Προς µία θεωρία
της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης1
- η εξέλιξη της πολυπλοκότητάς της
Αντώνης Λιοναράκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση συγκεκριµένων λογικών συστηµάτων, τα
οποία συνθέτουν µία θεωρία και µία φιλοσοφική θεώρηση της ανοικτής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Τα λογικά αυτά συστήµατα συγκροτούν µε επιστηµονικό και µεθοδολογικό τρόπο τα
µέτρα, τις πεποιθήσεις και τα αξιώµατα εκείνα, τα οποία θεωρητικά και εµπειρικά συνιστούν το
σκελετό εργασίας για µία θεωρία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το χαρακτηριστικό
γνώρισµα αυτού του σκελετού εργασίας είναι η ύπαρξη, η τεκµηρίωση, η ανάπτυξη και η εξέλιξη της
πολυπλοκότητάς του, όπως άλλωστε η πολυπλοκότητα κάθε θεωρίας.

1. ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Στο λεξικό του Μπαµπινιώτη η έννοια της θεωρίας ορίζεται ως «η γνώση του
πως γίνεται κάτι» ή πιο αναλυτικά «το σύνολο προτάσεων, υποθέσεων, αρχών, ιδεών
που είναι οργανωµένες σε ένα λογικό σύστηµα, το οποίο περιγράφει ή και ερµηνεύει ένα
φαινόµενο, γεγονός ή τρόπο δράσεως». Ένα λοιπόν σύνολο θέσεων, το οποίο απορρέει
από θεωρητικές και εµπειρικές προσεγγίσεις έχει τη δυναµική µίας συγκροτηµένης
θεωρίας. Μίας θεωρίας που έχει τη δυνατότητα να συνθέσει υποθέσεις, αρχές, ιδέες
και προτάσεις µε σκοπό να καταστεί ικανή να προσδιορίσει ένα περίγραµµα για την
ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό είναι το ζητούµενο της δικής µας
προσέγγισης. Να ορισθούν τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν τη θεωρία, την
οποιαδήποτε εκπαιδευτική θεωρία, αµέσως µετά να διερευνηθούν τα στοιχεία της
ΑεξΑΕ και τέλος να γίνει η σύνθεση των δύο. Η προσέγγιση αυτή εκ προοιµίου δεν
µπορεί να είναι στατική και µονόδροµη, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι τα
αποτελέσµατα της προσέγγισής µας θα είναι διαλεκτικά και αµφίδροµα. Η έννοια των
αξιωµάτων και η χρήση τους προς διερεύνηση και µορφοποίηση δεν µπορεί να
αντικατασταθεί από δογµατικούς προσδιορισµούς. Επίσης µέσα από την ανάλυση
των παραπάνω στοιχείων διαφαίνεται µία συνεχής αλλά δυναµική πολυπλοκότητα,
που είναι χαρακτηριστική σε κάθε προσπάθεια περιγράµµατος παιδαγωγικών και
εκπαιδευτικών ερµηνειών.
Μια ισχύουσα επιστηµονική θεωρία δεν µπορεί να έχει τη µορφή δόγµατος
(Russell B., 1971). ∆ιαµορφώνεται µέσα από συστοιχίες αξιωµάτων και
συλλογισµών, όπου αυτά συνθέτουν όλα τα τεκµήρια για να λειτουργήσει εµπειρικά
και θεωρητικά. Ταυτόχρονα αµφισβητείται διαρκώς από κάθε επιστηµονική γωνιά
και δοκιµάζεται στη πράξη έως ότου προταθεί µια νέα βελτιωµένη θεωρία που
εµπλουτίζει, αντικαθιστά ή διαφοροποιεί την υπάρχουσα.
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Στο µεγαλύτερο µέρος του κειµένου η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρουσιάζεται µέσα από την έννοια της
‘ανοικτής’ ως ΑεξΑΕ, έστω και αν σε ορισµένες περιπτώσεις θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ως ‘εξ αποστάσεως’
και µόνο. Η ‘ανοικτή’ διάσταση της εξ αποστάσεως δεν επισκιάζει, ούτε αλλάζει τη θεωρητική προσέγγισή µας.
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Ο Γ. ∆ήµου (1990) τονίζει, για τη διαµόρφωση της επιστηµονικής θεωρίας
ερµηνεύοντας τους Popper (1980) και Herrmann (1978), ότι «µόνο αν µια θεωρία έχει
καθιερωθεί και ισχύει, είναι δυνατό να εφαρµοστεί, δηλαδή να ανακαλυφθούν οι
τεχνολογικές (µεθοδολογικές πρακτικές2) της θέσης. Οι τεχνολογικές αυτές θέσεις,
δηλαδή τα πρακτικά µέτρα για τη λύση προβληµάτων, δεν είναι δυνατό να
προέρχονται από λογικό µετασχηµατισµό της θεωρίας. Ακόµα και στη περίπτωση που
υπάρχει µια ισχύουσα θεωρία για πρακτικά προβλήµατα, θα πρέπει οι λύσεις
(τεχνολογικές θέσεις) των προβληµάτων αυτών να ανακαλυφθούν µε έρευνα,
χωριστά από τη θεωρία, και όχι να εξαχθούν από αυτή µόνο ως λογική συνέπεια». Οι
τεχνολογικές θέσεις, οι οποίες ορίζουν και τη εµπειρική µεθοδολογία των γνωστικών
πεδίων, θα πρέπει να λειτουργήσουν, να εφαρµοστούν και να δοκιµαστούν, έτσι ώστε
να εναρµονιστούν µε τη ζητούµενη θεωρία. Το θέµα είναι, όπως συνεχίζει την
προσέγγισή του ο Γ. ∆ήµου, ότι σε περίπτωση δυσαρµονίας, ανάµεσα στη θεωρία και
τις τεχνολογικές θέσεις και µεθοδολογία, συµβαίνει ένα από τα δύο: ή η θεωρία δεν
είναι «αληθής» ή η τεχνολογία δεν έχει την αποδοτικότητα που η θεωρία
προϋποθέτει. Καταλήγει δε σηµειώνοντας ότι για κάθε ισχύουσα θεωρία θα πρέπει να
υπάρχει µια αποδοτική τεχνολογία, δοκιµασµένη εµπειρικά και µεθοδολογικά, ή
διαφορετικά, η κάθε αποδοτική τεχνολογία προϋποθέτει και µια ισχύουσα θεωρία.
Στην περίπτωση της ΑεξΑΕ, τις τελευταίες δεκαετίες µε εξαίρεση τις
θεωρητικές αναλύσεις του B. Holmberg (1986), δεν αναπτύχθηκε κάποια αναλυτική
φιλοσοφική προσέγγιση για τη διαµόρφωση µιας θεωρίας. Ίσως οι λόγοι ερµηνεύουν
και την έλλειψη γενικότερα συστηµατικών φιλοσοφικών αναλύσεων για µια θεωρία
της ΑεξΑΕ. Αυτοί οι λόγοι εστιάζονται στην ίδια της φύση της, όπου η γέννηση και
ιδιαίτερα η ανάπτυξη της ΑεξΑΕ προήλθε ως µία απόρροια αρκετών επιστηµονικών
και φιλοσοφικών θεωρήσεων και πρακτικών. Ενδεχοµένως, και όπως φαίνεται,
πράγµατι ξεκίνησε από τις επιστήµες της αγωγής, σύµπλευσε µε τις θεωρίες της
επικοινωνίας και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, εµπλουτίστηκε µε την ανάπτυξη
και τις νέες προσεγγίσεις των επιστηµών της αγωγής (συµβουλευτική, εκπαίδευση
ενηλίκων, αντιαυταρχική και συµµετοχική εκπαίδευση, δια βίου µάθηση, νέοι
προβληµατισµοί στις θεωρίες µάθησης και τεχνικές ή θεωρίες διδακτικής κ.α.), και
τέλος λογοδότησε για τα καλά µε τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας
(Σχήµα 1). Το προξενιό όµως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα και γάµος δεν επήλθε. Ο
κύριος λόγος είναι η συνέχιση, και τέλος, η ολοκλήρωση της αναζήτησης µίας
θεµατικής σύγκλισης ως προς την φύση της ΑεξΑΕ, καθώς και η οριοθέτηση και ο
προσδιορισµός της οντότητάς της, σε µια δοµηµένη, σαφή θεωρητική και εµπειρική
διάσταση.
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Επεξήγηση του συντάκτη του παρόντος κειµένου
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Επιστήµες της Αγωγής

Σχήµα 1
Από τη δεκαετία του 1980 θεωρητικοί της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (J. Bääth 1979, H. Perraton 1981, O. Peters 1983, D.
Stewart 1981, B. Holmberg 1986, D. Keegan 1983) προσπάθησαν να δηµιουργήσουν
τέτοια δεδοµένα, έτσι ώστε να διαµορφώσουν τις βάσεις για µια θεωρία της ΑεξΑΕ.
Ιδιαίτερα ο Holmberg (1986) αναφέρει ότι «µια θεωρία για την ανοικτή και εξ
αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί να οριστεί ως µια σειρά από υποθέσεις, οι οποίες
είναι συνυφασµένες λογικά µεταξύ τους στο να εξηγήσουν και να υπολογίσουν
γεγονότα. Οι υποθέσεις αυτές είναι του τύπου ‘εάν Α τότε Β’ ή ‘όσο περισσότερο Α
τόσο περισσότερο / λιγότερο Β’».
Η ραγδαία ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα επόµενα χρόνια
(1985 – 2000) πρόλαβε ανάλογες προσπάθειες. Το αποτέλεσµα διαµορφώθηκε άµεσα
από τις µεγάλες ταχύτητες ανάπτυξης της ΑεξΑΕ και δεν άφησε χρονικά περιθώρια
πολλών θεωρητικών αναλύσεων. Το ακαδηµαϊκό και ερευνητικό πλήθος
εµπλεκοµένων µε την ΑεξΑΕ αυξήθηκε κατακόρυφα µε την παράλληλη ανάπτυξη
των τεχνολογιών και τη δηµιουργία πολύ πιο άµεσων δεσµών µε την εκπαίδευση. Το
γεγονός και µόνο ότι ένα πλήθος ερευνητών και ακαδηµαϊκών από παράλληλα ή
συγγενή γνωστικά επιστηµονικά πεδία θεώρησαν την ΑεξΑε ως θετό τους παιδί, ή
κατά µια άλλη έννοια, ως συνέχιση των επιστηµονικών τους δραστηριοτήτων,
δηµιούργησε ένα νέο µικρόκοσµο µε έντονα τα σηµεία της έλλειψης σαφούς
επιστηµονικής ταυτότητας. Αυτός είναι ένας ιδιαίτερα ισχυρός λόγος που ένα µεγάλο
µέρος του επιστηµονικού πλήθους προέρχεται από διαφορετικές γνωστικές περιοχές
πέρα της κλασικής παραδοσιακής παιδαγωγικής. Τα αποτελέσµατα της νέας, από
άποψη επιστηµονικής ταυτότητας, χωροταξικής περιοχής έχουν οδηγήσει και
συνεχίζουν να οδηγούν στην ανάγκη αναζήτησης µιας ολοκληρωµένης άποψης προς
µια τεκµηριωµένη, δοµηµένη και σαφή θεωρία της ανοικτής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
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Ένας επί πλέον λόγος που οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση, όσο
αξιοπερίεργο και να ακούγεται, είναι ο ίδιος ο όρος του γνωστικού πεδίου ‘ανοικτή
και εξ αποστάσεως εκπαίδευση’. Οι τρεις όροι – κλειδιά ‘ανοικτή’, ‘εξ αποστάσεως’
και ‘εκπαίδευση’ και ιδιαίτερα οι δύο πρώτοι, είναι όροι που χρησιµοποιούνται µε
πλατιά έννοια, χωρίς ο χρήστης να αναγκάζεται να ανατρέξει σε ένα συγκεκριµένο
πλαίσιο πρακτικών εφαρµογών και θεωρητικών αναπτύξεων. Με ιδιαίτερη ευκολία
και χωρίς καµία επιστηµονική αναφορά γίνονται παραποµπές χρήσεων στους όρους
αυτούς. Τα θεσµοθετηµένα όργανα, όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, δεν
διαθέτουν µηχανισµούς ελέγχου για άλογη χρήση, αλλά ούτε τους αναλογεί τέτοιος
ρόλος. Προβληµατισµοί και προτάσεις για αλλαγή του όρου ‘ανοικτή και εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, ή τουλάχιστον προσαρµογή και επεξήγηση ή ερµηνεία δεν
είχαν την κατάλληλη ανταπόκριση, µε αποτέλεσµα το όλο θέµα να συνεχίζει να
υπάρχει και να προκαλεί συχνά παρερµηνείες.
2. Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ένα από τα πιο κοινά αποδεκτά ζητήµατα στην εκπαίδευση ήταν, και
εξακολουθεί να είναι σε εξαιρετικά µεγάλο βαθµό, το γεγονός ότι οι διδάσκοντες και
οι διδασκόµενοι θεωρούν τη µάθηση ως ένα προϊόν, το οποίο µεταφέρεται δια µέσου
της διδακτικής πράξης από µία πηγή σε µία άλλη, ή από µία περιοχή σε µία άλλη, ή
ακόµα από µία εµπειρική – φιλοσοφική διάσταση σε µία άλλη. Αυτοί οι άνθρωποι
πιστεύουν και διακηρύσσουν ακλόνητα ότι η διαδικασία της διδασκαλίας (και της
εκπαίδευσης γενικότερα) είναι η ‘µεταφορά της γνώσης΄ ή ‘η µεταβίβαση της
γνώσης’. Και όχι µόνο το πιστεύουν και το διακηρύσσουν, αλλά θεσµοθετούν και
αποφασίζουν τη λειτουργία και πράξη ολόκληρων εκπαιδευτικών συστηµάτων µε
βάση αυτή την αντίληψη. Γενιές και γενιές εκπαιδευτικών όλων των τύπων σε όλο
τον πλανήτη διαµόρφωσαν συνειδήσεις και πρακτικές βασισµένες στην αρχή των
‘συγκοινωνούντων δοχείων’, όπου οι γνώσεις, δηλαδή οι εµπειρικές και φιλοσοφικές
θεωρήσεις, από τις δεξαµενές των διδασκόντων µεταφέρονται δια της µαγείας της
διδασκαλίας στις δεξαµενές των διδασκοµένων.
Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις δεκάδων χρόνων, κοινωνικοί σχηµατισµοί και
επηρεασµοί που συνεισέφεραν στην πορεία των εκπαιδευτικών συστηµάτων, χιλιάδες
γραµµένες σελίδες από χέρια σοφών παιδαγωγών, φιλοσόφων και πολιτικών,
οδήγησαν ένα σύνολο ανθρώπινου δυναµικού στο χώρο της παιδείας για χρόνια στο
σηµείο µηδέν, δηλαδή πάλι στην αρχή, από εκεί που είχαν ξεκινήσει. Η αποθέωση
της αντίληψης για ‘τη µεταφορά της γνώσης’ ή τη ‘µεταβίβαση της γνώσης’ ορίζει
σήµερα όλο το σύστηµα της εκπαίδευσης και πολύ περισσότερο, όλο το ανθρώπινο
δυναµικό της παιδείας.
Η απλουστευµένη αυτή αντίληψη όπου µε έναν ιεροτελεστικό ή µυστικιστικό
τρόπο, στις παρυφές µιας µεταφυσικής διάστασης συντελείται η διαδικασία της
γνώσης, αποτελεί και τη µέγιστη κακοδαιµονία του χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Και
όχι µόνο αυτό: η διείσδυση της απλουστευµένης αυτής αντίληψης στη ραχοκοκαλιά
της εκπαιδευτικής πράξης για δεκαετίες δηµιούργησε ρίζες που κι αυτές µε τη σειρά
τους ορίζουν όλα, µα όλα, τα δρώµενα της παιδείας. Οι εξαιρέσεις δεν κάνουν τίποτα
άλλο παρά µονάχα να ατενίζουν µε ένα γραφικό τρόπο το ‘µπάχαλο’, το
απροσδιόριστο και το ανυπόφορο µιας αρρωστηµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας,
που η γιατρειά της ακόµα απασχολεί τους ερευνητές των εργαστηρίων που δεν έχουν
ανακαλύψει το αντίδοτό της.
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Είναι γεγονός ότι κατά διαστήµατα προτείνονται ‘παυσίπονα’ για να κάνουν
πιο δηµιουργική τη µεταφορά και µεταβίβαση της γνώσης. Η µεταφορά και
µεταβίβαση της γνώσης συντελείται πιο αποτελεσµατικά µε συµπαθητικές µεθόδους
που οµορφαίνουν τη µονοτονία του µονόλογου και δηµιουργούν ψευδαισθήσεις
διδακτικής αποτελεσµατικότητας. Ενδεχοµένως να υπάρχει ικανοποίηση και από τις
δύο πλευρές, των διδασκόντων και διδασκοµένων. Ίσως και οριακά αποτελέσµατα
µια διαδικασίας εµπλουτισµένης αποµνηµόνευσης των διδασκοµένων µε σχετική
διάρκεια. Κανείς δεν µπορεί να το αµφισβητήσει. Ορισµένες φωνές αντιρρήσεων θα
µπορούσαν να το επιβεβαιώσουν. Επιπρόσθετα, θα µπορούσαν κάποιοι να
ισχυριστούν τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων των διδασκοµένων µαζί µε την
ικανοποίησή τους. Αλλά είναι πράγµατι η µεταφορά και µεταβίβαση της γνώσης αυτό
που έχει συντελεστεί στις περιπτώσεις αυτές;
3. ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ‘ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ’, ΟΥΤΕ ‘ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ’. ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΤΕ;
Ο Γερµανός Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος
Ausubel (1968) αναφέρει
χαρακτηριστικά πάνω στις αρχές διδασκαλίας και συµβουλευτικής ότι «αν θα έπρεπε
να επικεντρώσω όλες τις αρχές της εκπαιδευτικής ψυχολογίας σε µια, θα έλεγα το
εξής: ο πιο σηµαντικός και µοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τη µάθηση ενός
µαθητή, είναι όλα αυτά που ο µαθητής ήδη γνωρίζει. ∆ιερευνήστε το και πράξτε
ανάλογα».
Η µάθηση δεν είναι προϊόν, το οποίο µεταφέρεται δια µέσου της διδακτικής
πράξης από µία πηγή σε µία άλλη, ή από µία περιοχή σε µία άλλη, ή ακόµα από µία
εµπειρική – φιλοσοφική διάσταση σε µία άλλη. ∆εν είναι µεταφερόµενο, ούτε
µεταβιβάσιµο είδος. Είναι προϊόν που ανακαλύπτεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο
µέσα από συγκεκριµένες πρακτικές και µεθόδους. Αυτό το εκπαιδευτικό αξίωµα είναι
το κλειδί της επιστηµονικής προσέγγισης της ΑεξΑΕ. Η διδακτική πράξη ενισχύει,
υποστηρίζει, βοηθά, κεντρίζει, ορίζει, συνθέτει, ερµηνεύει, αντανακλά, τεκµηριώνει,
αποδεικνύει, εν τέλει διδάσκει, αλλά αυτόνοµα δεν µαθαίνει. Η µάθηση δεν είναι
προϊόν διδακτικής πράξης, αλλά µαθησιακής.
Αυτού του τύπου οι διαδικασίες για τη διδακτική πράξη, η διαδικασία της
µάθησης και της διδασκαλίας, οι µεθοδολογικές ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και η σύγκλισή της µε άλλα επιστηµονικά πεδία που βρίσκεται σε φάση
εναρµονίσεων, προσδίδουν ένα σχετικά νέο µεθοδολογικό υλικό που αναζητά την
επιστηµονική του ταυτότητα. Η εποχή όπου οι επιστήµες είχαν ένα ξεκάθαρο
διαχωριστικό πλαίσιο µεταξύ τους και έδιναν την εντύπωση ξεχωριστών
επιστηµονικών µικρόκοσµων έχει πάψει εδώ και πολλές δεκαετίες. Ούτε αποτελεί
κάποια απαραίτητη ένδειξη ακαδηµαϊκής ή επιστηµονικής αυτοτέλειας η
ανεξαρτητοποίηση γνωστικών πεδίων. Με ανάλογη ιδιότητα και πλούσιες θεωρητικές
και εµπειρικές προσεγγίσεις η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση διεκδικεί το
δικό της επιστηµονικό πεδίο, το οποίο έχει ορίσει το κενό που προϋπήρχε, καθώς και
τις απαραίτητες προϋποθέσεις και κριτήρια για τη διαµόρφωση ενός θεµελιωµένου
επιστηµονικού πεδίου και µιας θεωρίας.
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4. ΑεξΑΕ : ΕΝΑ ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ήδη, θεωρητικοί της εκπαίδευσης (B.
Holmberg 1986, D. Keegan 1983) αναφέρουν και τεκµηριώνουν την ύπαρξη ενός
δοµηµένου και θεµελιωµένου επιστηµονικού πεδίου που ακούει στο όνοµα «εξ
αποστάσεως εκπαίδευση». Ο όρος «ανοικτή» συναντάται κυρίως στη λειτουργία των
ανοικτών πανεπιστηµίων µε διαφορετική εφαρµογή της στρατηγικής και πολιτικής
της εκπαίδευσης. Το επιστηµονικό πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που
περιγράφεται, ορίζεται από δύο ακαδηµαϊκές συντεταγµένες:
• την επιστηµονική έρευνα που συντρέχει στο συγκεκριµένο πεδίο, καθώς και
• τα προγράµµατα σπουδών στο ίδιο αντικείµενο ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων
Ο Holmberg (1986) αναφέρει ότι το 1982 (10 χρόνια πριν ψηφιστεί ο νόµος
Σουφλιά για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο) στο επιστηµονικό πεδίο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης αναγνωρίζονται δεκαπέντε ερευνητικά πεδία. Άλλωστε
είναι απαραίτητο όταν περιγράφεται ένα επιστηµονικό πεδίο, ταυτόχρονα να
εντοπίζονται οι σκοποί / στόχοι και το περίγραµµα της έρευνας για τη γνώση και
κατανόησή του. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της ένταξής του σε ακαδηµαϊκά
προγράµµατα σπουδών, να περιγράφεται και η εκπαιδευτική / παιδαγωγική του
διάσταση ως προς τη διδασκαλία του στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Η κατηγοριοποίηση που αποδίδει το 1982 σε ερευνητικά πεδία και εκπαιδευτικά
ακαδηµαϊκά προγράµµατα εντοπίζεται στα εξής γνωστικά θέµατα:
• Γενική ανάλυση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, φιλοσοφία και θεωρία
• Πτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και κίνητρα των σπουδαστών
• Σχεδιασµός προγράµµατος σπουδών και στόχοι των σπουδών
• Ανάπτυξη και δηµιουργία των προγραµµάτων σπουδών
• Μέσα
• Περιοδικά, όχι συνεχή αλληλεπιδραστικά επικοινωνιακά µαθήµατα
• ∆ια ζώσης µαθήµατα
• Συµβουλευτική
• Σχεδιασµός, οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
• Οικονοµικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
• Αξιολόγηση
• Ιστορία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε αναπτυσσόµενες χώρες
• Οδηγίες προς τους εκπαιδευτές – διδάσκοντες της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης
• Έρευνα στην έρευνα
Είναι ενδιαφέρον να µελετήσει κάποιος τα γνωστικά θέµατα της έρευνας της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης στα 1982 και να τα δει µέσα από το σηµερινό πρίσµα, όπου
πλήθος νέων στοιχείων, κυρίως της τεχνολογίας, αλλά όχι µόνο, έχουν προκύψει και
έχουν εµπλουτίσει το επιστηµονικό της πεδίο. Ασφαλώς τα πεδία έχουν διαµορφωθεί
και έχουν προκύψει πολυδιάστατα νέα σηµεία, ή ακόµα, κοινά σηµεία έχουν
αναδειχθεί µε ξεχωριστό ή διαφορετικό ρόλο.
Στα παραπάνω σηµεία ένα µεγάλο πλήθος από γνωστικές περιοχές ή και
επιστήµες έχουν διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην αξιοποίησή τους και στις
ακαδηµαϊκές τους πρακτικές. Προσεγγίσεις από το χώρο της εκπαίδευσης /
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παιδαγωγικών / επιστηµών αγωγής, από τη ψυχολογία, κοινωνιολογία, οργάνωση και
διοίκηση, οικονοµία, επικοινωνία, πληροφορική έχουν δώσει µια ώθηση στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές εφαρµογές
της.

5. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑεξΑΕ;
Σύµφωνα µε τον Popper (1980), ο στόχος των θεωρητικών και των ερευνητών
είναι να εντοπίσουν και να διερευνήσουν επεξηγηµατικές και ερµηνευτικές θεωρίες
µε βάση αληθινούς λογικούς συλλογισµούς. ∆ηλαδή, να διερευνήσουν θεωρίες, οι
οποίες περιγράφουν δοµηµένες ιδιότητες του κόσµου και οι οποίες µε τη βοήθεια
ορισµένων αρχικών προϋποθέσεων, µας επιτρέπουν να συµπεράνουµε νοήµατα που
απαιτούν ερµηνείες.
Ο Γ. ∆ήµου (1990) ερµηνεύοντας τα µοντέλα των Popper (1980), Albert
(1972) και Opp (1972), ορίζει την αναγκαιότητα ορισµένων προϋποθέσεων και
στοιχείων για να είµαστε σε θέση να θεµελιώσουµε µια επιστηµονική θεωρία.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, µια θεωρία θα πρέπει να είναι «αληθής», «να
πληροφορεί», να είναι «σαφής», να είναι της µορφής «εάν αυτό – τότε εκείνο» και
«απαλλαγµένη από κοινωνικούς και ηθικούς κανόνες και αξίες». Θα επανέλθουµε
όµως στις προϋποθέσεις και στα στοιχεία αυτά, αφού εξετάσουµε την προσέγγιση του
Holmberg (1986) ως προς τη διαµόρφωση µιας θεωρίας για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Η προσέγγιση του Holmberg µας ενδιαφέρει πρώτιστα για να
εξετάσουµε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως. Με βάση αυτά τα
χαρακτηριστικά που θα αναλυθούν θα πρέπει να προσεγγίσουµε τις προϋποθέσεις και
τα στοιχεία εκείνα που αναφέρει ο Γ. ∆ήµου, ώστε η µορφοποίηση του σκελετού
εργασίας να είναι έτοιµη προς διαµόρφωση. Κοµβικό σηµείο στις δύο προσεγγίσεις
είναι η συνοχή υποθέσεων του τύπου ‘εάν Α τότε Β’ ή ‘όσο περισσότερο Α τόσο
περισσότερο / λιγότερο Β’.
Θα ήταν τουλάχιστον άδικο να µην αναφέρουµε το γεγονός ότι η προσέγγιση
του Holmberg έχει διαµορφωθεί µε βάση τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπου
ίσχυαν ορισµένες προϋποθέσεις που διαµόρφωσαν και την φιλοσοφική του θεώρηση.
Με πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητας των λόγων αυτών θα πρέπει να σηµειώσουµε
ότι σειρά θεµελιακών αρχών και προϋποθέσεων του τότε, σήµερα έχουν διαµορφωθεί
και έχουν µια διαφορετική βαρύτητα. Αλλά και κάτι άλλο: σηµεία κλειδιά της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης που είχαν ορισθεί µε βάση το εκπαιδευτικό υπόβαθρο
αγγλοσαξονικών κοινωνιών του βορείου ηµισφαιρίου του πλανήτη και αποτελούσαν
αυτονόητο εκπαιδευτικό κριτήριο, δεν αποτελούν αυτονόητο εκπαιδευτικό κριτήριο
για τον νότιο ηµισφαίριο ή για άλλες περιοχές µε διαµετρικά αντίθετο εκπαιδευτικό
υπόβαθρο και ακαδηµαϊκό περιβάλλον.
Με βάση χαρακτηριστικά σηµεία για την οριοθέτηση µιας θεωρίας της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, ο Holmberg ορίζει τρεις κατηγορίες σηµείων που είναι τα
εξής:
• Γενικές αρχές
• Μέθοδοι και µέσα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
• Οργάνωση
∆εν θα σταθούµε στην ανάλυση των σηµείων αυτών διότι η συζήτηση και ο
διάλογος δεν θα µπορέσει να ενταχθεί στο παρόν κείµενο. Μπορούµε όµως να
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σταθούµε σε ορισµένα σηµεία, τα οποία έχουν διαµορφωθεί σε µεγάλο βαθµό τα
τελευταία χρόνια στο βασικό κορµό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δεν
αποτελούν λειτουργικό µέρος της προσέγγισης του Holmberg. Είναι χαρακτηριστική
και χρονικά κατανοητή η έλλειψη αναφοράς του σε θέµατα χρήσης των τεχνολογιών
της πληροφορίας και επικοινωνίας στη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Επίσης χαρακτηριστική, αλλά όχι κατανοητή, είναι η έλλειψη αναφοράς, όχι στην
αλληλεπίδραση των διδασκοµένων µε τον καθηγητή – σύµβουλο ή και το
εκπαιδευτικό ίδρυµα, αλλά η αλληλεπίδραση διδασκοµένων και διδακτικού υλικού.
Ενώ ο ίδιος αναφέρει τις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες των αναπτυγµένων χωρών, δεν
επικεντρώνει στα χαρακτηριστικά σηµεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως προς το
αλληλεπιδραστικό διδακτικό υλικό και γενικότερα στις µεθοδολογικές προϋποθέσεις
του υλικού. Το ακαδηµαϊκό περιβάλλον και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο έχει µια
βαρύτητα, της οποίας τους απόηχους έχουµε βιώσει και στην ελληνική
πραγµατικότητα. Αναφέροµαι, όπως φαίνεται και ο Holmberg το ίδιο, σε µια έλλειψη
δοµηµένης επιστηµονικής γραφής µε αναφορές στην αγγλοσαξονική µεθοδολογία
που εστιάζει στην επεξηγηµατικότητα και τη σαφήνεια του ακαδηµαϊκού λόγου.
Για λόγους ιστορικούς, γλωσσολογικούς, εκπαιδευτικούς, αλλά και
πολιτικούς, ανάλογη αντίληψη δεν είχε επικρατήσει τις τελευταίες δεκαετίες στον
ελλαδικό χώρο, µε αποτέλεσµα το αυτονόητο του δοµηµένου, σαφούς και
ερµηνευτικού γραπτού λόγου να αποτελεί στοιχείο µιας «ξενόφερτης» και ορισµένες
φορές «καχύποπτης» µεθοδολογίας και ακαδηµαϊκής πρακτικής. Τα παραδείγµατα
της εµπειρίας της ανάπτυξης διδακτικού έντυπου υλικού του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου επισφράγισε πολλές φορές την παραπάνω πρακτική µε απρόβλεπτα
προβλήµατα. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο ότι στην εµπειρία αυτή, το αυτονόητο και
ακαδηµαϊκά δεδοµένο σε χώρες του δυτικού κόσµου, στην Ελλάδα ανεδείχθη ως
αναγκαία προϋπόθεση δηµιουργίας έντυπου εξ αποστάσεως υλικού. Και ασφαλώς,
όπως φάνηκε στη πράξη, το άλλοθι της άγνωστης ανοικτής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης ήταν καθοριστικό και σε ένα µεγάλο βαθµό, αποδοτικό.
6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Επανερχόµαστε στην προσέγγιση του Γ. ∆ήµου (1990), ο οποίος ορίζει την
αναγκαιότητα ορισµένων προϋποθέσεων και στοιχείων για να είµαστε σε θέση να
θεµελιώσουµε µια επιστηµονική θεωρία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, µια θεωρία
θα πρέπει να είναι «αληθής», «να πληροφορεί», να είναι «σαφής», να είναι της
µορφής «εάν αυτό – τότε εκείνο» και «απαλλαγµένη από κοινωνικούς και ηθικούς
κανόνες και αξίες». Εµείς αυτό που κάνουµε είναι να εµφυτεύσοµε ορισµένα
δεδοµένα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα στοιχεία αυτά µε στόχο τη
διαµόρφωση της πρώτης χάρτας για µια θεωρία της ανοικτής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Η θεωρία για την ΑεξΑΕ είναι πρώτα απ’ όλα αληθής διότι οι θέσεις της µε
τις οποίες πληροφορεί και λειτουργεί ισχύουν. Ισχύουν δε διότι το ιστορικό της που
προσδιορίζεται σε πολλές δεκάδες χρόνια έχει λειτουργήσει αποδοτικά, έχει
εµπλουτιστεί ταυτόχρονα µε την πορεία της, αλλά και µε ιστορικές ανακαλύψεις κατά
τη διάρκεια της πορείας της (ραδιόφωνο, τηλεόραση, βίντεο, τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας, εµπλουτισµός εκδόσεων έντυπου υλικού,
αποτελεσµατικότητα σπουδών και συγκεκριµένων προγραµµάτων σπουδών,
αποδοτική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πράξης και µεθοδολογίας κ.α.). Με βάση το
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αυτόνοµο επιστηµονικό της πεδίο και τον εµπλουτισµό της από συγγενή
επιστηµονικά πεδία, η ΑεξΑΕ έχει λειτουργήσει αποτελεσµατικά χρησιµοποιώντας
συγκεκριµένα και δοκιµασµένα κριτήρια, µεθόδους και µέσα.
Η θεωρία για την ΑεξΑΕ πληροφορεί για όλη τη γκάµα των δραστηριοτήτων
της, για το γνωστικό αντικείµενο που πραγµατεύεται και για τις εκπαιδευτικές
συνθήκες και εµπειρικές εφαρµογές µε τις οποίες λειτουργεί. Οι έρευνες, οι
θεωρητικές προσεγγίσεις και οι ακαδηµαϊκές ολοκληρωµένες λειτουργίες της
συνθέτουν ένα γνωστικό πεδίο που σε πολύ µεγάλο βαθµό έχει δώσει δείγµατα
τεκµηρίωσης και επεξήγησης φαινοµένων, γεγονότων και προβληµάτων.
Η θεωρία για την ΑεξΑΕ είναι σαφής ως προς τους χειρισµούς διατύπωσης
της φυσιογνωµίας της και του περιεχοµένου της. Η προσφορά της στα σηµεία της
σαφήνειας είναι απεριόριστη από τη στιγµή που ξεκίνησε τη λειτουργία της στον
Ελλαδικό χώρο, έχοντας οριοθετήσει και ερµηνεύσει µια σειρά από έννοιες, λέξεις
κλειδιά, µαθησιακές και διδακτικές διαδικασίες, εκπαιδευτικούς όρους που
αποτελούν και τον κύριο κορµό των εργαλείων εφαρµογής της.
Η θεωρία για την ΑεξΑΕ είναι της µορφής «εάν αυτό – τότε εκείνο» διότι
είναι σαφές ότι ο παράγοντας «εάν» καθορίζει επακριβώς τον παράγοντα «τότε». Στο
σηµείο αυτό η διάσταση της µετρησιµότητας που λειτουργεί ως προϋπόθεση για την
αποτελεσµατικότητά της καθορίζει µία λογική συνοχή που ξεκινάει από τα θεωρητικά
και εµπειρικά σηµεία αναφοράς της. Η ΑεξΑΕ στη διαµόρφωση µιας ακαδηµαϊκής
εφαρµογής διατυπώνει τον παράγοντα «εάν αυτό» και διασφαλίζει τη διαθεσιµότητά
του στο να επιβεβαιώσει στη πράξη «τότε εκείνο».
Η θεωρία για την ΑεξΑΕ είναι απαλλαγµένη από κοινωνικούς και ηθικούς
κανόνες και αξίες και δεν χαρακτηρίζεται ως καλή ή κακή, ωφέλιµη ή όχι, πρέπουσα
ή όχι. Τουλάχιστον δεν αξιολογείται από την νοµοτέλειά της µε ηθικά ερωτήµατα
διότι ανεξάρτητα από κανόνες και αξίες λειτουργεί ως επιστηµονικό πεδίο µε
συγκεκριµένες εκπαιδευτικές εφαρµογές. Στην κοινωνική της ερµηνεία διαθέτει µια
δυναµική, η οποία της προσδίδει έναν κοινωνικό ρόλο και ευθύνη ως προς τους
στόχους της και την αποτελεσµατικότητά της. Η διαθεσιµότητά της στη δια βίου
µάθηση και η λειτουργικότητά της σε µία διαµόρφωση δηµοκρατικής πρακτικής στην
ανώτατη παιδεία, σε θέµατα προσβασιµότητας και ευέλικτης λειτουργία της προς
όφελος των µαθητών, ενδυναµώνει την παρουσία της και την αναγκαιότητά της.
Αυτή όµως η δυναµική που εκ προοιµίου διαθέτει, δεν επηρεάζει καθόλου τους
ηθικούς της κανόνες και την καθιστά ανεξάρτητη και αυτόνοµη στις επιστηµονικές
της δραστηριότητες και εφαρµογές.
Η πρώτη αυτή προσπάθεια διαµόρφωσης ενός περιγράµµατος θεωρίας για
την ΑεξΑΕ αποτελεί µια σύνθεση από θεωρητικές προσεγγίσεις και εµπειρικές
εφαρµογές που προκύψαν από το πρώτο στάδιο δηµιουργίας και εφαρµογής του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Αναµφίβολα η προσέγγιση αυτή αποτελεί ένα
πρώτο βήµα στη διαµόρφωση µιας θεωρίας της ΑεξΑΕ, η οποία όπως φαίνεται
ξεπερνά την παιδική της ηλικία και µέσα από έντονους προβληµατισµούς
διαµορφώνει ένα πρόσωπο µε επιστηµονικό κύρος και αποδεδειγµένη επιστηµονική
εφαρµογή. Τα µελλοντικά βήµατα θα εµπλουτίσουν την ακαδηµαϊκή της υπόσταση
και σίγουρο είναι ότι θα την καταστήσουν ακόµα πιο αποτελεσµατική. Άλλωστε η
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εκπαιδευτική πράξη της µε τα συνεπακόλουθά της σύντοµα θα ορίσει µια αναλυτική
και ερµηνευτική χάρτα της ΑεξΑΕ.
‘You who are on the road must have a code that you can live by
And so become yourself because the past is just a goodbye’
Grosby Still & Nash & Young
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