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Πεξίιεψε 

Ζ εζληθή θνπιηνχξα σο θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εθπαίδεπζε, επεξεάδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πέξα φκσο απφ ηελ εζληθή 

θνπιηνχξα ππάξρεη θαη ε εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα, ε νπνία νξίδεηαη σο ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην θιίκα θαη ηελ αηκφζθαηξα ηνπ 

θάζε εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Ζ εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, πξνζδίλνληαο ζ’ απηφλ 

μερσξηζηή νληφηεηα, δίλνληαο ηα πξφηππα επίπεδα ζπκπεξηθνξάο ζηα θαηλνχξγηα 

κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, βνεζψληαο ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ζηελ αλάπηπμε αηζζήκαηνο 

αθνζίσζεο, επεξεάδνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ε εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ, θαη εηδηθφηεξα ηεο κεηαπηπρηαθήο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ΔΚΠ65, 

«Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε», κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εκπφδην ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε. Αμηνπνηψληαο ζεσξεηηθά ην 

κνληέιν κέηξεζεο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ Hofstede, ε εξγαζία δηεξεπλάεη  ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο: ηελ απφζηαζε απφ ηελ εμνπζία, ηελ απνθπγή αβεβαηφηεηαο, ηελ 

αξζεληθφηεηα / ζειπθφηεηα θαη ηνλ αηνκηθηζκφ / θνιεθηηβηζκφ. Τα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, επεξεάδνληαο ηφζν ηελ 

απφδνζε ησλ θνηηεηψλ θαη ηηο καζεζηαθέο ηνπο επηινγέο, φζν ηελ ζπκπεξηθνξά θαη 

ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνλ θαζεγεηή θαη ζηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο.  

 

Λέμεηο Κιεηδηά  

Εθπαηδεπηηθή θνπιηνύξα, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, Ε.Α.Π. 

 

Abstract 

The national culture as a social reality plays an important role in education, 

influencing the educational process. Apart from national culture, there is the 

educational culture, which is defined as a number of specific features which reflect 

the climate and atmosphere in an educational organization. The educational culture is 

found on every educational institution. It is a social bond and gives the standard of 

conduct in the new members of the organization by helping them to foster and 

develop a sense of loyalty. Without doubt, the educational culture is one of the 

important factors in shaping the character of the teaching body, affecting the 

productivity of teachers and the academic performance of students. The investigation 

of the educational culture in relation to education is particularly highly developed in 

terms of school climate. The same is not true with regard to the relationship of the 

educational culture in distance education. The purpose of this study is to investigate 

whether the educational culture of the Greek Open University and in particular in 
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EKP65 module, «Open and Distance Education» can act as a barrier to the learning 

process in distance education. Utilizing Hofstede’s theory, the dissertation examines 

Hofstede’s four dimensions: power distance, avoidance of uncertainty, masculinity / 

femininity and individualism / collectivism. The survey results show that the 

educational culture can affect the learning process in distance education. Specifically, 

it affects not only student performance and learning choices, but also behavior and 

attitude toward the professor and other students. 

 

 

Δηζαγωγή  

Σθνπόο ηεο έξεπλαο 

Ζ εξγαζία επηδηψθεη λα κειεηήζεη ην πψο ε δηακνξθσκέλε εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα 

ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ Δ.Α.Π. κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

εκπφδην ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο απφ απφζηαζε ζην πεξηβάιινλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Δ.Α.Π., ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε). Αμηνπνηψληαο ζεσξεηηθά ην κνληέιν κέηξεζεο ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ Hofstede, δηεξεπλψληαη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: ε απφζηαζε απφ ηελ 

εμνπζία, ε απνθπγή αβεβαηφηεηαο, ε αξζεληθφηεηα / ζειπθφηεηα θαη ν αηνκηθηζκφο / 

θνιεθηηβηζκφο. 

  

Τα εξεπλεηηθά εξωηήκαηα  

Οη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κάζεζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε 

ράξηο ζηελ αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ έρνπλ σζήζεη πνιινχο αλζξψπνπο 

κε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν λα κπνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

εμ απνζηάζεσο κάζεζεο. Οη Charlotte, Gunawardena & La Pointe (2008:51, φπ. 

αλαθ. ζην Evans, Haughey, & Murphy, 2008), ππνζηεξίδνπλ φηη πνιιά παλεπηζηήκηα 

πιένλ έρνπλ δηεζλνπνηήζεη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε, γεγνλφο ην 

νπνίν απνηειεί κία λέα πξφθιεζε γηα ηα παλεπηζηήκηα, εθφζνλ ζηα πξνγξάκκαηα 

ηνπο παξνπζηάδνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο κε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη πξνζδνθίεο. Σην Δ.Α.Π. θνηηνχλ 

άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Αλακθίβνια ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ θνηηεηψλ απνηειεί γηα ην Δ.Α.Π. έλα 

θξίζηκν ζεκείν.  

Ζ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζεί κε ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ε δηακνξθσκέλε εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα ηνπ Δ.Α.Π. ζηελ εθπαίδεπζε 

απφ απφζηαζε φπσο απηή παξέρεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν παλεπηζηήκην  ζην πιαίζην 

ηεο κεηαπηπρηαθήο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ΔΚΠ65. Ωο γλσζηφλ ην Δ.Α.Π. βαζίδεηαη 

ζηελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή εγρεηξηδίσλ ζε θνηηεηέο, ζηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ 

κέζσ ηνπ intranet, ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κέζσ e-mail κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ζηηο 

Οκαδηθέο Σπκβνπιεπηηθέο Σπλαληήζεηο, νη νπνίεο γίλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Πξνο ην παξφλ ην Δ.Α.Π. δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη φια ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία φπσο ε ρξήζε πιαηθφξκαο, 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη θνηηεηέο λα βιέπνπλ ηα καζήκαηα απφ ην ζπίηη ηνπο ή λα 

κπνξνχλ λα έρνπλ δσληαλά καζήκαηα ή ζπλαληήζεηο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Απφ ηελ θχζε ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη θπζηνινγηθφ λα ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα. Ζ εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα θαη 

παξνπζηάδεη ην κνληέιν ηνπ Hofstede φπνπ κέζα απφ ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηνπ 

κνληέινπ επηρεηξεί λα εληνπίζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο θνπιηνχξεο πνπ 
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δεκηνπξγνχληαη θαη θαιιηεξγνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε 

απφ απφζηαζε πνπ πξνζθέξεη ην Δ.Α.Π.  

Βάζεη ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο ηεο θνπιηνχξαο κέζσ ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ  

ηνπ Hofstede, πξνθχπηεη ην εμήο εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Μπνξνχλ παξάγνληεο φπσο ηα 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηηεηή λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηελ δηαδηθαζία 

κάζεζεο ηεο εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηελ 

ζεκαηηθή ελφηεηα ΔΚΠ65 ηνπ Δ.Α.Π.;  

Με βάζε ηελ δηάζηαζε Απόζηαζε από ηελ Εμνπζία (Power Distance) ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δεκηνπξγείηαη κηα θνπιηνχξα φπνπ ν καζεηεπφκελνο είηε 

θξαηάεη απνζηάζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνλ αληηκεησπίζεη κε πςειφ ζεβαζκφ 

θαη σο έλα αλψηεξν άλζξσπν, είηε ηνλ ζεσξεί σο ίζν θαη κεηψλεη ηηο απνζηάζεηο θαη 

ηηο ηππηθφηεηεο απφ ηνλ εθπαηδεπηή. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε έλαο θνηηεηήο λα 

δηαθσλήζεη κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ; Θα ήηαλ αλεθηή ε ζπκπεξηθνξά απηή απφ ηελ ηάμε 

ή φρη; Με βάζε ηελ δηάζηαζε Απνθπγή ηεο Αβεβαηόηεηαο (Uncertainty Avoidance) 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δεκηνπξγείηαη κηα θνπιηνχξα φπνπ ν καζεηεπφκελνο 

είηε ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο απνθεχγνληαο ην ξίζθν είηε εκπιέθεηαη 

ελεξγά ζε απηήλ παίξλνληαο πηζαλά ξίζθα. Με άιια ιφγηα, απφ ηελ κηα πιεπξά ν 

καζεηεπφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο απνθεχγνληαο ηελ 

εκπινθή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε έληαζε θαη ηξηβή ή κπνξεί λα ζπκκεηέρεη απνθεχγνληαο 

ηελ αβεβαηφηεηα εκπιεθφκελνο ζε εληάζεηο θαη ηξηβέο ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, νη θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Δ.Α.Π. είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πάξνπλ ην φπνην ξίζθν έρεη ε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε; Με βάζε ηελ δηάζηαζε 

Αξζεληθόηεηα / Θειπθόηεηα (Masculinity / Femininity) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

δεκηνπξγείηαη κηα θνπιηνχξα ε νπνία είηε επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο επαίζζεηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο είηε ηε δεκηνπξγία ελφο απζηεξνχ θαη ζθιεξνχ 

εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο.  Έλα παξάδεηγκα επαίζζεηνπ εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο 

απνηεινχλ νη θνηηεηέο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη ηφζν ν έλαο γηα ηνλ άιινλ φζν θαη γηα 

ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Απελαληίαο έλα ερζξηθφ θαη ζθιεξφ εθπαηδεπηηθφ θιίκα 

ζπλίζηαηαη απφ θνηηεηέο νη νπνίνη αδηαθνξνχλ παληειψο ηφζν γηα ηνπο ζπκθνηηεηέο 

ηνπο φζν θαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Τίζεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα εάλ ππάξρεη 

θαη θαιιηεξγείηαη ε αλάινγε αιιειεγγχε ηελ νπνία ρξεηάδεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά. Με βάζε ηελ δηάζηαζε Αηνκηθηζκόο / 

Κνιεθηηβηζκόο (Individualism / Collectivism) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

δεκηνπξγείηαη κηα θνπιηνχξα φπνπ ν καζεηεπφκελνο έρεη αλεπηπγκέλν ην «εγψ» θαη 

ιεηηνπξγεί αηνκηθά, αγλνψληαο ην θνηλφ ζπκθέξνλ. Γηα παξάδεηγκα, ν θνηηεηήο 

ληψζεη φηη αλήθεη ζε κηα νκάδα; Γίλεη έκθαζε ζηελ νκαδηθή δνπιεηά; Με πνην ηξφπν 

ιεηηνπξγεί νκαδηθά; 

   

Σεκαληηθόηεηα ηεο  εξγαζίαο  

Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη απφ ηηο ιίγεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα 

ζηελ Διιάδα θαη ε κνλαδηθή ζηνλ ηνκέα ηεο αλνηθηήο θαη απφ απφζηαζεο 

εθπαίδεπζεο. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα 

γηα ηελ έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε. Ζ παξνχζα εξγαζία ζα δψζεη 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην Δ.Α.Π.. Πιεξνθνξίεο νη νπνίεο εζηηάδνπλ ηφζν ζην 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θνηηεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε φζν 

θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο δνκέο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ Δ.Α.Π..  
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Η εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε 

Σχκθσλα κε ηνλ Ηαθσβηληζκφ (Δliot, 1980:126), ε Παηδεία ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί 

θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζεκαίλεη ηηο «ίδηεο επθαηξίεο γηα ηνλ θαζέλα». 

Ηαθσβηληζκφο ζηελ Παηδεία είλαη ε ζηάζε ε νπνία ζεσξεί ηνπο αλζξψπνπο σο ίζνπο, 

ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε νπνηαδήπνηε ηαμηθή πξνέιεπζε θαη νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. Αλακθίβνια, ινηπφλ, ε αλάγθε εηζαγσγήο, αλάπηπμεο θαη θαηαμίσζεο 

ελαιιαθηηθψλ θαη επέιηθησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο πξνέθπςε απφ κηα ζεηξά 

εκθαλψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ην ζπκβαηηθφ ζχζηεκα θπξίσο ηεο Τξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Μηα ηέηνηα κνξθή ελαιιαθηηθήο κνξθήο εθπαίδεπζεο είλαη θαη απηή 

ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. 

Ζ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε είλαη «sui generis» θαη απνηειεί ηελ πην 

βηνκεραλνπνηεκέλε κνξθή εθπαίδεπζεο (Peters, 1996). Ο Οtto Peters ρξεζηκνπνηεί 

ηελ έθθξαζε «sui generis» γηα λα δειψζεη φηη θάηη θέξεη θπξηνιεθηηθά ηελ έλλνηα 

ηνπ δηθνχ ηνπ είδνπο ή γέλνπο ή θαηέρεη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ κπνξνχλ 

λα εληαρζνχλ ζε θάπνην ήδε πξνυπάξρνλ επξχηεξν ζχλνιν. Ο Moore (1973, νπ. 

αλαθ. ζην Keegan, 1996), ηνλίδεη φηη ε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε κπνξεί λα νξηζηεί 

σο ε νηθνγέλεηα εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ φπνπ νη ζπκπεξηθνξέο δηδαζθαιίαο 

εθηεινχληαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο κάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

απηέο φπνπ ζε κηα παξαθείκελε θαηάζηαζε ζα εθηεινχληαλ ππφ ηελ παξνπζία ηνπ 

δηδαζθφκελνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε εθπαηδεπηή θαη 

εθπαηδεπφκελν πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί απφ ειεθηξνληθά, εθηππσηηθά,  κεραληθά 

ή/θαη άιια κέζα. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε ηνπ Moore, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, 

ε απφζηαζε δελ απνηειεί  γεσγξαθηθφ θαηλφκελν αιιά παηδαγσγηθή έλλνηα ζηελ 

νπνία ν δηδάζθσλ  κε ηνλ εθπαηδεπφκελν αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο νη νπνίεο 

δηαρσξίδνληαη απφ ηνλ ρψξν θαη / ή ηνλ ρξφλν.  

O Holmberg (1995) ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε είλαη έλαο 

απηφλνκνο θαη δηαθνξεηηθφο ηξφπνο κάζεζεο, φπνπ ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ 

θαη ζπλερίδεη λα είλαη ε ‘αιιειεπίδξαζε’ κεηαμχ ζπνπδαζηή θαη θαζεγεηή. Ο 

Holmberg ηνλίδεη φηη ε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε απαηηεί έλα κεγάιν βαζκφ 

σξηκφηεηαο ηνπ θνηηεηή, απηνπεηζαξρία θαη αλεμαξηεζία εθφζνλ απηφο εθηειεί ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο απηφλνκα. Οη Vrasidas and Glass (2002, νπ. αλαθ. ζην Evans,  et 

al, 2008), πξνρψξεζαλ ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ Moore θαη πξνηείλνπλ έλα κνληέιν ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο εμήο έλλνηεο: ηνλ δηάινγν, ηνλ έιεγρν απφ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν, ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ θνηλσληθή παξνπζία. Δθφζνλ απηέο νη 

έλλνηεο ηθαλνπνηεζνχλ, ηφηε ζα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε. 

Γεληθφηεξα δίλνπλ έκθαζε ζηελ δηαδξαζηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζηελ χπαξμε 

δσληαλνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. Σην ίδην κήθνο θηλείηαη θαη ν Anderson 

(2003, νπ. αλαθ. ζην Evans et al, 2008), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ηελ  χπαξμε ηξηψλ 

κεξψλ, ηνπ καζεηεπνκέλνπ, ηνπ δηδάζθνληα θαη ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο. Αλαθέξεη επίζεο φηη ν καζεηεπφκελνο επηθνηλσλεί θαη επεξεάδεηαη 

ηφζν απφ ην ππφινηπα κέξε (δηδαζθψλ – εθπαηδεπηηθφ πιηθφ) φζν θαη απφ ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηεπνκέλνπο. Γηα ηνλ Ληνλαξάθε (2001) ε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε 

(distance education) νξίδεηαη σο ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπνπ ν δηδαζθφκελνο 

βξίζθεηαη ζε θπζηθή απφζηαζε απφ ην δηδάζθνληα θαη ηνλ θπζηθφ θνξέα 

εθπαίδεπζεο.  

 

Τν κνληέιν κέηξεζεο ηεο θνπιηνύξαο ηνπ Hofstede  

Γηα πνιινχο ν Hofstede είλαη ν θχξηνο εθθξαζηήο ηεο κέηξεζεο ηεο Κνπιηνχξαο. Ζ 

θνπιηνχξα είλαη άπιε, γεγνλφο ην νπνίν  δπζθνιεχεη ηελ κέηξεζε ηεο θαη γεληθφηεξα 
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ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ έξεπλα ηνπ Ζνfstede έιαβε ρψξα πξηλ 35 

ρξφληα, ζε έλα δείγκα εξγαδνκέλσλ ζηελ ΗΒΜ ζε φιν ηνλ θφζκν. Ο Hofstede ην 1980 

έγξαςε ην πφξηζκα απηήο ηεο έξεπλαο, ην νπνίν νπζηαζηηθά κεηξνχζε ηελ θνπιηνχξα 

κε (4) ηέζζεξηο δηαζηάζεηο, σο εμήο: 

 1. Power Distance Index, (PDI), (large or small) - Απόζηαζε από ηελ Εμνπζία. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηα επίπεδα αληζφηεηαο ζε έλα νξγαληζκφ. 

Δζηηάδεη ζην θαηά πφζν νη κεηέρνληεο ζε απηή ηελ θνηλφηεηα έρνπλ ηελ δηάζεζε λα 

δηαθσλήζνπλ ηφζν κε ηνπο αλψηεξνπο ηνπο φζν θαη κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 2. Uncertainty Avoidance Index, (UAI), (strong or weak) - Απνθπγή 

Αβεβαηόηεηαο.  Ζ δηάζηαζε απηή αθνξά ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ δίλνπλ νη 

άλζξσπνη ζε έλα θνηλφ πξφβιεκα. Αζρνιείηαη κε ην πφζν νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη 

φηη απεηινχληαη απφ έλα πξφβιεκα ή κία θαηάζηαζε πνπ εγθπκνλεί θάπνην ξίζθν.  

 3. Masculinity / Femininity, (MAS), (emotional gender roles) -  Αξζεληθόηεηα / 

Θειπθόηεηα. Ζ ηξίηε δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηελ αξζεληθή θαη ηελ ζειπθή 

πξνζέγγηζε ησλ ξφισλ κέζα ζε κία θνηλσλία ή νκάδα αλζξψπσλ. Μία θνηλσλία, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα  πεξηζζφηεξν ‘αξζεληθή’ πξνζέγγηζε, έρεη πξνηίκεζε 

ζην θέξδνο θαη φρη ηφζν ζην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, κία θνηλσλία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πεξηζζφηεξν ‘ζειπθή’ 

πξνζέγγηζε, πξνβάιεη θαη ππνζηεξίδεη  αμίεο φπσο ην ελδηαθέξνλ θαη ηε θξνληίδα γηα 

ηνλ ζπλάλζξσπν.  

 4. Individualism / Collectivism, (IDV) (relationship with other) – Αηνκηθηζκόο 

/ Κνιεθηηβηζκόο. Σηηο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο θπξηαξρεί ν αηνκηθηζκφο, νη άλζξσπνη 

ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Αληίζεηα, ζηηο θνιεθηηβηζηηθέο 

θνηλσλίεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ νκαδηθή δνπιεηά θαη επηπιένλ νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ 

πξνζδνθία φηη ε νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ ζα ελδηαθεξζεί γηα απηνχο. (Hofstede, 

1980; Usunier 1998; Mullins 1999). 

 

Η εθπαηδεπηηθή θνπιηνύξα 

Ζ ηδέα ηεο θνπιηνχξαο κεηέρεη ζηελ αηζηνδνμία ηεο ζηηγκήο, ε νπνία ζεκειηψλεηαη 

ζηελ εκπηζηνζχλε ζην ηειεηνπνηήζηκν γίγλεζζαη ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο. Ζ πξφνδνο 

γελληέηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε, δειαδή απφ ηελ φιν θαη πην δηεπξπκέλε θνπιηνχξα 

(Cuche, 2001). Σχκθσλα κε ηελ Tableman (2004) ν φξνο εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα 

πεξηγξάθεη ην πεξηβάιινλ ην νπνίν επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαζεγεηψλ θαη 

ησλ θνηηεηψλ. Ζ εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα, νη ζηάζεηο θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ. Ζ Tableman αλαθέξεη φηη ε εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα αληαλαθιά ηηο 

ηδέεο, ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηα θξηηήξηα ησλ αλακελφκελσλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ.  Ο Fullan (1991) επηζεκαίλεη φηη ε εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα κπνξεί 

λα ηδσζεί σο ε χπαξμε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηξηψλ παξαγφλησλ, α) ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη απφςεσλ  ηφζν κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ φζν θαη έμσ 

απφ απηφλ, β) ησλ πνιηηηζκηθψλ θαλφλσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη γ) ησλ 

ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.  

Οη Patterson, Purkey & Parker (1986) ηνλίδνπλ φηη ε εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα είλαη 

κνλαδηθή, δειαδή θάζε εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο έρεη ηελ δηθή ηνπ εθπαηδεπηηθή 

θνπιηνχξα παξά ηηο νκνηφηεηεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη κε θάπνηνλ άιιν 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Δπηπιένλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αληηπαξαγσγηθά θαη λα δεκηνπξγήζεη εκπφδηα ζηελ επηηπρία 
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ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο επίζεο λα ιεηηνπξγεί θαηαπηεζηηθά θαη κεξνιεπηηθά. Οη 

Ronnie, Yvonne & Shui, (1999:88) αλαθέξνπλ φηη ν θάζε θνηηεηήο, ν νπνίνο ζα πάεη 

λα ζπνπδάζεη ζε κία άιιε ρψξα, ζα γίλεη ν ίδηνο θνξέαο αιιαγψλ ηφζν ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ θνπιηνχξα. Σηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ηνπο, επηζεκαίλεηαη φηη έλαο Οιιαλδφο θνηηεηήο ζα ζεσξήζεη ηνπο θαζεγεηέο ζηελ 

Διιάδα, ζηελ Ηζπαλία θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο σο «απηαξρηθνχο», ζε 

ρψξεο φπσο ε Γαλία θαη ε Σθσηία νη εθπαηδεπηηθνί ζα ζεσξεζνχλ σο πην 

θηιειεχζεξνη, ελψ ζηελ Αγγιία θαη ζηελ Γαλία ζα ππάξρεη πεξηζζφηεξε πξνζσπηθή 

επαθή κεηαμχ θνηηεηή θαη θαζεγεηή (Ronnie et al, 1999:90). 

Μία ηδηαίηεξε παξάκεηξνο ηεο Κνπιηνχξαο, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Hofstede 

(1986:387), απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν εζλνθεληξηζκφο πιένλ δελ ζεσξείηαη ν ππξήλαο 

κηαο εζληθήο θνπιηνχξαο. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

είλαη αλνηθηφ ζε αιιαγέο, νη νπνίεο  κπνξεί ζπρλά λα είλαη αληίζεηεο θαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα. Τν ζεκαληηθφ είλαη νη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο λα ιακβάλνπλ 

ρψξα κε ήπην ηξφπν, κε θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφ πξνο ηελ επηθξαηνχζα θνπιηνχξα. 

Ο Hofstede (2008) αλαθέξεη επίζεο φηη ππάξρνπλ επηπιένλ δηαθνξέο, φπσο ε δηαθνξά 

ζηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ζηνπο ηδησκαηηζκνί ηεο, φπνπ κπνξνχλ αλακθίβνια λα 

δεκηνπξγήζνπλ ράζκαηα ζε φηη αθνξά ηελ θνπιηνχξα. Παξάιιεια, αλαθέξεη σο 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο, γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο. Ωο παξάδεηγκα παξνπζηάδεη έλαλ Ακεξηθάλν θαζεγεηή, ν 

νπνίνο δηδάζθεη ζε έλα ηλζηηηνχην ζην Πεθίλν, θαη ν νπνίνο κηιάεη ζηηο καζήηξηεο ηνπ 

ιέγνληαο ηνπο «Yνu lovely gilrs, I love you». Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεη έλαλ Ηηαιφ 

θαζεγεηή, ν νπνίνο δηδάζθεη ζε Ακεξηθάληθν παλεπηζηήκην, θαη ν νπνίνο είλαη 

αξλεηηθφο ζηελ ηδέα ηεο επίζεκεο αμηνιφγεζήο ηνπ απφ ηνπο θνηηεηέο˙ θαζψο επίζεο 

έλαλ Ηλδφ θαζεγεηή, ν νπνίνο δηδάζθεη ζε παλεπηζηήκην ηεο Αθξηθήο θαη ν νπνίνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα δερηεί ζηελ ηάμε θνηηεηή, ν νπνίνο είρε αξγήζεη 6 εβδνκάδεο 

λα παξνπζηαζηεί ζην κάζεκα, δηφηη ήηαλ απφ ην ίδην ρσξηφ κε ηνλ πξχηαλε. 

Γεληθφηεξα, ν Hofstede επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ δεηήκαηα φπσο νη ζρέζεηο 

θαζεγεηή-θνηηεηή θαζψο επίζεο ν ηξφπνο  εθπαίδεπζεο ησλ θαζεγεηψλ,  φπνπ 

ζίγνπξα αιιάδνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη πξνζαξκφδνληαη ζηελ φπνηα εζληθή 

θνπιηνχξα ππάξρεη.  

Οη Herni & Kaye (1995, νπ. αλαθ. ζην Harry, Keegan, & Magnus, 1995), ηνλίδνπλ 

φηη ηα πνιπάξηζκα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε πεξηιακβάλνπλ ηφζν 

εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά πξνβιήκαηα. Τα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ζπλδένληαη κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο. Τα εμσηεξηθά πξνβιήκαηα αθνξνχλ 

ζηελ θχζε θαη ζηελ απνζηνιή ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. Σχκθσλα κε ηνλ 

Risager (2007) ηελ δεθαεηία ηνπ 90 άξρηζε λα γίλεηαη πην έληνλν ην ελδηαθέξνλ ησλ 

αθαδεκατθψλ γηα ηελ παηδαγσγηθή θνπιηνχξα, κε ηελ ελίζρπζε θαη ηεο Δ.Δ. πνπ 

έζεζε σο ζηφρν ηελ ππέξβαζε ησλ δηαθνξψλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηελ θνπιηνχξα. Γηα ην ιφγν απηφ, αλέπηπμε κία ζεηξά πξνγξακκάησλ γηα λα 

θέξνπλ θνληά ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θνηηεηέο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη λα 

λνηψζνπλ νηθία κε καζεηέο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα απφ απηνχο. 

Ζ θνπιηνχξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ, θαη εηδηθά ησλ πεξηβαιιφλησλ 

ησλ παλεπηζηεκίσλ, πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο γηα πξάμε. Οη 

αθαδεκατθνί ειεχζεξα ζρεδηάδνπλ θαη δνκνχλ ην κάζεκα ηνπο, έρνπλ ηελ 

αλαγλσξηζκέλε αξκνδηφηεηα, ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα επηιέγνπλ ην πεξηερφκελν 

ηνπ καζήκαηνο ην νπνίν ζα δνζεί ζηνπο δηδαζθφκελνπο. Δπηπιένλ, ε παλεπηζηεκηαθή 

παξάδνζε ελζαξξχλεη ηνπο αθαδεκατθνχο λα δηδάζθνπλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα 
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πξνζσπηθά ηνπο εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα. Βεβαία, νη αθαδεκατθνί έρνπλ ηελ επζχλε 

γηα ηελ πξφνδν ηεο δηδαζθαιίαο ην νπνίν απνηειεί αλακθηζβήηεην γεγνλφο. Οη 

απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε αζθεί πνιπάξηζκνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

ειεπζεξία πξάμεο πνπ παξαδνζηαθά αλαγλσξίδεηαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο.   

Ο Uzuner (2009) κειεηά ην πψο ηα δεηήκαηα θνπιηνχξαο θαζψο θαη νη θνηλσληθέο 

αμίεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, δεδνκέλνπ φηη ν δηδάζθσλ θαη νη εθπαηδεπφκελνη 

επεξεάδνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ ηνπο πεξηβάιεη.  Ο 

Marshall (n.d) αλαθέξεη σο ζεκαληηθφ παξάγνληα ην θιίκα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, 

ην νπνίν επεξεάδεηαη κε ηελ ζεηξά ηνπ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα ε νπνία 

ππάξρεη. Τν πεξηβάιινλ ζηνλ ρψξν εθπαίδεπζεο ζα επεξεάζεη ηφζν ην πξφγξακκα 

φζν θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ζπκκεηνρή ζε απηφ ην πξφγξακκα.  

 

 

Μεζνδνινγία 

Δίδνο ηεο έξεπλαο  

Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαηεπζχλνπλ πξνο ηε πνηνηηθή 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Οη εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο αθνξνχλ ζε κε κεηξίζηκεο 

πιεπξέο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ εκβάζπλζε ηεο 

θαηαλφεζεο ελφο θνηλσληθνχ θαηλφκελνπ θαη κηαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

(Bell, 1993; Εαθεηξφπνπινο, 2005; Θενθαλίδεο, 2002; Ησζεθίδεο, 2008). 

Αλαθέξεηαη φηη ε πνηνηηθή έξεπλα επηδηψθεη λα αλαθαιχςεη ηηο ζεκαζίεο, ηηο νπνίεο 

πξνζδίδνπλ νη κεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εξκελεχνπλ ηηο θαηαζηάζεηο. Ζ πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο απαληά ζηα 

εξσηήκαηα “ηη” θαη “πσο” Ησζεθίδεο (2008). Με ηελ πνηνηηθή κέζνδν ζα 

επηρεηξεζεί λα απαληεζεί  ην εξψηεκα “πώο” ε δηακνξθσκέλε εθπαηδεπηηθή 

θνπιηνχξα ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ Δ.Α.Π. κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο εκπφδην ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο απφ απφζηαζε ζην πεξηβάιινλ 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δ.Α.Π., ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα ΔΚΠ65 

(Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε).  

 

Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλωλ  
Γηα ηελ ζπιινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηειεθσληθή ζπλέληεπμε 

(αλνηρηή θαη εκη-δνκεκέλε ηειεθσληθή ζπλέληεπμε). Υπνζηεξίδεηαη φηη ε 

ζπλέληεπμε δελ είλαη απνθιεηζηηθά νχηε αληηθεηκεληθή νχηε ππνθεηκεληθή, αιιά 

δηππνθεηκεληθή, εθφζνλ ε ζπλέληεπμε πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηα ππνθείκελα 

(ζπλεληεπθηέο θαη ζπλεληεπμηαδφκελνη) λα ζπδεηήζνπλ ηηο εξκελείεο ηνπο γηα ηα 

ζέκαηα πνπ ηα απαζρνινχλ θαη λα εθθξάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπλ 

ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Με απηή ηελ έλλνηα, ν ζθνπφο ηεο ζπλέληεπμεο δελ είλαη 

απιά θαη κφλν ε ζπιινγή δεδνκέλσλ αιιά ε παξαγσγή γλψζεο Cohen, Manion & 

Morrison (2008); Ritchie & Spencer (1994); Ησζεθίδεο (2008) γεγνλφο ην νπνίν 

εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή γλψζεο 

γηα ην “πσο” ε δηακνξθσκέλε εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα 

ζην πιαίζην ηνπ Δ.Α.Π. κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εκπφδην ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο 

απφ απφζηαζε. Ζ παξνχζα εξγαζία δελ επηδηψθεη λα ζπιιέμεη ζπγθξίζηκα δεδνκέλα 

αιιά λα έρεη φζν κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζε κνλαδηθέο, κε ηππνπνηεκέλεο, 

εμαηνκηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο θαη γη’ απηφ ζηξέθεηαη ζηελ αλνηθηνχ ηχπνπ εκη-

δνκεκέλε ηειεθσληθή ζπλέληεπμε. Σχκθσλα κε ηνπο Βell 1993; Robson 2006, νη 

ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο δηεμάγνληαη ζην θχξην ζηάδην ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο 

έξεπλαο  ρξεηάδεηαη λα έρνπλ κηα ελδηάκεζε κνξθή. Σηε εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη έλα 
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γεληθφ πιαίζην επηιεγφκελσλ εξσηεκάησλ γχξσ απφ ηα νπνία νδεγείηαη ε 

ζπλέληεπμε. Γηαηππψλνληαη  ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο φπνπ νη εξσηψκελνη είλαη 

ειεχζεξνη λα κηιήζνπλ ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη λα δψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο. Να 

ηνληζηεί φηη ζηελ παξνχζα εξγαζία ε άκεζε επαθή θαη πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε 

ηνλ εμεηαδφκελν εμαζθαιίδεη ζηελ ζπλέληεπμε ζαθή πιενλεθηήκαηα, επηηξέπνληαο 

ηελ εηο βάζνο εμέηαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, εμεγψληαο ζηνλ εξσηψκελν 

ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, δηεγείξνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ζπλεξγαζία θαη 

βεβαηψλνληαο θάζε θνξά φηη ν εξσηψκελνο θαηαλνεί πιήξσο θάζε εξψηεζε πνπ 

θαιείηαη λα απαληήζεη δίλνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

 

Γεηγκαηνιεψία  

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη νη θνηηεηέο θαη νη θαζεγεηέο ζηελ κεηαπηπρηαθή 

ζεκαηηθή ελφηεηα ΔΚΠ65 ηνπ Δ.Α.Π. θαηά ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2009-2010. 

Σπκκεηείραλ 15 θνηηεηέο θαη 5 θαζεγεηέο. Σηνπο θνηηεηέο αλαθέξνληαη έληεθα (11) 

γπλαίθεο θαη ηέζζεξηο (4) άλδξεο, φπνπ επηά (7) θνηηεηέο ήηαλ κεηαμχ 30 θαη 40 εηψλ 

θαη νθηψ  (8) θνηηεηέο κεηαμχ 40 θαη 50. Όζνλ αθνξά ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

ηνπο, νη δέθα (10) ήηαλ Γεκφζηνη Υπάιιεινη, νη ηξεηο (3) Δθπαηδεπηηθνί Μ.Δ., ν έλαο 

(1) ήηαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θαη έλαο (1) άλεξγνο. Απφ ην δείγκα νη πέληε (5) 

έρνπλ πηπρίν ΤΔΗ, νη νθηψ (8) πηπρίν ΑΔΗ θαη δπν (2) έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν. Σην 

αθαδεκατθφ ππφβαζξν ησλ εξσηψκελσλ, νη έληεθα (11) πξνέξρνληαη απφ ηηο 

αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο, έλαο (1) απφ ηηο νηθνλνκηθέο, δχν (2) απφ ηελ πιεξνθνξηθή 

θαη έλα (1) άηνκν έρεη ππφβαζξν απφ ηηο ηαηξηθέο ζπνπδέο.  Όζνλ αθνξά ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, νη έμη (6) είλαη άγακνη, έλαο (1) παληξεκέλνο δίρσο παηδηά 

θαη νη νθηψ (8) είλαη παληξεκέλνη κε παηδηά. Τέινο, ζε φηη αθνξά ζηελ πεξηνρή 

θαηνηθίαο θαίλεηαη φηη επηά (7) θνηηεηέο θαηνηθνχλ ζε πφιε άλσ ησλ 100.000 

θαηνίθσλ, ηξεηο (3) ζε πφιε σο 50.000 θαηνίθνπο, δπν (2) ζε πφιε σο 20.000, δπν (2) 

ζε πφιε σο 10.000 θαη έλαο (1) ζε αγξνηηθή πεξηνρή. 

Όζν αθνξά ζην δείγκα ησλ θαζεγεηψλ, ζπκκεηείραλ ηξεηο (3) άλδξεο θαη δπν (2) 

γπλαίθεο, φπνπ νη ηξεηο (3) ήηαλ κεηαμχ 30 θαη 40 θαη δπν (2) άλσ ησλ 50 εηψλ. Σε 

φηη αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα, νη ηέζζεξηο (4) δήισζαλ Δθπαηδεπηηθνί 

ελψ έλαο (1) δήισζε Γεκφζηνο Υπάιιεινο. Καη νη πέληε (5) έρνπλ δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα, απφ ηνπο νπνίνπο νη δπν (2) ζε αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο, νη δπν (2) ζε 

ζεηηθέο θαη ν έλαο (1) ζε ηαηξηθέο. Οη ηέζζεξηο (4) είλαη παληξεκέλνη κε παηδηά ελψ ν 

έλαο (1) παληξεκέλνο δίρσο παηδηά. Τέινο θαη νη πέληε (5) θαηνηθνχλ ζε πφιε άλσ 

ησλ 100.000 θαηνίθσλ. 
 

  

Απνηειέζκαηα  

Αξρηθά λα επηζεκαλζεί φηη ε έξεπλα ηνπ Ζνfstede γηα ηελ Διιεληθή θνπιηνχξα 

αλαθέξεη φηη ν κέζνο φξνο ησλ δηαζηάζεσλ Power Distance (PDI), Uncertainty 

Avoidance (UAI), Masculinity / Femininity (MAS) θαη  Individualism / Collectivism 

(IDV) είλαη αληίζηνηρα 60, 112, 57 θαη 35.  Οη κέζνη ειιεληθνί φξνη γηα ηηο αλσηέξσ 

δηαζηάζεηο εξκελεχνληαη σο εμήο:  

Γηάζηαζε 1ε «Power Distance (PDI) - Απφζηαζε απφ ηελ Δμνπζία». Ζ Διιάδα 

παξνπζηάδεη ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα κέιε κίαο νκάδαο ή ελφο νξγαληζκνχ 

απνδέρνληαη ηελ εμνπζία θαη ηελ άληζε θαηαλνκή ηεο. Ζ αληζφηεηα είλαη βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο Διιεληθήο θνπιηνχξαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε νκάδεο απιψο 

αθνινπζνχλ ηνλ εγέηε δίρσο θάπνηα αληίδξαζε. 
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Γηάζηαζε 2ε «Uncertainty Avoidance (UAI) - Απνθπγή Αβεβαηφηεηαο». Οη 

Έιιελεο παξνπζηάδνπλ απφ ηα πςειφηεξα ζθνξ ζε φηη αθνξά ζηελ απνθπγή ηεο 

αβεβαηφηεηαο. Ζ Διιεληθή θνηλσλία δελ παίξλεη ξίζθα, δελ ηνικά αιιαγέο θαη 

απνθεχγεη ηελ αβεβαηφηεηα. Απελαληίαο πξνηηκά ηε ζηγνπξηά θαη ηελ ζηαζεξφηεηα.  

Γηάζηαζε 3ε «Masculinity / Femininity (MAS) – Αξζεληθφηεηα / Θειπθφηεηα». H 

Διιάδα βξίζθεηαη ζην κέζν, κε κία ηάζε πξνο ηελ ζειπθή πξνζέγγηζε, φπνπ ππάξρεη 

ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ.  

Γηάζηαζε 4ε «Individualism / Collectivism (IDV) – Αηνκηθηζκφο / 

Κνιεθηηβηζκφο». Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη ζηνηρεία αηνκηθηζκνχ, ζε ζρέζε κε ηελ 

βφξεηα Δπξψπε, ε νπνία ηείλεη πξνο ηελ ζπιινγηθφηεηα. Τν θάζε κέινο νκάδαο ζηελ 

Διιάδα αλακέλεηαη λα δείμεη πξψηα ελδηαθέξνλ γηα ηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληα θαη κεηά 

γηα ηα ζπιινγηθά. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Ζofstede εμεηάζηεθαλ νη 

απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ φπνπ παξνπζηάδνληαη αλά δηάζηαζε:  

Γηάζηαζε 1ε «Power Distance, (PDI)  - Απφζηαζε απφ ηελ Δμνπζία» 

Σε φηη αθνξά ζηελ δηάζηαζε Power Distance, (PDI)  - Απφζηαζε απφ ηελ εμνπζία 

παξαηεξείηαη φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ θνηηεηψλ απνδέρνληαη ηελ εμνπζία ιέγνληαο 

φηη «κπνξεί λα δηαθσλήζεη αιιά ζα πξέπεη λα ζθεθηεί ……..βαζκνινγία, εμεηάζεηο, 

ζρεκαηηζκφο άζρεκεο εληχπσζεο ηνπ θαζεγεηή, αξλεηηθφ θιίκα….. Μηα θξηηηθή 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ηνλ βιάςεη…. Θεσξεηηθά ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δηαθσλίαο, 

πξαθηηθά όκσο ηα πξάγκαηα δηαθνξνπνηνύληαη». «Ο θαζεγεηήο είλαη κηα 

πξνζσπηθόηεηα γηα ηελ νπνία δελ ρσξάεη ακθηβνιία, θξηηηθή θαη ακθηζβήηεζε» είλαη ε 

απάληεζε θνηηεηή . Έλα κηθξφηεξν κέξνο ησλ θνηηεηψλ απάληεζαλ ιέγνληαο φηη «ε 

δηαθσλία γηα λα εθθξαζηεί ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρώξα κέζα ζε θόζκηα πιαίζηα, λα 

είλαη θαινπξναίξεηε θαη βάζηκε». Τν ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ απάληεζε φηη πξέπεη λα 

αλαπηχζζεηαη δηαθσλία αλάκεζα ζηνλ θνηηεηή θαη ηνλ θαζεγεηή, αξθεί πάληνηε λα 

είλαη ηεθκεξησκέλε, λα απνζθνπεί ζηελ γλψζε θαη φρη ζηελ αληίδξαζε, θαη λα κελ 

ιεηηνπξγεί σο απηνζθνπφο.  

Γηάζηαζε 2ε  «Uncertainty Avoidance, (UAI) - Απνθπγή Aβεβαηφηεηαο» 

Σε φηη αθνξά ζηελ δηάζηαζε Uncertainty Avoidance, (UAI), Απνθπγή αβεβαηφηεηαο, 

ε έξεπλα εζηίαζε αξρηθά ζηελ πεξίπησζε απνδνρήο ηεο δηαθσλίαο κε ηνλ θαζεγεηή 

απφ ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο θαη έπεηηα ζηελ πεξίπησζε απνδνρήο ηνπ ξίζθνπ κε 

ηελ επηινγή ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. Τν γεληθφ πλεχκα ησλ απαληήζεσλ ησλ 

θνηηεηψλ, φζν αθνξά ζηελ απνδνρή δηαθσλίαο κε ηνλ θαζεγεηή, θηλείηαη ζην πιαίζην 

φηη «κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή κηα θξηηηθή ζπκπεξηθνξά αιιά ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη 

ζε επηρεηξήκαηα, επηθξαηεί δειαδή ε απάληεζε λαη κελ, αιιά». Οη θνηηεηέο αλαθέξνπλ 

φηη εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο αλάγθεο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ησλ ππνινίπσλ θνηηεηψλ φζν θαη απφ ην χθνο θαη ηνλ ιφγν ηεο 

θξηηηθήο ζηάζεο. Τν ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ απάληεζαλ φηη «εάλ ε δηαθσλία είλαη 

ινγηθή θαη βάζηκε, ηόηε νη θνηηεηέο ζα πάξνπλ ην κέξνο ηεο πιεπξάο πνπ έρεη δίθην». 

Όζν αθνξά ζηελ πεξίπησζε απνδνρήο ηνπ ξίζθνπ κε ηελ επηινγή ηεο εθπαίδεπζεο 

απφ απφζηαζε ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ αλαθέξεη φηη ππάξρεη άγλνηα θηλδχλνπ δηφηη 

νη θνηηεηέο δελ γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε, ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ απηή. Γφζεθαλ απαληήζεηο φπσο: 

«πνιινί ιεηηνπξγνύλ κε ην ηπραίν ηεο θιήξσζεο», «ν Έιιελαο θνηηεηήο δελ γλσξίδεη ηη 

αθξηβώο ζεκαίλεη εθπαίδεπζε από απόζηαζε», «ρξεηάδεηαη ρξόλνο γηα λα αλαθαιύςεη 

εάλ κπνξεί λα ελζηεξληζηεί ηνλ ηξόπν θαη ηε κνξθή ιεηηνπξγίαο ηνπ Ε.Α.Π.», «ε εηθόλα 

πνπ είρε ζρεκαηίζεη γηα ηηο εμ απνζηάζεσο ζπνπδέο ηνπ Ε.Α.Π. απέρεη θαηά πνιύ από 

ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο, ηε κνξθή θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». Μφλν έλαο  θνηηεηήο  
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είρε εκπεηξία κε ηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε θαη δελ αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο.  Οη 

θαζεγεηέο απάληεζαλ φηη ν θνηηεηήο δελ κπνξεί πάληα λα πάξεη ην νπνηνδήπνηε 

ξίζθν ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε, αλαθέξνπλ φηη «ν Έιιελαο θνηηεηήο, ν νπνίνο 

δελ έρεη αζρνιεζεί κε εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα δελ γλσξίδεη ηη είλαη ην Ε.Α.Π. νύηε 

πσο ιεηηνπξγεί».  

Γηάζηαζε 3ε «Masculinity / Femininity, (MAS) - Αξζεληθφηεηα / Θειπθφηεηα» 

Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο απάληεζαλ φηη «ζε καζεζηαθό επίπεδν δελ ππάξρεη 

ελδηαθέξνλ αιιά νύηε θαη ιόγνο γηα ηελ ύπαξμε ηνπ», «ν αληαγσληζκόο δε αθήλεη 

πεξηζώξηα γηα ελδηαθέξνλ»,  «ε ιεηηνπξγία, ην ύθνο θαη ε νξγάλσζε ηνπ Ε.Α.Π. δελ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε αιεζηλνύ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλεξγαζίαο». Υπάξρεη 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελδηαθέξνληνο κφλν ζε ζπλαηζζεκαηηθφ – θνηλσληθφ επίπεδν. 

Σε απηφ ην επίπεδν ππάξρεη ζπλάθεηα κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ Hofstede. Οη θνηηεηέο 

αλαθέξνπλ φηη «ελδηαθέξνληαη ελδερόκελα γηα ηελ πξνζσπηθή δσή».  Όζν αθνξά ζηηο 

απαληήζεηο ησλ θαζεγεηψλ είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη «νη θνηηεηέο θηλνύληαη αηνκηθά 

θαη δελ ιεηηνπξγνύλ σο νκάδα», «νη θνηηεηέο ιεηηνπξγνύλ αληαγσληζηηθά», «ζε 

καζεζηαθό επίπεδν ην ελδηαθέξνλ είλαη αλύπαξθην».  

Γηάζηαζε 4ε «Individualism / Collectivism, (IDV) - Αηνκηθηζκφο / Κνιεθηηβηζκφο» 

Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ απάληεζε φηη «ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγνύλ σο νκάδα, αιιά 

δελ ιεηηνπξγνύλ». Γηεπθξίληζαλ φηη «δελ ρσξάλε νκάδεο θαη ηκήκαηα, δηόηη ην Ε.Α.Π. 

από κόλν ηνπ πξνάγεη θαη επηβξαβεύεη ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα, ηελ αηνκηθή γλώζε». 

Οη θαζεγεηέο, ζην ζχλνιν ηνπο, απάληεζαλ φηη πξνζπαζνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο. Τνλίδνπλ φκσο φηη κε ηελ 

παχζε ησλ ΟΣΣ παχεη θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ. Δπηπιένλ αλαθέξνπλ φηη «ε 

γλώζε είλαη θαηαζθεπή, ζηξνπθηνπξαιηζκόο θαη δνκηζκόο. Τν Ε.Α.Π. ιεηηνπξγεί κε 

βάζε ηνλ ζπκπεξηθνξηζκό, δελ πξνάγεη ηελ θνπιηνύξα ηεο παξαγσγήο γλώζεο». 

 

Σπδήηεζε απνηειεζκάηωλ  

Γηάζηαζε 1ε «Power Distance, (PDI)  - Απφζηαζε απφ ηελ Δμνπζία» 

Σχκθσλα κε ηνπο Venter, (2003); Youn (2000), ε εμ απνζηάζεσο κάζεζε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν είλαη ε «απφζηαζε» ηνπ 

θνηηεηή απφ ην θέληξν εθπαίδεπζεο. Ζ εμ απνζηάζεσο κάζεζε θαηεγνξηνπνηείηαη ζε 

δπν (2) πξνζεγγίζεηο, απηή κε επίθεληξν ηνλ θνηηεηή θαη απηήλ κε επίθεληξν ηνλ 

θαζεγεηή. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, επηβεβαηψλεηαη ν Ζνfstede (1980) θαη ε 

αλαθνξά φηη ζηελ Διιάδα ππάξρεη κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ εμνπζία, κε 

απνηέιεζκα λα αλαπηχζζεηαη έλα πιαίζην εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε φπνπ ν 

θαζεγεηήο είλαη απηφο πνπ κεηαδίδεη ηελ γλψζε ελψ ν θνηηεηήο απηφο ν νπνίνο 

απιψο παξαθνινπζεί. Με βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Venter (2003) ε 

Διιεληθή εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα δελ έρεη ζπλάθεηα κε ηελ βνξεηνεπξσπατθή, ζηελ 

νπνία ζην επίθεληξν ηεο κάζεζεο βξίζθεηαη ν θνηηεηήο. Παξαηεξείηαη ινηπφλ ην 

θαηλφκελν φπνπ νη λννηξνπίεο ηνπ ζρνιείνπ (ε απζεληία ηεο έδξαο θαη ην αιάζεην 

ηνπ θαζεγεηή) κεηαθέξνληαη θαη αλαπηχζζνληαη ζην παλεπηζηήκην δεκηνπξγψληαο 

εκπφδηα ζηελ θξηηηθή κάζεζε, ιεηηνπξγψληαο εηο βάξνο ηεο δηαδξαζηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη πεξηνξίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο γλψζεο.  

Γηάζηαζε 2ε  «Uncertainty Avoidance, (UAI) - Απνθπγή Aβεβαηφηεηαο» 

Απφ ηηο απαληήζεηο θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζπλάθεηα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Hofstede 

(1980) γηα ηελ Διιεληθή θνπιηνχξα θαη ηνλ πςειφ δείθηε απνθπγήο αβεβαηφηεηαο. 

Δπηπιένλ εληζρχεηαη ε ζέζε ηνπ Uzuner (2009) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θνπιηνχξα 

δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ εμ  απνζηάζεσο κάζεζε θαη ηελ κεζνδνινγία.  

Γηάζηαζε 3ε  «Masculinity / Femininity, (MAS) - Αξζεληθφηεηα / Θειπθφηεηα» 
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Όζν αθνξά ζηελ δηάζηαζε Masculintiy / Femininity, (MAS), Αξζεληθφηεηα / 

Θειπθφηεηα ν Ζνfsted αλαθέξεη φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζην κέζν, κε κία ηάζε πξνο 

ηελ ζειπθή πξνζέγγηζε, φπνπ ππάξρεη ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Σχκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ, ζε καζεζηαθφ επίπεδν δελ ππάξρεη ζπλάθεηα 

κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ Hofstede (1980). Σπγθεθξηκέλα, ην ελδηαθέξνλ θαη ε ζπκπφληα 

ησλ θνηηεηψλ δηαρσξίδεηαη ζε δπν επίπεδα, ζην καζεζηαθφ θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ 

– θνηλσληθφ επίπεδν. Όζν αθνξά ζην καζεζηαθφ επίπεδν ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ 

αδπλαηεί λα ληψζεη ζπκπφληα θαη ζπκπαξάζηαζε γηα ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο, 

γεγνλφηνο ην νπνίν δηθαηνινγείηαη ηφζν απφ ηελ θχζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

(εμ απνζηάζεσο), ηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (γξαπηέο εξγαζίεο, ηειηθέο 

εμεηάζεηο, βαζκνιφγεζε), φζν θαη απφ ηελ αλππαξμία αλάινγσλ θνηλσληθψλ δεζκψλ. 

Γηάζηαζε 4ε «Individualism / Collectivism, (IDV) - Αηνκηθηζκφο / Κνιεθηηβηζκφο» 

Όζν αθνξά ζηελ δηάζηαζε Individualism / Collectivism, (IDV) – Αηνκηθηζκφο / 

Κνιεθηηβηζκφο ν Hofstede (1980) αλαθέξεη φηη νη Έιιελεο αλήθνπλ ζε νκάδεο πνπ 

έρνπλ ηζρπξφ ην ζηνηρείν ηνπ Αηνκηθηζκνχ. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην πφξηζκα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Σπγθεθξηκέλα ηφζν νη θαζεγεηέο φζν θαη νη θνηηεηέο αλαθέξνπλ 

φηη ε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε θαη ε θνπιηνχξα ηνπ Δ.Α.Π., κε ηηο ππνρξεσηηθέο 

αηνκηθέο γξαπηέο εξγαζίεο, ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο θαη ηελ βαζκνιφγεζε, πξνσζνχλ 

ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα θαη δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα έληνλνπ αληαγσληζκνχ ην νπνίν 

αδπλαηεί λα πξνσζήζεη ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

 

 

Σπκπεξάζκαηα  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηεο έλλνηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνπιηνχξαο αιιά θαη ε δηεξεχλεζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε ζε 

ζρέζε κε ηελ θνπιηνχξα. Σπγθεθξηκέλα, ην εξψηεκα ηεο εξγαζίαο ήηαλ: Δάλ ε 

εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα ησλ θνηηεηψλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εκπφδηα ζηελ 

εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε ζην πεξηβάιινλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Δ.Α.Π. 

ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα ΔΚΠ65.  Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο αλαιχζεθε ηφζν ν 

φξνο «θνπιηνχξα» φζν θαη ν φξνο «εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα» θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην κνληέιν ηνπ Hofstede, ην νπνίν κεηξάεη ηελ θνπιηνχξα κε ηέζζεξηο (4) 

δηαζηάζεηο.  

Οη απαληήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, νδεγνχλ ζηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα. Σε φηη αθνξά ζηελ δηάζηαζε Power Distance, (PDI)  - Απφζηαζε απφ 

ηελ Δμνπζία νη θνηηεηέο απνδέρνληαη ηελ εμνπζία θαη ηελ δχλακε πνπ απνξξέεη απφ 

απηήλ. Σε φηη αθνξά ζηελ δηάζηαζε Uncertainty Avoidance, (UAI), Απνθπγή 

Αβεβαηφηεηαο νη θνηηεηέο είλαη πξφζπκνη λα απνθχγνπλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηνπο 

πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ. Σε φηη αθνξά ζηελ δηάζηαζε 

Masculintiy / Femininity, (MAS), Αξζεληθφηεηα / Θειπθφηεηα δελ ππάξρεη ζπλάθεηα 

κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ Hofstede (1980) ζε καζεζηαθφ επίπεδν. Οη θνηηεηέο αδπλαηνχλ 

λα ληψζνπλ ζπλαηζζήκαηα ππνζηήξημεο θαη ζπλεξγαζίαο. Υπάξρεη ζρεηηθή ζπλάθεηα  

ζε θνηλσληθφ – ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, φπνπ νη θνηηεηέο δχλαηαη λα ληψζνπλ 

ζπλαηζζήκαηα ππνζηήξημεο γηα ηνλ ζπκθνηηεηή ηνπο.  Τέινο ζε φηη αθνξά ζηελ 

δηάζηαζε Individualism / Collectivism, (IDV) – Αηνκηθηζκφο / Κνιεθηηβηζκφο νη 

θνηηεηέο παξνπζηάδνπλ έληνλα ζηνηρεία αηνκηθηζκνχ, αδπλαηνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζπιινγηθά θαη λα ζθεθηνχλ ην θνηλφ φθεινο.  Σηελ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε 

παξαηεξείηαη απφιπηε ζπλάθεηα κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ Hofstede. 
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Πξνηάζεηο 

Σε επίπεδν κειινληηθψλ εξεπλψλ, νη δπλαηφηεηεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηε δηεμαγσγή κεγαιχηεξεο θιίκαθαο έξεπλαο, ζε πξνπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Δ.Α.Π., δεδνκέλνπ φηη ε εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα θάζε 

παλεπηζηεκηαθήο κνλάδαο, επεξεάδεη ηφζν ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

φζν θαη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ (Kowalski & Reitzung, 1993) φζν ηε 

δηεμαγσγή ζπγθξηηηθήο έξεπλαο ζε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Δ.Α.Π., 

δεδνκέλνπ φηη ε ζρέζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο κε ηελ εθπαίδεπζε απφ 

απφζηαζε ζε φηη αθνξά ζην ζηνηρείν ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο «school climate» δελ 

είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε  (Cohen, 2001). Σε επίπεδν πξαθηηθήο εθαξκνγήο, νη 

δπλαηφηεηεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ α) ηε δηεξεχλεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ φρη βάζε ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη ηνλ 

ηειηθψλ εμεηάζεσλ, αιιά βάζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο portofolio δηφηη ε ζεκεξηλή  

δνκή ηνπ Δ.Α.Π., λα αμηνινγεί κέζσ ησλ αηνκηθψλ γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη ησλ 

ηειηθψλ εμεηάζεσλ, πξνάγεη ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ, 

παξακεξίδνληαο ηελ νκαδηθφηεηα, ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιεινυπνζηήξημε, β) ηε 

δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ππνρξεσηηθψλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ 

νκαδηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ (ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο). 

Ζ εθπφλεζε νκαδηθψλ εξγαζηψλ ζα δψζεη κηα λέα δπλακηθή ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία κέζσ ηεο  ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.  
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