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Περί ληψη 

Εστιάζοντας ιστορικά στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας την περίοδο της εισόδου 

των νέων τεχνολογιών, παρατηρούμε ότι οι ερευνητές και οι μελετητές της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, είδαν μια μεγάλη και αναπάντεχη ευκαιρία μετασχηματισμού λόγω της 

εξέλιξης των ΤΠΕ (Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών) και της ένταξής τους στην 

καθημερινότητα του μέσου ανθρώπου. Η ευκαιρία για συνεργασία εξ αποστάσεως και 

σύνδεσης με γεωγραφικά απομακρυσμένα μέρη μέσω τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων 

μπορούσαν να επιτρέψουν την αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων για εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευτές, που ούτε καν είχαν φανταστεί μέχρι τότε. Επιπρόσθετα οι ευκαιρίες για 

συσσώρευση γνώσης και για ανάπτυξη της εκπαίδευσης  σε νέους δρόμους φάνταζαν 

επαναστατικές. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι εμπλεκόμενοι με την παραδοσιακή 

εκπαίδευση, με κύριο μέλημά τους, την ανάγκη για διερεύνηση του τρόπου που η νέα 

πραγματικότητα θα πρέπει να ενταχθεί στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να 

αξιοποιηθεί στο βέλτιστο βαθμό1. 

Μέχρι τότε (τέλη του 20ού αιώνα) το ψηφιακό περιεχόμενο δεν ήταν ακόμα ούτε πολύ, 

ούτε ελεύθερο (ανοιχτό) ούτε «πανταχού παρών» (ubiquitous), κυρίως λόγω του υψηλού 

κόστους των υποδομών, που είχε και ως αποτέλεσμα την μικρή διείσδυση των νέων 

τεχνολογιών στoν μέσο πολίτη. Η δυνατότητα που προσφερόταν πλέον, με την αρχή της 

νέας χιλιετίας, να δημιουργήσει κανείς ένα ψηφιακό πόρο (αντικείμενο) που θα μπορούσε 

να αποθηκευτεί οπουδήποτε και να προσπελαστεί – εν δυνάμει - από οποιονδήποτε με 

έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, ήταν κάτι μοναδικό. Ειδικά η ευκαιρία που 

θα μπορούσε να δοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο να προσπελάσει ένα τέτοιο αντικείμενο, 

«δανεισμένη» από τις κινήσεις ανοιχτού περιεχομένου και λογισμικού που είχαν ήδη 

σχηματιστεί λίγα χρόνια πριν, απέκτησε γρήγορα φανατικό κοινό. Και ως αποτέλεσμα 

είχαμε τη δημιουργία μιας δυναμικής με στόχο την προώθηση ανοιχτών εκπαιδευτικών 

πόρων. 

Σύντομα, η κίνηση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ) απέκτησε έναν εξέχοντα 

υπέρμαχο: τον εκπαιδευτικό, επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων 

Εθνών (UNESCO), όταν σε ένα σχετικό συνέδριο του 2002 πρωτοχρησιμοποιήθηκε ο 

σχετικός όρος (ΑΕΠ), και ορίστηκε ως: «εκπαιδευτικοί, μαθησιακοί και ερευνητικοί πόροι, 

που είναι δημόσια και ελεύθερα διαθέσιμοι, ή έχουν παραχθεί με δικαίωμα ελεύθερης 

χρήσης και επαναχρησιμοποίησης από όλους». Στη συνέχεια, άλλοι οργανισμοί και φορείς 

μπήκαν στο «κύμα» της νέας τάξης εκπαιδευτικών πραγμάτων, με πρωτεργάτη ανάμεσα σε 

πολλούς το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of 

Technology) το οποίο ξεκίνησε και το πρώτο σχετικό έργο για την παραγωγή ανοιχτού 

εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η Ευρώπη δεν έμεινε πίσω στην κίνηση αυτή. Έτσι στα 

Ευρωπαϊκά «καθ’ ημάς», ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

                                                           
1
 Θα πρέπει να καταγραφεί εδώ ότι ήδη από τις αρχές του 20

ου
 αιώνα, είχαν βρεθεί τρόποι να 

υποστηριχτεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μέρη που πραγματικά την είχαν ανάγκη όπως η 
αχανής Αυστραλία. Για περισσότερα βλ. και στο 
http://education.qld.gov.au/curriculum/distance/history.html  

http://education.qld.gov.au/curriculum/distance/history.html
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έχει πλέον αναγάγει την ανάπτυξη των ΑΕΠ και γενικότερα της ανοιχτής εκπαίδευσης σε 

κεντρική στρατηγική της (2014). 

Ιστορικά φαίνεται ότι η Ινδία ήταν η πρώτη χώρα που το 2007 ενέταξε τους ΑΕΠ στον εθνικό 

της σχεδιασμό για την εκπαίδευση (αν και στη συνέχεια, λόγω έλλειψης προϋπολογισμού, 

ο σχεδιασμός αυτός δεν υλοποιήθηκε). Στη συνέχεια η Ολλανδία, μια Ευρωπαϊκή χώρα, το 

2009 υιοθέτησε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη και αξιοποίηση ΑΕΠ σε όλα τα 

επίπεδα της εκπαίδευσης – αλλά όταν η χρηματοδότηση σταμάτησε μετά από πέντε έτη, το 

πρόγραμμα διακόπηκε και αυτό με εξαίρεση τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στις ΗΠΑ, το 

2011 ξεκίνησε ένα ισχυρά χρηματοδοτούμενο τετραετές πρόγραμμα για τη δημιουργία ΑΕΠ 

για τα κοινοτικά κολλέγια (community colleges). Παράλληλα, και ειδικότερα μετά την 

διακήρυξη του Παρισιού στο πρώτο παγκόσμιο συνέδριο για τους ΑΕΠ (2012)2 όλο και 

περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο υιοθέτησαν και προώθησαν σχέδια για την αξιοποίηση 

ΑΕΠ.  

Στην παρούσα εργασία καταπιανόμαστε με τη διερεύνηση του χώρου των ΑΕΠ, βασιζόμενοι 

κατά κύριο λόγο σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (δευτερογενής έρευνα). Όπως φάνηκε 

και εκ του αποτελέσματος, ο χώρος των ΑΕΠ (αλλά και της Ανοιχτής Εκπαίδευσης 

γενικότερα) έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, αλλά και όσων σχεδιάζουν 

και καθορίζουν το μέλλον της εκπαίδευσης. Έτσι τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική 

παραγωγή δημοσιεύσεων αλλά και άλλων σχετικών κειμένων πολιτικής (γκρίζα 

βιβλιογραφία, κ.α.) που παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον.  

Στόχος της εργασίας ήταν να διερευνηθεί ειδικότερα: ποια είναι η θέση των ΑΕΠ στο 

μάλλον θολό ακόμα τοπίο της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, τι 

υπόσχονται και τι προσφέρουν, ποιοι παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν την εξέλιξή 

τους, ποιες είναι οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις εφαρμογής τους και αν τελικά το μοντέλο 

ανάπτυξής τους (εφόσον υφίσταται) είναι βιώσιμο. Και όλα αυτά ξεκινώντας  από την 

εκπαίδευση γενικότερα, εστιάζοντας όμως τελικά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

Τα αποτελέσματα της εργασίας φαίνεται να φωτίζουν κάποιες πτυχές του οικοσυστήματος 

που δημιουργείται, αλλά γενούν και επί πλέον ερωτήματα. Αυτό ισχύει επειδή πράγματι 

τεκμαίρεται ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο «αλλαγής παραδείγματος» 

(paradigm shift) στο χώρο αυτό και όλοι οι εμπλεκόμενοι από την δική τους οπτική γωνία, 

προσπαθούν να αποκρυσταλλώσουν και να προσδιορίσουν την επόμενη μέρα. Έτσι, για 

παράδειγμα, το 2012 στο Παρίσι υπήρξε ένας μάλλον υπέρμετρος ενθουσιασμός, στο 

πλαίσιο του οποίου προσκλήθηκαν οι κυβερνήσεις των χωρών να «υποστηρίξουν την 

ανάπτυξη ΑΕΠ διαθέτοντας ελεύθερα το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που αναπτύσσεται με 

δημόσια χρηματοδότηση» με στόχο μια ποιοτικότερη εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. 

Όμως στη συνέχεια έγινε κατανοητό ότι απλά και μόνο οι προτροπές δε φτάνουν αλλά 

χρειάζονται περισσότερες και δυναμικότερες υποστηρικτικές ενέργειες, ευαισθητοποίηση 

και συναντίληψη, σε σχέση με τους στόχους και τους σκοπούς της κίνησης. Έτσι μετά από 

πέντε χρόνια από τη δήλωση του Παρισιού, το 2ο συνέδριο για τους ΑΕΠ που θα γίνει στην 

                                                           
2
 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-

educational-resources/what-is-the-paris-oer-declaration/  

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-is-the-paris-oer-declaration/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-is-the-paris-oer-declaration/
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Λουμπλιάνα της Σλοβενίας (9/2017)3, έχει ως υπότιτλο: «από την δέσμευση στη δράση». 

Ίσως με λίγο περισσότερη δόση αυτοκριτικής, θα ταίριαζε να τιτλοφορηθεί και: «από τον 

ενθουσιασμό στην ωριμότητα».   

                                                           
3
 http://www.oercongress.org/  

http://www.oercongress.org/
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Abstract 

Focusing on the historical evolution of the educational process with the advent of new 

technologies, we observe that: Researchers and scholars of distance learning have seen a 

great and unexpected opportunity for transformation due to the evolution of ICT and their 

integration into everyday life of the average citizen. The opportunity for remote 

collaboration and connection to distant locations through telecommunication links could 

allow the use of innovative methods for educators and trainers who had not imagined even 

in their best dreams. Additionally, the opportunities for knowledge accumulation and 

education development seemed revolutionary. In the same context, those involved in 

traditional education focused mainly on the need to explore how the new reality should be 

integrated into the daily educational process in a way that best exploits it. 

Until then (the end of the 20th century), digital content was not much, neither free nor 

ubiquitous, mainly due to the high cost of its infrastructure and the small penetration of new 

technologies in the public. The ability, with the beginning of the new millennium, to create a 

digital resource that could be stored anywhere and accessed by anyone with a computer 

connected to the Internet was something unique. Moreover, the chance to give everyone 

the opportunity to access such an object, "borrowed" from the open content and software 

movements, quickly acquired a fanatical audience. 

At this point, the movement of open educational resources (OER) gained a prominent 

proponent of UNESCO itself when a relevant term (OER) was first coined at a conference in 

2002 and it was given the following content: “teaching, learning, and research resources that 

reside in the public domain or have been released under an intellectual property license that 

permits their free use and re-purposing by others”. And then, other organizations and 

institutions entered the "wave" of the new paradigm, with the MIT (Massachusetts Institute 

of Technology), being among the first to start an initiative. In Europe, it is of particular 

interest that the European Commission has now made OER growth and, more generally, 

open education in its central strategy (2014). 

Historically, India was the first country to have OER in its national planning in 2007 (although 

this plan was not implemented due to lack of budget). Then the Netherlands, a European 

country, adopted in 2009 a strategic planning for the development and exploitation of OER 

at all levels of education - but when the funding stopped after five years, the program was 

suspended with only continuity in secondary education. In the US, in 2011, the Obama 

administration started a highly funded four-year program for generating OER for community 

colleges. At the same time, especially after the Paris Declaration on OER (2012), more and 

more countries around the world have adopted and promoted projects for the use of OER. 

In the present thesis, we investigate the area of OER, based on a review of the literature 

(desk research). As we have seen from the result, the area of OER (but also of Open 

Education in general) has attracted the interest of researchers as well as those who plan and 

design the future of education. Thus, in recent years, there has been a significant production 
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of publications and other relevant policy papers (gray literature, etc.) of considerable 

interest. 

The aim of the thesis is to investigate: what is the position of OER in the new landscape of 

new technologies in education, what are they promising and what they offer, what factors 

seem to influence their evolution, what the pedagogical prerequisites for their 

implementation are and, whether their business model (if any) is sustainable. And always 

having in mind the education in general, but ultimately focusing on Adult Education. 

The results of the work may illuminate some aspects of the ecosystem being created, but 

they also give rise to additional questions. This is because we really seem to be in a 

transitional period of paradigm shift in this space and all those involved from their own 

perspective are trying to crystallize and identify the next day. So it seems that in the 

beginning there was an exaggerated enthusiasm that was obvious in Paris’ declaration in 

which called governments worldwide to "openly license publicly funded educational 

materials for public use" with the aim of broaden access to inclusive and equitable quality 

education. However, in the next years it was understood that just the prompts are not 

enough, but more and more supportive actions, awareness and understanding of the aims 

and purposes of the movement are needed. Thus, five years after the Paris Declaration, the 

2nd Congress to be held in Ljubljana, Slovenia (9/2017), has as a subtitle: "From 

Commitment to Action". Perhaps with a little extra dose of self-criticism, it would fit to be 

titled: "From enthusiasm to maturity."  
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Ευχαριστίες 
Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή, θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη αναδρομή στο «πώς 

φτάσαμε ως εδώ». 

Κάπου δεκαπέντε χρόνια πριν, επελέγην ως μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ, στην κατεύθυνση της 

Πληροφορικής και ειδικότερα στην εισαγωγική ενότητα ΠΛΗ10. Η ενασχόλησή μου εκεί (για 

περισσότερα από 12 χρόνια) υπήρξε μια εξαιρετική εμπειρία: Παρακολούθησα από κοντά την 

εξέλιξη του ανοιχτού πανεπιστημίου στη χώρα μας, βοήθησα σε αρκετά πράγματα ως ενεργό μέλος 

του και ήρθα σε επαφή με πολλούς ΣΕΠ (30 μέλη είχε η ΟΔΕ της ΠΛΗ10, ενώ έφτασε τα 40 λίγο 

πριν αποχωρήσω) και ακόμα περισσότερους φοιτητές. Όλα αυτά τα χρόνια όμως, κάτι με ενοχλούσε 

εσωτερικά – κάτι που δεν μπορούσα να κατανοήσω πλήρως – ίσως και λόγω της αμιγώς θετικής 

σκέψης (ως απόρροια της θετικής κατεύθυνσης σπουδών που είχα;) που με διακατείχε: ενώ λόγω 

σπουδών αισθανόμουν πλήρως ανταγωνιστικός στα επιστημονικά θέματα της ενότητας, ήταν αρκετές 

οι φορές που δεν είχα απαντήσεις σε άλλα ζητήματα που έθεταν οι φοιτητές (και είχαν προφανώς 

σχέση με τις προσωπικές τους ανασφάλειες, ερωτηματικά, απόψεις, στόχους, κ.α.).  Όταν λοιπόν 

έφτασε η ώρα και για μια σειρά από λόγους σταμάτησα να υπηρετώ ως μέλος ΣΕΠ, ήταν ίσως η 

κατάλληλη στιγμή – είχα ωριμάσει – για να εντοπίσω το πρόβλημα: δεν είχα ικανές «βάσεις» σε 

θέματα «εκπαίδευσης ενηλίκων». Και όσο και αν είχα προσπαθήσει να καλύψω τις αδυναμίες μου, 

αυτό δεν είχε λειτουργήσει ικανοποιητικά. 

Έκανα αίτηση λοιπόν στο μεταπτυχιακό της Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΕΑΠ και την επόμενη 

χρονιά (!) βρέθηκα από τη θέση του ΣΕΠ στην απέναντι πλευρά: αυτή του φοιτητή (γι αυτό θα γράψω 

κάποτε ένα βιβλίο…. ελπίζω με κάποια ενδιαφέροντα πράγματα) – κάτι που εσκεμμένα αποσιωπούσα μιας 

και θεωρούσα ότι θα με φέρει σε δύσκολη θέση (βλέπετε αναγνώριζα εύκολα σε κάποιους – ευτυχώς 

τους λιγότερους - συναδέλφους κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά…). Τα χρόνια πέρασαν, 

κατάφερα να ανταποκριθώ θετικά στις απαιτήσεις των Θ.Ε. του μεταπτυχιακού και έφτασα σήμερα 

να γράφω το κομμάτι αυτό. Είδα τα θετικά (πολλοί εμπνευσμένοι καθηγητές που δίδασκαν πράγματι 

σε ενήλικες και με τους οποίους επικοινωνούσες και σε καταλάβαιναν) αλλά και τα αρνητικά (κάποιοι 

που νόμιζαν ότι κάνουν διάλεξη στο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου τους, προβλήματα με τα 

ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας – αν και είχαν βελτιωθεί από τότε που τα άφησα εγώ, μια Θ.Ε. που 

ξεκίνησε με έναν καθηγητή ο οποίος στη συνέχεια διορίστηκε στο Υπ. Παιδείας και αναγκάστηκε να 

σταματήσει από το ΕΑΠ χωρίς να μας είπε ούτε «γεια» (!), ενώ η αντικαταστάτης του προφανώς και 

δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ακόμα τμήμα που της φόρτωσαν, κ.α.).  

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας ήταν ότι μετά από τέσσερα χρόνια, κατάλαβα καλά τι έλειπε στην 

δική μου περίπτωση: η Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να την 

παίρνουμε ανάλαφρα. Η ΕΚΕ έχει αρχές, θεωρητικό υπόβαθρο, τεχνικές και καλές πρακτικές, 

διαδικασίες. Το ότι απλά διδάσκει κάποιος σε ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα, δεν τον κάνει κατ΄ ανάγκη 

ικανό να διδάξει και σε ενήλικες φοιτητές. Επί πλέον θα πρέπει να τονίσω εδώ, ότι κατά την ταπεινή 

άποψή μου, οι αρχές σε θέματα ΕΚΕ είναι πολύ πιο σημαντικές για τους διδάσκοντες στο ΕΑΠ από 

τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Όμως ας τα αφήσουμε αυτά κατά μέρος (είπαμε, θα τα γράψω κάπου αλλού). Τελειώνοντας αυτό το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους καθηγητές που 

μας αντιμετώπισαν ως ενήλικες και μας δίδαξαν με την πράξη τους να μπορούμε να σταθούμε ως 

εκπαιδευτές ενηλίκων. Και συγκεκριμένα αυτούς που είχα την τύχη να συναντήσω εγώ δηλαδή τον Γ. 

Βρεττό και την Γ. Μέγα. 

Στη συνέχεια αισθάνομαι ότι πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γ. Παναγιωτόπουλο, βασικό 

επιβλέποντα της διπλωματικής μου εργασίας. Η ευχαριστία αυτή δεν είναι τυπική. Είναι ουσιαστική: 
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α) επειδή πίστεψε στο αρχικό θέμα που είχα επιλέξει, β) επειδή μου έκανε ουσιαστικές παρατηρήσεις 

σε σχέση με τον τρόπο εργασίας και τέλος γ) επειδή, διακρίνοντας ίσως καλά και έγκαιρα τα 

προτερήματα και τις αδυναμίες μου, μου έδωσε τον απαραίτητο χώρο να εργαστώ και να 

προχωρήσω. Παράλληλα, θα πρέπει να ευχαριστήσω και την κα Α. Δακοπούλου, 2η επιβλέπουσα της 

παρούσας εργασίας. 

Τέλος, έχοντας καταλάβει τι σημαίνει να είσαι φοιτητής στο ΕΑΠ (ενώ μέχρι πρότινος γνώριζα μόνο 

την πλευρά του ΣΕΠ) και ότι απορρέει από αυτό, πρέπει να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, από 

την οποία «δανείστηκα» πολύτιμο χρόνο για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα με τις σπουδές. Δεν 

μπορώ να μην αναφέρω εδώ, το σχόλιο των παιδιών μου που συχνά – πυκνά επαναλάμβαναν: «πάλι 

εργασία έχεις να τελειώσεις μπαμπά;». 

Εν κατακλείδι, η φοίτησή μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

του ΕΑΠ, θεωρώ ότι ήταν μια καλή επιλογή, και σύμφωνη με την αρχή της ανάγκης για δια βίου 

μάθηση που ενστερνίζομαι απόλυτα. Δυστυχώς το τελευταίο, δεν είναι κοινό κτήμα στην σύγχρονη 

Ελληνική κοινωνία, ούτε καν σε οργανισμούς που θέλουν να εμφανίζονται ως πρωτοπόροι και 

καινοτόμοι. Και θα πρέπει όλοι να δουλέψουμε ώστε πράγματα που θεωρητικά τα πιστεύουμε και 

πρακτικά τα βλέπουμε να γίνονται σε κράτη Ευρωπαϊκά, να γίνουν πραγματικότητα και για τη χώρα 

μας. 
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Δημοσιεύσεις 
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκαν/έχουν γίνει 

αποδεκτές, οι παρακάτω εισηγήσεις – παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια: 

1. Βαγγελάτος, Α. & Παναγιωτόπουλος, Γ. (2017). Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι: 

προσέγγιση της παρούσας κατάστασης μέσα από βιβλιογραφική έρευνα. Νέος 

Παιδαγωγός, Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Παιδαγωγό του σήμερα, Αθήνα, 1-2 

Απριλίου 2017.  

2. Βαγγελάτος, Α.,  Παναγιωτόπουλος, Γ. & Αγγελόπουλος, Π. (2017). Ανοιχτές Άδειες: 

Απαραίτητη Προϋπόθεση για το Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο. 9ο Συνέδριο 

ΤΠΕ Σύρου, Σύρος, 28-30 Απριλίου 2017.  

3. Βαγγελάτος, Α. & Παναγιωτόπουλος, Γ. (2017). Ποιότητα και Ανοιχτό Εκπαιδευτικό 

Περιεχόμενο: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 11ο Πανελλήνιο Καθηγητών 

Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση – Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις», Χαλκίδα, 5-7 Μαΐου 2017.  

4. Βαγγελάτος, Α. & Παναγιωτόπουλος, Γ. (2017). Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην 

Ελληνική Πραγματικότητα. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: 

Θεωρία και Πράξη. Αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο», 

Αθήνα, 19-20-21 Μαΐου 2017.  

5. Βαγγελάτος, Α. & Παναγιωτόπουλος, Γ. (2017). Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και 

Εκπαίδευση Ενηλίκων: τι μας διδάσκει η μέχρι σήμερα πρακτική, τι πρέπει να 

προσέξουμε για το μέλλον; 6o Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, Αθήνα, 23-25 Ιουνίου 2017. 

6. Βαγγελάτος, Α. & Παναγιωτόπουλος, Γ. (2017). Σε τι βαθμό η ανάπτυξη των 

ανοιχτών δεδομένων επηρεάζει την ορολογική έρευνα; 11ο Συνέδριο: Η πύλη για 

την Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2017. 

7. Βαγγελάτος, Α. & Παναγιωτόπουλος, Γ. Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και 

Εκπαίδευση Ενηλίκων: τι μας διδάσκει η μέχρι σήμερα πρακτική, τι πρέπει να 

προσέξουμε για το μέλλον; 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοιχτή και Εκ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση (ICODL 2017), Αθήνα,  23-26 Νοεμβρίου 2017. 
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15 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η «ανοιχτή εκπαίδευση» έχει διεισδύσει τα τελευταία χρόνια στην καθημερινότητά μας σε 

όλες τις μορφές και εκφάνσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εστιάζοντας στην 

εκπαίδευση ενηλίκων εντοπίζουμε ότι έχει γίνει κεντρικός στόχος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής: το 2013 ψηφίζεται ο κανονισμός4: «Άνοιγμα της εκπαίδευσης: καινοτόμοι 

μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για όλους, μέσω νέων τεχνολογιών και ανοιχτών 

εκπαιδευτικών πόρων - ΑΕΠ (open educational resources)» με σκοπό «να φέρει την 

ψηφιακή επανάσταση στην εκπαίδευση» παρεμβαίνοντας: α) στα ανοιχτά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα, β) στους ΑΕΠ και γ) στη συνδεσιμότητα και καινοτομία.  

Ωστόσο, αν και υπάρχει ένα αυξανόμενος ρυθμός ανάπτυξης, οι ΑΕΠ παράγονται συνήθως 

σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών (κυρίως αγγλικά) και χρησιμοποιούνται από 

συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης (ιδίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση) και για 

ορισμένες ειδικότητες (π.χ. Πληροφορική). Επί πλέον φαίνεται ότι η χρήση ΑΕΠ (ειδικότερα 

στην Ευρώπη) εξακολουθεί σήμερα να είναι υπερβολικά αποσπασματική και χωρίς επαρκή 

αποδοχή, υποστήριξη και συνέχεια.  

Επιπλέον, έστω και με τους προβληματισμούς αυτούς, ενώ η υιοθέτηση των ΑΕΠ στη 

σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια) και την ανώτερη/ανώτατη 

εκπαίδευση στην Ευρώπη κερδίζει έδαφος σταθερά, το δυναμικό των ΑΕΠ σε σχέση με τη 

συμβολή σε βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους, δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ), σε μεγάλο βαθμό επειδή εξακολουθεί να υπάρχει μικρή 

εμπειρία (evidence) για το πώς μπορούν οι ΑΕΠ να αξιοποιηθούν πλήρως. Σε σύγκριση με 

άλλους τομείς της εκπαίδευσης, η εκπαίδευση ενηλίκων έχει το χαμηλότερο επίπεδο 

ανάπτυξης ΑΕΠ. Μερικοί από τους λόγους για την πραγματικότητα αυτή σκιαγραφούνται σε 

σχετική μελέτη για λογαριασμό του Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) της 

ΕΕ που σχολιάζεται στη συνέχεια, όμως ενδιαφέρον είναι να εντοπιστεί ένας από αυτούς: 

«η κλασσική - δασκαλο-κεντρική παιδαγωγική προσέγγιση που προβλέπεται από τις 

περισσότερες πρωτοβουλίες ΑΕΠ δεν ταιριάζει ιδιαίτερα με τις ανάγκες των ενήλικων 

εκπαιδευομένων». 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αρχικά προσεγγίζουμε ιστορικά την εξέλιξη των 

ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Στη συνέχεια εξετάζεται η σημερινή κατάσταση  των ΑΕΠ 

σε σχέση με την ανοιχτή εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων ειδικότερα. Ακόμη 

διερευνώνται οι προϋποθέσεις ώστε το ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο να είναι 

«ορατό», διαθέσιμο, αξιοποιήσιμο και ευρέως προσβάσιμο, καθώς και οι χρήστες, 

διδασκόμενοι και διδάσκοντες, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές, να είναι ικανοί να βρουν 

και να αξιοποιήσουν σχετικούς πόρους, όντας βέβαιοι για την υψηλή τους ποιότητα.  

Επιπλέον διερευνάται η ύπαρξη τεχνικών εργαλείων, όπως π.χ. ανοιχτά πρότυπα ποιότητας, 

ώστε να βοηθηθούν οι δημιουργοί ΑΕΠ να ενισχύσουν την προβολή της ποιότητας, της 

διαδικασίας δημιουργίας και του ίδιου του πόρου. Τέλος συζητούνται υπάρχοντα μοντέλα 

βιωσιμότητας και εφαρμογής των ΑΕΠ που μπορούν να καταστήσουν τους ΑΕΠ και την 

ανοιχτή εκπαίδευση γενικότερα, μια πραγματικότητα στα ερχόμενα χρόνια. 

                                                           
4
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0654  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0654
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Η μεθοδολογία που αξιοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας είναι η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας (γνωστή και ως «δευτερογενής έρευνα», ή και «έρευνα γραφείου» - desk 

based research). Πο συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν επιστημονικές εργασίες από διάφορες 

πηγές (βλ. επόμενα), μελέτες και κείμενα στρατηγικής και αφού αξιολογήθηκαν στη 

συνέχεια μελετήθηκαν, συνδυάστηκαν, συντέθηκαν και έτσι προέκυψαν τα συμπεράσματα 

που περιγράφονται στην εργασία. 

Στα επόμενα της παρούσας διατριβής: Αρχικά δίνονται οι βασικοί ορισμοί των εννοιών και 

προσδιορίζεται το πεδίο. Στη συνέχεια περιγράφεται η μεθοδολογική προσέγγιση που 

ακολουθήσαμε. Κατόπιν εισάγονται αναλυτικά: α) οι Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι, β) οι 

Ανοιχτές άδειες και γ) το χαρακτηριστικό της ποιότητας του ανοιχτού περιεχομένου. Έπειτα, 

προσεγγίζουμε τους ΑΕΠ σε σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων, περιγράφοντας την 

Ελληνική πραγματικότητα και συζητώντας θέματα βιωσιμότητας και άλλους 

προβληματισμούς. Η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα, τις μελλοντικές κατευθύνσεις 

που διαφαίνονται σήμερα καθώς και την βιβλιογραφία.  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 
 

Αναδιανομή  Redistribution  

Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι ΑΕΠ Open educational resources ΟΕR 

Ανοιχτή Εκπαίδευση ΑΕ Open Education ΟΕ 

Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα ή 
Ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό 

 Open Courseware OCW 

Αποθετήρια Εκπαιδευτικών 
Αντικειμένων 

ΑΕΑ Learning Objects Repositories LOR 

Ανοιχτές Εκπαιδευτικές 
Διαδικασίες/Πρακτικές 

ΑΕΔΠ Open Educational Practices OEP 

Ανοιχτότητα  Openness  

Ανοιχτό Περιεχόμενο  Open Content  

Αξιόπιστα δίκτυα  Trusted Networks  

Αυτόνομη Μάθηση  Independent Learning  

Βίντεο Συνεχούς Ροής  Streaming Video  

Γκρίζα Βιβλιογραφία  Grey Literature  

Διανοητικό Κεφάλαιο, Διανοητική 
Ιδιοκτησία 

ΔΚ Intellectual Property IP 

Διατήρηση  Retain  

Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΚΕ Adult Education AE 

Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό 
Ανοιχτού Κώδικα 

ΕΛΛΑΚ Free and Open Source 
Software 

FOSS 

Επιγραμμικός, διαδικτυακός  Online  

Έρευνα Γραφείου  Desk Based Research  

Επαναχρησιμοποίηση  Reuse  

Ιστοχώρος, Ιστότοπος, δικτυακός 
τόπος 

 Website  

Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά 
Μαθήματα 

ΜΑΔΜ Massive Open Online Courses MOOCs 

Μάθηση βασισμένη σε πόρους  Resource based Learning  

Ομότιμος  Peer  

Διάχυτος υπολογισμός ή Πανταχού 
Παρών Υπολογισμός 

 Ubiquitous Computing UC 

Πανταχού Παρόντα Συστήματα 
Διαχείρισης Μαθημάτων 

 Ubiquitous Course 
Management Systems 

UCMS 

Προσαρμογή ή Αναθεώρηση  Revise  

Πληθοπορισμός  Crowdsourcing  

Συλλογική Νοημοσύνη  Collective Intelligence  

Συνδυασμός  Remix  

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 
Εξέλιξη 

 Continuous Professional 
Development  

CPD 

Σύστημα Διαχείρισης Μαθήματος ΣΔΜ Course Management System CMS 

Συσσωρευτής  Aggregator  

Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών 

ΤΠΕ Information and 
Communication Technologies 

ICT 

Ψηφιακό Ηχομήνυμα  Podcast  
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ΟΡΙΣΜΟΙ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Open Educational Resources) 
Οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) όπως αποδίδεται στην Ελληνική γλώσσα ο όρος 

“Open Educational Resources (OER)” είναι «εκπαιδευτικό, μαθησιακό και ερευνητικό υλικό . 

. . που βρίσκεται δημοσιευμένο ελεύθερα (public domain) ή έχει  διατεθεί με ανοιχτή άδεια 

(open license) και επιτρέπει την χωρίς κόστος πρόσβαση, χρήση, προσαρμογή και 

αναδιανομή από άλλους» (2012 Paris OER Declaration, 2012).  

Ο ορισμός αυτός, αποτελεί μια παραλλαγή του αρχικού που υιοθετήθηκε από την UNESCO 

το 2002 (UNESCO, 2002, σελ. 6), και αντανακλά τη δέσμευση: το εκπαιδευτικό υλικό να 

διατίθεται ελεύθερα και χωρίς κόστος στους παντός φύσης εκπαιδευόμενους ανά τον 

κόσμο, μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα είναι χρήσιμο λόγω της 

υψηλής ποιότητάς του. Επιπρόσθετα με βάση τα τέσσερα βασικά δικαιώματα που 

χορηγούνται στους χρήστες μέσω των σχετικών ανοιχτών αδειών (βλ. σχ. Κεφάλαιο), οι 

τελευταίοι μπορούν το περιεχόμενο αυτό να το επαναχρησιμοποιήσουν, διαμοιράσουν, 

προσαρμόσουν και να το συνδυάσουν (4R: Reuse, Revise, Remix και Redistribute) για 

τεχνολογικούς, πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς. Όσον αφορά στο είδος 

του περιεχομένου, σε αυτά περιλαμβάνεται μια ευρεία γκάμα υλικών: ήχος, εικόνα, βίντεο, 

κείμενο, ψηφιακά ηχομηνύματα (podcasts), βιντεοπαιχνίδια (video games), κ.α. 

(Βαγγελάτος & Παναγιωτόπουλος, 2017α). 

Αν συνδέσουμε τα παραπάνω με τις λοιπές τεχνολογικές εξελίξεις στη σύγχρονη 

πραγματικότητα, με πολλούς τρόπους οι ΑΕΠ είναι μια φυσική απόρροια αρκετών 

κοινωνικών τάσεων των τελευταίων χρόνων. Μια τέτοια τάση περιλαμβάνει κινήσεις προς 

το ανοιχτό περιεχόμενο, οι οποίες προσπαθούν να απελευθερώσουν την έρευνα, την 

τεχνολογία, τα δεδομένα κυβερνητικών/δημόσιων οργανισμών, την επιστήμη αλλά και 

δεδομένα εμπορικού ενδιαφέροντος που περιορίζουν την πρόσβαση μέσω αδειών και 

απαίτησης για καταβολή αντιτίμου. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν αποδειχθεί ότι είναι 

επιζήμιοι για τους ερευνητές, τους ακαδημαϊκούς και γενικότερα την εκπαιδευτική 

κοινότητα, αλλά και τους επιστήμονες πληροφορικής και δεδομένων, όπως και το ευρύ 

κοινό που χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος της έρευνας που λαμβάνει χώρα στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και σε ερευνητικούς κυβερνητικούς φορείς (UNESCO & Commonwealth of 

Learning, 2011, σ. 2). Μια άλλη σχετική τάση είναι η εξέλιξη σε μια κοινωνία όπου τα άτομα 

μοιράζονται ενεργά πληροφορίες και όπου πολλοί άνθρωποι αναπτύσσουν συνεργατικά 

περιεχόμενο και βελτιώνουν τις γνώσεις τους (πληθοπορισμός - crowdsourcing5, συλλογική 

νοημοσύνη - collective intelligence6) που στη συνέχεια διατίθεται για τους άλλους ελεύθερα 

να το χρησιμοποιήσουν ή να το τροποποιήσουν / βελτιώσουν. Επιπλέον, οι ΑΕΠ είναι ένα 

φυσικό αποτέλεσμα της Web 2.0 τεχνολογίας7 σε συνδυασμό με την «καθιερωμένη 

ακαδημαϊκή παράδοση διαμοιρασμού καλών ιδεών μεταξύ συναδέλφων» (Cape Town 

Open Education Declaration, 2007). Τέλος, οι ΑΕΠ αποτελούν μέρος ενός οράματος που 

επιτρέπει την παγκόσμια πρόσβαση στην εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου, 

                                                           
5
 https://el.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing  

6
 https://el.wikipedia.org/wiki/Συλλογική_νοημοσύνη   

7
 https://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0  

https://el.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
https://el.wikipedia.org/wiki/Συλλογική_νοημοσύνη
https://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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διευκολύνοντας έτσι τη δωρεάν εκπαίδευση για τους μη προνομιούχους, καλύπτοντας την 

ανάγκη των αναπτυσσόμενων χωρών (και όχι μόνο) για περισσότερες θέσεις στα ιδρύματα 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (de Langen, 2013) και εν τέλει παρέχοντας σε κάθε 

ενδιαφερόμενο προσιτές υπηρεσίες εκπαίδευσης, συνεχώς (24/7).  

Αναλύοντας τον προσδιορισμό «ανοιχτός» στο Ανοιχτό 

Περιεχόμενο και τους Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους 
Οι όροι «ανοιχτό περιεχόμενο» (open content) και «ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι» (open 
educational resources), περιγράφουν κάθε υλικό που περιλαμβάνει πνευματικά 
δικαιώματα (παραδοσιακά εξαιρείται το λογισμικό το οποίο περιγράφεται από όρους όπως 
«ελεύθερο/ανοιχτό λογισμικό) και το οποίο αδειοδοτείται με τρόπο ώστε να δίνεται η 
ελευθερία στους χρήστες να υλοποιούν τις ακόλουθες ενέργειες (αναφέρονται και ως 4R: 
Reuse, Revise, Remix και Redistribute): 

1. Επαναχρησιμοποίηση (Reuse) – το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο σε 
ένα μεγάλο εύρος χρήσεων (π.χ. στην τάξη, σε μια ιστοσελίδα, σε μια εξεταστική 
διαδικασία, κτλ). 

2. Προσαρμογή (Revise) – το δικαίωμα να προσαρμόσουν, διαφοροποιήσουν ή 
εξελίξουν το περιεχόμενο (π.χ. μετάφραση σε μια άλλη γλώσσα, κτλ). 

3. Συνδυασμός (Remix) – το δικαίωμα να συνδυάσουν (αναμείξουν) το αρχικό υλικό 
με άλλα ώστε να προκύψει κάτι νέο (π.χ. ενσωμάτωση του υλικού σε ένα ευρύτερο 
περιεχόμενο). 

4. Αναδιανομή (Redistribute) – το δικαίωμα να διαμοιράζουν αντίγραφα του αρχικού 
περιεχομένου, του προσαρμοσμένου, η του συνδυασμού που έχει προκύψει μετά 
από τις παρεμβάσεις τους (π.χ. διαμοιρασμός ενός πόρου που έχει προσαρμοστεί 
στις ανάγκες του προγράμματος, σε άλλους συναδέλφους). 
 

Κάποιοι μελετητές προσθέτουν ένα ακόμα δικαίωμα (και έτσι προκύπτουν 5R): 
5. Διατήρηση (Retain) – το δικαίωμα να φτιάξουν, κατέχουν, και ελέγχουν αντίγραφα 

του περιεχομένου (π.χ. λήψη, αποθήκευση, διαχείριση, κτλ). 

Σύντομη ιστορική αναδρομή των ΑΕΠ 
Το κίνημα των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων έχει τις ρίζες του σε δύο ακτιβιστικές 
παραδόσεις: το κίνημα του ανοιχτού / ελεύθερου λογισμικού που ξεκίνησε στη δεκαετία 
του 1980, και το κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης που απέκτησε ώθηση στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000. Το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού/ανοιχτού κώδικα (όπως πλέον 
αποκαλείται – βλ. ΕΛ/ΛΑΚ, ellak.gr), απέρριψε το εμπορικό λογισμικό στη βάση της 
παραδοχής ότι το «κλειστό» - εμπορικό - λογισμικό έπνιγε τον πειραματισμό και την 
καινοτομία, και άφηνε τον τελικό χρήστη ευάλωτο στα οικονομικά συμφέροντα των 
εταιρειών. Το κίνημα αντέτεινε ότι το λογισμικό πρέπει να είναι ελεύθερο σε κτήση, 
πρόσβαση και δυνατότητα τροποποίησης (Free Software Foundation, 2015) και καθιέρωσε 
ένα ανοιχτό πρωτόκολλο αδειοδότησης που το ονόμασε GNU (General Public License), ένα 
πρότυπο για το ελεύθερο λογισμικό που έγινε στη συνέχεια το μοντέλο για τις άδειες 
Creative Commons (τις οποίες χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο οι ΑΕΠ). 

Η ιστορικότητα των ανοιχτών αδειών μας υπενθυμίζει επίσης, τη θεμελιώδη σχέση μεταξύ 
της ταχείας διάδοσης των τεχνολογιών της πληροφορίας, της δικτύωση των υπολογιστών 
και των μέσων, και την μετέπειτα «διαταραχή» (disruption) που προέκυψε σε 
παραδοσιακές οικονομίες παραγωγής και κατανάλωσης της γνώσης. Ο Yochai Benkler,  
νομικός και μέλος ΔΕΠ στο “Berkman Center for Internet and Society”, έγραψε για πιθανές 
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αλλαγές στο παραδοσιακό μοντέλο της αγοράς υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων: 
«Πανταχού παρόντες επεξεργαστές χαμηλού κόστους (ubiquitous computing), μέσα 
αποθήκευσης, και πολλαπλή συνδεσιμότητα, έχουν κάνει να είναι πρακτικά εφικτό για το 
άτομο, μόνο του ή/και σε συνεργασία με άλλους, να δημιουργήσουν και να ανταλλάξουν 
πληροφορία, γνώση και πολιτισμό στα πρότυπα της κοινωνικής αμοιβαιότητας, της 
αναδιανομής και της κοινής χρήσης, και όχι με βάση το μοντέλο της ιδιοκτησίας και της 
εμπορικής παραγωγής που βασίζονται στην αγορά» (Benkler, 2006). 

Η δήλωση του Benkler περιγράφει την δυναμική που εισάγουν οι νέες τεχνολογίες (ή ΤΠΕ 
όπως συνηθίζουμε να τις ονομάζουμε τελευταία), δυναμική ικανή να διαταράξει τα 
εγκαθιδρυμένα βιομηχανικά μοντέλα ανάπτυξης και καινοτομίας του εικοστού αιώνα 
προφητεύοντας την νέα δικτυωμένη οικονομία της πληροφορίας. Ομοίως, ο Lawrence 
Lessig, συνιδρυτής των Creative Commons, και συνάδελφός του Benkler, προειδοποίησε 
στο «Future of Ideas» (2002) ότι αν η πρόσβαση στον πλούτο των πληροφοριών στον 
κυβερνοχώρο επρόκειτο ποτέ να περιοριστεί, η κοινωνία θα υφίστατο μια μεγάλη απώλεια 
δημιουργικότητας, συνοδευόμενη από αύξηση των ανισοτήτων σε παγκόσμια κλίμακα. 
Αυτά τα ιδεώδη επιδιώκουν να αμφισβητήσουν τις παραδόσεις του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος. 

Ακαδημαϊκοί που υπερασπίστηκαν επίσης τη διαφάνεια και τον εκδημοκρατισμό της 
γνώσης, επισημοποίησαν το καταστατικό των αρχών αυτών το 2002 στο «Budapest Open 
Access Initiative» με μια ιστορικά σημαντική δήλωση ότι «η πρόσβαση στους καρπούς της 
έρευνας που δημοσιεύεται σε επιστημονικά περιοδικά θα πρέπει να είναι απεριόριστη και 
στη διάθεση του κόσμου χωρίς καθόλου τείχη όπως π.χ. το κόστος» (BOAI, 2002). Πιο 
συγκεκριμένα αναφέρεται: «Η κατάργηση των εμποδίων πρόσβασης σε αυτή τη 
βιβλιογραφία θα επιταχύνει την έρευνα, τον εμπλουτισμό της εκπαίδευσης, θα 
ισορροπήσει την εκπαίδευση των πλουσίων με τους φτωχούς και των φτωχών με τους 
πλούσιους, θα κάνει αυτή τη βιβλιογραφία όσο πιο χρήσιμη γίνεται, και θα θέσει τα 
θεμέλια για την ενοποίηση της ανθρωπότητας σε μια κοινή διανοητική συζήτηση και 
αναζήτηση γνώσης» (BOAI, 2002). 

Το κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης υπήρξε και συνεχίζει να είναι στενός συνεργάτης με την 
κοινότητα των ΑΕΠ, επειδή μοιράζεται την ίδια ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης, και έχει 
συμβάλει στην κινητοποίηση ακαδημαϊκών υποστηρικτών, ιδίως βιβλιοθηκονόμων, οι 
οποίοι έχουν γίνει μια ισχυρή δύναμη για την προώθηση της ανοιχτής εκπαίδευσης στο 
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό επίπεδο (Allen, 2014). Οργανισμοί με επιρροή, όπως ο SPARC8 
(Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), ο Creative Commons9, και ο Right 
to Research Coalition10, που ήταν από τους πρωταθλητές της ανοιχτής πρόσβασης, γρήγορα 
ενεργοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν και να υπερασπίσουν την ανοιχτή εκπαίδευση. 

Σχηματισμός του κινήματος των ΑΕΠ  
Το 2000, όταν το MIT (Massachusetts Institute of Technology) και άλλα πανεπιστήμια 
σχεδίαζαν τον τρόπο που θα επωφεληθούν από την έκρηξη του λεγόμενου “dot.com” 
(επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν μέσω διαδικτύου)11, η εταιρεία Merrill Lynch 
δημοσίευσε μια έκθεση ανάλυσης 368 σελίδων για την «ηλεκτρονική βιομηχανία της 
γνώσης», η οποία προέβλεπε ότι η αμερικανική διαδικτυακή αγορά της τριτοβάθμιας 

                                                           
8
 https://sparcopen.org/  

9
 https://creativecommons.org/  

10
 http://www.righttoresearch.org/  

11
 https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble  

https://sparcopen.org/
https://creativecommons.org/
http://www.righttoresearch.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble
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εκπαίδευσης θα φτάσει τα επτά δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 200312. Στη δεδομένη 
συγκυρία τo MIT συγκάλεσε συμβούλιο για να εξετάσει τις προοπτικές της ηλεκτρονικής 
μάθησης και επέλεξε προτάσεις, οι οποίες είχαν διαμορφωθεί, εν μέρει ή κυρίως, με βάση 
κάποια οικονομική προσέγγιση (κέρδους). Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος 
εξέφρασε τη δυσπιστία του με το σκεπτικό ότι οι προτάσεις δεν ήταν ευθυγραμμισμένες 
επαρκώς με την αποστολή και τους βασικούς σκοπούς του Πανεπιστημίου. Έτσι άλλαξαν 
τελείως κατεύθυνση και στράφηκαν σε ένα μη κερδοσκοπικό μοντέλο, το οποίο ήταν 
ουσιαστικά η αρχή της προσέγγισης των ανοιχτών εκπαιδευτικών μαθημάτων (open 
courseware). Από την υποστήριξη του τότε προέδρου του MIT, Charles Vest, και την ευλογία 
της πλειοψηφίας των μελών ΔΕΠ (Carson, 2009), το έργο «MIT OpenCourseWare» ξεκίνησε 
επίσημα το 2001 με ένα φιλόδοξο στόχο να καταχωρήσει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό στο 
διαδίκτυο για το μεγαλύτερο μέρος των περίπου 2.000 μαθημάτων του, μέσα στα επόμενα 
δέκα χρόνια (Goldberg, 2001) και συνέβαλε στο να αρχίσει ο κόσμος να συνειδητοποιεί την 
ύπαρξη και την αξία των ΑΕΠ.  

Την ανακοίνωση του ΜΙΤ ακολούθησαν αρκετές διεθνείς στρατηγικές συναντήσεις για τους 
ΑΕΠ. Με την οικονομική υποστήριξη του “William and Flora Hewlett Foundation” και της 
"Western Cooperative for Educational Telecommunications», μια ομάδα των ηγετικών 
στελεχών της εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν το 2002 στην έδρα της 
UNESCO για να συμμετάσχουν σε φόρουμ για τους ΑΕΠ. Εκεί συζήτησαν πώς το ανοιχτό 
εκπαιδευτικό υλικό θα μπορούσε να επηρεάσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε διεθνή 
κλίμακα, και ανέλυσαν διαδρομές προς τις ενδεδειγμένες πολιτικές και μεθόδους για να 
κερδηθεί η υποστήριξη των θεσμικών οργάνων αλλά και των ίδιων των κρατών στο σύνολό 
τους. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια δήλωση «για από κοινού ανάπτυξη ενός 
παγκόσμιου εκπαιδευτικού πόρου, διαθέσιμου για το σύνολο της ανθρωπότητας, που θα 
αναφέρεται στο εξής ως ΑΕΠ» (UNESCO, 2002). 

Το 2007, μια άλλη ομάδα ερευνητών των ΑΕΠ συναντήθηκαν στο Κέιπ Τάουν της Νότιας 
Αφρικής, και πάλι με φιλανθρωπική υποστήριξη (αυτή τη φορά των «Shuttleworth 
Foundation» και «Open Society Institutes»). Η συνάντηση αναγνώρισε τα εμπόδια που 
περιορίζουν τους ΑΕΠ από το να αποκτήσουν όλο και πιο ευρεία χρήση. Επεσήμαναν 
κοινούς προβληματισμούς, συμπεριλαμβανομένης μιας γενικής έλλειψης 
ευαισθητοποίησης εκ μέρους των κυβερνήσεων, των εκπαιδευτικών, αλλά και της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα, και μια επιφυλακτικότητα μεταξύ αρκετών για την 
αποτελεσματικότητα και τα οφέλη από τη χρήση των ΑΕΠ. Η συνάντηση του Κέιπ Τάουν 
έθεσε στόχους για την προώθηση και υιοθέτηση των ΑΕΠ με την αύξηση της εμπλοκής από 
δυνητικούς δημιουργούς και καταναλωτές ΑΕΠ, την υποστήριξη της χρήσης των αδειών 
Creative Commons για την προώθηση της κοινής χρήσης, και για πίεση για χρηματοδότηση 
έργων ΑΕΠ (The Cape Town Open Education Declaration, 2007). Το αποτέλεσμα, ήλπιζαν, 
ότι θα επεκτείνει την εμπλοκή στους ΑΕΠ από χιλιάδες σε εκατομμύρια ανθρώπους.  

Το 2008, η κοινοπραξία OpenCourseWare (OCW), που αποτελείται από πανεπιστήμια και 
οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, ξεπέρασε τα 200 μέλη. Η συνδυασμένη απογραφή των 
συλλογικών ιστοσελίδων ΑΕΠ των μελών κατέδειξε πάνω από 6.200 ανοιχτά μαθήματα, με 
προκαταρκτικές αναφορές για περίπου 2,25 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα (Carson, 
2009). Τέσσερα χρόνια αργότερα, κατά το συνέδριο του 2012 «World Open Education 
Resources Congress», οι δηλώσεις που έγιναν περιέκλειαν πιο στρατηγικές συστάσεις προς 
τα κράτη. H αναφερόμενη και ως «δήλωση του Παρισιού του 2012 για τους ΑΕΠ», 
απαριθμεί δέκα συστάσεις ώστε τα κράτη να προωθήσουν τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς 

                                                           
12

 Η έκθεση: «The Knowledge Web», μπορεί να βρεθεί στο: 
http://www.nyu.edu/classes/jepsen/KnowledgeWeb.pdf  

http://www.nyu.edu/classes/jepsen/KnowledgeWeb.pdf
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πόρους ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, με την ενθάρρυνση της υιοθέτησης των 
πλαισίων ανοιχτής άδειας, το σχηματισμό των στρατηγικών τεχνολογικών συμμαχιών, και 
την πρόοδο της σχετιζόμενης με ΑΕΠ εκπαίδευσης (2012 Paris OER Declaration, 2012).  
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
Ο όρος «Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι» (ΑΕΠ – OER) πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 2002 σε 

διεθνές φόρουμ που διοργανώθηκε από την UNESCO με θέμα «Impact of Open Courseware 

for Higher Education in Developing Countries» (Επιπτώσεις των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών 

Μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες). Από τότε τόσο η 

ίδια η UNESCO όσο και άλλοι οργανισμοί που ασχολούνται με την εκπαίδευση προωθούν 

την υιοθέτηση των ΑΕΠ με σκοπό την αξιοποίησή ανοιχτών πόρων για την βελτίωση της 

μαθησιακής διαδικασίας.  

Ως αποτέλεσμα, ένας ολοένα και αυξανόμενος αριθμός κρατών σε διάφορες περιοχές του 

κόσμου (Ευρώπη, Αμερική, Αφρική, κ.α.) έχουν αναλάβει δράση προς την υιοθέτηση 

σχετικών πρακτικών και πολιτικών. 

Είναι επίσης άξιο αναφοράς ότι στη διακήρυξη του Qingdao (Κίνα, 2015) των υπουργών 

παιδείας των κρατών που συμμετέχουν στην UNESCO, σε σχέση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση, ανάμεσα σε άλλα ζητήματα τονίζεται το γεγονός ότι οι ΑΕΠ προσφέρουν 

στους εμπλεκόμενους ευκαιρίες για τη βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης σε 

εκπαιδευτικά βιβλία και άλλες μορφές εκπαιδευτικού υλικού, κάτι που αναμένεται να 

δράσει καταλυτικά στην καινοτόμο χρήση τους και στην προώθηση της δημιουργίας 

γνώσης.  

Παρά την ισχυρή αυτή δυναμική σε σχέση με τους ΑΕΠ, η γενικότερη γνώση που αφορά 

στον αποτελεσματικό κύκλο αξιοποίησής τους (ανάπτυξη, αξιολόγηση, πιστοποίηση, ένταξη 

στην εκπαιδευτική διαδικασία) και των σχετικών πρακτικών, παραμένει κατά γενική 

ομολογία ανεπαρκής.  

Φιλοδοξία της εργασίας αυτής είναι να συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού, 

εστιάζοντας περισσότερο στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει τη σημερινή κατάσταση σε σχέση με 

τους ΑΕΠ στην εκπαίδευση γενικά και στην εκπαίδευση ενηλίκων ειδικότερα τόσο στην 

Ελλάδα όσο και γενικότερα στο παγκόσμιο τοπίο. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να 

αναλυθεί και να κατανοηθεί το κοινό πεδίο και οι σχέσεις αφενός των ΑΕΠ και της ανοιχτής 

εκπαίδευσης και αφετέρου της εκπαίδευσης ενηλίκων σε όποια μορφή ή επίπεδο και αν 

λαμβάνει χώρα.  

Συνεπώς θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις ώστε το ανοιχτό 

περιεχόμενο να είναι ορατό και ευρέως προσβάσιμο, καθώς και οι χρήστες, διδασκόμενοι 

και διδάσκοντες να είναι ικανοί να βρουν πόρους και να είναι βέβαιοι για την υψηλή τους 

ποιότητα. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διαμορφώθηκαν με βάση τα παραπάνω και στα οποία θα 

προσπαθήσει να πάρει θέση η εργασία είναι: 

 Πώς αντιμετωπίζονται και πώς αξιοποιούνται οι ΑΕΠ από τους εμπλεκομένους στην 

εκπαίδευση γενικά και στην εκπαίδευση ενηλίκων ειδικότερα; 



 
24 

 Ποιοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη προς μια μεγαλύτερη υιοθέτηση 

των ΑΕΠ και γενικότερα της ανοιχτής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

 Ποιες είναι οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις και τεχνικές ανάγκες ώστε να βελτιωθεί 

η χρησιμότητα και χρηστικότητα των ΑΕΠ; 

 Είναι το σημερινό μοντέλο εφαρμογής βιώσιμο; Χρειάζεται κάτι να αλλάξει; 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας μπορούν να συνοψιστούν 

στα: 

α) Προσδιορισμός του όρου και του περιεχομένου των ΑΕΠ σε σχέση τόσο με την ανοιχτή 

εκπαίδευση όσο με παρεμφερείς ή/και επικαλυπτόμενους όρους (Open Content, open 

license, open access, κ.α.) 

β) Διαπίστωση της σημερινής κατάσταση σε σχέση με τους ΑΕΠ και την εκπαίδευση 

ενηλίκων σε Ελλάδα – Ευρώπη – Κόσμο. 

γ) Προϋποθέσεις και παράγοντες που απαιτούνται για την καλύτερη αξιοποίησή των ΑΕΠ 

σήμερα (τόσο από την παιδαγωγική όσο και από την τεχνολογική σκοπιά).  

δ) Υπάρχουν σήμερα περιορισμοί στη χρήση/αξιοποίησή τους και πώς μπορούν να 

θεραπευτούν;  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην συγκεκριμένη εργασία είναι η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας (γνωστή και ως «δευτερογενής έρευνα», ή και «έρευνα γραφείου» (desk 

based research)).  

Η δευτερογενής έρευνα, περιλαμβάνει την αξιολόγηση, παραβολή, σύνθεση, συγκερασμό 

της υπάρχουσας έρευνας (πρωτογενούς έρευνας). Διεξάγεται με τη συγκέντρωση και 

αξιολόγηση επιστημονικών ή άλλων πηγών που έχουν ήδη συλλεχθεί/καταγραφεί στο 

πλαίσιο προηγούμενης πρωτογενούς έρευνας.  

Σημαντικό κριτήριο για την αξιοποίηση των στοιχείων αυτών είναι: α) η γνώση των 

περιορισμών που τυχόν υπήρξαν στην πρωτογενή συλλογή, β) η αξιολόγησή τους με βάση 

το ερευνητικό πλαίσιο της εκάστοτε εργασίας και γ) η συστηματική και τεκμηριωμένη 

αξιοποίησή τους. 

Όσον αφορά στο εύρος και στις πηγές, θα πρέπει να τονιστεί ότι, όπως εξηγείται και στη 

συνέχεια, πέρα από αυστηρώς επιστημονικά άρθρα περιοδικών και συνεδρίων, ένα μέρος 

της πρωτογενούς πληροφορίας προήλθε και από τη λεγόμενη γκρίζα βιβλιογραφία13 (grey 

literature) η οποία, ειδικά όταν προέρχεται από οργανισμούς εγνωσμένου κύρους ή άλλους 

θεσμικούς φορείς, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο το οποίο είναι αναγκαίο να 

αξιοποιηθεί. 

Σχεδιασμός της βιβλιογραφικής έρευνας 
Στην έρευνά τους στην βιβλιογραφική ανασκόπηση κοινωνικών επιστημών, οι Boaz κ.α. 

(2004) ισχυρίζονται ότι «είναι χρήσιμο να αναλυθεί η διαδικασία της έρευνας σε διάφορα 

στάδια και να εξεταστεί το καθένα με τη σειρά του». Συνεχίζουν δίνοντας έμφαση στο 

γεγονός ότι αν και αυτά τα στάδια δεν είναι απαραίτητα ούτε εντελώς διαφορετικά ούτε 

ακολουθιακά, παρ’ όλα αυτά «περιλαμβάνουν τις κύριες διαστάσεις της τρέχουσας 

πρακτικής βιβλιογραφικής έρευνας και προσφέρουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη 

διάρθρωση μιας προσέγγισης μεθοδολογικών θεμάτων».  

Βασιζόμενοι σε αυτή την λογική, μια αντίστοιχη μεθοδολογία ακολουθήθηκε και στην 

παρούσα εργασία, όπως φαίνεται παρακάτω  στον πίνακα 1: η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας κερματίστηκε σε έξι βασικά στάδια: προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής,  

αναζήτηση, επιλογή, ανάλυση, σύνθεση και αναφορά (scoping, searching, selecting, 

analyzing, synthesizing and reporting). Στην δική μας περίπτωση, η παραπάνω τακτική, 

επιλέχθηκε να περιλαμβάνει μια ακόμα φάση: την τεκμηρίωση μέσω της συγγραφής 

διακριτών εισηγήσεων (εργασιών) με βάση τις κύριες θεματικές υποκατηγορίες με σκοπό 

την ένταξη σε διαδικασία κρίσης για παρουσίαση σε σχετικά συνέδρια (βλ. κεφ. 

«Δημοσιεύσεις» παραπάνω). Ο λόγος αυτής της διαδικασίας ήταν κυρίως η σταδιακή 

θεμελίωση των αποτελεσμάτων. Προφανώς ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για επιλογή πιο 

εστιασμένων και εξειδικευμένων συνεδρίων (και ίσως και επιστημονικών περιοδικών). 

                                                           
13

 https://el.wikipedia.org/wiki/Γκρίζα_βιβλιογραφία  

https://el.wikipedia.org/wiki/Γκρίζα_βιβλιογραφία
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Πίνακας 1: Στάδια έρευνας 

1 Προσδιορισμός πεδίου Προσδιορισμός του πεδίου και του/των θεμάτων 
που θα εστιάσει η έρευνα 

2 Αναζήτηση Αναζήτηση των πιθανών πηγών πρωτογενούς 
υλικού/πηγών 

3 Επιλογή Επιλογή του υλικού/πηγών 

4 Ανάλυση Ανάλυση και αξιολόγηση της βιβλιογραφίας που 
επιλέχθηκε 

5 Σύνθεση Σύνθεση των αποτελεσμάτων / βασικών 
συμπερασμάτων των πηγών 

6 Αναφορά Εκπόνηση σχετικής αναφοράς αποτελεσμάτων / 
συμπερασμάτων 

7 Δημοσίευση Διαδικασία δημοσίευσης των αυτόνομων / βασικών 
αποτελεσμάτων 

  

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το συγκεκριμένο θέμα που 

πραγματεύεται η παρούσα εργασία, οι ΑΕΠ με έμφαση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, είναι 

ένα σχετικά καινούργιο επιστημονικό πεδίο που παρέχει χώρο για ευρεία έρευνα και 

επιστημονική ενασχόληση. Μάλιστα, οι ίδιοι οι ΑΕΠ και η ανοιχτή εκπαίδευση, έχουν 

ελκύσει πάνω τους μεγάλο μέρος της ερευνητικής κοινότητας τα τελευταία 15 με 20 χρόνια, 

παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικό ερευνητικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο 

πεδίο (τόσο το ειδικό όσο και το γενικό) παρουσιάζει μεγάλη παραγωγή έρευνας και 

αποτελεσμάτων σε βαθμό που στο εύρος του χρόνου που διήρκησε η εκπόνηση της 

εργασίας, να υπάρχει ιδιαίτερα εκτεταμένη και συνεχής εμφάνιση νέων τόσο ερευνητικών 

δεδομένων όσο και πολιτικών (policies) από οργανισμούς και σχετικούς φορείς 

(πανεπιστήμια, κράτη, κτλ).   

Πηγές 
Οι βασικές πηγές πρωτογενών δεδομένων που αναλύθηκαν προέρχονται από δύο 

κατηγορίες: επιστημονικά άρθρα και μελέτες – γκρίζα βιβλιογραφία. 

Επιστημονικά άρθρα 

Δύο ήταν οι κύριες βιβλιογραφικές βάσεις στις οποίες αναζητήθηκε σχετική βιβλιογραφία: 

Η βάση ERIC και ο μελετητής της Google (Google scholar).  

ERIC (Education Resources Information Center) 

Το κέντρο πληροφόρησης για εκπαιδευτικό περιεχόμενο (ERIC https://eric.ed.gov/) είναι 

μια διαδικτυακή ψηφιακή βιβλιοθήκη με περιεχόμενο σχετικό με αποτελέσματα έρευνας 

στην εκπαίδευση14
. Υποστηρίζεται από το Υπουργείου Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών 

της Αμερικής. Έχει ιστορία περίπου 50 ετών15 και θεωρείται σήμερα η πλέον σημαντική και 

πλήρης πηγή ερευνητικού και επιστημονικού περιεχομένου σε σχέση με την εκπαίδευση. 

                                                           
14

 https://en.wikipedia.org/wiki/Education_Resources_Information_Center  
15

 https://eric.ed.gov/pdf/ERIC_Retrospective.pdf  

https://eric.ed.gov/
https://en.wikipedia.org/wiki/Education_Resources_Information_Center
https://eric.ed.gov/pdf/ERIC_Retrospective.pdf
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Μελετητής της Google (Google Scholar) 

Ο μελετητής της Google (https://scholar.google.gr/) είναι μια διαδικτυακή μηχανή 

αναζήτησης που δεικτοδοτεί κείμενο ή μεταδεδομένα επιστημονικής βιβλιογραφίας στο 

σύνολο σχεδόν των επιστημονικών και τεχνικών πεδίων. Δίνει τη δυνατότητα για 

αναζήτηση με βάση όρους και λέξεις κλειδιά, σε διαδικτυακές και όχι μόνο βιβλιοθήκες ανά 

τον κόσμο. Θεωρείται σήμερα η πλέον σημαντική μηχανή αναζήτησης σε επιστημονικά 

δεδομένα στον κόσμο16. 

Μελέτες - Γκρίζα Βιβλιογραφία 

Οι μελέτες που παράγονται – εκπονούνται από διεθνείς οργανισμούς και κράτη, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές μιας και καθορίζουν πολιτικές – στρατηγικές σε σχέση με το θέμα που 

πραγματεύονται. Ενίοτε (ή καλύτερα σχεδόν πάντα) τα συμπεράσματα και οι «επιταγές» 

τους, βασίζονται σε τεκμηριωμένη  (evidence based) ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης 

μέσω ανάλυσης – ανασκόπησης της βιβλιογραφίας αλλά και σχετικών ερευνών. 

Οργανισμοί/φορείς που θεωρούνται σημαντικοί σε ότι αφορά στην παραγωγή σχετικών 

μελετών – κειμένων είναι: 

Διεθνείς φορείς που έχουν ως κεντρικό σκοπό ή ως έναν από τους κεντρικούς σκοπούς 

τους την εκπαίδευση. Παραδείγματα: 

 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), και ιδιαίτερα το 

τμήμα του που πραγματεύεται την εκπαίδευση (http://www.oecd.org/education/). 

 Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον 

Πολιτισμό (UNESCO), και ιδιαίτερα ο τομέας που πραγματεύεται τα της 

εκπαίδευσης (http://en.unesco.org/themes/education-21st-century).  

 Κοινοπολιτεία της μάθησης (Commonwealth of learning - https://www.col.org/). 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) με το τμήμα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (http://ec.europa.eu/education/).  

 κ.α. 

Πανεπιστήμια και γενικότερα τριτοβάθμια εκπαίδευση: πολλά πανεπιστήμια έχουν παίξει 

και συνεχίζουν να παίζουν καταλυτικό ρόλο σε θέματα ΑΕΠ και ανοιχτής εκπαίδευσης 

γενικότερα. Παραδείγματα αναφέρονται στη συνέχεια της εργασίας, αλλά ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο παίζουν τα «ανοιχτά ιδρύματα» (ανοιχτά πανεπιστήμια). Τα Ευρωπαϊκά 

ανοιχτά πανεπιστήμια, έχουν ιδρύσει μια ένωση, την EADTU (European Association of 

Distance Teaching Universities - https://eadtu.eu/) η οποία αποτελεί και αυτή μια ακόμα 

πηγή σημαντικών μελετών υψηλής ποιότητας. 

Τέλος σημαντική πηγή «γκρίζας» βιβλιογραφίας, αποτελούν τα ίδια τα κράτη (και ιδιαίτερα 

τα πλέον ανεπτυγμένα σε επίπεδο εκπαίδευσης) τα οποία μέσω των σχετικών υπουργείων 

παιδείας, υιοθετούν πολιτικές και θεσμοθετούν μέτρα που καθορίζουν την μεσοπρόθεσμη 

ή μακροπρόθεσμη εξέλιξη των πραγμάτων και ως αποτέλεσμα και τις επιλογές – 

δυνατότητες των εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων (βλ. για παράδειγμα την δράση για 

ΑΕΠ από την κυβέρνηση της Φιλανδίας: http://poerup.referata.com/wiki/Finland).   

                                                           
16

 https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar  

https://scholar.google.gr/
http://www.oecd.org/education/
http://en.unesco.org/themes/education-21st-century
https://www.col.org/
http://ec.europa.eu/education/
https://eadtu.eu/
http://poerup.referata.com/wiki/Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar
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Πλαίσιο αναφοράς 
Με βάση τα παραπάνω, παραθέτουμε στη συνέχεια, κάποια στοιχεία αναφοράς που έχουν 

σχέση με την επιλογή των πηγών για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. 

Α) Αναζητώντας εργασίες στο ERIC με βάση τον όρο “open educational resources” και με τις 

επιλογές: 1) only peer reviewed articles (μόνο με διαδικασία κρίσης ομότιμων) και 2) 

χρονική περίοδος τα τελευταία 8 χρόνια (από το 2010 έως σήμερα), μας επέστρεψε 648 

αποτελέσματα (κατά την έναρξη της εκπόνησης της εργασίας). Στη συνέχεια, επελέγησαν τα 

535 από αυτά που περιλαμβάνονται σε περιοδικά (journal articles) ή/και διεθνή συνέδρια 

και έγινε ένα φιλτράρισμα με βάση τους τίτλους και τις περιλήψεις για τις ανάγκες της 

παρούσας εργασίας. Τέλος, το ERIC δίνει τη δυνατότητα να επιλεγεί το επίπεδο της 

εκπαίδευσης που ενδιαφέρει τον ερευνητή, οπότε επιλέγοντας εκπαίδευση ενηλίκων (adult 

education), παίρνουμε 15 εργασίες που τηρούν τα κριτήρια. 

Β) Αναζητώντας εργασίες στον «μελετητή» της google με τον όρο (επιλογή: «ακριβής 

φράση») “open educational resources” «οπουδήποτε στο άρθρο» και με χρονικό εύρος 

«από το 2010 έως σήμερα», μας επέστρεψε ~ 15.500 αποτελέσματα, τα οποία είναι 

ιδιαίτερα μεγάλο νούμερο για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Για το λόγο αυτό, 

χρησιμοποιήσαμε την ταξινόμηση κατά συνάφεια ώστε να επιλέξουμε τα πιο συναφή, αυτά 

που έχουν περισσότερες αναφορές (ο μελετητής δίνει αυτή την πληροφορία). Στη συνέχεια 

προσθέτοντας τον όρο “adult education” μας επιστρέφει 773 αποτελέσματα, τα οποία στη 

συνέχεια αξιολογήσαμε με βάση τις αναφορές και τον τίτλο. 

Γ) Με βάση αναφορές που προκύπτουν από εργασίες που συλλέχθηκαν παραπάνω, ή που 

βρέθηκαν από γενική αναζήτηση στο WWW επιλέγουμε γκρίζα βιβλιογραφία από 

οργανισμούς εγνωσμένου κύρους. 

Με βάση τα Α, Β και Γ, καταλήξαμε να επικεντρωθούμε και να αναλύσουμε τη 

βιβλιογραφία που περιλαμβάνεται στο τέλος της εργασίας. 

Να σημειωθεί τέλος ότι στην εργασία, σε επίπεδο ορισμών, γίνονται αρκετές αναφορές σε 

ένα από τα πιο αξιόλογα δείγματα «ανοιχτότητας» αλλά και «πληθοπορισμού», αυτό της 

Wikipedia. 
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ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΑΕΠ) 

Τι είναι οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι; 
Η έννοια των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ), στην απλούστερη μορφή της, 

περιγράφει κάθε είδους εκπαιδευτικό περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

σπουδών, υλικό μαθημάτων, βιβλία, βίντεο συνεχούς ροής (streaming videos), 

πολυμεσικών εφαρμογών, ψηφιακά ηχομηνύματα/podcasts, κ.α.) που διατίθεται ελεύθερα 

για χρήση από εκπαιδευτικούς και μαθητές, χωρίς την απαίτηση να πληρωθούν δικαιώματα 

για άδεια χρήσης (Butcher, 2011; UNESCO, 2012). 

Οι ΑΕΠ έχουν τα τελευταία χρόνια αναδειχθεί ως το μέσο με τις απαιτούμενες δυνατότητες 

για να υποστηριχτεί ο εκπαιδευτικός μετασχηματισμός. Βέβαια, η εκπαιδευτική τους αξία 

έγκειται στη λογική της χρησιμοποίησής τους ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος 

σπουδών - υιοθετώντας έτσι τη μάθηση που βασίζεται σε πηγές (resource-based learning). 

Η δυνατότητα για μετασχηματισμό έγκειται στην ευκολία με την οποία οι πόροι αυτοί, όταν 

είναι σε ψηφιακή μορφή, μπορούν να διαμοιρασθούν μέσω του διαδικτύου.  

Επισημαίνεται ότι υπάρχει μόνο μια βασική διαφορά μεταξύ ενός ΑΕΠ και οποιουδήποτε 

άλλου εκπαιδευτικού πόρου: η άδεια χρήσης. Έτσι, ένας ΑΕΠ είναι ένας εκπαιδευτικός 

πόρος  που περιλαμβάνει άδεια για επαναχρησιμοποίηση από οποιονδήποτε και δυνητικά 

τη δυνατότητα προσαρμογής, χωρίς να είναι εκ των προτέρων αναγκαία η αίτηση άδειας 

από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright holder). 

Στη συνέχεια, για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας των ΑΕΠ, παρουσιάζονται εν είδη 

ερωταπαντήσεων κάποια χαρακτηριστικά αλλά και συγκεκριμένες παρανοήσεις που 

αφορούν τους ΑΕΠ (βλ. και Butcher, 2011). 

Είναι οι ΑΕΠ συνώνυμο της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning); 
Οι ΑΕΠ δεν είναι συνώνυμο της ηλεκτρονικής μάθησης αν και πολλοί κάνουν το λάθος αυτό 

χρησιμοποιώντας τους όρους εναλλακτικά. 

Πολλές υποδομές ηλεκτρονικής μάθησης, αξιοποιούν ΑΕΠ, αλλά αυτό δε σημαίνει 

απαραίτητα ότι οι ΑΕΠ είναι οι ίδιοι ηλεκτρονική μάθηση. Για να μπορεί να προκύψει 

ηλεκτρονική μάθηση με την αξιοποίηση ΑΕΠ, απαιτούνται αρκετές ακόμα συνθήκες (π.χ., 

ένα πρόγραμμα σπουδών, κάποιο ίδρυμα, ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί, κοκ). 

Επιπλέον, πολλοί ΑΕΠ που παράγονται σήμερα – αν και είναι διαμοιράσιμοι σε ψηφιακή 

μορφή είναι την ίδια στιγμή δυνατό να παραχθούν και σε έντυπη μορφή. Ως αποτέλεσμα, 

σε μέρη (κράτη) που υπάρχει πρόβλημα υποδομών (υποανάπτυκτες ή υπό ανάπτυξη 

περιοχές της γης), είναι δυνατό να τυπωθούν και να διαμοιραστούν και με αυτή τη μορφή, 

παρά να χρησιμοποιηθούν μόνο ως βάση για ηλεκτρονική εκπαίδευση. 

Είναι οι ΑΕΠ το ίδιο με την ανοιχτή εκπαίδευση/μάθηση; 
Η χρήση των ΑΕΠ μπορεί να βοηθήσει/υποστηρίξει την ανοιχτή εκπαίδευση/μάθηση όμως 

δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η υιοθέτηση της ανοιχτής εκπαίδευσης/μάθησης ως 

προτεραιότητας σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, έχει μια σημαντικά μεγαλύτερη επίδραση 

από την απλή υιοθέτηση της επιλογής, δημιουργίας ή χρήσης ανοιχτών εκπαιδευτικών 

πόρων στο σύστημα εκπαίδευσης. Απαιτεί σύστημα πιστοποίησης, υποστήριξη των 
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εκπαιδευομένων, πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών, μηχανισμό αναγνώρισης και 

πιστοποίησης της μέχρι τούδε γνώσης, και άλλα πολλά. 

Η ανοιχτή μάθηση είναι μια προσέγγιση στην εκπαίδευση που επιδιώκει να αρθούν όλα τα 

περιττά εμπόδια στη μάθηση, ενώ έχει στόχο να παρέχει στους εκπαιδευομένους μια 

λογική πιθανότητα επιτυχίας σε ένα σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης με επίκεντρο τις 

συγκεκριμένες προσωπικές τους ανάγκες. Ενσωματώνει αρκετές βασικές εκπαιδευτικές 

αρχές, όπως: 

• η ευκαιρία για μάθηση θα πρέπει να είναι «δια βίου» και θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τόσο εκπαίδευση όσο και κατάρτιση, 

• η διαδικασία της μάθησης θα πρέπει να έχει επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, με 

στόχο να χτίσει την εμπειρία του και να ενθαρρυνθεί η ανεξάρτητη και κριτική 

σκέψη, 

• η παροχή της μάθησης πρέπει να είναι ευέλικτη, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 

μπορούν να επιλέξουν σταδιακά, πού, πότε, τι και πώς μαθαίνουν, καθώς και το 

ρυθμό με τον οποίο θα μάθουν, 

• η πρότερη γνώση, η προηγούμενη εμπειρία και η αποδεδειγμένη ικανότητα θα 

πρέπει να αναγνωρίζεται, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μην αποκλείονται άσκοπα 

από πιθανές εκπαιδευτικές ευκαιρίες λόγω έλλειψη των απαραίτητων προσόντων, 

• οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συσσωρεύουν πιστωτικές 

μονάδες (credits) από διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης, 

• οι πάροχοι εκπαίδευσης θα πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια 

δίκαιη ευκαιρία επιτυχίας του εκπαιδευόμενου. 

Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, ενώ η αποτελεσματική χρήση των ΑΕΠ θα 

μπορούσε να δώσει πρακτική έκφραση σε κάποια/ες από αυτές τις αρχές, οι δύο όροι είναι 

διακριτοί τόσο σε εύρος και σε νόημα. 

Πόσο ανοιχτή και ελεύθερη είναι μια «ανοιχτή» άδεια; 
Μια συνήθης παρανόηση που γίνεται είναι ότι το περιεχόμενο ή τα δεδομένα με 

«ανοιχτή/ελεύθερη άδεια» περνάνε στο «κοινό κτήμα»17, και ότι ο συγγραφέας παραχωρεί 

όλα τα δικαιώματά του γι’ αυτό το υλικό. Αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα: η 

εμφάνιση των ανοιχτών αδειών χρήσης πηγάζει σε μεγάλο βαθμό από την ανάγκη για την 

προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων που κατέχει κάποιος σε ένα περιεχόμενο, σε 

περιβάλλοντα όπου το τελευταίο (ιδιαίτερα όταν είναι ψηφιοποιημένο) μπορεί τόσο 

εύκολα να αντιγραφεί και να διαμοιραστεί μέσω του διαδικτύου χωρίς να ζητηθεί η σχετική 

άδεια. 

Ένα ευρύ φάσμα νομικών πλαισίων διέπει τον τρόπο που οι ΑΕΠ αδειοδοτούνται προς 

χρήση. Μερικές από τις διατάξεις επιτρέπουν απλώς την αντιγραφή, άλλες κάνουν 

πρόβλεψη ώστε οι χρήστες να μπορούν να προσαρμόσουν τους πόρους που 

χρησιμοποιούν, κοκ. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το πλαίσιο αδειοδότησης Creative 

Commons (βλέπε www.creativecommons.org, αλλά και creativecommons.ellak.gr). Οι 

                                                           
17

 Είναι ο όρος με τον οποίον αποδίδεται το “public domain” στην Ελληνική γλώσσα, όταν ο τελευταίος 
χρησιμοποιείται για να δηλώσει την απουσία copyright σε κάποιο περιεχόμενο. 

http://www.creativecommons.org/
http://www.creativecommons.ellak.gr/
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άδειες CC (αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο) προσφέρουν έναν ευέλικτο τρόπο ώστε οι 

δημιουργοί να μπορούν να υποδεικνύουν ποια δικαιώματα θέλουν να παραχωρήσουν και 

ποια όχι. Οι άδειες CC έχουν την ίδια διάρκεια με το «copyright» μετά τη λήξη του οποίου 

τα έργα “μεταφέρονται” στο «Κοινό Κτήμα». Έτσι, ένας δημιουργός που εφαρμόζει κάποια 

άδεια Creative Commons (CC) για το έργο του αποσκοπεί ακριβώς στο να διατηρήσει τα 

πνευματικά δικαιώματα πάνω στο έργο, αλλά συμφωνεί - μέσω της άδειας - στο να 

παραχωρήσει κάποια από αυτά τα δικαιώματα18. 

Πρέπει ο δημιουργός να ανησυχεί όταν παραιτείται των 

«πνευματικών δικαιωμάτων» του έργου του; 
Μια βασική ανησυχία για τους εκπαιδευτικούς και τις διοικήσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

και οργανισμών για τους ΑΕΠ, σχετίζεται με τη «δωρεά» της πνευματικής ιδιοκτησίας, με 

άμεσο αποτέλεσμα την πιθανή απώλεια εμπορικού κέρδους που θα μπορούσε να προέλθει 

από αυτά. Αυτό συνδυάζεται συχνά με ένα σχετικό άγχος ότι ένας τρίτος είναι δυνατό να 

αποκομίσει αθέμιτο όφελος σε βάρος της πνευματικής ιδιοκτησίας τους, να επωφεληθεί 

από την πώλησή του, να ισχυριστεί ότι είναι δικό του έργο (πλαγιαρισμός), ή να το 

αξιοποιήσει με άλλο τρόπο. Οι ανησυχίες αυτές είναι απολύτως κατανοητές.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, φυσικά, όταν οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν αυτή την ανησυχία, 

στην πραγματικότητα αποκρύβουν μια διαφορετική έγνοια: ότι  δηλαδή, διαμοιράζοντας το 

εκπαιδευτικό τους υλικό, ανοίγουν την εργασία τους σε κρίση από τους ομότιμους (peers)  

τους (και ότι οι τελευταίοι μπορεί κρίνουν αρνητικά το υλικό τους). Είτε η ανησυχία είναι 

δικαιολογημένη ή όχι, είναι σημαντικό να καθοριστεί τι πραγματικά οδηγεί τις ανησυχίες 

των εκπαιδευτικών. Όταν η ανησυχία είναι η απώλεια της εμπορικής ευκαιρίας, αυτό 

απαιτεί μια συγκεκριμένη απάντηση (συμμετοχή με κίνητρα για το διαμοιρασμό). Αλλά 

όταν αυτό υποκρύπτει μια ανησυχία σχετικά με πιθανή κρίση από συναδέλφους και 

μαθητές, αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο (που συνήθως 

περιλαμβάνει κάποια πολιτική για τη διαχείριση της αντίστασης στην αλλαγή).  

Καθώς όλο και περισσότερα ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, σε διαφορετικά επίπεδα, 

απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς να μοιράζονται περισσότερα υλικά κάτω από ανοιχτές 

άδειες, η εμπειρία με σαφήνεια αποδεικνύει ότι αυτό το άνοιγμα της πνευματικής 

ιδιοκτησίας σε έλεγχο και κριτική από ομότιμους έχει επιδράσει θετικά στη βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού/μαθησιακού υλικού. Αυτό συμβαίνει τόσο επειδή οι 

εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να επενδύουν χρόνο στη βελτίωση των υλικών τους, πριν τα 

μοιραστούν ανοιχτά αλλά και επειδή η ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από ομότιμους 

και μαθητές τους βοηθά να κάνουν περαιτέρω βελτιώσεις. 

Ενώ ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικού υλικού μπορεί - και θα συνεχίσει να - δημιουργεί 

έσοδα μέσω πωλήσεων, η πραγματικότητα ήταν πάντα ότι το ποσοστό του σχετικού υλικού 

                                                           
18

 Ειδικά όσον αφορά στο λογισμικό για το δημόσιο τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια 
προχώρησε στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλαισίου με την ονομασία EUPL (European Union 
Public License). H EUPL είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή άδεια για Ανοιχτό / Ελεύθερο λογισμικό 
(Free/Open Source Software (F/OSS)). Το πλαίσιο έχει εγκριθεί και δοθεί σε 22 επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε για το διαμοιρασμό 
λογισμικού (βλέπε joinup.ec.europa.eu/community/eupl/description). 

https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl/description
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που έχουν εμπορική αξία είναι ελάχιστο. Επιπλέον μειώνεται συνεχώς περαιτέρω, καθώς 

όλο και περισσότερο εκπαιδευτικό περιεχόμενο γίνεται ελεύθερα προσβάσιμο στο 

Διαδίκτυο. Μεγάλο μέρος του σχετικού υλικού που ήταν παλιότερα εμπορεύσιμο θα χάσει 

την οικονομική του αξία και μόνο οι πολύ εξειδικευμένες κατηγορίες σχετικού 

περιεχομένου θα μπορέσουν να συνεχίσουν σε αυτή την λογική. 

Ποιος εγγυάται την ποιότητα των ΑΕΠ; 
Η ερώτηση αυτή αντανακλά την αντίληψη (ή ίσως την ευχή) τα εκπαιδευτικά υλικά να είχαν 

αντίστοιχη διαχείριση με τις επιστημονικές «εκδόσεις», των οποίων η ποιότητα ελέγχεται 

από τους εκδότες. Αυτή η αντίληψη ήταν - και παραμένει – σε ισχύ, αντανακλά όμως μια 

μερική κατανόηση του πεδίου εφαρμογής και της ποικιλομορφίας των εκπαιδευτικών 

πόρων. Αντικατοπτρίζει επίσης μια πρόθεση για μεταβίβαση της ευθύνης για την ποιότητα 

σε τρίτους. Αυτή η νοοτροπία στο χώρο των ΑΕΠ παίρνει τη μορφή μιας μη εκπεφρασμένης 

υπόθεσης-επιθυμίας ότι ένας ή περισσότεροι οργανισμοί θα πρέπει να αναλάβουν την 

πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΠ που διαμοιράζονται μέσω 

ψηφιακών αποθετηρίων. Η υπόθεση – επιθυμία αυτή, εκτός από το ότι είναι πρακτικά 

αδύνατο να υλοποιηθεί, κρύβει και μια άλλη πλευρά των ΑΕΠ (και γενικότερα του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου): την πραγματικότητα ότι ο ορισμός της ποιότητας είναι 

υποκειμενικός και εξαρτάται πολύ από μια σειρά παραγόντων που θα τα ονομάζαμε προς 

χάρη συντομίας «συμφραζόμενα» που τα περικλείουν - προσδιορίζουν. 

Σε τελική ανάλυση, η ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΠ που 

χρησιμοποιούνται σε κάποιο εκπαιδευτικό περιβάλλον, θα είναι ευθύνη των συντονιστών 

του ιδρύματος, του ίδιου του προγράμματος/μαθήματος, καθώς και των εκπαιδευτικών 

που είναι υπεύθυνοι για την παράδοση/το μάθημα. Όπως γίνεται πάντα όταν για 

παράδειγμα επιλέγονται βιβλία (στα μέρη/χώρες που υπάρχει τέτοια επιλογή), όταν 

επιλέγεται ένα βίντεο για προβολή, ή όταν χρησιμοποιείται ένα σχέδιο μαθήματος κάποιου 

άλλου, αυτοί οι ίδιοι είναι που διατηρούν την τελική ευθύνη για την επιλογή των υλικών 

που χρησιμοποιούνται. Έτσι, η «ποιότητα των ΑΕΠ» θα εξαρτηθεί από το ποιους πόρους 

επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν, τον τρόπο που επιλέγουν να τους προσαρμόσουν ώστε να 

ταιριάξουν στο περιβάλλον τους και πώς εν τέλει τα ενσωματώνουν στις διάφορες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιούν. 

Το έργο της διασφάλισης της ποιότητας έχει περιπλακεί από την έκρηξη του διαθέσιμου 

περιεχομένου (και αυτό ισχύει τόσο για τα ανοιχτό περιεχόμενο όσο και για το «κλειστό» - 

ιδιόκτητο/εμπορικό). Η πραγματικότητα αυτή είναι ταυτόχρονα μια ευλογία, δεδομένου ότι 

με την πληθώρα περιεχομένου ελαχιστοποιείται η απαίτηση για ανάπτυξη νέου 

περιεχομένου, αλλά και κατάρα, με δεδομένο ότι απαιτεί υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων 

στην αναζήτηση πληροφοριών, την επιλογή, την προσαρμογή και την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών πόρων. Επί πλέον όσο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μοιράζονται όλο και 

περισσότερο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, θα θέλουν να εξασφαλίσουν ότι το 

περιεχόμενο αυτό αντικατοπτρίζει επαρκώς το επίπεδο του ιδρύματος και έτσι το τελευταίο 

επενδύει στη βελτίωση της ποιότητας του πριν από τη διάθεσή του σε αποθετήρια. Έτσι στο 

περιβάλλον των ΑΕΠ, η διασφάλιση της ποιότητας θα επικουρείται κατά την ανάπτυξη 

αυτών των αποθετηρίων, παρέχοντας ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον ένα πρώτο επίπεδο 

ποιοτικού αποτελέσματος. 
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Αλλά αυτές οι «επενδύσεις» στην ποιότητα εκ μέρους των θεσμικών οργάνων θα 

εξυπηρετήσουν απλά στο πέρασμα του χρόνου, την δημιουργία περισσότερων ευκαιριών 

για εξεύρεση ποιοτικών πόρων για αξιοποίηση. Η πρωταρχική ευθύνη για την επιλογή των 

κατάλληλων υλικών για χρήση, ώστε να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η εκπαίδευση, 

εξακολουθεί να βαραίνει τα όργανα και τους εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι για την 

εκπαίδευση. 

Πώς μπορούν οι ΑΕΠ να αξιοποιηθούν προς όφελος της 

εκπαίδευσης; 
Ο πιο σημαντικός λόγος για την αξιοποίηση των ΑΕΠ στην εκπαίδευση είναι ότι το 

περιεχόμενο με ανοιχτές άδειες έχει τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη βελτίωση της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Οι προκλήσεις της αυξανόμενης 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη υποδομών ΤΠΕ στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, καταδεικνύει ότι γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό για τα 

τελευταία να υποστηρίξουν, προγραμματισμένα και συντεταγμένα, την ανάπτυξη και τη 

βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, των υφιστάμενων προγραμμάτων αλλά και το 

σχεδιασμό νέων, την βελτίωση της ποιότητας των υλικών διδασκαλίας και μάθησης και το 

σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής αξιολόγησης - δραστηριότητες που όλες αποσκοπούν στη 

βελτίωση του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, ενώσω η διαχείριση του κόστους αυτών γίνεται 

μέσω της αυξημένης χρήσης πόρων ως βάση για μάθηση (resource based learning). 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η μετασχηματιστική δυναμική της εκπαίδευσης με ΑΕΠ 

περιστρέφεται γύρω από τρεις συνδεδεμένες δυνατότητες: 

1. Η αυξημένη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας σχετικών υλικών μάθησης μπορεί να 

συμβάλει στο στόχο για πιο παραγωγικούς μαθητές και εκπαιδευτικούς, με 

μειωμένο κόστος υλικών εκπαίδευσης.  

2. Η αρχή του να επιτρέπεται η προσαρμογή των ΑΕΠ παρέχει ένα μηχανισμό, μεταξύ 

πολλών άλλων, για την κατασκευή ρόλων για τους φοιτητές ως ενεργά 

συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίοι μαθαίνουν καλύτερα 

μέσα από την πράξη και τη δημιουργία, και όχι παθητικά μέσω της ανάγνωσης και 

της προσπάθειας αποστήθισης.  

3. Οι ΑΕΠ παρέχουν τη δυνατότητα για την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της παροχής 

πρόσβασης σε ιδρύματα και εκπαιδευτικούς, με χαμηλό ή καθόλου κόστος, που 

διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να υπάρξει. 

Είναι οι ΑΕΠ πραγματικά χωρίς κόστος; 
Το ζήτημα της ελευθερίας (ανοιχτότητας) και ο ορισμός της, έχει ευρέως συζητηθεί από την 

έλευση των ανοιχτών αδειών, ενδεχομένως πιο ενδελεχώς στο Ελεύθερο / Ανοιχτό 

Λογισμικό- ΕΛ/ΛΑΚ (ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοιχτού κώδικα, βλ. 

https://mathe.ellak.gr/).  

Το ΕΛ/ΛΑΚ, προσδιορίζει τέσσερις τύπους ελευθερίας (με βάση την άδεια GNU GPL), για 

τους δυνητικούς χρήστες:  

• την ελευθερία να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο και σκοπό 

(ελευθερία 0), 

https://mathe.ellak.gr/
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• την ελευθερία να μελετήσουν τη λειτουργία του προγράμματος και να το 

τροποποιήσουν, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες του (ελευθερία 1), 

• την ελευθερία να διανείμουν αντίγραφα του προγράμματος (ελευθερία 2), 

• την ελευθερία να βελτιώσουν το πρόγραμμα επιτρέποντας στο κοινό να 

επωφεληθεί από τις συγκεκριμένες βελτιώσεις (ελευθερία 3). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι ο ανοιχτός κώδικας, 

δηλαδή ο κώδικας του προγράμματος να είναι γνωστός και προσβάσιμος στον χρήστη. 

Επιπλέον κάθε παράγωγο προϊόν ενός προγράμματος που διατίθεται υπό την άδεια GNU 

θα πρέπει να κυκλοφορεί κι αυτό υπό την ίδια άδεια (βλ. και 

https://mathe.ellak.gr/?page_id=95).  

Παρόμοιες προϋποθέσεις εφαρμόζονται και κατά την εξέταση των αδειών για τους ΑΕΠ. 

Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη ειδική διάσταση ελευθερίας (ανοιχτότητας) των ΑΕΠ που 

δικαιολογεί επιπλέον συζήτηση και αυτή είναι η έννοια του κόστους. Πολλοί υποστηρικτές 

των ΑΕΠ συνηγορούν ότι το βασικό πλεονέκτημα του ανοιχτού περιεχομένου είναι ότι είναι 

«δωρεάν» (δηλαδή δεν κοστίζει τίποτε). Αυτό είναι πράγματι αληθές: εξ ορισμού, το 

ανοιχτό περιεχόμενο μπορεί να διαμοιραστεί με άλλους χωρίς να ζητηθεί άδεια και χωρίς 

την καταβολή τελών για άδεια. Ωστόσο, ο απλοϊκός ισχυρισμός ότι οι ΑΕΠ είναι δωρεάν - 

και κατ’ επέκταση η χρήση των ΑΕΠ θα μειώσει το κόστος της εκπαιδευτικής διαδικασίας - 

κρύβει ορισμένα σημαντικά ζητήματα κόστους.  

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ασχολούνται κυρίως αλλά και με επιμέλεια με τη 

διδασκαλία και τη μάθηση θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η κατανομή των δαπανών και 

των επενδύσεών τους αντανακλούν μια συνεχή προσπάθεια για τη δημιουργία πιο 

αποτελεσματικού περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης για τους μαθητές τους. Πολλά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα όμως δεν έχουν ακόμη κάνει σχετικές επενδύσεις όσον αφορά στο 

περιεχόμενο, στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης και οργανωμένης διαδικασίας, αλλά 

παρ’ όλα αυτά είναι ένα ουσιαστικό μέρος των βασικών λειτουργιών τους. 

Πώς όμως σχετίζονται τα παραπάνω με τους ΑΕΠ; Όσο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

προβαίνουν σε στρατηγικές αποφάσεις για την αύξηση των επενδύσεών τους στο 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη καλύτερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο πιο οικονομικά 

αποδοτικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να αγκαλιάσουν τα ανοιχτά περιβάλλοντα και να 

αξιοποιήσουν τους υπάρχοντες ΑΕΠ. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται μια επένδυση για τη 

δημιουργία ΑΕΠ (και των σχετικών υποδομών), κάτι που αρχικά φαίνεται να μην το 

συνειδητοποιούν επαρκώς οι εμπλεκόμενοι. Που εστιάζουν στο τελικό αποτέλεσμα (ΑΕΠ) 

το οποίο βέβαια διατίθεται χωρίς κόστος. 

Αποκλείουν οι ΑΕΠ τη χρήση εμπορικού περιεχομένου; 
Αν και είναι μια αξιόλογη, έστω και κάπως ιδεαλιστική φιλοδοξία, να διατίθεται και να 

διαμοιράζεται όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο δωρεάν, η επί της αρχής απόφαση (ή έστω 

και θέση) για αποκλεισμό του εμπορικού περιεχομένου από την πιθανή χρήση του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, μοιάζει και είναι μη αποδεκτή. Μια τέτοια στάση αγνοεί την 

πραγματικότητα: ότι υπάρχει πολύ υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο για 

αγορά (εμπορικό) και ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση του μπορεί να είναι πιο 

https://mathe.ellak.gr/?page_id=95
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προσιτή από τις προσπάθειες να παραχθεί αυτό το περιεχόμενο ανοιχτά. Συνεπώς, ο πιο 

οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να αποκτηθούν/προμηθευτούν πόροι για χρήση στη 

διδασκαλία και τη μάθηση από ένα ίδρυμα, είναι να διερευνήσει όλες τις διαθέσιμες 

επιλογές, ανοιχτές ή μη,  παρά να εξαιρέσει κάποια επί της αρχής. 

Έτσι οι ΑΕΠ και το εμπορικό περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί στα μαθήματα και 

στα προγράμματα σπουδών, παρόλο που οι υπεύθυνοι φυσικά πρέπει να είναι προσεκτικοί 

ώστε να μην δημιουργούν συγκρούσεις αδειοδότησης, με την ενσωμάτωση υλικών με 

διαφορετικούς όρους χορήγησης αδειών κατά το σχεδιασμό. Φαίνεται συνεπώς ότι 

απαιτείται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

μαθημάτων και προγραμμάτων, να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες κατά την ανάπτυξη και 

την προμήθεια περιεχομένου. Φυσικά, ως συνέπεια της ψηφιοποίησης του περιεχομένου 

και της ανάπτυξης του ανοιχτά διαθέσιμου περιεχομένου στο διαδίκτυο, τα επιχειρηματικά 

μοντέλα των εκπαιδευτικών εκδόσεων θα αλλάξουν (ήδη αλλάζουν) και ο συνδυασμός του 

ανοιχτού περιεχομένου σε σχέση με το εμπορικό περιεχόμενο θα συνεχίσει να αλλάζει. 

Πού μπορεί κανείς να βρει ΑΕΠ; 
Το πεδίο εφαρμογής και η διαθεσιμότητα των ΑΕΠ επεκτείνεται συνεχώς. Κάθε 

μέρα/μήνα/εβδομάδα, νέοι πόροι προστίθενται στο παγκόσμια σώμα πόρων. Ένα 

πρόβλημα που προκύπτει από την αύξηση αυτή είναι ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος 

ολοκληρωμένος κατάλογος όλων των ΑΕΠ (ούτε, δεδομένης της ταχείας επέκτασης του 

περιεχομένου, είναι ποτέ πιθανό να υπάρξει). Αυτό σημαίνει ότι, προκειμένου να βρεθούν 

οι κατάλληλοι ΑΕΠ, ο ερευνητής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μια σειρά από στρατηγικές 

αναζήτησης: 

1. Χρησιμοποίηση μιας εξειδικευμένης μηχανής αναζήτησης ΑΕΠ: Ενώ οι μηχανές 

αναζήτησης όπως π.χ. το Google και το Bing είναι ένα καλό γενικό σημείο εκκίνησης 

για την εξεύρεση περιεχομένου στο Διαδίκτυο, υπάρχουν και κάποιες 

εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης που ψάχνουν συγκεκριμένα για ΑΕΠ. Οι λίστες 

τους όμως είναι επιλεκτικές και βασίζονται σε διαφορετικά κριτήρια γι' αυτό είναι 

μια καλή ιδέα να δοκιμάζονται περισσότερες από μία. Ακολουθούν μερικά 

παραδείγματα: 

o Η μηχανή αναζήτησης του Creative Commons (που στην ουσία προσφέρει 

πρόσβαση σε άλλες μηχανές αναζήτησης): 

http://search.creativecommons.org.  

o Η μηχανή αναζήτησης του Open Education Consortium που αναζητά 

μαθήματα (courses): http://www.oeconsortium.org/courses/.  

2. Χρήση ενός κατάλληλου αποθετηρίου ΑΕΠ: οι ερευνητές θα πρέπει να έχουν 

πρόσβαση στα μεγάλα αποθετήρια ΑΕΠ για να αναζητήσουν σχετικό υλικό. Τα 

περισσότερα βρίσκονται σε ιδρύματα, δίνοντας έμφαση στα υλικά που 

διαμοιράζονται από τους εν λόγω οργανισμούς. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι το 

Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Αποθετήριο του «Massachusetts Institute of Technology» 

(ΜΙΤ). Άλλα αποθετήρια, όπως το MedEd PORTAL, εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο 

θέμα, στην περίπτωση αυτή, ιατρικές φωτογραφίες και πολυμέσα. Ακολουθούν 

μερικά παραδείγματα: 

o Το Αποθετήριο του MIT: http://ocw.mit.edu.   

http://search.creativecommons.org/
http://www.oeconsortium.org/courses/
http://ocw.mit.edu/
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o Το αποθετήριο του OpenLearn του Open University του Ηνωμένου 

Βασιλείου: http://www.open.edu/openlearn/.  

o To MedEd PORTAL (για ιατρικό περιεχόμενο) από την Association of 

American Medical Colleges: https://www.mededportal.org/.  

o To Φωτόδεντρο, ο Ελληνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου 

για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/.  

3. Αξιοποίηση ιστοχώρων - καταλόγων ΑΕΠ: Υπάρχουν πολλές σελίδες που έχουν μια 

μηχανή αναζήτησης, τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν σε θέσεις αλλού στο 

Διαδίκτυο, όπου οι πόροι ταιριάζουν με τα κριτήρια. Οι ίδιοι δεν ενεργούν ως 

αποθετήρια, αλλά έχουν εντοπίσει ποιοτικούς πόρους και τους αποθηκεύουν ως 

συνδέσεις σε μια βάση δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων τους είναι κυρίως 

θεματικές. Στην περίπτωση της «ΑΕΠ – Αφρική», για παράδειγμα, τονίζουν την 

ποιότητα των πόρων που αναπτύχθηκαν μέσα και γύρω από την Αφρική. 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα: 

o Ο κόμβος των OER Commons: https://www.oercommons.org.  

o O κόμβος του OER Africa: http://www.oerafrica.org/findoer.  

Πώς μπορώ να μοιραστώ τους ΑΕΠ μου με άλλους; 
Μόλις αναπτυχθεί ένας πόρος και επιλεγεί μια ανοιχτή άδεια, ο πόρος θα πρέπει να 

αποθηκευτεί σε ένα διαδικτυακό αποθετήριο, προκειμένου να είναι προσβάσιμος και από 

άλλους. Υπάρχουν διάφορες επιλογές όσον αφορά στο σημείο όπου οι πόροι αυτοί θα 

μπορούσαν να διατηρούνται: 

1. Χρησιμοποιήστε το αποθετήριο του ιδρύματος: Πολλοί οργανισμοί, και ιδιαίτερα τα 

πανεπιστήμια, δημιουργούν τις δικές τους συλλογές και τις διαθέτουν στο 

διαδίκτυο ως ΑΕΠ ή OCW (Open CourseWare). Αν ο συγγραφέας ή ο 

προγραμματιστής εργάζεται για έναν τέτοιο οργανισμό, η προσδοκία είναι ότι ο 

ΑΕΠ που αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα του θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στους 

χώρους του. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ζητηθούν οδηγίες από το 

διαχειριστή του αποθετηρίου. 

2. Επιλέξτε ένα ανοιχτό χώρο αποθήκευσης: Διάφορα αποθετήρια καλωσορίζουν 

συνεισφορές από πολλαπλές τοποθεσίες. Η OER Commons για παράδειγμα έχει μια 

επιλογή για συνεισφορά (https://iskme.zendesk.com/hc/en-

us/articles/115001494746-Submit-OER) για να επιτρέπει στους χρήστες να 

συνεισφέρουν υλικά. Σε γενικές γραμμές, τα ανοιχτά αποθετήρια έχουν την 

απαίτηση από το πρόσωπο που υποβάλλει την πηγή, να εγγραφεί και να συνδεθεί 

πριν από τη μεταφόρτωση του πόρου. Θα απαιτηθούν επίσης πληροφορίες για τον 

πόρο ώστε να μπορέσει να καταλογογραφηθεί και πάρει κάποια ετικέτα. Αυτό είναι 

απαραίτητο προκειμένου να επιτραπεί σε μηχανές αναζήτησης να τον 

ανακαλύψουν.  

3. Φτιάξτε τον ΑΕΠ online: Είναι δυνατό να οικοδομήσουμε έναν πόρο σε απευθείας 

σύνδεση (online). Μερικοί ιστότοποι ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των ΑΕΠ στο 

online περιβάλλον τους. Στη συνέχεια μπορούν να αυτοματοποιήσουν τις 

διαδικασίες, όπως η απόκτηση μιας άδειας χρήσης Creative Commons και η 

http://www.open.edu/openlearn/
https://www.mededportal.org/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
https://www.oercommons.org/
http://www.oerafrica.org/findoer
https://iskme.zendesk.com/hc/en-us/articles/115001494746-Submit-OER
https://iskme.zendesk.com/hc/en-us/articles/115001494746-Submit-OER
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προσθήκη του πόρου στη βάση δεδομένων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το 

MERLOT ΙΙ (https://www.merlot.org/), το οποίο μέσω του εργαλείου Content 

builder επιτρέπει σε ομάδες να αναπτύξουν εκπαιδευτικούς πόρους στον ιστοχώρο 

του. Οι χρήστες δημιουργούν ένα λογαριασμό, αναπτύσσουν τα υλικά σε 

απευθείας σύνδεση, και στη συνέχεια τα δημοσιεύσουν τη στιγμή που θα είναι 

ικανοποιημένοι. Το WikiEducator (http://wikieducator.org) χρησιμοποιεί μια 

παρόμοια μέθοδο για να επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν 

εκπαιδευτικό υλικό συνεργατικά σε απευθείας σύνδεση. 

4. Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων. Ο κόσμος της κοινωνικής δικτύωσης έχει ανοίξει 

επίσης νέες δυνατότητες για τη δημοσίευση ΑΕΠ σε απευθείας σύνδεση. Μια 

πλατφόρμα όπως το Flickr (www.flickr.com) επιτρέπει στους χρήστες του να 

δημοσιεύσουν φωτογραφικό υλικό με τις άδειες Creative Commons, ενώ το 

YouTube (www.youtube.com) επιτρέπει το ίδιο για το ψηφιακό βίντεο. Κοινωνικά 

δίκτυα όπως το Twitter και το Facebook μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να 

διαδώσουν και να ευαισθητοποιήσουν σε σχέση με τα υλικά που δημοσιεύτηκαν 

στο διαδίκτυο. 

Πόσο μπορώ να διαφοροποιήσω τους ΑΕΠ για τις δικές μου 

ανάγκες; 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο χρήστης έχει τεράστιο περιθώριο να προσαρμόσει τους 

ΑΕΠ για να ταιριάζουν στις ανάγκες του, όπου βέβαια η άδεια χρήσης επιτρέπει την 

προσαρμογή. Εάν, ωστόσο, η άδεια περιορίζει την προσαρμογή (όπως, για παράδειγμα 

κάνει η άδεια Creative Commons με περιορισμό «Όχι Παράγωγα»), ο πόρος θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί «ως έχει».  

Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιευμένων ΑΕΠ καλωσορίζει και προτρέπει τους 

χρήστες να προσαρμόσουν την αρχική πηγή. Οι δυνατοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να 

αλλάξει ένας ΑΕΠ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Ανάμειξη - συνδυασμός (mixing): Ένας αριθμός ΑΕΠ μπορεί να συνδυαστεί και 

πιθανότατα να προστεθεί και νέο περιεχόμενο για να δημιουργηθεί ένας εντελώς 

νέος πόρος. Αυτό είναι συνηθισμένο όταν οι σχεδιαστές πρέπει να αναπτύξουν 

υλικά και πόρους για να ταιριάζουν με ένα τοπικό πρόγραμμα σπουδών. Μια κοινή 

ανησυχία είναι ότι σπάνια βρίσκεται ΑΕΠ που να ταιριάζουν απόλυτα κάπου αλλού 

«ως έχει». 

• Προσαρμογή (Adaptation): Κάποιος πόρος μπορεί να προσαρμοστεί (να γίνουν 

αλλαγές) για να ταιριάζει σε συγκεκριμένο περιβάλλον. Παράδειγμα είναι η 

μετάφραση ενός πόρου σε άλλες γλώσσες, αλλά συνήθως η προσαρμογή απαιτεί 

και άλλες τροποποιήσεις ώστε να ταιριάζει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 

• Εξόρυξη τμημάτων (Asset extraction): Είναι επίσης πιθανό να εξαχθούν - επιλεγούν 

μόνο κάποια από τα στοιχεία ενός πόρου ή ενός μαθήματος και να 

χρησιμοποιηθούν σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σύνηθες σε τμήματα (κομμάτια) πολυμέσων, όπως φωτογραφίες, εικόνες και 

γραφήματα, μιας που οι προγραμματιστές συχνά δεν διαθέτουν τις δεξιότητες ή 

τους πόρους για να αναπτύξουν τις δικές τους εκδόσεις συνήθως 

χρησιμοποιούμενων οπτικών βοηθημάτων. 

https://www.merlot.org/
http://wikieducator.org/
http://www.flickr.com/
http://www.youtube.com/
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Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι μπορούν να γίνουν αλλαγές στο πρωτότυπο, είναι αυτό 

που κάνει τους ΑΕΠ - σε σύγκριση με άλλες μορφές αδειοδότησης περιεχομένου - ιδιαίτερα 

χρήσιμους σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση. 
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ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Γενικά 
Η έλευση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις μορφές και τις λειτουργίες τους έχει 

επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη διανομή και τη διάδοση της γνώσης. Από εκπαιδευτική 

άποψη, αυτό φέρνει μαζί μεγάλες δυνατότητες αλλά και κινδύνους. Το πρώτο είναι σαφώς 

μια θετική έκβαση, γιατί δείχνει μια τεράστια δυναμική για την επιτυχία μιας πραγματικά 

ανοιχτής εκπαίδευσης. Το δεύτερο είναι κάτι που δεν πρέπει να ειδωθεί με ελαφρότητα, 

δεδομένου ότι η κυριότητα και η πατρότητα της ακαδημαϊκής παραγωγής είναι μια μορφή 

πνευματικής ιδιοκτησίας (ΠΙ), για την οποία θα πρέπει να δοθεί η πρέπουσα αναγνώριση 

και προστασία. 

Με δεδομένο αυτό, η ενθάρρυνση της ανοιχτής αδειοδότησης υπόσχεται πολλά δυνητικά 

οφέλη για τους φορείς εκπαίδευσης, τους καθηγητές και τους μαθητές. Τα οφέλη αυτά 

επεκτείνονται στο δημιουργό, καθώς και στους εν δυνάμει χρήστες. 

Περιλαμβάνουν: 

 Οικονομικά οφέλη για εκείνους που υπηρετούν σε λιγότερο προνομιούχα ιδρύματα και 

χώρες: Η χρήση ανοιχτών υλικών σημαίνει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να 

παρέχουν υποστήριξη στη διδασκαλία και στη μάθηση χωρίς να υποστούν τις μεγάλες 

δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη του περιεχομένου/εκπαιδευτικού υλικού. 

 Δημοσιότητα του έργου: Η ελεύθερη κυκλοφορία και ανοιχτή διανομή ενός έργου 

αυξάνει τη χρήση και τη δημοσιότητα του. 

 Ευκαιρία για την ενίσχυση, την βελτίωση, την προσαρμογή και την επέκταση, 

λειτουργίες που προσθέτουν αξία σε ένα έργο: Η ανοιχτή αδειοδότηση του 

περιεχομένου δίνει το δικαίωμα σε αλλαγές και ενίσχυση, που οδηγούν σε βελτιωμένο 

προϊόν. Οι δημιουργοί και οι συγγραφείς μπορούν επίσης εύκολα να έχουν ανάδραση 

και σχολιασμό από τους χρήστες που υιοθετούν / χρησιμοποιούν το έργο τους. 

 Ευκαιρία να βελτιωθεί περαιτέρω το παγκόσμιο σώμα της γνώσης: η ανοιχτή 

αδειοδότηση μπορεί να ενθαρρύνει την ομότιμη (peer to peer) παραγωγή της γνώσης. 

Στην πιο εκτεταμένη της μορφή, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μαζική συνεργασία 

(παράδειγμα του οποίου είναι η Wikipedia19). Η πρακτική αυτή προσθέτει σημαντικά σε 

ένα παγκόσμια σώμα γνώσης που μπορεί να δημιουργηθεί και να χρησιμοποιηθεί, 

καθώς και να βελτιωθεί και να επεκταθεί, από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους σε 

όλο τον κόσμο. 

 Προώθηση της καινοτομίας: οι ανοιχτές άδειες που επιτρέπουν τα παράγωγα έργα, 

ενθαρρύνουν σε μεγάλο βαθμό την καινοτομία, καθώς οι χρήστες ενός πρωτότυπου 

έργου μπορεί να συνεισφέρουν τις δικές τους ιδέες για να δημιουργήσουν νέα έργα.  

                                                           
19

 https://www.wikipedia.org/  

https://www.wikipedia.org/
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 Προώθηση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ) και η έννοια του 

εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης: Οι ανοιχτές άδειες περιεχομένου ενθαρρύνουν την 

ανταλλαγή για δημιουργία και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η οποία αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό των ΑΕΠ, της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της ιδέας 

ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ένα καθολικό προνόμιο για όποιον το επιδιώκει. 

Με λίγα λόγια, ο ρόλος των ανοιχτών αδειών, ειδικά από εκπαιδευτική σκοπιά, είναι ένας 

μηχανισμός για την προώθηση της ανοιχτής πρόσβασης και της ανοιχτής γνώσης των 

δημιουργικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και ερευνητικών δεδομένων, καθώς και της 

ακαδημαϊκής εργασίας, ζητήματα και υποδομές που έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουν καθολικά οφέλη. 

Στα επόμενα εξετάζονται η πνευματική ιδιοκτησία και η ανοιχτή αδειοδότηση σε σχέση με 

τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Κατόπιν αναφερόμαστε στο οργανισμό creative 

commons και τις σχετικές άδειες που υποστηρίζει. Τέλος, συζητείται η σημασία της 

ανοιχτής αδειοδότησης για την εκπαίδευση και οι προκλήσεις και τα ζητήματα που 

προκύπτουν. 

Πνευματική Ιδιοκτησία 
Η πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ) ή πνευματικά δικαιώματα – ΠΔ (copyright με σήμα το «©») 

είναι μια νομική έννοια που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων του 

δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου. Ένα πρωτότυπο έργο μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

δημιουργικής, πνευματικής ή καλλιτεχνικής εργασίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 

οποιαδήποτε μορφή, από μουσικές συνθέσεις, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

πολυμέσων, λογοτεχνία, ταινίες, φωτογραφίες και ακόμη και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά 

προγράμματα, καθώς και άλλα πολλά. Μαζί με την «βιομηχανική ιδιοκτησία» (π.χ. 

ευρεσιτεχνία), τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρούνται μια μορφή διανοητικής 

ιδιοκτησίας (Intellectual Property). Η διανοητική ιδιοκτησία, καλύπτει όλα τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία ή δημιουργίες του νου, συμπεριλαμβανομένων πραγμάτων όπως 

σύμβολα, λέξεις, φράσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και το βιομηχανικό 

σχέδιο. 

Στην ΠΙ, το δικαίωμα περιλαμβάνει δύο συνιστώσες: το περιουσιακό και το ηθικό δικαίωμα 

στο έργο. Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στον κάτοχό του τη δυνατότητα οικονομικής 

εκμετάλλευσης του έργου. Το ηθικό δικαίωμα εξασφαλίζει στο δημιουργό το δικαίωμα να 

αναγνωρίζεται ως ο δημιουργός του έργου, το δικαίωμα διαφύλαξης της ακεραιότητας του 

έργου του, αλλά και το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στο έργο του ακόμη και αν έχει 

μεταβιβάσει το περιουσιακό δικαίωμα (Ακαδημαϊκό Δίκτυο, 2017). 

Το κύριο κίνητρο για ένα δημιουργό να αναλογιστεί τη σημασία της πνευματικής 

ιδιοκτησίας είναι να λάβει τα εύσημα (αναγνώριση - credit) για την εργασία του, καθώς και 

για να προσδιορίσει τον τρόπο ως προς το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εργασία (από 

άλλους), ποιός μπορεί να το κάνει αυτό και με ποιά ιδιότητα, ποιά τα οικονομικά ή 

εμπορικά οφέλη και πώς εμπλέκονται, και άλλες αντίστοιχες διαδικασίες σε σχέση με το 

έργο αυτό. 
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Αρχικά, η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας αναπτύχθηκε ως ένας τρόπος για να 

περιοριστεί η παράνομη εκτύπωση βιβλίων και άλλων γραπτών κειμένων. Στη συνέχεια 

όμως και με την έλευση του διαδικτύου, τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν ταχύτατα. 

Σήμερα, οι περισσότερες χώρες έχουν θεσπίσει εθνική νομοθεσία περί πνευματικών 

δικαιωμάτων, που έχουν τυποποιηθεί μέσω σχετικών διεθνών συνθηκών 

συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και 

καλλιτεχνικών έργων (έγινε αποδεκτή το 1886  - η τελευταία αναθεώρηση έγινε στο Παρίσι 

το 1971 (Ν.100/1975 ΦΕΚ Α´ 162)), τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(ΠΟΕ) για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIPS) (έγινε 

αποδεκτή το 1996) και τη συνθήκη ΠΔ του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας  (σε ισχύ από το 2002). 

Παρά το γεγονός ότι κάθε χώρα έχει τη δική της οπτική για την πνευματική ιδιοκτησία, σε 

γενικές γραμμές, η εθνική νομοθεσία περί ΠΔ τείνει να ακολουθεί τους όρους που 

περιγράφονται στις βασικές διεθνείς συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων που 

αναφέρονται παραπάνω. 

Στην Ελλάδα όσον αφορά στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων ισχύουν τόσο ο 

νόμος  Ν.2121/1993 και συγκεκριμένα το άρθρο 6, παρ. 2, όσο και το άρθρο 5 παρ. 2 της 

Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης. Με βάση αυτά, η άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας δεν υπόκεινται σε καμία διατύπωση. Δεν απαιτείται συνεπώς η τήρηση 

κάποιας τυπικής διαδικασίας ή η σύμπραξη κάποιας κρατικής ή μη υπηρεσίας για την 

αναγνώριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ένα έργο, όπως ισχύει για την 

κτήση δικαιωμάτων επί άλλων άυλων αγαθών (πχ. κατοχύρωση σήματος ή ευρεσιτεχνίας). 

Επί πλέον έχει δημιουργηθεί ο οργανισμός πνευματικής ιδιοκτησίας (ΟΠΙ – www.opi.gr) ένα 

ΝΠΙΔ που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. Κύριος σκοπός του ΟΠΙ είναι η προστασία των δημιουργών και των 

δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, η μέριμνα για την εφαρμογή του Ν. 2121/1993 και 

των διεθνών συμβάσεων, η εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και η 

νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 

δικαιωμάτων. 

Ένα σημαντικό στοιχείο που σχετίζεται με την πνευματική ιδιοκτησία είναι η αδειοδότηση 

(licensing). Ο δημιουργός ενός έργου είναι ο ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων, και 

αυτός κατέχει το αποκλειστικό (περιουσιακό) δικαίωμα σε αυτό, όπως π.χ. ο συγγραφέας 

που έχει γράψει ένα μυθιστόρημα, κατέχει αυτό το έργο, και ως εκ τούτου, μπορεί να 

ελέγχει πώς χρησιμοποιείται, από ποιον και με ποιο τρόπο. Η χρήση και η διανομή του 

μυθιστορήματος αυτού μπορεί να γίνει μέσω μιας άδειας, η οποία μπορεί να χορηγηθεί 

από μια συγκεκριμένη αρχή. Οι άδειες υποδεικνύουν όχι μόνο ποιό έργο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, αλλά και τα όρια για τη χρήση, όπως π.χ. ο αριθμός των φορών που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί (αναρτηθεί, αναγνωσθεί, κ.α.) ένα έργο, η διάρκεια που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ή πόσο καιρό η άδεια θα παραμένει εν ισχύ. 

Στην ουσία, η αδειοδότηση είναι ένας τρόπος για να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση κάποιου 

αντικειμένου με πνευματικά δικαιώματα, καθώς και μια μέθοδος για να δοθεί στο 
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δημιουργό (ή τον κάτοχο της άδειας) η δυνατότητα να ρυθμίσει τις συνθήκες και τους 

περιορισμούς στη χρήση του έργου του. 

Ανοιχτή Αδειοδότηση 
Η κατανόηση της έννοιας της ανοιχτής γνώσης είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση 

προκειμένου να γίνει κατανοητή η λογική των ανοιχτών αδειών. Η γνώση ορίζεται ως 

ανοιχτή, «αν είναι ελεύθερη να χρησιμοποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί και να 

αναδιανεμηθεί χωρίς νομικούς, κοινωνικούς ή τεχνολογικούς περιορισμούς»20. Ο όρος 

«ανοιχτή γνώση» συνδέεται συνήθως με άλλες ορολογίες, όπως «ανοιχτή πρόσβαση» 

(open access), η οποία ορίζεται ως «η άμεση, σε απευθείας σύνδεση, δωρεάν διάθεση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας χωρίς τους αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με τη χρήση που 

συνήθως επιβάλλονται από εκδοτικές συμφωνίες πνευματικών δικαιωμάτων»21. Και οι δύο 

αυτές έννοιες έχουν σημαντική επιρροή στην εκπαίδευση. 

Μια ανοιχτή άδεια χορηγεί δικαίωμα για την πρόσβαση, την επαναχρησιμοποίηση και την 

αναδιανομή ενός έργου που θεωρείται ανοιχτή γνώση. Επειδή ένα μεγάλο μέρος της 

γνώσης είναι ανοιχτά διαθέσιμο πλέον μέσω του διαδικτύου, η ανοιχτή αδειοδότηση έχει 

ιδιαίτερη σημασία στην ψηφιακή ζωή. Για παράδειγμα, ένα έργο που έχει αναρτηθεί σε μια 

ιστοσελίδα «κάτω» από μια ανοιχτή άδεια μπορεί να προσπελαύνεται ελεύθερα, να 

εκτυπώνεται, να αναδιαμοιράζεται, να δημοσιεύεται σε άλλα μέσα, και να γίνεται αναφορά 

σε αυτό από άλλες πηγές. Ως αντικείμενο, με βάση την ανοιχτή άδεια χρήσης, είναι 

ελεύθερο να χρησιμοποιηθεί, να διαμοιραστεί και να βελτιωθεί, αλλά αυτό εξαρτάται από 

τα δικαιώματα και τους περιορισμούς που υπαγορεύονται από τη συγκεκριμένη άδεια. 

Το ότι η ανοιχτή αδειοδότηση είναι σημαντική πρωτοπορία και καινοτομία, έγινε 

κατανοητό  κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του λογισμικού ανοιχτού κώδικα. 

Μεγάλο μέρος της πρώιμης ανάπτυξης των ανοιχτών αδειών επικεντρώθηκε στην 

αδειοδότηση του λογισμικού, όπως το GNU (General Public License) του Ιδρύματος 

Ελεύθερου Λογισμικού (GNU GPL) που κυκλοφόρησε το 198922. Το Open Publication License 

(OPL) κυκλοφόρησε το 1999 από το  Open Content Project, με στόχο την ενθάρρυνση της 

δωρεάν διανομής βιβλίων και περιοδικών στο διαδίκτυο (Open Publication License, 1999). 

Εμπνευσμένος από την GNU GPL, ο οργανισμός Creative Commons (CC) ιδρύθηκε το 2001 

ως ένας φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παρέχοντας μια ποικιλία αδειών για 

δημιουργική αξιοποίηση που διατίθενται μέσω του διαδικτύου. Σήμερα, ο οργανισμός CC 

αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο πάροχο ανοιχτών αδειών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Creative Commons 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι άδειες creative commons (CC) είναι οι πλέον διαδεδομένες 

ανοιχτές άδειες και έχουν υιοθετηθεί από πολλά άτομα και οργανισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα φορέων και εταιρειών όπως οι Google, Flickr, MIT 

OCW και Wikipedia. Ο οργανισμός CC παρέχει ελεύθερες άδειες που έχουν ως στόχο να 

λειτουργήσουν παράλληλα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέποντας τη 

διανομή και τη χρήση αντικειμένων μέσω του διαδικτύου. 

                                                           
20

 https://en.wikipedia.org/wiki/Open_knowledge  
21

 https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access  
22

 https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Project  

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_knowledge
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Project
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Ο CC κυκλοφόρησε το πρώτο του σύνολο αδειών πνευματικής ιδιοκτησίας το 2002 (Creative 

Commons, 2017). Ο οργανισμός ιδρύθηκε αρχικά πάνω στη ανάγκη ότι «πολλοί πολίτες - 

χρήστες του διαδικτύου θέλουν να μοιραστούν την εργασία τους - και τη δύναμη να 

επαναχρησιμοποιούν, τροποποιήσουν και αναδιανείμουν την εργασία τους - με άλλους, με 

βάση ευνοϊκούς όρους» (Bissell, 2009). Η έννοια λοιπόν του «με την επιφύλαξη ορισμένων 

δικαιωμάτων» (some right reserved) που υιοθετήθηκε από τον CC, είναι ένας 

τυποποιημένος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι τα έργα μπορούν να διανεμηθούν και να 

χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για ορισμένους σκοπούς ή υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η 

έννοια αυτή αντιπροσωπεύει μια μέση λύση μεταξύ του «με την επιφύλαξη παντός 

δικαιώματος» (all rights reserved) που ευνοεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 

του «όλα τα δικαιώματα χορηγούνται» (all rights granted) που υποδεικνύουν την πλήρη 

ελευθερία στη χρήση για τα έργα που έχουν μεταφερθεί στο κοινό κτήμα (public domain). 

Με βάση στοιχεία από την ιστοσελίδα του CC23, το 2015 υπήρχαν κατ’ εκτίμηση πάνω από 

1,1 δισεκατομμύρια αντικείμενα με CC άδειες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, φωτογραφιών, ταινιών, μουσικής και ακαδημαϊκού περιεχομένου. 

O CC προσφέρει έξι άδειες (βλ. Εικόνα 1) με διαφορετικούς συνδυασμούς αναφοράς 

(attribution) – στον δημιουργό (Creative Commons, 2017). Κάθε άδεια φέρει μια σειρά από 

όρους - προϋποθέσεις με βάση τις οποίες επιλέγεται από τον δημιουργό. Οι όροι αυτοί 

κυμαίνονται από τα πιο βασικά, βλ. CC BY, η οποία επιτρέπει όλες τις μορφές της χρήσης, 

την αναδιανομή, τις τροποποιήσεις και την εμπορευματοποίηση όσο ο αρχικός δημιουργός 

αναφέρεται. Έως την πιο περιοριστική, βλ. CC BY-NC-ND, η οποία επιτρέπει τη χρήση και τη 

διανομή, χωρίς να επιτρέπει την εμπορία ή την τροποποίηση στο πρωτότυπο έργο. 

 

Εικόνα 1:  Οι άδειες που προσφέρονται από το CC 4.0. 

                                                           
23

 https://stateof.creativecommons.org/2015/  

https://stateof.creativecommons.org/2015/
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Επιπρόσθετα, ο CC επιτρέπει στο δημιουργό να παραιτηθεί από όλα τα δικαιώματα στην 

εργασία τους μέσα από την άδεια CC0. Αυτό αναφέρεται σε όλες τις εργασίες – έργα που 

έχουν περάσει στον δημόσιο χώρο, όπου τα έργα έχουν λάβει άδεια ως «όλα τα 

δικαιώματα χορηγούνται» ή «όχι ειδικά δικαιώματα» (no rights reserved).  

Τέλος, ο CC παρέχει ένα βοηθητικό οδηγό στην ιστοσελίδα του για την επεξήγηση των 

αδειών που βρίσκονται σήμερα στην έκδοση 4.0, (Creative Commons Οδηγός, 2017) αλλά 

και για βοήθεια στο χρήστη για την επιλογή της άδειας χρήσης με βάση τις ανάγκες του 

(Creative Commons Επιλογή, 2017).  

Οι άδειες CC στην εκπαίδευση 
Η χρήση των αδειών CC στον τομέα της εκπαίδευσης αντανακλά μια σημαντική εξέλιξη στο 

ανοιχτό κίνημα. Ειδικότερα, οι άδειες CC αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο για τη 

δημιουργία και τη διανομή των ΑΕΠ. Μέσω αδειών CC, διάφορες μορφές των ΑΕΠ, 

συμπεριλαμβανομένων των σχολικών εγχειριδίων, σχεδίων μαθημάτων και ακόμη και 

ολόκληρες σειρές μαθημάτων μπορούν να μοιραστούν, να προσαρμοστούν, να 

συνδυαστούν και να επανεκδοθούν – όλα αυτά με στόχο να καταστεί η εκπαίδευση 

ελεύθερα προσβάσιμη. 

Μερικά από τα σημαντικότερα παραδείγματα της χρήσης των αδειών CC στον τομέα της 

εκπαίδευσης περιλαμβάνουν πολλές πρωτοβουλίες ΑΕΠ, όπως η «OER Commons» και «OER 

Africa», το MIT OCW, οι πάροχοι MOOCs όπως το «Peer 2 Peer University» (P2PU), η Khan 

Academy, και αποθετήρια, όπως  το Connexions. Ουσιαστικά, όλοι αυτοί οι πάροχοι έχουν 

καταφέρει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο να διατίθεται ελεύθερα ως ψηφιακό υλικό.  

Ακολουθούν κάποια σημαντικά παραδείγματα με σύντομη περιγραφή για κάθε 

παράδειγμα: 

OER Commons και OER Africa: 

Η OER Commons (https://www.oercommons.org/) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

βάσεις δεδομένων ΑΕΠ στο Διαδίκτυο, με πάνω από 50.000 υλικά που είναι ελεύθερα 

διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων εξετάσεων, διαλέξεων (ηχογράφηση), 

σημειώσεις διαλέξεων, εργασίες και αναθέσεις, παιχνίδια, προσομοιώσεις και εγχειρίδια 

για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η ίδια η OER Commons χρησιμοποιεί άδεια CC BY-NC-SA.  

H OER Africa (http://www.oerafrica.org/) είναι μια περιφερειακή πρωτοβουλία για ένα 

συσσωρευτή που ενοποιεί όλες τις ΑΕΠ που δημιουργήθηκαν στην περιοχή, βασιζόμενη σε 

τέσσερεις θεματικές περιοχές: τη γεωργία, θέματα υγείας, θέματα επιστημονικής 

θεμελίωσης και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Συνδέει επίσης σε μια χρήσιμη βάση 

δεδομένων, αποθετήρια και σχετικά έργα ΑΕΠ σε όλη την Αφρική. Χρησιμοποιεί άδεια CC 

BY. 

MIT OCW:  

Πολλά έχουν ήδη ειπωθεί για το «επαναστατικό» ρόλο του MIT στο κίνημα OCW (Open 

CourseWare). Όλα τα περιεχόμενα των σπουδών, διατίθενται βάσει μιας CC BY-NC-SA 

άδειας (https://ocw.mit.edu/index.htm). Πριν από λίγα χρόνια, το ΜΙΤ ανακοίνωσε τα MITx 
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και EDX (κοινή προσπάθεια με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ), μια πρωτοβουλία που 

παρέχει πιστοποίηση στους εκπαιδευόμενους για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων 

σειρών μαθημάτων. 

P2PU: 

Το P2PU επικεντρώνεται στην ιδέα ότι «ο καθένας έχει κάτι να συνεισφέρει και ο καθένας 

έχει κάτι να μάθει» (http://www.p2pu.org/). Το P2PU προσφέρει μαθήματα σε διάφορα 

θέματα χρησιμοποιώντας περιεχόμενο που παράγεται από την κοινότητα, όπως ΑΕΠ και 

άλλους διαδικτυακούς πόρους. Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν ένα συγκεκριμένο 

μάθημα, λαμβάνουν κονκάρδες για την επίτευξή τους. Όλο το περιεχόμενο P2PU διατίθεται 

με άδεια CC-BY-SA. 

Khan Academy:  

Η Khan Academy (https://www.khanacademy.org/) προσφέρει πάνω από 5.000 

εκπαιδευτικά βίντεο που καλύπτουν μεγάλο εύρος θεματικών περιοχών από τη βασική 

άλγεβρα έως την προηγμένη χημεία και τη βιολογία. Όλα τα βιντεομαθήματα διατίθενται 

με άδεια CC BY-NC-SA, και έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες.  

Connexions:  

Το Connexions – σήμερα πλέον open star cnx (https://cnx.org/) - είναι ένα σύστημα 

διαχείρισης και αποθήκευσης εκπαιδευτικού περιεχομένου, που συγκεντρώνει και 

οργανώνει μαθησιακά αντικείμενα σε ενότητες και συλλογές για να ταιριάζουν στις 

ανάγκες διαφόρων επιπέδων μελέτης. Βασίζεται στην φιλοσοφία ότι το εκπαιδευτικό υλικό 

μπορεί και πρέπει να είναι ανοιχτό και ελεύθερο να μοιραστεί και να 

επαναχρησιμοποιηθεί.  Το υλικό είναι οργανωμένο σε μικρά τμήματα (pages) που μπορούν 

να συνδυαστούν σε μεγαλύτερες συλλογές (βιβλία) και έχουν λάβει άδεια CC BY. 

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν υλικά Connexions κάθε μήνα. 

Μια επί πλέον δυνατότητα είναι ότι τα σχολεία μπορούν να παραγγείλουν χαμηλού 

κόστους σετ σε έντυπη μορφή από τα διατιθέμενα υλικά όπως π.χ. βιβλία. 

Η σημασία της ανοιχτής αδειοδότησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 
Οι ανοιχτές άδειες είναι η βάση για τον ορισμό και την ανάπτυξη των ΑΕΠ (Bissell, 2009). 

Ένα σημαντικό σημείο προσοχής είναι ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

περικλείουν ουσιωδώς τον όρο «Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται» ή διαφορετικά «με 

την επιφύλαξη παντός δικαιώματος» (all right reserved), πράγμα που σημαίνει ότι ο 

δημιουργός διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα σε ένα έργο. Η σημασία των ανοιχτών 

αδειών, κυρίως μέσα από το έργο του CC, είναι ότι η διασφάλιση «με την επιφύλαξη παντός 

δικαιώματος» μεταβάλλεται στο «με την επιφύλαξη ορισμένων δικαιωμάτων» (Bissell, 

2009), δημιουργώντας έτσι ένα νέο περιβάλλον όπου ένας χρήστης έχει την ελευθερία να 

προσαρμόσει, να τροποποιήσει, να βελτιώσει, και εν τέλει να παράξει ένα νέο προϊόν από 

ένα πρωτότυπο και αδειοδοτημένο υλικό. Αυτή είναι η υπόσχεση για μια καθολικά 

εκδημοκρατισμένη εκπαίδευση, και αντανακλάται ως επί το πλείστον στην επιτυχία 

πρωτοβουλιών μεγάλης κλίμακας, όπως το MIT OCW. 

https://cnx.org/
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Με την παροχή πρόσθετων πόρων για την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι ΑΕΠ 

και γενικότερα το ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να βελτιώσουν τα μαθήματα και τα 

προγράμματα σπουδών, καθώς και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των 

ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Από την πλευρά του εκπαιδευτικού, τα υλικά αυτά μπορούν 

να συμπεριληφθούν ως πρόσθετοι πόροι σε ένα ήδη διαθέσιμο πρόγραμμα/μάθημα, 

καθώς και να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

ενός συγκεκριμένου ακροατηρίου/μαθήματος/τρόπου διανομής. Οι αυτόνομοι 

εκπαιδευόμενοι (μη τυπικής μάθησης) έχουν εξίσου πολλά να κερδίσουν, δεδομένου ότι 

μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ανά πάσα στιγμή για χάρη της μάθησης και 

μόνο, χωρίς στην πραγματικότητα να εγγραφούν σε μια τυπική διαδικασία μάθησης. Για 

τους δημιουργούς και τους κατόχους αδειών, η δυνατότητα που προσφέρεται είναι 

σίγουρα συναρπαστική. Μέσω ανοιχτών αδειών, το έργο τους μπορεί να εμπνεύσει και να 

προκαλέσει την δημιουργία νέων εντελώς πρωτότυπων υλικών ή να αναδιαμορφωθεί ως 

παράγωγο έργο - κάτι που πιθανότατα δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την ανοιχτή 

αδειοδότηση. 

Μια καλή εικόνα των δυνατοτήτων των ανοιχτών αδειών είναι τα υλικά μαθημάτων που 

παρέχονται μέσω του MIT OCW (βλ. παραπάνω). Λόγω της σχετικής ελευθερίας που 

προσφέρει η αδειοδότησή τους, έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, 

συμπεριλαμβανομένων των ισπανικών, πορτογαλικών, κινέζικων, ταϊλανδέζικων, γαλλικών, 

γερμανικών, τούρκικων κ.α. (Vollmer, 2012)24. 

Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η ανοιχτή αδειοδότηση έχει οδηγήσει όχι μόνο 

σε αύξηση της παραγωγής και της διανομής των ΑΕΠ αλλά έχει επίσης επηρεάσει νέες 

πρωτοβουλίες στον τομέα του εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης. Σχετικά παραδείγματα 

αποτελούν: το νέο κίνημα των μαζικών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs), τα 

ανοιχτά εγχειρίδια, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές για φορητές συσκευές και τα αποθετήρια 

μαθησιακών αντικειμένων – τα περισσότερα από τα οποία αξιοποιούν σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό τις ανοιχτές άδειες.  

Ζητήματα και προκλήσεις στην ανοιχτή αδειοδότηση 
Η διανομή εκπαιδευτικού υλικού με ανοιχτή άδεια θεωρείται συχνά μια αξιόλογη 

πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός κόσμου ελεύθερης και εκδημοκρατισμένης μάθησης. 

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν είναι ακόμα απαλλαγμένη από διάφορα βασικά ζητήματα. 

Πρώτο μεταξύ αυτών είναι η ευαισθητοποίηση, η οποία σήμερα εξακολουθεί να είναι σε 

χαμηλά επίπεδα, ιδίως σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες αλλά ακόμα και σε μερικές 

ανεπτυγμένες όπου όροι όπως ανοιχτή αδειοδότηση, ΑΕΠ, μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά 

μαθήματα (MOOCs) και ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό OCW (open courseware) είναι σχετικά 

άγνωστοι εκτός των εξειδικευμένων κύκλων της ανοιχτής εκπαίδευσης (Kanwar, et al., 

2011). Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί, και μπορεί ίσως να βελτιωθεί με τη 

βοήθεια των παγκόσμιων ή περιφερειακών φορέων, όπως π.χ. η UNESCO, η 

Commonwealth of Learning, η European Association of Distance Teaching Universities 

(EADTU) ή η Asian Association of Open Universities (AAOU). 
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 https://ocw.mit.edu/courses/translated-courses/  
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Από την άλλη πλευρά, για τα εκπαιδευτικά υλικά, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η 

ανοιχτή άδεια που χρησιμοποιούν είναι συμβατή με τους νόμους περί πνευματικών 

δικαιωμάτων αλλά και τους ακαδημαϊκούς και τους θεσμικούς κανόνες. Ο 

πολλαπλασιασμός των ΑΕΠ, των MOOCs και των πρωτοβουλιών OCW, σηματοδοτούν ένα 

έντονο ενδιαφέρον, αλλά κάθε ίδρυμα θα πρέπει πρώτα να καθορίσει πώς μπορεί να 

συμβάλει, να εκμεταλλευτεί, ή να υποστηρίξει στο εξής αυτό το φαινόμενο. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η θεσμική δέσμευση του οργανισμού πρέπει να εκφραστεί με τη μέγιστη δυνατή 

σαφήνεια. Επιπλέον, πριν από την εφαρμογή μιας ανοιχτής άδειας, τόσο τα άτομα όσο και 

τα θεσμικά όργανα πρέπει να διευκρινίσουν την πνευματική ιδιοκτησία όλων των σχετικών 

εργασιών που πρόκειται να αξιοποιήσουν, τόσο των πρωτότυπων όσο και των παραγώγων. 

Αν και είναι ζωτικής σημασίας η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, το ηθικό 

δικαίωμα δεν πρέπει να παραμεληθεί. Όταν χρησιμοποιούνται ανοιχτές άδειες, είναι 

ιδανικό τα έργα να χρησιμοποιούνται σωστά, σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους στόχους. Η 

εξασφάλιση αυτής της προϋπόθεσης μπορεί να είναι μια πρόκληση, μιας και τα έργα αυτά 

μπορούν εύκολα να ταξιδέψουν πέρα από τις παραδοσιακές έννοιες των ορίων όπως τα 

γνωρίζουμε, σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό σχετίζεται με το πρόβλημα μιας 

πιθανής παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων κυριότητας από συνεισφορές τρίτων. 

Αν και οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών προστατεύουν τα δικαιώματα 

του δημιουργού, εξακολουθεί να είναι πιθανό οι μεταγενέστεροι χρήστες να καταφεύγουν 

στην πειρατεία, στη λογοκλοπή, στην κατάχρηση, στην παράνομη αντιγραφή και σε άλλες 

μη εξουσιοδοτημένες και μη ηθικές δραστηριότητες. Η εκπαίδευση των χρηστών για τη 

σωστή χρήση των υλικών είναι σημαντικό για να περιοριστούν αυτά τα προβλήματα. Κάθε 

ανοιχτή άδεια θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά της ώστε να 

ενημερώνονται όλοι οι δυνητικοί χρήστες. Σε περίπτωση που οι αναφορές (attributions) 

παραβιάζονται, πρέπει να ασκείται νομική δράση με βάση τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Δυστυχώς, αυτό είναι ομολογουμένως αρκετά περίπλοκο, καθώς είναι εύκολο, 

η κατάχρηση της άδειας σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, να ξεφύγει από την προσοχή των 

δημιουργών τους. 

Ο Bissell (2009) προσθέτει, ότι εκτός από τα ατομικά πνευματικά δικαιώματα, υπάρχουν και 

άλλα δικαιώματα για να εξετάσει κανείς, ειδικά αν ένας πόρος εκπαίδευσης ενσωματώνει 

υλικό από άλλες πηγές, ή περιέχει φωτογραφίες ή βίντεο από τρίτους, οπότε θα πρέπει να 

αναζητηθεί και να ληφθεί συγκατάθεση από τα τρίτα μέρη. Ακόμα θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί η πιθανή ασυμβατότητα μεταξύ των αδειών αν ένας συγγραφέας 

αποφασίζει να χρησιμοποιήσει πολλαπλές άδειες χρήσης για ένα κομμάτι της εργασίας.  

Επιπλέον ένας βασικός όρος που πρέπει να γίνει κατανοητός σε κάθε προσπάθεια για τη 

διανομή εκπαιδευτικού υλικού με ανοιχτή άδεια είναι και η λεγόμενη «δίκαιη χρήση». 

Δίκαιη χρήση (fair use25) είναι μια μορφή εξαίρεσης που επιτρέπει την περιορισμένη χρήση 

ενός προστατευόμενου έργου. Παραδείγματα καταστάσεων που επιτρέπουν δίκαιη χρήση 

είναι για σχόλια, κριτική, ειδήσεις αλλά και για αξιοποίηση για τους σκοπούς της 

διδασκαλίας και της μάθησης. Παρόλο που αυτό είναι σαφώς ευεργετικό για τους 
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εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, μπορεί να προκύψουν νομικές επιπλοκές, με δεδομένο 

ότι ο ορισμός δεν είναι απόλυτος. 

Επειδή πολλά από αυτά τα θέματα σχετίζονται με τις νομικές πτυχές των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και αδειών, οι εκπαιδευτικοί, οι ακαδημαϊκοί και οι δημιουργοί 

πρέπει να γνωρίζουν τους σχετικούς νόμους για να καταλάβουν τι είναι καλύτερο για τις 

ανάγκες και τους στόχους τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δημιουργία και τη διανομή ΑΕΠ. 

Ενώ η προσπάθεια να προστεθεί ένα παγκόσμιο σώμα της γνώσης είναι πράγματι 

αξιέπαινη, είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι δεν είναι μόνο τα ανοιχτών αδειών 

εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σωστά. 

Εν κατακλείδι 
Η ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων και η ενθάρρυνση της ανοιχτής αδειοδότησης 

υπόσχεται πολλά δυνητικά οφέλη για τους φορείς εκπαίδευσης, τους καθηγητές και τους 

μαθητές. Κυριότερο ίσως όλων είναι αυτό της βελτίωσης του παγκόσμιου σώματος της 

γνώσης και των παραγομένων εκπαιδευτικών πόρων. 

Στην πορεία όμως προς την κατάκτηση αυτού του στόχου, δεν πρέπει να υποβαθμίζεται η 

προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, το αντίθετο μάλιστα: θα πρέπει 

ο δημιουργός να απολαμβάνει τα εύσημα για τη δημιουργία του και να καθορίζει ο ίδιος 

τον τρόπο που το έργο του θα διατεθεί. 

Οι άδειες «creative commons» δημιουργήθηκαν ακριβώς για τον σκοπό αυτό: ως ένα 

χρήσιμο εργαλείο για τον δημιουργό που με την αξιοποίησή τους, μπορεί να δώσει στο 

έργο του την κατάλληλη αδειοδότηση, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και τις δύο συνθήκες: 

τόσο την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του πάνω στο έργο του, όσο και την 

διευκόλυνση της διανομής του έργου. Ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης, οι εφαρμογές 

πλέον είναι ιδιαίτερα σημαντικές και αξιόλογες. 

Παρά όμως την κατακόρυφη υιοθέτηση της ανοιχτής αδειοδότησης στην εκπαίδευση, οι 

προκλήσεις που απομένει να απαντηθούν είναι αρκετές. Η κυριότερη φαίνεται να είναι 

αυτή της καλύτερης εκπαίδευσης των χρηστών και της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης 

όλων των εμπλεκομένων ώστε να αξιοποιήσουν τη νέα αυτή ευκαιρία με τον καλύτερο 

τρόπο προς όφελος της εκπαίδευσης.  
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Γενικά 
Ανοιχτά δεδομένα διαφόρων τύπων, συμπεριλαμβανομένων των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών 

Πόρων - ΑΕΠ - (Open Educational Resources) έχουν γίνει διαθέσιμα στο διαδίκτυο τις 

τελευταίες δεκαετίες (Kanwar et al., 2011). Οι ΑΕΠ, ανάλογα με την άδεια χρήσης τους, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν, να βελτιωθούν, να προσαρμοστούν, να 

συνδυαστούν με άλλους και να επαναδιαμοιραστούν για να αξιοποιηθούν στην διδασκαλία 

και τη μάθηση (Βαγγελάτος & Παναγιωτόπουλος, 2017α). Οι ΑΕΠ συνήθως αποθηκεύονται 

και διαμοιράζονται μέσω υποδομών που ονομάζεται αποθετήρια εκπαιδευτικών 

αντικειμένων - ΑΕΑ - (Learning Objects Repositories) (McGreal, 2004). Ο σκοπός των ΑΕΑ 

είναι να δρουν ως ψηφιακές βιβλιοθήκες που διευκολύνουν την αποθήκευση, ανάκτηση, 

διαχείριση, διανομή και χρήση των μαθησιακών αντικειμένων (Holden, 2003). Γενικά, όσο ο 

αριθμός των ΑΕΠ στα αποθετήρια συνεχίζει να αυξάνεται, πολλά από αυτά αγωνίζονται όχι 

μόνο για να τραβήξουν την προσοχή των χρηστών (Dichev & Dicheva, 2012; Ochoa & Duval, 

2009), αλλά και για τη διασφάλιση της ποιότητας των ίδιων των αποθετηρίων αλλά και των 

ΑΕΠ που περιέχουν (Atkins et al., 2007; Downes, 2007; Tzikopoulos et al., 2007).  

AEA και ΑΕΠ έχουν ευρέως μελετηθεί κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες ιδιαίτερα σε σχέση 

με την ποιότητά τους. Οι Neven και Duval (2002) συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των 

αποθετηρίων, εντοπίζοντας τις αξιολογήσεις από ομότιμους (peers), ως ένα από τα πρώτα 

μέτρα διασφάλισης της ποιότητας. Οι Tzikopoulos et al. (2007), πραγματοποίησαν μια 

ολοκληρωμένη έρευνα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ΑΕΑ, προσδιορίζοντας την 

ποιότητα ως ένα από τα τρία απαιτούμενα βασικά χαρακτηριστικά τους. Η έλλειψη 

ποιότητας φαίνεται να είναι ένα κρίσιμο εμπόδιο στη χρήση και αξιοποίηση των ΑΕΑ 

(Pirkkalainen et al., 2014) και το ποιοτικό περιεχόμενο έχει αναγνωριστεί ως ένα βασικό 

χαρακτηριστικό της επιτυχίας τους. Αρκετά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δημοσιεύσει σχετικές μελέτες για ΑΕΑ, οι οποίες παρέχουν 

κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση επιτυχημένων αποθετηρίων (Højsholt-Poulsen 

& Lund, 2008; Sotiriou et al., 2013), υπογραμμίζοντας ότι η χαμηλή ποιότητα είναι ένα από 

τα κύρια εμπόδια στην επιτυχία τους. 

Άλλες μελέτες σχετικά με την ποιότητα των ΑΕΑ έχουν επικεντρωθεί στα ποιότητα των 

πόρων που αυτά φιλοξενούν καθώς και στα μεταδεδομένα τους (Currier et al., 2004; Duval 

et al., 2002; Hillman et al., 2008). Οι Ochoa και Duval (2009) επεκτείνουν τις παραμέτρους 

ποιότητας για τα μεταδεδομένα των μαθησιακών αντικειμένων, συμπεριλαμβάνοντας την 

πληρότητα, τη συνέπεια, τη συμμόρφωση με κάποια τυποποίηση, την αναγνωσιμότητα κ.α. 

Μια πρόσφατη μελέτη των Atenas και Havemann (2014) παρουσίασε δέκα δείκτες 

ποιότητας για τα αποθετήρια ΑΕΠ με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οι οποίοι 

περιελάμβαναν τα εργαλεία αξιολόγησης χρηστών, την αξιολόγηση από ομότιμους, την 

δήλωση της πατρότητας των πόρων, τη χρήση τυποποιημένων μεταδεδομένων, την 

πολυγλωσσική υποστήριξη, την ένταξη/αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων, την ευκρινή 

δήλωση των αδειών διάθεσης και τη διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα. Ωστόσο, κατά την 

εξέταση της ποιότητας ενός πληροφοριακού συστήματος, όπως είναι τα ΑΕΑ, θα πρέπει να 

μελετηθούν επιπλέον η ποιότητα του συστήματος του ίδιου καθώς και οι σχετικές 

προσφερόμενες υπηρεσίες (Charlesworth et al., 2008).  
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Στο κεφάλαιο αυτό διερευνάται το θέμα της ποιότητας του ανοιχτού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου, καλύπτοντας όχι μόνο το ίδιο το περιεχόμενο, αλλά και το σύστημα (ΑΕΑ) 

που το υποστηρίζει, όσο και τις υπηρεσίες που μέσω αυτού προφέρονται. 

Φυσικά οι έννοιες τόσο της ποιότητας όσο και της επιτυχίας των ΑΕΑ και ΑΕΠ είναι 

ιδιαίτερα υποκειμενικές και δυναμικές από τη φύση τους. Εξαρτώνται από τη σκοπιά του 

παρατηρητή, η οποία καθιστά δύσκολο να επιτευχθεί σε βάθος γνώση μέσω ποσοτικής 

ανάλυσης και μετρήσεων μόνο. Επιπλέον, φαίνεται να μην υπάρχει και πλήρη συναίνεση 

στην ερευνητική κοινότητα σχετικά με το τι πραγματικά σημαίνει ποιότητα και επιτυχία 

στους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους και τα αποθετήριά τους.  

Στην συνέχεια, αρχικά ορίζουμε το θεωρητικό περιβάλλον,  έπειτα προσεγγίζουμε το 

ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο από την πλευρά της ποιότητας, κατόπιν την διασφάλιση 

ποιότητας στα ΑΕΑ και τέλος τις προσεγγίσεις αλλά και τα εργαλεία για την ποιότητα.  

Θεωρητικό υπόβαθρο 
Η ιδέα της δημιουργίας ψηφιακών πόρων μάθησης για χρήση και επαναχρησιμοποίηση 

από όλους τους ενδιαφερόμενους ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε πανεπιστημιακό επίπεδο (Βαγγελάτος & 

Παναγιωτόπουλος, 2017α). Ο όρος «Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι» (ΑΕΠ) εισήχθη από την 

UNESCO σε μια προσπάθεια να διευκολυνθεί η επαναχρησιμοποίηση των πόρων στη 

διδασκαλία και τη μάθηση. Οι ΑΕΠ ορίστηκαν ως εξής: «τεχνολογικά υποστηριζόμενη, 

ελεύθερη παροχή εκπαιδευτικών πόρων για την αξιοποίηση, τη χρήση και την προσαρμογή 

από μια κοινότητα χρηστών για μη εμπορικούς σκοπούς» (UNESCO, 2002). 

Ένας άλλος δημοφιλής ορισμός προέρχεται από τον Downes (2007) που περιγράφει έναν 

ΑΕΠ μέσα από τις ακόλουθες παραμέτρους: «Στο πλαίσιο του συστήματος που 

υλοποιήθηκε από την Creative Commons (μη κερδοσκοπική οργάνωση που θεωρείται ότι 

είναι συνώνυμο της "ανοιχτής" άδειας) οι δημιουργοί μπορούν να ορίζουν αν η χρήση 

απαιτεί αναφορά στους ίδιους, αν πρέπει να είναι μη-εμπορική, ή αν το προϊόν πρέπει να 

ξαναμοιράζεται με την ίδια άδεια». Αυτό σημαίνει για παράδειγμα, ότι ένας ΑΕΠ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ελεύθερα, αλλά ότι η τροποποίηση από το χρήστη εξαρτάται από το είδος 

της ανοιχτής άδειας (Commons, 2009). Έτσι, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά φαίνεται να είναι 

η ουσία ενός ΑΕΠ: α) ο σκοπός του είναι να επαναχρησιμοποιείται χωρίς κόστος, β) είναι 

«ανοιχτός», που σημαίνει ότι για τον τελικό χρήστη, δεν πρέπει να υπάρχουν τεχνικά 

εμπόδια (όπως π.χ. ένας άγνωστος πηγαίος κώδικας) στην προσπάθεια προσαρμογής του, 

και γ) να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα νομικά εμπόδια (πνευματικά δικαιώματα και 

περιορισμοί στην αδειοδότηση). 

Οι εκπαιδευτικοί πόροι, συχνά αποκαλούνται επίσης και μαθησιακά αντικείμενα (ΜΑ), 

μαθησιακοί πόροι, ψηφιακοί πόροι, ψηφιακό περιεχόμενο, ψηφιακά αντικείμενα, 

ψηφιακές πηγές, επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα, εκπαιδευτικά 

αντικείμενα, εκπαιδευτικοί πόροι και εκπαιδευτικό περιεχόμενο στον τομέα της ψηφιακά 

υποστηριζόμενης μάθησης (McGreal, 2004). 
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Αποθετήρια εκπαιδευτικών αντικειμένων 
Οι ΑΕΠ συνήθως αποθηκεύονται και μοιράζονται μέσω αποθετηρίων εκπαιδευτικών 

αντικειμένων - ΑΕΑ (learning object repositories) (McGreal, 2004). Τα ΑΕΑ δεν είναι απλά 

ένας χώρος αποθήκευσης και διαμοιρασμού των εκπαιδευτικών αντικειμένων, αλλά 

επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση, την κοινή χρήση και υποστηρίζουν μια σειρά άλλων 

λειτουργιών  (Duncan, 2002). Οι ΑΕΑ συνεπώς είναι πολυ-λειτουργικές πλατφόρμες που 

έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμα 

μαθησιακά αντικείμενα διαφόρων μορφών, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να 

αναζητήσουν, να βρουν και να χρησιμοποιήσουν τέτοιο περιεχόμενο (Downes, 2007). Οι 

εκπαιδευτικοί είναι η κύρια ομάδα χρηστών των ΑΕΑ, όμως και άλλες ομάδες, όπως οι 

μαθητές ή οι γονείς μπορούν επίσης να τα χρησιμοποιούν (Sotiriou et al., 2013). Οι Kahn και 

Wilensky (2006) ορίζουν γενικά ένα αποθετήριο ως ένα «σύστημα διαδικτυακής 

αποθήκευσης, στο οποίο μπορούν να αποθηκεύονται ψηφιακά αντικείμενα για πιθανή 

μεταγενέστερη πρόσβαση ή ανάκτηση. Το αποθετήριο διαθέτει μηχανισμούς για την 

προσθήκη νέων ψηφιακών αντικειμένων από τη συλλογή του (ανάρτηση) καθώς και για τη 

διάθεσή τους (πρόσβαση), με τη χρήση τουλάχιστον του πρωτόκολλου πρόσβασης του 

ίδιου του αποθετηρίου. Το αποθετήριο μπορεί να περιέχει και άλλες σχετικές πληροφορίες, 

τις υπηρεσίες και τα συστήματα διαχείρισης.  

Τα ΑΕΠ μπορεί να είναι κείμενα, άρθρα, βίντεο, ηχογραφήσεις, προσομοιώσεις ή 

εφαρμογές πολυμέσων ελεύθερα διαθέσιμα για τους χρήστες με μια ανοιχτή άδεια. Τα 

εργαλεία που περιλαμβάνονται επιπλέον σε ένα ΑΕΑ θα μπορούσαν να είναι για 

παράδειγμα, εργαλεία διαμοιρασμού των πόρων, εργαλεία συνεργατικής εργασίας, ειδικές 

λειτουργικές δυνατότητες της κοινότητας των χρηστών, ή άλλες υπηρεσίες για να 

βοηθήσουν στην επαναχρησιμοποίηση και την προσαρμογή των ΑΕΠ. Τα αποθετήρια 

επιτρέπουν και υποβοηθούν τη διαχείριση των ΑΕΠ όσον αφορά στην ενημέρωση, στον 

εντοπισμό, στη χρήση, στην κοινή χρήση και στην επαναχρησιμοποίησή τους (Retalis, 2005). 

Μερικά δημοφιλή παραδείγματα AEA είναι τα: Le Mill (lemill.net), MERLOTII 

(www.merlot.org), OER Commons (www.oercommons.org), Connexions – CNX (cnx.org) και 

KlasCement (www.klascement.net). 

Ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ποιότητα 
Ιστορικά, το πιο γνωστό απόσπασμα σχετικά με τη φύση της ποιότητας συνήθως 

αποδίδεται στον άγγλο συγγραφέα J. Ruskin (1819-1900): «Η ποιότητα δεν είναι ποτέ ένα 

ατύχημα. Είναι πάντα το αποτέλεσμα μιας ευφυούς προσπάθειας.», (Fields, 1993). Αυτή η 

προσέγγιση της ποιότητας στοχεύει στα εγγενή χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας 

παρεχόμενης υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), η 

ποιότητα ορίζεται ως «το σύνολο των γνωρισμάτων και των χαρακτηριστικών ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που έχει την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασθείσες ή μη 

ανάγκες.», (ISO 9000, 2014).  

Παλαιότερες μελέτες της ποιότητας των ΑΕΑ από την πλευρά του χρήστη, επικέντρωναν το 

ενδιαφέρον τους σε ένα μάλλον αφηρημένο και θεωρητικό επίπεδο (Currier et al., 2004; 

Leacock & Nesbit, 2007). Επιπλέον φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη μελετών σε σχέση με την 

ποιότητα των ΑΕΑ, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την σε βάθος κατανόηση και να 

συμβάλουν προς την κατεύθυνση των πρακτικών οδηγιών για το πώς να σχεδιαστούν 
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προσεγγίσεις διασφάλισης της ποιότητας των αποθετηρίων. Το μοντέλο των Delone και 

McLean (2004) προτείνει τρία επίπεδα ποιότητας που μπορεί να οδηγήσουν στην επιτυχία 

ενός πληροφοριακού συστήματος (βλέπε Πίνακα 2), όπως τα ΑΕΑ. 

Πίνακας 2. Πλαίσιο ποιότητας για τα ΑΕΑ 

Πληροφοριακά Συστήματα ΑΕΑ 

Ποιότητα της πληροφορίας  Ποιότητα ΑΕΠ (π.χ. ποιότητα των 

δεδομένων ή  ποιότητα των 

μεταδεδομένων, κ.λπ.) 

Ποιότητα του συστήματος Ποιότητα αποθετηρίου (π.χ. 

διασύνδεση, διαλειτουργικότητα, 

πολιτικές, κ.λπ.) 

Ποιότητα των υπηρεσιών Ποιότητα των υπηρεσιών που 

συνδέονται με το αποθετήριο (π.χ. 

ποιότητα των υπηρεσιών υλοποίησης 

της κοινότητας, ποιότητα του 

συστήματος σχολιασμού, κ.λπ.) 

 

Η ανάγκη για την ύπαρξη διαδικασιών που εξασφαλίζουν την ποιότητα των πληροφοριών 

(δεδομένων) έχει μέχρι σήμερα μελετηθεί γενικά για την περίπτωση των ψηφιακών 

αποθετηρίων (Cechinel et al., 2011). Ωστόσο, καμία από αυτές τις μελέτες δεν προσφέρει 

πρακτικές οδηγίες για προσεγγίσεις διασφάλισης ποιότητας στο σχεδιασμό των ΑΕΠ που θα 

συνέβαλλε στην επιτυχία ενός ΑΕΑ. Τονίζεται εδώ ότι στη διασφάλιση της ποιότητας των 

αποθετηρίων, είναι σημαντικό να εξετάσουμε όχι μόνο τη διασφάλιση της ποιότητας των 

δεδομένων, αλλά και την ποιότητα των ίδιων των ΑΕΑ (ποιότητα του συστήματος, ποιότητα 

των υπηρεσιών, κ.λπ.) (Charlesworth et al., 2008).  

Ενώ στη βιβλιογραφία βρίσκουμε πολλές αναφορές να επικεντρώνονται στην ποιότητα των 

δεδομένων - χωρίς όμως πρακτικές υποδείξεις, πολύ λίγη έρευνα έχει διεξαχθεί στο 

σύστημα και στην ποιότητα των υπηρεσιών των ΑΕΑ. Ένα παράδειγμα είναι ότι τα ίδια τα 

αποθετήρια προσεγγίζουν με διάφορους τρόπους και πολιτικές την ποιότητα (Tzikopoulos 

et al., 2007), και δεν υπάρχει συναίνεση στην κοινότητα για το πώς πρέπει να προσεγγίζεται 

η ποιότητα των ΑΕΑ ώστε να γίνει δυνατή και μια κατάταξή τους. Μια προτυποποίηση των 

προσεγγίσεων της ποιότητας θα μπορούσε να βοηθήσει τους σχεδιαστές και τους 

προγραμματιστές να σχεδιάζουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις διασφάλισης της ποιότητας 

που θα λαμβάνουν υπόψη πτυχές των πληροφοριών, του συστήματος και την ποιότητα των 

υπηρεσιών του αποθετηρίου.  

Διασφάλιση ποιότητας για τα ΑΕΑ 
Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας των ΑΕΑ  στην βιβλιογραφία εξετάζονται 

προσεγγίσεις ποιότητας καθώς και μέσα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη 

της ποιότητας των πληροφοριών, την ποιότητα του συστήματος και την ποιότητα των 
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υπηρεσιών. Τα αποθετήρια συνήθως έχουν σημαντικά προβλήματα με τα δεδομένα ή την 

ποιότητα των μεταδεδομένων τους (Pérez-Mateo et al., 2011) όπως για παράδειγμα ελλιπή 

πεδία, σπασμένες συνδέσεις, έλλειψη προεπισκόπησης εικόνων, κ.λπ. Και επειδή τα 

μαθησιακά αντικείμενα μπορεί να διαφέρουν σε αρκετά σημεία (μέγεθος, τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται, τύπο, πρότυπο μεταδεδομένων, εκπαιδευτικός σχεδιασμός, διάρκεια 

κ.λπ.), είναι λογικό να υποθέσουμε ότι τα κριτήρια ποιότητας και οι τρόποι μέτρησης θα 

εξαρτηθούν από και επίσης θα διαφέρουν ανάλογα με αυτές τις πολλές πτυχές (Cechinel et 

al., 2011). Ωστόσο, είναι σημαντικό όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, να αναγνωρίσουμε 

ότι όταν πιστοποιείται η ποιότητα ενός πληροφοριακού συστήματος (βλ. ΑΕΑ), θα πρέπει 

να ελέγχεται το ίδιο το σύστημα και η ποιότητα των υπηρεσιών και όχι μόνο το 

περιεχόμενο. Αυτό γίνεται συχνά με τη δημιουργία προτύπων ή πολιτικών ποιότητας 

(Pawlowski, 2007). Σύμφωνα με τους Tzikopoulos et al. (2007), περίπου το 66% των ΑΕΑ που 

μελετήθηκαν διαθέτουν μια πολιτική ποιότητας για την υποβολή των μαθησιακών 

αντικειμένων στις συλλογές τους, 43% παρέχουν υποστήριξη στους χρήστες κατά τη 

διάρκεια της αναζήτησης και επιλογής πόρων και πολλοί προσφέρουν μέσα αξιολόγησης 

στους χρήστες, όπως βαθμολογίες, σχολιασμούς ή σημειώσεις. 

Μελέτες για AEA (Atenas & Havemann, 2014; Manouselis & Kostopoulou, 2006) ανέδειξαν 

το θέμα της διασφάλισης της ποιότητας για τα αποθετήρια ως βασική προϋπόθεση της 

επιτυχίας τους, καθώς αυτό θεωρείται ως το κλειδί για την παροχή ποιοτικού περιεχομένου 

στους τελικούς χρήστες. 

Προσεγγίσεις ποιότητας για ΑΕΑ 
Γενικές προσεγγίσεις ποιότητας, όπως τα πρότυπα ISO 9000 περιέχουν ανεξάρτητα κριτήρια 

και γενικά μπορεί να οδηγήσουν σε εμπιστοσύνη σε πιστοποιημένους οργανισμούς (ISO, 

2014). Σύμφωνα με τον Pawloski (2007), περίπου το 26% των οργανισμών έντασης γνώσης 

με ΑΕΑ (Υπουργεία Παιδείας, Πανεπιστήμια, κ.λπ.) χρησιμοποιούν γενικές προσεγγίσεις, 

όπως το ISO 9000. Οι γενικές προσεγγίσεις ποιότητας είναι αποδεκτές από την κοινότητα 

λόγω της ευρείας δημοτικότητάς τους, και τηw προθυμία οργανισμών για την πιστοποίηση 

και την προώθηση της ποιότητας, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Αυτά κατά βάση, 

πιστοποιούν μια σταθερή ελάχιστη ποιότητα των ΑΕΑ. Αν, για παράδειγμα, ένας 

οργανισμός χρησιμοποιεί το μοντέλο αριστείας του EFQM (European Foundation for Quality 

Management) (Osseo-Asare & Longbottom, 2002), είναι βέβαιο ότι όλα τα προϊόντα του 

έχουν αξιολογηθεί και η ποιότητά τους έχει ελεγχθεί.  

Ωστόσο, οι γενικές προσεγγίσεις ποιότητας είναι αρκετά αφηρημένες για τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι χρήστες ή οι σχεδιαστές και οι προγραμματιστές των ΑΕΑ. 

Παρέχουν συνεπώς, ελάχιστα πρακτικά εργαλεία για τη διασφάλιση της ποιότητας των 

αποθετηρίων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να πλαισιώνουν την ποιότητα προσεγγίσεις 

διασφάλισης για την παροχή πρακτικής καθοδήγησης στους σχεδιαστές και τους 

προγραμματιστές. Στην έρευνα των Clements et al. (2015), οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις 

ποιότητας για την ψηφιακά υποστηριζόμενη μάθηση ορίζονται έχοντας ως βασικούς άξονες 

τους εξής: 
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 Σήματα ποιότητας για την εκπαίδευση που διασφαλίζουν την ποιότητα των 

οργανισμών ή / και προϊόντων και υπηρεσιών μετά τη σχετική πιστοποίηση 

(Pawlowski, 2007). 

 Αξιολόγηση επιδόσεων, για την σύγκριση των πρακτικών και των αποτελεσμάτων 

ενός οργανισμού με βάση τους σκοπούς του ή τις ανάλογες «βέλτιστες πρακτικές» 

(Atkins et al,, 2007; Balagué & Saarti, 2009). 

 Κριτήρια ανάπτυξης περιεχομένου και κατευθυντήριες γραμμές που παραθέτουν 

καλές πρακτικές για τους παρόχους περιεχομένου των ΑΕΑ. (Drachsler et al., 2014; 

Højsholt-Poulsen & Lund, 2008; Leacock & Nesbit, 2007; Sinclair et al., 2013; Vargo 

et al., 2003; Westbrook et al., 2012). 

 Αξιολόγηση του περιεχομένου από ειδικούς, η οποία διασφαλίζει ότι όλο το 

περιεχόμενο είναι προ-αξιολογημένο από έμπειρους επιστήμονες πριν από τη 

δημοσίευση (Atkins et al., 2007; Catteau et al., 2008; Kurilovas, 2009). 

Οι προσεγγίσεις αυτές αποσκοπούν στην επίτευξη βελτιωμένης ποιότητας των ΑΕΑ. Οι 

συγκεκριμένες προσεγγίσεις ποιότητας συνήθως υιοθετούνται και τηρούνται από τον κύριο 

(φορέα, οργανισμό) του ΑΕΑ, αλλά συχνά έχουν εγκριθεί από μια κοινότητα / συμβούλιο 

εμπειρογνωμόνων που παρακολουθούν και την υλοποίησή τους. Ένα καλό παράδειγμα 

συγκεκριμένης προσέγγισης ποιότητας υπήρχε και στις κατευθυντήριες γραμμές της BECTA 

(η οποία πλέον έχει αντικατασταθεί από ανάλογη υπηρεσία της κυβέρνησης του Ην. 

Βασιλείου), οι οποίες περιείχαν τις ακόλουθες αρχές ποιότητας για ΑΕΑ (Højsholt-Poulsen, 

& Lund, 2008): 

 ευρωστία και υποστήριξη,  

 διαλειτουργικότητα,  

 ενσωμάτωση και πρόσβαση,  

 εμπλοκή μαθητών,  

 καινοτόμες προσεγγίσεις,  

 ευκολία χρήσης, δοκιμών και επαλήθευσης, 

 αποδοτική επικοινωνία. 

Εργαλεία ποιότητας για ΑΕΑ 
Τα εργαλεία ποιότητας ορίζονται ως τα μέσα και οι πρακτικές που επιτρέπουν τη 

διασφάλιση της ποιότητας που πρέπει να τηρηθεί (Camilleri et al., 2014). Για παράδειγμα, 

οι προγραμματιστές θα μπορούσαν να ορίσουν τεχνικά χαρακτηριστικά μέσα στο 

αποθετήριο που να επιτρέπουν στην κοινότητα να συμβάλλει είτε άμεσα μέσω 

αξιολόγησης, βαθμολόγησης, σχολιασμού, κ.λπ. (Waaijers & van der Graaf, 2011), είτε 

έμμεσα μέσα από ένα σύστημα που θα μπορούν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες 

των χρηστών και να χρησιμοποιούν κοινωνικά δεδομένα για να κάνουν αυτόματες 

«προωθήσεις» του περιεχομένου, όπως τα συστήματα προτάσεων (recommendation 

systems) (Li, 2010; Manouselis et al., 2011; Sanz-Rodríguez et al., 2010). Επειδή λοιπόν τα 
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αποθετήρια ΑΕΠ έχουν ανάγκη βιώσιμων λύσεων για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους 

(Downes, 2007), ειδικά μέσα ποιότητας έχουν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο δημοφιλή.  

Δυστυχώς, σε εθελοντικά πλαίσια όπως οι κοινότητες των ΑΕΠ, δεν είναι εύκολο να 

παρακινηθούν και να βρεθούν εθελοντές σχολιαστές. Ειδικά μέσα ποιότητας μπορεί να 

λειτουργήσουν μόνο με μια ισχυρή κοινότητα από πίσω (Davis et al., 2010). Από την άλλη, 

οι σχεδιαστές και οι υπεύθυνοι διαχείρισης ευνοούν συγκεκριμένα μέσα ποιότητα, επειδή 

είναι «οικονομικά», πράγμα που σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να 

λειτουργήσουν είτε αυτόματα από το σύστημα είτε μη-αυτόματα με τη βοήθεια και τη 

συμμετοχή της κοινότητας, και ως εκ τούτου, εξοικονομώντας για παράδειγμα το κόστος 

της πρόσληψης ενός εμπειρογνώμονα που θα απαιτείτο για να εξετάσει το περιεχόμενο.  

Στην συνέχεια, καταγράφονται συγκεκριμένα μέσα ποιότητας από τη βιβλιογραφία: 

 Αξιολογήσεις από ομότιμους – peer reviews (Catteau et al., 2008; Li, 2010; Liddy et 

al., 2002; Sanz-Rodríguez et al., 2010; Waaijers & van der Graaf, 2011; Zervas et al., 

2014): οι χρήστες μπορούν να βαθμολογήσουν σε μια κλίμακα (Likert), ενώ κάποια 

αποθετήρια παρέχουν ένα πλήρες πρότυπο για μια πιο εκτεταμένη μέθοδο 

αξιολόγησης. 

 Εργαλεία αξιολόγησης: είναι συνήθως έντυπα αξιολόγησης στο περιβάλλον 

εργασίας χρήστη, όπως το  «Learning Object Review Instrument» (LORI) (Belfer et 

al., 2002) που εξετάζουν διάφορους παράγοντες όπως: 

1. Ποιότητα Περιεχομένου: την ειλικρίνεια, την ακρίβεια, την ισορροπημένη 

παρουσίαση των ιδεών, καθώς και το κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας.  

2. Συμβατότητα με τους μαθησιακούς στόχους: ευθυγράμμιση μεταξύ των 

μαθησιακών στόχων, των δραστηριοτήτων, των εκτιμήσεων και των 

χαρακτηριστικών του μαθητή.  

3. Ανάδραση και Προσαρμογή: προσαρμόσιμο περιεχόμενο ή σχόλια που 

εκκινούν από τη διαφορετικότητα των εκπαιδευομένων.  

4. Κίνητρο: την ικανότητα να παρακινήσει και να προκαλέσει το ενδιαφέρον ενός 

συγκεκριμένου πληθυσμού εκπαιδευομένων. 

5. Σχεδιασμός παρουσίασης: σχεδιασμός των οπτικών και ακουστικών 

πληροφοριών για την ενίσχυση της μάθησης και την αποτελεσματικότερη 

διανοητική επεξεργασία.  

6. Ευχρηστία αλληλεπίδρασης: ευκολία στην πλοήγηση, προβλεψιμότητα της 

διεπαφής χρήστη, καθώς και ποιότητα της βοήθειας προς τον χρήστη.  

7. Επαναχρησιμοποίηση: ικανότητα να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά μαθήματα 

ή μαθησιακά περιβάλλοντα χωρίς τροποποίηση.  

8. Αξία των συνοδευτικών οδηγιών χρήσης εκπαιδευτή: η ικανότητα των πόρων 

για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας,  
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 Συστήματα προτάσεων: προτείνουν ΑΕΠ στους χρήστες με βάση τις προηγούμενες 

δραστηριότητές τους στην πύλη ΑΕΑ (Atenas & Havemann, 2014; Li, 2010? 

Manouselis et al., 2011; Sanz-Rodríguez et al., 2010; Zervas et al., 2014). 

 Σχολιασμός που επιτρέπει στους χρήστες να διατυπώνουν – καταγράφουν 

παρατηρήσεις για τους πόρους (Catteau et al., 2008; Li, 2010; Sanz-Rodríguez et al., 

2010; Vargo et al., 2003; Waaijers & van der Graaf, 2011). 

 Αγαπημένα: επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσουν πόρους στις δικές τους 

συλλογές (Minguillon et al., 2009; Sanz-Rodríguez et al., 2010; Zervas et al., 2014). 

 Κοινωνικές ετικέτες: όπου οι χρήστες μπορούν είτε να επινοήσουν και να 

προσθέσουν τις δικές τους λέξεις-κλειδιά στους πόρους ή να επιλέξουν από μια 

προκαθορισμένη λίστα (Minguillon et al., 2009; Stacey, 2007). 

 Συνδρομή (subscription): επιτρέπει στους χρήστες να ακολουθήσουν 

ενδιαφέροντες πόρους ή ανθρώπους στο περιβάλλον του αποθετηρίου (Minguillon 

et al., 2009; Zervas et al., 2014). 

 Επισήμανση: επιτρέπει στους χρήστες να αναφέρουν λανθασμένους ή κακής 

ποιότητας πόρους. Οι πιο συχνές περιπτώσεις είναι οι πόροι με τις σπασμένες 

συνδέσεις (Sinclair et al., 2013). 

 Αξιόπιστα δίκτυα: (trusted networks) το αποθετήριο δηλώνει ότι η πολιτική 

ποιότητάς του στηρίζεται σε αξιόπιστους οργανισμούς ή άτομα που δημιουργούν ή 

προσθέτουν ΑΕΠ. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής προσέγγιση μεταξύ των 

ομόσπονδων αποθετηρίων δεδομένου ότι συντηρώντας μεγάλο πλήθος πόρων ο 

έλεγχος από τους ειδικούς γίνεται πιο δύσκολος και χρονοβόρος (Davis et al., 2010; 

Pawlowski & Clements, 2013). 

Αυτοματοποιημένα εργαλεία ποιότητας: προσδιορίζουν αυτόματα και υπολογίζουν 

βαθμούς για μια σειρά δεικτών ποιότητας (π.χ. γνωσιακή περιοχή, σύγχρονος η 

πεπαλαιωμένος πόρος, τύπος, κ.α.) και χρησιμοποιούν τεχνικές μηχανικής μάθησης για την 

ταξινόμηση των πόρων σε διάφορες ζώνες ποιότητας με βάση αυτούς τους δείκτες. 

Εν κατακλείδι 
Για τους ασχολούμενους με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με πληροφοριακά 

συστήματα, δεν είναι είδηση ότι τα έργα ανάπτυξης λογισμικού συχνά αποτυγχάνουν - και 

από αυτήν την πραγματικότητα δεν εξαιρούνται τα αποθετήρια εκπαιδευτικών 

αντικειμένων (Dichev & Dicheva, 2012; Ochoa & Duval, 2009). Όπως αναλύθηκε στα 

προηγούμενα, η επιτυχία των ΑΕΑ έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα εστιάζοντας κυρίως σε 

συγκεκριμένους παράγοντες ή κριτήρια επιτυχίας (Lund et al., 2010; McNaught, 2007; 

Tzikopoulos et al., 2007). Επιπλέον έχουν προταθεί στρατηγικές και διαδικασίες για την 

πιστοποίηση της ποιότητάς τους. Έχει αποδειχθεί όμως ότι η ανάπτυξη, τεκμηρίωση και 

διάθεση ποιοτικών εκπαιδευτικών πόρων είναι μια «ακριβή» διαδικασία, με πολλούς 

παράγοντες  που μπορούν να προβληματίσουν, όπως η «ευαισθησία» του εκπαιδευτικού 

υλικού σε συγκεκριμένα θέματα, για παράδειγμα: αλλαγών στο πρόγραμμα σπουδών, 
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ανάγκης για προσαρμογές σε σχέση με το χρόνο, ανάγκη για αλλαγές σε σχέση με τον τόπο 

(localization), και άλλα πολλά.  

Φαίνεται λοιπόν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα πάνω στους προβληματισμούς αυτούς, 

με βασικές ίσως κατευθύνσεις: από τη μια τη βελτίωση της συμμετοχής των χρηστών στα 

αποθετήρια και από την άλλη την αξιοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης και τεχνητής 

νοημοσύνης από άλλα πεδία που θα μπορούσαν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις. Για 

παράδειγμα οι Lund et al., (2010) προχωρούν σε συστάσεις για τους ιδιοκτήτες ΑΕΑ όπως: 

«στρατηγική και στήριξη της δημιουργίας κοινότητας χρηστών, εμπλοκή των χρηστών όσο 

το δυνατόν νωρίτερα, αξιοποίηση των ανοιχτών προτύπων, διαλειτουργικότητα με άλλα 

αποθετήρια και συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS), υιοθέτηση βιώσιμων 

επιχειρηματικών μοντέλων, διατήρηση της απλότητας, επιβράβευση τη δραστηριότητας 

του χρήστη, ανάπτυξη κουλτούρας διαμοιρασμού και κοινής χρήσης, ποιοτικό και εύκολο 

στην ανεύρεση περιεχόμενο».  

Στην ίδια λογική οι Højsholt-Poulsen και Lund (2008) υποστηρίζουν ότι αποθετήρια που 

βασίζονται στους χρήστες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία από ότι οι περισσότερες 

παραδοσιακές προσεγγίσεις «από πάνω προς τα κάτω» (top-down), όσον αφορά στη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών και τη δημιουργία μιας δυναμικής, ενεργής κοινότητας. Ο 

Yeomans (2006) μας υπενθυμίζει ότι ακόμη και τα πιο ώριμα αποθετήρια, όπως το arXiv 

(arxiv.org) της κοινότητας της φυσικής (κατά κύριο λόγο), ενδέχεται να δημιουργεί 

εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία, αλλά προσφέρουν ελάχιστα στο να βοηθήσουν κάποιον 

που ενδιαφέρεται να αναζητήσει και να προσδιορίσει το είδος της "επιτυχίας" που αυτά τα 

στοιχεία μαρτυρούν. Αυτό οφείλεται σε διαφορές στην αντίληψη της επιτυχίας ανάμεσα σε 

διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων, όπως οι χρήστες των ΑΕΑ σε αντίθεση με τους 

προγραμματιστές ή/και τους διαχειριστές τους.    
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ΟΙ ΑΕΠ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Γενικά 
H Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) είναι ένας τομέας ειδικού ενδιαφέροντος και σημασίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσφατες μελέτες (European 

Parliament, Structural and Cohesion policies, 2015) αναφέρουν ότι η σημερινή 

πραγματικότητα στην Ευρώπη (που αποτυπώνεται από στοιχεία όπως: ένας στους πέντε 

ενήλικες έχει μικρές δεξιότητες αλφαβητισμού και αριθμητικής, ένας στους τέσσερεις έχει 

τελειώσει μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενώ ένας στους τρείς έχει σχεδόν μηδενικές 

δεξιότητες σε ΤΠΕ) επιβάλλει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.  

Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται ότι ένα από τα βασικά εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της ΕΚΕ είναι οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι. Οι ΑΕΠ 

έχουν εξελιχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, γνωρίζοντας αυξανόμενη αποδοχή σε όλες 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μέχρι και το τέλος της προηγούμενης δεκαετίας, οι ΑΕΠ 

αναπτύσσονταν κυρίως με έμφαση στην τυπική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια 

και τριτοβάθμια) ή την μη τυπική για τους ενήλικες που είχαν ήδη ένα καλό επίπεδο 

μόρφωσης. Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχει μια προσπάθεια οι ΑΕΠ και γενικότερα η 

ανοιχτή εκπαίδευση να καλύψουν όλο το φάσμα της μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και 

όλο το ηλικιακό φάσμα των ενηλίκων, ανεξαρτήτως πρότερων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Εκπαίδευση Ενηλίκων  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει την εκπαίδευση ενηλίκων να καλύπτει (Eurostat, 2013): 

• την τυπική, μη τυπική και την άτυπη μάθηση για τη βελτίωση των βασικών 

δεξιοτήτων, την απόκτηση νέων προσόντων, αλλά και την αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων ή την επανεκπαίδευση για λόγους απασχόλησης26, 

• τη συμμετοχή στην κοινωνική, πολιτιστική και καλλιτεχνική μάθηση για την 

προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση. 

Όσον αφορά στην ηλικία, αναφέρεται σε όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες των 

ενηλίκων, που έχουν ολοκληρώσει την αρχική τους εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Σε θεωρητικό επίπεδο η μάθηση ορίζεται ως μια διαδικασία μέσω της οποίας ο άνθρωπος 

αλλάζει – εξελίσσεται. Σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό θα μπορούσε να γίνει περισσότερο  

κατανοητό ως μια κοινωνικο-πολιτισμική διαδικασία, που γίνεται αντιληπτή με βάση τη 

θεωρία της δραστηριότητας που προωτοεισήγαγαν οι Vygotsky, Leontiev και Engeström 

(Σολομωνίδου, 2006). Το αποτέλεσμα της μάθησης είναι μια αλλαγή σε οποιαδήποτε από 

                                                           
26

 Για τα είδη μάθησης, η Wikipedia μας δίνει τους παρακάτω ορισμούς:  

 Τυπική μάθηση είναι η μάθηση που λαμβάνει χώρα μέσα από μια σχέση δασκάλου-μαθητή, 
όπως σε ένα σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Η μη τυπική μάθηση λαμβάνει χώρα εκτός του επίσημου συστήματος μάθησης. Για παράδειγμα: 
μαθαίνοντας ερχόμενοι σε συναναστροφή με ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα και μέσω 
της ανταλλαγής απόψεων, σε συλλόγους ή σε οργανισμούς, εργαστήρια, κ.α. 

 Η άτυπη μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα από την εμπειρία των καθημερινών καταστάσεων (για 
παράδειγμα, κάποιος μαθαίνει να κοιτά μπροστά ενώ περπατά, λόγω του εγγενούς κινδύνου 
όταν δεν προσέχουμε προς το μέρος που βαδίζουμε). Πρόκειται για μαθήματα από τη ζωή, κατά 
τη διάρκεια ενός γεύματος στο τραπέζι με τους γονείς, το παιχνίδι, την εξερεύνηση, κ.λπ. 
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τα χαρακτηριστικά του ατόμου, π.χ. γνώση (δηλ. προσωπική σύνθεση των πληροφοριών / 

δεδομένων και πεποιθήσεων για τον κόσμο), επαγγελματική υπευθυνότητα (την ικανότητα 

να εκτελεί τα καθήκοντά του), συμπεριφορά, τρόπου σκέψης, ταυτότητα - όπως την 

αντιλαμβάνεται ο ίδιος, ταυτότητα - όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους άλλους, ή 

συνδυασμό των παραπάνω. 

Όσον αφορά στην τυπική κατηγοριοποίηση των επιπέδων σπουδών, η αναφερόμενη και ως 

ISCED tτυποποίηση (International Standard Classification of Education)27 αναπτύχθηκε από 

την UNESCO για το σκοπό αυτό και σήμερα βρίσκεται στην «έκδοση» 2013 – αν και 

περισσότερο ακόμα χρησιμοποιείται σήμερα η έκδοση του 2011. Με βάση αυτή ορίζονται 

οκτώ επίπεδα σπουδών, στα οποία όμως θα πρέπει κανείς να δει την σχέση τους με την 

εκπαίδευση ενηλίκων, όσον αφορά στις δεξιότητες / ικανότητες που έχει (ή δεν έχει) 

αναπτύξει ο ενήλικας που κατέχει ένα σχετικό τίτλο, και τι επιπλέον απαιτείται ώστε είτε 

αυτός που κατέχει ένα σχετικό τίτλο να μπορεί να ανταποκριθεί στις αντίστοιχες 

απαιτήσεις, είτε κάποιος που δεν έχει το σχετικό τίτλο, να μπορέσει μέσα από κάποιες 

δομές να τις αποκτήσει.    

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη 
Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. Το 2012, το συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με ένα 

ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων28. Σε αυτό το 

ψήφισμα το συμβούλιο ενεθάρρυνε επιπλέον τους φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να 

αγκαλιάσουν ομάδες εκπαιδευομένων από τα λιγότερο παραδοσιακά στρώματα όπως αυτά 

των ενηλίκων εκπαιδευομένων, ως μια απόδειξη της κοινωνικής ευαισθητοποίησής τους 

προς την κοινωνία συνολικά αλλά και ως αντίδραση στις νέες προκλήσεις της γήρανσης του 

πληθυσμού και των δημογραφικών προβλημάτων της Ευρώπης. 

Ως αποτέλεσμα είχαμε την έναρξη της δράσης «ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων»29, η οποία βέβαια συνδέεται στενά με το «στρατηγικό πλαίσιο για 

την Ευρωπαϊκή συνεργασία στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση»30, με συγκεκριμένες 

προτεραιότητες στην Εκ. Ενηλίκων, και ιδιαίτερη έμφαση στους ενήλικες με χαμηλές 

δεξιότητες και βασικές γνώσεις. 

Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση: «άνοιγμα της 

εκπαίδευσης»31 η οποία περιέλαβε εκτός των άλλων και αναφορές σε ΑΕΠ και MOOCs, με 

ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ΑΕΠ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Στην ανακοίνωση αυτή 

γίνεται επίσης λόγος για τη δημιουργία της πύλης EPALE32 μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη, η οποία σήμερα είναι ενεργή και ιδιαίτερα 

σημαντική πηγή ενημέρωσης.  

                                                           
27

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)  
28

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011G1220(01)  
29

 http://www.eaea.org/en/policy-advocacy/european-agenda-for-adult-learning.html  
30

 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_el  
31

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52013DC0654  
32

 https://ec.europa.eu/epale/el/  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011G1220(01)
http://www.eaea.org/en/policy-advocacy/european-agenda-for-adult-learning.html
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52013DC0654
https://ec.europa.eu/epale/el/
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Η ανακοίνωση ήταν αποτέλεσμα μιας μελέτης της επιτροπής πολιτισμού και παιδείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης33 το 2014, η οποία ανέφερε ότι «θα πρέπει να υλοποιηθούν ΑΕΠ για 

την εκπαίδευση ενηλίκων ώστε να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες δια βίου μάθησης σε 

χαμηλών δεξιοτήτων πολίτες της Ευρωπαϊκής ένωσης», έχοντας κατά νου το γεγονός ότι 

υπάρχει εκτός του άλλων και υψηλό ζήτημα χαμηλών ψηφιακών δεξιοτήτων στους πολίτες 

της Ευρώπης. 

Η Ευρωπαϊκή οπτική σε σχέση με τους ΑΕΠ στην εκπαίδευση 

ενηλίκων 
Η κατάσταση της Ανοιχτής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον μείγμα 

εθνικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών, μαζί με συνεργασίες και έργα μεταξύ των 

κρατών μελών και των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι διακηρύξεις του Κέιπ Τάουν (The Cape Town declaration, 2007) και του Παρισιού (The 

Paris declaration, 2012) περιελάμβαναν φιλόδοξα οράματα και στόχους για την αξιοποίηση 

της δυναμικής των ΑΕΠ και αποτελούν τη βάση για την επίτευξη των στόχων του κινήματος 

των ΑΕΠ σε παγκόσμια κλίμακα. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ψήφισε τον κανονισμό με τίτλο «Άνοιγμα της Εκπαίδευσης: Καινοτόμος διδασκαλία και 

μάθηση για όλους μέσω των νέων τεχνολογιών και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων» 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). Ο γενικός στόχος ήταν να ανοίξει η εκπαίδευση σε καινοτόμα 

ψηφιακά εργαλεία και να προωθηθούν καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα και ΑΕΠ, 

σύμφωνα με τη στρατηγική του Ευρώπη 2020 (Europe 2020, 2010) ανταποκρινόμενη στην 

αναδυόμενη ανάγκη εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης. 

Για την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας, έχουν ξεκινήσει μια σειρά από σημαντικές 

δράσεις και πρωτοβουλίες: 

 Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: 

επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012).  

 Η ευρωπαϊκή πύλη OpenEducationEuropa (OpenEducationEuropa.eu), «μια 

κοινότητα για όλους όσοι εμπλέκονται ή ενδιαφέρονται για ψηφιακή, ανοιχτή και 

καινοτόμο μάθηση», που αποσκοπεί στην υποστήριξη των χρηστών (καθηγητών, 

μαθητών) για την εξεύρεση σχετικών ΑΕΠ και την ενίσχυση της προβολής των 

πολλών υψηλής ποιότητας πόρων που παράγονται στην Ευρώπη. 

Ενώ όμως η υιοθέτηση ΑΕΠ και Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Διαδικασιών/Πρακτικών (ΑΕΔΠ)34 

στη σχολική εκπαίδευση και την ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη κερδίζει 

έδαφος σταθερά, το δυναμικό των ΑΕΠ σε σχέση με τη συμβολή σε βασικούς 

εκπαιδευτικούς στόχους, δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 

με θεωρούμενη ως βασική αιτία γι αυτό, την ύπαρξη μικρής εμπειρίας (evidence) για το 

πώς ΑΕΠ και ΑΕΔΠ μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως. Έτσι, σε σύγκριση με άλλους τομείς 

                                                           
33

 http://www.europarl.europa.eu/committees/el/CULT/home.html  
34

 Οι ανοιχτές εκπαιδευτικές διαδικασίες/πρακτικές (ΑΕΔΠ) (open educational practices (OEP)) είναι η 
χρήση των ΑΕΠ για διδασκαλία και μάθηση με στόχο την ένταξη καινοτόμων πρακτικών στην 
μαθησιακή διαδικασία (Ehlers, 2011). 

http://openeducationeuropa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/CULT/home.html
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της εκπαίδευσης, η εκπαίδευση ενηλίκων έχει το χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης ΑΕΠ. 

Μερικοί από τους λόγους για την πραγματικότητα αυτή σκιαγραφούνται σε σχετική μελέτη 

για λογαριασμό του Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) της ΕΕ από τους 

Falconer et al. (2013): 

 Η καινοτομία (με την έννοια του πολύ καινούργιου) της έννοιας των ΑΕΠ στο πεδίο 

της εκπαίδευσης ενηλίκων και η έλλειψη κουλτούρας αποδοχής ότι η μάθηση 

μπορεί να λάβει χώρα εκτός των επίσημων δομών είναι ένα εμπόδιο. 

 Η θεσμική και η δασκαλο-κεντρική παιδαγωγική προσέγγιση που προβλέπεται από 

τις περισσότερες πρωτοβουλίες ΑΕΠ δεν ταιριάζει ιδιαίτερα με τις ανάγκες των 

ενήλικων εκπαιδευομένων. 

 Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των πρωτοβουλιών εκπαίδευσης ενηλίκων, σε 

συνδυασμό με την έλλειψη αξιόπιστων μορφών αξιολόγησης και αναγνώρισης της 

ανοιχτής εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 Η έλλειψη ψηφιακού αλφαβητισμού, δεξιοτήτων αυτο-εκπαίδευσης και μερικές 

φορές γλωσσικών δεξιοτήτων μιας γενιάς μαθητών που εκπαιδεύτηκαν σε μια 

εποχή που οι δεξιότητες αυτές δεν ήταν μέρος του προγράμματος σπουδών.  

Οι ΑΕΠ θεωρείται ότι παρέχουν μια νέα στρατηγική ευκαιρία για τη βελτίωση της ποιότητας 

της εκπαίδευσης, καθώς και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και ικανοτήτων. 

Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη εμπειρικών δεδομένων σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται οι 

ΑΕΠ για την προώθηση της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, ακόμα και αν 

οι ευκαιρίες ανοιχτής μάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικές εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός 

ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν ιδιαίτερους χρονικούς περιορισμούς (π.χ. λόγω 

επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών) και οι προσδοκίες και φιλοδοξίες τους 

διαφέρουν από εκείνες των παραδοσιακών – νέων -  εκπαιδευομένων. Επίσης, κάτι που 

επηρεάζει χώρες με γλώσσες λιγότερο ομιλούμενες όπως η Ελλάδα, οι ΑΕΠ στην Ευρώπη 

κυριαρχούνται από πόρους στα αγγλικά και στα γαλλικά, ενώ θα πρέπει να γίνουν 

προσπάθειες για να καταστούν διαθέσιμοι ΑΕΠ και σε άλλες γλώσσες, ειδικά για τους 

ενήλικες εκπαιδευόμενους που μπορεί να διευκολυνθούν σημαντικά από την εκμάθηση 

στη δική τους γλώσσα. 

Διαθεσιμότητα ΑΕΠ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Δεν υπάρχουν πολλές μελέτες ή επιστημονικές αναφορές που να περιλαμβάνουν ποσοτικά 

στοιχεία για ΑΕΠ στην εκπαίδευση ενηλίκων Τα περισσότερα τα βρίσκουμε από κάποια 

ερευνητικά έργα που ασχολήθηκαν με το ανοιχτό περιεχόμενο και την εκπαίδευση 

ενηλίκων: Το POERUP35 αναφέρει ότι υπάρχουν 308 πρωτοβουλίες σε σχέση με ΑΕΠ στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. Βέβαια στις εθνικές αναφορές που το ίδιο έργο περιλαμβάνει, 

καταγράφονται γύρω στις 600 τέτοιες δράσεις, μόνο στην Ευρώπη, με συγκεκριμένες χώρες 

όπου υπάρχει μεγαλύτερη πρωτοβουλία (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία) 

ενώ άλλες περιοχές (ειδικά η ανατολική Ευρώπη) έχουν ιδιαίτερα μικρή συμμετοχή. 
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Στη γενικότερη κατηγορία της ανοιχτής πρόσβασης, το έργο OpenDOAR36 αναφέρει 1.287 

αποθετήρια στην Ευρώπη. 

Ποιες είναι όμως οι γενικές εκτιμήσεις με βάση τη βιβλιογραφία σε σχέση με τους ΑΕΠ στην 

ΕΚΕ; 

1. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν παράξει γενικούς ανοιχτούς πόρους, μέσω 

κάποιου θεσμικού φορέα όπως εθνική βιβλιοθήκη ή κρατική ραδιοτηλεόραση, είτε 

άμεσα είτε μέσω της συμμετοχής σε κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπως π.χ. η 

Europeana37.  

2. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον αριθμό των διαφορετικών γλωσσών που υπάρχουν 

αλλά και τον πληθυσμό των ανθρώπων που τις μιλάνε είτε ως πρώτη είτε ως 

δεύτερη γλώσσα, υπάρχει μια μάλλον αναμενόμενη υπερπροσφορά πόρων στην 

Αγγλική γλώσσα, ακολουθούμενη από τα Γαλλικά και τα Ισπανικά. Λιγότερο 

ομιλούμενες γλώσσες σε γενικές γραμμές δεν έχουν την ίδια παραγωγή όπως 

αναφέρεται και τεκμηριώνεται από το έργο LangOER38.  

3. Η στρατηγική επιλογή ανοιχτής πρόσβασης του περιεχομένου ερευνητικών 

περιοδικών είναι αρκετά πιο ανεπτυγμένη στα κράτη – μέλη της ΕΕ από την 

ανάπτυξη ΑΕΠ, αν και γενικότερα το τοπίο είναι πολύπλοκο και επιπλέον τα 

ερευνητικά περιοδικά είναι σχετικά μικρού ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση 

ενηλίκων πέρα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των πανεπιστημίων.  

Τάσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Σύμφωνα με τους Falconer et al. (2013), η ανάλυση των 150 πρωτοβουλιών που 

διερεύνησαν στην Ευρώπη αποκάλυψε κάποιες βασικές τάσεις στην ανάπτυξη πρακτικών 

γύρω από τους ΑΕΠ στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. 

Ανοιχτό έναντι δωρεάν 

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση μεταξύ του «δωρεάν» (free), που είναι χωρίς οικονομικό κόστος, 

και του «ανοιχτού» (open), που σημαίνει ανοιχτή αδειοδότηση του περιεχομένου. Οι πόροι 

είναι δωρεάν για τους χρήστες, επειδή οι συγγραφείς αποφασίζουν να γίνουν ανοιχτοί και 

προσβάσιμοι μέσω της απόδοσης σχετικών αδειών. Δυστυχώς δεν υπάρχει ικανή 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την αδειοδότηση μεταξύ των εκπαιδευτών ενηλίκων και των 

εκπαιδευομένων, κάτι που αυξάνει τον σκεπτικισμό σχετικά με την εγκυρότητα των ΑΕΠ. 

Παραδοσιακές έναντι νέων προσεγγίσεων 

Η πλειοψηφία των παρόχων ΑΕΠ έχουν τις παραδοσιακές απόψεις της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης του δασκαλο-κεντρικού μοντέλου εκπαίδευσης, έξω από τις κατευθύνσεις της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Προσεγγίσεις που λειτουργούν καλά σε ένα πανεπιστημιακό 

πλαίσιο μπορεί να είναι λιγότερο κατάλληλες αλλού, ειδικά στην δια βίου μάθηση. 

Αλτρουισμός έναντι εμπορευματοποίησης 

Τα άτομα που εργάζονται σε πρωτοβουλίες ΑΕΠ είναι έντονα αλτρουιστικά όσον αφορά 

στα κίνητρά τους. Ωστόσο οι πρωτοβουλίες ανοιχτής μάθησης υποστηρίζονται από 
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 http://www.europeana.eu/portal/el  
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 http://langoer.eun.org/  
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ιδρύματα, κυρίως λόγω της αναγνωρισιμότητας του ονόματος που δημιουργούν, σε 

αντίθεση με την ποιότητα, στην επιλογή πόρων από τους εκπαιδευομένους. Το όνομα 

(brand) είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους των οποίων ο 

ψηφιακός αλφαβητισμός τείνει να είναι χαμηλός.  

Κοινότητα έναντι της ανοιχτότητας 

Η συμμετοχή της κοινότητας στη δημιουργία των ΑΕΠ θεωρείται απαραίτητη για την 

επιτυχή υιοθέτησή τους. Οι κοινότητες μπορεί να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση, να 

υποστηρίξουν τη διάδοση συγκεκριμένων πρακτικών και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη. 

Αλλά μια κοινότητα μπορεί να πάψει να υπάρχει, ενώ η μεταφορά των πόρων που 

παράγονται σε μια κοινότητα (π.χ. ένα πανεπιστήμιο) σε μια άλλη (π.χ. ένα ίδρυμα 

εκπαίδευσης ενηλίκων) είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το σκοπό αυτό, η ανοιχτή άδεια είναι 

απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει συνεργασία. 

Μαζική συμμετοχή σε σχέση με την ποιότητα 

Η ικανότητα των μαζών να συμμετάσχουν στην παραγωγή των ΑΕΠ - και πιθανή ύπαρξη 

κουλτούρας δυσπιστίας του να λάβει κανείς κάτι δωρεάν – μπορεί να προκαλέσουν 

ανησυχίες στους χρήστες σχετικά με την ποιότητα. Η εμπιστοσύνη στην ποιότητα είναι μια 

σημαντική κινητήρια δύναμη για τις πρωτοβουλίες ΑΕΠ, αλλά το θέμα της διασφάλισης της 

ποιότητας σε ένα περιβάλλον όπου όλοι (κατ' αρχήν) μπορούν να συμβάλουν δεν έχει 

ακόμα επιλυθεί (Βαγγελάτος & Παναγιωτόπουλος, 2017β). Ωστόσο, αυτό παραμένει ένας 

από τους βασικούς παράγοντες για τη βελτίωση της χρήσης των ΑΕΠ ως πρακτική για την 

εκπαίδευση ενηλίκων. 

Σκοπιμότητα και βιωσιμότητα των ΑΕΠ στη εκπαίδευση ενηλίκων  
Η σκοπιμότητα στην αξιοποίηση των ΑΕΠ έχει κυρίως να κάνει με την παιδαγωγική πλευρά 

χρήσης τους. Και κυρίως είναι σημαντικό οι ανοιχτοί πόροι να μπορούν να αξιοποιηθούν 

αποδοτικά από τους ανεξάρτητους – αυτο-εκπαιδευόμενους (με δεδομένο ότι στην 

εκπαίδευση ενηλίκων και κυρίως στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τέτοιου είδους 

υποδομές είναι «εκ των ων ουκ άνευ»).  

Σταχυολογώντας την εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, μπορούν να διατυπωθούν τα ακόλουθα: οι εκπαιδευόμενοι τείνουν να 

γίνονται πιο ανεξάρτητοι, όσο αποκτούν εμπειρία σπουδών, ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και επιπλέον όσο μεγαλώνουν. Παρ’ όλα ταύτα,  η διαπίστωση αυτή δεν είναι 

δεδομένη και ούτε κανόνας: για παράδειγμα ο O’ Doherty (2006) αναφέρει ότι: «η έννοια 

της αυτόνομης μάθησης δεν είναι καινούργια, αλλά όμως υπάρχει μια σημαντική έλλειψη 

συναντίληψης σε σχέση με το περιεχόμενό της». Η αυτόνομη μάθηση παρουσιάζεται ως 

κάτι σημαντικό που αναμένεται να λάβει χώρα στο πανεπιστήμιο αν και έρευνες 

επισημαίνουν το γεγονός ότι «οι φοιτητές δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με την 

αυτόνομη και αυτό-καθοδηγούμενη μάθηση που τους ζητούν οι καθηγητές τους». Όμως 

συνεχίζει ο O’ Doherty, «η υπόθεση είναι μάλλον παραπλανητική: Η ανεξαρτησία είναι ένας 

στόχος και όχι η γραμμή εκκίνησης».  

Ο Meyer (2010) μετά από ανάλυση της βιβλιογραφίας, φτάνει σε ένα βασικό συμπέρασμά 

του να υποστηρίζει: «η επιτυχής προώθηση της αυτόνομης μάθησης (independent learning) 

θα απαιτήσει ιδιαίτερη προσοχή στο εκπαιδευτικό περιβάλλον με εστίαση τόσο στη σχέση 
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εκπαιδευτή – εκπαιδευομένου, αλλά και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και τους 

παρεχόμενους πόρους μέσα σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να βοηθηθούν να υποστηρίξουν την ανεξάρτητη μάθηση στους μαθητές τους, 

μέσω της κατανόησης για τα διάφορα μοντέλα και θεωρίες μάθησης, που την στηρίζουν. 

Αυτό έχει την προϋπόθεση και υποκρύπτει ανάγκη για εκπαίδευση εκπαιδευτών. Όσον 

αφορά σε θεματικά – επιστημονικά πεδία, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία, σε σχέση με το αν 

απαιτούνται ειδικές δεξιότητες σε κάθε διαφορετικό πεδίο  για την αυτόνομη μάθηση, ή 

όχι. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, ώστε να παραχθούν οι σωστές οδηγίες – κατευθύνσεις. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν πώς μπορούν 

να γίνουν ανεξάρτητοι και αυτόνομοι εκπαιδευόμενοι. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει μια 

καλά τεκμηριωμένη σειρά στρατηγικών – οδηγιών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 

εκπαιδευτικοί».  

Αντίστοιχα οι Bates & Wilson (2003) συμφωνούν ότι οι ΑΕΠ για πραγματικά αυτόνομη 

μάθηση από πολύ νέους ή από ενήλικές με μικρή πρότερη εκπαίδευση, δεν είναι κάτι 

δεδομένο, αλλά μάλλον κάτι προβληματικό! Ακόμα και άλλοι ερευνητές όπως οι Thomas 

και λοιποί (2015), τεκμηριώνουν την προσοχή που απαιτείται για να δημιουργηθούν 

αποτελεσματικές «αυτοκατευθυνόμενες ευκαιρίες μάθησης» ακόμα και για φοιτητές της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Δεξιότητες εκπαιδευομένων  

Οι έρευνες επισημαίνουν και το γεγονός ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι 

δεξιότητες αλλά και οι στάσεις των εκπαιδευομένων στα θέματα των ΑΕΠ αλλά και γενικά 

της ψηφιακής μάθησης. Η τελευταία ενέχει το ρίσκο να απορρίψει τους ενήλικες με μικρό 

ψηφιακό γραμματισμό αλλά και όσους δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή/διαδίκτυο 

(European Commission/EACEA/Eurydice, 2015). Για κάποιους ερευνητές, η απουσία 

προσωπικής επαφής (face-to-face) με τον εκπαιδευτικό ή τους άλλους εκπαιδευόμενους 

(peer learners), και η αυτονομία που απαιτείται, είναι αρνητικοί παράγοντες (Ramsden, 

2015). Αλλά ακόμα και εκπαιδευόμενοι με καλές δεξιότητες σε ΤΠΕ, συναντούν 

προβλήματα στην αξιολόγηση ανοιχτών πόρων. Η μελέτη LUOERL39 αναφέρει: «οι μαθητές 

δεν είναι γενικά δυνατοί στην κατανόηση εννοιών όπως αξιολόγηση από ομότιμους (peer 

review) ή σύγχρονη μελέτη/αναφορά». Επί πλέον «είναι αδύνατοι στην αξιολόγηση της 

ποιότητας της πληροφορίας που μπορούν να βρουν σε ένα ιστοχώρο μετά από κάποια 

αναζήτηση...» (Bacsich και λοιποί, 2011).  

Δεξιότητες του προσωπικού  

Αλλά και οι δεξιότητες του προσωπικού και γενικότερα όλων των εμπλεκομένων σε ένα 

ίδρυμα με κύριο σκοπό την εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να βελτιωθούν. Ιδιαίτερα οι 

δεξιότητες σε σχέση με την ψηφιακή μάθηση θα πρέπει να αναπτυχθούν αρκετά. Σήμερα 

φαίνεται ότι οι δεξιότητες και στάσεις του προσωπικού μπορεί να αποδειχτεί βασικός 

αρνητικός παράγοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής μάθησης και της ευέλικτης 

μάθησης γενικότερα (Bacsich, 2015).  
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Καλές πρακτικές 
Στη συνέχεια καταγράφονται κάποιες «καλές πρακτικές» σχετικών προσπαθειών μαζί με 

μια σύντομη περιγραφή τους: 

ALISON, Ιρλανδία  

Η ALISON (www.alison.com) είναι μια παγκόσμια «κοινωνική» επιχείρηση αφιερωμένη στην 

παροχή δωρεάν πιστοποιημένης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης 

και πιστοποίησης, δίδονται διαδικτυακά (μέσω WEB) με τη μορφή MOOC και ο κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα από όπου και όποτε θέλει. Επί 

πλέον προφέρει πιστοποιητικά σπουδών με κόστος (εφόσον ζητηθεί τέτοιο) αλλά και χωρίς 

κόστος. Παρέχει ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους για βασικές και προχωρημένες 

δεξιότητες στο χώρο εργασίας. Είναι μια καλή πρακτική με δεδομένο ότι πάνω από 

1.000.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο έχουν εκπαιδευτεί – αποφοιτήσει και επιπλέον 

λόγω του γεγονότος ότι βασίζεται σε μια παγκόσμια κοινότητα ενήλικων εκπαιδευομένων 

και εργοδοτών. Η βάση της είναι στην Ιρλανδία αλλά προφανώς προσεγγίζει όλο τον κόσμο 

τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία παραρτημάτων. 

WB-WEB, Γερμανία  

Το WB-web (https://wb-web.de/) του Γερμανικού Ινστιτούτου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων  

-Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (German Institute for Adult Education) - είναι 

μια διαδικτυακή πύλη που σχεδιάστηκε για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, 

των εκπαιδευτών και συμβούλων στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Περιλαμβάνει ένα 

τμήμα «νέων και ειδήσεων» (που ενημερώνει για τις τάσεις), συζητήσεις, έρευνες, μελέτες 

και δημοσιεύσεις σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. Η λεγόμενη «Wissensbausteine» 

(ενότητα γνώσεων) περιλαμβάνει περιεχόμενο για: θέματα εργασίας, παροχή συμβουλών / 

καθοδήγησης, διδασκαλίας/μάθησης, αλληλεπίδραση, μεθόδους, μέσα ενημέρωσης. 

Επιπλέον, υπάρχει διδακτικό υλικό για την προετοιμασία, εφαρμογή και ανάλυση των 

εκπαιδευτικών πρακτικών. Είναι μια καλή πρακτική γιατί όλο το περιεχόμενο σε αυτό το 

portal δημοσιεύεται με άδεια CC-BY-SA 3.0. Η πύλη παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά 

με ΑΕΠ, καθώς και πρακτικές οδηγίες και λίστες ελέγχου, που επιτρέπουν στους χρήστες και 

άλλους εμπλεκομένους να παράγουν οι ίδιοι ΑΕΠ.   

ΑΕΠ έργο Σχολείων, Λέστερ, Ηνωμένο Βασίλειο  

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Leicester στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση http://tinyurl.com/n5p4f6h  εμπνεύστηκαν και ξεκίνησαν το 

έργο «ΑΕΠ σχολείων» στα τέλη του 2014. Είναι μια δράση της τοπικής αρχής που 

σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει το προσωπικό των σχολείων στο να κατανοήσουν, βρουν, 

χρησιμοποιήσουν και να δημιουργήσουν ΑΕΠ για την εκπαίδευση. Το έργο αποτελείται από 

διάφορα μέρη: 

 Καθολική πρόσκληση - προτροπή προς την τοπική σχολική κοινότητα και τους 

εργαζόμενους σε 84 κοινοτικά και εθελοντικά σχολεία της πόλης να αδειοδοτήσουν 

με ανοιχτές άδειες όλα τα μαθησιακά τους υλικά: 

(http://www.josiefraser.com/2014/11/2162/) (Το Λέστερ ήταν η πρώτη πόλη / 

τοπική αρχή στην Ευρώπη που υλοποίησε αυτή την κίνηση). 

http://www.alison.com/
https://wb-web.de/
http://tinyurl.com/n5p4f6h
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 Υποστήριξη για όλα τα σχολεία της πόλης - συμπεριλαμβανομένων των ακαδημιών, 

των ιδιωτικών, και των εθελοντικών σχολείων – να εισαγάγουν τοπικές πολιτικές 

για την προώθηση της επιμόρφωσης του προσωπικού του σχολείου σε σχέση με 

ΑΕΠ (http://www.josiefraser.com/2016/03/oer-resources/).  

 Παραγωγή υλικού για την καθοδήγηση στην ανάπτυξη ΑΕΠ για το προσωπικό των 

σχολείων (http://www.josiefraser.com/2016/03/oer-resources/).  

 Διοργάνωση του πρώτου σχολικού συνεδρίου για τους ΑΕΠ στην Ευρώπη, με 

έμφαση στους ΑΕΠ σε σχέση με την πολιτική, την προσβασιμότητα, και το 

πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής 

(http://www.josiefraser.com/2015/02/oersch15/).  

 Τοπικά δίκτυα σχολείων με βάση τους πρωταθλητές σε ΑΕΠ: 

(http://www.josiefraser.com/2015/07/introducing-the-open-schools-network/)  

H προσέγγιση του Λέστερ, είναι μια καλή πρακτική γιατί κατ’ αρχήν τοποθετεί σε πρώτη 

γραμμή ευαισθητοποίησης την κατανόηση ζητημάτων Πνευματικών Δικαιωμάτων και 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών αδειών σε σχέση με τους 

ΑΕΠ, ως βασικό στοιχείο του ψηφιακού αλφαβητισμού του προσωπικού των σχολείων - 

κάτι απαραίτητο σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (Βαγγελάτος, Παναγιωτόπουλος, 

2017β). Η πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από την τοπική κοινότητα σε ευρύ επίπεδο 

είναι ενταγμένη μέσα στην στρατηγική για τα σχολεία, και αξιοποιεί σημαντικούς πόρους 

για την ανάπτυξη του προσωπικού. Μέσω αυτής, έχουν δημιουργηθεί ευκαιρίες να 

βοηθηθεί το προσωπικό των σχολείων και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση σε θέματα που 

είναι συχνά πολύ νέα για αυτούς. Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να ενσωματωθεί η ανοιχτή 

πρακτική στην εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο, για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε όλους 

τους εμπλεκομένους και να δημιουργηθεί ένα αυτοϋποστηριζόμενο δίκτυο επαγγελματιών. 

Επιπλέον, όλα τα παραγόμενα από την πρωτοβουλία αυτή έχουν τα ίδια ανοιχτή άδεια 

σύμφωνα με τους πιο ευέλικτους όρους, ώστε να επιτρέπεται σε άλλους να κάνουν χρήση 

τους και να βασίζονται - αξιοποιούν το έργο αυτό. Τα υλικά καθοδήγησης και ανάπτυξης 

έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες για χρήση διεθνώς (ιδιαίτερα για τις χώρες της 

Αφρικής - Virtual University), και έχουν επίσης προσαρμοστεί για την αξιοποίηση τόσο στη 

Δια Βίου Μάθηση όσο και στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Επισημάνσεις σε σχέση με τη χρήση των ΑΕΠ στην ΕΚΕ 
Ποιες όμως είναι οι στάσεις και οι προκλήσεις σε σχέση με τη χρήση των ΑΕΠ στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων; Μελετώντας κυρίως σχετικές μελέτες (Falconer, et al., 2013; 

European Parliament, Structural and Cohesion policies, 2015), μπορούν να εξαχθούν κάποιa 

γενικά συμπεράσματα. Βέβαια πρέπει να τονιστεί το γεγονός, ότι υπάρχουν τοπικές τάσεις 

σε κάθε γεωγραφική περιοχή / χώρα και ένα διαφορετικό επίπεδο της χρήσης των ανοιχτών 

εκπαιδευτικών πόρων, αλλά είναι δυνατόν εν τέλει να εντοπιστούν και κάποιες κοινές 

τάσεις μεταξύ των χωρών / ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών: 

- Αντίληψη και στάσεις σχετικά με τους ΑΕΠ: οι επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων και οι 

σχετικοί οργανισμοί εκπαίδευσης φαίνεται να είναι ανοιχτοί και γενικότερα θετικοί στο να 

αναζητήσουν και να βρουν περισσότερες πληροφορίες για ΑΕΠ και να κατανοήσουν την 

φιλοσοφία τους, παρά τον σκεπτικισμό που σχετίζεται με την ψηφιοποίηση και την έλλειψη 

πόρων στις εθνικές γλώσσες (όπου αυτό ισχύει – κυρίως σε λιγότερο ομιλούμενες 

http://www.josiefraser.com/2016/03/oer-resources/
http://www.josiefraser.com/2016/03/oer-resources/
http://www.josiefraser.com/2015/02/oersch15/
http://www.josiefraser.com/2015/07/introducing-the-open-schools-network/
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γλώσσες). Επιπλέον αναγνωρίζουν ότι οι ΑΕΠ μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό 

ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας και του περιεχομένου στην εκπαίδευση ενηλίκων. Για 

τους μικρούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους, οι ΑΕΠ 

φαίνεται να είναι μια καλή επιλογή για χρήση καλού εκπαιδευτικού υλικού χωρίς να 

ξοδευτεί ένα σημαντικό ποσό χρόνου και πόρων (European Parliament, Structural and 

Cohesion policies, 2015). 

- Χρήση και πρακτική στους ΑΕΠ: υπάρχουν πολύ λίγοι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων 

που εφαρμόζουν συγκεκριμένη πολιτική ΑΕΠ. Η ενσωμάτωση των ΑΕΠ είναι περισσότερο 

στην ευθύνη και την προθυμία των εκπαιδευτικών οι οποίοι αποφασίζουν να δημιουργούν, 

να μοιράζονται και να χρησιμοποιούν ΑΕΠ στην εκπαιδευτική πρακτική τους (Bacsich, 

2015). 

- Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των ΑΕΠ: Η εύρεση κατάλληλων, καλής ποιότητας πόρων 

ΑΕΠ στις εθνικές γλώσσες εξακολουθεί να είναι μια μεγάλη πρόκληση. Η διαδικασία 

επιλογής των «καλών» ΑΕΠ είναι επίσης μια δύσκολη διαδικασία, δεδομένου ότι είναι μια 

χρονοβόρα εργασία, με δεδομένη την έλλειψη αυτόματων εργαλείων ή σχετικών 

πλατφορμών (Βαγγελάτος & Παναγιωτόπουλος, 2017β). Το θέμα της ποιότητας είναι 

αντίστοιχο με το θέμα της διαθεσιμότητας: όταν γίνει δυνατό να βρεθούν πόροι και να 

ενταχθούν στη συγκεκριμένη περίσταση, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι εκτός των άλλων 

είναι και υψηλής ποιότητας. 

- Εμπόδια και οδηγοί για τη χρήση των ΑΕΠ: υπάρχει σημαντική έλλειψη ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης σχετικά με ΑΕΠ και ΑΕΔΠ γενικά, και ακόμη περισσότερο, η εμπέδωση 

της Ανοιχτής Εκπαίδευσης, ως νέο φαινόμενο σε νέους τομείς, όπως η εκπαίδευση των 

ενηλίκων, εξακολουθεί να είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Η αναζήτηση για αξιόπιστο 

ανοιχτό περιεχόμενο είναι συχνά χρονοβόρα και μερικές φορές αυτό που φαίνεται αρχικά 

να είναι μια ανοιχτή πηγή αποδεικνύεται να περιορίζεται από μια συνδρομή ή / και την 

καταβολή ενός συγκεκριμένου τέλους. Οι επαγγελματίες ως επί το πλείστον ασχολούνται 

με το θέμα των ΑΕΠ μόνοι τους, ενώ η ανάπτυξη πολιτικών ΑΕΠ και επιχειρηματικών 

μοντέλων στην οργάνωσή τους θα μπορούσε δυνητικά να φέρει περισσότερα κίνητρα και 

αναγνώριση για όσους αποφασίσουν να ενταχθούν στην ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική 

(European Parliament, Structural and Cohesion policies, 2015). 

- Επιπτώσεις της χρήσης ΑΕΠ σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς ενηλίκων: υπάρχει μια 

μεγάλη δυναμική για τους ΑΕΠ όχι μόνο προς τη βελτίωση της ποιότητας και του 

περιεχομένου της διδασκαλίας, αλλά και προς τη συμβολή στην επαγγελματική ανάπτυξη 

του προσωπικού. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι ξοδεύουν πολύ χρόνο και προσπάθεια για τη 

δημιουργία των πόρων που διατίθενται ήδη, κάτι μπορεί να εξοικονομηθεί με την 

υιοθέτηση στρατηγικών ΑΕΠ, που μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να 

χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους πιο πρακτικά, να αποκτήσουν φήμη για την παραγωγή 

υψηλής ποιότητας ΑΕΠ και να αυξήσουν τα δίκτυά τους μέσω της ανάπτυξης, της 

ανταλλαγής και της διάδοσης των ΑΕΠ (European Parliament, Structural and Cohesion 

policies, 2015). 
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Εν κατακλείδι 
Στην μέχρι τώρα ανάλυση έχει γίνει φανερό ότι η εφαρμογή των ΑΕΠ (και συνεπώς και των 

ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών) στην εκπαίδευση ενηλίκων εν δυνάμει φαίνεται να 

έχει πολλά να προσφέρει, αλλά εξακολουθεί να παραμένει μια πρόκληση. Η κουλτούρα της 

μάθησης ειδικά στους ενήλικες δεν έχει μέχρι σήμερα αναπτυχθεί αρκετά για να 

καλωσορίσει θετικά την εισαγωγή των ΑΕΠ και γενικότερα των ανοιχτών πρακτικών. Στο 

πλαίσιο αυτό, σχετική Ευρωπαϊκή μελέτη (SOPHIA R&I, 2015), επεσήμανε ότι είναι 

απολύτως αναγκαίο να γίνουν οι ΑΕΠ και οι ΑΕΔΠ μια πραγματική δυνατότητα για την 

εκπαίδευση ενηλίκων με την ικανοποίηση όμως κάποιων βασικών προϋποθέσεων: 

 αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ που να είναι συμβατά με τις προτιμήσεις και τα 

χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων και επιπλέον, υποστήριξη για τη 

χρήση των εργαλείων αυτών, 

 κατάρτιση για τους εκπαιδευτές, οι οποίοι πρέπει να γίνουν όχι μόνο εκπαιδευτές, 

αλλά και διευκολυντές (fascilitators) της μάθησης, καθοδηγώντας τους ενήλικες να 

κατακτήσουν την μάθησης μέσω ΑΕΠ, 

 μια σταθερή στρατηγική για την αύξηση της εμπιστοσύνης: οι ΑΕΠ θα επιτρέψουν 

στην ΕΚΕ να προσφέρει στους ενήλικες λιγότερο δαπανηρά μαθήματα (επειδή 

βασίζεται σε ελεύθερους πόρους), αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εξακολουθεί να 

διατηρείται η υψηλή ποιότητα μάθησης, 

 ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο να επιτρέπει την «επιβίωση» της 

εκπαίδευσης ενηλίκων με τη χρήση των ελεύθερων πόρων, ιδίως για τα μικρά 

ιδρύματα και οργανισμούς, 

 αποσαφήνιση και αναγνώριση των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται με ανοιχτές 

πηγές και ανοιχτά υλικά. 

Φαίνεται, εν κατακλείδι, ότι οι ανοιχτές πρακτικές έχουν αρχίσει να μπαίνουν δυναμικά στο 

τοπίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, με τις «ευλογίες» θεσμικών και άλλων στρατηγικών 

φορέων. Απομένει να ικανοποιηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα προσελκύσουν τους κάθε 

λογής εμπλεκόμενους και θα τους δώσουν τα εφόδια να αξιοποιήσουν τη νέα 

πραγματικότητα προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Γενικά 
Το κίνημα των ΑΕΠ απέκτησε πρόσφατα μεγάλη δυναμική ως ένα σχετικά νέο παγκόσμιο 

φαινόμενο το οποίο είναι δυνητικά ικανό να γεφυρώσει το χάσμα γνώσης που υφίσταται 

σήμερα (Βαγγελάτος & Παναγιωτόπουλος, 2017α). Με την αύξηση της υποστήριξης από 

κυβερνητικούς και μη οργανισμούς, οι ΑΕΠ τείνουν να γίνουν η επικρατούσα τάση σε 

πολλούς ακαδημαϊκούς και όχι μόνο κύκλους.  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί η παρούσα κατάσταση σε σχέση με 

τους ΑΕΠ στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ).  

Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα  
Ανατρέχοντας τόσο στη βιβλιογραφία, όσο και σε ιστοσελίδες σχετικών κέντρων και 

φορέων, βλέπουμε κατ’ αρχήν κάποιες αξιόλογες πρακτικές, όπως περιγράφονται 

παρακάτω: 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως ο «καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας» πρωτοστατεί σε 

θέματα ανοιχτότητας με ενεργό συμμετοχή σε πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πιο 

συγκεκριμένα το ΕΚΤ, ως φορέας που δραστηριοποιείται σε ζητήματα τεκμηρίωσης και 

διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, υπηρετεί πιστά την προώθηση της 

Ανοιχτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοιχτής Πρόσβασης από όσο το 

δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που 

σχετίζονται με αυτή, διαμόρφωσε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή 

ενός ιστολογίου στη διεύθυνση: http://blog.openaccess.gr/, που έχει μεν ως επίκεντρο την 

ανοιχτή πρόσβαση γενικά, περιλαμβάνει όμως και θέματα ανοιχτής εκπαίδευσης και ΑΕΠ.  

Πέραν τούτου έχει αναπτύξει μεταξύ των άλλων την πλατφόρμα «ΜΗΤΙΔΑ» (Μαθησιακή 

Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων)40 που απευθύνεται κυρίως 

σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ΜΗΤΙΔΑ αποτελεί ένα διαδικτυακό 

περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για την υποβοήθηση της συνεργασίας της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και την προώθηση της μαθητο-κεντρικής, ενεργούς και μη τυπικής μάθησης. 

Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο διαδικτυακών λειτουργικών εργαλείων και τις ελεύθερα 

προσβάσιμες ψηφιακές πηγές που διαθέτει το ΕΚΤ, οι συμμετέχοντες δάσκαλοι και 

καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την ευκαιρία να 

συνεργαστούν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν οι ίδιοι ψηφιακό εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της διδακτικής πράξης και της 

επαγγελματικής τους αυτοβελτίωσης.  

Επιπλέον το ΕΚΤ, έχοντας υλοποιήσει αρκετά έργα ανοιχτών αποθετηρίων, έχει 

δημιουργήσει ένα κατάλογο γι’ αυτά στην ιστοσελίδα ΕΠΣΕΤ (εθνικό πληροφοριακό 

σύστημα έρευνας και τεχνολογίας)41.  Στα σχετικά ψηφιακά αποθετήρια περιλαμβάνονται 

                                                           
40

 http://www.mitida.gr/el  
41

 http://www.epset.gr/el/Digital-Content/Digital-Repositories  

http://blog.openaccess.gr/
http://www.mitida.gr/el
http://www.epset.gr/el/Digital-Content/Digital-Repositories
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χιλιάδες ηλεκτρονικές σελίδες με υλικό από όλες τις επιστήμες. Ο χρήστης μπορεί να 

επιλέξει το θέμα που τον ενδιαφέρει και να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο αρχείο 

ερευνητικών δεδομένων, διδακτορικών διατριβών, βιβλίων, μελετών, επιστημονικών 

δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, κ.α.  

Μια άλλη σχετική με την εκπαίδευση προσπάθεια, το «Αποθετήριο Εκπαιδευτικού 

περιεχομένου για την Ακρόπολη»42. Το αποθετήριο αυτό ενσωματώνει υλικό του Τομέα 

Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης) και 

υποστηρίζει με ιδιαίτερο τρόπο την αναπαράσταση και ερμηνεία του παρελθόντος. 

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και οικογένειες μπορούν να πλοηγηθούν στο αποθετήριο και να 

εμπλουτίσουν τόσο το μάθημα στο σχολείο όσο και την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο 

και στο μουσείο Ακρόπολης. 

Η δράση open archives 

Το openarchives.gr43 ξεκίνησε το 2006 με σκοπό να αποτελέσει το κεντρικό σημείο 

αναζήτησης σε ελληνικό ανοιχτό ψηφιακό περιεχόμενο. Είναι μέρος των υπηρεσιών που 

προσφέρει το ΕΚΤ αλλά το περιγράφουμε ξεχωριστά μιας και αποτελεί μια ιδιαίτερα 

σημαντική προσπάθεια λειτουργίας μιας κεντρικής πύλης αναζήτησης. Όπως διαβάζουμε 

και στο ίδια την πύλη: «Το openarchives.gr είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη 

αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και 

πολιτισμού. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) αναπτύσσει και διατηρεί το 

openarchives.gr στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, δηλαδή της συλλογής, οργάνωσης, 

ανάδειξης και διάχυσης της επιστημονικής και πολιτιστικής παραγωγής της χώρας με τρόπο 

σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα και τις τάσεις στο χώρο καθώς και με τις σύγχρονες 

ανάγκες των χρηστών». 

Στο openarchives.gr ο χρήστης μπορεί από ένα ενιαίο μοναδικό σημείο πρόσβασης να 

πραγματοποιήσει αναζήτηση σε επιστημονικά περιοδικά και αρχεία περιοδικών, 

διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες, ερευνητικές δημοσιεύσεις, φωτογραφικό 

υλικό, χάρτες, κ.ά., που καλύπτουν μία ευρεία γκάμα θεματικών όπως την Ιστορία, τη 

Μουσική, τα Οικονομικά ή το μάρκετινγκ. 

Το περιεχόμενο αυτό βρίσκεται κατανεμημένο σε επιμέρους ψηφιακές βιβλιοθήκες, 

ιδρυματικά αποθετήρια και συλλογές στο διαδίκτυο και εντοπίζεται δύσκολα από τις 

καθιερωμένες μηχανές αναζήτησης. Είναι, επιπλέον, δυναμικό και ενημερώνεται διαρκώς. 

Προστίθενται συνεχώς νέες συλλογές, ενώ οι υπάρχουσες ενημερώνονται σε τακτική βάση 

με τις πιο πρόσφατες καταχωρήσεις και αλλαγές. Οι συλλογές προέρχονται από 

καθιερωμένους φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά 

κέντρα, δημόσιες βιβλιοθήκες, επιστημονικές εταιρείες, μουσεία, αρχεία και συλλογές 

ιδρυμάτων.  

Περιηγούμενος ο χρήστης στον κόμβο αυτό, θα συναντήσει ενδιαφέρον υλικό, όχι όμως 

πάντα με σαφή ένδειξη της διαθεσιμότητάς του όσον αφορά στις άδειες χρήσης, ενώ 
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αρκετές φορές θα βρεθεί μπροστά και σε συνδέσμους που δεν οδηγούν πουθενά 

(σπασμένοι υπερσύνδεσμοι).  

Το «Φωτόδεντρο» 

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»44 είναι ένας ερευνητικός οργανισμός, εποπτευόμενος από το 

Υπουργείο Παιδείας. Βασικός σκοπός λειτουργίας του είναι η υποστήριξη του τομέα της 

εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην 

εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 

υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και της 

οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και 

όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.   

Μία από τις δράσεις που έχει υλοποιήσει και συντηρεί το ΙΤΥΕ είναι το «Φωτόδεντρο»45. Το 

Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την 

Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του 

Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού 

εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε όλους: μαθητές, δασκάλους, 

γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Το Φωτόδεντρο προωθεί τη χρήση των ανοιχτών 

εκπαιδευτικών πόρων (OER) για τα σχολεία, υλοποιώντας την εθνική στρατηγική για το 

ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Όλο το υλικό που είναι διαθέσιμο μέσα από τον 

Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο» διατίθεται ελεύθερα, με 

την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA ή με άλλη παρόμοια, πιο ανοιχτή άδεια χρήσης 

(Μεγάλου, 2015). 

Η πρωτοβουλία  “open courses” (opencourses.gr) 

Μια άλλη κατηγορία ανοιχτών πόρων είναι τα ανοιχτά μαθήματα. Μια τέτοια πρωτοβουλία 

ήταν για τη χώρα μας το έργο «Open courses», μια πρωτοβουλία ΑΕΠ – open courseware – 

για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια46 (Avouris κ.α., 2015). Το έργο αυτό (συγχρηματοδοτούμενο 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή αρκετών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας) ανέπτυξε 

ανοιχτό περιεχόμενο με βάση μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, 

ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους. Τα μαθήματα αυτά 

δεν είναι μέρος προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή προγράμματος σπουδών ΑΕΙ. 

Τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα δεν προσφέρουν υποστήριξη από διδάσκοντες και δεν 

οδηγούν στη χορήγηση κάποιου πιστοποιητικού. Μπορεί να τα παρακολουθήσει όποιος 

ενδιαφέρεται: φοιτητές και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές, 

επαγγελματίες… κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του. Προσφέρουν 

νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ευκαιρία στη μάθηση. Τα ανοιχτά ψηφιακά 

μαθήματα είναι ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης που προωθεί τον εκδημοκρατισμό της 

εκπαίδευσης. 

Το έργο φαίνεται να άφησε αρκετό υλικό ως αποτέλεσμα της υλοποίησής του, αλλά έκτοτε 

(2015) δεν υπάρχουν στοιχεία χρήσης, συντήρησης ή εξέλιξης. Αν ανατρέξει κανείς στα 

μαθήματα, μπορεί να παρατηρήσει μεγάλες διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά 
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και ελλείψεις στα χαρακτηριστικά κάποιων μαθημάτων (έλλειψη περιγραφής, στόχων, κτλ). 

Ήταν μάλλον προφητική η αναφορά των Avouris et al (2015) ότι: «η σχολή εξέφρασε τις 

ανησυχίες της σε σχέση με τη βιωσιμότητα των ανοιχτών μαθημάτων, μια που θεώρησαν 

ότι απαιτείται πολύ προσπάθεια για τη συντήρησή τους. Επί πλέον θα πρέπει να υπάρχει 

συμφωνία στην πολιτική ανάπτυξης ΑΕΠ σε μακροχρόνιο ορίζοντα, ενόσω δεν υπάρχει 

θετική αντιμετώπιση στη τρέχουσα υποστήριξη από το ίδρυμα».  

Η δράση «Κάλλιπος» 

Ο «Κάλλιπος», είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία ανοιχτής πρόσβασης για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται και στον ιστοχώρο του47, 

το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και 

μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής 

και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά 

Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί στη Δράση μέσω ανοιχτής 

πρόσκλησης διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου. Στόχος του Αποθετηρίου είναι η 

συστηματική καταγραφή, οργάνωση και μακροχρόνια διατήρηση συγγραμμάτων και 

μαθησιακών αντικειμένων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. 

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει εκπαιδευτικό υλικό στο πλήρες κείμενο των 

συγγραμμάτων και μαθησιακών αντικειμένων του Αποθετηρίου, ενώ μέσω της 

κατηγοριοποίησης του περιεχομένου σε πέντε (5) Θεματικές Περιοχές μπορεί να πλοηγηθεί 

θεματικά στα περιεχόμενά του.     

Ψηφιακό Πολιτιστικό Περιεχόμενο  

Το «searchculture.gr»48 είναι μια ανοιχτή διαδικτυακή πύλη που προσφέρει κεντρική 

πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη 

χώρα μας από έγκριτους φορείς. 

Ο εξειδικευμένος αυτός συσσωρευτής (aggregator) που αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ στο 

πλαίσιο Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου, συσσωρεύει μεταδεδομένα που 

εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο περιεχόμενο, ποικίλων τύπων, από 

τους πολιτιστικούς φορείς που το παράγουν και τα διαθέτει στο ευρύ κοινό μέσω ενός 

σύγχρονου και φιλικού περιβάλλοντος που διαθέτει προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης 

και εξελιγμένες δυνατότητες πλοήγησης. 

Το περιεχόμενο που συσσωρεύεται στο searchculture.gr, με βάση τα αναγραφόμενα στον 

κόμβο, υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας και σημασιολογικό εμπλουτισμό, ώστε να 

εξασφαλίζεται πλήρως η συμμόρφωση του με προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, 

περιγραφής μεταδεδομένων ανάλογα με τον τύπο, ψηφιακής επιμέλειας περιεχομένου, 

ενώ για τη διάθεσή του και την επαναχρησιμοποίηση εφαρμόζονται διεθνείς πολιτικές. Τα 

μεταδεδομένα, σε συμφωνία με τους φορείς, τροφοδοτούν αναγνωρισμένες διεθνείς 

πλατφόρμες πολιτιστικού περιεχομένου, όπως είναι η Europeana. 
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Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών «Ανέμη»  

Η Ανέμη49 προσφέρει στον χρήστη του διαδικτύου μια πλούσια συλλογή βιβλιογραφικών 

πληροφοριών, ψηφιοποιημένων βιβλίων  και άρθρων με έμφαση στο Νεοελληνικό 

πολιτισμό. Δύο εκατομμύρια (2.000.000) ψηφιοποιημένες σελίδες σπάνιων βιβλίων και 

νεότερων εκδόσεων, των οποίων οι συγγραφείς επέτρεψαν την ψηφιοποίηση και ελεύθερη 

διάθεση στο διαδίκτυο, διατίθενται ελεύθερα στον επισκέπτη της. 

Η Ανέμη δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2006 από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας και 

εμπλουτίζεται μέχρι το 2009 υποστηριζόμενη μέσα από συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα. 

Από τον Απρίλιο του 2008 η Ανέμη δημιουργεί πίνακες περιεχομένων και ευρετήρια για 

επιλεγμένες εγγραφές της και υποστηρίζει το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Ευρετήριο βασικών 

Εγχειριδίων Νεοελληνικών Σπουδών Ανταίος, το οποίο επιτρέπει στο χρήστη της 

αυτοματοποιημένη συνδυαστική επισκόπηση όλων των λημμάτων που εμπεριέχονται στα 

επιμέρους ευρετήρια. 

Είναι ένα πρώιμο έργο ανοιχτού υλικού που δεν υποστηρίζει πολλά από τα θεωρούμενα 

σήμερα απαραίτητα συστατικά, όπως λ.χ. κάποια μορφή αδειοδότησης (π.χ. CC). 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μέχρι τώρα προσπαθειών; 
Οι δράσεις που περιγράφηκαν παραπάνω αποτελούν σημαντικά παραδείγματα 

προσπαθειών υποστήριξης της ανοιχτής εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν στο σύνολό τους 

από θεσμικούς φορείς της χώρας. Τα βασικά τους χαρακτηριστικά μπορούν να 

κωδικοποιηθούν στα:  

1. Είναι προσπάθειες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος/έργου, 

συνήθως συγχρηματοδοτούμενου. Έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις, όλη η 

διαδικασία έχει αρχή και τέλος: περιορίζεται στο χρόνο (διάρκεια) υλοποίησης, 

χωρίς να υπάρχει τις περισσότερες φορές πρόβλεψη για τη συνέχεια της 

προσπάθειας (βιωσιμότητα). 

2. Δεν είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού ούτε του φορέα, ούτε κατά μείζονα 

λόγου της κεντρικής κυβέρνησης. Εξαίρεση ίσως αποτελεί το ΕΚΤ το οποίο είναι και 

θεσμικά ο φορέας που ασχολείται με την ανοιχτή πρόσβαση. 

3. Δεν έχει δοθεί η απαραίτητη έμφαση στην ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων 

στην εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και στην εκπαίδευση γενικότερα.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να ανατραπούν εάν θέλουμε και η χώρα μας να 

ακολουθήσει τις επιταγές – προκλήσεις του αναπτυγμένου κόσμου σε σχέση με το νέο 

παράδειγμα μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ακόμα και τα Πανεπιστήμια που έχουν 

ξεχωριστό ρόλο στην εκπαίδευση (και ειδικότερα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο που 

απευθύνεται σε ενήλικες) δε φαίνεται να έχουν καταγεγραμμένη και ξεκάθαρη πολιτική σε 

σχέση με τους ΑΕΠ. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει και οι φορείς αυτοί να πρωτοπορήσουν και 
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να καινοτομήσουν υιοθετώντας ανοιχτές πρακτικές και εστιάζοντας στο ζήτημα που είναι 

και το βασικό στο πλαίσιο αυτό: την καλύτερη αξιοποίησή τους από 

παιδαγωγικής/εκπαιδευτικής άποψης προς όφελος των εκπαιδευομένων, των 

εκπαιδευτικών αλλά και των ίδιων των ιδρυμάτων. 

Όσον αφορά στις πολιτικές των ιδρυμάτων, υπάρχει συμφωνία τουλάχιστον στις δυτικές 

ακαδημαϊκές κοινωνίες, για το ότι η ανάπτυξη ανοιχτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

πρέπει να αποτελεί μέρος της θεσμικής μακροπρόθεσμης στρατηγικής τους. Θα πρέπει 

βέβαια να σημειωθεί εδώ, ότι σε σχέση με άμεσες ενέργειες στήριξης, δεν υπάρχει η ίδια 

ένθερμη συμφωνία και ο κάθε φορέας έχει διαφορετική προσέγγιση. Έτσι για παράδειγμα, 

όσον αφορά στο ζήτημα της πριμοδότησης της ανάπτυξης ανοιχτών μαθημάτων ως 

κριτηρίου για την προαγωγή των διδασκόντων, φαίνεται κάποιοι να συμμερίζονται μια 

τέτοια άποψη και κάποιοι άλλοι όχι. Η πραγματικότητα αυτή οδηγεί εκ νέου στην 

διαπίστωση ότι σε επίπεδο θέσεων έχει σε μεγάλο βαθμό σχηματοποιηθεί μια 

συναντίληψη, σε επίπεδο όμως πρακτικών και άμεσων ενεργειών, αυτό δεν έχει γίνει 

δυνατό.  

Εν κατακλείδι 
Από μελέτες που έγιναν (Avouris, 2016) φαίνεται ότι και στην χώρα μας η ύπαρξη και 

αξιοποίηση ΑΕΠ στην εκπαίδευση κατ’ αρχήν τουλάχιστον έχει θετική απόκριση από τους 

εκπαιδευομένους. Ο Avouris (2016) αναφέρει ότι κατά την πρώτη χρονιά χρήσης ανοιχτών 

μαθημάτων στο πανεπιστήμιο της Πάτρας, αντιμετωπίστηκαν πολύ θετικά από τους 

φοιτητές και ήταν από τα πλέον χρησιμοποιούμενα στην πλατφόρμα. Σε σχέση όμως με τη 

γενικότερη επίδραση των ανοιχτών μαθημάτων αυτών δεν υπάρχει ακόμα καθαρή 

απάντηση αν και η σχολή φαίνεται να ήταν θετική σε μια τέτοια προοπτική. 

Όπως πλέον έχει αναγνωριστεί (Βαγγελάτος, Παναγιωτόπουλος, 2017α) τα θέματα της 

Ανοιχτής Εκπαίδευσης και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) εντάσσονται 

ιδιαίτερα ψηλά στην εκπαιδευτική ατζέντα για πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη 

αποτελώντας προτεραιότητα των εκπαιδευτικών πολιτικών. Ωστόσο, η εύρεση/παραγωγή 

ΑΕΠ σε λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες υστερεί σε σύγκριση με «παγκόσμιες» γλώσσες 

όπως τα αγγλικά, τα Γαλλικά, κ.α.  

Αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η ανοιχτότητα για τον εκδημοκρατισμό της 

εκπαίδευσης και ειδικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων, θεσμικοί φορείς όπως η UNESCO, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ.α. συνιστά στα κράτη και στις κυβερνήσεις τους:  

 Να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές ανάπτυξη/αξιοποίηση των ΑΕΠ στη γλώσσα 

τους.  

 Να εργαστούν πάνω στην ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων για την 

τόνωση του ενδιαφέροντος για ΑΕΠ και γενικότερα ανοιχτή εκπαίδευση, σε 

συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού εκπαιδευτικού συστήματος.  

 Να υποστηρίξουν την ανάπτυξη / υιοθέτηση ανοιχτών πλαισίων και προτύπων με 

σκοπό τη μέγιστη συνεργασία αποθετηρίων και ΑΕΠ.  
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ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Γενικά 
Αν και όπως αναλύθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι είναι 

ψηλά στην προτεραιότητα σχεδόν του συνόλου των εμπλεκομένων σε όλο το φάσμα και τις 

μορφές εκπαίδευσης, η χρήση τους και η αξιοποίησή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

και στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν έχει ακόμα φτάσει σε εκείνο το σημείο ώστε να 

θεωρείται δεδομένη. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την πραγματικότητα ότι η προσοχή 

σήμερα έχει εστιαστεί κυρίως στην επέκταση της πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο, 

χωρίς να έχει μελετηθεί σε ευρεία κλίμακα αν αυτή η τακτική θα υποστηρίξει επαρκώς τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες και πράξεις υποστηρίζοντας την ποιότητα και την καινοτομία στην 

διδασκαλία και τη μάθηση. Πράγματι, σε μια μελέτη δράσεων ΑΕΠ (χρηματοδοτούμενων 

τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς) ο Stacey (2010) τεκμηριώνει ότι η 

στόχευση του συνόλου σχεδόν των δράσεων αυτών είναι στην δημιουργία και δημοσίευση 

των ΑΕΠ. Αντίθετα η χρήση των πόρων και η επαναχρησιμοποίησή τους είναι κάτι που δεν 

πολυ-συζητείται, και οι στρατηγικές για τη βιωσιμότητά τους αλλά και τα μοντέλα 

αξιοποίησής τους κάτι με το οποίο ελάχιστοι καταπιάνονται. 

Στο κεφάλαιο αυτό, προσεγγίζουμε θέματα βιωσιμότητας, στρατηγικής και άλλους 

προβληματισμούς που οι ερευνητές έχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εντοπίσει κι 

καταγράψει στη βιβλιογραφία. 

Τι πρέπει να αλλάξει στο σχεδιασμό από τους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς για να υποστηριχτεί πιο αποτελεσματικά η αξιοποίηση 

των ΑΕΠ; 
Για να είναι αποτελεσματική και βιώσιμη η απόφαση για αξιοποίηση των ΑΕΠ, θα χρειαστεί 

πιθανόν να συνοδεύεται από την αναθεώρηση των πολιτικών και των σχεδιασμών. 

Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα βασικά ζητήματα πολιτικής που τίθενται ως βασικές αρχές 

(SOPHIA R&I, 2015): 

1. Μεγαλύτερη σαφήνεια, στο πλαίσιο της πολιτικής, όσον αφορά στα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων που δημιουργήθηκαν από τους φορείς και 

πώς αυτά μπορούν να μοιραστούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους. 

2. Κατευθυντήριες γραμμές στο ανθρώπινο δυναμικό, σχετικά με το αν η δημιουργία 

ορισμένων τύπων περιεχομένου (π.χ. εκπαιδευτικών πόρων) αποτελεί μέρος του 

καθηκοντολογίου τους και ποιο το ζητούμενο για την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την 

αμοιβή, και τους σκοπούς προώθησης. 

3. Κατευθύνσεις πολιτικής για τις ΤΠΕ όσον αφορά στην πρόσβαση και στη χρήση του 

κατάλληλου λογισμικού, του απαραίτητου υλικού, του Διαδικτύου και της τεχνικής 

υποστήριξης, καθώς και πρόβλεψη για τον έλεγχο εκδόσεων (versioning) και 

αρχειοθέτησης (back-up) για εκπαιδευτικούς πόρους που παράγει ή σχεδιάζει να 

παραγάγει ένα ίδρυμα. 

4. Κατευθύνσεις πολιτικής για την ανάπτυξη και τη διασφάλισης της ποιότητας των 

υλικών, ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη επιλογή, ανάπτυξη, διασφάλιση 
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ποιότητας, καθώς και εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων των έργων που 

μπορεί να διαμοιραστούν. 

Ένα καλό σημείο εκκίνησης για την υιοθέτηση των ΑΕΠ είναι να υπάρχουν σαφείς πολιτικές 

εφαρμογής για τα πνευματικά δικαιώματα. Μια σαφής πολιτική για παράδειγμα, θα όριζε: 

«υιοθετήστε συγκεκριμένα δικαιώματα για τον οργανισμό και τους εργαζομένους του και 

τους υπεργολάβους, καθώς και τους φοιτητές (οι οποίοι θα μπορούσαν να εμπλακούν στη 

διαδικασία, άμεσα ή έμμεσα μέσω της χρήσης ορισμένων υλικών τους που εκχωρήθηκαν 

για το σκοπό αυτό) σχετικά με το διανοητικό κεφάλαιο (intellectual property)». Ως μέρος 

αυτής της διαδικασίας χάραξης πολιτικής, αξίζει να εξεταστούν τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της δημιουργίας ευέλικτων πολιτικών δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας που ισχύουν αυτόματα μέσω των ανοιχτών αδειών στο περιεχόμενο (βλ. σχ. 

κεφάλαιο), εκτός αν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για να διατηρηθούν όλα τα δικαιώματα 

κατοχυρωμένα επί αυτών των υλικών.  

Μια λογική συνέπεια της επανεξέτασης της πολιτικής ανθρώπινων πόρων, θα είναι η 

ανάπτυξη ή η ενημέρωση των συστημάτων κοστολόγησης / διάθεσης των πόρων και της 

αξιολόγησης προσωπικού, ώστε οι εργαζόμενοι / εκπαιδευτικοί να ανταμείβονται – όχι κατ’ 

ανάγκη με οικονομική ανταμοιβή - για: 

• Το χρόνο που δαπανούν για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων. 

• Την αξιοποίηση της «μάθησης βασισμένης σε πόρους», όπου είναι πιο 

αποτελεσματική από ότι οι διαλέξεις. 

• Την αξιοποίηση υλικών άλλων, όταν ως επιλογή είναι πιο αποδοτική/συμφέρουσα 

από την παραγωγή υλικών από το μηδέν. 

• Την κοινή χρήση του πνευματικού κεφαλαίου τους μέσα από κοινότητες γνώσης με 

στόχο να βελτιώσουν τους πόρους τους και να αναβαθμίσουν τόσο το προφίλ τους 

όσο και το προφίλ του ιδρύματος. 

Ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος δημιουργίας δυναμικού στους ΑΕΠ; 
Οι δεξιότητες που απαιτούνται ώστε τα ιδρύματα να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τους 

ΑΕΠ είναι πολλές και ποικίλες. Μια αρχική λίστα θα μπορούσε να περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστο τα εξής (European Parliament, Structural and Cohesion policies, 2015): 

• Εξειδίκευση στην υποστήριξη και την προώθηση των ΑΕΠ ως όχημα για τη βελτίωση 

της ποιότητα της μάθησης και διδασκαλίας στον τομέα της εκπαίδευσης. 

• Νομική εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την αδειοδότηση του περιεχομένου. 

• Εμπειρία στην ανάπτυξη και ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων που δικαιολογούν 

την χρήση των ΑΕΠ σε θεσμικά όργανα, εκπαιδευτικούς, και άλλους δημιουργούς 

εκπαιδευτικού περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων των εκδοτών). 

• Τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων, μαθημάτων και υλικών. 

• Τεχνική εξειδίκευση. 

• Τεχνογνωσία στη διαχείριση δικτύων / ομάδων ατόμων και ιδρυμάτων για τη 

συνεργασία σε διάφορα έργα βελτίωσης της διδασκαλίας και της μάθησης. 

• Τεχνογνωσία στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση. 

• Εξειδίκευση στην επιμέλεια και τον αποτελεσματικό διαμοιρασμό ΑΕΠ. 
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• Δεξιότητες στην επικοινωνία και την έρευνα, ώστε να είναι σε θέση να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τους ΑΕΠ. 

Η ανάπτυξη των ικανοτήτων πρέπει να επικεντρωθεί τόσο στους ανθρώπους όσο και στους 

θεσμούς που απαιτούνται για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότερη χρήση των ΑΕΠ. Αυτό θα 

περιλαμβάνει: 

• Ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις δυνατότητες των ΑΕΠ και τις απαιτήσεις για 

επιτυχή χρήση τους. 

• Στήριξη φορέων χάραξης πολιτικής και των επικεφαλής των θεσμικών οργάνων για 

να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία 

υποστηρικτικών πλαισίων πολιτικής, την ανάπτυξη υλικών, χρήση της τεχνολογίας 

και τη διεξαγωγή έρευνας. 

• Προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών ως παραδειγμάτων χρήσης των ΑΕΠ και τη 

διευκόλυνση θεσμικών επισκέψεων, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την 

ευκαιρία όχι μόνο να παρατηρήσουν την αποτελεσματική χρήση των ΑΕΠ στην 

πράξη, αλλά και να αρχίσουν να αναπτύσσουν υποστηρικτικά δίκτυα και κοινότητες 

πρακτικής. 

Προτάσεις  για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πρακτικής ΑΕΠ 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Φαίνεται να υπάρχει συναίνεση από τους ερευνητές σχετικά με την ανάγκη για 

επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα ανοιχτής εκπαίδευσης γενικότερα και 

αξιοποίησης των ΑΕΠ ειδικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

Σε επίπεδο θεσμών, πρωτοβουλίες όπως:  

 οι νέες προτεραιότητες της ΕΕ σε σχέση με την εκπαίδευση και την επιμόρφωση (ΕΤ 

2020, 2015): «Περισσότερα και πιο ποιοτικά ανοιχτά και ψηφιακά εκπαιδευτικά 

μέσα και παιδαγωγικές μέθοδοι σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, σε συνεργασία με 

τις ευρωπαϊκές κοινότητες λογισμικού ανοιχτού κώδικα» («Boosting availability and 

quality of open and digital educational resources and pedagogies at all education 

levels, in cooperation with European open source communities»), 

 οι παραινέσεις φορέων (όπως η UNESCO, o Commonwealth of Learning, το Hewlett 

foundation, κα) (COL, 2016) για χρήση και αξιοποίηση των ΑΕΠ σε όλες τις μορφές 

και τα επίπεδα της εκπαίδευσης, 

 η ανοιχτή κοινότητα πόρων για την εκπαίδευση ενηλίκων  

https://www.oercommons.org/groups/adult-education-open-community-of-

resources/45/information/, 

καθώς και ερευνητικά έργα όπως: 

 το OERup! https://www.openeducationeuropa.eu/en/project/oerup  

 το ExplOERer http://www.exploerer.gu.se/  

 το LangOER http://langoer.eun.org/  

 το POERUP http://poerup.referata.com/wiki/Main_Page  

 το ADOERUP http://poerup.referata.com/wiki/ADOERUP  

https://www.oercommons.org/groups/adult-education-open-community-of-resources/45/information/
https://www.oercommons.org/groups/adult-education-open-community-of-resources/45/information/
https://www.openeducationeuropa.eu/en/project/oerup
http://www.exploerer.gu.se/
http://langoer.eun.org/
http://poerup.referata.com/wiki/Main_Page
http://poerup.referata.com/wiki/ADOERUP
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 το SHAREDOER http://poerup.referata.com/wiki/SharedOER, 

αλλά και πολλές άλλες πρωτοβουλίες, βοηθούν και κεντρίζουν το ενδιαφέρον των 

εμπλεκομένων στην εκπαίδευση ενηλίκων παρακινώντας τους επαγγελματίες στη χρήση 

των ΑΕΠ.  

Τι χρειάζεται όμως για να αναπτυχθεί περαιτέρω η κίνηση των ΑΕΠ ειδικά στην εκπαίδευση 

ενηλίκων; Με βάση τη βιβλιογραφία (OEPS, 2016; ET 2020, 2015; COL, 2016), στη συνέχεια 

καταγράφονται και συνθέτονται βασικές συστάσεις για την ανάπτυξη τόσο του 

εκπαιδευτικού πλαισίου όσο και της πρακτικής για να υποστηριχθεί η χρήση των ΑΕΠ από 

τους ενδιαφερόμενους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Ανάγκη για κατάρτιση και συστάσεις για το περιεχόμενο της κατάρτισης 

Υπάρχει αποδεδειγμένα ένα υψηλό κίνητρο μεταξύ των επαγγελματιών της εκπαίδευσης 

ενηλίκων για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τους ΑΕΠ και μια πολύ θετική διάθεση για 

να εκπαιδευτούν στην καλύτερη χρήση και αξιοποίηση των ΑΕΠ. Καλά σχεδιασμένη και 

κατευθυνόμενη κατάρτιση και σχετικές δραστηριότητες μπορούν να εξασφαλίσουν την 

υιοθέτηση των ΑΕΠ στο πλαίσιο ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών (ΑΕΔΠ: ανοιχτές 

εκπαιδευτικές διαδικασίες/πρακτικές). Και όλο αυτό, σε μια βιώσιμη βάση, σε εθνικό 

επίπεδο και σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, επισημαίνοντας την προστιθέμενη αξία της 

ανοιχτής εκπαίδευσης, παρέχοντας τα σχετικά εργαλεία και τις δεξιότητες για την 

επαναχρησιμοποίηση, την αναθεώρηση, το συνδυασμό και την αναδιανομή των ΑΕΠ με 

έναν πολύ πρακτικό τρόπο. Για το σκοπό αυτό, απαιτούνται βασικές κατευθύνσεις και 

πρακτικές συμβουλές για το προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχέση με:  

 ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανοιχτή εκπαίδευση και το ανοιχτό περιεχόμενο,  

 στρατηγικές για τον εντοπισμό AEΠ,  

 προσαρμογή και δημιουργία AEΠ,  

 ανοιχτές άδειες και πνευματικά δικαιώματα,  

 παραδείγματα καλών πρακτικών σχετικά με τη χρήση ΑΕΠ στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, 

 ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων,  

 εντοπισμός σχετικών φόρουμ, κοινοτήτων ή πλατφορμών, όπου οι εξελίξεις σχετικά 

με τους ΑΕΠ και τις ΑΕΔΠ συζητούνται, ώστε όποιος ενδιαφέρεται για το θέμα να 

μπορεί να ενημερώνεται και να συμμετέχει. 

Μορφή της εκπαίδευσης και τρόποι οργάνωσης της μάθησης 

Οι ερευνητές σήμερα συγκλίνουν στην θεώρηση ότι η πιο αποτελεσματική μορφή μάθησης, 

είναι η μικτή μάθηση, δηλαδή η παροχή της μη τυπικής εκπαίδευσης δια ζώσης σε 

φυσικούς χώρους με εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και σύνδεση στο διαδίκτυο, 

αλλά και ένας εικονικός χώρος για μελέτη και επικοινωνία όπου η διαδικασία μάθησης 

επίσης καθοδηγείται από ένα εκπαιδευτή (Commonwealth of Learning, 2017a & 2017b). Η 

εμπειρογνωμοσύνη που έχει συλλεχθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες, αναφέρει ότι οι 

περισσότεροι επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν περιορισμένο χρόνο να 

αφιερώσουν σε πρόσθετη εκπαίδευση, και ως εκ τούτου μια κατανομή 70% σε εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και 30% πρόσωπο με πρόσωπο είναι προτιμητέα. Η εκπαίδευση 

http://poerup.referata.com/wiki/SharedOER
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θα πρέπει να έχει προσέγγιση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης (continuous 

professional development) και να επιτρέπει στο προσωπικό να προβληματιστεί και να 

αναστοχαστεί σχετικά με την τρέχουσα πρακτική της. Οι μορφές εκπαίδευσης με εργασίες 

(project) και οι ομαδικές δραστηριότητες θα πρέπει να προτιμούνται για τη συνεργατική 

μάθηση και τη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής. Ένα βασικό σημείο προσοχής είναι 

να αναγνωρίζεται η προηγούμενη εμπειρία και οι γνώσεις και να χρησιμοποιηθεί ένα 

εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης, προκειμένου να εντοπιστούν ατομικές μαθησιακές 

ανάγκες. 

Απαραίτητα μέτρα 
Για να συνεχίσει όμως αυτή η θετική εξέλιξη, απαιτούνται κάποια μέτρα που φαίνεται 

αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις γενικότερα (Castaño, J. et al., 2013; OEPS, 2016): 

Αυτά μπορούν να κωδικοποιηθούν στα παρακάτω: 

 Ένταξη: διασφάλιση της συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων 

ενδιαφερομένων στην ανοιχτή εκπαίδευση ενηλίκων. 

 Υπερπήδηση τοπικών (localization) και γλωσσικών εμποδίων για την πρόσβαση 

στους πόρους. 

 Ενθάρρυνση των ατόμων να αναλάβουν τον έλεγχο της δικής τους μάθησης, με τις 

κατάλληλες συμβουλές και καθοδήγηση, την προώθηση καινοτόμων πρακτικών για 

την εξατομικευμένη και προσαρμοστική μάθηση. 

 Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των ΑΕΠ για τη δια βίου μάθηση και την 

εκπαίδευση ενηλίκων: η έλλειψη συγκεκριμένων ΑΕΠ για την εκπαίδευση ενηλίκων 

έχει σημειωθεί ως μια πραγματικότητα. Είναι απαραίτητο να οργανωθεί, να 

υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η παραγωγή των ΑΕΠ για ενήλικες εκπαιδευόμενους. 

 Διασφάλιση της ποιότητας της ανοιχτής εκπαίδευσης, που μπορεί να βελτιωθεί με 

τον εντοπισμό αξιόπιστων παρόχων, την αξιολόγηση της ποιότητας των κοινοτήτων 

και των πρακτικών μάθησης, την υποστήριξη της παραγωγής και της διάδοσης ενός 

συνδυασμού μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας (με θεσμική και κοινωνική 

βάση). 

 Βελτίωση της κοινωνικής και θεσμικής αντίληψης για την αξία της ανοιχτής 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό θα πρέπει να υποστηριχτεί μέσω επενδύσεων και 

παρεμβάσεων για την αλλαγή νοοτροπίας και αναγνώριση ότι η μάθηση εκτός του 

επίσημου πλαισίου είναι ένα βασικό ζήτημα για την επίτευξη της πλήρους 

εφαρμογής της ανοιχτής εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 Η βιωσιμότητα του συστήματος ανοιχτής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της 

διερεύνησης και αξιοποίησης νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Αυτό θα μειώσει την 

ανάγκη αύξησης του δημόσιου προϋπολογισμού στην παροχή ανοιχτής 

εκπαίδευσης και θα καταστήσει τις πρωτοβουλίες πιο βιώσιμες. 

Είναι όλα θετικά σε σχέση με την ανοιχτότητα; 
Είναι όμως όλα τα χαρακτηριστικά και οι οιωνοί θετικοί σε σχέση με τους ΑΕΠ και την 

ανοιχτή εκπαίδευση; Είναι όλα τόσο «ρόδινα» και «αγγελικά», όσο προδιαγράφονται; 
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Φαίνεται ότι παράλληλα με τον ενθουσιασμό υπάρχει και κάποιος σκεπτικισμός που 

κυρίως εστιάζει στο μοντέλο της ανοιχτότητας και στο πώς θα μπορέσει να αξιοποιηθεί σε 

σχέση με τις βασικές αρχές που διατείνεται ότι πρεσβεύει: την ισότητα (equality), την 

δικαιοσύνη (equity) αλλά και την ανάγκη εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης.   

Η νίκη της ανοιχτότητας που δεν ήταν θρίαμβος 

Στο  «The Battle for Open: How openness won and  why it doesn’t feel like victory»50 (2014), 

ο Weller, αφού παραθέτει μια φράση του Κερουάκ «It made me think that everything was 

about to arrive - the moment when you know all and everything is decided forever», κάνει 

μια εκτενή εισαγωγή στη νέα πραγματικότητα της ανοιχτής εκπαίδευσης με όλα τα θετικά 

που έχει φέρει στην εποχή μας. Για να καταλήξει ότι παρά την «νίκη» που έχει συντελεστεί, 

κανείς δεν φαίνεται να πανηγυρίζει γι αυτό. Όλοι μοιάζουν αποθαρρυμένοι από την 

ερμηνεία του ανοιχτού ως «ελεύθερο» και «διαδικτυακό» παραμερίζοντας το 

χαρακτηριστικό της επαναχρησιμοποίησης που είχαν συλλάβει και ονειρευτεί αρχικά. 

Επιπλέον εκφράζονται ανησυχίες σε σχέση με το εμπορικό ενδιαφέρον που έχει 

προκαλέσει η κίνηση αυτή, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται και ως εργαλείο 

διαφήμισης. Τέλος εκφράζονται αμφιβολίες σε σχέση με ανοιχτά μοντέλα για υπό 

ανάπτυξη κράτη που δε φαίνεται να είναι εφαρμόσιμα, ή για εκπαιδευόμενους που 

χρειάζονται και κάποια υποστήριξη που δεν μπορούν με τα μαζικά μοντέλα να την βρουν. 

Η τιμή της «ελευθερίας» 

Στο «The Price of Freedom: Open Education and the Tragedy of the Commons»51, 2016,  ο Α. 

Lane από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια «ματιά από το μέλλον» 

αναφέρεται στην «τιμή της ανοιχτότητας/ελευθερίας» εστιάζοντας στο γεγονός ότι η 

αρχική υπόσχεση ήταν: «καθολική και ελεύθερη πρόσβαση σε ΑΕΠ και μια ευκαιρία 

εκπαίδευσης για όλους εκεί που δεν υπήρχε πριν τίποτε». Και πράγματι αυτό συνέβη, 

όμως, ποιος τελικά είχε τη δυνατότητα να φτιάξει ΑΕΠ στους οποίους θα μπορούσε κανείς 

να έχει πρόσβαση; Μόνο τα μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα  και όσοι είχαν την οικονομική 

δύναμη (μεγάλοι εκδότες) να δημιουργήσουν και να προβάλλουν το υλικό τους. Και φυσικά 

ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει κάτι, αλλά σε ποιόν μπορεί να φτάσει η δημιουργία 

του; Ίσως μόνο στους στενούς συνεργάτες του, στους μαθητές του και σε κάποιους ακόμα 

τυχαία.  

Ακόμα και τα MOOCs που μας προσέλκυσαν και υποσχέθηκαν ανοιχτή μάθηση για όλους, 

στην πραγματικότητα προέβαλαν ένα καταναλωτικό μοντέλο συμπεριφοράς αντί ενός 

ισορροπημένου «παραγωγού – καταναλωτή» (prosumer) και συνδιαμορφωτή της γνώσης 

όπως υποσχόταν η νέα εποχή του Web 2.0. 

Ένας άλλος κλυδωνισμός, που επέφεραν αυτές οι τεχνολογικές ανατροπές σε ένα άλλο, 

εντελώς διαφορετικό τοπίο αυτό της μουσικής βιομηχανίας, ήταν μια μετατόπιση από την 

«δισκογραφική» ηχογραφημένη μουσική στην συναυλιακή παράσταση: οι μεγάλες 

εταιρείες και οι αντίστοιχοι δημιουργοί, μπορεί να δίνουν σχεδόν δωρεάν τη μουσική τους, 

αλλά χρεώνουν μεγάλα ποσά για ένα εισιτήριο σε μια συναυλία. Το ίδιο θα ισχύσει και 

στην εκπαίδευση ίσως; η διδασκαλία που έχει μαγνητοσκοπηθεί θα είναι ελεύθερη (ΑΕΠ), 
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όμως για να λάβει κανείς μέρος σε μια πραγματική «εμπειρία» εκπαίδευσης θα πρέπει να 

καταβάλει σημαντικά ποσά για κάποιον που έχτισε την φήμη τους υλοποιώντας ΑΕΠ μέσω 

υποστήριξης από τον οργανισμό του; 

Άλλες γλώσσες (εκτός της Αγγλικής) 

Στο «Envisioning the Future of Open Education: A Perspective from the Non-English-

Speaking World»52, 2016, οι Shigeta και Nagashima αναφέρουν: Σε σχέση με την τρέχουσα 

κατάσταση των μη Αγγλόφωνων χωρών, οι ΑΕΠ με την υποστήριξη φορέων, ιδρυμάτων και 

κρατών αποτελούν βασική υποδομή για τους αυτοεκπαιδευόμενους όλων των ηλικιακών 

κατηγοριών. Σε σχέση με τις προκλήσεις που εμφανίζονται, έχουν κυρίως να κάνουν με 

γλώσσες λιγότερο χρησιμοποιούμενες όπου η ύπαρξη ΑΕΠ είναι μικρή. Σε αυτές τι χώρες, 

ακόμα και αν οι ΑΕΠ έχουν «αναγνωριστεί» δεν αξιοποιούνται (π.χ. σε μελέτη στην Ιαπωνία 

βρέθηκε ότι το 57% των πανεπιστημίων αξιολογούν θετικά την ύπαρξη ΑΕΠ, όμως μόνο 

13% παράγουν και αξιοποιούν ΑΕΠ). Συνεπώς η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι λοιποί 

εμπλεκόμενοι θα πρέπει κάτι να σκεφτούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Από τους ανοιχτούς πόρους (ΑΕΠ) στις ανοιχτές πρακτικές (ΑΕΔΠ) 
Η αξιοποίηση ΑΕΠ μέσω του ακόμα κυριαρχούντος μοντέλου της δασκαλοκεντρικής 

μάθησης, μικρή βελτίωση μπορεί να επιφέρει τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και 

στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που μπορούν να αποκτήσουν οι μαθητές αλλά και 

οι εκπαιδευόμενοι για να συμμετέχουν με επιτυχία στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης 

(Geser, 2012). Συνεπώς είναι σημαντικό να υιοθετηθούν καινοτόμες παιδαγωγικές 

πρακτικές και μοντέλα, στοχεύοντας στη δημιουργία των απαραίτητων εκείνων 

προϋποθέσεων σχετικά με τις ικανότητες που απαιτούνται για τον καθορισμό και τη 

θέσπιση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Διαδικασιών/Πρακτικών (open educational practices 

(OEP)). 

Στην ιστοσελίδα του, το Διεθνές Συμβούλιο για την Ανοιχτή και εξ Αποστάσεων 

Εκπαίδευση53 (The International Council for Open and Distance Education – ICDE)  ορίζει τις 

ΑΕΔΠ ως: Πρακτικές που υποστηρίζουν την παραγωγή, χρήση και επαναχρησιμοποίηση 

υψηλής ποιότητας ΑΕΠ μέσω στρατηγικών και πολιτικών των φορέων,  που προάγουν 

καινοτόμα βέλτιστα παιδαγωγικά μοντέλα, σεβόμενοι και ενδυναμώνοντας τον 

εκπαιδευόμενο και θεωρώντας αυτούς ως συν-παραγωγούς στην διαδρομή τους στο 

πλαίσιο της δια βίου μάθησης.  

Οι Conole & Ehlers (2010) υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην 

χρήση ΑΕΠ για την προώθηση της ποιότητας και της καινοτομίας στην διδασκαλία και τη 

μάθηση, ενόσω η σημερινή πρακτική φαίνεται να περιορίζεται στην υποστήριξη της 

πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο. Όμοια οι Similarly & Campbell (2012) διαχωρίζουν 

τους όρους «ανοιχτή εκπαίδευση» (open education) και «ανοίγοντας την εκπαίδευση» 

(opening education): υποστηρίζουν ότι η ανοιχτότητα  δεν είναι  «απλά κάτι που θα πρέπει 

να υιοθετηθεί ή μια κατεύθυνση που θα επιλεγεί, αλλά μια συγκεκριμένη στάση ή 

νοοτροπία σε σχέση με τα κινήματα αυτά και τις επιθυμίες που αυτά περικλείουν και 

καθορίζουν». Με αυτή τη βάση η λεγόμενη ανοιχτή εκπαίδευση “open education” που 
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συζητείται σήμερα χρησιμοποιεί απλά τις νέες τεχνολογίες για να υποστηρίξει παλιές 

μεθοδολογίες (instructivist model) με νέους τρόπους, και δεν είναι στην πραγματικότητα 

ΑΕΔΠ. Για να τεκμηριώσουν περισσότερο τα λεγόμενά τους δίνουν ως παράδειγμα την 

διαδικτυακή μάθηση και τα xMOOCs54, που αυτοαποκαλούνται τυπικά παραδείγματα ΑΕΔΠ 

αλλά στην πραγματικότητα  υλοποιούν παρωχημένα μοντέλα με νέους εμπλουτισμένους με 

τεχνολογία τρόπους, τρόπους που δεν βοηθούν στην εξέλιξη των εκπαιδευομένων προς την 

κατεύθυνση του να πάρουν στα χέρια τους την μάθηση, να συνεργαστούν με άλλους για 

την εκπαίδευσή τους και γενικά να καινοτομήσουν. Αντίθετα το άνοιγμα της εκπαίδευσης 

μεταφέρει το κέντρο βάρους στην υλοποίηση νέων μεθόδων (π.χ., ανάπτυξη νέων 

ικανοτήτων) με νέους τρόπους (π.χ., χρησιμοποιώντας ΑΕΠ). Για το σκοπό αυτό, η ανοιχτή 

εκπαίδευση πρέπει να προσπαθεί να προωθήσει αυτό που ο Bloom (1984) αποκάλεσε ως 

«ένα ριζικά υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο στους μαθητές» (a radically higher academic 

level in learners), χρησιμοποιώντας ΑΕΠ για να αναπτύξει δικτυωμένους μαθητές που 

μπορούν να αυτό-οργανώσουν, να συν-παραγάγουν, να καινοτομήσουν, και να 

αξιολογήσουν τους ομότιμους τους (Campbell, 2012). 

Στην ίδια λογική οι Mott & Wiley (2009) υποστηρίζουν ότι τα πανταχού παρόντα συστήματα 

διαχείρισης μαθήματος (ubiquitous course management system (UCMS)) που 

χρησιμοποιούνται από πολλά πανεπιστήμια  στην χειρότερη περίπτωση κάνουν “παλιά” 

(απαρχαιωμένα) πράγματα με νέους τρόπους ενώ στη καλύτερη δυσκολεύουν ιδιαίτερα 

την πρόσβαση σε ΑΕΠ. Υποστηρίζουν ότι τα συστήματα διαχείρισης μαθήματος (ΣΔΜ) 

ενισχύουν την υπάρχουσα κατάσταση και εμποδίζουν την καινοτομία στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Αυτό γίνεται λόγω της επιβολής π.χ. τεχνητού χρονικού ορίου στην 

δυνατότητα πρόσβασης του εκπαιδευόμενου στο μάθημα, πριμοδοτώντας έτσι το ρόλο του 

διδάσκοντα και ελαχιστοποιώντας τη δύναμη του φαινόμενου του δικτύου (network 

effect)55 στην μαθησιακή διαδικασία. 

Εν κατακλείδι 
Η ανάπτυξη των ΑΕΠ και της ανοιχτής εκπαίδευσης, μοιάζει να είναι ένας στόχος κοινός σε 

όλα τα μήκη και τα πλάτη της εκπαίδευσης, καθώς και σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής 

πυραμίδας των εμπλεκομένων – πλην αυτού των ίδιων των εκπαιδευτικών (ή τουλάχιστον 

της πλειοψηφίας των). Αυτό το τελευταίο ίσως είναι και ένας από τους λόγους που δεν έχει 

ήδη γίνει πραγματικότητα το νέο αυτό περιβάλλον.  

Για να αρθεί αυτή η αδυναμία, απαιτούνται να καθοριστούν συγκεκριμένες πολιτικές και 

στρατηγικές, να δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα εκπαιδευτικών (μέσω εκπαίδευσης και 

ευαισθητοποίησης) αλλά και να γίνουν μια σειρά από άλλες ενέργειες που αναλύθηκαν στα 

παραπάνω. 

Φτάνουν όμως μόνο αυτά; Είναι ο πολλά υποσχόμενος χώρος της «ανοιχτότητα» έτοιμος να 

ικανοποιήσει τις μεγαλεπήβολες υποσχέσεις που του έχουμε προσαρτήσει;  Φαίνεται ότι η 

απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι τόσο απλή: Μια μερίδα των ερευνητών επισημαίνει 

το γεγονός (που το έχουμε δει να συμβαίνει και στις «ΤΠΕ στην εκπαίδευση») ότι η 

επίκληση και μόνο της ανοιχτότητας και της αξιοποίησή της στην εκπαίδευση ενηλίκων 
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αλλά και γενικότερα, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να βελτιωθεί η διαδικασία! 

Θα πρέπει να αλλάξει – προσαρμοστεί και η παιδαγωγική προσέγγιση κατά περίπτωση 

ώστε το αποτέλεσμα να είναι το αναμενόμενο / ζητούμενο. 

Αλλά ακόμα και η ίδια η κίνηση των ΑΕΠ και της ανοιχτής εκπαίδευσης, βρίσκει κάποιους 

ερευνητές ιδιαίτερα επιφυλακτικούς ως προς το μοντέλο ανάπτυξής της: Μοιάζει η κίνηση 

αυτή, λένε, απλά να είναι εδώ για να διαιωνίσει την υπάρχουσα κατάσταση και όχι να 

αλλάξει εκ βάθρων την διαδικασία, πετυχαίνοντας αυτό που όλοι είχαν και έχουν στο 

μυαλό τους: τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης.         
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Γενικά 
Η Ανοιχτή εκπαίδευση έχει τα τελευταία χρόνια καταφέρει να στρέψει πάνω της τα φώτα 

της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, κυρίως λόγω των σημαντικών σχετικών 

πρωτοβουλιών για Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ΑΕΠ), Ανοιχτά Μαζικά Διαδικτυακά 

Μαθήματα (ΑΜΔΜ - MOOCs), Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές αλλά και μια σειρά άλλων 

προσπαθειών που στόχο έχουν το «άνοιγμα της εκπαίδευσης» ως μια πρόκληση σε σχέση 

με αυτό που γνωρίζαμε ως σήμερα. Ως αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος αυτού, εκδηλώσεις 

και εξειδικευμένα συνέδρια είναι πλέον γεγονός σε ετήσια βάση (βλ. για παράδειγμα το 

συνέδριο Open Education Conference56, το συνέδριο OER Conference57, αλλά και το World 

OER Congress58).  

Στο πλαίσιο αυτό οι Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ) προτάσσουν το πλεονέκτημα ότι 

μπορούν να συνεισφέρουν ισότητα στην πρόσβαση στη γνώση και γενικότερα σε 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Αυτό γίνεται δυνατό με την ανάπτυξη και ελεύθερη διάδοση 

ποιοτικών και χωρίς κόστος πόρων προς όλους, ειδικά σε μια εποχή που οι εκπαιδευτικοί 

οργανισμοί και η εκπαίδευση γενικότερα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Η παγκόσμια 

τάση για αύξηση του αριθμού των ατόμων που σπουδάζουν (είτε ως ανήλικοι είτε ως 

ενήλικες, είτε στο πλαίσιο εκπαίδευσης, είτε κατάρτισης), σε συνδυασμό  με την παγκόσμια 

οικονομική κρίση που οδηγεί σε μειώσεις κονδυλίων για την εκπαίδευση, και την 

συνεχιζόμενη τάση για περισσότερες νέες τεχνολογικές υποδομές (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, έχουν καταστήσει ιδιαίτερα σημαντικό για τα εκπαιδευτικά συστήματα να 

υποστηρίξουν με ένα οργανωμένο και συντεταγμένο σχεδιασμό:  

 την ανάπτυξη και βελτίωση ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού, προγραμμάτων 

σπουδών, μαθημάτων, κοκ., 

 το σχεδιασμό αποτελεσματικότερης επαφής και συνεργασίας με τους φοιτητές, 

 το σχεδιασμό αποτελεσματικότερων διαδικασιών αξιολόγησης,  

 και την ανακάλυψη νέων τρόπων ικανοποίησης της ανάγκης για πιο 

προσωποποιημένη εκπαίδευση.  

Αυτές οι προτεραιότητες στόχο έχουν να βελτιώσουν την εκπαιδευτική/μαθησιακή 

διαδικασία παράλληλα με την καλύτερη αξιοποίηση των διατιθέμενων κονδυλίων μέσω της 

περαιτέρω αξιοποίησης της μάθησης βασισμένης σε πηγές (resource-based learning).  

Οι ΑΕΠ  μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή υποστηρίζοντας την 

συνεχή βελτίωση με παράλληλη μείωση του κόστους του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

τόσο στη τυπική, όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση (Commonwealth of Learning, 2017b).  

Τα παραπάνω δεν αποτελούν μόνο θεωρητική προσέγγιση και ανάλυση του ρόλου των ΑΕΠ 

και της ανοιχτής εκπαίδευσης. Αντίθετα έχουν γίνει τμήμα της στρατηγικής πολλών διεθνών 

θεσμικών φορέων, οι οποίοι σχεδιάζουν την εκπαίδευση σε παγκόσμιο και περιφερειακό 
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επίπεδο. Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά και στα προηγούμενα, οργανισμοί και φορείς όπως 

η UNESCO, η COL, o Hewlett Foundation, Υπουργεία Παιδείας πολλών κρατών, αλλά και η 

ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν εντάξει συγκεκριμένη στοχοθεσία για την ανάπτυξη της 

ανοιχτής εκπαίδευσης και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων στα άμεσα και 

μεσοπρόθεσμα σχέδιά τους. 

Παρά όμως την δέσμευση διεθνών οργανισμών και κρατικών θεσμικών φορέων σε σχέση 

με την ανάπτυξη των ΑΕΠ και γενικότερα το πλαίσιο της ανοιχτής εκπαίδευσης, αλλά και 

παρά τις δεσμεύσεις που υιοθετήθηκαν στην δήλωση του Παρισιού (The Paris declaration, 

2012), σήμερα πέντε χρόνια μετά, τα αποτελέσματα δεν φαίνεται να είναι τόσο 

ενθαρρυντικά. Έκτοτε πολλές χώρες ενέταξαν μεν στην εκπαιδευτική πολιτική τους το θέμα 

των ΑΕΠ, χωρίς όμως η διείσδυση των τελευταίων στα εκπαιδευτικά συστήματα να είναι η 

αναμενόμενη. Έτσι φαίνεται να υπάρχει ένα ερώτημα αν συνολικά το θέμα των ΑΕΠ και της 

Ανοιχτής Εκπαίδευσης ήταν απολύτως καθαρό και αν υπήρχε συναντίληψη μεταξύ των 

εμπλεκομένων μερών (κράτη, θεσμικοί φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοκ) 

(Commonwealth of Learning, 2017a). Για το λόγο αυτό, το επόμενο συνέδριο για τους ΑΕΠ 

που οργανώνεται στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας τον Σεπτέμβριο του 201759, έχει τίτλο: 

«ΑΕΠ για μια δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς: από την δέσμευση στην 

εφαρμογή60».  

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ΑΕΠ φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο και σε έναν από 

τους δεκαεπτά (17) στόχους που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (UN) για μια 

βιώσιμη ανάπτυξη61. Πιο συγκεκριμένα το 2015 υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ η ατζέντα για την 

βιώσιμη ανάπτυξη 203062 και τέθηκαν 17 διακριτοί στόχοι. Μεταξύ αυτών είναι και ο 

στόχος με τον αριθμό τέσσερα (4), ο οποίος αναφέρεται στην εκπαίδευση και έχει τίτλο: 

«Εξασφάλιση ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης για όλους και προώθηση της 

δια βίου μάθησης» (Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong 

learning)63. Ο στόχος αυτός, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να σημειωθεί, ότι αναφέρεται 

συγκεκριμένα στην δια βίου μάθησης (και μέσω αυτής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων), αλλά 

και στην ανοιχτή εκπαίδευση και τους ΑΕΠ.   

Η συμβολή της παρούσας εργασίας στο παραπάνω πλαίσιο, ήταν προς την απάντηση των 

ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν κατά την εκκίνησή της. Στη συνέχεια λοιπόν,  

συζητούνται τα ερωτήματα αυτά, με βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και 

αναλύθηκε θεματικά στα προηγούμενα. 
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Πώς αντιμετωπίζονται και πώς αξιοποιούνται οι ΑΕΠ από τους 

εμπλεκομένους στην εκπαίδευση γενικά και στην εκπαίδευση 

ενηλίκων ειδικότερα; 
Το παγκόσμιο συνέδριο για τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους που πραγματοποιήθηκε 

στο Παρίσι το 201264 (οργανώθηκε από την COL65 και την UNESCO66), και φιλοξένησε 700 

συνέδρους από 70 χώρες (χωρίς επίσημη εκπροσώπηση της Ελλάδας) αποτελεί κομβικό 

σημείο για την εξέλιξη των ΑΕΠ στην εκπαίδευση. Το συνέδριο προχώρησε στην περίφημη 

διακήρυξη67 για τους ΑΕΠ με την οποία παρακινούνται οι κυβερνήσεις να αδειοδοτούν με 

ανοιχτές άδειες εκπαιδευτικό υλικό που υλοποιήθηκε με δημόσιο (κυβερνητικό) 

προϋπολογισμό. Μετά την διακήρυξη αυτή του Παρισιού, οι ΑΕΠ καθορίστηκαν ως το μέσο 

για την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση μέσω των  βασικών πυλώνων που 

τους χαρακτηρίζουν: της ελεύθερης πρόσβασης (πρόσβαση χωρίς κόστος), της ισονομίας (ο 

καθένας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει) και του μη-αποκλεισμού (υπάρχουν ειδικές 

προβλέψεις για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως φύλου και φυλετικής 

ταυτότητας, κοκ). 

Έκτοτε, η προσοχή επικεντρώθηκε στο να υλοποιηθεί ο βασικός στόχος της δήλωσης του 

Παρισιού, με έμφαση στην μεγαλύτερη διάδοση των ΑΕΠ ειδικά στους εμπλεκόμενους στην 

εκπαίδευση (σε όλα τα επίπεδα) και σε όλη την υφήλιο.  

Μετά από σχεδόν πέντε (5) χρόνια σχετικής προσπάθειας από οργανώσεις, φορείς, 

πανεπιστήμια και την εκπαιδευτική κοινότητα, τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά, όχι τουλάχιστον τόσο όσο θα περίμενε κανείς από την υποστήριξη που 

υπήρξε σε επίπεδο εξαγγελιών και διακηρύξεων. Ακόμα και τρία χρόνια μετά, στη 

συνάντηση υπουργών παιδείας που έγινε στο Qingdao της Κίνας, η δήλωση για τους ΑΕΠ 

παραμένει θετική αλλά παραπέμπει σε μέλλοντα χρόνο όσον αφορά στα αποτελέσματα: 

«Οι ΑΕΠ μπορούν να δώσουν την ευκαιρία στους εμπλεκομένους στην εκπαίδευση, να 

βελτιώσουν την ποιότητα και την πρόσβαση σε βιβλία και άλλου είδους εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο, να δράσουν ως καταλύτες στην καινοτόμο χρήση του περιεχομένου και να 

υποστηρίξουν την δημιουργία γνώσης» (UNESCO, 2015b).  

Ως αποτέλεσμα σήμερα φαίνεται να αναφύεται το εξής παράδοξο: Ενώ στο σύνολό τους οι 

φορείς και οι εμπλεκόμενοι εκφράζονται θετικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε σχέση με 

την ανάγκη χρήσης και αξιοποίησης των ΑΕΠ και μάλιστα σε όλες τις βαθμίδες και τα είδη 

της εκπαίδευσης (Commonwealth of Learning, 2017a), στην πραγματικότητα η χρήση και 

αξιοποίηση των ΑΕΠ στην πράξη, απέχει από το να μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και 

ικανοποιητική (με βάση τους στόχους). Για να προσεγγιστεί και να εξηγηθεί αυτή η 

πραγματικότητα, ανέκυψαν δύο ζητήματα: το πρώτο είναι το ερώτημα αν υπήρχε κοινή 

αντίληψη σε σχέση με την έννοια των ΑΕΠ και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση 

γενικότερα και το δεύτερο η ανάγκη να καθοριστούν πρότυπα, μετρικές και δείκτες για την 

                                                           
64

 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-
events/events-websites/World-Open-Educational-Resources-Congress/  
65

 https://www.col.org/ 
66

 http://en.unesco.org/  
67

 http://tinyurl.com/84leccn   

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/World-Open-Educational-Resources-Congress/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/World-Open-Educational-Resources-Congress/
https://www.col.org/
http://en.unesco.org/
http://tinyurl.com/84leccn


 
87 

παρακολούθηση των ΑΕΠ σε εθνικό επίπεδο καθώς και για τη μέτρηση του αντίκτυπου που 

έχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (βλ. και επόμενο κεφάλαιο).  

Σε κάθε περίπτωση, πρωτοπόρα στην ουσιαστική χρήση ΑΕΠ φαίνεται να είναι η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση σε σχετικά έργα παραγωγής διδακτικών βιβλίων 

(εγχειριδίων) χωρίς κόστος για τους φοιτητές (zero cost text books) αλλά και πολλά άλλα 

παραδείγματα χρήσης. Κατόπιν, ιδιαίτερη έμφαση υπάρχει στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 

όπου υπάρχουν δράσεις τόσο από πάνω προς τα κάτω (από κυβερνητικά ή άλλα θεσμικά 

όργανα) όσο και από κάτω προς τα πάνω (από τους εκπαιδευτικούς) για τη δημιουργία και 

κοινή χρήση ΑΕΠ. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων, είναι ακόμα ένας χώρος που δυνητικά έχει πολλά να «εισπράξει» 

από την ανοιχτή εκπαίδευση και τους ΑΕΠ, παρόλα αυτά, παραμένει ιδιαίτερα 

επιφυλακτικός στο σύνολό του. Η μεγαλύτερη ένσταση που φαίνεται να εκφράζεται έχει 

σχέση με την παιδαγωγική προσέγγιση αναφορικά με τις ανάγκες των ενήλικων 

εκπαιδευομένων που δεν μπορούν να καλυφθούν από το ανοιχτό υλικό που παράγεται και 

αναπτύσσεται για άλλες μορφές της εκπαίδευσης. Είναι μόνο όμως αυτός ο βασικός λόγος, 

ή υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης και στους εκπαιδευτικούς σε μια βαθμίδα εκπαίδευσης 

που τόσο οι τελευταίοι όσο και οι εκπαιδευόμενοι, δε φαίνεται να έχουν αναπτύξει την 

απαραίτητη κουλτούρα μάθησης, για την αξιοποίηση τέτοιου υλικού; 

Στη χώρα μας ειδικότερα  τα πράγματα σε σχέση με τους ΑΕΠ έχουν και θετικά αλλά και 

αρνητικά χαρακτηριστικά. Στα θετικά πιστώνεται η ύπαρξη αρκετών προσπαθειών σε όλα 

σχεδόν τα επίπεδα της εκπαίδευσης (με μειονέκτημα βέβαια τις περισσότερες φορές μια 

έλλειψη συνέχειας, ειδικά όταν η προσπάθεια είναι μέρος ενός έργου που τελειώνει όταν 

τελειώσει αυτό). Στα αρνητικά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να υπάρχει επίσημη πολιτική για 

την υιοθέτηση ανοιχτών πρακτικών, με ιδιαίτερα αρνητικό το γεγονός ότι δεν 

εκπροσωπούμαστε επίσημα στα σχετικά φόρα. 

Το επόμενο συνέδριο (2ο) για τους ΑΕΠ που θα γίνει στη Σλοβενία το Σεπτέμβριο του 

201768, στοχεύει στο να κάνει το άλμα: «από την δέσμευση στην πράξη». Προφανώς εκεί θα 

εντοπιστούν οι πρακτικές και στρατηγικές εκείνες που θα βάλουν τις βάσεις για πραγματική 

και ευρεία αξιοποίηση των ΑΕΠ στην προσπάθεια για ποιότητα, ισότητα και μη αποκλεισμό 

στην εκπαίδευση όλων των ηλικιών.  

Ποιοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη προς μια ευρύτερη 

υιοθέτηση των ΑΕΠ και γενικότερα της ανοιχτής μάθησης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; 
Η ευρύτερη υιοθέτηση και αξιοποίηση των ΑΕΠ προς όφελος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας περιλαμβάνει βασικούς παράγοντες και προϋποθέσεις που σχετίζονται με: α) 

την κατανόηση των πλεονεκτημάτων τους, β) την κινητοποίηση των εμπλεκομένων στην 

εκπαίδευση, γ) την προσέγγιση θεμάτων οικονομικού χαρακτήρα και δ) την αποσαφήνιση, 

που φαίνεται να απαιτείται, στον όρο «ανοιχτός» στο πλαίσιο των ΑΕΠ και της εκπαίδευσης 

γενικότερα.   
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Οι ΑΕΠ φαίνεται να προσφέρουν μεγάλα πλεονεκτήματα στην πορεία προς μια ποιοτική και 

ισόνομη εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Η δυνατότητα που δίνουν για ελεύθερη και 

χωρίς κόστος πρόσβαση σε ποιοτικό περιεχόμενο, κάθε ώρα και στιγμή, απελευθερώνει 

τους εκπαιδευτικούς και τα ιδρύματα εκπαίδευσης από την ανάγκη για δημιουργία υλικού, 

όταν αυτό ήδη υπάρχει. Και επιτρέπει τη διάθεση του σχετικού ανθρωποχρόνου σε άλλες 

κατευθύνσεις, ακόμα και στην δημιουργία νέων πόρων που θα μπορέσουν να 

αξιοποιηθούν στο μέλλον. 

Οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην 

εξέλιξη / αναβάθμιση του ρόλου των ΑΕΠ: πρέπει να υιοθετήσουν τις πολιτικές και τις 

πρακτικές εκείνες που θα επιτρέψουν την εξέλιξη αυτή, υποστηρίζοντας όσους και όποιες 

διαδικασίες απαιτείται. 

Υπάρχει όμως κόστος στους ΑΕΠ; Όπως έχει επανειλημμένα αναφερθεί στα προηγούμενα, 

ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ΑΕΠ είναι ότι είναι ελεύθερα (χωρίς κόστος) για τον 

τελικό χρήση. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόστος ανάπτυξης. Και αυτό θα 

πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό σε όλους τους εμπλεκομένους. Μέχρι σήμερα πολλοί 

ΑΕΠ έχουν αναπτυχθεί είτε με χορηγίες από μεγάλους οργανισμούς είτε από τα ίδια τα 

πανεπιστήμια, είτε σε εθελοντική βάση από εκπαιδευτικούς, είτε σε προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από κρατικούς ή περιφερειακούς φορείς (π.χ. ΕΕ).  

Ποιες είναι όμως οι προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε οι ΑΕΠ να έχουν 

την εξάπλωση που έχουν οραματιστεί οι ειδικοί; 

Η διακήρυξη του Παρισιού έχει επισημάνει τα βασικά εμπόδια που θα πρέπει να τύχουν 

επίλυσης αν θέλουμε να δούμε την επιθυμία να γίνεται πράξη. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους χρήστες για την πρόσβαση, επαναχρησιμοποίηση και 

διαμοιρασμό των ΑΕΠ. Οι εμπλεκόμενοι σε όλα τα «πόστα» εκπαίδευσης θα πρέπει 

να ενημερωθούν αρχικά και στη συνέχεια να αναπτύξουν τις δεξιότητες που 

απαιτούνται με βάση τη θέση τους και τα καθήκοντά τους: άλλοι θα πρέπει να 

μπορούν να υποστηρίξουν την στρατηγική χρήσης των ΑΕΠ, άλλοι να αναπτύξουν 

ΑΕΠ, άλλοι να πιστοποιήσουν την ποιότητα των ΑΕΠ, κοκ. 

 Θέματα σε σχέση με τη γλώσσα και τις πολιτισμικές συνήθειες. Όπως αναφέρθηκε 

και στα προηγούμενα, το θέμα της γλώσσας και της ανάγκης τοπικής προσαρμογής 

(localization) είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά για τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες 

γλώσσες. Επί πλέον ζητήματα κουλτούρας του κάθε τόπου, και διαφορετικότητας, 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. 

 Μη αποκλεισμός και ισότητα στην πρόσβαση σε ποιοτικούς ΑΕΠ. Ο παράγοντας 

αυτός έχει τρία χαρακτηριστικά: α) ζητήματα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες που θα πρέπει να επιλύονται κατάλληλα ώστε να μην υπάρχει 

αποκλεισμός, β) ζητήματα πρόσβασης γενικότερα, (διαδικτυακής και μη) με 

δεδομένο ότι ακόμα και σήμερα πολλά μέρη του κόσμου δεν έχουν διαδικτυακές 

συνδέσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν και απαγορεύσεις και γ) το 

σημαντικό ζήτημα της ποιότητας των πόρων, και πώς αυτή επιβάλλεται και 

πιστοποιείται – ένα θέμα που ακόμα δεν έχει βρει απάντηση.     
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 Η ανάγκη καθορισμού και εφαρμογής ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου. 

Ούτε σε αυτό το θέμα φαίνεται να έχει καταλήξει ακόμα η διεθνής κοινότητα. 

Πρόσφατα, η μεγάλη ανάπτυξη των MOOCs οδήγησε πολλούς στην πίστη ότι το 

μοντέλο που επιλέχθηκε γι αυτούς θα μπορούσε να δώσει λύσει και σε άλλους 

τομείς. Η πραγματικότητα όμως ήταν διαφορετική. Τόσο η μετέπειτα πτώση των 

αρχικών προσδοκιών όσο και η περισσότερο «κλειστή» λογική που αυτά 

αντιπροσωπεύουν (το υλικό τους δεν διατίθεται ελεύθερα για χρήση – δεν είναι 

ΑΕΠ), οδηγεί σε μια ανατροπή. Επί πλέον ειδικά όσον αφορά στα διδακτικά – 

πανεπιστημιακά εγχειρίδια, η πίεση από τους παραδοσιακούς εκδότες, ειδικά στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσθέτει ένα επί πλέον παράγοντα αβεβαιότητας. 

 Καθορισμός και υιοθέτηση υποστηρικτικών πολιτικών. Η διακήρυξη του Παρισιού 

αναφέρει ότι «εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται με δημόσια χρηματοδότηση, 

θα πρέπει να διατίθεται ελεύθερα στο κοινό». Αυτό και μόνο προϋποθέτει (ή 

απαιτεί) την δημιουργία ενός πλαισίου που θα υποστηρίξει την δημιουργία ΑΕΠ, 

μέσα από εθνική – κρατική χρηματοδότηση, αλλά με όλα τα βήματα και τις 

διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε ποιοτικό και αξιόλογο – επαναχρησιμοποιήσιμο 

υλικό. Όπως αναφέρθηκε ήδη, πολλές χώρες έχουν ήδη υιοθετήσει πολιτικές και 

στρατηγικές για την υποστήριξη της ανάπτυξης ΑΕΠ. Αυτό θα πρέπει να γίνει και 

από άλλους και να υπάρξουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ποιες είναι οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις και τεχνικές ανάγκες 

ώστε να βελτιωθεί η χρησιμότητα και χρηστικότητα των ΑΕΠ; 
Η αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση δεν είναι μια καινούργια 

υπόθεση. Από τα τέλη του 20ου αιώνα χρονολογούνται οι πρώτες προσπάθειες εισαγωγής 

υπολογιστών και γενικότερα ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έκτοτε έχουν περάσει 

αρκετά χρόνια, έχουν δοκιμαστεί πολλές λύσεις, έχουν υιοθετηθεί αρκετές, και γενικότερα 

η ψηφιακή τεχνολογία έχει διεισδύσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και στην εκπαίδευση. Η 

ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα έχει καταγράψει τα αρνητικά και τα θετικά, έχει 

αφιερώσει χιλιάδες σελίδες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και παρ’ όλα αυτά 

δύσκολα θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει καταλήξει σε κάποιο κανόνα σε σχέση με τους 

βέλτιστους τρόπους αξιοποίησης. Αυτό όμως που θα μπορούσε να ειπωθεί με σιγουριά 

είναι ότι η τεχνολογία ούτε μπορεί ούτε πρέπει να είναι αυτοσκοπός (Vagelatos, 

Angelopoulos, 2017). Αλλά πρέπει να αποτελέσει ένα από τα μέσα που μπορεί να 

εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός ώστε να βελτιώσει το μαθησιακό 

αποτέλεσμα βοηθώντας και υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στην περίπτωση των ΑΕΠ, που είναι και αυτοί ένας είδος νέων τεχνολογικών «εργαλείων» 

παρατηρούμε από τις αναφορές δύο διαφορετικές εικόνες:  

Από τη μια πλευρά, οι μελέτες, στρατηγικές και γενικότερα η λεγόμενη γκρίζα 

βιβλιογραφία φαίνεται να προσεγγίζει το θέμα των ΑΕΠ και της ανοιχτής 

εκπαίδευσης, με μια κατά κύριο λόγο οικονομοτεχνική προσέγγιση: δίνεται 

ιδιαίτερη σημασία στο μικρό κόστος δημιουργίας και στην δυνατότητα ελεύθερης 

επαναχρησιμοποίησης που οδηγεί στην μείωση του γενικότερου κόστους της 

εκπαίδευσης, και φυσικά στην ισότητα και τη δυνατότητα μη αποκλεισμού στην 
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πρόσβαση στη γνώση. Και σχεδόν ελάχιστη αναφορά γίνεται στο αν και πώς το 

πλαίσιο αυτό, ταιριάζει στην υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία, ή αν και πώς 

μπορεί να μεταβάλει προς το καλύτερο τη διαδικασία αυτή από παιδαγωγικής 

πλευράς.    

Από την άλλη πλευρά, οι ερευνητικές αναφορές που συναντώνται σε επιστημονικά 

περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, περιλαμβάνουν και ερευνητικά ερωτήματα που 

έχουν να κάνουν με την παιδαγωγική πλευρά της αξιοποίησης των ΑΕΠ, καθώς και 

με πιθανά αποτελέσματα σε σχέση με τις επιδόσεις των μαθητών. Ακόμα όμως και 

σε αυτές τις περιπτώσεις, λίγες είναι οι αναφορές στην ανάγκη προσαρμογής της 

ίδιας της εκπαιδευτικής πράξης με τρόπο ώστε να συμπεριλάβει με τον βέλτιστο 

τρόπο τους ΑΕΠ. 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι χρειάζεται παραπάνω ερευνητική αναζήτηση σε 

σχέση με την βέλτιστη ένταξη των ΑΕΠ σε εκπαιδευτικές πρακτικές και διαδικασίες. 

Όσον αφορά στις τεχνικές/ανάγκες/απαιτήσεις για την αξιοποίηση των ΑΕΠ, αναφέρθηκε 

και παραπάνω ότι η βασική προϋπόθεση είναι η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάτι 

που ενώ μπορεί να θεωρείται δεδομένο στις πιο προηγμένες – δυτικές χώρες δεν ισχύει σε 

άλλες υπό ανάπτυξη περιοχές. Επί πλέον είναι σημαντικό να σημειωθεί – και αυτό 

συζητήθηκε παραπάνω -  ότι απαιτούνται οι εμπλεκόμενοι να έχουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο βαθμό τους ΑΕΠ στο πλαίσιο 

της εκπαίδευσης.      

Είναι το σημερινό μοντέλο εφαρμογής βιώσιμο; Χρειάζεται κάτι να 

αλλάξει; 
Το ζήτημα της βιωσιμότητας του σημερινού μοντέλου εφαρμογής των ΑΕΠ έχει 

απασχολήσει κατά κόρον του μελετητές, επιστήμονες και θεσμικούς φορείς (βλ. και σχετικό 

κεφ. της παρούσας εργασίας). 

Η μια πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η κοινότητα (εμπλεκόμενοι) έχει επικεντρώσει το 

ενδιαφέρον της στο πρώτο στάδιο της ζωής των ΑΕΠ, αυτό της παραγωγής και της διάθεσής 

τους. Χωρίς να έχει δοθεί αντίστοιχα έμφαση στα υπόλοιπα στάδια (π.χ. αναζήτηση, 

αξιοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, κοκ). Αλλά ακόμα και σε αυτή την πραγματικότητα, οι 

βασικές κατευθύνσεις κινούνται σε επίπεδο συστάσεων και στρατηγικών που θα πρέπει να 

υιοθετηθούν, χωρίς να έχουν επί της ουσίας να προτείνουν κάτι καινοτόμο και 

ολοκληρωμένο σε σχέση με το νέο οικοσύστημα που δημιουργείται.  

Δεν πρέπει εδώ να ξεχνάμε ότι μια μεγάλη και παραδοσιακή «βιομηχανία» που εμπλέκεται 

στη νέα πραγματικότητα είναι αυτή των εκδόσεων (publishing industry). Οι εκδότες 

βρίσκονται σε μια συνεχή πίεση σε σχέση με τους ΑΕΠ που δημιουργούνται (ειδικότερα 

αναφορικά με διδακτικά – πανεπιστημιακά βιβλία) σε μια αντιστοιχία με την κατάσταση 

που βίωσε η μουσική βιομηχανία πριν κάποια χρόνια.  

Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να εξευρεθούν καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις σε σχέση με το 

μοντέλο βιωσιμότητας για τους ΑΕΠ με τρόπο ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να αναγνωρίσουν 

το ρόλο τους στη νέα αυτή εποχή. Να σημειωθεί ότι κάτι αντίστοιχο έχει ήδη καθοριστεί και 
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υιοθετηθεί σε μεγάλο βαθμό στην περίπτωση του κινήματος της «Ανοιχτής Πρόσβασης» 

(Open Access), όπου έχουν προσδιοριστεί δύο «δρόμοι»: ο χρυσός και ο πράσινος (gold και 

green route)69. Στην πρώτη περίπτωση κάποια περιοδικά περιέχουν μόνο άρθρα ανοιχτής 

πρόσβασης ενώ κάποια άλλα τόσο ανοιχτά όσο και περιορισμένης πρόσβασης. Στην 

περίπτωση αυτή υπάρχει κόστος δημοσίευσης που κάποιος πρέπει να το αναλάβει. Στην 

δεύτερη περίπτωση (green open access) τα περιοδικά δημοσιεύουν με τον παραδοσιακό 

τρόπο, όμως τα άρθρα γίνονται ελεύθερα διαθέσιμα στο κοινό με την πάροδο κάποιο 

χρόνου. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κόστος δημοσίευσης. 

Εν κατακλείδι 
Οι ΑΕΠ φαίνεται να προσφέρουν μια μοναδική δυνατότητα στην βελτίωση του μαθησιακού 

αποτελέσματος, με παράλληλη μείωση του κόστους και βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης (Commonwealth of Learning, 2017a). Στην θεώρηση αυτή φαίνεται να 

συγκλίνει το σύνολο σχεδόν της ερευνητικής κοινότητας μαζί και με τις μελέτες που 

δημοσιεύουν οι θεσμικοί φορείς, χωρίς βέβαια να παραβλέπονται και φωνές που 

διατυπώνουν επιφυλάξεις. 

Παρά όμως τις προτροπές και τον μεγάλο συνασπισμό που έχει δομηθεί, βρισκόμαστε 

ακόμα στο αρχικό στάδιο αξιοποίησης των ΑΕΠ, στο στάδιο που θα πρέπει να εκτιμηθούν 

τα όποια προβλήματα – ζητήματα που ανακύπτουν και να επιλυθούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Και ο μόνος τρόπος να συμβάλει κανείς στην διαδικασία αυτή, αλλά και να 

έχει λόγο στις εξελίξεις, είναι να είναι / γίνει μέρος αυτού του συνασπισμού. 

Ειδικά για την Εκπαίδευση Ενηλίκων το τοπίο είναι λίγο πιο θολό και ίσως πιο 

ανεξερεύνητο. Ενώ φαίνεται ότι και σε αυτό τον τομέα τη εκπαίδευσης, οι ΑΕΠ έχουν πολλά 

να προσφέρουν, οι εμπλεκόμενοι φαίνεται να είναι λίγο πιο επιφυλακτικοί. Επειδή όμως η 

εξέλιξη δεν πρόκειται να σταματήσει, ούτε καν να επιβραδυνθεί, θα πρέπει η κοινότητα  

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων να δηλώσει παρών στις εξελίξεις, σε όλα τα επίπεδα, και να 

διεκδικήσει τη θέση που της αναλογεί στον σχεδιασμό της στρατηγικής για την επόμενη 

μέρα. 

Παραλλάσσοντας την στόχευση του 2ου παγκόσμιου συνέδριου για τους ΑΕΠ70, θα λέγαμε 

ότι το οικοσύστημα των ΑΕΠ στην εκπαίδευση, θα πρέπει να περάσει από «τον 

ενθουσιασμό στην ωριμότητα».   
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 https://www.jisc.ac.uk/guides/an-introduction-to-open-access  
70

 http://www.oercongress.org/  

https://www.jisc.ac.uk/guides/an-introduction-to-open-access
http://www.oercongress.org/
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται ήδη δρομολογημένα σχέδια από φορείς που δίνουν μια 

αίσθηση της επόμενης μέρας στον χώρο της ανοιχτής εκπαίδευσης και των ΑΕΠ. 

Η UNESCO αναπτύσσει δείκτες για την παρακολούθηση των ΑΕΠ σε 

εθνικό επίπεδο καθώς και για τη μέτρηση του αντίκτυπου που 

έχουν 
Στις 15-16 Νοεμβρίου 2016 διοργανώθηκε στο Παρίσι από την UNESCO μια συνάντηση 

εμπειρογνωμόνων71 με στόχο να αναπτυχθεί ένα σύνολο βασικών δεικτών για τους ΑΕΠ σε 

σχέση με την εθνική αποδοχή αλλά και την μέτρηση των επιπτώσεων, ένα ζήτημα που 

παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον τόσο για την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και για 

διεθνείς φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Τυπικά εγκεκριμένη το 2012, στο World Open Educational Resources Congress, η 

«Διακήρυξη του Παρισιού για τους ΑΕΠ» σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή στην 

αυξανόμενη κυκλοφορία των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων και καλεί τις κυβερνήσεις σε 

όλο τον κόσμο να χορηγήσουν ανοιχτές άδειες σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο που 

χρηματοδοτείται από το δημόσιο κοινή χρήση. Ήταν το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη 

πολιτικών για τη στήριξη των ΑΕΠ-και το κατευθυντήριο πλαίσιο για τη Συνάντηση των 

Εμπειρογνωμόνων. 

Αν και το πρόγραμμα για τους ΑΕΠ έχει διαδοθεί και γίνει αποδεκτό σε μικρό χρονικό 

διάστημα μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, υπάρχουν πολύ λίγοι τρόποι για να 

μετρηθεί και να αξιολογηθεί πραγματικά η αποδοχή και αποτελεσματικότητά του σε σχέση 

με τους παγκόσμιους στόχους της εκπαίδευσης: μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν 

σχετικά με τις δυνατότητες των ΑΕΠ, αλλά και σχετικά με τις επιτυχίες που έχουν (ή όχι) 

πραγματοποιηθεί. Αυτό που λείπει σήμερα είναι η ανάπτυξη δεικτών που θα πρέπει να 

υιοθετηθούν από διαφορετικούς οργανισμούς και κυβερνήσεις για την παρακολούθηση σε 

όλο τον κόσμο την αποδοχής και του αντίκτυπου που έχουν οι ΑΕΠ. 

Ως συνέχεια λοιπόν της Διακήρυξης του Παρισιού, η UNESCO βρίσκεται σε διαδικασία 

καθορισμού των δεικτών αυτών. Ως μία από τις πρώτες δραστηριότητες, η Συνάντηση 

Εμπειρογνωμόνων όπου προσκλήθηκε μια ομάδα 10 διεθνών ερευνητών, αλλά και άλλων 

εμπλεκομένων σε  ΑΕΠ με σκοπό να: 

 Συζητήσουν πώς μπορεί να μετρηθεί η αποδοχή των ΑΕΠ σε εθνικό επίπεδο και οι 

αποτελεσματικότητά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Εξερευνήσουν τις διαθέσιμες ερευνητικές μεθοδολογίες που σχετίζονται με αυτό το 

στόχο. 

 Προτείνουν μια προκαταρκτική σειρά δεικτών ΑΕΠ. 

Στους συμμετέχοντες αυτής της συνάντησης περιλαμβάνονται κορυφαίοι ειδικοί από την 

UNESCO - Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορίας στην Εκπαίδευση (IITE), το Περιφερειακό 

Κέντρο της UNESCO για τις μελέτες για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

(CETIC.br), το Ινστιτούτο Στατιστικής της UNESCO (UIS), την Κοινοπολιτεία της Μάθησης 
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 http://en.unesco.org/events/experts-meeting-defining-open-educational-resources-oer-indicators  

http://en.unesco.org/events/experts-meeting-defining-open-educational-resources-oer-indicators


 
93 

(COL), το Ινστιτούτο για τη Μελέτη της διαχείρισης της Γνώσης στην Εκπαίδευση (ISKME), το 

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Κοινωνικο-Οικονομικής Έρευνας και Συμβουλευτικής, το 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου (OU), κ.α. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εμπειρογνώμονες συζήτησαν το σκεπτικό για την ανάπτυξη δεικτών 

ΑΕΠ. Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν επίσης τις ιδέες και τις προτάσεις τους σχετικά με την 

αποσαφήνιση των θεμελιωδών εννοιών των ΑΕΠ, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές 

για το σχεδιασμό δεικτών ΑΕΠ και την προώθηση της χρήσης των ΑΕΠ. Εστίασαν επιπλέον 

στο σημαντικό και επίπονο πρόβλημα της συλλογής δεδομένων θεωρώντας ότι μια λογική 

και εφικτή διαδικασία συλλογής δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του 

έργου. 

«[Η Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων] ήταν μια δημιουργική, αποτελεσματική, εμπνευσμένη 

και αποδοτική διαδικασία σε μια αναζήτηση για ένα ισορροπημένο, λειτουργικό και 

αναγνωρίσιμο σύνολο δεικτών ΑΕΠ,» εξήγησε ο Fred Mulder, oμότιμος εμπειρογνώμονας 

από τη έδρα της UNESCO. «Όλες οι συνεισφορές από τους εμπειρογνώμονες εκτιμώνται 

ιδιαίτερα και είναι πολλά υποσχόμενες». 

Στο τέλος της συνάντησης, παρουσιάστηκε ένα προκαταρκτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη 

βασικών δεικτών ΑΕΠ, το οποίο παρέχει μια σαφώς καθορισμένη πορεία για τις μελλοντικές 

δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα καθώς και οι πολλές κρίσιμες απόψεις που 

καταγράφηκαν από τη συνάντηση αυτή όχι μόνο θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας 

τελικής έκθεσης σχετικά με τον καθορισμό δεικτών ΑΕΠ, αλλά θα ανοίξουν επίσης το δρόμο 

για την UNESCO να συνεχίσει τη δέσμευσή της για την προώθηση της χρήσης των ΑΕΠ σε 

όλο τον κόσμο. 

Ο Sanjaya Mishra, της Κοινοπολιτείας της Μάθησης, το ανέφερε με τον καλύτερο τρόπο 

μετά την ολοκλήρωση της Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων: «Έχουμε ξεκινήσει ένα πολύ 

σημαντικό έργο και είμαι βέβαιος ότι η συλλογική μας ευφυΐα θα οδηγήσει σε ένα καλό 

αποτέλεσμα και θα δημιουργήσει ένα ορόσημο για το μελλοντική έρευνα σχετικά με 

δείκτες για τους ΑΕΠ». 

Πώς θα εξελιχθούν οι ΑΕΠ στα επόμενα χρόνια;  
Οι Weller & Andrew (2016), σε μια προσπάθεια να διερευνήσουν πώς θα εξελιχθούν 

ερευνητικά οι ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, ξεκινούν παρατηρώντας τον τρόπο εξέλιξης τα 

τελευταία 15 χρόνια και ιδιαίτερα των ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχουν  σχέση με 

ΑΕΠ και κατάληξαν στον Πίνακα 3. 

Οι δύο ερευνητές καταγράφουν κάποια συμπεράσματα σε σχέση  με τις θεματικές περιοχές 

των: 

 ΜΑΔΜ (MOOCs) – Θα αποτελέσουν μάλλον ένα ξεχωριστό τομέα στο μέλλον, 

αποσυνδεόμενα από τους ΑΕΠ. 

 ΑΕΠ – Το ερευνητικό και ανοιχτό ερώτημα του αν η ανοιχτή εκπαίδευση θα 

μετασχηματίσει την εκπαίδευση, η απλά θα υποστηρίξει τις σημερινές πρακτικές, 

φαίνεται να είναι αυτό που θα κυριαρχήσει στο μέλλον. 
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 Έρευνα με βάση την επίδραση στο αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας – Προς 

το παρόν είναι κάτι που δεν έχει λάβει μεγάλη έκταση. Υπολογίζεται στο μέλλον να 

ενταθεί η διάστασή του, τόσο στην απαίτηση για αποτελέσματα με βάση τα 

ερευνητικά δεδομένα όσο και λόγω των δυνατοτήτων που θα αναπτυχθούν προς 

αυτή την κατεύθυνση. 

Πέρα των παραπάνω, η εκτίμησή τους είναι ότι ο χώρος των «data analytics» και ειδικότερα 

των «educational data analytics θα έχει μεγάλη εξέλιξη και προς την πλευρά της χρήσης και 

αξιοποίησης των ΑΕΠ και της ανοιχτής εκπαίδευσης. Φαίνεται μάλιστα ότι η λεγόμενη 

«τεκμηριωμένη ιατρική» (evidence based medicine) θα μπορέσει πιθανώς να έχει το 

αντίστοιχό της και στην εκπαίδευση μέσω της «τεκμηριωμένης» εκπαίδευσης: η τελευταία 

θα βασίζεται σε ανάλυση των δεδομένων που θα καταγράφονται (και είναι πιο εύκολο 

πλέον μέσω των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων) και στο αποτέλεσμα που θα 

προάγεται με βάση τα στοιχεία αυτά.  

Πίνακας 3: Αριθμός ερευνητικών εργασιών ΑΕΠ στην πάροδο του χρόνου (από το 
https://www.futuoer.org/the-oer-research-themes-of-the-future/) 

 

Επί πλέον φαίνεται ότι θα αναπτυχθούν κάποιες ακόμα ερευνητικές – επιστημονικές 

πλευρές που μέχρι σήμερα δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής και αυτές είναι: η 

παιδαγωγική σε σχέση με την ανοιχτότητα (open pedagogy),  οι ΑΕΠ και η επίδρασή τους σε 

άλλες πλευρές της κοινωνίας (πέρα από την εκπαίδευση) αλλά και τα νέα οικονομικά 

μοντέλα όπως το διαδικτυακό νόμισμα bitcoin και πώς το μοντέλο λειτουργίας του θα 

μπορούσε να έχει αντιστοίχηση σε διάφορες εκφάνσεις της εκπαίδευσης όπως η 

αξιολόγηση ή η χορήγηση πιστοποίησης. 

https://www.futuoer.org/the-oer-research-themes-of-the-future/
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Οι ειδικοί συνεργάζονται  
Στις 23 Φεβρουαρίου 2017, ειδικοί από 26 χώρες πήραν μέρος στην έναρξη της Ευρωπαϊκής 

Περιφερειακής Διαβούλευσης για Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OER), που διεξήχθη 

στη Μάλτα72. 

Στην κεντρική της ομιλία η κα M. Brencic, Υπουργός Παιδείας, Επιστήμης και Αθλητισμού 

της Σλοβενίας, τόνισε ότι «οι ΑΕΠ πρόκειται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην Ατζέντα 

της Εκπαίδευσης για το 2030 και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του SDG4 (Ποιοτική Εκπαίδευση 

χωρίς αποκλεισμούς)73. Η Σλοβενία αναγνωρίζει ότι οι κυβερνήσεις έχουν βασική 

θεμελιώδη ευθύνη για την επιτυχή εφαρμογή της Ατζέντας του 2030». Σημείωσε επιπλέον 

ότι «η ατζέντα της Εκπαίδευσης για το 2030 επαναβεβαιώνει την πολιτική δέσμευση για τη 

θέσπιση νομικών και πολιτικών πλαισίων. Αναθέτει στην UNESCO να καθοδηγήσει και να 

συντονίσει το Πρόγραμμα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης για το 2030, αναλαμβάνοντας τη 

δέσμευση να υποστηρίξει την πολιτική δέσμευση, διευκολύνοντας τον πολιτικό διάλογο, 

την ανταλλαγή γνώσεων και τον καθορισμό προτύπων». 

Από την πλευρά του, ο κ. E. Bartolo, Υπουργός Παιδείας και Απασχόλησης της Μάλτας, 

προέτρεψε στην υιοθέτηση νέων παιδαγωγικών μεθόδων που να ανταποκρίνονται στις 

ατομικές ανάγκες κάθε εκπαιδευομένου, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ και τους Ανοιχτούς 

Εκπαιδευτικούς Πόρους για την επίτευξη ποιοτικών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. 

Η συνάντηση αυτή ήταν η δεύτερη από τις έξι περιφερειακές διαβουλεύσεις που 

διοργανώνονται μέχρι το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τους ΑΕΠ, που θα φιλοξενηθεί στη 

Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2017. 

Ο εκπρόσωπος της UNESCO, κ I. Banerjee, διευθυντής της Διεύθυνσης Κοινωνιών της 

Γνώσης (Τμήμα Επικοινωνίας και Πληροφόρησης), δήλωσε ότι το επόμενο Παγκόσμιο 

Συνέδριο ΑΕΠ πρέπει να είναι ένα βήμα προς τη βελτίωση της ικανότητας, της γλώσσας και 

της πολιτιστικής συνάφειάς του και την εξασφάλιση της συνεκτικής και δίκαιης πρόσβασης 

σε ποιοτικούς ΑΕΠ. Τόνισε την ανάγκη να αναπτυχθούν υποστηρικτικά περιβάλλοντα 

πολιτικής και καταλυτικά «οικοσυστήματα» που θα τοποθετούν τους ΑΕΠ στο κέντρο τους. 

Υπογράμμισε ότι η «μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ανοίξει η ίδια η εκπαίδευση». 
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