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Ανοιχτά και εξ Αποστάσεως Μαθήματα 
 

The Greek way to MOOC ? 

 

Tα MOOC (Massively Open Online Courses)… 

 

Για την ώρα πάντως είναι OOC. 

 

Ποια η επίδραση τους στην Εκπαίδευση; 
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Ανοιχτά και εξ Αποστάσεως Μαθήματα: 

μια επανάσταση…; 
 

Για μερικούς τα MOOC είναι (ή θα είναι) μια πραγματική 

επανάσταση: 
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…ή απλά μια ακόμη τεχνο-μόδα; 

Για άλλους τα MOOC είναι (ή θα είναι) μια ακόμη μόδα: 
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Μια αναγκαιότητα 

Σε τελευταία ανάλυση ίσως το ερώτημα να είναι χωρίς 

σημασία. 

Είναι βέβαιο ότι το όλο κίνημα της Openess (ανοιχτότητα;) 

γενικεύεται: ανοιχτό λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ), ανοιχτοί ψηφιακοί 

πόροι, ανοιχτή πρόσβαση, ανοιχτά μαθήματα 

Το online/εξ αποστάσεως αποτελεί μια πραγματικότητα 

καθώς όχι μόνο η μάθηση, αλλά ένα μεγάλο μέρος των 

δραστηριοτήτων γίνεται online/εξ αποστάσεως 
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Άρα.. 

…τα ακαδημαϊκά ιδρύματα είναι κατά κάποιο τρόπο, 

υποχρεωμένα, από τον περίγυρο, από το νέο διεθνές 

οικοσύστημα που δημιουργείται, να προσχωρήσουν στη 

δημοσιοποίηση αυτού του γνωστικού κεφαλαίου τους. 

Βέβαια είναι ένα εγχείρημα όχι απλώς ασυνήθιστο, αλλά 

έως και αντίθετο με τις μέχρι τώρα (ατομικές) πρακτικές… 
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Τα ευρήματα και το θέμα της σημερινής 

εισήγησης 

Αποτελέσματα από έρευνες και προσωπικές εμπειρίες 

Πάνω από όλα: διεθνείς έρευνες 

Έργο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονη) 

ΠΑΜΑΚ 

Έργο μεικτής επιμόρφωσης Β’ επιπέδου 

Διάφορα άλλα μικρο-έργα 
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Τι ακριβώς είναι; (από το site του έργου) 

Στόχοι 

ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων από τα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα 

ανοικτή πρόσβαση σε όλους (όχι μόνο στους 
φοιτητές)  

οριζόντια αναζήτηση 

ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη στο διδακτικό 
προσωπικό για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

αναβάθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών 
τηλεκπαίδευσης 

 

 
Βασικά ευρήματα για τα Α&εξΑ μαθήματα – ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΜΑΚ 20 Σεπτεμβρίου 2013 



9 

Τι ακριβώς είναι; (από το site του έργου) 

ΙΙ 

 Αναβάθμιση της ποιότητας και ποσότητας των 
ψηφιακών μαθημάτων των ιδρυμάτων 

 Ανάπτυξη πολυμεσικού και διαδραστικού 
εκπαιδευτικού περιεχομένου 

 Υποστήριξη για ζωντανή μετάδοση, καταγραφή και 

 δημοσιοποίηση βιντεοδιαλέξεων 

 Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης 

 Αξιολόγηση ψηφιακών μαθημάτων από τους 
χρήστες και βράβευση των καλύτερων 

 Πιστοποίηση δομής ψηφιακών μαθημάτων 

 Σύνδεση με αποθετήρια 
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Τι ακριβώς είναι; (από το site του έργου) 

ΙΙΙ 

 Συντονισμός και υποστήριξη ιδρυματικών δράσεων 

 Βελτίωση της λειτουργικότητας των κεντρικών 
υπηρεσιών 

 Δημιουργία εθνικού σημείου αναζήτησης ψηφιακών 

 μαθημάτων (μεταδεδομένα) 

 Δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και διάχυσης 

 Υποστήριξη της κοινότητας χρηστών - δημιουργών 

 ψηφιακών μαθημάτων 

 Βραβεία για καλύτερα ψηφιακά μαθήματα και 
πρακτικές 

 Δημιουργία εικονικών προγραμμάτων σπουδών 
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Μια παρατήρηση 

Όλα αυτά, όλη αυτή η δραστηριότητα έχει ως ένα και 
μοναδικό στόχο: 

 

Να αυξήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στη 
γνώση στους πολίτες 

 

Στην αύξηση του γνωστικού και συμβολικού 
κεφαλαίου συνολικά, στην κοινωνία 
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Εύρημα Ι 

Η επίτευξη αυτού του στόχου δεν είναι «αυτόματη». 

 

Με άλλα λόγια, η ύπαρξη μεγάλου πλούτου πόρων δε 
σημαίνει αυτόματα πως οι πολίτες θα εκμεταλλευτούν 
τις ευκαιρίες  

– όπως η ύπαρξη βιβλιοθηκών δε σημαίνει πως 
αυτόματα όλοι οι πολίτες διαβάζουν περισσότερο, ή 
όπως οι δυνατότητες για πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και τη γνώση στο Διαδίκτυο, δε 
δημιουργεί αυτόματα ένα τεράστιο πλήθος 
επιμορφωμένων ανθρώπων. 
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Εύρημα Ι <συνέχεια> 

 

Φυσικά σε ορισμένες περιπτώσεις η αξία είναι αναμφισβ’ητητη 

και τεράστια για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που φυσικές, 

πολιτιστικές, γεωγραφικές, οικονομικές συνθήκες δεν 

επιτρέπου την πλήρη, δίχως προϋποθέσεις πρόσβαση  τη 

γνώση. 

 

Αυτό και μόνο δικαιολογεί απολύτως το έργο. Απλώς δε θα 

πρέπει να αναμένεται μια αυτόματη γενίκευση 

 

Μια άλλη πλευρά του έργου λοιπόν… 
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Ι- Ενδεχόμενες αιτίες  

Η ανυπαρξία μιας σχετικής κουλτούρας 

 

Η καλύτερη πρόσβαση δε σημαίνει «ευκολότερη» 
γνώση 

 

Η πολυπλοκότητα της πρόσβασης (τα Αγγλικά, η 
συμβολική «απόσταση» ανάμεσα στον πολίτη και α 
ψηφιακά μαθήματα, τους ψηφιακούς πόρους, η 
δυσκολία εντοπισμού του κατάλληλου 
μαθήματος/πόρου – διάρκεια, θεσμική αναγνώριση, 
διαθεσιμότητα, υποχρεώσεις σπουδαστή…) 
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Εύρημα ΙΙ 

Η μεγάλη πολυπλοκότητα του έργου  

 

διακρίνεται από τις πολυπληθείς και ποικιλόμορφες 
δράσεις που είναι απαραίτητες,  

οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες και  

Αλληλεπιδρούν 

Προβλήματα προτυποποίησης, συμφωνίας, επιβολής 
standards που θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά και να 
εφαρμοστούν από μια κοινότητα (Πανεπιστημιακοί, 
ερευνητές,…) που θα πρέπει να πεισθεί για το έργο, να 
αλλάξει ενδεχομένως νοοτροπία 
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ΙΙ- Ενδεχόμενες αιτίες  

Όπως θα αναφέρουμε ξανά, η ίδια η ιδέα της 
ψηφιοποίησης, της online διάθεσης ψηφιακών πόρων, 
δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνικό, αλλά και 

 

Νοοτροπίας 

Νέων Κοινωνικών πρακτικών  

Νέων μεθόδων διδασκαλίας, πρακτικών μάθησης… 

(π.χ. μάθηση σε κοινότητες, αυτομόρφωση, δεξιότηες 
διαχείρισης του μανθάνειν…) 

Αλλά και από τεχνική άποψη, η τεχνολογία έχει ένα 
ρόλο περιοριστικό και παραγωγικό ταυτόχρονα 
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Εύρημα ΙΙΙ 

Δεν είναι ορθή στρατηγική η «μεταγραφή» των δια 
ζώσης (τυπικών) μαθημάτων στα νέα ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

Ούτε αρκεί η παράθεση κειμένων (π.χ. σε .pdf) για να 
δημιουργηθεί ένα online μάθημα. 
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ΙΙΙ- Ενδεχόμενες αιτίες  

Η «οικονομία» ή ακριβέστερα τα οικοσυστήματα είναι 
εντελώς διαφορετικά. 
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Εύρημα ΙV 

H κατάλληλη διδακτική μέθοδος δεν είναι η συνήθης: 
πάρε την πληροφορία και μάθε την 
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ΙV- Ενδεχόμενες αιτίες  

Ο κονστρουκτιβισμός 
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Εύρημα V 

Επιπλέον κάθε σύστημα έχει τα δικά του, ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά (ασύγχρονα, σύγχρονα, βίντεο κλπ) 

και απαιτεί τις δικές του διδακτικές τεχνικές, τη δική 

του μορφή και οργάνωση του υλικού. 
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V- Ενδεχόμενες αιτίες  

 

 

The Medium Changes the Message 
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Εύρημα VI 

H μοναξιά του σπουδαστή του «μανθάνοντος 

υποκειμένου» 

Τελικά είχε δίκιο ο Vygotsky 
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VI- Ενδεχόμενες αιτίες  

 

 

Θεωρίες μάθησης: μπηχεβιορισμός, κονστρουκτιβισμός, κοινωνικός 

κονστρουκτιβισμός  
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Εύρημα VIΙ 

Τεχνικές ανάπτυξης περιεχομένου (όχι όμως και της 

αλληλεπίδρασης) 

 Syllabus 

 Διαίρεση περιεχομένου με γνωστικά κυρίως κριτήρια 

 Δραστηριότητες 

 Script (σενάριο) για κάθε τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο κοινό και 

τις προτεινόμενες δραστηριότητες 

 Προετοιμασία αλληλεπίδρασης (όταν είναι δυνατόν), υποστήριξης, animation 

 Για βιντεοσκόπηση: προετοιμασία χώρου, ειδικού script, βιντεοσκόπηση 

 Τεστ, ερωτηματολόγια, δραστηριότητες που να δίνουν πληροφόρηση στο 

σπουδαστή 

 Έλεγχος, επανάληψη 
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VIΙ- Ενδεχόμενες αιτίες  

 

 

Έχουν εμπειρικά αποδειχθεί και σύμφωνα με τις θεωρίες   
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Εύρημα VIΙΙ 

Η τεχνολογία υπακούει στο μάθημα και όχι 

αντίστροφα 
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VIΙΙ- Ενδεχόμενες αιτίες  

 

 

The Medium Is Not The Message 
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Εύρημα ΙΧ 

Να ληφθεί υπόψη το ευρύτερο (δυνατό) κοινό 

 

Προσοχή λοιπόν: στις διακρίσεις, γλώσσα, χιούμορ,… 
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ΙΧ- Ενδεχόμενες αιτίες  

 

 

Νέες πρακτικές μάθησης – το μόνο που πραγματικά γνωρίζουμε είναι ότι 

είναι ελληνόφωνο κοινό !  
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Εύρημα Χ 

Βοήθησε του σπουδαστές ώστε να εξοικειωθούν με 

την τεχνολογία και το νέο διδακτικό και μαθησιακό 

στυλ 
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Χ- Ενδεχόμενες αιτίες  

 

 

Η εμπειρία δείχνει ότι η επαφή με την τεχνολογία και 

το νέο στυλ, μπορεί να αποβεί αρνητική, τραυματική, 

αποτρεπτική – χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση και 

υποστήριξη 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας  
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