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EDITORIAL
Η Επιστηµονική Εταιρεία «Ελληνικό ∆ίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης» µέσα από το περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ και έχοντας ως βασικό
σηµείο αντίληψης ότι οι επιστηµονικοί προβληµατισµοί και η παραγωγή γνώσης θα πρέπει να
είναι προσβάσιµοι και ελεύθεροι σε όλους, συνεχίζει την ανοικτή πολιτική του για τα άρθρα
του περιοδικού. Χωρίς κόστος ή άλλους περιορισµούς, το περιοδικό είναι ανοικτό για κάθε
ενδιαφερόµενο, κάθε ερευνητή και επιστήµονα, ο οποίος διερευνά σχετικά ζητήµατα του
επιστηµονικού πεδίου.
Μετά το ειδικό αφιέρωµα για τη µεταπτυχιακή έρευνα και την επίβλεψη των
διπλωµατικών εργασιών, δηµοσιεύουµε τον Τόµο 5, τεύχος 1 του 2009 του περιοδικού
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. Τα άρθρα, όπως όλα τα προηγούµενα άλλωστε, έχουν κριθεί
ανώνυµα από δύο τουλάχιστον κριτές και έχουν διαµορφώσει µια ευρύτητα θεµάτων και
γνωστικών αντικειµένων του πεδίου.
Το πρώτο άρθρο της Χριστίνας Σολοµωνίδου µε τίτλο «Constructivist design and
evaluation of interactive educational software:
a research-based approach and
examples»είναι ένα σηµείο αναφοράς για τις απόψεις του εποικοδοµητισµού στη µάθηση και
στην εφαρµογή του στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών
λογισµικών. Προτείνει ένα µοντέλο, το οποίο βασίζεται σε απόψεις σπουδαστών και
αποτελείται από τρία στάδια: α) βασική έρευνα στις υπάρχουσες απόψεις και αντιλήψεις των
σπουδαστών, ανάγκες και εννοιολογικές δυσκολίες, β) σχεδιασµός του λογισµικού, ο οποίος
βασίζεται στις εννοιολογικές δυσκολίες και ανάγκες, αξιολόγηση και γ) εφαρµογή του
λογισµικού και αξιολόγησή του µέσα σε ένα περιβάλλον εποικοδοµητιστικής µάθησης, η
οποία βασίζεται στις εννοιολογικές αλλαγές και στην κατασκευή της γνώσης των
σπουδαστών.
Το κείµενο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό διότι συνεισφέρει στο διάλογο και τον
προβληµατισµό για την όλη διαδικασία της ανάπτυξης του διδακτικού υλικού, που είναι ο
σχεδιασµός, η εφαρµογή, η αξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισµός του υλικού αυτού. Η
συνεισφορά του κειµένου επικεντρώνεται τέλος στα κριτήρια που επιλέγει ο δηµιουργός του
υλικού.
Είµαι σίγουρος ότι το άρθρο αυτό θα αποτελέσει αντικείµενο διαλόγου και
ανταλλαγής απόψεων για όλους τους ερευνητές που ερευνούν και ασχολούνται µε το
διδακτικό υλικό και τα κριτήρια των διαδικασιών δηµιουργίας του. Θα επανέλθουµε όµως σε
αυτό.
Το δεύτερο άρθρο µε τίτλο «Συναισθήµατα και ∆ιαδικτυακή - εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση: Το Παράδειγµα της Κύπρου» είναι των Μ. Ζεµπύλα, Μ. Θεοδώρου και Α.
Παυλάκη από το Ανοικτό Πανεπιστήµιο της Κύπρου. Με πλούσια εµπειρία στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, οι συγγραφείς µελετούν το ρόλο των συναισθηµάτων των φοιτητών
σε δύο µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου κατά τον
πρώτο χρόνο λειτουργίας τους. Τα ευρήµατα αυτής της έρευνας είναι εξαιρετικά σηµαντικά
για κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα που χρησιµοποιεί συστήµατα ανοικτής ή / και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Υποστηρίζουν ότι όσο το δυνατόν συντοµότερα πραγµατοποιείται η εξοικείωση
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των φοιτητών µε τις ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο πιο πολύ θα
ενισχυθεί η επικοινωνία µε συµφοιτητές και καθηγητές – συµβούλους. Επίσης, ο
προγραµµατισµός και η σωστή διαχείριση του χρόνου από τη µεριά τους µπορεί θα ενισχυθεί,
έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα αρνητικά συναισθήµατα.
Στην εφαρµογή σχετικών µοντέλων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το δεύτερο άρθρο
έρχεται ως απόρροια του πρώτου και το συµπληρώνει. Ο λόγος επικεντρώνεται στη σχέση
του διδακτικού υλικού σε ανάλογο περιβάλλον και στη χρήση του στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, το διδακτικό υλικό, το οποίο µπορεί να ακολουθεί διαφορετικές
µορφές και να είναι πολυµορφικό, αξιολογείται µε βάση ποιοτικά κριτήρια εφαρµογής του.
Αν λοιπόν το υλικό αυτό συνεισφέρει στην µείωση των αρνητικών συναισθηµάτων των
φοιτητών, τότε η αποτελεσµατικότητά του βρίσκεται σε έναν καλό δρόµο µαθησιακής
διαδικασίας.
Στο τρίτο άρθρο του περιοδικού φιλοξενείται το κείµενο της Α. Κουλικούρδη µε τίτλο
«Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: πρόσβαση για όλους». Η έρευνά της επικεντρώνεται στους
σπουδαστές µε αναπηρία (ΑµεΑ) και εστιάζει σε ζητήµατα ενσωµάτωσής τους στο
σχεδιασµό και τη διανοµή υπηρεσιών πληροφόρησης. Το κείµενο επισηµαίνει τον ουσιαστικό
ρόλο των βιβλιοθηκών, της νοµοθεσίας και των υποστηρικτικών τεχνολογιών και τονίζει την
ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στους τοµείς της on-line προσβασιµότητας, της πληροφοριακής
συµπεριφοράς των ΑµεΑ στο χώρο της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.
Μια εφαρµογή Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Τι είδους συσκευές
απτικής ανάδρασης και εφαρµογές χρειαζόµαστε στην εκπαίδευση; Οι απαιτήσεις, οι
προδιαγραφές και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από ένα IST πρόγραµµα» καταγράφουν οι
Χριστοδούλου, Γαρυφαλλίδου, Ιωαννίδης, Παπαθεοδώρου και Στάθη από το Πανεπιστήµιο
της Πάτρας στο τέταρτο άρθρο του τεύχους αυτού. Η εργασία µελετά το ερώτηµα εάν η
τεχνολογία των Haptics (συσκευές απτικής ανάδρασης που επιτρέπουν στον χρήστη εικονικά
να αγγίζει αντικείµενα και να αισθάνεται δυνάµεις) θα µπορούσε να ενσωµατωθεί
αποτελεσµατικά στη διαδικασία διδασκαλίας στα σχολεία, καθώς επίσης και εάν αυτή η
τεχνολογία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να βελτιώσει την κατανόηση ορισµένων
επιστηµονικών εννοιών. Μερικά αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα έρχονται από τους ίδιους τους
χρήστες (µε την συµπλήρωση ειδικών ερωτηµατολογίων), τα οποία υποστηρίζουν την άποψη
ότι οι Haptic συσκευές µπορούν να είναι σηµαντικά επωφελείς στην εκπαίδευση των
µαθητών σε όλες τις βαθµίδες.
Στο πέµπτο άρθρο του τεύχους παρουσιάζεται το ερευνητικό άρθρο των Α.
Παρασκευά και ∆. Ψύλλου µε τίτλο «∆ιερεύνηση της ενεργητικής συµµετοχής και
αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών στην εξ Αποστάσεως συνεργασία τους στο πλαίσιο της
επιµόρφωσή τους στην περιοχή των ρευστών». Από το ΠΤ∆Ε του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης οι συγγραφείς µελετούν τις µεταβλητές που φαίνεται να
επηρεάζουν συνεργατικές µεθοδολογίες, οι οποίες εφαρµόζονται σε εξ αποστάσεως
προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών.
Στο έκτο άρθρο του τεύχους η Ισµήνη Βασιλείου από το University of Plymouth
παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον κείµενο βιβλιογραφικής επισκόπησης µε τίτλο «Blended
Learning: The transformation of Higher Education Curriculum». Μέσα από την έρευνά της
επαναδιαπραγµατεύεται και αναλύει ζητήµατα στρατηγικών για την ανάπτυξη της
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αλληλεπίδρασης και της ενεργητικής µάθησης. Στοιχεία που αποτελούν το κεντρικό σηµείο
πολλών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και έχουν άµεση εξάρτηση από τα χαρακτηριστικά
των σπουδαστών, την υποστήριξή τους και από επιχειρησιακά θέµατα.
Στο έβδοµα άρθρο οι Κ. Χαµπιαούρης, Αρ. και Α. Ράπτη και ο Π. Αναστασιάδης µε
τίτλο «Μία σύνθετη διδακτική παρέµβαση στα πλαίσια ενός υβριδικού - οµαδοσυνεργατικού
µαθησιακού περιβάλλοντος µε τη χρήση της δικτυακής τεχνολογίας»
ερευνούν τον
παιδαγωγικό σχεδιασµό µίας σύνθετης διδακτικής παρέµβασης µε τη δηµιουργία ενός
καινοτόµου, οµαδοσυνεργατικού µαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο περιλαµβάνει την
τηλεδιδασκαλία και την τηλεσυνεργασία.
Όλα τα άρθρα, το καθένα µε τον τρόπο του, εµπλουτίζουν πολλά ζητήµατα της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και προβληµατίζουν τον αναγνώστη σε σειρά θεµατικών πεδίων, τα
οποία διερευνήθηκαν συστηµατικά από τους ερευνητές. Επίσης, τα άρθρα αυτά µπορούν να
αποτελέσουν αφορµή για έναν διάλογο στα επιµέρους θέµατα, πράγµα το οποίο είναι
σηµαντικότατο για την βιβλιογραφία του πεδίου.
Καλή µελέτη

Αντώνης Λιοναράκης
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