ‹ÚËÛË

Εν κατακλείδι, είναι πλέον προφανές ότι ένα τέτοιο περιβάλλον έχει δύσκολη,
ακριβή και συνεχή συντήρηση. Εκτός από την προφανή διαχείριση του διδακτι-
κού και του διδασκοµένου προσωπικού, που είναι κοινή µε την παραδοσιακή προ-
σέγγιση, υπάρχουν και πολλά άλλα σηµεία συντήρησης και αναβάθµισης που δεν
µπορούν να παραβλεφθούν. Ένα µικρό παράδειγµα: τα περιβάλλοντα τρίτης
γενιάς καλούνται κάθε 2-3 χρόνια να αναβαθµίζουν την πληροφορική τους υπο-
δοµή (υπολογιστές, λογισµικό, επικοινωνιακές γραµµές), µια επένδυση καθόλου
ευκαταφρόνητη. Άλλο παράδειγµα: για να τηρείται η αρχή της προσαρµοστικότη-
τας, το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να αναβαθµίζεται κάθε 5-6 χρόνια, µε ό,τι αυτό
µπορεί να σηµαίνει, ώστε να εναρµονίζεται µε τις νέες εξελίξεις στον εργασιακό και
κοινωνικό χώρο.
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Οι “πόροι”Οι “πόροι”

Στο βιβλίο αυτό

θεωρούνται πόροι:

• Οικονοµικοί
• Χρονικοί
• Ανθρώπινοι (δυνα-

µικό)

• Τεχνογνωσία
• Υλικοί (εξοπλι-

σµός, κτίρια κλπ)

• Άϋλοι (φήµη, εικό-

να, κύρος κλπ)

∂ÈÛÙÚ¤„ÙÂ ÛÙË ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1.5. •·Ó·ıÂˆÚ‹ÛÙÂ ÙÒÚ· ÙÈ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ Û·˜.
™ËÌÂÈÒÛÙÂ ÛÙÈ˜ ÎÂÓ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ Ô˘ ·Ê‹Û·ÙÂ:

ñ ∆È ÍÂ¯¿Û·ÙÂ ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿

ñ ∆È ÂÎÙÈÌ‹Û·ÙÂ Ï¿ıÔ˜

°Ú¿„ÙÂ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û‡ÓÔ„Ë (2-3 ÛÂÈÚ¤˜) ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÛËÌÂ›· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È
Û˘¯Ó¤˜ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÌÔÚÂ› Â‡ÎÔÏ· Î·ÓÂ›˜ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Ï¿ıÔ˜.
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¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της ΑεξΑΕ

στο ∆ιαδίκτυο, αν έχετε σύνδεση, στους εξής τόπους:

• Βρετανικό Συµβούλιο: 



1.9. Πότε λοιπόν ΑεξΑΕ;

Μ 
ετά από όλα αυτά που συζητήθηκαν και αφού έχει ίσως γίνει πλέον σαφές
ότι η ΑεξΑΕ στη σηµερινή της µορφή δεν είναι πανάκεια που ικανοποιεί

όλες τις εκπαιδευτικές µας ανάγκες, γεννάται το εύλογο ερώτηµα “Πότε λοιπόν
ΑεξΑΕ”;

Αν και δεν έχουµε ακόµα συζητήσει τις λεπτοµέρειες, εν τούτοις µια πρώτη
απάντηση είναι ήδη δυνατή. Θα χωρίσουµε το ερώτηµά µας σε δύο συνιστώσες,
αυτή της Ανοικτής και αυτή της εξ Αποστάσεως.

• Το θέµα της Ανοικτής Εκπαίδευσης είναι πρωτίστως κοινωνικό θέµα. Ανοικτή
σε όλους, προσβάσιµη, χωρίς περιορισµούς και εισαγωγικά κριτήρια. Το κατά
ποσον αυτό είναι και στην πράξη εφικτό θα συζητηθεί αργότερα.

• Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι νέα, είναι ευέλικτη, αλλά θέτει αυξηµέ-
νες προϋποθέσεις. Άρα εδώ έχουµε ένα µάλλον τεχνικό θέµα.

Σύµφωνα µε αυτό το διαχωρισµό, µπορούµε να πούµε ήδη ότι σε όλες τις περι-
πτώσεις που θέλουµε ελεύθερη πρόσβαση σε όλους θα εφαρµόσουµε Ανοικτή
Εκπαίδευση, η οποία όµως έχει αποδειχθεί ότι συχνά συµφέρει να είναι και εξ
Αποστάσεως.

Παράλληλα, σε όλες τις περιπτώσεις που θέλουµε χρονική ευελιξία και τοπική
ελευθερία, θα εφαρµόσουµε εξ Αποστάσεως σχήµα, το οποίο µάλιστα συµφέρει να
είναι και Ανοικτό, αφού όσοι κυρίως επωφελούνται από αυτά τα δύο χαρακτηρι-
στικά εµπίπτουν και στο πλαίσιο της ανοικτής προσέγγισης, πχ. ενήλικες, εργαζό-
µενοι, γεωγραφικά αποµακρυσµένοι.
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• Η σελίδα του καθηγητή Peter McGuire 

hhttttpp::////wwwwww..llcccc..ggaatteecchh..eedduu//~~mmccgguuiirree//aaddvvaannttaaggeess__ddiissaaddvvaannttaaggeess..hhttmm

• DegreeInfo.com    hhttttpp::////wwwwww..ddeeggrreeeeiinnffoo..ccoomm//aarrttiiccllee55__44..hhttmmll

• Central Piedmont Community College  

hhttttpp::////ccwwww..ccppcccc..cccc..nncc..uuss//ssuuppppoorrtt//ffaaqq//

aannsswweerrss//ddiissttaanncceelleeaarrnniinnggaaddvvaannttaaggeessaannddddiissaaddvvaannttaaggeess..aasspp

• Prizma       hhttttpp::////pprriizzmmaa..hhaaiiffaa..aacc..iill//pprroo1177--aaddvv..hhttmmll

• Wellesley College   

hhttttpp::////wwwwww..wweelllleesslleeyy..eedduu//IITTSS//PPoorrrr//ccss110000//PPaatthhwwaayyss//rrpp11..hhttmmll

• Western Oklahoma State College    

hhttttpp::////wwwwww..wweesstteerrnn..cccc..ookk..uuss//ddll//SSddnnttRReess..hhttmm

• Στη διεύθυνση

hhttttpp::////wwwwww..iinnffoorrmmaattiioonnoouuttppoosstt..ccoomm//

ddiirreeccttoorryy__hhoommee..ccffmm??nneewwccaatt==2277&&ccaatteeggoorryyppaatthh==33

υπάρχει συλλογή παραποµπών (links) γενικά για ΑεξΑΕ.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους τόπους ασχολούνται αποκλειστικά µε την µέσω ∆ιαδικτύου παρε-

χόµενη ΑεξΑΕ, γεγονός που πρέπει να έχει κανείς πάντα υπ’ όψιν του.



Αφού προχωρήσαµε ένα βήµα στο πότε µπορούµε να εφαρµόσουµε κατ’ αρχάς
ΑεξΑΕ, ας σκεφτούµε ανάποδα: “πότε όχι”; Προφανώς στις αντίθετες περιπτώ-
σεις. Όταν δηλαδή δεν µπορούµε να δεχθούµε τον καθένα στο πρόγραµµα, χωρίς
κάποια κριτήρια επιλεξιµότητας. Επίσης όταν εκ των πραγµάτων δεν µπορούν να
υποστηριχθούν οι βασικές αρχές της τοπικής ελευθερίας και της χρονικής ευελι-
ξίας.

Ο συλλογισµός αυτός µας οδηγεί τελικά στο ότι σχεδόν όλες οι µορφές κατάρ-
τισης, επιµόρφωσης, ενηµέρωσης, αλλά και οι περισσότερες µορφές παραδοσια-
κής εκπαίδευσης µπορούν να διαµοιραστούν µε ΑεξΑΕ. Αντίθετα, σε τρείς κυρίως
περιπτώσεις θα προτιµήσουµε την παραδοσιακή, δια ζώσης διδασκαλία:

1. Όπου η παραδοσιακή µορφή του καναλιού επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα
σηµαντική για την επιτυχία του προγράµµατος. Με άλλα λόγια, η διαπροσωπική
επαφή διδασκόντων και διδασκοµένων. Το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγµα
είναι οι σχολικές τάξεις, όπου η κοινωνική εκπαίδευση του παιδιού είναι εξίσου
σηµαντική µε τη γνωστική του αναβάθµιση και περνάει µέσα από το καθηµερινό,
ζωντανό, πρόσωπο µε πρόσωπο κανάλι επικοινωνίας.

2. Όπου απαιτούνται εργαστήρια. ∆εν θα µπορούσαµε βέβαια να φανταστούµε
εκπαίδευση χειρούργων χωρίς να “βάλουν τα χέρια τους” στην πράξη. Στο µέλλον
αυτός ο περιορισµός ίσως καταπέσει, τώρα όµως όχι.

3. Όπου υπάρχει αυξηµένη οµοιογένεια τάξης, πχ. στα πανεπιστήµια. Η δοµή
των περισσοτέρων εκπαιδευτικών συστηµάτων οδηγεί οµοειδείς φοιτητές ίδιας
περίπου ηλικίας και ίδιου γνωστικού επιπέδου σε ένα σχήµα οικείο από την έως
τώρα εµπειρία τους. Εδώ θα µπορούσαµε θεωρητικά να σκεφθούµε και την
ΑεξΑΕ, όµως υπάρχουν σηµαντικά ωφέλη σε θέµατα όπως η ταχύτητα σπουδών,
η οµαδική επεξεργασία των φοιτητών και η αξιολόγησή τους, τα ενιαία συγγράµ-
µατα και το ήδη υπάρχον υπόβαθρο, που δεν µπορούν αυτή τη στιγµή να αγνοη-
θούν.

Επιγραµµατικά, και χωρίς αυτό να αποτελεί χρυσό κανόνα, µπορούµε συνεπώς
να καταλήξουµε ότι: 

όπου ο άνθρωπος και η πολύπλευρη εκπαιδευτική προσέγγιση παίζουν τον
κύριο ρόλο, η παραδοσιακή, δια ζώσης εκπαίδευση έχει τον κύριο λόγο ενώ εκεί
όπου το γνωστικό πεδίο και ο παράγοντας κόστους/απόδοσης έχουν τον πρώτο
λόγο, τότε θα πρέπει να σκεφθούµε και την ΑεξΑΕ.
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ΠΠαραδοσιακή αραδοσιακή 

ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση

όταν:

• είναι πολύ σηµα-

ντική η προσωπική

επαφή

• είναι απαραίτητα

εργαστήρια

• υπάρχει αυξηµένη

οµοιογένεια

ΑΑεξΑΕεξΑΕ

όταν:

• υπάρχουν χωρικοί

περιορισµοί

• υπάρχουν χρονι-

κοί περιορισµοί

(πχ. εργαζόµενοι)

• υπάρχει ανοµοιο-

µορφία φοιτητών

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙÂ ¤Ó· “ÌÔ‡ÛÔ˘Ï·”: µ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Û˘˙‹ÙËÛË, Î·ıÔ-
Ú›ÛÙÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ, Ô˘ Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó·  ‰›ÓÂÈ ¤Ó· Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ ·Ó

·Í›˙ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ∞ÂÍ∞∂ ‹ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ¿Ô„Ë.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 11..1188..



Η αλλαγή του παγκόσµιου εργασιακού πεδίου, η οικονοµική και κοινωνι-
κή µετεξέλιξη και η τεχνολογική έξαρση που παρατηρούνται κυρίως τον

20ο αιώνα, έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη για µια µορφή εκπαίδευσης διαρ-
κούς, πολύπλευρης και ανοικτής σε όλο το φάσµα του εργατικού δυναµικού.

Οι υλοποιήσεις µιας µορφής εκπαίδευσης από απόσταση ξεκίνησαν από τον
προηγούµενο αιώνα, έλαβαν διάφορες µορφές χρησιµοποιώντας τις εκάστοτε
δυνατότητες της τεχνολογίας και έφτασαν στην αρχή του 21ου αιώνα να χρησιµο-
ποιούν εντατικά τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που φαί-
νεται να ταιριάζουν στη µορφή αυτή εκπαίδευσης και να τη διευκολύνουν σηµα-
ντικά. Όλες όµως οι γενιές ΑεξΑΕ, η πρώτη δι’ αλληλογραφίας, η δεύτερη ραδιο-
τεχνολογική και η τρίτη τηλεµατική, καθώς και όλοι οι παροχείς, είτε πανεπιστή-
µια είτε ιδιωτικοί φορείς είτε συνεργασίες, βασίζονται στις βασικές αρχές της τοπι-
κής ελευθερίας, της χρονικής ευελιξίας και της προσαρµοστικότητας για να δοµή-
σουν αποτελεσµατικά και αποδοτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Βέβαια κάθε υλοποίηση είναι διαφορετική από την άλλη, άλλη πλησιάζοντας
περισσότερο και άλλη αποµακρυνόµενη από την παραδοσιακή προσέγγιση, δηµι-
ουργώντας έτσι ένα ευρύ φάσµα οµοιοτήτων και διαφορών, ανάλογα µε την υλο-
ποίηση. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι πολύ συχνά δεν είναι απολύτως σαφές αν µιλά-
µε για οµοιότητα ή διαφορά, απλά υπάρχουν διαφορετικοί βαθµοί σύγκλισης των
δύο συστηµάτων.

Όλες αυτές οι υλοποιήσεις βασίζονται σε ένα κανάλι επικοινωνίας που συνδέει
τις συµµετέχουσες οντότητες και δηµιουργεί µια µαθησιακή κοινότητα µε κοινούς
σκοπούς. Καταλήγουµε συνεπώς στον εξής αρχικό ορισµό της ΑεξΑΕ:

Φυσικά υπάρχουν αρκετά και σοβαρά µειονεκτήµατα στη νέα αυτή εκπαιδευτι-
κή προσέγγιση, οπότε καίριο προκύπτει το ερώτηµα πότε συνιστάται η εφαρµογή
ενός µοντέλου ΑεξΑΕ και πότε όχι, ερώτηµα που η απάντησή του εξαρτάται ισχυ-
ρά από τη µορφή του προσδοκώµενου εκπαιδευτικού αποτελέσµατος.

Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι το ευέλικτο και µαθητοκε-
ντρικό µοντέλο εκπαίδευσης που δοµείται, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου,
γύρω από ένα ad-hoc δηµιουργηµένο συγχρονικό και ασυγχρονικό κανάλι επι-
κοινωνίας, το οποίο υλοποιεί τη διάδραση ανάµεσα τις οντότητες του εκπαιδευ-
τικού οργανισµού, του εκπαιδευτικού υλικού, των διδασκόντων και των διδα-
σκοµένων.
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™‡ÓÔ„Ë ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘



0 ΑεξΑΕ: Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

0 Πρώτη (δι’ αλληλογραφίας), δεύτερη (ραδιο-τεχνολογική) και τρίτη (τηλε-
µατική) γενιά ΑεξΑΕ.

0 Βασικές αρχές: τοπική ελευθερία, χρονική ευελιξία και προσαρµοστικό-
τητα του προγράµµατος.

0 Πλέγµα οµοιοτήτων και διαφορών, πολλές φορές δυσδιάκριτο.

0 Ένα κανάλι επικοινωνίας εγκαθίσταται ανάµεσα στις συµµετέχουσες οντό-
τητες.

0 Μπορεί να είναι συγχρονικό (synchronous), σε ίδιο χρόνο δηλαδή ή ασυγ-
χρονικό (asynchronous), σε διαφορετικές χρονικές στιγµές.

0 Μαθησιακές κοινότητες δηµιουργούνται ανάµεσα στους συµµετέχοντες

0 Ο µέντορας ή καθηγητής-σύµβουλος διευκολύνει την απόκτηση της γνώ-
σης που παρέχεται πλέον από εµπλουτισµένο εκπαιδευτικό υλικό.

0 Αποξένωση και αδράνεια, δύο λέξεις-φόβητρο για όλους τους παροχείς,
υπεύθυνες για την εγκατάλειψη των σπουδών, ενώ η διαλογικότητα (ή αλληλε-
πίδραση) αποτελεί το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα.

0 Μεταγνώση - µεταδεδοµένα είναι τα συνοδευτικά-διευκρινιστικά στοιχεία
για τη γνώση ή τα δεδοµένα.

Σηµείωση: Παρατηρήσατε βέβαια ότι δεν χρησιµοποιείται στο βιβλίο αυτό ο
επικρατούν όρος “σύγχρονο” αλλά ο όρος “συγχρονικό” λόγω της διττής σηµα-
σίας του όρου “σύγχρονο”. Για παράδειγµα η έκφραση “το τηλέφωνο είναι σύγ-
χρονο µέσο” πώς πρέπει να ερµηνευτεί; Ότι το τηλέφωνο είναι ένα µέσο µοντέρνο
και επίκαιρο ή ότι το τηλέφωνο είναι ένα µέσο συγχρονικής επικοινωνίας; 

Η γλώσσα µας είναι πλούσια και µπορεί εύκολα να αποδώσει τους ξένους
όρους µε ακρίβεια, είναι κρίµα να δανείζουµε στους ξένους τις λέξεις µας και να
τις παίρνουµε µετά πίσω, λάθος! Άλλωστε στην περίπτωση αυτή η δική µου
άποψη υποστηρίζεται και από πολλούς µεταφραστές, όπως πχ. στα µεταφρασµέ-
να βιβλία του Alan Rogers και του Phil Race, (γνωστών ερευνητών που θα γνωρί-
σουµε στα επόµενα κεφάλαια) από τις εκδόσεις “Μεταίχµιο”...
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Στο σηµείο αυτό πλέον πρέπει να µπορείτε να:

ê Σκιαγραφήσετε τις ανάγκες που οδήγησαν στη γέννηση αυτού του εκπαι-
δευτικού πεδίου.

ê ∆ώσετε µια σύντοµη ιστορία της ΑεξΑΕ, µαζί µε τις γενιές της.

ê Αναφέρετε και περιγράψετε τουλάχιστον 10 οµοιότητες και διαφορές ανάµε-
σα στα δύο συστήµατα.

ê Περιγράψετε τη µορφή του καναλιού επικοινωνίας, ανάλογα µε την αιτού-
µενη µορφή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

ê Αναφέρετε και περιγράψετε τουλάχιστον 5 µειονεκτήµατα της ΑεξΑΕ.

ê Θεµελιώσετε την εφαρµογή ή όχι κάποιας µορφής ΑεξΑΕ σε δεδοµένες συν-
θήκες.

Αν θέλετε, µπορείτε να απαντήσετε γραπτά αυτά τα σηµεία για να βεβαιωθείτε
για τις γνώσεις σας. Μην επεκταθείτε όµως πολύ, δείτε τα απλά σαν µια “άσκηση
επιβεβαίωσης”.
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∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·



¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 11..77..

∂ ›Ó·È Èı·ÓfiÓ fiÙÈ Î·Ù·Ï‹Í·ÙÂ ÛÙËÓ ...ÎÏ‹ÚˆÛË. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜
‚¤‚·È·, fiÌˆ˜ ı· ·Ú·ÙËÚ‹Û·ÙÂ fiÙÈ fiÏÂ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·

ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙË “£Â¿ ∆‡¯Ë”.

£· Â·Ó¤ÏıÔ˘ÌÂ ÛÙË ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ ¤Ó· ·ÎfiÌ·
ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ì·˜ ÍÂÊÂ‡ÁÂÈ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÙË˜ ÔÚıfiÙÂÚË˜ Ï‡ÛË˜ (·Ï‹ıÂÈ·,
ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÂ›ÙÂ ÔÈfi;)

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 11..66..

∂ ›Ó·È Èı·Ófi fiÙÈ ÙÔ Ù˘¯›Ô ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÂÙÂ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó·
·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÂ›! ∆Ô ı¤Ì· fiÌˆ˜ Â›Ó·È, ÂÈ˙ËÙ¿ÌÂ ¿ÓÙ· ÌÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘

Ù›ÙÏÔ˘ ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ ÊÔÚ¤·;

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤ÛÙˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ Ô˘ Ì·˜ ˙ËÙ¿ÂÈ ÌÈ·
È‰ÈˆÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙË˜. ∆fiÙÂ Ë “·Ó·ÁÓÒÚÈÛË” ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Á›ÓÂÙ·È
·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÏ‡Ùˆ˜ Î·Ó¤Ó· ÓfiËÌ· ¤Íˆ ·fi Ù· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.

∂›ÛË˜, ÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Î¿ÔÈÔ˜ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘
ÂÍ¤ÏÈÍË Ì¤Ûˆ ÛÔ˘‰ÒÓ ÌÂ ∞ÂÍ∞∂, ¯. Ì·ı‹Ì·Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ (‹ ¿ÏÏÔ˘ Â›‰Ô˘˜ Ì·ı‹-
Ì·Ù·). ¶¿ÏÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÓfiËÌ· Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË “Ù›ÙÏÔ˘”, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ·Ó ı· ·Ô-
ÎÙËıÂ› Ë ·ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ‹ fi¯È. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‚¤‚·È· Ô˘ Î·ÓÂ›˜ ı¤ÏÂÈ Ó·
ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ, ›Ûˆ˜ ı· ÂÈ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó·Ó ·Ó·-
ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓÔ Ù›ÙÏÔ...

∆Ô Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ·Ó Ô Ù›ÙÏÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ‹ fi¯È, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÈ˜
·Ó¿ÁÎÂ˜ Ô˘ ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Û˘ÓÂ-
Ò˜ ¤¯Ô˘ÌÂ ÌÈ· ÚÒÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡
ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞ÂÍ∞∂, ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÂ› ÛÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 7.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 11..22..

• ·Ó·‰È·‚¿ÛÙÂ ÙÒÚ· ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Û·˜ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∞Ó ‹Û·-
ÛÙ·Ó ÂÈÌÂÏ‹˜, ¤¯ÂÙÂ ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÌÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÂ ¤Ó· ÂÚÁ·-

ÛÈ·Îfi Â‰›Ô Ô˘ Û·˜ ·ÊÔÚ¿ ¿ÌÂÛ·! 
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∞·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ∞ÛÎ‹ÛÂˆÓ Î·È ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ



ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 11..44.. 

ª Â ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË fiÙÈ Î·È Ë ‰ÈÎ‹ Û·˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È
ÛˆÛÙ‹, ÔÈ ‰ÈÎ¤˜ Ì·˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ Â›Ó·È:

√ÌÔÈfiÙËÙ·   ¢È·ÊÔÚ¿    ∆›ÔÙ·
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi Ã
∫ÙÈÚÈ·Î‹ ÀÔ‰ÔÌ‹ Ã
∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ã
¶ÔÈfiÙËÙ· Î·ıËÁËÙÒÓ Ã
¶ÔÈfiÙËÙ· ÊÔÈÙËÙÒÓ Ã
¶ÔÈfiÙËÙ· ÛÔ˘‰ÒÓ Ã
ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ã
ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Î·ıËÁËÙÒÓ Ã
∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ã
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ· Ã
∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Ã
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ã
∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ã
¶·ÚÂ¯fiÌÂÓ· Ù˘¯›· Î·È Ù›ÙÏÔÈ Ã
¶ËÁ¤˜ Î·È ¿ÏÏË ‡ÏË ÌÂÏ¤ÙË˜ Ã
¶·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ ÂÔÙÈÎ¿ Ì¤Û· Ã
∆¶∂ Ã
∫fiÛÙÔ˜ Ã
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ã
∂˘ÂÏÈÍ›· ÊÔÚ¤· Ã
∂˘ÂÏÈÍ›· ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓÔ˘ Ã
∞Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ·fiÎÙËÛË˜ ÁÓÒÛË˜ Ã

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 11..1111..

º ˘ÛÈÎ¿ Î·È Ë ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË Ô˘

ÚÔ¤Î˘„Â Í·ÊÓÈÎ¿. ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· fiÌˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û·ÊÒ˜
ÛÙËÓ “·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ Â‰›Ô˘”. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·-
Îfi Â‰›Ô ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÔÏ‡ ·Úfiı˘-
Ì· Ù· ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ È‰Ú‡Ì·Ù· Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿
ÙÔ˘˜ (ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Â‰Ò). ∂›ÛË˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÂ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙÈÌ¿Ù·È. ªÈ· ÂÙ·ÈÚÂ›·
ÌÂ 5.000 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Ó· ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· CD ÌÂ Ì·ı‹Ì·Ù·,
·ÓÙ› Ó· ÙÔ˘˜ Î·Ï¤ÛÂÈ ÛÂ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. 

∆Ô ı¤Ì· fiÌˆ˜ ÙÔ˘ fiÙÂ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Î·È fiÙÂ Ë ¿ÏÏË Û˘˙ËÙ¿Ù·È Î·È
ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1.9. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÂÎÂ› ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜.
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¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 11..1133..

√ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ÈÛ¯˘Ú¿ ÛÙËÓ ∞ÂÍ∞∂ Â›Ó·È Ô
ÙÚfiÔ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜. ∂‰Ò ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi

Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ï›ÁÔ ‹ ÔÏ‡ ÌÂ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎÂ. ∆Ô fiÛÔ ÔÏ‡ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·È
ÙÔ fiÛÔ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹ ‰È¿‰Ú·ÛË, ı· Î·ıÔÚ›ÛÂÈ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È
ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

√È ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂ›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ Î·È Ô
Î·ıËÁËÙ‹˜-Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÏÏ¿-
ÛÂÙ·È, ÒÛÙÂ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·, Î·È ÔÈ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔÈ ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ï¤ÔÓ ·ÓÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜.

Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ı¤Ì·, ·Ú·ÙËÚÂ›ÙÂ Î·È ÂÛÂ›˜ ›Ûˆ˜ fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜,
·Ú¿ ÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó: ¤Ó·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‰È‰·-
ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·Ú¤¯ÂÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÂ ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓÔ˘˜,
˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÏ‡ÏÂ˘Ú· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘˜ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ‚·ıÌfi ÂÈÙ˘¯›·˜
ÙÔ˘˜.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 11..55.. 

∞Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙÔÈ¯Â›·:
ñ ∞Ó·›ÚÂÛË ÙË˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÙË˜ Ù¿ÍË˜
ñ ∂Í·ÙÔÌ›ÎÂ˘ÛË ÙË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜
ñ Ã·Ï¿ÚˆÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Â·Ê‹˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ
ñ ŒÏÏÂÈ„Ë ÌÂÙ·ÁÓÒÛË˜
ñ ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹, ·fi ·˘ıÂÓÙ›· ÛÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹
ñ ∂ÌÏÔ˘ÙÈÛÌ¤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ËÁ¤˜
ñ ∞ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, Î·È ·˘Ù‹ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË
ñ ¶ÔÈÎ›ÏË Û‡ÓıÂÛË ÙË˜ Ù¿ÍË˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 11..1122..

∏ ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ·ÔÙÈÌ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ “·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·” Î·È fi¯È ÙËÓ
“·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·”. ∏ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÔÚ›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙÔÓ

Ù‡Ô:
∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·

∞Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· = --------------------------------
¶fiÚÔÈ

∞˘Ùfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ ÙÔ ÛÙfi¯Ô
Ì·˜ - Ë ·Â›Úˆ˜ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÂ ¿ÂÈÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÂÏÂ›ˆ˜ ¿¯ÚËÛÙË. ∆Ô
˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌËÙ‹, ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÂ fiÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚÔ‡-
ÌÂ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì·˜, Î·È Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ¤ÍÔ‰· Î·È
ÙÈ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ Ì·˜ (fi¯È ÌfiÓÔ ÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ ·ÓıÚÒÈÓÂ˜ Î·È ÙËÓ Â¤Ó-
‰˘ÛË ÛÂ ¯ÚfiÓÔ) ¯·ÌËÏ¿.

º·›ÓÂÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ fiÙÈ ·Ó ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ ÛˆÛÙ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÌÔ-
ÚÔ‡ÌÂ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ fiÙÈ ‰ÔÌÔ‡ÌÂ ¤Ó· ·Ô‰ÔÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔ
ÛÂ ∞ÂÍ∞∂ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË...
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¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 11..1188..

™ËÌÂÈÒÛÙÂ Ã ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·:
ñ √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‹ Ë ÁÓÒÛË ÚÔ¤¯ÂÈ; (¯. ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ‹ 

ÂÓÙ·ÙÈÎ¿ Ì·ı‹Ì·Ù·;)
ñ Œ¯Ô˘ÌÂ Î˘Ú›ˆ˜ ıÂˆÚ›· ‹ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·;
ñ Œ¯Ô˘ÌÂ ÔÌÔÈÔÁÂÓ¤˜ ÙÌ‹Ì· (ÁÓˆÛÙÈÎ¿, ËÏÈÎÈ·Î¿, 

ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ¿ ÎÏ);
ñ À¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÚÔÓÈÎÔ› Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›;
ñ À¿Ú¯ÂÈ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂ ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›·;
ñ À¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ∞ÂÍ∞∂;
ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· (·˘ÙÔ)·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜;
ñ Œ¯Ô˘ÌÂ ¤ÙÔÈÌÂ˜ ·Û˘Á¯ÚÔÓÈÎ¤˜ Î·È Û˘Á¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ‰ÔÌ¤˜;
ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (√™™, 

Ì¤ÓÙÔÚ·˜);
¶ÔÈ¿ Â›Ó·È ÈÔ ÔÏÏ¿; ∞ÔÊ·Û›ÛÙÂ:    ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ -  ∞ÂÍ·∂

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 11..1166..

∂ È‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi  Ì·˜ Â›Ó·È Ë È·ÙÚÈÎ‹, Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹,
ÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ, Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹...

∫·È Ë Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚË Ï‡ÛË ·ÎÔ‡ÂÈ ¿ÏÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ∆¶∂! ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È
·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ fiÙÈ Ë ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÚfiÔ‰Ô˜ ı· Ï‡ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·, ÌÂ ÚÔÛÔÌÔÈˆÙÈÎ¿ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· Î·È ·fi ·fiÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. °È·
ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÈÛÙÔ˘˜, ·˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙË˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂÊˆÓ›·˜. ◊‰Ë ÛÙÈ˜
∏ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ¶ÔÏÈÙÂ›Â˜ Ë È·ÙÚÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÊÈÎÙ‹ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Î¿ÔÈˆÓ
È·ÙÚÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÙË ÌÈ· ¿ÎÚË ÙË˜ ËÂ›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ¿ÏÏË...

ŸÌˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÂ˜ Ï‡ÛÂÈ˜, ÈÔ Â˙¤˜, fiˆ˜ ıÂÚÈÓ¿ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ‹ Û˘¯Ófi-
ÙÂÚÂ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Î¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜, ·ÊÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙË˜
ÌÂÏ¤ÙË˜. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÂ˜ ˘‚ÚÈ‰ÈÎ¤˜ Ù¿ÍÂÈ˜ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ
¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7.6.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 11..66.. 

√ ÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ ∞ÂÍ∞∂. £· ·Ú·ÙËÚ‹Û·ÙÂ ‚¤‚·È· fiÙÈ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ ÂÍ
·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ‰›ÓÂÙ·È ÙÂÏÈÎ¿ ÛÙË Û‡ÓÔ„Ë ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. °È·

Ó· ·ÔÙÈÌ‹ÛÂÙÂ fiÌˆ˜ fiÛÔ ÎÔÓÙ¿ Â›Ó·È Ô ‰ÈÎfi˜ Û·˜ ÔÚÈÛÌfi˜, ÂÏ¤ÁÍÙÂ ·Ó ÚÔ‚Ï¤„·ÙÂ
Î·È ÂÛÂ›˜ Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙÔÈ¯Â›·:

ñ ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÛÂ˜ ÔÓÙfiÙËÙÂ˜
ñ £ÂÌ¤ÏÈÔÈ ¿ÍÔÓÂ˜: ÙÔÈÎ‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, ¯ÚÔÓÈÎ‹ Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·.
ñ ª·ıËÙÔÎÂÓÙÚÈÎfiÙËÙ·
ñ ∫·Ó¿ÏÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘

∞˘Ù¿ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Â›Ó·È fiÏ· ÂÌÊ·Ó‹ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÔÚÈÛÌfi, ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂ ¿ÏÏË ÛÂÈÚ¿.
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¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÂ˜

¶Ú·ÎÙÈÎ‹

√ÌÔÈÔÁÂÓ¤˜

¶ÔÏÏÔ›

∂Ï¿¯ÈÛÙ·

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ·ÊÂ›

¡·È, ˘¿Ú¯ÂÈ

ªfiÓÔ Û˘Á¯ÚÔÓÈÎ‹

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜

¶Ú¤ÂÈ Ó· 
“‚ÁÂ› Ë ‡ÏË”

£ÂˆÚ›·

∞ÓÔÌÔÈÔÁÂÓ¤˜

Ÿ¯È

À¿Ú¯ÂÈ

À¿Ú¯ÂÈ

¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ

À¿Ú¯Ô˘Ó

À¿Ú¯ÂÈ



Α ναζητήστε ένα φίλο σας, επιχειρηµατία ή άλλον που να έχει υπαλλήλους.
Ζητήστε του να σας περιγράψει την επιχείρησή του και προσπαθήσετε να

εκµαιεύσετε κάποιο πρόβληµα κατάρτισης των υπαλλήλων του που µπορεί να
αντιµετωπίζει. Αν δεν µπορείτε να βρείτε κάτι τέτοιο, προκαλέστε τον να σας περι-
γράψει µια πιθανή επέκταση της επιχείρησής του, κάποια επιχειρηµατική ιδέα του.
Μην ασχοληθείτε µε το υλοποιήσιµο ή όχι της ιδέας αυτής, εδώ µας ενδιαφέρει το
γεγονός ότι σε κάθε αναπτυσσόµενη επιχείρηση, βασικός παράγοντας επιτυχίας,
σύµφωνα µε την αρχή της “διοίκησης ολικής ποιότητας” που θα συζητήσουµε
στην ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7.1, είναι η εκπαίδευση του προσωπικού. 

Η εργασία σας ζητά να δοµήσετε τις βασικές αρχές ενός περιβάλλοντος κατάρ-
τισης προσαρµοσµένου στα µέτρα και τις ανάγκες του συγκεκριµένου επιχειρηµα-
τία. Μην προχωρήσετε σε λεπτοµέρειες, πέρα από αυτά που συζητήθηκαν µέχρι
τώρα.

Χρησιµοποιήστε σαν άξονα τα “Αποτελέσµατα” που αναφέρθηκαν προηγουµέ-
νως. Για παράδειγµα, περιγράψτε τις ανάγκες που ωθούν αυτό τον επιχειρηµατία
στην παροχή κατάρτισης στους υπαλλήλους του και δώστε µια σύντοµη ιστορία
της επιχείρησής του. Στη συνέχεια αναζητήστε οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα
σε µια πιθανή προσέγγιση ΑεξΑΕ και µια παραδοσιακή, για τη συγκεκριµένη περί-
πτωση πάντα.  Ακολούθως αναζητήστε το κατάλληλο κανάλι επικοινωνίας κλπ...

Καταλήξτε σε µια τεκµηριωµένη, ολοκληρωµένη πρόταση για την πιο συµφέ-
ρουσα λύση για το φίλο σας, χωρίς όµως λεπτοµέρειες, αφού δεν έχουµε συζητή-
σει ακόµα την υλοποίηση ΑεξΑΕ περιβαλλόντων

Μια τέτοια εργασία λογικά θα πρέπει να έχει γύρω στις 2.500 - 3.000 λέξεις  (5-
6 σελίδες)
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∆ÂÏÈÎ‹ ∂ÚÁ·Û›·



1.Ένα ερώτηµα που ήδη τέθηκε στη µελέτη περίπτωσης στην ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1.3.
είναι το κατά πόσον τα στοιχεία που αναφέρθηκαν εκεί ισχύουν ακόµα και

σήµερα. Μπορείτε λοιπόν να ερευνήσετε στο Internet και να ενηµερώσετε αυτά τα
δεδοµένα µε τα νεώτερα.

2.Το δεύτερο ερώτηµα αυτού του κεφαλαίου είναι το κατά πόσον οι παρατε-
θείσες οµοιότητες και διαφορές είναι πράγµατι αυτές. Μπορεί κάποια

θέµατα να ξεχάστηκαν ή κάποια κατά τη γνώµη σας να υπερτονίστηκαν.
Αναζητήστε πηγές που να θεµελιώνουν µια καινούρια κατηγορία ή να απορρίπτουν
κάποιο από τα παρατεθέντα.

3.Το ερώτηµα αυτό επεκτείνεται και στην παράθεση των µειονεκτηµάτων της
ΑεξΑΕ. Προσπαθήστε δηλαδή να βρείτε (και να τεκµηριώσετε) επιπλέον

µειονεκτήµατα ή να απορρίψετε κάποιο από αυτά που παρουσιάζονται.

4.Η ακριβής µορφή του καναλιού επικοινωνίας δεν έχει ακόµα καθοριστεί
επακριβώς. Το κανάλι αυτό όπως παρουσιάζεται εδώ ορίστηκε πρόσφατα

(Karoulis et al., 2003) και είναι φυσικά δεκτικό σε τροποποιήσεις.

5.Ερευνήστε αν οι ισχυρισµοί της ¶·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1.7.4. ευσταθούν. Αναζητήστε
πηγές που να τους υποστηρίζουν ή να τους απορρίπτουν και παρουσιάστε

µια περίληψη των νέων αυτών απόψεων.

6.Αναλογιστείτε αν σας ικανοποιεί η προσέγγιση επιλογής που παρατίθεται
στην ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1.9. Αν διαφωνείτε, διατυπώστε τη δική σας γνώµη, φρο-

ντίζοντας όµως να την υποστηρίξετε µε εργασίες άλλων ερευνητών που συµφω-
νούν µε εσάς.

7.Τέλος, προσπαθήστε να φανταστείτε και να προδιαγράψετε την εξέλιξη της
ΑεξΑΕ στα επόµενα 3, 5, 10 και 20 χρόνια. Χρησιµοποιήστε πάλι πηγές,

βρείτε δηλαδή εργασίες ερευνητών που πραγµατεύονται αυτό το ζήτηµα και υπο-
στηρίξτε την άποψή σας χρησιµοποιώντας αυτές τις πηγές.

Τελειώνοντας αυτό το πρώτο τµήµα των “Ερευνητικών Ερωτηµάτων” θα
παρατηρήσατε βέβαια µια επιµονή στην υποστήριξη των απόψεων που θα παρου-
σιαστούν µε εργασίες άλλων. Αυτό είναι ένα βασικό επιστηµονικό χαρακτηριστικό
και το γνωρίζουν καλά όσοι ασχολούνται µε την έρευνα. Ας δώσουµε λοιπόν και
µια συµβουλή για τους νέους ερευνητές:
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Μια ιδέα που µας φαίνεται καλή και σωστή, δεν είναι απαραίτητα έτσι... Αν
πράγµατι είναι, τότε θα πρέπει να µπορεί να υποστηριχθεί από την προϋπάρχου-
σα ανθρώπινη γνώση µε τον κατάλληλο τρόπο, αν δεν µπορεί να υποστηριχθεί,
τότε µάλλον πρέπει να επανεξεταστεί...

Όµως ούτε οι προσωπικές µας απόψεις και πεποιθήσεις θεωρούνται από
τους άλλους οπωσδήποτε σωστές - έχουν κι’ αυτοί σίγουρα τις δικές τους! Αν
θέλουµε να υποστηρίξουµε λοιπόν την άποψή µας, τότε ο επιστηµονικός δρόµος
δείχνει προς ένα πείραµα, µια έρευνα, ένα ερωτηµατολόγιο, συνεντεύξεις, παράλ-
ληλα βέβαια µε τη συνεχιζόµενη βιβλιογραφική έρευνα...
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¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ŒÚÂ˘Ó·: ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ŒÚÂ˘Ó·: 
APA styleguides

Έ 
να ακόµα σηµείο που η επιστηµονική έρευνα είναι αρκετά αυστηρή, είναι ο τρόπος
παρουσίασης των διαφόρων στοιχείων µιας επιστηµονικής εργασίας. Στο χώρο αυτής

της προτυποποίησης φαίνεται να γίνονται ευρύτερα αποδεκτές οι οδηγίες που δίνει η
Αµερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία - American Psychological Assosiation, APA. Για παράδειγµα,
για τις βιβλιογραφικές αναφορές η ΑΡΑ προτείνει την εξής µορφή:

• Βιβλία
Arnheim, R. (1971). Art and visual perception. Berkeley, CA: University of California Press.

• Περιοδικά
Sawyer, J. (1966). Measurement and prediction, clinical and statistical. Psychological Bulletin, 66
(3), 178-200.

• World Wide Web
National Consumers League (1997). Helping seniors targeted for telemarketing fraud. Retrieved
February 2, 1999 on the World Wide Web:  http://www.fraud.org/elderfraud/helpsen.htm. 

• E-Mail or newsgroup
Smith, Fred ("Personal Communication”, January 21, 1999)        

• Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού (E-Journal)
Kawasaki, J. L., & Raven, M.R. (1995). Computer-administered surveys in extension. 
Journal of Extension, 33 (3), 252-255. Retrieved June 2, 1999 from the World Wide Web:
http://joe.org/joe/index.html

Ένα άλλο παράδειγµα είναι οι οδηγίες για τις λεζάντες των πινάκων και των σχηµάτων ενός
εγγράφου: Σύµφωνα λοιπόν µε την APA, ο αριθµός του πίνακα εµφανίζεται σε µία γραµµή πάνω
από τον πίνακα, ενώ ο τίτλος του πίνακα εµφανίζεται στην επόµενη γραµµή τυπωµένος µε πλά-
για γράµµατα (όλα bold) και χωρίς τελεία στο τέλος. O αριθµός και ο τίτλος του σχήµατος, σε
αντίθεση µε ό,τι ισχύει για τους πίνακες, εµφανίζονται κάτω από το σχήµα, στην ίδια γραµµή.
Ο αριθµός του σχήµατος είναι τυπωµένος µε πλάγιους χαρακτήρες (όλα bold), ενώ ο τίτλος έχει
κανονικά γράµµατα και φέρει στο τέλος τελεία. Tο µέγεθος και για τους πίνακες και για τα σχή-
µατα είναι συνήθως 1 στιγµή µικρότερο από το µέγεθος των γραµµάτων του κυρίως κειµένου...



™˘Á¯ÚÔÓÈÎfi Î·È ·Û˘Á¯ÚÔÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ

Με δεδοµένο ότι η τοπική παράµετρος δεν παίζει πια κρίσιµο ρόλο στην εκπαί-
δευση (Lionarakis, 1999), καταλήγουµε ότι η χρονική παράµετρος καθορίζει σε
µεγάλο βαθµό την αλληλεπίδραση των εµπλεκοµένων οντοτήτων, οδηγώντας µας
σε δύο µοντέλα:

Το συγχρονικό µοντέλο απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή όλων των σπουδα-
στών και των εισηγητών. Η αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµε-
νου γίνεται σε πραγµατικό χρόνο, και κατά την διάρκειά της µπορούν να ανταλ-
λάσσουν εκτός από απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό. Η ταυτόχρονη εµπλοκή µπο-
ρεί να επιτευχθεί είτε µε το να βρίσκονται στον ίδιο χώρο (πχ. τάξη) είτε µε το να
είναι διασυνδεδεµένοι µέσω δικτύου που επιτρέπει ηχο- ή/και βιντεοσυνδιάσκεψη
ενώ επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα εµπλοκής και άλλων τεχνολογιών, όπως
ανταλλαγής αρχείων ή ηλεκτρονικού ασπροπίνακα.

Το ασυγχρονικό µοντέλο δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή των σπουδα-
στών και των εισηγητών. Οι µαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρω-
µένοι µαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγµή. Αντίθετα, µπορούν να επι-
λέγουν µόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλ-
λέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύµφωνα µε αυτό. Η ασυγχρονική εκπαίδευση είναι
περισσότερο ευέλικτη από την συγχρονική, όµως πρέπει να κατανοήσουµε ότι
αυτές δεν λειτουργούν ως ανταγωνιστικές έννοιες, αλλά µπορούν και πολλές
φορές επιβάλλεται, να συµπληρώσουν η µία την άλλη. Αν θέλουµε να καθορίσου-
µε κάποια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα στο κάθε µοντέλο, µπορούµε να
σηµειώσουµε ότι:

Το συγχρονικό µοντέλο µπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία
την αµεσότητα της επαφής του διδάσκοντα µε τους εκπαιδευόµενους και να δώσει
µια άλλη διάσταση στο αντικείµενο της µάθησης. Οι εκπαιδευόµενοι, αν και δε
βρίσκονται στον ίδιο τόπο µε τον εκπαιδευτή, µπορούν να έχουν µαζί του φωνη-
τική και οπτική επικοινωνία και µε αυτό τον τρόπο αποδυναµώνουν τους περιορι-
σµούς των αποστάσεων. Όµως κάθε συνεδρία συγχρονικής τηλεκπαίδευσης είναι
ένα γεγονός που µπορέι να έχει αξία και πέραν της χρονικής στιγµής διεξαγωγής
της, επειδή ακριβώς απαιτείται χρονικός συντονισµός όλων των παραγόντων. Η
καταγραφή της συνεδρίας καθίσταται έτσι απαραίτητη, ώστε οι εκπαιδευόµενοι να
µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή και σε µελλοντικές χρονικές στιγµές.
Επιπλέον, το µαγνητοσκοπηµένο υλικό µπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλους
εκπαιδευόµενους που δεν συµµετείχαν απαραίτητα στο αρχικό γεγονός, διευρύνο-
ντας έτσι το δυνητικό κοινό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Σε αυτό το σηµείο, η ασυγχρονική τηλεκπαίδευση µπορεί να προσφέρει πολλά
θετικά στοιχεία, εµπλουτίζοντας το πρωτογενές υλικό (για παράδειγµα τη µαγνη-
τοσκοπηµένη διάλεξη) µε επιπλέον παραποµπές για ενηµέρωση, βιβλιογραφία,
δυνατότητες για σχολιασµό και συζήτηση που δεν υπάρχει χρόνος να γίνουν µε
συγχρονικό τρόπο. Η ενσωµάτωση του µαγνητοσκοπηµένου υλικού µε το υπο-
στηρικτικό υλικό σχηµατίζει έτσι ένα πλήρες σύνολο εκπαιδευτικού υλικού, που
παρέχει στους εκπαιδευόµενους γνώσεις µε πολλά διαφορετικά µέσα. 
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Μια επιπλέον σηµαντική παράµετρος έιναι ότι οι σηµερινές εκπαιδευτικές δια-
δικασίες όλο και περισσότερο απαιτούν την διαρκή αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και
εκπαιδευοµένων και την παρακολούθηση της προόδου των δεύτερων µέσω εργα-
σιών, ερωτήσεων και συζητήσεων. Αυτές οι ενέργειες προφανώς δεν µπορούν να
ενταχθούν άµεσα σε µια συγχρονική συνεδρία, καθώς εκεί προτεραιότητα έχει η
διεξαγωγή της διάλεξης και η µερική αλληλεπίδραση των δύο µερών. Στην ασυγ-
χρονική όµως τηλεκπαίδευση δεν υπάρχει αυτός ο περιορισµός και έτσι µια συγ-
χρονική συνεδρία µπορεί να έχει την συνέχισή της µε ασυγχρονικό τρόπο, µέσα
από ένα πληρέστερο περιβάλλον εκπαίδευσης στο οποίο έχουν πρόσβαση και ο
διδάσκων και οι σπουδαστές. 

- 68 - Μέρος 1ο: Οι Βασικές Αρχές της ΑεξΑΕ


