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1. Η ζημαζία ηυν ίζυν εςκαιπιών ππόζβαζηρ ζηιρ πληποθοπίερ για ηοςρ θοιηηηέρ  ζηην 

ΑεξΑΔ,  πεπιοπιζμοί και επιπηώζειρ από ηιρ δςζκολίερ ππόζβαζηρ ζε αςηέρ 

 

 

Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ  

Ληνλαξάθεο Α. & Λπθνπξηώηεο Α. (1998,1999). Αλνηθηή θαη Παξαδνζηαθή Δθπαίδεπζε. Σην Α. 

Βεξγίδεο & Α. Ληνλαξάθεο & Α. Λπθνπξηώηεο & Β. Μαθξάθεο & Φ. Μαηξαιήο, Αλνηθηή θαη εμ 

απνζηάζεωο εθπαίδεπζε, Θεζκνί θαη Λεηηνπξγίεο (Τόκνο Α, ζει. 19-46).  Πάηξα: ΔΑΠ.  

Σπαλαθά Α. Δ.Α.Π. Αλνηθηή – Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. Αλάθηεζε 4/4/2013 από World 

Wide Web:  http://meae.eap.gr/filesupload/training/yliko_ae/ch_1.pdf    

 
ΔΑΠ: Ο Ηδξπηηθόο Νόκνο 2552/1997 κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.    Αλάθηεζε 7/4/2013 

από World Wide Web: 

http://media.eap.gr/images/stories/pdf/n2552_13_01_10_F12827.pdf  

 

UNESCO (2002),   Open and Distance Learning:  Trends, Policy and Strategy 

Considerations.  Retrieved April 3, 2013, from: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001284/128463e.pdf  

 Γπαζηηπιόηηηα: Αθνύ κειεηήζεηε ηηο ζειίδεο 29 έωο 35 από ην βηβιίν πνπ ζαο παξαζέηνπκε, 

θαζώο θαη ηηο ςεθηαθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κε βάζε ηηο δηθέο ζαο εκπεηξίεο,  λα 

αλαπηύμεηε ζε κηα παξάγξαθν 100 ιέμεσλ ηελ άπνςή ζαο γηα ην ηη κπνξεί λα ζπκβεί αλ θάπνηνη 

από ηνπο ζπνπδαζηέο,  ζε έλα πξόγξακκα ΑεμΑΔ,  δελ έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο θαη επθαηξίεο 

πξόζβαζεο κε ηνπο άιινπο ζπνπδαζηέο ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο κεραληζκνύο ζηήξημήο ηνπο 

από ην  εθπαηδεπηηθό ίδξπκα. Όηαλ ζα έρεηε νινθιεξώζεη απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ζπγθξίλεηε ηελ 

απάληεζή ζαο κε ηε δηθή καο, ηελ νπνία παξαζέηνπκε παξαθάησ. Αλ έρεηε απαληήζεη επαξθώο, 

ζπγραξεηήξηα, έρεηε κειεηήζεη θαη θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο. Σηελ 

http://meae.eap.gr/filesupload/training/yliko_ae/ch_1.pdf
http://media.eap.gr/images/stories/pdf/n2552_13_01_10_F12827.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001284/128463e.pdf
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πεξίπησζε πνπ ε απάληεζή ζαο είλαη ειιηπήο, κελ απνγνεηεύεζηε,  αλαηξέμαηε πάιη ζηηο πεγέο  

γηα   λα εληνπίζεηε ηα ζεκεία πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζερζνύλ ηδηαίηεξα. 

Άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ:  Από ηελ καζεζηαθή πνξεία ζηηο ζπνπδέο ζαο ωο θνηηεηήο ζε έλα 

παλεπηζηήκην ΑεμΑΕ,  θαη κε βάζε όζα έρεηε κειεηήζεη έωο ηώξα από ην δηδαθηηθό ζαο πιηθό 

ζπκπιεξώζηε ζηνλ παξαθάηω πίλαθα κε έλα Χ  ζε  όηη ζεωξείηε όηη είλαη ζωζηό  ή  ιάζνο αληίζηνηρα:  

 

Τι είναι σωστό και τι λάθορ από τα παπακάτω    Σωστό   Λάθορ 

1. Η κόξθωζε είλαη δηθαίωκα όιωλ ηωλ αλζξώπωλ, 

αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ηνπο θαη ζα πξέπεη λα ηελ 

απνιακβάλνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δωήο ηνπο   

  

2. Η αλνηρηή εθπαίδεπζε είλαη έλα ηδεώδεο, κηα θηινζνθία    

3. Τα αλνηρηά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο απαηηνύλ ηε θπζηθή 

παξνπζία ηνπ θνηηεηή ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 

  

4. Γηα ηελ εγγξαθή θαη θνίηεζε ζηα αλνηρηά παλεπηζηήκηα 

απαηηνύληαη εηζαγωγηθέο εμεηάζεηο 

  

5. Η εθπαίδεπζε από απόζηαζε απνηειεί ην πην ζεκαληηθό 

κέζνλ – εξγαιείν ζηελ Αλνηρηή Εθπαίδεπζε 

  

 

Δνδεικηική «απάνηηζη» ζηη δπαζηηπιόηηηα: Ζ θηινζνθία θαη ν ηξόπνο πινπνίεζεο ηεο 

καζεζηαθήο δηεξγαζίαο ζηελ αλνηθηή εθπαίδεπζε γίλνληαη πξάμε κε ηε δηαζθάιηζε ίζσλ 

εθπαηδεπηηθώλ επθαηξηώλ από ηε κηα θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο από ηελ 

άιιε. Ο θνηηεηήο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ ζε έλα εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ΑεμΑΔ, 

παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή ηνπ παξνπζία ζε κηα αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο.  Έηζη, γηα ηελ απξόζθνπηε θαη επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ ζπνπδώλ ηνπο, είλαη 
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απαξαίηεην, όινη νη θνηηεηέο λα έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο πξόζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο θαη 

ζηνπο κεραληζκνύο ππνζηήξημήο ηνπο από ην ίδξπκα. Αλ απηό γηα θάπνηνπο δελ ηζρύεη, ζα  

αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηελ πνξεία ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαη  είλαη πηζαλόλ αθόκε θαη λα ηηο 

εγθαηαιείςνπλ.  

Απανηήζειρ ζηην άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: 1 Σσζηό, 2 Σσζηό, 3 Λάζνο , 4 Λάζνο, 5 

Σσζηό   

 

2. Η ζημαζία ηος μαθηζιακού ςλικού για ηιρ ζποςδέρ ζηην ΑεξΑΔ  και οι επιπηώζειρ,  ζηην 

ανάπηςξή ηος,  από ηη μονομεπή άποτη ηυν δημιοςπγών.   

 

Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ  

Γθηόζνο, Η. & Κνπηζνύκπα, Μ. (2005). Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηελ ΑεμΑΔ. Σην Α. Ληνλαξάθεο (επηκ.), Αλνηρηή θαη εμ Απνζηάζεωο 

Εθπαίδεπζε, Παηδαγωγηθέο θαη Τερλνινγηθέο Εθαξκνγέο (Γ ηόκνο, ζει. 39-52). Πάηξα: ΔΑΠ.   

Μπνπδάθεο Φ. (2006). Εθπαίδεπζε Ελειίθωλ: Η εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθωλ - Παξαδείγκαηα θαη πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο Αζήλα, ΥΠΔΠΘ. Αλάθηεζε 4/4/2013 

από World Wide Web: http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/2535/790.pdf  

Ληνλαξάθεο Α. & Σπαλαθά Α. & Φνπιηάξα Ξ. (2011) Η έλλνηα ηεο 

πνιπκνξθηθόηεηαο ζην εμΑΕ δηδαθηηθό πιηθό: ζεώξεζε, ζρεδηαζκόο, δεηήκαηα 

εθαξκνγήο.  6
ν
 Γηεζλέο Σπλέδξην ζηελ ΑεμΑΔ,  Ννέκβξηνο 2011, (ζει. 397 – 410). 

Αλάθηεζε 5/4/2013 από World Wide Web: 

http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2011/paper/view/49/47         

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/2535/790.pdf
http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2011/paper/view/49/47
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Mohammad Habibur Rahman (2006), Developing Course Materials for Open and 

Distance Learning: BOU Perspective. Turkish Online Journal of Distance Education-

TOJDE July 2006 ISSN 1302-6488 Volume: 7 Number: 4 Article: 4, (pp 55-60), 

Bangladesh 2006.  Retrieved April 3, 2013, from: 

http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde24/pdf/article_4.pdf     

 Γπαζηηπιόηηηα: πξηλ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ δηδαθηηθό πιηθό, αλαθαιέζηε 

ζηε κλήκε ζαο από ηηο δηθέο ζαο εκπεηξίεο ζηηο ζπνπδέο ζαο, αλ ππήξμαλ 

πεξηπηώζεηο πνπ θαηά ηε κειέηε  ελόο επηζηεκνληθνύ ζπγγξάκκαηνο,  είραηε 

δηαθνξεηηθέο απόςεηο κε απηέο ηνπ ζπγγξαθέα. Σηελ ζπλέρεηα κειεηήζηε από ην βηβιίν  

ηεο  δηδαθηηθήο ελόηεηαο πνπ ζαο παξαζέηνπκε ηηο ζειίδεο 41 – 46 θαη ζπγθξίλεηαη 

όζα αλαθέξνληαη γηα ηε ζεκαζία θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο κνλνκέξεηαο ζην καζεζηαθό 

πιηθό ζηελ εμΑΔ, κε ηηο δηθέο ζαο εκπεηξίεο.  

Άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: Αθνύ έρεηε κειεηήζεη ηα ζρεηηθά κε ην ζέκα  

θείκελα, λα αλαπηύμεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ηε ζεκαζία ηεο πνιπκνξθηθόηεηαο θαη ηνπ 

πινπξαιηζκνύ ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο ΑεμΑΔ, αιιά θαη ηνπο θηλδύλνπο από ηε 

κνλνκέξεηα  απόςεσλ ησλ   δεκηνπξγώλ ηνπ πιηθνύ απηνύ.  Τελ απάληεζή ζαο, πνπ ζα έρεη 

έθηαζε 100 πεξίπνπ ιέμεσλ,  λα ηελ αληηπαξαβάιιεηε κε ηελ δηθή καο άπνςε.    

Απάνηηζη ζηην άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο καζεζηαθήο 

δηεξγαζίαο ζηελ ΑεμΑΔ γίλεηαη κε βάζε ην δηδαθηηθό πιηθό πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

εθπαηδεπόκελνο.  Γηα ην ιόγν απηό ε κνλνκέξεηα απόςεσλ απνηειεί εκπόδην γηα ηε δηεύξπλζε ησλ 

γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ ζπνπδαζηώλ. Αληίζεηα ε 

κειέηε ελόο δηδαθηηθνύ πιηθνύ πνπ ην δηαθξίλεη ε πνιπκνξθηθόηεηα θαη ν πινπξαιηζκόο απόςεσλ 

ησλ δεκηνπξγώλ ηνπ  απνηειεί θίλεηξν  γηα ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηνπο σζεί ζε   πξνβιεκαηηζκό 

θαη παξαπέξα κειέηε κε ζηόρν ηε δηακόξθσζε από απηνύο κηα αληηθεηκεληθήο άπνςεο. Έηζη νη 

ζπνπδαζηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, παξάιιεια κε ηελ λέα γλώζε  λα απνθηήζνπλ λέεο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο θαη λα δηεπξύλνπλ ηηο γλσζηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο, πηνζεηώληαο  λέεο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο 

 

 

 

http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde24/pdf/article_4.pdf
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3. Η σπήζη,  η ζημαζία και ηα όπια ηυν ΣΠΔ ζηην ΑεξΑΔ  

 

Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ  

Λιοναράκης Α. ( 2006),  Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο 

πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο, ζην Ληνλαξάθεο Α. (επηκ.) Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεωο Εθπαίδεπζε: 

Σηνηρεία ζεωξίαο θαη πξάμεο, εθδόζεηο Πξνπνκπόο, (ζειίδεο 7 έσο 41) Αζήλα 2006    

Καπξαβέινπ Α. (2011), Ζ ζεκαζία ησλ ζεσξηώλ κάζεζεο ζην πιαίζην ησλ ΤΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε.  Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational 

Technology, Volume 7, Number 1, 2011 Section one. © Open Education  (pp 98-117) ISSN: 

1791-9312. Αλάθηεζε 4/4/2013 από World Wide Web:  

http://journal.openet.gr/index.php/openjournal/article/view/125  

 

Europe.eu (2002),   Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL adopting a multiannual program (2004-2006) for the effective integration of 

information and communication technologies (ICT) in European education and training (e-

learning), Official Journal of the European Union.  Retrieved April 2, 2013, from:       

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0751:EL:HTML  

Τδώηνπ Μ. (2010),  Νέεο ηερλνινγίεο θαη εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε: ε ζπκβνιή ηωλ ΤΠΕ ζηελ 

εμαηνκηθεπκέλε ειεθηξνληθή κάζεζε. Αλαθηήζεθε ζηηο 1/4/2013 από:   

http://www.eduportal.gr/index.php/articles/epimorfoci/113-tpe-exae   

 

Γπαζηηπιόηηηα: Δζηηάζηε ζηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, πνπ αλαπηύζζνληαη ζηηο ζειίδεο ζει. 11-

16   ηνπ πεξηνδηθνύ πνπ αλαθέξεηε ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηεο ελόηεηαο απηήο, ζρεηηθά κε 

ην δήηεκα  πνπ αθνξά ηελ αιόγηζηε θαη  άλαξρε ρξήζε θαζώο θαη  ηνπο θηλδύλνπο πνπ ππάξρνπλ 

από ηελ εθαξκνγή ησλ ΤΠΔ ζηελ  εμΑΔ. Πνηα ζεσξείηε  όηη είλαη  ηα θύξηα ζεκεία απηήο ηεο 

http://journal.openet.gr/index.php/openjournal/article/view/125
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0751:EL:HTML
http://www.eduportal.gr/index.php/articles/epimorfoci/113-tpe-exae
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ζπδήηεζεο;;  Αθνύ  εληνπίζεηε ηα ζεκεία απηά πεξηγξάςηε ηα ζε κία έθζεζε 130 ιέμεσλ. 

Οινθιεξώλνληαο  απηή ηε δξαζηεξηόηεηα κπνξείηε λα δείηε  ηα ζεκεία πνπ εκείο θαηαγξάςακε 

θαη λα ηα ζπγθξίλεηαη κε ηε δηθή ζαο απάληεζε.  

Απάνηηζη ζηη δπαζηηπιόηηηα: Τα θύξηα ζεκεία είλαη: Ζ ζπκβνιή ησλ ΤΠΔ ζηελ  αλάπηπμε 

ηεο ΑεμΔ θαη ε αλάγθε γηα όξηα ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Ο δηαρσξηζκόο ηνπ 

ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ θαη ε ηνπ δηαθξηηνύ ξόινπ  κεηαμύ ηνπο. Ζ  ηαύηηζε ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο κε ηηο ΤΠΔ. Ζ πξνζπάζεηα λα ππνθαηαζηήζεη ε εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα κε ην 

δηδάζθνληα κέζσ ηεο νζόλεο ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο,  ε αλεμέιηθηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ε 

ςεθηαθή κεηαθνξά δηδαθηηθνύ πιηθνύ πνπ δελ είλαη θαηάιιειν γηα εμΑΔ, δίρσο πνηνηηθό 

ζρεδηαζκό πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο.  Ζ δηαπίζησζε όηη 

ηειηθά δελ είλαη ην κέζν ειεθηξνληθήο  κεηαθνξάο ηνπ καζεζηαθνύ πιηθνύ πνπ θάλεη 

απνηειεζκαηηθή ηε κάζεζε, αιιά ν ζσζηόο παηδαγσγηθόο ζρεδηαζκόο  θαη αλάπηπμή ηνπ. Δπίζεο 

ε πιεζώξα ησλ ελλνηώλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε 

δεκηνπξγεί θόβν θαη ζύγρπζε ζηνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηηο ζπνπδέο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ.   

Άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: Αθνύ κειεηήζεηε ηα θείκελα από ηηο  πεγέο πνπ ζαο 

παξαζέηνπκε, λα αλαπηύμεηε   ζε έλα θείκελν πνπ λα κε μεπεξλά ηηο 70 ιέμεηο, ηελ άπνςή ζαο γηα 

ην πνηνο πξέπεη λα είλαη ηειηθά ν ξόινο ησλ ΤΠΔ ζηελ ΑεμΑΔ.  

   Απάνηηζη ζηην άζκηζη αςηόαξιολόγηζηρ: Ζ ηερλνινγία αλαπηύζζεηαη παξάιιεια κε ηελ 

ΑεμΑΔ θαη ηελ επεξεάδεη. Ζ ππνζηήξημε ηνπ ζπνπδαζηή γίλεηαη θπξίσο κέζσ ησλ ΤΠΔ,  ιόγσ 

ηεο θπζηθήο απόζηαζεο από ηνλ δηδάζθνληα. Γηα ην ιόγν απηό είλαη πηζαλό λα ζεσξήζνπκε όηη ε 

εμΑΔ είλαη  ζήκεξα νη λέεο ηερλνινγίεο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα  νη ΤΠΔ απιά είλαη ην κέζν 

κεηαθνξάο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  
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4. Ο  ςποζηηπικηικόρ πόλορ ηος διδάζκονηα  και η  ζςμβολή ηος ζηη αςηομάθηζη ηος 

ζποςδαζηή  ζηην  ΑεξΑΔ 
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αλάδεημε λέωλ ξόιωλ θαη νη ηξόπνη δηαρείξηζήο ηνπο. Αλαθηήζεθε ζηηο 28 Μαξηίνπ 2013 από 

World Wide Web: http://edu4adults.blogspot.gr/2010/05/blog-post_16.html#ixzz2PKApoxTL 
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από World Wide Web: http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/2535/790.pdf  

Sciuto G.  (2002), Setting Students Up for Success: The Instructor's Role in Creating 
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Γπαζηηπιόηηηα: Μηα από ηηο αξρέο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ είλαη όηη απηνί καζαίλνπλ κέζα 

από ηηο  ακθίδξνκεο ζρέζεηο δηδαζθόλησλ - δηδαζθνκέλσλ. Μεηά ηε κειέηε ζαο ζηηο ζειίδεο 38 – 

45 ηνπ βηβιίνπ  πξνζπαζήζηε λα αλαπηύμεηε,  ζε έλα θείκελν 100 πεξίπνπ ιέμεσλ, ηνλ ηξόπν πνπ  

γίλεηαη  πξάμε  απηή ε αξρή θαη πώο απηή ε ζρέζε επεξεάδεη ηα ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο  

καζεζηαθήο δηεξγαζίαο; ζηελ ΑεμΑΔ. 

Απάνηηζη ζηην δπαζηηπιόηηηα: Σηελ ΑεμΑΔ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε  ζηελ επηθνηλσλία 

θαη ζηελ αθαδεκατθή ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη  αλάκεζα ζηνπο παξαπάλσ εκπιεθόκελνπο ζηε 

καζεζηαθή δηεξγαζία.  Μέζα από απηή ηε ζρέζε ν δηδάζθσλ δίλεη έκθαζε ώζηε λα δεκηνπξγεζεί 

ζηνλ εθπαηδεπόκελν ε αίζζεζε ελόο θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο, πξαγκαηηθήο θαη 

εηιηθξηλνύο επηθνηλσλίαο θαη απνδνρήο θαη λα θαιιηεξγεζεί κηα ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζά ηνπο   

Αθόκε θξνληίδεη λα εληζρύζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, λα αλαγλσξίζεη ηηο 

πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηνπο ξπζκνύο  κάζεζεο. Αθνύ γίλνπλ πξάμε όια απηά ηόηε είλαη 

εθηθηό ν δηδάζθσλ λα αλνίμεη ζην δηδαζθόκελν  έλα "παξάζπξν" ζηε γλώζε,  σο δηάκεζνο,  

δηεπθνιπληήο θαη  ππνζηεξηθηήο θαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά θαη θαζνξηζηηθά ζην λα θζάζεη ν 

δηδαζθόκελνο  ζε κηα  επξεηηθή πξνο ηε γλώζε πνξεία. 

Άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ:  Αλαζηνραζηείηε αλ ζηε κέρξη ζήκεξα  πνξεία ησλ ζπνπδώλ ζαο νη 

ζρέζεηο πνπ έρεηε  κε ην δηδάζθνληα ζαο, ζαο  έρνπλ δώζεη ηε δεμηόηεηα γηα κηα επξεηηθή πνξεία 

απηνκάζεζεο  θαη  αλ έρεηε θαηαθηήζεη απηό πνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ληνλαξάθεο Α., σο 

βαζηθή αξρή γηα ηελ Αλνηθηή Δθπαίδεπζε: «αο ηνπο κάζνπκε πώο λα καζαίλνπλ».  

5. Ο πόλορ ηος Καθηγηηή - ςμβούλος  ζε ένα ανοικηό και δημοκπαηικό ζύζηημα 

εκπαίδεςζηρ.  
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αλαθέξεηε ζε έλα θείκελν 100 ιέμεσλ ηηο  ζεκαληηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί, κέζα από ην 

ξόιν ηνπ, ν  Καζεγεηήο – Σύκβνπινο ζε έλα  ζε έλα αλνηθηό θαη εμ απνζηάζεσο ζύζηεκα 

εθπαίδεπζεο.  Σηε ζπλέρεηα δείηε θαη ηε δηθή καο απάληεζε.   

Απάνηηζη ζηη δπαζηηπιόηηηα: Ο Καζεγεηήο – Σύκβνπινο  επηηειεί ην έξγν ηνπ ζηελ 
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θνίηεζήο ηνπ  θαη ηνπ δεκηνπξγεί θίλεηξα  γηα λα ζπλερίζεη απξόζθνπηα θαη λα νινθιεξώζεη ηηο 

ζπνπδέο ηνπ κε επηηπρία. 

Άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ:  Αθνύ έρεηε νινθιεξώζεη ηε κειέηε ηνπ δηδαθηηθνύ ζαο πιηθνύ, 

κε βάζε απηά πνπ δηαβάζαηε θαη κε ηελ πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία από ηηο ζπνπδέο ζαο., πνηνο 

ζεσξείηε όηη πξέπεη ηειηθά λα είλαη ν ξόινο ηνπ θαζεγεηή – ζπκβνύινπ ζε έλα αλνηθηό θαη 

δεκνθξαηηθό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο;  Αλαπηύμηε ηελ απάληεζή ζαο ζε έλα θείκελν 90 πεξίπνπ 

ιέμεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα δείηε θαη ηε δηθή καο απάληεζε γηα ην ζέκα απηό.   

Απάνηηζη ζηην άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: Σε έλα ζύζηεκα αλνηρηήο  εθπαίδεπζεο απηόο 

πνπ δηδάζθεη ην ζπνπδαζηή δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Καζεγεηήο – Σύκβνπινο αιιά ην 

εθπαηδεπηηθό παθέην πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν ζπνπδαζηήο.  Ο ξόινο ηνπ Καζεγεηή – 

Σπκβνύινπ είλαη πην ζύλζεηνο από εθείλνλ ελόο δηδάζθνληα:  αλαιακβάλεη λα ππνζηεξίδεη, λα 

ελζαξξύλεη, λα αμηνινγεί θαη λα ζηεξίδεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο. 

Απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθό παξάγνληα πνπ ζπληειεί ζην  λα  θαηαθέξνπλ λα νινθιεξώζνπλ κε 

επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπο νη ζπνπδαζηέο  θαη γεληθόηεξα είλαη εθείλνο πνπ θαζνξίδεη, κέζα από ην 

ζεζκηθό ηνπ ξόιν, πόζν απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγεί έλα αλνηρηό δεκνθξαηηθό ζύζηεκα 

εθπαίδεπζεο.   

6. Η ζημαζία ηηρ επικοινυνίαρ μεηαξύ   Καθηγηηή - ςμβούλος και ζποςδαζηών ζε ένα 

πεπιβάλλον εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ    
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εθπαηδεπόκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηαηα θαη ηελ επθαηξία λα  μεπεξλνύλ ηα εκπόδηα πνπ 

ζπλαληνύλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη λα ηηο νινθιεξώζνπλ κε επηηπρία.   

Άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ:  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ζαο θαη κε βάζε θαη ηε 

δηθή ζαο εκπεηξία πνπ έρεηε απνθηήζεη θαηά ηε  δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζαο, πνην   ζεσξείηε όηη 
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Καζεγεηήο – Σύκβνπινο ζε έλα πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο;  Σπγθξίλεηε ηελ 

απάληεζή ζαο κε ηε δηθή καο.  

Απάνηηζη ζηην άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: Τν θιεηδί γηα λα αληαπνθξηζεί ζην ζύλζεην θαη 

απαηηεηηθό ξόιν ηνπ ν Καζεγεηήο – Σύκβνπινο, ζε έλα πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο  

ζεσξνύκε όηη,  πέξα από ηελ θαηάξηηζή ηνπ, είλαη θπξίσο νη θαιέο ζρέζεηο θαη ε ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία πνπ ζα θαιιηεξγήζεη  κε ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ.   

 


