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 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο  
θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο
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Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα 

Η εθεβηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα δηζδηάζηαηα 

Η επηζηεκνληθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ μεθηλάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα ηξηζδηάζηαηα 

 

 

 

 

 

 

Εηζαγωγή   

 

Ο ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζπλζέηνπλ κία ζεσξία θαη κία θηινζνθηθή ζεψξεζε ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (εμΑΔ). Τα ινγηθά απηά ζπζηήκαηα ζπγθξνηνχλ κε 

επηζηεκνληθφ θαη κεζνδνινγηθφ ηξφπν ηα κέηξα, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα αμηψκαηα 

εθείλα, ηα νπνία ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά ζπληζηνχλ ην ζθειεηφ εξγαζίαο γηα κία 

ζεσξία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Τν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα απηνχ ηνπ 

ζθειεηνχ εξγαζίαο είλαη ε χπαξμε, ε ηεθκεξίσζε, ε αλάπηπμε θαη ε  εμέιημε ηεο 

πνιππινθφηεηάο ηνπ, φπσο άιισζηε ε πνιππινθφηεηα θάζε ζεσξίαο.  

Ωο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ ζπιινγηζκψλ γηα ηε ζεσξία ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο νδεγνχκαζηε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο επξχηεξνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, 

ην νπνίν, ελψ έρεη δερζεί επεξεαζκνχο απφ ζεηξά άιισλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ 

(scientific fields) θαη θιάδσλ (disciplines), δηακνξθψλεη κηα δηθή ηνπ νληνινγία. Η 

νληνινγία απηή ηελ θαζηζηά απηφλνκε θαη αλεμάξηεηε θαη ηεθκεξηψλεη έλα 

επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ επηζθξαγίδεηαη απφ ηε ζεσξία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σην θείκελν πνπ αθνινπζεί ε πξνζέγγηζή καο γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη κηα πξνζέγγηζε πνιπκνξθηθή, ε νπνία νξίδεη ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, φρη κε βάζε κηα θαη κνλαδηθή κεζνδνινγία θαη αληίιεςε 

γηα ην πψο πινπνηείηαη, αιιά κε βάζε κηα πνιπκνξθηθφηεηα πνπ ηεο επηηξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί επέιηθηα, λα πξνζαξκφδεηαη ζε επί κέξνπο ζπλζήθεο θαη λα πξνζαξκφδεη 

ζε απηέο φια ηα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Με 

ζεκείν αλαθνξάο ηνλ ηζρπξηζκφ απηφλ, ε επέιηθηε κνξθή απηήο ηεο εθπαίδεπζεο 

απνηειεί κηα πνιπκνξθηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  
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Πξνιεγόκελα ζηελ απνζαθήληζε ηνπ πεδίνπ  

 

Ο φξνο «εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1970. Δπίζεκα επηιέρζεθε ην 1982, φηαλ ην International Council for 

Correspondence Education άιιαμε ηελ νλνκαζία ηνπ ζε International Council for 

Distance Education. Σήκεξα πιένλ ε νλνκαζία ηνπ Παγθνζκίνπ Σπκβνπιίνπ είλαη: 

International Council for Open and Distance Education.  

Τα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη δηεζλψο ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο καο νδεγνχλ ζε πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην ηη ζπληζηά έλα 

ζχζηεκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Τν ζχζηεκα απηφ δελ απνηειείηαη κφλν απφ 

έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην, αιιά απφ έλα νινθιεξσκέλν εχζξαπζην ππνζχζηεκα πνπ 

ηξνθνδνηεί ζεζκηθά, νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ηηο εθαξκνγέο ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο.   

Ταπηφρξνλα, νη εθαξκνγέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο έρνπλ παξνπζηάζεη κηα 

πιεζψξα  κνληέισλ έρνληαο αλαδείμεη ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη έλαο θαη κνλαδηθφο 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, νχηε κηα κνξθή 

εμάζθεζήο ηεο.  Απηφο ν ηζρπξηζκφο απνξξέεη απφ ηελ ίδηα ηελ πξνζέγγηζε 

νξηζκέλσλ ζεσξεηηθψλ γηα ην ηη είλαη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη απφ ηελ 

πιεζψξα νξηζκψλ θαη εξκελεηψλ γηα απηήλ.  

Η εμ απνζηάζεσο πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη ελψ δαλείδεηαη 

ζηνηρεία ζεσξίαο θαη εθαξκνγψλ απφ άιιεο κνξθέο θαη εκπεηξίεο εθπαίδεπζεο, 

δηαθέξεη απφ απηέο. Απφ ηε κία πιεπξά, ε ίδηα δελ απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν 

ηππηθφ ζχζηεκα ή βαζκίδα εθπαίδεπζεο, φπσο ε πξσηνβάζκηα ή ε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Γελ είλαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ή ηαθηηθή, φπσο ε δηα βίνπ κάζεζε ή ε 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. Οχηε αλήθεη ζηε ζθαίξα ηεο  εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ε 

νπνία απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ ή ειηθίαο θαη, θαηά θχξην 

ιφγν, ζρεηίδεηαη κε ηελ δηα βίνπ κάζεζε θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε. Δπίζεο, 

φπσο  θαη άιια εθπαηδεπηηθά επηζηεκνληθά πεδία, δελ απνηειεί έλα ζχλνιν κε 

νδεγίεο ηνπ ηχπνπ ‘πξαθηηθέο νδεγίεο εθαξκνγήο ηεο’ ή ‘ην αιθαβεηάξη ηνπ θαινχ εμ 

απνζηάζεσο δαζθάινπ’.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ νξίδεηαη νχηε σο θαηάξηηζε κε απαηηήζεηο εμεηδηθεπκέλσλ 

ηθαλνηήησλ γηα ηνπο απνδέθηεο θαη εκπιεθφκελνπο. Γελ είλαη νχηε εθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία, θαηά ηελ νπνία, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.  

Η εμ απνζηάζεσο πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε, σο επέιηθηε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή, 

ζπλδέεηαη κε ηελ απφιπηε ειεπζεξία επηινγψλ ζηα κέζα κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, ζηε δηαρείξηζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο θαη ζηα ζεκεία πνπ εκπιέθνληαη δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

αθνινπζεί έλα αλεμάξηεην κεηξήζηκν δξφκν επηινγψλ, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ 

απηφλνκν επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ πεδίν ζηνλ επξχηεξν ηφπν ησλ επηζηεκψλ ηεο 

αγσγήο. Πνιχ πεξηζζφηεξν, πνπ ην πεδίν ηεο νινθιεξψλεηαη κε ζηνηρεία 

νηθνλνκηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ δεδνκέλσλ, θαη εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

πνιηηηθήο.  

Η άπνςε φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο εθπαίδεπζε, θαηά ηελ νπνία,  

ππάξρεη κηα θπζηθή απφζηαζε κεηαμχ ελφο πνκπνχ θαη θάπνησλ απνδεθηψλ είλαη  

ηνπιάρηζηνλ απιντθή θαη παξαπέκπεη ζε απινπζηεπκέλεο παξεξκελείεο πεξαζκέλσλ  

επνρψλ. Απφ ην 1998 (Lionarakis, 1998) έρεη πξνηαζεί ε έλλνηα ηεο 

πνιπκνξθηθφηεηαο θαη έρεη ηνληζζεί ε πξνβιεκαηηθή θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθή 

δηάζηαζε ηεο «εμ απνζηάζεσο», ε νπνία δελ αλαθέξεηαη ζε εθπαηδεπηηθά ή 
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παηδαγσγηθά δεδνκέλα, αιιά ζηελ απιντθή εξκελεία κηαο θπζηθήο απφζηαζεο.  

Σπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη:  

 
Η πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε πξνηείλεηαη σο όξνο, ν νπνίνο νξηνζεηεί ηε δηάζηαζε ηεο 

απόζηαζεο κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθό πιαίζην  πξνζεγγίζεσλ α) πνηόηεηαο θαη β) 

ρξήζεο κέζσλ θαη εξγαιείσλ. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε από ηε θύζε ηεο ζα 

πξέπεη λα πεξηέρεη εθπαηδεπηηθό πιηθό πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε κάζεζε θαη ηε 

δηδαζθαιία. Τα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί (έληππν πιηθό, νπηηθναθνπζηηθά, λέεο 

ηερλνινγίεο θ.α.) δελ βαζίδνληαη πάληα ζε κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε. Από ηε ζηηγκή 

όκσο πνπ ηα δεδνκέλα απηά θαιύπηνληαη θαη ε εθπαίδεπζε από απόζηαζε θαιύπηεη όρη 

κόλν ηα κέζα, αιιά θαη ηηο αξρέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, ηόηε δηαθνξνπνηείηαη θαη 

δύναηαι να καλείηαι πολυμορθική εκπαίδευζη. Έηζη, ν όξνο ‘πνιπκνξθηθή 

εθπαίδεπζε’ ιακβάλεη κηα ηδηαίηεξε αμία θαη ππνδειώλεη ηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε πνπ 

ιεηηνπξγεί κε αξρέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ζε έλα εμ απνζηάζεσο πεξηβάιινλ 

(Lionarakis, 1998).  

 

Αθφκα παιαηφηεξα, ν Devlin (1989) ζε θξηηηθή απάληεζή ηνπ ζηνλ Holmberg γηα ην 

θαηά πφζν ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο αλεμάξηεηνο 

επηζηεκνληθφο θιάδνο, ζεκεηψλεη φηη: «ε έλλνηα ηεο ‘εμ απνζηάζεσο’ είλαη έλα 

απηνλφεην θαη παξαγλσξηζκέλν ζεκείν αλαθνξάο. Η έλλνηα απηή ζα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηε γεσγξαθηθή θαη ρσξηθή εξκελεία ηεο θαη λα ηεο απνδνζεί έλα 

ςπρνθνηλσληθφ πιαίζην». Μαδί κε ην ςπρνθνηλσληθφ πιαίζην απαξαίηεην είλαη λα 

δνζεί θαη κηα παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε, νη νπνίεο απνζαθελίδνπλ 

ζεηξά ζεκάησλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ δηαθφξσλ ηχπσλ, 

αιιά θπξίσο θαηαηάζζνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζε έλα πεδίν ησλ 

επηζηεκψλ ηεο αγσγήο κε ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνπο επεξεαζκνχο απφ άιια 

επηζηεκνληθά πεδία πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ.  

Η έλλνηα «εμ απνζηάζεσο πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε», ή, πην απιά, «πνιπκνξθηθή 

εθπαίδεπζε» είλαη έλαο φξνο πνπ πξνζδίδεη ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο επηινγήο 

καο. Η έλλνηα «εμ απνζηάζεσο» εμαθνινπζεί λα νξίδεη ηε γεσγξαθηθή θαη ρσξηθή 

δπλαηφηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Η έλλνηα ηεο «εθπαίδεπζεο» ηελ 

θαηαηάζζεη κε αθξίβεηα ζηε ζθαίξα ησλ παηδαγσγηθψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ  

θαη ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο. Η δε έλλνηα ηεο «πνιπκνξθηθήο» νξίδεη ηηο 

πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο επηινγψλ θαη πξνζαξκνγψλ πνπ δηαζέηεη, γηα λα απνηειέζεη 

κηα δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο κε πεξηερφκελν φκνην κε απηφ ηεο ηππηθήο ή άηππεο 

εθπαίδεπζεο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη κνξθήο.   

Η πνιπκνξθηθφηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο αληηπξνζσπεχεη κηα αληίιεςε, 

κηα δηάζηαζε, κηα θηινζνθία θαη κία κεζνδνινγία ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθψλ 

πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Σηελ πξάμε, είλαη πνιπδηάζηαηε, πνιχ – 

ιεηηνπξγηθή, επέιηθηε, καδηθή, εμαηνκηθεπκέλε, δεκνθξαηηθή, πξνζαξκφζηκε, 

πνηνηηθή, απνηειεζκαηηθή, εμ απνζηάζεσο, πξφζσπν κε πξφζσπν, ζπκβαηηθή, 

δηαζεκαηηθή, φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζπκπιεξσκαηηθή, ςεθηαθή θάζε ηχπνπ, κε 

δπλαηφηεηεο πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη πξνζαξκνγψλ.  

Οη πξνζπάζεηεο λα δνζνχλ θάπνηνη νξηζκνί γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

θαλεξψλνπλ ηελ πνιππινθφηεηά ηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγψλ ηεο ζε 

πιεηάδα δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο.  

Έλαο ζπλνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη 

αδχλαηνλ λα δνζεί. Απηφ πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη λα εληνπηζζνχλ νξηζκέλα 

ζεκαληηθά θξηηήξηα εθπαηδεπηηθήο, παηδαγσγηθήο, ρσξνηαμηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο 

κνξθήο θαη, κε βάζε απηά, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, λα πξνζδηνξηζηεί έλαο  

νξηζκφο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο.   
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Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα δηακνξθψλνληαη, φπσο έρνπκε ήδε 

ζεκεηψζεη, κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη, αζθαιψο κε βάζε ηηο 

ρξνληθέο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνπο  

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο. πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί (Ληνλαξάθεο,  

2005):  

 
«Έηζη ινηπόλ γηα ηνλ Hilary Perraton (1988) ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη κηα 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο θαζνδεγείηαη 

από θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη ζε ρώξν θαη ρξόλν ζε απόζηαζε από ηνλ ζπνπδαζηή (ζ. 34).  

Πην κεραληζηηθά, γηα ην Τκήκα Εθπαίδεπζεο ηνπ Office of Educational Research and 

Improvement ησλ Η.Π.Α. (Bruder, 1989) ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ε εθαξκνγή 

ησλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ, ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

ζπνπδαζηέο λα ιακβάλνπλ  θαζνδήγεζε (instruction), ε νπνία πεγάδεη από έλαλ 

απνκαθξπζκέλν θνξέα.   

 

Ο Rumble (1989) ζθηαγξαθεί έλαλ νξηζκφ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε 

βάζε ηέζζεξα ζεκεία:  
 Σε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη: έλαο 

δάζθαινο (teacher) θαη έλαο ή πεξηζζόηεξνη ζπνπδαζηέο, επίζεο έλα ζρέδην – πιηθό 

καζήκαηνο, ην νπνίν ν δάζθαινο είλαη ηθαλόο λα δηδάμεη θαη ν ζπνπδαζηήο πξνζπαζεί 

λα κάζεη.  

 Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη κηα κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ νπνία ν 

ζπνπδαζηήο είλαη θπζηθά μεθνκκέλνο από ην δάζθαιν. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη από κόλε ηεο ή ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο κνξθέο εθπαίδεπζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο πξόζσπν κε πξόζσπν.  

 Σηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε νη ζπνπδαζηέο είλαη θπζηθά μεθνκκέλνη από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό θνξέα, ν νπνίνο ρνξεγεί ηε δηδαζθαιία - θαζνδήγεζε (instruction).  

 Η επηθνηλσλία (contact) δηδαζθαιίαο / κάζεζεο απαηηεί ν ζπνπδαζηήο λα δηδαρζεί, λα 

αμηνινγεζεί, λα ην δνζνύλ νδεγίεο θαη εθεί πνπ είλαη απαξαίηεην, λα πξνεηνηκαζηεί γηα 

ηηο εμεηάζεηο. Απηά ζα πξέπεη λα επηηεπρζνύλ κε επηθνηλσλία θα από ηα δύν κέξε. Η 

κάζεζε κπνξεί λα απνθηεζεί αηνκηθά ή ζε νκάδεο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο 

επηηπγράλεηαη κε ηε θπζηθή απνπζία ηνπ δαζθάινπ.  

 

Γηα ηνλ Keegan (1988), ππάξρνπλ ηέζζεξηο θεληξηθνί άμνλεο πνπ κπνξνχλ λα 

ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηα ζεκεία γηα ηε δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ νξηζκνχ ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο:  

 
 Η Γαιιηθή θπβέξλεζε, σο κέξνο ελόο λόκνπ πνπ ςεθίζηεθε ζηε Γαιιηθή βνπιή ην 

1971, νξίδεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο «ηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία ή δελ 

απαηηεί ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ δαζθάινπ πνπ έρεη αλαιάβεη λα ηελ πινπνηήζεη ζε έλα 

θπζηθό πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο, ή ηελ εθπαίδεπζε ζηελ νπνία ν δάζθαινο βξίζθεηαη 

πεξηζηαζηαθά ή γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο.  

 Σύκθσλα κε ηνλ Borje Holmberg, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαιύπηεη ηηο 

πεξηζζόηεξεο κνξθέο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ επηπέδσλ, θαηά ηηο νπνίεο νη ζύκβνπινη – 

θαζεγεηέο (tutors)  δελ είλαη παξόληεο κε ζπλερή θαη άκεζε επηηήξεζε ησλ 

ζπνπδαζηώλ ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ή ζηνπο ίδηνπο ρώξνπο, σζηόζν νη ζπνπδαζηέο 

σθεινύληαη από ην ζρεδηαζκό, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

θνξέα.  

 Ο Otto Peters έδσζε έκθαζε ζην ξόιν ηεο ηερλνινγίαο, ηνλίδνληαο όηη ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε / δηδαζθαιία (Fernunterricht) είλαη κηα κέζνδνο πνπ 

κεηαδίδεη γλώζε, δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο / ζπκπεξηθνξέο θαη ε νπνία θαζίζηαηαη 

νξζνινγηθή κε ην λα εθαξκνζηεί ζηνλ θαηακεξηζκό ηεο εξγαζίαο θαη ζηηο νξγαλσηηθέο 

αξρέο, θαζώο επίζεο κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ηερληθώλ κέζσλ, ηδηαίηεξα γηα ηελ 

παξαγσγή πςεινύ επηπέδνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε λα 

θαζνδεγήζεη κεγάινπο αξηζκνύο ζπνπδαζηώλ ηαπηόρξνλα όπνπ θαη αλ δνπλ. Η εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη κηα βηνκεραλνπνηεκέλε κνξθή δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο.  
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 Σύκθσλα κε ηνλ Michael Moore ε ζρεηηθή έλλνηα ηεο «εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο» 

νξίζζεθε σο «ε νηθνγέλεηα, ην ζύλνιν δειαδή κεζόδσλ θαζνδήγεζεο (instruction), 

θαηά ηελ νπνία νη πξαθηηθέο ηεο δηδαζθαιίαο εθηεινύληαη μερσξηζηά από ηηο πξαθηηθέο 

ηεο κάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ πνπ ζε κηα ζπλερόκελε θαηάζηαζε ζα 

κπνξνύζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ηελ παξνπζία ησλ ζπνπδαζηώλ, έηζη ώζηε ε 

επηθνηλσλία κεηαμύ δηδάζθνληα θαη δηδαζθνκέλσλ λα δηεπθνιπλζεί κε έληππν πιηθό, 

ειεθηξνληθό, κεραληθό ή άιιν.  

 

 

Με αθνξκή ηνπο παξαπάλσ ηέζζεξηο άμνλεο, ν Keegan φξηζε πέληε βαζηθά ζηνηρεία, 

κε ηα νπνία ζπλέζεζε έλα γεληθφ νξηζκφ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο:  

 
 Ο ζρεδόλ απόιπηνο δηαρσξηζκόο κεηαμύ δηδάζθνληα θαη δηδαζθόκελνπ ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (απηό ηελ δηαθνξνπνηεί από ηε ζπκβαηηθή 

εθπαίδεπζε).  

 Ο επεξεαζκόο ελόο εθπαηδεπηηθνύ θνξέα ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

δηδαθηηθνύ / καζεζηαθνύ πιηθνύ, θαζώο θαη νη παξνρέο ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ησλ 

ζπνπδαζηώλ (απηό ην δηαθνξνπνηεί από ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη ηα πξνγξάκκαηα 

«άλεπ δηδαζθάινπ»)  

 Η ρξήζε έληππνπ πιηθνύ, ερεηηθνύ, νπηηθνύ, βίληεν ή ππνινγηζηή ζην λα ζπλελώζεη ηνλ 

δηδάζθνληα κε ηνλ δηδαζθόκελν θαη λα κεηαθέξεη ην πιηθό ηνπ καζήκαηνο  

 Η παξνρή ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο έηζη ώζηε ν ζπνπδαζηήο λα κπνξέζεη λα σθειεζεί 

έλα δηάινγν (απηό ηελ δηαθνξνπνηεί από δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε)  

 Ο ζρεδόλ απόιπηνο δηαρσξηζκόο ηεο νκάδαο ησλ ζπνπδαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, έηζη ώζηε ν θάζε ζπνπδαζηήο λα δηδάζθεηαη σο κνλάδα θαη 

όρη ζε νκάδεο, κε ηελ πηζαλόηεηα νξηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ γηα ιόγνπο δηδαθηηθήο θαη 

θνηλσληθνπνίεζεο (Keegan ζην Holmberg, 1995, ζει. 5).  

 

Γηα ηνπο Garrison θαη Shale (1987) κέζα ζηε ινγηθή ηεο ρξήζεο πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ Keegan 

ήηαλ πνιχ ζηελή θαη δελ ελαξκνληδφηαλ κε ηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο 

κειινληηθέο δπλαηφηεηεο. Πξφηεηλαλ ηα παξαθάησ ηξία θξηηήξηα, πνπ ζεψξεζαλ σο 

‘νπζηαζηηθά γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο’:  

 
 Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ππνδειώλεη όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμύ δηδάζθνληα θαη δηδαζθνκέλσλ δελ γίλεηαη ζε ζπλερή βάζε.      

 Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

κεηαμύ δηδάζθνληα θαη δηδαζθνκέλσλ κε ην ζθεπηηθό θαη ηε ινγηθή ηεο δηεπθόιπλζεο 

θαη ππνζηήξημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηεί ηε ηερλνινγία γηα λα επηηύρεη ηελ 

απαξαίηεηε ακθίδξνκε επηθνηλσλία  

 
Όιεο νη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο αληαλαθινύλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ επνρή πνπ εθθξάζηεθαλ, θαζώο θαη 

ηνπο θνηλσληθνύο θαη εθπαηδεπηηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο θαη επεξεαζκνύο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ. Η 

πεξίνδνο ησλ δέθα απηώλ εηώλ (1985 – 1995), θαηά ηελ νπνία εθθξάζηεθαλ νη πην πάλσ απόςεηο, είλαη 

ε πεξίνδνο ηεο ηαρύηαηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηδηαίηεξα ησλ πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ, αιιά 

ηαπηόρξνλα θαη ε πεξίνδνο ίδξπζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο ή ζπκβαηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ πηνζεηνύλ εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Τν λα δνζεί έλαο νξηζκόο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε βάζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθό κνληέιν ή κε βάζε ηελ εκπεηξία πνπ θάπνηνο δηαζέηεη, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα απνδώζεη 

πξνζσπηθέο αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνύο. Απηό όκσο πνπ κπνξεί λα γίλεη, ρσξίο λα ππάξρνπλ θόβνη 

απζαίξεησλ πξνζσπηθώλ εθηηκήζεσλ, είλαη λα εληνπηζζνύλ ηα θξηηήξηα θαη νη παξάγνληεο γηα κηα 

αλαιπηηθή εξκελεία ή αθόκα θαη νξηζκό ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο» (Ληνλαξάθεο, 2005). 
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Ίζσο ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη λα δψζνπλ 

ζηνηρεία, ψζηε λα απνηππψζνπλ ηα δεδνκέλα γηα έλαλ νξηζκφ ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο θαη ηα νπνία ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα πάξεη ππφςε ηνπ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο θπζηνγλσκίαο ελφο κνληέινπ εθαξκνγήο, είλαη ηα εμήο:  

 

1. Ο καζεηήο  

2. Ο δάζθαινο (θαζεγεηήο – ζχκβνπινο) 

3. Η κάζεζε  

4. Η δηδαζθαιία 

5. Η επηθνηλσλία  

6. Τν καζεζηαθφ / δηδαθηηθφ πιηθφ (ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε, παξαγσγή θαη 

δηαλνκή ηνπ)  

7. Ο ηφπνο  

8. Ο ρξφλνο  

9. Ο εθπαηδεπηηθφο θνξέαο  

10. Η αμηνιφγεζε  

 

ια απηά ηα θξηηήξηα ζηελ εθαξκνγή ελφο κνληέινπ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιπκνξθηθφηεηα, επειημία, κεηξεζηκφηεηα,  δηεπθφιπλζε θαη 

καζεηηθνθεληξηζκφ. Η εξκελεία ηνπο, φκσο, νξίδεηαη θαη εμαξηάηαη θάζε θνξά αλά 

πεξίπησζε θαη αλά εθπαηδεπηηθφ κνληέιν.  

Μηα δηθή καο πξνζέγγηζε κε παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα γηα έλαλ νξηζκφ 

πνπ αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ ηε θηινζνθία θαη ηε ινγηθή πνπ αλέπηπμε ε 

ζεζκνζεηεκέλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο, είλαη απηή πνπ ηελ νξίδεη   

σο «ηελ εθπαίδεπζε πνπ δηδάζθεη θαη ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή πψο λα καζαίλεη κφλνο 

ηνπ θαη πψο λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα πξνο κία επξεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο» 

(Ληνλαξάθεο, 2005).  

 

 

Τν πεξίγξακκα ηεο ζεωξίαο    

 

Σην ιεμηθφ ηνπ Μπακπηληψηε (1998) ην ιήκκα ‘ζεσξία’ νξίδεηαη σο «ε γλώζε ηνπ 

πώο γίλεηαη θάηη» ή πην αλαιπηηθά «ην ζύλνιν πξνηάζεσλ, ππνζέζεσλ, αξρώλ, ηδεώλ 

πνπ είλαη νξγαλσκέλεο ζε έλα ινγηθό ζύζηεκα, ην νπνίν πεξηγξάθεη ή θαη εξκελεύεη έλα 

θαηλόκελν, γεγνλόο ή ηξόπν δξάζεσο». Δπνκέλσο, έλα ζχλνιν ζέζεσλ, ην νπνίν 

απνξξέεη απφ ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο, έρεη ηε δπλακηθή κίαο 

ζπγθξνηεκέλεο ζεσξίαο, ε νπνία επηηξέπεη ηε ζχλζεζε, ππνζέζεηο, αξρέο, ηδέεο θαη 

πξνηάζεηο κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο πεξηγξάκκαηνο γηα ηελ αλνηθηή θαη εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Απηφ είλαη ην δεηνχκελν ηεο δηθήο καο πξνζέγγηζεο: 

αξρηθά, λα νξηζζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζεσξία, ηελ νπνηαδήπνηε 

εθπαηδεπηηθή ζεσξία, ακέζσο κεηά λα δηεξεπλεζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο θαη ηέινο λα γίλεη ε ζχλζεζε ησλ δχν. Η πξνζέγγηζε απηή, εθ 

πξννηκίνπ, δελ κπνξεί λα είλαη ζηαηηθή θαη κνλφδξνκε, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζέγγηζήο καο ζα είλαη δηαιεθηηθά θαη ακθίδξνκα. Η έλλνηα 

ησλ αμησκάησλ θαη ε ρξήζε ηνπο πξνο δηεξεχλεζε θαη κνξθνπνίεζε δελ κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ δνγκαηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο. Δπίζεο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ δηαθαίλεηαη κία ζπλερήο αιιά δπλακηθή πνιππινθφηεηα, 

πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζε θάζε πξνζπάζεηα πεξηγξάκκαηνο παηδαγσγηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ εξκελεηψλ.  
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Μηα ηζρχνπζα επηζηεκνληθή ζεσξία δελ κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή δφγκαηνο (Russell 

B., 1971). Γηακνξθψλεηαη κέζα απφ ζπζηνηρίεο αμησκάησλ θαη ζπιινγηζκψλ, πνπ 

ζπλζέηνπλ φια ηα ηεθκήξηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη εκπεηξηθά θαη ζεσξεηηθά. 

Ταπηφρξνλα, ακθηζβεηείηαη δηαξθψο απφ θάζε επηζηεκνληθή γσληά θαη δνθηκάδεηαη 

ζηε πξάμε, έσο φηνπ πξνηαζεί κηα λέα βειηησκέλε ζεσξία, πνπ εκπινπηίδεη, 

αληηθαζηζηά ή δηαθνξνπνηεί ηελ ήδε ππάξρνπζα.  

 

Ο Γήκνπ (1990), εξκελεχνληαο ηνπο Popper (1980) θαη Herrmann (1978), ηνλίδεη, γηα 

ηε δηακφξθσζε ηεο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο φηη «κφλν αλ κηα ζεσξία έρεη θαζηεξσζεί 

θαη ηζρχεη, είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί, δειαδή λα αλαθαιπθζνχλ νη ηερλνινγηθέο 

(κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο) ηεο ζέζεο. Οη ηερλνινγηθέο απηέο ζέζεηο, δειαδή ηα 

πξαθηηθά κέηξα γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ, δελ είλαη δπλαηφ λα πξνέξρνληαη απφ 

ινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζεσξίαο. Αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κηα 

ηζρχνπζα ζεσξία γηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα, ζα πξέπεη νη ιχζεηο (ηερλνινγηθέο 

ζέζεηο) ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ λα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηελ έξεπλα, ρσξηζηά απφ 

ηε ζεσξία, θαη φρη λα εμαρζνχλ απφ απηή κφλν σο κηα ινγηθή ζπλέπεηα». Οη ιχζεηο 

απηέο ζα πξέπεη ζε έλα βαζκφ λα θαζνδεγνχληαη απφ ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο. Οη 

ηερλνινγηθέο ζέζεηο, νη νπνίεο νξίδνπλ θαη ηε εκπεηξηθή κεζνδνινγία ησλ γλσζηηθψλ 

πεδίσλ, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ, λα εθαξκνζηνχλ θαη λα δνθηκαζηνχλ, έηζη ψζηε 

λα ελαξκνληζηνχλ κε ηε δεηνχκελε ζεσξία. Τν ζέκα είλαη, φπσο ζπλερίδεη ηελ 

πξνζέγγηζή ηνπ ν Γήκνπ, φηη ζε πεξίπησζε δπζαξκνλίαο, αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηηο 

ηερλνινγηθέο ζέζεηο θαη κεζνδνινγία, ζπκβαίλεη έλα απφ ηα δχν: ή ε ζεσξία δελ είλαη 

«αιεζήο» ή ε ηερλνινγία δελ έρεη ηελ απνδνηηθφηεηα πνπ ε ζεσξία πξνυπνζέηεη. 

Καηαιήγεη δε, ζεκεηψλνληαο, φηη γηα θάζε ηζρχνπζα ζεσξία ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα 

απνδνηηθή ηερλνινγία, δνθηκαζκέλε εκπεηξηθά θαη κεζνδνινγηθά, ή δηαθνξεηηθά, ε 

θάζε απνδνηηθή ηερλνινγία πξνυπνζέηεη θαη κηα ηζρχνπζα ζεσξία. Η πξνο 

δηακφξθσζε ζεσξία πάληα δνθηκάδεηαη ζην εκπεηξηθφ πεδίν. Γηα λα δνθηκαζηεί, 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη επηρεηξεζηαθή: λα νξίζεη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηεο 

επηηξέςνπλ λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα εθαξκνζηεί.  

 

Με ηε ζεκειίσζε ησλ επηζηεκψλ απηφ πνπ ζπλέβε εμ αξρήο ήηαλ ε πξνζπάζεηα ησλ 

επηζηεκφλσλ λα δηαηεξεζνχλ νη ζέζεηο θαη νη αξρέο ηεο θάζε επηζηήκεο ρσξηζηά θαη 

ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγεζεί κηα θνηλή εζηία εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο σο πξνο ηε 

θχζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Carr & Kemmis, 2002). Αλ θαη απηή ε 

δηαδηθαζία είρε δηάξθεηα πνιιψλ δεθάδσλ ρξφλσλ, δηφηη ε εθπαίδεπζε σο 

ζπγθξνηεκέλε ζεσξία άξγεζε λα ζεκειησζεί, θαζψο ήξζε σο απφξξνηα ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ςπρνινγίαο, κπφξεζε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα λα ζπκπιεχζεη κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ λέσλ γηα ηελ επνρή ηνπο επηζηεκψλ, φπσο ηεο ηαηξηθήο, ηεο 

ςπρνινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο.  

 

Ο Hirst (1966) πξνζδηφξηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο σο 

εμήο:  

 

 Δίλαη κηα ζεσξία ζην πιαίζην ηεο νπνίαο δηακνξθψλνληαη θαη 

λνκηκνπνηνχληαη αξρέο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ πνην είλαη ην δένλ γελέζζαη 

φζνλ αθνξά κηα ζεηξά πξαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 Η ζεσξία θαζεαπηή δελ απνηειεί κηα απηφλνκε κνξθή γλψζεο ή κηα 

απηφλνκε επηζηήκε. Γε δηαζέηεη κηα απνθιεηζηηθή, δηθή ηεο ελλνηνινγηθή 

δνκή κε ίδηα ινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, νχηε εηδηθέο δνθηκαζίεο εγθπξφηεηαο. 

Πνιιά απφ ηα θεληξηθά ηεο εξσηήκαηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
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εξσηήκαηα εζηθήο θχζεσο, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κάιηζηα επηπέδνπ 

γελίθεπζεο: είλαη δειαδή εξσηήκαηα πνπ εζηηάδνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή.  

 Η εθπαηδεπηηθή ζεσξία δελ είλαη έλαο θαζαξά ζεσξεηηθφο γλσζηηθφο ηνκέαο, 

ιφγσ ηεο δηακφξθσζεο πξαθηηθψλ αξρψλ ζηελ νπνία ζηνρεχεη. Έρεη 

εληνχηνηο έλα ζχλζεην ραξαθηήξα, αθξηβψο φπσο θαη άιινη παξεκθεξείο 

επηζηεκνληθνί ηνκείο.  

 Η λνκηκνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ ζηεξίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζε 

κνξθέο γλψζεο νη νπνίεο αληινχληαη απεπζείαο απφ ηνκείο φπσο νη ζεηηθέο 

επηζηήκεο, ε θηινζνθία, ε ηζηνξία θηι. Πέξα απφ απηέο ηηο κνξθέο γλψζεο 

δελ απαηηείηαη θακία ζεσξεηηθή ζχλζεζε.  

 

 

Σηελ πεξίπησζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε 

εμαίξεζε ηηο ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο ηνπ Holmberg, δελ αλαπηχρζεθε θάπνηα 

αλαιπηηθή θηινζνθηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηακφξθσζε κηαο ζεσξίαο. Ίζσο νη ιφγνη 

εξκελεχνπλ θαη ηελ έιιεηςε, γεληθφηεξα, ζπζηεκαηηθψλ θηινζνθηθψλ αλαιχζεσλ γηα 

κηα ζεσξία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Απηνί νη ιφγνη εζηηάδνληαη ζηελ ίδηα ηεο 

θχζε ηεο, δεδνκέλνπ φηη ε γέλλεζε θαη ηδηαίηεξα ε αλάπηπμε ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο πξνήιζε σο απφξξνηα αξθεηψλ επηζηεκνληθψλ θαη θηινζνθηθψλ 

ζεσξήζεσλ θαη πξαθηηθψλ. Δλδερνκέλσο, θαη φπσο θαίλεηαη, πξάγκαηη μεθίλεζε απφ 

ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο, πνξεχηεθε κε ηηο ζεσξίεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ κέζσλ 

καδηθήο ελεκέξσζεο, εκπινπηίζηεθε κε ηελ αλάπηπμε θαη ηηο λέεο πξνζεγγίζεηο ησλ 

επηζηεκψλ ηεο αγσγήο (ζπκβνπιεπηηθή, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, αληηαπηαξρηθή θαη 

ζπκκεηνρηθή εθπαίδεπζε, δηα βίνπ κάζεζε, λένη πξνβιεκαηηζκνί ζηηο ζεσξίεο 

κάζεζεο θαη ηερληθέο ή ζεσξίεο δηδαζθαιίαο θ.α.), θαη ηέινο ζπλδηαιέρηεθε έληνλα 

κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (Σρήκα 1). Ο θχξηνο ιφγνο είλαη 

ε ζπλέρεηα, θαη ηέινο, ε νινθιήξσζε ηεο αλαδήηεζεο κίαο ζεκαηηθήο ζχγθιηζεο σο 

πξνο ηελ θχζε ηεο εμΑΔ, θαζψο θαη ε νξηνζέηεζή ηεο ζε κηα δνκεκέλε, ζαθή 

ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή δηάζηαζε.  

 

Πξηλ μεθηλήζνπκε έλα ηαμίδη ζηηο πνιχπινθεο πηπρέο ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε νξηζκέλα ζεκεία πνπ ζα καο βνεζήζνπλ 

λα έρνπκε θαη λα θαηαλννχκε κηα θνηλή γιψζζα κε θνηλά ζχκβνια θαη ζεκεηνινγηθέο 

αλαθνξέο. Απηά ηα ζεκεία επηθεληξψλνληαη ζηα εμήο ζεκαηηθά πεδία:  

 Σηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε – ζπκβαηηθή αιιά θαη  

εμ απνζηάζεσο – ηα παηδαγσγηθά, νη ζεσξίεο κάζεζεο, ε επηθνηλσλία,  ε 

θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη ηερλνινγίεο  

 Σηελ έλλνηα – εξκελεία – νξνζέηεζε – νξηζκφ ηεο ίδηαο ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο  

 Σηνπο ηξφπνπο θαη ζηα θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέγνπκε,  ρξεζηκνπνηνχκε θαη 

νξίδνπκε έλλνηεο φπσο: δηδαζθαιία, κάζεζε, εθπαίδεπζε, αλνηθηή 

εθπαίδεπζε, παηδαγσγηθά, επηθνηλσλία, αμηνιφγεζε, ζπκβνπιεπηηθή, έξεπλα, 

δηδαθηηθφ πιηθφ, καζεζηαθφ πιηθφ, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πεξηβάιινλ κάζεζεο 

θαη δηδαζθαιίαο, αιιειεπίδξαζε, αλάδξαζε, εθπφλεζε θαη εκπινθή, 

καζεηήο, δηδάζθνληαο, θαζεγεηήο, ζχκβνπινο, θαζνδεγεηήο, θαη άιια.  

 

Δίλαη κεγάιν ιάζνο λα δνχκε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απνζπαζκαηηθά θαη 

αλεμάξηεηα απφ άιια επηζηεκνληθά πεδία ή επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. πσο αθξηβψο 

ε εξκελεία θαη  ε θαηαλφεζε ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ 
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αλαθέξνληαη θαη ζπγγελεχνπλ κε κηα ζεηξά απφ άιια επηζηεκνληθά πεδία, έηζη θαη ε 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Τν φηη είλαη ‘εμ απνζηάζεσο’ δελ ηελ λνκηκνπνηεί σο 

θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηε ζπκβαηηθή. Δμαθνινπζεί λα είλαη εθπαίδεπζε θαη λα 

πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ηελ θαζνξίδνπλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ησλ 

εθαξκνγψλ ηεο. Η δηαθνξά είλαη φηη κε ηελ έλλνηα ‘εμ απνζηάζεσο’ πξνζηίζεληαη 

νξηζκέλα λέα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ κε πξνζνρή θαη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ 

ζρήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί απφ απφζηαζε. Καη απηά ηα ζρήκαηα είλαη πνιιά. 

Αθνινπζνχλ κηα ζηξαηεγηθή πνπ ηα αλαγθάδεη λα δεκηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθά 

κνληέια, ηα νπνία έρνπλ πξνζαξκφζεη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Μπνξεί λα είλαη αλνηθηά 

παλεπηζηήκηα, κνλάδεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ζπκβαηηθψλ 

παλεπηζηεκίσλ, εθπαηδεπηηθά ζρήκαηα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Έηζη κφλν εμεγείηαη ε πνιπκνξθία ησλ εμ 

απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ζπρλά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζε ππνδνκέο, δηδαζθαιία, ππνζηήξημε ησλ ζπνπδαζηψλ, επηινγέο κέζσλ κεηαθνξάο 

ησλ πιεξνθνξηψλ θ.α.    

Απηά αθξηβψο ηα λέα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

θαινχκαζηε λα νξίζνπκε, λα αλαιχζνπκε θαη λα δηακνξθψζνπκε, έηζη ψζηε ε 

ζεσξία θαη ε πξαθηηθή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο λα ιάβεη κηα νινθιεξσκέλε 

ππφζηαζε σο έλα δνκεκέλν θαη δηεπξπκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν.    

 

Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη έλαο ζπγθεξαζκφο δηαθφξσλ κνξθψλ 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, ε νπνία κέζα απφ κηα καθξά πξαθηηθή εθαξκνγψλ θαη κηα 

σξηκφηεηα, νδήγεζε ζε έλα ζχγρξνλν θαη νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχλνιν. 

Μνξθέο εθπαίδεπζεο παιαηφηεξσλ δεθαεηηψλ πνπ δηακφξθσλαλ ζηαζεξά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο: ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εθπαίδεπζε δη’ αιιεινγξαθίαο, 

αληηαπηαξρηθή εθπαίδεπζε, αλνηθηή κάζεζε ή αλνηθηή εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε 

κεξηθήο παξαθνινχζεζεο, δηα βίνπ κάζεζε, εθπαίδεπζε κε ηε βνήζεηα ησλ 

ηερλνινγηψλ, ζπκβνπιεπηηθή θ.α., νδήγεζαλ ζε έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, 

πνπ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί κε φια ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα 

νπνία ιεηηνπξγεί έλα ζπκβαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  
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Σρήκα 1  

 

 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (Bääth 1979, Perraton 1981, Peters 1983, Stewart 1981, 

Holmberg 1986, Keegan 1983) πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηέηνηα δεδνκέλα, 

έηζη ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ηηο βάζεηο γηα κηα ζεσξία ηεο εμΑΔ.  Ιδηαίηεξα ν 

Holmberg (1986) αλαθέξεη φηη «κηα ζεσξία γηα ηελ αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα ζεηξά απφ ππνζέζεηο, νη νπνίεο είλαη 

ζπλπθαζκέλεο ινγηθά κεηαμχ ηνπο γηα λα εμεγήζνπλ θαη λα ππνινγίζνπλ γεγνλφηα 

θαη εθαξκνγέο. Οη ππνζέζεηο απηέο είλαη ηνπ ηχπνπ ‘εάλ Α ηφηε Β’ ή ‘φζν 

πεξηζζφηεξν Α ηφζν πεξηζζφηεξν / ιηγφηεξν Β’».    

Η ξαγδαία αλάπηπμε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ 

(1985 – 2000) πξφιαβε αλάινγεο πξνζπάζεηεο. Τν απνηέιεζκα δηακνξθψζεθε 

απηφλνκα απφ ηηο κεγάιεο ηαρχηεηεο αλάπηπμεο ηεο εμΑΔ θαη δελ άθεζε  ρξνληθά 

πεξηζψξηα πνιιψλ ζεσξεηηθψλ αλαιχζεσλ. Οη αθαδεκατθνί θαη νη εξεπλεηέο πνπ 

ελεπιάθεζαλ ζηελ εμΑΔ απμήζεθαλ θαηαθφξπθα κε ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ησλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηε δεκηνπξγία πνιχ πην άκεζσλ δεζκψλ κε ηελ εθπαίδεπζε. Τν 

γεγνλφο θαη κφλν φηη έλα πιήζνο εξεπλεηψλ θαη αθαδεκατθψλ απφ παξάιιεια ή 

ζπγγελή γλσζηηθά επηζηεκνληθά πεδία ζεψξεζαλ ηελ εμΑε σο ζπγγεληθφ ηνπο 

πξφζσπν, ή θαηά κηα άιιε έλλνηα, σο ζπλέρηζε ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ, δεκηνχξγεζε έλα λέν κηθξφθνζκν κε έληνλα ηα ζηνηρεία ηεο 

έιιεηςεο ζαθνχο επηζηεκνληθήο ηαπηφηεηαο. Απηφο είλαη έλαο ηδηαίηεξα ηζρπξφο 

ιφγνο πνπ έλα κεγάιν κέξνο ησλ εξεπλεηψλ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο 

πεξηνρέο πέξα ηεο θιαζηθήο παξαδνζηαθήο παηδαγσγηθήο. Τα απνηειέζκαηα ηεο λέαο, 

απφ άπνςε επηζηεκνληθήο ηαπηφηεηαο,  γλσζηηθήο πεξηνρήο έρνπλ νδεγήζεη θαη 

ζπλερίδνπλ λα νδεγνχλ ζηελ αλάγθε  αλαδήηεζεο κηαο νινθιεξσκέλεο άπνςεο πξνο 

κηα ηεθκεξησκέλε, δνκεκέλε θαη ζαθή ζεσξία ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο.  

Έλαο επί πιένλ ιφγνο πνπ νδήγεζε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, φζν πεξίεξγν θαη λα 

θαίλεηαη, είλαη ν ίδηνο ν φξνο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ‘αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε’. Οη ηξεηο φξνη – θιεηδηά ‘αλνηθηή’, ‘εμ απνζηάζεσο’ θαη ‘εθπαίδεπζε’ 

θαη ηδηαίηεξα νη δχν πξψηνη, είλαη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε  πιαηηά έλλνηα, 

ρσξίο ν ρξήζηεο λα αλαγθάδεηαη λα αλαηξέμεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

Εξ αποζηάζεως εκπαίδευζη 

Θεωρίες Επηθοηκωκίας 

 θαη Μέζωκ 

Μαδηθής Εκεμέρωζες 

Τετκοιογίες Πιεροθορίας  

θαη Επηθοηκωκίας  

Επηζηήμες ηες Αγωγής  

Σσμβοσιεσηηθή, Εθπαίδεσζε Εκειίθωκ,  

Ακηηασηαρτηθή θαη Σσμμεηοτηθή Εθπαίδεσζε,  

Δηα βίοσ Μάζεζε, Θεωρίες Μάζεζες,  

Τετκηθές Δηδαζθαιίας 
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πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ζεσξεηηθψλ αλαπηχμεσλ. Με ηδηαίηεξε επθνιία θαη ρσξίο 

θακία επηζηεκνληθή αλαθνξά γίλνληαη παξαπνκπέο ζηνπο φξνπο απηνχο. Οη 

ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο, φπσο ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ζηελ Διιάδα, δελ 

δηαζέηνπλ κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο άινγεο ρξήζεο, αιιά νχηε επηδηψθνπλ ηέηνηνπο 

ξφινπο.   

Τν 1983 ν Moore δεκνζίεπζε κηα έξεπλα, θαηά ηελ νπνία έθαλε αλαζθφπεζε θαη 

αλέιπζε 2.000 άξζξα πάλσ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, αλνηθηήο, αλεμάξηεηεο 

θαη κε –ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Μεηά απφ απηφ ζπκπέξαλε φηη ζε φιεο ηηο παξαπάλσ 

ζπνπδέο ππάξρνπλ δχν ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηηο 

εξκελεχζνπλ. Απηέο είλαη:  ε ππνδνκή θαη ε απηνλνκία.  

Ο Saba (2005) ηζρπξίδεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα ηλζηηηνχηα ηερλνινγίαο ησλ Η.Π.Α. 

πξνζεγγίδνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέζα απφ κηα πξννπηηθή ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ θαη φρη σο έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. Πξάγκαηη, κηα πξννπηηθή πνπ 

μεθηλά απφ πνιιά ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα εξκελεχεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

κε ηνλ κεραληζηηθφ ηξφπν κηαο πξαθηηθήο θαηά ηελ νπνία ν δηδάζθσλ θαη νη 

δηδαζθφκελνη βξίζθνληαη ζε κηα απφζηαζε ρψξνπ θαη ρξφλνπ. Η πξννπηηθή απηή δελ 

είλαη ιάζνο, αιιά απνηειεί ηε κηζή αιήζεηα. Οη ζχγρξνλεο εξκελείεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνί ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ νξίδνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέζα 

ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ κε ηνπο δηδάζθνληεο, ηνπο δηδαζθφκελνπο θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, απνηεινχλ κηα ζπλαιιαγή ε νπνία ιεηηνπξγεί θάησ απφ 

θνηλσληθνχο φξνπο.  

 

 

 

Παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο  

 

Οη Carr & Kemmis (2002: 158) ηζρπξίδνληαη φηη «απνηειεί κεγάιν ιάζνο θαη θαθή 

εθηίκεζε ην λα ππνζέζνπκε φηη νη ιχζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα 

εμεπξεζνχλ ζε έλα ζεσξεηηθφ πεξηβάιινλ δηαθνξεηηθφ απφ ην θνηλσληθφ θαη ην 

ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλήθνπλ». Καηά ζπλέπεηα, ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνβιήκαηα δελ επηιχνληαη κε ην λα κεηαηξέςνπκε ηηο ζεσξεηηθέο ιχζεηο ζε ηερληθέο 

ζπζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κεραληζηηθά θαη παζεηηθά.  

Κάζε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή, πξννπηηθή θαη αλάπηπμε πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζε έλα 

πεξηβάιινλ αλάινγν ησλ ζηφρσλ ηεο, νξίδεηαη απφ ην θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ 

πεξηβάιινλ κέζα απφ ην νπνίν έρεη αλαδεηρζεί. Οη θνηλσληθνί θαη ηζηνξηθνί 

παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ έρνπλ νξίζεη ηελ θάζε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή. Μπνξεί 

απηή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα έκεηλε αλελεξγή ή λα αηφλεζε γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο, ή κπνξεί λα αλαπηχρζεθε ζε ρξφλν κε πξνζδηνξηζκέλν απφ ηνπο εκπλεπζηέο 

ηεο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ε ηαπηφηεηά ηεο δηακνξθψζεθε θαη απέθηεζε κνξθή 

απφ ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο θαη ηζηνξηθνχο παξάγνληεο. Αλ, παξεκπηπηφλησο, νη 

παξάγνληεο απηνί ζπλνδεχηεθαλ θαη απφ επί κέξνπο επεξεαζκνχο πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην πξφγξακκα ή ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο, απηφ απνηειεί 

κηα θαζαξή ηζηνξηθή ζπγθπξία πνπ ζπκκάρεζε ρξνληθά κε ηνπο αξρηθνχο 

παξάγνληεο.  

Γηα ηνλ εξεπλεηή ηεο ηζηνξίαο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

έρνπλ νη ηζηνξηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ εηζήρζεζαλ ζε θνηλσληθά έληνλεο πεξηφδνπο 

θαη ζπλεηέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

αιιαγψλ.  
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Ο Saba (2005) αλαθεξφκελνο ζηνπο παξάγνληεο ηεο αλάπηπμεο ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο ΗΠΑ επηθεληξψλεηαη ζε ηξία αιιειέλδεηα 

γεγνλφηα:  

 ζηελ σξίκαλζε ηεο ηερλνινγίαο  

 ζην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ 

 ζηελ χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990  

 

Τα ηξία απηά γεγνλφηα παξέρνπλ κηα κηθξνζθνπηθή αιιά θαη κηα καθξνζθνπηθή 

εξκελεία πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί, δηφηη κέζα απφ ηελ εξκελεία απηή θαίλεηαη ε 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο επηθεληξσκέλε ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν. Οη παξάγνληεο απηνί φκσο δελ ηζρχνπλ κφλν ζηελ 

ελ ιφγσ ρψξα, αιιά έρνπλ κηα δηεζλή ππφζηαζε κε επηκέξνπο εθαξκνγέο θαη 

επεμεγήζεηο. Η σξίκαλζε ηεο ηερλνινγίαο αθνξά ηελ παγθφζκηα θηλεηηθφηεηά ηεο 

ζηελ αγνξά θαη έρεη πξάγκαηη επεξεάζεη πνιιέο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο.  

Τν ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ δελ επεξέαζε κφλν ηηο νηθνλνκηθέο παξνρέο ησλ ΗΠΑ 

θαη ηελ πνιεκηθή βηνκεραλία ηεο γεληθφηεξα, αιιά απφ ηε κηα άλνημε κηα κεγάιε 

παξζέλα αγνξά ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο θαη 

απφ ηελ άιιε ελζάξξπλε ηελ κεηαλάζηεπζε απφ αλαηνιή ζε δχζε φρη κφλν ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, αιιά αλζξψπσλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε πνιινχο 

ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο.  

Τέινο, ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή χθεζε ζηηο ΗΠΑ, φπσο αλαθέξεη ν Saba (2005), 

αθνχ κείσζε δξαζηηθά ηηο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο, νδήγεζε ζε καδηθέο απνιχζεηο 

επηζηεκφλσλ, κεραληθψλ θαη κεζαίσλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο. Πνιιά εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα πνπ είραλ βαζηθή επηρνξήγεζε απφ ηηο ηνπηθέο θαη πνιηηεηαθέο θνηλσλίεο 

βξέζεθαλ ζε κέγηζην θίλδπλν νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο. Η εθπαίδεπζε ήηαλ απφ 

ηνπο πξψηνπο ρψξνπο πνπ δέρζεθε ηε κείσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ. Με δεδνκέλν 

φκσο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πνιηηείεο ππάξρεη εηήζηα αχμεζε ηνπ θνηηεηηθνχ 

πιεζπζκνχ πεξίπνπ θαηά 10% (Office of the Chancellor, California State University, 

1993), νη θπβεξλήηεο αξθεηψλ πνιηηεηψλ αλαγθάζηεθαλ λα αλαδεηήζνπλ 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο. Έηζη, κε γλψκνλα ηελ αλάπηπμε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο δεκηνπξγήζεθαλ λέεο κνλάδεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο  θαη ελζαξξχλζεθαλ πνιιά ΑΔΙ λα ζηξέςνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά ζρήκαηα.  

 

 

Η ζπδήηεζε γηα ηελ ηερλνινγία  

 

Τα  ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ε ζχγρξνλε ηερλνινγία ζπκβαδίδεη κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Καη φρη απιά ζπκβαδίδεη, αιιά αλαπηχζζεηαη 

παξάιιεια. Δίλαη πνιχ πηζαλφ αλ ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο δελ είρε αλαπηπρζεί ηφζν 

πνιχ απηέο ηηο δεθαεηίεο, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε λα είρε δηαθνξεηηθή νληφηεηα 

θαη πνιχ δηαθνξεηηθή εθαξκνγή.  

 

Τν λα νξίζνπκε θάπνηα δεδνκέλα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο είλαη έλα ζεκαληηθφ θαη 

απαξαίηεην βήκα γηα ην ίδην ην αληηθείκελν πνπ εμεηάδεη ε ζεσξία απηή. Η 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζα νξίζεη παξακέηξνπο πνπ 

απνηεινχλ δπλακηθέο εθαξκνγέο θαη ζα βάιεη θξαγκνχο πνπ ελδερνκέλσο κεηψλνπλ 

ηνπο θηλδχλνπο θάπνησλ απζαηξεζηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  
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Ο βαζηθφο ζθνπφο κηαο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο είλαη λα πεξηνξίζεη ηα θελά πνπ 

δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε, πξηλ αθφκα παξαρζεί ε ζεσξία 

θαη εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ή αλαπνηειεζκαηηθά.  

Ιδηαίηεξα ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε νπνία κέζα απφ ζεσξεηηθέο θαη 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο δεκηνχξγεζε δεδνκέλα πνπ καο επηηξέπνπλ λα εξκελεχζνπκε 

έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην, ζπλαληάκε κηα ζεηξά απφ απζαηξεζίεο, νη νπνίεο 

απηφθιεηα απνπεηξάζεθαλ λα νξηνζεηήζνπλ ηελ νληφηεηά ηεο. Απηφ έγηλε βέβαηα 

κέζα απφ ηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, κηα εηζαγσγή, 

ε νπνία έθηαζε θαζπζηεξεκέλα, ρσξίο φκσο απηφ λα απνηειεί δηθφ ηεο νπζηαζηηθφ 

πξφβιεκα. Τν πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζηηγκή πνπ νη εθαξκνγέο ηεο 

πιεξνθνξηθήο εηζήρζεζαλ ζε έλαλ ‘παξαδνζηαθφ’ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ, φπσο ήηαλ νη αξρηθέο εθαξκνγέο ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο δελ είρε ζρεκαηίζεη έλα δηθφ ηνπ ζεσξεηηθφ 

πιαίζην γηα κηα δηθή ηνπ νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή θηινζνθία. Οη εμειίμεηο ηεο 

πιεξνθνξηθήο πξφιαβαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη απζαίξεηα φξηζαλ ηηο δηθέο ηνπο πξνυπνζέζεηο.  

 

ια απηά φκσο εκθαλίζηεθαλ ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα. Η δπλακηθή ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ρξήζεο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε, εθ ησλ δεδνκέλσλ, μεπέξαζε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο θαη δεκηνχξγεζε έλα λέν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ κε λέα, 

ζχγρξνλα θαη πνιχ ζπρλά ζπγθερπκέλα ζεσξεηηθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία 

θαληάδνπλ αθφκα θαη ζήκεξα θελά απφ ζπγθξνηεκέλε εθπαηδεπηηθή αληίιεςε. Ο 

Saba (2005) αλαθέξεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηελ αιφγηζηε πξαθηηθή ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Η.Π.Α., ηνλίδνληαο φηη ‘ε ζχγρξνλε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο φπσο ην δηαδίθηπν θαη εηζάγεη 

λέεο έλλνηεο φπσο ην e-learning, έρεη απνβεί πξνβιεκαηηθή κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

κεγάιε παξαλφεζε γηα ην ελ ιφγσ πεδίν’.  

 

Η θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε δελ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή, αλ θαη ν Peters (1998: 144) 

ζπλεγνξεί θαη ηνλίδεη φηη «ελψ ζηελ Βφξεην Ακεξηθή ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

αληηκεησπίδεηαη θπξίσο σο ηερλνινγηθή θαη νξγαλσηηθή νληφηεηα, ζηελ Δπξψπε 

εζηηάδεηαη ζηηο παηδαγσγηθέο δηαδηθαζίεο». Απηφ πνπ ελδερνκέλσο έρεη δεκηνπξγήζεη 

εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά πξνβιήκαηα ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ε 

κεραληζηηθή αληίιεςε ζηελ νπνία νδεγεί ε de facto αιφγηζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. Ο Berge (2002) ππνζηεξίδεη φηη κφλν ην 2002 επελδχζεθαλ 

ζηηο Η.Π.Α. πάλσ απφ 5,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα εθπαίδεπζε κέζσ δηαδηθηχνπ.  

 

Ο Bates (1995:167) εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ αληίιεςε πεξί εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο αλαθέξνληαο φηη «ζηε Βφξεην Ακεξηθή ε αληίιεςε πνπ θπξηαξρεί είλαη 

φηη ε παξαδνζηαθή κνξθή δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε θαη ε πξφζσπν κε πξφζσπν 

απνηειεί ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν εθπαίδεπζεο ζηελ αλψηαηε παηδεία θαη φζν 

πην άκεζα κπνξεί ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε λα ηε κηκεζεί, ηφζν πην 

απνηειεζκαηηθή ζα γίλεη». Αλ δειαδή κπνξέζνπκε λα κηκεζνχκε κε ςεθηαθνχο 

ηξφπνπο έλα πεξηβάιινλ θπζηθήο επηθνηλσλίαο ζα κπνξνχκε λα έρνπκε 

απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μηα ηέηνηα αληίιεςε δεκηνπξγεί ςεπην – 

εξσηήκαηα θαη δηιήκκαηα θαη ηνλίδεη ηε ςεπδαίζζεζε κηαο εηθνληθήο θαηάζηαζεο 

φπνπ θπξηαξρνχλ ειεθηξνληθά «αλζξσπάθηα», ηα νπνία αληηθαζηζηνχλ πξαγκαηηθέο  

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο.  

Ο Saba (2005) ζεκεηψλεη φηη ηα ‘εηθνληθά’ παλεπηζηήκηα ζηηο Η.Π.Α. νιηγσξνχλ 

παληειψο γηα ην εχξνο θαη ην βάζνο κηαο αιιεινπρίαο καζεκάησλ πνπ ινγηθά 



 14 

βξίζθνληαη ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζπλεηδεηά απέρνπλ απφ έλα δηάινγν, ν 

νπνίνο παξαδνζηαθά ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα παξνηξχλεη ηνπο θνηηεηέο 

λα εθθξάδνπλ αμίεο θαη εζηθά δεηήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ ηδεψλ.  

 

Η κίκεζε θαη ε ππνζεηηθή κεηαθνξά εθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ, σο πξνο ηελ 

αλζξψπηλε επηθνηλσλία, δελ έρεη δείμεη θακία εθαξκνγή πνπ λα κπνξνχκε λα ηελ 

πάξνπκε ππφςε καο. Γελ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη λα ηζρπξηζηνχκε φηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο κηαο 

αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. Η θπζηθή παξνπζία, ν ήρνο, νη ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο, ε άκεζε 

επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε πνπ πξνζθέξεη ε επαθή πξφζσπν κε πξφζσπν δελ 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα νζφλε, φζν δσληαλή θαη αλ είλαη απηή. Οη 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ςεθηαθέο ηάμεηο θαη ςεθηαθή 

επηθνηλσλία δηαζέηνπλ ην δηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηηο δηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ σο έρνπλ. Η κίκεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ θαη ε αληηθαηάζηαζε 

είλαη κηα ςεπδαίζζεζε θαη ηίπνηα παξαπάλσ. Ο θαζεγεηήο – ζχκβνπινο πνπ ζα 

βξεζεί κπξνζηά ζε κηα βηληενθάκεξα θαη κηα νζφλε ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ έρεη κε φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ 

απηή ηελ εθαξκνγή. Οη ζπλζήθεο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο απφ ηε θπζηθή ηνπ 

παξνπζία ζηελ αίζνπζα θαη ε πξαγκαηηθφηεηα απηή δελ ζα πξέπεη λα ηνλ παξαζχξεη 

ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο. Αλακθίβνια ε επηθνηλσλία ζπληειείηαη κε ηνπο δχν 

ςεθηαθνχο πφινπο, αιιά αθνινπζεί δηαθνξεηηθά δεδνκέλα απφ ηελ επηθνηλσλία ζε 

κηα θπζηθή αίζνπζα.  

 

Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε ζπρλά πεξηγξάθεηαη σο παξνπζίαζε κηαο 

‘εηθνληθήο’ επηθνηλσλίαο. Αλάινγεο ρξήζεηο ηνπ φξνπ πεξηγξάθνπλ ‘εηθνληθά’ 

παλεπηζηήκηα ή ‘εηθνληθά’ ζρνιεία. Ο φξνο  ‘εηθνληθφο’ απνηειεί  έλα λενινγηζκφ 

ακθηβφινπ αμίαο θαη ζεκαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Σην ιεμηθφ ηνπ Μπακπηληψηε 

(1998) ην ιήκκα ‘εηθνληθφο’ εξκελεχεηαη σο ‘απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εηθφλεο ή 

απηφο πνπ δελ έρεη πξαγκαηηθή ππφζηαζε, ν ςεχηηθνο, ν θαηλνκεληθφο, ν πιαζηφο, ν 

πιαζκαηηθφο’.  Ο Holmberg (2003: 28) ζπκθσλεί κε απηή ηελ άπνςή θαη ζεκεηψλεη 

φηη «κηα εηθνληθή ππφζρεζε δελ είλαη κηα επεμεγεκαηηθή θαη αιεζηλή ππφζρεζε. 

ηαλ κηα δήισζε πεξηγξάθεηαη σο εηθνληθά εχζηνρε ή ζσζηή, δελ κπνξεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη ηέηνηα».  

Η άλαξρε αληίιεςε ηεο ρξήζεο ηερλνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε έρεη 

νδεγήζεη πνιινχο θνξείο ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ ρσξίο θακία ζχλεζε ην δηαδίθηπν θαη 

λα αλαθέξνληαη σο ‘εηθνληθά παλεπηζηήκηα’ ή ‘ςεθηαθά παλεπηζηήκηα’. Οη 

πεξηζζφηεξνη θνξείο απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ αληηπξνζσπεχνπλ δεκφζηα ή εκηδεκφζηα 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα, αιιά κεγάινπο εθδνηηθνχο νίθνπο ή εηαηξείεο θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηε ρξήζε ησλ ηειεπηαίσλ επηηεχμεσλ 

ηεο ηερλνινγίαο θαη πνιχ ιηγφηεξν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ πνηφηεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο. Τα ιεγφκελα ‘εηθνληθά’ παλεπηζηήκηα ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξνχλ, κε ζεκεξηλά δεδνκέλα, λα ιέγνληαη εμ απνζηάζεσο παλεπηζηήκηα θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν αλνηθηά παλεπηζηήκηα.  

 

Τα εξσηεκαηηθά πνπ ηίζεληαη γηα ηηο γελεέο ηεο εμέιημεο ησλ ηερλνινγηψλ ή ε 

θαηάηκεζε ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο γηα κάζεζε κε ειεθηξνληθά κέζα (e-learning) 

κπνξεί λα καο νδεγήζνπλ ζε θαηεπζχλζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηε δεηνχκελε 

εθπαηδεπηηθή πνηφηεηα. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε νη επηζηεκνληθέο ζπδεηήζεηο ζα 

επηθεληξσζνχλ ζηα εξγαιεία κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

θαη φρη ζηνλ πνηνηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 
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απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο. Τφηε, φκσο, ε ίδηα ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζα 

θηλδπλεχζεη λα εθθπιηζηεί θαη λα ράζεη ην λφεκα ηεο (Ληνλαξάθεο, 2005).  

Ο Ally (2004) ηζρπξίδεηαη, νξίδνληαο έλαλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ, φηη ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κάζεζεο δελ 

θαζνξίδνληαη απφ ηα κέζα – εξγαιεία κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο (ηερλνινγίεο ή 

έληππν πιηθφ), αιιά απφ ηηο παηδαγσγηθέο επηινγέο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ.  

Ο Kozma (2001) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη «απηφ πνπ θάλεη ηνπο καζεηέο λα 

καζαίλνπλ δελ είλαη ν ίδηνο ν ππνινγηζηήο, αιιά ν ζρεδηαζκφο κνληέισλ ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο θαη ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη απηά ηα 

κνληέια». Απηφ βέβαηα πνπ δελ αλαθέξεη είλαη ε εμαηξεηηθά κεγάιε δπζθνιία ζην λα 

πινπνηεζεί απηφ, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη θαη ζπλήζσο δελ ππάξρεη θαη ε έσο ηψξα 

πξαθηηθή πνπ έρεη δείμεη φηη θάηη ηέηνην, απφ ηε ζηηγκή πνπ απαηηεί κεγάιε 

πξνζπάζεηα θαη εληαηηθή δνπιεηά, δελ γίλεηαη απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

αθαδεκατθψλ.  

Απφ ηηο απαξρέο ηεο ζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο νη Clark (1983) θαη 

Schramm (1977) είραλ ηνλίζεη φηη ε κάζεζε εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη φρη απφ ην είδνο θαη ηνλ 

ηχπν ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ή ηε δηαλνκή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (course delivery).  

Έλα εξψηεκα εζηθήο θχζεο είλαη ε ελδερφκελε αληίδξαζε ηνπ αθαδεκατθνχ θφζκνπ 

θαη ησλ αλζξψπσλ ηνπ πλεχκαηνο ζε πεξηπηψζεηο φπσο ην ‘Παλεπηζηήκην’ ηνπ 

Phoenix ζηηο Η.Π.Α., ην νπνίν, ελψ είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πξνκεζεπηέο 

παλεπηζηεκηαθήο ςεθηαθήο ή εηθνληθήο εθπαίδεπζεο, απνηειεί ηδηνθηεζία 

ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξείαο. Σην ζεκείν απηφ βέβαηα δελ αλαθέξνκαη ζην δήηεκα 

ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ησλ κε θξαηηθψλ αθαδεκατθψλ θνξέσλ θαη ζηε ζχκθσλε ή 

κε ζχκθσλε γλψκε νξηζκέλσλ παξαγφλησλ, αιιά ζην γεγνλφο φηη κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε απνηειεί έλα ζνβαξφ αθαδεκατθφ ζέκα θαη σο ηέηνην ζα έπξεπε λα 

αληηκεησπηζζεί. Οη πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ ζπνπδψλ, ηηο βηβιηνζήθεο ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πνιιά άιια, κπνξεί λα απνηεινχλ θξηηήξηα επηινγψλ 

ηδξπκάησλ φπσο ην ‘Παλεπηζηήκην’ ηνπ Phoenix ζηηο Η.Π.Α.;  

Η πξψηε κνξθή αληίδξαζεο θαη δηακαξηπξίαο θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ Holmberg 

(2003: 29) ζηε Σνπεδία, φπνπ ε αίζζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αλαξρίαο θαη ε έιιεηςε 

αθαδεκατθήο επζχλεο απνηππψζεθε ζηελ έληνλε θξηηηθή θαη απνθήξπμε Σνπεδψλ 

αθαδεκατθψλ γηα κηα ζεηξά εμ απνζηάζεσο ‘εηθνληθψλ’ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.  

Ο βνκβαξδηζκφο ηεο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε κε έλλνηεο θαη 

φξνπο πξσηφγλσξνπο γηα ηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα δεκηνχξγεζε έλαλ θφβν θαη κηα 

ζχγρπζε ρσξίο πξνεγνχκελν. Πιεξνθνξηθνί, ηερληθνί, ηερλνιφγνη θαη 

πξνγξακκαηηζηέο εηζήγαγαλ κηα λέα γιψζζα, άγλσζηε γηα ηνπο κε κπεκέλνπο θαη κε 

πνιιά πεξηζψξηα παξεξκελεηψλ. Τν θαηλφκελν δελ είλαη απνθιεηζηηθά ειιεληθφ. 

Αλάινγα δεηήκαηα πξνέθπςαλ ζε πνιιέο ρψξεο θαη γιψζζεο. Αθαηαλφεηεο έλλνηεο 

κε άπεηξεο πηζαλφηεηεο παξεξκελείαο εηζήρζεζαλ ζην ιεμηιφγην ηεο λέαο ειιεληθήο 

γιψζζαο. Γηα παξάδεηγκα:  

 
Animation, browser, browsing, bulletin – board, buttons, chat room, computer 

conference, expert system, forum, groupware, guided tour, home page, hot 

words, hyperspace, hypertext, hypermedia, interface, Internet, knots, 

knowledge bases, knowledge building, link, log in, multimedia, navigating, 

network, newsgroup, password, retrieval, simulation, software, teleconference, 

virtual conference, video conference, virtual reality, world wide web  
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Ο Peters (2004: 129) θαηαζέηεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ γηα ηελ αιφγηζηε ρξήζε 

απηψλ ησλ φξσλ θαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ εμαλαγθαζκφ ησλ παηδαγσγψλ ζηελ απνδνρή 

λέσλ φξσλ, νη νπνίνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εξκελεχνληαη κε πνιινχο ηξφπνπο ή 

αθφκα, πνιινί απφ απηνχο ηνπο φξνπο εθθξάδνπλ κηα θνηλή – δπζλφεηε ή κε - 

έλλνηα. Η δηαθνξά ηνπο ζπλήζσο έγθεηηαη ζηα ζεκεία αλαθνξάο πνπ έρεη ν θάζε 

ρξήζηεο ή ζηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ή ζπνπδέο πνπ έρεη αθνινπζήζεη.  

Θα πξέπεη λα παξαδερηνχκε φηη νη επηζηήκεο ηεο αγσγήο θαη ηα παηδαγσγηθά πάληα 

δαλείδνληαλ έλλνηεο απφ άιιεο επηζηήκεο, θπξίσο απφ ηε ςπρνινγία θαη ηελ 

θνηλσληνινγία. Άξα νη επηινγέο θαη νη ρξήζεηο ζρεηηθψλ ελλνηψλ ιεηηνπξγνχζαλ 

πάληα απφ ηε ζηηγκή πνπ ηθαλνπνηνχζαλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδαγσγψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη έλλνηεο εθείλεο φκσο είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζεσξεηηθά πιαίζηα 

θαη αλάινγεο εθαξκνγέο κεηαθέξνληαο ζπρλά κηα πινχζηα εκπεηξία θαη αλαιπηηθφ 

ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ. Η πιεξνθνξηθή δελ πξφιαβε λα θαηαμηψζεη αλάινγεο 

δηθέο ηεο έλλνηεο κε απνηέιεζκα λα ηηο κεηαθέξεη σο άπεηξεο πξαθηηθέο θαη ρσξίο 

πξνβιεκαηηζκφ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ.  Η δε πιεζψξα 

ησλ ελλνηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξεη ην αλάινγν 

ηζηνξηθφ θαη παηδαγσγηθφ ππφβαζξν, δεκηνχξγεζε κηα γισζζηθή ζχγρπζε, ηεο 

νπνίαο ηα απνηειέζκαηα βηψλνπλ νη θαθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, φηαλ απνξξένπλ 

απφ ηηο εθαξκνγέο ηεο.   

  

 

Η δηδαθηηθή πξάμε    

 

Έλα απφ ηα πην θνηλά απνδεθηά δεηήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ήηαλ, θαη εμαθνινπζεί λα 

είλαη ζε εμαηξεηηθά κεγάιν βαζκφ, ην γεγνλφο  φηη νη δηδάζθνληεο θαη νη δηδαζθφκελνη 

ζεσξνχλ ηε κάζεζε σο έλα πξντφλ, ην νπνίν κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο απφ κία πεγή ζε κία άιιε, ή απφ κία πεξηνρή ζε κία άιιε, ή αθφκα απφ κία 

εκπεηξηθή – θηινζνθηθή δηάζηαζε ζε κία άιιε. Απηνί νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ θαη 

δηαθεξχζζνπλ αθιφλεηα φηη ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο (θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

γεληθφηεξα) είλαη ε ‘κεηαθνξά ηεο γλψζεο΄ ή ‘ε κεηαβίβαζε ηεο γλψζεο’.  Καη φρη 

κφλν ην πηζηεχνπλ θαη ην δηαθεξχζζνπλ, αιιά ζεζκνζεηνχλ θαη απνθαζίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία θαη πξάμε νιφθιεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κε βάζε απηή ηελ 

αληίιεςε. Γεληέο θαη γεληέο εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ ηχπσλ ζε φιν ηνλ πιαλήηε 

δηακφξθσζαλ ζπλεηδήζεηο θαη πξαθηηθέο βαζηζκέλεο ζηελ αξρή ησλ 

‘ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ’, φπνπ νη γλψζεηο, δειαδή νη εκπεηξηθέο θαη θηινζνθηθέο 

ζεσξήζεηο, απφ ηηο δεμακελέο ησλ δηδαζθφλησλ κεηαθέξνληαη, σο δηα καγείαο, ζηηο 

δεμακελέο ησλ δηδαζθνκέλσλ κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο.  

Δθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο δεθάδσλ ρξφλσλ, θνηλσληθνί ζρεκαηηζκνί θαη 

επεξεαζκνί πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ πνξεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ρηιηάδεο 

γξακκέλεο ζειίδεο απφ ρέξηα ζνθψλ παηδαγσγψλ, θηινζφθσλ θαη πνιηηηθψλ, 

νδήγεζαλ έλα ζχλνιν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ρψξν ηεο παηδείαο γηα ρξφληα ζην 

ζεκείν κεδέλ, δειαδή πάιη ζηελ αξρή, απφ εθεί πνπ είραλ μεθηλήζεη. Η απνζέσζε 

ηεο αληίιεςεο γηα ‘ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο’ ή ηε ‘κεηαβίβαζε ηεο γλψζεο’ νξίδεη 

ζήκεξα φιν ην ζχζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, φιν ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο παηδείαο.  

Η απινπζηεπκέλε απηή αληίιεςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο 

ζπληειείηαη κε έλαλ ηεξνηειεζηηθφ ή κπζηηθηζηηθφ ηξφπν, ζηηο παξπθέο κηαο 

κεηαθπζηθήο δηάζηαζεο, απνηειεί θαη ηε κέγηζηε θαθνδαηκνλία ηνπ ραξαθηήξα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Καη φρη κφλν απηφ: ε δηείζδπζε ηεο απινπζηεπκέλεο απηήο αληίιεςεο 
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ζηε ξαρνθνθαιηά ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο επί δεθαεηίεο δεκηνχξγεζε ξίδεο πνπ θη 

απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο νξίδνπλ φια, αλεμαηξέησο ηα δξψκελα ηεο παηδείαο. Οη 

εμαηξέζεηο δελ θάλνπλ ηίπνηα άιιν παξά κνλάρα λα αηελίδνπλ κε έλα γξαθηθφ ηξφπν 

ην απξνζδηφξηζην θαη ην αλππφθνξν κηαο αξξσζηεκέλεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

πνπ ε γηαηξεηά ηεο αθφκα απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο ησλ εξγαζηεξίσλ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη θαηά δηαζηήκαηα πξνηείλνληαη δηάθνξεο ιχζεηο γηα λα θάλνπλ πην 

δεκηνπξγηθή ηε κεηαθνξά θαη κεηαβίβαζε ηεο γλψζεο. Η κεηαθνξά θαη κεηαβίβαζε 

ηεο γλψζεο ζπληειείηαη πην απνηειεζκαηηθά κε ζπκπαζεηηθέο κεζφδνπο πνπ 

νκνξθαίλνπλ ηε κνλνηνλία ηνπ κνλφινγνπ θαη δεκηνπξγνχλ ςεπδαηζζήζεηο 

δηδαθηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δλδερνκέλσο λα ππάξρεη ηθαλνπνίεζε θαη απφ ηηο 

δχν πιεπξέο, ησλ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. Ίζσο θαη νξηαθά απνηειέζκαηα 

κηα δηαδηθαζίαο εκπινπηηζκέλεο απνκλεκφλεπζεο ησλ δηδαζθνκέλσλ κε ζρεηηθή 

δηάξθεηα. Καλείο δελ κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη. Οξηζκέλεο θσλέο αληηξξήζεσλ ζα 

κπνξνχζαλ λα ην επηβεβαηψζνπλ. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζαλ θάπνηνη λα 

επηθαιεζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ δηδαζθνκέλσλ καδί κε ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο. Αιιά είλαη πξάγκαηη ε κεηαθνξά θαη κεηαβίβαζε ηεο γλψζεο απηφ 

πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο;  

 

 

Δελ ππάξρεη ‘κεηαθνξά ηεο κάζεζεο’, νύηε ‘κεηαβίβαζε ηεο γλώζεο’: ηη ππάξρεη 

ηόηε;  

 

Ο Γεξκαλφο εθπαηδεπηηθφο ςπρνιφγνο  Ausubel (1968) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά 

πάλσ ζηηο αξρέο δηδαζθαιίαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο φηη «αλ ζα έπξεπε λα επηθεληξψζσ 

φιεο ηηο αξρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο ζε κηα, ζα έιεγα ην εμήο: ν πην 

ζεκαληηθφο θαη κνλαδηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε κάζεζε ελφο καζεηή, είλαη 

φια απηά πνπ ν καζεηήο ήδε γλσξίδεη. Γηεξεπλήζηε ην θαη πξάμηε αλάινγα».  

Η κάζεζε δελ είλαη πξντφλ, ην νπνίν κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο 

απφ κία πεγή ζε κία άιιε, ή απφ κία πεξηνρή ζε κία άιιε, ή αθφκα απφ κία 

εκπεηξηθή – θηινζνθηθή δηάζηαζε ζε κία άιιε. Γελ είλαη κεηαθεξφκελν, νχηε 

κεηαβηβάζηκν είδνο. Δίλαη πξντφλ πνπ αλαθαιχπηεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν 

κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο. Απηφ ην εθπαηδεπηηθφ αμίσκα είλαη 

ην θιεηδί ηεο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο εμΑΔ. Η δηδαθηηθή πξάμε εληζρχεη, 

ππνζηεξίδεη, βνεζά, θεληξίδεη, νξίδεη, ζπλζέηεη, εξκελεχεη, αληαλαθιά, ηεθκεξηψλεη, 

απνδεηθλχεη, ελ ηέιεη δηδάζθεη, αιιά απηφλνκα δελ καζαίλεη.  Η κάζεζε δελ είλαη 

πξντφλ δηδαθηηθήο πξάμεο, αιιά καζεζηαθήο. 

Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηδαθηηθή πξάμε, ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

θαη ηεο δηδαζθαιίαο, νη κεζνδνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο θαη ε ζχγθιηζή ηεο κε άιια επηζηεκνληθά πεδία πνπ βξίζθνληαη ζε 

θάζε ελαξκνλίζεσλ, πξνζδίδνπλ έλα ζρεηηθά λέν κεζνδνινγηθφ πιηθφ πνπ αλαδεηά 

ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ηαπηφηεηα. Η επνρή θαηά ηελ νπνία νη επηζηήκεο είραλ έλα 

μεθάζαξν δηαρσξηζηηθφ πιαίζην κεηαμχ ηνπο θαη έδηλαλ ηελ εληχπσζε μερσξηζηψλ 

επηζηεκνληθψλ κηθξφθνζκσλ έρεη παξέιζεη εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο. Οχηε απνηειεί 

θάπνηα απαξαίηεηε έλδεημε αθαδεκατθήο ή επηζηεκνληθήο απηνηέιεηαο ε 

αλεμαξηεηνπνίεζε γλσζηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. Με αλάινγε ηδηφηεηα θαη 

πινχζηεο ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

δηεθδηθεί ην δηθφ ηεο επηζηεκνληθφ πεδίν, ην νπνίν έρεη νξίζεη ην θελφ πνπ 

πξνυπήξρε, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα γηα ηε δηακφξθσζε 

ελφο ζεκειησκέλνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ.   
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Ο Devlin (1989), αλ θαη είλαη ηδηαίηεξα θξηηηθφο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Holmberg γηα 

ηνλ νξηζκφ κηα ζεσξίαο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, αλαθέξεη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο κάζεζεο ππνγξακκίδνληαο φηη «αλ ε 

κάζεζε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ζεκειηαθά δηαθνξεηηθή απφ ηε 

κάζεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο, ηφηε ζα πξέπεη νη δχν ηξφπνη λα κεηαθξαζηνχλ 

ζε κία επηζηεκνληθή γιψζζα, ε νπνία ζα επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

επηζεκνπνίεζε ησλ δχν απηψλ ηξφπσλ». Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο ην 1989 είρε κηα 

πξαγκαηηθή αμία θαη κηα βαξχηεηα πνπ φκσο δελ κπνξνχζε ηφηε λα απαληεζεί. Οη 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη κε ζπνπδαζηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ εκπεηξία ηεο 

κάζεζεο ζε εμ απνζηάζεσο πεξηβάιινληα, έρνπλ δείμεη φηη ε κάζεζε ιεηηνπξγεί 

απηφλνκα θαη απνηειεζκαηηθά θαη θαζνξίδεηαη κέζα απφ κηα ζεηξά κεηξήζηκσλ 

ζηνηρείσλ.  

Η κάζεζε, σο απηφλνκε θαη αλεμάξηεηε δηαδηθαζία, φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, 

ιεηηνπξγεί κε βάζε πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα εκπινθήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ,  

αλεμάξηεηα απφ ηα κέζα κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο. Ο ζπνπδαζηήο ζα εκπιαθεί 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζα απνδψζεη, είηε βξίζθεηαη ζε εμ απνζηάζεσο 

πεξηβάιινλ, είηε παξαθνινπζψληαο ηνλ θαζεγεηή ηνπ κέζα ζε κηα αίζνπζα. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κάζεη ν ζπγθεθξηκέλνο ζπνπδαζηήο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

είλαη ν ίδηνο. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη είλαη νη κνξθέο εκπινθήο ηνπ ζηε κάζεζε. 

Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηα ζηπι θαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ καζαίλεη θάπνηνο 

επηβεβαηψλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εθάζηνηε πξνζσπηθήο δηάζηαζεο θαη ησλ 

επηινγψλ ηνπ.  

Η ζεσξία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη κέζα απφ παηδαγσγηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα θαη έηζη ηζρπξνπνηείηαη σο εθπαηδεπηηθή ζεσξία, ε νπνία δελ 

εμαξηάηαη απφ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο. Με 

ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν ε κάζεζε, ε νπνία νξίδεηαη κέζα απφ παηδαγσγηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα, ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη απηφλνκα, αλεμάξηεηα απφ 

ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο εμ απνζηάζεσο ή ηεο εθ ηνπ ζχλεγγπο εθπαίδεπζεο.  

Η πξνζέγγηζε απηή δελ κεηψλεη, νχηε απνξξίπηεη ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο 

θαη ηε ζεκειηψδε ιεηηνπξγία πνπ έρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Τνπλαληίνλ. 

Τν ςπρνθνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο απνηειείηαη απφ 

πιεηάδα ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ πνηφηεηά ηνπο. 

Καζνξίδνπλ ηηο αξρηθέο επηινγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κηθξνζπζηήκαηνο θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, 

ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ Devlin δελ εληζρχεη θάηη επηπιένλ θαη δελ απαηηεί μερσξηζηή 

απάληεζε. Η κάζεζε παξακέλεη κάζεζε θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ εκπινθή ηνπ 

ζπνπδαζηή θαη ηνπο πξνζσπηθνχο ηξφπνπο πνπ ν ίδηνο έρεη επηιέμεη γηα λα κάζεη.  

 

 

Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε: έλα ζεκειηωκέλν επηζηεκνληθό πεδίν  

 

Ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο (Holmberg, 

1986 & Keegan, 1983) αλαθέξνπλ θαη ηεθκεξηψλνπλ ηελ χπαξμε ελφο δνκεκέλνπ θαη 

ζεκειησκέλνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ πνπ αθνχεη ζην φλνκα «εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε». Ο φξνο «αλνηθηή» ζπλαληάηαη θπξίσο ζηε ιεηηνπξγία ησλ αλνηθηψλ 

παλεπηζηεκίσλ κε δηαθνξεηηθή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Τν επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη, νξίδεηαη απφ δχν δνθηκαζκέλεο αθαδεκατθέο ζπληεηαγκέλεο:  

 ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, θαζψο θαη  
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 ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζην ίδην 

αληηθείκελν 

Ο Holmberg (1986) αλαθέξεη φηη ην 1982 (10 ρξφληα πξηλ ςεθηζηεί ν πξψηνο λφκνο 

γηα ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην) ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο αλαγλσξίδνληαη δεθαπέληε εξεπλεηηθά πεδία.  Άιισζηε είλαη 

απαξαίηεην φηαλ πεξηγξάθεηαη έλα επηζηεκνληθφ πεδίν, ηαπηφρξνλα λα εληνπίδνληαη 

νη ζθνπνί / ζηφρνη θαη ην πεξίγξακκα ηεο έξεπλαο γηα ηε γλψζε θαη θαηαλφεζή ηνπ. 

Ιδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο έληαμήο ηνπ ζε αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, λα 

πεξηγξάθεηαη θαη ε εθπαηδεπηηθή / παηδαγσγηθή ηνπ δηάζηαζε σο πξνο ηε δηδαζθαιία 

ηνπ ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.  

Η θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξνζδίδεη ην 1982 ζε εξεπλεηηθά πεδία θαη εθπαηδεπηηθά 

αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα εληνπίδεηαη ζηα εμήο γλσζηηθά ζέκαηα:  

 Γεληθή αλάιπζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, θηινζνθία θαη ζεσξία 

 Πηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, θαζψο θαη θίλεηξα ησλ ζπνπδαζηψλ 

 Σρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ζηφρνη ησλ ζπνπδψλ  

 Αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ  

 Μέζα  

 Πεξηνδηθά, φρη ζπλερή αιιειεπηδξαζηηθά  επηθνηλσληαθά καζήκαηα  

 Γηα δψζεο καζήκαηα  

 Σπκβνπιεπηηθή 

 Σρεδηαζκφο, νξγάλσζε θαη δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ  

 Οηθνλνκηθά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο  

 Αμηνιφγεζε  

 Ιζηνξία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

 Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο  

 Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηέο – δηδάζθνληεο ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο  

 Έξεπλα ζηελ έξεπλα  

 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα κειεηήζεη θάπνηνο ηα γλσζηηθά ζέκαηα ηεο έξεπλαο ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα 1982 θαη λα ηα δεη κέζα απφ ην ζεκεξηλφ πξίζκα, ην 

πιήζνο λέσλ ζηνηρείσλ, θπξίσο ηεο ηερλνινγίαο, αιιά φρη κφλν, πνπ έρνπλ πξνθχςεη 

θαη έρνπλ εκπινπηίζεη ην επηζηεκνληθφ ηεο πεδίν. Αζθαιψο ηα πεδία έρνπλ 

δηακνξθσζεί θαη έρνπλ πξνθχςεη πνιπδηάζηαηα λέα ζεκεία, ή αθφκα, θνηλά ζεκεία 

έρνπλ αλαδεηρζεί κε μερσξηζηφ ή δηαθνξεηηθφ ξφιν.  

Σηα παξαπάλσ ζεκεία έλα κεγάιν πιήζνο απφ γλσζηηθέο πεξηνρέο ή θαη επηζηήκεο 

έρνπλ δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη ζηηο αθαδεκατθέο 

ηνπο πξαθηηθέο. Πξνζεγγίζεηο απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ παηδαγσγηθψλ,  ησλ  

επηζηεκψλ ηεο αγσγήο, απφ ηε ςπρνινγία, θνηλσληνινγία, νξγάλσζε θαη δηνίθεζε, 

νηθνλνκία, επηθνηλσλία, πιεξνθνξηθή έρνπλ δψζεη κηα ψζεζε ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηηο εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο.  

 

 

Υπάξρνπλ θξηηήξηα γηα κηα ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο;  

 

Σχκθσλα κε ηνλ Popper (1980), ν ζηφρνο ησλ ζεσξεηηθψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ είλαη 

λα εληνπίζνπλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ επεμεγεκαηηθέο θαη εξκελεπηηθέο ζεσξίεο κε 

βάζε αιεζηλνχο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο. Γειαδή, λα δηεξεπλήζνπλ ζεσξίεο, νη 

νπνίεο πεξηγξάθνπλ δνκεκέλεο ηδηφηεηεο ηνπ θφζκνπ θαη νη νπνίεο κε ηε βνήζεηα 
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νξηζκέλσλ αξρηθψλ πξνυπνζέζεσλ,  καο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε λνήκαηα πνπ 

απαηηνχλ εξκελείεο.   

Ο Γήκνπ (1990) εξκελεχνληαο ηα κνληέια ησλ Popper (1980), Albert (1972) θαη Opp 

(1972), νξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ θαη ζηνηρείσλ γηα λα 

είκαζηε ζε ζέζε λα ζεκειηψζνπκε κηα επηζηεκνληθή ζεσξία. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

απηά, κηα ζεσξία ζα πξέπεη λα είλαη «αιεζήο», «λα πιεξνθνξεί», λα είλαη «ζαθήο», 

λα είλαη ηεο κνξθήο «εάλ απηφ – ηφηε εθείλν» θαη «απαιιαγκέλε απφ θνηλσληθνχο 

θαη εζηθνχο θαλφλεο θαη αμίεο». Θα επαλέιζνπκε φκσο ζηηο πξνυπνζέζεηο θαη ζηα 

ζηνηρεία απηά, αθνχ εμεηάζνπκε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Holmberg (1986) σο πξνο ηε 

δηακφξθσζε κηαο ζεσξίαο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Η  πξνζέγγηζε ηνπ 

Holmberg καο ελδηαθέξεη πξψηηζηα γηα λα εμεηάζνπκε ηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Με βάζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζα αλαιπζνχλ ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ αλαθέξεη ν Γήκνπ, ψζηε ε κνξθνπνίεζε ηνπ ζθειεηνχ εξγαζίαο λα είλαη 

έηνηκε πξνο δηακφξθσζε. Κνκβηθφ ζεκείν ζηηο δχν πξνζεγγίζεηο είλαη ε ζπλνρή 

ππνζέζεσλ ηνπ ηχπνπ ‘εάλ Α ηφηε Β’ ή ‘φζν πεξηζζφηεξν Α ηφζν πεξηζζφηεξν / 

ιηγφηεξν Β’.  

Θα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ άδηθν λα κελ αλαθέξνπκε ην γεγνλφο φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ 

Holmberg έρεη δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φηαλ ίζρπαλ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο εθπαηδεπηηθήο θχζεο, νη νπνίεο δηακφξθσζαλ θαη ηελ 

θηινζνθηθή ηνπ ζεψξεζε. Με πιήξε επίγλσζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ιφγσλ απηψλ 

ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζεηξά ζεκειηαθψλ αξρψλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ ηφηε, 

έρνπλ δηακνξθσζεί θαη έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζήκεξα. Αιιά ππάξρεη θαη 

θάηη άιιν: ζεκεία - θιεηδηά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ είραλ νξηζζεί κε 

βάζε ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν αγγινζαμνληθψλ θνηλσληψλ ηνπ βνξείνπ 

εκηζθαηξίνπ ηνπ πιαλήηε θαη απνηεινχζαλ απηνλφεην εθπαηδεπηηθφ θξηηήξην, δελ 

απνηεινχλ απηνλφεην εθπαηδεπηηθφ θξηηήξην γηα ηνλ λφηην εκηζθαίξην ή γηα άιιεο 

πεξηνρέο κε δηακεηξηθά αληίζεην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν θαη αθαδεκατθφ 

πεξηβάιινλ.   

Με βάζε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία γηα ηελ νξηνζέηεζε κηαο ζεσξίαο ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ν Holmberg νξίδεη ηξεηο θαηεγνξίεο ζεκείσλ πνπ είλαη νη 

εμήο:  

 Γεληθέο αξρέο 

 Μέζνδνη θαη κέζα ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε  

 Οξγάλσζε 

 

Γελ ζα ζηαζνχκε ζηελ αλάιπζε ησλ ζεκείσλ απηψλ δηφηη ε ζπδήηεζε θαη ν δηάινγνο 

δελ ζα κπνξέζεη λα εληαρζεί ζην παξφλ θείκελν. Μπνξνχκε φκσο λα ζηαζνχκε ζε 

νξηζκέλα ζεκεία, ηα νπνία έρνπλ δηακνξθσζεί ζε κεγάιν βαζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζην βαζηθφ θνξκφ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη δελ απνηεινχλ ιεηηνπξγηθφ 

κέξνο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Holmberg. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ρξνληθά θαηαλνεηή 

ε έιιεηςε αλαθνξάο ηνπ ζε ζέκαηα ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  Δπίζεο 

ραξαθηεξηζηηθή, αιιά φρη θαηαλνεηή, είλαη ε έιιεηςε αλαθνξάο, φρη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ δηδαζθνκέλσλ κε ηνλ θαζεγεηή – ζχκβνπιν ή θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, αιιά ε αιιειεπίδξαζε δηδαζθνκέλσλ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

Δλψ ν ίδηνο αλαθέξεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, δελ 

επηθεληξψλεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο σο πξνο ην 

αιιειεπηδξαζηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ θαη γεληθφηεξα ζηηο κεζνδνινγηθέο θαη πνηνηηθέο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ πιηθνχ. Τν αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν 
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έρεη κηα βαξχηεηα, ηεο νπνίαο ηνπο απφερνπο έρνπκε βηψζεη θαη ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Αλαθέξνκαη, φπσο θαίλεηαη λα θάλεη θαη ν Holmberg, ζε κηα 

έιιεηςε δνκεκέλεο αλαιπηηθήο θαη επηζηεκνληθήο γξαθήο κε αλαθνξέο ζηελ 

αγγινζαμνληθή κεζνδνινγία πνπ εζηηάδεη ζηελ επεμεγεκαηηθφηεηα θαη ηε ζαθήλεηα 

ηνπ αθαδεκατθνχ ιφγνπ.  

Γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο, γισζζνινγηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη πνιηηηθνχο, 

αλάινγε αληίιεςε δελ είρε επηθξαηήζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

κε απνηέιεζκα ην απηνλφεην ηνπ δνκεκέλνπ, ζαθνχο θαη εξκελεπηηθνχ γξαπηνχ 

ιφγνπ λα απνηειεί ζηνηρείν κηαο «μελφθεξηεο» θαη νξηζκέλεο θνξέο «θαρχπνπηεο» 

κεζνδνινγίαο θαη αθαδεκατθήο πξαθηηθήο. Τα παξαδείγκαηα ηεο εκπεηξίαο ηεο 

αλάπηπμεο δηδαθηηθνχ έληππνπ πιηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

επηζθξάγηζε πνιιέο θνξέο ηελ παξαπάλσ πξαθηηθή κε απξφβιεπηα πξνβιήκαηα. Γελ 

είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη ζηελ εκπεηξία απηή, ην απηνλφεην θαη αθαδεκατθά 

δεδνκέλν ζε ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ζηελ Διιάδα αλεδείρζε σο αλαγθαία 

πξνυπφζεζε δεκηνπξγίαο έληππνπ εμ απνζηάζεσο πιηθνχ. Καη αζθαιψο, φπσο 

θάλεθε ζηε πξάμε, ην άιινζη ηεο λέαο, ειθπζηηθήο, αιιά θαη άγλσζηεο αλνηθηήο θαη 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο  ήηαλ θαζνξηζηηθφ θαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ, απνδνηηθφ.  

 

Δπαλεξρφκαζηε ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Γήκνπ (1990), ν νπνίνο νξίδεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ θαη ζηνηρείσλ γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα 

ζεκειηψζνπκε κηα επηζηεκνληθή ζεσξία. Σχκθσλα κε ηνλ ίδην, κηα ζεσξία ζα πξέπεη 

λα είλαη ινγηθά «αιεζήο», «λα πιεξνθνξεί», λα είλαη «ζαθήο», λα είλαη ηεο κνξθήο 

«εάλ απηφ – ηφηε εθείλν» θαη ηέινο λα είλαη «απαιιαγκέλε απφ θνηλσληθνχο θαη 

εζηθνχο θαλφλεο θαη αμίεο». Δκείο απηφ πνπ θάλνπκε είλαη λα εκθπηεχζνκε νξηζκέλα 

δεδνκέλα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα ζηνηρεία απηά κε ζηφρν ηε 

δηακφξθσζε ηεο πξψηεο ράξηαο γηα κηα ζεσξία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Με 

κηα δηαθνξά φκσο: ζην ηειεπηαίν ζεκείν ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Γήκνπ ε 

δηαθνξνπνίεζή καο είλαη μεθάζαξε σο πξνο ηε ζρέζε ηεο κε ηε ζεσξία ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Μηα εθπαηδεπηηθή ζεσξία δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα 

είλαη απαιιαγκέλε απφ θνηλσληθνχο θαη εζηθνχο θαλφλεο θαη αμίεο. Η ζεσξία ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη κηα θξηηηθή ζεσξία, ε νπνία εζσθιείεη φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο ζθέςεο πνπ νξίδνπλ αμίεο, θξίζεηο θαη εζηθνχο θαλφλεο ησλ 

αλζξψπσλ. Η ζεσξία απηή εληάζζεηαη ζε έλα πιαίζην, ην νπνίν αλήθεη ζην ρψξν ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ταπηφρξνλα, ε ζεσξία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζε λνκφηππεο γεληθεχζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο ηερληθνχ ηχπνπ. Οχηε αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηζπκίεο 

θάπνησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, έηζη ψζηε λα παξάγεη επηζπκεηέο θαηαζηάζεηο θαη 

θαηεπζπλφκελε θξηηηθή ζθέςε. Η νξζνινγηθή ζθέςε παξακέλεη επηζηεκνληθή ζθέςε 

θαη δελ δχλαηαη λα ζηεξεζεί αμίεο, εζηθνχο θαλφλεο, αιιά θαη θξηηηθέο θαη 

αμηνινγηθέο ζπληζηψζεο. Σηε ζθαίξα ησλ αξρψλ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ε 

ζεσξία γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ζαθψο νξζνινγηθή, απαηηεί ηελ 

επηζηεκνληθή ζθέςε θαη δηακνξθψλεηαη σο θξηηηθή ζεσξία, απφ αμίεο θαη θνηλσληθέο 

παξαδνρέο.  

Η ζεσξία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη πξψηα απ’ φια αιεζήο δηφηη νη 

ζέζεηο ηεο, κε ηηο νπνίεο πιεξνθνξεί θαη ιεηηνπξγεί, ηζρχνπλ σο γεγνλφηα θαη 

δεδνκέλα. Ιζρχνπλ, δηφηη ην ηζηνξηθφ ηεο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε αξθεηέο δεθαεηίεο, 

έρεη ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά, έρεη εκπινπηηζηεί ηαπηφρξνλα απφ 

ηελ εκπεηξία ηεο, αιιά θαη κε ηζηνξηθέο αλαθαιχςεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο 

ηεο (ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, βίληεν, ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, 

εκπινπηηζκφο εθδφζεσλ έληππνπ πιηθνχ, απνηειεζκαηηθφηεηα ζπνπδψλ θαη 
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ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, απνδνηηθή αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο θαη κεζνδνινγίαο θ.α.). Με βάζε ην  απηφλνκν θξηηηθφ επηζηεκνληθφ ηεο 

πεδίν θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο απφ ζπγγελή επηζηεκνληθά πεδία, ε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε έρεη ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα θαη 

δνθηκαζκέλα θξηηήξηα, κεζφδνπο θαη κέζα.   

Δπίζεο πιεξνθνξεί θαη ελεκεξώλεη γηα φιε ηε γθάκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, γηα 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη θαη γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο θαη 

εκπεηξηθέο εθαξκνγέο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί. Οη έξεπλεο, νη ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη νη αθαδεκατθέο νινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπλζέηνπλ έλα 

γλσζηηθφ πεδίν πνπ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ έρεη δψζεη δείγκαηα ηεθκεξίσζεο θαη 

επεμήγεζεο θαηλνκέλσλ, γεγνλφησλ θαη πξνβιεκάησλ.   

Η ζεσξία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη ζαθήο σο πξνο ηνπο ρεηξηζκνχο 

δηαηχπσζεο ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. Η πξνζθνξά ηεο ζηα 

ζεκεία ηεο ζαθήλεηαο είλαη απεξηφξηζηε απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηεο 

θαη αλαπηχρζεθε παγθφζκηα, έρνληαο νξηνζεηήζεη θαη εξκελεχζεη κηα ζεηξά απφ 

έλλνηεο, ιέμεηο θιεηδηά, καζεζηαθέο θαη δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο, εθπαηδεπηηθνχο φξνπο 

πνπ απνηεινχλ θαη ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξγαιείσλ εθαξκνγήο ηεο.  

Η ζεσξία ηεο εμΑΔ είλαη ηεο κνξθήο «εάλ απηό – ηόηε εθείλν» δηφηη είλαη ζαθέο φηη 

ν παξάγνληαο «εάλ» θαζνξίδεη επαθξηβψο ηνλ παξάγνληα «ηφηε». Σην ζεκείν απηφ ε 

δηάζηαζε ηεο κεηξεζηκφηεηαο πνπ ιεηηνπξγεί σο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θαζνξίδεη κία ινγηθή ζπλνρή πνπ μεθηλά απφ ηα ζεσξεηηθά 

θαη εκπεηξηθά ζεκεία αλαθνξάο ηεο. Η εμΑΔ ζηε δηακφξθσζε κηαο επηζηεκνληθήο 

εθαξκνγήο δηαηππψλεη ηνλ παξάγνληα  «εάλ απηφ» θαη δηαζθαιίδεη ηε δηαζεζηκφηεηά 

ηνπ ζην λα επηβεβαηψζεη ζηε πξάμε ην «ηφηε εθείλν».  

Η ζεσξία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο σο θξηηηθή θνηλσληθή ζεσξία δελ είλαη 

απαιιαγκέλε από θνηλωληθνύο θαη εζηθνύο θαλόλεο θαη αμίεο θαη είλαη δπλαηφλ λα 

ραξαθηεξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ή εθ ησλ πζηέξσλ σο θαιή ή θαθή, σθέιηκε ή φρη, 

πξέπνπζα ή φρη.  

Δπηπξνζζέησο, κπνξεί λα αμηνινγεζεί απφ ηε λνκνηέιεηά ηεο κε εζηθά εξσηήκαηα 

δηφηη αλεμάξηεηα απφ θαλφλεο θαη αμίεο ιεηηνπξγεί θαη σο έλα ζπγθεθξηκέλν 

επηζηεκνληθφ πεδίν κε ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. Σηελ θνηλσληθή ηεο 

εξκελεία δηαζέηεη κηα δπλακηθή, ε νπνία ηεο πξνζδίδεη έλαλ θνηλσληθφ ξφιν θαη κηα  

επζχλε σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Η 

δηαζεζηκφηεηά ηεο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο ζε κία 

δηακφξθσζε δεκνθξαηηθήο πξαθηηθήο ζηελ παηδεία, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ επέιηθηε ιεηηνπξγία ηεο πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ, ηελ 

θάλεη λα ελδπλακψλεη ηελ παξνπζία ηεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο.   Απηή φκσο ε 

δπλακηθή πνπ εθ πξννηκίνπ δηαζέηεη, δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηνπο εζηθνχο ηεο 

θαλφλεο θαη ηελ θαζηζηά αλεμάξηεηε θαη απηφλνκε ζηηο επηζηεκνληθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εθαξκνγέο.  

Μηα ζεσξία γηα ηελ εθπαίδεπζε είλαη ηαπηφρξνλα θαη κία θνηλσληθή ζεσξία, ε νπνία 

νξίδεη κηα ζεηξά απφ θνηλσληθά δξψκελα θαη πξέπεη λα απαληά ζηα θπξηφηεξα 

δεηήκαηα ηεο θνηλσλίαο. Ταπηφρξνλα φκσο ζηεθφκαζηε ζην ηειεπηαίν ζεκείν, ην 

νπνίν δηακνξθψλεη ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο. Η 

ζπλδηαιιαγή κηαο επηζηεκνληθήο θαη θνηλσληθήο ζεσξίαο κε δεδνκέλνπο θνηλσληθνχο 

θαη εζηθνχο θαλφλεο θαη δεδνκέλεο αμίεο δελ λνκηκνπνηεί απζαίξεηεο ελέξγεηεο πνπ 

έρνπλ γίλεη ζην φλνκα ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη ηελ θαζηζηνχλ θξηηή ησλ 

θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ. Η εθαξκνγή θαη ε αλαδήηεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο ζθέςεο δελ είλαη έλα ηερληθφ ζέκα. Γελ είλαη δήηεκα πνπ αλαδεηά 

απάληεζε ζην «ηη έγηλε» ή «πψο έγηλε» θάηη. Μηα δνκεκέλε ζεσξία γηα ηελ εμ 
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απνζηάζεσο πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε απαληά θαη ζην εξψηεκα «ηη ζα πξέπεη λα 

γίλεη» ή «ηη ζα έπξεπε λα είρε γίλεη».  

 

 

Αληί επηιόγνπ  

 

Η πξψηε απηή πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ελφο πεξηγξάκκαηνο  ζεσξίαο γηα ηελ εμΑΔ 

απνηειεί κηα ζχλζεζε απφ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εκπεηξηθέο εθαξκνγέο πνπ 

πξνθχςαλ απφ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο δηεζλνχο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη  απφ 

ην πξψην ζηάδην δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ. Αλακθίβνια ε πξνζέγγηζε απηή απνηειεί έλα πξψην βήκα ζηε 

δηακφξθσζε κηαο ζεσξίαο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ε νπνία φπσο θαίλεηαη 

μεπεξλά ηελ παηδηθή ηεο ειηθία θαη κέζα απφ έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

δηακνξθψλεη έλα πξφζσπν κε επηζηεκνληθφ θχξνο θαη απνδεδεηγκέλε επηζηεκνληθή 

εθαξκνγή. Τα κειινληηθά βήκαηα ζα εκπινπηίζνπλ ηελ αθαδεκατθή ηεο ππφζηαζε 

θαη ζίγνπξν είλαη φηη ζα ηελ θαηαζηήζνπλ αθφκα πην απνηειεζκαηηθή. Άιισζηε ε 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηεο κε ηα ζπλαθφινπζά ηεο ζχληνκα ζα νξίζεη κηα αλαιπηηθή 

θαη εξκελεπηηθή ράξηα.  

Η θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ Carr & Kemmis (2002) επηζθξαγίδεη ηελ άπνςε φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο είλαη ε επαγσγηθή ηεο θαη ε 

εκπεηξηθή ηεο δπλαηφηεηα λα ειεγρζεί.  

 
«Σηελ απηαξέζθεηα ηεο ζύγρξνλεο επηζηήκεο, νη θξηηηθνί ζεσξεηηθνί δηείδαλ έλα 

κεγάιν θίλδπλν γηα ηε ζύγρξνλε θνηλσλία: ηελ απεηιή ηνπ ηέινπο ηεο ίδηαο ηεο 

ινγηθήο. Η ινγηθή είρε αληηθαηαζηαζεί από ηελ ηερληθή, ε θξηηηθή ζθέςε ζρεηηθά κε 

ηελ θνηλσλία από ηνλ επηζηεκνληθό θαλόλα. Η επηηπρία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ είρε 

δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο νη θαληαζηηθέο αλαδεηήζεηο ησλ 

επηζηεκόλσλ ζηνλ θόζκν ηνπ αλεμήγεηνπ είραλ γίλεη ζπκβαηέο κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο 

ηξόπνπο ζθέςεο. Η επηζηήκε έγηλε ηδενινγία, έλαο ηξόπνο ζέαζεο ηνπ θόζκνπ, 

πνιηηηζκηθό θαη θνηλσληθό παξάγσγν, πνπ δηακνξθώλεη θαη θαζνδεγεί ηελ θνηλσληθή 

δξαζηεξηόηεηα. Έηζη, ν ξόινο ηεο επηζηήκεο ήηαλ λα ‘λνκηκνπνηεί’ ηελ θνηλσληθή 

δξάζε παξέρνληαο ‘αληηθεηκεληθά γεγνλόηα’ πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

δξάζεο. Τα εξσηήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηηο αμίεο πνπ ππόθεηληαη ζ’ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο 

δξάζεο ηνπνζεηνύληαλ πέξα από ηνλ νξίδνληα ηεο επηζηήκεο θαη επνκέλσο έκελαλ 

αλεμεξεύλεηα. Τα επηζηεκνληθά πνξίζκαηα απιώο δηέθξηλαλ ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν 

απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο δξάζεο θαη εμεγνύζαλ πώο ζπλέβαηλαλ ηα πξάγκαηα θαη 

όρη εάλ ζα έπξεπε λα αθεζνύλ λα ζπκβνύλ. Η επηζηήκε, καθξηά από ην λα είλαη κηα 

ακείιηθηε έξεπλα ηεο θύζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θνηλσληθήο δσήο, θηλδύλεπε λα 

ζεσξεί δεδνκέλεο ηηο κνξθέο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη λα εμεηάδεη κόλν ‘ηερληθά’ 

ζέκαηα» Carr & Kemmis (2002). 
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