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Πεξίιεςε
Ο ξφινο ηνπ δηδάζθνληα ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη πνιχπινθνο,
δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ ηνπ δηδάζθνληα ζ΄ έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα
εθπαίδεπζεο. ‘ έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο -ζην πιαίζην
εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο- νη απαηηήζεηο θαη ν εξγαζηαθφο
θφξηνο ηνπ δηδάζθνληα ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ. Η πξνζέγγηζε ηνπ λένπ ξφινπ
ησλ δηδαζθφλησλ θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ελφο κεραληζκνχ
ππνζηήξημεο θαη ελζάξξπλζήο ηνπο είλαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ηεο νπνίαο ην
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζα παξνπζηάζνπκε ζε απηφ ην άξζξν. ηελ πνξεία ηεο
έξεπλαο ζα απνηππσζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ
ξφινπ ησλ δηδαζθφλησλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζα νηθνδνκεζεί
κεραληζκφο ππνζηήξημεο ηνπ πνιχπινθνπ ξφινπ ηνπο, ζα αλαπηπρζεί
πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη πξφζζεην πνιπκνξθηθφ εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ. Ο πνηνηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζηφρν ηελ ελεξγεηηθή
εκπινθή ησλ δηδαζθνκέλσλ ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο θαη ε ππνζηήξημε ηεο
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε κηαο θνηλφηεηαο απνηεινχλ
άμνλεο ηεο έξεπλαο πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ επφκελε ηξηεηία ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ
Παλεπηζηήκην.
Abstract
The teaching role in Distance Learning is complicated and differs a lot from that
in Conventional Education. Enriching the educational process, in a collaborative
environment, the tutors‘ demands and labor‘s pressure will be multiplied. The
new teaching role‘s approach, the design and development of a support and
encouragement mechanism as well, are the main goals of this research. In this
article we are going to present the literature review and the research‘s innovation
and importance. The objectives are, the teaching role wide area‘s existing
situation in Distance Learning to be impressed, a collaborative environment and
additional polymorphic material to be developed, a support and encouragement
mechanism to be built. The qualitative design of the environment‘s procedures
goals to the active engagement of the students in the learning process and the
collaborative learning support from the community of practice development are
the main axis of this research which will be conducted in Hellenic Open
University the next three years.
Λέμεηο-θιεηδηά
106

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 16/01/2021 21:16:14 |

Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume
6, Number 1 & 2, 2010 Section one. © Open Education ISSN: 1791-9312

______________________________________________________________________

θαζεγεηήο-ζχκβνπινο, κεραληζκφο ππνζηήξημεο,
θνηλφηεηα κάζεζεο, πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο κάζεζεο

ζπλεξγαηηθή

κάζεζε,

Δηζαγσγή
Σν έξγν θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ έλαλ δηδάζθνληα ζηελ εμ
Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε (εμΑΔ) δηαθέξνπλ απ΄απηέο ελφο δηδάζθνληα ζ‘ έλα
ζπκβαηηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, εθφζνλ δηαθέξνπλ νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο
νπνίεο ζπληειείηαη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε. Ο ξφινο ηνπ είλαη θξίζηκνο θαη
πνιχπινθνο ζε ηππηθέο θαη κε ηππηθέο δηαδηθαζίεο κε δεηνχκελν ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. χκθσλα κε ηε
βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ζηελ εμΑΔ ππάξρεη αλαγθαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ αλάπηπμε ελφο πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο
κάζεζεο βαζηδνκέλνπ ζηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ θαη ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Τπάξρεη αθφκα αλαγθαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη κειέηεο
θνηλφηεηαο κάζεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν απηνχ ηνπ είδνπο ε
δηθηχσζε αληηζηαζκίδεη ην αίζζεκα απνκφλσζεο ησλ θνηηεηψλ ηεο εμΑΔ θαη αλ
ε θνηλφηεηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. ε απηφ
ην πεξηβάιινλ νη δηδάζθνληεο ζα αληηκεησπίζνπλ πξφζζεηεο δπζθνιίεο, γηαηί
δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην έξγν πνπ δεηείηαη λα αλαιάβνπλ. Θα απαηηεζεί
έλαο δηαθνξεηηθφο εθπαηδεπηηθφο ξφινο ηνπ δηδάζθεηλ, θαζφινπ παξαδνζηαθφο
αιιά θαηλνηφκνο θαη πηζαλφλ ζπγθξνπζηαθφο ζπλεπψο ε ππνζηήξημε ησλ
δηδαζθφλησλ θξίλεηαη άκεζε θαη απαξαίηεηε.
Η έξεπλα ζα απνηππψζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ
Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) δηεξεπλψληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ δηδαζθφλησλ
θαη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα νηθνδνκεζεί έλαο κεραληζκφο
ππνζηήξημήο ηνπο κε ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. ε απηφ ην πιαίζην ζα αλαπηπρζεί κηα δεμακελή
πνιπκνξθηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ζηε
δπλακηθή θαη ξεπζηφηεηα ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο. Θα κειεηεζεί ν πνηνηηθφο
ζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν ηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ
δηδαζθνκέλσλ ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο θαη ηελ ππνζηήξημή ησλ θηλήηξσλ
ηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
ην άξζξν παξνπζηάδεηαη ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
ΔΑΠ, ζε πέληε ελφηεηεο: ζηελ πξψηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ε επηζθφπεζε ηεο
βηβιηνγξαθίαο ησλ επί κέξνπο πεδίσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έξεπλα, ζηε δεχηεξε
παξνπζηάδεηαη ε ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο ζην ΔΑΠ, ζήκεξα. ηελ ηξίηε
ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο θαη νη κέζνδνη γηα
ππνζηήξημε ησλ δηδαζθφλησλ ζην Βξεηαληθφ Open University (OU). ηελ
ηέηαξηε ζα θαηαδείμνπκε ηελ θξηζηκφηεηα θαη θαηλνηνκηθφηεηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη ζηελ πέκπηε, ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο ππνζηήξημεο ησλ θαζεγεηψλ-ζπκβνχισλ ηνπ ΔΑΠ, ε νπνία
ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθηπαθήο θαη ―πξφζσπν κε
πξφζσπν‖ εξγαζίαο ηνπο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ πνπ ζα αλαπηπρζεί.
1. Δπηζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο
1.1 Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε
χκθσλα κε ην ηδεψδεο ηεο Αλνηθηήο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ε κφξθσζε είλαη
δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηελ απνιακβάλνπλ
ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα δνκνχληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ
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κε ηξφπν πνπ λα παξέρνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο
επθαηξίεο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ,
εθφζνλ είλαη εθηθηφ. Αθνινπζψληαο ηελ αλάιπζε Perraton (2000), ηα Αλνηθηά
Παλεπηζηήκηα νθείινπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο εμήο ζηφρνπο: ζπκβνιή ζηελ
εζληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αληαπφθξηζε ζηελ θνηλή απαίηεζε θαη
δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε λέεο νκάδεο θνηηεηψλ.
Η ΑΔ αλαπηχζζεη ηε κεζνδνινγία ηεο εμΑΔ, έλα νξγαληθά δνκεκέλν ζχλνιν
κέζσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ε νπνία απνηειεί ηελ θχξηα δηαθνξνπνίεζε ησλ
αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ απφ ηα παξαδνζηαθά. H ζεζκνζεηεκέλε εμΑΔ ζηε ρψξα
καο αλαθέξεηαη σο ―ε εθπαίδεπζε πνπ δηδάζθεη θαη ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή πψο
λα καζαίλεη κφλνο ηνπ θαη πψο λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα πξνο κία επξεηηθή
πνξεία απηνκάζεζεο‖ (Ληνλαξάθεο, 2006). Χζηφζν, ζπλερίδεη ν Ληνλαξάθεο
―απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εμΑΔ απέθηεζε κηα νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή θαη
παηδαγσγηθή νληφηεηα, δεκηνπξγήζεθαλ λένη θψδηθεο, λέα δεδνκέλα, λένη
κεηξήζηκνη ζηφρνη‖. Ο εκπινπηηζκφο ηεο απφ ηηο Σεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ
και Επικοινυνίαρ (ΣΠΔ) ηελ έθαλε λα αμηνπνηήζεη λένπο δξφκνπο θαη
θαηλνηφκεο εθαξκνγέο. Tα κεηνλεθηήκαηα ηεο εμΑΔ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ
απνκφλσζε ησλ θνηηεηψλ (Lionarakis, Panagiotakopoulos, Xenos, 2005) θαη ηελ
απνπζία ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Andreatos,
2007), ζηα νπνία νη ΣΠΔ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο.
1.2 πλεξγαηηθή Μάζεζε (Collaborative Learning)
Ο Vygotsky (1978) ππνζηεξίδεη φηη ―ε κάζεζε επηηπγράλεηαη αξρηθά κέζα ζην
θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πιαίζην θαη κεηά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν θαη πξνυπνζέηεη
ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα
παηδηά εμηζψλνληαη κε ηε δηαλνεηηθή δσή ησλ γχξσ ηνπο.‖ Η δηαξθήο
αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ηνλ δηδάζθνληα, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ, θαιιηεξγεί ηελ αηνκηθή ηνπ πξσηνβνπιία, δηεγείξεη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ κε ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο
κάζεζεο. Η ζπλεξγαζία είλαη κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία αλακέλεηαη λα
εκθαληζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο αιιειεπηδξάζεηο, πνπ ζα ελεξγνπνηήζνπλ εθείλεο
ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ νδεγνχλ ζηε κάζεζε θαη είλαη δπζθνιφηεξν λα
ελεξγνπνηεζνχλ ζε αηνκηθφ επίπεδν. ςνεπγαηική Μάθηζη είλαη έλα ζχζηεκα
κεζφδσλ κάζεζεο, ζην νπνίν νη καζεηέο εξγάδνληαη κε αιιειεπίδξαζε θαη
αιιειεμάξηεζε κέζα ζε κηθξέο αλνκνηνγελείο νκάδεο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ
ζηφρσλ (Υαξαιάκπνπο, 2000). Οη καζεηέο εξγάδνληαη θαη ζθέθηνληαη καδί
νκαδηθά πάλσ ζην ίδην έξγν ζε κηα δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ψζηε
εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο, παίξλνληαο κέξνο ζε
ζπλδεκηνπξγηθέο δηαινγηθέο δηαδηθαζίεο. Λεηηνπξγψληαο κέζα ζε νκάδεο, ηα
κέιε κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηα αηνκηθά ηνπο φξηα θαη λα αλαπηχμνπλ
ζπιινγηθέο κνξθέο ζθέςεο θαη δξάζεο, πξνάγνληαο ζεκαληηθά ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία ιφγσ ηεο εκθάληζεο εθηάθησλ θαη εηδηθψλ κεραληζκψλ πνπ δελ
εκθαλίδνληαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε δελ είλαη
κφλν κηα παηδαγσγηθή κέζνδνο ή κηα ςπρνινγηθή δηαδηθαζία αιιά κηα ζχλζεζε
ησλ δπν (Dillenbourg, 1999).
1.2.1 Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο
Οη Κοινόηηηερ Ππακηικήρ (ΚΠ, communities of practice) απνηεινχλ νκάδεο
αληαιιαγήο ηδεψλ θαη λέσλ πξαθηηθψλ, κνηξάδνληαη έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ (Lave
& Wenger, 1991; Bruckman & Resnick, 1996) θαη παξέρνπλ πεγέο πιεξνθνξηψλ
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θαη αιιεινβνήζεηα. Ο Rheingold (1993) ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν ―εικονικέρ
κοινόηηηερ‖ γηα λα αλαθεξζεί ζηηο διαδικηςακέρ ΚΠ, δειαδή ζε νκάδεο
αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηεο ζπδεηήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ γηα
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά ζπλαηζζεκαηηθνχο
δεζκνχο, δηακνξθψλνληαο έηζη ―δίθηπα αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ‖. Μεξηθνί
ζπγγξαθείο δηαθνξνπνηνχλ κηα εηθνληθή θνηλφηεηα απφ κηα θνηλφηεηα
πξαθηηθήο: κηα ―εηθνληθή θνηλφηεηα‖ είλαη ζρεδηαζκέλε θνηλφηεηα, ελψ κηα
―θνηλφηεηα πξαθηηθήο‖ ―αλαδχεηαη‖ απφ ηελ θνηλφηεηα θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ εληζρχεη έλαλ θνηλφ θνξκφ γλψζεο θαη ηελ αίζζεζε ηνπ ―αλήθεηλ‖ ζε
απηήλ (Johnson, 2001 Wenger, 1998).
1.2.2 Κνηλόηεηεο Μάζεζεο (Learning Communities)
Ο Keegan (1996) αλαγλσξίδεη φηη ν φξνο ―ε νηνλεί κφληκε απνπζία νκάδαο
καζεηψλ‖ ζηνλ νξηζκφ ηνπ γηα ηελ εμΑΔ, πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί θάησ απφ ην
θσο ηεο δεκηνπξγίαο νκάδσλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ θαη θαηαιήγεη ζηε δηαπίζησζε φηη ε ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηνπ
δηδάζθνληα κε ηνπο καζεηέο ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο δεκηνπξγεί κηα εηθνληθή
ηάμε. Καηά ηνλ Dillembourg (1999) ―φηαλ κηα νκάδα αιιειεπηδξά κε ηε ρξήζε
ελφο κέζνπ, ζηαδηαθά ζπληζηά θνηλφηεηα. Γεδνκέλνπ φηη ε νκάδα ρξεζηκνπνηεί
ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ε αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο δελ μεπεδά απηφκαηα.
Υξεηάδεηαη πνιχο ρξφλνο, απαηηείηαη πνιχ αιιειεπίδξαζε θαη δηακνηξαζκφο
ζηφρσλ. Αθνχ ινηπφλ πξνθχπηνπλ πξάγκαηη θνηλφηεηεο ρξεηάδεηαη λα
θαηαλνήζνπκε πψο απηέο είλαη δπλαηόν λα πξνάγνπλ ηελ εθπαίδεπζε.‖
Κοινόηηηα Μάθηζηρ κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα κηθξή θαη επέιηθηε νκάδα, ε νπνία
παξέρεη πινχζηα αιιειεπίδξαζε, αληαιιαγή θαη δηαπξαγκάηεπζε ηδεψλ,
ζπγθξνχζεηο θαη δπκψζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, ηα νπνία ελδηαθέξνληαη θαη
ελζαξξχλνπλ ν έλαο ηελ επίδνζε ηνπ άιινπ. ην πιαίζην ηεο, κπνξεί λα
ππνζηεξηρζεί ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. χκθσλα κε ην Juler (1990) ―εμΑΔ
ζεκαίλεη φηη δεκηνπξγνχληαη θνηλφηεηεο κάζεζεο, ζηηο νπνίεο δηδάζθνληεο θαη
δηδαζθφκελνη ζπλδένληαη θαη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, φπνπ θαη αλ
βξίζθνληαη, κέζσ δηθηχσλ ζρεηηθψλ κε ηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο‖. Οη
αιιειεπηδξάζεηο ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο κάζεζεο είλαη δηαδηθαζίεο δηαξθψο
εμειηζζφκελεο θαη φρη ζηαηηθέο, νχησο ψζηε λα πξνζδίδνπλ ζηελ νκάδα κηα
δπλακηθή δηάζηαζε. Γεδνκέλνπ φηη νη αιιειεπηδξάζεηο απηέο είλαη ζπλήζσο
άηππεο, απαηηείηαη ε κειέηε ηεο ηππηθήο πξνθαζνξηζκέλεο αιιειεπίδξαζεο. Ο
θπβεξλνρψξνο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπλάληεζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο αιιά
θαη πιεζψξαο αδφκεηεο πιεξνθνξίαο θαη ζπρλά απνπζία αμηψλ θαη ήζνπο. Έλα
απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλεξγαηηθψλ
πεξηβαιιφλησλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο κάζεζεο κέζα απφ ηε
δξαζηεξηφηεηα, ηε ζπλεξγαζία, ην ήζνο θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ κειψλ
(Υξνλάθε θαη Μπνπξδάθεο, 2003).
1.2.3 Πξνεγκέλεο Σερλνινγίεο Μάζεζεο
Σα δίθηπα ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηα ζπζηήκαηα ππεξκέζσλ ζπλζέηνπλ ην λέν
πεξηβάιινλ ησλ Πξνεγκέλσλ Σερλνινγηψλ Μάζεζεο δίλνληαο έκθαζε ζηελ
αλάπηπμε πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ζην δηαδίθηπν, ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε
ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο κεηαμχ δηδαζθνκέλσλ - δηδαζθφλησλ - εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ, αλνίγνληαο λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ εμΑΔ (Wegner, 2001). Η αμηνπνίεζε
ηεο ηερλνινγίαο κε παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο επλνεί ηε
δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο απφ απφζηαζε, ηα νπνία ζα
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ελζαξξχλνπλ ηε δηεξεπλεηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε (Κσζηνχια θαη Μαθξάθεο,
2006) θαη δηακνξθψλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα πνιπκνξθηθή
εμΑΔ (Lionarakis, 1998). Η αζχγρξνλε αιιά θαη ε ζχγρξνλε επηθνηλσλία, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε δπλακηθήο ζηελ νκάδα ζπληεινχλ ζηελ επίιπζε
πνιιψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη δηδαζθφκελνη ζηελ εμΑΔ
(Υαηδειάθνο, Παπαδάθεο, Ρψζζηνπ, 2007). Οη ηερλνινγίεο ζχγρξνλεο θαη
αζχγρξνλεο
κεηάδνζεο
αιιεινζπκπιεξψλνληαη,
δεκηνπξγψληαο
ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα έλα μικηό ή ςβπιδικό (blended) πεπιβάλλον ζςνεπγαηικήρ
μάθηζηρ (Αλαζηαζηάδεο, 2007) θαη ζπκβάιινπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σα κηθηά πεξηβάιινληα ζην δηαδίθηπν ππνζηεξίδνπλ
ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηδαζθνκέλσλ-δηδαζθφλησλ,
δηδαζθνκέλσλ, δηδαζθφλησλ κεηαμχ ηνπο θαη ζπλεπψο ηε δεκηνπξγία
θνηλνηήησλ κάζεζεο θαη πξαθηηθήο.
1.3 Δθπαίδεπζε ελειίθσλ
Η έλλνηα ηεο ―ππάξηρ‖ σο ελαιιαζζφκελεο θαη ζπλερνχο εκπινθήο ησλ
δηδαζθνκέλσλ θαη δηδαζθφλησλ ζηελ αλαδήηεζε, ζηε δξάζε θαη ην ζηνραζκφ
είλαη θεληξηθή ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Κφθθνο, 1998). Ο δηδάζθσλ θαιείηαη
πξψηηζηα λα εκςπρψζεη ηνλ δηδαζθφκελν, αθήλνληαο πιένλ ζε δεχηεξν πιάλν
ηνλ παιηφ ηνπ ξφιν, απηφλ ηνπ θαηφρνπ θαη ηνπ κεηαθνξέα ηεο γλψζεο (Κφθθνο,
1998; Lionarakis, 1998). Δμεηδηθεχεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ
ελειίθσλ θνηηεηψλ, ζέηεη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ παξέκβαζεο
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηδηψθεη ν εθπαηδεπηηθφο θνξέαο, νη
δηδαζθφκελνη, αιιά θαη ζχκθσλα κε απηά πνπ πξαγκαηηθά θαη απφ ηελ πείξα,
επηηπγράλνληαη ηειηθά (Rogers, 1999). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ν δηδάζθσλ
κπνξεί λα θέξεη ηαπηφρξνλα ηνπο ηίηινπο ηνπ ζπκβνχινπ, ηνπ θαζεγεηή θαη ηνπ
εκςπρσηή. εκαληηθή αθεηεξία ζηελ καζεζηαθή πξάμε είλαη ν νξηζκφο ηνπ
―ςμβολαίος μάθηζηρ‖, ε νπνία ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί κε ηδηαίηεξν ηξφπν
απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη ζπγθαζνξίδεη ηνπο ηξφπνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ
νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο δηδαζθφλησλ-δηδαζθνκέλσλ, θαζψο θαη δηαδηθαζίεο
ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ επεμεξγαζίαο, αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ
κάζεζεο ιακβάλνληαο ππφςε δπλαηφηεηεο θαη αλάγθεο ηεο νκάδαο αιιά θαη ηνπ
θαζελφο δηδαζθφκελνπ ρσξηζηά.
1.4 Γηδάζθνληεο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε
1.4.1 Ο ξόινο ησλ δηδαζθόλησλ
Καζνξηζηηθή ζεκαζία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία θαη ηελ επηηπρία ησλ
ζπνπδψλ απφ απφζηαζε έρεη ε πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηδαζθνκέλσλδηδαζθφλησλ (Kaye 1991; Κφθθνο, 1998; Μαηξαιήο θαη Λπθνπξγηψηεο 1998;).
ε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο, νη θνηηεηέο ηεο εμΑΔ
δελ κπνξνχλ κε ηελ ίδηα επθνιία λα επηθνηλσλήζνπλ, λα αληαιιάμνπλ απφςεηο
θαη λα ζπδεηήζνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα κε ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο
ηνπο, έρνπλ απφιπηε αλάγθε ηελ επηθνηλσλία θαη ππνζηήξημε ηνπ δηδάζθνληα
δηφηη φπσο επηζεκαίλνπλ πνιινί εξεπλεηέο (Mills & Tait, 1996; Stevenson &
Sander, 1998; Tait,2000), ιίγνη κπνξνχλ λα κειεηνχλ κφλνη ηνπο θαη ρσξίο ηελ
αλάγθε αλζξψπηλεο ππνζηήξημεο. Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο έρνπλ αλάγθε απφ
αλζξψπηλε ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ ην δηδαθηηθφ πιηθφ
(Κφθθνο, 2001), δελ κπνξνχλ λα ην πξνζεγγίζνπλ θξηηηθά γηαηί δελ δηαζέηνπλ ηηο
θαηάιιειεο δεμηφηεηεο κειέηεο, δελ γλσξίδνπλ πψο λα πξνζεγγίδνπλ δηεηζδπηηθά
ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο καζεζηαθέο πεγέο,
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λα γξάθνπλ εξγαζίεο (Υαηδειάθνο Θ., Παπαδάθεο ., Ρψζζηνπ Δ, 2007), λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζχγρξνλα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, δελ έρνπλ
θαηάιιειε απηννξγάλσζε θαη ηέινο δπζπηζηνχλ απέλαληη ζηνλ λέν ηξφπν
κάζεζεο. Ο δηδάζθσλ ζηελ εμΑΔ αμηνινγεί ηελ πνξεία θάζε θνηηεηή θαη
νξγαλψλεη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ, κε ηνλ ίδην, θαζψο θαη
κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε κέζεμε κεηαμχ ησλ ζπκθνηηεηψλ
είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο άηππε, ην βάξνο ηεο
δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο επηθνξηίδεηαη
ζηνλ δηδάζθνληα. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο επηθνηλσλίαο θαη λα κελ
παξακείλεη νχηε ζηε ζθαίξα ηεο ηππηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά νχηε θαη λα πεξάζεη
ζε κηα άηππε αλεμέιεγθηε θαηάζηαζε -δεδνκέλνπ φηη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο
θνηηεηέο είλαη πην ζηελέο, ζπρλέο θαη ελίνηε πξνζσπηθέο- απαηηείηαη λα αλαδείμεη
ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ζα βνεζήζνπλ λα δηαρεηξίδεηαη ηφζν ηνλ εαπηφ ηνπ
φζν θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο.
Ο ξφινο ηνπ είλαη πνιιαπιφο: εκςπρσηήο, ζπληνληζηήο δηεξγαζηψλ κάζεζεο,
δεκηνπξγφο επλντθψλ πξνο ηε κάζεζε θαηαζηάζεσλ (Αζαλαζνχια-Ρέππα,
2006), φρη απιά έλαο πνκπφο γλψζεσλ. Ο Κφθθνο (1998) αλαθέξεη φηη ζα πξέπεη
λα ππάξρεη κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο εκςχρσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ
θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ξφισλ δηδαζθφλησλ ζπκβαηηθήο/εμΑΔ νθείιεηαη
ζηελ εκςπρσηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δηάζηαζή ηνπ ζε αηνκηθή ή νκαδηθή
ζπκβνπιεπηηθή βάζε. Δλ θαηαθιείδη ν δηδάζθσλ ζηελ εμΑΔ είλαη ν ππεχζπλνο
γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή ψζηε ―να μαθαίνει μόνορ
ηος και να λειηοςπγεί αςηόνομα ππορ μία εςπεηική ποπεία αςηομάθηζηρ‖ θαη
απνηειεί ηελ πξνζσπνπνίεζε ηνπ εμΑΔ Ιδξχκαηνο ζηνπο θνηηεηέο.
Ο δηδάζθσλ νθείιεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηελ νκάδα ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ, ζπκβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο
ηνπ ηδξχκαηνο. Δπηπιένλ είλαη ζθφπηκν λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεη θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά
κε ηελ πνξεία ησλ θνηηεηψλ.
Η πνιππινθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ δεκηνπξγεί αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο
ιακβάλνληαο επηπιένλ ππφςε φηη ζπλήζσο απηφ δελ είλαη ην κφλν θαη θχξην
αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ. Ο θχξηνο παξάγνληαο ηνπ άγρνπο είλαη ε κεηαζηξνθή
ηνπ ξφινπ ηνπ απφ ηνλ παιηφ ζην λέν θαη δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο (Μνπιά,
2008) είλαη ε έιιεηςε δηα δψζεο επηθνηλσλίαο, ε απνπζία παξαδνζηαθήο
αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, ε αζάθεηα ηνπ ξφινπ ηνπ, ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ελειίθσλ-θνηηεηψλ, ε αλνκνηνγέλεηα θαη ην δηαθνξεηηθφ ππφβαζξφ ηνπο, ε κε
απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Δίλαη θαλεξφ φηη νη δηδάζθνληεο ζηελ
εμΑΔ αλαιακβάλνπλ έλα πνιπζχλζεην θαη απαηηεηηθφ έξγν θαη γηα λα
αληαπνθξηζνχλ ζ΄ απηφ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο
θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο.
1.4.2 ηήξημε ησλ δηδαζθόλησλ
Οη θνηηεηέο πξνζδνθνχλ (Fung & Carr, 2000) απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηεο εμΑΔ
ζπληνληζκφ, ελζάξξπλζε, ζπκβνπιεπηηθή, θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ,
άκεζε απφθξηζε ζηηο εξσηήζεηο, επίιπζε απνξηψλ, θαηάιιειε θαζνδήγεζε ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο, αληαιιαγή απφςεσλ. Να είλαη ζαθείο ζηελ πεξηγξαθή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ / πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο.
Να έρνπλ θαιή νξγάλσζε, επαηζζεζία ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο, λέεο ηδέεο
/ πξνηάζεηο / ηερληθέο εμΑΔ / καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο, πξσηφηππν εθπαηδεπηηθφ
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πιηθφ αληαπνθξηλφκελν ζηηο αλάγθεο ηνπο, άξηζηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Αθφκε, λα εκπινπηίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα ζπλεξγάδνληαη.
Οη ηδηαίηεξα απμεκέλεο πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηψλ νδεγνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα
ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο θαη ζηήξημεο ησλ δηδαζθφλησλ ηεο εμΑΔ. Ο
πξνγξακκαηηζκφο θαη ε παξνρή ηνπο απνηειεί πάληα κηα πξφθιεζε γηα ηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, αιιά ζπλήζσο (Robinson, 1998) αληηκεησπίδεηαη απ΄
απηά ζαλ ―θφζηνο‖ παξά ζαλ ―επέλδπζε‖. Οη δηδάζθνληεο είλαη γεσγξαθηθά
δηαζθνξπηζκέλνη, έρνπλ ιίγεο επθαηξίεο λα ζπλαληεζνχλ πξφζσπν κε πξφζσπν
θαη ζπλήζσο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο κε ζπλαδέιθνπο
απφ άιιεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο κέζα ζην Παλεπηζηήκηφ ηνπο. Οη πξνζεγγίζεηο
ζηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλίζηαληαη ζπλήζσο ζηελ επίζεκε παξνρή
κηαο ζεηξάο καζεκάησλ, εξγαζηεξίσλ (workshops) θαη πεγψλ πιεξνθφξεζεο. Η
Galliard-Kelley (2006) θαηαγξάθεη ηηο κεζφδνπο πνπ πηνζεηνχληαη ζηελ παξνρή
αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ησλ δηδαζθφλησλ ζε κηα ζεηξά ηλζηηηνχησλ ηεο Βφξεηαο
Ακεξηθήο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ρξήζε εληχπσλ εγρεηξηδίσλ, ηειενπηηθψλ
πξνγξακκάησλ, δηαδηθηπαθψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαη ζεηξψλ καζεκάησλ.
Αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα ππνζηήξημε πέξα απφ ηελ αξρηθή θαηάξηηζε, αιιά
πξνηείλεη ιίγεο επηινγέο φπσο ηα καζήκαηα εκπέδσζεο θαη ηερλνινγηθήο
θαηάξηηζεο. Ο Boud (1999) αλαγλσξίδεη φηη ε αθαδεκατθή αλάπηπμε ησλ
δηδαζθφλησλ ηεο εμΑΔ είλαη θπξίσο άηππε θαη εκθαλίδεηαη ζηνλ ρψξν, φπνπ νη
αθαδεκατθνί αθηεξψλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρξφλνπ ηνπο
θαη δεδνκέλνπ φηη απηφο είλαη ην δηαδίθηπν, απηφ απνηειεί ην κέζνλ φπνπ
ελδείθλπηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο. Σνλίδεη
επίζεο ηελ αμία ηεο ―ομόηιμηρ μάθηζηρ‖ ή ―μάθηζηρ μεηαξύ ζςναδέλθυν‖ (―peer
learning‖) ζηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε. Οη Hanrahan, Ryan, and Duncan (2001)
ππνγξακκίδνπλ ηελ αμία ηεο άηππεο κάζεζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ
θαη ηδηαίηεξα ηνλ ξφιν ηεο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο. Οη Trowler & Knight, (2000)
πξνηείλνπλ ηε ππνζηήξημε ελφο ζπζηήκαηνο δξαζηεξηνηήησλ κε δηαδηθαζίεο
φπσο work shadowing1, mentoring2 θαη δεκηνπξγία φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ γηα άηππεο ζπδεηήζεηο θαη θνηλή εξγαζία. Ο Tait
(2002) ζπκθσλεί κε απηέο ηηο ηδέεο, ζεκεηψλνληαο αθφκε φηη ―…ζ‘ έλα πιαίζην
εμΑΔ, ε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνπο κεξηθήο απαζρφιεζεο δηδάζθνληεο
πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηηο αθαδεκατθέο πξαθηηθέο ηνπ
πξνζσπηθνχ πιήξνπο απαζρφιεζεο‖. To mentoring είλαη κηα θαζηεξσκέλε
πξαθηηθή ζην OU θαη ζχκθσλα κε ηνπο Knight, Tait, θαη Yorke (2006) ζρεδφλ
ην 50% ησλ δηδαζθφλησλ κεξηθήο απαζρφιεζεο ζπκκεηέρνπλ ζηα δηαδηθηπαθά
θφξνπκ θαη ηε ζπδήηεζε σο κέξνο ηεο άηππεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμήο ηνπο.
2. Τπνζηήξημε κάζεζεο ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην
Απνζηνιή ηνπ ΔΑΠ -ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ λφκν- είλαη ε εμ απνζηάζεσο
παξνρή πξνπηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, κε ηελ
αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη κεζφδσλ
δηδαζθαιίαο γηα ηελ απφθηεζε αληίζηνηρσλ ηίηισλ ζπνπδψλ. ηνπο ζθνπνχο ηνπ
ΔΑΠ εληάζζεηαη ε πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαζψο θαη ε αλάπηπμε
ηερλνινγίαο θαη κεζνδνινγίαο ζην πεδίν ηεο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο απφ
απφζηαζε (ΔΑΠ, ιεηηνπξγία). H βαζηθή ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηνπ ΔΑΠ είλαη ε
1

work shadowing, πεξηγξαθή ηνπ Βξεηαληθνύ όξνπ, θαηά ηνλ νπνίν ν εξεπλεηήο αθνινπζεί έλαλ εξγαδόκελν γηα έλα ρξνληθό
δηάζηεκα κειεηώληαο ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ εκπιέθεηαη. Αληηζηνηρεί κε ηνλ όξν work-related learning ηωλ ΗΠΑ.

2

mentoring, αλαθέξεηαη ζηελ αλαπηπζζόκελε ζρέζε θαηά ηελ νπνία έλα πεξηζζόηεξν πεπεηξακέλν άηνκν βνεζάεη ηε κάζεζε
ελόο ιηγόηεξν πεπεηξακέλνπ.
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Θεκαηηθή Δλφηεηα (ΘΔ) θαη θαιχπηεη έλα δηαθεθξηκέλν αληηθείκελν ζε
πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Σν αξζξσηφ ζχζηεκα ζπνπδψλ ζην ΔΑΠ
πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ θαηά πνιινχο ηξφπνπο κεγάινπ αξηζκνχ
ΘΔ θαη νδεγεί ζε έλα κεγάιν ζπλδπαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ψζηε
ζήκεξα πξνζθέξνληαη 184 ΘΔ ζε 30 Πξνγξάκκαηα πνπδψλ.
2.1 Καζεγεηέο-ζύκβνπινη ή πλεξγαδόκελν Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό
Οη δηδάζθνληεο ζην ΔΑΠ -θαζφινπ ηπραία- νλνκάδνληαη ―καθηγηηέρζύμβοςλοι‖ (Κ). Μπνξεί λα είλαη κέιε ΓΔΠ άιισλ Παλεπηζηεκίσλ ή
επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα λα δηδάμνπλ ζε
Παλεπηζηήκηα. Ο φξνο Κ είλαη νπζηαζηηθφο, παηδαγσγηθφο θαη ρξεζηκνπνηείηαη
κφλν απφ ην ΔΑΠ. Ο λνκηθφο φξνο είλαη ―πλεξγαδφκελν Δθπαηδεπηηθφ
Πξνζσπηθφ‖ (ΔΠ). Κάζε ΘΔ ζην ΔΑΠ, έρεη έλα ζχλνιν ΔΠ, θαζέλαο απφ
ηνπο νπνίνπο δηδάζθεη έλα ηκήκα 30 θνηηεηψλ. Αθφκε ππάξρνπλ ΔΠ, ρσξίο
ηκήκα θνηηεηψλ, νη νπνίνη επηβιέπνπλ δηπισκαηηθέο εξγαζίεο. Όινη νη Κ ηνπ
ΔΑΠ επηιέγνληαη αμηνθξαηηθά απφ ηξηκειή επηηξνπή κε απζηεξά επηζηεκνληθά
θξηηήξηα.
Ο Κ αθελφο κελ σο ―καθηγηηήρ‖ (tutor) -κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα- παξέρεη
ηελ αθαδεκατθή ππνζηήξημε (δηδαζθαιία
ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ,
επηκέιεηα, αμηνιφγεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ) ή γεληθφηεξα ηελ επηζηεκνληθή
ππνζηήξημε (ελεξγνπνίεζε πξνβιεκαηηζκψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην αληηθείκελν
ηεο ΘΔ) θαη αθεηέξνπ σο ―ζύμβοςλορ‖ (counsellor) εληζρχεη ηελ απηνπεηζαξρία
ηνπ θνηηεηή ψζηε λα νινθιεξψζεη ηε ΘΔ θαη θαη΄ επέθηαζε ηηο ζπνπδέο ηνπ.
Δπηθνηλσλεί κε ηνπο θνηηεηέο κεηά απφ δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, ηνπο ελεκεξψλεη,
ζπκβνπιεχεη, ελζαξξχλεη θαη θαζνδεγεί. Τπνρξενχηαη λα απαληά ζε φια ηα emails ησλ θνηηεηψλ ηνπ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνεηνηκάδεη, δηεμάγεη ηηο
Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο (Ο) θαη πιεξνθνξεί ην πληνληζηή
ηεο ΘΔ γηα ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο, αμηνινγεί ηηο ΓΔ
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο βαζκνιφγεζεο (ΔΑΠ, θαζήθνληα κέινπο ΔΠ). Σν έξγν
ησλ Κ θάζε ΘΔ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ πληνληζηή ηεο ΘΔ, ν νπνίνο κεξηκλά γηα
ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δηακνξθψλεη καδί ηνπο ηα ζέκαηα ησλ
ΓΔ θαη ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ, ζπληνλίδεη θαη αμηνινγεί ην έξγν ηνπο. Σν έξγν
ελφο νιφθιεξνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζπληνλίδεηαη απφ ηνλ Αθαδεκατθφ
Τπεχζπλν ηνπ Πξνγξάκκαηνο (έλαο γηα θάζε ΘΔ).
2.2 Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο
Οη Ο είλαη ηεηξάσξα ζεκηλάξηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πέληε θνξέο ζηε
δηάξθεηα κηαο ΘΔ θαη καδί κε ηηο ΓΔ απνηεινχλ ηνπο ―αθξνγσληαίνπο ιίζνπο‖
ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπ δηδάζθνληα θαη ηεο ζρέζεο πνπ δηακνξθψλεη κε ηνπο
θνηηεηέο (ΔΑΠ, 2000). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Ο, ν Κ θξνληίδεη λα
δηαηεξείηαη ε νκαιφηεξε δπλαηή πνξεία δηεμαγσγήο ησλ ζπνπδψλ θαη ε
κεγαιχηεξε δπλαηή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη
ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο. Σνπο ελεκεξψλεη γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηεο ΘΔ θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν κειέηεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, γηα
πεγέο πξφζζεηεο πιεξνθφξεζεο π.ρ. ηζηνζειίδεο, έληππα θ.ά. ζρεηηθά κε ην
αληηθείκελν ηεο ΘΔ, θαη ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα ηηο ΓΔ. Φξνληίδεη γηα ηελ
―πξφζσπν κε πξφζσπν‖ αιιεινγλσξηκία κε ηνπο θνηηεηέο, ζπδεηά ζρεηηθά κε
ηνλ ηξφπν θαη ηε ζπρλφηεηα φισλ ησλ κνξθψλ ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο,
ηνπο ελζαξξχλεη θαη θαζνδεγεί λα ζπγθξνηνχλ νκάδεο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ
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νπνίσλ ζα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο είηε δηα δψζεο είηε κέζσ δηαδηθηχνπ θαη
πξνσζεί ηπρφλ αηηήκαηα ησλ θνηηεηψλ ζηνλ πληνληζηή.
Οη ελήιηθεο έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά σο εθπαηδεπφκελνη θαη γη‘ απηφ ν
Κ πξέπεη λα εμεηδηθεχεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζελφο ψζηε λα ραξάμεη
κηα εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή θαζνδήγεζεο ηεο κειέηεο ηνπο θαη ελίζρπζεο ηεο
κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο. Μέζσ απηήο, ζηελ 1ε Ο, ζα ―θεξδίζεη‖ ηνπο
θνηηεηέο θαη ζα ζέζεη ηηο βάζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο -ζχλαςε
επνηθνδνκεηηθνχ ―εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ‖. Η ―ςπρηθή‖ επαθή κε ηνπο
θνηηεηέο ζηηο Ο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνζηήξημε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν καζεζηαθφ
θιίκα. Οη ζηφρνη ησλ Ο δνκνχληαη ζηα επίπεδα ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ
θαη ησλ ζηάζεσλ (Κφθθνο, 1998) θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ
ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απνδεηθλχεηαη εθηφο ησλ άιισλ απφ ην γεγνλφο φηη
ζε πνιιά ηδξχκαηα εμΑΔ, ην πνζνζηφ παξαθνινχζεζεο ηνπο ππεξβαίλεη ην 70%
(Fung & Carr, 2000).
2.3 Μεραληζκόο Τπνζηήξημεο Καζεγεηώλ-πκβνύισλ
Δμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ξφινπ ηνπ Κ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ, ην
ΔΑΠ πξέπεη λα ζπγθξνηήζεη κηα πνιηηηθή επηκφξθσζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ (ην νπνίν πξνέξρεηαη ζπρλά απφ ηε ζπκβαηηθή
αλψηαηε εθπαίδεπζε). Η πνιηηηθή απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή
ζπνπδή γηα ηελ ΑεμΑΔ θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ άζθεζε ησλ λέσλ
ξφισλ δηδαζθαιίαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο.
ην πιαίζην ηεο έξεπλαο, ζα αλαπηπρζεί κεραληζκφο ππνζηήξημεο ησλ
δηδαζθφλησλ ζην ΔΑΠ ζε ηξία επίπεδα φπσο θαίλνληαη ζην σήμα 1: Σν πξψην
επίπεδν (1) αθνξά θπξίσο ζε νξγαλσηηθά ζέκαηα ππνζηήξημεο ησλ κειψλ ΓΔΠ /
ΔΠ (Κ) απφ ην Σκήκα Πξνζσπηθνχ. Σν δεχηεξν (2) αθνξά ζηελ επνπηεία,
αμηνιφγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ Αθαδεκατθψλ ππεπζχλσλ θαη πληνληζηψλ ΘΔ
πξνο ηα κέιε ΔΠ θαζψο θαη ζηελ κεηαμχ ηνπο ππνζηήξημε. Μπνξεί λα έρεη ηε
κνξθή ηνπ ―mentoring‖, ηνπ ―peer learning‖ ή ησλ ―κοινοηήηυν ππακηικήρ‖
αμηνπνηψληαο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο δηαδηθηπαθέο
ηερλνινγίεο.
Σν ηξίην επίπεδν απνηειείηαη απφ ηξεηο ζπληζηψζεο: ε πξψηε (3α) αθνξά ζηελ
ππνζηήξημε ησλ κειψλ ΔΠ απφ ην Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ θαη
Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο (ΔΔΤΔΜ) ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο
γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ κάζεζεο πνπ έρεη
αλαπηχμεη ή ζα αλαπηχμεη.. Σν Δ.Δ.Τ.Δ.Μ. είλαη ην επηζηεκνληθφ φξγαλν ην
νπνίν παξέρεη ζην ΔΑΠ ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα ηελ εθαξκνγή
θαηλνηνκηψλ, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο απφ
απφζηαζε κέζσ ηεο νπνίαο παξέρνληαη νη ζπνπδέο, φζν θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ
αλάπηπμε δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Οη ζηφρνη ηνπ Δ.Δ.Τ.Δ.Μ. αθνξνχλ: ηελ
πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ ζην πεδίν
ηεο κεζνδνινγίαο ηεο εμAE θαη ηελ εθαξκνγή πξνσζεκέλσλ ηερλνινγηψλ ζηελ
αλάπηπμε θαηλνηνκηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη νξγαλνινγίαο εμΑΔ. ‘ έλα
δηαδηθηπαθφ ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ δίλεηαη ε αίζζεζε ηεο ακεζφηεηαο ζηελ
επηθνηλσλία δηδάζθνληα-θνηηεηή νχησο ψζηε ν θφξηνο εξγαζίαο ησλ
δηδαζθφλησλ απμάλεηαη ξαγδαία (πιεζψξα κελπκάησλ, απαηηήζεηο ζχγρξνλεο
επηθνηλσλίαο). ΄απηήλ ηελ ζπληζηψζα ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ (3α) ν κεραληζκφο
ππνζηήξημεο έρεη ζθνπφ λα νξγαλψζεη ηε δηαδηθηπαθή εξγαζία ησλ Κ θαη λα
ηελ θαηαζηήζεη πην απνηειεζκαηηθή θαη ιηγφηεξν απαηηεηηθή ζε ρξφλν.
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Η δεχηεξε ζπληζηψζα (3β) αθνξά ζηελ ππνζηήξημε απφ ηε Μνλάδα
Αμηνιφγεζεο θαη Δπηκφξθσζεο φζνλ αθνξά ζηελ εξκελεία ησλ αμηνινγήζεσλ
ηνπ έξγνπ θαη ηνπ ξφινπ ησλ δηδαζθφλησλ θαη ε ηξίηε ζπληζηψζα (3γ) απφ ηε
Βηβιηνζήθε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ γλσζηηθνχ νξίδνληα ησλ ΔΠ κε πεγέο
πιεξνθφξεζεο (βηβιία, πεξηνδηθά) θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε δηαδηθηπαθνχο
εθπαηδεπηηθνχο ηφπνπο.
3. Τπνζηήξημε κάζεζεο θαη δηδαζθόλησλ ζην Open University
3.1 Πξόζσπν κε πξόζσπν (f2f) εθπαίδεπζε
H ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ ηνπ OU έρεη αθαδεκατθή κνξθή (tuition) θαη
γεληθφηεξε πξαθηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε
ηε κάζεζε, ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε (support and
counseling) θαη πξνζθέξεηαη απφ κφληκνπο Κ πνπ νλνκάδνληαη ‗ειδικοί
λέκηοπερ‘ (associate lecturers-AL) θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ Κ (tutor/counselor).
Σα ―ενημεπυηικά ζεμινάπια‖ αθνξνχλ εηδηθά ζέκαηα γηα θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα
(course), γεληθέο νδεγίεο πάλσ ζηε κέζνδν ζπνπδψλ, ηελ αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ ή βηβιηνγξαθίαο, ην γλσζηηθφ ππφβαζξν δει. κεζφδνπο κειέηεο
θαη ζπγγξαθήο εξγαζηψλ, ρξήζε ΗΤ θαη βαζηθέο έλλνηεο Μαζεκαηηθψλ ζε
δηάθνξα επίπεδα. Οξγαλψλνληαη ζε αληίζηνηρα Κέληξα πνπδψλ3 πεξηθεξεηαθά,
θεληξηθά, ή δηαδηθηπαθά (regional tutorials, inter-regional day schools, etutorials4). Οη πεξηζζφηεξεο ΘΔ ηνπ OU πξνζθέξνπλ ζηνπο ζπνπδαζηέο
πξναηξεηηθή ππόζυπο με ππόζυπο (f2f) εθπαίδεπζε ππφ κνξθή ―πεξηθεξεηαθψλ
ζεκηλαξίσλ‖. Κάζε AL παξέρεη ηέζζεξα δίσξα ζεκηλάξηα ζε κηα νκάδα 20-25
θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νθηάκελεο δηάξθεηαο ηεο ΘΔ.
Πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα κεγάια πιεζπζκηαθά θέληξα θαη δεδνκέλνπ φηη 15-20
AL θαιχπηνπλ φιε ηε Μ.Βξεηαλία, ηα Κέληξα πνπδψλ είλαη απαξαηηήησο
απνκαθξπζκέλα κεηαμχ ηνπο. Πνιινί θνηηεηέο επηιέγνπλ λα κελ παξαζηνχλ ζηα
ζεκηλάξηα ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ή ηεο δαπάλεο ηνπ ηαμηδηνχ, ή ηεο ζχκπησζεο
ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ζεκηλαξίσλ κε άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο, ή αδπλακίαο
δηάζεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ, ή αθφκα κεξηθνί θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη δελ
ρξεηάδνληαη απηήλ ηελ πξναηξεηηθή δηδαθηηθή ππνζηήξημε.
Η ζπκκεηνρή ζηα ―πεξηθεξεηαθά ζεκηλάξηα‖ δελ μεπεξλάεη ην 30%. Γηα κεξηθέο
ΘΔ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, ηα ―πεπιθεπειακά ζεμινάπια‖ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηα
―διαπεπιθεπειακά ημεπήζια ζσολεία‖, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηξία ή ηέζζεξα
κέξε ηεο ρψξαο, φπνπ ππάξρεη πεξηζζφηεξνο f2f ρξφλνο εθπαίδεπζεο (4 ψξεο)
αιιά ε απφζηαζε πνπ πξέπεη λα ηαμηδέςνπλ πνιινί θνηηεηέο γηα λα
παξεπξεζνχλ είλαη κεγαιχηεξε. Γεληθά έλα εκεξήζην ζρνιείν έρεη πςειφηεξε
ζπκκεηνρή απφ έλα πεξηθεξεηαθφ ζεκηλάξην, αιιά ην πνζνζηφ ησλ εγγξακκέλσλ
θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηα εκεξήζηα ζρνιεία είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ
πνπ παξαθνινπζεί ηα πεξηθεξεηαθά ζεκηλάξηα. Δπηπιένλ έρνπλ νξγαλσζεί
νκάδεο αιιειεγγχεο κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά
κε ηηο ζπνπδέο.
3.2 Aμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ
Σν 1988 μεθίλεζαλ νη ―ηηλεζςνανηήζειρ” (computer conferencing) ζην OU νξγαλσκέλε αληαιιαγή κελπκάησλ δηδάζθνληα, δηδαζθνκέλσλ πνπ έρεη ηνλ
3

Κέντρα Σπουδών είλαη νη ρώξνη όπνπ νη θνηηεηέο παξαθνινπζνύλ ηηο “πξόζωπν κε πξόζωπν” ζπλαληήζεηο θαη έρνπλ
πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο ζηήξημεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

4

Σην άξζξν ζα αθνινπζήζνπκε ηεο εμήο νξνινγία: regional tutorials “πεξηθεξεηαθά ζεκηλάξηα”, inter-regional day schools
“δηαπεξηθεξεηαθά εκεξήζηα ζρνιεία”, e-tutorials “δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα” ή ράξηλ ζπληνκίαο “e-ζεκηλάξηα”.
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ραξαθηήξα αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο θαη ζπαληφηεξα ζχγρξνλεο- θαη ζήκεξα νη
δηθηπσκέλνη θνηηεηέο θηάλνπλ ηνπο 100.000 δει. ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ
θνηηεηψλ. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε απφ πξσηνπφξνπο θνηηεηέο θαη κε ηελ
ελίζρπζε απφ ηελ ―έλσζε θνηηεηψλ‖, ηα ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ θαη ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ ηκεκάησλ, ζήκεξα γίλεηαη απμεκέλε ρξήζε ζε
δηάθνξνπο βαζκνχο. Χζηφζν, πνιινί θνηηεηέο επηιέγνπλ ζπνπδέο απφ απφζηαζε
θπξίσο επεηδή πξνηηκνχλ λα κειεηνχλ κφλνη ηνπο, ζπλεπψο έλα ζέκα πνπ
πξνθχπηεη είλαη ζε πνηφ βαζκφ ην ηκήκα ζα ―ππνρξεψζεη‖ ηνπο θνηηεηέο λα
ζπκκεηέρνπλ. Καζψο νη θνηηεηέο ηνπ OU είλαη ελήιηθεο, είλαη πξνηηκφηεξν λα
δνζεί ε επθαηξία λα έρνπλ νπνηνδήπνηε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ ζπκκεηνρήο
επηζπκνχλ θαη ρξεηάδνληαη. Όηαλ ππάξρεη δηαδηθηπαθή πξφζβαζε θαη νη
δεμηφηεηεο ηνπ θνηηεηή είλαη πςειέο (high IT access) έρνπκε απμεκέλε
δηαδηθηπαθή δηδαζθαιία (online tutoring) θαη ιηγφηεξα ―πξφζσπν κε πξφζσπν
ζεκηλάξηα‖ (f2f tutorials). Αθφκε νη θνηηεηέο κπνξεί λα ζπλεξγαζηνχλ ζε κηθξέο
νκάδεο θαη λα παξαδίδνπλ νκαδηθέο εξγαζίεο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ρακειήο
δηαδηθηπαθήο πξφζβαζεο, ε δηαδηθηπαθή δηδαζθαιία θαη ην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν (e-mail) είλαη πξναηξεηηθά.
Η αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζήκεξα ζην OU πεξηιακβάλεη: δηδαζθαιία, eζεμινάπια, ζεκαηηθέο ελφηεηεο (online courses), δηνηθεηηθή ππνζηήξημε
(administrative resources on the web) πρ. πξφζβαζε ζηελ εγγξαθή ηνπο
(θαξηέιια θνηηεηή), αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ή ζπκβνπιψλ, εγγξαθή ζε ζεξηλά
ζρνιεία. Πξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη πξφζεζε λα γίλνπλ φια ηα ηκήκαηα κέζσ
δηαδηθηχνπ (online) ηνπιάρηζηνλ ζην άκεζν κέιινλ. Σα ―e-ζεμινάπια”
απνηεινχλ έλα λέν είδνο ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ θαη έρνπλ μεθηλήζεη
πηινηηθά ζε νξηζκέλεο ΘΔ. Οη AL παξνηξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα eζεμινάπια δνθηκάδνληαο λέεο πξνζεγγίζεηο θαη λα κνηξάδνληαη ηηο επηηπρίεο
(αιιά θαη ηηο απνηπρίεο ηνπο!) κε ζπλαδέιθνπο, ψζηε λα βειηησζεί ε ρξήζε
απηήο ηεο κεζφδνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ. Γηαζέηνπλ πνηθηιία
εθαξκνγψλ ψζηε θάζε AL λα επηιέγεη πνηά ζα αμηνπνηήζεη ζχκθσλα κε ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ π.ρ. ζην πιαίζην κηαο γξαπηήο εξγαζίαο, ν θνηηεηήο
πξνεηνηκάδεη ηελ πεξίιεςε ελφο άξζξνπ, ηελ κνηξάδεηαη κε ηνπο ζπκθνηηεηέο
ηνπ θαη ζπδεηάλε καδί φιεο ηηο πεξηιήςεηο αληαιιάζζνληαο κελχκαηα. αλ
απφδεημε ζπκκεηνρήο, εηζάγνπλ δπν απφ ηηο ξνέο ησλ κελπκάησλ ηνπο (threads)
ζηελ γξαπηή εξγαζία. Η αμηνιφγεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είρε ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζηελ πνηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο θαη ιεηηνχξγεζε ηφζν ζαλ
δηδαθηηθή ππνζηήξημε, φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ δεμηνηήησλ ζην
πιαίζην ησλ ζπδεηήζεσλ. Η επφκελε εξγαζία ήηαλ νκαδηθή θαη ζηεξίρηεθε
αθξηβψο ζε απηέο ηηο δεμηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηζηφηνπνπ.
ηελ έξεπλα ησλ Freake & Papathanassiou (2006) ―Tutorial support for a Level
3 Electromagnetism course - using a blended approach‖ δηαπηζηψλεηαη: ―Οη
θνηηεηέο γεληθά πξνηηκνχλ ηελ f2f ππνζηήξημε απφ ηε δηαδηθηπαθή. Η
ζπκκεηνρή ζηα e-ζεμινάπια ήηαλ ρακειή -κφλν ην 30% πεξίπνπ ησλ
ζπνπδαζηψλ εγγξάθεθαλ ζ΄ απηά θαη ιηγφηεξν απφ ην 10% ησλ ζπνπδαζηψλ
δεκνζίεπζαλ έλα ή πεξηζζφηεξα κελχκαηα. Χζηφζν γηα έλαλ αμηνζεκείσην
αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζέιζεη ζηα Κέληξα πνπδψλ
ζε f2f ζεκηλάξηα ιφγσ πνηθίισλ ρσξν-ρξνληθψλ δπζθνιηψλ, ηα e-ζεμινάπια
παξείραλ κηα εππξφζδεθηε κνξθή ππνζηήξημεο‖. Σν OU ζηνρεχεη λα θαηαζηήζεη
ηα e-ζεμινάπια πξνζηηά ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο ψζηε λα αμηνπνηεζεί κηα
ζπλδπαζκέλε πξνζέγγηζε (regional tutorials, inter-regional day schools, etutorials) ηεο δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο. ηα ακέζσο πξνζερή ρξφληα ε έξεπλα
117

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 16/01/2021 21:16:14 |

Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume
6, Number 1 & 2, 2010 Section one. © Open Education ISSN: 1791-9312

______________________________________________________________________

πξνγξακκαηίδεηαη λα εζηηαζηεί ζηηο κεζφδνπο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ψζηε
λα ππάξμεη κεγαιχηεξε πιεξνθφξεζε θαη πηζαλψο λα νδεγήζεη ζηελ
απμαλφκελε ζπκκεηνρή ζπνπδαζηψλ ζ΄ απηήλ ηελ κνξθή ππνζηήξημεο.
Δπηπιένλ ε ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο ζα γίλεη δηαζέζηκε δηεζλψο. Δληνχηνηο,
ππάξρεη έλα πνζνζηφ ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ δελ ρξεηάδνληαη ηε δηδαθηηθή
ππνζηήξημε ή θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα αθηεξψλνπλ ην ρξφλν ηνπο κειεηψληαο
ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο ΘΔ ή αζρνινχκελνη κε άιιεο καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο ή πξνηηκνχλ ηελ f2f επηθνηλσλία απφ ηα e-ζεμινάπια. Έηζη δελ
είλαη ζηφρνο λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη θνηηεηέο ζ΄ απηά. Σν αληίζεην κάιηζηα, αλ
φινη νη θνηηεηέο ζπκκεηείραλ ν απμαλφκελνο αξηζκφο δεκνζηεπζέλησλ
κελπκάησλ ζα ζήκαηλε φηη ην ηξέρνλ κνληέιν δελ ζα ήηαλ βηψζηκν.
Μηα πξψηε δηαπίζησζε απφ ηε δηαδηθηπαθή εκπεηξία ζην OU είλαη φηη ε παξνρή
απιά θαη κφλν ελφο πεξηβάιινληνο φπνπ AL θαη θνηηεηέο κπνξνχλ λα
αιιειεπηδξνχλ δελ εγγπάηαη επηηπρή εκπινθή ησλ θνηηεηψλ ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία. Οη πην νκηιεηηθνί θαη γλψζηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θνηηεηέο,
θπξηαξρνχλ
ζηηο
ζπδεηήζεηο
κε
απνθιεηζκφ
ησλ
πεξηζζφηεξν
πξνβιεκαηηζκέλσλ, ή απηψλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν γηα παξεκβάζεηο θαη
ζπλεηζθνξά. Οη AL επηβαξχλνληαη κε κεγάιν πιήζνο κελπκάησλ γηα αλάγλσζε,
κεγάιε απαίηεζε αιιειεπίδξαζεο θαη επηζεκαίλνπλ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ γηα λα
αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο.
3.3 Τπνζηήξημε ησλ δηδαζθόλησλ
Σν OU εθαξκφδεη κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
(Sewart, 1998), ε νπνία πεξηιακβάλεη πξσηαξρηθά ηε διαδικαζία ειζόδος ζην
Παλεπηζηήκην ζε ηξεηο θάζεηο: εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ, επιλογή θαη ένηαξη.
Γεχηεξν ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο απνηεινχλ ηα ημήμαηα επιμόπθυζηρ
πποζυπικού πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηνπηθά, πξφζσπν κε πξφζσπν θαη αθνξνχλ
ηνπο δπν ξφινπο (θαζεγεηή θαη ζπκβνχινπ). Δίλαη ππνρξεσηηθά θαη ζπρλά
πεξηέρνπλ επεμεγήζεηο θαη θαζνδήγεζε απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Παξέρεηαη επηπιένλ ηεθκεξίσζε δηακέζνπ ηνπ ‗Απσείος
Αναθοπάρ’ (‗Reference File’) θαη κηα πνηθηιία ‗Επγαλείυν’ (‘Toolkits’) πνπ
θαιχπηνπλ επξείεο πεξηνρέο φπσο ‘Αποηελεζμαηικέρ Διδαζκαλίερ’ (‘Effective
Tutorials’), ‘Επανάλητη και Εξεηάζειρ’ (‘Revision and Examinations’) θαζψο
θαη εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο φπσο ‘Φοιηηηέρ με ειδικέρ ανάγκερ’ (‘Students with
disabilities’). Σξίην ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε αληηζηνηρία ελφο Μέληνξα
(mentor) ζε θάζε λενεηζεξρφκελν Κ. Ο Μέλησξ είλαη έλαο έκπεηξνο AL, ν
νπνίνο παξέρεη άηππε νκφηηκε (ζπλαδειθηθή, ζε ίδην επίπεδν) ππνζηήξημε θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ θαη παξακέλεη κηα επαθή ππνζηήξημεο πξηλ θαη
κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. Έλα
άιιν ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ εθαξκφδεη ην OU είλαη ε ‗διασείπιζη ηηρ
εκπαιδεςηικήρ ππάξηρ’ φπνπ γίλεηαη θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ αμηνινγεηηθνχ
ξφινπ ησλ Κ απφ νκφηηκνπο Κ θαη ζε ζπλαληήζεηο κε ην κφληκν πξνζσπηθφ
ζηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα.
Η πξφθιεζε ζήκεξα γηα ην Παλεπηζηήκην είλαη λα παξέρεη ηππηθή θαη άηππε
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε εμ απνζηάζεσο κε θαζεκεξηλή ππνζηήξημε. Δθηφο ηεο
ηππηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο έρεη μεθηλήζεη έλα ζχλνιν πξσηνβνπιηψλ κε
ζθεπηηθφ ηελ ππνζηήξημε ησλ Κ ζην λέν δηαδηθηπαθφ θαη κηθηφ πεξηβάιινλ
εθπαίδεπζεο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ην SOLACE (Supporting Open
Learnenrs in a Changing Environment) κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηελ θαηαλφεζε
ηεο κεηαβαιιφκελεο θχζεο ηεο καζεζηαθήο ππνζηήξημεο θαη ησλ
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ζπλεπαγνκέλσλ κεηαβνιψλ ζηνλ ξφιν ηνπ Κ (Mac Donald, 2006). Άιιν έλα
παξάδεηγκα απνηειεί ην δηαδηθηπαθφ θφξνπκ Scottish Online Support (SOS) πνπ
αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην έξεπλαο (Cornelius & Macdonald, 2008) ηνπ OU ηεο
θσηίαο. Σν δηαδηθηπαθφ forum SOS δεκηνπξγήζεθε ην 2002 γηα ηελ αλάπηπμε
κηαο άηππεο θνηλφηεηαο δηδαζθφλησλ, ιεηηνχξγεζε 3 ζπλερή ρξφληα σο ηφπνο
ζπλάληεζεο γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ππνζηήξημε ησλ δηδαζθφλησλ θαη
είλαη αθφκα αλνηθηφ ζε φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ζηε θσηία. πλνιηθά 300
δηδάζθνληεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην θφξνπκ θαη ηα αξρεία ηνπ παξέρνπλ κηα
κνλαδηθή επθαηξία λα κειεηεζεί ν ξφινο ηνπ ζηελ άηππε επαγγεικαηηθή
αλάπηπμή ηνπο. Σν SOS forum ζηνρεχεη λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ
πξνζσπηθνχ κέζσ ηεο ―ομόηιμηρ μάθηζηρ‖ (peer learning) πνπ απνηειεί κηα
ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ OU. Η θνηλφηεηα πνπ αλαπηχρζεθε
απφ ηε ρξήζε ηνπ, απνηειεί κηα θνηλφηεηα πξαθηηθήο πνπ ζπκβαίλεη επίζεο λα
είλαη εηθνληθή.
4. Καηλνηνκηθόηεηα θαη θξηζηκόηεηα ηεο έξεπλαο
Ο πιεζπζκφο-ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη νη Κ ηνπ ΔΑΠ, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηε
βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε έρεη έλαλ πνιχπινθν θαη θξίζηκν ξφιν λα
δηεθπεξαηψζεη. Η έξεπλα ζα απνηππψζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ζα
ζηνρεχζεη ζηελ ππνζηήξημή ηνπο. Με ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλεξγαηηθνχ
πεξηβάιινληνο, ζα αληηκεησπηζηεί ε απψιεηα θηλήηξνπ ησλ θνηηεηψλ ιφγσ ηεο
έιιεηςεο δηαπξνζσπηθήο επαθήο κε ηνπο Κ θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο, ε νπνία
απνηειεί έλα εκπφδην ζηελ επηηπρή εμΑΔ (Galusha,1997) θαη κηα πηζαλή
απψιεηα ηεο δεχηεξεο εθπαηδεπηηθήο επθαηξίαο πνπ πξνζθέξεη ην ΔΑΠ.
Οη θάηνηθνη ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο έρνπλ ζαθψο
κεγαιχηεξε αλάγθε επθαηξηψλ κφξθσζεο, επηκφξθσζεο, ζπλερηδφκελεο
εθπαίδεπζεο, δηα βίνπ κάζεζεο. πρλά θαηνηθνχλ ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο
πεξηνρέο κε δπζθνιία πξφζβαζεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ή ιφγσ νηθνγέλεηαο
/ εξγαζίαο αδπλαηνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε θπζηθή
παξνπζία. Με ηελ εμάπισζε ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ, ηε δηαδεδνκέλε
ρξήζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ, ηε δεκηνπξγία
δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο θαη κάζεζεο, ηελ χπαξμε ζχγρξνλσλ θαη
αζχγρξνλσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο, νη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ ζήκεξα απμεκέλεο
δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο ζπζηεκαηηθήο επηθνηλσλίαο
δηδαζθφλησλ-δηδαζθνκέλσλ αξθεί λα αλαπηπρζνχλ ηα θαηάιιεια καζεζηαθά
πεξηβάιινληα. Η έξεπλα ζθνπεχεη λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία πξφηαζεο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ πεξηνρψλ κε
ηελ αλάπηπμε ελφο κηθηνχ πεξηβάιινληνο, ηε δεκηνπξγία θνηλφηεηαο κάζεζεο
θαη ηελ εθαξκνγή πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ κάζεζεο κε ζχγρξνλε (πρ.
ηειεδηαζθέςεηο) θαη αζχγρξνλε κεηάδνζε (πρ. forum ζπδεηήζεσλ, ζπλεξγαηηθά
δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ
εμΑΔ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. πλεπψο εζηηάδεη ζηελ
θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνεγκέλσλ καζεζηαθψλ ηερλνινγηψλ
θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθέξεηαο πνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πζηέξεζε ζε
ζρέζε κε ην θέληξν.
Η θαηλνηνκηθφηεηα ηεο έξεπλαο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη είλαη ε πξψηε
έξεπλα απηνχ ηνπ κεγέζνπο πνπ δηεμάγεηαη ζρεηηθά κε ηνπο δηδάζθνληεο ζην
ΔΑΠ θαη ηε κεγάιε πνιιαπιαζηαζηηθφηεηα πνπ ζα έρεη (1320 Κ). Αθφκα ε
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έξεπλα αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, ζηε
δηα βίνπ κάζεζε, θαηλνηφκεο δξάζεηο ηνπ Τπ.ΔΠΘ πνπ αθνξνχλ 16763
ελήιηθνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ ζήκεξα θαη 11305 κεηαπηπρηαθνχο.
5. πκπεξάζκαηα
Πηινηηθέο κειέηεο ηνπ OU δείρλνπλ φηη ε ππνζηήξημε ηνπ θνηηεηή ηείλεη λα γίλεη
ν ―θξίζηκνο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία ησλ ζπνπδψλ‖ ζπλεπψο έρεη πνιχ κεγάιε
ζεκαζία ν Κ λα θαηέρεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί επρεξψο φια ηα κέζα θαη ηηο
κεζφδνπο επηθνηλσλίαο θαη λα ηα πξνζαξκφδεη αλάινγα κε ηνλ θνηηεηή. Η
ππνζηήξημε σζηφζν δελ κπνξεί λα πξνέξρεηαη κφλν απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη ην
Παλεπηζηήκην. Έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζ΄ απηήλ κπνξνχλ λα έρνπλ νη
ζπκθνηηεηέο. ην ΔΑΠ δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα ζπλεξγαηηθά
πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη ειάρηζηα έρνπλ εθαξκνζηεί πξνεγκέλεο καζεζηαθέο
ηερλνινγίεο. Αθφκα δελ έρεη αλαπηπρζεί κηα ζηξαηεγηθή επηκφξθσζεο ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ παξά ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ. Δίλαη
απαξαίηεηε ε άκεζε ππνζηήξημε ησλ Κ αμηνπνηψληαο ζπληνληζκέλα, φια ηα
επίζεκα φξγαλα θαη θνξείο ηνπ ΔΑΠ (ΔΔΤΔΜ, Βηβιηνζήθε, Μνλάδα
Αμηνιφγεζεο θαη Δπηκφξθσζεο, Οκάδα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, Δπηηξνπή
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ) ψζηε ε δηαδηθηπαθή ή ―πξφζσπν κε πξφζσπν‖
εξγαζία ηνπο λα είλαη καζεζηαθά απνηειεζκαηηθή θαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξα κέζσ
ηνπ κεραληζκνχ πνπ ζα αλαπηπρζεί θαη αμηνινγεζεί.
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηεζλείο εκπεηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζε μέλα θαηαμησκέλα
Αλνηθηά Παλεπηζηήκηα ζε ζέκαηα ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο
επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα απνθεπρζνχλ ηα ιάζε θαη νη
απνδεδεηγκέλα θαθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί θαη ζα αμηνπνηεζνχλ νη
βέιηηζηεο. πλεπψο νη εκπεηξίεο ησλ μέλσλ αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ ζα
απνηειέζνπλ έλα εθαιηήξην γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο
θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηδάζθνληα ζ΄ απηφ. Η έξεπλα ζα ζπκβάιιεη αιπζηδσηά
ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ απφ απφζηαζε θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ
ηεο παξερφκελεο κάζεζεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ, ην νπνίν θαηέρεη έλαλ
δηαθνξεηηθφ ξφιν ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε απφ ηα άιια Παλεπηζηήκηα.
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