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θαη ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ζν δηαθξηηά θαη λα είλαη θάπνηα πξάγκαηα, ε 

εθπαίδεπζε θαη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζπγθνηλσλνχληα δνρεία. 

«Πψο κπνξεί φκσο έλα εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ λα αγγίδεη φια απηά 

ηα δεηήκαηα θαη λα εθθξάδεη απφςεηο θαη νπηηθέο», κπνξεί λα ξσηήζεη θάπνηνο; 

Κακία επηζηήκε, θαλέλα επηζηεκνληθφ πεδίν, θαλέλα αθαδεκατθφ δήηεκα δελ είλαη 

έμσ απφ ηα θαζεκεξηλά δξψκελα ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ αλζξψπνπ, πνιχ πεξηζζφηεξν 

ηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηζηήκεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο αμίεο 

ηεο δσήο. Ζ επηζηεκνληθή ζθέςε δελ δίλεη πάληα απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα, νχηε 

δηαζέηεη έηνηκεο ιχζεηο γηα ηα δεηνχκελα. πρλά ν ξφινο ηεο είλαη λα εληνπίζεη ην 

θέληξν ηνπ βάξνπο, ηνλ ππξήλα, ηελ θαξδηά θαη λα νξίζεη παξακέηξνπο 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη δνκεκέλεο ζθέςεο.   

Ζ ραξηνγξάθεζε ηνπ πεδίνπ εμ αξρήο καο πξνζδηνξίδεη ην πιαίζην θαη ηα φξηα πνπ 

θηλνχληαη ηα πξνβιήκαηα. Ζ ππφζηαζε ηεο ζεκεξηλήο δσήο καο κεηαθέξεη αξρηθά ζε 

αλάινγεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ έληαζε, ηελ θαηάπησζε 

θαη ηελ θνηλσληθή αλαδηάξζξσζε. Μεηά ην ηέινο ηνπ Β παγθνζκίνπ πνιέκνπ, γηα 

παξάδεηγκα, κηα ζηξαηηά απφ εμαζιησκέλνπο ιανχο ζηελ Δπξψπε θαιείηαη λα 

γεθπξψζεη ην παξειζφλ κε ην κέιινλ ζε κηα ηζνπεδσκέλε θνηλσλία, ζε κηα θνηλσλία 

πνπ έρεη πιεγεί αλεπαλφξζσηα ζε φια ηα επίπεδα. Καηεζηξακκέλνη άλζξσπνη, 

νηθνγέλεηεο, αμίεο, πφιεηο, βηνκεραλίεο, αγξνηηθέο παξαγσγέο, θαη άιια πνιιά είλαη 

φηη άθεζε ζην πέξαζκά ηνπ ν πφιεκνο (εζληθφο θαη εκθχιηνο).  

Παξά ηε γεληθεπκέλε θαηάπησζε ζην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, έλα δπλακηθφ ζηνηρείν 

πνπ νδήγεζε ηνπο ιανχο θαη ηηο ηζνπεδσκέλεο θνηλσλίεο ζηα επφκελα βήκαηα ήηαλ 

ηα φλεηξα θαη νη ειπίδεο. Οη θαηαζηξνθέο δελ εκπφδηζαλ θαλέλαλ λα θάλεη φλεηξα θαη 

λα ειπίδεη γηα ηελ επθνξία ηνπ αχξην. Αληίζεηα, ελδπλάκσζαλ θάζε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα. Έηζη έηξεμαλ νη επφκελεο δεθαεηίεο κεηά ηνλ πφιεκν. χληνκα 

νδεγεζήθακε ζε κηα θνηλσλία ηεο θαηαλάισζεο αγαζψλ θαη δηάρπζεο ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ.  

Μεηά απφ  πέληε δεθαεηίεο ε θνηλσλία απηή αιιάδεη, κεηαιιάζζεηαη θαη ζήκεξα 

πιένλ θαινχκαζηε λα γπξίζνπκε πίζσ ζε κηα άγλσζηε γηα φινπο καο θνηλσλία ηεο 

απνδφκεζεο θαη ηεο ηζνπέδσζεο. Υσξίο ληξνπή θαη κε πεξίζζην ζξάζνο ζπληειείηαη 

κηα γεληθεπκέλε αιιαγή, ε νπνία απνδνκεί θαη ηζνπεδψλεη νηηδήπνηε δεκηνπξγήζεθε 

ζε κηα πεξίνδν θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αλαθαηάηαμεο. Μέζα ζε κέξεο, εβδνκάδεο 

θαη κήλεο θαηαξξένπλ ηα ζεκέιηα κηαο ειπίδαο θαη ελφο νλείξνπ πνπ ρηίζηεθαλ απφ 

ηνπο θνληηλνχο πξνγφλνπο καο.  Σν θνηλσληθφ θξάηνο, παξαζχξεη ζηε δίλε ηεο 

θαηαζηξνθήο, φιεο ηηο θαηαθηήζεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ζ 

εθπαίδεπζε καδί κε ηα ζπζηαηηθά ηεο ξαρνθνθαιηάο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 

θηλδπλεχεη λα θαηαξξεχζεη. Σαπηφρξνλα κε φια απηά, βξίζθνληαη ζε κεγάιν θίλδπλν 

θαη εθθπιίδνληαη ηα αλζξψπηλα θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα.  

Ζ θαηάξξεπζε θαη απνδφκεζε ησλ ζεκειίσλ απηψλ γίλεηαη ζε ηξία βαζηθά 

επίπεδα, πνπ καο αθνξνχλ φινπο:  ην πξαθηηθφ, ην εζηθφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ.  

Σν πξαθηηθό (επξχηεξν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ) ραξαθηεξίδεη έλα πεξηβάιινλ 

πνιηηηθήο απνδφκεζεο κέζα απφ απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ θαη αλεξγία, αιιά θπξίσο 

απφ ηε κείσζε ησλ κηζζψλ, ησλ ακνηβψλ θαη ηελ έληνλε έιιεηςε θάζε δπλαηφηεηαο 

εχξεζεο εξγαζίαο. Κεθηεκέλα ρξφλσλ ράλνληαη θαη εμαλεκίδνληαη. ηε ράξηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νη κεηψζεηο, ηα ζεζκηθά θεθηεκέλα, ηα ειιείκκαηα θαη νη 

πεξηθνπέο πξνζδηνξίδνπλ ην πηζσγχξηζκα ηεο παηδείαο ζε επνρέο αλψξηκσλ θαη 

άγνπξσλ ζπλζεθψλ. Πνιιά δεηήκαηα είλαη αθφκα αλνηρηά θαη ζχληνκα ζα θαλεί ε 

επηζεηηθή ηνπο θπζηνγλσκία.   
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Σν εζηθό (θνηλσληθφ) ραξαθηεξίδεη κηα πιαηηά θξίζε ζεζκψλ θαη αμηψλ πνπ 

ζπγθινλίδεη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε θαη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Ζ θξίζε ζηνπο 

ζεζκνχο θαη ηηο αμίεο, νχησο ή άιισο πξνυπήξρε θαη ππφζθαπηε γηα ρξφληα ηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ. Σν ηειηθφ βφιη θιφληζε ζπζέκεια ηηο αμίεο απηέο θαη απνδφκεζε ηηο 

ηειεπηαίεο ειπίδεο. Οη λεφηεξεο γεληέο βηψλνπλ κε ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν ηελ 

αλεζηθφηεηα θαη ηε ρπδαηφηεηα ηεο θξίζεο ηνπ εζηθνχ ζηνηρείνπ. Σα ζπλεπαθφινπζα 

απηνχ ελδερνκέλσο λα είλαη ρεηξφηεξεο κνξθήο. Απηφ ζα θαλεί εληνλφηεξα φηαλ 

πξνζδηνξηζηεί ε λέα θαη πνιχπινθε κνξθή ηνπο.  

Σν ζπλαηζζεκαηηθό (αλζξψπηλν) ραξαθηεξίδεη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε θαη ηελ 

θαθνπνίεζε πνπ ήδε δέρεηαη απφ ηελ θαηάξξεπζε ησλ ζεκειίσλ. Οη ζπλζήθεο εδψ 

είλαη εμ ίζνπ ηξαγηθέο κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή απνδφκεζε. Έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ράζεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ θαη έρεη νδεγεζεί ζηελ 

εμαζιίσζε θαη ζηελ παληειή έιιεηςε απηνεθηίκεζεο. Ο θφβνο ηνπ αχξην, ν θφβνο 

ηεο απψιεηαο εξγαζίαο ή ησλ ακνηβψλ, ν θφβνο ηεο απνδπλάκσζεο ηεο αλζξψπηλεο 

ππφζηαζεο νδεγεί ζε αγνξαθνβία πνιινχο αλζξψπνπο. ηηο λεφηεξεο γεληέο θαη φρη 

κφλν, ε αλαζθάιεηα νδεγεί ζε ελδννηθνγελεηαθέο θξίζεηο, ζε αλζξψπνπο ρσξίο 

ειπίδα γηα εχξεζε εξγαζίαο, ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ απνθαζίζεη ή ζπδεηνχλ πιένλ 

γηα πξψηε θνξά ηε δπλαηφηεηα κεηαλάζηεπζεο ζε άιιεο ρψξεο. ηε ράξηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν έρεη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ, 

αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ήδε ζε κεγάιε θξίζε.  

Με ηηο ζθέςεηο απηέο θαη κε ειπίδεο πνπ πιένλ αθνχγνληαη σο άιιε πνιπηέιεηα, 

κε ειπίδεο θαη αηζηνδνμία πνπ δελ έρνπλ πνπ λα παηήζνπλ πηα, δεκνζηεχνπκε ην λέν 

ηεχρνο ηεο ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.  ια δείρλνπλ φηη νη αηζηφδνμνη 

επαλαπξνζδηνξηζκνί είλαη καθξηά γηα ηελ ψξα. Ίζσο είλαη κηα θαιή επθαηξία λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπκε ινηπφλ απηά πνπ κπνξνχκε θαη απηά ηα ιίγα πνπ καο άθεζαλ 

λα δηαρεηξηζηνχκε. Ζ κφλε αηζηνδνμία πνπ ππάξρεη δελ είλαη ε ίδηα ε 

πξαγκαηηθφηεηα, αιιά νη ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαισζνξίζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ κέιινληνο. Σνπιάρηζηνλ, αο ζηαζνχκε ζε απηά.  

 

 

Αληώλεο Ληνλαξάθεο 
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Abstract 

The paper presents a part of an evaluation study undertaken by the Hellenic Open 

University (HOU) regarding the design and implementation of Supplementary 

Digitized Educational Material (SDEM: Video, Hypertext, Webcast) which was 

developed in order to support a number of undergraduate and postgraduate modules. 

The aim of this paper is to examine the HOU students‟ views about the quality of each 

module‟s SDEM they used during their study. More specifically, students‟ views 

about (a) content presentation (b) instructional and pedagogical methodology (c) 

technical specifications and (d) quality of interface of the SDEM were studied by 

adopting a quantitative approach. The relevant data were selected with the use of an 

online-based questionnaire, specifically developed for this evaluation study, 

administered through a user-friendly web application form. The research findings 

indicated that students consider Hypertext as the least effective mode of digitized 

material whereas Webcast is viewed most favourably especially in the pedagogical 

dimension. Finally, postgraduate students face more serious challenges than 

undergraduates not only in the pedagogical aspect but also in terms of the SDEM‟s 

technical specifications.  

 

Keywords 
Distance Education, Evaluation, Hellenic Open University, Higher Education, 

Students‟ Views, Supplementary Digitized Educational Material (SDEM) 

 

 

1. Introduction 

During its first years of operation the Hellenic Open University (HOU) provided 

distance learning higher education studies relying almost exclusively on print-based 

material. Following that initial phase and bearing in mind the central role that 

educational material plays in distance education (Holmberg, 1989; Koustourakis, 

Panagiotakopoulos & Vergidis, 2008; Lionarakis, 2001; Pierrakeas, Xenos, Pintelas, 

2003), the HOU implemented an important developmental project in order to support 
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the available teaching material with the inclusion of a newly developed alternative 

type of material that would supplement the books and study-guides. The project 

resulted in the design and implementation of Supplementary Digitized Educational 

Material (SDEM) in the form of Video, Hypertext, and Webcast sessions. 

The programmatic objective of SDEM was to complement the existing printed 

material creating a whole cohesive educational package for a number of 

undergraduate and postgraduate modules
1
 (Lykourgiotis, 2002). In addition, the aim 

of a successful SDEM development was the improvement of the established 

instructional processes at the HOU as well as the HOU‟s international reputation in 

distance learning in the higher education field (Lykourgiotis, 2002). 

Following the development and production of SDEM for a considerable number of 

modules and its inclusion in the educational package provided to the students, the 

HOU proceeded to the next step, one which should follow the development of any 

newly developed educational material. This step included the evaluation procedure
2
 

which was implemented in the context of Action 9 of the Project: “Development and 

improvement of the services provided by the Hellenic Open University”.  

This particular evaluation is the first systematic internal evaluation for educational 

material that has been implemented by the HOU. Furthermore, both SDEM‟s 

production and inclusion in the educational package of a considerable number of 

modules reaching a significant part of the undergraduate and postgraduate student 

population, as well as its evaluation comprise an innovative task on its own. This 

particular procedure appears to be unique among all the other tertiary institutions of 

the country in the field of development and evaluation of digitized instructional 

material. Despite the fact that this innovative task is a necessity that stems from the 

conditions of distance learning education that characterize the educational 

methodology adopted by the HOU, the procedure itself may serve prospectively as 

“good practice” for the development of digitized instructional material used by the 

conventional higher education institutions in the country. Therefore, the evaluation of 

SDEM material was regarded as particularly important since it revealed both the 

positive elements and the weaknesses of existing SDEM with a view to improving its 

quality in the near future.  

The demands of the evaluation project in relation to the restrictions that had been 

set forth by the EPEAEK
3
 context led to the adoption of a type of evaluation with the 

following characteristics: (a) the whole procedure was an institutionalized form of 

internal evaluation (Barbier, 1985) within the HOU; (b) a form of summative 

evaluation (Scriven, 1967) was selected for this procedure, that is a final assessment 

in order to evaluate the learning outcome from the use of SDEM by the students, so 

that, in a next step, HOU will take the necessary strategic decisions for the 

improvement of SDEM quality.  

In this paper only a part of the whole evaluation study regarding the SDEM is 

presented in order to reveal critical findings of this project. More specifically, this 

paper presents the HOU students‟ views on SDEM quality for a number of 

interrelated dimensions. These dimensions are regarded –according to the review of 

the relevant literature (e.g. Ministry of Education - Pedagogical Institute, 1999; 

Mikropoulos, 2000; Komis & Mikropoulos, 2001; Panagiotakopoulos, Pierrakeas & 

Pintelas, 2005) – as critical components of the quality of the SDEM, namely: (i) the 

presentation of the content of the SDEM, (ii) its instructional and pedagogical 

methodology, (iii) the kind of interaction and the interface environment of the SDEM, 

and (iv) its technical specifications. Moreover, the study examined whether there was 
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a relationship between students‟ views concerning SDEM quality with (a) the type of 

SDEM (Webcast, Video, Hypertext) and (b) the level of the students‟ studies 

(undergraduate, postgraduate). 

 

 

2. Method 

The methodological approach for SDEM evaluation 
4
 was based on the previously 

mentioned dimensions that had been identified through the review of the relevant 

literature 
5
. In these studies, both quantitative and qualitative strategies were applied 

although there is a trend towards the latter. For the final selection of the most suitable 

approach a number of limitations or restrictions specified in the EPEAEK technical 

context were taken into consideration. 

A mixed evaluation design was finally adopted as the most suitable for the case. 

The decision was justified by the fact that this approach could make use of the 

positive aspects of both the qualitative and quantitative strategies (Burgess, 1985; 

Cohen, Manion, & Morrison, 2007; Denzin & Lincoln, 1998 a, b, 1994; Hammersley, 

1993, 1989; Johnson & Christensen, 2004; Patton, 1991; Robson, 2007) and restrict 

their negative components satisfying the necessary requirements so that the evaluation 

procedure would be applied in the most valid, reliable and objective way. However, in 

this paper only the relevant quantitative parts of the study are presented.  

 

2.1 The material 

The evaluated SDEM was part of the educational material of 21 modules (14 

undergraduate and 7 postgraduate) belonging to two undergraduate and three 

postgraduate study programs 
6
. It was produced by the HOU, and was provided to the 

students during the academic year 2006-7. It included 44 titles comprising 29 Videos, 

8 Hypertext applications and 322 Webcast sessions.  

 

2.2 The evaluation instrument  

Initially, for each of the four dimensions of SDEM quality, their conceptual content 

was further adjusted for each specific SDEM type (Video, Hypertext and Webcast) 

providing in this way the appropriate operational context of evaluation. The initial 

version of the questionnaire was available for the students of two modules as a pilot-

study trial. In addition, it was examined by a body of experts in the field of 

educational software evaluation, thus establishing the instrument‟s construction 

validity. 

For the evaluation of this material by the HOU students a questionnaire was 

devised specifically for the needs of this part of the evaluation project. The 

questionnaire was based on the findings of a study using semi-structured interviews 

with a number of the HOU module coordinators carried out in an initial step of this 

evaluation project. Moreover, it was decided that the most efficient strategy for the 

questionnaire administration would be an online version in a user-friendly web 

application form designed and implemented by the informatics team (HOU, 2008).  

There were different versions of the questionnaire developed for each module 

according to the particular features of SDEM type (Webcast, Video, Hypertext). The 

final version of the questionnaire was organized in five thematic parts. The first part 

included questions about the socio-demographic and academic background of the 

respondents supplemented by the HOU‟s Registry Office data. The remaining parts 

(2-5) included 64 items in a five-point Likert-type scale (1 indicated the stronger 
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negative and 5 the stronger positive response) and 9 dichotomous items (yes-no type). 

The items were devised to reflect the four dimensions regarding SDEM quality 

evaluation. The description of each dimension with some sample questions are 

presented as follows:  

 2
nd

 part (content presentation): It included questions concerning the evaluation 

of the presentation of the content of each SDEM type of the selected modules 

(item examples: Is SDEM content comprehensible? Is the content of print-

based material in concurrence with the content of SDEM? Does the printed or 

other teaching material provide you with the prerequisite knowledge in order 

to understand the specific SDEM? How accurate and clear is the information 

provided by SDEM? Is there consistency in the way the various terms and 

symbols are used in SDEM?).  

 3
rd

 part (instructional and pedagogical methodology): It focused on the 

evaluation of instructional and pedagogical methodology aspects (item 

examples: Are the learning objectives explicitly stated? Does SDEM place 

emphasis on core concepts? Do you think that SDEM‟s learning objectives are 

met? Does SDEM support the active approach to learning? Does SDEM 

support critical thought? Does SDEM provide self-evaluation activities? In the 

case of “wrong” answers does SDEM provide feedback?).  

 4
th

 part (technical characteristics and specifications): It put emphasis on the 

technical characteristics and specifications (item examples: Is SDEM 

accompanied by a user‟s manual? Are the technical terms of the manual 

explained? Is SDEM‟s installation procedure easy? Is SDEM accompanied by 

the minimum hardware requirements with regard to the installation 

procedure?  

 5
th

 part (interface): The students evaluated the look-and-feel of the SDEM 

interface (item example: Is the SDEM screen layout appealing? Is the 

navigation of the SDEM easy? Do the SDEM multimedia features distract the 

student‟s attention from its content? Is the access to the menu easy?). 

 

A series of internal consistency controls using the Cronbach alpha (α) coefficient 

were conducted for the questions of the 2
nd

 to 5
th

 part in order to confirm whether 

each group of questions constituted homogenous dimensions. Based on these results 

an overall aggregated score for each part could be calculated for further statistical 

analyses.  

The analyses, both for the whole sample (see Table 1) and separately according to 

the modules, the type of the SDEM, and the level of studies (all the coefficients were 

ranged well above .65), confirmed the groupings of the questions suggesting that there 

is a strong association among the individual questions that constitute each part and 

indicating that they stand as separate factors. 

 

Table 1 

Internal consistency coefficients of the evaluation questionnaire‟s thematic parts 

of SDEM 

Focus of the thematic parts alphas 

(α) 

Part 2 (8 questions): SDEM content presentation .84 

Part 3 (29 questions): SDEM instructional and pedagogical methodology .96 

Part 4 (12 questions): SDEM technical characteristics and specifications .77 
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Part 5 (19 questions): SDEM interface .92 

 

2.3 Participants and procedure 

According to the evaluation study plan the target-population included 3349 students 

who, during the academic year 2006-07, had been provided with and used SDEM as 

part of their educational package and were consequently able to evaluate it. In order to 

ensure maximum participation, the coordinators and tutors of the selected modules 

informed the students of their groups and a platform of online information, reminding 

notes and follow-up procedures was developed. Weekly reports recorded the flow of 

questionnaire completion by the students and when necessary a reminding email was 

sent.  

The repeated announcements on the internet and the reminding emails to the target 

population resulted in a sample of 463 undergraduate and postgraduate students (mean 

age: 37, s.d.: 6.8, range: 24-68) registered in 21 modules who completed 544 

questionnaires in total. The different number is due to the fact that a number of 

respondents completed more than one questionnaire since they had registered in 

different modules and consequently had the opportunity to evaluate different SDEM 

types. The sample size is deemed appropriate for generalization of the results since it 

involved an adequate population participation rate covering all modules, albeit at 

various levels.  

Almost 80% of the respondents were undergraduate students with males slightly 

outnumbering female students (52% to 48% respectively). With regard to the 544 

completed questionnaires, 435 of them referred to SDEM of undergraduate and 109 of 

postgraduate modules. Finally, 246 questionnaires evaluated Videos, 193 Webcasts, 

and 105 Hypertexts. Data were analysed employing descriptive and inferential 

statistical techniques. The statistical significance level was set at 0.05.  

 

3. Results 

The results presented in this section are based on the four dimensions of the research 

instrument outlined in Table 1. Moreover, additional aspects of the analysis focus on 

the type of SDEM (Webcast, Video, Hypertext) and the level of students‟ studies 

(undergraduate, postgraduate).  

 

3.1 The overall picture  

Table 2 presents mean and standard deviations of the four dimensions of SDEM 

quality evaluated by the students. According to these results students appear to 

consider the SDEM pedagogical component as the least positive one.  

 

Table 2 

Descriptive measures of the four thematic parts 

 N Mean Standard 

deviation 

SDEM content 

presentation 

525 3.57 0.71 

SDEM instructional and 

pedagogical 

methodology 

516 3.36 0.89 

SDEM technical 

characteristics and 

493 3.62 0.85 
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specifications 

SDEM interface 493 3.59 0.78 

 

A statistical test (t-test) displayed statistically significant differences regarding 

SDEM interface between undergraduate and postgraduate students (see Table 3). 

However, utilizing Cohen‟s d, we note that there is a considerable difference as well 

in the technical characteristics and specifications part. In both cases undergraduates 

provide a more favorable view of SDEM interface and technical characteristics.  

 

Table 3 

Statistical analysis of the four thematic parts between undergraduate and 

postgraduate students 

 Level of study N Mean 
Standard 

deviation 
p 

Cohen’s 

d 

SDEM content 

presentation 

Undergraduate 420 3.59 0.65 
0.435 0.10 

Postgraduate 99 3.52 0.91 

SDEM instructional 

and pedagogical 

methodology 

Undergraduate 412 3.41 0.83 

0.12 0.20 Postgraduate 
98 3.23 1.08 

SDEM technical 

characteristics and 

specifications 

Undergraduate 401 3.66 0.80 

0.071 0.49 Postgraduate 
87 3.44 1.04 

SDEM interface Undergraduate 398 3.67 0.72 
<0.0001 0.49 

Postgraduate 90 3.28 0.94 

 

The differences among the three types of SDEM are presented in Table 4. The 

statistical analysis (one-way ANOVA) demonstrated statistically significant 

differences among all parts with the most pronounced ones being in the content and 

pedagogical parts. In both of these parts students‟ views are much more favorable 

about Webcast and Video than Hypertext. There are more balanced responses 

concerning the technical specifications and the interface.  

 

Table 4 

Statistical analysis of the four thematic parts among SDEM types 

 Level of study N Mean 
Standard 

deviation 
p 

SDEM content 

presentation 

Webcast 188 3,66 ,73120 

0.003 Video 235 3,59 ,60333 

Hypertext 102 3,37 ,85799 

SDEM instructional 

and pedagogical 

methodology 

Webcast 182 3,43 ,89538 

<0.0001 
Video 233 3,45 ,76675 

Hypertext 101 3,05 1,08153 

SDEM technical 

characteristics and 

specifications 

Webcast 180 3,67 ,77075 

0.046 Video 220 3,53 ,87746 

Hypertext 93 3,77 ,90589 

SDEM interface Webcast 176 3,71 ,65298 
0.030 

Video 224 3,50 ,85589 



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

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

_____________________________________________________________________________________________ 
 

11 

Hypertext 93 3,6 ,79051 

 

3.2 SDEM content 

Initially, the content construct was examined with respect to the type of SDEM. 

Results indicate that Hypertext presents the biggest challenge since 18% of the 

students have absolutely negative views of SDEM content comprehensibility using 

this means. On the other hand, Webcast and Video are more accessible to students 

since the absolutely negative views hover around 7%. (see Chart 1) 

 

 
Chart 1: Percentages of absolutely negative views of SDEM content 

comprehensibility with respect to its type 

 

Similarly, postgraduate students have substantially greater difficulty with SDEM 

content comprehensibility with 17.3% of them offering an absolutely negative 

assessment compared to just 7% of the undergraduate students (see Chart 2).  
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Chart 2: Percentages of absolutely negative views of SDEM content 

comprehensibility with respect to student level 

 

Important aspects of SDEM pertain to its clarity and accuracy as well as to its 

association with the corresponding print-based educational material. Once again 

hypertext-type material displays the highest percentage of absolutely negative views 

concerning clarity and accuracy (12.9%) compared to the negative values for Webcast 

and Video (≈2%). Similarly, the association between SDEM and the print-based 

material is viewed most negatively among postgraduate students (8.5% to 2%) and 

when the digitized material is in hypertext format (10% to around 2% - 3%). 

 

3.3 SDEM instructional and pedagogical methodology 

There is a variation in the emphasis SDEM places on the material‟s core concepts of 

the discipline. More specifically, as illustrated in Chart 3, Ζypertext has again the 

highest percentage of negative responses (24%) compared to Webcast (8.3%) and 

Video (7%). Webcast also possesses the highest portion of positive responses (21% 

compared to 11% for the other two means). Finally, postgraduate students 

demonstrate a higher percentage of negative answers (8.2% to 1.2%, see Chart 4). 
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Chart 3: Percentages of absolutely negative views of SDEM emphasis on core 

concepts of the discipline with respect to its type 

 

 
Chart 4: Percentages of absolutely negative views of SDEM emphasis on core 

concepts of the discipline with respect to student level 

 

As illustrated in Chart 5, reporting learning objectives in SDEM revealed mixed 

responses with similar levels of absolutely positive and negative responses in 

Hypertext (14.3% is the proportion of absolutely negative answers) compared to the 

other two SDEM types (approximately 3% of absolutely negative answers). 

Furthermore, Webcast shows the highest percentage of absolutely positive answers 

(18%) followed by Hypertext (11%) and Video (9%). In terms of student level, 
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postgraduate students have higher levels of absolutely negative responses than 

undergraduate students (14,6% to 2.6%, see Chart 6).  

 

 
Chart 5: Percentages of absolutely negative views / absolutely positive views of 

SDEM inclusion of learning objectives with respect to its type 

 

 
Chart 6: Percentages of absolutely negative views of SDEM inclusion of learning 

objectives with respect to student level 

 

Concerning the achievement of learning objectives in SDEM, we note that 

Hypertext draws the biggest percentage of both absolutely negative and absolutely 

positive views (5% and 33% respectively, see Chart 7). Postgraduate students also 
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have a higher percentage of negative values concerning the accomplishment of 

learning objectives (15.6% to 4.4%, see Chart 8). 

 

 
Chart 7: Percentages of absolutely negative views / absolutely positive views of 

SDEM achievement of learning objectives with respect to its type 

 

 
Chart 8: Percentages of absolutely negative views of SDEM achievement of learning 

objectives with respect to student level 

 

An important distinction is again drawn to the SDEM learning process approach. 

Hypertext is the least effective type in active (23% of absolutely negative views), 

critical (17%) or creative learning (22%) whereas Webcast is usually the most 
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effective (24.3%, 18% and 18.6% respectively of absolutely positive views) followed 

closely by Video (19%, 18% and 14.9% respectively). The above trend does not alter 

considerably when SDEM encouragement of problem solving through practical 

applications is concerned with the exception of Video replacing Webcast as the most 

effective type. In all of the above categories, postgraduate students have the higher 

percentage of negative responses.  

 

3.4 SDEM technical specifications & interface 

SDEM screen layout is unappealing (16.3%) and difficult to understand (9.4%) by 

postgraduate students whereas undergraduate students are more receptive (6% and 

1.6% respectively). Multimedia use is nonexistent with almost one third of the 

postgraduate students (32.1%) compared to just 2.7% of the undergraduate students). 

Almost 53% of the undergraduate students responded positively about the availability 

of an instruction manual compared to only 35.1% of the postgraduate students. 

Hardware specifications are present in Webcast (84.6%), Hypertext (74.5%) and 

Video (61.8%). SDEM installation is rather easy especially in hypertext form (54.2%) 

followed by Webcast (44.8%) and Video (34%).  

 

 

4. Concluding Remarks 

This study aimed at examining students‟ views about different quality dimensions of 

the SDEM provided by the HOU. It also intended to explore the relationship between 

students‟ views concerning SDEM quality with (a) the type of SDEM (Webcast, 

Video, Hypertext) and (b) the level of the students‟ studies (undergraduate, 

postgraduate). 

Σhe analysis of the students‟ responses revealed that their views were overall 

rather positive. However, the results pointed out certain aspects of SDEM that need to 

be addressed by the HOU. More specifically, with respect to the dimension of its 

content presentation, students tend to see shortcomings concerning the 

comprehensibility, the clarity and accuracy of the SDEM content as well as SDEM 

accordance with the corresponding print-based educational material. Significant 

instructional and pedagogical characteristics of the SDEM, such as the explicit 

presentation of the learning objectives and the promotion of active, critical or creative 

learning, appeared not to be reflected with regard to the SDEM examined. 

Moreover, an important research finding is that Hypertext material does not seem 

to be effective. This conclusion is omnipresent in most content-related and 

pedagogical SDEM dimensions. Of the other two SDEM types, Webcast is viewed 

more favorably especially with regard to pedagogical aspects. Furthermore, it is 

imperative to note that postgraduate students face serious challenges in dealing with 

SDEM not only in terms of its educational aspects but also with respect to the 

material‟s technical requirements, albeit to a lesser extent. 

It is worth mentioning that although the present study‟s findings have a special 

informational value regarding the quality of the developed SDEM, a follow-up of the 

whole evaluation procedure spanning uniformly more modules would provide robust 

results and help the HOU in properly modifying SDEM.  

Even though these results do not seem extremely optimistic, one has to keep in 

mind that until recently there was no use whatsoever of digitized educational material 

in tertiary education, let alone at the HOU. Thus, creating and simply disseminating a 



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

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

_____________________________________________________________________________________________ 
 

17 

new type of educational material is only the first step in establishing a new teaching 

and learning culture that enables the use of more than just the time-honored textbook.  

The next steps should focus on more –and more comprehensive– research and 

discussion within the HOU from the perspective of two levels. The first level 

concerns the future design and development of digitized educational material on the 

basis of the available pedagogical research findings. More specifically, the findings of 

the present study along with the available relevant literature will assist those that are 

involved with the HOU‟s development to improve the quality of the existing 

educational materials which, in turn, will be used in educational practice and then will 

be re-evaluated in order to reach a higher efficiency level. 

Taking into account the results of the present study along with the module 

coordinators‟ views on SDEM‟s marginal role in the instructional processes (HOU, 

2008), the second level should focus on the issue of integrating SDEM in these 

processes in such an operational way as to fulfill its programmatic objective, i.e. to 

complement the existing printed material forming a cohesive educational package for 

modules. 
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Abstract  
The present paper examines the need for the development of Alternative Teaching 

Material to aid the teaching of our course “Public and Private Life in Ancient 

Greece.” This need led us four years ago to suggest that an educational CD-ROM be 

produced on the subject of Athens in the Age of Pericles. The chief need behind the 

creation of such an aid is the fact that the testimonia offered by important 

archaeological finds were not taken into account when the printed teaching material 

for Module ELP 20 was produced, a step which resulted in illustrations that were 

inadequate. However, innumerable archaeological finds shed ample light on both the 

mechanics of Athenian democracy and on the physical appearance of Athens, which, 

in sharp contrast to Sparta, was magnificent. The proposed CD-ROM, which is 

intended for the use of students, has been designed to fill these gaps. Thus, although 

the CD supplements the existing printed material, students will be required to study it 

in conjunction with the printed material. This paper examines the possibilities offered 

by new technologies, to which are applied e-learning principles, to create a visual 

instrument which enables the student to study in a non-linear manner the city of 

Athens, the Athenian citizen, and the ruling Athenian deities. 

 

                                                 
1
  O ζρεδηαζκφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ CD-ROM δελ ζα ήηαλ εθηθηφο ρσξίο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

θάησζη κειψλ ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο πνπ αλέιαβε ηελ πινπνίεζή ηνπ ην 2007, κεηά απφ ζρεηηθή 

πξνθήξπμε: . Αλεδίξε, Α. Γίπια, Δ. Κφιιηα, Ζ. Κνπιαθηψηε, Η. Κξάιιε Π. Μπνχγηα θαη Π. Σζέιεθα. 

ην εγρείξεκα απηφ ε θ. Π. Καιακαξά, επίζεο κέινο ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο, έζεζε ζηε δηάζεζε φισλ 

καο ηελ πινχζηα εκπεηξία ηεο ζε πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο. Καη απφ ην ζεκείν απηφ εθθξάδσ ηηο 

επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο ηνπο πην πάλσ ζπλαδέιθνπο. Δπραξηζηψ επίζεο ζεξκά ηηο θ.θ. Γ. 

Καινγεξάθνπ θαη Α. Μειίζηα, νη νπνίεο ππεξέηεζαλ παιαηφηεξα σο κέιε ηνπ πλεξγαδφκελνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΠ) ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, γηα ηελ ελεκέξσζε πνπ καο 

παξείραλ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή CD-ROM θαη Αλζνινγίσλ απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ησλ 

νπνίσλ ε ζεκαηνινγία εκπίπηεη ζηνλ ηνκέα ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ ζηελ αξραία Διιάδα. Σν 

πξνηεηλφκελν CD-ROM, ηνπ νπνίνπ ν αξρηθφο ηίηινο ήηαλ «Ζ Αζήλα θαηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν: ε 

πφιε, νη άλζξσπνη, νη ζενί», δελ πινπνηήζεθε ηειηθά. Σα θείκελα πξνζέιαβαλ κία πξψηε κνξθή, αιιά 

γηα ιφγνπο άζρεηνπο κε ηε ζέιεζή καο ην εγρείξεκα  καηαηψζεθε ιίγν κεηά ηελ πξνθήξπμε ηνπ έξγνπ. 

Σελ ίδηα ηχρε είρε θαη ε αληίζηνηρε πξφηαζε γηα παξφκνην CD-ROM κε ζέκα ηε βπδαληηλή πφιε. 
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Πεξίιεςε  

Σν παξφλ άξζξν εμεηάδεη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο Δλαιιαθηηθνχ Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ 

ην νπνίν ζα ρξεζηκεχζεη σο βνήζεκα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Γεκφζηνο θαη 

Ηδησηηθφο Βίνο ζηελ Αξραία Διιάδα». Απηή ε αλάγθε καο ψζεζε ηέζζεξα ρξφληα 

πξηλ λα πξνηείλνπκε λα παξαρζεί έλα εθπαηδεπηηθφ CD-ROM κε ζέκα ηελ Αζήλα ηελ 

Δπνρή ηνπ Πεξηθιή. Ζ δεκηνπξγία ελφο  βνεζήκαηνο απηνχ ηνπ είδνπο θαζίζηαηαη 

θπξίσο αλαγθαία απφ ην γεγνλφο φηη νη καξηπξίεο ζεκαληηθψλ αξραηνινγηθψλ 

επξεκάησλ δελ ειήθζεζαλ ππφςε φηαλ δεκηνπξγήζεθε ην έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ 

γηα ηε ΘΔ ΔΛΠ 20, κε απνηέιεζκα ε εηθνλνγξάθεζε λα είλαη αλεπαξθήο. Χζηφζν, 

αλαξίζκεηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ξίρλνπλ άπιεην θσο ζην κεραληζκφ ηεο 

αζελατθήο δεκνθξαηίαο θαη ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηεο αξραίαο Αζήλαο ε νπνία 

ήηαλ ιακπξή, ζε έληνλε αληίζεζε κε ηε πάξηε. Σν πξνηεηλφκελν CD-ROM, πνπ 

ζρεδηάζζεθε γηα θνηηεηηθή ρξήζε, πξφθεηηαη λα θαιχςεη ηα θελά απηά. Έηζη, παξά ην 

γεγνλφο φηη ην CD ζπκπιεξψλεη ην ππάξρνλ έληππν πιηθφ, νη θνηηεηέο ζα 

ππνρξεψλνληαη λα ην κειεηνχλ ηαπηφρξνλα κε ην έληππν πιηθφ. Σν άξζξν απηφ 

εμεηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

ΑεμΑΔ, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νπηηθνχ εξγαιείνπ (visual instrument) δηδαζθαιίαο ην 

νπνίν ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θνηηεηή λα κειεηήζεη κε κε γξακκηθό ηξφπν ηελ 

πφιε ηεο Αζήλαο, ηνλ αζελαίν πνιίηε θαη ηηο θπξίαξρεο αζελατθέο ζεφηεηεο. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά   
Έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ, Δλαιιαθηηθφ Γηδαθηηθφ Τιηθφ, εθπαηδεπηηθφ CD-ROM, 

γξακκαηεηαθέο θαη αξραηνινγηθέο καξηπξίεο, εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ, νπηηθφ εξγαιείν, 

ππεξθείκελν ζε νζφλε (hypertext) 

 

 

Δηζαγσγή  

Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ), πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1998, έρεη 

ραξαθηεξηζζεί σο ε κεγαιχηεξε ελδερνκέλσο θαηλνηνκία ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληεθνληαεηία (Οκάδα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ-πληνλίζηξηα 

Γξίηζα, 2005: 298). Δθηφο ησλ άιισλ, είλαη ην κνλαδηθφ ειιεληθφ ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα πνπ πξνζθέξεη δηαρξνληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηνλ Διιεληθφ Πνιηηηζκφ 

(ΔΛΠ) ρσξίο λα απαηηείηαη ε γλψζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο. Σν πξφγξακκα ηνπ ΔΛΠ 

ζπγθξνηνχλ 14 Θεκαηηθέο Δλφηεηεο (ΘΔ) πνπ αληηζηνηρνχλ, ε θάζε κία, ζε ηξία 

εμακεληαία καζήκαηα ζπκβαηηθνχ παλεπηζηεκίνπ. Οθηψ ζεκαηηθέο ελφηεηεο είλαη 

ππνρξεσηηθέο. ε απηέο αλήθεη ε ΘΔ ΔΛΠ 20 γηα ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ βίν ησλ 

Αξραίσλ Διιήλσλ, ησλ Βπδαληηλψλ θαη ησλ Διιήλσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

νζσκαληθήο θπξηαξρίαο. Σν πξψην θαη κεγαιχηεξν ζε έθηαζε απφ ηα ηξία καζήκαηα 

πνπ δηδάζθνληαη ζηε ΘΔ ΔΛΠ 20 είλαη ν «Γεκφζηνο θαη Ηδησηηθφο Βίνο ζηελ Αξραία 

Διιάδα». Πξφθεηηαη γηα έλα αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ε ζεζκνζεηεκέλε δηδαζθαιία 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απνηειεί κία αθφκε θαηλνηνκία ηνπ ΔΑΠ.  

Ζ δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ ΔΛΠ γίλεηαη εμ απνζηάζεσο. Βαζίδεηαη 

ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο απφ απφζηαζε, δει. ζηε κάζεζε απφ 

ηππσκέλα βηβιία, ζε (5) ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο θαη 

ζην ζχκβνπιν θαζεγεηή (“face to face tutorials”) θαη ζε (4) γξαπηέο εξγαζίεο πνπ 

απνζηέιινληαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή δηαδηθηχνπ θαη ζηε ζπλέρεηα βαζκνινγνχληαη 

απφ ηνλ ζχκβνπιν θαζεγεηή (πξβ. Sharon-Loya-Epstein-Mermelshtein-Perl-Klemes, 

2005: 148). Δίλαη γλσζηφ φηη ζε απηφ ην είδνο κάζεζεο θπξίαξρνο είλαη ν ξφινο φρη 

ηνπ δηδάζθνληνο, πνπ κεηαδίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηνλ θνηηεηή γηα λα ηηο αθνκνηψζεη, 
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αιιά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ· ην  ζηνηρείν απηφ αλαιακβάλεη ρξέε δηδάζθνληνο 

ζηε κάζεζε απφ απφζηαζε, ελψ ν θαζεγεηήο παίδεη ζπκπιεξσκαηηθφ αιιά 

αλαβαζκηζκέλν ξφιν, δει. ζπκβνπιεχεη, ελζαξξχλεη θαη εκςπρψλεη ζε ζπιινγηθφ ή 

αηνκηθφ επίπεδν. πσο έρεη πξφζθαηα δηαηππσζεί, ε λέα απηή κνξθή εθπαίδεπζεο 

«ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή πψο λα καζαίλεη κφλνο ηνπ θαη πψο λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα 

πξνο κία επξεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο» (Ληνλαξάθεο, 2001α: 185).    

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, σζηφζν, ε Οκάδα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΟΓΠ) 

ηεο ΘΔ ΔΛΠ 20 ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε δηδαζθαιία ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ 

απφ απφζηαζε δπζρεξαίλεηαη απφ ηελ έιιεηςε εηθνλνγξαθηθνχ πιηθνχ· θαη φηη 

ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ βίνπ, φπσο είλαη ε εμσηεξηθή 

εκθάληζε ηεο αξραίαο Αζήλαο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ αξρψλ ηεο, γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο ζηνπο θνηηεηέο κέζσ εηθφλσλ πνπ επεμεγνχληαη κε ζχληνκα 

πιεξνθνξηαθά θείκελα. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα εμεηάζνπκε πξψηα (Η) ηελ 

αλάγθε αλάπηπμεο Δλαιιαθηηθνχ Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ βαζηζκέλνπ ζε αξραηνινγηθά 

επξήκαηα πνπ ξίρλνπλ θσο ζηελ εκθάληζε ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ θαη ζην κεραληζκφ 

ηεο δεκνθξαηίαο ηεο θπξίσο θαηά ηνλ 5
ν
 αη. π.Υ. ηε ζπλέρεηα (ΗΗ-ΗV) ζα 

αζρνιεζνχκε κε πξφηαζε ηεο ππνγξαθφκελεο πληνλίζηξηαο λα παξαρζεί έλα 

εθπαηδεπηηθφ CD-ROM, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ΑεμΑΔ, κε αληηθείκελν ηελ 

Αζήλα ζηελ «Δπνρή ηνπ Πεξηθιή». Σν πξνηεηλφκελν CD-ROM, ζην πεξηερφκελν θαη 

ζηε δηάξζξσζε ηνπ νπνίνπ ζα αλαθεξζνχκε ιεπηνκεξψο, ζα πξννξίδεηαη γηα αηνκηθή 

ρξήζε θαη ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ηεο ΘΔ ΔΛΠ 20. Απηνχ ηνπ είδνπο 

ην CD-ROM ζα δηαθέξεη νπζηαζηηθά, φπσο ζα δείμνπκε, απφ παξφκνηνπο ςεθηαθνχο 

δίζθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ θαη κεξηθά ρξφληα ζηελ ειιεληθή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε γηα δηδαζθαιία ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. 

 

 

Ι. Η αλάγθε αλάπηπμεο Δλαιιαθηηθνύ Γηδαθηηθνύ Υιηθνύ    

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε ηα έηε 1998-2000 γηα ην δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ βίν ζηελ αξραία Διιάδα είλαη ζε έληππε κνξθή. Απνηειείηαη απφ έλα 

ζπιινγηθφ ηφκν πνπ αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία, ζηελ θνηλσληθή δνκή, ζηελ 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή θαη νξγάλσζε θαζψο θαη ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ζεζκνχο 

ηεο πφιεο-θξάηνπο ε νπνία θπξηαξρεί θαηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν· ζηνλ ηφκν 

πεξηέρνληαη επίζεο δχν γεληθφηεξεο ζπκβνιέο γηα ηελ αξραία ειιεληθή νηθνλνκία θαη 

ζξεζθεία. Σν πξψην θεθάιαην εμεηάδεη ηε γέλεζε, ηελ εμέιημε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αξραίαο ειιεληθήο πφιεο (ζέζε, κέγεζνο, θνηλσληθή δνκή), ηελ πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή νξγάλσζε ησλ ειεχζεξσλ πνιηηψλ θαζψο θαη ηελ ηδηφηεηα, ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηνλ 5. αη. π.Υ. θπξίσο 

ζηελ Αζήλα θαη ζηε πάξηε  (Μήιηνο, 2000: 23-113). Σν δεχηεξν θεθάιαην 

πξαγκαηεχεηαη ηελ πνιηηηθή δσή θαη θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

πάξηεο απφ ηελ αξρατθή πεξίνδν σο ηελ θιαζηθή· πεξηέρεη φκσο θαη ζχληνκεο 

αλαθνξέο ζηε δηθαζηηθή, ζηξαηησηηθή θαη ζξεζθεπηηθή δσή ησλ δχν απηψλ πφιεσλ 

θαηά ηνλ 5
ν
 θαη 4

ν
 αη. π.Υ. (Μπηξγάιηαο, 2000α: 115-238). Σν ηξίην θεθάιαην, 

ηηηινθνξείηαη «Ζ νηθνλνκία ζηελ αξραηφηεηα», σζηφζν αλαθέξεηαη κάιινλ ζηελ 

ηζηνξία θαη παξαγσγή ηνπ λνκίζκαηνο παξά ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο πφιεο-

θξάηνπο· εμαίξεζε απνηεινχλ ιίγεο ζειίδεο γηα ηελ Αζήλα ηεο νπνίαο ηνλ ζηαζκεηηθφ 

θαλφλα πηνζέηεζαλ αξγφηεξα νη ειεπθίδεο φρη φκσο θαη νη Πηνιεκαίνη 
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(Παπαεπζπκίνπ, 2000: 239-77). Σνλ ηδησηηθφ βίν θαιχπηεη ην ηέηαξην θεθάιαην πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζην γάκν θαη ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ζεζκνχο ζηελ Αζήλα θαη ζηε 

πάξηε ησλ θιαζηθψλ θπξίσο ρξφλσλ (Πεηξνπνχινπ, 2000: 279-329). Σν βηβιίν 

νινθιεξψλεηαη κε έλα πέκπην θεθάιαην γηα ηελ αξραία ειιεληθή ζξεζθεία  

(Μπηξγάιηαο, 2000β: 331-97). Απφ ηα πέληε θεθάιαηα ην ηξίην θαη ην πέκπην έρνπλ 

ηεζεί εθηφο χιεο απφ ηε δηδαθηηθή νκάδα ηεο ΘΔ ΔΛΠ 20 ιφγσ εγγελψλ αδπλακηψλ 

είηε ζηελ πξνζέγγηζε θαη πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο είηε ζηε ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ.  

Ζ Αζήλα θαη ε πάξηε, ζηηο νπνίεο επηθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελ 

ιφγσ βηβιίνπ, πξνζθέξνληαη γηα ηε κειέηε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ ζηελ 

αξραία Διιάδα, επεηδή ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο γξακκαηεηαθώλ καξηπξηψλ γηα ηηο 

δχν απηέο πφιεηο. Χζηφζν γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηελ Αζήλα ησλ θιαζηθψλ 

ρξφλσλ (5
ν 

θαη 4
ν
 αη. π.Υ.) θαη ιηγφηεξα γηα ηε πάξηε (πξβ. Garland, 2001: 19). 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε Αζήλα, εθηφο απφ γξακκαηεηαθέο καξηπξίεο, καο 

θιεξνδφηεζε θαη αλαξίζκεηα αξραηνινγηθά επξήκαηα. Απηά έρνπλ ζπλήζσο ηε 

κνξθή ζεκειίσλ ή εξεηπίσλ νηθνδνκεκάησλ θαη άιισλ θηηζκάησλ, αγαικάησλ, 

αλαγιχθσλ, αγγείσλ, θαζεκεξηλψλ αληηθεηκέλσλ γηα δεκφζηα ή ηδησηηθή ρξήζε, 

ελεπίγξαθσλ ιίζηλσλ ζηειψλ, λνκηζκάησλ, θ.ιπ. Πξφθεηηαη δει. γηα αξραηνινγηθέο 

καξηπξίεο πνπ ξίρλνπλ άπιεην θσο ζην ραξαθηήξα, ζηε θπζηνγλσκία θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο πφιεο--θξάηνπο (γηα ηε δηαθνξά ηνπ «ραξαθηήξα» απφ ηε 

«θπζηνγλσκία» ηεο πφιεο, βι. ηεθάλνπ-ηεθάλνπ, 2005: 250-1).     

Σηο καξηπξίεο απηέο σζηφζν δελ έιαβαλ ππφςε νη δεκηνπξγνί ησλ δχν πξψησλ 

θεθαιαίσλ γηα ην δεκφζην βίν ζην έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ (Μήιηνο, 2000: 23-100· 

Μπηξγάιηαο, 2000α: 115-209). Αληίζεηα ζηα επφκελα θεθάιαηα γίλεηαη ρξήζε, έζησ 

θαη πεξηνξηζκέλε, εηθφλσλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ (Παπαεπζπκίνπ, 2000: 244, 247-51· 

254-7, 265-66, 268· Πεηξνπνχινπ, 2000: 298-301, 307, 312, 317· Μπηξγάιηαο, 

2000β: 337-8, 343-4, 346, 355-6, 375). Χζηφζν κφλν ζε δχν πεξηπηψζεηο έρεη 

θαηαβιεζεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ε εηθφλα „λα δηδάζθεη απφ κφλε ηεο‟ ζχκθσλα κε 

βαζηθή αξρή ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ πξνζζήθεο πιεξνθνξηαθήο παξαγξάθνπ ζρεηηθήο κε ηελ εηθφλα, 

αθξηβψο θάησ απφ ηε ιεδάληα, ε νπνία μερσξίδεη απφ ην ηξέρνλ θείκελν κε ζθίαζε 

ψζηε λα πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ θνηηεηή. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ε εηθφλα 

απνηειεί ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο πνπ ν θνηηεηήο θαιείηαη λα εθηειέζεη 

(Πεηξνπνχινπ, 2001: 923-4) κε ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα πξνο κία «πνξεία 

απηνκάζεζεο» .  

Έηζη, αλ θαη ηα δχν πξψηα θεθάιαηα πιεξνθνξνχλ ηνπο θνηηεηέο φηη ε αζελατθή 

δεκνθξαηία ζηεξηδφηαλ ζε ζεζκηθά φξγαλα φπσο είλαη νη ελλέα άξρνληεο, ε Βνπιή 

θαη ηα Γηθαζηήξηα, δελ ππάξρνπλ ζην βηβιίν εηθφλεο ή πεξηγξαθέο ηεο Αξραίαο 

Αγνξάο φπνπ βξίζθνληαλ ζπγθεληξσκέλα ηα θηήξηα πνπ ζηέγαδαλ απηά ηα φξγαλα. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα αληηθείκελα ή ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 

Αζελαίνη ζην ρψξν ηεο Αγνξάο θαηά ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ νη νπνίεο 

απνζθνπνχζαλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκνθξαηίαο θαη ζηελ απνηξνπή ηεο δηαθζνξάο 

ησλ δηθαζηψλ. Πξαθηηθέο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη 1) ε νζηξαθνθνξία θαηά ηελ νπνία, 
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ζχκθσλα κε ην λφκν γηα ηνλ νζηξαθηζκό, θάζε πνιίηεο έθεξε ζηελ Αγνξά έλα  

όζηξαθν (ζξαχζκα αγγείνπ) πάλσ ζην νπνίν είρε ραξάμεη ην φλνκα απηνχ πνπ 

ζεσξνχζε επηθίλδπλν γηα ηε δεκνθξαηία· εμνξηδφηαλ απηφο ηνπ νπνίνπ ην φλνκα 

εκθαληδφηαλ ηνπιάρηζηνλ ζε 6.000 φζηξαθα, θαη 2) ε θαζεκεξηλή θαηαλνκή ησλ 

δηθαζηψλ ζηα δηθαζηήξηα κέζσ πξσηφηππσλ κεραλεκάησλ θιήξσζεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ ππάξρεη θακία εηθφλα ή πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ρεηξίζηεθαλ νη Αζελαίνη ηηο εηζθνξέο ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, νη νπνίεο ήηαλ 

κία ζεκαληηθή πεγή δεκφζησλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ην πξψην θεθάιαην ηνπ 

δηδαθηηθνχ βηβιίνπ. Χζηφζν ε Αθξφπνιε αλνηθνδνκήζεθε κε ρξήκαηα πνπ ε 

αζελατθή δεκνθξαηία έπαηξλε σο εηζθνξά απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηεο θαηά ηα 

ηειεπηαία ηξία ηέηαξηα ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. Απφ ηελ εηζθνξά απηή αθηέξσλαλ έλα κέξνο 

ζηελ πνιηνχρν Αζελά πνπ ιαηξεπφηαλ πάλσ ζηνλ ηεξφ βάρν. Με άιια ιφγηα, νη 

αξραηνινγηθέο καξηπξίεο απφ ηελ Αγνξά θαη ηελ Αθξφπνιε παξέρνπλ πινχζην 

εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ φρη κφλν γηα ηα ηεξά νηθνδνκήκαηα αιιά θαη γηα ηα δεκφζηα 

θηήξηα ή γηα ηνπο ρεηξηζκνχο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, πξάγκα 

πνπ δελ ζπκβαίλεη αληίζηνηρα κε ηελ αξραία αγνξά θαη ηελ αθξφπνιε ηεο πάξηεο.   

Με αθεηεξία ηε ζχγθξηζε απηψλ ησλ δχν πφιεσλ απφ ηνλ Θνπθπδίδε, ζα 

δείμνπκε ζηε ζπλέρεηα φηη ηα νηθνδνκήκαηα πνπ θηίζζεθαλ επί Πεξηθιή ζηελ 

Αθξφπνιε, πξνο ηηκήλ ηεο Αζελάο, θαζψο θαη ηα θηήξηα πνπ αλεγέξζεθαλ κεηά ηνπο 

κεδηθνχο πνιέκνπο ζηελ Αγνξά, ξίρλνπλ θσο ζηε ιακπξή εκθάληζε ηεο πφιεο θαηά 

ηε ιεγφκελε «Υξπζή Δπνρή» ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θηλεηά επξήκαηα απφ ηελ 

Αθξφπνιε θαη ηελ Αγνξά δηαθσηίδνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγνχζε ν κεραληζκφο ηεο δεκνθξαηίαο.  

Ο Θνπθπδίδεο (1.10.1-2) ππνγξακκίδεη ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηε πάξηε θαη 

ζηελ Αζήλα: ε πάξηε δελ είρε ηίπνηα μερσξηζηφ ζε αληίζεζε κε ηε Αζήλα πνπ είρε 

ιακπξή εμσηεξηθή εκθάληζε. Ζ αληίζεζε απηή ζηεξίδεηαη ζην επηρείξεκα φηη ε 

πάξηε δελ είρε ζπλνηθηζζεί, δελ είρε δει. έλα αζηηθφ θέληξν (ην ιεγφκελν άζηπ) κε 

ηεξά ησλ ζεψλ θαη ιακπξά νηθνδνκήκαηα, φπσο ε Αζήλα. Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηε 

πάξηε θαη ζηελ Αζήλα αθνξά θπξίσο ηνπο λανχο θαη ηα δεκφζηα θηήξηα, φρη ηηο 

θνηλέο θαηνηθίεο θαη ηα άιια ηδησηηθά θηίζκαηα, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ 5
ν
 αη. π.Υ., 

φπσο έρεη πξφζθαηα επηζεκαλζεί (Tomlinson, 2005: 61). Οη γξαπηέο καξηπξίεο θαη ηα 

πεληρξά αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηεο πάξηεο δελ καο επηηξέπνπλ λα 

ακθηζβεηήζνπκε ηελ άπνςε ηνπ Θνπθπδίδε. ηελ Αζήλα φκσο ηα πινχζηα 

αξραηνινγηθά επξήκαηα ζπκπιεξψλνπλ ή δηαθσηίδνπλ ηελ εηθφλα πνπ δίλεη φρη κφλν 

ν Θνπθπδίδεο αιιά θαη ν Πινχηαξρνο, φπσο ζα δείμνπκε ακέζσο κεηά κε δχν 

παξαδείγκαηα (1, 2) .  

Παξάδεηγκα 1 Σα ιακπξφηεξα ηεξά νηθνδνκήκαηα ρηίζηεθαλ ζην ηεξφ ηεο Αζελάο 

ζηελ Αθξφπνιε, ε νπνία ήηαλ ην ζξεζθεπηηθφ θέληξν ηεο αξραίαο Αζήλαο. Ζ 

Αθξφπνιε απέθηεζε κλεκεηψδε κνξθή ράξε ζε έλα νηθνδνκηθφ πξφγξακκα ηνπ 

Πεξηθιή πνπ μεθίλεζε ην 447 π.Υ. θαη νινθιεξψζεθε κεηά ην ζάλαηφ ηνπ (429 π.Υ.). 

ην πξφγξακκα απηφ, πνπ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο απφ ηνλ Πινχηαξρν ζηε 

βηνγξαθία ηνπ Πεξηθιή, νθείιεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ Παξζελψλα, ησλ Πξνππιαίσλ 
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θαη ηνπ ρξπζειεθάληηλνπ ιαηξεπηηθνχ αγάικαηνο ηεο Αζελάο (Hurwit, 2004: 94-105· 

Κνξξέο, 2000, 10-20). Σκήκαηα απφ ην ιακπξφ δηάθνζκν ηνπ Παξζελψλα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα Παλαζήλαηα, δει. ηελ ενξηή ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, 

εθηίζεληαη ζην Νέν Μνπζείν ηεο Αθξνπφιεσο θαη ζε κνπζεία ηνπ εμσηεξηθνχ 

(θπξίσο ζην Βξεηαληθφ Μνπζείν θαη ζην Μνπζείν Λνχβξνπ). Σν πξφγξακκα ηνπ 

Πεξηθιή ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ εηήζηα εηζθνξά (αξρηθά 460 ηάιαληα) ησλ 

ζπκκάρσλ ζηελ Αζήλα, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξηδφηαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

Αζελαίνπο ζχκθσλα κε ηνλ Θνπθπδίδε (1.19). Έλα εμεθνζηφ ηεο ζπκκαρηθήο 

εηζθνξάο απνδηδφηαλ ζηελ Αζελά σο απαξρή θαη θπιαζζφηαλ ζηελ Αθξφπνιε. Σα 

εηήζηα ζχλνια ησλ απαξρώλ απφ ηηο εηζθνξέο θάζε ζχκκαρεο πφιεο ραξάδνληαλ ζε 

κεγάιεο καξκάξηλεο ζηήιεο πνπ ζηεγάδνληαη ζήκεξα ζην Δπηγξαθηθφ Μνπζείν. Οη 

ζηήιεο κε ηηο απαξρέο γηα ηελ Αζελά επηβεβαηψλνπλ ηα ιεγφκελα ηνπ Πινπηάξρνπ 

(Πεξηθιήο 12.2.) φηη ν Πεξηθιήο ρξεζηκνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ κέξνο ησλ ρξεκάησλ ηεο 

εηζθνξάο «γηα λα ρξπζψζεη θαη λα θαιισπίζεη ηελ Αζήλα, ζα λα ήηαλ κία 

καηαηφδνμε γπλαίθα, πνπ θξεκάεη πάλσ ηεο πνιχηηκνπο ιίζνπο θαη αγάικαηα θαη 

λανχο πνπ θνζηίδνπλ ρίιηα ηάιαληα». Σα πην πάλσ νηθνδνκήκαηα θαζψο θαη 

πάκπνιια θηλεηά επξήκαηα ηεο Αθξφπνιεο παξέρνπλ πινχζην πιηθφ γηα 

εηθνλνγξάθεζε.  

Παξάδεηγκα 2 Σα ζεκαληηθφηεξα δεκφζηα νηθνδνκήκαηα ππήξραλ ζηελ Αγνξά, 

δει. ζηνλ ρψξν ΒΓ ηεο Αθξφπνιεο, πνπ δηακνξθψζεθε αξρηηεθηνληθά ζηε δηάξθεηα 

θπξίσο ηνπ 5. αη. π.Υ. Ζ Αγνξά ήηαλ ην θέληξν ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο αξραίαο Αζήλαο (βι. πξφινγν ηνπ Renfrew ζην 

Camp, 2004: 17). Έλα απφ ηα νηθνδνκήκαηα ηεο Αγνξάο, ε ιεγφκελε Πνηθίιε ηνά, 

θεκηδφηαλ γηα ηνλ έμνρν θαιιηηερληθφ δηάθνζκφ ηεο θαη πξνζέθεξε πξνζηαζία ζηνπο 

ζπγθεληξσκέλνπο ζηνλ ππαίζξην ρψξν ηεο Αγνξάο θάησ απφ θαθέο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο  (Camp, 2004: 89-96). Έλα άιιν ζεκαληηθφ θηήξην ήηαλ ε Βαζίιεηνο ηνά 

(Camp, 2004: 74-8). Δδψ είρε ηελ έδξα ηνπ θαηά ηελ εληαχζηα ζεηεία ηνπ Άξρσλ 

Βαζηιεχο, δει. ν δεχηεξνο ζηελ ηεξαξρία άξρσλ ηεο αζελατθήο θπβέξλεζεο (Camp, 

2004: 127-8), ν νπνίνο είρε αξκνδηφηεηεο ζξεζθεπηηθέο θαη λνκηθέο (Αξηζη. Αζελ. 

πνι. 57). Οη Αζελαίνη πνπ εθιέγνληαλ ζε αμηψκαηα, φπσο απηφ ησλ ελλέα αξρφλησλ, 

έδηλαλ φξθν (Πνιπδ. 8.86) φηη ζα ηεξνχλ ηνπο λφκνπο πάλσ ζε ιίζν ν νπνίνο 

βξηζθφηαλ θνληά ζηε Βαζίιεην ηνά (Camp, 2004: 129-30). Απαξαίηεην γηα ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο ήηαλ ην Βνπιεπηήξην, ην νπνίν ρηίζηεθε γηα 

λα ζηεγάζεη ηα 500 κέιε ηεο βνπιήο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

Κιεηζζέλε (Camp, 2004: 73, 76). Απφ ηηο κπζηηθέο ςεθνθνξίεο πνπ δηεμάγνληαλ 

ζηελ Αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 8
εο

 πξπηαλείαο πξνέξρνληαη ζξαχζκαηα αγγείσλ κε 

ραξαγκέλν ην φλνκα ηνπ Θεκηζηνθιή, ηνπ Αξηζηείδε ή ηνπ Κίκσλνο, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηνλ νζηξαθηζκφ ηνπο (Camp, 2004: 81, εηθ. 39). ηελ 

Αγνξά ππήξραλ επίζεο ηα αζελατθά δηθαζηήξηα (Camp, 2004: 136-46, θαη 

αλαιπηηθφηεξα, Boegehold, 1995: 10-15) θαη ην Ννκηζκαηνθνπείν ηεο πφιεο (Camp, 

2004: 161-6). Απφ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ δηθαζηεξίσλ πξνέξρνληαη πνιιά θηλεηά 

επξήκαηα. Καηλνηνκία ηνπ ηέινπο ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. ήηαλ ηα θιεξσηήξηα, δει. ζηήιεο 

κε θάζεηεο ζεηξέο εγθνπψλ ζηελ πξφζζηα πιεπξά, κία γηα θάζε αζελατθή θπιή, κέζα 
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ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχζαλ ράιθηλα πηλάθηα θαζέλα απφ ηα νπνία έθεξε εγράξαθην ην 

φλνκα ππνςήθηνπ δηθαζηή (Camp, 2004: 138, εηθ. 82-4, θαη αλαιπηηθφηεξα, 

Boegehold, 1995: 31-4, 58· Lang, 1995: 59-64). Με ηε ξίςε ιεπθψλ ή καχξσλ 

ζθαηξηδίσλ, πνπ έπεθηαλ ηπραία κέζα απφ ζσιήλα ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ 

θιεξσηεξίνπ, φξηδαλ θαζεκεξηλά απηνχο πνπ ζα ππεξεηνχζαλ σο δηθαζηέο ζηα 

δηθαζηήξηα θαη αληίζηνηρα απηνχο πνπ απαιάζζνληαλ ηελ εκέξα εθείλε απφ ηα 

δηθαζηηθά θαζήθνληά ηνπο (βι. πεξηγξαθή ηνπ Αξηζηνηέιε, Αζελ. πνι. 63-65, 2). Ζ 

αλαπαξάζηαζε ησλ θιεξσηεξίσλ ζηεξίρζεθε ζηε καξηπξία ηνπ Αξηζηνηέιε (Αζελ. 

πνι. 63.2, 64., 66.1) ε νπνία επηβεβαηψλεηαη απφ ζσδφκελν ζξαχζκα ιίζηλεο ζηήιεο 

θιεξσηεξίνπ (Boegehold, 1995: 58· Camp, 2004: 138, εηθ. 82, 3). Δπηπιένλ έρνπλ 

αλαζθαθεί δεθάδεο ζξαχζκαηα ράιθηλσλ ελεπίγξαθσλ δηθαζηηθώλ πηλαθίσλ (Lang, 

1995: 61-64· Camp, 2004: 138, εηθ. 84). ζν γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηθαζηέο 

θαηέιεγαλ ζηελ εηπκεγνξία ηνπο,   ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ 

δηδαθηηθνχ βηβιίνπ, έρνπλ βξεζεί ζηξνγγπιέο ράιθηλεο ςήθνη πνπ ρξεζίκεπαλ γηα ην 

ζθνπφ απηφ. Οη ςήθνη κε ηηο νπνίεο νη δηθαζηέο αζψσλαλ είραλ κηθξφ θνίιν άμνλα, 

ελψ απηέο κε ηηο νπνίεο θαηαδίθαδαλ είραλ αληίζεηα ζπκπαγή άμνλα (βι. Αξηζη. Αζελ. 

πνι. 68.2). Απηνχ ηνπ είδνπο ςήθνη βξέζεθαλ ζε κία πξφρεηξε πήιηλε θάιπε πνπ είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε άγλσζηε δηαδηθαζία εθδίθαζεο (Camp, 2004: 136-7, εηθ. 80-1). Σα 

δηθαζηηθά πηλάθηα θαζψο θαη άιια θξαηηθά αληηθείκελα απφ ραιθφ, θαηαζθεπάδνληαλ 

ζην Ννκηζκαηνθνπείν ην νπνίν βξηζθφηαλ επίζεο ζηελ Αγνξά (Camp, 2004: 161 

θ.ε.). 

Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηελ Αθξφπνιε πνπ δηαηήξεζε δηαρξνληθά ην ζξεζθεπηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο, ε Αγνξά έραζε βαζκηαία ην ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηθνχ θέληξνπ ηεο 

νρπξσκέλεο πφιεο. ηελ χζηεξε αξραηφηεηα ηα νηθνδνκήκαηά ηεο θαηαζηξάθεθαλ 

θπξίσο απφ βαξβαξηθέο, επηδξνκέο θαη αξγφηεξα θαιχθζεθαλ απφ άιια θηίζκαηα 

πνπ είραλ δηαθνξεηηθή ρξήζε (Camp 2004: 235-40 θαη 253-5· Saradi, 2006: 238-9). 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε Αγνξά ηεο αξραίαο Αζήλαο εμαθαλίζηεθε 

νινθιεξσηηθά, κε απνηέιεζκα λα ακθηβάιεη θαλείο αθφκε θαη γηα ηελ αθξηβή ζέζε 

ηεο (βι. πξφινγν Renfrew ζην Camp, 2004:17). Σα ζεκέιηα ησλ θηεξίσλ ηεο αξραίαο 

Αγνξάο άξρηζαλ λα έξρνληαη ζην θσο ην 1931, κε ηηο ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο ηεο 

Ακεξηθαληθήο ρνιήο Κιαζηθψλ πνπδψλ ζηελ Αζήλα. Πνιιά απφ ηα ζπνπδαηφηεξα 

νηθνδνκήκαηα, φπσο είλαη ε Βαζίιεηνο ηνά θαη ν ιίζνο πάλσ ζηνλ νπνίν νη άξρνληεο 

έδηλαλ φξθν, ην (Παιαηφ θαη Νέν) Βνπιεπηήξην, ην Ννκηζκαηνθνπείν, ηα Γηθαζηήξηα 

θαη ελδερνκέλσο ε Πνηθίιε ηνά έρνπλ αλαζθαθεί θαη ηαπηηζηεί. ήκεξα ε Αγνξά 

απνηειεί ην κεγαιχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν αξραηνινγηθφ πάξθν πνπ δηαζέηεη ε 

Διιάδα. ζν γηα ηα θηλεηά επξήκαηα πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζην ρψξν ηεο Αγνξάο, 

ζηεγάδνληαη ζηελ αλαθαηαζθεπαζκέλε ηνά ηνπ Αηηάινπ (Βι. πξφινγν Σηβέξηνπ ζην 

Camp, 2004: 15). Χζηφζν, παξά ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αξραίαο Αγνξάο θαη ηελ 

επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε πνπ έρνπκε γηα ην ρψξν απηφ, δελ ππάξρεη ζρεηηθή 

εηθνλνγξάθεζε θαη ελεκέξσζε ζην έληππν βηβιίν γηα ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ βίν 

ζηελ αξραία Διιάδα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ Αθξφπνιε, ζηελ νπνία θχιαγαλ ην 

ηκήκα ηεο εηζθνξάο πνπ αθηέξσλαλ θάζε ρξφλν ζηελ Αζελά.  
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Σα θελά απηά δπζρεξαίλνπλ απφ πνιιέο απφςεηο ηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαθηέαο 

χιεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο Αζήλαο κέζα ζηελ νπνία 

έδξαζε ν αζελαίνο „πνιίηεο.‟ Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζρεξεηψλ ε δηδαθηηθή 

νκάδα πξνζθεχγεη ζπλήζσο ζε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο εμνηθείσζεο ησλ θνηηεηψλ κε 

θηλεηά θαη αθίλεηα αξραηνινγηθά επξήκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Ο 

πξνβάιινληαη ζπλήζσο δηαθάλεηεο (slides) ή εηθφλεο (κέζσ powerpoint) 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, νηθνδνκεκάησλ, κλεκείσλ θαη κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ αξραία Αζήλα, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηα πξνζσπηθά αξρεία ησλ 

δηδαζθφλησλ. Καηά θαηξνχο νκάδεο θνηηεηψλ απφ ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Αζήλα μελαγνχληαη απφ ζπκβνχινπο θαζεγεηέο ζηελ αξραία Αγνξά ή ζε άιινπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία ηεο Αηηηθήο. Χζηφζν νξηζκέλα απφ απηά ηα 

ηκήκαηα ζπγθεληξψλνπλ θαη θνηηεηέο απφ πεξηνρέο εθηφο Αηηηθήο, κε απνηέιεζκα 

κφλνλ νη θνηηεηέο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά λα επσθεινχληαη ησλ 

επηζθέςεσλ απηψλ. Έηζη νη δχν πην πάλσ επαηλεηέο θαηά ηα άιια δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ κειψλ ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο πξνζθξνχνπλ ζε κία βαζηθή αξρή ηεο ΑεμΑΔ: δει. 

ζηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ αλεμαηξέησο ησλ θνηηεηψλ λα έρνπλ εμίζνπ 

πξφζβαζε ζην καζεζηαθφ πιηθφ, ζηε γλψζε.  

ΙΙ. Ο ζηόρνο δεκηνπξγίαο Δλαιιαθηηθνύ Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ γηα ηελ παξαγσγή 

CD-ROM 

Απηή ε ηειεπηαία δηαπίζησζε νδήγεζε ζην ζρεδηαζκφ Δλαιιαθηηθνχ Γηδαθηηθνχ 

Τιηθνχ ζε ςεθηαθή κνξθή γηα ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ CD-ROM. Σν 

αληηθείκελν ηνπ CD-ROM είλαη ε Αζήλα ζηελ Δπνρή ηνπ Πεξηθιή. Ζ πεξίνδνο απηή 

αλαθέξεηαη θαλνληθά ζηα έηε 461-429 π.Υ. θαηά ηα νπνία ν Πεξηθιήο νδήγεζε ηελ 

Αζήλα ζηε ιεγφκελε «Υξπζή Δπνρή» ζεζπίδνληαο σο πξψην δεκνθξαηηθφ κέηξν ηε 

κηζζνθνξά: δει. ην κηζζφ ησλ δηθαζηψλ, κε ηνλ νπνίν ακείβνληαλ αξγφηεξα θαη 

άιινη αμησκαηνχρνη, ελψ ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ. έπαηξλαλ ην κηζζφ απηφ θαη φζνη 

ζπκκεηείραλ ζηελ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ. Χζηφζν ην πην πάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα 

επεθηείλεηαη ζπρλά απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηα ρξφληα πνπ πξνεγήζεθαλ ή αθνινχζεζαλ 

ηα έηε 461 θαη αληίζηνηρα 429, έηζη ψζηε λα θαιχπηεη ηνπο κεδηθνχο πνιέκνπο ή θαη 

ην πξψην ηνπιάρηζηνλ ήκηζπ ηνπ ηέηαξηνπ αηψλα π.Υ. ε απηή ηε δηεπξπκέλε 

πεξίνδν γλσζηή σο «Δπνρή ηνπ Πεξηθιή» εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ην ελ 

ιφγσ CD-ROM. 

Ζ επηινγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε δεκηνπξγία Δλαιιαθηηθνχ Γηδαθηηθνχ 

Τιηθνχ δελ είλαη ηπραία. πσο είλαη γλσζηφ, ζηελ ΑεμΑΔ νη λέεο ηερλνινγίεο 

ελδείθλπληαη σο εξγαιεία κάζεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο θπξίσο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο νη 

παξερφκελεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηαδνζνχλ ηφζν απνηειεζκαηηθά 

κέζσ ηεο έληππεο κνξθήο (Ληνλαξάθεο, 2001α: 187). Ζ ρξήζε ηνπο ζηνρεχεη ζηνλ 

εκπινπηηζκφ θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ψζηε απηφ λα γίλεη ζηνλ 

θνηηεηή θαηαλνεηφ θαη αθνκνηψζηκν. Σν κέζν ή ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πνηθίιινπλ, επηιέγνληαη πάληνηε εθείλα πνπ είλαη θαηά πεξίπησζε πην απνδνηηθά 

πξνο φθεινο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Χζηφζν νη ςεθηαθέο κνξθέο δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

ζπκπιεξψλνπλ ζπλήζσο ην έληππν πιηθφ, κφλν ζε πην ζπάληεο πεξηπηψζεηο 

ζπληζηνχλ ην θχξην δηδαθηηθφ πιηθφ (Ληνλαξάθεο, 1998α: 154-7· ηνπ ίδηνπ, 1998β 

173-5). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ελ ιφγσ CD-ROM ζρεδηάζζεθε γηα λα 

απνηειέζεη ηκήκα ηνπ θχξηνπ (έληππνπ) δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ή 

εκπινπηίδεη  κε εηθφλεο θαη πιεξνθνξηαθά θείκελα. 
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Γηα ηε κειέηε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ ζηελ αξραία Διιάδα, νη καξηπξίεο 

ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ είλαη εθ θχζεσο ιηγφηεξν πξνζηηέο απφ ηηο 

γξακκαηεηαθέο πεγέο. Ο απινχζηεξνο ηξφπνο γηα λα γίλνπλ νη αξραηνινγηθέο 

καξηπξίεο πξνζβάζηκεο ζηνπο θνηηεηέο είλαη κέζσ αλαθνξψλ ζε εηθφλεο πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ πεξηγξαθέο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απνπζηάδεη, φπσο 

είδακε πην πάλσ, απφ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ έληππνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηε 

Θ.Δ. ΔΛΠ 20. Ζ παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ νηθνδνκεκάησλ ηεο Αζήλαο, ηνπ 

αζελαίνπ πνιίηε θαη ησλ θπξίαξρσλ ζεψλ ηεο πφιεο  είλαη σζηφζν εθηθηή κε ηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Αξθεί λα δεκηνπξγεζεί έλα CD-ROM ην νπνίν ζα 

ππνζηεξίδεη ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην. ηελ πεξίπησζε απηή ν θνηηεηήο ζα δηαβάδεη ην 

έληππν δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, ελψ ζπγρξφλσο ζα πξνζιακβάλεη κέζσ ηεο νζφλεο ηνπ 

ππνινγηζηή πάλσ ζην γξαθείν ηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ή επεμεγεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη εηθφλεο.  

Ζ ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ CD-ROM θαη ε ιεηηνπξγία 

δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη θφκβσλ ζην δηαδίθηπν έρεη απνδείμεη ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δηδαζθφκελνπ θαη ζηελ αθνκνίσζε θαη 

εκπέδσζε ησλ ελλνηψλ πνπ ηνπ παξέρεη ην γξαπηφ θείκελν (Κάββνπξα-Γξεγνξηάδνπ-

Σζαγθάλνπ, 2002: 348). Γηθηπνγξαθία, ε νπνία παξαπέκπεη ηνπο θνηηεηέο ζε 

αγγιφθσλνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ αλαθέξνληαη γεληθφηεξα ζην δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ βίν ζηελ αξραία Διιάδα, έρεη ήδε ζπληαρζεί απφ ηελ ππνγξαθφκελε Δ. 

Κφιιηα θαη είλαη αλαξηεκέλε ζην ρψξν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΑΠ γηα ηε Θ.Δ. ΔΛΠ 

20. Απφ ην 2006 είλαη ζηε δηάζεζε ησλ θνηηεηψλ γεληθφηεξα θαη ε βξαβεπκέλε 

ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηεο Αξραίαο Αγνξάο ησλ Αζελψλ, θαηά ηελ Κιαζηθή, 

Διιεληζηηθή θαη Ρσκατθή Πεξίνδν, ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ 

(http://3d.athens-agora.gr). Χζηφζν ν θνηηεηήο ηνπ ΔΑΠ δελ έρεη πιεξνθφξεζε απφ 

ην έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζεζκηθά φξγαλα θαη ην κεραληζκφ ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, ψζηε λα αλαζχξεη 

απφ ην δηαδίθηπν εηθφλεο θαη πιεξνθνξίεο. Μία πξνζπάζεηα απηνχ ηνπ είδνπο ζα 

ήηαλ φκσο, εθηφο ησλ άιισλ, ρξνλνβφξα θαη απνζαξξπληηθή γηα έλαλ πξνπηπρηαθφ 

θνηηεηή κε ζηνηρεηψδεο επίπεδν γλψζεσλ. 

Σν θελφ ζην έληππν πιηθφ ζα θαιχςεη ην πξνηεηλφκελν CD-ROM πνπ ζα παξέρεη 

ζην θνηηεηή άκεζε πξφζβαζε φρη κφλν ζηηο αξραηνινγηθέο καξηπξίεο αιιά θαη ζηηο 

γξακκαηεηαθέο πεγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο, πξάγκα πνπ ζπληζηά απφ κφλν ηνπ 

κία «αλνηθηή εθπαίδεπζε». Έηζη νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο έλα 

επέιηθην καζεζηαθφ εξγαιείν (Ληνλαξάθεο 2003:15), πνπ απνζθνπεί ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο εκπινθή· ελψ νη δηδάζθνληεο θάλνπλ ειθπζηηθφηεξν ην κάζεκά 

ηνπο, αθνχ ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ θνηηεηψλ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν 

κάζεζεο.  

ηε ρξήζε ςεθηαθψλ θεηκέλσλ κε ηε κνξθή εθπαηδεπηηθψλ CD-ROM ησλ νπνίσλ 

ε ζεκαηνινγία εκπίπηεη ζην Γεκόζην θαη ηδησηηθό βίν ζηελ αξραία Διιάδα, 

πξνεγήζεθε ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Παιαηφηεξν είλαη έλα δηπιφ CD-ROM πνπ 

πινπνηήζεθε πξηλ ιίγα ρξφληα απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη δηαλεκήζεθε ζηα 

ζρνιεία ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαηά ην έηνο 2003-04  (http://www.greek-

language.gr  κε πεξαηηέξσ αλαδήηεζε ζηνλ ζχλδεζκν «Πχιε: Γεκφζηνο Βίνο»). Ο 

έλαο  ςεθηαθφο δίζθνο αλαθέξεηαη ζην Γεκόζην Βίν, ελψ ν άιινο ζηνλ Ιδησηηθό Βίν. 

Ζ εηθνλνγξάθεζε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ δελ παξνπζηάδεηαη σζηφζν 

γεσγξαθηθά ή εμειηθηηθά, αλ θαη θαιχπηεη επηά αηψλεο (απφ ην 700 έσο ην 30 π.Υ.). 

Απηφ επηζεκάλζεθε ζην δηαδίθηπν κε αλψλπκν ζρφιην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην ελ 

ιφγσ CD-ROM δίλεη κία «νκνγελνπνηεκέλε θαη ζηαηηθή εηθφλα ηνπ αξραίνπ 
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ειιεληθνχ θφζκνπ». ζν γηα ηε ρξήζε ηνπ CD-ROM, ην ινγηζκηθφ  ζρεδηάζηεθε γηα 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βνήζεκα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο φρη ηεο ηζηνξίαο αιιά 

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ κεηάθξαζε. 

Πξφζθαηα (2006) ην δηπιφ CD-ROM αληηθαηαζηάζεθε απφ ςεθηαθφ δίζθν 

κεγαιπηέξσλ αμηψζεσλ, ζηνλ νπνίν ζπλεξγάζηεθε νκάδα παλεπηζηεκηαθψλ 

(http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio/irodotos_a_b/). Σν πεξηερφκελν ηνπ λένπ 

CD-ROM ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάιεο ελφηεηεο πνπ ηηηινθνξνχληαη «Ζξνδφηνπ 

ηζηνξίεο» θαη «Αξραία Διιάδα: ν ηφπνο θαη νη άλζξσπνη». Κάζε κία ελφηεηα 

ρσξίδεηαη ζε πέληε ππνελφηεηεο. Οη «Ζξνδφηνπ ηζηνξίεο» ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

δηδαζθαιία ζηελ πξψηε γπκλαζίνπ. Ζ ελφηεηα «Αξραία Διιάδα: ν ηφπνο  θαη νη 

άλζξσπνη» πξννξίδεηαη γηα δηδαζθαιία ζηε δεπηέξα γπκλαζίνπ. Ζ ελφηεηα απηή 

θαιχπηεη ηνλ ηδησηηθφ βίν ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη εζηηάδεη  ζηα αζιήκαηα, ζηελ 

θαηνηθία, ζηελ ελδπκαζία, ζηε δηαηξνθή θαη ζηα ζπκπφζηα 

(http://astronkyttaron.heavenforum.org/t956-topic ). 

Σφζν ην παιαηφηεξν CD-ROM φζν θαη ην λεφηεξν, πνπ πεξηέρεη ηελ ελφηεηα γηα 

ηνλ ηδησηηθφ βίν, δηαθέξνπλ απφ ην πξνηεηλφκελν CD-ROM γηα ηε ΘΔ ΔΛΠ 20 φρη 

κφλν σο πξνο ηε ζεκαηηθή αιιά θαη σο πξνο ηνπο ζηφρνπο: 1) πξννξίδνληαη φρη γηα 

αηνκηθή ρξήζε καζεηψλ αιιά γηα δηδαζθαιία ζε ζπιινγηθφ επίπεδν ζηε δεπηέξα 

ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ, 2) πεξηέρνπλ εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

εκπινπηίζεη ηε δηδαζθαιία φρη ηζηνξηθνχ καζήκαηνο, αιιά θηινινγηθνχ, δει. ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ απφ κεηάθξαζε. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζρνιηθή 

δηδαζθαιία βαζίδεηαη αληίζηνηρα ζε έληππν Αλζνιφγην κε ηίηιν «Αξραία Διιάδα. Ο 

ηφπνο θαη νη άλζξσπνη» πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ 

Βηβιίσλ γηα λα δηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο δεπηέξαο γπκλαζίνπ. Σν παιαηφηεξν 

έληππν αλζνιφγην (Καξακπάγηα-Καξακπάγηα, 1999) αληηθαηαζηάζεθε πξφζθαηα απφ 

ππνδεηγκαηηθά ζρεδηαζκέλν θαη ηππσκέλν βηβιίν (ηεθαλφπνπινο-Αληδνπιή, 2006). 

Σν λεφηεξν αλζνιφγην έρεη δνκεζεί ζε επηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο απφ ηηο νπνίεο νη έμη 

αλαθέξνληαη ζε ζπνπδαίεο αξραίεο ειιεληθέο πφιεηο (Αζήλα, πάξηε, Θήβα, 

Κφξηλζνο, Αιεμάλδξεηα) ή επηθξάηεηεο (Μαθεδνλία) πνπ άθκαζαλ θαηά ηελ αξρατθή, 

θιαζηθή θαη ειιεληζηηθή επνρή, ελψ ε έβδνκε ελφηεηα αθηεξψλεηαη ζηνλ αζιεηηζκφ 

θαη ζηα αζιήκαηα.  

Σν πξνηεηλφκελν CD-ROM γηα ηε Θ.Δ. ΔΛΠ 20 απνηειείηαη απφ έλαλ ςεθηαθφ 

δίζθν πνπ ζπκπιεξψλεη ή αληηθαζηζηά ηκήκαηα ηνπ έληππνπ δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ 

θαη πξννξίδεηαη αληίζεηα γηα αηνκηθή ρξήζε. Σν ελ ιφγσ CD-ROM έρεη σο 

αληηθείκελν ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ βίν ζηελ πφιε-θξάηνο ησλ Αζελψλ θαηά ηελ πην 

γλσζηή πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηεο. Σηηινθνξείηαη «Ζ Αζήλα ζηελ Δπνρή ηνπ Πεξηθιή: 

ε πφιε, ν πνιίηεο θαη νη θπξίαξρνη ζενί». Σα θείκελα είλαη πιεξνθνξηαθά, ε 

εηθνλνγξάθεζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε απηά θαη ην καζεζηαθφ πιηθφ παξνπζηάδεηαη 

κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πξννπηηθή.   

Μέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ CD-ROM o δηδαζθφκελνο εμνηθεηψλεηαη θάζε θνξά 

θαηά βνχιεζε κε θάπνην απφ ηα αληηθείκελα πξνο κειέηε ηνπ έληππνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ θαη ζρεκαηίδεη κία ζθαηξηθφηεξε εηθφλα γηα ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ βίν. 

πγρξφλσο ν θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο κεραληζκψλ κάζεζεο, θαζψο 

κέζα απφ ην πξνζθεξφκελν εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ κπνξεί λα παξαηεξεί, λα ζπλδπάδεη, 

λα ηεξαξρεί, λα θξίλεη θαη λα ζπγθξίλεη, λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ή ηε 

δηαρξνληθφηεηα ζεζκψλ θαη θαηλνκέλσλ: π.ρ. ηελ αιιαγή ρξήζεο γεο ζεκαληηθψλ 

πεξηνρψλ ηεο Αηηηθήο, φπσο είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη ε 

Αγνξά ηεο Αζήλαο ζηα ηέιε ηνπ 6.νπ αη. π.Υ. Με άιια ιφγηα, ν δηδαζθφκελνο δελ 

απνηειεί παζεηηθφ δέθηε, αιιά ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε γλψζε πνπ απνθηά (Λνΐδνο, 
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1998). πγρξφλσο ν θνηηεηήο εμνηθεηψλεηαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο 

πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα, ζηα νπνία παξαπέκπνπλ 

δηάθνξνη ζχλδέζκνη, θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληξπθήζεη ζηα ηκήκαηα εθείλα ηνπ 

CD-ROM πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο πινχζηνπ ζε εηθνλνγξάθεζε ςεθηαθνχ πιηθνχ απαηηεί ηε 

ρξήζε πεγψλ πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ειιεληθψλ ή μέλσλ θνξέσλ (ειιεληθέο 

αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο θαη κνπζεία ηεο Αηηηθήο θαζψο θαη μέλεο αξραηνινγηθέο 

ζρνιέο ζηελ Αζήλα) νη νπνίνη δελ είλαη πάληνηε πξνζβάζηκνη ζηνπο θνηηεηέο. Με ην 

πξνηεηλφκελν CD-ROM νη θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη 

κνπζεία ηεο Αηηηθήο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπο. Απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο θνηηεηέο ηεο Θ.Δ. ΔΛΠ 20 

θαηνηθνχλ εθηφο Αηηηθήο θαη Βνησηίαο ή πέξα απφ ηα παξαθείκελα λεζηά ηνπ 

αξσληθνχ θαη ηνπ Αηγαίνπ. Με εμαίξεζε κάιηζηα ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά, ηα 

θνληηλφηεξα θέληξα Ο ζηε λφηηα θαη θεληξηθή Διιάδα βξίζθνληαη ζηελ Πάηξα θαη 

ζηε Λάξηζα, νη νπνίεο απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ψξεο απφ ηελ Αζήλα θαη ηνλ 

Πεηξαηά. Δθηφο ηνχηνπ, ζε αληίζεζε κε ηνπο θνηηεηέο ησλ ζπκβαηηθψλ 

παλεπηζηεκίσλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ Δ.Α.Π. είλαη εξγαδφκελνη. πρλά 

ππνζηεξίδνπλ νηθνγέλεηα θαη νξηζκέλεο θνξέο δελ έρνπλ δηαζέζηκν ρξφλν γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ Ο, πφζν κάιινλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε «εμσζρνιηθέο»  

δξαζηεξηφηεηεο.  

. 

ΙΙΙ. Πεξηερόκελν θαη δηάξζξσζε ηνπ CD-ROM 

ην πξνηεηλφκελν CD-ROM νη πιεξνθνξίεο νξγαλψλνληαη κε ηε κνξθή ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ ζε νζφλε (hypertext), ην νπνίν απνηειεί έλα κε γξακκηθό θείκελν. Σν 

ππεξθείκελν πεξηιακβάλεη εηζαγσγή θαη έλδεθα ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ 

ζπλνδεχνληαη κε ρξνλνιφγην, γισζζάξην θαη βηβιηνγξαθία. Ζ εηθνλνγξάθεζε μεθηλά 

απφ ηελ αξρηθή ζειίδα (home page), δει. ηελ θεληξηθή νζφλε ηνπ ππεξθεηκέλνπ. Δδψ 

θπξηαξρεί θσηνγξαθία (Αθξφπνιε) ηνπ πην ραξαθηεξηζηηθνχ κλεκείνπ ηεο Αζήλαο 

ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιή, δεμηά ηεο νπνίαο εκθαλίδνληαη νη ηίηινη ηεο εηζαγσγήο θαη 

ησλ έλδεθα θεθαιαίσλ ηνπ θεηκέλνπ.  

 

 Δηζαγσγή 

 Ο ρψξνο  

 Ζ πφιε (ην άζηπ) θαη ε χπαηζξνο ρψξα 

 Ζ αζθάιεηα ηεο πφιεο-θξάηνπο 

 Ο αζελαίνο πνιίηεο  

 Ζ Αγνξά 

 Ζ αζηηθή θαη ε αγξνηηθή θαηνηθία  

 Σα έξγα θνηλήο σθέιεηαο 

 Οη θπξίαξρεο ζεφηεηεο θαη ε ιαηξεία ηνπο  

 Σα ηεξά θαη νη ενξηέο ηνπο 

 Ζ νηθνλνκία θαη ην λφκηζκα  

 ςεηο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα  

 Υξνλνιφγην 

 Γισζζάξην 

 Βηβιηνγξαθία 

 

ηα θεθάιαηα απηά ν θνηηεηήο κπνξεί λα πξνρσξήζεη γξακκηθά ή επηιεθηηθά, δει. 

κε κε γξακκηθό ηξόπν, κέζσ ηεζζάξσλ επηινγψλ: α) απφ ηελ θεληξηθή νζφλε, β) απφ 
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ηνλ ράξηε ηνπ ππεξθεηκέλνπ πνπ δείρλεη ην δέληξν κε ηα θεθάιαηα θαη ηα 

ππνθεθάιαηα, γ) απφ ην ιεπηνκεξέο κελνχ πνπ αλνίγεη κε ην άγγηγκα ηνπ πνληηθηνχ 

ζηε γσλία ηεο νζφλεο, δ) απφ ην επί κέξνπο κελνχ ην νπνίν βξίζθεηαη ζην πάλσ 

κέξνο ηεο νζφλεο θαη πεξηιακβάλεη κφλν ηα έλδεθα θεθάιαηα.  

Ζ Δηζαγσγή θαηαηνπίδεη ηνλ θνηηεηή γηα ηελ πφιε ηεο θιαζηθήο Αζήλαο ζε ζρέζε 

κε ηα ζεκαηηθά αληηθείκελα πνπ αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά ζηα επφκελα έλδεθα 

θεθάιαηα. Κάζε έλα απφ ηα θεθάιαηα απηά αξρίδεη κε κία κηθξή εηζαγσγηθή 

παξάγξαθν πνπ ελεκεξψλεη ηνλ θνηηεηή γηα ηα επί κέξνπο ζέκαηα. Ζ παξνπζίαζε 

ηνπ ζέκαηνο ηνπ CD-ROM απφ ηελ εηζαγσγή θαη κεηά είλαη εμειηθηηθή, πξνρσξά απφ 

ην πην γεληθφ ζην πην εμεηδηθεπκέλν, αιιά ε πινήγεζε δελ είλαη αλαγθαζηηθά 

επζχγξακκε. Ζ εηζαγσγή πξνεηνηκάδεη ηνλ θνηηεηή κέζσ ησλ ιεγφκελσλ 

«ππεξδεζκψλ» (links) λα κεηαθέξεηαη ζην θεθάιαην πνπ επηζπκεί, ρσξίο λα είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη κία «γξακκηθή» αλάγλσζε, δει. απφ ηελ αξρή έσο ην 

ηέινο. Έηζη ε κάζεζε γίλεηαη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθή εκπεηξία θαη ιηγφηεξν 

απαίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Figueroa, 1992: 20). 

Με ηνλ ίδην ηξφπν, κέζσ ππεξδεζκψλ, ν θνηηεηήο θαηεπζχλεηαη απφ έλα ζεκείν 

ηνπ CD-ROM ζε άιιν. Απηφ ζπκβαίλεη π.ρ. φηαλ έλα ζέκα αλαθέξεηαη αθξνζηγψο ζε 

κία ζεκαηηθή ελφηεηα, αιιά αλαιχεηαη εθηελψο ζε κία άιιε. Έηζη απνθεχγνληαη νη 

επηθαιχςεηο. Ζ ππεξζχλδεζε ζπληειείηαη θαη κε «θνπκπηά ελεξγεηψλ», δει. ζχκβνια 

ηνπνζεηεκέλα ζην αξηζηεξφ θαη ζην θάησ πεξηζψξην ηεο νζφλεο, ηα νπνία είηε 

παξαπέκπνπλ ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ, ζην ρξνλνιφγην, ζην γισζζάξην θαη ζηε 

βηβιηνγξαθία, είηε θαηεπζχλνπλ ηνλ ρξήζηε ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα ή ζηελ έμνδν, 

δει. πίζσ ζηελ αξρηθή νζφλε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ιεγφκελνο «ειηδνδείθηεο», 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο νζφλεο, πεξηέρεη ηα ζρεηηθά θάζε θνξά κε ην ζέκα αξραία 

ειιεληθά θείκελα ζε λενειιεληθή απφδνζε. ην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ ππάξρνπλ θαη 

εηθνλίδηα πνπ θαζνδεγνχλ ηνλ θνηηεηή ζε πξφζζεηεο πιεξνθνξηαθέο πεγέο 

(πξνζσπνγξαθηθά ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεγή ησλ εηθφλσλ, επεμεγήζεηο 

θ.ιπ.). 

Κχξην άμνλα ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηνπ έξγνπ απνηεινχλ: α) νη ράξηεο, ηα 

ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηα ηνπνγξαθηθά ζρέδηα ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ ρψξνπ, β) νη 

θσηνγξαθίεο, νη εηθφλεο, νη καθέηεο θαη ηα ζρέδηα αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, θηεξίσλ, 

κλεκείσλ θαη επξεκάησλ πνπ ζηεγάδνληαη θπξίσο ζε ειιεληθά κνπζεία, γ) νη 

αλαπαξαζηάζεηο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θαη έξγσλ ηέρλεο. Σα πην πάλσ 

ζπκβάιινπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ θνηηεηή κέζσ ηεο ζρεκαηνπνηεκέλεο κνξθήο ησλ 

γλψζεσλ ηηο νπνίεο πξνζιακβάλεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαηά ηε καζεζηαθή ηνπ 

πνξεία (βι. Ληνλαξάθεο, 2001β: 47·  ηάθαο –Ληνλαξάθεο, 2007: 547-8). 

 

 

IV. Η δηακόξθσζε ηνπ ΔΓΤ (CD-ROM) ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ΑεμΑΠ. 

Σν πξνηεηλφκελν ΔΓΤ, φπσο θαη ην έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

Θ.Δ. ΔΛΠ 20, έρεη ζρεδηαζζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ΑεμΑΔ. Βαζίδεηαη δει. ζηα 

ιεγφκελα πξνθείκελα θαη κεηαθείκελα, ηα νπνία είλαη αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ησλ 

θεηκέλσλ, ελψ ζπγρξφλσο ππνζηεξίδεηαη θαη εκπινπηίδεηαη απφ ηα γλσζηά σο 

δηαθείκελα, επηθείκελα, παξαθείκελα θαη πεξηθείκελα (Ληνλαξάθεο, 2001β: 47·  

ηάθαο-Ληνλαξάθεο, 2007: 545-550). 

Πξνθείκελα είλαη ηα ηκήκαηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ δίδνληαη ζπλνπηηθά θαη 

πξνεγνχληαη γεληθφηεξα ησλ θεηκέλσλ, φπσο είλαη ηα πεξηερφκελα, ε δηάξζξσζε ζε 

θεθάιαηα θαη ελφηεηεο θ.ιπ. (Ληνλαξάθεο, 2001β: 44· ηάθαο-Ληνλαξάθεο, 2007: 

545-6). ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΔΓΤ ηα πξνθείκελα ρξεζηκνπνηνχληαη 
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γηα λα ελεκεξψζνπλ ηνλ θνηηεηή ζρεηηθά κε ηα πεξηερφκελα ηνπ CD-ROM (ηίηινη 

εηζαγσγήο, θεθαιαίσλ θαη ππνθεθαιαίσλ) ζηελ αξρηθή ζειίδα ή αιινχ, φπσο είδακε 

πην πάλσ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα πξνθείκελα θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηηεηή θαη 

ηνλ πξνεηνηκάδνπλ γηα λα πινεγεζεί κε ηε ζεηξά πνπ ν ίδηνο επηζπκεί ζηα ζεκαηηθά 

αληηθείκελα ηνπ θεηκέλνπ. Άιισζηε νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πνπ 

νθείινληαη ζηελ αλάγλσζε ηνπ έληππνπ πιηθνχ, θαζηζηνχλ ηνλ θνηηεηή ηθαλφ λα 

αθνκνηψζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο λέεο πιεξνθνξίεο ηνπ Δ.Γ.Τ.   

Σα κεηαθείκελα πάιη ζπκπιεξψλνπλ ηα πξνθείκελα κε ηε κνξθή ζπλφςεσλ 

θεθαιαίσλ θαη ελνηήησλ, παξαξηεκάησλ θ.ιπ. (Ληνλαξάθεο, 2001β: 44-5· ηάθαο-

Ληνλαξάθεο, 2007: 546). ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ CD-ROM ηα 

κεηαθείκελα έρνπλ ηε κνξθή ηεο βηβιηνγξαθίαο ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα έιζεη απεπζείαο ζε επαθή κε ηηο απφςεηο εξεπλεηψλ θαη λα 

πξνβιεκαηηζζεί γηα ηηο ζπρλά αληηθξνπφκελεο ζέζεηο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ελεξγνπνηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη νμχλεηαη ε 

θξηηηθή ζθέςε ηνπ.  

ζν γηα ηα δηαθείκελα, ελαξκνλίδνπλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ θνηηεηή κε 

απηήλ πνπ πξνζιακβάλεη θαηά ηε καζεζηαθή ηνπ πνξεία, εκθαλίδνληαη δει. ζην 

δηδαθηηθφ πιηθφ σο ζπκπεξάζκαηα, δξαζηεξηφηεηεο, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο θ.α. 

(Ληνλαξάθεο, 2001β: 45). ην πξνηεηλφκελν CD-ROM ηα δηαθείκελα είλαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο πνπ πεξηέρνληαη ζε θάζε θεθάιαην. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη αζθήζεηο παξαθηλνχλ ηνλ θνηηεηή λα ειέγμεη ηνλ βαζκφ 

αθνκνίσζεο ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη λα ηηο ζπλδέζεη κε απηέο πνπ παξέρνληαη ζην 

έληππν πιηθφ. Σα δηαθείκελα κε ηε κνξθή δξαζηεξηνηήησλ θαη αζθήζεσλ βαζίδνληαη 

ζηελ αξρή ηεο κεηξεζηκφηεηαο ησλ γλψζεσλ, ε νπνία είλαη έλα απφ ηα ξεμηθέιεπζα 

ζηνηρεία ηεο ΑεμΑΔ. Ζ κεηξεζηκφηεηα εθαξκφδεηαη ζε δηαδνρηθά ζηάδηα, ψζηε ν 

ίδηνο ν θνηηεηήο λα ειέγρεη ηε καζεζηαθή ηνπ πνξεία θαη λα ηελ αμηνινγεί (Μπάλνπ, 

2001: 62). 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ ηα επηθείκελα πνπ είλαη γισζζάξηα, νξηζκνί θ.ιπ. 

(Ληνλαξάθεο, 2001β: 47· ηάθαο-Ληνλαξάθεο, 2007: 548). ην πξνηεηλφκελν CD-

ROM ηα επηθείκελα έρνπλ ηε κνξθή ρξνλνινγίνπ θαη γισζζαξίνπ. Σν ρξνλνιφγην 

θαζνδεγεί ηνλ θνηηεηή ζηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 

ζπκβαίλνπλ ηα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θηίζκαηα θαη ηα αληηθείκελα ή 

επηθξαηνχλ νη πξαθηηθέο θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θείκελα. Σν 

γισζζάξην δηεπθνιχλεη ηελ εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηερληθψλ ή άιισλ φξσλ ησλ 

νπνίσλ ε ρξήζε θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ.  

ζν γηα ηα παξαθείκελα είλαη ηα «κε γισζζηθά κέξε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

θεηκέλσλ», δει. νη πιεξνθνξίεο πνπ ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα αληιήζεη φρη κέζσ 

θεηκέλσλ αιιά κέζσ εηθφλσλ, θσηνγξαθηψλ, ζρεκάησλ θ.ιπ. (Ληνλαξάθεο 2001β: 

47· ηάθαο-Ληνλαξάθεο 2007: 547). Γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ 

ζην πξνηεηλφκελν CD-ROM ρξεζηκνπνηνχληαη ράξηεο, ζρέδηα, ζρεδηαγξάκκαηα, 

θσηνγξαθίεο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, εηθφλεο ή ζρέδηα θηεξίσλ, καθεηψλ, επξεκάησλ 

θ.ιπ. ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ έληππνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηε ΘΔ ΔΛΠ 20, 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν, φπσο είδακε, αλαιακβάλεη ην κηθξφ πιεξνθνξηαθφ θείκελν πνπ 

ζπλνδεχεη ηε ιεδάληα ηεο εηθφλαο, σο απαξαίηεην ζπκπιήξσκά ηεο, θαη μερσξίδεη κε 

ζθίαζε απφ ην ηξέρνλ θείκελν. ην πξνηεηλφκελν CD-ROM ην κηθξφ απηφ θείκελν 

εκθαλίδεηαη καδί κε ηε ιεδάληα θαηά ηε ζηηγκή πνπ ε εηθφλα κεγαιψλεη κε έλα θιηθ 

ηνπ πνληηθηνχ επάλσ ηεο. Σα παξαθείκελα, φπσο θαη ηα θείκελα ηα νπνία 

πιαηζηψλνπλ, πξνζθέξνπλ ζπρλά λέεο πιεξνθνξίεο πνπ απνπζηάδνπλ απφ ην έληππν 

πιηθφ. Οη πιεξνθνξίεο φκσο απηέο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 
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πφιεο-θξάηνπο κέζα ζηελ νπνία έδεζε θαη έδξαζε ν αζελαίνο πνιίηεο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε ην πξψην θεθάιαην ηνπ CD-ROM, ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ν θπζηθφο 

θαη δνκεκέλνο ρψξνο ηεο αξραίαο Αζήλαο γηα ηνλ νπνίν δελ γίλεηαη θαλέλαο ιφγνο 

ζην έληππν πιηθφ. 

Σέινο ηα πεξηθείκελα είλαη εκβφιηκα ππνζηεξηθηηθά θείκελα, φπσο π.ρ. κειέηεο 

πεξίπησζεο, παξαδείγκαηα, θ.ιπ. (Ληνλαξάθεο 2001β: 47, 50). ην ελ ιφγσ CD-

ROM ηα πεξηθείκελα εκθαλίδνληαη σο αξραία ειιεληθά θείκελα αλαθνξάο, ζε 

λενειιεληθή απφδνζε, κέζσ ηνπ ζειηδνδείθηε.  

Σν ΔΓΤ έρεη ζρεδηαζηεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ν ρξήζηεο λα κελ είλαη κφλν 

«αλεμάξηεηνο» σο πξνο ην ξπζκφ κάζεζεο αιιά λα δηαηεξεί επηπιένλ ην αίζζεκα 

ππεπζπλφηεηαο θαη απηνπεηζαξρίαο, δεδνκέλνπ φηη θαζίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ ν 

ίδηνο, ππεύζπλνο γηα ηνλ «απηνέιεγρφ» ηνπ (Figueroa, 1992: 21). O έιεγρνο δελ 

γίλεηαη κφλν κία θνξά ή ζπάληα, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ παξαδνζηαθή κνξθή 

εθπαίδεπζεο, θάπνηε κάιηζηα κε εληειψο ηππηθφ ραξαθηήξα. Αληίζεηα απνηειεί κία 

ζπλερή δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί φζν θαη ε κειέηε ηνπ θάζε ζέκαηνο. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν απηφ εθαξκφδεηαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγφ εκπινθή 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, κέζσ ελεξγεηψλ φπσο είλαη ε παξαηήξεζε, ε ζχγθξηζε, ν 

θξηηηθφο ζρνιηαζκφο, ε εκβάζπλζε ζηηο πεγέο, ε εξκελεία ελφο θαηλνκέλνπ κε βάζε 

ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ή απηέο πνπ απνθηψληαη εθ ησλ πζηέξσλ. Ο θνηηεηήο 

πξέπεη λα εθηειέζεη κε επηηπρία ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο 

απηνειέγρνπ (Μπάλνπ, 2001: 68-74) πξηλ πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζέκα πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θελά ζηηο γλψζεηο ηνπ .  

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην Δλαιιαθηηθφ 

Γηδαθηηθφ Τιηθφ ηεο ΔΛΠ 20 παξνπζηάδεη θαη άιια βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο ΑεμΑΔ, 

φπσο είλαη ε ζαθήλεηα. Ο δηδαζθφκελνο ρεηξίδεηαη θαη ζπκβνπιεχεηαη ην γλσζηηθφ 

πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ CD-ROM κφλνο ηνπ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία 

άιινπ πξνζψπνπ ή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ (πξβ. ηάθα-Ληνλαξάθε, 2007: 543). 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη o θνηηεηήο έρεη ήδε έλα απφζεκα απφ 

πξνυπάξρνπζεο πιεξνθνξίεο, δει. ζηνηρεία γλσζηά απφ πξνεγνχκελεο ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο ή εκπεηξίεο. Βάζεη απηψλ ν εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα πξνζεγγίζεη θάζε 

θνξά ην ζέκα, θηίδνληαο ν ίδηνο ζηαδηαθά ην δηθφ ηνπ καζεζηαθφ νηθνδφκεκα. Γηα ην 

ιφγν απηφ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ ρξήζηε ηνπ CD-ROM λα έρεη 

κειεηήζεη πξνεγνπκέλσο ηα ζρεηηθά θεθάιαηα, ελφηεηεο ή παξαγξάθνπο ηνπ έληππνπ 

πιηθνχ.  

Έλα δεχηεξν βαζηθφ γλψξηζκα ηεο ΑεμΑΔ ζην ζρεδηαζκφ θάζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

είλαη ην πινύζην πεξηβάιινλ, απηφ δει. πνπ πξνυπνζέηεη πνιιαπιφηεηα πεγψλ, 

εμάζθεζε ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πεγψλ θ.ιπ. (ηάθαο-Ληνλαξάθεο, 2007: 543). 

Απηφ μερσξίδεη επίζεο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνηεηλφκελνπ CD-ROM. Σέινο ην 

έληππν πιηθφ γηα ηε ΘΔ ΔΛΠ 20 θαη ην ελ ιφγσ CD-ROM κνηξάδνληαη απφ θνηλνχ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αιιειεπίδξαζεο (ηάθαο-Ληνλαξάθεο, 2007: 543). Λφγσ ηεο 

δνκήο ηνπ CD-ROM, ν θνηηεηήο δηαηεξεί δηαξθή θαη ακθίδξνκε ζρέζε κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ελψ θαη ηα δχν ηνλ θαζνδεγνχλ πψο λα καζαίλεη κφλνο ηνπ.   

 πλνςίδνληαο: ην ΔΓΤ φρη κφλν έρεη ζρεδηαζζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ΑεμΔ, 

αιιά εκθαλίδεη θαη βαζηθά γλσξίζκαηά ηεο. ζν γηα ην πξνηεηλφκελν CD-ROM, εδψ 

ε εηθφλα απνηειεί πξσηαξρηθή πεγή άληιεζεο γλψζεσλ θαη ε κάζεζε γίλεηαη 

εκπεηξηθή, ζε αληίζεζε κε ην ππάξρνλ έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο Θ.Δ. ΔΛΠ 20. 

Παξάιιεια, ν θνηηεηήο απνθηά θαηλνχξγηεο δεμηφηεηεο θαη ζρεκαηίδεη κία 

ζθαηξηθφηεξε εηθφλα γηα γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηα νπνία έρεη ήδε εμνηθεησζεί απφ 

ην έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ.  
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Ο ξόινο ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζηελ εθπόλεζε θαη νινθιήξσζε ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο σο πξνο ηελ ζπκβνπιεπηηθή, επηθνηλσλία θαη 

ελζάξξπλζε ησλ θνηηεηώλ ηεο ΘΔ ΔΚΠ65 ζην ΔΑΠ. 

 

The role of supervising professor in the development and completion of 

Dissertation as for advisory, communication and encouragement of students of 

ΔΚΠ65 in the Greek Open University 

 
Ισάλλεο Παπιάθεο 

Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο 

Απόθνηηνο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ  

πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΑΠ 

 «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε»  

Πάηξα, Διιάδα 

ipaylaki@otenet.gr 

Δηξήλε Γεσξγηάδε 

Γξ. Υεκηθόο,  

ΔΠ ζηε ΘΔ  «Αλνηθηή θαη  

εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε»,  

Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, 

Πάηξα, Διιάδα 

r.georgiadu@eap.gr 

 

Abstract 

In this work is presented a research that has aim the investigation of role of 

supervising professor, as for advisory, the encouragement and his communication 

with the students, in all the phases of development of dissertation in module EKP65. 

For this investigation were realised bibliographic review and qualitative research with 

unstructured interviews from five supervising, the coordinator of and six graduates of 

postgraduate program "Master in Education". The results of research showed that in 

all the phases of development of dissertation in module EKP65, the supervising 

professor provides also advices for the development and writing of dissertation and 

encourages the students so that they face the problems that they meet and they 

continue their effort. From the research it appears also that the students have the 

bigger need for advisory and communication in the initial stage that tries to determine 

the inquiring question and the subject of dissertation. Moreover, the research showed 

that supervising attends to maintain the communication with the student, using mainly 

the telephone and the e-mail. It is confirmed therefore that the supervising professor, 

constitutes for the student the supporting factor that leads to him completing his 

dissertation and to the acquisition of postgraduate title in module EKP65 of HOU.  

 

Πεξίιεςε 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη κηα έξεπλα πνπ έρεη ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή, σο πξνο ηε ζπκβνπιεπηηθή, ηελ ελζάξξπλζε θαη 

ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο θνηηεηέο, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπφλεζεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηε ΘΔ ΔΚΠ65. Γηα ηε δηεξεχλεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη πνηνηηθή έξεπλα κε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο απφ 

πέληε επηβιέπνληεο,  ηνλ ζπληνληζηή ηεο ΘΔ θαη έμη απφθνηηνπο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε».  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπφλεζεο ησλ 

ΓΔ ζηελ ΘΔ ΔΚΠ65, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηελ εθπφλεζε 

θαη ηε ζπγγξαθή ηεο ΓΔ θαη ελζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο πξνθεηκέλνπ λα 
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αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο. Απφ ηελ έξεπλα θαίλεηαη επίζεο φηη νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε αλάγθε 

γηα ζπκβνπιεπηηθή θαη επηθνηλσλία ζην αξρηθφ ζηάδην πνπ πξνζπαζνχλ λα 

θαζνξίδνπλ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ην ζέκα ηεο ΓΔ. Δπηπιένλ, ε έξεπλα έδεημε 

φηη ν επηβιέπσλ θξνληίδεη λα δηαηεξεί επηθνηλσλία κε ην θνηηεηή, ρξεζηκνπνηψληαο 

θπξίσο ην ηειέθσλν θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Δπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ φηη ν 

επηβιέπσλ θαζεγεηήο, απνηειεί γηα ηνλ θνηηεηή ηνλ ππνζηεξηθηηθφ παξάγνληα πνπ 

ηνλ νδεγεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο ΓΔ θαη ζηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

εηδίθεπζεο ζηελ ΘΔ ΔΚΠ65 ηνπ ΔΑΠ. 

 

Λέξεις κλειδιά  

Επιβλέπων Καθηγηηήρ, Διπλωμαηική Επγαζία, εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη, 
ενθάππςνζη, επικοινωνία, ζςμβοςλεςηική. 
 

 

Ειζαγωγή 
Οη θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηελ εθπαίδεπζε» (ΔΚΠ) 

ηνπ ΔΑΠ, αθνχ νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηηο ηέζζεξεηο Θ.Δ., πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο, γηα λα απνθηήζνπλ ηνλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν εηδίθεπζεο, 

ππνρξενχληαη ζηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (ΓΔ). Οη θνηηεηέο ζπλαληνχλ 

ηεξάζηηεο δπζθνιίεο απφ ηελ αξρή ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπο 

κέρξη ηελ ηειηθή παξνπζίαζε θαη ππνζηήξημή ηεο ζηελ επηηξνπή θξίζεο. ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπο, θαηά ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο 

πξνζθέξεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ, φπσο ν θαζεγεηήο ζχκβνπινο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

θνίηεζεο ηνπο ζηηο ΘΔ.  

Γεληθά ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε νη θνηηεηέο έρνπλ κεγάιε αλάγθε απφ ηελ 

ππνζηήξημε  ηνπ δηδάζθνληα. Ο Race (1999) ζεσξεί, φηη ιίγνη θνηηεηέο ηεο ΑεμΑΔ 

κπνξνχλ λα κειεηνχλ ζηεξηδφκελνη απνθιεηζηηθά ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο θαη νη 

Mills & Tait, (1996), Sander & Stevenson, (1998) θαη Tait  (2000) ππνζηεξίδνπλ φηη 

ιίγνη θνηηεηέο ζηελ ΑεμΑΔ κπνξνχλ λα κειεηνχλ κφλνη ηνπο ρσξίο ηελ αλάγθε 

αλζξψπηλεο ππνζηήξημεο. Ζ αλάγθε ππνζηήξημεο γίλεηαη  αθφκε κεγαιχηεξε θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζεο ηνπο δελ έρνπλ εθπνλήζεη εξγαζία παξφκνηα ζε βαζκφ δπζθνιίαο, βάζνο 

θαη εχξνο έξεπλαο, έθηαζε θαη επηζηεκνληθή αξηηφηεηα.. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη λα 

δηεξεπλεζνχλ αξρηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζεο κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν 

επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα ζα δηεξεπλεζεί 

ν ξφινο απηφο απφ ηηο απφςεηο ησλ απνθνίησλ θνηηεηψλ θαη ησλ επηβιεπφλησλ ηεο 

ΘΔ ΔΚΠ65 ηνπ ΔΑΠ.  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο απηήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δηεξεπλά ην ξφιν 

ηνπ επηβιέπνληα δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, γηα ηνλ 

νπνίν δελ βξέζεθαλ πνιιέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη φρη ην ξφιν ηνπ Καζεγεηή-

πκβνχινπ, γηα ηνλ νπνίν έρνπλ δηεμαρζεί πιήζνο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ εξεπλψλ. 
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Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

1. Γπζθνιίεο ζηελ εθπόλεζε δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ ζηε ΘΔ ΔΚΠ65 

Οη θνηηεηέο εκθαλίδνληαη, ζπλήζσο, αλέηνηκνη θαη αλππνςίαζηνη γηα ην εχξνο θαη 

βάζνο ηεο αλαδήηεζεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί, επεηδή πηζηεχνπλ φηη ε ΓΔ 

είλαη κηα γξαπηή εξγαζία ζαλ απηή πνπ εθπνλνχλ ζηα πιαίζηα κηαο ΘΔ, αιιά 

κεγαιχηεξεο έθηαζεο (Γεσξγηάδε, 2008)  

Απηφ φκσο δελ είλαη ην κνλαδηθφ πξφβιεκα. Ο Ληνλαξάθεο (2008), εληνπίδνληαο  

ηηο δπζθνιίεο ησλ θνηηεηψλ αλάινγα κε ηε θάζε εμέιημεο ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, 

αλαθέξεη φηη θαηά θχξην ιφγν εκθαλίδνληαη: 

 

 Σηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο 

Ζ πξψηε θαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ, 

παξνπζηάδεηαη  ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο. Ζ δπζθνιία απηή επξίζθεηαη 

ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηε δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ΓΔ 

(Γεσξγηάδε, 2008). πσο ππνζηεξίδεη ν Μαπξνεηδήο (2008) γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ΓΔ, ζα πξέπεη λα αθηεξψλεηαη αξθεηφο ρξφλνο ζηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πιαηζίνπ έξεπλαο κε βάζε ηελ 

ππάξρνπζα γλψζε. πλππνινγίδνληαο φηη ην έληππν Α, πνπ ππνβάιινπλ αξρηθά νη 

θνηηεηέο, εκπεξηέρεη πξνηάζεηο ζεκάησλ γηα ηξεηο ΘΔ, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνιιαπιαζηάδεηαη. Αλ ιεθζεί ππφςε, φηη ηελ πεξίνδν 

απηή δελ έρνπλ νξηζζεί νη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο, γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην θνηηεηή 

ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, ηφηε ε δπζθνιία λα νξίζεη ν θνηηεηήο κε ζαθήλεηα ην 

ζέκα ηεο ΓΔ, ζηεξηγκέλν πάλσ ζε ζσζηέο ζεσξεηηθέο αξρέο, είλαη κεγαιχηεξε. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απηή ε αξρηθή επηινγή ζέκαηνο δελ είλαη ζαθήο θαη γη 

απηφ δηαθέξεη απφ ηελ ηειηθή πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη κε ην έληππν Β (Γεσξγηάδε, 

2008). Οη θνηηεηέο νδεγνχληαη ζε ιαλζαζκέλε επηινγή ζέκαηνο θαη εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 

ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ππάξρνπλ θνηηεηέο απφ 

δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία, κε απνηέιεζκα λα επηζπκνχλ λα εθπνλήζνπλ ΓΔ ζε 

ζεκαηηθά πεδία ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο, νη νπνίεο φκσο ειάρηζηα πξνζθέξνπλ ζην πεδίν 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ΘΔ. 

 

 Σηελ επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο, φηαλ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ πξφηαζε γηα ην ζέκα ηεο 

ΓΔ, δελ έρνπλ νχηε ην ρξφλν αιιά νχηε θαη ηηο γλψζεηο λα δηεξεπλήζνπλ  ζσζηά  ηε 

δηεζλή θπξίσο βηβιηνγξαθία. Δπίζεο φπσο επηζεκαίλεη ν Ληνλαξάθεο.(2008), ε 

έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ηνλ ειεθηξνληθφ ηξφπν αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθίαο, νδεγνχλ 

ζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κφλν απφ έληππεο πεγέο θαη αξθεηέο θνξέο ε ειιηπήο 

γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θάλεη αθφκε δπζθνιφηεξε ηελ βηβιηνγξαθηθή 

δηεξεχλεζε. 

 

 Σηε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

Οη θνηηεηέο ππεξεθηηκνχλ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ γηα λα 

νινθιεξψζνπλ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ηελ έξεπλα θαη ηε ζπγγξαθή ηεο ΓΔ. 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη θνηηεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνλ Ηαλνπάξην, πνπ 

ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ηελ ελδηάκεζε έθζεζε, φηη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα κέρξη 

ην Μάην, πνπ πξέπεη λα παξαδψζνπλ ηελ ΓΔ, είλαη κηθξά (Ληνλαξάθεο 2008). Έηζη 

πηεζκέλνη απφ ην άγρνο ηνπ ρξφλνπ, νδεγνχληαη ζε βηαζηηθέο ελέξγεηεο φπσο γηα 
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παξάδεηγκα λα ζπλζέζνπλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ δελ έρνπλ ζηεξηρζεί ζε εθηελή 

βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη ηελ επαιήζεπζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνπο ππνζέζεσλ.  

 

 Σηελ επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ   

χκθσλα κε ην Ληνλαξάθε (2008), κηα ιαλζαζκέλε αληίιεςε, πνπ επηθξαηεί 

αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο πνπ πξφθεηηαη λα επηιέμνπλ ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

εξεπλά ηνπο, είλαη φηη ην κνλαδηθφ εξγαιείν έξεπλαο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην θαη 

θαη‟ επέθηαζε ε πνζνηηθή έξεπλα. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζε επαλαιήςεηο θαη 

έιιεηςε πξσηνηππίαο ζηηο εθπνλνχκελεο ΓΔ.  

Οη πην πάλσ δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο ζηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ 

νδεγνχλ αξθεηνχο ζε απνγνήηεπζε θαη απνηπρία, ηνπιάρηζηνλ ηελ πξψηε θνξά. ε 

πεξίπησζε δεχηεξεο απνηπρεκέλεο θξίζεο ηεο ΓΔ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ν 

θνηηεηήο δελ παίξλεη ην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν εηδίθεπζεο απφ ην ΔΑΠ.  

Γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ δπζθνιηψλ, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ ηνπο, αιιά θαη ηνλ 

ελαξκνληζκφ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (ΔΑΠ, επηηξνπή αμηνιφγεζεο, επηβιέπνληεο 

θαζεγεηέο, θνηηεηέο) κε ηε δηαδηθαζία απηή, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ 

πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ζηελ πξνεηνηκαζία, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

ΓΔ ζηελ ΘΔ ΔΚΠ65 ηνπ ΔΑΠ. Ο Ληνλαξάθεο (2007) πξνζδηνξίδνληαο θάπνηεο 

εληαίεο πξνδηαγξαθέο ζε επίπεδν Μεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ζεσξεί, φηη ε ΜΓΔ ζηελ 

ΑεμΑΔ, ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ δχν κέξε: 

 

1. Σελ βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε  πνπ εκπεξηέρεη βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, βηβιία, δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν θ.α. θαη  

2. ηελ επαιήζεπζή ηεο πνπ εκπεξηέρεη ηελ δηεξεχλεζε ηεο εγθπξφηεηαο, ηνλ έιεγρν 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηζθφπεζεο κε δηεμαγσγή έξεπλαο.  

 

Θέηεη δε σο επηπιένλ θξηηήξηα πνηόηεηαο ηεο ΓΔ: 

 Σελ πξσηνηππία θαη ην πξσηφγλσξν ηνπ ζέκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

εκθαλή απφδεημε ηεο ζπζηεκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ εξεπλεηή.  

 Σελ απζεληηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο απφ ηνλ ζπληάθηε κε ηε ζσζηή ρξήζε βηβιηνγξαθηθψλ 

παξαπνκπψλ θαη αλαθνξψλ. 

 Ζ δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο 

ηεο ΓΔ 

 Ζ πηζαλή δεκνζίεπζε ηεο ζε έγθξηην πεξηνδηθφ ή ζπλέδξην.   

Έηζη νη θνηηεηέο ηεο ΘΔ ΔΚΠ65, γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

εθπφλεζεο ΓΔ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο (Γεσξγηάδε, 2008):  

 ζηνλ πξνζδηνξηζκφ εξεπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ,  

 ζηε ρξήζε εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ,  

 ζηελ νξζή θαη πιήξε παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

απνηειεζκάησλ  

 θαη ζηελ ππφδεημε θαηεπζχλζεσλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη έξεπλα απφ 

κειινληηθνχο θνηηεηέο. 

Αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ θνηηεηή λα μεπεξάζεη ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηε ΓΔ είλαη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο. 



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

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

_____________________________________________________________________________________________ 
 

40 

  2. Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ 

ηελ θάζε ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, ζε φια ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο, 

ηνλ θνηηεηή επηβιέπεη θάπνηνο ππεχζπλνο θαζεγεηήο. Απηφο κπνξεί λα είλαη είηε 

κέινο ΓΔΠ ή δηδάζθσλ ηνπ Σκήκαηνο, είηε εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο 

αλαγλσξηζκέλεο εξεπλεηηθήο εκπεηξίαο κε ζπλάθεηα πξνο ην αληηθείκελν ηεο ΓΔ. Ζ 

δηαδηθαζία νξηζκνχ ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή γηα ηνπο θνηηεηέο απηνχο, δελ είλαη ε 

ίδηα ζε φια ηα εμ απνζηάζεσο ηδξχκαηα.  

ην ΔΑΠ ν Αθαδεκατθφο Τπεχζπλνο ζπλζέηεη νκάδεο ζπγγελψλ ζεκάησλ θαη 

πξνηείλεη επηβιέπνληα θαζεγεηή, γηα θαζεκία απφ απηέο. ε άιια ΑεμΑΔ 

παλεπηζηήκηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Cape Town (UCT), φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ ηνπ, ν επηβιέπσλ επηιέγεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θνηηεηή. ην Βξεηαληθφ 

Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (OU/UK), φπσο αλαθέξεηαη ζην εηδηθφ έληππν Α867 ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «MA in Classical studies» γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ ΓΔ, ν θνηηεηήο ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ελεκεξψλεηαη απφ ην ίδξπκα πνηνο ή 

πνηα ζα είλαη ν/ε επηβιέπσλ, πνπ ην ίδξπκα ηνπ έρεη νξίζεη.  

Ο επηβιέπσλ ΓΔ ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΑΠ αλαιακβάλεη θάπνηεο 

ηδηαίηεξεο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην ίδξπκα θαη ηνλ θνηηεηή, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη 

απφ Γεληθφ θαλνληζκφ εθπφλεζεο κεηαπηπρηαθψλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ, πνπ 

επξίζθεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ ηδξχκαηνο.  

ε εμ απνζηάζεσο ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ηνπ University of Cape Town 

(UCT), νη ππνρξεψζεηο ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή επηζεκνπνηνχληαη κε ηελ 

ππνγξαθή κλεκνλίνπ ζπκθσλίαο κεηαμχ θνηηεηή θαη επηβιέπνληα, ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ζηελ επίβιεςε ηεο ΓΔ, θαζψο θαη ην ηη κπνξεί λα 

πξνζκέλεη απφ ηελ επίβιεςε ν θνηηεηήο. Μεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξεηαη φηη ν 

επηβιέπσλ:  

 ζα ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κε ην θνηηεηή, γηα λα ζπδεηνχλ ηελ πξφνδν ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ  

 ζα δηαηππψλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην πιηθφ πνπ ππνβάιεη ν 

θνηηεηήο.  

 ζα παξέρεη ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιέο ζηνλ θνηηεηή, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ηνπ.  

 ζα παξέρεη ηε γεληθή ππνζηήξημε - ελζάξξπλζε πνπ ζα ρξεηαζηεί, επεηδή ηα 

εξεπλεηηθά έξγα είλαη ρξνλνβφξα θαη έρνπλ απαηηεηηθέο δεζκεχζεηο 

 ζα παξέρεη ζρφιηα κε γξαπηέο παξαηεξήζεηο θαη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή ζην 

θνηηεηή έγθαηξα. 

ηα θαζήθνληα πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζην OU/UK 

πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ  βνήζεηα πνπ πξέπεη λα πξνζθέξεη ζην θνηηεηή λα πξνζδηνξίζεη ην ζέκα 

ηεο ΓΔ ηνπ 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ πέληε εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθπνλήζεη ν θνηηεηήο, 

πνπ ζα απνηεινχλ ηκήκαηα ηεο ΓΔ ηνπ. 

 Ζ πξνγξακκαηηζκέλεο ηαθηηθέο επαθέο ζπλεδξηάζεηο κε ηνπο θνηηεηέο, γηα 

λα ζπδεηήζνπλ δεηήκαηα ηεο ΓΔ ηνπο. 

Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο αλαιακβάλεη 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηα ζηάδηα πνπ ν θνηηεηήο ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε θαη ηελ 

ππνρξέσζε γηα ηαθηηθή επηθνηλσλία καδί ηνπ.   
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3. Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ θνηηεηώλ θαη ν ξόινο ηνπ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή  

3.1. Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ θνηηεηώλ πνπ εθπνλνύλ ΓΔ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, απνηειεί γηα ην θνηηεηή θπζηθή ζπλέρεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ ΘΔ, αιιά ζε έλα αληηθείκελν κε πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο. Ζ έιιεηςε ζρεηηθήο εκπεηξίαο ζε παξφκνηα δηαδηθαζία δεκηνπξγεί 

επηπξφζζεηε αλάγθε ππνζηήξημεο απφ ηνλ επηβιέπνληα. Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

πνπ επηθξαηνχλ ηελ πεξίνδν ηεο εθπφλεζεο κηαο ΓΔ , είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο 

πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ πεξίνδν παξαθνινχζεζεο κηαο ΘΔ θαη απηφ δίλεη ζηε ΓΔ 

κηα μερσξηζηή βαξχηεηα. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθπφλεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο δελ ππάξρνπλ: 

 Οη Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο, νη νπνίεο είλαη πεγέο 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη ελζάξξπλζεο θαη επθαηξία γηα δηαδψζεο επηθνηλσλία κε ην 

θαζεγεηή ζχκβνπιν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ απηψλ ιχλνληαη αξθεηά 

εξσηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε κειέηε θαη ππάξρεη επθαηξία γηα εθηφλσζε 

ηνπ άγρνπο, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ ζπνπδψλ (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 

2003). 

 Οη ζπκθνηηεηέο, κε ηνπο νπνίνπο ν θνηηεηήο νδεγείηαη κέζσ ζπδεηήζεσλ θαη 

ζπλεξγαηηθψλ αζθήζεσλ ζηελ επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλψζε. Με ηνπο 

ζπκθνηηεηέο ηνπ επίζεο, ζπδεηψληαο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε ηνπο, 

ελζαξξχλεηαη θαη κεηψλεηαη έηζη ε έληαζε ηνπ άγρνπο ηνπ. 

Άξα ε κνλαρηθή πνξεία πνπ δηαλχεη ν θνηηεηήο ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, 

θαίλεηαη φηη ζηελ ηειηθή ηεο θάζε, πνπ είλαη ε πεξίνδνο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν έληνλε. Τπάξρεη κφλν ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη λα 

θαιχςεη ηελ απνπζία ησλ παξαπάλσ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ. 

Αλάγθεο γηα ππνζηήξημε δεκηνπξγνχληαη θαη ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν θνηηεηήο γηα ηε ΓΔ ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηνπ 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, είλαη θαζνξηζκέλν θαη 

δηαλέκεηαη ζηνπο θνηηεηέο απφ ηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ κε απηφ ξπζκίδνληαο νη ίδηνη ηνλ ρξφλν θαη ην ξπζκφ. 

Οη ππνρξεσηηθέο γξαπηέο εξγαζίεο πνπ ζα εθπνλήζεη ν θνηηεηήο, θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο θνίηεζεο ηνπ ζηελ ΘΔ, ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε νξηζκέλσλ θεθαιαίσλ θαη έρνπλ 

ζθνπφ λα αμηνινγήζνπλ αλ έρεη εκπεδψζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε χιε. Ζ χιε, φκσο πνπ 

ζα πξέπεη λα κειεηήζεη ν θνηηεηήο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔ ηνπ, δελ είλαη 

ζπγθεθξηκέλε θαη εμαξηάηαη απφ ην ζέκα θαη ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ ηνπ δίδνληαη λα 

εθπνλήζεη ηε ΓΔ, δεκηνπξγνχλ άγρνο θαη πξνβιεκαηηζκφ κε απνηέιεζκα ε αλάγθε 

γηα επηθνηλσλία θαη ππνζηήξημε απφ ηνλ επηβιέπνληα λα είλαη έληνλε.    

Οη Moisiewicz & Spillett (2004), αλαθέξνπλ φηη νη ζπνπδαζηέο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπο, αληηκεησπίδνπλ θνηλά πξνζσπηθά 

εκπφδηα, φπσο αδπλακία ζηελ έθθξαζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, απψιεηα ελδηαθέξνληνο, 

αίζζεκα απνκφλσζεο, ηειεηνκαλία θαη αλαβιεηηθφηεηα. ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ North Carolina at Chapel Hill αλαθέξεηαη, φηη γηα ηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο νη ιφγνη πνπ απνηεινχλ εκπφδηα θαη νδεγνχλ ζηε κε 

νινθιήξσζε ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ηνπο είλαη φηη: 

 ην λα γξάςεη θαλείο κηα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κηα εληειψο λέα 

εκπεηξία. Ζ ΓΔ είλαη ην αθαδεκατθφ έξγν πνπ ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε απφ ηνλ 

ζπνπδαζηή ζην ιφγην. 
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 ην γξάςηκν κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη κηα εμ νξηζκνχ αλεμάξηεηε 

απηφ-θαηεπζπλφκελε δηαδηθαζία. 

 ε δηπισκαηηθή εξγαζία ζεκαηνδνηεί επίζεο ηε κεηάβαζε απφ ην ζπνπδαζηή 

ζηνλ εξεπλεηή θαη ε δηαδηθαζία απηή ζπλνδεχεηαη απφ άγρνο γηα ην απνηέιεζκα. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ΘΔ ΔΚΠ65 ηνπ ΔΑΠ, πξνθεηκέλνπ λα  ππνζηεξηρζνχλ  νη 

θνηηεηέο ζηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ, ν ζπληνληζηήο ηεο ΘΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα  

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο δηνξγαλψλνπλ θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζεκηλάξηα κε ζέκα 

«Θεσξία Δθαξκνγήο θαη έξεπλαο γηα ηελ ΑεμΑΔ.» Σα ζεκηλάξηα απηά απνηεινχλ 

ζεκαληηθή πεγή ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ έρεη ν θνηηεηήο θαηά 

ηελ πεξίνδν απηή.  

 

3.2. Ο πκβνπιεπηηθόο ξόινο ηνπ επηβιέπνληα  

Ο ξφινο ηνπ επηβιέπνληα αξρίδεη κε ηε ππνζηήξημή ηνπ γηα ηε ζσζηή επηινγή  ηνπ 

ζέκαηνο ηεο ΓΔ.  Ο Kritsonis (2008) πξνηξέπεη ηνπο επηβιέπνληεο λα βνεζνχλ ην 

θνηηεηή λα πξνζδηνξίζεη ην ζέκα ηεο ΓΔ θαη λα ηνλ ελζαξξχλνπλ λα ηνπο πεη ηη ζα 

ήζειε λα θάλεη ζηελ εξγαζία ηνπ.   

Δθφζνλ πξνζδηνξηζηεί ην ζέκα ηεο ΓΔ, ν επηβιέπσλ ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχζεη 

ζην θνηηεηή γηα ηνλ ηξφπν θαη ηηο πεγέο πνπ ζα αλαηξέμεη, γηα ηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε. Ζ βνήζεηα απηή είλαη απαξαίηεηε, επεηδή ζπλήζσο ν θνηηεηήο έρεη 

ειάρηζηε αληίζηνηρε εκπεηξία.  

χκθσλα κε ηνπο Moisiewicz & Spillett (2004), ηα δπν ζπλήζε εκπφδηα πνπ 

ζπλαληνχλ νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ, είλαη ε δπζθνιία ζην ζσζηφ 

γξαπηφ ιφγν θαη ε αλαβιεηηθφηεηα. ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ απηψλ ε 

ππνζηήξημε ηνπ επηβιέπνληα θαίλεηαη φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. ην ΔΑΠ, ν 

επηβιέπσλ θαζεγεηήο, αλαιακβάλεη λα βνεζήζεη ην θνηηεηή λα ζρεδηάζεη έλα 

ξεαιηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ελαξκνληζκέλν κε ηηο 

πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ ίδξπκα θαη λα παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζή ηνπ.  Ζ Gray 

(2005), ζηελ πξψηε απφ ηα δψδεθα ζπκβνπιέο πνπ δίλεη ζηνπο επηβιέπνληεο, είλαη λα 

ηνπο πξνηξέπεη πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ θνηηεηψλ ηνπο ζην 

γξαπηφ ιφγν θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αλαβιεηηθφηεηα, λα δεηνχλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο ηνπο λα γξάθνπλ 15 έσο 30 ιεπηά εκεξεζίσο. Οη Βεξγίδεο & 

Παλαγησηαθφπνπινο (2003) δηεξεπλψληαο ηα αίηηα δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο ζην 

πξφγξακκα «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε», εληφπηζαλ σο δεχηεξε αηηία δηαθνπήο ησλ 

ζπνπδψλ ηε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ γηα κειέηε θαη ηελ 

ππνεθηίκεζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηνχλ νη ζπνπδέο ηνπο. Ζ έκπεηξε θαζνδήγεζε 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ απφ ηνλ επηβιέπνληα κπνξεί λα σζήζεη ην θνηηεηή ζε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

Σν Indiana University ζπληζηά ζηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδαζηψλ ηνπο, λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ σο πξνζσπηθφηεηεο 

θαη φρη σο αλψλπκνπο βνεζνχο εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα εξγάδνληαη κε 

φινπο θαη φρη κε απηνχο κε ηνπο νπνίνπο λνηψζνπλ πεξηζζφηεξν άλεηα θαη έρνπλ 

θνηλνχο πξνβιεκαηηζκνχο. Να ζηαζνχλ αξσγνί ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο 

δηπισκαηηθήο έξεπλαο, ζηε ζχληαμε ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο, ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο έξεπλαο, ζηε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο θαη ηέινο 

λα ξσηνχλ ηνπο ζπνπδαζηέο αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο πνπ ηνπο παξέρνπλ.  
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3.3. Ο ξόινο  ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ επηβιέπνληα κε ηνπο θνηηεηέο 

πσο αλαθέξεη ε Αζαλαζνχια-Ρέππα (2006), ε κεγαιχηεξε πεγή άγρνπο γηα ηνλ εμ 

απνζηάζεσο  θνηηεηή, κε βάζε πάληα ην κνληέιν ηνπ ΔΑΠ, είλαη νη γξαπηέο εξγαζίεο 

θαη νη ηειηθέο εμεηάζεηο. Γηα λα κεηψζνπλ απηφ ην άγρνο νη θαζεγεηέο ζχκβνπινη, 

αθηεξψλνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο ηνπο, γηα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο γξαπηέο εξγαζίεο θαη ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο. Σν γεγνλφο φηη ε 

ΓΔ παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο απφ ηηο γξαπηέο εξγαζίεο θαη απνηειεί 

θαη ηελ ηειεπηαία θαη δπζθνιφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ ηνπο ηίηινπ, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην άγρνο ζα είλαη εληνλφηεξν 

θαη επνκέλσο ζα είλαη κεγαιχηεξε θαη ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία ηνπ θνηηεηή κε ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή.  

χκθσλα επίζεο, κε ηελ Αζαλαζνχια-Ρέππα (2006) ζε έλα κνληέιν εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ν θαζεγεηήο ζχκβνπινο γηα λα ππνζηεξίμεη ην θνηηεηή ζα 

πξέπεη θαη λα γλσξίδεη θαιά θαη λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

θνηηεηή θαη ηηο ζπλέπεηέο  ηνπο. Ο Kritsonis (2008), αλαθέξεη φηη ν επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ηδηφηεηεο, ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζεκεία ηνπ 

θνηηεηή θαη ηηο πξνζσπηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. Θεσξεί πσο αλ 

θάπνηνο δελ ζθνπεχεη λα έρεη σο πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηελ επίβιεςε ηεο ΓΔ, δελ ζα 

πξέπεη λα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή, πνπ πξνυπνζέηεη πνιχ 

ρξφλν θαη αθνζίσζε. πζηήλεη αθφκε, ζηνπο επηβιέπνληεο, λα δεκηνπξγνχλ κηα 

πξνζσπηθή αιιά θαη επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο, αληηκεησπίδνληαο ηνπο 

σο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ζηφρνπο θαη θηινδνμίεο. Γίλνληαο δε πξαθηηθέο ζπκβνπιέο 

γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ επηβιέπνληα κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ, πξνηείλεη ζηνπο 

επηβιέπνληεο, λα δηαηεξνχλ γηα ηνλ θάζε θνηηεηή έλα θάθειν κε ηα ειεθηξνληθά 

κελχκαηα πνπ αληαιιάζνπλ καδί ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φπσο ππνζηεξίδεη, ζα 

κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο καδί ηνπ θαη λα παίξλνπλ ηελ 

πξσηνβνπιία λα επηθνηλσλνχλ νη ίδηνη, φηαλ παξαηεξνχλ φηη νη θνηηεηέο έρνπλ θαηξφ 

λα ην θάλνπλ. Σέινο, παξαθηλεί ηνπο επηβιέπνληεο, λα θέξλνπλ ζε επαθή θνηηεηέο 

πνπ έρνπλ παξφκνηα ζέκαηα ΓΔ. 

Ο Κφθθνο (2001), αλαθέξεη φηη γηα λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ 

θνηηεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη επηθνηλσλία 

δηδάζθνληνο-δηδαζθνκέλσλ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, κε φπνην 

κέζν είλαη πξφζθνξν (γξαπηή αιιεινγξαθία, e-mail, ηειεθσληθέο επαθέο). Παξφια 

απηά, αξθεηνί θνηηεηέο γηα ιφγνπο δηαθξηηηθφηεηαο, θνβηψλ ή έιιεηςεο 

απηνπεπνίζεζεο, απνθεχγνπλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ θαζεγεηή ζχκβνπιν θαη είλαη 

ππνρξέσζε ηνπ θαζεγεηή λα εληζρχζεη ηελ επηθνηλσληαθή ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο 

ηνπ. Αληίζηνηρα ινηπφλ ζηελ πεξίνδν ηεο εθπφλεζεο ησλ ΓΔ, ε επηθνηλσλία κε ηνλ 

επηβιέπνληα είλαη εμ ίζνπ ή θαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία. Οη Grady & Hoffman, (n.d.) 

αλαθέξνπλ φηη ην θιεηδί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή, είλαη 

λα ελεξγνπνηεί ζην κέγηζην βαζκφ ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπ, γηα λα 

δηεπθνιχλεη ηνπο ζπνπδαζηέο λα εθθξάζνπλ κφλνη ηνπο ηηο αλεζπρίεο, ηνπο θφβνπο 

θαη ηηο ακθηβνιίεο ηνπο γηα ηελ πνξεία ηεο ΓΔ.  

ην εηδηθφ έληππν (Α867) ηνπ Βξεηαληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ, ζην νπνίν 

πεξηγξάθνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ΓΔ, εκπεξηέρεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

επηθνηλσλίαο ηνπ επηβιέπνληα κε ηνλ θνηηεηή. ην ρξνλνδηάγξακκα απηφ 

θαζνξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαληήζεηο, πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν 

θνηηεηήο κε ηνλ επηβιέπνληα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα 

ηεο ΓΔ θαη ζα ιπζνχλ απφ ηνλ επηβιέπνληα νη ηπρφλ απνξίεο ησλ θνηηεηψλ. ην ίδην 
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έληππν γίλνληαη ζπζηάζεηο ζηνπο θνηηεηέο, λα ηεξνχλ ην ρξνλνδηάγξακκα απηφ, 

πεγαίλνληαο πξνεηνηκαζκέλνη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπο κε ηνλ επηβιέπνληα, γηα λα 

ζπδεηήζνπλ νπζηαζηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ΓΔ, επεηδή θαηά ηνπο κήλεο 

Ηνχιην θαη Αχγνπζην, δελ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ ζπλαληήζνπλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ν θάζε θνηηεηήο αληαπνθξίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ θαζεγεηή ζπκβνχινπ θαη θπζηθά θάζε θαζεγεηήο ζχκβνπινο έρεη ην 

δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ζηπι, ην Indiana University, γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα 

επηθνηλσλίαο, ζπζηήλεη ζηνπο επηβιέπνληεο, λα θαζηεξψζνπλ ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο 

κε ηνπο θνηηεηέο ηνπο. ηηο ζπλεδξηάζεηο απηέο ζα κπνξνχλ  λα αληαιιάζνπλ 

απφςεηο, λα ζπδεηνχλ ηηο πξνζδνθίεο, ηηο δηθέο ηνπο θαη ηνπ ζπνπδαζηή, σο πξνο ην 

ζεκαηηθφ πεδίν ηεο ΓΔ, λα εμεηάδνπλ θαηά πεξίπησζε ηελ θξηηηθή πξνο ηνπο θνηηεηέο 

θαζψο επίζεο θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο καδί ηνπο. 

 
3.4. Η ελζάξξπλζε ησλ θνηηεηώλ από ηνλ επηβιέπνληα 

Οη Βαζάια, Καθνχξεο, Λντδίδνπ-Υαηδεζενδνχινπ, Μαπξνεηδήο, & Σάζηνο, (2001) 

αλαθέξνπλ φηη φιεο νη κνξθέο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε ζπκβάιινπλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη αθαδεκατθή ππνζηήξημε ησλ 

θνηηεηψλ. πγθεθξηκέλα ε επηθνηλσλία, εθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο κειέηεο, ηελ 

επίιπζε απνξηψλ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε,  ζπκβάιιεη θαη ζηελ εκςχρσζε θαη 

ελζάξξπλζε ησλ θνηηεηψλ. Ζ Αζαλαζνχια-Ρέππα (2003) αλαθέξεη, φηη ην άγρνο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη αθνξά ηελ 

πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ην πεξηβάιινλ ζε απηφ. Ο θνηηεηήο δέρεηαη θαζεκεξηλά ηελ 

πίεζε απφ ην νηθνγελεηαθφ, επαγγεικαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ο 

θαζεγεηήο  ζχκβνπινο κπνξεί λα κεηψζεη απηέο ηηο αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ 

ελεξγεηηθή αθξφαζε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ εκςχρσζε. Με δεδνκέλν φηη ε έληαζε 

ηνπ άγρνπο γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ΓΔ είλαη απμεκέλε, απμεκέλεο 

είλαη θαη νη αλάγθεο γηα ελζάξξπλζε θαη εκςχρσζε απφ ηνλ επηβιέπνληα. 

Ο Kritsonis (2008), ππνζηεξίδεη φηη νη επηβιέπνληεο ΓΔ ζα πξέπεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο θνηηεηέο λα είλαη ζεηηθνί, ελζνπζηψδεηο, 

αηζηφδνμνη θαη ρξήζηκνη. Θεσξεί φηη είλαη θαζήθνλ ηνπο λα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

θνηηεηέο ηνπο θαη λα θαηαβάινπλ κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο, ψζηε ε ΓΔ ηνπο λα έρεη 

ηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα. Να ηνπο πξνηξέπνπλ λα επηθνηλσλνχλ θαη κε άιινπο 

θνηηεηέο πνπ εθπνλνχλ ΓΔ, φρη κφλν γηα λα αληαιιάζνπλ ηδέεο θαη απφςεηο, αιιά θαη 

γηα λα αληινχλ ζάξξνο απφ ην γεγνλφο φηη ηα πξνβιήκαηα θαη νη δπζθνιίεο είλαη 

θνηλά.  

Ζ πξψηε αηηία δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ ζην πξφγξακκα ΔΚΠ ηνπ ΔΑΠ, ζχκθσλα 

κε ηνπο Βεξγίδε & Παλαγησηαθφπνπιν (2003), είλαη θαη γηα ηα δχν θχια ν θφξηνο 

εξγαζίαο θαη νη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο γπλαίθεο νη 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Σν άγρνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο επαγγεικαηηθέο θαη 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ, νδεγνχλ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζηε 

δηαθνπή ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ ζηήξημε απφ ηνλ επηβιέπνληα ηελ πεξίνδν ηεο 

εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, πνπ νη απαηηήζεηο γηα κειέηε θαη έξεπλα θαη νη ψξεο 

απαζρφιεζεο είλαη απμεκέλεο, θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα λα απνηξέςεη ηελ 

απνγνήηεπζε θαη πηζαλφλ ηε εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ.  

H Thoits (2001), ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ χπαξμε κηαο κνξθήο νηθεηφηεηαο κεηαμχ 

επηβιέπνληα θαη ζπνπδαζηή γηα λα επνπηεπζεί δεκηνπξγηθά κία δηαηξηβή. ην Indiana 

University, αλάκεζα ζηηο ζπκβνπιέο πνπ παξέρεη πξνο ηνπο επηβιέπνληεο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνζσπηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηεο εκςχρσζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπο 

είλαη λα ζπλαληηνχληαη καδί ηνπο γηα θαθέ ή κεηά ην θαγεηφ,  δειαδή ζε πεξηζζφηεξν 
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θηιηθφ πεξηβάιινλ. Ο Jarvis (2004) αλαθέξεη, φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, ζε 

νπνηνδήπνηε πιαίζην θη αλ ιεηηνπξγνχλ, ζα πξέπεη λα εληζρχνπλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ψζηε λα δηαηεξνχλ έλα πςειφ επίπεδν απηνπεπνίζεζεο, λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ απηναμηνιφγεζε θαη λα δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα ζην νπνίν θαλέλαο 

θνηηεηήο λα κελ αηζζάλεηαη απεηιή ή αλαζηνιή. Ο επηβιέπσλ ελζαξξχλνληαο ηνπο 

θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα 

επηηχρνπλ ην ζηφρν ηεο νινθιήξσζεο ηεο ΓΔ. 

 

 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο  

Δξεπλεηηθό εξώηεκα θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

Απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε, πξνέθπςε  ε αλάγθε λα 

δηεξεπλεζεί θαηά πφζνλ επηβιέπνληεο θαη απφθνηηνη ηεο ΘΔ ΔΚΠ65, πνπ έρνπλ 

βηψζεη ηε δηαδηθαζία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπφλεζεο ΓΔ, ελζηεξλίδνληαη ηηο απφςεηο 

ησλ εξεπλεηψλ ηεο επηζθφπεζεο, σο πξνο ην ξφιν ηνπ επηβιέπνληα. Σν βαζηθφ 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ δηαηππψζεθε ήηαλ: «Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ζηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ ηεο ζεκαηηθήο 

ελφηεηαο ΔΚΠ65 ηνπ ΔΑΠ;» 

Γηα λα απαληεζεί ην παξαπάλσ εξψηεκα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε πνηνηηθή 

πεξηγξαθηθή έξεπλα πνπ είρε ηνπο εμήο επηκέξνπο ζηφρνπο. Να δηεξεπλεζεί:  

1. Καηά πφζνλ, κε πνηνπο ηξφπνπο θαη ζε πνηεο θάζεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ ν 

επηβιέπσλ θαζεγεηήο  ζπλέβαιιε κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ξφιν, ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο ΓΔ ζηελ ΘΔ ΔΚΠ65. 

2. Πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ νη απφθνηηνη θαη νη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο ηνπ 

δείγκαηνο ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο ΓΔ. 

3. Σέινο πφζν ζεκαληηθφ ζεσξνχλ ηνλ εκςπρσηηθφ θαη ελζαξξπληηθφ ξφιν ηνπ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή, πξνθεηκέλνπ νη θνηηεηέο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο 

αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εξγαζηαθφ, νηθνγελεηαθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

 

ρεδηαζκόο θαη δείγκα ηεο έξεπλαο  

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην θαη Μάξηην 2009. Σν εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ζπγθέληξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ήηαλ ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, πνπ 

πεξηείρε εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, κε ηηο νπνίεο δφζεθε ε επθαηξία λα θαηαγξαθνχλ 

ειεχζεξα νη πξνζσπηθέο απφςεηο θαη εκπεηξίεο ησλ κεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.  

Δπεηδή ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε θαη πεξηγξαθή κηαο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία βηψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο θαη ηνπο 

θνηηεηέο πνπ εθπνλνχλ ΓΔ, επηιέρηεθαλ απφ απηνχο νη πιεξνθνξεηέο πνπ έδσζαλ 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. Οη πέληε απφ ηνπο έμη επηβιέπνληεο 

πιεξνθνξεηέο (ΔΠ), επηιέρηεθαλ ηπραία απφ ηνλ θαηάινγν ησλ είθνζη έλα 

επηβιεπφλησλ ηεο ΘΔ ΔΚΠ65 ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2008-09. Ήηαλ ηξεηο γπλαίθεο 

θαη δχν άλδξεο. Ο έθηνο ΔΠ ήηαλ ν ζπληνληζηήο ηεο ΘΔ θαη ε επηινγή ηνπ έγηλε 

ζηνρεπκέλα γηα λα πξνζθεξζνχλ ζηελ έξεπλα νη πεξηζζφηεξεο δπλαηέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ ξφιν ηνπ επηβιέπνληα ζηελ εθπφλεζε ησλ ΓΔ. Ο ελ ιφγσ πιεξνθνξεηήο έρεη 

ηελ επζχλε θαηαλνκήο ησλ θνηηεηψλ ζηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο, ηελ επζχλε 

φισλ ησλ ΓΔ πνπ εθπνλνχληαη ζηελ ΔΚΠ65 απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΠ 

θαη ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο επηηξνπέο θξίζεο ησλ ΓΔ. Άξα ε θαηάζεζε ησλ απφςεσλ 

ηνπ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ πινχζηεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, ζα δηαζθάιηδε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπγθέληξσλε ε έξεπλα. Οη έμη 
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απφθνηηνη πιεξνθνξεηέο (ΑΠ) επηιέρηεθαλ ηπραία απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ 

νινθιήξσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-09. Ζ επηινγή κεγαιχηεξνπ 

δείγκαηνο ΑΠ ήηαλ δχζθνιε, επεηδή νη θνηηεηέο απηνί είραλ ήδε νινθιεξψζεη ηηο 

ζπνπδέο ηνπο θαη δελ ήηαλ εχθνιν λα βξεζνχλ ζηνηρεία γηα επηθνηλσλία καδί ηνπο.  

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ειεθηξνληθή καγλεηνθψλεζε κε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ Cool Edit Pro 2.1., ην νπνίν δεκηνπξγεί mp3 αξρεία. ηε ζπλέρεηα 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ κε ηνλ θεηκελνγξάθν WORD. Ζ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ έγηλε αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ ζε πίλαθεο νη απαληήζεηο ησλ 

πιεξνθνξεηψλ.  Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ δχν αξρεία, πνπ εκπεξηείραλ ην 

έλα ηηο απαληήζεηο ησλ επηβιεπφλησλ ζε θάζε εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο θαη ην άιιν 

ηηο απαληήζεηο ησλ απνθνίησλ.  

           

Παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

Ο ζπκβνπιεπηηθόο ξόινο ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή  

ην εξψηεκα γηα ηε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο ππνζηήξημεο 

ζπκθσλνχλ επηβιέπνληεο θαζεγεηέο θαη απφθνηηνη. πσο δήισζαλ φινη νη ΔΠ, ε 

παξέκβαζε ηνπ επηβιέπνληα είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε κηαο ΓΔ. Ο ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ηνπ επηβιέπνληα κπνξεί λα νξηζηεί 

θαη σο θαζνδήγεζε, κε ηελ έλλνηα φηη ν επηβιέπσλ δίλεη νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο ζηνπο 

θνηηεηέο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζεη λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. ινη νη ΑΠ 

δήισζαλ φηη ζεσξνχλ απαξαίηεηε, γηα ηελ πνξεία ηεο ΓΔ, ηελ θαζνδήγεζε απφ ηνλ 

επηβιέπνληα. Δπίζεο, ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξεηψλ ηνπ δείγκαηνο, απέθιηζε ην 

ελδερφκελν ππνθαηάζηαζεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ηνπ επηβιέπνληα, απφ θάπνηαο 

κνξθήο εηδηθφ έληππν ή ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα παξέρεη ην ΔΑΠ. 

Χζηφζν, νη ΔΠ ζεσξνχλ ζεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή ηελ ζπκπιεξσκαηηθή χπαξμε 

έληππνπ ή ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πνπ ζα παξέρεη ην ΔΑΠ ζηνπο 

θνηηεηέο  γηα ηηο ΓΔ. Δλδεηθηηθά έλαο ΔΠ αλαθέξεη «…Θεσξώ όηη ε ζπκβνπιεπηηθή 

θαη ε επίβιεςε από ηνλ θαζεγεηή είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθή. Πηζηεύσ όηη αλ 

δίλακε έλα CD ή έλα έληππν, όζν θαιό θαη αλ ήηαλ, από ηνπο θνηηεηέο πνπ 

ηειεηώλνπλ ηώξα ηε δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία δελ ζα ηα θαηάθεξλαλ νύηε νη 

κηζνί… Σπκπιεξσκαηηθά βέβαηα λα ππάξρεη γηα λα ηνπο βνεζήζεη λαη, όπσο 

θάπνην απιό πιηθό πνπ έρνπκε θηηάμεη εκείο αιιά όρη κόλν ην πιηθό.» 
Χο πξνο ην ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη από ηνπο επηβιέπνληεο γηα ζπκβνπιεπηηθή 

θαη θαζνδήγεζε, φινη νη απφθνηηνη δήισζαλ φηη φπνηε ρξεηάζηεθαλ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή, απηφο ήηαλ παξψλ θαη αθηέξσζε ηνλ απαξαίηεην ρξφλν. 

πσο δήισζαλ νη ηέζζεξηο απφ ηνπο έμη ΔΠ, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ γηα ηελ 

θαζνδήγεζε εμαξηάηαη απφ ηνπο θνηηεηέο «…Πάλησο είλαη γεγνλόο όηη αλάινγα κε 

ηελ αληαπόθξηζε πνπ βξίζθεη θαλείο από ην θνηηεηή θαηαλαιώλεη θαη πεξηζζόηεξν 

ρξόλν…». Σξεηο απφ ηνπο ΔΠ ζεσξνχλ πσο ππάξρεη πεξηζζφηεξνο θφξηνο εξγαζίαο 

κε ηνπο θνηηεηέο ζηελ αξρή, ζηελ ελδηάκεζε έθζεζε θαη ζην ηέινο, πνπ ζα γίλνπλ νη 

ηειηθέο δηνξζψζεηο.  

ην εξψηεκα: «πόηε ππάξρεη κεγαιύηεξε αλάγθε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

παξέκβαζεο ηνπ επηβιέπνληα;»  φινη νη επηβιέπνληεο ηνπ δείγκαηνο απαληνχλ, φηη ε 

θαζνδήγεζε  ηνπ θνηηεηή απφ ηνλ επηβιέπνληα είλαη απαξαίηεηε ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο ΓΔ. ινη επίζεο δήισζαλ φηη  ζηελ αξρή ηεο επίβιεςεο, πνπ ζα πξέπεη λα 

νξηζηεί ην ζέκα, ε αλάγθε είλαη κεγαιχηεξε, γηαηί φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηφληζαλ: «… 

από ηηο 10 πξνηάζεηο ΓΔ κε ηα έληππν Α΄ θαη Β΄ πνπ θάλνπλ νη θνηηεηέο νη 9,5 

ζέινπλ αιιαγή…».  Οη δχν απφ ηνπο έμη ΔΠ επεζήκαλαλ φηη  αξθεηνί θνηηεηέο 

ρξεηάδνληαη θαζνδήγεζε θαη ζηελ πεξίνδν ππνβνιήο ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο. 
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Σέζζεξηο απφ ηνπο έμη ΔΠ δήισζαλ επίζεο φηη θαη ζην ηέινο ππάξρεη κεγάιε 

αλαγθαηφηεηα ζπκβνπιεπηηθήο, φηαλ πξέπεη λα γξαθηεί ην ηειηθφ θείκελν θαη φπσο 

επεζήκαλαλ: «… είλαη δύζθνιν θαη ζην ηέινο, πνπ ν ρξόλνο πηέδεη, ε εξγαζία ζα 

πξέπεη λα γξαθηεί, λα είλαη πνιύ θαιή …  θαη θπξίσο πξέπεη λα βνεζήζεη ηνλ 

θνηηεηή όηαλ πξόθεηηαη λα νινθιεξώζεη γηα λα δεη αλ ππάξρνπλ ζεκεία ηα νπνία 

ηα έρεη παξαιείςεη θαη πξέπεη λα δώζεη κεγαιύηεξε ζεκαζία». 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ ΑΠ, φινη δήισζαλ φηη ζηελ έλαξμε ηεο ΓΔ ήηαλ πην 

θαζνξηζηηθή θαη απαξαίηεηε ε θαζνδήγεζε απφ ηνλ επηβιέπνληα. Ο νξηζκόο ηνπ 

ζέκαηνο ζεσξείηαη ζρεδφλ απφ φινπο κηα δχζθνιε θάζε ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ. 

«…Θεσξώ όηη ε βνήζεηα ζην ζεκείν απηό ήηαλ νπζηαζηηθή θαζώο ήκνπλ ζε 

κεγάιε ζύγρπζε ζρεηηθά κε ην ζέκα… » δήισζε έλαο απφθνηηνο. Οη ηέζζεξηο απφ 

ηνπο έμη  ΑΠ,  δήισζαλ φηη ππήξμε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα, ψζηε λα νξηζηεί 

ην ζέκα ηεο ΓΔ ρσξίο λα δειψζνπλ πσο είραλ πξφβιεκα κε απηφ. «…Τν ζέκα ήηαλ 

δηθή  κνπ ηδέα, αιιά κε βνήζεζε λα εληνπίζνπκε αθξηβώο ηη ζέινπκε λα πεηύρνπκε, 

πνην είλαη ην πξόβιεκα θαη πνην ην δεηνύκελν… », δήισζε έλαο απφθνηηνο. Άιινο 

απφθνηηνο αλαθέξεη φηη ν επηβιέπσλ ηνπ ππέδεημε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ήηαλ ηεο 

αξεζθείαο ηνπ θαη είραλ ζπλάθεηα κε ην δηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ.  

ινη νη επηβιέπνληεο ππνζηεξίδνπλ πσο νη θνηηεηέο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία αδπλαηνχλ λα νξίζνπλ κφλνη ηνπο ην ζέκα ηεο ΓΔ ηνπο. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ηνπο ζπκβνπιεχνπλ ή ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο νξίδνπλ ην ζέκα ηεο ΓΔ. «…Αλ 

δελ θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο ηη είλαη εξεπλεηηθό πξόβιεκα θαη δελ κάζεη λα ην 

εληνπίδεη δελ ζα θάλεη έξεπλα.  Άξα δελ έρεη ινγηθή εγώ λα δώζσ ην ζέκα. Τνλ 

θαζνδεγώ λα ην βξεη κόλνο ηνπ αιιά πξέπεη λα εληνπίζεη ην πξόβιεκα θαη όρη ην 

ζέκα…» επεζήκαλε έλαο επηβιέπσλ. Οη ηξεηο απφ ηνπο έμη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο 

δήισζαλ, φηη έλα θίλεηξν γηα λα θαηαθέξεη φ θνηηεηήο λα νινθιεξψζεη ηελ ΓΔ είλαη 

ην ζέκα λα ζρεηίδεηαη κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ, «…αλ δελ αξέζεη ζην θνηηεηή ην 

ζέκα πνπ θάλεη, δελ κπνξεί κεηά λα ζπλερίζεη… »αλαθέξεη ν έλαο επηβιέπσλ 

ζνλ αθνξά ηε ζπλεηζθνξά ηνπ επηβιέπνληα ζην ζηάδην ηεο αλαζθόπεζεο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, νη ηέζζεξεηο ΔΠ ζπκθσλνχλ φηη ππνδεηθλχνπλ νη ίδηνη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζα γίλεη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη νη δχν δήισζαλ φηη αξρηθά αθήλνπλ ηνλ 

θνηηεηή λα βξεη κφλνο ηνπ ηηο πεγέο . «…Δγώ δελ ηνπο ππνδεηθλύσ ηηο πεγέο αιιά 

κόλν ηνλ ηξόπν πνπ ζα ςάμνπλ, ηηο πεγέο πηζηεύσ ζα ηηο βξνπλ κόλνη ηνπο θαη έηζη 

κόλν ζα κάζνπλ …» δήισζε έλαο επηβιέπσλ. Αληίζηνηρα απφ ηνπο έμη ΑΠ νη 

ηέζζεξηο δήισζαλ, φηη θαη νη επηβιέπνληεο ππέδεημαλ ηνλ ηξφπν δηεξεχλεζεο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, αιιά θαη απηνί αληινχζαλ κφλνη ηνπο πιεξνθνξίεο.  «…Σηελ αξρή 

κε άθεζε λα ςάμσ κόλνο κνπ, όκσο κνπ ππεδείθλπε βηβιία, κνπ έζηειλε 

βηβιηνγξαθία κε e-mail, κε θαζνδήγεζε λα πάσ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ΔΑΠ, άξα κνπ 

ππεδείθλπε ζηελ πνξεία… », δήισζε έλαο απφθνηηνο. 

εκαληηθή θαίλεηαη ε  ζπλεηζθνξά ηνπ επηβιέπνληα ζηελ ηήξεζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο. πσο ππνζηήξημαλ νη ΔΠ, νη εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ΔΑΠ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο εθπφλεζεο ησλ ΓΔ εθαξκφδνληαη 

απφ ηνπο επηβιέπνληεο κε θάπνηα ειαζηηθφηεηα. Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

θνηηεηέο ζπκκεξηδφκελνη ηηο αλάγθεο ηνπο (νηθνγελεηαθέο, επαγγεικαηηθέο θ.ι.π.), λα 

εθαξκφζνπλ έλα ρξνλνδηάγξακκα απφ θνηλνχ ζρεδηαζκέλν. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

πέληε ΔΠ θαίλεηαη, φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα κφλνη ηνπο 

λα ζέζνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΓΔ θαη λα είλαη ζπλεπείο, «…Η εκπεηξία κέρξη 

ηώξα έρεη δείμεη ν θνηηεηήο κόλνο ηνπ δελ κπνξεί λα βάιεη έλα ρξνλνδηάγξακκα θαη 

λα ην ηεξήζεη..» Ο έθηνο ΔΠ ζεσξεί φηη «…Αλάινγα κε ην θνηηεηή, όπσο ππάξρνπλ 

πνιιώλ εηδώλ επηβιέπνληεο ππάξρνπλ θαη πνιιώλ εηδώλ θνηηεηέο. Υπάξρνπλ 
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θνηηεηέο πνπ είλαη πνιύ εληάμεη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ρξνληθά, πνηνηηθά, 

εξεπλεηηθά, ζην γξαπηό ιόγν θαη ππάξρνπλ θάπνηνη άιινη πνπ δελ είλαη ηππηθνί, δελ 

είλαη εληάμεη …». ινη νη ΔΠ δήισζαλ πσο ηειηθά ζην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ηίζεηαη 

ππάξρεη ειαζηηθφηεηα ζηηο εκεξνκελίεο, ηηο αλνρέο ηνπ νπνίνπ φκσο επνπηεχεη ν 

επηβιέπσλ, πνπ ππελζπκίδεη ζην θνηηεηή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φηαλ ζεσξεί φηη 

ρξεηάδεηαη. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ απνθνίησλ, φινη δήισζαλ, φηη αθνινχζεζαλ 

ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ. Σέζζεξηο απφ απηνχο, είπαλ φηη ην ρξνλνδηάγξακκα 

θηηάρηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα, ζε έλαλ δφζεθε αξθεηά κεγάιε 

ειεπζεξία ζην ηη ζα θάλεη θαη ζε έλαλ δφζεθε ην ρξνλνδηάγξακκα απφ ηνλ 

επηβιέπνληα. Σξεηο ππνζηήξημαλ, φηη ππήξρε ειαζηηθφηεηα ζηηο εκεξνκελίεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηξεηο φηη «…ππήξρε ζρνιαζηηθόηεηα θαη πίεζε από ηνλ 

επηβιέπνληα γηα ηελ ηήξεζε ησλ εκεξνκεληώλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. ».  

Σέινο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ επηβιεπφλησλ, θάλεθε ε άπνςε γηα ηελ αλάγθε 

κεγαιχηεξεο ζηήξημήο ηνπο ζην ζπκβνπιεπηηθφ ηνπο ξφιν. πσο δήισζαλ φινη, 

ππάξρεη κφλν έλα γεληθφ πιάλν ησλ ελεξγεηψλ ηνπ επηβιέπνληα γηα ηηο ΓΔ, ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη θαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ΓΔ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ΘΔ παξέρεηαη απφ ηνλ 

ζπληνληζηή πιηθφ κε βαζηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ΓΔ ζηελ ΔΚΠ65. Οη 

ηέζζεξηο απφ ηνπο ΔΠ δήισζαλ πσο έλαο ιεπηνκεξέζηεξνο θψδηθαο-πιάλν ελεξγεηψλ 

ηνπ επηβιέπνληα ζα ήηαλ θάηη ζεηηθφ θαη ζα βνεζνχζε, δειαδή  «..θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ην πώο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη θάπνηνο θνηηεηήο θαη κε πνηα 

ζεηξά ζα πξέπεη λα θάλεη θάπνηα πξάγκαηα γηα λα νινθιεξώζεη ηε ΓΔ ηνπ, αιιά λα 

έρεη θαη απηό πνπ ιέκε πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζπλαληήζεη νη επηβιέπνληεο  π.ρ. 

κειέηεο πεξίπησζεο θαη πσο ηηο αληηκεηώπηζαλ, γηα λα κεηαθεξζεί ε εκπεηξία, 

πξνβιήκαηα κε ην ζέκα κε ηνπο θνηηεηέο κε ηελ όιε δηαδηθαζία, λαη κειέηεο 

πεξίπησζεο…». κσο φινη νη επηβιέπνληεο δήισζαλ φηη ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο 

Οκάδαο Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ, ηξεηο θνξέο ηνλ ρξφλν, ζπδεηνχληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηηο ΓΔ θαη απηφ είλαη έλα ζεηηθφ ζηνηρείν.  

Οη απφςεηο ινηπφλ ηνπ δείγκαηνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, σο πξνο ην 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ηνπ επηβιέπνληα βξίζθνληαη ζε γεληθή ζπκθσλία κε ηηο απφςεηο 

ησλ εξεπλεηψλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο.  

 

Ο ξόινο ηνπ επηβιέπνληα σο πξνο ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ πνξεία ηεο ΓΔ ζπκθψλεζαλ θαη νη 

επηβιέπνληεο θαη νη απφθνηηνη ηνπ δείγκαηνο. Οη πέληε απφ ηνπο έμη ΔΠ αλαθέξνπλ 

φηη ε ζπρλφηεηα, ηα κέζα θαη ε πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ επηβιέπνληα κε ην 

θνηηεηή, απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθπφλεζε θαη 

νινθιήξσζε ηεο ΓΔ. «..Ναη όζν πην θαιή είλαη ε αιιειεπίδξαζε θαη ε επηθνηλσλία 

θαη όζν θαιύηεξε είλαη ε ζπλεξγαζία, ηόζν πην θαιά θπιάεη ε ΓΔ..» Ο έθηνο ΔΠ 

ζεσξεί πσο «..Σε έλα βαζκό λαη.. Καη πνιύ ζπρλά κπνξεί λα ηελ επεξεάζεη είηε 

ζεηηθά είηε αξλεηηθά..»  

Οη απαληήζεηο φισλ ησλ ΑΠ επηβεβαίσζαλ ηνπο ΔΠ. Θεσξνχλ φηη ε επηθνηλσλία 

ηνπο κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή επεξέαζε ζεηηθά ηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ ηνπο. 

«..ρσξίο ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ βνήζεηα από ηελ επηβιέπνπζα δελ ζα είρα 

νινθιεξώζεη ηελ ΓΔ..» δήισζε έλαο απφ απηνχο. 

Σξεηο απφ ηνπο έμη ΑΠ επεζήκαλαλ φηη κε ηε ζπρλή εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλία κε 

ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή αληηκεησπίζηεθε ην εκπφδην ηεο  θπζηθήο απφζηαζεο πνπ 

ππήξρε κεηαμχ ηνπο.   
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Δληνλφηεξε αλάγθε γηα επηθνηλσλία δεκηνπξγείηαη ζηηο ίδηεο θάζεηο ηεο 

εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, πνπ ν θνηηεηήο έρεη αλάγθε γηα ζπκβνπιεπηηθή θαη θαζνδήγεζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά φινη νη ΔΠ αλέθεξαλ φηη ζην αξρηθφ ζηάδην, δειαδή ζηνλ νξηζκφ 

ηνπ ζέκαηνο ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα επηθνηλσλία. ε απηφ ζπκθψλεζαλ θαη 

απφθνηηνη, αιιά επηπιένλ αλέθεξαλ θαη ζε άιια ζηάδηα ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ 

έλνησζαλ έληνλε ηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή,  φπσο: 

«…ζην ηέινο ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, ζηε ζπδήηεζε θαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα, γηαηί δελ κέηξαγε κόλν ε νπζία ησλ πξαγκάησλ κέηξαγε ν ηύπνο», 

«..ζηελ ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ», «..ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ», « 

..ζηελ δόκεζε ηνπ πιηθνύ», ήηαλ κεξηθέο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ απνθνίησλ. 

Απφ ηηο απαληήζεηο θαη ησλ ΔΠ θαη ΑΠ θάλεθε, φηη δελ ηεξήζεθε θάπνην 

ρξνλνδηάγξακκα πξνγξακκαηηζκέλσλ εκεξνκεληψλ επηθνηλσλίαο, φπσο πξνηείλεη ην 

OU/UK θαη φηη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαζνξίδνληαλ απφ 

ηηο αλάγθεο ηνπ θνηηεηή. «..Θέισ λα λνηώζνπλ όηη όηαλ έρνπλ αλάγθε λα 

επηθνηλσλήζνπλ καδί κνπ, ζα κπνξνύλ λα ην θάλνπλ..», δήισζε έλαο επηβιέπσλ. 

Αληίζηνηρα έλαο απφθνηηνο αλαθέξεη: «..όηαλ αηζζαλόκνπλ ηελ αλάγθε όηη πξέπεη 

λα ζπλνκηιήζσ κε ηνλ επηβιέπνληα ή όηη πξέπεη λα ηνπ δείμσ έλα θνκκάηη από 

απηά πνπ είρα θηηάμεη… απηό ήηαλ ην κεγάιν ζεηηθό..»  
Οη ΔΠ δήισζαλ φηη είλαη δηαζέζηκνη λα αθηεξψζνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα 

επηθνηλσλία φηαλ νη θνηηεηέο ην δεηνχλ «..Πξνζπαζώ λα αθηεξώζσ όζν ρξόλν 

ρξεηάδεηαη ν θνηηεηήο θαη ε αιήζεηα είλαη όηη δελ αθηεξώλσ ηνλ ίδην ρξόλν ζε 

όινπο ηνπο θνηηεηέο. Όρη επεηδή θάλσ θάπνηεο δηαθξίζεηο αιιά πνιιέο θνξέο 

πξέπεη θαη ν θνηηεηήο λα δείμεη όηη ρξεηάδεηαη βνήζεηα..». Οη ΑΠ δήισζαλ «…Όζε 

επηθνηλσλία ρξεηάζηεθα ηελ είρα..» θαη  δχν ππεξηφληδαλ ηελ δηάζεζε πνπ έδεηρλε ν 

επηβιέπσλ λα επηθνηλσλεί  καδί ηνπο αθηεξψλνληαο πνιχ ρξφλν. 

Χο πξνο ην κέζν ηεο επηθνηλσλίαο, ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία θαίλεηαη λα έρεη 

ηελ πξψηε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ΔΠ θαη ΑΠ θαη αθνινπζεί ε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία κε e-mail. «..Τν ηειέθσλν. Καη ην ζέινπλ θαη νη θνηηεηέο κνπ… ζην 

ζρεδηαζκό εθεί πνπ ρξεηάδεηαη λα βνεζήζσ εθεί πνπ ππάξρεη ην πξόβιεκα ππάξρεη 

πάληνηε ην ηειέθσλν..» δήισζε ελδεηθηηθά έλαο επηβιέπσλ.  «..Γελ ηέζεθε ζέκα 

πσο ζα επηθνηλσλνύκε, ζεσξήζεθε απηνλόεην ην e-mail, επεηδή εγώ ην 

ρξεζηκνπνηώ ζε όιεο ηηο δνπιεηέο κνπ.». Ζ πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία είλαη 

ην ηξίην κέζνλ επηθνηλσλίαο γηα δχν απφ ηνπο έμη ΔΠ. Ζ αιιεινγξαθία κε ην 

ηαρπδξνκείν δελ αλαθέξζεθε σο επηινγή απφ θαλέλαλ ΔΠ. Έλαο κφλν ΑΠ. δήισζε 

πσο αληηκεηψπηζε ην πξφβιεκα ηεο επηθνηλσλίαο θαη κε ηαμίδηα γηα πξφζσπν κε 

πξφζσπν επαθή κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. 

ζνλ αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε ηεο πξνβιεκαηηθήο επηθνηλσλίαο νη πέληε απφ 

ηνπο έμη ΔΠ δήισζαλ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ πεξίνδνη, ζηηο νπνίεο νη 

θνηηεηέο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ έρνπλ ηαθηηθή επηθνηλσλία καδί ηνπο, επηρεηξνχλ 

λα επηθνηλσλήζνπλ κε απηνχο, είηε κέζσ ηειεθψλνπ είηε κέζσ e-mail, 

πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ ην θάλνπλ, αιιά θαη γηα λα ηνπο 

ππελζπκίζνπλ ηεο ππνρξεψζεηο ηνπο «..γηα λα «ρηππήζσ θακπαλάθη» θαη μέξσ 

βέβαηα εθ ησλ πξνηέξσλ όηη ζα έρεη αλάγθε από θάπνηα ιόγηα ππνζηήξημεο. Μηα 

θνπβέληα, ιίγν ρηνύκνξ, θάπνην αζηείν θαη κεηά ζνβαξή ζπδήηεζε γηα ηνπο 

ρξόλνπο θαη ην πώο ζα θάλεη θάπνηα πξάγκαηα» αλαθέξεη ελδεηθηηθά έλαο απφ ηνπο 

πέληε επηβιέπνληεο.  έλαο κφλν επηβιέπσλ δήισζε φηη: «Γελ ην αληηκεησπίδσ από 

ηδενινγηθνύο ιόγνπο. Γειαδή, αλ δελ ππάξρεη εθπεθξαζκέλν ην ζέισ κε πξάμεηο, 

εγώ δελ παξεκβαίλσ.»  
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Σέινο νη πέληε απφ ηνπο έμη ΔΠ δήισζαλ φηη κεξηθέο θνξέο παξνηξχλνπλ ηνπο 

θνηηεηέο ηνπο λα επηθνηλσλνύλ θαη κε άιινπο θνηηεηέο πνπ εθπνλνύλ ΓΔ, 

επηδηψθνληαο  κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ηνπ κεηψζνπλ ηελ έληαζε ηνπ άγρνπο ηνπο θαη λα 

ελζαξξπλζεί ν έλαο θνηηεηή απφ ηνλ άιινλ. Ο έθηνο ΔΠ δήισζε πσο  «..Απηό δελ ην 

πνιπθάλσ. Φνβάκαη δειαδή ην λα επηθνηλσλεί κε άιινπο θνηηεηέο, ηνπ ιέσ όκσο 

έκκεζα κπεο ζηελ online βηβιηνζήθε ηνπ ΔΑΠ θαη δεο ηηο δνπιεηέο άιισλ..» Οη 

πέληε απφ ηνπο έμη ΑΠ απάληεζαλ φηη νη επηβιέπνληεο δελ ηνπο παξφηξπλαλ λα 

επηθνηλσλνχλ κε άιινπο θνηηεηέο Ζ κία απφθνηηνο δήισζε θαηαθαηηθά, φηη 

«…ππήξρε κηα νκάδα κε ηελ ίδηα εηδηθόηεηα θαη είρακε κεηαμύ καο απηή ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ν θαζέλαο λα ππνζηήξηδε ηνλ άιινλ θαη απηό βνήζεζε πάξα 

πνιύ.» 

ια ηα παξαπάλσ επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε ησλ Grady & 

Hoffman, φηη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ελεξγνπνηεί ζην κέγηζην βαζκφ ηηο δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ, γηα λα δηεπθνιχλεη ηνπο θνηηεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο, ηνπο 

θφβνπο θαη ακθηβνιίεο ηνπο γηα ηελ πνξεία ηεο ΓΔ θαη λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο 

 

Ο ξόινο ηνπ επηβιέπνληα σο πξνο ηελ ελζάξξπλζε ησλ θνηηεηώλ 

πσο δήισζαλ φινη νη ΔΠ έρνπλ εληνπίζεη ζπκπηψκαηα άγρνπο ζε φινπο ηνπο 

θνηηεηέο πνπ εθπνλνχλ ΓΔ. Οη ηέζζεξηο απφ ηνπο έμη δήισζαλ φηη κε πξσηνβνπιία 

δηθή ηνπο αιιά θαη ηνπ θνηηεηή πξνζπαζνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ λα δηαρεηξηζηεί απηνχ 

ηνπ είδνπο ηηο αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο. Έλαο ΔΠ δήισζε «..Τν ζέκα είλαη όηη ν 

επηβιέπσλ κπνξεί λα επέκβεη ζε έλα θνπηάθη απηνύ ηνπ άγρνπο, όπνπ είλαη ε 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν θνηηεηήο 

γηα ηηο ΓΔ. Από εθεί θαη πέξα δελ κπνξεί λα κπεη ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα..» 

Σέζζεξεηο απφ ηνπο έμη ΑΠ δήισζαλ πσο έλνησζαλ ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, 

απνγνήηεπζεο αθφκε θαη παληθνχ θαη δχν πσο δελ έλησζαλ πνηέ. Οη ηέζζεξεηο απφ 

ηνπο έμη δελ ζθέθηεθαλ λα ηα παξαηήζνπλ εμ αηηίαο ησλ αγρσηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

«..Έλνησζα άγρνο, παληθό, απνγνήηεπζε, θνύξαζε, αιιά δελ ζθέθηεθα πνηέ λα ηα 

παξαηήζσ. Σε δύν SOS πνπ εμέπεκςα ε επηβιέπνπζα κνπ βξήθε ιύζεηο»,  δήισζε 

ελδεηθηηθά έλαο απφθνηηνο. 

Ζ ελζάξξπλζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή πξνο ηνλ θνηηεηή, πξνθεηκέλνπ απηφο 

λα δηαρεηξηζηεί ηηο αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη θαηά ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο 

ηεο ΓΔ ζηελ ΘΔ ΔΚΠ65, είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο, 

δήισζε ε πιεηνςεθία ησλ ΔΠ θαη ΑΠ «…Αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα 

δεκηνπξγεζνύλ, είηε από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο πνπ 

ηνπο επεξεάδνπλ, αιιά θαη από ηελ ίδηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο… θαη εθεί ν 

επηβιέπσλ πξέπεη λα επέκβεη, λα εκςπρώζεη ην θνηηεηή, λα ηνπ δηώμεη ιίγν ην 

άγρνο όζν κπνξεί…» δήισζε έλαο ΔΠ, ελψ έλαο ΑΠ είπε ραξαθηεξηζηηθά: 

«…εξγάδνκαη έρσ θαη παηδηά έρσ θη’ άιιεο ππνρξεώζεηο, έρσ πνιύ απαηηεηηθή 

δνπιεηά εδώ πέξα, νπόηε είρα πάξα πνιιέο ππνρξεώζεηο. Δίρα άγρνο πνιύ, ν 

επηβιέπσλ ήηαλ πνιύ ελζαξξπληηθόο…» 

Χο πξνο ηνπο ηξόπνπο ελζάξξπλζεο ησλ θνηηεηώλ από ηνλ επηβιέπνληα, νη 

πέληε απφ ηνπο έμη ΔΠ, δήισζαλ φηη νη πην ζπλεζηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ελζαξξχλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θνηηεηή ζε φιεο ηηο θάζεηο 

ηηο εμέιημεο ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ είλαη ε επηθνηλσλία  θαη ε ζπδήηεζε καδί ηνπ. 

Δλδεηθηηθή είλαη ε άπνςε ελφο επηβιέπνληα «…Σπδήηεζε, ζπδήηεζε γηα λα 

μεθαζαξίδνληαη ηα ζέκαηα. Δπηθνηλσλία, αιιά ζπδήηεζε κε ηελ έλλνηα όηη ν 

θνηηεηήο πνιύ ζπρλά έρεη απνξίεο πνπ κπνξεί λα κείλνπλ αλαπάληεηεο θαη νη 
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απνξίεο απηέο δεκηνπξγνύλ κηα αβεβαηόηεηα κηα έιιεηςε ζηγνπξηάο, ε νπνία νδεγεί 

ζην άγρνο…».  

Άιινο επηβιέπσλ δήισζε: «..Θεσξώ όηη ε ζεκαληηθόηεξε βνήζεηα πνπ κπνξώ λα 

πξνζθέξσ ζην άγρνο, είλαη λα πξνζπαζήζσ λα ιύζσ ηα  πξνβιήκαηα…, δηόηη 

πηζηεύσ όηη αλ ηνπ ιύζεηο έλα πξόβιεκα.. βιέπσ όηη ηνπ θεύγεη ην άγρνο…». 

ινη νη  ΔΠ θαη ΑΠ ζπκθψλεζαλ φηη γεληθά νη θαιέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο ηνπ 

θνηηεηή κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά θαη δεκηνπξγνχλ 

επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπφλεζε θαη  νινθιήξσζε ηεο ΓΔ.  «..Πηζηεύσ 

όηη ηα πξάγκαηα πάλε θαιύηεξα όηαλ νη ζρέζεηο είλαη νηθείεο θαη θηιηθέο…γηαηί 

όηαλ νη ζρέζεηο είλαη νηθείεο, έρεη ζάξξνο ν θνηηεηήο λα επηθνηλσλήζεη θαη λα 

εθθξάζεη ηελ  απνξία ηνπ, ην άγρνο ηνπ θαη λα δεηήζεη απηή ηελ ελζάξξπλζε..» 

δήισζε έλαο επηβιέπσλ ηνπ δείγκαηνο. Σα επξήκαηα απηά  εληζρχνληαη θαη απφ ηηο 

απφςεηο ηεο Thoits (2001), ε νπνία ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ χπαξμε κηαο κνξθήο 

νηθεηφηεηαο κεηαμχ επηβιέπνληα θαη ζπνπδαζηή γηα λα επνπηεπζεί δεκηνπξγηθά κία 

εξγαζία θαη ηνπ Kritsoni (2008), πνπ  ππνζηεξίδεη φηη νη επηβιέπνληεο ΓΔ ζα πξέπεη 

λα είλαη ζεηηθνί, ελζνπζηψδεηο, αηζηφδνμνη θαη ρξήζηκνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο θνηηεηέο.  

Έλαο κφλν απφ ηνπο έμη ΔΠ ήηαλ επηθπιαθηηθφο θαη δήισζε «..Θεσξώ όηη νη 

ζρέζεηο νη θηιηθέο πξέπεη λα απνθεύγνληαη. Ο ζεβαζκόο λα είλαη δεδνκέλνο, αιιά νη 

πνιύ θηιηθέο δελ πξέπεη λα ζπκβαίλνπλ, γηαηί ν άιινο δεκηνπξγεί θάπνηεο ειπίδεο 

πέξα από όζα θάλεη. Πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζρέζε ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο, 

ζεβαζκνύ αιιά όρη θηιίαο κε ηελ νπζηαζηηθή έλλνηα…». 

 

 

πκπεξάζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο απηήο έξεπλαο δελ κπνξνχλ βεβαίσο λα γεληθεπηνχλ. 

Γείρλνπλ φκσο φηη νη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο θαη νη θνηηεηέο πνπ βίσζαλ ηε 

δηαδηθαζία εθπφλεζεο ΓΔ ζηε ΘΔ ΔΚΠ65, ζεσξνχλ φηη ν ξφινο  ηνπ επηβιέπνληα 

είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ΓΔ θαη θαη΄ επέθηαζε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή. Ο ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ηνπ επηβιέπνληα 

δηεξεπλήζεθε ζε φιεο ηηο θάζεηο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ σο πξνο ηξεηο άμνλεο: ηελ 

ζπκβνπιεπηηθή, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ επηθνηλσλία-αιιειεπίδξαζε κε ην θνηηεηή.  

χκθσλα κε ηηο απφςεηο  ηνπ δείγκαηνο ησλ επηβιεπφλησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ 

απνθνίησλ, ν ζπκβνπιεπηηθόο ξόινο ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή είλαη ζεκαληηθφο 

ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ, απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο έσο ηελ 

ζπγγξαθή ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο ΓΔ. Πεξηζζφηεξν 

θαζνξηζηηθφο είλαη ζην αξρηθφ ζηάδην πνπ γίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ ζέκαηνο θαη 

θαζνξηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. Σελ πεξίνδν απηή, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο 

αθηεξψλεη ζπλήζσο θαη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ζπκβνπιεπηηθή. Ζ ζπκβνπιεπηηθή 

παξέκβαζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή είλαη ρξήζηκε θαη ζηελ εθαξκνγή ελφο 

ξεαιηζηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ην νπνίν νη θνηηεηέο δελ έρνπλ εκπεηξία λα ζέζνπλ 

θαη λα εθαξκφζνπλ. Δπηπιένλ νη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο ππνδεηθλχνπλ ζηνπο 

θνηηεηέο ηνλ ηξφπν θαη ηηο πεγέο γηα ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Ο επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί κε θαλελφο είδνπο εηδηθφ έληππν ή 

ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα παξέρεη ην ΔΑΠ, δηφηη νη 

θνηηεηέο έρνπλ αλάγθε ηε δηα δψζεο ζπκβνπιεπηηθή ηνπ. Με ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

επίβιεςεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο επηβιεπφλησλ ηεο ΟΓΠ 

ζηελ ΔΚΠ65 θαη αληαιιάζζνληαη εκπεηξίεο.  
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Γηα λα μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ απφζηαζε πνπ 

ρσξίδεη ηνλ επηβιέπνληα απφ ηνπο θνηηεηέο, ν επηβιέπσλ ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο 

κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη ηειηθά απφ ηηο νκνινγίεο ησλ ΑΠ θαίλεηαη φηη θαηαθέξλεη 

λα κεηψζεη ην αίζζεκα ηεο απνκφλσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηειέθσλν θαη ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο θπξηφηεξνπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο. Ζ πνηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο, πνπ 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην θνηηεηή θαη ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, επεξεάδεη ζεηηθά 

ηελ εθπφλεζε θαη νινθιήξσζε ηεο ΓΔ. Σελ πεξίνδν ηεο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο θαη 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ν θνηηεηήο έρεη ηε κεγαιχηεξε αλάγθε 

γηα επηθνηλσλία κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, ν νπνίνο ρσξίο λα εθαξκφδεη 

ρξνλνδηάγξακκα πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ, είλαη πάληα δηαζέζηκνο 

αθηεξψλνληαο ηνλ απαξαίηεην γηα ην θνηηεηή ρξφλν γηα επηθνηλσλία. ηαλ νη 

θνηηεηέο απνθεχγνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ 

επηβιέπνληα, απηνί θξνληίδνπλ λα επηθνηλσλνχλ, ππελζπκίδνληαο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. Οη επηβιέπνληεο κεξηθέο θνξέο παξνηξχλνπλ ηνπ θνηηεηή ηνπο λα επηθνηλσλεί 

κε άιινπο θνηηεηέο πνπ εθπνλνχλ ΓΔ, επηδηψθνληαο  κε ηνλ ηξφπν απηφ λα κεηψζνπλ 

ηελ έληαζε ηνπ άγρνπο ηνπ θαη  λα ελζαξξπλζεί ν έλαο θνηηεηή απφ ηνλ άιινλ.  

Ο ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ηνπ επηβιέπνληα γίλεηαη αηζζεηφο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο, 

πνπ νη θνηηεηέο ρξεηάδνληαη ελζάξξπλζε θαη εκςύρσζε, γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ θαηά ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ησλ ΓΔ θαη ηνπο 

νδεγνχλ, φπσο δήισζαλ κεξηθνί, ζηελ απνγνήηεπζε, ηνλ παληθφ θαη ζε ιίγεο 

πεξηπηψζεηο ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη δελ έρνπλ φινη νη 

θνηηεηέο πνπ εθπνλνχλ ΓΔ ηηο ίδηα αλάγθε γηα ελζάξξπλζε-εκςχρσζε. Ζ ζπρλφηεξε 

επηθνηλσλία θαη ζπδήηεζε κε ηνπο θνηηεηέο είλαη νη ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

επηβιέπνληεο  γηα λα ηνπο εκςπρψζνπλ. Σν θαιφ θιίκα θαη νη θαιέο, «θηιηθέο» 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ θνηηεηή θαη ηνλ επηβιέπνληα θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεηηθά, 

ζηελ εθπφλεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ΓΔ.  

Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη νη απφςεηο ηνπ δείγκαηνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, σο πξνο 

ην ξφιν ηνπ επηβιέπνληα, βξέζεθαλ ζε γεληθή ζπκθσλία κε ηηο απφςεηο ησλ 

εξεπλεηψλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο.  

Θα είρε ελδηαθέξνλ επίζεο λα ζρεδηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί κηα πνζνηηθή έξεπλα, 

κε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ, κε ηνπο ίδηνπο άμνλεο ηεο έξεπλαο απηήο, ζε δείγκα κε 

ηθαλφ αξηζκφ ΔΠ θαη ΑΠ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΚΠ, ψζηε λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν 

ηα επξήκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ.   
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Abstract 

The guarantee of effectiveness in the planning and materialization of educational 

programs for adults depends to a large extent on the investigation and localisation of 

particular characteristics and motives of them. Although the catalytic effect of the 

motives of attendance, in the successful realisation of educational programs, has been 

proved for decades, the subject of encouragement in the field of adult education has 

not been searched considerably. The lack of similar inquiring efforts, in the bosom of 

the Hellenic Open University, turned the researcher‟s attention to the adult students of 

the Master‟s program in Adult Education. The objectives of the research were at first 

to investigate the influence of the motivational factor “professional advancement”  in 

the attendance of adult students of the Hellenic Open University in the particular 

Master‟s program, and secondly if the specific factor was differentiated, depending on 

their individual characteristics. The questionnaire of the Education Participation Scale 

of R. Boshier (which is based on a typology of seven motivational factors) was used 

in a sample of 162 individuals, which was constituted not only by the registered 

students in the thematic units of the particular Master‟s program but also by those 

who have been working out their thesis, in the time period of the fulfilment of the 

research. According to the research‟s findings the “professional advancement” was 

basic motive and particularly with the higher degree of influence concerning the 

remainder factors. With regard to whether it was differentiated depending on the 

participants‟ personal data, the more general finding was that these factors were not 

differentiated in great extend, while wherever this differentiation existed, it was 

relatively of small seriousness. The above discoveries consented to a great extend 

with the corresponding findings from literature. 

 

Πεξίιεςε  
Ζ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ελήιηθεο εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε 

δηεξεχλεζε θαη εληνπηζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θηλήηξσλ απηψλ. 

Μνινλφηη ε  θαηαιπηηθή επίδξαζε ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ζηελ επηηπρή 

πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ έρεη απνδεηρζεί εδψ θαη δεθαεηίεο, ην 

ζέκα ηεο παξαθίλεζεο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, δελ έρεη εξεπλεζεί 

ζεκαληηθά. Ζ έιιεηςε παξφκνησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηνπ εξεπλεηή ζηνπο 

ελειίθνπο θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ “Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ”. Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη θαηά πξψηνλ ηελ επηξξνή ηνπ 
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ππνθηλεηηθνχ παξάγνληα «επαγγεικαηηθή αλέιημε» ζηε ζπκκεηνρή ελήιηθσλ 

θνηηεηψλ ηνπ Δ.Α.Π. ζην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη θαηά 

δεχηεξνλ εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο δηαθνξνπνηνχληαλ, αλάινγα κε ηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Υξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Κιίκαθαο 

πµµεηνρήο ζηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Boshier(ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ζε µία 

ηππνινγία επηά παξαγφλησλ παξαθίλεζεο) ζε έλα δείγκα 162 αηφκσλ. χκθσλα κε 

ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ε «επαγγεικαηηθή αλέιημε» απνηέιεζε βαζηθφ θίλεηξν θαη 

κάιηζηα κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ επηξξνήο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

παξάγνληεο. ζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπ αλάινγα κε ηα επηκέξνπο 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ε γεληθφηεξε δηαπίζησζε ήηαλ φηη απηφο 

δε δηαθνξνπνηνχληαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ελψ φπνπ ππήξρε δηαθνξνπνίεζε απηή 

ήηαλ κηθξήο ζρεηηθά βαξχηεηαο. Σα παξαπάλσ επξήκαηα ζπκθσλνχζαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ κε ηα αληίζηνηρα επξήκαηα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά  
Δλήιηθνο θνηηεηήο, θίλεηξα ζπκκεηνρήο, παξάγνληαο παξαθίλεζεο, επαγγεικαηηθή 

αλέιημε 

 

 

Δηζαγσγή 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε δπλακηθή αλαζέζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηε 

ρψξα καο θαη ε σξίκαλζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε αλνηθηψλ θαη εμ 

απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ελφο 

πιέγκαηνο εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ. ε απηφ ην πιέγκα 

εληάζζεηαη θαη ην Δ.Α.Π.(Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην), ην νπνίν κέζα απφ ηελ 

πξνζθνξά πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηνπο ελήιηθεο 

θνηηεηέο ηνπ, ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά αθελφο ζηελ ελίζρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο, αθεηέξνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο απφ 

απφζηαζε (Βεξγίδεο & Πξφθνπ, 2005). Δληππσζηαθφο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ, κε 

δηαξθψο απμαλφκελε ηάζε, πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ( Karalis & Vergidis, 2004; Βεξγίδεο θ.ά., 1998). Ζ 

καδηθή απηή δήηεζε γηα ζπνπδέο ζηελ ελήιηθε δσή απνηειεί πξσηφγλσξν δεδνκέλν 

γηα ηελ ειιεληθή αθαδεκατθή πξαγκαηηθφηεηα θαη γελλά έλα εχινγν εξψηεκα: Πνηα 

είλαη ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ εθαηνληάδεο ελήιηθα άηνκα λα επηζπκνχλ ηε θνίηεζή 

ηνπο ζε έλα αλνηθηφ θαη εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πνπ πηνζεηεί ηηο αξρέο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φπσο ην Δ.Α.Π. ;      

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηρεηξεί λα δψζεη κηα ηεθκεξησκέλε απάληεζε ζην 

παξαπάλσ εξψηεκα, εζηηάδνληαο ζηνλ παξάγνληα παξαθίλεζεο “επαγγεικαηηθή 

αλέιημε” σο θίλεηξν ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Δ.Α.Π. ζην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ». 

Μνινλφηη ε έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ, έρεη παξάζρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ “επαγγεικαηηθή αλέιημε” σο θίλεηξν 

ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη εάλ θαη πσο απηφ 

επεξεάδεηαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, θακία έξεπλα, 

φπσο πξνέθπςε απφ ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί, ζρεηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα παξαθίλεζεο κεηαμχ ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ Δ.Α.Π. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ. Δπνκέλσο ε 

πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε “επαγγεικαηηθή αλέιημε” σο θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» είλαη θάηη πνπ πξψηε 
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θνξά επηρεηξείηαη ζπζηεκαηηθά, φρη κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αιιά θαη 

γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Δ.Α.Π. γεληθφηεξα. Σν ζέκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη 

αμίδεη ηνλ θφπν ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ην ζέκα απηφ. Σα απνηειέζκαηά ηεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ήδε 

θεθηεκέλε γλψζε θαη εκπεηξία, ηελ νπνία απνθφκηζαλ εξεπλεηέο ζε πξνγελέζηεξν 

ρξφλν θαη ζε ρψξνπο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ εθηφο  νξίσλ ηνπ Δ.Α.Π. αιιά θαη ηεο  

ειιεληθήο επηθξάηεηαο.  

 

Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο «παξαθίλεζεο», ηεο «επαγγεικαηηθήο αλέιημεο» 

θαη ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε 

ηελ ςπρνινγία, ην θίλεηξν αλαθέξεηαη σο ε πξφζεζε λα επηηχρεη θάπνηνο έλαλ 

ζηφρν, πνπ νδεγεί ζε ζπκπεξηθνξά θαηεπζπλφκελε απφ ηνλ ζηφρν απηφ. 

Οη Bomia et al. (1997) πξνζδηνξίδνπλ ην θίλεηξν σο πξνζπκία,  αλάγθε,  επηζπκία 

θαη  εμαλαγθαζκφ ελφο καζεηή λα ζπκκεηέρεη θαη λα επηηχρεη ζηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο. Δπίζεο αλαθέξνπλ φηη νη παξαθηλεκέλνη καζεηέο επηιέγνπλ ζηφρνπο, ζηα 

φξηα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, αλαιακβάλνπλ δξάζε φηαλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία θαη 

αζθνχλ έληνλε πξνζπάζεηα θαη ζπγθέληξσζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ. Γείρλνπλ γεληθφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο 

δξάζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ελζνπζηαζκνχ, ηεο αηζηνδνμίαο, ηεο πεξηέξγεηαο 

θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά νη Skinner & Belmont (1991) επηζεκαίλνπλ φηη νη ιηγφηεξν 

παξαθηλεκέλνη ή απνζπλδεκέλνη καζεηέο, , είλαη παζεηηθνί, δελ πξνζπαζνχλ ζθιεξά 

θαη εγθαηαιείπνπλ εχθνια παξά ηηο πξνθιήζεηο.  

Ζ παξαθίλεζε ελειίθσλ γηα ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δχλαηαη λα 

πξνζεγγηζηεί κέζα απφ δχν δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο: ηελ ςπρνινγηθή, φπνπ ζηε 

ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ππνθεηκεληθέο δηαζηάζεηο θαη ηελ θνηλσληνινγηθή φπνπ νη θνηλσληθνί παξάγνληεο 

είλαη απηνί πνπ επηδξνχλ θαζνξηζηηθά. Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νδήγεζαλ ηνπο 

εξεπλεηέο ζην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ελδνγελνχο/εγγελνχο παξαθίλεζεο (intrinsic 

motivation) θαη ηεο εμσγελνχο παξαθίλεζεο (extrinsic motivation) (Dollisso & 

Martin, 1999). 

χµθσλα µε ηνπο Ryan & Deci (2000), εγγελήο παξαθίλεζε ππάξρεη φηαλ θάπνηνο 

δξαζηεξηνπνηείηαη γηα λα επηηχρεη θάηη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ εζψηεξν θφζµν ηνπ 

παξά γηα λα ιάβεη µηα εμσηεξηθή αληαµνηβή ή λα βηψζεη µηα ζπλέπεηα. Σν άηνµν 

πξάηηεη γηα ηε ραξά ηεο πξφθιεζεο ή ηεο ζπµµεηνρήο παξά γηα λα πάξεη επαίλνπο ή 

λα απνθχγεη θπξψζεηο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εμσγελήο παξαθίλεζε παξαηεξείηαη φηαλ ην άηνκν δξα µε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλακέλεη έλα απνηέιεζκα πνπ είλαη εμσηεξηθφ απηνχ θαη είλαη 

ζπλάξηεζε ηεο δξάζεο ηνπ. Αθφκε ππνζηεξίδεηαη φηη ε εμσγελήο παξαθίλεζε είλαη 

πην ζχλζεηε απφ ηελ εγγελή (ε νπνία αθνξά ην άηνκν απηφ θαζ‟ εαπηφ) γηαηί 

επεξεάδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ αζθνχλ πνιιέο 

ηαπηφρξνλεο επηξξνέο ζην ίδην άηνκν ( Ference & Vockell, 1994; Alejandro, 2001). 

Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο σο παξάγνληαο παξαθίλεζεο εξκελεχηεθε απφ  

ηνλ  Boshier (1982) σο ζπκκεηνρή γηα επίηεπμε γλψζεο θαη ηθαλνηήησλ κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο, ηελ πξναγσγή ηεο επαγγεικαηηθήο πξνφδνπ, ηε βειηίσζε ή 

αιιαγή ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ηε ιήςε πηζηνπνίεζεο. Ζ εξκελεία απηή επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ηελ παξάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνηάζεσλ/δειψζεσλ πνπ εθθξάδνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα ζηελ Κιίκαθα πκκεηνρήο ζηελ Δθπαίδεπζε (Πίλαθαο 1).  
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Πίλαθαο 1. Δπαγγεικαηηθή αλέιημε (professional advancement) (πξνηάζεηο 4, 11, 18, 

25, 32, 39). 

4. Να εμαζθαιίζσ επαγγεικαηηθφ πιενλέθηεκα/άλνδν 

11. Να επηηχρσ έλαλ επαγγεικαηηθφ ζηφρν 

18. Να πξνεηνηκαζηψ γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο 

25. Να απνθηήζσ κεγαιχηεξν θχξνο ζηε δνπιεηά κνπ 

32. Να βξσ κηα θαιχηεξε δνπιεηά 
 

Πεγή: Boshier, R., (1982). Education Participation Scale Factor. Vancouver: Learning Press. 
Αθνξά άηνµα ηα νπνία θηινδνμνχλ λα βειηηψζνπλ ή λα αιιάμνπλ ηελ ηξέρνπζα 

επαγγειµαηηθή ηνπο ζέζε / θαηάζηαζε. Γηα ηα άηνκα απηά, ε ζπµµεηνρή ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη έλα κέζν επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη αλέιημεο. 

Δκβαζχλνληαο ζηε ζρέζε παξαθίλεζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε επαγγεικαηηθή αλέιημε σο παξάγνληαο παξαθίλεζεο εληάζζεηαη 

πεξηζζφηεξν ζην πεδίν ηεο εμσγελνχο παξαθίλεζεο, αθνχ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε θνηλσληθέο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν δνπιεηάο φπσο 

πξνζδνθίεο εξγνδφηε, απαηηήζεηο αγνξάο εξγαζίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηα. 
 

 

Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο γλψζεο ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ελήιηθσλ θνηηεηψλ ζε 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζπκβαηηθήο 

αιιά θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, νδήγεζε πνιινχο εξεπλεηέο ζηε δηελέξγεηα 

αληίζηνηρσλ εξεπλψλ, πξνζθέξνληαο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έλα ζεκαληηθφ 

φγθν πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ην ζέκα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ 

κέζα απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ δηπισκαηηθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, 

αλαθνηλψζεσλ ζε ζπλαθή ζπλέδξηα αιιά θαη άξζξσλ δεκνζηεπκέλσλ ζε έγθπξα 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

Ζ έξεπλα ησλ Gordon, Olson & Hamsher (1990) πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

παλεπηζηήκην Μarshal ηεο Γπηηθήο Βηξηδίληα. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη πηπρηνχρνη εγγξάθεθαλ  πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο 

πνπ είραλ λα θάλνπλ κε  ηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν θαη ην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ.  

Ο Miller (1992) πξαγκαηνπνίεζε κηα κειέηε κε ζθνπφ λα θαζνξίζεη ηα θίλεηξα 

ζπκκεηνρήο ζε αγξνηηθά ρξεκαηνδνηνχκελα εμσπαλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα.  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απνθάιπςαλ φηη ην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ ήηαλ ην 

πςειφηεξν θίλεηξν θαη αθνινχζεζε ε επαγγεικαηηθή πξφνδνο.  

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ηνπ Haefner (1995) ήηαλ λα θαζνξίζεη θαη λα πεξηγξάςεη ηα 

θίλεηξα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα θπηνθνκηθά πηζηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα ζηνπο 

θήπνπο Longwood ηεο Πελζπιβάληα.  

ζνλ αθνξά ην θχιν, νη άλδξεο ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ πςειφηεξα πνζνζηά 

ζηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν θαη ζηηο εμσηεξηθέο πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο 

ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίεο ζεκείσζαλ πςειφηεξα πνζνζηά ζην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ 

ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο.  

Δθείλνη ζηε λεφηεξε ειηθηαθή νκάδα απνθάιπςαλ ηε κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή πξφνδν θαη ηηο εμσηεξηθέο πξνζδνθίεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία πνπ ππνθηλήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ην γλσζηηθφ 

ελδηαθέξνλ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είραλ ζπκπιεξψζεη κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζεκείσζαλ πςειφηεξα πνζνζηά ζηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν θαη ηηο εμσηεξηθέο 

πξνζδνθίεο θαη ρακειφηεξα ζην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηελ θνηλσληθή ππνθίλεζε  
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ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη θάπνην επίπεδν κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

Μηα έξεπλα απφ ηνλ Waddel (1993) πεξηέιαβε ηελ αλάιπζε είθνζη δχν κειεηψλ 

γηα λα θαζνξίζεη γηαηί νη λνζνθφκεο ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο.  

Οη εμσηεξηθέο πξνζδνθίεο (γηα επαλεπηβεβαίσζε, πξνζδνθία εξγνδφηε) θαη ην 

γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ ήηαλ ηα θπξηφηεξα θίλεηξα κε 11% θαη 12% αληίζηνηρα.  

Οη λεφηεξνη επαγγεικαηίεο ηαμηλφκεζαλ επίζεο ηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν 

ςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία ζπλαδέιθνπο ηνπο 

(Boshier,1971). 

Ο Urbano et al. (1988) επηδίσμαλ λα επεθηαζνχλ ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα, 

κειεηψληαο 282  λνζνθφκεο νη νπνίεο νινθιήξσζαλ   έλαλ επίζεκν θχθιν ζπνπδψλ 

ζην πιαίζην ηεο λνκνζεζίαο γηα ππνρξεσηηθή  ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε.  

Οη ζπκκεηέρνπζεο ππνθηλήζεθαλ πξσηίζησο απφ γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη 

επηζπκία γηα επαγγεικαηηθή πξφνδν θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε απφ θνηλσληθνχο 

ιφγνπο. Απηά ηα απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Ο‟Connor 

(1979) θαη Thomas (1986) φηη νη λνζνθφκεο δελ ππνθηλνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε κφλν απφ θξαηηθέο απαηηήζεηο.  

Οη Carp, Peterson & Roelfs (1974)) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα κε ζθνπφ λα 

θαζνξίζνπλ ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο  ελήιηθσλ ζπνπδαζηψλ ζε πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ δχν ρηιηάδεο ηέζζεξεηο  

Ακεξηθαλνί ειηθίαο δεθανθηψ έσο εμήληα ρξνλψλ θαη δελ ήηαλ ζπνπδαζηέο πιήξνπο 

σξαξίνπ.  

Ζ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο σο απηνζθνπφο ηαμηλνκήζεθε πξψηε, κε ηελ πξνζσπηθή 

εθπιήξσζε θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηε δνπιεηά λα ηαμηλνκνχληαη ζηε 

δεχηεξε θαη ηξίηε ζεηξά αληίζηνηρα. 

Ο Nason (1998) εμέηαζε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο δηεπζπληψλ νκνζπνλδηαθήο 

θξαηηθήο ππεξεζίαο ζε ππνζηεξηγκέλε απφ ηελ θπβέξλεζε, εζεινληηθή εθπαίδεπζε. 

Σν γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ε επαγγεικαηηθή πξφνδνο ήηαλ ηα πςειφηεξα θίλεηξα  

γηα ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε.  

ζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, δελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν, κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δηεπζπληψλ. Αξλεηηθή 

κέζνπ επηπέδνπ ζπζρέηηζε ππήξμε κφλν κεηαμχ επαγγεικαηηθήο πξνφδνπ θαη 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο.  

H McMillan (2003) δηελήξγεζε κηα κειέηε, ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ λα θαζνξίζεη 

ηα θίλεηξα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηξηάληα γπλαηθψλ ειηθίαο 23-50 εηψλ, νη νπνίεο 

επηιέρζεθαλ απφ ηάμεηο καζεκαηηθψλ θαη αγγιηθψλ ελφο θνηλνηηθνχ θνιιεγίνπ ζην 

βνξεηναλαηνιηθφ Σελλεζί. ρεδφλ φιεο είραλ ηελ εκπεηξία θάπνησλ αθαδεκατθψλ 

επηηπρηψλ ζην παξειζφλ.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν 

ππνθίλεζαλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπνπδαζηξηψλ λα επηζηξέςεη ζην θνιιέγην. 

Ζ πξνζσπηθή αλάπηπμε πάλησο, ήηαλ αθφκε έλα δπλαηφ θίλεηξν.  

Οη Raghavan & Kumar (2007) δηελήξγεζαλ κηα κειέηε πνπ ζηφρεπε λα εμεηάζεη ην 

θνηλσληθν-δεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αλνηθηή θαη 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αιιά θαη λα θαζνξίζεη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπο. Οη 

θνηλσληθν-δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο ήηαλ: ειηθία, επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη 

κεληαίν εηζφδεκα.  
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Ζ επαγγεικαηηθή αλέιημε, ην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ε βειηίσζε ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ήηαλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα θίλεηξα κε ηνπο 

πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο.  

Ζ ειηθία δελ εκθάληζε ζεκαληηθή ζρέζε κε ην θίλεηξν ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλέιημεο, ην νπνίν φκσο είρε κηα ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

πγθεθξηκέλα φζν απμάλεη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία  ηφζν κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα 

επαγγεικαηηθή πξφνδν ελψ απμάλεη ε αλάγθε γηα γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ. 

Με βάζεη ηα παξαπάλσ επξήκαηα, κηα λέα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ήδε θεθηεκέλεο γλψζεο ζην πεδίν ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο 

ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Ζ απφθαζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο 

πνπ αθνινπζεί πξνήιζε θπξίσο απφ ηε δηαπίζησζε έιιεηςεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ 

κε ην ζέκα ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

 

ηόρνη ηεο έξεπλαο 

Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη αθελφο κελ ηελ επηξξνή ηνπ ππνθηλεηηθνχ 

παξάγνληα «επαγγεικαηηθή αλέιημε» ζηε ζπκκεηνρή ελήιηθσλ θνηηεηψλ ηνπ Δ.Α.Π. 

ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» θαη αθεηέξνπ εάλ ν 

ζπγθεθξηκέλνο ππνθηλεηηθφο παξάγνληαο ζπκκεηνρήο δηαθνξνπνηνχληαλ, αλάινγα κε 

ην θχιν θαη ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ χπαξμε ή 

φρη παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ, ηελ χπαξμε ή φρη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ χπαξμε ή φρη εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ. 

 

 

Μεζνδνινγηθό πιαίζην 

Ο πιεζπζκόο θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο 

Σνλ  πιεζπζκφ-ζηφρν απνηέιεζαλ φινη νη ελ ελεξγεία θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ “Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ”. Χο ηέηνηνη ζεσξήζεθαλ φινη νη 

εγγεγξακκέλνη ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο αιιά θαη νη εθπνλνχληεο ηε δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία, ηε ρξνληθή 

πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο. ηε δηάζεζε ηνπ εξεπλεηή δελ ππήξμαλ θαη 

πνιιά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηνλ εξεπλεηηθφ πιεζπζκφ. Ζ κφλε πιεξνθφξεζε ε νπνία 

εζηάιε  ηειηθά ζηνλ εξεπλεηή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κεηά απφ αίηεζή 

ηνπ θαη έγθξηζε απφ ηηο αλψηεξεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ήηαλ ν 

ζπλνιηθφο  αξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηνπ ζηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ(Πίλαθαο 1). 

 

Πίλαθαο 1. πλνιηθφο αξηζκφο θνηηεηψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

“Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ”-Καηαλνκή ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

                                 ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008/2009 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΔΚΔ50 ΔΚΔ51 ΔΚΠ65 ΔΚΠ51 ΔΚΔΓΔ ΤΝΟΛΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΦΟΗΣΖΣΧΝ 

154 99 101 95 88 537 

 
Πεγή: Γξακκαηεία κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ “Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ”-Δ.Α.Π. 
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Ο πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο 

πξνζέγγηζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιεζπζκνχ θαζφξηζαλ ηειηθά ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο  

 ζηα 175 άηνκα. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο έξεπλαο 13 απφ 

απηά απνξξίθζεθαλ είηε γηαηί δελ ήηαλ νξζά ζπκπιεξσκέλα είηε γηαηί αξθεηά πεδία 

έκεηλαλ θελά. Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ην πνζνζηφ ησλ αμηνπνηήζηκσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ άγγημε ην 90%, ην νπνίν θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ. (πίλαθαο 2) 

 

Πίλαθαο 2. Γείγκα θαη πνζνζηφ αμηνπνίεζεο εξσηεκαηνινγίσλ 

ΓΔΗΓΜΑ 

ΔΡΔΤΝΑ 

ΑΡΗΘΜΟ ΟΡΘΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΔΝΣΧΝ      

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ 

   ΠΟΟΣΟ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

         175                             162           90% 

  
Πεγή: Eπεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο έξεπλαο 

 

Σν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε ζην εξεπλεηηθφ ζρέδην ήηαλ ε πνζνηηθή ελψ ην 

εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Boshier(1971), ην νπνίν 

είλαη  ζηαζκηζκέλν θαη έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζε 150 πεξίπνπ έξεπλεο(Παξάξηεκα 

1).  

Σν εξσηεκαηνιφγην ζηελ θχξηα ελφηεηά ηνπ πεξηέρεη ηελ Κιίκαθα πκκεηνρήο 

ζηελ Δθπαίδεπζε (Education Participation Scale), ε νπνία πεξηέρεη ζαξάληα δχν 

πξνηάζεηο/δειψζεηο. Γηα θάζε κία απφ απηέο, ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα θαηαγξάςεη 

ην βαζκφ επηξξνήο, κέζα απφ κία θιίκαθα Likert (Likert scale) ηεζζάξσλ ζεκείσλ 

(1=Κακκία επηξξνή, 2=Μηθξή επηξξνή, 3=Μέηξηα επηξξνή, 4=Μεγάιε επηξξνή). Οη 

πξνηάζεηο/δειψζεηο ηεο θιίκαθαο ηαμηλνκνχληαη ζε επηά παξάγνληεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ  ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: 

Βειηίσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο, Δπηδίσμε θνηλσληθήο επαθήο, Πξνεηνηκαζία 

γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο, Δπαγγεικαηηθή αλέιημε, Βειηίσζε ησλ νηθνγελεηαθώλ 

ζρέζεσλ, Δπηδίσμε λέσλ θνηλσληθώλ εξεζηζκάησλ, Γεληθόηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

κάζεζε. Οη παξάγνληεο απηνί δελ αλαγξάθνληαη πάλσ ζην εξσηεκαηνιφγην. 

Σν είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζπκκεηείραλ  νη εξσηψκελνη επέβαιε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ  πνπ αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

πγθεθξηκέλα, ην θχιν, ην έηνο γέλλεζεο, ν ηφπνο γέλλεζεο θαη ην επάγγεικα 

παξέκεηλαλ σο έρεη. Οη επηινγέο γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο κεηψζεθαλ απφ επηά ζε 

ηξεηο (Α.Δ.Η., Σ.Δ.Η., Μεηαπηπρηαθφ). Γελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εξσηήζεηο γηα ην 

είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εηδίθεπζε ησλ εξσηψκελσλ, εθφζνλ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ πνπ παξαθνινπζνχζαλ νη εξσηψκελνη ήηαλ ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν. 

Δληνχηνηο, πξνζηέζεθαλ ηξεηο λέεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ χπαξμε ή φρη 

παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ, ηελ χπαξμε ή φρη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ χπαξμε ή φρη εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ. Σέινο, ε εξψηεζε γηα ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ παξέκεηλε σο έρεη 

θιείλνληαο ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences). εκαληηθφ βνήζεκα ζηα ρέξηα ηνπ 

εξεπλεηή, γηα ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θσδηθνπνίεζε ησλ 
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εξσηεκαηνινγίσλ, απνηέιεζε ην scoring key for Basic Education Scale πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ Κιίκαθα πκκεηνρήο ζηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Boshier.  

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

επηθεληξψζεθε ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θεληξηθνχ ζεκείνπ γχξσ απφ ην νπνίν 

ζπγθεληξψζεθαλ νη ηηκέο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη κέζεο ηηκέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ηεο θεληξηθήο ηάζεο ήηαλ ν «κέζνο», «ε 

επηθξαηνχζα ηηκή», «ην ειάρηζην» θαη «ην κέγηζην». 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ 

ππνθηλεηηθνχ παξάγνληα δηεξεπλήζεθε κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ρ
2 

. Ζ ηηκή ηνπ 

ρ
2
 έρεη ζηαηηζηηθή ζεκαζία, κφλν φηαλ ππεξβαίλεη ην 10% ελψ φζνλ αθνξά ηα 

επίπεδα ζεκαζίαο(πηζαλφηεηεο, p) νη ηηκέο πνπ δειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε είλαη p<0.05, δειαδή ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάηη παξφκνηνπ είλαη κηθξφηεξε 

απφ πέληε ηνηο εθαηφ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζηαηηζηηθήο ζρέζεο 

θαη ππνβαζκίδεη ηνλ παξάγνληα ηεο ηπραίαο εκθάληζεο. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ θξηηεξίνπ θξίζεθε ε θαηαιιειφηεξε ιφγσ ηνπ 

πνζνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάγθεο επεμεξγαζίαο αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ κε κνξθή ζπρλφηεηαο. Δπίζεο έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα 

ηελ επηινγή ηνπ παξαπάλσ θξηηεξίνπ ήηαλ θαη ην είδνο ηεο έξεπλαο, πνπ 

επηθεληξψζεθε ζην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο ζηε ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ ζεσξήζεθαλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, κε ηελ 

«επαγγεικαηηθή αλέιημε», πνπ απνηέιεζε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο.   

 

Η ηαπηόηεηα ηνπ δείγκαηνο 

Ζ ηαπηφηεηα ηνπ δείγκαηνο απνηππψλεηαη παξαζηαηηθά κέζα απφ ηα ζρήκαηα 

1,2,3,4,5 θαη 6.  

 

 

 

ρήκα 1 

Φύιν ησλ ελειίθσλ θνηηεηώλ ηνπ δείγκαηνο 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο 

 
ΦΤΛΟ

48%

52%

Άνδπαρ Γςναίκα
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ρήκα 2 

Ηιηθηαθέο θαηεγνξίεο ησλ ελειίθσλ θνηηεηώλ ηνπ δείγκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο 

 

 

 

 

 

ρήκα 3 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ θνηηεηώλ ηνπ δείγκαηνο 

 

 
 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο 
 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

53%

27%

20%

Α.Ε.Ι. T.E.I. Μεηαπηςσιακό

   

8,64%

12,96%

33,33%

23,46%

14,81%

2,47%
4,32%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%
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35,00%

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60

HΛΙΚΙΑ

HΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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ρήκα 4 

Οινθιήξσζε παηδαγσγηθώλ ζπνπδώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο 

 

 

 

 

 

ρήκα 5 

Ύπαξμε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο 

 

 

 

43% 

57% 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ ΠΟΤΔΕ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

75% 

25% 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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ρήκα 6 

Ύπαξμε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο 

 

 

Απνηειέζκαηα 

Ο παξάγνληαο παξαθίλεζεο «επαγγεικαηηθή αλέιημε» σο θίλεηξν ζπκκεηνρήο  

Η «επαγγεικαηηθή αλέιημε» αλαδείρζεθε ζε βαζηθφ παξάγνληα παξαθίλεζεο, κε 

πςειέο ηηκέο ηφζν ζην κέζν φξν φζν θαη ζηελ επηθξαηνχζα ηηκή(πίλαθαο 3). 

 

Πίλαθαο 3. Αλάιπζε απαληήζεσλ ησλ ελειίθσλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο  

 Δπαγγεικαηηθή 

αλέιημε 

Ν                                   
Έγθπξα 

     

                    Κελά 

 

Μέζνο 

 

Δπηθξαηνχζα ηηκή 

 

Διάρηζην 

 

Μέγηζην 

 
                      162 

 
                          0 

 

                 2.8364 

 

                    3.00 

 

                    1.00 

 

                    4.00 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο 
 

ε ζρέζε κάιηζηα κε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο ηεξαξρήζεθε ζηελ 

πξψηε ζέζε. 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζπλάδνπλ κε ηα επξήκαηα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, 

αθνχ ζην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ ε επαγγεικαηηθή πξόνδνο απνηειεί έλα απφ ηα 

πςειφηεξα θίλεηξα ζπκκεηνρήο, ηεξαξρεκέλε πφηε ζηελ πξψηε θαη πφηε ζηε δεχηεξε 

80% 

20% 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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ζέζε επηινγήο(Urbano et al., 1988; Gordon, Olson & Hamsher, 1990; Miller, 1992; 

Haefner, 1995; Nason, 1998; McMilan, 2003; Raghavan & Kumar, 2007).    

 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη «επαγγεικαηηθή αλέιημε» 

ρεηηθά κε ην αλ ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο δηαθνξνπνηνχληαλ αλάινγα κε ηα 

επηκέξνπο δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ ε γεληθφηεξε δηαπίζησζε ήηαλ φηη 

απηφο δε δηαθνξνπνηνχληαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ελψ φπνπ ππήξρε δηαθνξνπνίεζε 

απηή ήηαλ κηθξήο ζρεηηθά βαξχηεηαο.  

πγθεθξηκέλα, ν παξάγνληαο  «επαγγεικαηηθή αλέιημε», είρε ειαθξά κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα γηα ηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο.  

ζνλ αθνξά ηελ ειηθία απνηέιεζε ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν γηα ηηο θαηεγνξίεο 25-

30, 31-35, 36-40 θαη 41-45 θαη κεηά αηνλνχζε θαζψο ε ειηθία ησλ εξσηψκελσλ 

απμάλνληαλ.  

ε ζρέζε κε ην πεξαησζέλ επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε «επαγγεικαηηθή αλέιημε»  

παξνπζίαζε πξνβάδηζκα ζε φια ηα επίπεδα. Ζ κνλαδηθή εμαίξεζε, αθνξνχζε ηνπο 

θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ, νη νπνίνη έδηλαλ ηελ ίδηα βαξχηεηα  ζηελ «επαγγεικαηηθή 

αλέιημε» θαη  ζην  «γεληθόηεξν ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε θαη γλώζε». Καζψο δειαδή 

απμαλφηαλ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην  «γεληθόηεξν ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε θαη 

γλώζε» θέξδηδε έδαθνο ζε ζρέζε κε ηελ «επαγγεικαηηθή αλέιημε». Δπίζεο  

αμηνζεκείσην ήηαλ φηη νη απφθνηηνη Α.Δ.Η. ππεξηεξνχζαλ φισλ ησλ άιισλ σο πξνο 

ηε κεγαιχηεξε «έληαζε» κε ηελ νπνία εμέθξαζαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα ηνλ 

παξάγνληα απηφλ. Αθνινχζεζαλ νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ θαη νη απφθνηηνη Σ.Δ.Η.  

ζνλ αθνξά ηελ νινθιήξσζε ή κε παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ παξαηεξήζεθε φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο ππεξηεξνχζε θάπσο πεξηζζφηεξν ζηνπο κε έρνληεο 

νινθιεξψζεη παηδαγσγηθέο ζπνπδέο.    

ρεηηθά, κε ηελ χπαξμε ή κε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ε ηεξάξρεζε ησλ 

παξαγφλησλ παξέκεηλε ακεηάβιεηε, κε ηελ «επαγγεικαηηθή αλέιημε» λα δηαηεξείηαη 

ζηελ θνξπθή, κε ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν. Αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο 

εκθαληδφηαλ θάπσο πςειφηεξα ζηνπο κε έρνληεο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

ε ζρέζε κε ηελ χπαξμε ή κε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ε ηεξάξρεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα ζηελ πξψηε ζέζε παξέκεηλε ακεηάβιεηε γηα ηηο δχν 

θαηεγνξίεο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Παξαηεξνχκε αθφκε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

παξάγνληαο δε δηαθνξνπνηνχληαλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο 

είραλ ή δελ είραλ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

 ζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλα απηά ηνπ θχινπ θαη ηεο 

ειηθίαο, πνπ θπξίσο εμεηάζηεθαλ ζηηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα έξεπλεο, ηα απνηειέζκαηα 

ζπκθσλνχλ ζην κηθξφ βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο πνπ αζθνχλ απηά ζηελ 

«επαγγεικαηηθή αλέιημε». 

Απφ ηα δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά, εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ επηιέρηεθαλ γηα λα δηεξεπλεζεί αλ επεξεάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα, 

εθείλα πνπ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή ζηαηηζηηθά ζρέζε κε ηελ «επαγγεικαηηθή 

αλέιημε» ήηαλ ην θχιν θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο(πίλαθαο 4). 
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Πίλαθαο 4. εκαληηθφηεηα ζηαηηζηηθήο ζρέζεο κεηαμχ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη «επαγγεικαηηθήο αλέιημεο». 
 Φχιν 

 

Ζιηθία 

 

Δπίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

Παηδαγσγηθέο 

ζπνπδέο 

Δπαγγεικαηηθή 

εκπεηξία 

Δθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία 

  ρ
2
   ξ    ρ

2
 ξ     ρ

2
 ξ     ρ

2
      ξ    ρ

2
      ξ    ρ

2
  ξ 

Δπαγγεικαηηθή 

αλέιημε 
16,425 0,001 24,155 0,150 13,460 0,036 3,790 0,285 4,788 0,188 0,822 0,834 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο  

(εκαληηθή ζηαηηζηηθά ζρέζε πθίζηαηαη φηαλ ρ
2
>10% θαη p<0.05) 

 

 

πδήηεζε 

Δξκελεία ηαπηόηεηαο δείγκαηνο 

ζνλ αθνξά ην θχιν, νη γπλαίθεο ππεξηεξνχζαλ αξηζκεηηθψο, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπο έλαληη ησλ αλδξψλ ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ελειίθνπο θαη ζπκθσλεί απφιπηα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Gordon, Olson & Hamser(1990). Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή εξκελεχεηαη θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα, απφ ηε κεγαιχηεξε αλάγθε ησλ γπλαηθψλ γηα αλάθηεζε ρακέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ηνπ παξειζφληνο, ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο αιιά 

θαη αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ. ηελ 

πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο αξηζκεηηθήο ππεξνρήο ησλ γπλαηθψλ, δελ κπνξεί βέβαηα 

λα παξαβιεθζεί ν ηξφπνο εηζαγσγήο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε 

θιήξσζε, φπνπ ν παξάγνληαο ηχρε αιιά θαη ν κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο ησλ γπλαηθψλ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν.  

Ζιηθηαθά, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηαηάρζεθε   ζηηο θαηεγνξίεο 

κεηαμχ 30 θαη 50 εηψλ. πγθεθξηκέλα ζην εχξνο 36-45 ζπγθεληξψζεθε πάλσ απφ ην 

½ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξσηψκελσλ (58.1%), ελψ φζν πξνρσξνχζακε πξνο ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ άθξσλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο παξνπζίαδαλ θζίλνπζα πνξεία. Σα 

επξήκαηα απηά βξίζθνληαη  ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα φζα δηαπηζηψζεθαλ θαη ζηελ 

έξεπλα ηεο McMilan(2003).  

Σα κηθξά πνζνζηά ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο θάησ ησλ 30 εηψλ, νθείινληαλ 

ελδερνκέλσο ζηελ απνπζία θάπνηνπ πξναπαηηνχκελνπ πξνπηπρηαθνχ ηίηινπ αιιά θαη 

ζηελ πξνηίκεζε ησλ λεαξψλ θνηηεηψλ γηα παξαθνινχζεζε κάιινλ ζπκβαηηθνχ  

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

Απφ ηελ άιιε, ε θζίλνπζα πνξεία πξνο ηηο θαηεγνξίεο ησλ κεγάισλ ειηθηψλ, 

εξκελεχεηαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα απφ ηηο κηθξέο πιένλ πηζαλφηεηεο 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο αιιά θαη ηελ εγγχηεηα  ηεο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο. 

ρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηνπο απνθνίηνπο ησλ 

Α.Δ.Η. ζε ζρέζε κε απηνχο ησλ Σ.Δ.Η., εξκελεχεηαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνπ 

ζέηεη ην Δ.Α.Π. Σν κηθξφ πνζνζηφ ζηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ, νθείιεηαη 

ελδερνκέλσο ζην κηθξφηεξν ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δχν 

θαηεγνξίεο, γηα ηελ απφθηεζε ηίηινπ παξφκνηνπ επηπέδνπ. 

Σα πςειφηεξα πνζνζηά ζηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη 

παηδαγσγηθέο ζπνπδέο, νθείιεηαη κάιινλ ζην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, θαηέρνπλ βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ απφ 

ζρνιέο αλψηεξεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, πνπ δελ εκπεξηέρνπλ παηδαγσγηθά 
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καζήκαηα ζηα αλαιπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα (απφθνηηνη πιεξνθνξηθήο, ινγηζηηθήο, 

κάξθεηηλγθ, νηθνλνκηθψλ, γεσπνληθψλ θαη άιισλ ζρνιψλ). Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε 

θπζηθά ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαηξεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ελδερνκέλσο 

θαζηζηνχζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο ήδε εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, νη νπνίνη 

φκσο επηζπκνχζαλ ηελ επηκφξθσζε θαη εμεηδίθεπζή ηνπο ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα 

αιιά θαη ηελ επίζεκε πηζηνπνίεζε ηεο παηδαγσγηθήο ηνπο θαηάξηηζεο.  

ζνλ αθνξά ηελ έληαμε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνπο 

έρνληεο πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ ( κε πνζνζηά 75% & 80% αληίζηνηρα), ην γεγνλφο απηφ εχθνια 

εξκελεχεηαη απφ ηε ζπλάθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο κε 

ην επαγγεικαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ παξειζφλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ νινθιήξσζε ή κε παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ, ηελ 

χπαξμε ή κε επαγγεικαηηθήο αιιά θαη εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ ζε ζρέζε µε ην δείγκα ηεο έξεπλαο, δελ έρνπκε θάπνηεο ελδείμεηο απφ ηελ 

αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία. 

 

Δξκελεία  απνηειεζκάησλ έξεπλαο 

Σν γεγνλφο φηη ε επαγγεικαηηθή αλέιημε αλαδείρζεθε ζε βαζηθφ παξάγνληα 

παξαθίλεζεο θαη κάιηζηα κε ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν ππνδεηθλχεη θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα φηη νη ζπκκεηέρνληεο πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ δίλνπλ βαξχλνπζα 

ζεκαζία ζηελ ηεξαξρηθή ηνπο εμέιημε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα. Ηδηαίηεξα ζε έλα 

ρψξν φπσο ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη νη απαηηήζεηο 

απμάλνπλ, ε απφθηεζε επηπιένλ επαγγεικαηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ, πνπ 

πηζηνπνηνχληαη κέζσ αθαδεκατθψλ ηίηισλ, απνηειεί πξσηαξρηθφ κέιεκα γηα απηνχο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

 

Δξκελεία ζπζρέηηζεο δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη  «επαγγεικαηηθήο 

αλέιημεο»  

πσο είδακε θαη παξαπάλσ, ζηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, ν 

παξάγνληαο  «επαγγεικαηηθή αλέιημε», είρε ειαθξά κεγαιχηεξε βαξχηεηα γηα ηηο 

γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, θάηη πνπ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο ησλ Gordon, Olson & Hamsher(1990) αιιά λα δηαθσλεί κε ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο ηνπ Haefner(1995). Ζ κεγαιχηεξε έληαζε κε ηελ νπνία νη γπλαίθεο 

επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο είλαη κάιινλ 

δεισηηθή ηεο πξφζεζήο ηνπο λα αλαηξέςνπλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη λα 

αλαιάβνπλ θεληξηθνχο ξφινπο, φρη κφλν ζηα ζηελά φξηα ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 
Σν φηη νη λεφηεξνη ζε ειηθία ελήιηθεο ππνθηλήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

«επαγγεικαηηθή αλέιημε», νθείιεηαη ελδερνκέλσο ζην γεγνλφο φηη βξίζθνληαη ζηελ 

αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο θαη θπζηθά πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο 

πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ επαγγεικαηηθή πξφνδν θαη θαηαμίσζε. Αληίζεηα, νη 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ππνθηλήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ην «γεληθόηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

κάζεζε θαη γλώζε» θαη ηελ «πξνεηνηκαζία γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο», κάιινλ 

εμαηηίαο ησλ κηθξφηεξσλ πηζαλνηήησλ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη ηεο επηζπκίαο 

πιένλ γηα πεξηζζφηεξε πξνζσπηθή αλάπηπμε. Σα πξναλαθεξζέληα ζπκβαδίδνπλ 

απφιπηα κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Haefner(1995) θαη Waddel(1993). 

Ζ δηαπίζησζε φηη θαζψο απμάλεηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην «γεληθόηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε θαη γλώζε» θεξδίδεη έδαθνο ζε ζρέζε κε ηελ «επαγγεικαηηθή 

αλέιημε» έξρεηαη ζε δηαθσλία κε ηα αληίζηνηρα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 
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Miller(1992) ελψ ζπκθσλεί απφιπηα κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ Haefner(1995) 

θαη Nason(1998).  

Ζ παξαπάλσ εμέιημε δηθαηνινγείηαη κάιινλ απφ ην γεγνλφο φηη φζν πςειφηεξν ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηφζν πεξηζζφηεξα ηα πξνζφληα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη άξα 

κεγαιχηεξεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο. Οη ζπλζήθεο απηέο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, φρη κφλν γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηα ιφγνπο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη γνήηξνπ 

κέζσ θάπνηνπ γλσζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Αληίζεηα νη ζπκκεηέρνληεο ζηα ρακειφηεξα 

επίπεδα εθπαίδεπζεο, αληηκεησπίδνπλ ελδερνκέλσο ηελ απφθηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, σο έλα επηπιένλ πξνζφλ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξαγκάησζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζδνθηψλ. 

ρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ή κε παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ παξαηεξνχκε φηη ε 

«επαγγεικαηηθή αλέιημε» ππεξηεξεί θάπσο πεξηζζφηεξν ζηνπο κε έρνληεο 

νινθιεξψζεη παηδαγσγηθέο ζπνπδέο θάηη πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα πξνθχπηεη απφ 

ηελ έιιεηςε επαξθνχο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, πνπ δεκηνπξγεί εληνλφηεξε ηελ 

αλάγθε ζπκκεηνρήο ζε κεηαπηπρηαθφ εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Ο ειαθξά πςειφηεξνο κέζνο φξνο ηεο «επαγγεικαηηθήο αλέιημεο» ζηνπο κε 

έρνληεο επαγγεικαηηθή εκπεηξία κπνξεί λα εξκελεπηεί θαηά πάζα πηζαλφηεηα κέζσ 

ηεο πξφζεζεο ησλ ελ ιφγσ ζπκκεηερφλησλ, λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο 

γχξσ απφ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ψζηε λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζε έλα ρψξν πνπ 

άπηεηαη άκεζα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο. Μηα αθφκε εξκελεία πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δνζεί είλαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ίζσο πηζηεχνπλ φηη ε είζνδφο ηνπο ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζα ιχζεη ην επαγγεικαηηθφ ηνπο πξφβιεκα. Σν γεγνλφο φηη 

φζν απμάλεη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηφζν κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή 

πξφνδν έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Raghavan & 

Kumar(2007). 

ζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θακηά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε δελ 

παξνπζηάζηεθε αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα πνπ 

κειεηήζεθε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππήξμε αλάγθε αιιά θαη δπλαηφηεηα εξκελείαο 

νπνηαδήπνηε ζπζρέηηζεο.  

ρεηηθά κε ην αλ ν παξάγνληαο ηεο «επαγγεικαηηθήο αλέιημεο» δηαθνξνπνηνχληαλ 

κε ηελ χπαξμε ή φρη παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ, ηελ χπαξμε ή φρη επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ χπαξμε ή φρη εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ δελ πξνέθπςαλ αληίζηνηρα επξήκαηα απφ ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο.  

Μέζα απφ ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχεηαη ε ζπκθσλία 

ησλ επξεκάησλ απηψλ, ζρεδφλ ζε φια ηα ζέκαηα, κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ 

παξαηέζεθε θαη ε νπνία πξνήιζε θπξίσο  απφ ηε Βνξεηνακεξηθαληθή επηθξάηεηα. Ζ 

εξκελεία ηεο ζχκπιεπζεο απηήο κάιινλ δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηελ νκνηφηεηα ησλ 

ζπλζεθψλ ζπνπδψλ κεηαμχ ηνπ Δ.Α.Π. θαη ησλ ακεξηθαληθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ. Θα πξέπεη λα αλαδεηεζεί πεξηζζφηεξν ζηα θνηλά 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ θνηηεηψλ αλά ηνλ θφζκν αιιά θαη ζηελ 

θνηλή ζεψξεζε ηεο έλλνηαο ηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο σο ππνθηλεηηθνχ παξάγνληα 

ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

 

Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

πσο θάζε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, έηζη θαη ε ζπγθεθξηκέλε εξκελεχεη πνιιά 

ζέκαηα αιιά ζπγρξφλσο αλαδεηθλχεη θαη άιια πνιιά πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ φπσο παξαθάησ: 
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 Ζ δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ επηξξνήο θαη ησλ ππνινίπσλ έμη ππνθηλεηηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο Κιίκαθαο πκκεηνρήο ζηελ Δθπαίδεπζε ζηε ζπκκεηνρή ελήιηθσλ 

θνηηεηψλ ηνπ Δ.Α.Π. ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ». 

 Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ ζα θαηαζηήζεη ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο αληηπξνζσπεπηηθφηεξν ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά 

ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο. 

 Ζ δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ δηαθνξνπνίεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο αιιά 

θαη ησλ ππνινίπσλ ππνθηλεηηθψλ παξαγφλησλ ζε ζρέζε θαη κε άιια δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ φπσο ην επάγγεικα, ηελ ηεξαξρηθή ζέζε ζην ρψξν 

εξγαζίαο, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κεληαίν ή εηήζην εηζφδεκα, ην επάγγεικα 

παηέξα, ην επάγγεικα κεηέξαο θ.η.ι. 

 Ζ δηαρξνληθή κειέηε ηεο ίδηαο νκάδαο θνηηεηψλ απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα έσο θαη ηελ απνθνίηεζή ηνπο κε ζθνπφ   ηε δηαπίζησζε ηεο 

κεηαβνιήο ή φρη ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο. 
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Πεγαίλεηε κε ην κπαιφ ζαο πίζσ φηαλ θάλαηε ηελ εγγξαθή ζε απηφ ην πξφγξακκα θαη δείμηε 

ζε πνηα έθηαζε, θάζε έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο, ζαο επεξέαζε ψζηε λα ζπκκεηάζρεηε 

(ζην πξφγξακκα απηφ). Κπθιώζηε ηελ επηινγή ε νπνία αληαλαθιά κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ν θάζε ιφγνο ζαο επεξέαζε ψζηε λα εγγξαθείηε. Κπθιψζηε κία 

επηινγή γηα θάζε ιφγν. Να είζηε εηιηθξηλείο. Γελ ππάξρεη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε απάληεζε.    

 
1. Να βειηηψζσ ηηο δεμηφηεηέο κνπ ζηνλ ρεηξηζκφ 

ηεο γιψζζαο 
Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

2. Να γλσξίζσ θηιηθά δηαθείκελνπο αλζξψπνπο Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

3.Να αληηζηαζκίζσ ηελ ειιηπή πξνεγνχκελε 

εθπαίδεπζή κνπ 
Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

4.Να εμαζθαιίζσ επαγγεικαηηθφ πιενλέθηεκα / 

άλνδν  
Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

5. Να πξνεηνηκαζηψ γηα αιιαγέο ζηελ νηθνγέλεηά 

κνπ 
Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

6. Να μεπεξάζσ  ηελ απνγνήηεπζε / ζχγρπζε ηεο  
    θαζεκεξηλφηεηαο 

Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

7. Να βξσ θάπνην λφεκα ζηε δσή Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

8. Να κηιψ θαη λα εθθξάδνκαη θαιχηεξα Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

9. Να πεξλάσ θαιά κε θίινπο Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

10. Να  έρσ ηελ εθπαίδεπζε πνπ δελ κπφξεζα λα 

έρσ ζην  
      παξειζφλ 

Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

11. Να επηηχρσ έλαλ επαγγεικαηηθφ ζηφρν Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

12. Να κνηξαζηψ έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ κε ηνλ/-ελ 

ζχληξνθφ  
      κνπ 

Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

13. Να μεθχγσ απφ ηε κνλαμηά Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

14. Να απνθηήζσ γεληθέο γλψζεηο Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

15. Να κάζσ κηα άιιε γιψζζα Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

16. Να γλσξίζσ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

17. Να απνθηήζσ γλψζεηο πνπ ζα κε βνεζήζνπλ 

ζε άιια  
      εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

18. Να πξνεηνηκαζηψ γηα ηεο εχξεζε εξγαζίαο Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

19. Να ζπκβαδίζσ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο κνπ 
Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

20. Να αλαθνπθηζηψ απφ ηελ πιήμε Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

21. Να κάζσ κφλν θαη κφλν γηα ηε ραξά ηεο 

κάζεζεο 
Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

22. Να γξάθσ θαη λα εθθξάδνκαη θαιχηεξα 

γξαπηψο 
Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 
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23. Να θάλσ θίινπο Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

24. Να πξνεηνηκαζηψ γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

25. Να απνθηήζσ κεγαιχηεξν θχξνο ζηε δνπιεηά 

κνπ 
Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

26. Να ζπκβαδίζσ κε ηα παηδηά κνπ Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

27. Να θάλσ έλα δηάιεηκκα απφ ηε ξνπηίλα ηνπ 

ζπηηηνχ ή ηεο δνπιεηάο 
Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

28. Να ηθαλνπνηήζσ έλα αλήζπρν πλεχκα πνπ 
αξέζθεηαη λα δηεξεπλά 

Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

29. Να κε βνεζήζεη λα θαηαιάβσ ηη ιέλε θαη ηη 

γξάθνπλ νη  
      άλζξσπνη 

Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

30. Να θάλσ λένπο θίινπο Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

31. Να θάλσ καζήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

θάπνην άιιν   
      ζρνιείν ή παλεπηζηήκην 

Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

32. Να βξσ κηα θαιχηεξε δνπιεηά  Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

33. Να απαληψ ζε εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ κνπ Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

34. Να θάλσ θάηη απφ ην λα κελ θάλσ ηίπνηα Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

35. Να αλαδεηψ ηε γλψζε γηα ην δηθφ κνπ ην θαιφ Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

36.Να κάζσ γηα ηα ζπλεζηζκέλα ήζε θαη έζηκα 

εδψ 
Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

37. Να γλσξίζσ θαηλνχξγηνπο αλζξψπνπο Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

38. Να επηηχρσ ηελ είζνδφ κνπ ζε άιιν ζρνιείν ή    
      παλεπηζηήκην 

Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

39. Να απμήζσ ηελ ηθαλφηεηά κνπ ζηελ εξγαζία 

κνπ 
Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

40. Να κε βνεζήζεη λα κηιάσ κε ηα παηδηά κνπ Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

41. Να μεθχγσ απφ κηα δπζάξεζηε αλζξψπηλε 

ζρέζε   
 

Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

42. Να δηεπξχλσ ηνπο νξίδνληέο κνπ / λα «αλνίμσ 

ην κπαιφ κνπ» 
Κακκία  
επηξξνή 

Μηθξή  
επηξξνή 

Μέηξηα  
επηξξνή 

Μεγάιε  
επηξξνή 

 

 

 

 

Δπραξηζηώ πνιύ! Μόλν κεξηθέο εξσηήζεηο γηα εζάο. Γε ρξεηάδεηαη ην όλνκά ζαο. 
 

1. Φχιν:   Γπλαίθα      Άλδξαο 

 

2. Έηνο γέλλεζεο:  19____ 
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3. Σφπνο γέλλεζεο:  ________________________________ 

 

4. Πνηφ είλαη ην επάγγεικά ζαο ; 

 

 

 Ζ εξγαζία ζαο (π.ρ. καζεηήο/-ηξηα, θνηηεηήο/-ηξηα, …, θεπνπξφο, γξακκαηέαο, 

εθπαηδεπηηθφο…) 
 

____________________________________________________________________ 
 

 Βαζκίδα (π.ρ. αλψηεξν ζηέιερνο, εξγάηεο, επφπηεο, καζεηεπφκελνο, δηεπζπληήο…) 
____________________________________________________________________ 
 

 

5. Δπηιέμηε ην πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο ην νπνίν έρεηε πεξαηψζεη (παξαθαιψ 

ζεκεηψζηε κε έλα  κφλν ην έλα – ην πςειφηεξν) : 

 

 T.E.I  

 

 A.E.I.   

 

 Μεηαπηπρηαθφ  

 

6. Έρεηε νινθιεξψζεη παηδαγσγηθέο ζπνπδέο;           Nαη             ρη 

 

7. Τπάξρεη πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ;          Ναη           

 ρη  

 

8. Τπάξρεη πξνεγνχκελε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ;                Ναη           

 ρη              

 

9. Πνην είλαη ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ ζαο ; 

 

Ζ Μεηέξα ζαο Ο Παηέξαο ζαο 

 Δξγαζία ( π.ρ. νηθηαθά, γξακκαηέαο, 

δαζθάια…) 
 
____________________________________ 
 

 Δξγαζία (π.ρ. θεπνπξφο, νδεγφο, 

δάζθαινο…) 
 
_____________________________________ 

 Βαζκίδα (π.ρ. αλψηεξν ζηέιερνο, 

εξγάηξηα, επφπηξηα, καζεηεπφκελε, 

δηεπζχληξηα…) 
 

____________________________________ 
 

 Βαζκίδα (π.ρ. αλψηεξν ζηέιερνο, 

εξγάηεο, επφπηεο, καζεηεπφκελνο, 

δηεπζπληήο…) 
 
_____________________________________ 

Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο! 

 

Η εθπαηδεπηηθή θνπιηνύξα σο πεγή πξνβιεκάησλ ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε: Μηα κειέηε πεξίπησζεο ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην 

 

The educational culture as a source of problems in distance education: 

A study case in the Hellenic Open University (E.A.P) 
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Ισάλλα Γηνλπζνπνύινπ 

Καζεγήηξηα Ηζπαληθήο Φηινινγίαο 

email: dionivn@pat.forthnet.gr 

 
Πεξίιεςε 

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. Σα 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  

Δθπαηδεπηηθή θνπιηνύξα, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, Δ.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 

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

attitude toward the professor and other students. 

 

 

Δηζαγσγή  

θνπόο 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. 

  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

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. ην 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. Χο 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 πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο, 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 

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 
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κάζεζεο ηεο εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηελ 

ζεκαηηθή ελφηεηα ΔΚΠ65 ηνπ Δ.Α.Π.;  

Με βάζε ηελ δηάζηαζε Απόζηαζε από ηελ Δμνπζία (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. Σίζεηαη 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; 

   

εκαληηθόηεηα 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..  

 

 

Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

χκθσλα 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. 
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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 Σξηηνβάζκηαο 

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. Υαξαθηεξηζηηθή 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. ην 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.  

 

Σν 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 

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

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. ηηο 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). χκθσλα 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 

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. ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 
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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 θσηία 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. Σν 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. Σν 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. Χο 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». ηε 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. Σα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ζπλδένληαη κε 

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

θνπιηνχξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σα εμσηεξηθά πξνβιήκαηα αθνξνχλ 

ζηελ θχζε θαη ζηελ απνζηνιή ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. χκθσλα 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 

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.   
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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. Σν 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 δεδνκέλσλ  
Γηα ηελ ζπιινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηειεθσληθή ζπλέληεπμε 

(αλνηρηή θαη εκη-δνκεκέλε ηειεθσληθή ζπλέληεπμε). Τπνζηεξίδεηαη 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. χκθσλα 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. ηε εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

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 
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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. 

 

Γεηγκαηνιεςία  

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

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

πκκεηείραλ 15 θνηηεηέο θαη 5 θαζεγεηέο. ηνπο 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. ζνλ αθνξά ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

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

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

έρνπλ πηπρίν ΣΔΗ, νη νθηψ (8) πηπρίν ΑΔΗ θαη δπν (2) έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν. ην 

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.  ζνλ αθνξά ζην 

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

θαη νη νθηψ (8) είλαη παληξεκέλνη κε παηδηά. Σέινο, 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. 

ζν 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. ε φηη 

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

ελψ έλαο (1) δήισζε Γεκφζηνο Τπάιιεινο. 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. Σέινο 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. 

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.  
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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. Σν 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» 

ε 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». Σν 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» 

ε 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. Σν 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. Σν ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ απάληεζαλ φηη «εάλ ε δηαθσλία είλαη 

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

ζν 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 Δ.Α.Π.», «ε εηθόλα 

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

ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο, ηε κνξθή θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». Μφλν έλαο  θνηηεηήο  

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

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε αιεζηλνύ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλεξγαζίαο». Τπάξρεη 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελδηαθέξνληνο κφλν ζε ζπλαηζζεκαηηθφ – θνηλσληθφ επίπεδν. 

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

αλαθέξνπλ φηη «ελδηαθέξνληαη ελδερόκελα γηα ηελ πξνζσπηθή δσή».  ζν 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 Δ.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. Σνλίδνπλ φκσο φηη κε ηελ 

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

γλώζε είλαη θαηαζθεπή, ζηξνπθηνπξαιηζκόο θαη δνκηζκόο. Σν Δ.Α.Π. ιεηηνπξγεί κε 

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

 

πδήηεζε απνηειεζκάησλ  

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

χκθσλα 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» 

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

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

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

θνηλσληθφ επίπεδν. ζν 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» 

ζν 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. πγθεθξηκέλα 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. 

 

 

πκπεξάζκαηα  

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. πγθεθξηκέλα, 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. ε φηη αθνξά ζηελ δηάζηαζε Power Distance, (PDI)  - Απφζηαζε απφ 

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

απηήλ. ε 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. ε 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. Τπάξρεη ζρεηηθή ζπλάθεηα  

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

ζπλαηζζήκαηα ππνζηήξημεο γηα ηνλ ζπκθνηηεηή ηνπο.  Σέινο 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.  ηελ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε 

παξαηεξείηαη απφιπηε ζπλάθεηα κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ Hofstede. 

 

 

Πξνηάζεηο 

ε επίπεδν κειινληηθψλ εξεπλψλ, νη δπλαηφηεηεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηε δηεμαγσγή κεγαιχηεξεο θιίκαθαο έξεπλαο, ζε πξνπηπρηαθά 
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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). ε 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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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. 

 

Πεξίιεςε 

θνπφο ηνπ άξζξνπ είλαη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 

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

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

πξφζζεηεο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα εζηηάζηεθε ζην  

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

ΔΑΠ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, κε πνηφ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε 

πξφζβαζε θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη πψο αμηνπνηνχληαη νη 

δηάθνξεο κνξθέο ηππηθήο θαη άηππεο ππνζηήξημεο πξνο απηνχο. Απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ ζηνηρείσλ δηαπηζηψζεθε φηη  ην ΔΑΠ δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ησλ θνηηεηψλ κε 

αλαπεξία ζε απηφ, ηνπο ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά, έρεη πξνκεζεπηεί εμνπιηζκφ πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ηνπο ζε ειεθηξνληθέο πιεξνθνξίεο, αλ θαη ν εμνπιηζκφο 

απηφο δελ είλαη επαξθήο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο. Φάλεθε επίζεο, ε θαιή πξφζεζε θαζεγεηψλ-ζπκβνχισλ θαη 

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

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

νξγάλσζεο, αδπλακία ζπληνληζκνχ ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηνπ θαη πξφβιεςεο 
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θάπνησλ δηαδηθαζηψλ, θαη κε θαηάιιεινη ρψξνη δηεμαγσγήο ησλ νκαδηθψλ 

ζπλαληήζεσλ. Σέινο, δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα βειηησηηθέο ελέξγεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ζηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία ε δπλαηφηεηα εχθνιεο 

νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην ΔΑΠ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά  
Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, 

Φνηηεηέο κε Αλαπεξία 

 

 

Δηζαγσγή 

Μεηαμχ άιισλ εξεπλεηηθψλ ηάζεσλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (εμΑΔ) ηνλ 21
ν
 

αηψλα, πεξηιακβάλνληαη θαη ζέκαηα αλνηθηήο πξφζβαζεο θαη δεκνθξαηίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε (Γθηφζνο, Μαπξνεηδήο & Κνπηζνχκπα, 2008). Σν ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη 

ηψξα, πξνο ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνχο, φπσο νη αλάπεξνη, νη κεηαθηλνχκελνη 

πιεζπζκνί, φζνη κέλνπλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ή είλαη νηθνλνκηθά 

πεξηνξηζκέλνη. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηελ αλαπεξία, ζηε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε πνιιψλ ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ σο 

ηψξα ππνζηεξηθηηθή δξάζε αλνηθηψλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε πξνο ηνπο θνηηεηέο 

ηνπο κε αλαπεξία (ΦκεΑ). Γηα παξάδεηγκα, ηo Βξεηαληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 

(www.open.ac.uk, 2008) έρεη αλαπηχμεη κε ηέηνην ηξφπν ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ 

ζχζηεκα, ψζηε λα είλαη πιήξσο πξνζβάζηκν ζε ζπνπδαζηέο κε αλαπεξία θαζψο 

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

αξηζκφο απφ θάζε άιιν αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, αιιά 

θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Αληίζηνηρα παξαδείγκαηα ππάξρνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε 

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

(www.athabascau.ca, 2008).  

Δπηπιένλ, ε αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, 

έδεημε φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αξθεηέο ζρεηηθέο έξεπλεο. 

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

Foster (2004) ζρεηηθά κε ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ζπνπδαζηψλ κε απψιεηα αθνήο 

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

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξία πνπ παξαθνινπζνχζαλ εμ απνζηάζεσο 

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

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

εθηεηακέλε αλαζθφπεζε ησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ έθαλε 

ζε φιν ηνλ θφζκν, ζρεηηθά κε ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία, επηζεκαίλεη φηη, εθηφο απφ 

ην λα πξνζπαζεί θαλείο λα ηνπο βειηηψζεη ηελ πξφζβαζε, είλαη, εμίζνπ, ζεκαληηθφ λα 

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

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

Moisey, 2004) επηζεκαίλνπλ φηη φηαλ νη ΦκεΑ ιακβάλνπλ ηηο θαηάιιειεο γηα απηνχο 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, επηκέλνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη απνθνηηνχλ κε ηνπο 

ίδηνπο ξπζκνχο κε ηνπο κε αλάπεξνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο. 

 

 

Σνπνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Σν εξψηεκα πνπ αλαδχεηαη ζην ζεκείν απηφ, αθνξά ζην ηη ζπκβαίλεη ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, θαη εηδηθφηεξα ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, ην νπνίν είλαη 
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ν κνλαδηθφο θνξέαο ζηε ρψξα καο  πνπ πξνζθέξεη ζπνπδέο ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν 

απνθιεηζηηθά κε ηε κέζνδν ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε (www.eap.gr, 2008) θαη 

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

κε απηφ ην ζέκα κέρξη ζήκεξα. Ζ αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο έδεημε 

απνπζία θάπνηαο έξεπλαο ζε απηφ ηνλ πιεζπζκφ. Δηδηθφηεξα, εληνπίζηεθαλ 7 

έξεπλεο (Παζραιίδνπ, 2004˙ Γαιψζε, 2006˙ Ννκηθνχ, 2006˙ Καςάιε-

Οηθνλνκνπνχινπ, 2007˙ Μίρα, 2008˙ θφξδα, 2007˙ θαηδνχξε, 2008) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ΔΑΠ κε νκάδα ζηφρν ηα ΑκεΑ, πνπ φκσο δελ ζρεηίδνληαλ 

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

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

ζπγθξίλνπλ ηηο παξνρέο ηνπ Βξεηαληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ ΔΑΠ πξνο 

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

δείρλνπλ φηη απφ ην 2002 έσο ην 2008, ζην ΔΑΠ θαιχπηεηαη κφλν ην 40-50% ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ ζηα ΑκεΑ θάζε έηνο. Πξφζζεηα ζηνηρεία απφ ηελ Τπεξεζία 

Μεηξψνπ ηνπ ΔΑΠ, δείρλνπλ φηη, ηα έηε 2007-2008 θαη 2008-2009, ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ΦκεΑ ζπγθεληξψλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθά 

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

ηνπιάρηζηνλ πξνγξάκκαηα πνπ πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξν ηα ΑκεΑ θαίλεηαη λα είλαη 

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

δειαδή, πνπ έρνπλ δήηεζε ζηελ αγνξά, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη, ζχκθσλα κε ηηο 

Κφθθαιε & Γεσξγηάδε (2007), ην ελδηαθέξνλ ησλ αηφκσλ απηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ελεξγά ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα. ζν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ΦκεΑ ζε φια ηα πξνπηπρηαθά 

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

εηζαγσγήο, απηά αλέξρνληαλ ζηα 130. 

Απφ ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα κφλα πνπ ππήξραλ σο ηφηε ήηαλ θάπνηα 

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

έξεπλα ζε απηνχο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ψζηε λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ην θαηά πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε αλνηθηή θαη 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ην ΔΑΠ. Απηφ ην θελφ ήξζε λα 

θαιχςεη ε παξνχζα έξεπλα. πγθεθξηκέλα, ζθνπφο ηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο 

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

ηνπ ΔΑΠ θαη λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

έξγνπ ηνπ ΔΑΠ. Δηδηθφηεξα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχζαλ ζην θαηά πφζν 

«αλνηθηή» είλαη ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην ΔΑΠ γηα ηα ΑκεΑ, κε πνηφ ηξφπν 

εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, 

θαζψο θαη κε πνηφ  ηξφπν αμηνπνηνχληαη νη δηάθνξεο κνξθέο ηππηθήο θαη άηππεο 

ππνζηήξημεο γηα ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία ζην ΔΑΠ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα -άηνκα κε αλαπεξία- επηιέρζεθε δηφηη απνηειεί κηα 

θαηεγνξία πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο, ιφγσ ησλ πξφζζεησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ έρεη. ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη 

ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο (Ν. 1566/30.9.85,ΦΔΚ 

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

πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο, αλαπεξίεο ή δηαηαξαρέο ζηε γεληθφηεξε 

ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε ή ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπο, εμαηηίαο νξγαληθψλ, 

ςπρηθψλ ή θνηλσληθψλ δηαηαξαρψλ, ζε βαζκφ πνπ δπζρεξαίλεη ή παξεκπνδίδεη 

ζνβαξά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηε 

δπλαηφηεηα έληαμήο ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ αιιειναπνδνρή ηνπο 

κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν. ηα άηνκα απηά πεξηιακβάλνληαη, ηδίσο, φζνη έρνπλ 

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

δηαηαξαρή ιφγνπ θ.α.), φζνη πάζρνπλ απφ ςπρηθέο λφζνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλαζηνιέο, νη επηιεπηηθνί, νη ραλζεληθνί, φζνη πάζρνπλ απφ αζζέλεηεο πνπ απαηηνχλ 

καθξφρξνλε ζεξαπεία θαη παξακνλή ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, θιηληθέο ή 

πξεβεληφξηα, φζνη πάζρνπλ απφ αζζέλεηεο λεπηαθήο, παηδηθήο ή εθεβηθήο ειηθίαο, 

πνπ δελ αλήθεη ζε κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο θαη πνπ παξνπζηάδεη 

δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη φζνη έρνπλ λνεηηθή 

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

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλεπψο, ηδηαίηεξεο πξφζζεηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φηαλ 

παξαθνινπζνχλ έλα ηξηηνβάζκην πξφγξακκα ζπνπδψλ (Κξεηηθνχ, 2009: 43-54).  

 

 

Η εκπεηξηθή έξεπλα 

Ζ παξνχζα έξεπλα βαζίζηεθε ζηηο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία κίαο πνηνηηθήο έξεπλαο. 

Ζ επηινγή απηή θξίζεθε απαξαίηεηε, δηφηη πξφζεζε ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ λα 

δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο νη απφςεηο θαη νη εκπεηξίεο αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ θνηηνχλ 

ζην ΔΑΠ. Ζ έξεπλα θαηαηάζζεηαη ζηηο πεξηγξαθηθνχ (descriptive) ηχπνπ έξεπλεο. 

Πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ηξηψλ πεξηπηψζεσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε αλαπεξία 

πνπ έρνπλ ή είραλ ηελ εκπεηξία ησλ ζπνπδψλ ζην ΔΑΠ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

2008-2009. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ΦκεΑ ζηα πξνπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απφ ην 2002 έσο ην 2009, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία 

απφ ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Μεηξψνπ ηνπ ΔΑΠ, άγγηδε ηα 341 άηνκα. ηε βάζε 

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

«πεξηζηαζηαθφ δείγκα», ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε αδηάθξηηα απφ φια ηα δηαζέζηκα 

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

επηβεβιεκέλε θαζψο ηφζα κφλν θαηάθεξε ε εξεπλήηξηα λα εληνπίζεη κε κεγάιε 

δπζθνιία, κέζσ ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Νενιαίαο Κσθψλ, αθνχ νη επαθέο ηεο κε ηελ Τπεξεζία Μεηξψνπ θαη 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ΔΑΠ απέβεζαλ άθαξπεο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, αλαθέξνληαη κε ην κηθξφ ηνπο φλνκα. 

Παξαθνινπζνχζαλ φινη πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη δηέκελαλ ζην λνκφ 

Αηηηθήο. Ήηαλ ε Διέλε, 35 ρξνλψλ, άηνκν κε κεησκέλε φξαζε, ε νπνία θνξνχζε 

γπαιηά πνπ θάλνπλ κεγέζπλζε. Παξαθνινπζνχζε ην πξφγξακκα «πνπδέο ζηνλ 

Διιεληθφ Πνιηηηζκφ», απφ ην 2002. Σν αθαδεκατθφ έηνο 2008-9, έρνληαο ήδε 

νινθιεξψζεη, ηα πξνεγνχκελα έηε, 6 Θεκαηηθέο ελφηεηεο, παξαθνινπζνχζε άιιεο 3 

ηαπηφρξνλα, θηινδνμψληαο λα νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηεο ην επφκελν αθαδεκατθφ 

έηνο. Ο Κψζηαο ήηαλ 46 ρξνλψλ, έγγακνο κε 1 παηδί, άηνκν κε νιηθή απψιεηα 

φξαζεο. Σν 1987, ηειείσζε κηα ηδησηηθή ζρνιή Τπνινγηζηψλ, ζηελ Αζήλα. Έθηνηε, 

δνχιεπε, ζπλερψο, επαγγεικαηηθά, 20 ρξφληα κε ηνπο ππνινγηζηέο. πνχδαδε 

«Πιεξνθνξηθή» ζην ΔΑΠ, απφ ην 2007 θαη έρνληαο νινθιεξψζεη 1 ΘΔ, ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2008-9 ζέιεζε λα παξαθνινπζήζεη 1 αθφκα. πλάληεζε, φκσο, 

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

Καηεξίλα ήηαλ 27 ρξνλψλ, βαξήθνε, θνξνχζε αθνπζηηθά βαξεθνΐαο θαη ζηα δπν 

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

θακία Θ.Δ. θαη δηέθνςε ηηο ζπνπδέο ηεο. 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε κε ηε κνξθή 

αηνκηθψλ, εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2009. Οη 

ζεκαηηθνί άμνλεο θαη νη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ, φπσο δηακνξθψζεθαλ κε βάζε 

ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, πξνέθπςαλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλνηθηήο θαη εμ 
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απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο 

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

ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θάζε θαηεγνξίαο θνηηεηή κε αλαπεξία, ηελ 

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

ζχκθσλα κε ηνλ Oehlkers (1998) θαη ηέινο, απφ ηελ ηαμηλφκεζε, ζχκθσλα κε ηελ 

Dearley (2003), ηεο ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ απφ ηνπο θαζεγεηέο-ζπκβνχινπο 

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

νη ζεκαηηθνί άμνλεο πνπ πξνέθπςαλ εθηφο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ήηαλ νη εμήο 

δψδεθα:  

1. Πφζν «αλνηθηή» είλαη ε ΑεμΑΔ ηνπ ΔΑΠ ζηνπο ΦκεΑ (δπλαηφηεηα εηζαγσγήο, 

ξπζκφο ζπνπδψλ)  

2. Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ (κνξθή, πξνζβαζηκφηεηα, θαηαλφεζε) 

3. Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο (ζπκκεηνρή, πξφζβαζε ζην ρψξν, 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο) 

4. Δξγαζίεο (κνξθή, πξνζβαζηκφηεηα) 

5. Δπηθνηλσλία κε ηνλ θαζεγεηή-ζχκβνπιν (ηξφπνο, ζπρλφηεηα, 

απνηειεζκαηηθφηεηα) 

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

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

ςπρνινγηθή) 

8. Τπνζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ (θαηάιιειεο ππεξεζίεο, 

νηθνλνκηθή δηεπθφιπλζε) 

9. Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

10. Άηππε κνξθή ππνζηήξημεο (απφ νηθνγέλεηα, θίινπο, εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 

ζπκθνηηεηέο) 

11. Αμηνπνίεζε πηπρίνπ, πξνζσπηθή αλάπηπμε 

12. Πξνηάζεηο θαη ειεχζεξεο αλαθνξέο 

Οη άμνλεο απηνί ήηαλ επαξθείο θαζψο, ζχκθσλα κε ηε Ρήγα (1997), ζηε κειέηε 

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

δείγκα, αιιά ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη κειεηά πνιιέο παξακέηξνπο.   

 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  

ζνλ αθνξά ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δειαδή ζην θαηά πφζν „αλνηθηή‟ είλαη 

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

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

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηινγήο ηνπο, ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν 

ζπνπδάδνπλ θαη ηε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο σο ρψξν κειέηεο. ινη αλέθεξαλ επθνιία 

εηζαγσγήο ηνπο ζην ΔΑΠ, κέζσ ηεο ξχζκηζεο 3% γηα ΑκεΑ, ήδε κε ηελ πξψηε ηνπο 

πξνζπάζεηα. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φινη ζπνχδαδαλ ην αληηθείκελν 

ηεο επηινγήο ηνπο. Χο πξνο ηνλ ξπζκφ, φκσο, εμέθξαζαλ δπζθνιία λα θαιχςνπλ ηελ 

χιε. Ζ 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). Ζ θαηνηθία 

ζαλ θχξηνο ρψξνο κάζεζεο εμππεξεηνχζε πνιχ ηελ Διέλε θαη ηνλ Κψζηα ζαλ άηνκα 

κε πξφβιεκα φξαζεο επεηδή πεξηφξηδαλ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο ζηελ Αζήλα, πνπ 

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

φκσο, ηνπο πξνζέζεηε άιιεο δπζθνιίεο. Ζ 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 ακεζφηεηα θαη πξφζσπν 

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

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

Χο πξνο ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, κε πνηφ ηξφπν, δειαδή, εμαζθαιίδεηαη ε 

ειεχζεξε πξφζβαζε θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ζηνπο θνηηεηέο κε 

αλαπεξία ζην ΔΑΠ, πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ζηηο Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο 

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

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο. ζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ε Διέλε θαη ε 

Καηεξίλα ρξεζηκνπνηνχζαλ ην έληππν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ΔΑΠ. Γελ έιεηπαλ, 

φκσο, νη δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζή ηνπ, θπξίσο γηα ηελ Καηεξίλα: «Σν κειεηνύζα. 

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

2009). ζν γηα ηνλ Κψζηα, ην πιηθφ ηνπ εζηάιε ζε έληππε νπηηθή κνξθή. Έπεηηα 

απφ αίηεκα δηθφ ηνπ, ην έιαβε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ κεηαηξνπή ηνπ, φκσο, 

ζε πξνζβάζηκε γηα απηφλ κνξθή, ηνλ δπζθφιεςε πάξα πνιχ. Καη απηφ δηφηη, «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 ινγηζκηθφ πνπ ηνπ πξφηεηλαλ απφ ην ΔΑΠ λα ηνπ 

ζηείινπλ, ην είρε ήδε, αιιά δελ ηνλ βνεζνχζε.   

ζνλ αθνξά ζηηο Ο, πήγαλ φινη κφλν ζε 1-2 απφ απηέο είηε ιφγσ 

επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ (Κψζηαο, Καηεξίλα), είηε ιφγσ θηινζνθίαο (Διέλε) 

αιιά θαη δπζθνιίαο ζηε κεηαθίλεζε. Ο Κψζηαο ρξεηαδφηαλ λα πάεη εθεί 

ζπλνδεπφκελνο απφ ηε ζχδπγφ ηνπ, ηα θηήξηα ήηαλ αραλή γηα λα πάεη κφλνο ηνπ θαη 

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

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζηηο Ο, ε Διέλε δελ είρε θαλέλα πξφβιεκα, ν 

Κψζηαο βαζηδφηαλ ζηελ εκπεηξία ηνπ γηα λα θαηαλνεί ηηο δηαθάλεηεο πνπ 

πξνβάιινληαλ θαη ε Καηεξίλα έθαλε ρεηιεαλάγλσζε. Αλαπιήξσλαλ φινη ην θελφ 

πιεξνθφξεζεο φηαλ απνπζίαδαλ, θπξίσο, κέζσ ησλ θαζεγεηψλ ηνπο κε ηνπο νπνίνπο 

επηθνηλσλνχζαλ ηειεθσληθά θαη κε e-mail, ελψ νη ηειεπηαίνη ήηαλ ζπλήζσο 

δηαζέζηκνη γηα απηφ.  

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

δαθηπινγξαθεκέλεο κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν, φπσο θαη νη ζπκθνηηεηέο ηνπο. Ο 

Κψζηαο, φκσο, αληηκεηψπηζε πνιιέο δπζθνιίεο. Απηέο πήγαδαλ απφ ηνλ ηξφπν 

αλάξηεζεο ησλ εξγαζηψλ ζην portal, πνπ ηνλ έβαδαλ ζε πξφζζεηεο ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ηηο «θαηεβάζεη» κφλνο ηνπ, αιιά, θπξίσο, απφ ηνλ ηξφπν 

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

ζε ρξψκαηα. Καη ν ρξφλνο δελ ηνπ επαξθνχζε λα δηαβάζεη -κε ηε βνήζεηα άιισλ 

πξνζψπσλ- θαη λα επεμεξγαζηεί ηα εξσηήκαηα κε ηνλ ηξφπν πνπ έπξεπε, κε 

απνηέιεζκα λα ηηο θαηαζέηεη εκηηειείο, κελ απνθεχγνληαο ην θφζηνο ζηε βαζκνινγία 

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

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

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

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

εμαηξέζεθαλ είραλ κφλν εηθφλα. Δίρε ηξεηο ψξεο ζηε δηάζεζή ηνπ. Απφ ηε δηαδηθαζία, 

θάλεθε φηη νη εμεηαζηέο δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο, 

κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, φκσο, πξνζπάζεζαλ λα ηνλ δηεπθνιχλνπλ φζν πεξηζζφηεξν 

κπνξνχζαλ (ζπλ. 2, 2009). Ζ Καηεξίλα, ηέινο, δελ ζπκκεηείρε ζηηο εμεηάζεηο. 
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ζνλ αθνξά ηψξα, ζην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζρεηηθά κε ηελ ηππηθή θαη 

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

ηα εμήο. ρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ θαζεγεηή-ζχκβνπιν, ε Διέλε δήισζε 

φηη δελ ρξεηαδφηαλ θάπνην είδνο ππνζηήξημεο δηαθνξεηηθφ απφ 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). Ζ Καηεξίλα είπε φηη γηα απηήλ «…ην βαζηθό 

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

ππνζηήξημε πάλσ ζε αθαδεκατθά ζέκαηα, δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο γη‟ απηφλ, φρη, 

φκσο, θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζα έπξεπε λα δηαβάζεη. ζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγηθή 

ππνζηήξημε ν Κψζηαο είπε φηη δελ είρε θαη ακθέβαιε θαηά πφζν ζα κπνξνχζαλ λα 

ηνλ ππνζηεξίμνπλ ηερλνινγηθά, αθνχ νη θαζεγεηέο-ζχκβνπινη αγλννχζαλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν δνπιεχεη έλα άηνκν κε πξφβιεκα φξαζεο (ζπλ. 2, 2009). Πξαθηηθή 

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

ζρεδηαγξάκκαηα ζηελ εξγαζία ηνπ λα έρνπλ πεξηγξαθηθή κνξθή, αιιά θαζπζηέξεζε 

πνιχ λα ηνπ απαληήζεη θαη ράζεθε γηα απηφλ πνιχηηκνο ρξφλνο. Έπξεπε λα έξζεη 

πξψηα ζε επηθνηλσλία κε ηνλ ζπληνληζηή ηεο Θ.Δ. θαζψο δελ ππήξρε πξφβιεςε απφ 

ην ΔΑΠ γηα ην ηη ήηαλ απνδεθηφ θαη ηη φρη (ζπλ. 2, 2009). ζνλ αθνξά, ηέινο, ζηελ 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, φινη έλησζαλ φηη ηελ είραλ.  

ρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, φινη ζπκθψλεζαλ 

φηη, κάιινλ, δελ ππήξρε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία γηα ΑκεΑ ζην ΔΑΠ. Ζ Διέλε (ζπλ. 

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

ππεξεζίεο αληαπνθξίζεθαλ ζηα αηηήκαηά ηνπο. Ο Κψζηαο, πάιη, αλέθεξε φηη ππήξρε 

ε δηάζεζε λα ηνλ βνεζήζνπλ, αιιά νη ιχζεηο πνπ ηνπ πξφηεηλαλ δελ ήηαλ 

απνηειεζκαηηθέο γηα απηφλ (ζπλ. 2, 2009). ινη είραλ θάπνηα νηθνλνκηθή 

δηεπθφιπλζε απφ ην ΔΑΠ, ζηα δίδαθηξά ηνπο, θαηφπηλ 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 Κψζηαο πήξε απαιιαγή 100% ζηελ πξψηε 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 φηη κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο επηζηξαηεχηεθαλ γηα ηελ δηεπθφιπλζή ηνπο π.ρ. ε ζχδπγνο ηνπ Κψζηα 

ε νπνία ηνπ δηάβαδε ηηο εξγαζίεο ηνπ (ζπλ. 2, 2009) θαη ηνλ ζπλφδεπζε 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 ηερλνινγηψλ ζηνλ Κψζηα (ζπλ. 2, 2009). Απφ ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ Κψζηα, βξέζεθε άλζξσπνο θαη ηνπ ερνγξάθεζε 

νιφθιεξν ην βηβιίν ηεο πξνεγνχκελνπ έηνπο Θ.Δ, αθνχ δελ ηνπ πξνζθεξφηαλ έηνηκν 

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

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

φρη φκσο θαη απφ ηνλ Κψζηα, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ (ζπλ. 2, 2009).  

Δπηπξφζζεηα, ζε εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο θαη 

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

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

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

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…». Ζ Καηεξίλα, πάιη, αλαθέξζεθε ζηελ πξνθαηάιεςε ησλ εξγνδνηψλ: 

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

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

Σν πέξαζκά ηεο απφ ην ΔΑΠ, αλέθεξε ε Διέλε, ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο 

απηνπεπνίζεζήο ηεο (ζπλ. 1, 2009), ελψ ν Κψζηαο παξαδέρηεθε φηη: «…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). Ζ 

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

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

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

απαηηείηαη, ηα πξάγκαηα ζα ήηαλ πνιχ θαιιίηεξα (ζπλ. 2, 2009). Ζ Καηεξίλα θάλεθε 

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

 

 

πκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη ην ΔΑΠ έρεη αλνηθηέο ηηο πχιεο ηνπ ζηα άηνκα 

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

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

αθνχ νη αηηήζεηο ήηαλ ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο γηα απηνχο ζέζεηο θαη ηνπο 

πήξαλ φινπο. Μάιηζηα, ζα έιεγε θαλείο, φηη, ζε απηφ ην ζεκείν, νη ΦκεΑ επλννχληαη 

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

δπν-ηξία ρξφληα, ψζπνπ ίζσο λα θιεξσζνχλ. Σν ΔΑΠ ζηεξίδεη επίζεο, ηνπο ΦκεΑ κε 

ηα κέζα πνπ δηαζέηεη. Άηνκα κε ήπηεο δπζθνιίεο (π.ρ. κε κεξηθή απψιεηα φξαζεο ή 

αθνήο) ιεηηνπξγνχλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζρεδφλ φπσο θαη νη ζπκθνηηεηέο ηνπο 

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

εμεηάζεηο θαη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο. Σν ΔΑΠ έρεη πξάγκαηη 

δηαζέζεη ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο, αιιά απηφ απνδείρηεθε αθαηάιιειν γηα ηα άηνκα π.ρ. κε 

νιηθή απψιεηα φξαζεο πνπ ζπνπδάδνπλ «Πιεξνθνξηθή», έλα αληηθείκελν πνπ έρεη 

ηελ ηδηνκνξθία χπαξμεο καζεκαηηθψλ ηχπσλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ πνπ δελ 

«δηαβάδνληαη» απφ ην ινγηζκηθφ απηφ. Φάλεθε επίζεο, ε θαιή πξφζεζε ησλ 

θαζεγεηψλ-ζπκβνχισλ θαζψο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ ΔΑΠ λα 

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

έιιεηςε νξγάλσζεο απφ πιεπξάο παλεπηζηεκίνπ θαη ζπληνληζκνχ ησλ δηάθνξσλ 

ηκεκάησλ ηνπ -ην Σκήκα Μεηξψνπ δελ ελεκεξψλεη ηε Μνλάδα Γηαθίλεζεο 

Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ γηα ηελ χπαξμε θαη ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ θνηηεηή, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπ απνζηαιεί ην αλάινγν πιηθφ αιιά νχηε θαη ηνπο θαζεγεηέο κε 

απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη λα βξίζθνληαη πξν εθπιήμεσλ.  

Γηαπηζηψζεθε θαη ε αδπλακία πξφβιεςεο θάπνησλ δηαδηθαζηψλ –φζνλ αθνξά ζηε 

κνξθή ησλ εξγαζηψλ, ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ, ηνλ ηξφπν ηεο ηειηθήο 

εμέηαζεο, ηελ χπαξμε πιήξσο πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα θνηηεηέο κε 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη ε αθαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ. Σελ δπζιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο Ο επηζεκαίλνπλ θαη ν Γεκεηξίνπ (2005) θαη 

νη Κφθθαιε & Γεσξγηάδε (2007), νη νπνίνη ην απνδίδνπλ ζην γεγνλφο φηη ην ΔΑΠ δελ 

δηαζέηεη αθφκα ηδηφθηεηα θηήξηα θαη ζηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλα. Γελ παξέρεηαη νχηε 

θάπνηα δηεπθφιπλζε ζηε κεηαθίλεζε ηνπο, φπσο γίλεηαη ζε αλνηθηά παλεπηζηήκηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, φπνπ ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλν φρεκα γηα θνηηεηέο κε αλαπεξία ην 

νπνίν ηνπο εμππεξεηεί θαηφπηλ ξαληεβνχ. 
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Απφ ηα απνηειέζκαηα, αλαδείρηεθε, επίζεο, θαη ε δπζθνιία αμηνπνίεζεο ησλ 

πηπρίσλ ηνπ ΔΑΠ. Ο Γεκεηξίνπ (2005) εληζρχεη ηελ άπνςε ησλ πιεξνθνξεηψλ, 

δηαπηζηψλνληαο φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηνπο θαηφρνπο 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην είλαη απμεκέλν ζε 

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

ηελ δπζθνιία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο λα απνκαθξπλζεί απφ ηα παξαδνζηαθά 

ζρήκαηα εθπαίδεπζεο. Καη απηφ, ηε ζηηγκή πνπ, εδψ θαη ρξφληα, ηα αληίζηνηρα πηπρία 

ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο αλαγλσξίδνληαη απφ πνιινχο  

επηζηεκνληθνχο θνξείο ηεο ρψξαο απηήο. Ζ δπζθνιία εχξεζεο εξγαζίαο -αλαθέξζεθε 

ζηελ έξεπλα- είλαη αθφκα κεγαιχηεξε ζηα ΑκεΑ, ιφγσ πξνθαηάιεςεο. Οη εξγνδφηεο 

λνκίδνπλ- ζχκθσλα κε ηελ ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ, (2007, νπ. αλαθ. ζην 

Κφθθαιε & Γεσξγηάδε, 2007)- φηη ε αλαπεξία ζπλεπάγεηαη αληθαλφηεηα πξνο 

εξγαζία. Σν γεγνλφο απηφ επηηείλεη ηελ φπνηα απνγνήηεπζε ή ηα φπνηα ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα ησλ θνηηεηψλ/πηπρηνχρσλ κε αλαπεξίεο ηνπ ΔΑΠ, θαζψο 

αληηιακβάλνληαη φηη παξά ηνπο θφπνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ε 

θνηλσλία δελ ηνπο αληηκεησπίδεη σο ηζφηηκνπο επηζηήκνλεο.  

Σέινο, εθθξάζηεθε φηη ην ΔΑΠ ζαλ εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο, δελ ππνζηεξίδεη 

επαξθψο ηνπο ΦκεΑ. ε άιια αλνηθηά παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, απηφο ν ηνκέαο 

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

παξαδείγκαηνο ράξε, ππάξρεη δσξεάλ ηειεθσληθή γξακκή, φπνπ έκπεηξνη 

επαγγεικαηίεο ζχκβνπινη παξέρνπλ άκεζε νινθιεξσκέλε βνήζεηα ζηνπο θνηηεηέο, 

κε θηιηθφηεηα θαη ηεξψληαο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα. ην αξαβηθφ αλνηθηφ 

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

δηεχζπλζε φπνπ κπνξεί νπνηνζδήπνηε θνηηεηήο λα γξάςεη ηη ηνλ απαζρνιεί θαη λα 

ιάβεη ζχληνκα απάληεζε θαη βνήζεηα απφ ηνλ αξκφδην εηδηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. ην 

αλνηθηφ παλεπηζηήκην ηνπ Ηζξαήι (www-e.openu.ac.il, 2009) ηέινο, ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλν θέληξν πνπ παξέρεη ππνζηήξημε ζε θνηηεηέο κε δηαγλσζκέλεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζπλάληεζε γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ηε δηάγλσζή ηνπο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηα αθαδεκατθά ηνπο θαζήθνληα θαζψο θαη λα ιάβνπλ θαζνδήγεζε 

ζην πψο λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο κειέηεο ηνπο θαη πψο λα νξγαλψλνπλ 

θαιιίηεξα ην ρξφλν ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη θαη‟ ηδίαλ ή ζε κηθξέο νκάδεο, απφ 

εηδηθνχο επί ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ή απφ θαζεγεηέο ζηνλ ηνκέα πνπ 

ζπνπδάδνπλ. 

  

 

Πξνηάζεηο 

Αθνινπζνχλ θάπνηεο πξνηάζεηο γηα βειηησηηθέο ελέξγεηεο, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο (Κξεηηθνχ, 2009), αιιά θαη άιιεο πνπ 

αλαθέξνληαη απφ ηηο Κφθθαιε & Γεσξγηάδε (2007: 419-420): 

1. Καιφ ζα ήηαλ νη θνηηεηέο κε αλαπεξία λα ζπκπιεξψλνπλ, θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζην ΔΑΠ, εηδηθή θφξκα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο, φπσο γίλεηαη ζην 

Βξεηαληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, ψζηε λα δηακνξθψλεηαη έλα εηδηθφ θαη 

εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο θαη ππνζηήξημεο γηα απηνχο, αλάινγα κε 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο.  

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

ηζηνζειίδα ηνπ κε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πξνο ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη κε πνην ηξφπν κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ 

νπνηνδήπνηε εκπφδην ζηε θνίηεζή ηνπο. 
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3. Να γίλεη πξνζπάζεηα λα μεπεξαζηνχλ φιεο νη ειιείςεηο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ 

έξεπλά καο, θαιιίηεξε νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηνπ 

ΔΑΠ, απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, εμαζθάιηζε 

πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ρψξσλ δηδαζθαιίαο 

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

κε πξφβιεκα φξαζεο/αθνήο/θίλεζεο/παζρφλησλ απφ ρξφληα ή ζνβαξά λνζήκαηα, 

κε αλνηθηά παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εηαηξείεο παξαγσγήο ινγηζκηθψλ 

γηα ΑκεΑ, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. 

Αλαθέξζεθαλ, ήδε, απφ ηνλ Κψζηα (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 εξγαζηψλ θαη άιια πξσηνπνξηαθά ινγηζκηθά, πνπ είλαη αθφκα 

ζε δνθηκαζηηθφ ζηάδην. 

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

ζπκθνηηεηψλ ηνπο κε αλαπεξία θαη λα ελζαξξχλεη απφ απηνχο ηελ πξνζθνξά 

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

ησλ Ο, θξάηεκα ζεκεηψζεσλ θηι 

 

 

Δπίινγνο 

Καηαιεθηηθά, ζηελ εξγαζία απηή παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε αλνηθηή 

θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα 

απνθηήζνπλ παλεπηζηεκηαθέο γλψζεηο ζην ΔΑΠ, κε αθνξκή ην γεγνλφο φηη δελ είρε 

γίλεη παξφκνηα έξεπλα ζην παξειζφλ. Ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία 

θαη δηαηππψζεθαλ πξνηάζεηο γηα βειηησηηθέο ελέξγεηεο. Έξεπλεο ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη 

πνιχ ρξήζηκεο φηαλ ην ζχζηεκα ρξεηάδεηαη αλαηξνθνδφηεζε θαη πξνζαξκνγή ζε λέεο 

ζπλζήθεο θαη αλάγθεο.  

Ζ παξνχζα έξεπλα δίλεη, επηπιένλ, ην έλαπζκα γηα κηα ζεηξά άιισλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε θάπνηνο άιινο εξεπλεηήο λα δηεμάγεη κηα παξφκνηα έξεπλα 

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

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

ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ είδνπο ππνζηήξημεο πνπ έρεη πεξηζζφηεξν αλάγθε ε θάζε 

θαηεγνξία αλαπεξίαο. Ή λα δηεξεπλήζεη ηελ ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ-ζπκβνχισλ 

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 δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ ζπκθνηηεηψλ απέλαληη ζηνπο ΦκεΑ, φπσο θαη ε 

ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Τπεξεζία Μεηξψνπ ηνπ ΔΑΠ ζρεηηθά κε ην 

πνζνζηφ απνθνίηεζεο ησλ ΦκεΑ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπνπδψλ ηνπο, ηελ επίδνζή  

ηνπο, ην πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ζπνπδψλ, ηνπο ιφγνπο δηαθνπήο, ην πνζνζηφ εχξεζεο 

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

γηα κειινληηθέο έξεπλεο ζηνρεχνπλ ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ ΑκεΑ ζηελ αλνηθηή 

θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζην ΔΑΠ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη  ε ξήζε «απφ ηε 

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

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

δηαηεξεζεί ε ηζρχνπζα θαηάζηαζε ελφο νξγαληζκνχ. 
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Πεξίιεςε 

Ζ επνρή καο θαηαθιχδεηαη απφ έλα ζχλνιν ηερλνινγηψλ κε θπξίαξρεο ηελ ηειεφξαζε 

θαη ην δηαδίθηπν, ε ζπλάληεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί κηα κεγάιε πξφθιεζε θαη 

ππφζρεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ζ Δθπαηδεπηηθή Σειεφξαζε σο έγθπξνο παξαγσγφο 

εθπαηδεπηηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη κε ηε δπλακηθή πνπ κπνξεί λα 

αλαπηχμεη, επηηειεί έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ξφιν, ππνζηεξίδνληαο ηε 

ζρνιηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε. Δθπέκπεη έλα ζχλνιν 

πξνγξακκάησλ ζηεξηδφκελσλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, γεληθήο παηδείαο 

θαη πιεξνθφξεζεο, θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη ζπλεπψο επηδξά, 

καζαίλεη, θαζνξίδεη ζηάζεηο θαη αμίεο ζηνπο καζεηέο θαη ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. 

ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία ε δηάζεζε ηνπ πιηθνχ ηεο πέξαζε κε κεγάιε ηαρχηεηα 

απφ ηελ “επνρή ηεο εθπνκπήο” ζηελ “επνρή ηνπ βίληεν” θαη πξφζθαηα ζηελ “επνρή 

ηνπ δηαδηθηχνπ” κε δπζδηάθξηηα βέβαηα φξηα κεηαμχ ηνπο, εθφζνλ θακηά επνρή δελ 

έρεη θαηαξγεζεί εληειψο. Αμηνπνηψληαο ηηο ζπλερψο εμειηζζφκελεο ηερλνινγίεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ηα ζρνιεία κε επξπδσληθή πξφζβαζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηνχλ 

ην πιηθφ ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεφξαζεο κε ηε κνξθή ησλ “κέζσλ ξνήο” ηελ 

επηζπκεηή ζηηγκή. Ζ δηδαζθαιία βαζηζκέλε ζηα “κέζα ξνήο” θαη ζε νινθιεξσκέλα 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηά, ζα επηδξάζεη ζηνλ ηξφπν 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ καζήκαηνο ελφο εθπαηδεπηηθνχ θαη αιπζηδσηά ζα επηθέξεη 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ, εκπιέθνληαο ηνπο καζεηέο ζε πινχζηεο 

αιιειεπηδξαζηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη κεηαηξέπνληάο ηνπο απφ παζεηηθνχο 

δέθηεο ζε ελεξγνχο ζπκκεηέρνληεο.  

 

Abstract 

Nowadays we are being overwhelmed by numerous technologies such as Television 

and Internet. The way in which those two media entwine is a big challenge and a 

promise for education. As a valid producer of audiovisual material, Educational 

Television (ET) can play an important social role, supporting both school educational 

process and lifelong learning. ET‟s broadcasting is based on national curriculum and 

innovative educational projects and thus affects the learning procedure, shaping 

students‟ values for the rest of their lives. For as long as 30 years, ET‟s material has 

been developed in many ways and rapidly moved from the so-called „broadcast era‟ 

to the „video era‟ and recently to the „internet era‟. With the use of fast internet 

connections, school units make the most of the audiovisual material in a „streaming 

media‟ format upon request. The teaching procedure based on streaming media and 

„virtual learning environments‟ will definitely affect the way teachers prepare their 
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class, changing the everyday teaching procedure. Students will be engaged in full 

interactive experiences turning themselves from passive absorbers of information to 

active participants. 

Λέμεηο-θιεηδηά 

Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε, κέζα ξνήο, βίληεν θαη΄απαίηεζε, αιιειεπίδξαζε, ελεξγεηηθή 

κάζεζε ππνζηεξηδόκελε από βίληεν, εθπαηδεπηηθό ζελάξην 

1. Δηζαγσγή 

Ζ ηειεφξαζε είλαη παξνχζα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ, απνηειεί έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ κέζν θνηλσληθνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο θαη κάιηζηα “κηα απφ ηηο 

θπξηφηεξεο πεγέο θνηλσληθήο κάζεζεο” (Καςάιεο, 1998). Ζ Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε 

(ΔΣ) έρεη αλαδεηρζεί δηεζλψο ζε πξνλνκηαθφ κεραληζκφ δηάρπζεο ηεο γλψζεο κέζσ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα 

παξαθνινπζεί εθπνκπέο ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν πνπ αθνινπζνχλ ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) θαη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π.) ή άιια ζέκαηα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο φπσο θνηλσληθή 

αγσγή, αγσγή πγείαο, πεξηβαιινληηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη λα απνθηά 

γλψζεηο πνπ δχζθνια παξέρνληαη ζην ζπκβαηηθφ ζρνιείν εθφζνλ έξρεηαη ζε επαθή 

ηαπηφρξνλα κε θείκελν (αθήγεζε, δηάινγνπο), ήρν θαη εηθφλα (Βαζάια, 2001).  

Οη καζεηέο ζήκεξα ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο -απηφρζνλεο ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ 

(Prensky, 2001)- κεγαιψλνληαο κέζα ζε έλαλ θφζκν φπνπ νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

είλαη παληαρνχ παξνχζεο, έιθνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ ηειεφξαζε, ηα 

αιιειεπηδξαζηηθά παηρλίδηα θαη ηα βίληεν ξνήο ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ζηα θηλεηά 

ηνπο ηειέθσλα. Υξεζηκνπνηνχλ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ) φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα νπνηνδήπνηε καζεζηαθφ ζθνπφ, ζπρλά έμσ απφ ηηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Γεκηνπξγείηαη έηζη κία “λέα γεληά κάζεζεο” (Punie & 

Carneiro, 2009) -νλνκαδφκελε επίζεο νη “Μαζεηεπόκελνη ηεο Νέαο Υηιηεηίαο” απφ ην 

Κέληξν Δθπαηδεπηηθψλ Δξεπλψλ θαη Καηλνηνκηψλ ηνπ ΟΟΑ- θαζψο θαη λένη ηξφπνη 

κάζεζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηχπσλ, νη νπνίνη εληζρχνληαη ηδηαίηεξα απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ ρσξίο βέβαηα λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ 

απηέο. Ζ ηερλνινγία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα κάζεζε, αλ παξαηεξήζνπκε 

ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ φηαλ “παίδνπλ” κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ην γεγνλφο φηη 

καζαίλνπλ κέζα απφ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ζχγρξνλν ζρνιείν νθείιεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ θαη λα θξαηήζεη δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο. Με ηε ρξήζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηηο πξφζθαηεο ηερλνινγίεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζην άξζξν απηφ, δίλεηαη κηα λέα δηάζηαζε ζηε 

ζχγθιηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο θαη ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Με ηελ 

πξνζθνξά ηεο νπηηθναθνπζηηθήο αθήγεζεο απφ ηελ πξψηε θαη ηελ ηθαλφηεηα 

δεκηνπξγίαο “εηθνληθώλ καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ” απφ ηε δεχηεξε, ε ζχγθιηζε 

ησλ δπν απηψλ ηερλνινγηψλ απνηειεί ζήκεξα κηα πξφθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε. Μηα 

αθφκα πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αμία θαη ηηο 

επθαηξίεο ησλ λέσλ ςεθηαθψλ “κέζσλ” θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη απνηεινχλ ηζρπξά, 

θαηλνηφκα θαη δεκηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ηε 

κάζεζε (Bijnens et al. 2004). 

ην άξζξν απηφ ζθηαγξαθνχκε αξρηθά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΣ θαη πεξηγξάθνπκε ηηο ηερλνινγίεο αηρκήο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ΔΣ. Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη πνηφο ζεσξείηαη ν 

ξφινο ηεο ΔΣ ζήκεξα ζηελ επνρή ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κε πνηνχο ηξφπνπο κπνξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα αμηνπνηήζνπλ ηηο παξαγσγέο ηεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  
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Παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα, 

παξνπζηάδνπκε ηηο έλλνηεο ησλ “κέζσλ ξνήο”, ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ 

κάζεζεο θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζήο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. ηελ επφκελε ελφηεηα 

βιέπνπκε ηηο δνκέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ρψξα καο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο κε δπν 

κειέηεο πεξίπησζεο. Αθνινπζνχλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ θαη 

θαηαιήγνπκε ζηε ζπδήηεζε θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν ηεο ΔΣ ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ επνρή ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο πξνθχπηνπλ 

απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή έξεπλα ζε 802 Έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηηο κειέηεο πεξίπησζεο θαζψο θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο.  

 

2. Οπηηθόο αιθαβεηηζκόο 

2.1 Δθπαηδεπηηθή ηαηλία 

Ζ ηαηλία (βίληεν) δειαδή ν ζπλδπαζκφο ιφγσλ, ήρσλ θαη εηθφλσλ είλαη έλα απφ ηα 

κέζα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιιά ρξφληα ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα κε 

πνιινχο ηξφπνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο (Bates, 1985) σο έλα δπλακηθφ 

κέζν νπηηθνπνίεζεο, αθήγεζεο, αθαίξεζεο θαη αλαγλψξηζεο - φκσο φρη ηφζν ζπρλά 

ζηε ρψξα καο. Ζ ηαηλία σο κέζν θαηαγξαθήο νπηηθναθνπζηηθνχ ιφγνπ επηδηψθεη ηε 

δηαηχπσζε λνεκάησλ, ηα νπνία ζα απνθσδηθνπνηήζεη ν ζεαηήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

κε ηελ εμέιημε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο 

αλαπαξαγσγήο θαη δηαλνκήο, ε ηαηλία κπνξεί εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηάμε 

γηα θαηαγξαθή θαη αλάιπζε αιιειεπηδξάζεσλ (Pea & Hay, 2002) θαη αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (BECTA, 

2004).  

Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθέο ηαηλίεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

κε ζθνπφ λα νδεγήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο “ζεαηψλ” - εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ λνεκάησλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ πξαγκαηεχνληαη. Ζ 

εθπαηδεπηηθή ηαηλία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα “ηαμηδέςεη” ζε άιινπο 

ηφπνπο ή άιινπο ρξφλνπο, λα αλαθαιχςεη “θξπκκέλνπο θφζκνπο”, λα απνζαθελίζεη 

θαη ζπζρεηίζεη αθεξεκέλεο έλλνηεο, λα δσληαλέςεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, 

λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα λέα γλψζε. πρλά κεηαθέξεη θαλεξά ή 

ιηγφηεξν θαλεξά κελχκαηα θαη ζπκβνιηζκνχο, ηα νπνία κπνξνχλ λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά απφ ηελ ίδηα ηελ εηθφλα. Μπνξεί λα πξνβάιιεη δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλζξψπηλεο  ζπκπεξηθνξάο (εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, γιψζζα 

ηνπ ζψκαηνο, ηφλνο ηεο θσλήο θ.ά.) πνπ είλαη δχζθνιν λα πεξηγξαθνχλ ή λα γίλνπλ 

θαηαλνεηά εάλ αλαπαξαζηαζνχλ κε άιιεο κνξθέο δεδνκέλσλ, πξνζζέηεη κία 

πξαγκαηηθή δηάζηαζε θαη απζεληηθφηεηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, δσληαλεχνληαο 

ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο (Thornhill, Asencio θαη Young, 2002). Έρεη αθφκα 

ηελ ηθαλφηεηα λα αλαδείμεη απνκαθξπζκέλεο έλλνηεο (πρ. ηελ Κίλα, ηε βαζεηά 

ζάιαζζα, ην δηάζηεκα), έλλνηεο δχζθνιεο λα αληηιεθζείο  (πρ. ην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζψκαηνο, κηθξνζθνπηθά ζηνηρεία) λα επηκεθχλεη ην ρξφλν (πρ. ηε ζχγθξνπζε δπν 

απηνθηλήησλ) ή λα ηνλ ζπκπηχμεη (πρ. ηελ αλάπηπμε ελφο ινπινπδηνχ). Αθφκα 

πξνζζέηεη δηαθνξεηηθά νπηηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα (ι.ρ. κνπζηθή, animation, 

3D graphics) θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηησκέλν επίπεδν παηδείαο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο “νπηηθόο αιθαβεηηζκόο” (visual literacy). Ο ζεαηήο-

εθπαηδεπφκελνο εθηίζεηαη ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ιφγν θαη αλακέλεηαη κεηά ηελ 

πξσηνγελή αλαγλψξηζε λα πξνρσξήζεη ζε ζεκαζηνινγηθή αλάγλσζε απηψλ πνπ 

βιέπεη θαη αθνχεη, λα αλαζηνραζηεί θαη λα ζπκπιεξψζεη ή λα αλαζεσξήζεη απηά πνπ 

ήδε γλσξίδεη θαη λα δεκηνπξγήζεη λέα γλσζηηθά ζρήκαηα. Παξφιν ηνπ φηη, αθφκε θαη 

ε απιή πξνβνιή ελφο απνζπάζκαηνο κηαο θαιήο ηαηλίαο φπσο δείρλνπλ αξθεηέο 
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έξεπλεο (Lee & Huston, 2003; Wright & Huston, 1981; Παπαδάθεο & Υαηδειάθνο, 

2004) θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, νη καζεηέο εκβαζχλνπλ θαη 

αθνκνηψλνπλ θαιχηεξα φηαλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

φηαλ επαλαιακβάλνπλ ηε ζέαζε, ζηνράδνληαη θξηηηθά, δξνπλ θαη αλαζηνράδνληαη.  

2.2 Σειεόξαζε 

Γεληθά ε ηειεφξαζε έρεη θαηεγνξεζεί φηη παξακεξίδεη ην δηάβαζκα θαη επηδξά 

αξλεηηθά ζηε ζρεηηθή ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο ησλ λεαξψλ ζεαηψλ. Απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ (Wright & Huston, 1981, 1995) ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηέηνηνπ 

είδνπο ζρέζε πθίζηαηαη αιιά κφλν ζε πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθήο ρξήζεο πνπ μεπεξλά 

ηηο 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Αθφκε ε ηειεφξαζε έρεη θαηεγνξεζεί φηη παξεκπνδίδεη ηε 

γισζζηθή αλάπηπμε κε επηρείξεκα φηη ε παζεηηθφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ε 

ηαρχηεηα ηεο νκηιίαο ζην κέζν επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ απφθηεζε γισζζηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Έξεπλα ησλ Wright & Huston ην 1995ζε 250 νηθνγέλεηεο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο, έδεημε φηη ην πεξηερφκελν ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη πην 

ζεκαληηθφ γηα ηελ αθαδεκατθή επηηπρία απ‟ φηη ν ρξφλνο ζέαζεο. πγθεθξηκέλα 

πξνέθπςε ζεηηθή ζπζρέηηζε γηα ηα παηδηά, κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ παξαθνινχζεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα δηάβαζκα θαη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αληίζεηα ε παξαθνινχζεζε κε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, θηλνχκελσλ ζρεδίσλ θαη ςπραγσγηθψλ εθπνκπψλ ελειίθσλ είρε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην δηάβαζκα θαη ηελ ελαζρφιεζε κε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. κσο ηα παηδηά ζπρλά “επηθνηλσλνχλ” κε ραξαθηήξεο ηεο 

ηειεφξαζεο θαζψο επίζεο κε ελήιηθεο ή άιια παηδηά πνπ ζπλ-παξαθνινπζνχλ έλα 

πξφγξακκα, ελψ ε ηαρχηεηα ηνπ ιφγνπ απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζεαηψλ γηα 

θαηαλφεζε ησλ κελπκάησλ. Γεληθφηεξα ε ηειεφξαζε δηεπξχλεη ηηο 

θνηλσληνγισζζηθέο εκπεηξίεο θαη ηελ θαηαλφεζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ιφγνπ. ε 

αληίζεζε κε παιαηφηεξεο αληηιήςεηο θαη κε ηελ εμέιημε ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ, νη 

ζεαηέο ζήκεξα δελ ζεσξνχληαη σο απινί δέθηεο, πνπ απνξξνθνχλ παζεηηθά ην 

πεξηερφκελν πνπ έξρεηαη απφ ηελ νζφλε αιιά εθαξκφδνπλ ελεξγεηηθά ηελ εκπεηξία 

θαη ηελ αληίιεςή ηνπο απ΄ απηφ πνπ παξαθνινπζνχλ (Singer & Singer, 1981). 

 

2.3 Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε (ΔΣ) 

Σν 1910 έγηλε ε εηζαγσγή ησλ ηαηληψλ σο εθπαηδεπηηθφ κέζν ζηα δεκφζηα ζρνιεία 

ηνπ Rochester ζηε Νέα Τφξθε. Με ηελ εθεχξεζε ηεο ηειεφξαζεο 

ζπζηεκαηνπνηήζεθε ε ρξεζηκνπνίεζε ηαηληψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σν ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε ζηηο ΖΠΑ εθθξάζηεθε λσξίο: νη εθπαηδεπηηθνί 

πξφβιεςαλ ηε δπλακηθή ηεο ηειεφξαζεο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαη επηδίσμαλ ηε 

ζέζπηζε εθπαηδεπηηθψλ εθπνκπψλ απφ ην Κνγθξέζν. Σν 1934, ην θξαηηθφ 

Παλεπηζηήκην ηεο Iowa άξρηζε λα κεηαδίδεη κέζσ ηειεφξαζεο, εθπνκπέο καζεκάησλ 

ζρεηηθά κε ηε ζηνκαηηθή πγηεηλή θαη ηνπο αζηεξηζκνχο. Μεηά απφ πνιιέο 

πξνζπάζεηεο θαη δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ηεο, ε εθπαηδεπηηθή 

ηειεφξαζε ην 1967 έγηλε επίζεκα “δεκφζηα ηειεφξαζε” θαη πεξηιάκβαλε λέεο 

εμνπζηνδνηήζεηο πνηφηεηαο θαη πνηθηινκνξθίαο φπσο δηεπθξηλίδεηαη απφ ην Νόκν πεξί 

Γεκνζίσλ Δθπνκπώλ (Public Broadcasting Act) (Wikipedia, 2009). 

Ζ ΔΣ (educational television) ρξεζηκνπνηεί ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ηειεφξαζεο σο κέζνλ, αιιά κηιάεη κία δηαθνξεηηθή γιψζζα: κία 

γιψζζα πνπ ππεξεηεί ηε κάζεζε, πξνσζεί ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 

ηνπ ζεαηή θαη φρη ηε βηνκεραλία ηεο επηθνηλσλίαο. To Βξεηαληθφ Open University 

θαζψο θαη πνιιά άιια αλνηθηά Παλεπηζηήκηα αμηνπνίεζαλ ζπζηεκαηηθά 

πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εμ απνζηάζεσο 
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δηδαζθαιίαο. Αξθεηέο κειέηεο (Auckland, 2000; Dubeck et al., 1988; Gorn et al., 

1976) δηεξεπλνχλ ηελ αμηνπνίεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ΔΣ σο κεραληζκνχ 

δηάρπζεο ηεο γλψζεο θαη σο πξνο ηε δηδαζθαιία δηαθφξσλ καζεκάησλ. χκθσλα κε 

ηνπο Singer & Singer (1981) νη καζεηέο Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ πνπ παξαθνινπζνχλ 

κηθξήο δηάξθεηαο ηαηλίεο ηεο ΔΣ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε ζπδεηήζεηο 

γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο γίλνληαη πην δεκηνπξγηθνί θαη βειηηψλνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο 

ζθέςε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θπξηφηεξε θξηηηθή πνπ γίλεηαη γηα ηε ρξήζε ηεο ΔΣ 

ζηε δηδαζθαιία είλαη φηη απνηειεί έλα παζεηηθφ εθπαηδεπηηθφ κέζν θαη δελ πξνσζεί 

ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ψζηε ε αμηνπνίεζε ησλ ηαηληψλ ηεο ζηελ 

ηάμε δελ έρεη κεγάιε επηηπρία (Salomon, 1994).  

ήκεξα ηα πξνγξάκκαηά ηεο ΔΣ δηαηίζεληαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο: εθπνκπήο, κε 

DVD ή δηαδηθηπαθά. ην ζρνιείν ν δάζθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ηα 

ηειενπηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα σο κειέηεο πεξίπησζεο (case studies) θαη λα 

πξνθαιέζεη αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κε απηά, κέζσ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ 

πνπ πξνσζνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ (Βαζάια, 2001). Ζ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαιιηεξγεί ηελ αηνκηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία, ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ κάζεζεο θαη έξεπλαο θαη ηε δηέγεξζε  ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπ, κε ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ο καζεηήο 

πξνζπαζψληαο λα επηιχζεη πξνβιήκαηα επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία, δηακνξθψλεη 

θείκελα, ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, αλαπηχζζεη εξεπλεηηθφ πλεχκα θαη 

δεμηφηεηεο θαη ηειηθά καζαίλεη πψο λα καζαίλεη. Δξεπλεηέο (Singer & Singer, 1998, 

Fisch, 2004) έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν θαζνδεγεηηθφο θαη 

δηεπθξηληζηηθφο ξφινο ηνπ ελήιηθα-εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηειεφξαζεο. Ο Fisch (2004) κάιηζηα 

πξνηείλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηεο, 

λα αθνινπζνχλ ηηο εμήο δηαδηθαζίεο: 

 Πξνεηνηκαζία: παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ λα επηβεβαησζεί φηη 

απηφ αθνινπζεί ηνπο ζηφρνπο, θαζνξηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζθεληθνχ 

(παξαθνινχζεζε ζηελ ηάμε ή ζην ζπίηη νιφθιεξνπ ηνπ βίληεν ή ηκεκάησλ ηνπ), 

πξνζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ην πεξηερφκελν θαη ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ελδερφκελε εμαηνκίθεπζε θαη θαζνξηζκφο ζαθψλ καζεζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη 

εξγαζίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

 πκκεηνρή: δηαθνπή ηεο ξνήο ηνπ βίληεν γηα επηζήκαλζε θξίζηκσλ ζεκάησλ, 

ππνβνιή εξσηήζεσλ θαη θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ ψζηε λα ζθεθζνχλ θξηηηθά 

ζρεηηθά κε απηφ πνπ ήδε παξαθνινχζεζαλ ή ππνζεηηθά ζρεηηθά κε απηφ πνπ 

πεξηκέλνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα. Υσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε 

κηθξέο νκάδεο γηα ζπδήηεζε ή θαηαγξαθή ησλ ζθέςεσλ ηνπο θαη κνίξαζκα ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ηελ επξχηεξε νκάδα. 

 χλδεζε: επηινγή θαη ζρεδηαζκφο επαθφινπζσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα 

ζπλδένπλ ην βίληεν κε ην επξχηεξν δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ θαζψο επίζεο κε 

εκπεηξίεο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.  

Χζηφζν ν ίδηνο εξεπλεηήο ηνλίδεη φηη “δελ ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο ηξφπνο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ βίληεν ζην ζρνιείν, ε θαιχηεξε πξαθηηθή 

εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ θαη ησλ ζεκάησλ θαη απφ ην 

ζηπι ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ. ηηο κέξεο καο ησλ απμεκέλσλ δηδαθηηθψλ 

απαηηήζεσλ, ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ηνπ απζηεξνχ ΑΠ, ην εθπαηδεπηηθφ 
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πιηθφ είλαη πνιχ πηζαλφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλνλ εθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί 

αληηιεθζνχλ ηνλ ηξφπν πνπ ζπλδέεηαη κε ην ΑΠ ηεο ηάμεο” (Fisch, 2004). 

2.3.1 Παξαγσγή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

Σν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πξνζζέηεη κία πξαγκαηηθή δηάζηαζε θαη απζεληηθφηεηα 

ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο δσληαλεχνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. Χζηφζν 

αιιά “έλαο απφ ηνχο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία κηαο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο είλαη ε πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, παξά ε ίδηα ε 

ηερλνινγία” Fabos (2001). Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία απαηηεί πςειή πνηφηεηα θαη αηζζεηηθή, άξηηα δνκή, 

ζχλδεζε κε ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ, πνηθηιία εηθφλσλ αιιά θαη ζσζηή 

ηζνξξνπία ιφγνπ-εηθφλαο, γξήγνξν ξπζκφ, ρηνχκνξ θαη ζηνηρεία πξαγκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο (contextualization) αθνχ ζχκθσλα κε ηε Βνζληάδνπ (2002), “νη 

άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο”. Γηα λα επηηεπρζνχλ απηέο νη παξάκεηξνη απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, κε 

ππεχζπλνπο επαγγεικαηίεο δεκηνπξγνχο θαη παξαγσγνχο πεξηερνκέλνπ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο (ζελάξην, γχξηζκα, κνληάδ) γηα λα δηακνξθψζνπλ κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ηα λνήκαηα πνπ επηζπκνχλ λα απνθσδηθνπνηήζεη ν ζεαηήο ζχκθσλα 

κε ηηο δηθέο ηνπ νπηηθέο γσλίεο θαηαγξαθήο ηεο δξάζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο 

κηαο ηαηλίαο απνηειεί έλα ζπλερή δηάινγν κεηαμχ ελφο θαιά ηεθκεξησκέλνπ 

παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ θαη ηερλνινγίαο. Ο θαθφο θσηηζκφο, νη εηθφλεο πνπ ηξέκνπλ, 

ν ήρνο πνπ δχζθνια γίλεηαη θαηαλνεηφο θαη ην αζπλάξηεην κνληάξηζκα ησλ εηθφλσλ, 

πεξηζζφηεξν ζα απνπξνζαλαηνιίζεη απφ ην κήλπκα ηνπ πεξηερνκέλνπ παξά ζα 

ππνζηεξίμεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ δπλαηφηεηα ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ζην 

δηαδίθηπν επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ κέζνπ: λέεο ζεκαληηθέο παξάκεηξνη 

απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο εθπαηδεπηηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, φπσο 

δηαθνξεηηθή ζθελνζεηηθή πξνζέγγηζε, κηθξφηεξε ρξνληθή δηάξθεηα. 

 

2.3.2 Γηάζεζε   

Ο Rosenberg ην 2001 δήισλε φηη “ν θχξηνο ιφγνο πνπ ε ηειεφξαζε δελ 

ελζσκαηψζεθε απφ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη απνπζίαδε ην βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηδαζθαιίαο, ε ηθαλφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε ην καζεηή”, ελλνψληαο: 

 ηελ πξφζβαζε δει. ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πιηθνχ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε,  

 ηελ επηινγή  δει. ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο πιηθνχ θαη΄απαίηεζε θαη  

 ηνλ έιεγρν δει. ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλάεη, λα ζηακαηάεη, λα δηαθφπηεη, λα 

παξαθάκπηεη θαη λα επαλαπξνβάιεη ην πιηθφ. 

Ζ ηαπσληθή εηαηξία ειεθηξνληθψλ JVC θπθινθφξεζε ηελ θαζέηα VHS (Video 

Home System) ζηελ Δπξψπε θαη Αζία ην 1975 θαη ζηηο ΖΠΑ ην 1976, πνπ επέηξεπε 

ζηνλ θαηαλαισηή ηελ εγγξαθή ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Μεηά απφ ζθιεξφ 

αληαγσληζκφ κε ην Betamax ηεο Sony θαη άιια format ηεο Philips θαη ηεο RCA, ην 

VHS ήηαλ ην format πνπ επηθξάηεζε ζηνλ θαηαλαισηή κεηά ην 1990 γηα πξνβνιή θαη 

βηληενζθφπεζε. πλεπψο ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

κεηαβάιιεηαη ζεακαηηθά κε ηελ επίδξαζε θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ αιιά θπξίσο 

ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηηο αξρέο ηνπ 1980. Με ηελ άξζε ηνπ κνλνπσιίνπ ησλ 

θξαηηθψλ ζηαζκψλ εθπνκπήο, ηελ εκθάληζε πιεζψξαο ηδησηηθψλ ζηαζκψλ, ηε 

δηαζεζηκφηεηα ρακεινχ θφζηνπο θαη πςειήο πνηφηεηαο εμνπιηζκνχ παξαγσγήο ζε 

κία επξχηεξε θνηλφηεηα εθηφο ησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα 



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

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

_____________________________________________________________________________________________ 
 

105 

εμνπιηζκνχ εγγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο βίληεν ζην πιαηχ θνηλφ, κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη πεξάζακε απφ ηελ “επνρή ηεο εθπνκπήο” ζηελ “επνρή ηνπ βίληεν”. 

ηελ “επνρή ηνπ βίληεν” ππάξρεη απηνλνκία ρξήζεο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ 

φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ρξφλνπ. Με ηηο 

ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ζπζθεπέο εγγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο βίληεν, πνπ δηαζέηνπλ 

δπλαηφηεηεο ζχλζεηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ, “παγψκαηνο” εηθφλαο (pause), 

γξήγνξεο θαη αξγήο θίλεζεο θαη θπξίσο εληνπηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ, είλαη 

δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή πξνεπηζθφπεζε θαη πξνεηνηκαζία, ε επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ πιηθνχ θαη ε επέιηθηε ρξήζε ηνπ ζε κία ζρνιηθή ηάμε, π.ρ. ζηακαηψληαο 

ηε ξνή ηεο εηθφλαο θαη ζέηνληαο εξσηήζεηο ή ζπδεηψληαο.  

Ζ επειημία ηνπ βίληεν πξνθαλψο πνιιαπιαζηάδεη ηε δηδαθηηθή αμία ηνπ (Hellastat, 

2007), σζηφζν νη βηληενζήθεο απαηηνχλ ζπρλή ελεκέξσζε κε πνηνηηθά 

πηζηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ε νπνία ζπρλά είλαη δχζθνιε θαη δαπαλεξή λα 

επηηεπρζεί. ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία ε δηάζεζε πέξαζε κε κεγάιε ηαρχηεηα απφ 

ηελ “επνρή ηεο εθπνκπήο” ζηελ “επνρή ηνπ βίληεν” θαη πξφζθαηα ζηελ “επνρή ηνπ 

δηαδηθηύνπ”. Σα φξηα βέβαηα κεηαμχ ησλ ηξηψλ επνρψλ είλαη δπζδηάθξηηα εθφζνλ 

θακηά επνρή δελ έρεη θαηαξγεζεί εληειψο. ήκεξα κε ηελ αχμεζε ησλ επξπδσληθψλ 

ζπλδέζεσλ (κεγάιν εύξνο δώλεο, bandwidth) θαη ηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ 

ζπκπίεζεο είλαη εθηθηή ε δηάζεζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ κέζσ δηαδηθηχνπ ηελ 

επηζπκεηή ζηηγκή θαη απνηειεί κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε. Σν 

πιενλέθηεκα ηεο απηνλνκίαο ρξήζεο ηνπ πιηθνχ απφ ηελ “επνρή ηνπ βίληεν” 

δηαηεξείηαη ζηελ “επνρή ηνπ δηαδηθηύνπ”. Δπηπιένλ παξέρεηαη επειημία αιιά θαη 

επθνιία ζηε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ, ε νπνία κπνξεί λα θέξεη αλαηξνπή ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή.  

3. Σα Μέζα ξνήο θαη ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο  

3.1 Οξνινγία 

ηε δεκνθηιέζηεξε ππεξεζία ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, ππάξρεη πιήζνο 

δηθηπαθψλ ηφπσλ φπσο νη schooltube.com, teacherstv.com θαη schooltv.com, φπνπ 

εθπαηδεπηηθέο ηαηλίεο είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ λα επηιερζνχλ θαη λα 

κεηαθεξζνχλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (ΖΤ) ηνπο “θαη‟ απαίηεζε” (video on 

demand, βίληεν θαη΄ απαίηεζε). Απφ ηε ζηηγκή πνπ επηιέγεηαη έλα βίληεν μεθηλάεη κηα 

ξνή (streaming) δεδνκέλσλ απφ ηνλ ΖΤ-εμππεξεηεηή πξνο ηνλ ΖΤ-πειάηε θαη 

απαηηείηαη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα νινθιεξσζεί ε κεηάδνζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Ζ ιήςε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζπλερήο ή ζρεδφλ ζπλερήο. Με ηηο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, πξηλ νινθιεξσζεί αθφκα ε κεηάδνζε κπνξεί λα μεθηλήζεη ε 

αλαπαξαγσγή ηνπ βίληεν (streaming video, βίληεν ξνήο) φηαλ επαξθήο αξηζκφο 

δεδνκέλσλ έρεη κεηαθεξζεί απφ ην δίθηπν ξνήο ζε κία ελδηάκεζε κλήκε κε 

απνηέιεζκα ηελ αίζζεζε ηεο άκεζεο ιήςεο ηνπ αξρείνπ-βίληεν θαη ηεο ειάρηζηεο 

έσο κεδεληθήο αλακνλήο.  

Αθφκα κεξηθνί δηθηπαθνί ηφπνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε “λα 

θαηεβάζεη” (download) ην “βίληεν θαη΄ απαίηεζε” ζην δίζθν ηνπ ΖΤ ηνπ θαη λα ην 

αλαπαξάγεη φπνηε επηζπκεί. Σν θχξην πξφβιεκα απηήο ηεο δπλαηφηεηαο είλαη ε 

ππνρξεσηηθή αλακνλή κέρξηο φηνπ παξαιεθζεί νιφθιεξν ην βίληεν δηφηη κφλν ηφηε 

κπνξεί λα μεθηλήζεη ε απνθσδηθνπνίεζε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ. Ο φξνο 

“θσδηθνπνίεζε” αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε ζπκπίεζε ηνπ αξρείνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη -

ελψ δελ είλαη απαξαίηεηε- γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή κεηάδνζή ηνπ. Ζ ζπκπίεζε 

ζηα ζπζηήκαηα ξνήο πνιπκέζσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα ηε κείσζε 

ηνπ απαηηνχκελνπ ξπζκνχ δεδνκέλσλ (data rate). ηελ νξνινγία “streaming media, 

κέζα ξνήο” ζπκπεξηιακβάλνληαη ην βίληεν θαη ν ήρνο. 
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3.2 Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ βίληεν ζηε ζρνιηθή ηάμε 

Καηά ηε Βνζληάδνπ (2002) “ε κάζεζε ζην ζρνιείν απαηηεί ηελ πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ, ηελ παξαηήξεζε, ηελ απνκλεκφλεπζε, ηελ θαηαλφεζε, ηνλ νξηζκφ ζηφρσλ 

θαη ηελ αλάιεςε επζχλεο γηα ηελ ίδηα ηε κάζεζή ηνπο. Απηέο νη γλσζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη δπλαηέο ρσξίο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη εκπινθή ηνπ 

καζεηή. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα είλαη ελεξγνί ζηελ ηάμε 

θαη λα ζέηνπλ ζηφρνπο αμηνπνηψληαο ηε θπζηθή ηνπο δηάζεζε γηα δηεξεχλεζε, 

θαηαλφεζε λέσλ πξαγκάησλ θαη κάζεζε”. ε κηα ζρνιηθή ηάμε φπνπ ππάξρεη κφλν 

κία νζφλε ή κεράλεκα πξνβνιήο, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν 

ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο θαη φινη νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην ίδην βίληεν. ηαλ ζηελ 

αίζνπζα ππάξρνπλ ΖΤ, ν έιεγρνο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο εμαηνκηθεχεηαη. Κάζε 

καζεηήο κπνξεί λα εξγάδεηαη ελεξγά ζηνλ αηνκηθφ ΖΤ ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ 

επίπεδν θαη ην δηθφ ηνπ ξπζκφ, αληί λα αθνχεη παζεηηθά ηελ νκαδηθή δηδαζθαιία. ε 

κηα ηέηνηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ 

καζεηή ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νηθνδνκήζεη λέα γλψζε. 

Καηά ηνλ Ληνλαξάθε (1999), ε εθπαηδεπηηθή ηαηλία θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε θαη 

αληαπνθξηλφκελε ζηηο αλάγθεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη κηα 

ζεηξά απφ κεραληζκνχο κάζεζεο θαη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν. πγθεθξηκέλα, πξνζθέξεη δσληαλφ ιφγν κε εηθφλα θαη ήρν, δξακαηνπνηεί 

ηζηνξίεο, απνηειεί επράξηζην, εχρξεζην, ειθπζηηθφ εξγαιείν, δεκηνπξγεί εληππψζεηο 

πνπ είλαη δχζθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην έληππν πιηθφ θαη βνεζάεη ζε ζέκαηα 

δξαζηεξηνηήησλ θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ. Ζ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ βίληεν ζηε ζρνιηθή ηάμε ζηεξίδεηαη ζε αξρέο θαη πξφηππα ηεο 

θνηλσληθό-επνηθνδνκεηηθήο (Jonassen, 1991, Salomon et al., 1991, Vygotsky 1978), 

θαη θξηηηθό-θνηλσληθήο πξνζέγγηζεο (Edmonson et al., 1993, Taylor, 1996). χκθσλα 

κε ηελ πξψηε, δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ θνηλσληθή θχζε ηεο κάζεζεο θαη ζην 

ζπγθείκελν πιαίζην ζην νπνίν απηή ζπληειείηαη (Jonassen 1991ab, Perkins 1991 ab).  

Ζ γλψζε δνκείηαη απφ ηνλ καζεηή πάλσ ζηελ δηαλνεηηθή θαη πξαθηηθή 

δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο είλαη ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο 

επηδηψθνληαο ηερληθέο θαη δεκηνπξγηθέο ιχζεηο, είλαη δέθηεο θαη “δηεξκελείο” πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηέο ηηο 

δηαλνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο νηθνδνκνχλ κηα εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε 

ηεο γλψζεο, κηα πξνζσπηθή εξκελεία ηεο εκπεηξίαο. Tα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο 

κεηαηξέπνληαη ζε γλψζε θαηά ηε κάζεζε θαη επηπξνζζέησο ν καζεηήο ζα ηδηνπνηεζεί 

ην πεξηερφκελν θαη ζα ην αλαδεκηνπξγήζεη ζε κηα λέα αλαπαξάζηαζε πνπ είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ζ κάζεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη 

κέζσ κηαο ελεξγήο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ νπνία ε έλλνηα αλαπηχζζεηαη ζηεξηδφκελε 

ζηελ εκπεηξία (Φξαγθάθε, 2008). Ο θξηηηθόο επνηθνδνκηζκόο επηπξφζζεηα, 

επεθηείλεηαη ζην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν νηθνδνκείηαη ε γλψζε. Σα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο βαζίδνληαη ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ εξκελεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, ζηηο λνεηηθέο 

δνκέο θαη ζηηο πεπνηζήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο γηα λα 

εξκελεχζνπλ αληηθείκελα θαη γεγνλφηα (Cooper 1993, Edmonson & Novac 1993, 

Jonassen 1991g). Ζ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπ βίληεν σο γλσζηηθό (cognitive), 

πνιηηηζκηθό (cultural) θαη ρεηξαθεηηθό (emancipatory) εξγαιείν επηηξέπεη ηε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία θαη ηελ θαηαζθεπή ελλνηψλ, ελεξγνπνηεί ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

ζθέςε θαη πξνσζεί ηε κάζεζε ζε δεμηφηεηεο θαη καζεζηαθά πξντφληα αλψηεξσλ 

επηπέδσλ κάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2005, Fragkaki et al., 2006). Οη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελεξγεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ νκαδνζπλεξγαηηθψλ 
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κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (κέζνδνο ζρεδίσλ εξγαζίαο-project method, κέζνδνο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο-problem solving method θ.ά.), ζπλδένληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ην βίληεν κε ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηνπο εκπεηξία αιιά θαη κε 

επξχηεξα θνηλσληθά δεηήκαηα. πιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, μεθηλψληαο απφ ην 1
ν
 

επίπεδν κάζεζεο (Πιεξνθνξηαθή Μάζεζε), νξγαλψλνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο, θηάλνληαο 

ζην 2
ν
 επίπεδν κάζεζεο (Οξγαλσηηθή Μάζεζε), ηα αλαιχνπλ θαηαθηψληαο ην 3

ν
 

επίπεδν κάζεζεο (Αλαιπηηθή Μάζεζε) αιιά θαη ηα ππεξβαίλνπλ πξνβαίλνληαο ζην 4
ν
 

θαη πςειφηεξν επίπεδν ηεο Παξαγσγηθήο Μάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2005, Fragkaki 

et al., 2006).  

Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε (collaborative learning) πξνηείλεη ηελ εξγαζία, φπνπ νη 

καζεηέο εξγάδνληαη θαηά νκάδεο δει. έλαλ ηξφπν επαθήο κε ηνπο ζπκκαζεηέο, πνπ 

ζέβεηαη θαη ηνλίδεη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε κέινπο ηεο 

νκάδαο. Ζ πξνυπφζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη ε χπαξμε ζεηηθνχ νκνθψλνπ 

πλεχκαηνο απφ ηα κέιε νκάδαο, ζε αληίζεζε κε ην αληαγσληζηηθφ, πλεχκα φπνπ ηα 

άηνκα πξνζπαζνχλ λα δηαθξηζνχλ απφ ηα άιια κέιε. χκθσλα κε ηνλ ςπρνιφγν Lev 

Vygotsky, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ ηα παηδηά είλαη ε εζσηεξίθεπζε 

δξαζηεξηνηήησλ, ζπλεζεηψλ, ιεμηινγίνπ θαη ηδεψλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηελ 

νπνία κεγαιψλνπλ ζπλεπψο ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη ε θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ ηελ νπνία ζπληειείηαη ε κάζεζε. Ζ δεκηνπξγία κηαο 

παξαγσγηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο αηκφζθαηξαο απνηειεί νπζηαζηηθφ θεθάιαην ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ θνηλσληθή ζπλεξγαζία κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ ππφ ηνλ φξν φηη ηα είδε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ελζαξξχλνληαη 

ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε (Βνζληάδνπ, 2002). Οη αξρέο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ 

επνηθνδνκηζκνχ ηνπ Vygotsky εμάιινπ απνηεινχλ ζήκεξα βαζηθέο παηδαγσγηθέο θαη 

δηδαθηηθέο αξρέο ζην Γ.Δ.Π.Π. πνπ ζπληζηά ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ ψζηε λα εθαξκνζηνχλ ζχγρξνλεο 

δηδαθηηθέο κέζνδνη ζην ειιεληθφ ζρνιείν. 

 

3.3 Δηθνληθό πεξηβάιινλ κάζεζεο 

Σν Γηεζλέο Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ηεο Unesco (Βνζληάδνπ, 2002) πξνηείλεη ηξεηο 

αξρέο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάδνπλ ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ: πεξηβάιινληα 

κάζεζεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα καζαίλνπλ ελεξγεηηθά, λα ζπλεξγάδνληαη 

κε άιινπο καζεηέο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα.  

Σα “εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο” ζηεξηδφκελα ζε πεγέο ςεθηαθνχ 

νπηηθναθνπζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχζζνπλ, λα απνζεθεχνπλ θαη λα κνηξάδνληαη εθπαηδεπηηθά 

ζελάξηα κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. “Δθπαηδεπηηθό ζελάξην” ή “εθπαηδεπηηθή 

αθνινπζία” ζεσξείηαη κηα αιιεινπρία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά γηα ηελ επίηεπμε θαζνξηζκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

Απνηειεί ζπλδπαζκφ ησλ εμήο ζπληειεζηψλ: α) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ καζεζηαθφ ζηφρν, β) ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο, γ) ηνπ ξφινπ ησλ 

δαζθάισλ/καζεηψλ θαη δ) ησλ εξγαιείσλ, δπλαηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο (Phoebe Pedagogic planner, 2009). 

 

3.3.1 Δλζσκάησζε 

Με ην δηαδίθηπν εθηφο ηεο επθνιφηεξεο δηαλνκήο ηνπ πεξηερνκέλνπ, πξνζηίζεηαη κία 

αθφκε δπλαηφηεηα ζηε ρξήζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ βίληεν ζηελ ηάμε, ε 
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“ελζσκάησζε” (integration) (Thornhill, Asensio and Young, 2002). Ζ ελζσκάησζε 

ζηεξίδεηαη ζηε ζχλδεζε ηνπ βίληεν κε άιιν πιηθφ φπσο παξνπζηάζεηο,  

ππνζηεξηθηηθά θείκελα θαη άξζξα, πίλαθεο, νκάδεο ζπδεηήζεσλ (discussion groups), 

εθαξκνγψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (π.ρ. blogs, wikis), ζπλδέζκνπο (links) ζε πεγέο 

πιεξνθφξεζεο, ηεζη απηναμηνιφγεζεο, εξσηεκαηνιφγηα γλψζεσλ (quizzes) πνπ 

ζπλδένληαη γλσζηηθά (δηδαθηηθά θαη ελλνηνινγηθά) κε ην αληηθείκελν ηνπ βίληεν. Σν 

βίληεν ξνήο καδί κε ην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απνηειεί έλα “εηθνληθό 

πεξηβάιινλ κάζεζεο” (virtual learning environment) θαη ε δηαζχλδεζε ηνπ κε άιια 

κέζα επεθηείλεη ηηο πηζαλέο ρξήζεηο ηνπ θαη ην κεηαηξέπεη ζε έλα αιιειεπηδξαζηηθφ 

κέζν (Ησαλλίδεο, Γαξπθαιιίδνπ, 2005). Αθφκε ην βίληεν κπνξεί λα απνηειέζεη 

καζεζηαθό αληηθείκελν (learning object) θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζε άιια 

πεξηβάιινληα. Ζ “ελζσκάησζε” πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαηλνηφκσλ 

καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ θαη ηξφπσλ αιιειεπίδξαζεο κε ην κέζν. Δπηπιένλ, ζπκπλέεη 

κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνηείλεη ν Fish (2004) ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ βίληεν ζηελ ηάμε –φπσο αλαθέξζεθαλ ζην δεχηεξν θεθάιαην, δηεπθνιχλνληαο 

ηελ πξψηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη εληζρχνληαο ηε δεχηεξε θαη ηξίηε θάζε ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ζχλδεζεο κε ην επξχηεξν δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

3.3.2 Αιιειεπίδξαζε 

χκθσλα κε ηνλ Rieber (1990) ε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ ζπληζηάηαη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα απνθεχγεηαη ε παζεηηθή 

παξαθνινχζεζε. Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα, ζεσξνχληαη ρξήζηκεο ζηελ πξαγκαηηθή δσή θαη 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο (Βνζληάδνπ, 2002). χκθσλα κε ηνλ Ληνλαξάθε 

(2001) “νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη αζθήζεηο, ζε αλαινγία αζθαιψο θαη κε ην εχξνο 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πιηθνχ, 

ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζε κηα δηαξθή αιιειεπίδξαζε καζεηή-δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη 

λα ηνλ νδεγνχλ δεκηνπξγηθά ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Οη παξαθάησ ηχπνη 

δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο γηα κηα επέιηθηε θαη ακθίδξνκε ζρέζε: 

α) αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ β) αλαδήηεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ γ) εθαξκνγήο δ) θξηηηθήο ζθέςεο ε) επαιήζεπζεο θαη 

απηναμηνιφγεζεο”.  

Δθαξκφδνληαο “εθπαηδεπηηθά ζελάξηα” πνπ βαζίδνληαη ζε αληίζηνηρεο ηαηλίεο, 

πηνζεηνχληαη “απζεληηθέο” καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, εληαγκέλεο ζε δηαδηθαζίεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ψζηε λα γεθπξψλεηαη ην ράζκα 

πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλσλία. Ο καζεηήο ζηελ επνρή ηνπ 

δηαδηθηύνπ έρεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ ψζηε λα 

είλαη επηηξεπηή φρη κφλν ε επηινγή αιιά θαη ε δηακφξθσζή ηνπ. Ζ ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία ζεκαηνδνηεί ηε δηαθνξά θαη ραξαθηεξίδεη ηε λέα επνρή, κεηαηξέπνληαο 

ηελ επηθνηλσλία απφ ηε κνξθή “έλαο-πξνο-πνιινύο” (επνρή ηεο εθπνκπήο) ζε 

εμαηνκηθεπκέλε ηεο κνξθήο “έλαο-πξνο-έλα”.  

 

 

3.4 Σν παξόλ θαη ε πξννπηηθή ησλ κέζσλ ξνήο  

Ζ δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο απνζεθεπκέλσλ αξρείσλ βίληεν “on demand” ή 

κεηάδνζεο βίληεν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (video-streaming) πξνζθέξεη λέεο πξννπηηθέο 

γηα ηελ έληαμε ηνπ βίληεν ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Χζηφζν θαηά 

ηνπο Ioannidis et al. (2005), “ε ρξήζε “κέζσλ” απφ ην δηαδίθηπν δελ πξέπεη λα 

ζεσξείηαη κηα κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν θαη 
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θφπν θαη κάιηζηα ζήκεξα ζην μεθίλεκά ηεο, είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή. Σφζν ν 

εθπαηδεπηηθφο φζν θαη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν 

ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη λα αλαθαιχςνπλ κεζφδνπο γηα λα αμηνπνηήζνπλ βέιηηζηα, ηα 

λέα κέζα”. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ελφο βίληεν ζηε ηάμε: θαηαξρήλ λα αλαδεηήζεη ην βίληεν ή ην κέζν πνπ ρξεηάδεηαη ζε 

κία ή πεξηζζφηεξεο βηβιηνζήθεο, θαηφπηλ λα ην δεη πξνζεθηηθά θαη κε θξηηηθφ πλεχκα 

γηα λα απνθαζίζεη πνηά ηκήκαηα δελ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη λα 

επηιέμεη ηα ηκήκαηα πνπ ζα αμηνπνηήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε, αλ δηαζέηεη ή φρη 

ζπλνδεπηηθφ πιηθφ θαη ηέινο λα εηνηκάζεη ζεκεηψζεηο θαη θχιια εξγαζίαο. Δλ 

θαηαθιείδη πξέπεη λα εμνηθεησζεί θαη απνθηήζεη επίγλσζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ 

κέζσλ, ηφζν ζηνλ ζρεδηαζκφ φζν θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε. Ζ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επέθηαζε ηνπ 

πιηθνχ ησλ βηληενζεθψλ θαη ε δηακνίξαζε ηνπ πιηθνχ πνπ δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη 

απνηειεί θίλεηξν θαη πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία. Σα “κέζα ξνήο” πξνζθέξνπλ 

επειημία ζηε δηδαζθαιία, εμππεξεηψληαο δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη εθαξκφδνληαο 

πνηθηιία κεζφδσλ (πρ. project method, problem solving method), παξέρνληαο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα αθφκα θαη λα δηαθφςεη ηε ξνή ηνπ “κέζνπ” θαη λα 

ζπλερίζεη κε άιιεο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Απνηεινχλ αθφκε έλαλ 

εχθνιν ηξφπν γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν ιφγσ εμνηθείσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ρξήζε ηνπ παξαδνζηαθνχ βίληεν ζηε δηδαζθαιία. χκθσλα κε 

ηνλ Ησαλλίδε (2005) “ηψξα είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

streaming media on demand (κέζσλ ξνήο θαη‟ απαίηεζε) ζηελ ηάμε”.  

Ζ αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ ξνήο ζηελ εθπαίδεπζε αληηκεησπίδεη αξθεηέο δπζθνιίεο. 

Σα δηαζέζηκα αμηφινγα εθπαηδεπηηθά κέζα ζην δηαδίθηπν, ζηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη 

εχθνιε θαη δσξεάλ πξφζβαζε είλαη πεξηνξηζκέλα. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία 

λένπ αμηφινγνπ, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απαηηεί πξφζζεηε έξεπλα θαη ρξφλν γηα ηελ 

φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ λένπ ηξφπνπ δηάζεζεο. Ζ κεηάθξαζε ελφο 

θεηκέλνπ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κε ραζεί ε εθπαηδεπηηθή πιεξνθνξία απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλνπο κεηαθξαζηέο ζην αληηθείκελν. Σα λνκηθά ζέκαηα γχξσ απφ ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ δεκηνπξγψλ είλαη αλνηθηά. Με πνηνχο ηξφπνπο κπνξνχλ 

θάπνηνη νξγαληζκνί λα εμαζθαιίζνπλ ζπλερή ή πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο 

θαη ρξήζεο εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ γηα φια ηα ζρνιεία απφ αμηφινγνπο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο; Οη κειινληηθέο ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ ξνήο ζηελ 

ηάμε πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηηο εμήο θαηεπζχλζεηο: 

 Άκεζε παξάδνζε ηνπ κέζνπ θαη‟ απαίηεζε ιφγσ αχμεζεο ηνπ εχξνπο δψλεο 

 Ζ αλαδήηεζε ελφο κέζνπ κπνξεί λα γίλεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν αλαηξέρνληαο 

ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν. Απηή ε δηαδηθαζία ελεξγνπνηεί ηνλ 

καζεηή, ν νπνίνο δελ είλαη πιένλ παζεηηθφο δέθηεο πιεξνθνξηψλ αιιά 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ αλαδήηεζε ηεο λέαο γλψζεο. 

 Γηάζεζε ησλ κέζσλ κε επηινγή γιψζζαο, κεηαγισηηηζκέλα ή ππνηηηιηζκέλα - 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ Δπξψπε ζήκεξα.  

 Παξνρή ζπλνδεπηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ 

 Δπίιπζε ηνπ ζέκαηνο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

4. Μειέηε πεξίπησζεο: ε Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεόξαζεο 

4.1 ηόρνη θαη δξαζηεξηόηεηεο 
H Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεόξαζεο (ΓΔΣ) ηδξχζεθε ην 1977 θαη απνηειεί 

θαηλνηφκν θνξέα ηνπ ΤΠΓΒΜΘ (Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ) πνπ ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 
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καζεηψλ, ζηελ επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε. Σα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

αλαπηχζζεη ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη επξχηεξα ζηε ιατθή επηκφξθσζε, ηε 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, ηε δηα βίνπ κάζεζε. Πξνβάιιεη ηηο παξαγσγέο ηεο κέζα 

απφ ην αλνηθηφ θχθισκα ηεο δεκφζηαο ηειεφξαζεο (ΔΣ1) θαη ηνπ δνξπθνξηθνχ 

πξνγξάκκαηνο (ΔRT world) θαιχπηνληαο θαη ηνλ Απφδεκν Διιεληζκφ. Ο ζρεδηαζκφο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηε ΓΔΣ, ε παξαγσγή θαη αγνξά εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γίλεηαη 

κε βάζε ηηο αλάγθεο ππνζηήξημεο ησλ ΑΠ, ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο αλάγθεο πξνβνιήο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ηνπ 

Τπ.Παηδείαο (Παπαδεκεηξίνπ, 2007). 

4.2 πκπεξάζκαηα έξεπλαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

χκθσλα κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα ηεο εηαηξίαο Hellastat ζε 802 εθπαηδεπηηθνχο 

Πξσηνβάζκηαο (47,7%) θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (52,3%) ζρεηηθά κε ηε 

ΓΔΣ, πνπ έγηλε ην θζηλφπσξν ηνπ 2007 πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

Γηαλνκή - Γηάζεζε: Ζ δψλε πξνβνιήο ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ δελ 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ σξψλ θαη δσλψλ 

πξνβνιήο πνπ δελ δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε απφ ην ζρνιείν ή ην ζπίηη. Σν 43% 

γλσξίδεη γηα ηελ ΓΔΣ, ην 25% δειψλεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη θάπνην πξφγξακκα 

ηεο θαη ην 5% πσο ην έρεη δεη καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζην ζρνιείν. Γηα ηε 

δηαδηθαζία δηαλνκήο,  απνζηνιήο πιηθνχ ζηα ζρνιεία, κφλν ην 8% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν. 

Υξήζε - Δκπεηξία: Σν 33,7% δειψλεη φηη ππάξρεη πιηθφ ηεο ΓΔΣ ζην ζρνιείν ηνπο 

θαη ην 20% δειψλεη φηη ην έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ ηάμε, ελψ ην 79% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πξνγξάκκαηα ηεο ΓΔΣ ζηελ ηάμε.  

Τιηθφ: Οη εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ παξάγεη 

ε ΓΔΣ θαη ηα αμηνινγνχλ ζεηηθά.  

Θεκαηνινγία: Ζ πνηθηιία ησλ ζεκάησλ θαίλεηαη λα κελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (55,4% δειψλεη πσο δελ επαξθεί). 

Τιηθνηερληθή Τπνδνκή: Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηα ζρνιεία 

γηα ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαίλεηαη λα είλαη αλεπαξθήο.  

4.3 Πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηεο ΔΣ  

Ζ πνηνηηθή θαη ε πνζνηηθή έξεπλα ηεο Hellastat νδήγεζε ζ΄ έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ 

γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΣ φζν θαη ηεο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη πξνηάζεηο απηέο ζπλνςίδνληαη:  

 Δπειημία ζην ΑΠ γηα ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ. 

 Αλάπηπμε δηθηπαθνχ ηφπνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα: 

 αλαδήηεζεο κε ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ θαη δηάζεζεο ηνπ θαηάιιεια 

ηαμηλνκεκέλνπ πιηθνχ 

 αλάπηπμεο θαη δηάζεζεο επαλαρξεζηκνπνηήζηκνπ πιηθνχ θαη  

 αλάπηπμεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη  ΔΣ.  

 Αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθνχ ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ γηα θάζε εθπνκπή.  

 πλερήο παξαγσγή, αλαλέσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ πιηθνχ, κε παξάιιειε 

αλάπηπμε ηεο ζεκαηνινγίαο. Ζ παξαγσγή πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεί ηε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία θνξέσλ φπσο Παλεπηζηεκίσλ, Μνπζείσλ 

θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. 

 Παξαγσγή πξνγξακκάησλ κηθξήο δηάξθεηαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο κηαο δηδαθηηθήο ψξαο.  
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 Αμηνπνίεζε ππαξρνπζψλ δνκψλ, φπσο δηαχισλ ή θνηλνηήησλ επηθνηλσλίαο πνπ 

ήδε πθίζηαληαη, πεγψλ θαη θνξέσλ, πρ. ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπ (ΠΓ). 

 πλέρηζε ηεο πξνβνιήο ηνπο πξνγξάκκαηνο ηεο ΔΣ κέζσ ηεο ΔΡΣ κε 

δηεχξπλζε ησλ σξψλ πξνβνιήο ηνπ θαη ζπρλή επαλάιεςε ησλ εθπνκπψλ. 

 

4.4 Η εθπαηδεπηηθή ηειεόξαζε “θαη΄ απαίηεζε” 

Ζ ΓΔΣ αμηνινγείηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα σο “έλαο θνξέαο κε θχξνο, πνπ 

εκπλέεη εκπηζηνζχλε”. Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πην πάλσ έξεπλαο είλαη εκθαλήο ν 

πξνβιεκαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαζνξηζκέλεο ψξαο 

κεηάδνζεο ησλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ θαη ζπλεπψο ηελ πηζαλή αζπκβαηφηεηα κε ηε 

ξνή ηνπ ΑΠ ζην ζρνιείν. Σν δηαδίθηπν φκσο αλαηξέπεη ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ θαη ηε 

ζπλεπαγφκελε δπζθνιία ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο ησλ εθπνκπψλ. ην πιαίζην 

ηεο ζχγθιηζεο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ κέζσλ ε ΓΔΣ αλέπηπμε ηε δπλακηθή ελίζρπζεο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Έηζη ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2007, μεθίλεζε ε δηάζεζε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ηεο ΔΣ κε 

κνξθή ηαηληψλ “θαη΄ απαίηεζε” κέζσ ηεο ππεξεζίαο βίληεν ηνπ ΠΓ 

(www.sch.gr/vod). Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 ιεηηνχξγεζε ν δηθηπαθφο ηφπνο 

http://www.edutv.gr ηεο ΓΔΣ, ν νπνίνο ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε απφ ηε 

ζπλεξγαζία ησλ ΓΔΣ θαη Γ/λζεο Λεηηνπξγηθψλ Τπνδνκψλ θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ 

ηνπ ΤΠΓΒΜΘ. Έρνπλ ςεθηνπνηεζεί θαη θσδηθνπνηεζεί 300 πξνγξάκκαηα ζε πςειή 

πνηφηεηα εηθφλαο θαη ήρνπ κε ηα αληίζηνηρα κεηαδεδνκέλα ηνπο θαη είλαη δηαζέζηκα 

σο “βίληεν ξνήο” ή “βίληεν θαη‟ απαίηεζε”, παξέρνληαο κηα δηαδηθηπαθή βηληενζήθε 

θαη θαηαξγψληαο ηνπο ππάξρνληεο ρσξνρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ηειενπηηθήο 

κεηάδνζεο (Παπαδεκεηξίνπ, 2007).  

Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 ε ΓΔΣ κπαίλεη ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη ζπλδέεηαη 

νξγαληθά κε ηνπο λένπο αλζξψπνπο θαη ηηο θνηλφηεηέο ηνπο. Αλαγλσξίδεη φηη ε γλψζε 

είλαη κηα δηαδηθαζία ζε δηαξθή εμέιημε θαη ζέιεη λα γίλεη κέξνο θαη θαηαιχηεο απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο: κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κηα multimedia πιαηθφξκα, ζπλδεδεκέλε κε 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη πξνζθέξεη ζηνπο 

καζεηέο θαη ηηο νκάδεο ηνπο, ζε δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο ηα εξγαιεία θαη ην 

πεξηβάιινλ γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα δηθά ηνπο multimedia 

projects. Αλαιακβάλνληαο ελεξγφ ξφιν ζηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ καζεηή 

δεκηνπξγφ, εξεπλεηή, πνιίηε ηνπ θφζκνπ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα 

δεκηνπξγήζεη πεξηερφκελν (User Generated Video, User Generated Content) 

αμηνπνηψληαο ηα πξνζθεξφκελα εθπαηδεπηηθά βίληεν. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ηα 

επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ (re-use), λα ζρεδηάζνπλ θαη λα “αλεβάζνπλ” ηα δηθά ηνπο 

βίληεν, λα ηα κνηξαζηνχλ (share) θαη αμηνινγήζνπλ (Σζαθαξέζηνπ, 2010) κέζσ ηεο 

λέαο πιαηθφξκαο www.i-create.gr (Μάξηηνο, 2011). 

 

  
ρήκα 1: Ο δηθηπαθόο ηόπνο ηεο  
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Γηεύζπλζεο Δθπαηδεπηηθήο 

Ραδηνηειεόξαζεο 

 

ρήκα 2: Η πξνζέγγηζε «ΔduTubePlus» 

 

5. Μειέηε πεξίπησζεο: ε ππεξεζία EduTubePlus 

ην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ επνρή ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ε ΓΔΣ ζπκκεηείρε ζην έξγν “EduTubePlus: A European curriculum related video 

library and hybrid e-services for the pedagogical exploitation video in class”, πνπ 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο πνιχγισζζεο, δηαδηθηπαθήο 

ππεξεζίαο γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ βίληεν ζηα Δπξσπατθά 

ζρνιεία (http://www.edutubeplus.info). Σν έξγν αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο eContentPlus, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο 

ρξεζηηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ Δπξψπε.   

Ζ ππεξεζία EduTubePlus πεξηιακβάλεη κία δηαδηθηπαθή βηληενζήθε κε 5500 

βίληεν κηθξήο δηάξθεηαο (βίληεν-θιηπ), πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 

εθπαηδεπηηθέο ηειενξάζεηο θαη θαηαμησκέλνπο Δπξσπαίνπο παξαγσγνχο 

εθπαηδεπηηθψλ βίληεν καδί κε εξγαιεία, πιηθφ εθπαίδεπζεο θαη πξνηάζεηο 

παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε σο εξγαιείν ελεξγεηηθήο κάζεζεο. 

Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα αλαδεηνχλ απνδνηηθά 

πιηθφ κε έλλνηεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηε γιψζζα ηνπο, αιιά θαη λα 

εκπινπηίδνπλ ηε βηληενζήθε κε δηθά ηνπο βίληεν-θιηπ, λα ζρεδηάδνπλ, αλαπηχζζνπλ 

θαη κνηξάδνληαη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη δηαδξαζηηθά καζήκαηα πνπ αμηνπνηνχλ 

βίληεν, λα κεηαθξάδνπλ θαη πξνζαξκφδνπλ πιηθφ άιισλ.  

Ζ Δπξσπατθή πνιχγισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή βηληενζήθε ηνπ EduTubePlus 

δεκηνπξγήζεθε επηιέγνληαο απνζπάζκαηα “καζεζηαθά πςειήο ππθλφηεηαο” απφ ηα 

επαγγεικαηηθήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθά βίληεν πνπ παξέρνπλ νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε κηα θαιά νξηζκέλε ζηξαηεγηθή επηινγήο γηα ρξήζε ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ζ 

ζηξαηεγηθή επηινγήο ηνπ εζηηάδεη ζε δνκηθά, παηδαγσγηθά, πνηνηηθά θαη ηερληθά 

θξηηήξηα. χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ (Cruse 2006, Reiter et al., 

2006, Ioannidis et al., 2005, Shephard, 2003), ηα κηθξήο δηάξθεηαο θιηπ “καζεζηαθά 

πςειήο ππθλόηεηαο” κεγηζηνπνηνχλ ηε ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ, δηεπθνιχλνπλ ηελ 

έληαμή ησλ βίληεν ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε βέιηηζηα απνηειέζκαηα 

ηφζν ζε γλσζηηθφ φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, “ελζσκαηψλνληαη” εχθνια 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη επηπιένλ απνηξέπνπλ ηελ “ηειενπηηθή 

παξαθνινχζεζε” (Denning, no date). Με ηνλ νξηζκφ ελφο παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ έληαμε βίληεν ζηελ ηάμε σο εξγαιείν ελεξγεηηθήο κάζεζεο, ηελ αλάπηπμε θαη 

ελζσκάησζε ζηελ ππεξεζία EduTubePlus ελφο δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο 

ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ θαζψο θαη πξνηχπσλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ 

αμηνπνίεζεο βίληεν ζηελ ηάμε, νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχζζνπλ, 

απνζεθεχνπλ θαη κνηξάδνληαη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, ρξεζηκνπνηψληαο πιηθφ ηεο 

βηληενζήθεο, αιιά θαη λα αλαδνκνχλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ζηηο δηθέο ηνπο 

καζεζηαθέο αλάγθεο, εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ηξίησλ. 

Ζ πιαηθφξκα video-on-demand ηεο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο lesite.tv ηνπ 

Γαιιηθνχ θαλαιηνχ France5 επεθηάζεθε γηα λα ππνζηεξίμεη θφξησζε θαη 

επεμεξγαζία βίληεν-θιηπ ρξεζηψλ θαη πξνζαξκφζηεθε γηα λα πξνζθέξεη πνιχγισζζν 

πεξηβάιινλ πινήγεζεο θαη απνδνηηθή αλαδήηεζε πιηθνχ κε ρξήζε κηαο νληνινγίαο 

ελλνηψλ ησλ Δπξσπατθψλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Με ηε δηαζχλδεζε ηεο 

ππεξεζίαο EduTubePlus κε έλα ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθνύ Πεξηερνκέλνπ 
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(LCMS), δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

νξγαλψζνπλ δηαδξαζηηθά καζήκαηα, ζπλδπάδνληαο ηα βίληεν κε φινπο ηνπο ηχπνπο 

καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ (εηθφλεο, θείκελα, πξνζνκνηψζεηο). Ζ δπλαηφηεηα 

απηφκαηεο κεηάθξαζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ελδπλακψλεη 

ηελ ππεξεζία θαη επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζή ηεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Ζ 

EduTubePlus βαζίδεηαη ζηελ επέθηαζε, πξνζαξκνγή θαη νινθιήξσζε ςεθηαθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ βίληεν, πθηζηάκελσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, ψξηκσλ ηερλνινγηθψλ 

ιχζεσλ, ηεθκεξησκέλσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη 

ζα είλαη δηαζέζηκε ζηα ζρνιεία κέζα απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

http://www.edutubeplus.eu. Ζ έλσζε θνξέσλ πνπ πινπνηεί ην έξγν απνηειείηαη απφ: 

ΔΑ.ΙΣΤ (GR), France5/Lesite.tv (FR), ΤΠΓΒΜΘ/Δθπ. Ραδηνηειεόξαζε (GR), UNED 

(ES), Companhia de Ideias Anonimas (PT), RAI Radiotelevisione Italiana (IT), 

EDUCATION HIGHWAY (AT), EduCentrum (BE), Klett (DE), The University of 

HULL/Institute For Learning (UK), MENON Network (BE), SIVECO (RO), 

CEDETEL (ES), ATiT (BE), The University of Jyväskylä (FI), Fondazione Maddalena 

Di Canossa (IT), SZÁMALK (HU). 

6. Βέιηηζηεο εθαξκνγέο άιισλ ρσξώλ 

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ΔΣ ζην εμσηεξηθφ, δελ ελλννχκε ζπλήζσο κφλν έλα 

ηειενπηηθφ θαλάιη απφ ην νπνίν πξνβάιιεηαη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα έλαλ νιφθιεξν νξγαληζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

δηάθνξα θαλάιηα δηάζεζεο κέζσ εθπνκπψλ ή κέζσ δηαδηθηχνπ (πνιππιαηθνξκηθή 

δηάζεζε), πξνζεγγίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν φζν δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Πέξα απφ ηε δηάζεζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνβνιή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νπηηθναθνπζηηθψλ πξνγξακκάησλ, δηαηίζεηαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε 

ηε κνξθή ινγηζκηθνχ, εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, εηδηθψλ βνεζεκάησλ γηα ηνπο 

γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

ε επξσπατθφ επίπεδν φιν θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο πηινηηθψλ έξγσλ εζηηάδεη 

ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ βίληεν ζηελ ηάμε. ην έξγν eSTREAM (Increasing the use of 

Streaming technology in school education in Europe, EU Socrates/Minerva 2003-

2006) (Reiter, 2006 & Ioannidis 2005) κειεηήζεθαλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηε ρξήζε 

ησλ κέζσλ ξνήο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαζψο θαη ε πξνζηηζέκελε αμία 

δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Αθφκα αμηφινγεο πξνζπάζεηεο απνηεινχλ 

ην “The VideoActiv Project Socrates Minerva”, ην Πξφγξακκα Dschola, ε SchoolTV 

Beeldbank, ην Mosaico ηεο RAI-Educational, θαη ε ππεξεζία Opettaja.tv ηνπ 

Φηιαλδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαλαιηνχ YLE, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη πην θάησ. 

 

6.1 The VideoActiv Project Socrates Minerva, (2004-2006) 

Σν VideoAktiv project ππήξμε κηα ζπλεξγαζία ησλ Glasgow Caledonian University 

(UK) σο ζπληνληζηήο, ATiT (ΒE), The Vrije Universiteit Amsterdam (NL), Université 

Nancy 2 (FR), University of the Basque Country (ES) θαη University of Groningen 

(NL) πνπ ππνζηεξίρηεθε απφ ην Πξφγξακκα European Commission DG Education 

and Culture Socrates/Minerva γηα ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε βίληεν θαη ήρνπ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα ππνζηεξίμεη ηνλ νπηηθφ αιθαβεηηζκφ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα κεγάιν εχξνο ηερλνινγηψλ θαη ηελ αλάπηπμε νπηηθν-

αθνπζηηθνχ πιηθνχ κε ηηο λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο (Bijnens et al. 

2004). Ζ πξννπηηθή ηνπ έξγνπ ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη πξσηνπφξνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηα ζρνιεία θαη λα ελδπλακψζεη ην πάζνο ηνπο γηα νπηηθφ αιθαβεηηζκφ ψζηε λα 

ζρεκαηηζζεί κηα ζηέξεε επξσπατθή θνηλφηεηα αθνζησκέλε ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 
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εθπαίδεπζεο κε θαηλνηφκα κέζα. Πεξηιάκβαλε εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα ςεθηαθά κέζα ζπλδπάδνληαο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ νη ζπκκεηέρνληεο 

επηκνξθψζεθαλ ζηελ πξαθηηθή ηεο αλάπηπμεο θαη δηάζεζεο νπηηθναθνπζηηθνχ 

πιηθνχ ζηελ αηνκηθή ηνπο δηδαζθαιία. Οη καζεηέο ελζαξξχλζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ην δηθφ ηνπο βίληεν. Ζ δεκηνπξγηθή πξφθιεζε ηεο ρξήζεο θηλνχκελεο εηθφλαο  θαη 

ήρνπ εκπιέθεη ηφζν ηνπο καζεηέο φζν θαη ηνπο θαζεγεηέο ψζηε λα επηθνηλσλήζνπλ 

ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληφο θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ έλα 

εχξνο δεμηνηήησλ εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο ηαηλίαο. 

 

6.2 Πξόγξακκα Dschola 

Σν πξόγξακκα Dschola απνηειεί πξσηνβνπιία ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Piemonte ηεο 

Ηηαιίαο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ ΣΠΔ. Πεξηιακβάλεη 50.000 δαζθάινπο, 2.828 

δεκνηηθά θαη γπκλάζηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ 18 ηερληθά γπκλάζηα πνπ απνηεινχλ 

πξφηππα ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο θαη κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία 

ζην ρψξν ησλ ΣΠΔ. Σν πεξηερφκελν ησλ κέζσλ ξνήο ηνπ Dschola ζπλδέεηαη κε ην 

ΑΠ θαη ππάξρνπλ δχν ηξφπνη αμηνπνίεζήο ηνπ: 

 Tg Diddatico - εθπαηδεπηηθά λέα ζηα Αγγιηθά (πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε) 

 Video Gallery - εθπνκπέο πνπ ζρεηίδνληαη δξάζεηο ΣΠΔ (ειεχζεξε πξφζβαζε) 

θνπφο ηνπ Tg Diddatico, ην νπνίν πξνζθέξεη ζπλνδεπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

είλαη ε ρξήζε ηνπ απφ θαζεγεηέο Αγγιηθψλ. Γηα ηηο εηδηθέο εθαξκνγέο Τπεξβίληεν 

(Hypervideo) πνπ πεξηέρνληαη, ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Dschola δηαηίζεηαη ην απαηηνχκελν 

ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ηε ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε κε άιιεο πιεξνθνξίεο.  

 

6.3 SchoolTV Beeldbank 

Ζ ζρνιηθή ηειεφξαζε Beeldbank απνηειεί κία δηαδηθηπαθή εθδνρή ηεο 

παξαδνζηαθήο ΔΣ ηεο Οιιαλδίαο. Ζ ππεξεζία απηή απεπζχλεηαη θπξίσο ζε καζεηέο 

θαη δηδάζθνληεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, παξφιν πνπ είλαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ρσξίο επηβάξπλζε. Σα κέζα ξνήο είλαη ηαμηλνκεκέλα ζε θαηάινγν 

ζχκθσλα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ψζηε ν ηζηφηνπνο λα 

ιεηηνπξγεί θαζαξά σο βηληενζήθε. χκθσλα κε ην θφξνπκ ηνπ SchoolTV Beeldbank, 

νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο αμηνπνηνχλ ηα βίληεν ζε αηνκηθφ επίπεδν ζην ζπίηη ή ζηελ 

ηάμε. Tα πεξηζζφηεξα παηδηά δείρλνπλ ελζνπζηαζκφ ζην θφξνπκ γηα ηα βίληεν ξνήο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Σν 80% ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη έξζεη 

ζε επαθή κε ηα βίληεν θαη 50% ησλ δαζθάισλ δειψλεη φηη ηα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη 

ζηελ ηάμε. Ζ επηζθεςηκφηεηα ηνπ ηζηφηνπνπ  αλέξρεηαη θαζεκεξηλά θαηά κέζν φξν 

ζε 700 άηνκα. Σν SchoolTV Beeldbank είλαη κε εκπνξηθή ππεξεζία ηνπ θξαηηθνχ 

θνξέα TELEAC/NOT, παξαγσγνχ ησλ βίληεν θαη έρεη ηελ πξννπηηθή παξνρήο έλα 

νινθιεξσκέλνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο κε θείκελα, θηλνχκελα ζρέδηα θαη 

ζπλνδεπηηθφ πιηθφ νδεγηψλ ζε δηδάζθνληεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν έληαμεο ηνπ βίληεν 

ξνήο ζε ζπλζήθεο ζρνιηθήο ηάμεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 

6.4 Mosaico, RAI-Educational 

Σν Mosaico είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο RAI-Educational ζηελ Ηηαιία πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα πξνκεζεχεη δηδαθηηθφ νπηηθναθνπζηηθφ θαη πνιπκεζηθφ πιηθφ 

ζηνπο δηδάζθνληεο δσξεάλ. Σν πιηθφ ηνπ 1100 σξψλ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ θάζε ηαηλία δελ μεπεξλάεη ηα 15 

ιεπηά ψζηε λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά κέζα ζηελ ηάμε. Σν Mosaico ιεηηνπξγεί σο 

έλα είδνο βίληεν θαη‟ απαίηεζε, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ηεο 
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δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο, ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ ζπζθεπψλ εγγξαθήο βίληεν. Ζ 

RAI-Educational ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηηαιηθφ Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη εγθαηαζηήζεη 

δνξπθνξηθά πηάηα θαη ςεθηαθνχο απνθσδηθνπνηεηέο ζε 5000 ζρνιεία ηεο ρψξαο. Σα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Mosaico εθπέκπνληαη κέζσ δνξπθφξνπ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Οη 

δηδάζθνληεο επηιέγνπλ πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθά, ηα νπνία εθπέκπνληαη κέζσ 

δνξπθφξνπ ζπλήζσο δχν βδνκάδεο κεηά, ψζηε λα ηα εγγξάςνπλ ζε VCR. Γηα ην 

κέιινλ ζρεδηάδεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο RAI Mosaico κε άιινπο 

επξσπατθνχο ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ κε 

δηαδηθαζίεο ξνήο. Ζ RAI Educational ήδε έρεη θάλεη πνιιά βήκαηα γηα ηελ πξνψζεζε 

απηνχ ηνπ ζθνπνχ πξνγξακκαηίδνληαο κία ζεηξά ζπλαληήζεσλ κέζσ ηεο E.B.U 

(European Broadcasting Union) γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία κίαο 

“εθπαηδεπηηθήο Eurovision”.  

6.5 Opettaja.tv 

Ζ Opettaja.tv είλαη κηα ππεξεζία πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο 

Φηλιαλδίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλδπάδεη ηελ ηειεφξαζε κε ην δηαδίθηπν. 

Σν θαλάιη YLE Teema κεηαδίδεη ηελ Opettaja.tv γηα κεξηθέο ψξεο, πέληε εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα πξνζθέξνληαο δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηε ζρνιηθή ηάμε  θαζψο επίζεο γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ηεο TV 

Opettaja.tv είλαη δηαδηθηπαθά δηαζέζηκα. Ο ηζηφηνπφο ηεο πξνζθέξεη έλα κεγάιν 

ηκήκα νπηηθναθνπζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη εξγαιείσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηελ 

ηάμε, ρξεζηκεχεη σο θφξνπκ ζπδήηεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη σο πιαηθφξκα 

αληαιιαγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

7. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 

7.1 Ο ξόινο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεόξαζεο ζήκεξα 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ε ΔΣ απνηειεί έλαλ έγθπξν θαη επψλπκν 

παξαγσγφ εθπαηδεπηηθνχ θαη επηκνξθσηηθνχ βίληεν θαη επηηειεί έλαλ ζεκαληηθφ 

θνηλσληθφ ξφιν, ππνζηεξίδνληαο ηε ζρνιηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηε δηα 

βίνπ κάζεζε. Φηάλεη ζε φια ηα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο κε ρακειφ θφζηνο 

εμνπιηζκνχ θαη κε απαηηψληαο γλψζεηο ππνινγηζηψλ θαη εμνηθείσζεο κε ην 

δηαδίθηπν, νχησο ψζηε πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ εθπαίδεπζε ή επηκφξθσζε 

ελειίθσλ θαη ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. Αθφκα πξνζθέξεηαη γηα ηα Αλνηθηά 

ζπζηήκαηα φπνπ αμηνπνηνχλ ηε κεζνδνινγία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο κε ηε κεηάδνζε πξνγξακκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε δψλε. πλεπψο είλαη αλαγθαίν, ε ηειεφξαζε θαη ηδηαίηεξα ε ςεθηαθή 

εθδνρή ηεο λα ζπλερίζεη λα απνηειεί πιαηθφξκα δηάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ εθπνκπψλ.  

ε απηφ ην πιαίζην ζεσξνχκε ζεκαληηθφ ε ΓET λα ζπλερίδεη λα εθπέκπεη ζηελ 

επίγεηα κνξθή ηεο ή αθφκα θαη σο ηειεφξαζε κε δηαδηθηπαθφ πξσηφθνιιν (IPTV) γηα 

ηελ Διιάδα θαη ζηε δνξπθνξηθή κνξθή γηα κεηαδφζεηο ζην εμσηεξηθφ -θπξίσο γηα 

ηνλ απφδεκν ειιεληζκφ. Αθφκε ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζεί πξνο ηελ πινπνίεζε 

εθείλσλ ησλ ζηφρσλ, ηνπο νπνίνπο δελ έρεη αθφκα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη κπνξεί λα 

επηηειέζεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν, φπσο ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

καζεηψλ, ηελ επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο.  

7.2 Η ζεκεξηλή πξόθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Ο εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη ηηο εμαηξεηηθέο δηδαθηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην 

βίληεν φκσο αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ, ηελ 

ελνπνίεζή ηνπ κε αιιά κέζα δηδαζθαιίαο θαη θπξίσο ηελ έληαμή ηνπ ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε. Χζηφζν, ε αμηνπνίεζε ηνπ βίληεν ζην πιαίζην ηεο 
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ελεξγεηηθήο κάζεζεο (active learning) είλαη ζηελ αξρή θαη ηα παξαδείγκαηα γηα 

κάζεζε ππνζηεξηδφκελε απφ βίληεν (video-based learning) είλαη αλαγθαίν λα 

επεθηαζνχλ. Θα απαηηεζεί αθφκα ρξφλνο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπο ζηελ ηάμε. 

Μηα επξσπατθή πξνζπάζεηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ην πξφγξακκα 

EduTubePlus νινθιεξψλεηαη ην 2011 νπφηε νη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο πινχζην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ απφ επαγγεικαηίεο παξαγσγνχο, ηαμηλνκεκέλν, 

ζπκβαηφ κε ην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ ΑΠ, ζπλνδεπφκελν απφ κηα δεμακελή 

πξνηεηλφκελσλ “εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ” λα εθαξκφζνπλ ψζηε λα βειηησζεί ν 

αλαγθαίνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Μεγάινπ, Σζαπαθίδε & 

Φξαγθάθε (2009), “απαηηείηαη έλα θαιά ηεθκεξησκέλν παηδαγσγηθφ θαη 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ην βίληεν ζα αμηνπνηείηαη εληαγκέλν ζε 

“εθπαηδεπηηθά ζελάξηα” φρη κφλν σο κέζν κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο ή σο 

εξέζηζκα, αιιά θαη σο εξγαιείν πνπ ζα ελεξγνπνηεί ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

ζθέςε ησλ καζεηψλ, ζα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ θαη 

ηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ. Κχξηα αλάγθε επνκέλσο δελ είλαη ε 

αλάπηπμε λένπ πεξηερνκέλνπ, πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ νη εθπαηδεπηηθέο 

ηειενξάζεηο, αιιά ε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ 

ππάξρνληνο. Σν βίληεν απφ έλα απιφ εξγαιείν παξνπζίαζεο, κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

ζε καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ή ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ κε άιια δηαδξαζηηθά ζηνηρεία 

κεηαηξέπεηαη ζ΄ έλαλ ππξήλα επηθνηλσλίαο κε ηνλ καζεηή”.  

πκπεξαζκαηηθά, κε ηελ είζνδν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε ην 

εθπαηδεπηηθφ βίληεν γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν βαζηθφ ζηνηρείν κάζεζεο. 

Πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ έλα απζεληηθφ ζηνηρείν δηδαζθαιίαο ζ΄ έλα πινχζην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ αληαπνθξηλφκελν ζηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ θη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θξαηήζεη δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ ξνήο 

ζηελ εθπαίδεπζε απαηηεί ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα κε ζπληνληζκφ φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ (εθπαηδεπηηθψλ, παξαγσγψλ, πξνζσπηθνχ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ 

θαη εμππεξεηεηψλ κέζσλ ξνήο) ψζηε λα απνηειέζνπλ ζχληνκα κηα θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή. 
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