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Περίληψη: Θέμα της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη πρότασης εφαρμογής της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η 

αξιολόγηση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας να αναθέσει στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο την εφαρμογή της. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται επίσης 

ενδεικτικές προτάσεις για τη δημιουργία διδακτικού υλικού για εξ αποστάσεως σχολική 

εκπαίδευση στο θεματικό αντικείμενο της γερμανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέματα 

διδασκαλίας, μάθησης, δημιουργίας διδακτικού υλικού και ανάπτυξης συγκεκριμένων 

γνωστικών δεξιοτήτων. Στο θεματικό αυτό πλαίσιο, παρουσιάζεται καταρχήν η 

περίπτωση μελέτης και κατόπιν αξιολογείται εντοπίζοντας θετικά και αρνητικά σημεία, 

ακολουθούν εν κατακλείδι τα συμπεράσματα της εργασίας. Οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες στο πλαίσιο εφαρμογής της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο 

μάθημα της γερμανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελούν έναυσμα 

για τον εκπαιδευτικό της εκμάθησης ξένης γλώσσας γενικότερα.  

 
Λέξεις-κλειδιά: σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, γερμανική γλώσσα 

 

1. Εισαγωγή. 

Στο πλαίσιο εισαγωγής νέων τρόπων μάθησης και διδασκαλίας προτείνεται το 

Υπουργείο Παιδείας να εντάξει την σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο υπάρχον 

εκπαιδευτικό σύστημα και να αναθέσει την οργάνωση, την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή της σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο οφείλει ως κύριος υπεύθυνος και 

συντονιστής του έργου προς υλοποίηση να αναπτύξει όλο το εγχείρημα και να 

δημιουργήσει διδακτικό υλικό, να οργανώσει τις υποδομές για τη λειτουργία, να 

σχεδιάσει τα προγράμματα σπουδών, και να συντονίσει γενικότερα το εκπαιδευτικό 

έργο, αφού θα έχει επιλέξει τους διδάσκοντες και αφού θα έχει ολοκληρώσει το 

σχεδιασμό του συνόλου της εκπαιδευτικής λειτουργίας.  

2. Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η εφαρμογή της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν αντιδιαστέλλεται ως προς 

την υπάρχουσα συμβατική εκπαίδευση, αλλά αποτελεί συμπλήρωμά της, όπως 

συμβαίνει και στην περίπτωση της ίδρυσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 

σύμφωνα με τον Λιοναράκη (1999, σ. 2-3). Με τον όρο «εξ αποστάσεως σχολική 

εκπαίδευση νοείται η εκπαίδευση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης, η οποία παρέχεται εξ αποστάσεως και απευθύνεται σε άτομα σχολικής 

ηλικίας καθώς και σε ενηλίκους» (Βασάλα, 2005, σ. 54 και Βασάλα, 2006, σ. 2). Στο 

πλαίσιο αυτό οι μαθητές, οι οποίοι προέρχονται από ένα ευρύ κοινωνικό και ηλικιακό 

φάσμα, ολοκληρώνουν ή συμπληρώνουν τις εκπαιδευτικές βαθμίδες εξ αποστάσεως.   

Επίσης η ανάπτυξη διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την 

εξέλιξη των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητικών ομάδων στις οποίες απευθύνεται 

η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτρέψει 

στους μαθητές να κατακτήσουν τη γνώση του επιλεγμένου θεματικού πεδίου, στη 

συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης της εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας.  

3. Ο σχεδιασμός της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Προκειμένου το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο να οργανώσει, να αναπτύξει και να 

εφαρμόσει την εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, οφείλει να δημιουργήσει το 

κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο να πληροί τα χαρακτηριστικά της ανοικτής 

εκπαίδευσης (βλ. Λιοναράκης & Λυκουργιώτης, 1998, σ. 30-33), να λαμβάνει υπόψη 

του τις αρχές μάθησης ενηλίκων (Κόκκος, 1998, σ. 19-51), αλλά και να έχει τη 

δυνατότητα να προσαρμόζεται στις αρχές μάθησης ατόμων σχολικής ηλικίας με τις 

ιδιαιτερότητες που αναφέρει η Βασάλα (Βασάλα, 2005, σ. 57-59∙ Βασάλα, 2006, σ. 4, 

βλ. υποσημείωση 1). Το διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να είναι έντυπο, να 

αποτελείται από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές μαθημάτων ή 

οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό, όπως κασέτες ήχου, βιντεοκασέτες, ψηφιακό 

κείμενο (Βασάλα, 2005, σ. 63∙ Βασάλα, 2006, σ. 7∙ Austermühl & Kornelius, 2001).  

Οι Ματραλής & Λυκουργιώτης (1998, σ. 67-71) κάνουν λόγο για την 

αναγκαιότητα ύπαρξης ομάδας ανάπτυξης του διδακτικού υλικού, η οποία 

απαρτίζεται από συγγραφείς, ειδικούς στην εκπαίδευση από απόσταση και στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, ειδικούς στην παραγωγή διαφόρων μορφών υλικού, γραφίστες 

και εκδοτική ομάδα. Στην προκειμένη περίπτωση της σχολικής εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ομάδα ανάπτυξης και ειδικοί στη 

σχολική εκπαίδευση σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο, προκειμένου για 

μαθητές σχολικής ηλικίας. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο ως κύριος υπεύθυνος και συντονιστής του εκπαιδευτικού αυτού έργου 

οφείλει να αξιολογεί τις συνθήκες διαβίωσης ιδιαίτερων ομάδων των μαθητών του 

ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διδακτικό υλικό «πολυμορφικής 
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εκπαίδευσης» (Lionarakis, 1998, όπ. αναφ. στο Βασάλα, 2005, σ. 63) αλλά και 

επικοινωνίας με τους διδάσκοντες (διά αλληλογραφίας, τηλεφώνου, ηλεκτρονικής 

συνομιλίας ή ταχυδρομείου), καθώς η προσβασιμότητα δεν είναι πάντοτε εφικτή.  

Ένας άλλος τομέας ευθύνης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι η 

οργάνωση υποδομών για τη λειτουργία της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση των δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών οργανισμών 

που παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επομένως είναι απαραίτητη η ίδρυση ενός 

οργανισμού προσκείμενου στο Yπουργείο Παιδείας, ο οποίος να είναι υπεύθυνος για 

τη λειτουργία της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθ’ υπόδειξη του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ουσιαστικά να αποτελεί το εκτελεστικό όργανο 

σχεδιασμού των προτάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η παροχή 

πληροφόρησης, η σύγκληση ομάδας για την ανάπτυξη του ειδικού εκπαιδευτικού 

υλικού, αλλά και καθαρά διαδικαστικά ζητήματα όπως η αποθήκευση, η διανομή και 

τμηματική αποστολή του υλικού, η διαχείριση της διδακτικής επικοινωνίας μεταξύ 

μαθητών και διδασκόντων συνιστούν λειτουργίες του οργανισμού συνυφασμένες με 

την ομαλή λειτουργία των σπουδών. Δεν θα πρέπει να παραληφθεί η επιλογή τόπου 

εγκατάστασης του οργανισμού όπως και η επιλογή του κατάλληλου επιστημονικού, 

τεχνικού και διοικητικού προσωπικού υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.  

Η υιοθέτηση του αρθρωτού συστήματος σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή «να διαμορφώνει ο ίδιος τη 

φυσιογνωμία του διπλώματός του» (Λιοναράκης, 1999, σ. 9· Λιοναράκης & 

Λυκουργιώτης, 1998, σ. 32). Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου είδους προγράμματος 

σπουδών όμως δεν είναι κατάλληλος για την αυτοδύναμη σχολική εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, η οποία στο πρωτοβάθμιο και στο πρώτο δευτεροβάθμιο επίπεδο, το 

γυμνάσιο, είναι υποχρεωτική, αν λάβουμε υπόψη αυτό που ισχύει για τη συμβατική 

εκπαίδευση. Στο σημείο αυτό εξαιρείται η συμπληρωματική εξ αποστάσεως σχολική 

εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει μαθήματα που διδάσκονται στο συμβατικό 

σχολείο αλλά κάποιοι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε αυτά ή που δεν 

διδάσκονται στο συμβατικό σχολείο για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ανώτερο 

επίπεδο γνώσεων ή αφορά προγράμματα και δραστηριότητες εθνικής ή διακρατικής 

εμβέλειας, όπως για παράδειγμα τα σχολικά δίκτυα (Βασάλα, 2005, σ. 66, 70-71∙ 

Βασάλα, 2006, σ. 5). 
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Ως εκ τούτων ο σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να 

περιλαμβάνει δύο άξονες, αφενός την αυτοδύναμη εξ αποστάσεως σχολική 

εκπαίδευση που στο τέλος θα παράσχει στους αποφοίτους τίτλο σπουδών ισότιμο με 

αυτόν ενός συμβατικού σχολείου (Βασάλα, 2005, σ. 66) και αφετέρου τη 

συμπληρωματική, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά και επικουρικά παράλληλα με 

τη συμβατική εκπαίδευση στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό  επίπεδο. Κατά το σχεδιασμό 

των προγραμμάτων σπουδών στον άξονα της αυτοδύναμης εκπαίδευσης οφείλουν να 

ληφθούν υπόψη και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των συμβατικών σχολείων, 

καθώς συνιστούν υποχρεωτική εκπαίδευση και οι μαθητές οφείλουν να αποκτήσουν 

ένα βασικό υπόβαθρο γνώσεων, ενώ στον άξονα της συμπληρωματικής εκπαίδευσης 

είναι εμφανής και από την οριοθέτηση της έννοιας η ευελιξία στο σχεδιασμό των 

σπουδών.  

Όσον αφορά την επιλογή των διδασκόντων εκ μέρους του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου, οφείλει να υποδείξει διδακτικό προσωπικό που να στηρίζει 

και να είναι εξοικειωμένο με τις αρχές και τα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οποία οι διδάσκοντες οφείλουν να υποστηρίζουν τον 

μαθητή, να τον αξιολογούν αλλά και να επικοινωνούν με αυτόν, να τον εμψυχώνουν 

και να τον ενθαρρύνουν σε αυτή τη διαδικασία μάθησης.  

Όλοι αυτοί οι παράμετροι για την εφαρμογή της σχολικής εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης υποδεικνύονται και συντονίζονται από το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. Η εκτέλεση και υλοποίησή τους προτείνεται να αναληφθεί από τον 

οργανισμό προσκείμενο στο Υπουργείο Παιδείας που θα συσταθεί με αυτό το σκοπό.  

 

4. Διαμόρφωση διδακτικού υλικού 

Με την επεξεργασία και διαμόρφωση του διδακτικού υλικού εξ αποστάσεως οι 

μαθητές της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης οφείλουν να αποκτήσουν τις 

κάτωθι βασικές γνωστικές δεξιότητες στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας: 

Δημιουργικότητα: Με αυτή τη γνωστική δεξιότητα είναι σε θέση να 

αναπτύξουν την ικανότητα να δημιουργούν μέσω του γραπτού και του προφορικού 

λόγου στη γερμανική γλώσσα νέες συνθήκες επικοινωνίας, να κοινωνικοποιούνται με 

το να τους προσφέρεται η δυνατότητα να εκφράζονται, να δίνουν λύσεις σε 

ερωτήματα και προβλήματα στη γερμανική γλώσσα. Η παραγωγή προφορικού λόγου 

είναι εφικτό να γίνει μέσω «chatting» στο διαδίκτυο ή στο πλαίσιο μιας ηλεκτρονικής 
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πλατφόρμας συζήτησης ή «video conference» μεταξύ των «μαθητών της τηλε-τάξης» 

μέσω διαδικτύου.  

Αξιολόγηση: Με αυτή τη γνωστική δεξιότητα δύνανται να αναπτύξουν την 

ικανότητα να αξιολογούν μια δεδομένη επικοινωνιακή κατάσταση που τους 

παρουσιάζεται είτε στο Βιβλίο του Μαθητή είτε σε άλλο προτεινόμενο γραπτό ή 

ακουστικό κείμενο, και σύμφωνα με αυτήν να αντιδρούν. 

Παρατήρηση: Με αυτή τη γνωστική δεξιότητα καλλιεργούν την ανάπτυξη 

της ικανότητας να παρατηρούν ένα γραμματικό φαινόμενο ή μια επικοινωνιακή 

κατάσταση, να παρατηρούν μέσα από παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης, να 

συνδέουν τα ζητήματα αυτά με το φυσικό επικοινωνιακό περιβάλλον. 

Προφορική έκφραση και παρουσίαση: Με αυτή τη γνωστική δεξιότητα 

επιδιώκεται να αναπτύξουν την ικανότητα να εκφράζονται προφορικά, να 

παρουσιάζουν αυτά που έχουν μάθει και να τα αποδίδουν, να εκφράζονται προφορικά 

στη σχολική «τηλε-τάξη» τους στο διαδίκτυο. 

 Η διαμόρφωση του διδακτικού υλικού θα ακολουθήσει τις βασικές αρχές για 

τη δημιουργία υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τους West και Λιοναράκη 

(Γκιόσος & Κουτσούμπα, 2005, σ. 45-46). Οι πέντε τύποι δραστηριοτήτων, που 

οφείλουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για μια ευέλικτη και αμφίδρομη σχέση 

μαθητή-διδακτικού υλικού, είναι οι εξής: Ανάδειξη και αξιοποίηση γνώσεων και 

εμπειριών, Αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών, Εφαρμογή, Κριτική σκέψη και 

δημιουργικότητα, Επαλήθευση και αυτοαξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

5. Προτεινόμενες δραστηριότητες διδακτικού υλικού 

5.1. Ανάδειξη και αξιοποίηση γνώσεων και εμπειριών  

 «Η Γερμανία στη γειτονιά μου»: Συγκεντρώστε κάθε πληροφορία που σχετίζεται με 

τη Γερμανία (π.χ. γερμανικές μάρκες αυτοκινήτων ή άλλων προϊόντων). Βρείτε 

ενδεικτικές φωτογραφίες και κατασκευάστε μια αφίσα με τις πληροφορίες αυτές. 

Στην επόμενη τηλε-συνάντηση θα γίνει παρουσίαση των εργασιών σας. Η διάρκεια 

της δραστηριότητας αυτής θα είναι 2 (δύο) διδακτικές ενότητες. 

Με την προτεινόμενη αυτή δραστηριότητα αξιοποιούν οι μαθητές τις ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους με το γερμανικό στοιχείο και τις 

αναδεικνύουν μέσω της κατασκευής μιας αφίσας. Οι γνωστικές δεξιότητες που 

αναπτύσσουν με αυτή την δραστηριότητα είναι η παρατήρηση, με τη μορφή της 
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σύγκρισης και ένταξης του γερμανικού στοιχείου, πολιτισμικού ή μη, στο φυσικό 

τους πολιτισμικό και γλωσσικό περιβάλλον. Η κατασκευή της αφίσας δίνει τη 

δυνατότητα παρουσίασής της στην τηλε-τάξη και με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται η 

γνωστική δεξιότητα της προφορικής παρουσίασης και έκφρασης (Biechele, Rösler, 

Ulrich & Würffel, 2003). Κατά την παρουσίαση της αφίσας δίνεται η δυνατότητα 

στους μαθητές να αναπτύξουν την γνωστική δεξιότητα της δημιουργικότητας 

δημιουργώντας νέους επικοινωνιακούς διαύλους με τους υπόλοιπους τηλε-

συμμαθητές. 

 

5.2. Αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών 

«Ταξίδι στη Γερμανία»: Υποθέστε ότι είστε υπάλληλοι ενός ταξιδιωτικού γραφείου 

και έχει αναλάβει ο καθένας σας διαφορετικά καθήκοντα προκειμένου να οργανώσετε 

ένα ταξίδι για την τάξη σας στην Γερμανία. Τα καθήκοντα του καθενός σας θα τα 

βρείτε ανηρτημένα στην επιλογή «Projekte» στο Menu της διαδικτυακής μας 

συνάντησης (Chrissou, 2005). Σύμφωνα με την αποστολή σας αναζητήστε 

πληροφορίες στο Internet σχετικά με την υλοποίηση των καθηκόντων σας. Στην 

επόμενη τηλε-συνάντηση της τάξης θα γίνει συζήτηση και επεξεργασία των 

πληροφοριών που έχετε συγκεντρώσει για την υλοποίηση του ταξιδιού στην 

Γερμανία. Η διάρκεια της δραστηριότητας αυτής θα είναι 3 (τρεις) διδακτικές 

ενότητες. 

Με την προτεινόμενη αυτή δραστηριότητα οι μαθητές αναζητούν και 

επεξεργάζονται πληροφορίες που έχουν ως στόχο την υλοποίηση ενός ταξιδιού στην 

Γερμανία. Αναπτύσσουν τη γνωστική δεξιότητα της αξιολόγησης, αξιολογώντας μια 

νέα επικοινωνιακή κατάσταση, αφενός την οργάνωση του ταξιδιού και αφετέρου τη 

συνολική εκτίμηση των επιλογών του κάθε μαθητή στη συζήτηση της τηλε-τάξης 

(Storch, 2001). Επίσης η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της προφορικής 

παρουσίασης και έκφρασης οδηγεί τους μαθητές να ανταποκρίνονται στην ξένη 

γλώσσα σε κάθε εμφανιζόμενη επικοινωνιακή κατάσταση και να αναπτύσσουν το 

φάσμα των αντιδράσεων τους στην ξένη γλώσσα. Η γνωστική δεξιότητα της 

παρατήρησης είναι συνυφασμένη με την ένταξη των δραστηριοτήτων για την 

υλοποίηση του ταξιδιού στο φυσικό τους περιβάλλον, καθώς όλες οι ενέργειες θα 

έχουν ως σημείο αφετηρίας την Ελλάδα.  

 

5.3. Εφαρμογή 
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«Το γραμματικό φαινόμενο της παθητικής φωνής»: Στο κείμενο που έχει αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της τηλε-τάξης υπογραμμίστε τους τύπους της παθητικής φωνής που 

συναντώνται. Η διάρκεια της δραστηριότητας αυτής θα ½ (μισή) διδακτική ενότητα. 

 Με την προτεινόμενη αυτή δραστηριότητα εφαρμόζουν οι μαθητές τους 

κανόνες σχηματισμού της παθητικής φωνής. Κατά τη δραστηριότητα αυτή 

αναπτύσσουν τη γνωστική δεξιότητα της παρατήρησης, καθώς αναγνωρίζουν και 

διακρίνουν το συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο στο γλωσσικό επικοινωνιακό 

πλαίσιο του δοσμένου κειμένου.  

 

5.4. Κριτική σκέψη και δημιουργικότητα 

«Διαγωνισμός Γραπτής Έκφρασης»: Στο πλαίσιο της ετήσιας ανάρτησης της 

ηλεκτρονικής μας εφημερίδας διενεργείται ενδοταξικός διαγωνισμός γραπτής 

έκφρασης. Συντάξτε κείμενο 200 (διακοσίων) λέξεων με θέμα «Η παρουσία του 

γερμανικού πολιτισμού στον ελληνικό χώρο». Θα επιλεχθούν τρία κείμενα για 

ανάρτηση στην εφημερίδα. Η διάρκεια της δραστηριότητας αυτής θα είναι 1 (μία) 

διδακτική ενότητα. 

 Με την προτεινόμενη αυτή δραστηριότητα καλούνται οι μαθητές να 

αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη όσον αφορά την παρουσία του γερμανικού 

πολιτισμού στην Ελλάδα, να εκφράσουν τις απόψεις τους  για αυτό το θέμα και να 

επιχειρηματολογήσουν πάνω σε αυτές και να δημιουργήσουν ένα κείμενο γραπτού 

λόγου. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται η γνωστική δεξιότητα της 

δημιουργικότητας με το να συντάσσουν ένα κείμενο στην ξένη γλώσσα και που 

αναφέρεται στον πολιτισμό της χώρας που εκπροσωπεί, ενώ παράλληλα η γνωστική 

δεξιότητα της παρατήρησης εντάσσει το γερμανικό πολιτισμικό στοιχείο στο φυσικό 

περιβάλλον των μαθητών μέσω της σύνταξης του κειμένου αυτού. 

 

5.5. Επαλήθευση και αυτοαξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

«Συμπλήρωση ερωτηματολογίου»: Καλείστε να συμπληρώσετε το ανηρτημένο στην 

ιστοσελίδα της τηλε-τάξης ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στις γνώσεις και 

δεξιότητες που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η διάρκεια της 

δραστηριότητας αυτής θα είναι 1 (μία) διδακτική ενότητα. 

Με την προτεινόμενη αυτή δραστηριότητα μπαίνουν οι μαθητές στη 

διαδικασία ελέγχου γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της 
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σχολικής χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο επαληθεύουν ή όχι την απόκτηση αυτών των 

γνώσεων και δεξιοτήτων και στην ουσία αυτοαξιολογούνται. Η γνωστική δεξιότητα 

της αξιολόγησης του έργου και της απόκτησης όλων των εφοδίων για να 

αντεπεξέρχονται σε επικοινωνιακές καταστάσεις αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 

δραστηριότητας αυτής, ενώ η ανάπτυξη της γνωστικής δεξιότητας της παρατήρησης 

των γνώσεων και δεξιοτήτων τους οδηγεί στην αυτοαξιολόγηση, γεγονός το οποίο 

αποτελεί βασικό σημείο για τη βελτίωσή τους στο συγκεκριμένο θεματικό 

αντικείμενο. 

 

6. Αξιολόγηση της απόφασης για την εφαρμογή της σχολικής εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να αναθέσει στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο το έργο της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διακρίνεται σε 

θετική και αρνητική ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία.  

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην επιλογή του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου ως κύριου υπεύθυνου και συντονιστή  του έργου, καθώς αποτελεί την 

πρώτη νομοθετική κατοχύρωση (Λυκουργιώτης, 1998, σ. 129) για εφαρμογή της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας στην Ελλάδα και ως εκ τούτου θεωρείται ότι έχει την 

εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον ελληνικό χώρο. Μία τέτοιου είδους 

εμπειρία βοηθά στην γνώση και τεχνογνωσία όσον αφορά τις διαδικασίες για την 

οργάνωση υποδομών για τη λειτουργία και για τη δημιουργία του διδακτικού υλικού, 

τις προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού εξοικειωμένου με το ιδεώδες και τις 

αρχές τις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη γνώση διαφόρων γραφειοκρατικών 

διαδικασιών που επιβραδύνουν και δυσχεραίνουν την εφαρμογή της σχολικής εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Στα αρνητικά σημεία της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας 

συγκαταλέγεται ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποτελεί ίδρυμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ανάθεση του έργου αφορά την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο οφείλει επομένως 

να μεταφέρει και να εφαρμόσει με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων την τεχνογνωσία 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Αυτό ισχύει 

για την ανάπτυξη του διδακτικού υλικού, το οποίο απευθύνεται σε ευρύ ηλικιακό 

φάσμα το οποίο περιλαμβάνει και μαθητές σχολικής ηλικίας και ενήλικες, για το 

σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών, στην επιλογή και κατανομή των μαθημάτων 
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στους δύο άξονες της αυτοδύναμης και της συμπληρωματικής εκπαίδευσης. Σε 

αυτούς τους τομείς λειτουργίας το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διαθέτει 

τεχνογνωσία αλλά όχι για τις συγκεκριμένες βαθμίδες εκπαίδευσης για τις οποίες του 

ανατέθηκε το έργο. Επίσης στην επιλογή των διδασκόντων το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο οφείλει να συνεργαστεί με επιστήμονες εξειδικευμένους στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης σε αυτές τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, απόφαση για την οποία δεν είναι το 

πλέον κατάλληλο όργανο, καθώς ο τομέας δραστηριότητάς του είναι διαφορετική 

εκπαιδευτική βαθμίδα.  

 

7. Συμπεράσματα 

Αξιολογώντας συνολικά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας το Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ένα αξιόπιστο νομοθετικά θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα στην Ελλάδα, το οποίο διαθέτει εμπειρία στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο. Η εμπειρία αυτή δεν περιλαμβάνει 

την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όμως το μειονέκτημα αυτό είναι 

δυνατό να αντιμετωπιστεί με την ανάθεση τμηματικού έργου από το Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε ομάδες ειδικών επιστημόνων στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση από χώρες του εξωτερικού, στις οποίες υπάρχει μεγάλη 

εμπειρία στη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίες σε συνεργασία με ειδικό 

επιστημονικό προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου να διαμορφώσουν 

τη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

Στην προκειμένη μελέτη περίπτωσης θα μπορούσαν να υπάρξουν συνεργασίες 

μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και ειδικών επιστημόνων 

με ειδίκευση στην ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων έργων ώστε να επιτευχθεί το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με στόχο τη διεύρυνση της εκπαίδευσης και της 

προσβασιμότητάς της σε μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων. Οι συνεργασίες 

αναπτύσσουν και καλλιεργούν παράλληλα την αμφίδρομη αυτή σχέση μεταξύ 

ανοικτού και συμβατικού τρόπου μάθησης και διδασκαλίας, γεγονός το οποίο οδηγεί 

σε μια εκπαιδευτική δυναμική, η οποία διατηρώντας «ανοικτά και συμβατικά» 

χαρακτηριστικά προάγει την εκπαιδευτική πραγματικότητα και οδηγείται σε ένα 

ποιοτικό αποτέλεσμα. 
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Στην καινοτόμο αυτή μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία 

προτείνεται να αποτελέσει ολοκληρωμένη ή συμπληρωματική μορφή σχολικής εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης,  καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ομάδας ανάπτυξης του 

διδακτικού υλικού, η οποία απαρτίζεται από συγγραφείς, ειδικούς στην εκπαίδευση 

από απόσταση και στην εκπαίδευση ενηλίκων, ειδικούς στην παραγωγή διαφόρων 

μορφών υλικού, γραφίστες και εκδοτική ομάδα. Στην προκειμένη περίπτωση της 

σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ομάδα 

ανάπτυξης και ειδικοί στη σχολική εκπαίδευση σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο 

επίπεδο, προκειμένου για μαθητές σχολικής ηλικίας.  

Πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα του δημόσιου σχολείου αποτελεί η 

πρόταση για συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς θα 

κάλυπτε κάποια κενά του σχολικού συστήματος και της σχολικής καθημερινότητας 

(Löschmann, 1994). Εν τούτοις, η ολοκληρωμένη εξ αποστάσεως σχολική 

εκπαίδευση θα άνοιγε νέους ορίζοντες σε άλλες κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες 

στον ελληνικό χώρο, που δεν έχουν άλλο τρόπο πρόσβασης στην εκπαίδευση και 

ιδιαίτερα στην υποχρεωτική βαθμίδα εκπαίδευσης.  

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η μελέτη της πρότασης αυτής για 

εφαρμογή της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν περιορίζεται μόνο στη 

διδασκαλία και εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

αλλά και στη διδασκαλία των υπολοίπων ξένων γλωσσών στο ελληνικό δημόσιο 

σχολείο, καθώς διέπονται από τους ίδιους νόμους και διατάξεις. Ως εκ τούτου οι 

προτεινόμενες δραστηριότητες από το διδακτικό υλικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

δύναται να εφαρμοσθούν και κατά τη διδασκαλία των υπολοίπων ξένων γλωσσών, 

των οποίων η εκμάθηση περιλαμβάνεται στα αναλυτικά προγράμματα, είτε 

συμπληρωματικά στη συμβατική δια ζώσης διδασκαλία είτε στη μορφή της 

ολοκληρωμένης σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Η παρούσα εργασία στοχεύει να αποτελέσει κίνητρο για την ανάπτυξη της 

σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο και να 

κινητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών να αποτελέσουν ζωντανό 

τμήμα της εξέλιξης στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών.  
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