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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. Η
πνιππινθφηεηα θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ, δεκηνπξγεί ηελ αλαγθαηφηεηα
ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζήο ηνπ. Η κειέηε πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηφ ην
άξζξν αθνξά ζηελ πηινηηθή επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ-ζπκβνχισλ ηνπ ΔΑΠ
(ΔΠ) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δπν δηήκεξα ζηα ηέιε ηνπ 2009 θαη έρεη κεγάιε
αμία γηα ην Παλεπηζηήκην επεηδή μαλαθέξλεη ζηελ επηθάλεηα ην δήηεκα ηεο
επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Αθφκα κέζα απφ ηελ έξεπλα
θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο, νη ζηάζεηο, νη δπζθνιίεο ησλ ΔΠ ζην έξγν ηνπο, νη
πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηελ επηκφξθσζε θαζψο θαη νη πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία
ελφο κεραληζκνχ ππνζηήξημήο ηνπο.
Abstract
The teaching role in Distance Learning is complicated and differs a lot from that in
Conventional Education. The complexity and the diversity of tutor‟s role as well,
create the necessity of their continuous training. This research has been carried out in
November and December of 2009 during the tutor‟s pilot training in Hellenic Open
University and is valuable for the University, because it brings to the surface the issue
of educational personnel training and development. In addition this research records
the tutor‟s opinions, attitudes, difficulties, their expectations from the training and
their proposals for the creation of a tutor support mechanism.
Λέμεηο-θιεηδηά
θαζεγεηήο-ζχκβνπινο, πηινηηθή επηκφξθσζε, αλάπηπμε πξνζσπηθνχ, αμηνιφγεζε
επηκφξθσζεο, ‘mentoring’, ‘peer learning’
Δηζαγσγή
Σν έξγν θαη νη δεμηφηεηεο ελφο δηδάζθνληα ζηελ εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε (εμΑΔ)
δηαθέξνπλ απ‟απηέο ελφο δηδάζθνληα ζ‟ έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο,
εθφζνλ δηαθνξνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ζπληειείηαη ε δηδαζθαιία
θαη ε κάζεζε. Η αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ κε αμηνπνίεζε ππνδνκψλ ζπλερνχο
επηκφξθσζεο θαη ελεκέξσζεο είλαη ζέκα ζηξαηεγηθήο θαη αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο
θάζε εθπαηδεπηηθνχ θνξέα. Σα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ πξνζθέξνπλ εμ
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απνζηάζεσο ζπνπδέο έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ πξαθηηθή ηεο επηκφξθσζεο ησλ
δηδαζθφλησλ ηνπο.
Η κεγάιε δήηεζε δηδαζθφλησλ ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ)
δεκηνχξγεζε κηα νκάδα επηζηεκφλσλ θαη αθαδεκατθψλ πνπ ελψ έρεη εκπεηξία ζην
επηζηεκνληθφ ηνπο πεδίν ζηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε, δελ έρεη εκπεηξία θαη
ελεκέξσζε ζε δεηήκαηα εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ησλ Αλνηθηψλ Παλεπηζηεκίσλ. ην ΔΑΠ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα επηκφξθσζε ησλ
δηδαζθφλησλ ηα αθαδεκατθά έηε 2002-3, 2003-4 κε ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο
ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο (ΘΔ) ηεο ΑεμΑΔ. Η παξαθνινχζεζε ηεο ΘΔ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ιίζηα επηιεγέλησλ δηδαζθφλησλ, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο
αληαπφθξηζεο ηελ νπνία είρε ε πξφηαζε ηεο επηκφξθσζεο. Η έξεπλα/κειέηε
πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάδνπκε, παξαθνινπζεί ηελ πηινηηθή επηκφξθσζε ησλ λέσλ
δηδαζθφλησλ ηνπ ΔΑΠ πνπ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα δχν δηεκέξσλ ηνλ
Ννέκβξην/Γεθέκβξην ηνπ 2009 θαη ζπκπεξαίλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εηζαγσγηθήο
αιιά θαη ηεο δηαξθνχο επηκφξθσζήο ηνπο ζε δεηήκαηα εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο
θαη κάζεζεο.
ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ άξζξνπ παξνπζηάδνπκε ηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνλ λέν
ξφιν ηνπ δηδάζθνληα ηεο εμΑΔ, θαζψο θαη ηελ επηκφξθσζε θαη ζηήξημε ηνπ έξγνπ
ηνπ. ηε δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο πηινηηθήο
επηκφξθσζεο ησλ θαζεγεηψλ-ζπκβνχισλ ηνπ ΔΑΠ ζηα ηέιε ηνπ 2009. πλερίδνπκε
κε ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ
δεδνκέλσλ απφ ηα εξγαιεία ηεο θαη νινθιεξψλνπκε κε ηε ζπδήηεζε θαη ηα
ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ πηινηηθή επηκφξθσζε.
1. Γηδάζθνληεο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε
1.1 Έλαο λένο ξόινο
Η Αλνηθηή Δθπαίδεπζε (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. Η κεζνδνινγία ηεο
εμΑΔ απνηειεί θαηλνηνκία γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, έηζη φπσο ηηο γλσξίδακε
κέρξη ζήκεξα. Μπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε κία
κεραληζηηθή εξκελεία, σο κία εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φπνπ ν δηδαζθφκελνο
βξίζθεηαη ζε θπζηθή απφζηαζε απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα.
Ωζηφζν, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα δψζνπκε θαη έλαλ επηπιένλ, παηδαγσγηθήο
δηάζηαζεο, νξηζκφ: έηζη, ηελ νξίδνπκε σο ηελ εθπαίδεπζε πνπ δηδάζθεη θαη
ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή πψο λα καζαίλεη κφλνο ηνπ θαη πψο λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα
πξνο κία επξεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο θαη γλψζεο (Ληνλαξάθεο, 2006).

Α

Β

Α

Β

Γ

Σρήκα 1

Σρήκα 2

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ππάξρνπλ
θαη ιεηηνπξγνχλ δχν βαζηθνί ζπληειεζηέο: ν δηδάζθνληαο θαη ν δηδαζθφκελνο. Ο
9

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

______________________________________________________________________

πξψηνο δηδάζθεη θαη ν δεχηεξνο καζαίλεη. Αλ ηνπο νξίζνπκε σο (Α) : δηδάζθνληαο θαη
(Β) : δηδαζθφκελνο (ρήκα 1) ζα δνχκε φηη ε επηθνηλσληαθή ηνπο ζρέζε
δηακνξθψλεηαη ζε κία δπαδηθή ζρέζε κε ακθίδξνκεο θαηεπζχλζεηο αιιειεπίδξαζεο
πνπ έξρνληαη κεηαμχ ηνπο ζε κία εθπαηδεπηηθή αξκνλία ή ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα
έξρνληαη. Έρνληαο σο βνεζήκαηα νξηζκέλα δηδαθηηθά εξγαιεία φπνπ ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη δηθήο ηνπ επηινγήο (βηβιία, ζεκεηψζεηο, δηαθάλεηεο,
πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή), ν δηδάζθνληαο κέζα ζηελ αίζνπζα δηδάζθεη κεηαθέξνληαο
ζηνλ δηδαζθφκελν ηηο δεηνχκελεο γλψζεηο. Η κάζεζε εδψ έξρεηαη σο απφξξνηα ηεο
δηδαζθαιίαο θαη εμαξηάηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ δηδάζθνληα,
απφ ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ζην ρεηξηζκφ ππνζηεξηθηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ φηαλ ππάξρεη
θαη αζθαιψο απφ ηνλ ηξφπν κειέηεο ηνπ δηδαζθφκελνπ.
ε έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα εμΑΔ ε δπαδηθή απηή ζρέζε δηαθνξνπνηείηαη θαη
γίλεηαη ηξηαδηθή, ιακβάλνληαο έλα ηξίην ζηνηρείν (Γ) : ην εθπαηδεπηηθφ (δηδαθηηθφ)
πιηθφ (ρήκα 2). Δηδηθφηεξα, ε ζρέζε απηή (Α, Β)εκπινπηίδεηαη δηαδηθαζηηθά θαη
έηζη θαηαιήγεη λα δνκείηαη θαη απφ ην δηδαθηηθφ πιηθφ. Σν ηειεπηαίν είλαη απηφ πνπ
νπζηαζηηθά δηδάζθεη ηνλ δηδαζθφκελν Β πνπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία απηνκάζεζεο.
Έηζη, ν δηδάζθσλ Α απνθηά έλαλ άιιν ξφιν, απηφλ πνπ ζα ππνζηεξίμεη ην Γ πιένλ,
θαη ζα ζπκβνπιεχζεη θαη ελζαξξχλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ δηδαζθφκελνπ Β.
Αλακθηζβήηεηα, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιάδεη θαη παίξλεη κία λέα κνξθή
άγλσζηε έσο ζήκεξα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Πνιχ πεξηζζφηεξν ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ νξίδεηαη εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο απφ κία
θαζεγεηηθνθεληξηθή ινγηθή κέζα απφ ηνπο δηάθνξνπο επεξεαζκνχο
αιιεινζπκπιεξσκέλσλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη δηδαθηηθήο. Η απνδνρή ηνπ λένπ
ξφινπ ηνπ δηδάζθνληα (Lionarakis A., 1999) είλαη κία επίπνλε θαη δχζθνιε
δηαδηθαζία πνπ φπσο θαίλεηαη ζα πάξεη ρξφληα λα γίλεη πξαθηηθή πηνζέηεζεο απφ ην
ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ. Η απνδνρή ζπλνδεχεηαη θαη απφ άιιεο
εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε
απφ ηελ θεληξηθή αξηεξία ζρεδηαζκνχ θαη πνιηηηθήο ηεο παηδείαο. Απηφ φκσο πνπ
αλαδχεηαη απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα είλαη ε αλάγθε ζρεδηαζκνχ – ή
επαλαζρεδηαζκνχ - κίαο νινθιεξσκέλεο ζεψξεζεο ηεο πξαθηηθήο ηεο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Μηαο ζεψξεζεο πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ
παξειζνχζα εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή θαη ηηο δπλακηθέο ηεο κέζα απφ παιαηφηεξα
κνληέια θαη ζα αλαδεηθλχεη έλα λέν νινθιεξσκέλν κνληέιν δηδαθηηθήο θαη
καζεζηαθήο πξαθηηθήο.
Σα λέα δεδνκέλα ηεο εμ απνζηάζεσο πξαθηηθήο θέξνπλ κηα ζεηξά απφ αιιαγέο ξφισλ
θαη κεζνδνινγηψλ πνπ ην θαζέλα αλαδεηά ηε ζέζε ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη
ζην λέν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο
(ρήκα 1 θαη 2) νη δηαδηθαζίεο δηδαθηηθήο θαη κάζεζεο ζε έλα ζχζηεκα εμΑΔ
δηαθνξνπνηνχληαη θαη αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πην
απνηειεζκαηηθά θαη πξνο φθεινο ηνπ δηδαζθφκελνπ. Η δεηνχκελε επειημία
δεκηνπξγεί έλα ππνζχζηεκα παξακέηξσλ κε καζεηηθνθεληξηθφ πεξηβάιινλ πνπ
απηνθαζνξίδεηαη απφ ηνπο λένπο ξφινπο:
 Η δηδαθηηθή αιιάδεη ρέξηα θαη πξνζαλαηνιηζκφ θαη απφ ηελ επζχλε ηνπ
δηδάζθνληα πεξλά ζηε ζθαίξα επζχλεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν είλαη
πιένλ δηακνξθσκέλν σο δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν θαη
ηε κνξθή πνπ αθνινπζεί. Η επζχλε ηνπ δηδάζθνληα σο πξνο ηε δηδαθηηθή
πεξηνξίδεηαη ηππηθά, αιιά ζπγρξφλσο αλαβαζκίδεηαη ε εκπινθή ηνπ ζε ξφιν
ζπκβνπιεπηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ θαη ελζαξξπληηθφ πξνο ηνλ δηδαζθφκελν.
Γηαηεξεί ινηπφλ έλαλ δηαθνξεηηθφ κεησκέλν, αιιά αλαλεσκέλν δηδαθηηθφ
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ξφιν θαη δξαζηεξηνπνηείηαη παξάιιεια ζην λα ππνζηεξίμεη έλα δνκεκέλν
δηδαθηηθφ πιηθφ.
Σν δηδαθηηθφ πιηθφ – εγρεηξίδην, ζρεδηάδεηαη θαη δεκηνπξγείηαη ζχκθσλα κε
λέα πνηνηηθά θξηηήξηα απφ ηε ζηηγκή πνπ απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ ηεο
δηδαζθαιίαο. Γελ απνηειεί απηνζθνπφ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά
επέιηθην δηδαθηηθφ εξγαιείν πνπ απνζθνπεί ζην λα πξνζιάβεη έλα κεγάιν,
ίζσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ξφινπ ηνπ δηδάζθνληα (Ληνλαξάθεο, 1999). Σν
δηδαθηηθφ εγρεηξίδην ελεξγνπνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί κέζα απφ έλα ζχλνιν
εξγαιείσλ κεηαθνξάο ηεο γλψζεο πνπ θπξίαξρν θαη πξσηαξρηθφ ξφιν έρεη ην
έληππν. Η έληππε κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ εμΑΔ έρεη ην
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν σο ν θχξηνο θνξκφο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Σα άιια
εξγαιεία κεηαθνξάο πνπ ζπλνδεχνπλ ην βαζηθφ θνξκφ θαη βξίζθνληαη ζε
ςεθηαθή κνξθή (νπηηθναθνπζηηθά, δίθηπν / δηαδίθηπν θαη ππνινγηζηέο) έρνπλ
ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ βαζηθνχ θνξκνχ θαη ηελ αλάπηπμε δηδαθηηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ ε έληππε κνξθή δελ είλαη ηθαλή λα απνδψζεη ηφζν
απνηειεζκαηηθά.
Η κάζεζε δηαθνξνπνηείηαη θαη απνθηά πνιχ κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηα ρέξηα
ηνπ δηδαζθφκελνπ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί πνιχ πην αλεμάξηεηα απ‟ φηη ζην
παξειζφλ. Η κάζεζε δελ ζεσξείηαη πιένλ απηνλφεηε δηαδηθαζία θαη δελ
ιεηηνπξγεί απηφλνκα θαη απηεμνχζηα απφ ηε δηδαζθαιία, αιιά έξρεηαη σο
θπζηθή απφξξνηά ηεο. Γίλεηαη έλα κε ηνλ δηδαζθφκελν θαη απνηειεί δπλακηθή
απηελέξγεηά ηνπ. Σνλ νξίδεη σο απηφλνκε νληφηεηα θαη ηνλ παξαζχξεη ζε κία
επξεηηθή πνξείαο απηνκάζεζεο. Οη δχν δηαδηθαζίεο (δηδαθηηθήο θαη κάζεζεο)
ελαξκνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη γίλνληαη πην απνηειεζκαηηθέο θαη
νξνζεηεκέλεο. Η θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη ε εμΑΔ ζηε δηαδηθαζία απηή είλαη ε
κεηξεζηκφηεηα. ηε θάζε πνπ νη δχν δηαδηθαζίεο ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο
ηηκέο θαη αμίεο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά θξηηήξηα.

1.2 Δπηκόξθσζε θαη ζηήξημε ησλ δηδαζθόλησλ ηεο εμΑΔ
Καζνξηζηηθή ζεκαζία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία θαη ηελ επηηπρία ησλ ζπνπδψλ
απφ απφζηαζε έρεη ε πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηδαζθνκέλσλ- δηδαζθφλησλ
(Kaye 1991; Κφθθνο, 1998; Μαηξαιήο θαη Λπθνπξγηψηεο 1998). Ο δηδάζθσλ ζηελ
εμΑΔ είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή ψζηε
“λα καζαίλεη κφλνο ηνπ θαη λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα πξνο κία επξεηηθή πνξεία
απηνκάζεζεο” θαη απνηειεί ηελ πξνζσπνπνίεζε ηνπ εμΑΔ Ιδξχκαηνο ζηνπο θνηηεηέο
(Ληνλαξάθεο, 2006). Ο ξφινο ηνπ δηδάζθνληα ζηελ εμΑΔ είλαη πνιιαπιφο:
εκςπρσηήο, ζπληνληζηήο δηεξγαζηψλ κάζεζεο, δεκηνπξγφο επλντθψλ πξνο ηε κάζεζε
θαηαζηάζεσλ (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2006), φρη έλαο πνκπφο γλψζεσλ. Η
δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ δηδάζθνληα ζηελ εμΑΔ (ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ
πιηθνχ - Ληνλαξάθεο, 2009, εκςπρσηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δηάζηαζε ζε αηνκηθή ή
νκαδηθή βάζε - Κφθθνο, 1998), ε πνιππινθφηεηα θαζψο θαη ε ζπρλή πξνέιεπζε ησλ
δηδαζθφλησλ απφ ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε δεκηνπξγεί ηελ αλαγθαηφηεηα
επηκφξθσζεο θαη ηελ νηθνδφκεζε ελφο κεραληζκνχ ππνζηήξημήο ηνπο (Ληνλαξάθεο,
2009).
Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε παξνρή ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο θαη ζηήξημεο ησλ
δηδαζθφλησλ ηεο εμΑΔ απνηειεί πάληα κηα πξφθιεζε γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα,
αιιά ζπλήζσο αληηκεησπίδεηαη απ‟ απηά ζαλ “θφζηνο” παξά ζαλ “επέλδπζε”
(Robinson, 1998). Οη δηεζλείο πξνζεγγίζεηο ζηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ
ζπλίζηαληαη ζπλήζσο ζηελ επίζεκε παξνρή κηαο ζεηξάο καζεκάησλ, εξγαζηεξίσλ
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(workshops), πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη ζε δηαδηθαζίεο φπσο: work shadowing,
mentoring θαη δεκηνπξγία φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ γηα άηππεο
ζπδεηήζεηο θαη θνηλή εξγαζία ησλ δηδαζθφλησλ κέζα ζηηο “θνηλφηεηεο πξαθηηθήο”,
αθνινπζψληαο ηε ιεγφκελε “νκφηηκε κάζεζε” (“peer learning”) σο κέξνο ηεο άηππεο
αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπο (Παπαδεκεηξίνπ, 2009).
Σν 1997 νη G.Muller θαη A.Garr εθπφλεζαλ έξεπλα ζε 1862 Παλεπηζηήκηα ησλ ΗΠΑ
θαη θαηέιεμαλ φηη νη πην θνηλέο θαη ζεκαληηθέο αλάγθεο γηα επηκφξθσζε θαη
πιεξνθφξεζε πνπ έρνπλ νη δηδάζθνληεο ζε εμΑΔ πξνγξάκκαηα είλαη: νη δπλαηφηεηεο
αιιειεπίδξαζεο, νη καζεηνθεληξηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, ηα κνληέια
απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ ΑεμΑΔ θαη ν ζρεδηαζκφο/αλάπηπμε θαηάιιεινπ
δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Η M. Clay (1999) αλαθέξεη, ίζσο κε κηα δφζε ππεξβνιήο, φηη δελ
ππάξρεη πην ζεκαληηθφ πεδίν ζηελ εμAE απφ ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ ππνζηήξημε
ηνπ δηδάζθνληα. Δληνπίδεη φκσο, νξηζκέλα ζεκειηαθά ιάζε, πνπ γίλνληαη απφ
πνιινχο έκπεηξνπο δηδάζθνληεο ηεο ζπκβαηηθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φηαλ
θαινχληαη λα πξνζαξκφζνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο ζηελ ΑεμΑΔ. Σα ιάζε
απηά είλαη ηα εμήο (Clay, 1999):
 Σνπνζεηνχλ ηα εγρεηξίδηά ηνπο ζην δηαδίθηπν, ελψ γλσξίδνπλ φηη ε νζφλε ηνπ
ππνινγηζηή δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα έληππα εγρεηξίδηα.
 πρλά θαηαζηξαηεγνχλ ηνπο λφκνπο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηδηαίηεξα
γηα θείκελα πνπ βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν.
 Γελ νξίδνπλ – φπσο ην απαηηνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο ΑεμΑΔ – ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηα θαη αλακελφκελα απνηειέζκαηα πξνο ηνπο ζπνπδαζηέο.
 Απνηπγράλνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο
ζπνπδαζηέο, δηφηη είηε δελ έρνπλ αθνινπζήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο είηε δελ δηαζέηνπλ ηελ άκεζε ειαζηηθφηεηα λα πξνζαξκνζηνχλ
θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κνξθέο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο
2. Μειέηε πεξίπησζεο: ε επηκόξθσζε ησλ θαζεγεηώλ-ζπκβνύισλ ηνπ ΔΑΠ
2.1 Η αλαγθαηόηεηα ηεο επηκόξθσζεο ησλ θαζεγεηώλ-ζπκβνύισλ
Δμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ξφινπ ηνπ Καζεγεηή-πκβνχινπ (Κ ή ΔΠ) θαη
ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ, ην ΔΑΠ είλαη αλαγθαίν λα ζπγθξνηήζεη κηα πνιηηηθή
επηκφξθσζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ. Η πνιηηηθή απηή
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή ζπνπδή γηα ηελ ΑεμΑΔ θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο
γηα ηελ άζθεζε ησλ λέσλ ξφισλ δηδαζθαιίαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο. Η αλαγθαηφηεηα
ηεο επηκφξθσζεο πεγάδεη απφ ηνπο εμήο ιφγνπο (Ληνλαξάθεο, 2009):
 Η εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ζην ΔΑΠ απαηηεί δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο απ‟
φηη ζηα ζπκβαηηθά Παλεπηζηήκηα.
 Απηφο πνπ θπξίσο δηδάζθεη δελ είλαη ν δηδάζθνληαο, αιιά ην δηδαθηηθφ πιηθφ.
Ο δηδάζθνληαο έρεη ππνρξέσζε λα ππνζηεξίδεη ηνλ δηδαθηηθφ ξφιν ηνπ
πιηθνχ.
 Οη γξαπηέο εξγαζίεο (ζπλζεηηθφ θείκελν, αζθήζεηο ή άιινο ηχπνο εξγαζηψλ)
ζην ΔΑΠ απνηεινχλ έλα κέζν κάζεζεο ζηα ρέξηα ησλ θνηηεηψλ. Γη‟ απηφ
ζηνρεχνπλ πάληα ζην λα δεηνχλ ηε δεκηνπξγηθή εκπινθή ησλ θνηηεηψλ, λα
ηνπο θάλνπλ λα αλαθαιχςνπλ ηε κάζεζε θαη φρη λα ηε βξνπλ έηνηκε
γξακκέλε θάπνπ. Οη θνηηεηέο κειεηνχλ, θξαηνχλ ζεκεηψζεηο θαη ζπλζέηνπλ
ηελ εξγαζία ηεο ΘΔ.
 ηηο γξαπηέο εξγαζίεο ν Κ έρεη έλα δηπιφ ξφιν: λα ηηο αμηνινγήζεη θαη
ηαπηφρξνλα λα γξάςεη αλαιπηηθά ζρφιηα πξνο ηνλ θνηηεηή κε ζθνπφ ηε
βειηίσζή ηνπ. Μέζα απφ ηα ζρφιηα απηά δηδάζθεη ηνλ θνηηεηή θαη ηνπ
12
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αλαθέξεη ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδεη, είηε είλαη κεζνδνινγηθά είηε πάλσ
ζην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο.
Ο Κ ζην ΔΑΠ έρεη αζθαιψο ην δηδαθηηθφ ηνπ ξφιν, αιιά θαη θάηη επηπιένλ:
λα ππνζηεξίμεη θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο. Η εξκελεία ησλ δχν ελλνηψλ
δελ είλαη εχθνιε νχηε απηνλφεηε, δηφηη εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα, ην
ραξαθηήξα θαη ηα βηψκαηα ηνπ θάζε Κ. Άιισζηε ν βαζκφο αλάγθεο θαη
εξκελείαο ηεο ππνζηήξημεο θαη ελζάξξπλζεο γηα θάζε θνηηεηή είλαη
δηαθνξεηηθφο. Όκσο νη θνηηεηέο ζην ΔΑΠ έρνπλ αλάγθε θάηη πεξηζζφηεξν
απφ ηε δηδαζθαιία: ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θάλνπλ ζε έλα
δχζθνιν πεξηβάιινλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο.
Οη θνηηεηέο ζην ΔΑΠ είλαη δηαθνξεηηθνί απ‟ φηη ζηα ζπκβαηηθά
Παλεπηζηήκηα. Δίλαη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία, πνιινί έρνπλ αθήζεη ην ζρνιείν
δεθαεηίεο πξηλ, ζπρλά δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ή ηελ εξγαζία
ηνπο, εξγάδνληαη, έρνπλ παηδηά, αιιά θπξίσο είλαη εθηεζεηκέλνη ιφγσ ειηθίαο,
ζε πνιιαπιά πξνβιήκαηα (νηθνγελεηαθά, νηθνλνκηθά, αξξψζηηαο, δηαδπγίσλ,
παηδηψλ, απνζηάζεσλ, γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο θ.α.).
Όζν αιιάδεη ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληα ζην ΔΑΠ, ηφζν αιιάδνπλ θαη νη
απαηηήζεηο ζε επίπεδν δηδαθηηθφ θαη επηθνηλσληαθφ. Αλ ν Κ δελ
ζπλεηδεηνπνηήζεη ην λέν ηνπ ξφιν δελ ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί φπσο
πξέπεη ζε έλα πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.

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. Σν ΔΑΠ δελ έρεη αθνινπζήζεη αθφκα ηελ πξαθηηθή ηνπ ξφινπ ηνπ
Μέληνξα φπσο ην Βξεηαληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, ή αθφκα ηε δπλαηφηεηα πνπ
έρνπλ νη θαζεγεηέο – ζχκβνπινη λα παξαθνινπζήζνπλ, ρσξίο νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε, θάπνηα ΘΔ ηεο επηινγήο ηνπο (Ληνλαξάθεο, Βαβνπξάθε, 2005). ην
ΔΑΠ ιεηηνχξγεζε έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ ΔΠ θαηά ηα έηε 2002-03 θαη
2003-04. Παξαθνινχζεζαλ γηα 10 κήλεο ηε ΘΔ “Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε” εθπνλψληαο δχν αληί γηα ηέζζεξηο εξγαζίεο. ην ηέινο έιαβαλ
„Πηζηνπνηεηηθφ Δζσηεξηθήο Δπηκφξθσζεο‟. Μεηαμχ απηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ
ήηαλ κέιε ΓΔΠ ηνπ ΔΑΠ, κέιε ΓΔΠ άιισλ Παλεπηζηεκίσλ, κέιε ΔΠ θαη ΔΠ πξψελ ππνπξγφο. Σν πξφγξακκα ζηακάηεζε φηαλ αλέιαβε ε ηφηε λέα Γηνηθνχζα
Δπηηξνπή ην 2004. Η λέα πηινηηθή επηκφξθσζε ησλ λέσλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΔΑΠ
έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα δπν δηεκέξσλ ηνλ Ννέκβξην/Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζην πιαίζην
κηαο ηαρχξξπζκεο επηκφξθσζεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΑΠ.
2.2 Ο ζρεδηαζκόο ηεο επηκόξθσζεο
θνπφο: Να νξγαλσζεί έλα ηαρχξπζκν πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΑΠ,
ην νπνίν κπνξεί λα επαλαιεθζεί, έηζη ψζηε νη ΔΠ λα επηκνξθσζνχλ ζε δεηήκαηα
ΑεμΑΔ ελειίθσλ.
πκκεηέρνληεο: νη λένη ΔΠ απφ φιεο ηηο ρνιέο, πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ΘΔ.
Δπεηδή ε επηκφξθσζε δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο εθαηνληάδσλ ηαπηφρξνλα,
απηφ κπνξεί λα γίλεη αξρηθά κε δειψζεηο ελδηαθέξνληνο θαη ακέζσο κεηά λα
νξγαλσζεί ζε θπιηφκελε βάζε γηα φινπο.
Μεζνδνινγία νξγάλσζεο:
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Οη ΔΠ (νη νπνίνη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ζρεηηθή ΘΔ) δειψλνπλ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
 Η νκάδα ηεο επηκφξθσζεο ηεο ΘΔ ΔΚΠ65 (ΑεμΑΔ) ζπιιέγεη έηνηκα άξζξα –
θείκελα – θεθάιαηα, ηα νπνία είλαη ζρεηηθά θαη δελ απαηηνχλ ρξνλνβφξα
κειέηε. πγγξάθεηαη έλαο Οδεγφο Μειέηεο (πεξίπνπ 10 ζειίδσλ) πάλσ ζε
απηά ηα άξζξα, έηζη ψζηε λα θαηεπζχλεη θαη λα εκπινπηίδεη ηηο πιεξνθνξίεο
ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ. Σαπηφρξνλα κε ηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία εμεγείηαη κε
παξαδείγκαηα / κειέηεο πεξίπησζεο ε εθαξκνγή ηεο εμΑΔ ηνπ ΔΑΠ θαη νη
ηδηαηηεξφηεηέο ηεο.
 Έλαο έκπεηξνο ΔΠ – επηκνξθσηήο αλαιακβάλεη κηα νκάδα απφ 20 ΔΠ πνπ
έρνπλ δειψζεη ελδηαθέξνλ γηα επηκφξθσζε θαη ν ρξφλνο επηκφξθσζεο
νξίδεηαη ζε 2 αββαηνθχξηαθα.
 Σν πξψην αββαηνθχξηαθν κειεηνχλ ην έλα κέξνο ηνπ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη
ζην δηαδίθηπν θαη παξαθνινπζνχλ κηα Οκαδηθή πκβνπιεπηηθή πλάληεζε
(Ο) ηεζζάξσλ σξψλ.
 Σν δεχηεξν αββαηνθχξηαθν κειεηνχλ ην άιιν κέξνο ηνπ πιηθνχ θαη
παξαθνινπζνχλ κηα δεχηεξε Ο άιισλ ηεζζάξσλ σξψλ.
Απνηειέζκαηα: ην πξφγξακκα απηφ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε θπιηφκελν ηξφπν γηα
αξθεηέο εθαηνληάδεο ΔΠ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο.
Δπηινγή ΔΠ – Δπηκνξθσηψλ: ζα είλαη έκπεηξνη ΔΠ ηεο ΘΔ “ΑεμΑΔ”, νη νπνίνη
δηδάζθνπλ ην ζεκαηηθφ πεδίν γηα ρξφληα, έρνπλ εκπεηξία απφ ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε,
νη πην πνιινί είλαη ΓΔΠ ζε άιια Παλεπηζηήκηα θαη έρνπλ έλα ζνβαξφ θαη ππεχζπλν
πξνθίι. Γλσξίδνπλ δε, φιν ην ζχζηεκα ηνπ ΔΑΠ, δηνηθεηηθφ θαη αθαδεκατθφ.
Δπηπιένλ νη ίδηνη, εθηφο απφ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ δηαζέηνπλ, έρνπλ επηκνξθσζεί
ζηελ ΑεμΑΔ ηνπ κνληέινπ ηνπ ΔΑΠ.
Δκπεηξία: Αλάινγν πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ ΔΠ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο έηξεμε
γηα δχν αθαδεκατθά ρξφληα θαη κέζα απφ απηή ηελ εκπεηξία έρνπλ θαηαγξαθεί κε
ζρεηηθή έξεπλα θαη πνιχσξα βίληεν νη πξνβιεκαηηζκνί, νη αλάγθεο θαη νη
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΑΠ θαη ζηνπο δχν ξφινπο (εθπαηδεπφκελνη θαη Κ). Η
εκπεηξία απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2.3 Η πινπνίεζε ηεο επηκόξθσζεο
ε φινπο ηνπο λένπο δηδάζθνληεο ΔΠ (πεξίπνπ 50) ζηάιζεθε ελεκεξσηηθφ κήλπκα
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά 22. Ο Οδεγφο Μειέηεο
ζηάιζεθε ζηνπο ΔΠ πνπ αληαπνθξίζεθαλ πξηλ μεθηλήζεη ε επηκφξθσζε κε
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Η επηκφξθσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 22,
23/11/2009 θαη ζηηο 12, 13/12/2009, ήηαλ πξναηξεηηθή θαη ηελ παξαθνινχζεζαλ 15
ΔΠ ην πξψην δηήκεξν θαη 7 ην δεχηεξν. Δζηηάζηεθε ζε ζέκαηα ηεο εμΑΔ θαζψο θαη
νξγαλσηηθά, δηνηθεηηθά θαη αθαδεκατθά δεηήκαηα ηνπ ΔΑΠ.
3. Μεζνδνινγία 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 παξνχζα έξεπλα δηεξεπλά ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηηο πξνζδνθίεο απφ ηελ
επηκφξθσζε, αμηνινγεί ηελ επηκφξθσζε θαη παξνπζηάδεη ηηο απαξαίηεηεο πξνηάζεηο
γηα επφκελεο ψζηε λα ππάξμεη κηα εθηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο επηκφξθσζεο θαη λα
δξνκνινγεζεί κηα βειηίσζή ηεο ζην κέιινλ.
14
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3.1 Τύπνο έξεπλαο - ζηόρνη
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη νη θαζεγεηέο-ζχκβνπινη ηνπ ΔΑΠ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ
επηκφξθσζε. Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη:
 ε θαηαγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ Κ απφ
κηα επηκφξθσζε,
 ε αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηηο επφκελεο
επηκνξθψζεηο.
Σα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη δπν εξσηεκαηνιφγηα κε ζπλδπαζκφ
εξσηήζεσλ αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ ζηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο επηκφξθσζεο
θαη ε εξεπλεηηθή εκηδνκεκέλε νκαδηθή ζπλέληεπμε ζηε ιήμε ηεο επηκφξθσζεο. Με
ηελ νκαδηθή ζπλέληεπμε κπνξεί λα επηηεπρζεί αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
ζπκκεηερφλησλ, αλάπηπμε ζπδεηήζεσλ αθφκε θαη δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ
απζφξκεηα, παξαγσγή επξένο θάζκαηνο απαληήζεσλ θαη ηέινο λα δεκηνπξγεζνχλ
απξφβιεπηνη αιιά πνιχ ρξήζηκνη ζπλεηξκνί ζθέςεσλ.

ο

1
ερωτηματολόγιο

πρώτο
διήμερο
επιμόρφωςησ

δεφτερο
διήμερο
επιμόρφωςησ

ο

2
ερωτηματολόγιο

ςυνζντευξη

Σρήκα 1: Σηάδια επιμόρθωζης και ζσλλογή δεδομένων ηης έρεσνας
3.2 Σρεδηαζκόο εξσηεκαηνινγίσλ-ζπλέληεπμεο
ην 1ν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθαλ ηξεηο εξεπλεηηθνί άμνλεο: πξνθίι ησλ
ζπκκεηερφλησλ, δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθίεο απφ ηελ
επηκφξθσζε κε ζπλδπαζκφ εξσηήζεσλ αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ. ην 2ν
εξσηεκαηνιφγην νκνίσο ζρεδηάζηεθαλ ηξεηο άμνλεο κε ζπλδπαζκφ εξσηήζεσλ:
πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ, αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο θαη πξνηάζεηο γηα
βειηίσζε ησλ κειινληηθψλ επηκνξθψζεσλ. Η ζπλέληεπμε ήηαλ νκαδηθή,
εκηδνκεκέλε, έγηλε ζηε ιήμε ηεο επηκφξθσζεο θαη εζηηάζηεθε ζηνπο δπν
ηειεπηαίνπο άμνλεο ηνπ 2νπ εξσηεκαηνινγίνπ.
4. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή. Οη πνζνηηθέο κεηξήζεηο
παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή θπθιηθψλ δηαγξακκάησλ θαη ξαβδνγξακκάησλ
ζπγθξηηηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε επηκφξθσζε θαη ζηε ιήμε ηεο.
4.1 Πξνθίι ζπκκεηερόλησλ

Πριν την επιμόρφωςη

Μετά την επιμόρφωςη
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Φφλο

Φφλο

Άντρας
Γυναίκ
40%
α
60%

Γυναίκα
57%

Πριν την επιμόρφωςη
έως
40
0%

50+
13%

έως 50
47%

έως 35
13%

Ηλικία
έως 35

έως 45
27%

Άντρας
43%

Μετά την επιμόρφωςη
έως 35
14%

50+
14%

έως 40
έως 45
έως 50

έως 50
43%

Ηλικία

έως 45
29%

50+

Πριν την επιμόρφωςη

Μετά την επιμόρφωςη

Διδάςκουν ςτο :

Διδάςκουν ςτο:
14%

33%

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
86%
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

67%

Πριν την επιμόρφωςη

Μετά την επιμόρφωςη
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ΛΙΓΟ
13%

χρήςη ΤΠΕ
ΚΑΘΟΛ
ΟΥ
0%

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
47%

ΠΟΛΥ
40%

ΚΑΘΟΛ
ΟΥ
0%

χρήςη ΤΠΕ

ΛΙΓΟ
14%

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
43%

ΠΟΛΥ
43%

Πριν την επιμόρφωςη

Μετά την επιμόρφωςη

προηγοφμενη εμειρία ςε
θζματα εξΑΕ

προηγοφμενη εμειρία ςε
θζματα εξΑΕ

ΝΑΙ
27%

ΝΑΙ
43%

ΟΧΙ
57%

ΟΧΙ
73%

ηελ εξψηεζε 7 δεηήζεθε απφ ηνπο ΔΠ κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 1 (ιηγφηεξν) έσο
10 (πεξηζζφηεξν), λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο πξνο ηηο γλψζεηο ηνπο γηα
ζέκαηα ΑεμΑΔ θαη ζηελ εξψηεζε 8 δεηήζεθε κε ηελ ίδηα θιίκαθα λα ηνπνζεηήζνπλ
ηνλ εαπηφ ηνπο σο πξνο ηηο γλψζεηο ηνπο γηα νξγαλσηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη
κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ηνπ ΔΑΠ. Σα απνηειέζκαηα ζηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο
επηκφξθσζεο παξνπζηάδνληαη ζηα πην θάησ ξαβδνγξάκκαηα:
Πριν την επιμόρφωςη

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

γνώςεισ εξΑΕ, ΕΑΠ

ΕΡ_7
ΕΡ_8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Μετά την επιμόρφωςη
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3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

γνώςεισ εξΑΕ, ΕΑΠ

ΕΡ_7
ΕΡ_8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Αθνινπζεί ε γλψκε ησλ ΔΠ γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ξφινπ εμΑΔ θαη
ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή επηκφξθσζή ηνπο ζηελ έλαξμε
θαη ηε ιήμε ηεο επηκφξθσζεο:
Πριν την επιμόρφωςη
10

Διαφορετικότητα ρόλου

5
0
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΠΟΛΥ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΔΕΝ ΕΧΩ
ΓΝΩΜΗ

Μετά την επιμόρφωςη
6
4
2
0

Διαφορετικότητα ρόλου
4
2

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

1
ΠΟΛΥ

Πριν την επιμόρφωςη

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ

Μετά την επιμόρφωςη
προηγοφμενη ςχετική
επιμόρφωςη

προηγοφμενη ςχετική
επιμόρφωςη
ΝΑΙ

ΟΧΙ
67%

ΝΑΙ
33%

ΟΧΙ

43%
57%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.2 Πξνζδνθίεο από ηελ επηκόξθσζε - αμηνιόγεζε
Σα απνηειέζκαηα ησλ πνζνηηθψλ κεηξήζεσλ έδεημαλ φηη νη λένη ΔΠ ηνπ ΔΑΠ
πξνζδνθνχζαλ απφ απηήλ ηελ επηκφξθσζε ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ηνπο
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ξφινπ „πάξα πνιχ‟ (46%) θαη „πνιχ‟ (47%) θαη ε ζπγθεθξηκέλε επηκφξθσζε
ζπλέβαιε ζε απηφ „πάξα πνιχ‟ (86%) θαη „πνιχ‟ (14%). Αθφκε πξνζδνθνχζαλ ηελ
ελίζρπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο ξφινπ „πάξα πνιχ‟ (40%) θαη „πνιχ‟ (27%) θαη ε
ζπγθεθξηκέλε επηκφξθσζε ζπλέβαιε ζε απηφ „πάξα πνιχ‟ (43%) θαη „πνιχ‟ (57%).
Η βειηίσζε ζε ζέκαηα ελίζρπζεο ησλ θηλήηξσλ ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε
ησλ ζπνπδψλ ηνπο επηηεχρζεθε θαηά „πνιχ‟ (71%) θαη „πάξα πνιχ‟ (29%), ζηε
βειηίσζή ηνπο ζε ζέκαηα ελίζρπζεο ηεο απηννξγάλσζεο ησλ θνηηεηψλ θαηά „πνιχ‟
(43%) θαη „πάξα πνιχ‟ (28%), ζηελ ππνζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζηε
δηάξθεηα ησλ Ο θαη ζηε κεζνδηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ίζσο
πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηά „πνιχ‟ (86%) θαη „πάξα πνιχ‟ (14%). Αθφκα ζηελ
ππνζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηε δηφξζσζε, ην ζρνιηαζκφ θαη ηε
βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ θαηά „πνιχ‟ (57%) θαη „πάξα
πνιχ‟ (43%) ζηελ ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνηηεηέο θαηά „πνιχ‟ (57%)
θαη „πάξα πνιχ‟ (29%).
Πριν την επιμόρφωςη

Μετά την επιμόρφωςη
ςυμβουλευτικόσ ρόλοσ

ςυμβουλευτικόσ ρόλοσ
ΛΙΓΟ
0%

ΠΟΛΥ
47%

ΔΕΝ
ΕΧΩ
ΓΝΩΜΗ
7%

ΚΑΘΟΛ
ΟΥ
0%

14%

86%

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
46%

Πριν την επιμόρφωςη

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ

Μετά την επιμόρφωςη
διδακτικόσ ρόλοσ

διδακτικόσ ρόλοσ
ΛΙΓΟ
27%

ΠΟΛΥ
27%

ΚΑΘΟΛ
ΟΥ ΠΑΡΑ
6% ΠΟΛΥ
40%
ΔΕΝ
ΕΧΩ
ΓΝΩΜΗ
0%

Πριν την επιμόρφωςη

ΛΙΓΟ

ΠΟΛΥ
57%

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
43%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΛΙΓΟ

Μετά την επιμόρφωςη
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ΔΕΝ
ΕΧΩ
ΚΑΘΟΛ
ΓΝΩΜΗ
ΟΥ
7%
20%

ενίςχυςη των κινήτρων
ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
13%

ενίςχυςη των κινήτρων

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

29%

ΠΟΛΥ

ΠΟΛΥ
53%

ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

Πριν την επιμόρφωςη
ΔΕΝ
ΠΑΡΑ
ΕΧΩ ΚΑΘΟΛ ΠΟΛΥ
ΓΝΩΜΗ ΟΥ
20%
7%
7%

ΠΟΛΥ

71%

ΛΙΓΟ

ΛΙΓΟ
7%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

Μετά την επιμόρφωςη
αυτοοργάνωςη
φοιτητών

αυτοοργάνωςη
φοιτητών
ΛΙΓΟ
29%

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
28%

ΛΙΓΟ
13%
ΠΟΛΥ
53%

ΠΟΛΥ
43%

Πριν την επιμόρφωςη

Μετά την επιμόρφωςη

αποτελεςματικότητα ςτισ ΟΣΣ
ΛΙΓΟ
13%

ΚΑΘΟΛ
ΟΥ
0%

ΔΕΝ
ΕΧΩ
ΓΝΩΜΗ
13%
ΠΟΛΥ
40%

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
34%

αποτελεςματικότητα ςτισ
ΟΣΣ
ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
14%
ΠΟΛΥ
86%

Πριν την επιμόρφωςη

Μετά την επιμόρφωςη

αντιμετώπιςη προβλημάτων
ΟΣΣ
ΛΙΓΟ
13%
ΔΕΝ
ΕΧΩ
ΠΟΛΥ
ΓΝΩΜΗ
0% 47%

αντιμετώπιςη προβλημάτων
ΟΣΣ

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
40%

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
14%
ΚΑΘΟΛ
ΟΥ
0%

ΠΟΛΥ
86%
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Πριν την επιμόρφωςη
ΔΕΝ
ΚΑΘΟΛ ΕΧΩ
ΟΥ ΓΝΩΜΗ
0%
7%
ΛΙΓΟ
27%

Μετά την επιμόρφωςη

γραπτζσ εργαςίεσ
ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
46%

ΠΟΛΥ
20%

Πριν την επιμόρφωςη
ΚΑΘΟΛ
ΟΥ
7%
ΛΙΓΟ
20%

Πριν την επιμόρφωςη

ΠΟΛΥ
47%

Μετά την επιμόρφωςη
ΛΙΓΟ
14%

ΚΑΘΟΛ
ΟΥ
0%

ΔΕΝ
ΕΧΩ
ΓΝΩΜ
Η…

επικοινωνία
ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
29%

ΠΟΛΥ
57%

Μετά την επιμόρφωςη

Διοικητικά ΕΑΠ
ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
33%

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
43%

ΠΟΛΥ
57%

ΔΕΝ
επικοινωνία
ΕΧΩ
ΓΝΩΜΗΠΑΡΑ
7% ΠΟΛΥ
20%

ΠΟΛΥ
46%

ΛΙΓΟ
20%

γραπτζσ εργαςίεσ

Διοικητικά ΕΑΠ
14% 14%
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
29%

43%

ΠΟΛΥ
ΛΙΓΟ

Οη ΔΠ ζεψξεζαλ ηελ επηκφξθσζε „αξθεηά πιήξε‟ θαη ζεσξνχλ απαξαίηεην „λα
γίλεηαη ε επηκφξθσζε πξηλ ηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο‟. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλέληεπμεο θαηαγξάθεθαλ κεηαμχ άιισλ νη απφςεηο:
ρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε:
 ‘ε απηφ ην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ήζεια λα κάζσ κέρξη πνπ θηάλεη ε
δηθαηνδνζία κνπ, ηη κπνξψ λα θάλσ ήηαλ ιίγν ρανηηθφ θαη αζαθέο απηφ πνπ
είρα ζην κπαιφ κνπ.’
 ‘Θα ήζεια φκσο λα γηλφληνπζαλ ηέηνηα πξάγκαηα πην ζπρλά, πην εμεηδηθεπκέλα
πξάγκαηα θαη θάζε ρξφλν θαηλνχξγηα.’
 ‘Πψο απφ φινπο ηνπο λένπο ΔΠ πνπ παίξλεη ην ΑΠ είκαζηε ηφζνη ιίγνη εδψ.
αλ απνξία...’
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‘Σα κέιε ΓΔΠ δελ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ΔΠ, εγψ έρσ δεη κηα αιαδνλεία,
ζα έπξεπε λα επηκνξθσζνχλ ζηα εμΑΔ θαη λα ζεσξήζνπλ φηη πξέπεη λα
επηκνξθψλνληαη ζπλερψο, δελ είλαη θαθφ λα καζαίλεηο, ίζα-ίζα πνπ είλαη
σξαίν, έρνπκε μεράζεη ηη καο αξέζεη λα θάλνπκε. Γη΄απηφ ζα έπξεπε λα
αιιαρζεί ε ηδέα πνπ έρνπκε γηα λα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε, ζα
είλαη πάξα πνιχ σξαίν. Απηφ ρξεηαδφκαζηε, ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ θαη ηα
management skills.’
 ‘Με βνήζεζε ζηνλ αλαζηνραζκφ, αιιά κε βνήζεζε θαη πάξα πνιχ φηη άθνπζα
ηηο απφςεηο, ηηο απνξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ππνινίπσλ απφ άιιεο ΘΔ’.
ρεηηθά κε ηηο Ο:
 ‘Πξψηα απ’ φια λα θαηαιάβσ ηη ζεκαίλεη λα είζαη ΔΠ γηαηί θη απηφ ήηαλ πνιχ
νκηριψδεο θαη κπνξψ λα πσ φηη ζηελ πξψηε ΟΓΠ (Οκάδα Γηδαθηηθνχ
Πξνζσπηθνχ) πνπ θάλακε δελ κνπ κίιεζε θαλέλαο γη’ απηφ, είρα ηελ εληχπσζε
κέρξη πνπ ήξζα εδψ ζην ζεκηλάξην φηη νη Ο είλαη κάζεκα θαη απ’ φ,ηη
θαηάιαβα πνιινί απηφ θάλνπλ, θάλνπλ έλα κάζεκα, ζρνιηάδνπλ θάπνηεο
εξγαζίεο θαη ηέινο!’
 ‘Θα ήηαλ θαιφ λα ππήξραλ παξαδείγκαηα απφ Ο ζπγθεθξηκέλα, λα γίλνληαη
δει. θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο Ο πξναηξεηηθά απφ θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα ην
θάλεη θαη λα ζρνιηαζηεί θαινπξναίξεηα απφ ηνπο ππφινηπνπο σο είδνο
κηθξνδηδαζθαιίαο ψζηε λα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε ζε απηφ ζε ηξίηε ή ηέηαξηε
θάζε.’
 ‘Πνηφ ήηαλ ην πξφβιεκα θαη πψο αληηκεησπίζηεθε ζεηηθά ή αξλεηηθά, αλψλπκα
βέβαηα, λα γίλεη ε θνηλνπνίεζε-δεκνζίεπζε αλψλπκα, γηαηί πνιχ πην άλεηα ζα
αηζζαλφκαζηε λα πνχκε έλα παξάδεηγκα. Δίλαη θαιφ λα αθνχο απφ ηελ εκπεηξία
ηνπ αιινπλνχ θαη ηδηαίηεξα πψο μεπέξαζε κε management skills απηφ ην ζέκα.’
ρεηηθά κε ηα δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα ηνπ ΔΑΠ:
 ‘Θα ήζεια κηα παξνπζίαζε ησλ νξγαλσηηθψλ θαη δηνηεθεηηθψλ ζεκάησλ, εγψ
γηα παξάδεηγκα δελ θαηάιαβα πψο ιεηηνπξγεί ην θφξνπκ ή ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
δίλεη ε βηβιηνζήθε, λα καο ηα παξνπζηάζεη θάπνηνο πην αλαιπηηθά θαη λα κελ
πεξηκέλνπκε λα βξνχκε κέζα απφ ην site ηνπ ΔΑΠ (αλνίγεη παξάζπξα,
μαλααλνίγεη παξάζπξα θαη μαλα-καλά θιπ. εκέλα κνπ θάλεθε ρανηηθφ...)’
ρεηηθά κε ηε δεμακελή ηδεψλ/εκπεηξηψλ σο ηκήκα ελφο κεραληζκνχ ππνζηήξημεο:
 ‘Θα ήηαλ πάξα πνιχ σξαίν απηφ λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε, ε δεμακελή ηδεψλ.’
 ‘Θα είλαη κηα πνιχ ππνζηεξηθηηθή θίλεζε πξνο ηα κέιε ΔΠ θαη θπξίσο πξνο
ηνπο επηκνξθνχκελνπο, ηνπο θνηηεηέο κε ηε ρξήζε πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ,
PowerPoint, αθνπζηηθά αξρεία, ίζσο θάηη άιιν πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα
δεμακελή ειεχζεξα πξνζβάζηκε ζηνπο θνηηεηέο δηαδηθηπαθά ππφ ηε κνξθή ηεο
βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΠ, πνπ απηήλ ηε ζηηγκή δελ είλαη φηη θαιχηεξν. Αληίζηνηρα
απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ππάξρεη απηφ ην πιηθφ, ζα είλαη έλα θίλεηξν πξνο ηα κέιε
ΔΠ λα πξνζζέζνπλ ηε δηθή ηνπο πηλειηά.’
 ‘Γελ κπνξψ λα είκαη παληνγλψζηεο, απηφ καο έκαζε ε Αγγιία εκάο, φηη
ρξεζηκνπνηείο ην expertise ησλ άιισλ, απηφ δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα.’
 ‘Να θαηαγξαθεί ε εκπεηξία ησλ κέρξη ηψξα ΔΠ δει. θάπνηεο θαηαζηάζεηο πνπ
έρεηε ζπλαληήζεη θαη ίζσο κηα θξηηηθή παξνπζίαζε πψο αληηκεησπίζηεθαλ.’
Αθφκε:
 ‘Να πηνζεηεζεί ε ηδέα ηνπ ζπκβνχινπ γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπ ζπκβνχινπ γηα
ηνπο ΔΠ.’
 ‘Θα ζέιακε θάπνηα βνήζεηα απφ εζάο ηεο εμΑΔ.’
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‘Τπάξρεη δηαρσξηζκφο, άιιν κεηαπηπρηαθφ, άιιν πξνπηπρηαθφ, πνηά είλαη ε
ινγηθή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ; Θέινπλ βνήζεηα νη άλζξσπνη ζε νξηζκέλα
πξάγκαηα. Δίλαη εχθνιν λα απνζαξξχλεηο θάπνηνλ λα κε ζε ξσηήζεη, επεηδή δελ
ην θαηέρεηο ην αληηθείκελν. Γη΄απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξμεη έλαο
ζχκβνπινο απφ εζάο λα καο βνεζάεη, λα δείρλεη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο.’
Οη νπζηαζηηθέο ειιείςεηο πνπ επεζήκαλαλ ζηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο ήηαλ ε
έιιεηςε δηαλνκήο πιηθνχ κεηά ηηο ζπλαληήζεηο θαη ε κε χπαξμε παξαδεηγκάησλ θαη
εθαξκνγψλ ζε θάζε ΘΔ. Οη πξνηάζεηο ησλ ΔΠ γηα κειινληηθέο επηκνξθψζεηο πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηα δπν εξσηεκαηνιφγηα θαη ηελ νκαδηθή ζπλέληεπμε ζπλνςίδνληαη
παξαθάησ:
 λα γίλεηαη ε επηκφξθσζε πξηλ ηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο
 λα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα λέα κέιε ΔΠ
 λα ππάξρεη ζπλδπαζκφο γεληθψλ ζεκάησλ εμΑΔ θαη εηδηθά γηα θάζε ΘΔ
 λα ππάξρνπλ παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο ζε θάζε ΘΔ
 λα γίλεηαη ζπλάληεζε ησλ ΔΠ γηα θάζε ΘΔ μερσξηζηά
 λα ππάξρεη ε θαηαγξαθή θαη κεηάδνζε εκπεηξίαο ΔΠ
 λα ζπγγξαθεί δηδαθηηθφ θαη ελαιιαθηηθφ πιηθφ ζε ζρέζε κε ηελ εμΑΔ
 λα θαζηεξσζεί ε έλλνηα ηνπ ζπκβνχινπ γηα ηνπο θνηηεηέο
 λα θαζηεξσζεί ε έλλνηα ηνπ ζπκβνχινπ γηα ηνπο ΔΠ
 λα δηακνξθσζνχλ πην „εκπλεπζκέλεο‟ πξνδηαγξαθέο ζπγγξαθήο εξγαζηψλ
 λα πξαγκαηνπνηεζεί γισζζηθή επηκφξθσζε ησλ ΔΠ
 λα αλαβαζκηζηνχλ νη γλψζεηο ησλ ΔΠ ζηελ ηερλνινγία
 ε επηκφξθσζε λα γίλεηαη πην εζηηαζκέλα.
Σα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχλ νη ΔΠ ηνπ ΔΑΠ φηη ζα ήηαλ απαξαίηεηα ζε έλαλ
ππνζεηηθφ κεραληζκφ ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζήο ηνπο είλαη:
 ε χπαξμε ζπκβνχινπ ζηελ εμΑΔ ζχκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ηνπ Open
University Αγγιίαο
 επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία πνιχ πξηλ
μεθηλήζεη ε δηδαζθαιία
 λα δηακνξθσζνχλ πην „εκπλεπζκέλεο‟ πξνδηαγξαθέο ζπγγξαθήο εξγαζηψλ θαη
γισζζηθή επηκφξθσζε ησλ ΔΠ
 κηα αξρηθή ελεκέξσζε πην πξαθηηθή απφ ηελ γεληθή πνπ γίλεηαη απφ ηνλ
αθαδεκατθφ ππεχζπλν
 ην δηδαθηηθφ πιηθφ λα έξρεηαη ζηνπο ΔΠ πην ζχληνκα γηα λα έρνπλ ρξφλν
πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πξψηε Ο.
 αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία ησλ ΔΠ κε θάπνηα ζεκηλάξηα
5. Σπδήηεζε
5.1 Γεληθά
Οη πξνζδνθίεο ησλ ΔΠ απφ απηήλ ηελ επηκφξθσζε ήηαλ: λα εκπεδψζνπλ ηε ινγηθή
ηνπ ΔΑΠ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα γίλνπλ
θαιχηεξνη ζην έξγν ηνπο, λα εκβαζχλνπλ θνηλσληνινγηθά θαη θηινζνθηθά ηνλ
ζπζρεηηζκφ ηεο αλνηθηφηεηαο κε ην ΔΑΠ, λα απαληεζνχλ νξγαλσηηθά θαη
αθαδεκατθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο λένπο ΔΠ, ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη
εκπεηξηψλ κε ηα παιαηφηεξα κέιε ΔΠ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεηξήζεσλ ε επηκφξθσζε αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο
ησλ λέσλ ΔΠ, νη νπνίνη δεηνχλ ηελ επέθηαζή ηεο θαη θαηαζέηνπλ ηηο πξνηάζεηο
ηνπο.
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Πιήξεο νκνθσλία ππήξρε ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο ζηελ
αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαζψο θαη ζπζηεκαηηθψλ επηκνξθψζεσλ ζε φινπο ηνπο
ΔΠ κε ζπλδπαζκφ γεληθψλ ζεκάησλ εμΑΔ, γλψζεσλ ηερλνινγίαο θαη εηδηθψλ
παξαδεηγκάησλ θαη εθαξκνγψλ γηα θάζε ΘΔ. Η πιεηνςεθία ησλ ΔΠ ζα ήζειε λα
εθαξκνζηεί ε πξαθηηθή ηνπ mentoring θαη ζην ΔΑΠ, ε αμηνπνίεζε ηεο
εκπεηξνγλσκνζχλεο ησλ παιαηνηέξσλ ΔΠ θαη ηέινο ε απφθηεζε/θαιιηέξγεηα
management skills. Η επηκφξθσζε ζα ‟πξεπε λα είλαη πην επέιηθηε ψζηε λα είλαη
πνιχ πην απνηειεζκαηηθε θαη ζα κπνξνχζε αθφκα, ην ΔΑΠ λα πηνζεηήζεη ηελ
ηαθηηθή ηνπ Open University/UK πνπ δηνξγαλψλεη πάξα πνιιά ζεξηλά ζεκηλάξηα: ησλ
2 ή 3 ή 5 εκεξψλ γηα ηνπο θνηηεηέο θπξίσο αιιά θαη γηα ηνπο tutors.
Γηαπηζηψζεθε φηη νη ΔΠ αγλννχλ (33%) ή γλσξίδνπλ ειάρηζηα (47%) βαζηθέο
νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ ΔΑΠ φπσο νη ΔΔΤΔΜ, Βηβιηνζήθε, Μνλάδα Αμηνιφγεζεο θαη
Δπηκφξθσζεο. Αθφκα αγλννχλ ή γλσξίδνπλ ειάρηζηα ηηο βαζηθέο δηαδηθηπαθέο
ππεξεζίεο ηνπ ΔΑΠ φπσο ε Δμ απνζηάζεσο Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο
(http://lib.eap.gr/) θαη ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ ηεο, ε δπλαηφηεηα
αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνηηεηέο κέζσ πεξηβάιινληνο ηειεδηάζθεςεο
(http://meeting.eap.gr/) ή θφξνπκ. Γηαπηζηψζεθε ε αλάγθε ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα
ηνπ ΔΑΠ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ πηφ πνιχ απ‟ φηη γηα ζέκαηα παηδαγσγηθή
ζεψξεζεο, κεζνδνινγηθήο πξαθηηθήο ηεο εμΑΔ. Αθφκε φηη ελψ ππάξρεη
ζεζκνζεηεκέλε επηκφξθσζε ζηε Μνλάδα Αμηνιφγεζεο θαη Δπηκφξθσζεο, δελ έρεη
ελεξγνπνηεζεί πνηέ.
Έλαο κεραληζκφο ππνζηήξημεο ησλ ΔΠ πνπ ζα αλαπηπρζεί ζε έλα δηαδηθηπαθφ
πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο
πεξίπησζεο, ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη:
 Μηα δεμακελή ηδεψλ, εκπεηξηψλ, φπνπ ζα απνζεθεχεηαη θαη κνηξάδεηαη ε
εκπεηξνγλσκνζχλε ησλ ΔΠ
 Μηα δεμακελή ηερληθψλ δηδαζθαιίαο,
 Μηα δεμακελή θαιψλ θαη θαθψλ πξαθηηθψλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ Ο θαη
θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ,
 Μηα ελεξγή θνηλφηεηα πξαθηηθήο ΔΠ γηα αληαιιαγή απφςεσλ, αλάδξαζε,
αλαζηνραζκφ
 Έλαλ ζχκβνπιν εμ απνζηάζεσο (telementoring)
 Έλαλ απιφ ςεθηαθφ ελεκεξσηηθφ νδεγφ πνπ ζα αλαιχεη ηηο βαζηθέο
νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπ ΔΑΠ θαη ζα πεξηγξάθεη κε πνηνχο
ηξφπνπο αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνηηεηέο θαη
πξφζβαζεο ζε πεγέο πιεξνθφξεζεο.
5.2 Σπκβνιή ηεο έξεπλαο
Η έξεπλα αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, ζηε δηά
βίνπ κάζεζε, θαηλνηφκεο δξάζεηο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ. Απνηππψλεη ηελ ππάξρνπζα
θαηάζηαζε ησλ λέσλ ΔΠ ηνπ ΔΑΠ θαη ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ απαηηνπκέλσλ
ζηνηρείσλ ελφο κεραληζκνχ ππνζηήξημήο ηνπο. Αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο ζα γίλεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ κεραληζκνχ ππνζηήξημεο θαη κε ηε ζπκβνιή ησλ
πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ κάζεζεο ζα αθνινπζήζεη ε πινπνίεζή ηνπ.
5.3 Πξνϋπνζέζεηο – Οξηνζεηήζεηο - Πεξηνξηζκνί
Η ρξεζηκνπνίεζε πνιιψλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ
εγθπξφηεηα ησλ επξεκάησλ κηαο κειέηεο πεξίπησζεο, κέζσ ηεο „ηξηγσλνπνίεζεο‟
(triangulation) εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ζπλεμέηαζε επξεκάησλ. Η
ηξηγσλνπνίεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ ρξνληθή (πξηλ, κεηά ηελ επηκφξθσζε) θαη
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κεζνδνινγηθή
(πνιπκεζνδηθή
πξνζέγγηζε
ζπιινγήο
δεδνκέλσλ:
δπν
εξσηεκαηνιφγηα, νκαδηθή ζπλέληεπμε) ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνθπγήο
παξαπνίεζεο ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηνπ δείγκαηνο θαη λα μεπεξαζηεί ν
“κεζνδνινγηθφο πεξηνξηζκφο”. Σν νθέινο ζπλδπαζκνχ εξγαιείσλ ζηελ παξνχζα
κειέηε εκθαλίδεηαη κε ηηο απφςεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ νκαδηθή ζπλέληεπμε, νη
νπνίεο επηβεβαίσζαλ ηηο απαληήζεηο ηνπ 2νπ γξαπηνχ εξσηεκαηνινγίνπ,
δηεπθξίληζαλ θαη έδσζαλ ζπκπιεξσκαηηθέο θαη ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο.
Κάζε εκπεηξηθή εξγαζία έρεη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο (assumptions) ρσξίο ηηο νπνίεο
δελ ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί. Οη πξνυπνζέζεηο είλαη θαηά νπζία νη ζπλζήθεο πνπ
ππνζέηεη ν εξεπλεηήο φηη ηζρχνπλ. ηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο νη
βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ήηαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ εηιηθξηλείο ζ‟
απηά πνπ απάληεζαλ θαη ζπκκεηείραλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ δηεξεπλάηαη
(ηελ επηκφξθσζε). Οη νξηνζεηήζεηο είλαη επηινγέο πνπ θάλεη ν εξεπλεηήο γηα λα
θαηαζηήζεη ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο εθηθηή (Kroll, 1971: 109). Δπηπιένλ νη
νξηνζεηήζεηο πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
έξεπλαο πέξα απφ ηνλ πιεζπζκφ πνπ κειεηήζεθε. ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο
έξεπλαο νη νξηνζεηήζεηο ήηαλ νη εμήο:
 Η έξεπλα αμηνπνίεζε ζπλδπαζκφ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλέληεπμεο ζπλεπψο
ε ρξήζε ηνπο θαζφξηζε θαη ηνλ ηχπν ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο
 Η έξεπλα δηεμήρζε ζηνπο λένπο ΔΠ ηνπ ΔΑΠ.
 Η έξεπλα δηεμήρζε ζην πιαίζην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο.
Οη πεξηνξηζκνί (limitations) είλαη, είηε παξάγνληεο πνπ δελ κπνξεί ν εξεπλεηήο λα
ειέγμεη, είηε παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νξηνζεηήζεηο ηνπ εξεπλεηή θαη
επεξεάδνπλ ζηελ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα κηαο έξεπλαο (Thomas and Nelson, 1996:
56). ηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ηα απνηειέζκαηά ηεο εγθπξφηεηαο
θαη αμηνπηζηίαο ηεο θιίκαθαο, δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ πέξα απφ ηνλ πιεζπζκφ
γηα ηνλ νπνίν ε θιίκαθα ζηαζκίζηεθε εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο.
πγθεθξηκέλα ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην κηαο πηινηηθήο επηκφξθσζεο
ησλ λέσλ ΔΠ ηνπ ΔΑΠ. Οη ΔΠ δειαδή πνπ ζπκκεηείραλ, έρνπλ ειάρηζηε εκπεηξία
απφ ηε κεζνδνινγία ηεο εμΑΔ φζν θαη ηεο δνκήο ηνπ ΔΑΠ. Μηα γελίθεπζε ζε φινπο
ηνπο ΔΠ θαζψο θαη ζε άιια ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε ζα ήηαλ
ιαλζαζκέλε. Γηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε ελδερνκέλσο
ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο επηκφξθσζεο ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ ζπλεπψο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα παξεκβαίλνπλ θξίζηκα ζηα ζηνηρεία
(παξάγνληεο, ζπλαηζζήκαηα, θαηαζηάζεηο θ.ά) πνπ ζα δηαθνξνπνηνχλ ηελ εγθπξφηεηα
θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο.
5.4 Μειινληηθέο έξεπλεο
Η έξεπλα κπνξεί λα επεθηαζεί ζην ζχλνιν ησλ ΔΠ γηα λα απνηππσζεί ε ππάξρνπζα
θαηάζηαζε ησλ αλαγθψλ ππνζηήξημήο ηνπο, ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο απφ κηα
επηκφξθσζε θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη ζηνλ κεραληζκφ ππνζηήξημήο ηνπο.
Αθφκε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ θαη
ζηνηρείσλ ζην πιαίζην ελφο κεραληζκνχ ππνζηήξημεο.
6. Σπκπεξάζκαηα
Η εμΑΔ δίλεη ηελ επθαηξία ζε πνιινχο αλζξψπνπο, θπξίσο ελήιηθεο, λα απνθηήζνπλ
δηθαίσκα ζηε κάζεζε, μεπεξλψληαο αξθεηέο δπζθνιίεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.
Πηινηηθέο κειέηεο ηνπ OU/UK δείρλνπλ φηη ε ππνζηήξημε ηνπ θνηηεηή ηείλεη λα γίλεη
ν “θξίζηκνο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία ησλ ζπνπδψλ απφ απφζηαζε” ζπλεπψο έρεη
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πνιχ κεγάιε ζεκαζία ν δηδάζθσλ λα θαηέρεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί επρεξψο φια ηα
κέζα θαη ηηο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο θαη λα ηα πξνζαξκφδεη αλάινγα κε ηνλ θνηηεηή.
Η πξαθηηθή ησλ εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ έρεη δείμεη φηη ε
επηκφξθσζε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ είλαη κηα ππφζεζε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή.
Η δηαδηθαζία ηεο δηαξθνχο επηκφξθσζεο ησλ δηδαζθφλησλ ζε έλα αλνηθηφ
Παλεπηζηήκην απνηειεί κηα ζεκειηψδε επέλδπζε ηνπ ηδξχκαηνο ζηελ αλζξψπηλε αμία
πνπ απνηειεί θαη ηνλ θχξην κνριφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.
ην ΔΑΠ δελ έρεη αλαπηπρζεί κηα ζηξαηεγηθή επηκφξθσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ παξά ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ. Σν κεγάιν “θεθάιαην”
ηνπ ΔΑΠ είλαη νη δηδάζθνληέο ηνπ θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εμΑΔ. Αλ απηφ ην “θεθάιαην” δελ αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα εγρεηξίδηα ηεο ΘΔ, δελ ζα
είλαη πνηέ ηθαλφ λα ελδπλακψζεη θάζε πξννπηηθή αιιαγψλ ζην Παλεπηζηήκην
(Ληνλαξάθεο & Βαβνπξάθε, 2005). Σν ΔΑΠ πξνζέθεξε ζηνπο ΔΠ γηα δχν κφλν
ρξφληα ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ΘΔ ηεο ΑεμΑΔ θαη πξφζθαηα ηελ
πηινηηθή επηκφξθσζε ησλ λέσλ ΔΠ πνπ παξνπζηάζηεθε. Η επηκφξθσζε είλαη
αλαγθαίν λα απνηειέζεη κηα θνηλή πξαθηηθή θαη κηα απφ ηηο θπξίαξρεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΑΠ ζην κέιινλ, ψζηε λα επεξεάζεη απνηειεζκαηηθά ηε
δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή πξάμε ηνπ ηδξχκαηνο. Αθφκα απαξαίηεηε είλαη ε άκεζε
ππνζηήξημε ησλ ΔΠ αμηνπνηψληαο ζπληνληζκέλα, φια ηα επίζεκα φξγαλα θαη θνξείο
ηνπ ΔΑΠ (ΔΔΤΔΜ, Βηβιηνζήθε, Μνλάδα Αμηνιφγεζεο θαη Δπηκφξθσζεο, Οκάδα
Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ). Η πηινηηθή έξεπλα ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε βηβιηνξαθηθή επηζθφπεζε ζα απνηειέζνπλ ηνλ νδεγφ ζηε κειέηε
ζθνπηκφηεηαο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα αλαπηπρζεί σο κεραληζκφο
ππνζηήξημεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΑΠ.
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