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Περίληψη
Η εκπαιδευτική διαδικασία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσεγγίζει το
μοντέλο της μικτής μάθησης, αφού συνδυάζει τη διδασκαλία από απόσταση και την
πρόσωπο-με-πρόσωπο μάθηση μέσω των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων, οι
οποίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας. Προκειμένου να
επιτευχθούν οι στόχοι μιας ΟΣΣ, ζωτικής σημασίας είναι η σωστή προετοιμασία και η
οργάνωση του περιεχομένου της από τον Καθηγητή-Σύμβουλο. Στην παρούσα
εργασία, προτείνουμε ένα μοντέλο διεξαγωγής ΟΣΣ που βασίζεται σε στοιχεία μικτής
μάθησης και αξιοποιεί τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Κ-Σ έχει τη
δυνατότητα να οργανώνει ορθότερα το περιεχόμενο της ΟΣΣ και να επιτυγχάνει τη
συμμετοχικότητα και τη συνεργατικότητα των φοιτητών, πριν, κατά τη διάρκεια, και
μετά το πέρας αυτής.
Λέξεις-Κλειδιά: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση,
Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, Μικτή Μάθηση, ΤΠΕ
1. Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων στο ΕΑΠ
Η παρούσα έρευνα αφορά στον εντοπισμό προβλημάτων και παραγόντων που
επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξΑΕ)
και ειδικά τον ρόλο των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο. Το ΕΑΠ αποτελεί το μοναδικό επίσημο φορέα Ανοικτής και Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αποστολή του είναι η εξ αποστάσεως παροχή
προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και
την αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας
(Αποστολή ΕΑΠ, 2015).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές παρακολουθούν Θεματικές
Ενότητες, υποστηρίζονται από Καθηγητές-Συμβούλους (Κ-Σ) και συμμετέχουν σε
ΟΣΣ διάρκειας 4 ωρών, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και αίθουσες, στις οποίες
συναντούν τους Κ-Σ ώστε να αναπτυχθεί γνωριμία και επικοινωνία μεταξύ αυτών, να
αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να γίνει κατανοητό το γνωστικό αντικείμενο
της ΘΕ (Η προσφορά των σπουδών από το ΕΑΠ, 2015). Οι ΟΣΣ αποτελούν σημαντικό
στοιχείο στη διεργασία της μάθησης δεδομένου ότι προσφέρουν τη δυνατότητα
ανάπτυξης αλληλεπίδρασης, κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργατικότητας μεταξύ
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διδάσκοντα και διδασκόμενων (Κόκκος κ.α., 1998). Είναι σημαντικό ο Κ-Σ και οι
φοιτητές να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι πριν τη διεξαγωγή μιας ΟΣΣ. Οι
Κόκκος κ.α. (1998) προτείνουν ο Κ-Σ πριν την συνάντηση «να ενημερώνει όσο γίνεται
πληρέστερα τους φοιτητές σχετικά με τη θεματολογία της συνάντησης και τη μεθοδολογία
που πρόκειται να ακολουθηθεί, να παρέχει σαφείς οδηγίες για τη μορφή της
προπαρασκευής που χρειάζεται να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές και τέλος να
ενημερώνει τους φοιτητές για τα βιβλία, τις εργασίες, τα υλικά κτλ. που χρειάζεται να
φέρουν μαζί τους».
Η ένταξη κατάλληλων εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) σε ένα Πρόγραμμα εξΑΕ είναι ζωτικής σημασίας. Το ΕΑΠ έχει ήδη υιοθετήσει
Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems, LMS) με σκοπό
την ενίσχυση και διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συνεισφορά μας αφορά
στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την προώθηση, ενσωμάτωση και
υπόδειξη νέων εργαλείων. Οι προτάσεις μας υλοποιούνται στο σύστημα Moodle,
ωστόσο δεν στερούνται γενίκευσης.
2. Μικτή Μάθηση και το μοντέλο flipped learning
Η ανάπτυξη και υιοθέτηση σύγχρονων και ασύγχρονων τεχνολογιών
επικοινωνίας στο χώρο της μάθησης έδωσε την ευκαιρία να αξιοποιηθούν οι
δυνατότητες τόσο της εξ αποστάσεως όσο και της πρόσωπο-με-πρόσωπο (face to face)
εκπαίδευσης. Ο συνδυασμός των παραδοσιακών τρόπων με την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση αναφέρεται ως μικτή μάθηση (blended learning). Πρόκειται για καινοτόμο
μοντέλο μάθησης που χρησιμοποιεί πολλαπλές μαθησιακές μεθόδους. Προτείνει μια
λύση προσαρμογής της μάθησης στις ανάγκες των ατόμων και αντιπροσωπεύει τη
δυνατότητα ολοκλήρωσης των καινοτόμων τεχνολογικών επιτευγμάτων που
προσφέρονται από την ηλεκτρονική μάθηση με την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή
που προσφέρονται στην παραδοσιακή μάθηση (Kaye, 2003).
Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της μικτής μάθησης είναι πολλά. Ενδεικτικά
αναφέρουμε πως η χρήση μιας πλατφόρμας μικτής μάθησης με συνεχή ροή
δραστηριοτήτων, ανατροφοδότηση και αλληλεπίδραση, μπορεί να αυξήσει την
συμμετοχή των εκπαιδευομένων (Simon de Guia, 2015). Η μικτή μάθηση παρέχει
μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την αξιοποίηση του χρόνου των φοιτητών και
παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά εγκατάλειψης της μαθησιακής διαδικασίας σε σχέση με
τα μαθήματα που υλοποιούνται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου και δεν
περιλαμβάνουν δια ζώσης συναντήσεις (King & Arnold, 2012).
Ο συνδυασμός δια ζώσης και ηλεκτρονικής μάθησης βοηθά τους εκπαιδευτές
να χρησιμοποιήσουν ποικιλία τεχνικών διδασκαλίας και συμβάλει στην επίτευξη των
μαθησιακών αποτελεσμάτων (Vaughan, 2007). Επίσης, ικανοποιούνται οι
διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν από τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ των
εκπαιδευομένων καθώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλαπλά μαθησιακά κανάλια
(Gogos, 2015).
2.1 Η προσέγγιση flipped learning στο ΕΑΠ
Στη βιβλιογραφία, π.χ. στο (Blended Learning Definitions, 2015),
περιγράφονται διάφορα μοντέλα μικτής μάθησης. Στην παρούσα εργασία
επικεντρωνόμαστε στο μοντέλο μικτής μάθησης αντεστραμμένη τάξη (flipped
classroom), το οποίο συνδυάζει πρόσωπο-με-πρόσωπο ομαδικές μαθησιακές
δραστηριότητες με την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ουσιαστικά, ότι γίνεται σε μια
κλασσική τάξη μεταφέρεται εκτός τάξης και το αντίστροφο, με τις παραδοσιακές
διαλέξεις που πραγματοποιούνται σε μια φυσική τάξη να δίνουν την θέση τους σε
ενεργητικές συνεργατικές δραστηριότητες (Abeysekera & Dawson, 2015). Το μοντέλο
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αποτελείται από δύο μέρη: από διαδραστικές δραστηριότητες που υλοποιούνται σε
πρόσωπο-με-πρόσωπο συναντήσεις και από εξατομικευμένη διδασκαλία μέσω Η/Υ
(Bishop & Verleger, 2013).
Βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ΕΑΠ είναι οι ΟΣΣ. Οι
φοιτητές μελετούν μόνοι τους το εκπαιδευτικό υλικό και στις ΟΣΣ συζητούνται
πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και εμπλουτίζονται οι γνώσεις που έχουν ήδη
αποκτηθεί. Τα παραπάνω ενισχύονται από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που
θέτουν στο επίκεντρο της διαδικασίας τον φοιτητή και τις ανάγκες του. Από το πλαίσιο
μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται οι ΟΣΣ και τον τρόπο που ορίζονται τα μοντέλα
μικτής μάθησης, φαίνεται πως ο συσχετισμός είναι άμεσος. Η διδασκαλία στο ΕΑΠ
προσεγγίζει το μοντέλο μικτής μάθησης flipped classroom, αφού συνδυάζει στο
μεγαλύτερο μέρος τη διδασκαλία από απόσταση η οποία εναλλάσσεται με τη δια
ζώσης μάθηση μέσω ενός μικρού αριθμού από ΟΣΣ.
3. Καταγραφή Αναγκών ως προς την ΟΣΣ: απόψεις διδασκόντων και
διδασκομένων
Στην παρούσα ενότητα γίνεται καταγραφή και ομαδοποίηση των αναγκών και των
προτάσεων που προκύπτουν από τη μελέτη ερευνητικών πηγών αναφορικά με τη
διεξαγωγή των ΟΣΣ. Βασικές πηγές αποτέλεσαν οι Διπλωματικές Εργασίες (ΔΕ)
φοιτητών του ΕΑΠ που το γνωστικό τους αντικείμενο εστίασε στη διεξαγωγή κυρίως
ποσοτικών-εμπειρικών ερευνών που αφορούσαν απόψεις, προβλήματα και προτάσεις
φοιτητών για τη βελτίωση της διεξαγωγής των ΟΣΣ. Οι ΔΕ αποτέλεσαν μια αξιόπιστη
και πλούσια πηγή πληροφοριών, μιας και (α) εκπονήθηκαν από φοιτητές της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΕΚΠ, ΕΚΕ) και (β) υποστηρίχθηκαν από Κ-Σ που το
γνωστικό τους αντικείμενο αφορά στην εξΑΕ και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
3.1 Τι δυσχεραίνει τη μάθηση σε μια ΟΣΣ: οι απόψεις των φοιτητών
Η μη αποδοτική διεξαγωγή μιας ΟΣΣ οφείλεται στην κακή οργάνωση και
προετοιμασία του Κ-Σ (Βασιλογιάννης, 2007). Αυτό που δυσχεραίνει τη μαθησιακή
διαδικασία είναι όταν ο σχεδιασμός του περιεχομένου της ΟΣΣ πραγματοποιείται από
τον Κ-Σ όχι πιο πριν αλλά κατά τη διάρκεια της. Οι φοιτητές προτείνουν οι Κ-Σ να
έρχονται προετοιμασμένοι με συγκεκριμένο πλάνο στις ΟΣΣ, έχοντας συγκεντρώσει
και ομαδοποιήσει τις απορίες των φοιτητών που λαμβάνουν πριν τις ΟΣΣ ακόμα και
από προηγούμενα έτη (Πολουθάκη, 2012).
Ένας άλλος παράγοντας που δυσκολεύει την αποτελεσματικότητα των ΟΣΣ
είναι η περιορισμένη χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών, οι οποίες καθιστούν
τη μαθησιακή διαδικασία πιο άμεση και αποτελεσματική (Βασιλογιάννης, 2007)
(Πολουθάκη, 2012) (Βερέμης, 2011) (Δέσκας, 2008) (Τζουτζά, 2007). Μια πρόταση
είναι οι Κ-Σ να υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία ενημερώνοντας τους φοιτητές
σχετικά με τη θεματολογία και τη μεθοδολογία της ΟΣΣ, παρέχοντας σαφείς οδηγίες
για την προετοιμασία που πρέπει να κάνουν οι φοιτητές (Βασιλογιάννης, 2007) και
προετοιμάζοντας ασκήσεις βασισμένες σε απορίες φοιτητών (Πολουθάκη, 2012).
Επίσης, η ανάγκη για συνεχή επικοινωνία στο μεσοδιάστημα των ΟΣΣ των
φοιτητών τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Κ-Σ είναι εύλογη (Πολουθάκη, 2012). Οι
περισσότεροι φοιτητές επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις ΟΣΣ (παρόλο που δεν είναι
υποχρεωτική) διότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσωπική ακαδημαϊκή πρόοδο
τους (Βασιλογιάννης, 2007) (Πολουθάκη, 2012) (Βερέμης, 2011) (Δέσκας, 2008)
(Τζουτζά, 2007). Η σύνδεση των πεπραγμένων μιας ΟΣΣ με τις επόμενες ημέρες και
την επόμενη προγραμματισμένη ΟΣΣ είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Προς
αυτήν την κατεύθυνση έχουν σημειωθεί αξιοσημείωτες προσπάθειες. Π.χ. κάθε ΘΕ
υποστηρίζει το δικό της χώρο συζητήσεων (forum) για τη συνεχή επικοινωνία
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φοιτητών με τους Κ-Σ. Η αξιοποίηση των χώρων συζητήσεων, δημιουργώντας
στοχευμένα θέματα συζήτησης (topics), θα ενισχύσει τη συμμετοχικότητα των
φοιτητών σε ένα σταθερό επίπεδο.
Επιπρόσθετα, διαρκές είναι το αίτημα για την οργανωμένη συγκέντρωση
αποριών από τον Κ-Σ, την καταγραφή των επεξηγήσεων που δίνονται στο πλαίσιο της
ΟΣΣ αναφορικά με τις ΓΕ καθώς και τη συγκέντρωση των συνήθων λαθών που
συναντά ο Κ-Σ κατά τη διόρθωση των ΓΕ (Βασιλογιάννης, 2007) (Πολουθάκη, 2012)
(Βερέμης, 2011) (Δέσκας, 2008) (Τζουτζά, 2007). Η καλή οργάνωση των αποριών
πριν την ΟΣΣ καθώς και των λαθών που συναντώνται κατά τη διόρθωση των ΓΕ
αποτελούν την πηγή μιας καλά δομημένης συζήτησης. Η καταγραφή μέρους του
περιεχομένου των ΟΣΣ μέσω βιντεοσκόπησης αποτελεί πρόταση των φοιτητών για την
βελτίωση του σχεδιασμού της ΟΣΣ και κατά συνέπεια της μαθησιακής τους εμπειρίας.
3.2 Τι δυσχεραίνει τη μάθηση σε μια ΟΣΣ: οι απόψεις των διδασκόντων
Σύμφωνα με την Τζουτζά (2007), οι Κ-Σ θεωρούν ότι η ελλιπής επικοινωνία
μεταξύ των μελών που λαμβάνουν μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τα
μεσοδιαστήματα ανάμεσα στις ΟΣΣ αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα για την
αποτελεσματικότητα των ΟΣΣ. Επίσης, επισημαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη ενός
καλύτερου σχεδιασμού της διάθρωσης των ΟΣΣ ώστε να προβλέπονται καταστάσεις
όπως απουσία φοιτητών, πρόωρη αποχώρηση, κ.ά. Άλλοι παράγοντες ανασταλτικοί ως
προς την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τις ΟΣΣ αποτελούν (α) ο
μεγάλος αριθμός των φοιτητών που τις παρακολουθούν, (β) η παρουσία φοιτητών με
διαφορετική εμπειρία στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, (γ) η ελλιπής συμμετοχή των
φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της εκπόνησης από αυτούς
προαιρετικών εργασιών, (δ) η ελλιπής συμμετοχή των φοιτητών στον προσδιορισμό
των θεμάτων που θα απασχολήσουν μια ΟΣΣ και τέλος, (ε) η μη ενιαία αντιμετώπιση
των ΓΕ στις ΟΣΣ, ανάλογα με τη ΘΕ.
Οι προτάσεις βελτίωσης που προτείνουν οι φοιτητές και οι Κ-Σ συγκλίνουν
στην αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. Και οι δύο πλευρές αναφέρονται σε
προβλήματα οργάνωσης και διεξαγωγής μιας ΟΣΣ που αφορούν: (α) στη σωστή
διαχείριση του χρόνου, (β) στην εφαρμογή και χρήση περισσοτέρων ενεργητικών
εκπαιδευτικών τεχνικών, (γ) στην ελλιπή έως και ανεπαρκή υλικό-τεχνική υποδομή,
και τέλος (δ) στην ελλιπή επικοινωνία των εμπλεκομένων μεταξύ διαδοχικών ΟΣΣ.
4. Μοντέλο υποστήριξης ΟΣΣ
Στην παρούσα ενότητα θα μας απασχολήσει η βελτίωση του υπάρχοντος
μοντέλου της διεξαγωγής των ΟΣΣ και η ενίσχυση του με τεχνολογικά εργαλεία και
εκπαιδευτικά μέσα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια αυτής αλλά και πριν και μετά. Σύμφωνα
με τους Κόκκος κ.α. (1998) προβλέπεται η προετοιμασία του Κ-Σ ως προς το στάδιο
που προηγείται μιας ΟΣΣ και αφορά τη διάθρωση της και την προετοιμασία του
εκπαιδευτικού περιεχομένου. Επίσης προτείνεται ένα σύνολο εκπαιδευτικών τεχνικών
που αφορά το στάδιο της διεξαγωγής της ΟΣΣ. Θα λέγαμε ότι η εν λόγω προετοιμασία
αποτελείται από κάποια βασικά βήματα χωρίς όμως να δίνεται ένας οργανωμένος και
δομημένος τρόπος διεξαγωγής των σταδίων. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια
προσπάθεια για την αποτύπωση τριών βασικών καταστάσεων που χαρακτηρίζουν μια
δυναμική διαδικασία μάθησης καθώς και την ένταξη ΤΠΕ σε αυτήν. Το πρώτο βήμα
προς την κατεύθυνση αυτή είναι η μελέτη του πλαισίου διεξαγωγής μιας ΟΣΣ και ο
εντοπισμός τυχόν αδυναμιών που παρουσιάζει. Το επόμενο βήμα είναι η καταγραφή
των προτάσεων που θα εστιάζουν στις εν λόγω αδυναμίες και στην υλοποίηση τους.
Κατά τη διάρκεια της μελέτης λαμβάνονται υπόψη όλες οι αρχές της εξΑΕ και της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
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4.1 Σχηματική απόδοση και ανάλυση του προτεινόμενου μοντέλου
Το προτεινόμενο μοντέλο υποστήριξης μιας ΟΣΣ (Σχήμα 1) συνθέτει μια
κυκλική/επαναληπτική διαδικασία συναρτήσει του χρόνου, όπου η ΟΣΣ αποτελεί τον
κεντρικό κόμβο (κατάσταση) αυτής. Μια ΟΣΣ συνδέεται τόσο με το χρονικό διάστημα
πριν τη διεξαγωγή της («ΠΡΙΝ») όσο και μετά την διεξαγωγή της («ΜΕΤΑ»). Η
κεντρική κατάσταση «ΟΣΣ» αφορά τον χρόνο πραγματοποίησης της ΟΣΣ στη φυσική
αίθουσα.
Οι
καταστάσεις
αυτές
επηρεάζονται από και συνδέονται άμεσα
με δύο βασικές συνιστώσες: (α) την
«Επικοινωνία» και (β) την «Εξέλιξη
Δραστηριοτήτων», οι οποίες και θα μας
απασχολήσουν στη συνέχεια της μελέτης
μας.
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η
επιτυχής έκβαση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας σε μια ΟΣΣ εξαρτάται άμεσα
από την κατάσταση που περιγράφει τι
διεξάγεται ή και τι πρέπει να διεξαχθεί
ΠΡΙΝ από αυτήν έτσι ώστε η ΟΣΣ να
είναι
αποτελεσματική.
Εξίσου Σχήμα 1. Αναπαράσταση μοντέλου υποστήριξης ΟΣΣ
σημαντικός είναι και ο χρόνος που
ακολουθεί ΜΕΤΑ την ΟΣΣ, τόσο για τη διατήρηση των ευεργετικών αποτελεσμάτων
που επιτεύχθηκαν όσο και για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την επόμενη ΟΣΣ. Η
διεξαγωγή της ΟΣΣ έχει πολλές παραμέτρους που πρέπει να συνυπολογιστούν. Εμείς
εστιάζουμε κυρίως σε θέματα επικοινωνίας και εξέλιξης δραστηριοτήτων. Ως προς τη
δομή της ΟΣΣ, μπορεί κανείς να δει ένα ενδεικτικό σχήμα στους Κόκκος κ.α. (1998), η
πιθανή βελτίωση του οποίου θα αποτελέσει μελλοντική κατεύθυνση της έρευνας μας.
4.2 Ανάλυση αναγκών υποστήριξης ΟΣΣ και ένταξη εργαλείων και μέσων ΤΠΕ
Από την καταγραφή των αναγκών (Ενότητα 3) προκύπτει ότι οι καταστάσεις
στις οποίες θα πρέπει να σημειωθούν βελτιώσεις είναι κυρίως το ΠΡΙΝ και το ΜΕΤΑ
την ΟΣΣ. Η ανάλυσης των αναγκών έδειξε ότι αυτό που φαίνεται να δυσχεραίνει την
αποτελεσματικότητα της ΟΣΣ είναι η έλλειψη επικοινωνίας πριν και μετά από αυτήν.
Ακόμα και αν είναι διαθέσιμα τα μέσα (χώρος συζητήσεων ΘΕ, κ.ά.) η χρησιμότητα
και η αξία αυτών υποβαθμίζεται. Επίσης, η έλλειψη δραστηριοτήτων και άλλων
τρόπων διατήρησης της επικοινωνίας και της αποκτηθείσας γνώσης αποτελεί στοιχείο
που συμβάλει στη μη αποτελεσματική έκβαση της μαθησιακής διαδικασίας.
Η προσέγγιση μας μέσω του μοντέλου μικτής μάθησης flipped classroom
έρχεται να ενισχύσει και να συμπληρώσει τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από
τους περισσότερους φοιτητές του ΕΑΠ. Πρόταση μας είναι τόσο η εξ αποστάσεως
μάθηση (πριν και μετά την ΟΣΣ) όσο και η δια ζώσης (κατά τη διάρκεια της ΟΣΣ) να
ενισχυθεί με την ένταξη και χρήση εργαλείων και μέσων ΤΠΕ. Το γεγονός ότι η εξΑΕ
υποστηρίζεται από Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης όπως η ψηφιακή πλατφόρμα
Moodle που αποτελεί τον κύριο ηλεκτρονικό χώρο εκπαιδευτικής διαδικασίας του
ΕΑΠ, ενισχύει την ένταξη εργαλείων ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στη συνέχεια αναφέρουμε ένα σύνολο εργαλείων η χρήση των οποίων μπορεί
να καλύψει τις ανάγκες φοιτητών και Κ-Σ. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες
στοχεύουν στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των κατευθύνσεων που πρέπει να
ακολουθηθούν σε μια ΟΣΣ, και εντάσσονται χρονικά πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια
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αυτής. Οι δραστηριότητες διακρίνονται σε άμεσου ή έμμεσου καθορισμού βάσει του
τρόπου που ο Κ-Σ λαμβάνει ανατροφοδότηση, την οποία θα αξιοποιήσει στη
διαδικασία διεξαγωγής της ΟΣΣ.
4.2.1 Δραστηριότητες Άμεσου Καθορισμού Κατευθύνσεων της ΟΣΣ
4.2.1.1 Χώροι Συζητήσεων
Οι χώροι συζητήσεων (fora) αποτελούν σημαντικό μέσο για την παροχή
αμοιβαίας στήριξης μεταξύ των μαθητών, συναισθηματικής και ακαδημαϊκής μορφής
(Kan & McCormick, 2012). Υποστηρίζουν την εργασία σε ομάδες, συμβάλουν στη
συνεργασία και επιδρούν στη μαθησιακή διεργασία. Επιπλέον είναι κατάλληλοι για
μοντέλα μικτής μάθησης (Andresen, 2009).
Η ένταξη και αξιοποίηση του Χώρου Συζητήσεων (Forum) των ΘΕ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ΠΡΙΝ την ΟΣΣ για τη συγκέντρωση διάφορων θεμάτων που
επιθυμούν οι φοιτητές να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της ΟΣΣ. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί ως χώρος ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των φοιτητών σε ερωτήματα
που ο Κ-Σ θέτει σύμφωνα με την κρίση του ή και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των
φοιτητών τόσο ΠΡΙΝ την ΟΣΣ όσο και ΜΕΤΑ την ΟΣΣ (μέχρι την επόμενη). Τα
θέματα που αναρτώνται στο forum θα μπορούσαν να διαχωρίζονται σε κατηγορίες, με
πιθανά κριτήρια τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς των φοιτητών.
4.2.1.2 Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης
Οι ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης «είναι κοινότητες που διαμορφώνονται
μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων με στόχο τη συνεργατική μάθηση και
υποστηρίζονται από κάποια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης» (Τσιωτάκης &
Τζιμογιάννης, 2011). Οι μαθητές οικοδομούν γνώσεις συμμετέχοντας στην κοινότητα,
συνεργάζονται μεταξύ τους, μοιράζονται ιδέες, λαμβάνουν αποφάσεις, αναζητούν,
διαχειρίζονται, αξιολογούν και διαπραγματεύονται πληροφορίες (Cooper, 2002).
Η χρήση και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης προσφέρει τη
δυνατότητα στους φοιτητές να εκφράζουν τους προβληματισμούς τους, να θέτουν
ερωτήματα και να διατυπώνουν τις σκέψεις τους, τόσο ΠΡΙΝ αλλά και ΜΕΤΑ μια
ΟΣΣ. Έτσι, ο Κ-Σ μπορεί να αναγνωρίζει τις ανάγκες και τις δυσκολίες που συναντούν
οι φοιτητές και να οργανώνει πιο στοχευμένα τη θεματολογία της ΟΣΣ.
4.2.1.3 Δραστηριότητα Επιλογής/Ψηφοφορίας
Η δραστηριότητα της Ψηφοφορίας/Επιλογής (Choice module) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τον Κ-Σ για να θέτει θέματα (topics) που εκτιμά πως απασχολούν
τους φοιτητές (όπως αυτά απορρέουν από το forum) και να τα θέτει σε ψηφοφορία. Το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διαμορφώνει τα θέματα στα οποία ο Κ-Σ θα αφιερώσει
χρόνο στην ΟΣΣ και για τα οποία θα προετοιμάσει κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό.
Σε αυτό το πλαίσιο έχει αναπτυχθεί πιλοτικά ένα Σύστημα Απόκρισης Κοινού
(Audience Response System) που στόχο έχει την βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας
τόσο για τους δια ζώσης όσο και για τους εξ αποστάσεως φοιτητές (Karachristos et al.,
2015). Ο Κ-Σ μπορεί να θέσει ερωτήσεις στους φοιτητές ακόμα και κατά τη διάρκεια
της ΟΣΣ και να λαμβάνει απόκριση μέσω έξυπνων συσκευών σε πραγματικό χρόνο,
σύμφωνα με τη σύγχρονη τάση μάθησης Bring Υour Own Device (Sharples et al,
2014). Οι φοιτητές συμμετέχουν ανώνυμα, το αποτέλεσμα είναι αντιπροσωπευτικό και
άμεσο, και τα δεδομένα που συλλέγονται είναι κατάλληλα για περεταίρω ανάλυση.
4.2.2 Δραστηριότητες Έμμεσου Καθορισμού Κατευθύνσεων της ΟΣΣ
4.2.2.1 Δραστηριότητες Αυτοαξιολόγησης
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Η ανασύνθεση και η χρήση γνωστών δραστηριοτήτων πριν και μετά την ΟΣΣ,
μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο καταγραφής και ένδειξης της προόδου των φοιτητών.
Από την πλευρά του φοιτητή, η ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας που πραγματεύεται
βασικές έννοιες, όπως π.χ. ένα κουίζ, αποτελεί μια ένδειξη αυτοαξιολόγησης των
εννοιών που έχει ή δεν έχει κατανοήσει. Από την πλευρά του Κ-Σ, ένα κουίζ είναι μια
ένδειξη τόσο για το τι μπορεί να δυσκολεύει τους φοιτητές του όσο και για το τι θα
πρέπει να συμπεριλάβει ως παρατηρήσεις στην επερχόμενη ΟΣΣ.
Οι συνήθεις δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης (προαιρετικά ή υποχρεωτικά)
ενδείκνυται να εκπονούνται ΠΡΙΝ την ΟΣΣ ώστε η καταγραφή και η ανάλυση των
γενικότερων συμπερασμάτων να καθορίσει τα σημεία εστίασης της ΟΣΣ. Επίσης, οι
δραστηριότητες αυτές μπορούν να αποτελέσουν και πηγή πληροφοριών οι για την
τελευταία ΟΣΣ του έτους (περίπτωση ΜΕΤΑ την ΟΣΣ) όπου η επαναληπτική φύση
αυτής επιτρέπει την ανασκόπηση των όσων πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι φοιτητές.
4.2.2.2 Μαθησιακά Μονοπάτια
Η ποικιλία δραστηριοτήτων καθώς και η εναλλακτική μορφή παρουσίασης της
πληροφορίας που υποστηρίζει ένα ψηφιακό σύστημα εξΑΕ όπως το Moodle,
αποτελούν πρόκληση για την ερευνητική κοινότητα. Για την υποστήριξη της
μαθησιακής διαδικασίας αναπτύχθηκαν μαθησιακά μονοπάτια (learning paths) με τη
βοήθεια δραστηριοτήτων (όπως το lesson) που προσφέρει το υφιστάμενο σύστημα του
ΕΑΠ (Antonelou et al., 2015). Τα μαθησιακά μονοπάτια στοχεύουν στην καθοδήγηση
της μελέτης των φοιτητών και αποτελούν εναλλακτικό τρόπο μάθησης, τρόπο
αυτοαξιολόγησης του φοιτητή, αλλά και ένα εργαλείο επανάληψης βασικών εννοιών
πριν την εκπόνηση μιας γραπτής εργασίας ή πριν τις Τελικές Εξετάσεις.
Η δραστηριότητα του μαθησιακού μονοπατιού μπορεί να εκπονηθεί ΠΡΙΝ ή
ΜΕΤΑ την ΟΣΣ και η καταγραφή και ανάλυση της πορείας του φοιτητή μπορεί να
δώσει σημαντικά συμπεράσματα στον Κ-Σ προκειμένου να καθορίσει τη θεματολογία
της ΟΣΣ ή το συμπληρωματικό διδακτικό υλικό που θα προτείνει στους φοιτητές του.
4.2.2.3 Κοινωνικά δίκτυα
Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γνωρίσει μεγάλη άνθιση τα τελευταία χρόνια λόγω
της έμφυτης ανάγκης των ανθρώπων για επικοινωνία (Βαγγελάτος κ.α., 2010). Η
ερευνητική κοινότητα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση τους και όσοι
σχεδιάζουν προγράμματα εξΑΕ λαμβάνουν υπόψη τους και τις δυνατότητες των
κοινωνικών δικτύων (Μανούσου & Χαρτοφύλακα, 2011).
Στο προτεινόμενο μοντέλο, μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να
είναι τόπος ανακοινώσεων ποικίλου ενδιαφέροντος. Οι φοιτητές μπορούν να
επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν ιδέες για θέματα του ενδιαφέροντός τους τα οποία
δεν περιορίζονται εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρατηρώντας την
κινητικότητα και την συμμετοχή των φοιτητών σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης
(π.χ. μέσω των αναρτήσεων τους) ΠΡΙΝ την ΟΣΣ, ο Κ-Σ μπορεί να εξάγει χρήσιμα
συμπεράσματα αναφορικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των
φοιτητών (π.χ. μειωμένη επικοινωνία ή ακόμα και αντιπαραθέσεις μεταξύ των
φοιτητών, μειωμένη συμμετοχή) και να προβεί σε ανάλογες δράσεις (π.χ. οργάνωση
ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων).
5. Συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις
Στην παρούσα εργασία προτείνουμε ένα μοντέλο υποστήριξης των ΟΣΣ του
ΕΑΠ, δανειζόμενοι στοιχεία μικτής μάθησης και βασιζόμενοι σε εργαλεία ΤΠΕ. Στο
προτεινόμενο μοντέλο η διεξαγωγή μιας ΟΣΣ απαρτίζεται από τρία χρονικά στάδια, τα
οποία εναγκαλίζονται μέσω της επικοινωνίας και των δραστηριοτήτων που τα
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συνοδεύουν. Επικεντρωθήκαμε στις τελευταίες και παρουσιάσαμε ένα σύνολο
εργαλείων που μπορούν να βελτιώσουν τη μαθησιακή διαδικασία.
Η μελλοντική ερευνητική μας δραστηριότητα αφορά τη μελέτη του ρόλου του
εκπαιδευτικού υλικού κυρίως για άτομα που δεν συμμετέχουν σε μια ΟΣΣ. Η
καταγραφή μέρους της ΟΣΣ και η διάθεση του μέσω wiki ή MOOC θα διευκολύνει
τους απόντες φοιτητές. Επίσης, για την αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου που
διαρκεί η ΟΣΣ σημαντικό βοήθημα για τους Κ-Σ θα αποτελούσε η υιοθέτηση ενός
σχεδίου ΟΣΣ για την καταγραφή όλων των σταδίων της καθώς και των
δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν σε αυτά. Τέλος, φαντάζει ιδανική η χρήση μιας
ενιαίας πλατφόρμας η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα
συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση μιας ΟΣΣ.
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