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EDITORIAL
Το 1632 ο Galileo Galilei δηµοσίευσε το πε-
ρίφηµο έργο του "∆ιάλογος περί των δύο µε-
γίστων συστηµάτων του κόσµου, πτολεµα-
ïκού και κοπερνίκειου" και σηµατοδότησε
την εκκίνηση του φαινοµένου που ονοµά-
στηκε "επιστηµονική επανάσταση". Η σφαί-
ρα επιρροής αυτού του έργου, ωστόσο, θα
δικαιολογούσε τον όρο «διανοητική επα-
νάσταση». 
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Οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες της Υφηλίου 
στο συνέδριο Ανοικτών Πανεπιστηµίων στο Μπάρι

∆ηµοσιεύσεις και συµµετοχή µε την παρουσίαση 15 νέων 
µελετών των συνεργατών  του ΕΑΠ

Στην Ελλάδα θα γίνει 
το επόµενο πανευρωπαϊκό συνέδριο 

του 2022 υπό την αιγίδα του ΕΑΠ

ΗΗ  ΕΕξξ  ΑΑπποοσσττάάσσεεωωςς  εεκκππααίίδδεευυσσηη  
σσττηηνν  ««MMeettaa  εεπποοχχήή»»
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Ο Galilei καταφέρθηκε εναντίον της αυθεντίας
του τίτλου, της δογµατικής αντίληψης του ρό-
λου, της στείρας αποδοχής µιας διανοητικής

εξουσίας. Καταφέρθηκε εναν-
τίον του µεσαιωνικού αριστο-
τελικού ipse dixit και ώθησε
την ανθρωπότητα προς τον
δηµιουργικό προβληµατισµό
και τον θαρραλέο αντιδογµα-
τισµό. Ο Galilei δίδαξε, ου-
σιαστικά, την αξία της αντι-
κειµενικής και διαρκούς κρί-
σης.
Πόσοι αιώνες µάς χωρίζουν
από την παρολίγον καταδίκη
του µεγάλου αυτού επιστή-
µονα από το δικαστήριο της Ιε-

ράς Εξέτασης; Πόσο βαθιά ριζωµένη είναι ακό-
µη µέσα µας η αρχή της ασυλίας του τίτλου;
Η Ιερά Εξέταση ταξιδεύει στον χρόνο, ανα-
διαµορφώνεται, µεταλλάσσεται και γίνεται νο-
οτροπία, διανοητικός κοµφορµισµός, συµβα-
τική παραδοχή και, διαπίστωση ακόµη πιο λυ-
πηρή, µονόδροµος προς την επιτυχία. Ενάν-
τια στη δεδηλωµένη παραδοχή της αυθεντίας
το ισχυρό πνεύµα γίνεται ανίσχυρη και µο-
ναχική φωνή, µάχεται µε µόνο όπλο την
ασπίδα του «ξεπερασµένου» ιδεαλισµού και
συχνά κατασπαράζεται ως αµνός ριγµένος στα
λιοντάρια. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
προτείνει τον επαναπροσδιορισµό της έννοιας
της ασυλίας του τίτλου. Ο τίτλος θα πρέπει
να αποτελεί σηµείο εκκίνησης της ηθικής και
επιστηµονικής αποστολής του φορέα του, ανά-
δειξη µιας αξιοκρατικής επιβράβευσης και
δείγµα διαρκούς αξιολογικής διαδικασίας
του έργου του. Αυτή η «διανοητική επανά-
σταση» κρίνεται απαραίτητη όσο και επίκαι-
ρη, εφόσον η δογµατική αντίληψη της αυ-
θεντίας αποθαρρύνει την ανάπτυξη ελεύθε-
ρης και δηµιουργικής σκέψης, οδηγεί στη γε-
νικευµένη απαξίωση, καθιερώνει µια σαθρή
πραγµατικότητα σε νευραλγικούς τοµείς της
κοινωνίας µας και µολύνει την έννοια του κύ-
ρους µε αυτή του «σάπιου» και δειλού κοµ-
φορµισµού. Ο Galilei έσωσε τη ζωή, αλλά όχι
και την επιστηµονική του εγκυρότητα, απο-
κηρύσσοντας τη θεωρία που έµελλε να του
χαρίσει την πιο λαµπρή υστεροφηµία. Το Ελ-
ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο υπενθυµίζει
το ηθικό καθήκον της επιστηµονικής κοινό-
τητας να προφέρει ηχηρά την παροιµιώδη
φράση “Κι όµως κινείται”, ενσαρκώνοντας ένα
δηµιουργικό και αξιοκρατικό πρότυπο υγιούς
επιστηµονικού ανταγωνισµού και διατυπώ-
νοντας µια ελπιδοφόρα προσδοκία. Η κοι-
νωνική πρόοδος ταυτίζεται µε την αποτίνα-
ξη της κυριαρχίας του κενού τίτλου και τον
θρίαµβο της δηµιουργικής δράσης και της δια-
νοητικής υπεροχής του φορέα του.

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Πρόεδρος ΕΑΠ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 4-5-6 ∆εκεµβρίου. 7η
Έκθεση Καινοτοµίας και
Μεταφοράς Τεχνογνω-
σίας- Patras IQ.

 17 ∆εκεµβρίου. Ηµερί-
δα ΠΣΕΚ Περιφέρειας ∆υ-
τικής Ελλάδος για τις Ευ-
ρεσιτεχνίες.
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Το ΕΑΠ θα φιλοξενήσει ηµερίδα στις 17 ∆εκεµβρίου για την ευρεσιτεχνία
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και τις δυνατότητες στη ∆υτική Ελλάδα
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Εργαλείο παραγωγής
υπεραξίας

Τ
ο Περιφερειακό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας διοργανώνει την Παρα-
σκευή 17 ∆εκεµβρίου, ηµερίδα µε θέµα: « Η Ευρεσι-

τεχνία σε Εθνικό και ∆ιεθνές Επίπεδο. ∆υνατότητες στην Πε-
ριφέρεια ∆υτικής Ελλάδας». 
Η ηµερίδα θα διεξαχθεί στο νέο αµφιθέατρο του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου στην Περιβόλα, τηρώντας όλα τα προ-
βλεπόµενα µέτρα προφύλαξης για τον COVID-19.
Την ηµερίδα θα συντονίσουν µεταξύ άλλων ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Επιχειρηµατικότητας, Έρευνας και Καινοτοµίας Φω-
κίων ΖαNµης και ο Κοσµήτορας της Σχολής Θετικών Επιστη-
µών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ και Πρόεδρος του ΠΣΕΚ Ιωάν-
νης Καλαβρουζιώτης. 
Στην ηµερίδα αναµένεται να αναπτυχθούν ενδιαφέροντα θέ-
µατα που θα αφορούν την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, τη δια-
δικασία και τις προ�ποθέσεις χορήγησης διπλώµατος ευ-
ρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχος της ηµε-
ρίδας είναι η στήριξη της ευρεσιτεχνίας ως εργαλείο πα-
ραγωγής υπεραξίας και η ενηµέρωση του ευρύ κοινού για
θέµατα όπως το ισχύον νοµοθετικό σύστηµα στο χώρο των
εφευρέσεων. Στο πλαίσιο των εισηγήσεων θα γίνουν πα-

ρουσιάσεις από διακεκριµένους οµιλητές που θα σχετίζον-
ται µε την προστασία των εφευρέσεων, την εµπορική εκ-
µετάλλευση των ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και τη Βιοµη-
χανική Ιδιοκτησία και αποτελεσµατική διαχείριση της και-
νοτοµίας. Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Περιφερειάρχης
∆υτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρµάκης, ο Πρόεδρος του ΕΑΠ
Οδυσσέας Ζώρας, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης
στο Πανεπιστήµιο Πατρών, Παναγιώτης ∆ηµόπουλος και ο
Γενικός ∆ιευθυντής του ΟΒΙ, Παναγιώτης Κανελλόπουλος.
Η ηµερίδα θα συνεχιστεί µε τοποθετήσεις του Γ.Γ. Έρευνας
και Καινοτοµίας Αθ. Κυριαζή, του Βουλευτή - Μέλους της Ει-
δικής Μόνιµης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βου-
λής, Αµανατίδη Γ., του ∆ιευθυντή του Γραφείου Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Μιχάλη ∆ρίτσα και άλλων
καταξιωµένων οµιλητών.
Όσοι επιθυµούν να τη παρακολουθήσουν, η ηµερίδα θα µε-
ταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του ΕΑΠ στο Youtube.
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο είναι ο Χορηγός Επικοι-
νωνίας της εκδήλωσης δείχνοντας έµπρακτα τη στήριξή του
στις σηµαντικές δράσεις που ενισχύουν την έρευνα και την
καινοτοµία.

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία την Τετάρτη
24 Nοεµβρίου του 2021 και η 2η Φάση
του 7ου επιχειρηµατικού διαγωνισµού
του ΕΑΠ “Ανοικτοί Επιχειρηµατικοί Ορί-
ζοντες”, µε την υποστήριξη του Εργα-
στηρίου Μάνατζµεντ και ∆ηµοσίας ∆ι-
οίκησης της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στηµών του ΕΑΠ. 

Οι οµάδες διαγωνίστηκαν στο ζωντανό
διαδικτυακό “Pitch Event” στην Β’ Φάση
του διαγωνισµού και σύµφωνα µε την
απόφαση της κριτικής επιτροπής, η κα-
τάταξη της τελικής τριάδας διαµορ-
φώθηκε: 1. SEAMX ATHLETOPIA, 2.
HERODOTUS ΧΙ, 3. SocialEyes. Η οµά-
δα που θα συµµετάσχει στη Β Φάση του

∆ιαγωνισµού NBG Seeds της Εθνικής
Τράπεζας είναι: HERODOTUS ΧΙ. Η
οµάδα SocialEyes λαµβάνει και το ειδικό
βραβείο «Πολιτισµός και ∆ηµιουργικό-
τητα» του χορηγού MOSAIC. To EAΠ ευ-
χαριστεί για τη συµµετοχή όλες τις οµά-
δες και εύχεται καλή επιτυχία στα
επόµενα βήµατά τους.

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση του διαγωνισµού

««ΑΑννοοιικκττοοίί  ΕΕππιιχχεειιρρηηµµααττιικκοοίί  ΟΟρρίίζζοοννττεεςς»»

Ανταποκρινόµενο στο σύγχρονο ρόλο
του και στις νέες επιµορφωτικές ανάγ-
κες των φοιτητών του, το Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «∆ιοίκηση
Αθλητισµού» του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου, διοργανώνει την Τε-
τάρτη 1η ∆εκεµβρίου στις 18.00 ένα 2ο
Masterclass µε θέµα «Αθλητισµός στην
ψηφιακή εποχή: Η ραγδαία ανάπτυξη
των esports και η νέα κουλτούρα ψυ-
χαγωγίας στο metaverse».
Καλεσµένος οµιλητής θα είναι ο Θάνος
Καραγκρούνας, ο οποίος έχει περισ-
σότερα από 20 χρόνια επαγγελµατικής
ενασχόλησης µε την αθλητική βιοµη-
χανία και ειδικότερα, το Ολυµπιακό Κί-

νηµα. ∆ιαθέτει µεγάλη εµπειρία στη
στρατηγική, την οργάνωση,
Ανάπτυξη και διαχείριση προγραµµάτων

και έργων σε παγκόσµια πολυπολιτι-
σµικά περιβάλλοντα. Είναι κάτοχος
πτυχίου στις αθλητικές επιστήµες και
της Φυσικής Αγωγής και κάτοχος Ma-
ster of Management στη ∆ιοίκηση Αθλη-
τισµού. Είναι επίσης Πιστοποιηµένος
∆ιαχειριστής Γνώσης (CKM) από τη In-
ternational Knowledge. Το 2016, εν-
τάχθηκε στο πρόγραµµα Global Active
Cities ως ∆ιευθυντής Στρατηγικής,
ενώ από το 2020 είναι µέλος της Παγ-
κόσµιας Οµοσπονδίας Εsports, στην
οποία υπηρετεί ως ∆ιευθυντής Στρα-
τηγικών Προγραµµάτων µε στόχο την
ανάπτυξη συνεργασιών µε διεθνείς
οργανισµούς και υπηρεσίες. 

22oo  MMaasstteerrccllaassss::  ΑΑθθλληηττιισσµµόόςς  σσττηηνν  ψψηηφφιιαακκήή  εεπποοχχήή
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Ε
ντυπωσιακή απήχηση είχε από τις πρώτες ηµέ-
ρες λειτουργίας του µε χιλιάδες εγγραφές το
νέο διαδικτυακό «σπίτι» των αποφοίτων του Ελ-

ληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Πιστό στην ακα-
δηµα�κή και κοινωνική αποστολή του, το ίδρυµα εγ-
καινίασε ήδη µια νέα δράση του, το «∆ίκτυο Απο-
φοίτων» του ΕΑΠ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Έτσι, σε µια νέα ιστοσελίδα, όλοι οι επιστήµονές
του θα µπορούν να συντονίζονται και να επικοινω-
νούν, να συνεργάζονται ερευνητικά ή να οργανώ-
νουν κοινά έργα. Βασικός σκοπός της δράσης αυ-
τής είναι η διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων των
αποφοίτων µεταξύ τους και µε το Πανεπιστήµιο και
η περαιτέρω βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών
του ΕΑΠ.
Συνολικά, η δράση αυτή φιλοδοξεί να ενισχύσει τους
δεσµούς αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των απο-
φοίτων, να ενθαρρύνει τις επαγγελµατικές και κοι-
νωνικές σχέσεις των µελών του, και να διατηρήσει

διά βίου τη σχέση των αποφοίτων µε το ίδιο το ίδρυ-
µα από το οποίο αποφοίτησαν, επιδιώκοντας τη διά-
χυση των αξιών του Πανεπιστηµίου από τους στε-
νούς κόλπους της ακαδηµα�κής κοινότητας στην κοι-
νωνία, την επιστήµη και τα επαγγελµατικά πεδία δρά-
σης των αποφοίτων του.
Όραµα πίσω από αυτή την προσπάθεια αποτελεί η
δηµιουργία µίας κοινής αναγνωρίσιµης ταυτότητας
των αποφοίτων του ΕΑΠ, ικανής να συµβάλει στη δια-
τήρηση στενών δεσµών τους, τόσο µε το ίδρυµα από
το οποίο αποφοίτησαν όσο και µεταξύ τους, στη βάση
του αµοιβαίου ενδιαφέροντος και της υποστήριξης.
H ιστοσελίδα του ∆ικτύου µέσω της οποίας µπορούν
να εγγραφούν όλοι οι απόφοιτοι ή απόφοιτές του εί-
ναι η: alumni.eap.gr.
Η πρόσκληση είναι ανοικτή προς όλα τα ακαδηµα�-
κά «παιδιά» του ΕΑΠ για να ενισχύσουν τους "δε-
σµούς εξ αποστάσεως", δηµιουργώντας µία ζωντανή
και αλληλεπιδραστική κοινότητα.

Μ. Κουτούζης:

««ΕΕκκππρροοσσωωπποούύνν  άάξξιιαα  ττοο  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιόό  µµααςς»»
«Οι απόφοιτοι του ΕΑΠ είστε πλέον πολλοί/ες και είναι βέβαιο ότι αυτή η κοι-
νότητα έχει τεράστια δυναµική!», υπογραµµίζει ο καθηγητής ∆ιοίκησης Εκ-
παιδευτικών Μονάδων, κοσµήτορας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών, Μα-
νώλης Κουτούζης. Και προσθέτει: "Το ΕΑΠ έχει πλέον εδραιωθεί στην συνείδηση
της ελληνικής κοινωνίας ως ένα «άλλο» Πανεπιστήµιο. Ως ένα Πανεπιστή-
µιο που καινοτοµεί από την αρχή της ίδρυσής του, που προσφέρει σπουδές
µε ποιότητα, που αλληλεπιδρά µε την κοινωνία, που έχει µια διαφορετική κουλ-
τούρα αλλά και υψηλό κύρος. Όλα αυτά οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στους
αποφοίτους µας, που όλα αυτά τα χρόνια εκπροσωπούν άξια το Πανεπιστή-
µιό µας σε επαγγελµατικούς, κοινωνικούς και καλλιτεχνικούς χώρους αλλά
και στην ευρύτερη κοινωνία. Είναι πραγµατικά σηµαντικό, αλλά και ιδιαίτερα
ευχάριστο, να συναντά κανείς τυχαία απόφοιτους των προγραµµάτων µας και
µε χαρά να δηλώνουν: «Είµαι κι εγώ απόφοιτος/η του ΕΑΠ!»".

«∆εσµοί Εξ Αποστάσεως»
Ξεκίνησε η λειτουργία του «∆ικτύου Αποφοίτων» του ΕΑΠ τη ∆ευτέρα 15 Νοεµβρίου στο alumni.eap.gr

Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας:

««ΙΙσσχχυυρράά  θθεεµµέέλλιιαα  
ββαασσιισσµµέένναα  σσεε  δδυυννααττέέςς  
ααννθθρρώώππιιννεεςς  σσχχέέσσεειιςς»»

Η δηµιουργία του
νέου γραφείο φιλο-
δοξεί να καταστεί σε
έναν διά βίου δίαυλο
επικοινωνίας µεταξύ
των αποφοίτων και
του ιδρύµατός µας»,
αναφέρει ο πρό-
εδρος του ΕΑΠ, κα-
θηγητής Οδυσσέας-
Ιωάννης Ζώρας, µι-
λώντας για το νέο
εγχείρηµα και την
στόχευσή του. «Το

Πανεπιστήµιο δεν είναι απλώς ένας χώρος
γνώσης αλλά ένας χώρος εκπαίδευσης, ο οποί-
ος προσφέρει εύφορο έδαφος για υγιή αλληλε-
πίδραση και ανταγωνισµό. Είναι ένας χώρος έν-
τονης κοινωνικοποίησης, ένας χώρος πολιτι-
σµού και τεχνών, ένα σύνολο ιδεών και αξιών
όπου προάγεται τόσο η ελευθερία του πνεύµα-
τος όσο και η ανάπτυξη του ίδιου του ανθρώπου
µέσα από τη γνώση και την προσωπική και συλ-
λογική εξέλιξη. Η δηµιουργία ενός ιδρύµατος το
οποίο θα διασφαλίζει το πολύτιµο αγαθό της
Παιδείας και της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα
θα ενισχύει τις σχέσεις του τόσο µε τους φοιτη-
τές όσο και µε τους απόφοιτούς του. Και αυτό
γιατί µέσω της ενίσχυσης των σχέσεων αυτών,
το ΕΑΠ ενδυναµώνει την παρουσία του τόσο
στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο. Μέσα
από την αλληλεπίδραση, την ανάπτυξη κοινών
αξόνων δράσης, την δηµιουργία συνεργασιών
αλλά και την εποικοδοµητική συζήτηση και υπο-
στήριξη, θα δηµιουργήσουµε ισχυρά θεµέλια
βασισµένα σε δυνατές ανθρώπινες σχέσεις και
θα εξελιχθούµε µέσα από τον αέναο δρόµο της
γνώσης και της ανάπτυξης».

Στ. Ευσταθόπουλος: 

««ΜΜιιαα  εεννεερργγήή  κκααιι  
ζζωωννττααννήή  κκοοιιννόόττηητταα»»

"Την ευκαιρία να
µοιραστούν στιγµές
της επαγγελµατικής
τους διαδροµής και
να παρουσιάσουν
την πορεία ζωής και
των επιτευγµάτων
τους µέσα από την
ιστοσελίδα θα έχουν
οι απόφοιτοι του
ΕΑΠ", συµπληρώνει
από την πλευρά του
ο αντιπρόεδρος

Ακαδηµα�κών και ∆ιοικητικών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριµνας, Καθηγητής Ιατρικής Σχο-
λής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Στάθης Ευσταθόπουλος. «Σας προ-
σκαλούµε και σας ζητάµε να εγγραφείτε και να
παρακινήσετε όσους συναπόφοιτούς σας γνω-
ρίζετε, να κάνουν το ίδιο. Σύνθηµα της δράσης
αποτελεί το «∆εσµοί Εξ Αποστάσεως», ώστε να
γεφυρώσουµε τις πραγµατικές αποστάσεις και
να δώσουµε την ευκαιρία σε όλες και όλους,
µέσα από την ιστοσελίδα να έχετε την ευκαιρία
να εγγραφείτε και να συµµετέχετε ενεργά, δη-
µιουργώντας µία ενεργή και ζωντανή κοινότη-
τα», σηµειώνει αναφερόµενος στους αποφοί-
τους του ΕΑΠ.

Αθ. Μιχιώτης:

««ΕΕππαανναασσύύννδδεεσσηη  
µµεε  ττοονν  ππυυρρήήνναα»»

Ένα νέο σηµείο συ-
νάντησης αποτελεί
το ∆ίκτυο Αποφοί-

των για το ΕΑΠ,
όπως αναφέρει και
ο Καθηγητής ∆ιοί-
κησης Επιχειρήσε-
ων & Οργανισµών,

Κοσµήτορας της
Σχολής Κοινωνικών

Επιστηµών του ΕΑΠ,
Αθανάσιος Μιχιώ-
της, καταθέτοντας

τον ενθουσιασµό
του από την επανένωσή τους. «Φιλοδοξία µας

είναι το νεοσυσταθέν ∆ίκτυο Αποφοίτων του
ΕΑΠ να αποτελέσει τον οδηγό σύνδεσης της

κοινότητας των αποφοίτων µας µε το Πανεπι-
στήµιο. Θέλησή µας είναι να ενθαρρύνουµε την

ανατροφοδότηση της επαγγελµατικής εµπει-
ρίας και γνώσης των αποφοίτων µας προς τους
νεότερους φοιτητές της Σχολής µας, προκειµέ-
νου να ωριµάσουν οι δεσµοί αµφίδροµης εξέλι-

ξης τόσο για την επιστήµη που υπηρετούµε όσο
και για τον κάθε έναν ξεχωριστά», τονίζει, προ-

σκαλώντας τους αποφοίτους «σε µια επανα-
σύνδεση µε τον πυρήνα του Πανεπιστηµίου,

«επιστρέφοντας» τη δική τους εµπειρία, γνώση
και αφοσίωση ως πολύτιµα δώρα στη σχέση

ζωής που δηµιουργεί το Alumni.

Ι. Καλαβρουζιώτης:

««ΑΑννααγγκκααίίαα  ηη  ααµµοοιιββααίίαα  
ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη»»

Στην ανάγκη στήρι-
ξης αλλά και ενδυ-

νάµωσης αυτής της
προσπάθειας µε

σειρά δράσεων και
πρωτοβουλιών

εστιάζει ο Καθηγη-
τής-Κοσµήτορας
Σχολής Θετικών

Επιστηµών και Τε-
χνολογίας Ιωάννης

Κ. Καλαβρουζιώτης,
διότι, όπως σηµει-

ώνει, θα είναι προς
όφελος όχι µόνον του ιδρύµατος αλλά κυρίως

των ιδίων των πτυχιούχων. «Η ίδρυση µετά από
21 χρόνια λειτουργίας του ΕΑΠ ειδικού γραφεί-

ου αποφοίτων µας έρχεται να καλύψει την
ανάγκη για συνεχή αµοιβαία αλληλεπίδραση και

συνεργασία µε βασικό στόχο, και στα πλαίσια
πάντα της ανοικτότητας που χαρακτηρίζει το

ΕΑΠ, την ενηµέρωση αλλά και την στήριξη των
αποφοίτων µας σε επαγγελµατικά κυρίως θέ-

µατα. Από την άλλη µεριά, είναι γεγονός ότι
πτυχιούχοι µας είναι σήµερα στελέχη στον δη-
µόσιο και ιδιωτικό τοµέα, που και αυτοί µε την
σειρά τους δύνανται να συµβάλουν µε τις εµ-

πειρίες τους και να στηρίξουν ακαδηµα�κές
πρωτοβουλίες», διευκρινίζει.
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Οι δυναµικές αλλαγές στην τεχνολογία φω-
τισµού, που προκαλούνται από την αλµατώδη
ανάπτυξη της ελεγχόµενης ψηφιακά πλέον
τεχνολογίας LED, απαιτούν µια αυξανόµε-
νη ανάγκη για δεξιότητες στον τοµέα του φω-
τισµού. Οι δεξιότητες αυτές θα πρέπει να
συνδυάζουν τον σχεδιασµό φωτισµού, έξυ-
πνες τεχνολογίες, καθώς και θέµατα που θα
λαµβάνουν υπόψη οικολογικά και ανθρω-
ποκεντρικά ζητήµατα στα συστήµατα φωτι-
σµού.
Κύριος συντονιστής του έργου ECOSLI-
GHT (Environmental Conscious Smart Ligh-
ting), που υποστηρίζεται από το Ευρωπαlκό
Πλαίσιο του Erasmus+ / European Frame-
work of Erasmus+ / Sector Skills Alliances
Programme, που στοχεύει στην ενίσχυση της
εκπαίδευσης στον τοµέα του φωτισµού εί-
ναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο µέσω
της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών.
Τα αποτελέσµατα του έργου θα ωφελή-
σουν τη βάση γνώσεων για ενδιαφερόµε-
νους από το όλο το φάσµα των επαγγελ-
µατιών, συµπεριλαµβανοµένων των επαγ-
γελµατιών που σχετίζονται µε τον φωτισµό
(µελετητές, κατασκευαστές κλπ). Τα βα-
σικά αποτελέσµατα του έργου, όπως ο κα-
θορισµός νέων ειδικοτήτων φωτισµού, η

δηµιουργία καινοτόµου οπτικοακουστικού
υλικού µε σύγχρονο περιεχόµενο, θα
προσφέρουν µια διεπιστηµονική εκπαί-

δευση αιχµής στον τοµέα του φωτισµού
που θα ωφελήσει το ευρύ κοινό σε παγ-
κόσµιο επίπεδο αφού η γλώσσα του υλι-

κού εκτός από την Ελληνική θα είναι και
η Αγγλική. Έτσι θα προκύψουν ειδικοί φω-
τισµού µε δεξιότητες που θα αναβαθµίσουν

το ρόλο τους στον σχεδιασµό έξυπνων κτι-
ρίων και πόλεων, θα βελτιστοποιήσουν τις
δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας
και θα µειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις
του φωτισµού, όπως είναι το ενοχλητικό
φως, η θάµβωση, η φωτεινή µαρµαρυγή κα-
θώς και τις δυσµενείς επιπτώσεις στη
χλωρίδα και την πανίδα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΥΘ. ΖΕΡΒΑ
Τα µέλη ∆ΕΠ της Σχολής Εφαρµοσµένων Τε-
χνών και Βιώσιµου Σχεδιασµού συγχαίρουν
τον Καθηγητή Ευθύµιο Ζέρβα, ∆ιευθυντή του
ΠΜΣ «Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός» για την
επιτυχία του να βρίσκεται στο κορυφαίο 2%
όπως δηµοσιεύτηκε πρόσφατα από τον εκ-
δοτικό οίκο Elsevier σε συνεργασία µε το Πα-
νεπιστήµιο του Stanford στα τρία παρακάτω
επιστηµονικά πεδία: 1) Energy, 2) Meteoro-
logy & Atmospheric Sciences και 3) Enabling
& Strategic Technologies. Σύµφωνα µε τα κρι-
τήρια που χρησιµοποιήθηκαν, ο κ. Ζέρβας
βρίσκεται στην παγκόσµια θέση 1,780 σε σύ-
νολο 229,150 επιστηµόνων στον πρώτο επι-
στηµονικό πεδίο, της ενέργειας, δηλαδή στο
παγκόσµιο 0.8%.

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΠρρωωττοοπποορριιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττοουυ  φφωωττιισσµµοούύ

Π
εριβάλλον, κλιµατική αλλαγή, ρύπανση, διάβρωση των
ακτών, βιωσιµότητα, ήταν ορισµένα από τα ζητήµατα που
βρέθηκαν στο επίκεντρο του 2ο ∆ιεθνούς Συνεδρίου Πε-

ριβαλλοντικού Σχεδιασµού (ICED2021) που πραγµατοποιήθηκε
διαδικτυακά στις 23 και 24 Οκτωβρίου του 2021.
Το Συνέδριο οργανώθηκε από το Εργαστήριο Τεχνολογίας και
Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος και το Πρόγραµµα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός» του
ΕΑΠ και το παρακολούθησαν περισσότεροι από 350 µοναδικοί
επισκέπτες.
Συνολικά παρουσιάστηκαν 71 πρωτότυπες προφορικές εργα-
σίες, 21 αναρτηµένες ανακοινώσεις (posters), µε ένα ποσοστό
αποδοχής της τάξεως του 51% για τις προφορικές ανακοινώ-
σεις και του 65% για το άθροισµα των προφορικών και των αναρ-
τηµένων ανακοινώσεων, ενώ 18 κριτές διεθνούς κύρους έκρι-
ναν τις 139 εργασίες που υποβλήθηκαν.
Το ευρέως διεπιστηµονικό συνέδριο που κάλυψε πλήθος θε-
µατικών περιοχών, και ειδικά των αλληλεπιδράσεών τους, διε-

ξήχθη ηλεκτρονικά λόγω της πανδηµίας και αποτελεί συνέχεια
του 1ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού που
έγινε τον Οκτώβριο του 2020. Σκοπός ήταν να φέρει πιο κον-
τά όλα τα επιστηµονικά πεδία που σχετίζονται µε τον Περιβαλ-
λοντικό Σχεδιασµό.
Οι κύριες θεµατικές περιοχές που καλύφθηκαν ήταν οι εξής: Ρό-
λος και Επιπτώσεις του Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού/Θεωρη-
τικά Θέµατα Σχεδιασµού/Θέµατα Βιωσιµότητας/Μελέτες Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων/Ρύπανση (αέρια ρύπανση εξωτερικών
και εσωτερικών χώρων, ρύπανση των υδάτων, ρύπανση του εδά-
φους, θόρυβος και φωτορύπανση), Σχεδιασµός Ελέγχου της Ρύ-
πανσης (αέρας, νερό, στερεά απόβλητα, θόρυβος και φωτο-
ρύπανση)/Ανάλυση Ρύπων/∆ιάβρωση, Προστασία Ειδικών Πε-
ριοχών (Παράκτια Ζώνη, Βουνά)/Γεωτεχνικά Έργα/Επιπτώσεις
στο Περιβάλλον από την Παραγωγή, Μεταφορά και Κατανάλω-
ση Ενέργειας/Επιπτώσεις των Μεταφορών στο Περιβάλ-
λον/Ενεργειακή Βιωσιµότητα των Μεταφορών/Βιώσιµη Κινητι-
κότητα/Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Κτιρίων και Πόλεων/Κλι-

µατική Αλλαγή/Μετεωρολογία/Μετριασµός των Επιπτώσεων της
Κλιµατικής Αλλαγής/Οικονοµικά, Ιστορικά, Νοµικά, Κοινωνικά και
Πολιτικά Ζητήµατα του Περιβάλλοντος/Πολιτική Οικολογία/Πε-
ριβαλλοντική Εκπαίδευση/Περιβαλλοντική Πολιτική/Κοινωνική Απο-
δοχή Περιβαλλοντικών Προβληµάτων/Επιπτώσεις της Ρύπανσης,
της Κλιµατικής Αλλαγής και των Περιβαλλοντικών Παραµέτρων
στην Ανθρώπινη Υγεία και τα Οικοσυστήµατα.
Αξιοσηµείωτο αναφοράς ήταν η δηµοσίευση των πρακτικών σε
σειρά πρακτικών διεθνούς εκδοτικού οίκου, ο οποίος έχει ανα-
λάβει την ένταξή τους στην βάση βιβλιογραφικών δεδοµένων Sco-
pus. Η ένταξη αυτή αποτελεί µία ακόµα αναγνώριση του Συνε-
δρίου, καθώς η βάση Scopus είναι η πλέον αναγνωρίσιµη για τις
φυσικές και τεχνολογικές επιστήµες.
Τα πρακτικά αναµένεται να δηµοσιευτούν τον ∆εκέµβριο του 2021
και θα είναι ελεύθερης πρόσβασης για τους αναγνώστες. Πα-
ράλληλα, έχει αρχίσει η προετοιµασία της διεξαγωγής του 3ου
∆ιεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού για τον
Οκτώβρη του 2022.

2ο ∆ιεθνές Συνέδριο 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
Από το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΕΑΠ
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Ω
ς απόφοιτη του ΕΠΑΛ πέρασε στο τµήµα κοινω-
νικής λειτουργού και βοηθού βρεφονηπιοκόµου του
ΑΤΕΙ, ολοκλήρωσε τις σπουδές της και αυτήν την

περίοδο είναι υπότροφος του ΕΑΠ, ως ωφελούµενη της
κοινωνικής συµφωνίας που συνήψαν πριν από λίγους µή-
νες το Υπουργείο Εργασίας, η Γενική Γραµµατεία Φτώ-
χειας και Κοινωνικού Αποκλεισµού µε το Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
Η φοίτησή της στον τοµέα εκπαίδευσης ενηλίκων στο
Ανοικτό Πανεπιστήµιο, όπως αποκαλύπτει στην «Open2U»
είναι ένα προσωπικό στοίχηµα που επιθυµεί να κερδί-
σει, γιατί θεωρεί πως η γνώση είναι σηµαντικό εφόδιο
για όλους. Αν και εργάζεται σκληρά ως υπάλληλος κα-
θαριότητας στον ∆ήµο Κερατσινίου, ξυπνάει στις 3 τα
ξηµερώµατα και όταν τελειώνει η βάρδιά της µοιράζει
τον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο της ιεραρχώντας τις προ-
τεραιότητές της. Μία από αυτές είναι οι σπουδές της
στο ΕΑΠ, αφιερώνοντας τουλάχιστον δύο ώρες την ηµέ-
ρα για να µελετήσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες
των σπουδών της.

«ΣΤΑ 12 ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΗΣΑ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ»
«Γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Αγία Μαρίνα της Βέροιας,
κάτω από αρκετά δύσκολες συνθήκες. Οι γονείς µου έκα-
ναν αγροτικές εργασίες για να µας µεγαλώσουν, είµα-
στε έξι αδέλφια, τέσσερα κορίτσια και δύο αγόρια. Απο-
φάσισαν να έρθουµε στην Αθήνα, για να βρουν δουλειά
και να ζήσουµε καλύτερα. Η προσαρµογή ήταν δύσκο-
λη ιδίως τον πρώτο χρόνο, δεν ήµασταν αποδεκτοί. Βρή-
κα δουλειά και παράλληλα αποφάσισα να πάω στο σχο-
λείο. Ήµουν 12 χρόνων, όταν κάθησα για πρώτη φορά
στο θρανίο. Ξεκίνησα από την Πέµπτη ∆ηµοτικού, αλλά
λόγω της έλλειψης λεξιλογίου που είχα δυσκολεύτηκα
πάρα πολύ. Φάνταζε ακατόρθωτο να κάνω ένα τόσο µε-
γάλο άλµα, χωρίς να έχω βοήθεια από τους γονείς µου
και τα αδέλφια µου. Καταλυτικό ρόλο σε αυτήν την από-
φαση έπαιξε το Κέντρο Συµπαράστασης Παιδιών και Οι-
κογένειας που λειτουργούσε στην περιοχή µας και η υπο-
στήριξη του δασκάλου µου, ο οποίος πίστεψε πραγµα-
τικά σε µένα και µε στήριξε. Σε εµάς αν είσαι καλός µα-
θητής η οικογένειά σου δεν χαίρεται. Αντίθετα, θεωρεί
ότι όταν είσαι 14 χρόνων, πρέπει να παντρευτείς. Είναι
πολύ σηµαντικό κάποιος να σε πιστεύει και να σε ωθεί
να συνεχίσεις.
Έτσι, λοιπόν, κατάφερα µέσα σε έναν χρόνο ως µαθή-
τρια της Έκτης να βγάλω µεγάλο µέρος της ύλης του ∆η-
µοτικού Σχολείου. Παράλληλα, δούλευα σε καφετέριες,
σε κυλικεία, όπου έβρισκα ευκαιρία για να µπορέσω να
ζήσω και να συνεισφέρω στην οικογένειά µου. Είχα όµως
αποφασίσει να τελειώσω το Γυµνάσιο και το Λύκειο. Με-
ρικές φορές νόµιζα ότι δεν θα καταφέρω, αλλά είχα πεί-
σµα και δεν το έβαλα κάτω. Η ανάγκη της µόρφωσης µε
έκανε να υποστώ πολλά και ταυτόχρονα πείσµωσα».

«ΕΠΕΛΕΞΑ ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΩ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ»
Η επιθυµία να αλλάξει τη ζωή της ήταν το ισχυρό κίνη-
τρο για να δώσει Πανελλήνιες και να σπουδάσει. Επέ-

λεξε το επάγγελµα της κοινωνικής λειτουργού, έχοντας
βιώσει την αδικία στη ζωή της. «Λίγο πριν από τις Πα-
νελλήνιες ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που είχαµε εντελώς
ξαφνικά µας ζήτησε να φύγουµε από το σπίτι, οι γονείς
µου αρνήθηκαν, ήταν τυπικοί σε όλες τις πληρωµές. Μετά
από λίγο καιρό για να µας αναγκάσει να φύγουµε, µας
έκοψε το νερό, το ρεύµα, όλα... Έτσι, άρχισα να ψάχνω
το δίκαιο και ποιος είναι αυτός που σε τέτοιες περι-
πτώσεις µπορεί να µας βοηθήσει. Ψάχνοντας, βρήκα πως
αρµόδιος είναι ο κοινωνικός λειτουργός, γι' αυτό και απο-
φάσισα να σπουδάσω και εγώ το συγκεκριµένο επάγ-
γελµα. Η φοίτηση στο ΤΕΙ δεν ήταν εύκολη για µένα, αλλά
όταν βάζω έναν στόχο στη ζωή µου, κάνω τα πάντα για
να τον πετύχω».
Παράλληλα, έχει τελειώσει και βοηθός ακτινολόγου µετά
από υποτροφία σε ιδιωτική σχολή. Η σύµβαση αορίστου

χρόνου που έχει στον ∆ήµο Κερατσινίου και το όνειρό
της να πετύχει µετάταξη σε άλλη υπηρεσία, την ώθησε
να υποβάλει αίτηση ως υπότροφος στο ΕΑΠ. Κέρδισε τη
θέση της µε κλήρωση και παρά τις δυσκολίες, όπως επι-
σηµαίνει, προσπαθεί να ανταποκριθεί στην εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση.

«ΕΙΜΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥ»
«Είµαι ενθουσιασµένη για την συµµετοχή µου στο πρό-
γραµµα σπουδών ενηλίκων του ΕΑΠ. Υπάρχουν και άλ-
λες γυναίκες εργαζόµενες και µητέρες που συµµετέχουν
και αυτό µου δίνει δύναµη να ολοκληρώσω το πρόγραµµα
του ΕΑΠ. Η ενθάρρυνση και η υποστήριξη από τους κα-
θηγητές µου και από το σύνολο του προσωπικού του Ανοι-
κτού Πανεπιστηµίου είναι συγκινητική. Είναι µια µεγάλη
ευκαιρία που µου δόθηκε και δεν θα την αφήσω ανα-
ξιοποίητη. Θεωρώ ότι θα είναι µια σηµαντική εξέλιξη στη
ζωή µου, θα ήθελα να χρησιµοποιήσω το πτυχίο µου ως
ένα πολύτιµο εφόδιο στην εργασιακή µου διαδροµή. Ζού-
µε σε µια ανταγωνιστική εποχή και η διά βίου εκπαίδευση
είναι σηµαντικό όπλο» σηµειώνει.

Σηµαντικό εφόδιο
ζωής η γνώση

”“
«Αγωνίζοµαι για να σταµατήσει ο κοινωνικός αποκλεισµός των τσιγγάνων», λέει στην «OpenU2» η 34χρονη Λυδία Τζεβατόγλου, ένα
κορίτσι µε ισχυρή θέληση που κατάφερε µε εντατική προσπάθεια, επιµονή και πείσµα να αξιοποιήσει την ευκαιρία της δια βίου µάθη-
σης και να επενδύσει στα επαγγελµατικά εφόδια που αυτή θα της δώσει. Στα 12 της χρόνια πήγε για πρώτη φορά στο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο αποφασισµένη να θέσει γερά τα θεµέλια στο νέο ξεκίνηµα. ∆εν δίστασε µπροστά στις δυσκολίες, µόχθησε και κατόρθωσε όχι
µόνον να ολοκληρώσει τον κύκλο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αλλά και να περάσει το κατώφλι της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Η 34χρονη Λυδία Τζεβάτογλου, ωφελούµενη της κοινωνικής συµφωνίας του Υπουργείου Εργασίας
µε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο εξιστορεί την προσωπική της ιστορία στην «Open2U»

Παράλληλα, παρακολουθεί ήδη µαθήµατα
εξ αποστάσεως συµµετέχοντας σε ένα
πρόγραµµα από την ΕυρωπαIκή Ένωση,
το οποίο υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ (Ελ-
ληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης). Είναι διετούς διάρκειας
και έχοντας ρόλο µέντορα υποστηρίζει τα
παιδιά των τσιγγάνων ώστε να µην εγκα-
ταλείπουν το σχολείο.
«Η εκπαίδευση είναι πάνω από όλα. Θεω-
ρώ ότι θα πρέπει και οι γονείς να πει-
στούν και να κατανοήσουν την αξία της
γνώσης ως αποσκευής για το υπόλοιπο
της ζωής των παιδιών τους, για να µπο-
ρέσουν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους
και να αφήσουν πίσω τους στερεότυπα
και ιδεοληψίες. Γι’ αυτό αγωνίζοµαι, για
να σπάσει η αλυσίδα του αποκλεισµού
των παιδιών των τσιγγάνων. Αυτό όµως
που µε κάνει υπερήφανη και πιο αισιόδο-
ξη είναι ότι δεν είµαι µόνο εγώ, αλλά
υπάρχουν πολλά παιδιά από την κοινότη-
τα που έχουν σπουδάσει, ανοίγοντας τον
δρόµο…», καταλήγει.

«ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Συνέντευξη



Είναι προXστάµενος του Τµήµατος Περιβάλλοντος ∆ΙΠΕΧΩΣ Κυκλάδων Π.Ν.Α. και ολοκλήρωσε πρό-
σφατα το ΜΠΣ «∆ιαχείριση Αποβλήτων» της Σχολής Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας. «Η «∆ια-
χείριση Αποβλήτων» αποτελεί ένα σύγχρονο, δυναµικό και καινοτόµο πρόγραµµα µε υψηλό επί-
πεδο σπουδών. Προσφέρει ολοκληρωµένη γνώση σε θέµατα περιβαλλοντικής επιστήµης και πε-
ριβαλλοντικής διαχείρισης και στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας επιλογής, κριτικής αξιολό-
γησης και εφαρµογής µιας σειράς κατάλληλων τεχνικών και βέλτιστων πρακτικών που σχετίζον-
ται µε την ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική διαχείριση των αποβλήτων σε ολόκληρο τον κύκλο
ζωής τους. Οι καθηγητές διαθέτουν µεγάλη
ακαδηµαXκή εµπειρία, τεχνογνωσία και διε-

θνώς αναγνωρισµένο
έργο και είναι έτοι-

µοι να ανταπο-
κριθούν στις
ανάγκες των
φοιτητών και να συνεργαστούν σε οποιοδήποτε θέµα. Επίσης, ο σχε-
διασµός του Προγράµµατος δίνει µεγάλη ευελιξία σε εργαζόµενους
φοιτητές και ευνοεί την εξ αποστάσεως παρακολούθησή του. Κατά

τη φοίτησή µου είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή µε αξιόλογους
ανθρώπους, καθηγητές και συναδέλφους, οι οποίοι συνετέλεσαν στην

προσωπική και επαγγελµατική βελτίωση και εξέλιξή µου».

«Η συµµετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΜΒΑ του ΕΑΠ αποτέλεσε για έµενα µία µονα-
δική και σίγουρα θετική εµπειρία, επιτρέποντάς µου να συνδυάσω τις επαγγελµατικές µου
υποχρεώσεις µε τις ανάγκες µιας απαιτητι-
κής εκπαιδευτικής διαδικασίας» µας είπε αρ-
χικά ο Χρήστος Καρανικόλας, ο οποίος απέ-
κτησε Master στο Business Administration, και
συνέχισε: «Η όλη εµπειρία µου θα µπορού-
σε να θεωρηθεί ως ένα ταξίδι στη γνώση,
συνδυαζόµενη µε συστηµατική µελέτη, διαµορφώνοντας τις συνθήκες για την κατάκτηση όχι
µόνο τυπικών προσόντων και γνώσεων, αλλά κυρίως συµβάλλοντας στην διεύρυνση του ορί-

ζοντα σκέψης και αντίληψής µου αναφορικά µε τον κυρίαρχο ρόλο του
ανθρώπινου παράγοντα στη λειτουργία της επιχείρησης, της οικο-

νοµίας και της κοινωνίας γενικότερα. Ως ένα από τα σηµαντικό-
τερα χαρακτηριστικά, θα επέλεγα να αναδείξω το εξαιρετικά εν-
θαρρυντικό πλαίσιο επικοινωνίας, συνεργασίας, ανταλλαγής ιδε-
ών, εµπειριών και συναισθηµάτων, που αναπτύσσεται µέσα από
ένα ευρύ και ποικιλόµορφο δίκτυο συµφοιτητών και καθηγητών
παρά την εξ αποστάσεως φύση του Προγράµµατος. Αυτή η αλ-

ληλεπίδραση είχε ουσιαστικό αντίκτυπο κατά τη µετέπειτα εν-
σωµάτωση των αποκτηθέντων προσόντων στον επαγγελµατικό και

προσωπικό µου βίο».

««ΈΈνναα  ττααξξίίδδιι  σσττηη  γγννώώσσηη»»

Χρήστος Καρανικόλας

Γεώργιος Κουµεντάκης

Νίκος ∆αφερέρας

«Ανάµεσα σε άλλα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα, επέλε-
ξα το ΜΠΣ «Εγκληµατολογικές και Ποινικές Προσεγγί-
σεις της ∆ιαφθοράς, του Οικονοµικού και του Οργα-
νωµένου Εγκλήµατος», καθώς κάλυπτε τόσο τα εν-
διαφέροντά µου για την αντεγκληµατική πολιτική όσο
και την ανάγκη µου για εξ αποστάσεως εκπαίδευση»,
επισηµαίνει ο Ευγένιος Μονοβάσιος. Και προσθέτει:

«Σ’ αυτό το πλαίσιο το ΕΑΠ µού παρείχε µια ολοκληρωµένη εκπαιδευτική εµπειρία, περιλαµβα-
νοµένης της εξειδικευµένης επιστηµονικής γνώσης και της επιστηµονικής έρευνας. Η διευθύν-

τρια του ΜΠΣ καθηγήτρια Σοφία Βιδάλη καθώς και οι καθηγητές του Μεταπτυχιακού µάς χάρισαν
απλόχερα τις γνώσεις τους και µαζί µε τους συµφοιτητές µου υπήρξαν συνοδοιπόροι σ’ αυτή τη δια-

δροµή. Ολοκληρώνοντας αυτή τη διαδροµή ένιωσα ότι απέκτησα
πολύτιµες γνώσεις, αλλά πολύ περισσότερο ότι διεύρυνα την κρι-
τική µου σκέψη µπαίνοντας στους διαδρόµους του επιστηµονικού
προβληµατισµού».

««ΓΓννώώσσεειιςς,,  ππρροοσσόόνντταα  κκααιι  εεµµππεειιρρίίεεςς»»

Αγγελική-Αλίκη Λίναρη

««ΑΑφφεεττηηρρίίαα  µµιιααςς  ννέέααςς  δδιιααδδρροοµµήήςς»»

Ευγένιος Μονοβάσιος

06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Ρεπορτάζ

Ορόσηµο για την καριέρα
και τη ζωή τους

Η εµπειρία της Αγγελικής-Αλίκης Λίναρη µε το ΕΑΠ
ξεκίνησε το 2018, όταν έχοντας αποφοιτήσει από
την Αγγλική Φιλολογία βρισκόταν στην αναζήτηση
ενός µεταπτυχιακού, το οποίο θα συνδύαζε την εκ-
παίδευση αλλά και ζητήµατα που άπτονται του κοι-
νωνικο-πολιτισµικού γίγνεσθαι.
«Γνωρίζοντας ήδη το ΕΑΠ από τον πατέρα µου, ο
οποίος είχε ολοκληρώσει ένα προπτυχιακό και ένα
µεταπτυχιακό εκεί, και συνέχιζε µε ακόµα δύο, απο-

φάσισα να ρίξω µια
µατιά στα προγράµ-
µατα που προσέφερε
το πανεπιστήµιο. Έτσι,
έπεσα πάνω στη «Γλωσ-
σική Εκπαίδευση για Πρόσφυ-
γες και Μετανάστες», που όχι µόνο συµπεριλάµ-
βανε τους προαναφερθέντες τοµείς, αλλά ήταν και
αγγλόφωνο. Στην αρχή της φοίτησης δυσκολεύτη-

κα αρκετά µε τη φιλοσοφία της αυτοδιδασκαλίας που
απαιτεί ένα ασύγχρονο πρόγραµµα. Ούσα ένας συν-
δυασµός ακουστικού και οπτικού τύπου, η απουσία
διαλέξεων αποτέλεσε πρόκληση για εµένα. Ευτυ-
χώς, η πλειονότητα των καθηγητών ήταν εξαιρε-
τική, όχι µόνο καταρτισµένοι αλλά και βοηθητικοί,
µε κατανόηση και προθυµία για συνεργασία. Πέρα
από τις γνώσεις που απέκτησα στη διαπολιτισµι-
κή εκπαίδευση, εξέχουσας σηµασίας ήταν και η κα-

τάρτιση στη συγγραφή εργασιών. Μία δεξιότητα που
απουσιάζει αισθητά από τα ελληνικά πανεπιστήµια,
κυρίως σε προπτυχιακό επίπεδο. Το ακαδηµαXκό µου
ταξίδι δεν ολοκληρώθηκε βέβαια µε την κτήση του
εν λόγω µεταπτυχιακού. Συνεχίζω τις σπουδές µου
µε ένα ακόµα µεταπτυχιακό του ΕΑΠ, τη «∆ιδα-
σκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/∆ιεθνούς Γλώσσας»,
αναµένοντας να αποκοµίσω και από εκεί γνώσεις,
προσόντα και εµπειρίες», υπογράµµισε.

Μιλούν στην «Οpen2U» οι αριστεύσαντες που ολοκλήρωσαν τις µεταπτυχιακές τους
σπουδές στο ΕΑΠ και πλέον είναι κάτοχοι µάστερ

Ο
λοκλήρωσαν µε άριστα
τις µεταπτυχιακές σπου-
δές τους τον Μάιο του

2021 και η ώρα της επιβρά-
βευσης έφθασε! Μπορεί η παν-
δηµία της λοίµωξης Covid-19 να
µην επέτρεψε για µία χρονιά η
τελετή αποφοίτησης να γίνει διά
ζώσης, όµως η συγκίνηση και η
ικανοποίηση στους πρωτεύ-
σαντες µεταπτυχιακούς φοι-
τητές/τριες του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστηµίου ήταν διά-
χυτη και µέσα από την διαδι-
κτυακή ορκωµοσία. Στην τελε-
τή, που πραγµατοποιήθηκε στις
14 Νοεµβρίου 2021, αναγνώ-
στηκαν τα ονόµατα των απο-
φοίτων ανά Σχολή και ακο-
λούθησαν οι διαδικτυακές τε-
λετές µε τα χαµόγελα να «φω-
τίζουν» τις οθόνες… Η ολο-
κλήρωση του Μεταπτυχιακού
τους αποτελεί σπουδαίο ορό-
σηµο, καθώς πιστοποιεί την
τεχνογνωσία, την εξειδίκευση
και την αξιοπιστία σε έναν συγ-
κεκριµένο τοµέα. Η «Open2U»
συνοµίλησε µε τους µεταπτυ-
χιακούς φοιτητές του ΕΑΠ που
αποφοίτησαν µε την υψηλή
βαθµολογία, µας αποκάλυψαν
για ποιον λόγο επέλεξαν το
αντικείµενο σπουδών τους και
πόσο πολύτιµο εφόδιο για την
επαγγελµατική τους καταξίωση
θα είναι ο τίτλος που κατέκτη-
σαν µε εντατική προσπάθεια και
προσήλωση στον στόχο τους.
Γιατί αδιαµφισβήτητα το master
αποτελεί ανταγωνιστικό πτυχίο
και δίνει προβάδισµα στην αγο-
ρά εργασίας.

««ΠΠρροοσσωωππιικκήή  κκααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή  εεξξέέλλιιξξηη»»

Ιδιαίτερη τιµή χαρακτηρίζει το γεγονός ότι είναι
πλέον απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προ-
γράµµατος Σπουδών «∆ιδακτική της Αγ-
γλικής ως Ξένης ∆ιεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)»
του ΕΑΠ ο Γεώργιος Κουµεντάκης. «Έχον-
τας σπουδάσει Αγγλική Γλώσσα και Φιλο-
λογία και ζώντας στην Κρήτη, ο µόνος τρό-
πος για να εµπλουτίσω τις γνώσεις µου στο
επάγγελµά µου ήταν είτε να καταβάλω ένα σε-
βαστό χρηµατικό ποσό σε κάποιο - ενδεχοµένως
αµφιβόλου ποιότητας - µεταπτυχιακό εξ αποστάσεως
του εξωτερικού, είτε να διακόψω την εργασία µου και να µετακοµίσω προ-
σωρινά στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Μέσω του ΕΑΠ και του Μεταπτυ-
χιακού του Προγράµµατος στη διδακτική της αγγλικής, πραγµατοποίησα
τον στόχο µου, χωρίς την καταβολή υψηλών διδάκτρων και χωρίς να στα-
µατήσω να εργάζοµαι στον τόπο µου. Τουναντίον, τόσο η δοµή του Προ-
γράµµατος όσο και η επιλογή των καθηγητών µού παρείχαν µετεκπαίδευση
υψηλής ποιότητας, για να συνδυάσω τον χρόνο µελέτης µου µε την απρό-

σκοπτη άσκηση του επαγγέλµατός µου. Επιπρόσθετα, το πρόγραµµα υπο-
τροφιών µού πρόσφερε εκτός των άλλων ηθική επιβράβευση. Εί-

ναι τιµή µου που ανήκω στους αποφοίτους του ΕΑΠ, ενώ γνώ-
ρισα καθηγητές και συναδέλφους, µε τους οποίους συ-

νεχίζω να διατηρώ επικοινωνία»,
δήλωσε χαρακτηρι-

στικά.

««ΜΜεεττεεκκππααίίδδεευυσσηη  υυψψηηλλήήςς  πποοιιόόττηηττααςς»»



«Η ανάγκη για να ταράξω τα «νερά µου» στον χώρο της ∆ευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης που υπηρετώ από το 1991, µε

οδήγησε, ύστερα από
αρκετές άτυχες αιτήσεις
κληρώσεων στο ΕΑΠ, να
παρακολουθήσω από το
2016 στη Σχολή Κοινω-
νικών Επιστηµών το Με-
ταπτυχιακό Πρόγραµµα

«Κοινωνιολογία, Ιστορία και Ανθρωπολογία του Αθλητισµού».
Ήταν ένα Μεταπτυχιακό απαιτητικό, πολύ διαφοροποιηµέ-
νο από την επιστηµονική µου κατάρτιση που είχα λάβει στο
ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ στο τέλος της δεκαετίας το ’80 αλλά και
από αυτά τα µαθήµατα που νόµιζα ότι θα παρακολουθήσω»,
επισηµαίνει ο Γιώργος Παλαιολόγος, υπογραµµίζοντας
πως κάθε θεµατική ενότητα είχε τα δικά της χαρακτηριστικά,
τις δικές της ιδιαιτερότητες, απαιτήσεις, ερωτήµατα...
«Θυµάµαι τα ατελείωτα ξενύχτια για την συγγραφή των ερ-
γασιών, µικρών ή µεγάλων, το συνεχές ψάξιµο για τις πη-
γές των αναφορών µου -κάτι που ήταν το πιο ενδιαφέρον
στην διαδικασία συγγραφής- το πλάτεµα των γνώσεων που
αρκετές φορές έµοιαζε αναντίστοιχο µε τις δικές µου θε-
ωρήσεις... Σε αυτό το πλαίσιο η συµβολή των καθηγητών µου

ως επιστηµόνων κύρους αλλά
πολύ περισσότερο µε την προ-
σωπικότητά τους, ήταν όχι
µόνο καταλυτική στην µαθη-
σιακή µου διαδικασία, αλλά και
στην αποδοχή νέων για εµέ-
να επιστηµονικών απόψεων
µακριά από τα κατεστηµένα-
στερεότυπα, τους οποίους θερ-
µά ευχαριστώ. ∆εν θα ξεχάσω επί-
σης τις συζητήσεις και τις ανησυχίες
που µοιράστηκα µε τους συµφοιτητές µου στα διά ζώσης µα-
θήµατα αλλά και αργότερα στα εξ αποστάσεως λόγω covid-
19. Τελικά για µένα,  λέγοντας το τετριµµένο, το ταξίδι στη
γνώση µπορώ να πω ότι ήταν µια νέα αποκάλυψη του εαυ-
τού µου, ενός νέου εαυτού που επηρεάστηκε προς το κα-
λύτερο µε διαφορετικές πλέον θεωρήσεις, µέσα από µια επι-
στηµονικά απαιτητική ευρύτερη παιδεία µε θετικιστικό
πνεύµα, δίνοντάς µου παράλληλα περισσότερες προοπτι-
κές στην επαγγελµατική σταδιοδροµία» καταλήγει, ανα-
γνωρίζοντας την πολύτιµη στήριξη από τους διοικητικούς
υπαλλήλους του ΕΑΠ οι οποίοι έγκαιρα και έγκυρα ενηµε-
ρώνουν για ζητήµατα σπουδών.

««ΜΜιιαα  ααννααµµέέττρρηησσηη  µµεε  ττοονν  εεααυυττόό  σσοουυ»»

Γιώργος Παλαιολόγος

Ο Ευστράτιος Κονδύλης, καθηγητής
Μαθηµατικών της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, είναι πλέον απόφοιτος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ
στα Μαθηµατικά. «Μετά από χρόνια

απουσίας από τα ακαδηµαXκά δρώµενα,
η ευκαιρία που µου δόθηκε για το Με-

ταπτυχιακό
αυτό από
το ΕΑΠ,
υπήρξε µια

αφυπνιστική και αναζωογονητική υπενθύµιση
της αγάπης µου για την επιστήµη των Μα-
θηµατικών. Κατά την διάρκεια του προγράµ-
µατος και µέσα από τη διαδικασία παρακο-
λούθησης των µαθηµάτων, παρά τα εµπόδια
της φυσικής απόστασης τόσο κατά των διά ζώ-
σης συναντήσεων όσο και κατά των ιδιαίτε-
ρων συνθηκών της εξ αποστάσεως παρακο-
λουθήσεως, γνώρισα αξιόλογους συναδέλ-
φους συµφοιτητές και εξαιρετικούς καθηγη-
τές, δηµιουργώντας ουσιαστικές σχέσεις

ζωής. Οι παραπάνω σχέσεις επίσης έπαιξαν
σηµαντικό ρόλο στο να µε κάνουν να συνει-
δητοποιήσω αλλά και να προσπαθήσω να γρά-
ψω το επόµενο κεφάλαιο της ακαδηµαXκής µου
πορείας, στο οποίο θα επιθυµούσα να έχω και
πάλι αρωγό το ΕΑΠ. Κλείνοντας, θέλω να ευ-
χαριστήσω το ΕΑΠ για αυτήν την ευκαιρία
όπως και να ευχαριστήσω θερµά τους κα-
θηγητές του ΕΑΠ για την καθοδήγηση και την
βοήθεια που µου παρείχαν κατά την διάρκεια
των σπουδών µου», τόνισε.

««ΕΕππόόµµεεννοο  κκεεφφάάλλααιιοο  
ττηηςς  αακκααδδηηµµααϊϊκκήήςς  
µµοουυ  πποορρεείίααςς»»

Ευστράτιος Κονδύλης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Πε-
ριβαλλοντικός Σχεδιασµός Πόλεων και Κτιρίων» του ΕΑΠ η Σταµατίνα
Κοτσίρη επισηµαίνει: «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες
µου στους καθηγητές και προσωπικά στον διευθυντή του Προγράµµατος
Ευθύµιο Ζέρβα για την επιστηµονική καθοδήγηση, το αµείωτο ενδιαφέρον

και την πολύτιµη υποστήριξή του καθώς και στους συναδέλφους µου µε-
ταπτυχιακούς φοιτητές για την ανταλλαγή απόψεων και το καλό κλίµα συ-

νεργασίας που διαµορφώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών µου. Έχον-
τας ήδη διαγράψει µια πορεία στον χώρο των
∆ηµοσίων Έργων, µε το εν λόγω µεταπτυχια-
κό πρόγραµµα µου δόθηκε η δυνατότητα, πα-
ράλληλα µε τις οικογενειακές και επαγγελµα-
τικές µου υποχρεώσεις, να αποκτήσω µια
υψηλού επίπεδου κατάρτιση σε θέµατα περι-
βαλλοντικού σχεδιασµού καθώς και ένα δια-

φορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης, που θα αξιοποιήσω διευρύνοντας τις προ-
οπτικές µου για την επαγγελµατική και επιστηµονική µου εξέλιξη».

««ΥΥψψηηλλοούύ  εεππιιππέέδδοουυ  κκααττάάρρττιισσηη»»

Σταµατίνα Κοτσίρη

Η Αγγελική ∆εληγιάννη αποφοίτησε από το Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και τον Μάιο του 2021
ολοκλήρωσε µε υποτροφία το Μεταπτυχιακό Πρό-
γραµµα «Χηµική και Βιοµοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)» στο
ΕΑΠ. «Πρόκειται για ένα νέο και πολλά υποσχόµενο
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του ΕΑΠ, το οποίο επιδέ-
χεται ορισµένων διορθωτικών παρεµβάσεων, µε στό-
χο τη βελτιστοποίησή του. Η επιλογή του συγκεκριµένου

Μεταπτυχιακού αποτέλεσε µονόδροµο, αφενός διότι θα έπρεπε να υπάρχει συ-
νάφεια µε το αντικείµενο σπουδών µου και αφετέρου διότι θα έπρεπε να µπορούσε
να συνδυαστεί µε την πολύωρη εργασία µου. Ωστόσο δεν ήταν καθόλου εσφαλµένη
η επιλογή µου, καθώς συνέβαλε στη διεύρυνση των γνώσεών µου, την ενίσχυση της επιστηµονικής εξει-
δίκευσής µου και τη διευκόλυνση της επαγγελµατικής µου εξέλιξης. Αξιοσηµείωτη ήταν η επικοινωνία, η
συνεργασία και η καθοδήγηση από σπουδαίους καθηγητές του συγκεκριµένου Μεταπτυχιακού, καθώς και
η δηµιουργία σηµαντικών σχέσεων φιλίας µέσω εργασιών και συµµετοχής στα εργαστήρια», είπε.

««ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  εεππιισσττηηµµοοννιικκήήςς  µµοουυ  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηηςς»»

Αγγελική ∆εληγιάννη

Η Γεωργία Γατοπούλου είναι ΤΕ Φυσικοθερα-
πεύτρια ΜSc, καθώς ολοκλήρωσε το Μεταπτυ-
χιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ΕΑΠ σε σχέση µε
την ειδικότητά της και εργάζεται σε νοσοκο-
µείο.«Στη διάρκεια της φοίτησής µου διαπίστω-
σα ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ΜΠΣ,
µε ενότητες που παρείχαν σύγχρονες γνώσεις
και δεξιότητες σε πεδία των Επιστηµών Υγείας,
αλλά και της Κοινωνικής Πολιτικής. Αναφορικά µε
τους καθηγητές, η πλειοψηφία τους ήταν αξιό-

λογοι επιστήµονες, που, εκτός από σηµαντικές
γνώσεις, µας προσέφεραν ουσιαστική βοήθεια στα
προβλήµατα που παρουσιάζονταν κατά τη διάρ-
κεια της φοίτησής µας. Μέσα από τις διά ζώσεις
παρακολουθήσεις των πρώτων εξαµήνων συνα-
ναστράφηκα µε αρκετούς συµφοιτητές. Με ορι-
σµένους υπήρξαµε συνοδοιπόροι σε µια δύσκο-
λη προσπάθεια, που µε την αλληλοβοήθεια, την
αλληλοYποστήριξη και την φιλία που αναπτύχθηκε
µεταξύ µας, καταφέραµε και αντιµετωπίσαµε τις

δυσκολίες που προέκυψαν στο ΜΠΣ. Μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού, δια-
πίστωσα ότι οι γνώσεις που έλαβα ήταν ιδιαίτε-
ρα χρήσιµες, καθώς εκτός από ιατρικά θέµατα
κατάφερα να αξιολογώ ψυχικά, κοινωνικά, ηθικά
και οικονοµικά ζητήµατα στο πλαίσιο της ολιστι-
κής φροντίδας των γηριατρικών και χρονίως πα-
σχόντων ασθενών. Πιστεύω ότι είναι ένα Μετα-
πτυχιακό που θα µπορούσε να ωφελήσει κάθε
επαγγελµατία υγείας», ανέφερε.

07ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Ρεπορτάζ

««ΟΟιι  γγννώώσσεειιςς  πποουυ  έέλλααββαα  ήήτταανν  ιιδδιιααίίττεερραα  χχρρήήσσιιµµεεςς»»

Γεωργία Γατοπούλου



08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Ε
ίκοσι τέσσερα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπου-
δών, δύο προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών
και ένα ειδικό πρόγραµµα σπουδών αναπτύσ-

σονται ήδη, ενώ έχουν σχεδιαστεί πάνω 9.000 ψηφιακά
µαθησιακά αντικείµενα.
Οι αριθµοί καταδεικνύουν τη σηµαντική συνεισφορά
του Τοµέα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού Περιε-
χοµένου Προγραµµάτων Σπουδών του Εργαστηρίου Εκ-
παιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
Το δυναµικό του Εργαστηρίου έχει επιδοθεί σε αγώ-
να δρόµου για να σχεδιάσει εκπαιδευτικά εργαλεία που
να ανταποκρίνονται στις επιταγές της εποχής.
Άλλωστε, όπως επισηµαίνουν, «σε µια ψηφιακή επο-
χή στην οποία είµαστε περικυκλωµένοι, αν όχι βυθι-
σµένοι στην τεχνολογία, o ρυθµός της τεχνολογικής
αλλαγής δε δείχνει σηµάδια επιβράδυνσης. Αυτός ο
ρυθµός ανάπτυξης οδηγεί σε τεράστιες αλλαγές στην
οικονοµία, στον τρόπο που επικοινωνούµε και σχετι-
ζόµαστε µεταξύ µας και όλο και περισσότερο στον τρό-
πο που µαθαίνουµε. Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση έχει επεκταθεί εκθετικά στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, καθώς δηµιουργεί νέες ευκαιρίες µά-
θησης, όπου σε συνδυασµό µε τα πιο πρόσφατα τε-
χνολογικά µέσα η έρευνα στον τοµέα αυτό εξελίσσεται
συνεχώς. Υπάρχουν πολλά δοµικά µοντέλα για την
αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ωστό-
σο, το πιο γνωστό µοντέλο προβλέπει µια απευθεί-
ας µεταφορά υλικού µεταξύ ιδρύµατος και εκπαι-
δευόµενου, η οποία περιλαµβάνει ανατροφοδότηση και
αλληλεπίδραση. Κατά συνέπεια, το εκπαιδευτικό
περιεχόµενο αποτελεί καθοριστικό ρόλο στην εξ απο-
στάσεως εκπαιδευτική διαδικασία και στην επιτυχή
ολοκλήρωση ενός µαθήµατος. Ως ακολούθως, το εκ-
παιδευτικό περιεχόµενο εξακολουθεί να παραµένει
ένα από τα πιο σηµαντικά συστατικά και να αποτελεί
το κύριο εργαλείο µάθησης, επηρεάζοντας σε µεγά-
λο βαθµό την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

Σε σύγχρονα επιστηµονικά πεδία
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ένα Πανεπιστή-
µιο που προσφέρει για πάνω από 20 χρόνια ανοικτή
και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συνεχίζει µε όλη την
τεχνογνωσία που κατέχει την ανάπτυξη νέων Προ-
γραµµάτων Σπουδών µε σκοπό να προσφέρει σε φοι-
τητές και φοιτήτριες την ευκαιρία να σπουδάσουν πάνω
σε σύγχρονα επιστηµονικά πεδία και γνωστικά αντι-
κείµενα.
Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτι-
κής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ µέσω του Το-
µέα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχο-
µένου Προγραµµάτων Σπουδών (ΤΟΜΑΠΣ) έχει ανα-
λάβει να φέρει εις πέρας την υποστήριξη των ακα-
δηµαcκών οργάνων σχετικά µε τον εκπαιδευτικό σχε-
διασµό του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, προκει-
µένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ανοικτής
και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Παράλληλα, συνιστά τον συνδετικό κρίκο µεταξύ
των ειδικών του γνωστικού αντικειµένου και της οµά-
δας τεχνικής υλοποίησης, κατά την ανάπτυξη νέων θε-
µατικών ενοτήτων καθώς ο σχεδιασµός αποτελε-
σµατικών ψηφιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
απαιτεί τις συνεργατικές προσπάθειες διαφόρων εµ-
πειρογνωµόνων.

Υποστήριξη στις Ακαδηµα'κές Επιτροπές
Αναλυτικότερα, ο ΤΟΜΑΠΣ υποστηρίζει τις Ακαδη-
µαcκές Επιτροπές των Προγραµµάτων Σπουδών στο
αρχικό στάδιο σχεδιασµού µιας θεµατικής ενότητας,
ώστε να προτείνει και να υποστηρίξει σχεδιαστικές
επιλογές και τη διαµόρφωση του ψηφιακού εκπαι-
δευτικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, αναπτύσσει πρότυπα και οδηγούς για το
σχεδιασµό θεµατικών ενοτήτων και του ψηφιακού εκ-

παιδευτικού υλικού τους, αξιοποιώντας διεθνή πρό-
τυπα και τυπολογίες.
Η διαδικασία που ακολουθεί αποτελεί µία πιστοποι-
ηµένη διαδικασία, κατά την οποία σχεδιάζεται και ανα-
πτύσσεται υποστηρικτικό υλικό, προκειµένου οι Θε-
µατικές Ενότητες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης.

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον
Όσον αφορά στην φιλοσοφία στον σχεδιασµό, επι-
σηµαίνουν τα εξής: «Οι Θεµατικές Ενότητες σχεδιά-
ζονται µε βάση τα µαθησιακά αποτελέσµατα, ενώ σχε-
διάζονται και αναπτύσσονται ψηφιακές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και µαθησιακά αντικείµενα διαµορ-
φώνοντας ένα ουσιαστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό πε-
ριβάλλον αντί τη χρήση της τεχνολογίας ως «ψηφια-
κό αποθετήριο». Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές και
φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να εµπλακούν πιο
ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αλληλο-
επιδρούν µε τις ψηφιακές δραστηριότητες ή /και µε
άλλους φοιτητές και άλλες φοιτήτριες. Από την
άλλη µεριά, το εκπαιδευτικό προσωπικό των θεµατι-
κών ενοτήτων έχει τη δυνατότητα ενός µεγαλύτερου
ελέγχου της εκπαιδευτικής εµπειρίας των φοιτητών
και φοιτητριών τους, δίνοντας τη δυνατότητα να
εστιάσουν στην ανατροφοδότηση και στον εντοπισµό
παρανοήσεων. Μέχρι στιγµής, σε συνεργασία µε τον
ΤΟΜΑΠΣ έχουν αναπτυχθεί/αναπτύσσονται 24 µετα-
πτυχιακά προγράµµατα σπουδών, 2 προπτυχιακά
προγράµµατα σπουδών και 1 ειδικό πρόγραµµα
σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν σχεδιαστεί πάνω
9.000 ψηφιακά µαθησιακά αντικείµενα. Αξίζει να ση-
µειωθεί πως η συνολική ανάπτυξη και διαχείριση των
προγραµµάτων σπουδών αποτελεί µία πολυδιάστατη
διαδικασία, στην οποία συµµετέχουν και συνεργάζονται
όλα τα διοικητικά τµήµατα του ΕΑΠ».

Ανάπτυξη Προγραµµάτων
Σπουδών µε τεχνογνωσία
Και 9.000 ψηφιακά µαθησιακά αντικείµενα έχουν σχεδιαστεί από τον Τοµέα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού
Υλικού και Περιεχοµένου Προγραµµάτων Σπουδών του ΕΑΠ



Μ
ε την φιλοσοφία των «Microcredentials»
(πιστοποιητικά ή «διαπιστεύσεις» βρα-
χείας µάθησης) να απλώνεται σε µια

νέα αγορά εργασίας την οποία «σάρωσαν» δύο
έτη πανδηµίας και τα πρώτα …κύµατα της 4ης
βιοµηχανικής επανάστασης, τα συστήµατα ∆ιά
Βίου και Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης µπαίνουν
στο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον ολόκληρης της
υφηλίου.
Οι χώρες ξοδεύουν πλέον όλο και περισσότε-
ρα κονδύλια στην υποστήριξη αντίστοιχων
προγραµµάτων, µε το δεδοµένο ότι οι εκπαι-
δευτικές ανάγκες των πληθυσµών τους έχουν
αλλάξει, ο ακαδηµαcκός «χάρτης» ανασχεδιά-
ζεται και οι γρήγορες και επαρκείς επιµορ-
φώσεις των πολιτών είναι πλέον το νέο ζη-
τούµενο. Οι εξελίξεις σε παγκόσµιο επίπεδο,
τα δεκάδες επαγγέλµατα που τα επόµενα
χρόνια αναµένεται κυριολεκτικά να «σβή-
σουν», αλλά και οι νέες ανάγκες που δηµι-
ούργησε η υγειονοµική κρίση δηµιουργούν
µια τεράστια, παγκόσµια, νέα αγορά «Micro-
credentials» που πλέον απευθύνεται σε όλους.
Ο όρος χρησιµοποιείται συχνά για να περιγράψει
τα «µικρά µαθήµατα» που αποτελούν δέσµες
περιεκτικής γνώσης από προγράµµατα πλήρους
πτυχίου. Άρα µια πολύτιµη βοήθεια για πολλούς
ανθρώπους ανά τον κόσµο που θα τους λύσει
πολλά προβλήµατα της καθηµερινότητας, προ-
στατεύοντας παράλληλα την επαγγελµατική
τους ασφάλεια και δίνοντάς τους διαφορετικές
εναλλακτικές για µια καριέρα. Τα παραπάνω πε-
ριλαµβάνουν βέβαια ακαδηµαcκά πιστοποιητι-
κά, πιστοποιήσεις κλάδου ή ψηφιακά σήµατα.
Και βέβαια, όπως αναφέρει σε σχετική έκθε-
σή του ο ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συγ-
κρότησης και Ανάπτυξης), «έλαβε χώρα σε ένα
πλαίσιο αυξανόµενου κόστους της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης τόσο για τους εκπαιδευόµενους
όσο και για τους παρόχους, τις γρήγορες αλ-
λαγές στην αγορά εργασίας που επιταχύνουν
την απαξίωση των δεξιοτήτων και την αυξα-
νόµενη ζήτηση για πιο ευέλικτες ευκαιρίες µά-
θησης».
Παράλληλα, µε το 6G (!) να πλησιάζει ολοτα-
χώς και την Τεχνητή Νοηµοσύνη να µπαίνει κα-
θηµερινά µε διαφορετικές µορφές στη ζωή µας,
η εκπαίδευση µπαίνει παγκοσµίως σε διαφο-
ρετικές «ράγες». Σε µεγάλη άνθηση βρίσκον-
ται όλα τα προγράµµατα Εξ Αποστάσεως εκ-
παίδευσης ανά τον κόσµο, µε την γνώση να
απλώνεται πλέον µέσω διαδικτύου όλα και πιο
µακριά. Παράλληλα, οι «ηλεκτρονικές» εξε-
τάσεις στα ανώτατα Ιδρύµατα ολόκληρου του
κόσµου που δοκιµάστηκαν τα χρόνια της παν-
δηµίας, εξελίσσονται διαρκώς µε νέες µεθό-
δους εξασφάλισης της διαφάνειας και της αδια-
βλητότητάς τους.
Τα παραπάνω όπως και οι νέες προκλήσεις συ-
νολικά για τα συστήµατα Εξ Αποστάσεως και ∆ιά
Βίου εκπαίδευσης παγκοσµίως, συζητήθηκαν
στο συνέδριο των Ανοικτών Πανεπιστηµίων της
Ευρώπης µε τίτλο «Innovating Higher Education
Conference» το οποίο συνδιοργανώθηκε από
την European Association of Distance Teaching
Universities (EADTU) και το Πανεπιστήµιο του
Μπάρι στην Ιταλία.
Μάλιστα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο φέρ-
νει το επόµενο Ευρωπαcκό Συνέδριο Ανοικτών
Πανεπιστηµίων στην Ελλάδα, αναλαµβάνοντας
την διοργάνωσή του, στην Αθήνα (και εφόσον
η εξέλιξη της πανδηµίας έχει περιοριστεί) από
19 έως 21 Οκτωβρίου του 2022.
Τι συζητήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας τις πρώ-
τες ηµέρες του Νοεµβρίου; Όλες οι νέες εξε-
λίξεις σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που πλέ-
ον αλλάζει µε ταχύτατους ρυθµούς.

Το Ευρωπαcκό Συνέδριο είχε µεγάλη ελληνική
συµµετοχή καθώς πραγµατοποιήθηκαν 15
ανακοινώσεις από ερευνητές-συνεργαζόµενα
µέλη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
Το ΕΑΠ µάλιστα, για πρώτη φορά, στήριξε και
ενθάρρυνε τα συνεργαζόµενα µέλη του να υπο-
βάλουν εργασία στο συνέδριο καλύπτοντας το
κόστος της εγγραφής τους σε αυτό.
Στην τελετή λήξης του Συνεδρίου άλλωστε, ήταν
και η στιγµή που ανακοινώθηκε ότι τo Ελληνι-
κό Ανοικτό Πανεπιστήµιο σε στενή συνεργασία
µε την EADTU και σε συνεχή επαφή µε τα ευ-
ρωπαcκά δρώµενα και τις νέες τεχνολογίες και
προοπτικές της ανοικτής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, θα διοργανώσει το επόµενο
Ευρωπαcκό Συνέδριο Ανοικτών Πανεπιστη-
µίων µε τίτλο «Leadership in Distance Learning,
Research and Mentoring».
Την είδηση ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ∆ιοι-
κούσας Επιτροπής του Ιδρύµατος, καθηγητής
Οδυσσέας Ζώρας, ο οποίος ανέφερε µάλιστα
ότι το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Πολεµικό
Μουσείο της Αθήνας και «θα δώσει έµφαση
στην τεχνολογική ανάπτυξη της εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης και στην ηγετική θέση των εξ
αποστάσεως πανεπιστηµίων τόσο σε θέµατα
έρευνας όσο και στην υποστήριξη και αλλη-
λεπίδραση φοιτητών και καθηγητών».

Ποια είναι η EADTU
Η European Association of Distance Teaching
Universities (EADTU), η κορυφαία ένωση των Ευ-
ρωπαcκών Ανοικτών και Εξ Αποστάσεως Πα-
νεπιστηµίων, στοχεύει στην καινοτοµία στον
χώρο της εκπαίδευσης και ειδικότερα στον
χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώ-
πη.
Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνεται κάθε χρό-
νο σε διαφορετικές Ευρωπαcκές πόλεις το ετή-
σιο συνέδριο µε τίτλο «Innovating Higher Edu-
cation (IHE)». Το συνέδριο επικεντρώνεται σε
θέµατα που αφορούν νέες τάσεις και παρά-
γοντες που επηρεάζουν την παγκόσµια και ευ-
ρωπαcκή ανώτατη εκπαίδευση. Το θέµα του φε-
τινού συνεδρίου ήταν «Η Ανώτατη Εκπαίδευ-
ση στη Νέα Κανονικότητα: ο ρόλος της ηλε-
κτρονικής, µεικτής και εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης».
Στο φετινό συνέδριο και από την πλευρά του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, οι εργασίες
που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο αφορούσαν
κυρίως θέµατα µεικτής και εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης, εκπαίδευσης στη µετά-covid επο-
χή, την τεχνητή νοηµοσύνη στη διδασκαλία και
την εκµάθηση καθώς και το θέµα των ηλε-
κτρονικών εξετάσεων.

Ένα συνέδριο, πολλές «ειδήσεις»
Ψηφιακές µορφές γνώσης, "Microcredentials" και 4η Βιοµηχανική Επανάσταση

Οι νέες εκπαιδευτικές
ανάγκες της υφηλίου
αναλύθηκαν
στο συνέδριο Ανοικτών
Πανεπιστηµίων
στο Μπάρι

15 δηµοσιεύσεις
και συµµετοχή µε την
παρουσίαση νέων
µελετών
και τεχνογνωσίας
από τους επιστήµονες
του ΕΑΠ

Στην Ελλάδα
το επόµενο
πανευρωπαϊκό
συνέδριο του 2022
υπό την αιγίδα του ΕΑΠ

09ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Φάκελος: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση



Η περίπτωση του ΕΑΠ:
Πώς κάνουµε ηλεκτρονικές
εξετάσεις
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Ο
ι ηλεκτρονικές εξετάσεις στα ΑΕΙ και η αντι-
µετώπιση των πολλών δυσκολιών και τεχνο-
λογικών εµποδίων ή τυπικών αµφισβητήσεων της

διαδικασίας που εξελίχθηκαν όλη την περίοδο των τε-
λευταίων δύο ετών και των κλειστών πανεπιστηµια-
κών ιδρυµάτων αποτέλεσαν µεγάλο µέρος της συ-
ζήτησης που έγινε στη διάρκεια του Συνεδρίου στο
Μπάρι της Ιταλίας. Στην Ελλάδα, το ΕΑΠ πέτυχε µια
διαδικασία που ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήµατα, µε
αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφαλείας και ελά-
χιστα παράπονα ή διαµαρτυρίες.
Την τεχνογνωσία αυτή έφεραν στους συναδέλφους
τους, οι ίδιοι οι επιστήµονες του ΕΑΠ παρουσιάζον-
τας σχετική έρευνα µε συγγραφείς τους Γιώργο Βορ-
βίλα, Αλέξανδρο Λιάπη, Άλκη Κοροβέση, ∆ήµητρα Αγ-
γελοπούλου, Νίκο Καρούσο, Ευστάθιο Ευσταθόπου-
λο, Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα. «Η πανδηµία του COVID-
19 ανάγκασε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα να
υιοθετήσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις για την πα-
ροχή των εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων, συµ-
περιλαµβανοµένων των εξετάσεων» αναφέρεται
στην σχετική έρευνα και συµπληρώνεται: «Το Ελλη-
νικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο υιοθέτησε τις εξ απο-
στάσεως ηλεκτρονικές εξετάσεις ως µονόδροµη
λύση λόγω περιορισµών φυσικής παρουσίας. Η πα-

ρούσα µελέτη αφορά την αξιολόγηση της διαδικασίας
εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξέτασης που διενερ-
γήθηκε από το ΕΑΠ στο τέλος του ακαδηµαqκού έτους
2019-2020 (Ιούνιος-Ιούλιος 2020). Στην µελέτη συµ-
µετείχαν εθελοντικά 9.276 φοιτητές και 884 µέλη του
εκπαιδευτικού προσωπικού συµπληρώνοντας δύο
ερωτηµατολόγια. Πραγµατοποιήθηκε τόσο ποιοτική όσο
και ποσοτική ανάλυση. Τα ποσοτικά αποτελέσµατα
αποκάλυψαν ότι τόσο οι φοιτητές όσο και οι καθηγη-
τές ήταν ικανοποιηµένοι από την ενηµέρωση της δια-
δικασίας εξέτασης, την πλατφόρµα των εξετάσεων και
από τις µεθόδους εξέτασης. Οι φοιτητές δήλωσαν λι-
γότερη ικανοποίηση για τον διαθέσιµο χρόνο εξέτα-
σης, ενώ οι καθηγητές δήλωσαν αρκετά ικανοποι-
ηµένοι στη συγκεκριµένη διάσταση. Τα ποιοτικά απο-
τελέσµατα αποκάλυψαν ότι η αποφυγή ταξιδιών, η εξοι-
κονόµηση χρηµάτων και η µείωση του άγχους ήταν τα
κύρια οφέλη που αναφέρθηκαν τόσο από τους φοιτητές
όσο και από τους καθηγητές. Ως κύρια µειονεκτήµα-
τα, οι φοιτητές έθεσαν τα διάφορα προβλήµατα που

αντιµετώπισαν µε τα θέµατα των εξετάσεων (π.χ. κα-
τανόηση περιεχοµένου, παρουσίαση και όγκος) και τον
περιορισµένο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους, ενώ
οι καθηγητές έθεσαν κυρίως ζητήµατα σχετικά µε τη
διασφάλιση της ακεραιότητας των εξ αποστάσεως εξε-
τάσεων. Οι φοιτητές ήθελαν κυρίως βελτιώσεις στις
διαθέσιµες µεθόδους εξέτασης, στα θέµατα και πε-
ρισσότερο χρόνο εξέτασης. Οι καθηγητές ήθελαν κυ-
ρίως βελτιώσεις στη διασφάλιση της ακεραιότητας των
εξετάσεων». Για τις αλλαγές που επέφερε η πανδηµία
φέρνοντας τα εξ αποστάσεως συστήµατα στην κα-
θηµερινότητά µας και για την ανάγκη να επενδύσου-
µε πλέον στο τρίγωνο της γνώσης «εκπαίδευση, και-
νοτοµία, έρευνα» παράλληλα δε µε την ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων, γράφουν στην "OpenU2" οι: Αλέξανδρος Λιά-
πης, συνεργάτης µονάδας εσωτερικής αξιολόγησης
ΕΑΠ, Κοσµάς Βλάχος και Χριστόφορος Καραχρήστος,
ενώ για την πλατφόρµα-πρότυπο που παρουσιάστη-
κε στο Συνέδριο µας µιλά ο καθηγητής και σύµβου-
λος του ΕΑΠ, Βασίλης Κουρµπέτης.

Η πανδηµία άλλαξε
τα δεδοµένα διεθνώς, φέρνοντας
τα εξ αποστάσεως συστήµατα
στην καθηµερινότητά µας

«Η έξαρση της πανδηµίας του COVID-19 έφερε τον
εκπαιδευτικό τοµέα αντιµέτωπο µε αρκετές προ-
κλήσεις, επηρεάζοντας την οµαλή εκπαιδευτική δια-
δικασία. Ο απαιτούµενος χρόνος ανταπόκρισης
στις νέες συνθήκες µικρός, αλλά η ανάγκη για δια-
τήρηση βιώσιµης και ελκυστικής εκπαίδευσης µε-
γάλη.
∆ιανύσαµε µια περίοδο κατά την οποία οι παραδο-
σιακές, διά ζώσης εκπαιδευτικές διαλέξεις αντι-
καταστάθηκαν µε την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
(εξΑΕ), αναδεικνύοντας -δυστυχώς- πως δεν ήταν
όλοι (εκπαιδευτές/-όµενοι) εξίσου προετοιµασµέ-
νοι για µια τέτοια «γιγάντια» µετάβαση. Το µαθησιακό
περιβάλλον της εξΑΕ αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαι-
τητικό, αφού προrποθέτει την ύπαρξη υψηλής ποι-
ότητας ψηφιακών δεξιοτήτων, ευελιξίας και δηµι-
ουργικότητας. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
αποτελεί το µοναδικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυ-
µα στην Ελλάδα που παρέχει προπτυχιακούς και µε-
ταπτυχιακούς τίτλους σπουδών µε τη µέθοδο της
εξΑΕ. Η µεγάλη εµπειρία του ΕΑΠ στον τοµέα αυτό
είχε ως συνέπεια να διατηρήσει υψηλά το επίπεδο
των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών και παράλληλα
να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις προκλήσεις, ιδι-
αίτερα στη διενέργεια των εξετάσεων.
Όσον αφορά στις εξετάσεις, το ΕΑΠ συµµετείχε σε
διεθνή επιστηµονικά συνέδρια στα οποία παρου-
σιάστηκαν πρωτότυπες µελέτες σχετικά µε την ικα-
νοποίηση των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προ-

σωπικού (µόνιµου και έκτακτου) από την εν λόγω δια-
δικασία. Οι µελέτες -οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν
από τους ερευνητές της Μονάδας Εσωτερικής Αξιο-
λόγησης του ΕΑΠ- ανέδειξαν αξιόλογα και χρήσιµα
ευρήµατα για το ΕΑΠ, παρεµφερή µε αυτά από έρευ-
νες κορυφαίων Ανοικτών Πανεπιστηµίων, όπως το
«The Open University (UK)».
Τόσο η τεχνολογική καινοτοµία όσο και η ψηφιο-
ποίηση παρέχουν δυνατότητες για θεµελιώδη ανα-
διαµόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όχι µόνο
εξοπλίζοντας τον πληθυσµό µε ψηφιακές δεξιότη-
τες, αλλά και βελτιώνοντας την πρόσβαση στα συ-
στήµατα της διά βίου εκπαίδευσης. Εµπνευσµένοι
από τις νέες απαιτήσεις, η ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων θα πρέπει να αποτελεί τοµέα προτε-
ραιότητας τόσο για τα κράτη-µέλη της Ευρωπαqκής
Ένωσης όσο και για τις υποψήφιες χώρες. ∆εν πρέ-
πει να ξεχνάµε ότι περνάµε το κατώφλι της 4ης βιο-
µηχανικής επανάστασης και ο πήχης τοποθετείται
πολύ ψηλά για τα συστήµατα εκπαίδευσης (τυπικά
και µη). Έρευνα και καινοτοµία «καλπάζουν» πλέ-
ον στον ακαδηµαqκό στίβο µε ταχύτητες 5G. Ως εκ
τούτου, τα συστήµατα εκπαίδευσης (τυπικά και µη)
πρέπει να είναι σε θέση να προετοιµάσουν σωστά
την κρίσιµη εκείνη µάζα πολιτών (ενηλίκων και µη)
µε στόχο την ουσιαστική αξιοποίηση των ευεργε-
τηµάτων που θα προσφερθούν το προσεχές διά-
στηµα».

Αλέξανδρος Λιάπης:
««ΠΠρροοττεερρααιιόόττηητταα  ηη  εεννίίσσχχυυσσηη  ττωωνν  ψψηηφφιιαακκώώνν  δδεεξξιιοοττήήττωωνν»»

Κοσµάς Βλάχος: 
««ΗΗ  κκααιιννοοττοοµµίίαα  σσττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη  
ααπποοττεελλεείί  ππλλέέοονν  ααννάάγγκκηη»»
«Είναι γεγονός ότι οι πολίτες στις µέρες µας αναζητούν νέες µορ-
φές εργασίας και απασχόλησης, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και
η αγορά εργασίας προσαρµόζεται ανάλογα, προσφέροντας θέσεις
σε νέους τοµείς και ειδικότητες. Η συνεχής επιµόρφωση και κατάρτιση
αποτελεί µια πραγµατικότητα που δεν µπορεί να αγνοήσει κάποιος
και ειδικότερα οι νέοι, που µπορούν να εκµεταλλευτούν προοπτικές
σε επαγγελµατικούς χώρους που αναπτύσσονται γοργά και δυναµικά.
Οι νέες πολιτικές που χαράσσονται διεθνώς ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της εργασίας και του εµπορίου και προσαρµόζονται ανάλογα,
δίνοντας προτεραιότητα και ευκαιρίες για διά βίου µάθηση και κα-
τάρτιση, και έµφαση στην εξέλιξη των ποικίλων επαγγελµατικών γνώ-
σεων και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που απαιτεί η αγορά εργασίας. 
Η πανδηµία έφερε στο προσκήνιο και κατέστησε ανάγκη την εξ απο-
στάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση. Μαθητές και εκπαιδευτικοί δια-
πίστωσαν µέσα από την εµπειρία πώς η τηλεκπαίδευση διευκολύ-
νει τη µάθηση, µε ποιους τρόπους τα νέα τεχνολογικά εργαλεία εξυ-
πηρετούν την επικοινωνία ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους και τους
εκπαιδευτές, και ποιες εφαρµογές ενισχύουν την απρόσκοπτη συ-
νεργασία ανάµεσά τους.
Η καινοτοµία στην εκπαίδευση αποτελεί πλέον ανάγκη και όχι επι-
λογή, δεδοµένων των συνθηκών στην εργασία και την υγεία. Ως απο-
τέλεσµα, η έρευνα στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτι-
σης οφείλει να δώσει έµφαση στη διά βίου και εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση µε τη συνδροµή των νέων τεχνολογικών µέσων, ώστε να
µπορούν οι πολίτες να ανανεώνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους
σε νέους τοµείς και αγορές εργασίας στη χώρα τους και το εξωτε-
ρικό».
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Η προσβασιµότητα 
µέσω του διαδικτύου
Μια πλατφόρµα-πρότυπο για την εκπαίδευση κωφών ενηλίκων

Η
ερευνητική παρουσία Ελλήνων επιστηµόνων
στον τοµέα της εκπαίδευσης ανθρώπων µε ανα-
πηρία, οι οποίοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα έλ-

λειψης προσβασιµότητας παρουσιάστηκε στη διάρκεια
του Συνεδρίου που έγινε στο Μπάρι. Τις λεπτοµέρειες
εξηγεί στην "OpenU2" ο καθηγητής και σύµβουλος του
ΕΑΠ, σύµβουλος Α' ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
Βασίλης Κουρµπέτης.

-Είναι τα συστήµατα ∆ιά Βίου εκπαίδευσης η απάν-
τηση στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
αγορά εργασίας;

Tα συστήµατα ∆ιά Βίου εκπαίδευσης σίγουρα είναι ερ-
γαλεία για την αντιµετώπιση των µεγάλων προβλη-
µάτων  που αντιµετωπίζει η αγορά εργασίας, αλλά όχι
για όλους. Αφήνουν στο περιθώριο τα άτοµα µε ανα-
πηρία αφού χαρακτηρίζονται από έλλειψη προσβασι-
µότητας και εύλογων προσαρµογών για την κάλυψη
των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

-Ποιες είναι οι νέες πολιτικές που χαράσσονται για
το θέµα διεθνώς;

Οι πολιτικές της Ευρωπαqκής Ένωσης εκφράζονται σα-
φώς στο νέο εναρµονισµένο ευρωπαqκό πρότυπο EN
301 549 v3.2.1 (2021-03) που καθορίζει, µεταξύ άλ-
λων, τεχνικές απαιτήσεις για την προσβασιµότητα ιστο-
τόπων και για προqόντα και υπηρεσίες Τεχνολογίων
Πληροφορικής, όπως τα εργαλεία για την εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση και για την ∆ιά Βίου εκπαίδευ-
ση.

-Έτσι, πώς καλλιεργούµε πλέον το τρίγωνο της γνώ-
σης «εκπαίδευση, καινοτοµία, έρευνα» και την
ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων;

Ένα παράδειγµα καινοτόµου εργαλείου εκπαίδευσης
ενηλίκων βασισµένο στην έρευνα, είναι η πρόσφατη
δηµοσίευση της οµάδας µας στο Συνέδριο I-HE2021
στο Μπάρι της Ιταλίας, στις 4 Νοεµβρίου: «Μια Συµ-
περιληπτική Πλατφόρµα MOOC Ανοιχτή σε Κωφούς-
Πρότυπα» που υποστηρίχθηκε και οικονοµικά από το
ΕΑΠ. Πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει την
ανάγκη εφαρµογής µιας προσέγγισης χωρίς απο-
κλεισµούς όσον αφορά στην προσβασιµότητα των MO-
OCs (Μαζικά Ανοικτά ∆ιαδικτυακά Μαθήµατα), ικα-
νοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις της Σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε
Αναπηρία. Παρουσιάσαµε µια προσβάσιµη πλατφόρ-
µα MOOCs για την εκπαίδευση κωφών ενηλίκων ως
προτύπων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Μάλτα
που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος Era-
smus+ «SignLinks» (https://signlinks.eu ).

Η πλατφόρµα OpenpediaX  (http://www.openpe-
diax.com) αναπτύχθηκε στη δηµοφιλή πλατφόρµα ανοι-
χτού κώδικα EDX που δηµιουργήθηκε από το Harvard
και το MIT, η οποία συµµορφώνεται πλήρως και ακο-
λουθεί διεθνή πρότυπα και αρχές για την προσβασι-
µότητα στον ιστό και την Καθολική Σχεδίαση για τη Μά-
θηση (Universal Design for Learning).
Συγκεκριµένα, παρουσιάζουµε πρόσθετες µορφές
προσβασιµότητας για τις ανάγκες του πληθυσµού-
στόχου µας µε τη χρήση βίντεο στη Νοηµατική Γλώσ-
σα που ενσωµατώνουν ανοιχτούς και κλειστούς υπό-
τιτλους, µεταγραφές µε δυνατότητα λήψης, παρου-
σιάσεις κωφών φυσικών νοηµατιστών σε τρεις εθνι-
κές Νοηµατικές Γλώσσες, καθώς και στα ∆ιεθνή Νοή-
µατα όπως και διαδικτυακή υποστήριξη στη Νοηµατική
Γλώσσα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να ικανοποι-
ηθούν όχι µόνο οι διαφορετικές ανάγκες των κωφών
εκπαιδευόµενων στις τρεις εµπλεκόµενες χώρες,
αλλά και οι ανάγκες των κωφών χρηστών από άλλες
χώρες σε όλο τον κόσµο.
Έτσι, η πλατφόρµα OpenpediaX φιλοξενεί τρία κύρια
µαθήµατα και ένα µάθηµα επίδειξης για τη χρήση της
πλατφόρµας. Αυτό είναι ένα παράδειγµα για τις δια-
δραστικές µεταγραφές και λειτουργίες του προ-
γράµµατος αναπαραγωγής βίντεο της πλατφόρµας.

"Η Ευρωπαqκή Ένωση εδώ και αρκετά χρό-
νια έχει δώσει µεγάλη έµφαση στην ανά-
πτυξη του τριγώνου της γνώσης «εκπαί-
δευση, καινοτοµία, έρευνα» για την ανά-
πτυξη δεξιοτήτων µε απώτερο στόχο τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και
τη δηµιουργία νέων. Η έρευνα και η και-
νοτοµία αποδείχθηκαν από τις πιο ισχυρές
ευρωπαqκές πολιτικές για την τόνωση
των οικονοµιών και της ανταγωνιστικότη-
τας της Ένωσης σε παγκόσµια κλίµακα.
Βασικό σηµείο της στρατηγικής της προς
αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η διά βίου
µάθηση κυρίως για την ανάπτυξη δεξιο-
τήτων, την οποία και προωθεί µε µία σει-
ρά από αποφάσεις και ψηφίσµατα. Η πο-
λιτική της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την
έρευνα και την καινοτοµία για το επόµε-
νο διάστηµα θα διαδραµατίσει βασικό
ρόλο στην αντιµετώπιση των προκλήσεων
που επιφέρει η παγκόσµια πανδηµία CO-
VID-19.
Η ευρωπαqκή έρευνα και καινοτοµία θα πα-
ραµείνουν στην πρώτη γραµµή της λύσης
της Ευρωπαqκής Ένωσης στις υγειονοµι-
κές, κοινωνικές και οικονοµικές προκλή-
σεις που συνεπάγονται της παγκόσµιας
πανδηµίας COVID-19. Αυτό το όραµα αν-
τικατοπτρίζεται πλήρως στο Στρατηγικό
Σχέδιο 2020-2024 στο οποίο η Ευρωπαq-
κή Επιτροπή έχει θέσει έξι γενικούς πο-
λιτικούς στόχους, οι οποίοι αφορούν το πε-
ριβάλλον και το κλίµα, τον ψηφιακό µετα-
σχηµατισµό, την εργασία και την οικονο-
µία, τους πολίτες και τις αξίες τους, τη δη-
µοκρατία και τα δικαιώµατα των Ευρωπαίων
πολιτών και τέλος, τη θέση της Ευρώπης
στον κόσµο. Σε όλους τους στόχους που

έχουν τεθεί, οι κύριες κατευθύνσεις για
την περίοδο 2020-2024 αφορούν στην ενί-
σχυση της χρήσης της τεχνολογίας στις
εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής, όπως
η εκπαίδευση και συνεχής επιµόρφωση
µέσα από υβριδικές µορφές εκπαίδευσης
και νέα µοντέλα εκπαίδευσης εξ απο-
στάσεως, στον εργασιακό χώρο µέσω
της ανάπτυξης/βελτίωσης νέων και ευέ-
λικτων µεθόδων εργασίας, όπως η τη-
λεργασία και η συνεργασία οµάδων ερ-
γασίας µέσα από ψηφιακά περιβάλλοντα

συνεργασίας, αλλά και στις διαπροσωπι-
κές σχέσεις, όπως η ενίσχυση της επι-
κοινωνίας των ανθρώπων µέσω της χρή-
σης της τεχνολογίας. Oι εξελίξεις στον το-
µέα των νέων τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών δηµιούργησαν µεταξύ άλ-

λων νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας
µε αποτέλεσµα να προκύπτει σήµερα η
ανάγκη ύπαρξης εξειδικευµένου εργατι-
κού δυναµικού το οποίο θα πρέπει να εκ-
παιδεύεται διαρκώς. Η ανθρωπότητα βρί-
σκεται στο κατώφλι της 4ης βιοµηχανικής
επανάστασης, η οποία χαρακτηρίζεται
από τρία σηµαντικά στοιχεία: µεγάλα δε-
δοµένα, υπολογιστική δύναµη, τεχνητή
νοηµοσύνη. Όχηµα της επανάστασης αυτή
τη φορά είναι το διαδίκτυο, τα ψηφιακά
µέσα και οι νέες τεχνολογίες. Ο όρος ψη-
φιακός µετασχηµατισµός (digital transfor-
mation) αφορά όλες τις αλλαγές που
υιοθετεί η αγορά εργασίας για να αξιο-
ποιήσει τα πλεονεκτήµατα που της προ-
σφέρουν το διαδίκτυο και οι νέες τεχνο-
λογίες. Η σταδιακή ψηφιοποίηση των επι-
χειρήσεων παρέχει σηµαντικές ευκαι-
ρίες για επιχειρηµατικότητα και απασχό-
ληση, αλλά ταυτόχρονα δηµιουργεί προ-
κλήσεις, απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και
προσαρµογή σε µια ψηφιακή παγκόσµια οι-
κονοµία που αναπτύσσεται επτά φορές τα-
χύτερα από άλλους τοµείς της οικονοµίας".

Χριστόφορος Καραχρήστος:  

""ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ττηηςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  σσττιιςς  εεκκφφάάννσσεειιςς  ττηηςς  κκααθθηηµµεερριιννήήςς  ζζωωήήςς""

Ο καθηγητής 
Βασίλης Κουρµπέτης



Μάθετε τα
«Μicrocredentials»!

Σήµερα οι πολίτες αναζητούν ευέλικτες µορφές εργασίας
και διαρκή επιµόρφωση. ∆ίνουν τα συστήµατα ∆ιά Βίου εκ-

παίδευσης απαντήσεις σε µεγάλα προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες µας, όπως οι παρενέργει-
ες της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης, η αλλαγή κατευθύν-
σεων κ.λπ.;

Τα προγράµµατα ∆ιά Βίου εκπαίδευσης δεν είναι η µόνη λύση
σε αυτές τις προκλήσεις, αλλά σίγουρα παρέχουν εργαλεία και
τρόπους για την αντιµετώπισή τους. Η αγορά εργασίας σήµε-
ρα απαιτεί συνεχή επιµόρφωση και πολλές φορές αλλαγή επαγ-
γελµατικής κατεύθυνσης ή εξειδίκευσης ακόµα και όταν κάποιος
έχει πολυετή εµπειρία στον τοµέα του. Το πτυχίο πανεπιστη-
µίου που κάποιος θα αποκτήσει στα 22-24 (ανάλογα µε τον το-
µέα) δεν αρκεί πια για τις απαιτήσεις της παγκόσµιας αγοράς
εργασίας. Μία από τις πιο σηµαντικές τάσεις που βλέπουµε σή-
µερα παγκοσµίως είναι ότι όλο και περισσότεροι χρήστες εκ-
παιδευτικών προγραµµάτων αναζητούν προγράµµατα σπουδών
µικρότερης διάρκειας όπως τα Microcredentials, τα οποία είναι
µαθήµατα µικρής διαρκείας, στην πλειοψηφία τους ψηφιακά και
καλύπτουν µία τεράστια γκάµα κυρίως δεξιοτήτων αλλά και γνώ-
σεων. Είναι ένα είδος εκπαίδευσης που µπορεί να προσαρµο-
στεί εύκολα στον τρόπο ζωής όλων, είτε όσων είναι ήδη στην
αγορά εργασίας, είτε όσων έχουν άλλες υποχρεώσεις (οικο-
γένεια, µικρά παιδιά κ.λπ.) ή ανάγκες (π.χ. λόγω αναπηρίας) και
θέλουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Πολλές από τις
µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες αυτή τη στιγµή, όπως η Goo-
gle και η Walmart, ήδη παρέχουν στο προσωπικό τους τέτοιου
είδους εκπαίδευση. Τα ανοιχτά πανεπιστήµια ανά τον κόσµο εί-
ναι πρωτοπόροι αυτή τη στιγµή και έχουν την απαραίτητη εξει-
δίκευση και τεχνογνωσία να παρέχουν αυτό το είδος εκπαί-
δευσης.

Ποιες είναι οι νέες πολιτικές που χαράσσονται για το θέµα
της ∆ιά Βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διεθνώς;

Οι πολιτικές διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα και τις κοινωνικές
συνθήκες αλλά επειδή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση η έν-
νοια του “τόπου” και του “χώρου” δεν έχουν και πολλή σηµα-
σία, θα επικεντρωθώ κυρίως στις παγκόσµιες τάσεις. Όπως ήδη
ανέφερα, η γρήγορη, bitesize αλλά συνεχόµενη (διά βίου) µά-
θηση µε µικρότερης διάρκειας προγράµµατα σπουδών είναι µία
από τις νέες τάσεις και πολιτικές, τόσο στην Ευρώπη αλλά και
παγκοσµίως. Αν και όχι ακριβώς καινούργια τάση, σήµερα πε-
ρισσότερο από ποτέ, η εφαρµογή είναι πολύ πιο σηµαντική από
τη θεωρία. Η πληροφορία υπάρχει παντού και η πρόσβαση σε
αυτή είναι πλέον πολύ εύκολη. Αυτό που ζητούν τόσο οι εργο-
δότες αλλά και η κοινωνία γενικότερα είναι η ικανότητα να εφαρ-
µόζει κανείς στη δουλειά του αλλά και στην καθηµερινή του ζωή
τη γνώση και την πληροφορία που όµως αλλάζει καθηµερινά. Για
παράδειγµα, χώρες όπως η Ινδία, µία από τις πιο ανταγωνιστι-
κές αγορές στον κόσµο, εφαρµόζουν την προσέγγιση του “le-
arn by doing” µέσω της εθνικής εκπαιδευτικής τους πολιτικής.
Παράλληλα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και για την ακρίβεια η ανά-
πτυξη των λεγόµενων “soft skills” γίνεται όλο και πιο σηµαντι-
κή. Τα προβλήµατα που καλούµαστε όλοι να λύσουµε σήµερα,
τόσο στη δουλειά µας όσο και στην καθηµερινή µας ζωή είναι
πολυσύνθετα, οπότε η γνώση και η εξειδίκευση από µόνες τους
δεν είναι αρκετές.

Σύγχρονη εκπαίδευση εν τέλει είναι αυτή που µπορεί να αντα-
ποκριθεί και να προσαρµοστεί στις ανάγκες της κοινωνίας. Η
εξ αποστάσεως ψηφιακή εκπαίδευση είναι αυτή που έχει απο-
δείξει, τόσο πρόσφατα κατά τη διάρκεια της πανδηµίας αλλά και
στο παρελθόν, ότι µπορεί να ανταποκριθεί στις κοινωνικές αλ-
λαγές και προκλήσεις πολύ καλύτερα και πιο γρήγορα από την
παραδοσιακή εκπαίδευση.

Μπορούν οι πολιτικές της ∆ιά Βίου εκπαίδευσης να εν-
ταχθούν και στη γενική εκπαίδευση και ποιες καλές πρα-

κτικές της µπορούν να υιοθετηθούν;

Η εκπαίδευση παγκοσµίως πριν από την πανδηµία είχε ήδη αρ-
χίσει να υιοθετεί και να χρησιµοποιεί εκτενώς την εκπαιδευτι-
κή τεχνολογία που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρό-
νια. Κάποιοι πιστεύουν ότι η γρήγορη µετάβαση στην ψηφιακή
εκπαίδευση, χωρίς τον απαραίτητο σχεδιασµό και επιµόρφωση,
οδήγησε σε κακής ποιότητας εκπαίδευση από απόσταση. Αυτό
το διαπίστωσαν όλοι όσοι έχουν πολυετή πείρα στο σχεδιασµό
ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, όπως για παράδειγ-
µα τα Ανοικτά Πανεπιστήµια. Παρόλα αυτά δεν µπορούµε να
αγνοήσουµε το γεγονός ότι αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας ήταν τόσο ένα “διαδικτυακό κίνηµα” όσο και ένα
εκπαιδευτικό πείραµα άνευ προηγουµένου για όλες τις βαθµί-
δες και είδη εκπαίδευσης. Προτού αποφασίσουµε λοιπόν ποια
είναι τα οφέλη της διά βίου, εξ αποστάσεως και ψηφιακής εκ-
παίδευσης, πρέπει να δούµε τα αποτελέσµατα των εκατοντά-
δων αξιολογήσεων που συµβαίνουν αυτή τη στιγµή ανά τον κό-
σµο. Το συνέδριο του EADTU στο Μπάρι, για παράδειγµα, ήταν
µία ευκαιρία να δούµε όλοι όσοι ασχολούµαστε µε τη διά βίου
εκπαίδευση ανά την Ευρώπη τα αρχικά αποτελέσµατα όλων αυ-
τών των πειραµάτων και ερευνών.
Αυτό που σίγουρα πρέπει να εκµεταλλευτούµε στη νέα πραγ-
µατικότητα της εκπαίδευσης, ακόµα κι αν τελικά γυρίσουµε στα
παραδοσιακά µοντέλα, είναι οι τεχνολογικές δεξιότητες που όλοι
αποκτήσαµε κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Σίγουρα δεν θα
είµαι η µόνη που είδα παιδιά 8-10 ετών να παίζουν στα δάχτυ-
λα τεχνολογίες και πλατφόρµες όπως οι Microsoft Teams, Zoom
κ.λπ. µέσα σε µέρες (αν όχι ώρες!) και να τις χρησιµοποιούν τόσο
για τα µαθήµατά του όσο και στις κοινωνικές τους επαφές χω-
ρίς καµία εκπαίδευση ή επιµόρφωση! Αυτή η γενιά λοιπόν µας
έχει ήδη αποδείξει ότι η παραδοσιακή και εξ αποστάσεως ψη-
φιακή εκπαίδευση πρέπει και µπορούν να συνδυαστούν µε επι-
τυχία.

Με το δεδοµένο δύο ετών πανδηµίας η Εξ Αποστάσεως εκ-
παίδευση µπήκε στην ζωή όλων µας…

Οι οργανισµοί και τα πανεπιστήµια που παρέχουν εκπαίδευση
από απόσταση εδώ και χρόνια, όπως το Ανοικτό Πανεπιστήµιο
στο Ηνωµένο Βασίλειο, στο οποίο εργάζοµαι εδώ και 17 χρό-
νια περίπου, διαπίστωσαν πολύ νωρίς ότι η αυτόνοµη µάθηση
βασίζεται πολύ στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Όπως ανέφερα νω-
ρίτερα, η πληροφορία είναι εύκολα προσβάσιµη πλέον, οπότε
δεξιότητες όπως η επίλυση προβληµάτων, η κριτική σκέψη και
η ικανότητα προσαρµογής είναι πλέον πιο σηµαντικές ακόµα και
σε πιο παραδοσιακές επιστήµες όπως π.χ. η ιατρική. ∆υστυχώς
σε πολλές χώρες η έµφαση των πανεπιστηµιακών προγραµµάτων
εξακολουθεί να είναι σχεδόν αποκλειστικά στην µετάδοση γνώ-

σης. Αν πιστεύουµε πραγµατικά στο τρίγωνο “εκπαίδευση, και-
νοτοµία, έρευνα” τότε πρέπει να το εντάξουµε σε όλες τις βαθ-
µίδες εκπαίδευσης αλλά και να δώσουµε περισσότερο βάρος
στην καινοτοµία και την έρευνα, ή καλύτερα, στην έρευνα της
καινοτοµίας. Η διαδικασία της έρευνας για παράδειγµα από µόνη
της απαιτεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων που πολλές φορές δεν µα-
θαίνουµε παρά µόνο όταν φτάσουµε στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Τα προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης από τη φύση τους εκ-
παιδεύουν τον µαθητευόµενο πώς να µαθαίνει αυτόνοµα και πώς
αυτό σταδιακά µπορεί να γίνει τρόπος ζωής και όχι απλά µία δε-
ξιότητα.

Το παράδειγµα της Αγγλίας και η ∆ιά Βίου εκπαίδευση
στη χώρα;

Το βρετανικό Open University (OU) δραστηριοποιείται όχι µόνο
στην Αγγλία αλλά και στις άλλες τρεις χώρες του Ηνωµένου Βα-
σιλείου, την Ουαλία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία. Γιατί εί-
ναι σηµαντική αυτή η λεπτοµέρεια; Γιατί κάθε χώρα έχει την δική
της εκπαιδευτική πολιτική, κυρίως όσον αφορά τη ∆ιά Βίου εκ-
παίδευση. Για παράδειγµα, αυτή τη στιγµή η κυβέρνηση των Τό-
ρηδων συζητάει συγκεκριµένα για την Αγγλία την θέσπιση των
ελάχιστων απαιτούµενων προ�ποθέσεων για την εισαγωγή στα
πανεπιστήµια, µια πολιτική που θα επηρεάσει ακόµα και την ανοι-
κτή, από απόσταση, εκπαίδευση.
Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το Ηνωµένο Βασίλειο
είναι πρωτοπόρο στην εκπαίδευση από απόσταση, καθώς
ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που ίδρυσε ανοικτό πανεπι-
στήµιο. To 2019 γιορτάσαµε τα 50 χρόνια από την ίδρυση του
Open University, το οποίο και έχει υιοθετηθεί από πολλά ανοι-
κτά και άλλα πανεπιστήµια. Η κοινωνική αποστολή του Ιδρύµα-
τος είναι να είµαστε ανοιχτοί σε όλους ανεξάρτητα από πού εί-
ναι, ποιοι είναι και τι ιδέες αντιπροσωπεύουν (“open to people,
places, methods and ideas”). Αυτή η έννοια της ανοιχτής πρό-
σβασης στην εκπαίδευση γίνεται πιο δύσκολο να εφαρµοστεί όταν
εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες στην πρόσβαση στην τε-
χνολογία. Αυτό ήταν ένα άλλο µάθηµα της πανδηµίας. ∆εν µι-
λάµε µόνο για αυτούς που απλά δεν έχουν πρόσβαση σε υπο-
λογιστή ή στο ίντερνετ αλλά και στις πιο καθηµερινές περιπτώσεις
όπου, κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, µία οικογένεια είχε µόνο
έναν υπολογιστή στο σπίτι και έπρεπε να επιλέξουν τι ήταν πιο
σηµαντικό: οι δουλειές των γονιών ή τα µαθήµατα των παιδιών;
Οι µέθοδοι µε τις οποίες αξιολογούµε τους σπουδαστές είναι
άλλη µία σηµαντική συζήτηση που συµβαίνει σήµερα τόσο στα
εξ αποστάσεως όσο και στα παραδοσιακά πανεπιστήµια του Ηνω-
µένου Βασιλείου. Η πανδηµία µάς ανάγκασε να υιοθετήσουµε
καινούργιες µεθόδους αξιολόγησης ή να ανανεώσουµε και να
διαφοροποιήσουµε παραδοσιακές, όπως οι εξετάσεις. Στο πρό-
σφατο συνέδριο του EADTU στο Μπάρι, ο Klaus-Dieter Rossa-
de, ακαδηµα~κός διευθυντής του Assessment Programme στο
Open University (UK) αναρωτήθηκε στην οµιλία του: «Γιατί εξα-
κολουθούµε να χρησιµοποιούµε µεθόδους αξιολόγησης από τον
προηγούµενο αιώνα (ή καλύτερα, αιώνες!);». Ας ελπίσουµε ότι
το µεγάλο “εκπαιδευτικό πείραµα” στο όποιο όλοι αναγκαστή-
καµε να πάρουµε µέρος κατά τη διάρκεια της πανδηµίας θα εί-
ναι το πρώτο βήµα για να δηµιουργήσουµε επιτέλους την εκ-
παίδευση του 21ου αιώνα!

Μια Ελληνίδα από το Open University της Αγγλίας αναλύει

Ποιες είναι οι προκλήσεις σήµερα για την ψηφιακή εκπαίδευση,
ποιες οι νέες προκλήσεις και ποιες οι νέες εκπαιδευτικές
µέθοδοι; Τα παρακάτω απάντησε στις ερωτήσεις της "OpenU2".

Από τη θέση της υπεύθυνης ακαδηµαϊκής Στρατηγικής
και Σχεδιασµού του Open University της Αγγλίας,
από τα παλαιότερα συστήµατα Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης
στην Ευρώπη, η Μαρία Καντήρου, διαχειρίζεται καθηµερινά
διλήµµατα, αναζητάει λύσεις, σχεδιάζει στρατηγικές.
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«Η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση
στη Meta εποχή»

Σ
ήµερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να θεωρούµε την εκ-
παίδευση ως ένα πολύτιµο παγκόσµιο αγαθό µε κύριο ρόλο
την υποστήριξη και προώθηση της πολιτιστικής πολυµορ-

φίας και της ελευθερίας του ατόµου. Ο COVID-19, µεταξύ άλ-
λων, έχει διδάξει στον κόσµο πόσο σηµαντική είναι πραγµατι-
κά η εκπαίδευση και η έρευνα. Η τεράστια πρόοδος που συν-
τελέστηκε σε αυτούς τους τοµείς µε βάση τις νέες ανακαλύ-
ψεις, τη χρήση της τεχνολογίας, της καινοτοµίας και την σύγ-
χρονη διδακτική φιλοσοφία άνοιξε νέους δρόµους. Ο τρόπος µε
τον οποίο οι χώρες έπρεπε να συνεργαστούν για την αντιµε-
τώπιση της απειλής της πανδηµίας, να συντονίσουν τα σχέδια
έκτακτης ανάγκης και να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα
των ενεργειών τους απέδειξε ότι αυτές οι διαδικασίες συνιστούν
την µεγαλύτερη πρωτοβουλία παγκόσµιας αλληλεγγύης και συµ-
µαχίας στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι προφανές ότι ο
τοµέας της εκπαίδευσης επηρεάστηκε σε µεγάλο βαθµό (πε-
ρίπου 1,6 δισεκατοµµύρια µαθητές από 192 χώρες, ή το 91%
του παγκόσµιου µαθητικού πληθυσµού, αντιµετώπισε διακοπές
στην εκπαιδευτική διαδικασία), ωστόσο όχι µόνο ανταποκρίθη-
κε αποτελεσµατικά αλλά βγήκε πιο δυνατός. Αγκάλιασε τις προ-
κλήσεις µε τον πιο παραγωγικό τρόπο την περίοδο που χρει-
αζόταν περισσότερο. Μέσα σε λίγες ηµέρες, η εκπαιδευτική κοι-
νότητα έπρεπε να µεταφέρει την παραδοσιακή διδασκαλία σε
µια άλλη διάσταση, αυτή του διαδικτύου. Έπρεπε να αυτοσχε-
διάσει, να καινοτοµήσει και να γίνει παγκόσµια. Αυτό που ανα-
µενόταν να συµβεί σε χρόνια ή δεκαετίες συντελέστηκε αµέ-
σως. Ο κόσµος µετατράπηκε σε παγκόσµιο κόµβο εκπαίδευσης,
ένα «διεθνές χωριό µάθησης». Αυτή η αλλαγή ήταν καταιγιστική.
Αναµένεται ότι το µέλλον της εκπαίδευσης, όχι σε κάποια χρό-
νια πλέον, αλλά κυριολεκτικά αύριο, θα εξαλείψει την παραδο-
σιακή τάξη, τα σύνορα µεταξύ των χωρών και όλα τα στερεό-
τυπα για την απόκτηση γνώσης. Η τεχνολογία µπορεί να µετα-
τρέψει ολόκληρη τη ζωή µας σε µαθησιακές εµπειρίες. Ορισµένοι
µελετητές υποστήριξαν πριν από εκατό χρόνια, ότι η τριτοβάθµια
εκπαίδευση φαινόταν στα πρόθυρα µιας τεχνολογικής επανά-
στασης. Η εξάπλωση ενός ισχυρού νέου δικτύου επικοινωνίας,
του σύγχρονου ταχυδροµικού συστήµατος, έδωσε τη δυνατό-
τητα στα ιδρύµατα να διανέµουν τα µαθήµατά τους πέρα από τα
όρια των πανεπιστηµιουπόλεών τους. Οποιοσδήποτε άνθρωπος
µε ένα γραµµατοκιβώτιο µπορούσε να εγγραφεί σε µια τάξη. Σή-
µερα αυτή η µικρή ιστορική αναφορά φαντάζει απίστευτα µακρινή.
Πριν λίγες ηµέρες ο CEO και ιδρυτής του Facebook Mark Zuc-
kerberg ανακοίνωσε τη δηµιουργία ενός νέου 3D κόσµου στο πε-
ριβάλλον Metaverse, όπως το ονόµασε, δανειζόµενος την ελ-
ληνική λέξη meta. Για όλους εµάς που έχουµε διανύσει µια πο-
ρεία πολλών ετών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν µια
αναµενόµενη εξέλιξη. Η χρήση εργαλείων WEB 3.0, µοντέλων
σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, εικονικών αιθου-
σών και εαυτών (avatars), «έξυπνων» βιβλίων και πολυµέσων
έχουν ήδη ενταχθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Σήµερα ωστόσο, έχουµε την ευκαιρία να διασφαλίσουµε ότι η
ενσωµάτωση των αναδυόµενων τεχνολογιών και της Meta πραγ-
µατικότητας θα επιταχυνθεί περαιτέρω και ότι η εξ αποστάσε-
ως διδασκαλία θα γίνει αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης.
Αυτό θα οδηγήσει µε τη σειρά του σε πιο ολιστικές, περιεκτι-
κές και δηµιουργικές παιδαγωγικές λύσεις.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση όχι µόνο διατήρησε τις παρα-
δοσιακές εκπαιδευτικές δοµές ζωντανές την περίοδο της παν-
δηµίας αλλά ταυτόχρονα έκανε τη µαθησιακή διαδικασία πιο ανοι-
κτή και προσβάσιµη από ποτέ. Τα µαθήµατα είναι πλέον παγ-
κόσµια ενώ η µαθητική κοινότητα αποτελείται από διαφορετι-
κές εθνικότητες και υπόβαθρα. Η εκπαίδευση σήµερα κυριο-
λεκτικά κατάργησε τα διεθνή σύνορα και ανακάλυψε ξανά τον
εαυτό της ως παγκόσµιο αγαθό. Αυτό το αγαθό είναι προσβά-
σιµο σε όλους, όλο το εικοσιτετράωρο, ανεξάρτητα από γεω-
γραφικούς ή άλλους περιορισµούς. Είναι περισσότερο από βέ-
βαιο ότι στο άµεσο µέλλον θα αξιοποιηθούν στο έπακρο όλες
οι πρόσφατες καινοτόµες εξελίξεις της τεχνολογίας και οι σύγ-
χρονες εκπαιδευτικές µεθοδολογίες όπως η ανοιχτή µάθηση,
τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, η µάθηση µέσω έξυπνων συ-
σκευών, η µικτή µάθηση, η επαυξηµένη πραγµατικότητα και η
τεχνητή νοηµοσύνη. Η σύγχρονη εκπαίδευση είναι πράγµατι ένα
αγαθό που φέρνει µια νέα ροή θετικής σκέψης σχετικά µε την
πολυµορφία και την συνεχιζόµενη µάθηση. Ο Alvin Toffler είχε
πει ότι «οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι εκείνοι που
δεν ξέρουν γραφή και ανάγνωση, αλλά εκείνοι που δεν µπορούν
να µάθουν, να ξεµάθουν και να ξαναµάθουν».
Σήµερα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση:
� να αναγνωρίζουν και να επιτυγχάνουν στόχους και φιλοδο-

ξίες ως απάντηση στις παγκόσµιες προκλήσεις
� να ενισχύσουν τις γνώσεις τους µε µια παγκόσµια προοπτική
� να αναγνωρίζουν ότι ανήκουν σε µια διεθνή κοινότητα
� να εξασκήσουν τις δεξιότητες και τη δηµιουργικότητά τους
πέρα από το στενό τους περιβάλλον.
Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που χρειαζόµαστε στη σύγχρονη εκ-
παίδευση είναι ένα διδακτικό µοντέλο που επιτυγχάνει τις ακό-
λουθες αλλαγές στη µαθησιακή δυναµική:
� από τη δασκαλοκεντρική στη µαθητοκεντρική µάθηση
� από τη µετάδοση της γνώσης στο κτίσιµο της γνώσης
� από την παθητική και ανταγωνιστική µάθηση στην ενεργητι-
κή και συνεργατική µάθηση.
Μιλάµε πλέον για την «οικονοµία της γνώσης» που θα πρέπει
να αναπτυχθεί για να απορροφήσει την αυξανόµενη δεξαµενή
ταλέντων.
Όλες οι µεγάλες εταιρείες και οργανισµοί έχουν µπει πολύ ενερ-
γά στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον που οικοδοµείται. Η Mi-
crosoft έχει το Altspace, το Facebook µόλις κυκλοφόρησε το Ho-
rizon και η VictoryXR δηµιούργησε τη µεγαλύτερη ακαδηµα~κή
πανεπιστηµιούπολη στον κόσµο, στην πλατφόρµα Engage.
Μπορούµε πλέον εύκολα να φανταστούµε τις τεράστιες δυνα-
τότητες που θα έχουν οι φοιτητές µας σε µια ψηφιακή-εικονι-
κή πανεπιστηµιούπολη τόσο στα εργαστήριά τους όσο και στις
θεωρητικές διαλέξεις. Θα µπορούν επίσης να ταξιδεύουν
πίσω στο χρόνο αλλά και στο µέλλον. Η ψηφιακή-εικονική πα-
νεπιστηµιούπολη δεν θα έχει φυσικά σκοπό να αντικαταστήσει
την κανονική αλλά να την συµπληρώσει.
∆εν είναι µακριά η µέρα όταν ο «ροµποτικός» καθηγητής θα δια-
βλέπει µέσω διαγνωστικών διεργασιών τις πραγµατικές ανάγ-
κες ενός µαθητή/φοιτητή και σε αυτό το πλαίσιο θα προτείνει
αλλά και θα εκτελεί ένα εξατοµικευµένο σχέδιο µελέτης και µά-
θησης.
Σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο, µια από τις σηµαντικότερες
εξελίξεις στην εκπαίδευση εκτός από την εφαρµογή των νέων
τεχνολογικών εξελίξεων είναι η µετάφραση των προσόντων σε
αποτελέσµατα και ικανότητες. Με αυτόν τον τρόπο, είναι ευ-
κολότερο πλέον να µετράµε τις εκπαιδευτικές αξίες ώστε να

µπορούµε να µεταφέρουµε τη γνώση πιο εύκολα και πιο απο-
τελεσµατικά.
Ορισµένοι ερευνητές παρατήρησαν ότι αποµακρυνόµαστε από
το µοντέλο στο οποίο η µάθηση οργανώνεται γύρω από στα-
θερούς, συνήθως ιεραρχικούς θεσµούς (σχολεία και πανεπι-
στήµια) που έχουν χρησιµεύσει µέχρι σήµερα ως οι κύριες πύ-
λες για την εκπαίδευση και την κοινωνική κινητικότητα. Η αντι-
κατάσταση αυτού του µοντέλου είναι ένα νέο σύστηµα στο οποίο
η µάθηση εκλαµβάνεται καλύτερα ως ροή, όπου οι πόροι µάθησης
δεν είναι σπάνιοι αλλά ευρέως διαθέσιµοι, οι ευκαιρίες για µά-
θηση είναι άφθονες και οι εκπαιδευόµενοι έχουν όλο και πε-
ρισσότερο την ικανότητα να εµβαθύνουν αυτόνοµα µέσα και έξω
από τις συνεχείς ροές µάθησης. Αντί να ανησυχούµε για το πώς
θα διανείµουµε τους σπάνιους εκπαιδευτικούς πόρους, η
πρόκληση µε την οποία πρέπει να αρχίσουµε να αντιµετωπίζουµε
στην εποχή της κοινωνικά δοµηµένης µάθησης είναι πώς να προ-
σελκύσουµε τους ανθρώπους να εντρυφήσουν στην ταχέως αυ-
ξανόµενη ροή των µαθησιακών πόρων και πώς να το κάνουµε
αυτό δίκαια, προκειµένου να δηµιουργήσουµε περισσότερες ευ-
καιρίες για µια καλύτερη ζωή για περισσότερους ανθρώπους.
Ο µεµονωµένος φοιτητής γίνεται το κέντρο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Η κληρονοµιά τού τι πέτυχε η παγκόσµια εκπαίδευση
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας δηµιούργησε µια εκπαιδευτι-
κή επανάσταση. Οι νέες καινοτόµες και σύγχρονες διδακτικές
µεθοδολογίες που υιοθετήθηκαν οδήγησαν σε καλύτερη γνώ-
ση του κόσµου γύρω µας και µας βοήθησαν να τον αντιµετωπί-
σουµε καλύτερα.
Οι παγκόσµιες εξελίξεις υπαγορεύουν περισσότερο από ποτέ
τον επαναπροσανατολισµό των υφιστάµενων εκπαιδευτικών δο-
µών και τη δηµιουργία νέων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι µαθητές και οι φοιτητές.
Καθώς η εκπαίδευση συνεχίζει να µετατοπίζεται από το εθνι-
κό στο διεθνές περιβάλλον, οι χώρες έχουν ισχυρά κίνητρα για
να αναπτύξουν τις δεξιότητες των πληθυσµών τους µέσω νέων
πρωτοβουλιών κατάρτισης. Ταυτόχρονα, η εκρηκτική ανάπτυξη
της διαδικτυακής εκπαίδευσης εγείρει ένα σηµαντικό ερώτη-
µα: Θα συνεχίσουν οι παραδοσιακές διδακτικές µέθοδοι να προ-
σελκύουν µαθητές µε τον ίδιο ρυθµό όπως στο παρελθόν, τώρα
που ο κόσµος έχει δει τη δηµιουργία ενός νέου διεθνούς και πο-
λυπολιτισµικού κοινού; Νοµίζω ότι όλοι γνωρίζουµε ήδη την απάν-
τηση!

*Ο Κυριάκος Κουβελιώτης είναι Provost στο Berlin School of
Business and Innovation (BSBI), Καθηγητής στο International Te-
lematic University Uninettuno της Ρώµης, Rector στο James Lind
Institute της Γενεύης και µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.

Του Καθηγητή
Κυριάκου Κουβελιώτη
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Το ΕΑΠ επενδύει στη ∆ιά
Βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων
των εκπαιδευτικών
Σηµαντικές δράσεις από την ερευνητική οµάδα DAISSy, η οποία συµµετέχει σε σηµαντικό αριθµό ευρωπαϊκών έργων

Ο
ι πρόσφατες πολιτικές της Ευρωπα~κής
Επιτροπής (π.χ. European Skills Agenda,
European Education Area and Digital Edu-

cation Action Plan) προτείνουν την ολιστική προ-
σέγγιση για την ανάπτυξη ικανοτήτων, η οποία
συνδυάζει τις «µαλακές» δεξιότητες (συµπε-
ριλαµβανοµένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, των
πράσινων δεξιοτήτων, των επιχειρηµατικών δε-
ξιοτήτων, των δεξιοτήτων ζωής) µε τις «σκλη-
ρές» δεξιότητες (δηλαδή την ενδελεχή γνώση
του τοµέα σε συνδυασµό µε πρακτικές δεξιό-
τητες).
Συνεπώς απαιτείται ο σχεδιασµός εκπαιδευτι-
κών πολιτικών και η υιοθέτηση εκπαιδευτικών
τεχνικών και πρακτικών, οι οποίες θα επιτρέ-
πουν στους µαθητές να ενσωµατώσουν όλες
τις παραπάνω ικανότητες και ταυτόχρονα να τις
συνδέσουν µε πραγµατικά ζητήµατα της καθη-
µερινότητας.
∆άσκαλοι/ες και εκπαιδευτικοί καλούνται για
άλλη µια φορά να παίξουν βασικό ρόλο σε αυτή
τη µεταµόρφωση, η οποία θα απαιτήσει αλλα-
γή παραδείγµατος στην εκπαιδευτική πρακτι-
κή που µε τη σειρά της θα απαιτήσει αλλαγή νο-
οτροπίας, καθώς είναι αυτοί/ες που θα κληθούν
να εφαρµόσουν στην τάξη τις νέες εκπαιδευ-
τικές πολιτικές. Εποµένως, η επένδυση στην
επαγγελµατική τους ανάπτυξη µέσω αρχικής ή
διά βίου µάθησης γίνεται βασικός παράγοντας
επιτυχίας. Το ΕΑΠ από τα πρώτα έτη της λει-

τουργίας του προσφέρει σηµαντικό αριθµό
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που
αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό των γνώσε-
ων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και την
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η ερευ-
νητική οµάδα DAISSy του ΕΑΠ έχει αναγνωρί-
σει έγκαιρα την ανάγκη προσαρµογής των εκ-
παιδευτικών στις νέες συνθήκες που δηµιουργεί

η ευρεία διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών
στην εκπαίδευση, ως αποτέλεσµα και της
πανδηµίας, και συµµετέχει σε σηµαντικό αριθ-
µό σχετικών ευρωπα~κών έργων, τα οποία
αφορούν:
• στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων αλλά
και την εγκαθίδρυση της ψηφιακής κουλτούρας
σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης,
• στην καταπολέµηση της διαδικτυακής βίας

και την προώθηση της συµπεριληπτικής εκ-
παίδευσης,
• στην υιοθέτηση µη παραδοσιακών εκπαι-
δευτικών πρακτικών, όπως είναι τα αναλογικά
παίγνια,
• στην διασφάλιση της οµαλής ένταξης των µα-
θητών στην αγορά εργασίας.
Αναλυτικά οι δράσεις και τα αποτελέσµατα των
έργων αυτών έχουν ως εξής:

Τ
ο έργο Re-Educo - REthinking EDUcation COmpetencies. Εx-
pertise, best practices and teaching in Digital Era στοχεύει
στην ενίσχυση, µέσω έρευνας, ανταλλαγής καλών πρα-

κτικών, κατάρτισης και δηµιουργικών δραστηριοτήτων, του ρό-
λου της ψηφιακής κουλτούρας ως µέσου για τη βελτίωση των
ευκαιριών ανάπτυξης για µαθητές και εκπαιδευτικούς.
Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί την 30/6/2023. Η κοινο-
πραξία αποτελείται από 6 εταίρους που προέρχονται από 5 ευ-
ρωπα~κές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Φινλαν-
δία), µεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
Την οµάδα του ΕΑΠ που συµµετέχει στο έργο συντονίζει ο ∆ρ.
Θεόδωρος Παναγιωτακόπουλος, µέλος ΣΕΠ ΕΑΠ και επιστη-
µονικός συνεργάτης της ερευνητικής οµάδας DAISSy.
Έχει ήδη ολοκληρωθεί η συγκριτική αναφορά κατάστασης και
αναγκών που προκύπτουν από τον ψηφιακό µετασχηµατισµό στις
χώρες-εταίρους του έργου όπου η ερευνητική οµάδα DAISSy
συνεισέφερε αναφορά για τον αντίκτυπο και την πρόοδο του ψη-
φιακού µετασχηµατισµού στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της βίβλου του ψηφιακού µετασχηµατισµού για τα
έτη 2020-2025 που παρουσίασε το Ελληνικό Υπουργείο Ψηφιακής
∆ιακυβέρνησης, προσδιορίζεται µία ολιστική ψηφιακή στρατη-
γική µε υλοποίηση περισσότερων από 400 έργων σε διάφορους
τοµείς. Η σχετική έρευνα ανέδειξε επίσης την ύπαρξη πολλα-
πλών καναλιών χρηµατοδότησης ψηφιακών έργων, καθώς και
τη µεγάλη επιτάχυνση του ψηφιακού µετασχηµατισµού σε
όλους τους τοµείς προεξάρχουσας της εκπαίδευσης λόγω της
πανδηµίας COVID-19.
Η Ελλάδα αυξάνει ταχέως το µερίδιό της σε εργαζοµένους/ες
µε υψηλότερα προσόντα στην αγορά εργασίας - αναµένεται να
αυξηθεί στο 40% έως το 2030. Οι δεξιότητες που θα βρίσκον-
ται στην υψηλότερη ζήτηση περιλαµβάνουν τόσο ψηφιακές (π.χ.
νεφο�πολογιστική και τεχνητή νοηµοσύνη), όσο και µεταφέρσιµες
(π.χ. κριτική σκέψη και δηµιουργικότητα).
Στις αδυναµίες και προκλήσεις συµπεριλαµβάνονται η χα-
µηλή, κάτω του ευρωπα~κού µέσου όρου, απόδοση της χώ-
ρας στη συνδεσιµότητα, η έλλειψη σύνδεσης µεταξύ έρευ-
νας και ανάπτυξης και βιοµηχανίας, καθώς η έλλειψη επαρ-
κώς καταρτισµένου εργατικού δυναµικού λόγω της µαζικής

φυγής νέων Ελλήνων/ίδων επιστηµόνων στο εξωτερικό.
Επιπρόσθετα, διοργανώθηκαν σεµινάρια και οι εκπαιδευτικές συ-
νεδρίες για την ενδυνάµωση των ψηφιακών δεξιοτήτων µαθη-
τών/τριών σχολείων της Β/θµιας εκπαίδευσης στις χώρες-εταί-
ρους του έργου. Τα σεµινάρια και οι εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν από την οµάδα DAISSy από
1/3/2021 έως 24/4/2021. Έλαβαν µέρος τρία σχολεία της επαρ-
χίας, το 5ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου, το 5ο Γενικό Λύκειο Ηρα-
κλείου και το Πειραµατικό Γυµνάσιο Μυτιλήνης µε 127 µαθη-
τές/τριες και 9 καθηγητές. Οι δράσεις είχαν συνολική διάρκεια
52 ώρες και τα θέµατα που εξετάστηκαν περιελάµβαναν:
• Ευρωπα~κό πλαίσιο για την ψηφιακή καινοτοµία
• Νέες τεχνολογίες: κίνδυνος και ευκαιρίες για εργασία και ζωή
• Κυβερνοεκφοβισµός
• Ψηφιακή ηθική
• Κρίσιµη χρήση δεδοµένων κοινωνικών µέσων και ∆ιαδικτύου
• Νέες δεξιότητες και νέες εργασιακές προοπτικές: Τάσεις,
προφίλ, αναδυόµενες ικανότητες
• Ψηφιακές τεχνολογίες & Κοινωνία 5.0
• Νέα ψηφιακή ταυτότητα και ενεργός πολίτης

• ∆εξιότητες ασφάλειας και ιδιωτικότητας δεδοµένων και νέες
εργασιακές προοπτικές.
Τις εκπαιδευτικές δράσεις για τους/τις µαθητές/τριες διαδέχ-
θηκε το διαδικτυακό πρόγραµµα κατάρτισης εκπαιδευτικών που
σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και προσφέρθηκε από την ερευνη-
τική οµάδα DAISSy του ΕΑΠ.
Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών διήρκεσε από τις 18/10 ώς τις
8/11/2021 µε τη συµµετοχή 655 ατόµων από όλες τις χώρες-
εταίρους, µε εντυπωσιακή συµµετοχή 540 ατόµων από την Ελ-
λάδα. ∆ιεξήχθησαν τέσσερεις 2ωρες συνεδρίες που εστίασαν
στα ακόλουθα θέµατα:
• Μαθητοκεντρικές τεχνικές µάθησης
• Στρατηγικές οµότιµης µάθησης
• Τεχνολογικά ενισχυµένη αξιολόγηση
• Τεχνολογικά ενισχυµένα εργαλεία µάθησης
• Εργαστήρια Carpe Diem
• ∆ιαχείριση αναγνώρισης αξιολογήσεων και χαρτοφυλακίων
προηγούµενης µάθησης.
Στα επόµενα στάδια του RE-EDUCO θα διεξαχθεί ένας σχολι-
κός διαγωνισµός σε όλες τις χώρες-εταίρους του έργου για την
ανάδειξη δηµιουργικών ιδεών ψηφιακής ανάπτυξης σε διάφο-
ρους βασικούς τοµείς της ευρωπα~κής οικονοµίας, χρησιµο-
ποιώντας καινοτόµες µεθοδολογίες µάθησης και νέες τεχνο-
λογίες. Επιπλέον, θα δηµιουργηθεί ένα εξατοµικευµένο σχέδιο
ενεργητικής µάθησης για µαθητές/τριες µέσω του οποίου θα
µπορούν να προσδιορίσουν ποιες ψηφιακές δεξιότητες τους λεί-
πουν και να µάθουν πώς να παρουσιάζουν και να προωθούν τις
νεοφυείς επιχειρήσεις τους.
Το έργο RE-EDUCO προσφέρει στο ΕΑΠ τη δυνατότητα ενίσχυσης
του ρόλου του ως παρόχου τεχνογνωσίας και σύγχρονων προ-
γραµµάτων κατάρτισης σε ένα νευραλγικό τοµέα, όπως αυτός
της εκπαίδευσης. Η απήχηση των εκπαιδευτικών δράσεων στο
πλαίσιο του έργου ήταν τεράστια και πολλαπλάσια αυτής άλλων
χωρών-εταίρων, γεγονός που µαρτυρά την επιδραστικότητα και
την εµπιστοσύνη που εµπνέει πλέον το ΕΑΠ στην εκπαιδευτι-
κή κοινότητα.
Περισσότερη ενηµέρωση για το RE-EDUCO στον ιστότοπο
http://re-educo.eu//

HH  ψψηηφφιιαακκήή  κκοουυλλττοούύρραα  ωωςς  µµέέσσοο  ββεελλττίίωωσσηηςς  ττωωνν  εευυκκααιιρριιώώνν  
ααννάάππττυυξξηηςς  µµααθθηηττώώνν  κκααιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν
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Η
οµάδα DAISSy του ΕΑΠ σε συνεργασία µε το Πα-
νεπιστήµιο Frederick της Κύπρου (Συντονιστής
εταίρος), το Πανεπιστήµιο Πατρών, το Πανεπιστή-

µιο της Ρώµης Tor Vergata και το GrantXpert Consulting από
την Κύπρο, συµµετέχουν στο ευρωπα~κό χρηµατοδοτού-
µενο έργο OLMEdu - Open Lab for the up-skilling of high-
er educational staff in on-line MAnagement Education. Την
ερευνητική οµάδα του ΕΑΠ που συµµετέχει στο έργο συν-
τονίζει η Φωτεινή Γατοµάτη, επιστηµονική συνεργάτιδα της
DAISSy. Ο στόχος του έργου είναι η αντιµετώπιση της πρό-
κλησης του ψηφιακού µετασχηµατισµού που επιβλήθηκε
τα τελευταία έτη στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ο οποίος επι-
ταχύνθηκε εξαιτίας της πανδηµίας Covid-19. Αυτός ο µε-
τασχηµατισµός υπογράµµισε την ανάγκη παροχής υπο-
στήριξης και κατάρτισης στο προσωπικό τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης ώστε να αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις και
δεξιότητες ΤΠΕ, για να υποστηρίξει επιτυχώς την ηλε-
κτρονική µάθηση.
Το έργο επιδιώκει την δηµιουργία ενός ανοικτού εργα-
στηρίου, που θα χρησιµοποιείται από το προσωπικό
Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να αυξήσει τις ψη-
φιακές του δεξιότητες, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση σε αν-
τικείµενα ∆ιοίκησης. Στοχεύει να παράσχει, µέσω ενός

ανοικτού διαδικτυακού αποθετηρίου και µιας εργαλει-
οθήκης, την κατάλληλη γνώση, τις δεξιότητες και ικανό-
τητες που απαιτούνται για την προσαρµογή και εξέλιξη της
διδασκαλίας χρησιµοποιώντας µεθοδολογίες προσαρµο-
σµένες στην διαδικτυακή µάθηση και για την δηµιουργία
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί

σε νέα εκπαιδευτικά σενάρια προσαρµοσµένα σε κάθε αν-
τικείµενο. Απώτερος στόχος είναι να καταστεί ο ψηφια-
κός κόσµος, ένας χώρος συνεργασίας και ενσωµάτωσης
όλων των εµπλεκόµενων και να αναβαθµιστεί η ψηφιακή
εκπαίδευση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
Πέρα από το εκπαιδευτικό προσωπικό Ιδρυµάτων Τριτο-

βάθµιας Εκπαίδευσης, τα αποτελέσµατα του έργου θα εί-
ναι χρήσιµα και σε υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πο-
λιτικής, σε οργανισµούς που ασχολούνται µε την κατάρ-
τιση, καθώς και σε  εµπειρογνώµονες της βιοµηχανίας και
εκπρόσωπους επιχειρήσεων που επιθυµούν να αναβαθ-
µίσουν την ψηφιακή εκπαίδευση.
Έως τώρα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των θεω-
ρητικών θεµελίων και των αναγκών για τον προσδιορισµό
των µαθησιακών αποτελεσµάτων, το σχεδιασµό του εκ-
παιδευτικού υλικού και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
κατάρτισης (µέθοδοι και τεχνικές) που θα χρησιµοποιηθούν
στη συνέχεια για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού,
το οποίο θα αποτελείται από 6-8 ενότητες, οι οποίες θα
µεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Ταυ-
τόχρονα, αναπτύσσεται εργαλειοθήκη για τη δηµιουργία
διαδικτυακών εκπαιδευτικών προσοµοιώσεων/σεναρίων
στη ∆ιοίκηση, η οποία θα συνοδεύεται και από εκπαιδευτικό
υλικό. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί πλατφόρµα ηλεκτρο-
νικής µάθησης και διαδικτυακό µάθηµα, τα οποία θα δο-
κιµαστούν πιλοτικά και θα παραµείνουν σε λειτουργία ακό-
µα και µετά το τέλος του έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο
https://www.olmedu.eu/

ΗΗ  ππρρόόκκλληησσηη  ψψηηφφιιαακκοούύ  µµεετταασσχχηηµµααττιισσµµοούύ  
ττηηςς  ΤΤρριιττοοββάάθθµµιιααςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς

Σ
υµβαδίζοντας µε το πνεύµα των καιρών, η ερευνη-
τική οµάδα DAISSy του ΕΑΠ συµµετέχει στο ευρω-
πα~κό έργο AMeLiE – Advanced Media Literacy Edu-

cation to counter online hatespeech, µε στόχο την αντιµε-
τώπιση του φαινοµένου της διαδικτυακής ρητορικής µίσους
και της λεκτικής βίας µεταξύ των µαθητών και µαθητριών
σχολικής ηλικίας, ένα θέµα που απασχολεί όλο και πε-
ρισσότερο τη δηµόσια συζήτηση. Η κοινοπραξία του έρ-
γου φέρνει σε συνεργασία 6 εταίρους που προέρχονται
από 5 ευρωπα~κές χώρες: Βέλγιο, Γερµανία, Ελλάδα, Ιτα-
λία και Ρουµανία. Το έργο AMeLiE αναµένεται να ολο-
κληρωθεί την 31η Αυγούστου 2022. Την ερευνητική
οµάδα του ΕΑΠ που συµµετέχει στο έργο συντονίζουν η
Ελένη Γεωργακοπούλου και η Μόνικα Λίλλη, επιστηµονι-
κές συνεργάτιδες της DAISSy.
Οι τεχνολογίες διαδικτύου και τα µέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης προσφέρουν µια µεγάλη ευκαιρία για τα παιδιά,
τους νέους και τις νέες να έχουν πρόσβαση στη γνώση,
να επωφεληθούν από την ψηφιακή µάθηση και να συµµε-
τάσχουν στο δηµόσιο διάλογο. Ωστόσο, τα παιδιά είναι ταυ-
τόχρονα ιδιαίτερα ευάλωτα στις σύγχρονες αυτές, και συ-
χνά ανεξέλεγκτες, τεχνολογίες. Οι λεκτικές εκφράσεις µί-
σους και διχασµού στα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν, δυ-
στυχώς, ένα εκτεταµένο αλλά και εξαιρετικά ρευστό φαι-
νόµενο, δύσκολο να περιοριστεί λόγω της αµεσότητας των
µέσων κοινωνικής δικτύωσης και αποτελεί ταυτόχρονα αί-
τιο και αποτέλεσµα µιας διαδικασίας πολιτισµικής αλλα-
γής που οδηγεί ή/και ενισχύει εκδηλώσεις διακρίσεων, πε-
ριθωριοποίησης και µισαλλοδοξίας, τόσο διαδικτυακά όσο
και εκτός σύνδεσης.
Το έργο βασίζεται στην εφαρµογή και την περαιτέρω κλι-
µάκωση δύο ήδη επιτυχώς δοκιµασµένων µεθοδολογιών,
της διαδραστικής πλατφόρµας SonetBULL και της µεθο-
δολογίας ParoleOstili. Η πλατφόρµα SonetBULL, που έχει
αναπτυχθεί στο παρελθόν από την οµάδα DAISSy, συλ-
λέγει επεισόδια και τεχνικές αντιµετώπισης του εκφοβι-
σµού και ενθαρρύνει την συν-δηµιουργία υλικού και εκ-
στρατειών ευαισθητοποίησης ενάντια στις συµπεριφορές

εκφοβισµού. Είναι ένα αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού
και ταυτόχρονα ένα διαδραστικό εργαλείο διαθέσιµο
στην εκπαιδευτική κοινότητα, για την δικτύωση των επι-
µέρους εκπαιδευτικών κοινοτήτων και τη διευκόλυνση στην
δηµιουργία οµάδων µε κοινό στόχο την καταπολέµηση φαι-
νοµένων βίας και διχασµού στο διαδίκτυο. Η µεθοδολο-
γία ParoleOstili απευθύνεται σε σχολεία όλων των βαθµί-
δων, προσφέρει µαθήµατα κατάρτισης µελών της εκπαι-
δευτικής κοινότητας και παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε µια
σειρά εκπαιδευτικού υλικού σχεδιασµένου σύµφωνα µε τα
δεδοµένα της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγµατικότητας.
Περιλαµβάνει το «Μανιφέστο µη εχθρικής επικοινω-
νίας», το οποίο αποτελεί µια χάρτα 10 Αρχών χρήσιµων

για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της συµπεριφοράς
των χρηστών και χρηστριών του διαδικτύου. Κάθε φύλλο
εργασίας της µεθοδολογίας προσαρµόζεται ανάλογα µε
το σχολικό επίπεδο και την ηλικιακή κατηγορία στην οποία
απευθύνεται και συνδέεται µε µια συγκεκριµένη Αρχή του
Μανιφέστου, γύρω από την οποία παρέχονται µαθήµατα,
χρονικά πλαίσια επίτευξης στόχων και βασικές δεξιότη-
τες που καλό είναι να κατακτηθούν.
Μέσω της εφαρµογής και της περαιτέρω κλιµάκωσης των
δυο αυτών ήδη δοκιµασµένων αποτελεσµάτων, το έργο στο-
χεύει να αντιµετωπίσει τα διαδικτυακά φαινόµενα ρητο-
ρικής µίσους που επηρεάζουν τις σχολικές κοινότητες και

καθιστούν το σχολικό περιβάλλον επισφαλές. Ο εν λόγω
στόχος αναµένεται να επιτευχθεί µέσω της ευρείας συµ-
µετοχής εκπαιδευτικών, µαθητών/τριών και λοιπών µελών
της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως είναι η διοίκηση σχο-
λικών µονάδων, γονείς και κηδεµόνες και άλλα µέλη της
ευρύτερης κοινότητας.
Η Ερευνητική Οµάδα DAISSy του ΕΑΠ έχει ήδη αναπτύ-
ξει διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρµα, µέσω της οποί-
ας τα σχολεία και οι εκπαιδευτικές κοινότητες που είναι
µέλη του δικτύου AMeLiE µπορούν να δοκιµάσουν την εκ-
παιδευτική µεθοδολογία που προτείνει το έργο. Ταυτόχρονα
θα προσφερθεί ένα µικτό µάθηµα που θα απευθύνεται
στους/τις εµπλεκόµενους/ες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες
θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά σε εθνικό επίπεδο,
φτάνοντας κατά αυτό τον τρόπο στους 150 ενεργά εµ-
πλεκόµενους/ες εκπαιδευτικούς προερχόµενους/ες από
όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης.
Οι εµπλεκόµενοι/ες εκπαιδευτικοί, µετά την ολοκλήρω-
ση της δικής τους εκπαίδευσης, θα κληθούν να εφαρµό-
σουν την µεθοδολογία του AMeLiE στην τάξη µε τους µα-
θητές και τις µαθήτριές τους εξασφαλίζοντας κατά αυτό
τον τρόπο ότι το µήνυµα της εναντίωσης στη διαδικτυα-
κή ρητορική µίσους θα φτάσει σε περίπου 3.000 µαθητές
και µαθήτριες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης. Το έργο θα αναπτύξει, επίσης, ένα Εικονικό
Ευρωπα~κό ∆ίκτυο Σχολείων το οποίο θα στεγάσει το έργο
και θα συνδέσει τις σχολικές µονάδες οι οποίες συνερ-
γάζονται ή επιθυµούν να συνεργαστούν στην καταπολέ-
µηση της διαδικτυακής ρητορικής µίσους, ευαισθητοποι-
ώντας και αντιµετωπίζοντας το ζήτηµα µε την ενεργό συµ-
µετοχή των νέων. Το τρίτο και τελευταίο πνευµατικό προ-
~όν και εργαλείο του έργου θα είναι ένα εγχειρίδιο Συ-
στάσεων Αλλαγής Πολιτικής αναφορικά µε το φαινόµενο
της διαδικτυακής ρητορικής µίσους, το οποίο θα απευ-
θύνεται σε φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και
σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Περισσότερα για το έργο AMeLiE στη διεύθυνση
https://www.amelieproject.eu/el/

ΣΣυυννεειισσφφέέρροοννττααςς  σσττηηνν  κκααττααπποολλέέµµηησσηη  
ττωωνν  φφααιιννοοµµέέννωωνν  δδιιααδδιικκττυυαακκήήςς  ββίίααςς
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Η
δηµιουργική γραφή έχει εξελιχθεί σε
εξαιρετικά οργανωµένο πανεπιστηµιακό
κλάδο, µε δηµοφιλή µαθήµατα και υψηλού

κύρους προγράµµατα σπουδών παγκοσµίως. To
βιβλίο των David Morley και Philip Neilsen
«Οδηγός ∆ηµιουργικής Γραφής», του Πανεπι-
στηµίου του Κέιµπριτζ, ασχολείται µε µια περί-
πλοκη τέχνη κατά τρόπο βατό, θίγοντας ση-
µαντικές έννοιες για αυτό το αναπτυσσόµενο πε-
δίο και εξερευνώντας ταυτόχρονα σηµαντικά ζη-
τήµατα που διαµορφώνουν το παρελθόν, το πα-
ρόν και το µέλλον της δηµιουργικής γραφής.
Παράλληλα επιµένει να δίνει µεγάλη έµφαση στη
δεξιοτεχνία, αναλύοντας υποδείγµατα γραφής
και παρέχοντας συγγραφικές ασκήσεις, οι
οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ανα-
γνώστες και σπουδαστές, από δασκάλους
γραφής και συγγραφείς.
Γιατί η δηµιουργική γραφή να χρειάζεται, ωστό-
σο, «έναν υψηλά ιστάµενο φίλο, έναν Οδηγό από
το Πανεπιστήµιο του Κέιµπριτζ»;
Το ερώτηµα θέτει ο ίδιος ο Morley, καθηγητής
∆ηµιουργικής Γραφής στο Πανεπιστήµιο του
Γουόρικ, ποιητής και φυσιοδίφης, και το απαν-
τά τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι συντελε-
στές του τόµου, κάθε φορά µέσα από µια δια-
φορετική οπτική γωνία. Έτσι το βιβλίο διανοίγει
ένα πεδίο ανταλλαγής ιδεών, ανάµεσα σε ανα-
γνωρισµένους δηµιουργικούς συγγραφείς.
Η ελληνική έκδοση του «Οδηγού ∆ηµιουργικής
Γραφής» του Πανεπιστηµίου του Κέιµπριτζ,
όπως σηµειώνει ο Τάκης Καγιαλής στον πρό-
λογο, συµπληρώνεται µε επίµετρο, στο οποίο
πέντε ιδιαιτέρως ικανά και έµπειρα στελέχη του
Κ∆ΜΠΣ «∆ηµιουργική Γραφή» του ΕΑΠ δοκι-
µάζουν να γεφυρώσουν τους προβληµατισµούς
των συγγραφέων του τόµου µε στοιχεία από την
ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική πραγ-
µατικότητα και να εκθέσουν τις δικές τους συ-
ναφείς εµπειρίες και προτάσεις.
Συγκεκριµένα, στο Επίµετρο συµµετέχουν οι Χά-
ρης Βλαβιανός (ποιητής και ακαδηµαgκός), Αν-
τιγόνη Βλαβιανού (αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστορίας της Ευρωπαgκής Λογοτεχνίας στο Ελ-
ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο), Ευριπίδης Γα-
ραντούδης (καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολο-
γίας στο Τµήµα Φιλολογίας στο Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών), Νίκος
∆αββέτας (συγγραφέας και κριτικός) και Γεωργία
Πατερίδου (επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής
Φιλολογίας στο ΕΑΠ).
Στο παρακάτω απόσπασµα από την Εισαγωγή
των David Morley και Philip Neilsen, οι συντε-
λεστές του τόµου, διακεκριµένοι συγγραφείς και
ακαδηµαgκοί, προσεγγίζουν, ο καθένας µέσα από
τη δική του εξειδίκευση και µατιά, αυτό το νέο
γνωστικό πεδίο.

Το βιβλίο των David Morley και Philip Neilsen
που προσεγγίζει το αναπτυξιακό πεδίο µε συγγραφικές
ασκήσεις κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του ΕΑΠ

Με οδηγό το
Πανεπιστήµιο του
Κέιµπριτζ!

«…Ξεκινώντας µε τη µυθοπλασία, ο Ρον
Κάρλσον [Ron Carlson] µάς κάνει µια προ-
σωπική ξενάγηση, καθώς βήµα-βήµα
αναπτύσσουµε ένα σενάριο σε δυνατό
διήγηµα, εξισορροπώντας τον συγγραφικό
και τον επιµελητικό µας νου. Μας δείχνει
την πλούσια δυναµική της σύντοµης
αφήγησης, τα βασικά της στοιχεία και
απαντά στο ζωτικό ερώτηµα: «Τι ποσο-
στό ελέγχου και τι ποσοστό χαλάρωσης
έχει ανάγκη η γραφή;». Η Μορίν Φρίλι
[Maureen Freely] προτείνει µια νέα προ-
σέγγιση στη διδασκαλία της µυθοπλασίας
µεγάλης έκτασης. Αν και παραδέχεται την
αξία των πιο παραδοσιακών εργαστηρίων
και της πρόσωπο µε πρόσωπο συµβου-
λευτικής, υποστηρίζει και την ανάπτυξη
ενός χώρου που επιτρέπει την ύπαρξη
µιας «κοινότητας συγγραφέων» και εξη-
γεί τις διδακτικές µεθόδους του «ανοι-
χτού σπιτιού» και της «τερτούλιας»,
που βοηθούν τους σπουδαστές να ξε-
περάσουν καθιερωµένες ιδέες, να βρουν
νέους τρόπους εργασίας και φαντασίας,
να βρουν τη φωνή τους, να είναι πιο θαρ-
ραλέοι και πιο ακριβείς. Η Κιµ Γουίλκινς
[Kim Wilkins] στηρίζεται στην εµπειρία της
έκδοσης εικοσιενός µυθιστορηµάτων ει-
δολογικής µυθοπλασίας για να εξηγήσει
πώς η καλή γραφή, στην περίπτωση των
δηµοφιλών ειδών, απαιτεί µια δεξιοτεχνία
στην εξισορρόπηση των ειδολογικών
στοιχείων που στρατολογούνται εκ νέου
και εκείνων που «επιστρατεύονται» ώστε
να δηµιουργήσουν δυνατότητες και απο-
λαύσεις. Χρησιµοποιεί την εικοτολογική
µυθοπλασία ως σηµείο εστίασης και
διανοίγει νέες προοπτικές για τη χρήση
και την ανάπτυξη ειδολογικών στοιχείων
στο φανταστικό και το ανοίκειο, καθο-
δηγώντας µας ως προς τα βασικά δοµι-
κά στοιχεία του µυθιστορήµατος. Πολλά
βιβλία για τη δηµιουργική γραφή παρα-
κάµπτουν ή αγνοούν τη διαδικασία της
δραµατουργίας. Στο βιβλίο µας, η Μισε-
λίν Γουάντορ [Michelene Wandor] «ανα-
συστήνει» τη δραµατουργία ως διακριτή
λογοτεχνική διαδικασία, διαχωρίζοντάς
την από τη στενή σχέση της µε την πα-
ράσταση και τη συµµαχία της µε τη µυ-
θοπλασία και την ποίηση, προκειµένου να
εστιάσει σε αυτήν ως συγγραφική πρα-
κτική µε τα «δικά της µορφολογικά χα-
ρακτηριστικά». Αποδοµεί και θέτει υπό
αµφισβήτηση κοινές παραδοχές σχετικά
µε τη δραµατουργία (συνεργασία, παρά-
σταση, το εικαστικό κοµµάτι) και αποκα-
θιστά την αυτονοµία της ως συνειδητού

µυθοπλαστικού είδους που, µέσω του δια-
λόγου, διαµορφώνει τη φαντασία για να
της δώσει µορφή στο χαρτί. Η Γουάντορ
αναλύει αυτή τη διαδικασία προσεκτικά,
εξηγώντας πώς διδάσκει δραµατουργία
στην τάξη. Η Μπρόνουιν Λι [Bronwyn Lea]
προσφέρει µια σαφή και πρακτική περι-
γραφή των τρόπων και των τεχνικών που
οργανώνουν και επιτρέπουν την ποιητι-
κή σύνθεση, αποµυθοποιώντας αυτή τη
µορφή δηµιουργικής γραφής που πολλοί
σπουδαστές, τουλάχιστον αρχικά, βρί-
σκουν κάπως αποθαρρυντική. Επιµένει
στην ιδέα ότι η ποίηση είναι υπερβατική
–ικανή να µας µεταφέρει σε µια εναλ-
λακτική συνειδητότητα– αλλά και αυτό εί-
ναι, όπως υποστηρίζει ο Γ.Χ. Ώντεν,
«ένα λεκτικό τεχνούργηµα που πρέπει να
δοµηθεί τόσο επιδέξια και στέρεα όσο
ένα τραπέζι ή µια µοτοσυκλέτα». Παρέ-
χει, µε θέρµη, µια αναστοχαστική εξήγηση
του τρόπου γραφής ενός εκ των ποι-
ηµάτων της. Ο Κάρι Γκίσλασον [Kari Gis-
lason] στηρίζεται τόσο στην τεχνική, µε
τις προτάσεις του για τον τρόπο γραφής
σχετικά µε τα ταξίδια σας, όσο και στην
ανάλυση και τη λογοτεχνική ιστορία,
στην εκ του σύνεγγυς ανάγνωση σηµαν-
τικών κειµένων του είδους. Έτσι, το
συγκεκριµένο κεφάλαιο αντανακλά τη δι-
εύρυνση της δηµιουργικής γραφής ως
κλάδου προκειµένου να περιλάβει τόσο
συγγραφικές όσο και αναγνωστικές προ-
σεγγίσεις. Παρουσιάζει δοµές και τύπους,
σε διαφορετικά υποείδη της ταξιδιωτικής
γραφής, αφήνοντας περιθώριο, έτσι, για
την ευρεία διαφοροποίηση στόχων µεταξύ
των συγγραφέων: το κεφάλαιο δεν επι-
διώκει να δώσει τη συνταγή ενός µονα-
δικού σωστού τρόπου προσέγγισης της
ταξιδιωτικής γραφής, αλλά περισσότερο
να προσφέρει επιλογές· ζητούµενο είναι
να βελτιώσει ο συγγραφέας αυτό που ήδη
κάνει και όχι να περιοριστούν οι προσω-
πικοί του στόχοι. Το κεφάλαιο της Χέιζελ
Σµιθ [Hazel Smith] δίνει έµφαση στις νέες
δυνατότητες για σύγχρονη γραφή, που
αναδύονται µέσω της δυναµικής αλλη-

λεπίδρασης των ανθρώπων και των υπο-
λογιστών, και υποστηρίζει ότι αυτές αλ-
λάζουν τόσο τη δραστηριότητα της γρα-
φής όσο και το πώς αντιλαµβανόµαστε τη
συγγραφική ιδιότητα. Η ψηφιακή γραφή,
που είναι περισσότερο προσανατολι-
σµένη στην οθόνη παρά στο χαρτί, διευ-
ρύνει τις ευκαιρίες για καινοτοµία και καλ-
λιτεχνική πολυπλοκότητα µέσω του λε-
κτικού κινητισµού, της αυξηµένης ανα-
γνωστικής διαδραστικότητας, της διχο-
τοµηµένης οθόνης, της αυτοµατοποι-
ηµένης κειµενικής παραγωγής, της κει-
µενικής µεταβλητότητας και της πολυ-
µεσικής µείξης κειµένου, ήχου και εικό-
να (...) Ο Ρίτσαρντ Μπίαρντ [Richard Be-
ard] υποστηρίζει ότι το να βλέπει κανείς
τη διδασκαλία µαθηµάτων δηµιουργικής
γραφής σαν ελεύθερο επάγγελµα δεν αρ-
κεί για να καταπραOνει το άγχος που βιώ-
νει ένας συγγραφέας. Κι αυτό, διότι συ-
νεπάγεται τις ίδιες εντάσεις µε τη συγ-
γραφή – το κυνήγι, τη συγκοµιδή, τα νέα
ξεκινήµατα. Ολοένα περισσότερο, η έµ-
µισθη άνεση µιας πανεπιστηµιακής θέ-
σης πλήρους ή µερικής απασχόλησης εµ-
φανίζεται ως δελεαστική. Είναι όµως η δι-
δασκαλία δηµιουργικής γραφής σε έναν
θεσµό συµβατή µε την απλή διαδικασία
της συγγραφής; Ο Μπίαρντ εξερευνά το
ζήτηµα της διχασµένης αφοσίωσης».
Στο βιβλίο εξετάζονται δύο ακόµα εξαι-
ρετικά ενδιαφέροντα ερωτήµατα.: Μπο-
ρεί η µελέτη της επιστήµης να µας κά-
νει πιο εφευρετικούς δηµιουργικούς
συγγραφείς; Πιο ριζικά: µπορεί η µελέ-
τη και η πρακτική της δηµιουργικής γρα-
φής να µας κάνει καλύτερους επιστή-
µονες; O Morley, στο «Σοβαρό Παιχνίδι»
απαντά µέσα από µια κατάδυση στις ιστο-
ρικές συνδέσεις µεταξύ δηµιουργικής
γραφής και επιστήµης, υπογράφοντας ένα
κεφάλαιο που θέτει νέους συσχετι-
σµούς, τοµές και επεξεργασίες. Το ανά
χείρας βιβλίο, ως ένα άρτιο εισαγωγικό
εγχειρίδιο δηµιουργικής γραφής, είναι
απαραίτητο σε όποιον φιλοδοξεί να εκ-
δώσει τη συγγραφική του δουλειά.

Η δηµιουργική γραφή,
µια περίπλοκη τέχνη…

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



17ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Βιβλιοθήκη ΕΑΠ

Νέα ακαδηµαϊκή χρονιά
µε νέες προσκτήσεις

190 τίτλοι έχουν ενταχθεί στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ σε Πάτρα και Αθήνα το τελευταίο διάστηµα

Η
εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
του ΕΑΠ υποδέχεται τη νέα ακαδηµα2κή χρονιά µε ση-
µαντικά εµπλουτισµένη την έντυπη συλλογή της µε νέ-

ους τίτλους και αντίτυπα, τόσο στην έδρα της την Πάτρα όσο
και στο Παράρτηµά της, στην Αθήνα. Ο εµπλουτισµός της συλ-
λογής της Βιβλιοθήκης γίνεται µε γνώµονα τις εκπαιδευτικές

και πληροφοριακές ανάγκες της κοινότητας του Ιδρύµατος. Η
επιλογή των τίτλων πραγµατοποιείται από τα µέλη ∆ΕΠ του Ιδρύ-
µατος και στοχεύει στη συγκέντρωση πρόσφατων και ποιοτι-
κών τεκµηρίων στα ράφια της Βιβλιοθήκης, ώστε να αποτε-
λέσουν χρήσιµο υλικό για τους σπουδαστές, αλλά και το ερευ-
νητικό προσωπικό του ΕΑΠ.

Σ
τη συλλογή της Bιβλιοθήκης έχουν ενταχθεί
το τελευταίο διάστηµα περίπου 190 νέοι τίτ-
λοι, οι οποίοι καλύπτουν θεµατικά διάφορους

επιστηµονικούς τοµείς των προγραµµάτων σπου-
δών του Ιδρύµατος. H έντυπη συλλογή του νεο-
σύστατου Κέντρου ΕυρωπαRκής Τεκµηρίωσης
(Κ.Ε.Τ.), που εδρεύει στο Παράρτηµα Βιβλιοθήκης
στην Αθήνα, εµπλουτίστηκε σηµαντικά τους µήνες
που πέρασαν και αποτελεί πλέον ένα σηµαντικό κοµ-
µάτι των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης µε 70 (!) τίτ-
λους έντυπου υλικού.

Σύντοµα και νέες εκδόσεις
Επιπλέον, τα βιβλία που εκδίδει ο εκδοτικός οίκος
του ΕΑΠ έχουν ήδη ενσωµατωθεί στη συλλογή, ενώ
αναµένεται στο προσεχές διάστηµα η παραλαβή και
εισαγωγή νέων εκδόσεων στον κατάλογο.
∆υναµικό κοµµάτι της συλλογής της Βιβλιοθήκης
αποτελούν τα βιβλία που εντάσσονται στο Πρό-
γραµµα «∆ιδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσ-
σας» (ΓΑΛ), καθώς και αυτά του Προγράµµατος
«Master in Business Administration» (MBA). Ανα-
φορικά µε τον αριθµό των αντιτύπων των βιβλίων,
το Πρόγραµµα «Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία
για Εκπαιδευτικούς» (Α∆Ε) φαίνεται να εµπλουτί-
στηκε σε µεγάλο βαθµό, όπως επίσης τα προ-
γράµµατα «∆ηµόσια ∆ιοίκηση» (∆Η∆), «Εγκληµα-
τολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθο-
ράς, του οικονοµικού και του οργανωµένου εγ-
κλήµατος» (ΠΕ∆) και "ΕυρωπαRκός Πολιτισµός"
(ΕΠΟ).

1.400 βιβλία στα ράφια
Η διαδικασία καταλογογράφησης των τίτλων συ-
νεχίζεται αδιάλειπτα και το επόµενο χρονικό διά-
στηµα αναµένεται να ενταχθούν και άλλα αντίτυπα
για τις ανάγκες του πολυπληθούς κοινού της Βι-
βλιοθήκης. Συνολικά, µέχρι στιγµής, περισσότερα
από 1.400 βιβλία έχουν προστεθεί στα ράφια της
Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληρο-
φόρησης του ΕΑΠ σε Πάτρα και Αθήνα.
Θα ήταν χρήσιµο εδώ να υπενθυµίσουµε ότι η ανα-
ζήτηση του έντυπου υλικού γίνεται µέσα από τον Κύ-
ριο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (https://lib.eap.gr/el/),
η χρήση του οποίου είναι πολύ απλή και αποτυ-
πώνεται στις Οδηγίες Αναζήτησης στον Κύριο Κα-
τάλογο, στην Εκπαίδευση Χρηστών της ιστοσελίδας.

Και online σεµινάρια
Παράλληλα, για µεγαλύτερη υποστήριξη των χρη-
στών ως προς την αναζήτηση βιβλιογραφίας στον
κατάλογο, διοργανώνονται και προσφέρονται σε τα-
κτά χρονικά διαστήµατα, online σεµινάρια σχετικά
µε τους τρόπους µε τους οποίους γίνεται η ανα-
ζήτηση των τεκµηρίων, καθώς και µε το πώς αξιο-
λογούµε τις πληροφορίες που δίνονται µέσω του
καταλόγου.
Οι χρήστες, αφού εντοπίσουν το υλικό που τους εν-
διαφέρει, αποστέλλουν ηλεκτρονικό αίτηµα δανει-
σµού προς τη Βιβλιοθήκη κι εν συνεχεία, ακολου-
θούνται άµεσες διαδικασίες αποστολής του υλικού
στον τόπο διαµονής τους, µέσω οικονοµικής απο-
στολής µε εταιρεία ταχυµεταφορών. Οι χρήστες της
Βιβλιοθήκης καλούνται να αξιοποιήσουν το πλού-
σιο έντυπο υλικό της, προκειµένου να ενισχύσουν
αποδοτικά την έρευνά τους και παράλληλα να οδη-
γηθούν σε ποιοτικά και αξιόπιστα αποτελέσµατα.
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ είναι ενη-
µερωµένο και πάντα πρόθυµο να παρέχει την κα-
τάλληλη βοήθεια και καθοδήγηση.

Στο διάγραµµα 1 δια-
κρίνεται η έντυπη

συλλογή του νεοσύ-
στατου Κέντρου Ευ-

ρωπαϊκής Τεκµηρίω-
σης (Κ.Ε.Τ.) στο Πα-

ράρτηµα Βιβλιοθήκης
στην Αθήνα κατά τους

τελευταίους µήνες
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Πολυξένη Μοίρα
«Η Πάτρα, ως τόπος µαρτυρίου
του Αγίου Ανδρέα, διαθέτει
ένα µοναδικό ανταγωνιστικό
συγκριτικό πλεονέκτηµα»

Η Πολυξένη Μοίρα, Καθηγήτρια Πανεπι-
στηµίου ∆υτικής Αττικής/Τµήµα ∆ιοίκησης
Τουρισµού και µέλος ΣΕΠ ΕΑΠ/ΜΠΣ ∆ι-
οίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων σε
άρθρο της στην «Open2U» προσδίδει τη
βαρύτητα που έχει το προσκύνηµα στον
Άγιο Ανδρέα στον θρησκευτικό τουρισµό
στην Αχα α:
«Ο θρησκευτικός τουρισµός συνιστά µια
ιδιαίτερη πτυχή του πολιτισµικού τουρι-
σµού που εστιάζεται κυρίως σε «ειδικούς»

πόρους που δεν είναι µόνο οι ναοί, οι εκκλησίες, τα µοναστή-
ρια και άλλοι ιεροί χώροι και τόποι, αλλά όλα εκείνα τα στοιχεία
που συνδέονται µε τη θρησκεία και το θρησκευτικό συναίσθη-
µα. Μπορεί επίσης να συνδέεται άρρηκτα µε άλλα στοιχεία του
τοπικού πολιτισµού αλλά και µε το φυσικό περιβάλλον. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, αν και φαίνεται ότι πρόκειται για µονοδιάστατους
πόρους που διακρίνονται εύκολα από τους λοιπούς, η πραγ-
µατικότητα είναι διαφορετική. Εποµένως, οι δραστηριότητες που
συνδέονται µε τις επιµέρους τυπολογίες του θρησκευτικού-
πολιτισµικού τουρισµού είναι πολυδιάστατες.
Παράλληλα, στους ίδιους τόπους και χώρους αναπτύσσεται µια
ιδιαίτερη µορφή µετακίνησης, αυτή του πιστού που πραγµατο-
ποιεί «προσκύνηµα». Στην περίπτωση αυτή ο προσκυνητής εν-
διαφέρεται για την ιερή-πνευµατική-ψυχική διάσταση της µε-
τακίνησης-επίσκεψης στο θρησκευτικό µνηµείο.
Ο θρησκευτικός-πολιτισµικός τουρισµός και το προσκύνηµα απο-
τελούν δύο διακριτές, από κοινωνιολογική άποψη, µορφές µε-
τακίνησης στον χώρο. Οι διαφορές τους εστιάζονται τόσο στα
κίνητρα, στις ανάγκες των επισκεπτών όσο και στις επιµέρους
συµπεριφορές στους προορισµούς.
Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιους θρησκευτικούς-πολιτισµικούς πό-
ρους, µνηµεία της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας (βυζαντινές
και µεταβυζαντινές εκκλησίες, ναοί, ξωκλήσια και µοναστήρια)
που επιπρόσθετα αποδεικνύουν τη διασύνδεση της τέχνης µε
τη θρησκευτική λατρεία, είναι τµήµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς
και αποτελούν σηµαντικό ελκτικό πόλο επισκεψιµότητας.
Ανάµεσα στους ελκτικούς πόρους, τόσο για τον θρησκευτικό του-
ρισµό, όσο και για το προσκύνηµα είναι η επίσκεψη σε ναούς,
µονές, εκκλησίες κ.λπ. και η συµµετοχή σε εκδηλώσεις που συν-
δέονται µε τη διδασκαλία και το µαρτύριο ενός αγίου.
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι ναοί του Πολιούχου και
προστάτη της Πάτρας, Αγ. Ανδρέα.

O Άγιος Ανδρέας υπήρξε µαθητής του Χριστού από τον κύκλο
των ∆ώδεκα Αποστόλων και ήταν ο πρώτος ο οποίος πλησία-
σε και ακολούθησε τον Κύριο (Ιωάν. 1, 41) και γι' αυτό αποκα-
λείται Πρωτόκλητος. ∆ίδαξε τον Χριστιανισµό σε πολλές πόλεις,
όπως στη Νίκαια της Βιθυνίας, στη Νικοµήδεια, σε πόλεις του
Ποντιακού Ελληνισµού, στη Νότιο Ρωσία, στην Κριµαία, µέχρι τον
Καύκασο. Για τον λόγο αυτό, ο Άγιος τιµάται ιδιαίτερα από τους
Ρώσους. Αργότερα επισκέφτηκε τη Θράκη, τη Μακεδονία, την
Ήπειρο, τη Θεσσαλία και ολοκλήρωσε το αποστολικό του ταξί-
δι στην Πάτρα, όπου συνελήφθη, βασανίσθηκε και σταυρώθη-
κε. Σήµερα, στο κέντρο της πόλης βρίσκονται δύο Ιεροί Ναοί αφιε-
ρωµένοι στη µνήµη του Αγίου. Ο νέος Ναός (1974), σε βυζαν-
τινό ρυθµό, είναι ο µεγαλύτερος στην Ελλάδα και ο δεύτερος
µεγαλύτερος στα Βαλκάνια. Έχει εµβαδόν 1.791 τ.µ. και χω-
ρητικότητα πάνω από 7.000 άτοµα. Στο Ναό φυλάσσεται η κάρα
του Αποστόλου, που επεστράφη στην Πάτρα από την Ιταλία το
1964, καθώς και τµήµα από τον σταυρό του µαρτυρίου του. Στο
νότιο κλίτος του παλαιού Ναού (1836-1843) βρίσκεται ο τάφος
του Απόστολου. Επίσης, δίπλα στον Ναό, σε υπόγειο θολωτό σπη-
λαίωµα, υπάρχει πηγή από όπου αναβλύζει αγίασµα.
Σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, η Πάτρα, ως τόπος µαρτυρίου
του Αγίου Ανδρέα, διαθέτει ένα µοναδικό ανταγωνιστικό συγ-
κριτικό πλεονέκτηµα.
Οι δύο Ναοί αποτελούν σηµείο αναφοράς για τους χιλιάδες επι-
σκέπτες της πόλης, προσκυνητές και θρησκευτικούς τουρίστες.
Ιδιαίτερα την πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου εορτάζεται η επα-
νακοµιδή της Αγίας Κάρας του Αποστόλου, µε λιτάνευσή της από
τον Ναό προς την Ιχθυόσκαλα και στη συνέχεια διά θαλάσσης
καταλήγει σε κεντρική πλατεία της πόλης και επιστρέφει στον
Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα. Επίσης, τον Νοέµβριο κάθε έτους
υλοποιείται σειρά εκδηλώσεων, από την Ι.Μ. Πατρών σε συ-
νεργασία µε τον ∆ήµο Πατρέων, τα «Πρωτοκλήτεια», οι οποί-
ες κορυφώνονται την 30ή Νοεµβρίου, ηµέρα πανηγυρικού
εορτασµού του Αγίου Ανδρέα.
Η πόλη της Πάτρας και οι εορτασµοί προς τιµήν του Αποστό-
λου προσελκύουν ιδιαίτερα τους Κυπρίους, Ρώσους, Ουκρανούς
και Ρουµάνους. Μάλιστα αυξάνεται σταθερά ο αριθµός των Ρώ-
σων επισκεπτών, ως αποτέλεσµα της συνεργασίας των δύο Εκ-
κλησιών. Το προσκύνηµα και οι εκδηλώσεις προς τιµή του πο-
λιούχου της Πάτρας αποτελούν µοναδική ευκαιρία προσέλκυ-
σης επισκεπτών οι οποίοι εκτός από το µεγάλο προσκύνηµα µπο-
ρεί να ενθαρρυνθούν να επισκεφθούν και άλλους σηµαντικούς
θρησκευτικούς-πολιτισµικούς πόρους της ευρύτερης περιοχής,
όπως η Παναγία η Τρυπητή στο Αίγιο, η Αγία Λαύρα, το Μέγα
Σπήλαιο στα Καλάβρυτα, το Σπήλαιο των Λιµνών στα Καστριά,
αλλά και λοιπά πολιτισµικά µνηµεία των Πατρών.
Φυσικά είναι αναγκαία η συνεργασία µεταξύ των συναρµόδιων
φορέων (δηµόσιοι και ιδιωτικοί, Εκκλησία, κεντρική διοίκηση, το-
πική αυτοδιοίκηση) ώστε να αξιοποιηθούν µε ορθολογικό τρό-
πο ο θρησκευτικός τουρισµός και οι προσκυνηµατικές περιη-
γήσεις».

Προσκύνηµα
στον Άγιο Ανδρέα
Σηµείο αναφοράς για τον θρησκευτικό τουρισµό στην Αχαΐα

Επιβλητικός, µεγαλοπρεπής, αρχιτεκτονικό κοµψοτέ-
χνηµα που αποτελεί σηµείο αναφοράς για την Πάτρα,
την Αχα�α και ολόκληρη την χώρα. Ο Ιερός Ναός του

Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα είναι η µεγαλύτερη ορθόδοξη
εκκλησία στην Ελλάδα αλλά και µία από τις µεγαλύτερες στα
Βαλκάνια. Ο κεντρικός τρούλος έχει ύψος 46 µέτρα και επά-
νω του είναι τοποθετηµένος ένας επίχρυσος σταυρός συ-
νολικού µήκους πέντε µέτρων και γύρω του άλλοι δώδε-
κα µικρότεροι σταυροί, που συµβολίζουν τον Χριστό και τους
δώδεκα µαθητές του. Το εσωτερικό εµβαδόν είναι 2.000 τε-
τραγωνικά µέτρα και µπορούν να εκκλησιαστούν πάνω από
7.500 άτοµα.
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέου Πατρών πανηγυρίζει κάθε
30ή Νοεµβρίου οπότε κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές
από όλη τη χώρα προσέρχονται για να τιµήσουν τον Πρω-
τόκλητο των Αποστόλων. Ωστόσο, αποτελεί πόλο έλξης προ-
σκυνητών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό, οι οποίοι προσέρχονται για να προ-
σκυνήσουν την Τιµία Κάρα και τον Σταυρό του Μαρτυρίου
αλλά και να θαυµάσουν τον ναό, ένα αρχιτεκτονικό κοµ-
ψοτέχνηµα, βυζαντινού ρυθµού, η κατασκευή του οποίου ξε-
κίνησε το 1908 υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Ανα-
στάσιου Μεταξά, τον οποίο ακολούθησε ο Γεώργιος Νοµι-
κός.
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Νέες, φρέσκιες
προτάσεις από
το Webradio του ΕΑΠ

ΣΣττοονν  ««ααέέρραα»»  ττρρίίαα  ρρααδδιιοοφφωωννιικκάά  ssttrreeaammss  γγιιαα  nnoonn  ssttoopp  µµοουυσσιικκήή
σσεε  όόλληη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ηηµµέέρρααςς

Μείνετε συντονισµένοι!

∆ευτέρα
16:00 Μαρίνα Γκουβέρου.................................................Funky Soul
18:00 ∆ιονύσης Στυλιανέσης – Κώστας Ρούσσης.............................
.............................................................................Μουσικές Νοθείες
19:00 Μαρία Τσέγκα.......................................Μουσικά Αφιερώµατα
20:00 Όλγα Χασιώτη.............................................Η Όλγα είναι Jazz
21:00 Χριστίνα Πολυχρονάκη ............................................Tale Tailor
22:00 Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου.......Μουσικές Ονειροπαγίδες

Τρίτη
12:00 Ανδρέας Καππές...............Χριστιανισµός: Θεωρία και Πράξη
16:00 Αµαλία Σάρα.......Αθλητικές ∆ιαδροµές στο Χώρο και στο Χρόνο
19:00 Αγγελική Σαββίδου..................................................A La Carte
20:00 Άρτεµις Νταβρή....Ο Γύρος του Κόσµου µε το Webradio ΕΑΠ
21:00 Πολυξένη Παυλίδου...............................Ανοικτές Συζητήσεις
22:00 Πάνος Καρανάσιος.................................................Intermedio
23:00 Χρήστος Ελευθεριάδης ...............................Μουσικό Εξπρές

Τετάρτη
15:00 Νίκος Παπαδάκης............................Εικόνες σε 1.000 Λέξεις
16:00 Ανδρέας Καβαλιεράτος...............................................Groove
19:00 Γιάννης Παπαγεωργόπουλος .............Τα Playlists του Γιάννη
20:00 Μαριλένα Μουστέρη ........................................................ΤΒΑ
21:00 Ευλαµπία Αγγέλου....................Εντός Εκτός και Έπειτα Αυτά
22:00 Παναγιώτης Μπάρλας.......................................Εξωστρέφεια
23:00 Κατερίνα Κολεβέντη...........................................Mind the Gap
Πέµπτη
16:00 Εύη Αγγελακοπούλου..................................................Untitled
19:00 Γεωργία Φουντουλάκη.....................................Small Paraisos
20:00 Γιώργος Κοφτερός ............................................Εννέα Όγδοα
21:00 Μαγδαληνή Καλοπανά ..............................................................
...................Έργα και Συνθέτες της Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής
22:00 DJ R ...................................................................The R’n’B Mix
Παρασκευή
18:00 Βιβή Πιπέρη ...........................Μουσικά και Χορευτικά Ταξίδια
19:00 Νατάσα Πετρή ...........................................................Time Out
20:00 Ανδρέας Καλλιάφας & Ηρώ Κωστοπούλου .............................
................................................................................Full Metal Study-o
22:00 Μιχάλης Σιώνας ......................................Ανθρώπων Σκέψεις
23:00 Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου .........................Back to Parties

Σάββατο
15:00 Σπύρος Πρωτοψάλτης......................................Noisy Solitude
17:00 Θεόδωρος Ίντας..........................Παραµυθιακές Περιπολίες
18:00 Στέφανος Φούκας.............................................Αφιερωµατικά
19:00 Κατερίνα Ατσόγλου...........................Με τα Μάτια της Ψυχής
21:00 Γιώργος Γιόρτσος.............................................................TBA
23:00 Γιάννης Μπενοβίας..........................................Beat the Music

Κυριακή
11:00 Στέλλα Τσίγγου .............................................Κόκκινη Κλωστή
16:00 Ιωάννης Θάνος..........................................................Mixtapes
18:00 Μαρία ∆ηµητριάδου..............................Βουτιές στη Μουσική
20:00 Βασιλική Κοβάνη..................................Ας Χορέψουµε Λοιπόν
21:00 Αλκµήνη Παυλίδου ..........................................Ιατρικές Νότες
22:00 Τάσος ∆ενελάβας..........................................The Dude on Air

Μ
ία ακόµη ευχάρι-
στη έκπληξη
επεφύλαξε στο

κοινό του, ο δηµοφιλής
ραδιοφωνικός σταθµός
του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου, βγάζον-
τας πρόσφατα στον
«αέρα» του διαδικτύου
τρία νέα streams µε δια-
φορετικά µουσικά είδη,
παράλληλα µε τη ροή
του προγράµµατός του.
Τα κανάλια Non-Stop
Music, Έντεχνος και
Study and Relax αποτε-
λούν τρεις φρέσκιες και
νέες προτάσεις που
απευθύνονται σε ένα
ευρύ κοινό ακροατών.

Non-Stop Music
Η διαδικτυακή συχνότητα που θα γίνει η αγαπηµένη κάθε λάτρη
της καλής ξένης µουσικής. Μεγάλες επιτυχίες από το παρόν
και το πρόσφατο παρελθόν της ποπ, της ροκ, της ντίσκο και άλ-
λων δηµοφιλών µουσικών ειδών, που θα σας κρατούν καθηµε-
ρινή παρέα σε κάθε στιγµή της µέρας.

Έντεχνος
Ένα stream αφιερωµένο στο καλό ελληνικό τραγούδι. Αγαπη-
µένοι παλιοί και νέοι ερµηνευτές και µεγάλες ή και µικρότερες
επιτυχίες συναντιούνται σε αυτό το µουσικό κανάλι, που απευ-
θύνεται στους θιασώτες του έντεχνου και του καλού λαqκού τρα-
γουδιού. 

Study and Relax
Μια ξεχωριστή διαδικτυακή συχνότητα, µε διαφορετικά µουσι-
κά είδη που απευθύνεται σε όσους θέλουν να χαλαρώσουν ή
να µελετήσουν µετά µουσικής. Η καλύτερη συντροφιά κατά τη
διάρκεια του διαβάσµατος.

Το ανανεωµένο πρόγραµµα του Webradio ΕΑΠ είναι το παρακάτω:
Παράλληλα µε τα νέα streams, το αγαπηµένο πρόγραµµα του Webradio ΕΑΠ επανέρχεται ανανεωµένο, µε ζωντανές εκποµπές και podcast από φοιτητές και καθηγητές του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου. Όλες οι διαδικτυακές συχνότητες του Webradio ΕΑΠ είναι απαλλαγµένες από διακοπές για διαφηµίσεις και σας περιµένουν να τις γνωρίσετε, µε µια επίσκεψη στο Webradio.eap.gr.
Μαζί µε τα νέα stream όµως, επέστρεψε και το πρόγραµµα των εκποµπών του Webradio ΕΑΠ, που διαµορφώνεται από φοιτητές, καθηγητές και εργαζόµενους στο Ίδρυµα, οι οποίοι συµµετέ-
χουν σε αυτό µε εκποµπές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που σπανίζουν στο ελληνικό ραδιόφωνο.
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