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ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Σα σαπακηηπιζηικά, ο κοινωνικόρ και ακαδημαϊκόρ πόλορ ενόρ ανοικηού 

πανεπιζηημίος,  διαθοπέρ και  ζσέζειρ ανοικηήρ και εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ.   

Θέζη και  πόλορ ηων ανοικηών πανεπιζηημίων ζηην Σπιηοβάθμια Εκπαίδεςζη,  ο 

πποζαναηολιζμόρ ηοςρ ζηην ανάπηςξη και πος ζηοσεύει αςηή. 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ    

Α) Σε απηή ηελ  εξγαζία,  ζηα πιαίζηα ηεο ΘΔ ΔΚΠ 65  «Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε» ηνπ ΔΑΠ,   ζα ζπδεηήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ θνηλσληθφ  θαη αθαδεκατθφ 

ξφιν ηνπ αλνηθηνχ παλεπηζηεκίνπ θαη ζα εληνπίζνπκε δηαθνξέο θαη  ζρέζεηο κεηαμχ αλνηθηήο θαη 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Β) Σηελ δεχηεξε ελφηεηα, ζα αλαπηχμνπκε ηηο απφςεηο καο γηα ην  πφζν ηα  αλνηθηά 

παλεπηζηήκηα ζα πξέπεη λα είλαη κέξνο θαη ζπλέρεηα ηεο παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο ή θνξείο 

θαηλνηφκνπ θαη ξηδνζπαζηηθήο πξνζέγγηζεο.   

Γ) Σηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο εξγαζίαο απηήο ζα ζπδεηήζνπκε ηελ άπνςε ηνπ Alan Tait  

γηα ην αλ ηα αλνηθηά παλεπηζηήκηα ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ  ζε κία αλάπηπμε θαη λα 

απαληήζνπλ κε εζηθά θαη πνιηηηθά θξηηήξηα πνπ ζηνρεχεη απηή ε αλάπηπμε.  
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕΜΑΣΩΝ 

Α)  Σε έλα θφζκν πνπ δηαξθψο κεηαβάιιεηαη,  ε αιιαγή είλαη ίζσο  ε κνλαδηθή ζηαζεξά. Με 

δεδνκέλν φηη  «κηα ζεηξά από ζύγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία, ζηηο θνηλωληθέο δνκέο θαη ζηελ  

ηερλνινγία επλννύλ ηελ αλάπηπμε αλνηρηώλ ζπζηεκάηωλ εθπαίδεπζεο» Βεξγίδεο Γ (1998-1999, ζει. 

124),  ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο  ζην παξαδνζηαθφ παλεπηζηήκην θαη νη δνκέο ηνπ  δελ ηνπ επηηξέπνπλ 

λα αληαπνθξηζεί ζην ηδεψδεο κηαο ¨αλνηρηήο εθπαίδεπζεο  ̈ ή ¨αλνηρηήο παηδείαο  ̈( Ληνλαξάθεο Α. 

Λπθνπξγηψηεο Α. (1998-1999),  φπνπ  φινη ζα έρνπλ δηθαίσκα  δηα βίνπ πξφζβαζεο ζηε 

κφξθσζε.  

Τν αλνηρηφ παλεπηζηήκην έξρεηαη λα θαιχςεη κε ηνλ  αθαδεκατθφ  θαη θνηλσληθφ ηνπ  ξφιν 

απηφ ην θελφ  αθνχ, κε ηε θηινζνθία ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ, παξέρεη ζε 

φινπο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο  ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη. Σε απηφ ην πιαίζην 

ιεηηνπξγεί θαη  ην ΔΑΠ ην νπνίν,  κεηαμχ άιισλ,  «έρεη ωο απνζηνιή ηε ζπλερή επηκόξθωζε θαη 

κεηεθπαίδεπζε ηωλ πνιηηώλ».   (N. 2552/1997άξζ. 27 παξ. 2)  

Οη θνηλσληθνί θαη ηζηνξηθνί παξάγνληεο, νξίδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ, θάζε θνξά,   ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο, ην ζθνπφ θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ  έλα αλνηρηφ 

παλεπηζηήκην (Ληνλαξάθεο Α. ( 2006).  Πξνθεηκέλνπ ην αλνηθηφ παλεπηζηήκην  λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο  ηεο ζχγρξνλεο επνρήο  θαη ηηο απαηηήζεηο  ηεο  θνηλσλίαο,, ε  

θηινζνθία ηνπ, φπσο νξίδεηαη  απφ ηελ  Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2010), πξέπεη λα ζπληειεί ζηελ 

«αλάπηπμε ρωξίο απνθιεηζκνύο».  Γηα ην ιόγν απηό νθείιεη λα εμειίζζεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη  

δηαξθψο ζηα λέα δεδνκέλα.   

Οη  ζπνπδαζηέο,  πνπ θνηηνχλ ζην αλνηθηφ παλεπηζηήκην,  κε ηηο ζπνπδέο ηνπο, έρνπλ αθελφο 

πξφζβαζε  ζην απηνλφεην αγαζφ ηεο κφξθσζεο θαη αθεηέξνπ  σο εξγαδφκελνη αμηνπνηνχλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο σο εθφδην θαη πξνζφλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε θαη αλάπηπμε. Δθφζνλ ε 

θνηλσλία ζπλερψο αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη  θαη «είλαη θνηλά παξαδεθηό, όηη ην επίπεδν ηεο 

αλώηαηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί βαζηθό παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξόνδν ηωλ ιαώλ θαη 

ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα θάζε θξάηνπο» Φξηζηνδνπιίδεο Φξ. (2010), θαη’ επέθηαζε  ην αλνηθηφ  

παλεπηζηήκην ζπκβάιιεη ζε απηή ηελ αλάπηπμε.   

Ο θνηλσληθφο θαη αθαδεκατθφο ξφινο,  φπσο ηνλ αλαπηχμακε παξαπάλσ,  θαζνξίδεηαη 

κέζα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην αλνηθηφ παλεπηζηήκην σο έλα αλνηρηφ 

ζχζηεκα Τξηηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο,.  
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Σηφρνο ηεο αλνηρηήο παηδείαο,  φπσο αλαθέξεη ν Davies (1977,  νπ αλ. Ληνλαξάθεο Α.- 

Λπθνπξγηψηεο Α. 1998-1999),  είλαη λα απμήζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο γηα φζνπο,  γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο, δελ είραλ ζην παξειζφλ,  πξφζβαζε ζην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. 

Απηφο ν απνθιεηζκφο κπνξεί λα αξζεί  κέζα απφ ην αλνηρηφ παλεπηζηήκην, ηνπ νπνίνπ ε 

θηινζνθία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά επηηξέπνπλ ζε απηή ηελ νκάδα πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη.  

 Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο αλνηθηνχ παλεπηζηεκίνπ απνηεινχλ ε έιιεηςε 

εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ θνηηεηή ζε απηφ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

ππνςήθηνο έρεη ην επίπεδν λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα, θαζψο  θαη  ην γεγνλφο φηη δελ 

απαηηείηαη ε θαζεκεξηλή θπζηθή ηνπ παξνπζία ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.  Αίξνληαη έηζη βαζηθά 

εκπφδηα γηα ηνπο ελήιηθεο, πνπ ππάξρνπλ ζηα παξαδνζηαθά παλεπηζηήκηα φπσο  είλαη ν ηξφπνο 

εηζαγσγήο , ε απφζηαζε θαη ε έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα θνίηεζε.   

Δπίζεο  ζην αλνηθηφ παλεπηζηήκην  δελ ππάξρεη φξην ειηθίαο, πξνο ηα πάλσ γηα λα 

εγγξαθεί θαη λα παξαθνινπζήζεη θάπνηνο ηα καζήκαηα. Απηφ  ην γεγνλφο  θαη ζε ζπλδπαζκφ  φηη 

απηφ δέρεηαη έλα κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ, πξνζθέξνληαο παξάιιεια  πνιιά επίπεδα ζπνπδψλ 

θαη απηνηειείο κνξθσηηθνχο θχθινπο,,  ραξαθηεξίδεη ην αλνηρηφ παλεπηζηήκην σο έλα ζεζκφ 

αλνηρηφ ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο  θαη  πξνζθέξεη  πνιιέο επηινγέο. (Ληνλαξάθεο Α. 

Λπθνπξγηψηεο Α.  1998-1999) 

Η ζρέζε αλάκεζα ζηελ  αλνηρηή εθπαίδεπζε θαη ηελ  εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, είλαη 

φηη ζπλήζσο ζπλππάξρνπλ.  Γηα ην ιφγν φκσο απηφ  ζπλεηξκηθά ζεσξνχληαη θαη σο κία  

ηαπηφζεκε έλλνηα.  Η εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ηνπο είλαη φηη ν πξψηνο φξνο  ραξαθηεξίδεη κία 

θηινζνθία ελψ ν δεχηεξνο κία κέζνδν. (Μαηξαιήο Φ., Λπθνπξγηψηεο Α. 1998-1999)  

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ, κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίζακε,  φηη ζε έλα 

αλνηθηφ παλεπηζηήκην  ε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη  θαη είλαη ην νπζηαζηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ αλνηρηή εθπαίδεπζε, είλαη ε κέζνδνο ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε.  

 Β) Οη πεξηνξηζκνί θαη νη θξαγκνί πνπ ζέηεη ην παξαδνζηαθφ παλεπηζηήκην ζε φζνπο  

ελδηαθέξνληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ ζπλδένληαη, κεηαμχ άιισλ θαη κε ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ζε 

απηφ, ηελ ειηθία θνίηεζεο, ηε θπζηθή παξνπζία   ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, θαη ηε κνλφδξνκε 

θαηεχζπλζε σο πξνο ηηο ζπνπδέο.  

 Η θαηλνηνκία ζην αλνηθηφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο είλαη φηη έξρεηαη λα πξνζθέξεη  

εθπαίδεπζε ζηνπο ζπνπδαζηέο εθείλνπο, πνπ γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαπάλσ 
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ιφγνπο, αδπλαηνχλ λα εηζαρζνχλ θαη λα θνηηήζνπλ ζε έλα παξαδνζηαθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.  

Τν εξψηεκα πνπ ζέηνπκε είλαη αλ ην αλνηρηφ παλεπηζηήκην ιεηηνπξγεί, φπσο θαίλεηαη εθ 

πξψηεο φςεσο, ζπκπιεξσκαηηθά  θαη σο ζπλέρεηα ζην  ζπκβαηηθφ παλεπηζηήκην ή  ε θηινζνθία 

θαη ε θαηλνηνκία πνπ ην δηαθξίλεη ην θάλνπλ λα είλαη πξσηνπφξν θαη λα ιεηηνπξγεί σο παξάδεηγκα 

θαιήο πξαθηηθήο γηα ην δεχηεξν. 

Αλ δνχκε ην  εθπαηδεπηηθφ πιηθφ    πνπ παξαιακβάλνπλ νη θνηηεηέο απφ  ην αλνηθηφ 

παλεπηζηήκην θαη  πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ κειέηε ηνπο, ζα παξαηεξήζνπκε φηη είλαη  

θαηάιιεια δνκεκέλν θαη δηακνξθσκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ θαη φηη ην  «ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, 

παθέην δεκηνπξγείηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δηδάζθεη ην ίδην ηνπο ζπνπδαζηέο ζε όζν ην δπλαηό 

κεγαιύηεξν βαζκό». Μαηξαιήο  Φ. (1999, ζει 57)   Η θαηλνηνκία απηή ζα κπνξνχζε λα 

εθαξκνζηεί θαη ζε έλα παξαδνζηαθφ παλεπηζηήκην, είηε γηα ηνπο ηαθηηθνχο θνηηεηέο  ηνπ είηε γηα  

θάπνηνπο  απφ απηνχο πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο  είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο εμ απνζηάζεσο.   

Η ρξήζε εξγαιείσλ  ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο  πιεξνθνξίαο  θαη επηθνηλσλίαο  είλαη έλα 

απφ ηα βαζηθά κέζα ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζε έλα αλνηρηφ παλεπηζηήκην. Δίλαη κηα 

πξσηνπνξία, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ζπζηεκαηηθά ην αλνηθηφ,  αιιά ππάξρεη εθαξκνγή ηεο θαη 

ζην παξαδνζηαθφ παλεπηζηήκην.  Τν δεηνχκελν είλαη ε ηερλνινγία αηρκήο πνπ ππάξρεη ζήκεξα λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο  κέζνλ ηεο  καζεζηαθήο δηεξγαζίαο θαη  ζε θακία πεξίπησζε λα κε γίλεη 

ζθνπφο.  

  Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα ζε 

έλα αλνηρηφ παλεπηζηήκην αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο..   Όπσο επηζεκαίλεη  ν 

Saba (2005 φπ αλ Ληνλαξάθεο 2006),  πνιιά παλεπηζηήκηα ζηελ Ακεξηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ιφγσ κείσζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο εμ αηηίαο ηεο θξίζεο,,  γηα λα επηβηψζνπλ 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε ζρήκαηα πνπ πξνζέθεξαλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  Με ηνλ ηξφπν 

απηφ δφζεθε ε επθαηξία ζηνπο εξγαδφκελνπο λα θνηηήζνπλ ζε  απηά ηα ζρήκαηα θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ δηδαθηηθέο ελφηεηεο  γηα λα θαηαξηηζηνχλ θαηάιιεια ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο δήηεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  Δμάιινπ ζχκθσλα κε ηνλ Μαηξαιή 

Χ. (1998-1999 ζει. 59) «Η έλλνηα ηεο αλνηρηήο εθπαίδεπζεο είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλε θαηά ην 

δπλαηόλ κε κεγαιύηεξε  ειεπζεξία πξόζβαζεο ζε δηδαθηηθέο δπλαηόηεηεο».  

Η   ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδφκελσλ ηφζν ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, φζν θαη  ζηηο ππεξεζίεο, είλαη απαξαίηεηε ιφγσ ηνπ 



6 

 

Ηξαθιήο Παιεάο                                                                                                                           1ε Γξαπηή Εξγαζία 2012 ΕΚΠ 65  

εθζπγρξνληζκνχ ησλ κέζσλ.  Σχκθσλα κε ην Βεξγίδε Γ. (1998-1999 ζει  111): «Τα 

ζεκειηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηωλ αλνηθηώλ ζπζηεκάηωλ εθπαίδεπζεο αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ αλάγθε πξνζθνξάο πεξηζζόηεξωλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηνπο εξγαδόκελνπο 

ζηνλ πξωηνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο»  Τν αλνηρηφ παλεπηζηήκην ιφγσ 

ηεο πξφζβαζεο  κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ ζπληειεί ζηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο, 

γεγνλφο πνπ δελ είλαη εθηθηφ ζε έλα  παξαδνζηαθφ παλεπηζηήκην.    

Σπλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη  ηα αλνηθηά παλεπηζηήκηα παξέρνπλ, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη κε ηα παξαδνζηαθά παλεπηζηήκηα,  αλψηαηε εθπαίδεπζε.  Αξθεηέο θνξέο  φκσο ζην 

ζπκβαηηθφ παλεπηζηήκην,  ιφγσ ηεο δνκήο  θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ,  απνθιείνληαη  

θνηηεηέο  θαη ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη  ην ζπκπιεξψλεη ην αλνηθηφ παλεπηζηήκην.  Παξά ην 

γεγνλφο φηη  ην θάζε έλα απφ απηά έρεη δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά κέζα 

θαη  κεζφδνπο  δηδαζθαιίαο,, είλαη θαη ηα δχν  ηζφηηκα.  Οη απφθνηηνη θαη απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο 

παλεπηζηεκίσλ,  κε ηνπο  ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ ηνπο απνλέκνληαη,  απνθηνχλ ηα ίδηα πλεπκαηηθά 

εθφδηα θαη  ηα ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα.  

Δπηπξφζζεηα θαη κε φζα ζπδεηήζακε ζε απηή ηελ ελφηεηα κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε  

φηη ηα αλνηθηά παλεπηζηήκηα, κε ηνλ πξσηνπνξηαθφ ηξφπν, ηηο θαηλνηνκίεο  θαη ηηο κεζφδνπο 

ιεηηνπξγίαο  πνπ αθνινπζνχλ, αλνίγνπλ δξφκνπο θαιήο πξαθηηθήο θαη γίλνληαη θνξείο 

ξηδνζπαζηηθήο θαη θαηλνηφκνπ πξνζέγγηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα  κε ηε ρξήζε  ηεο αλνηθηήο θαη 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  

 

Γ)  Έλα αλνηθηφ ζχζηεκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλ ην δνχκε πξνζεθηηθά  ζε ζρέζε 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ θνηλσληθφ θαη αθαδεκατθφ ηνπ  ξφιν,  έλλνηεο πνπ αλαπηχμακε  ζηελ 

πξψηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο,  ζα δηαθξίλνπκε φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη  κία θηινζνθία, έλα 

ηδεψδεο.  

Τα αλνηθηά παλεπηζηήκηα,  ζε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά παλεπηζηήκηα, θαηαξγνχλ 

θξαγκνχο θαη εκπφδηα,  δίλνληαο  ζε φινπο ηε δπλαηφηεηα  γηα αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιινπλ  ζηελ ψζεζε ηνπ  θνηλσληθνχ ζπλφινπ γηα πξφνδν 

θαη  αλάπηπμε.  

Κάζε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή θαη θαηλνηνκία, φπσο είλαη θαη ην αλνηθηφ θαη εμ 

απνζηάζεσο ζχζηεκα εθπαίδεπζεο,, εθαξκφδεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ  θαη κηα θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα  θαη εθείλα  νξίδνπλ  θάζε θνξά ηνπο ζηφρνπο κε βάζε ην θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ  

γίγλεζζαη  ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο. (Ληνλαξάθεο Α. 2006) 
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Ο Alan Tait  (2008), ζην άξζξν ηνπ «What are open universities for?», ζέηνληαο 

ην θηινζνθηθφ εξψηεκα «Πνηνο είλαη ηειηθά ν ζθνπφο ησλ αλνηρηψλ 

παλεπηζηεκίσλ», αλαπηχζζεη ηελ άπνςή  φηη ε θαηεχζπλζε ζηα αλνηρηά 

παλεπηζηήκηα  ζα πξέπεη λα νδεγεί πξνο κηα αλάπηπμε. Υπνζηεξίδεη δε φηη κε βάζε 

ηα εζηθά θαη ηα πνιηηηθά θξηηήξηα ζα πξέπεη λα απαληεζεί  πνηνο είλαη ηειηθά ν 

ζηφρνο απηήο ηεο αλάπηπμεο.   

Ο ίδηνο αλαθέξεηαη ζηνλ θαηλνηφκν ξφιν πνπ έρνπλ δηαδξακαηίζεη ηα αλνηθηά 

παλεπηζηήκηα ζηελ δηάξθεηα ηεο πνξείαο θαη ηεο  αλάπηπμήο ηνπο.  Θεσξεί  φηη παξφιν πνπ απηά 

αξθεηέο  θνξέο έρνπλ  δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο,  ελ ηνχηνηο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα θνηλφ πιαίζην 

επεηδή ζπρλά νη ζθνπνί πνπ ζέηνπλ απνδεηθλχεηαη φηη  δελ αληέρνπλ ζην ρξφλν θαη δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο.  Η εμέιημε θαη νη απαηηήζεηο  ηεο 

θνηλσλίαο είλαη εθείλεο πνπ επέβαιαλ ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αλνηθηψλ θαη εμ 

απνζηάζεσο ζπζηεκάησλ Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη νη ίδηεο  είλαη εθείλεο πνπ θάζε θνξά 

θαζνξίδνπλ  θαη θξίλνπλ αλ ζα πεηχρεη ή  ζα αθπξσζεί ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο ξφινο.  

Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα αλνηθηά παλεπηζηήκηα είλαη  λα 

ηαπηίδνληαη θαη λα απνηεινχλ κέξνο ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκφζεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή. Αλ  απηή ε πνιηηηθή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο γηα πξφνδν θαη επεκεξία  ηφηε ε ίδηα  ε θνηλσλία απνξξίπηεη 

θαη αλαηξεί θαη ην ξφιν ηνπ.  Η πξφθιεζε θαη ην δεηνχκελν εδψ,  γηα ην αλνηθηφ παλεπηζηήκην,  

είλαη λα πξνζαλαηνιηζηεί θαη λα ζηνρεχεη ζε κηα αλάπηπμε πνπ ζα ζπκβαδίδεη κε  ηελ θνηλσλία.  

Σχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Perraton (2000, φπ αλ Alan Tait 2008) ηα 

αλνηρηά παλεπηζηήκηα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο πξέπεη λα έρνπλ ζηφρν ηελ θάιπςε ηεο 

πξφζβαζεο ζε απηά φζνλ αθνξά ηε δήηεζε απφ ηνπο ππνςεθίνπο θνηηεηέο θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ εζληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

 Τα αλνηθηά παλεπηζηήκηα έρνπλ ην εζηθφ ρξένο θαη επηβάιιεηαη λα είλαη θνξείο 

θνηλσληθήο αιιαγήο, φπσο απηή εθπνξεχεηαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη  ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ίδηαο ηεο θνηλσλίαο θαη λα απνηεινχλ κε ηελ  εθπαηδεπηηθή  ηνπο νξγάλσζε έλα ζεζκφ πνπ λα 

εθθξάδεη θαη λα πινπνηεί ην φξακα ησλ θνηλσληθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Πξέπεη επνκέλσο ηα αλνηρηά παλεπηζηήκηα λα  δηεπξχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε απηά γηα 

ζπνπδέο,,  ζχκθσλα κε ην ηδεψδεο ηεο Αλνηθηήο Δθπαίδεπζεο,  αληαπνθξηλφκελα ζηε δήηεζε πνπ 

ππάξρεη.  Δπηπιένλ θαινχληαη   λα απνδείμνπλ φηη  κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο έρνπλ ελεξγφ ξφιν θαη 

ζπκβάινπλ ζηελ εζληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε,  ηεξψληαο παξάιιεια κηα ζηαζεξή ζηάζε 

απέλαληη απφ ηελ εθάζηνηε θάζε θνξά θπβεξλεηηθή πνιηθή ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο.     
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