
158 
 

 

Research Papers in Language Teaching and Learning 
Vol. 2, No. 1, January 2011, 158-162 
ISSN: 1792-1244 
Available online at http://rpltl.eap.gr 
This article is issued under the Creative Commons License Deed. Attribution 3.0 
Unported (CC BY 3.0) 

  
 
 

Η εξ αποστάσεως Ειδίκευση Καθηγητών Ξένων Γλωσσών στο ΕΑΠ: 
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Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τους άξονες των Ανοικτών Συστημάτων Εκπαίδευσης που 
υιοθέτησε το ΕΑΠ όπως επίσης και τη νέα διάσταση και αντίληψη στην παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού, στην αξιολόγηση και στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης που διακρίνονται στην εξ 
αποστάσεως Ειδίκευση Καθηγητών Ξένων Γλωσσών. Τέλος κατατίθενται συμπεράσματα με βάση τις 
επιστημονικές ανακοινώσεις της Διεθνούς Ημερίδας. 
 

 
 
Im vorliegenden Artikel werden die Achsen der offenen Bildungssysteme vorgestellt, die von der 
griechischen Fernuniversität (EAP) adoptiert wurden. Außerdem werden die neue Dimension und das 
neue Konzept bei der Herstellung von Unterrichtsmaterial, bei der Bewertung und den Unterrichts- 
und Lernbedingungen im Aufbaustudium von Fremdsprachenlehrern dargestellt. Schließlich werden 
Schlussfolgerungen  anlässlich der Beiträge während der Internationalen Tagung gezogen. 
 
 
 
 
Εισαγωγή 
 
Η ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)  αποτέλεσε για την ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα μια εναλλακτική εκπαιδευτική παρέμβαση στο συμβατικό τριτοβάθμιο επίπεδο1

 

 
και δεν επεδίωξε να αποτελέσει αντιδιαστολή στην υπάρχουσα στατική και συντηρητική δομή του 
εκπαιδευτικού συστήματος αλλά συμπλήρωμα (Λιοναράκης, 1999: 2, 3). Ως εκ τούτου ήταν μια 
απάντηση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε καθαρά πρακτικό επίπεδο σε προβληματισμούς σχετικά με 
παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτό αποδεικνύει και η 
επιτυχής και αδιάλειπτη λειτουργία 10 συναπτών ετών των πρώτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
του ΕΑΠ, εκείνων της εξ αποστάσεως Ειδίκευσης των Καθηγητών Ξένων Γλωσσών (1998-2009).  

 

                                                 
1 Κατά τον Rumble (1982) «το Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό δημοκρατικό 
πείραμα του 20ού αιώνα, έγινε πραγματικότητα και άνοιξε τους δρόμους της ελεύθερης πρόσβασης του κόσμου στην 
Παιδεία σε μία συντηρητική Αγγλία» (Λιοναράκης, 1998: 159). 
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Η φιλοσοφία της Ανοικτής Εκπαίδευσης 
 
Καθόλη τη διάρκεια της Διεθνούς αυτής Ημερίδας και στις επιστημονικές ανακοινώσεις των 
συμμετεχόντων έγινε αισθητή η θετική αποδοχή του ΕΑΠ από την ελληνική κοινωνία και η ανάγκη 
εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης ιδιαιτέρως στον χώρο των μεταπτυχιακών σπουδών. Η 
ευελιξία των Προγραμμάτων Σπουδών στο ΕΑΠ και η υιοθέτηση του αρθρωτού συστήματος στο ΕΑΠ 
δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή «να διαμορφώνει ο ίδιος τη φυσιογνωμία του διπλώματός του» 
(Λιοναράκης, 1999: 9· Λιοναράκης & Λυκουργιώτης, 1998: 32) και με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι 
μορφωτικές επιλογές του φοιτητή (Λιοναράκης & Λυκουργιώτης, 1998: 81· Ματραλής & 
Λυκουργιώτης, 1998: 89). Η αμεσότερη πρόσβαση, η δυνατότητα ελεύθερων επιλογών Θεματικών 
Ενοτήτων από διαφορετικά προγράμματα σπουδών όπως και η συνεπαγόμενη μεγαλύτερη 
μορφωτική διαφοροποίηση των αποφοίτων αποτελεί ουσιαστικό σημείο στη σχέση Θεματικών 
Ενοτήτων και αρθρωτού συστήματος. Η ευελιξία στο αρθρωτό σύστημα δεν έγκειται μόνο στην 
ελευθερία επιλογών των φοιτητών Θεματικών Ενοτήτων που ανήκουν σε διαφορετικές Σχολές, αλλά 
και στη δυνατότητα του ίδιου του ΕΑΠ να καταργήσει, να μετονομάσει, να συγχωνεύσει Θεματικές 
Ενότητες όπως επίσης και να δημιουργήσει νέες. Προκειμένου μια Σχολή να ακολουθήσει τις 
επιταγές της συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας, «το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να 
ανασυνδυάσει Θεματικές Ενότητες, να καταργήσει ορισμένες παλαιές και να αναπτύξει κάποιες 
καινούργιες» (Ματραλής & Λυκουργιώτης, 1998: 92), κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στο συμβατικό 
Πανεπιστήμιο και το οποίο ενδεχομένως να σήμαινε και κατάργηση ενός τμήματος. 
 
Κατά τον Βεργίδη (1998: 103) «τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των ανοικτών συστημάτων 
εκπαίδευσης ανταποκρίνονται στο σκοπό της ριζικής βελτίωσης του επιπέδου εκπαίδευσης των 
εργαζομένων» και αυτό αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία, στα οποία έγκειται η επιτυχία των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης Καθηγητών Ξένων Γλωσσών στο ΕΑΠ, όπως έγινε φανερό 
στις περισσότερες ανακοινώσεις.   
 
Η αρχική επιδίωξη του ΕΑΠ να δώσει «απαντήσεις ποιοτικών διαστάσεων σε μια σειρά 
παιδαγωγικών ερωτημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, την 
αξιολόγηση και τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης» (Λιοναράκης, 1999: 4) έχει επιστεγαστεί 
με επιτυχία κατά τη λειτουργία του τα τελευταία χρόνια. Η υιοθέτηση του αρθρωτού συστήματος 
σπουδών και η δυναμική των Θεματικών Ενοτήτων αποτελούν την καινοτόμο βάση στο ΕΑΠ. Η 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής πράξης «μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει τη 
δυνατότητα να επηρεάσει και να βελτιώσει την ποιότητα της συμβατικής τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης» (Λιοναράκης, 1999: 13). Η αμφίδρομη αυτή σχέση μεταξύ ανοικτού και συμβατικού 
Πανεπιστημίου οδηγεί σε μια εκπαιδευτική δυναμική, η οποία διατηρώντας «ανοικτά και 
συμβατικά» χαρακτηριστικά προάγει την εκπαιδευτική πραγματικότητα και οδηγείται σε ένα 
ποιοτικό αποτέλεσμα.  
 
Η εξ αποστάσεως Ειδίκευση των Καθηγητών Ξένων Γλωσσών 
 
Κατά τον Λιοναράκη (1999: 1) «οι εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και γεωγραφικοί λόγοι για 
την ίδρυση του ΕΑΠ είναι αναμφισβήτητοι και αποδεκτοί από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα». 
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να 
διασφαλιστεί ο φιλοσοφικός πυρήνας των ανοικτών συστημάτων, ο οποίος βασίζεται στη 
δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών και πρόσβασης (Λιοναράκης & Λυκουργιώτης, 1998: 31), η 
λειτουργία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στον τομέα Ειδίκευσης Καθηγητών Ξένων 
Γλωσσών  ακολούθησε τον αρχικό φιλοσοφικό πυρήνα της ανοικτής εκπαίδευσης γενικότερα και 
εναρμόνισε την πορεία της με τις εκάστοτε νέες και καινοτόμες δράσεις του ΕΑΠ κατά την διάρκεια 
της δεκαετούς αυτής λειτουργίας (1998-2009).  
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Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως  δομημένο σύστημα παιδαγωγικών αντιλήψεων και εκπαιδευτικής 
μεθοδολογίας παρουσίασε και εφάρμοσε μια νέα διάσταση και αντίληψη στην παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού, στην αξιολόγηση όπως επίσης και στις διαδικασίες διδασκαλίας και 
μάθησης.  
 
Η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού έχει ως αναπόσπαστα εργαλεία εκπαίδευσης τα 
οπτικοακουστικά μέσα και οι νέες τεχνολογίες, ενώ ο ρόλος του κριτικού αναγνώστη στην 
παραγωγή του έντυπου υλικού δίνει ποιοτική διάσταση στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Επιπλέον, η 
κατάργηση του ενός και μοναδικού συγγράμματος συντάσσεται υπέρ της διερευνητικής μάθησης 
και επιστημονικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία πολυμορφικού υλικού υποστηρίζει 
την συνθετική παρουσίαση βιβλιογραφικών κειμένων καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις 
διαστάσεις του κάθε γνωστικού αντικειμένου και παράλληλα η ευέλικτη ένταξη μέσων, εργαλείων 
εκπαίδευσης, νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών ψηφιοποιημένης εκ αποστάσεως Βιβλιοθήκης 
προσδίδουν χαρακτήρα εξέλιξης και συνεχούς αναπροσαρμογής στις αλλαγές και εναλλαγές που 
επιτάσσει η κοινωνία. Ως εκ τούτου τα χαρακτηριστικά αυτά του εκπαιδευτικού υλικού 
δραστηριοποιούν τον φοιτητή, δημιουργούν περιβάλλον πρόσφορο για μάθηση και εκπαίδευση.  
 
Για την βελτίωση όχι μόνο του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και της παροχής εκπαίδευσης στο 
σύνολό της, η εισαγωγή ενός συστήματος αξιολόγησης της εκπαιδευτικής πράξης, του 
εκπαιδευτικού υλικού, των διδασκόντων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της 
εξασφάλισαν την ποιοτική διάσταση στην εξ αποστάσεως Ειδίκευση Καθηγητών Ξένων Γλωσσών. Ο 
Κόκκος (1999: 83) τονίζει ότι «ο ακριβής προσδιορισμός των στόχων, η διασύνδεσή τους όχι μόνο με 
τα θέματα του περιεχομένου αλλά και με τις ακολουθητέες εκπαιδευτικές τεχνικές, η αναλυτική 
περιγραφή των τελευταίων, καθώς και ο προσανατολισμός τους προς την ενεργητική συμμετοχή 
των εκπαιδευομένων, αποτελούν βασικά στοιχεία για την εξασφάλιση της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας κάθε εκπαιδευτικής πρακτικής». Η αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών αναφέρεται στην αξιολόγηση διαδικασιών και αποτελεσμάτων που 
καλύπτουν την διερεύνηση του επιπέδου των προσφερομένων σπουδών, της παραγωγής νέας 
γνώσης (ερευνητικό έργο), αλλά και του επιπέδου διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών. 
 
Το αρθρωτό σύστημα εκπαίδευσης με βασικό συστατικό του τη Θεματική Ενότητα ως 
ολοκληρωμένο διεπιστημονικό γνωστικό πεδίο, η εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών που 
είναι πιο κοντά στην αγορά εργασίας και καλύπτουν κενά πολλών ειδικοτήτων στο μεταπτυχιακό 
επίπεδο της κατάρτισης και εξειδίκευσης Καθηγητών Ξένων Γλωσσών, ο διαχωρισμός της 
διδασκαλίας από τη μάθηση ως δύο κύριων συνιστωσών της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό 
της αλλά και ρόλος του διδάσκοντα στο ΕΑΠ ως υποστηρικτή και εμψυχωτή2

 

 οριοθετούν 
πρωτόγνωρο εκπαιδευτικό περιβάλλον τουλάχιστον για την συμβατική εκπαίδευση σε ανώτατο 
επίπεδο.  

Συμπεράσματα 
 
Ενώ οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών αποτελούν αλλαγές κυρίως στο θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης και όχι τομή στην παιδαγωγική διάσταση της εκπαιδευτικής 
και παιδευτικής τακτικής, στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση το ΕΑΠ αποτέλεσε ένα ουσιαστικό 
βήμα εξέλιξης και προόδου. Η εναλλακτική αυτή εκπαιδευτική παρέμβαση αναφέρεται σε νέα 
εκπαιδευτική μεθοδολογία και μια νέα φιλοσοφική αντίληψη στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο. 
Κατά την διάρκεια της Ημερίδας έγινε αντιληπτό μέσα από την πληθώρα των ερευνών που 

                                                 
2 Στο σημείο αυτό ο Κόκκος (1998: 145) σημειώνει ότι ο καθηγητής-σύμβουλος «χρειάζεται να έχει την ετοιμότητα στη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης να επιφέρει τροποποιήσεις στον αρχικό προγραμματισμό, ανάλογα με τις αντιδράσεις 
των διδασκομένων, τις δυσκολίες που προκύπτουν, το κλίμα που διαμορφώνεται». 
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παρουσιάστηκαν η αποδοχή αλλά και το υψηλό ποσοστό ικανοποίησης που έχουν δώσει οι 
σπουδές στα μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης Καθηγητών Ξένων Γλωσσών στο ΕΑΠ.  
 
Οι κατηγορίες των ομιλιών που παρουσιάστηκαν αφορούσαν ερωτηματολόγια και επεξεργασία 
αυτών, γενικές εφαρμογές και ανακοινώσεις-αφορμές για επιστημονικό διάλογο. Η ανάλυση των 
ερωτηματολογίων δίνει απαντήσεις ποιοτικών διαστάσεων σε εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά αλλά και 
σε θέματα λειτουργίας και διοίκησης του ΕΑΠ. Σε μελλοντική συνάντηση ένα μεγαλύτερο δείγμα 
έρευνας θα έδινε πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα για την φοίτηση στα 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Ειδίκευσης Καθηγητών Ξένων Γλωσσών στο ΕΑΠ, καθώς το 
ποσοστό συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική έρευνα ήταν μικρό σε σχέση με τον φοιτητικό 
πληθυσμό του ΕΑΠ. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι πτυχές των Προγραμμάτων Σπουδών που 
παρουσιάστηκαν ήταν γενικού περιεχομένου, δεν εστίαζαν στις ξένες γλώσσες καθαυτές αλλά στα 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τους και στις γενικότερες αρχές που τα διέπουν, που 
ταυτίζονται στο μεγαλύτερο τμήμα τους με τις αρχές των ανοικτών συστημάτων εκπαίδευσης.  
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανακοινώσεων αφορούσε την εξ αποστάσεως Ειδίκευση των 
Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας, ακολούθησε η Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και κατόπιν 
των Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας, επιβεβαιώνοντας ακόμη και σε αυτό το επίπεδο την ιεραρχική 
κατάταξη των γλωσσών.  
 
Η πολυμορφικότητα της ανοικτής εκπαίδευσης έγινε ορατή σε εφαρμογές που παρουσιάστηκαν 
κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ενώ παράλληλα μέσα από θεωρητικές εισηγήσεις διαπιστώθηκε η 
οριοθέτηση του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που εισήγαγε το ΕΑΠ στην ελληνική κοινωνία.  
 
Η Διεθνής αυτή Ημερίδα με τίτλο «Η Εξ Αποστάσεως Ειδίκευση των Καθηγητών Ξένων Γλωσσών στο 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 1998-2009: Παρόν και Μέλλον» αποτελεί αφορμή αλλά και 
αποτυπώνει την ανάγκη για επιστημονικό διάλογο όχι μόνο για το μέλλον της ανοικτής εκπαίδευσης 
αλλά και το μέλλον και την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα.  
 
Το ΕΑΠ με την ίδρυσή του κάλυψε τα κενά των συμβατικών Πανεπιστημίων. Η κοινωνική και 
επιστημονική όμως επιταγή ύστερα από 10 χρόνια ύπαρξης στον ελληνικό χώρο υποδεικνύει την 
ανάγκη για ανανέωση και εμπλουτισμό, για αναπροσαρμογή των Θεματικών Ενοτήτων στα 
προγράμματα σπουδών κατάρτισης και ειδίκευσης Καθηγητών Ξένων Γλωσσών, στις ανάγκες και 
απαιτήσεις των φοιτητών ώστε το ΕΑΠ και οι προσφερόμενες από αυτό σπουδές να είναι 
ανταγωνιστικές σε σχέση με την προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης Καθηγητών 
Ξένων Γλωσσών από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα.  
 
Είναι γεγονός ότι η δυναμική των τριών διαστάσεων που καινοτόμησε το ΕΑΠ ως ανοικτό σύστημα 
εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού υλικού, του ρόλου του καθηγητή-συμβούλου, των φοιτητών και 
της αμφίδρομης επικοινωνίας τους βρήκε πρόσφορο έδαφος στην ελληνική κοινωνία και 
δημιούργησε μια νέα εκπαιδευτική κοινότητα οπλισμένη με αυτήν τη δυναμική· δυναμική, η οποία 
καλλιεργεί τη μάθηση και τη συνεχή διερευνητική διάθεση του ανθρώπου.  
 
Author’s e-mail:  melinalaina@yahoo.gr  
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