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Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Εθπαίδεπζε: ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκνί 

ΕΙΑΓΩΓΗ    

Σηα αλνηρηά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε ηνπο Ληνλαξάθε & Λπθνπξγηώηε 

(1998,1999), ππάξρεη έλα ηδεώδεο, κηα θηινζνθία  θαη κε βάζε απηή,  ραξαθηεξίδνληαη σο 

“αλνηθηή εθπαίδεπζε” θαη “αλνηθηή παηδεία”.  Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη ίδηνη, όινη νη άλζξσπνη 

πξέπεη λα έρνπλ δηθαίσκα ζηε κόξθσζε θαη  λα κπνξνύλ λα  ηελ απνιακβάλνπλ ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ  

πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε ε πξόζβαζε ζηε γλώζε  λα είλαη εθηθηή ζε όζνπο ελδηαθέξνληαη λα 

ηελ απνθηήζνπλ.  

 Σηελ εξγαζία απηή, ζηα πιαίζηα ηεο ΘΔ ΔΚΠ 65  «Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε» ηνπ ΔΑΠ,  εζηηάδνληαο ζηε θηινζνθία θαη ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο  ΑεμΑΔ,  ζα 

εμεηάζνπκε  ηη ζπκβαίλεη ζε έλα αλνηρηό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο όηαλ θάπνηνη από ηνπο βαζηθνύο  

ηνπ ππιώλεο  δελ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζην ξόιν ηνπο. Μεηαμύ απηώλ είλαη 

ε δπζθνιία ησλ θνηηεηώλ γηα πξόζβαζε ζηηο  δνκέο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ηδξύκαηνο, ε έιιεηςε 

πινπξαιηζκνύ ζην δηδαθηηθό πιηθό,  ε ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε κεηαθνξά  γλώζεο θαη 

πιεξνθνξίαο, θαζώο θαη ν ξόινο ηνπ Καζεγεηή/Σπκβνύινπ.  Σηε ζπλέρεηα ζα δνύκε πώο   

επεξεάδνπλ ηελ  καζεζηαθή δηεξγαζία ησλ ζπνπδαζηώλ  θαη γεληθόηεξα ζην ηδεώδεο ηεο ΑεμΑΔ.  

1. Ίζεο επθαηξίεο πξόζβαζεο ζε κεραληζκνύο θαη  πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θνηηεηέο  ΑεμΑΕ 

 

Απηό πνπ ραξαθηεξίδεη έλα Αλνηρηό Παλεπηζηήκην είλαη ην γεγνλόο όηη όινη όζνη 

ελδηαθέξνληαη λα ζπνπδάζνπλ ζε απηό έρνπλ ηε δπλαηόηεηα  λα εγγξαθνύλ ρσξίο εμεηάζεηο.  Σηε 

ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαη αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν δηακνλήο,  είλαη 
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απαξαίηεην λα έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο πξόζβαζεο ζηηο  πιεξνθνξίεο θαη ζηνπο κεραληζκνύο  

ππνζηήξημεο. Απηά απνηεινύλ πξνϋπόζεζε  γηα ηελ απξόζθνπηε παξαθνινύζεζε ησλ 

καζεκάησλ θαη ηελ νινθιήξσζε   κε επηηπρία ησλ ζπνπδώλ ζηελ ΑεμΑΔ.  

Σε έλα ίδξπκα ΑεμΑΔ ην κέζν, γηα ηελ παξαθνινύζεζε κηαο ζεκαηηθήο ελόηεηαο (Θ.Δ.), 

ε νπνία απνηειεί ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή κνλάδα ζηε δηάζξσζε ησλ ζπνπδώλ, είλαη ε εμ 

απνζηάζεσο κέζνδνο εθπαίδεπζεο. Η καζεζηαθή δηεξγαζία γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ 

καζεκάησλ γίλεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από απόζηαζε. Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη όινη νη θνηηεηέο  

λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο πξόζβαζεο ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία  κε 

ηνλ Κ/Σ, αθνύ  όπσο αλαθέξεη ν Μαηξαιήο (1998,1999), ε πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο 

εθπαίδεπζεο βαζίδεηαη απόιπηα ζηελ πνηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη  ζηελ πνηόηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ ζπνπδαζηώλ κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό.   

Δίλαη   πνιύ πηζαλό όζνη θνηηεηέο δελ έρνπλ ίζεο επθαηξίεο πξόζβαζεο ζην εθπαηδεπηηθό 

πιηθό θαη ζηηο δνκέο ππνζηήξημήο ηνπο από ην ίδξπκα ΑεμΑΔ,  λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

παξαθνινύζεζε θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε κηαο (Θ.Δ.).  Απηό κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε 

απνκόλσζε, απνηπρία ή αθόκε θαη ζε εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδώλ ηνπο.   

2. Επηπηώζεηο από ηε κνλνκεξή άπνςε ζην δηδαθηηθό/καζεζηαθό πιηθό ζηελ ΑεμΑΕ 

 

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηελ ΑεμΑΔ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε  ην δηδαθηηθό πιηθό πνπ παξέρεη ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ζηνπο 

ζπνπδαζηέο.  Έηζη ε πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, κε ην «εθπαηδεπηηθό παθέην» πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ.   

Τν δεηνύκελν είλαη ν ζπνπδαζηήο κέζα από ηελ καζεζηαθή ηνπ πνξεία, κε ηε λέα γλώζε 

πνπ απνθηά, λα δηεπξύλεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηόηεηεο, πηνζεηώληαο  λέεο ζηάζεηο θαη 



4 

 

Ηξαθιήο Παιεάο  palias_ge3_ekp65                           3ε Γξαπηή Δξγαζία 2012 ΔΚΠ 65 ΑΘΗ3 

ζπκπεξηθνξέο. Γηα ην ιόγν απηό  ε κνλνκέξεηα απόςεσλ ζην δηδαθηηθό πιηθό απνηειεί εκπόδην 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηόρσλ πνπ αλαθέξακε, ελώ ε πνιπκνξθηθόηεηα, ν πινπξαιηζκόο θαη 

ε παξάζεζε πνιιώλ απόςεσλ δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκό ζηνλ ζπνπδαζηή, ηνλ παξσζεί ζε 

πεξαηηέξσ αλαδήηεζε θαη κειέηε θαη  ζπληειεί ζηελ θαιιηέξγεηα  ηεο θξηηηθήο ηνπ ζθέςεο.   

3. εκαζία, όξηα θαη θίλδπλνη  από ηε ρξήζε ησλ ΣΠΕ ζηε κεηαθνξά θαη   κεηάδνζε 

πιεξνθνξηώλ-εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηελ ΑεμΑΕ 

 

Η  ζύγρξνλε ηερλνινγία,  ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζπκβαδίδεη θαη αλαπηύζζεηαη 

παξάιιεια κε ηελ εμΑΔ επεξεάδνληαο ηελ νληόηεηά ηεο, όπσο αλαθέξεη ν Ληνλαξάθεο (2006).  Ο 

ζπνπδαζηήο είλαη απνκαθξπζκέλνο από ηνλ εθπαηδεπηή θαη ε ππνζηήξημή ηνπ γίλεηαη θπξίσο 

κέζσ ησλ ΤΠΔ, ν  ξόινο ησλ νπνίσλ είλαη ζεκαληηθόο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  

Λόγσ ηεο ζπκβνιήο ησλ ΤΠΔ  ζηελ αλάπηπμε ηεο εμΑΔ  ππάξρεη  θίλδπλνο  λα ηηο 

ζεσξήζνπκε σο  απηνζθνπό. Τν δεηνύκελν είλαη λα δηαθξίλνπκε όηη απιά ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ εμΑΔ, αθνύ «ένα μεγάλο μέπορ ηηρ διδαζκαλίαρ 

καθοδηγείηαι από κάποιον πος βπίζκεηαι ζε σώπο και σπόνο ζε απόζηαζη από ηο ζποςδαζηή» 

(Hilary Perraton  1998, όπ. αλ. Ληνλαξάθεο 2006, ζει. 4).  Πξέπεη επνκέλσο  λα είλαη δηαθξηηόο ν 

ξόινο ησλ ΤΠΔ  σο  κέζν κεηαθνξάο δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη πιεξνθνξηώλ.   
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4. Η  απηνκάζεζε ζηελ εμΑΕ  

 

Η θηινζνθία θαη ε ινγηθή ηεο εμΑΔ ηελ νξίδεη σο «ηην εκπαίδεςζη πος διδάζκει και 

ενεπγοποιεί ηο μαθηηή πώρ να μαθαίνει μόνορ ηος και πώρ να λειηοςπγεί αςηόνομα  ππορ μια εςπεηική 

ποπεία αςηομάθηζηρ» (Ληνλαξάθεο 2001β, ζει 46, νπ. αλ. Γθηόζνο & Κνπηζνύκπα). Ο 

ζπνπδαζηήο εκπιέθεηαη  ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία,  κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ θαη ηελ θαζνδήγεζε, από απόζηαζε, ηνπ  Καζεγεηή/Σπκβνύινπ. Γηα ην ιόγν απηό ην 

εθπαηδεπηηθό  πιηθό είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηξόπν πνπ λα βνεζά ην θνηηεηή  ώζηε κε ηε λέα γλώζε 

θαη ηελ πξνεγνύκελε εκπεηξία ηνπ   λα απνθηήζεη λέεο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο.  

Σηελ ίδηα θαηεύζπλζε  θαη νη Καζεγεηέο – Σύκβνπινη ζηελ εμΑΔ δελ έρνπλ ξόιν 

απζεληίαο, ώζηε λα δίλνπλ έηνηκε γλώζε, αιιά αληίζεηα αλνίγνπλ λένπο νξίδνληεο ζηνπο 

ζπνπδαζηέο, βνεζώληαο ηνπο ηαπηόρξνλα λα μεπεξάζνπλ αηνκηθά εκπόδηα θαη θξαγκνύο.  Η 

εμΑΔ δελ είλαη  ε απιά ε κεηαθνξά  γλώζεο από απόζηαζε, αιιά  ε κάζεζε πνπ αλαθαιύπηεηαη 

από ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπόκελν, κε ηηο κεζόδνπο πνπ αλαθέξακε. Δπίζεο είλαη ην «εξγαιείν» γηα 

λα γίλεη πξάμε ζηελ αλνηρηή εθπαίδεπζε κία από ηηο αξρηθέο ζεσξήζεηο ηεο: «αρ ηοςρ μάθοςμε 

πώρ να μαθαίνοςν» (Ληνλαξάθεο, 2010, ζει. 7).  
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5. Η αντικειμενικότητα  ςτο διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ 

 

Τα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζπρλά παξνπζηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα κέζα 

από έλα δηθό ηνπο νπηηθό πξίζκα απνκνλώλνληαο ην κέξνο από ην όιν. Έηζη 

δηαζηξεβιώλνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα ησλ πξαγκάησλ θαη ν απνδέθηεο ηεο 

πιεξνθνξίαο δελ κπνξεί λα δεη ηελ αιήζεηα. Τν ίδην είλαη δπλαηό λα ζπκβεί θαη κε ην 

δηδαθηηθό πιηθό πνπ παξέρεη έλαο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο ζηνπο ζπνπδαζηέο. Γηα 

ην ιόγν απηό ν δεκηνπξγόο ηνπ καζεζηαθνύ πιηθνύ νθείιεη λα κελ ην δηακνξθώλεη 

κε θξηηήξην ηε δηθή ηνπ κνλνκεξή άπνςε αιιά ηελ αληηθεηκεληθόηεηα.  

Δπεηδή επίζεο ζπρλά ε ύιε αθνινπζεί ζηεξεόηππα θαη θαθνδαηκνλίεο ηνπ 

παξειζόληνο, ην δεηνύκελν θαη ε πξόθιεζε είλαη  λα ππάξρεη ζην δηδαθηηθό πιηθό 

θαηλνηνκία, πινπξαιηζκόο απόςεσλ θαη αλαθνξά ζε αμηόπηζηεο πεγέο. Απηό ζα έρεη 

σο απνηέιεζκα λα παξαθηλείηαη ν ζπνπδαζηήο, ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο δηθήο ηνπ αληηθεηκεληθήο άπνςεο.  Αο κελ 

παξαβιέπνπκε όηη ε αιήζεηα, ζπλήζσο,  δελ είλαη απηό πνπ θαίλεηαη αιιά απηό πνπ 

θξύβεηαη θαη εκείο ην αλαθαιύπηνπκε. Δπνκέλσο είλαη ρξήζηκν νη ζπνπδαζηέο λα 

απνθηήζνπλ θξηηηθή δεμηόηεηα γηα λα αλαθαιύπηνπλ ηελ αιήζεηα, «πίζσ από ηηο 

ιέμεηο».   
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6. Ο ξόινο ηνπ Καζεγεηή/πκβνύινπ ζε έλα αλνηθηό θαη δεκνθξαηηθό ζύζηεκα 

εθπαίδεπζεο.  

 

Σηελ αλνηθηή εθπαίδεπζε  ν ξόινο ηνπ Καζεγεηή/Σπκβνύινπ (Κ/Σ) είλαη 

θαζνξηζηηθόο, αθνύ πινπνηεί ζηελ πξάμε ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα λα 

παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ππνζηήξημε.  Μέζα από ην ξόιν ηνπ ν Κ/Σ ππνζηεξίδεη 

ελζαξξύλεη, θαη αμηνινγεί ηνπο θνηηεηέο,  ζε όιε ηε καζεζηαθή ηνπο πνξεία, κε 

ζηόρν λα νινθιεξώζνπλ κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπο. Γηα λα επηηειέζεη ζσζηά ην έξγν ηνπ, νη 

ζεκαληηθόηεξεο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη είλαη γλσζηηθέο, νξγαλσηηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο.  

Σηηο δεμηόηεηεο πνπ αλαθέξακε, απηό πνπ ραξαθηεξίδεη πεξηζζόηεξν ηνλ Κ/Σ 

θαη ηνλ δηαθξίλεη ζηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ηνπ ζεσξνύκε όηη  είλαη ε θαιέο ζρέζεηο θαη ε 

επηθνηλσλία πνπ έρεη κε ηνπο ζπνπδαζηέο. Έηζη  αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα ζην ξόιν ηνπ  θαη  

απνηειεί θαζνξηζηηθό παξάγνληα ζηελ επηηπρεκέλε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία  ελόο  

αλνηθηνύ θαη δεκνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο.  

7. Σα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζεγεηή-ζπκβνύινπ ζε έλα πεξηβάιινλ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

 

Σηελ ΑεμΑΔ ξόινο ηνπ Κ/Σ είλαη θαζνξηζηηθόο. Λόγσ ηεο θπζηθήο απόζηαζεο πνπ 

ππάξρεη,. είλαη ζεκαληηθό λα είλαη «θνληά» ζην ζπνπδαζηή, λα γλσξίδεη ηηο δπζθνιίεο, θαη ηηο 
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αλάγθεο  πνπ αληηκεησπίδεη, θαη λα ηνλ ζπκπαξαζηέθεηαη λα μεπεξάζεη ηα εκπόδηα πνπ ζπλαληά 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ. Δπίζεο ν Κ/Σ   θξνληίδεη λα ππάξρεη ζπλερήο επηθνηλσλία, κε 

ην θνηηεηή, ππνζηήξημε θαη εκςύρσζε. Πξέπεη αθόκε λα γλσξίδεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε θνηηεηή θαη λα θαιιηεξγεί έλα δεκηνπξγηθό καζεζηαθό θιίκα έηζη ώζηε λα ηνλ 

εκςπρώλεη γηα λα αηζζάλεηαη όηη  ηνλ ζηεξίδεη όζν δηαξθνύλ νη ζπνπδέο ηνπ.   
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