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Abstract 

The aim of the article is to present the results of a qualitative research, conducted for 

first time, at the Hellenic Open University (HOU), to three students with disability, in 

order to investigate in depth the way open and distance education responds to their 

own additional educative needs. Specifically, the research examines how “open” the 

open and distance education -provided by HOU- is for people with disability, how 

free access and equal participation to education are ensured and how the different 

types of formal and informal support are utilized for them. The analysis of the data 

showed that HOU facilitates the entrance of students with disability, supports them 

financially while it has equipments which ease the students‟ access to electronic 

information. However, this equipment proved inadequate in meeting the needs of all 

the students with disabilities. It was evident the good intention of the tutors and the 

staff working in HOU  to help the disabled students, but their lack of experience was 

also stated. On behalf of the University, there is lack of organization and departments‟ 

coordination, weakness to predict some procedures and non appropriate buildings for 

the Tutorials. Finally, some ways of improvement are proposed, in order the students 

with disability to be able to complete easily their studies at the HOU. 

 

Πεξίιεψε 

θνπόο ηνπ άξζξνπ είλαη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην 

(ΔΑΠ) ζε ηξεηο θνηηεηέο κε αλαπεξία, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ζε βάζνο ν 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ε αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξόζζεηεο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα εζηηάζηεθε ζην  

πόζν «αλνηθηή» είλαη ε αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην 

ΔΑΠ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, κε πνηό ηξόπν εμαζθαιίδεηαη ε ειεύζεξε 

πξόζβαζε θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη πώο αμηνπνηνύληαη νη 

δηάθνξεο κνξθέο ηππηθήο θαη άηππεο ππνζηήξημεο πξνο απηνύο. Από ηελ αλάιπζε 

ησλ ζηνηρείσλ δηαπηζηώζεθε όηη  ην ΔΑΠ δηεπθνιύλεη ηελ είζνδν ησλ θνηηεηώλ κε 

αλαπεξία ζε απηό, ηνπο ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά, έρεη πξνκεζεπηεί εμνπιηζκό πνπ 

δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ηνπο ζε ειεθηξνληθέο πιεξνθνξίεο, αλ θαη ν εμνπιηζκόο 

απηόο δελ είλαη επαξθήο γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηώλ ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο. Φάλεθε επίζεο, ε θαιή πξόζεζε θαζεγεηώλ-ζπκβνύισλ θαη 

δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ηνπ ΔΑΠ λα βνεζήζνπλ ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία, αιιά 

θαη ε απεηξία ηνπο. Από πιεπξάο παλεπηζηεκίνπ, αλαθέξζεθε επίζεο, έιιεηςε 

νξγάλσζεο, αδπλακία ζπληνληζκνύ ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηνπ θαη πξόβιεςεο 
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θάπνησλ δηαδηθαζηώλ, θαη κε θαηάιιεινη ρώξνη δηεμαγσγήο ησλ νκαδηθώλ 

ζπλαληήζεσλ. Σέινο, δηαηππώλνληαη πξνηάζεηο γηα βειηησηηθέο ελέξγεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ζηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία ε δπλαηόηεηα εύθνιεο 

νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζην ΔΑΠ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά  
Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, 

Φνηηεηέο κε Αλαπεξία 

 

 

Δηζαγωγή 

Μεηαμύ άιισλ εξεπλεηηθώλ ηάζεσλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (εμΑΔ) ηνλ 21
ν
 

αηώλα, πεξηιακβάλνληαη θαη ζέκαηα αλνηθηήο πξόζβαζεο θαη δεκνθξαηίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε (Γθηόζνο, Μαπξνεηδήο & Κνπηζνύκπα, 2008). Σν ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη 

ηώξα, πξνο ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνύο, όπσο νη αλάπεξνη, νη κεηαθηλνύκελνη 

πιεζπζκνί, όζνη κέλνπλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ή είλαη νηθνλνκηθά 

πεξηνξηζκέλνη. πγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ζηελ αλαπεξία, ζηε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε πνιιώλ ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ σο 

ηώξα ππνζηεξηθηηθή δξάζε αλνηθηώλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε πξνο ηνπο θνηηεηέο 

ηνπο κε αλαπεξία (ΦκεΑ). Γηα παξάδεηγκα, ηo Βξεηαληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην 

(www.open.ac.uk, 2008) έρεη αλαπηύμεη κε ηέηνην ηξόπν ην εθπαηδεπηηθό ηνπ 

ζύζηεκα, ώζηε λα είλαη πιήξσο πξνζβάζηκν ζε ζπνπδαζηέο κε αλαπεξία θαζώο 

πεξίπνπ 9.000 ζπνπδαζηέο ηνπ αλήθνπλ ζε απηή ηε θαηεγνξία, ν κεγαιύηεξνο 

αξηζκόο από θάζε άιιν αλώηαην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, αιιά 

θαη ζηελ ππόινηπε Δπξώπε. Αληίζηνηρα παξαδείγκαηα ππάξρνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ αλνηθηώλ παλεπηζηεκίσλ ηεο Οιιαλδίαο (www.ou.nl/, 2008) θαη ηνπ Καλαδά 

(www.athabascau.ca, 2008).  

Δπηπιένλ, ε αλαζθόπεζε ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό, 

έδεημε όηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη αξθεηέο ζρεηηθέο έξεπλεο. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ε έξεπλα ηνπ Richardson (2001) θαη ησλ Richardson, Long & 

Foster (2004) ζρεηηθά κε ηα αθαδεκατθά επηηεύγκαηα ζπνπδαζηώλ κε απώιεηα αθνήο 

ζην Open University, θαζώο θαη απηή ηεο Moisey (2004) πνπ κειέηεζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηώλ κε αλαπεξία πνπ παξαθνινπζνύζαλ εμ απνζηάζεσο 

πξνγξάκκαηα ζην παλεπηζηήκην Athabasca ηνπ Καλαδά, ην ρξνληθό δηάζηεκα 1998-

2001. Οκνίσο, ν Ommerborn (1998, νπ. αλαθ. ζην Moisey, 2004), έπεηηα από κηα 

εθηεηακέλε αλαζθόπεζε ησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ έθαλε 

ζε όιν ηνλ θόζκν, ζρεηηθά κε ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία, επηζεκαίλεη όηη, εθηόο από 

ην λα πξνζπαζεί θαλείο λα ηνπο βειηηώζεη ηελ πξόζβαζε, είλαη, εμίζνπ, ζεκαληηθό λα 

δηαζθαιίδεη θαλείο όηη νη ΦκεΑ ιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε απηή πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

λα επηηύρνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο. Μάιηζηα, νη Horn & Berktold (1999, νπ. αλαθ. ζην 

Moisey, 2004) επηζεκαίλνπλ όηη όηαλ νη ΦκεΑ ιακβάλνπλ ηηο θαηάιιειεο γηα απηνύο 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, επηκέλνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη απνθνηηνύλ κε ηνπο 

ίδηνπο ξπζκνύο κε ηνπο κε αλάπεξνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο. 

 

 

Τνπνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Σν εξώηεκα πνπ αλαδύεηαη ζην ζεκείν απηό, αθνξά ζην ηη ζπκβαίλεη ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα, θαη εηδηθόηεξα ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, ην νπνίν είλαη 



Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology 

Volume 7, Number 2,  2011  Section one.  © Open Education                       ISSN: 1791-9312 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

90 

ν κνλαδηθόο θνξέαο ζηε ρώξα καο  πνπ πξνζθέξεη ζπνπδέο ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν 

απνθιεηζηηθά κε ηε κέζνδν ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε (www.eap.gr, 2008) θαη 

ζε άηνκα κε αλαπεξία (ΑκεΑ), θαζώο θαη πνηά είλαη ε εξεπλεηηθή πξαθηηθή ζε ζρέζε 

κε απηό ην ζέκα κέρξη ζήκεξα. Η αλαζθόπεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο έδεημε 

απνπζία θάπνηαο έξεπλαο ζε απηό ηνλ πιεζπζκό. Δηδηθόηεξα, εληνπίζηεθαλ 7 

έξεπλεο (Παζραιίδνπ, 2004˙ Γαιώζε, 2006˙ Ννκηθνύ, 2006˙ Καςάιε-

Οηθνλνκνπνύινπ, 2007˙ Μίρα, 2008˙ θόξδα, 2007˙ θαηδνύξε, 2008) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ΔΑΠ κε νκάδα ζηόρν ηα ΑκεΑ, πνπ όκσο δελ ζρεηίδνληαλ 

κε ηελ εμΑΔ. Η κνλαδηθή αλαθνξά ζηνπο ΦκεΑ ηνπ ΔΑΠ πνπ εληνπίζηεθε λα έρεη 

γίλεη, ήηαλ απηή ησλ Κόθθαιε & Γεσξγηάδε (2007), νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ θαη 

ζπγθξίλνπλ ηηο παξνρέο ηνπ Βξεηαληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ ΔΑΠ πξνο 

ηνπο θνηηεηέο ηνπο κε αλαπεξία. Δπηπιένλ, καο παξέρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

δείρλνπλ όηη από ην 2002 έσο ην 2008, ζην ΔΑΠ θαιύπηεηαη κόλν ην 40-50% ησλ 

πξνζθεξόκελσλ ζέζεσλ ζηα ΑκεΑ θάζε έηνο. Πξόζζεηα ζηνηρεία από ηελ Τπεξεζία 

Μεηξώνπ ηνπ ΔΑΠ, δείρλνπλ όηη, ηα έηε 2007-2008 θαη 2008-2009, ηα κεγαιύηεξα 

πνζνζηά ΦκεΑ ζπγθεληξώλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αηόκσλ κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα, θαξθηλνπάζεηα θαη δηαβήηε. Δπηπιένλ, ην 2008-2009, ηα πξνπηπρηαθά 

ηνπιάρηζηνλ πξνγξάκκαηα πνπ πξνζειθύνπλ πεξηζζόηεξν ηα ΑκεΑ θαίλεηαη λα είλαη 

ε «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ» θαη ε «Πιεξνθνξηθή». Πξνγξάκκαηα, 

δειαδή, πνπ έρνπλ δήηεζε ζηελ αγνξά, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη, ζύκθσλα κε ηηο 

Κόθθαιε & Γεσξγηάδε (2007), ην ελδηαθέξνλ ησλ αηόκσλ απηώλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ελεξγά ζηνλ εξγαζηαθό ηνκέα. Όζν γηα ηνλ αξηζκό ησλ ΦκεΑ ζε όια ηα πξνπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΑΠ, ην αθαδεκατθό έηνο 2008-2009, αλεμαξηήησο έηνπο 

εηζαγσγήο, απηά αλέξρνληαλ ζηα 130. 

Από ηα παξαπάλσ, δηαπηζηώλεηαη όηη ηα κόλα πνπ ππήξραλ σο ηόηε ήηαλ θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ΦκεΑ ηνπ ΔΑΠ. Καλείο όκσο, δελ είρε δηεμάγεη 

πνηνηηθή έξεπλα ζε απηνύο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ βηώλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ώζηε 

λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ην θαηά πόζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε αλνηθηή 

θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ ηνπο παξέρεηαη από ην ΔΑΠ. Απηό ην θελό ήξζε 

λα θαιύςεη ε παξνύζα έξεπλα. πγθεθξηκέλα, ζθνπόο ηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ν 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ε αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 

ΦκεΑ ηνπ ΔΑΠ θαη λα δηαηππσζνύλ πξνηάζεηο κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 

ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΑΠ. Δηδηθόηεξα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνύζαλ ζην θαηά 

πόζν «αλνηθηή» είλαη ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην ΔΑΠ γηα ηα ΑκεΑ, κε πνηό 

ηξόπν εμαζθαιίδεηαη ε ειεύζεξε πξόζβαζε θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε, θαζώο θαη κε πνηό  ηξόπν αμηνπνηνύληαη νη δηάθνξεο κνξθέο ηππηθήο θαη 

άηππεο ππνζηήξημεο γηα ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία ζην ΔΑΠ.  

Η ζπγθεθξηκέλε νκάδα -άηνκα κε αλαπεξία- επηιέρζεθε δηόηη απνηειεί κηα 

θαηεγνξία πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο, ιόγσ ησλ πξόζζεησλ 

εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ πνπ έρεη. ην ζεκείν απηό, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη 

ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο (Ν. 1566/30.9.85,ΦΔΚ 

167/30.9.85, άξζξν 32), άηνκα κε αλαπεξία (ή κε εηδηθέο αλάγθεο) ζεσξνύληαη ηα 

πξόζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο, αλαπεξίεο ή δηαηαξαρέο ζηε γεληθόηεξε 

ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε ή ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπο, εμαηηίαο νξγαληθώλ, 

ςπρηθώλ ή θνηλσληθώλ δηαηαξαρώλ, ζε βαζκό πνπ δπζρεξαίλεη ή παξεκπνδίδεη 

ζνβαξά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηε 

δπλαηόηεηα έληαμήο ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ αιιειναπνδνρή ηνπο 

κε ην θνηλσληθό ζύλνιν. ηα άηνκα απηά πεξηιακβάλνληαη, ηδίσο, όζνη έρνπλ 

θηλεηηθέο δηαηαξαρέο, νη ηπθινί θαη όζνη έρνπλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηελ όξαζε, νη 
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θσθνί θαη βαξήθννη, όζνη εκθαλίδνπλ επηκέξνπο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε (δπζιεμία, 

δηαηαξαρή ιόγνπ θ.α.), όζνη πάζρνπλ από ςπρηθέο λόζνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλαζηνιέο, νη επηιεπηηθνί, νη ραλζεληθνί, όζνη πάζρνπλ από αζζέλεηεο πνπ απαηηνύλ 

καθξόρξνλε ζεξαπεία θαη παξακνλή ζε λνζειεπηηθά ηδξύκαηα, θιηληθέο ή 

πξεβεληόξηα, όζνη πάζρνπλ από αζζέλεηεο λεπηαθήο, παηδηθήο ή εθεβηθήο ειηθίαο, 

πνπ δελ αλήθεη ζε κηα από ηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο θαη πνπ παξνπζηάδεη 

δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθόηεηαο από νπνηαδήπνηε αηηία θαη όζνη έρνπλ λνεηηθή 

πζηέξεζε (Μηδακηζή, 2008: 9). Κάζε θαηεγνξία ΑκεΑ έρεη ηα δηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλεπώο, ηδηαίηεξεο πξόζζεηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, όηαλ 

παξαθνινπζνύλ έλα ηξηηνβάζκην πξόγξακκα ζπνπδώλ (Κξεηηθνύ, 2009: 43-54).  

 

 

Η εκπεηξηθή έξεπλα 

Η παξνύζα έξεπλα βαζίζηεθε ζηηο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία κίαο πνηνηηθήο έξεπλαο. 

Η επηινγή απηή θξίζεθε απαξαίηεηε, δηόηη πξόζεζε ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ λα 

δηεξεπλεζνύλ ζε βάζνο νη απόςεηο θαη νη εκπεηξίεο αηόκσλ κε αλαπεξία πνπ θνηηνύλ 

ζην ΔΑΠ. Η έξεπλα θαηαηάζζεηαη ζηηο πεξηγξαθηθνύ (descriptive) ηύπνπ έξεπλεο. 

Πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ηξηώλ πεξηπηώζεσλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ κε αλαπεξία 

πνπ έρνπλ ή είραλ ηελ εκπεηξία ησλ ζπνπδώλ ζην ΔΑΠ θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 

2008-2009. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο εγγεγξακκέλσλ ΦκεΑ ζηα πξνπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ από ην 2002 έσο ην 2009, ζύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία 

από ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Μεηξώνπ ηνπ ΔΑΠ, άγγηδε ηα 341 άηνκα. ηε βάζε 

απηή, ηα ηξία άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνύζα έξεπλα ζπλέζηεζαλ έλα 

«πεξηζηαζηαθό δείγκα», ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε αδηάθξηηα από όια ηα δηαζέζηκα 

άηνκα (Βάκβνπθαο, 1991:165). Η δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζηα ηξία απηά άηνκα ήηαλ 

επηβεβιεκέλε θαζώο ηόζα κόλν θαηάθεξε ε εξεπλήηξηα λα εληνπίζεη κε κεγάιε 

δπζθνιία, κέζσ ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Νενιαίαο Κσθώλ, αθνύ νη επαθέο ηεο κε ηελ Τπεξεζία Μεηξώνπ θαη 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ΔΑΠ απέβεζαλ άθαξπεο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, αλαθέξνληαη κε ην κηθξό ηνπο όλνκα. 

Παξαθνινπζνύζαλ όινη πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη δηέκελαλ ζην λνκό 

Αηηηθήο. Ήηαλ ε Διέλε, 35 ρξνλώλ, άηνκν κε κεησκέλε όξαζε, ε νπνία θνξνύζε 

γπαιηά πνπ θάλνπλ κεγέζπλζε. Παξαθνινπζνύζε ην πξόγξακκα «πνπδέο ζηνλ 

Διιεληθό Πνιηηηζκό», από ην 2002. Σν αθαδεκατθό έηνο 2008-9, έρνληαο ήδε 

νινθιεξώζεη, ηα πξνεγνύκελα έηε, 6 Θεκαηηθέο ελόηεηεο, παξαθνινπζνύζε άιιεο 3 

ηαπηόρξνλα, θηινδνμώληαο λα νινθιεξώζεη ηηο ζπνπδέο ηεο ην επόκελν αθαδεκατθό 

έηνο. Ο Κώζηαο ήηαλ 46 ρξνλώλ, έγγακνο κε 1 παηδί, άηνκν κε νιηθή απώιεηα 

όξαζεο. Σν 1987, ηειείσζε κηα ηδησηηθή ζρνιή Τπνινγηζηώλ, ζηελ Αζήλα. Έθηνηε, 

δνύιεπε, ζπλερώο, επαγγεικαηηθά, 20 ρξόληα κε ηνπο ππνινγηζηέο. πνύδαδε 

«Πιεξνθνξηθή» ζην ΔΑΠ, από ην 2007 θαη έρνληαο νινθιεξώζεη 1 ΘΔ, ην 

αθαδεκατθό έηνο 2008-9 ζέιεζε λα παξαθνινπζήζεη 1 αθόκα. πλάληεζε, όκσο, 

πνιιέο δπζθνιίεο θαη ζθεθηόηαλ ζνβαξά λα εγθαηαιείςεη ηηο ζπνπδέο ηνπ. Σέινο, ε 

Καηεξίλα ήηαλ 27 ρξνλώλ, βαξήθνε, θνξνύζε αθνπζηηθά βαξεθνΐαο θαη ζηα δπν 

απηηά. Δηζήρζε ζην ΔΑΠ ην 2007 ζηελ «Πιεξνθνξηθή», δελ νινθιήξσζε όκσο 

θακία Θ.Δ. θαη δηέθνςε ηηο ζπνπδέο ηεο. 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε κε ηε κνξθή 

αηνκηθώλ, εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεύμεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2009. Οη 

ζεκαηηθνί άμνλεο θαη νη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεύμεσλ, όπσο δηακνξθώζεθαλ κε βάζε 

ην ζθνπό ηεο έξεπλαο, πξνέθπςαλ από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλνηθηήο θαη εμ 
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απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηνλ ηξόπν πνπ απηά κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο 

θνηηεηέο κε αλαπεξία, ηε δηαδηθαζία ζπνπδώλ ζην ΔΑΠ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θάζε θαηεγνξίαο θνηηεηή κε αλαπεξία, ηελ 

ηαμηλόκεζε ηεο ππνζηήξημεο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζε ηππηθή θαη άηππε, 

ζύκθσλα κε ηνλ Oehlkers (1998) θαη ηέινο, από ηελ ηαμηλόκεζε, ζύκθσλα κε ηελ 

Dearley (2003), ηεο ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηώλ από ηνπο θαζεγεηέο-ζπκβνύινπο 

ηνπο ζε αθαδεκατθή, ηερλνινγηθή, πξαθηηθή θαη ςπρνινγηθή. Με βάζε ηα παξαπάλσ, 

νη ζεκαηηθνί άμνλεο πνπ πξνέθπςαλ εθηόο ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ήηαλ νη εμήο 

δώδεθα:  

1. Πόζν «αλνηθηή» είλαη ε ΑεμΑΔ ηνπ ΔΑΠ ζηνπο ΦκεΑ (δπλαηόηεηα εηζαγσγήο, 

ξπζκόο ζπνπδώλ)  

2. Δθπαηδεπηηθό πιηθό (κνξθή, πξνζβαζηκόηεηα, θαηαλόεζε) 

3. Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο (ζπκκεηνρή, πξόζβαζε ζην ρώξν, 

δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο) 

4. Δξγαζίεο (κνξθή, πξνζβαζηκόηεηα) 

5. Δπηθνηλσλία κε ηνλ θαζεγεηή-ζύκβνπιν (ηξόπνο, ζπρλόηεηα, 

απνηειεζκαηηθόηεηα) 

6. πκκεηνρή ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο (κνξθή ζεκάησλ, ηξόπνο εμέηαζεο) 

7. Τπνζηήξημε από ηνλ θαζεγεηή (αθαδεκατθή, ηερλνινγηθή, πξαθηηθή, 

ςπρνινγηθή) 

8. Τπνζηήξημε από ηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό (θαηάιιειεο ππεξεζίεο, 

νηθνλνκηθή δηεπθόιπλζε) 

9. Υξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ 

10. Άηππε κνξθή ππνζηήξημεο (από νηθνγέλεηα, θίινπο, εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, 

ζπκθνηηεηέο) 

11. Αμηνπνίεζε πηπρίνπ, πξνζσπηθή αλάπηπμε 

12. Πξνηάζεηο θαη ειεύζεξεο αλαθνξέο 

Οη άμνλεο απηνί ήηαλ επαξθείο θαζώο, ζύκθσλα κε ηε Ρήγα (1997), ζηε κειέηε 

πεξηπηώζεσλ, ν εξεπλεηήο αζρνιείηαη κε έλα ή ιίγα ππνθείκελα, ηα νπνία παίξλεη σο 

δείγκα, αιιά ιακβάλεη ππόςε ηνπ θαη κειεηά πνιιέο παξακέηξνπο.   

 

 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  

Όζνλ αθνξά ζην πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα, δειαδή ζην θαηά πόζν „αλνηθηή‟ είλαη 

ε αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη από ην ΔΑΠ ζηνπο θνηηεηέο 

κε αλαπεξία, απηή πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηελ επθνιία εηζαγσγήο ηνπο ζην ΔΑΠ, 

ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηινγήο ηνπο, ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν 

ζπνπδάδνπλ θαη ηε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο σο ρώξν κειέηεο. Όινη αλέθεξαλ επθνιία 

εηζαγσγήο ηνπο ζην ΔΑΠ, κέζσ ηεο ξύζκηζεο 3% γηα ΑκεΑ, ήδε κε ηελ πξώηε ηνπο 

πξνζπάζεηα. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη όινη ζπνύδαδαλ ην αληηθείκελν 

ηεο επηινγήο ηνπο. Χο πξνο ηνλ ξπζκό, όκσο, εμέθξαζαλ δπζθνιία λα θαιύςνπλ ηελ 

ύιε. Η Διέλε είπε ραξαθηεξηζηηθά: «…Θέιεη πάξα πνιύ δηάβαζκα. Γειαδή, δελ 

κπνξείο λα ηα πξνιάβεηο όια…» (ζπλ. 1, 2009). Καη ε Καηεξίλα: «Με θνύξαζαλ ηα 

πνιιά βηβιία. Πόηε λα ηα πξνιάβεηο. Θεσξώ όηη πηέδνπλ» (ζπλ. 3, 2009). Η θαηνηθία 

ζαλ θύξηνο ρώξνο κάζεζεο εμππεξεηνύζε πνιύ ηελ Διέλε θαη ηνλ Κώζηα ζαλ άηνκα 

κε πξόβιεκα όξαζεο επεηδή πεξηόξηδαλ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο ζηελ Αζήλα, πνπ 

«…δελ είλαη πξνζβάζηκε πόιε γηα ΑκεΑ …» (ζπλ. 2, 2009). Από ηελ άιιε κεξηά, 

όκσο, ηνπο πξνζέζεηε άιιεο δπζθνιίεο. Η Διέλε εμέθξαζε: «Αλ θαη, γηα λα είκαη 

εηιηθξηλήο, ην λα δηαβάδεηο κόλνο ζνπ νπζηαζηηθά, λα θάλεηο όιε ηε δνπιεηά κόλνο ζνπ 
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είλαη πνιύ δύζθνιν…» (ζπλ. 1, 2009). Καη ε Καηεξίλα ήζειε ακεζόηεηα θαη πξόζσπν 

κε πξόζσπν δηδαζθαιία: «Δμ απνζηάζεσο βιέπσ δελ κε βνιεύεη. Θα πξνηηκνύζα λα 

είρα θάζε κέξα έλα δίσξν κε ηνλ θαζεγεηή…» (ζπλ. 3, 2009). 

Χο πξνο ην δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα, κε πνηό ηξόπν, δειαδή, εμαζθαιίδεηαη ε 

ειεύζεξε πξόζβαζε θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ζηνπο θνηηεηέο κε 

αλαπεξία ζην ΔΑΠ, πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία γηα ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηελ παξαθνινύζεζε ζηηο Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο 

(Ο), ηηο γξαπηέο εξγαζίεο, ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ θαζεγεηή-ζύκβνπιν θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο. Όζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό, ε Διέλε θαη ε 

Καηεξίλα ρξεζηκνπνηνύζαλ ην έληππν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ ΔΑΠ. Γελ έιεηπαλ, 

όκσο, νη δπζθνιίεο ζηελ θαηαλόεζή ηνπ, θπξίσο γηα ηελ Καηεξίλα: «Τν κειεηνύζα. 

Γελ έβγαδα άθξε… Γελ ηα πεγαίλσ ηόζν θαιά ζε καζεκαηηθνύο ηύπνπο» (ζπλ. 3, 

2009). Όζν γηα ηνλ Κώζηα, ην πιηθό ηνπ εζηάιε ζε έληππε νπηηθή κνξθή. Έπεηηα 

από αίηεκα δηθό ηνπ, ην έιαβε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Η κεηαηξνπή ηνπ, όκσο, 

ζε πξνζβάζηκε γηα απηόλ κνξθή, ηνλ δπζθόιεςε πάξα πνιύ. Καη απηό δηόηη, «ηα 

πξνγξάκκαηα νκηιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, παγθόζκηα όρη κόλν ζηελ Διιάδα, δελ 

δηαβάδνπλ εηθόλεο ή ζρεδηαγξάκκαηα.. Έπξεπε λα βξσ άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ην 

αληηθείκελν, γηα λα κνπ ηα δηαβάζνπλ… ή λα κνπ ηα ερνγξαθήζνπλ, κε απνηέιεζκα λα 

ράλσ αξθεηέο κέξεο ρξόλν γηα λα δηακνξθώζσ ην πιηθό, ώζηε λα κπνξώ λα ην 

δηαβάζσ» (ζπλ. 2, 2009). Καη ην ινγηζκηθό πνπ ηνπ πξόηεηλαλ από ην ΔΑΠ λα ηνπ 

ζηείινπλ, ην είρε ήδε, αιιά δελ ηνλ βνεζνύζε.   

Όζνλ αθνξά ζηηο Ο, πήγαλ όινη κόλν ζε 1-2 από απηέο είηε ιόγσ 

επαγγεικαηηθώλ ππνρξεώζεσλ (Κώζηαο, Καηεξίλα), είηε ιόγσ θηινζνθίαο (Διέλε) 

αιιά θαη δπζθνιίαο ζηε κεηαθίλεζε. Ο Κώζηαο ρξεηαδόηαλ λα πάεη εθεί 

ζπλνδεπόκελνο από ηε ζύδπγό ηνπ, ηα θηήξηα ήηαλ αραλή γηα λα πάεη κόλνο ηνπ θαη 

ην ΔΑΠ δελ ηνπ παξείρε θάπνηα δηεπθόιπλζε ζηε κεηαθίλεζή ηνπ. Χο πξνο ηε 

δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ζηηο Ο, ε Διέλε δελ είρε θαλέλα πξόβιεκα, ν 

Κώζηαο βαζηδόηαλ ζηελ εκπεηξία ηνπ γηα λα θαηαλνεί ηηο δηαθάλεηεο πνπ 

πξνβάιινληαλ θαη ε Καηεξίλα έθαλε ρεηιεαλάγλσζε. Αλαπιήξσλαλ όινη ην θελό 

πιεξνθόξεζεο όηαλ απνπζίαδαλ, θπξίσο, κέζσ ησλ θαζεγεηώλ ηνπο κε ηνπο νπνίνπο 

επηθνηλσλνύζαλ ηειεθσληθά θαη κε e-mail, ελώ νη ηειεπηαίνη ήηαλ ζπλήζσο 

δηαζέζηκνη γηα απηό.  

Χο πξνο ηηο γξαπηέο εξγαζίεο, ε Διέλε θαη ε Καηεξίλα ηηο έζηειλαλ 

δαθηπινγξαθεκέλεο κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν, όπσο θαη νη ζπκθνηηεηέο ηνπο. Ο 

Κώζηαο, όκσο, αληηκεηώπηζε πνιιέο δπζθνιίεο. Απηέο πήγαδαλ από ηνλ ηξόπν 

αλάξηεζεο ησλ εξγαζηώλ ζην portal, πνπ ηνλ έβαδαλ ζε πξόζζεηεο ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ηηο «θαηεβάζεη» κόλνο ηνπ, αιιά, θπξίσο, από ηνλ ηξόπν 

πνπ ήηαλ δηαηππσκέλα ηα εξσηήκαηα. Δίραλ ζρεδηαγξάκκαηα κε εηθόλεο ή αλαθνξέο 

ζε ρξώκαηα. Καη ν ρξόλνο δελ ηνπ επαξθνύζε λα δηαβάζεη -κε ηε βνήζεηα άιισλ 

πξνζώπσλ- θαη λα επεμεξγαζηεί ηα εξσηήκαηα κε ηνλ ηξόπν πνπ έπξεπε, κε 

απνηέιεζκα λα ηηο θαηαζέηεη εκηηειείο, κελ απνθεύγνληαο ην θόζηνο ζηε βαζκνινγία 

ηνπ (ζπλ. 2, 2009). ηηο εμεηάζεηο, ε Διέλε ζπκκεηείρε θαλνληθά. Υξεζηκνπνηνύζε ηα 

γπαιηά ηεο, πνπ ηελ δηεπθνιύλνπλ πάξα πνιύ: «…Απιά, εληάμεη, θνηηάδσ πνιύ πην 

θνληά, θάλσ πην κεγάια γξάκκαηα, αθόκα πην έληνλα ...» (ζπλ. 1, 2009). Ο Κώζηαο 

έδσζε πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, ζηα ηέζζεξα από ηα έμη ζέκαηα. Σα δπν ζέκαηα πνπ 

εμαηξέζεθαλ είραλ κόλν εηθόλα. Δίρε ηξεηο ώξεο ζηε δηάζεζή ηνπ. Από ηε δηαδηθαζία, 

θάλεθε όηη νη εμεηαζηέο δελ είραλ πξνεγνύκελε εκπεηξία κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο, 

κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, όκσο, πξνζπάζεζαλ λα ηνλ δηεπθνιύλνπλ όζν πεξηζζόηεξν 

κπνξνύζαλ (ζπλ. 2, 2009). Η Καηεξίλα, ηέινο, δελ ζπκκεηείρε ζηηο εμεηάζεηο. 
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Όζνλ αθνξά ηώξα, ζην ηξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα, ζρεηηθά κε ηελ ηππηθή θαη 

άηππε κνξθή ππνζηήξημεο ηνπ ΔΑΠ πξνο ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία, αλαθέξζεθαλ 

ηα εμήο. ρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε από ηνλ θαζεγεηή-ζύκβνπιν, ε Διέλε δήισζε 

όηη δελ ρξεηαδόηαλ θάπνην είδνο ππνζηήξημεο δηαθνξεηηθό από ηνπο ζπκθνηηεηέο ηεο: 

«Γελ κνπ αξέζεη λα θιαίγνκαη, λα κεκςηκνηξώ. Καη ζην ζρνιείν πνπ πήγαηλα δελ 

αηζζαλόκνπλ δηαθνξεηηθή… Όπσο νη ππόινηπνη θνηηεηέο, έηζη θαη εγώ. Γελ ππάξρεη 

θακία δηαθνξνπνίεζε» (ζπλ. 1, 2009). Η Καηεξίλα είπε όηη γηα απηήλ «…ην βαζηθό 

είλαη ε επηθνηλσλία» (ζπλ. 3, 2009). Ο Κώζηαο, ηέινο, ζεκείσζε όηη είρε θάπνηα 

ππνζηήξημε πάλσ ζε αθαδεκατθά ζέκαηα, δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο γη‟ απηόλ, όρη, 

όκσο, θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ζα έπξεπε λα δηαβάζεη. Όζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγηθή 

ππνζηήξημε ν Κώζηαο είπε όηη δελ είρε θαη ακθέβαιε θαηά πόζν ζα κπνξνύζαλ λα 

ηνλ ππνζηεξίμνπλ ηερλνινγηθά, αθνύ νη θαζεγεηέο-ζύκβνπινη αγλννύζαλ ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν δνπιεύεη έλα άηνκν κε πξόβιεκα όξαζεο (ζπλ. 2, 2009). Πξαθηηθή 

ππνζηήξημε, είρε ελ κέξεη. Η θαζεγήηξηά ηνπ, ζηε θεηηλή Θ.Δ. δέρηεθε ηα 

ζρεδηαγξάκκαηα ζηελ εξγαζία ηνπ λα έρνπλ πεξηγξαθηθή κνξθή, αιιά θαζπζηέξεζε 

πνιύ λα ηνπ απαληήζεη θαη ράζεθε γηα απηόλ πνιύηηκνο ρξόλνο. Έπξεπε λα έξζεη 

πξώηα ζε επηθνηλσλία κε ηνλ ζπληνληζηή ηεο Θ.Δ. θαζώο δελ ππήξρε πξόβιεςε από 

ην ΔΑΠ γηα ην ηη ήηαλ απνδεθηό θαη ηη όρη (ζπλ. 2, 2009). Όζνλ αθνξά, ηέινο, ζηελ 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, όινη έλησζαλ όηη ηελ είραλ.  

ρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε από ηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό, όινη ζπκθώλεζαλ 

όηη, κάιινλ, δελ ππήξρε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία γηα ΑκεΑ ζην ΔΑΠ. Η Διέλε (ζπλ. 

1, 2009) θαη ε Καηεξίλα (ζπλ. 3, 2009) εμέθξαζαλ ηθαλνπνίεζε από ηνλ ηξόπν πνπ νη 

ππεξεζίεο αληαπνθξίζεθαλ ζηα αηηήκαηά ηνπο. Ο Κώζηαο, πάιη, αλέθεξε όηη ππήξρε 

ε δηάζεζε λα ηνλ βνεζήζνπλ, αιιά νη ιύζεηο πνπ ηνπ πξόηεηλαλ δελ ήηαλ 

απνηειεζκαηηθέο γηα απηόλ (ζπλ. 2, 2009). Όινη είραλ θάπνηα νηθνλνκηθή 

δηεπθόιπλζε από ην ΔΑΠ, ζηα δίδαθηξά ηνπο, θαηόπηλ αίηεζήο ηνπο: «…Απιά, επεηδή 

εγώ είκαη ζην 3% πνπ ζαο είπα, γηα θάπνηεο Θ.Δ. έπαηξλα θάπνηα ρξήκαηα πίζσ…» 

(ζπλ.1, 2009), αλαθέξεη ε Διέλε. Ο Κώζηαο πήξε απαιιαγή 100% ζηελ πξώηε Θ.Δ.: 

«Όηαλ μεθίλεζα γηα ηελ πξώηε Θ.Δ. έθαλα ηελ αίηεζε ππνηξνθίαο θαη πήξα απαιιαγή 

100%...» (ζπλ. 2, 2009). Σν ίδην θαη ε Καηεξίλα: «Γελ έρσ πιεξώζεη ηίπνηα. Έζηεηια 

θάπνηα ραξηηά. Κάλαλε ζπλέιεπζε κεηαμύ ηνπο θαη είπαλε εληάμεη» (ζπλ. 3, 2009). 

Σέινο, σο πξνο ηελ άηππε κνξθή ππνζηήξημεο, θάλεθε όηη κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνύ 

πεξηβάιινληνο επηζηξαηεύηεθαλ γηα ηελ δηεπθόιπλζή ηνπο π.ρ. ε ζύδπγνο ηνπ Κώζηα 

ε νπνία ηνπ δηάβαδε ηηο εξγαζίεο ηνπ (ζπλ. 2, 2009) θαη ηνλ ζπλόδεπζε ζε κηα Ο ή 

ε κεηέξα ηεο Καηεξίλαο γηα ηηο ηειεθσληθέο ηεο επηθνηλσλίεο κε ην ΔΑΠ (ζπλ. 3, 

2009). Οη θίινη πξνζέθεξαλ ςπρνινγηθή ζπκπαξάζηαζε ζηελ Διέλε (ζπλ. 1, 2009) 

θαη ελεκέξσζε επί ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηνλ Κώζηα (ζπλ. 2, 2009). Από ην 

εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ηνπ Κώζηα, βξέζεθε άλζξσπνο θαη ηνπ ερνγξάθεζε 

νιόθιεξν ην βηβιίν ηεο πξνεγνύκελνπ έηνπο Θ.Δ, αθνύ δελ ηνπ πξνζθεξόηαλ έηνηκν 

από ην ΔΑΠ (ζπλ. 2, 2009). Με ηνπο ζπκθνηηεηέο ππήξρε θάπνηα επηθνηλσλία από 

ηελ Διέλε (ζπλ. 1, 2009) θαη ηελ Καηεξίλα (ζπλ. 3, 2009) ζηηο Ο θαη ελδηάκεζα, 

όρη όκσο θαη από ηνλ Κώζηα, ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ (ζπλ. 2, 2009).  

Δπηπξόζζεηα, ζε εξώηεζε πνπ αθνξνύζε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο θαη 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, ήξζε ζηελ επηθάλεηα ζέκα έιιεηςεο αμηνπηζηίαο ησλ 

πηπρίσλ ηνπ ΔΑΠ. Όπσο επηζεκαίλεη ε Διέλε (ζπλ. 1, 2009): «Ωξαία ζα ήηαλ λα 

δνύιεπα ζε θάηη παξαπιήζην κε ην ζέκα ζπνπδώλ, αιιά δελ είλαη εύθνιν λα βξεζεί. Τν 

έρσ ςάμεη, έρσ ξσηήζεη θαη είλαη δύζθνιν θαη εηδηθά γηα ηνπο απόθνηηνπο ηνπ ΔΑΠ λα 

βξνπλ δνπιεηά πάλσ ζην δηθό ηνπο αληηθείκελν… Γειαδή λα βξεηο κηα δνπιεηά κε κόλν 

πηπρίν ηνπ ΔΑΠ, είλαη πνιύ δύζθνιν, θαη από ηελ ηειεόξαζε ην έρσ αθνύζεη. Γελ μέξσ 
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ηη ζπκβαίλεη…». Η Καηεξίλα, πάιη, αλαθέξζεθε ζηελ πξνθαηάιεςε ησλ εξγνδνηώλ: 

«Οη εξγνδόηεο αξρίδνπλ λα κε απνθεύγνπλ κόιηο ηνπο ιέσ όηη είκαη θσθή. Βξίζθνπλ 

δηάθνξεο δηθαηνινγίεο…» (ζπλ. 3, 2009).  

Σν πέξαζκά ηεο από ην ΔΑΠ, αλέθεξε ε Διέλε, ζπλέβαιε ζηελ αύμεζε ηεο 

απηνπεπνίζεζήο ηεο (ζπλ. 1, 2009), ελώ ν Κώζηαο παξαδέρηεθε όηη: «…αθόκα θαη 

απηά πνπ κπόξεζα λα δηαβάζσ κνπ αλεβάζαλε ην επίπεδν ηεο γλώζεο… Ήηαλ, γηαηί 

δπζηπρώο ην ιέσ παξειζόλ πιένλ, έλα ηαμίδη πάξα πνιύ ελδηαθέξνλ» (ζπλ. 2, 2009). Η 

Διέλε ζα ζπλέζηελε αζπδεηεηί ην ΔΑΠ ζε νπνηνλδήπνηε ζα ήζειε λα ζπνπδάζεη 

(ζπλ. 1, 2009). Σν ίδην θαη ν Κώζηαο παξά ηηο αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλάληεζε ν ίδηνο πξνζσπηθά. Πίζηεπε κάιηζηα, όηη εάλ ππήξρε ε ππνδνκή πνπ 

απαηηείηαη, ηα πξάγκαηα ζα ήηαλ πνιύ θαιιίηεξα (ζπλ. 2, 2009). Η Καηεξίλα θάλεθε 

επηθπιαθηηθή: «Δίλαη ην ζέκα ηνπ πηπρίνπ. Αλ αλαγλσξίδεηαη…» (ζπλ. 3, 2009). 

 

 

Σπκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε 

Από ηα παξαπάλσ δηαπηζηώλεηαη όηη ην ΔΑΠ έρεη αλνηθηέο ηηο πύιεο ηνπ ζηα άηνκα 

κε αλαπεξία. Οη θνηηεηέο ηεο παξνύζαο έξεπλαο μεθίλεζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην 

αληηθείκελν ηεο επηινγήο ηνπο, ακέζσο κεηά ηελ αίηεζή ηνπο ρσξίο λα πεξηκέλνπλ 

αθνύ νη αηηήζεηο ήηαλ ιηγόηεξεο από ηηο πξνζθεξόκελεο γηα απηνύο ζέζεηο θαη ηνπο 

πήξαλ όινπο. Μάιηζηα, ζα έιεγε θαλείο, όηη, ζε απηό ην ζεκείν, νη ΦκεΑ επλννύληαη 

ζε ζρέζε κε ηνπο κε αλάπεξνπο ππνςήθηνπο, νη νπνίνη θαινύληαη λα πεξηκέλνπλ θαη 

δπν-ηξία ρξόληα, ώζπνπ ίζσο λα θιεξσζνύλ. Σν ΔΑΠ ζηεξίδεη επίζεο, ηνπο ΦκεΑ κε 

ηα κέζα πνπ δηαζέηεη. Άηνκα κε ήπηεο δπζθνιίεο (π.ρ. κε κεξηθή απώιεηα όξαζεο ή 

αθνήο) ιεηηνπξγνύλ, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ζρεδόλ όπσο θαη νη ζπκθνηηεηέο ηνπο 

ρσξίο αλαπεξία, ιόγνπ ράξηλ ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο ηνπο, ην δηάβαζκά ηνπο, ηηο 

εμεηάζεηο θαη κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο. Σν ΔΑΠ έρεη πξάγκαηη 

δηαζέζεη ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

πξόζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο, αιιά απηό απνδείρηεθε αθαηάιιειν γηα ηα άηνκα π.ρ. κε 

νιηθή απώιεηα όξαζεο πνπ ζπνπδάδνπλ «Πιεξνθνξηθή», έλα αληηθείκελν πνπ έρεη 

ηελ ηδηνκνξθία ύπαξμεο καζεκαηηθώλ ηύπσλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ πνπ δελ 

«δηαβάδνληαη» από ην ινγηζκηθό απηό. Φάλεθε επίζεο, ε θαιή πξόζεζε ησλ 

θαζεγεηώλ-ζπκβνύισλ θαζώο θαη ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ηνπ ΔΑΠ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο ΦκεΑ, αιιά θαη ε απεηξία ηνπο. Ήξζε ζηελ επηθάλεηα, νκνίσο, ε 

έιιεηςε νξγάλσζεο από πιεπξάο παλεπηζηεκίνπ θαη ζπληνληζκνύ ησλ δηάθνξσλ 

ηκεκάησλ ηνπ -ην Σκήκα Μεηξώνπ δελ ελεκεξώλεη ηε Μνλάδα Γηαθίλεζεο 

Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ γηα ηελ ύπαξμε θαη ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ θνηηεηή, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπ απνζηαιεί ην αλάινγν πιηθό αιιά νύηε θαη ηνπο θαζεγεηέο κε 

απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη λα βξίζθνληαη πξν εθπιήμεσλ.  

Γηαπηζηώζεθε θαη ε αδπλακία πξόβιεςεο θάπνησλ δηαδηθαζηώλ –όζνλ αθνξά ζηε 

κνξθή ησλ εξγαζηώλ, ηε δηαηύπσζε ησλ εξσηεκάησλ, ηνλ ηξόπν ηεο ηειηθήο 

εμέηαζεο, ηελ ύπαξμε πιήξσο πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα θνηηεηέο κε 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη ε αθαηαιιειόηεηα ησλ ρώξσλ. Σελ δπζιεηηνπξγηθόηεηα ησλ 

ρώξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο Ο επηζεκαίλνπλ θαη ν Γεκεηξίνπ (2005) θαη 

νη Κόθθαιε & Γεσξγηάδε (2007), νη νπνίνη ην απνδίδνπλ ζην γεγνλόο όηη ην ΔΑΠ δελ 

δηαζέηεη αθόκα ηδηόθηεηα θηήξηα θαη ζηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλα. Γελ παξέρεηαη νύηε 

θάπνηα δηεπθόιπλζε ζηε κεηαθίλεζε ηνπο, όπσο γίλεηαη ζε αλνηθηά παλεπηζηήκηα ηνπ 

εμσηεξηθνύ, όπνπ ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλν όρεκα γηα θνηηεηέο κε αλαπεξία ην 

νπνίν ηνπο εμππεξεηεί θαηόπηλ ξαληεβνύ. 
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Από ηα απνηειέζκαηα, αλαδείρηεθε, επίζεο, θαη ε δπζθνιία αμηνπνίεζεο ησλ 

πηπρίσλ ηνπ ΔΑΠ. Ο Γεκεηξίνπ (2005) εληζρύεη ηελ άπνςε ησλ πιεξνθνξεηώλ, 

δηαπηζηώλνληαο όηη ην πνζνζηό αλεξγίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηνπο θαηόρνπο 

κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ από ην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην είλαη απμεκέλν ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ησλ ζπκβαηηθώλ παλεπηζηεκίσλ, αληηθαηνπηξίδνληαο, ίζσο, 

ηελ δπζθνιία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο λα απνκαθξπλζεί από ηα παξαδνζηαθά 

ζρήκαηα εθπαίδεπζεο. Καη απηό, ηε ζηηγκή πνπ, εδώ θαη ρξόληα, ηα αληίζηνηρα πηπρία 

ηνπ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο αλαγλσξίδνληαη από πνιινύο  

επηζηεκνληθνύο θνξείο ηεο ρώξαο απηήο. Η δπζθνιία εύξεζεο εξγαζίαο -αλαθέξζεθε 

ζηελ έξεπλα- είλαη αθόκα κεγαιύηεξε ζηα ΑκεΑ, ιόγσ πξνθαηάιεςεο. Οη εξγνδόηεο 

λνκίδνπλ- ζύκθσλα κε ηελ ηδεξνπνύινπ-Γεκαθάθνπ, (2007, νπ. αλαθ. ζην 

Κόθθαιε & Γεσξγηάδε, 2007)- όηη ε αλαπεξία ζπλεπάγεηαη αληθαλόηεηα πξνο 

εξγαζία. Σν γεγνλόο απηό επηηείλεη ηελ όπνηα απνγνήηεπζε ή ηα όπνηα ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα ησλ θνηηεηώλ/πηπρηνύρσλ κε αλαπεξίεο ηνπ ΔΑΠ, θαζώο 

αληηιακβάλνληαη όηη παξά ηνπο θόπνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο, ε 

θνηλσλία δελ ηνπο αληηκεησπίδεη σο ηζόηηκνπο επηζηήκνλεο.  

Σέινο, εθθξάζηεθε όηη ην ΔΑΠ ζαλ εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο, δελ ππνζηεξίδεη 

επαξθώο ηνπο ΦκεΑ. ε άιια αλνηθηά παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ, απηόο ν ηνκέαο 

είλαη θαιιίηεξα νξγαλσκέλνο. ηελ Απζηξαιία (www.open.edu.au, 2009), 

παξαδείγκαηνο ράξε, ππάξρεη δσξεάλ ηειεθσληθή γξακκή, όπνπ έκπεηξνη 

επαγγεικαηίεο ζύκβνπινη παξέρνπλ άκεζε νινθιεξσκέλε βνήζεηα ζηνπο θνηηεηέο, 

κε θηιηθόηεηα θαη ηεξώληαο ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα. ην αξαβηθό αλνηθηό 

παλεπηζηήκην (www.arabou.org.sa, 2009), πάιη, ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε όπνπ κπνξεί νπνηνζδήπνηε θνηηεηήο λα γξάςεη ηη ηνλ απαζρνιεί θαη λα 

ιάβεη ζύληνκα απάληεζε θαη βνήζεηα από ηνλ αξκόδην εηδηθό ηνπ παλεπηζηεκίνπ. ην 

αλνηθηό παλεπηζηήκην ηνπ Ιζξαήι (www-e.openu.ac.il, 2009) ηέινο, ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλν θέληξν πνπ παξέρεη ππνζηήξημε ζε θνηηεηέο κε δηαγλσζκέλεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη θνηηεηέο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ ζπλάληεζε γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ηε δηάγλσζή ηνπο θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο ζηελ δπλαηόηεηά ηνπο λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηα αθαδεκατθά ηνπο θαζήθνληα θαζώο θαη λα ιάβνπλ θαζνδήγεζε 

ζην πώο λα βειηηώζνπλ ηηο δεμηόηεηεο κειέηεο ηνπο θαη πώο λα νξγαλώλνπλ 

θαιιίηεξα ην ρξόλν ηνπο. Η εθπαίδεπζε γίλεηαη θαη‟ ηδίαλ ή ζε κηθξέο νκάδεο, από 

εηδηθνύο επί ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ή από θαζεγεηέο ζηνλ ηνκέα πνπ 

ζπνπδάδνπλ. 

  

 

Πξνηάζεηο 

Αθνινπζνύλ θάπνηεο πξνηάζεηο γηα βειηησηηθέο ελέξγεηεο, πνπ πξνέθπςαλ από ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο (Κξεηηθνύ, 2009), αιιά θαη άιιεο πνπ 

αλαθέξνληαη από ηηο Κόθθαιε & Γεσξγηάδε (2007: 419-420): 

1. Καιό ζα ήηαλ νη θνηηεηέο κε αλαπεξία λα ζπκπιεξώλνπλ, θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζην ΔΑΠ, εηδηθή θόξκα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο, όπσο γίλεηαη ζην 

Βξεηαληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, ώζηε λα δηακνξθώλεηαη έλα εηδηθό θαη 

εμαηνκηθεπκέλν πξόγξακκα δηδαζθαιίαο θαη ππνζηήξημεο γηα απηνύο, αλάινγα κε 

ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο.  

2. Να δεκηνπξγεζεί εηδηθή ππεξεζία γηα ΦκεΑ ζην ΔΑΠ θαη μερσξηζηό κέξνο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ κε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πξνο ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία, 

ώζηε λα κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη κε πνην ηξόπν κπνξνύλ λα μεπεξλνύλ 

νπνηνδήπνηε εκπόδην ζηε θνίηεζή ηνπο. 



Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology 

Volume 7, Number 2,  2011  Section one.  © Open Education                       ISSN: 1791-9312 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

97 

3. Να γίλεη πξνζπάζεηα λα μεπεξαζηνύλ όιεο νη ειιείςεηο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ 

έξεπλά καο, θαιιίηεξε νξγάλσζε θαη ζπληνληζκόο ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηνπ 

ΔΑΠ, απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ, εμαζθάιηζε 

πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ρώξσλ δηδαζθαιίαο 

4. Να ζπλεξγαζηεί ην ΔΑΠ κε ηηο Διιεληθέο Οκνζπνλδίεο θαη ζπλδέζκνπο αηόκσλ 

κε πξόβιεκα όξαζεο/αθνήο/θίλεζεο/παζρόλησλ από ρξόληα ή ζνβαξά λνζήκαηα, 

κε αλνηθηά παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ θαη εηαηξείεο παξαγσγήο ινγηζκηθώλ 

γηα ΑκεΑ, κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη θαιώλ πξαθηηθώλ. 

Αλαθέξζεθαλ, ήδε, από ηνλ Κώζηα (ζπλ. 2, 2009) ηα ερνγξαθεκέλα 

ζπγγξάκκαηα ηνπ Open University, νη readers, ε on line επηθνηλσλία κέζσ 

πξνγξακκάησλ msn, skype, live messenger κε ηνλ θαζεγεηή, θαηά ηε δηάξθεηα 

πξνεηνηκαζίαο ησλ εξγαζηώλ θαη άιια πξσηνπνξηαθά ινγηζκηθά, πνπ είλαη αθόκα 

ζε δνθηκαζηηθό ζηάδην. 

5. Να επαηζζεηνπνηήζεη ην ΔΑΠ ηνπο θνηηεηέο ρσξίο αλαπεξία γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ζπκθνηηεηώλ ηνπο κε αλαπεξία θαη λα ελζαξξύλεη από απηνύο ηελ πξνζθνξά 

εζεινληηθήο βνήζεηαο π.ρ. γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο πξνο θαη κέζα ζηνπο ρώξνπο 

ησλ Ο, θξάηεκα ζεκεηώζεσλ θηι 

 

 

Δπίινγνο 

Καηαιεθηηθά, ζηελ εξγαζία απηή παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνύλ πιεξνθνξίεο γηα ην πόζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε αλνηθηή 

θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία λα 

απνθηήζνπλ παλεπηζηεκηαθέο γλώζεηο ζην ΔΑΠ, κε αθνξκή ην γεγνλόο όηη δελ είρε 

γίλεη παξόκνηα έξεπλα ζην παξειζόλ. Ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία 

θαη δηαηππώζεθαλ πξνηάζεηο γηα βειηησηηθέο ελέξγεηεο. Έξεπλεο ηέηνηνπ ηύπνπ είλαη 

πνιύ ρξήζηκεο όηαλ ην ζύζηεκα ρξεηάδεηαη αλαηξνθνδόηεζε θαη πξνζαξκνγή ζε λέεο 

ζπλζήθεο θαη αλάγθεο.  

Η παξνύζα έξεπλα δίλεη, επηπιένλ, ην έλαπζκα γηα κηα ζεηξά άιισλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζα κπνξνύζε θάπνηνο άιινο εξεπλεηήο λα δηεμάγεη κηα παξόκνηα έξεπλα 

ζε θαηεγνξίεο  ΦκεΑ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα έξεπλα, δειαδή ζε 

θηλεηηθά αλάπεξνπο, θαξθηλνπαζείο, λεθξνπαζείο, δηαβεηηθνύο θ.η.ι. θαη λα θάλεη 

ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ είδνπο ππνζηήξημεο πνπ έρεη πεξηζζόηεξν αλάγθε ε θάζε 

θαηεγνξία αλαπεξίαο. Ή λα δηεξεπλήζεη ηελ ζηάζε ησλ θαζεγεηώλ-ζπκβνύισλ 

απέλαληη ζηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, ην είδνο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ θ.ά. Δλδηαθέξνλ ζα είρε επίζεο θαη 

ε δηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ησλ ζπκθνηηεηώλ απέλαληη ζηνπο ΦκεΑ, όπσο θαη ε 

ζπιινγή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τπεξεζία Μεηξώνπ ηνπ ΔΑΠ ζρεηηθά κε ην 

πνζνζηό απνθνίηεζεο ησλ ΦκεΑ, ην ρξνληθό δηάζηεκα ζπνπδώλ ηνπο, ηελ επίδνζή  

ηνπο, ην πνζνζηό εγθαηάιεηςεο ζπνπδώλ, ηνπο ιόγνπο δηαθνπήο, ην πνζνζηό εύξεζεο 

ζρεηηθήο κε ην πηπρίν ηνπο εξγαζίαο θ.η.ι. Οη πξνηάζεηο γηα βειηησηηθέο ελέξγεηεο θαη 

γηα κειινληηθέο έξεπλεο ζηνρεύνπλ ζηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ ΑκεΑ ζηελ αλνηθηή 

θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζην ΔΑΠ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη  ε ξήζε «από ηε 

ζεηηθή ζθέςε ζηε ζεηηθή δξάζε» πξέπεη λα απνηειεί ηελ θαηεπζπληήξηα δύλακε ζε 

θάζε ελέξγεηα, γηαηί πάληνηε ππάξρεη ε ηάζε λα απνθεπρζεί ε «αιιαγή» θαη λα 

δηαηεξεζεί ε ηζρύνπζα θαηάζηαζε ελόο νξγαληζκνύ. 
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