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Διζαγωγή
Η παξαθνινχζεζε ελφο πξνγξάκκαηνο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο (ΔμΑΔ) απαηηεί
απφ ηνπο δηδαζθνκέλνπο θαη’ ειάρηζην έλα πιαίζην γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηζνξξνπία ησλ απαηηήζεσλ ησλ ζπνπδψλ κε ην δηθφ ηνπο πξφγξακκα
κειέηεο θαη ηηο ππφινηπεο ππνρξεψζεηο (νηθνγέλεηα/εξγαζία), ηελ ηθαλφηεηα γηα εχξεζε θαη αμηνπνίεζε καζεζηαθψλ πφξσλ, ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηελ νκάδα ησλ δηδαζθνκέλσλ θ.ιπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ νη δηδαζθφκελνη ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζρεηηδφκελεο κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, ηηο νξγαλσηηθέο πηπρέο ησλ ζπνπδψλ ή αθφκε
θαη δεηήκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο. Όινη νη θνηηψληεο ζε πξνγξάκκαηα ΔμΑΔ δε
δηαζέηνπλ εμ νξηζκνχ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ελψ αζηάζκεηνη παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κπνξεί λα αλαδεηρζνχλ σο πξνζθφκκαηα ζε
απηέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα ηδξχκαηα ΔμΑΔ ζπκπεξηιακβάλνπλ, θαηά ην κείδνλ ή
ήηηνλ, έλα ζχλνιν ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πφξσλ ζρεδηαζκέλσλ λα βνεζήζνπλ ηνπο δηδαζθφκελνπο ζηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ επηηπρνχο πεξάησζεο ησλ
ζπνπδψλ ηνπο. Σην πιαίζην αλάπηπμεο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ αλαδεηθλχεηαη
ζεκαληηθή ε ιεηηνπξγία ηεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ κάζεζεο θαηά ηηο ππόζυπο με ππόζυπο (ΠμΠ) ζπλαληήζεηο. Σθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε εμέηαζε ηεο ππνζηεξηθηηθήο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ησλ εηδηθφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ ηελ θαζνξίδνπλ.
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Πλαίζιο επικοινωνίαρ & αλληλεπίδπαζηρ ηων παπαγόνηων μάθηζηρ ζε ζςζηήμαηα ΔξΑΔ

Κάζε παηδαγσγηθή πεξίζηαζε αιιά θαη θάζε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαζνξίδνληαη,
κεηαμχ άιισλ, απφ ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο ησλ ζεκειηαθψλ ηνπο παξαγφλησλ, δειαδή δηδάζθνληα, δηδαζθνκέλνπ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ (Bertrand & Houssaye, 1990,
ζζ. 45-46· Houssaye, 1992, ζ. 41). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεινχκελσλ αιιειεπηδξάζεσλ, φπσο απνηππψλνληαη ζην ζσήμα 1, δηαπηζηψλνπκε πσο θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλαπηχζζεηαη επί ηεο εηδηθήο ζρέζεο κεηαμχ δχν εθ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ,
πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε θαη φρη ηελ χπαξμε θαζ’ εαπηψλ
ησλ παξαγφλησλ (Labour & Kolski, 2010, ζ. 117), απνθιείνληαο, θαη σο εθ ηνχηνπ
απνδπλακψλνληαο, ηνλ ηξίην παξάγνληα, κε ηνλ νπνίν σζηφζν θάζε έλαο απφ ηνπο
δπν επηιεγέληεο νθείιεη λα δηαηεξεί επαθή (Bertrand & Houssaye, 1990, ζζ. 46-47).
Παξφιν ινηπφλ πνπ ε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία νθείιεη λα αληηκεησπίδεη ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφλησλ, γηα αλαιπηηθνχο ιφγνπο απηνί πξνζεγγίδνληαη ζε δεχγε, απνδίδνληαο θαηά πεξίπησζε πξνηεξαηφηεηα ζε
κηα απφ ηηο ηξεηο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ελφο εθ ησλ ηξηψλ
παξαγφλησλ θαη ππνδεηθλχνληαο κεζφδνπο πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο, επηηπγράλνληαο έηζη ην δεχγκα παηδαγσγηθήο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο (OECD, 2003, ζ. 164).

Σσήμα 1. Παιδαγωγικό ηπίγωνο: Παπάγονηερ και καηεύθςνζη αλληλεπιδπάζεων
Πξνζαξκνγή απφ Labour & Kolski, 2010· Lacotte, 1994

Σηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε θπξηαξρεί ε ζρέζε δηδάζθνληα – δηδαζθνκέλσλ,
κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ηνπ δηδάζθνληνο. Η αιιειεπίδξαζε ζπληζηά θαη’ νπζίαλ αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ δηδάζθνληα – δηδαζθνκέ-
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λσλ κε αλαθνξά ζην δηδαθηηθφ πιηθφ, ην νπνίν γηα ην δηδάζθνληα ππάξρεη σο αθεηεξία θαη αληηθείκελν ππορ διδαζκαλία, ελψ γηα ηνπο δηδαζθνκέλνπο πθίζηαηαη σο αληηθείκελν ππορ μάθηζη¸ πνπ απνθηά λφεκα κφλν κεηά ην πέξαο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (Lacotte, 1994, ζ. 7). Αληίζεηα, ζηα πξνγξάκκαηα ΔμΑΔ, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο άκεζεο επηθνηλσλίαο δηδάζθνληα – δηδαζθνκέλσλ, ην δηδαθηηθφ πιηθφ αλαδεηθλχεηαη βαζηθφο παξάγνληαο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, επηηειψληαο πνιιέο
απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξαδνζηαθά αζθνχζε ν δηδάζθσλ (Μαηξαιήο, 1999).
Ωζηφζν, ην δηδαθηηθφ πιηθφ δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ ξπζκηζηή ηεο πνξείαο
πξνο ηε κάζεζε, θαζψο απηή εθθηλεί θαη θαηεπζχλεηαη απφ ην δηδαζθφκελν πνπ βξίζθεηαη ζε κηα ελεξγεηηθή θαη «επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλψζε» (Κφθθνο, 1998, ζ.
38), δηακεζνιαβνχκελε απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ θαζψο θαη ηεο νκάδαο ησλ δηδαζθνκέλσλ φπσο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. Σηελ πξψηε πεξίπησζε αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αηφκσλ ζηε δφκεζε ηεο γλψζεο, κέζα απφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηδεψλ κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο
πνπ απαξηίδνπλ κηα κοινόηηηα μάθηζηρ (Wenger, 1998· Zhang & Watts, 2008). Σηε
δεχηεξε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο δηεπξχλεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ
ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο ηνπ Web, πνπ επηηξέπνπλ ηε ζχγρξνλε θαη
αζχγρξνλε αιιειεπίδξαζε ησλ παξαγφλησλ κάζεζεο θαη αλαδεηθλχνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο (Boyle, Kwon, Ross, &
Simpson, 2010· Thorpe, 2002).

1.1 Η ππόζωπο με ππόζωπο επικοινωνία ζηιρ Ομαδικέρ Σςμβοςλεςηικέρ
Σςνανηήζειρ
Η επηθνηλσλία/αιιειεπίδξαζε ησλ παξαγφλησλ κάζεζεο ζπληζηά θαζνξηζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ΔμΑΔ, πνιιά πξνγξάκκαηα ηεο νπνίαο ζπκπεξηιακβάλνπλ, πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ ή ζχγρξνλσλ κνξθψλ γξαπηήο θαη ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο (αιιεινγξαθία, ηειέθσλν, fax, e-mail, ηειεδηαζθέςεηο), θαη κνξθέο επηθνηλσλίαο ππόζυπο με ππόζυπο (ΠμΠ). Απηή επηηπγράλεηαη κέζσ ζπλαληήζεσλ ππφ
κνξθή ζπλεδξηψλ ή ζεκηλαξίσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζπκπιεξσκαηηθή βνήζεηα ζηελ
πξνζπάζεηα πξνζπέιαζεο απφ ην δηδαζθφκελν ηνπ αςηo-καηεςθςνηικού (selfinstructional) εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Fung & Carr, 2000, ζ. 35). Δθθηλψληαο απφ ηελ
παξαδνρή πσο «θαλείο δε καζαίλεη κφλνο ηνπ» θαη φηη ε κάζεζε ζπλαξηάηαη άκεζα
απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε δηδαζθνκέλσλ – δηδαζθφλησλ (Κφθθνο,
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1998, ζ. 43), νη ΠμΠ ζπλαληήζεηο2 αλαδεηθλχνληαη σο πξνλνκηαθφ πεδίν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αιιειεπίδξαζεο, εμαζθαιίδνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ εληζρχνπλ ηνπο
δηδαζθνκέλνπο ζηελ πξνζσπηθή θαη απνηειεζκαηηθή δφκεζε ηνπ λνήκαηνο θαη ζπληεινχλ ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο (Fung, 2005 · Κφθθνο, 1998β).
Καζφζνλ ν ζθνπφο ησλ ΟΣΣ δελ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ
καζεκάησλ (Κφθθνο, 1998β, ζ. 126), ε ιεηηνπξγία ηνπο έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε θαη
εκπέδσζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο, ζηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ, ηελ επίιπζε πξαθηηθψλ δεηεκάησλ, ηελ πξνεηνηκαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ
γξαπηψλ εξγαζηψλ, ηελ εκπέδσζε θαη εκπινπηηζκφ ήδε απνθηεζεηζψλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ θαη, βέβαηα, ζηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο δηδαζθφκελνπο
(φ.π., ζζ. 126-127). Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ε ππνζηεξηθηηθή δηάζηαζε ησλ ΟΣΣ
ζπληζηά κία εθ ησλ ζεκειηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, ελδερνκέλσο δε θαη ηε ζεκαληηθφηεξε, αθνχ δχλαηαη λα ζπγθεθαιαηψλεη κεγάιν κέξνο ησλ ππφινηπσλ ιεηηνπξγηψλ.
Σπλνςίδνληαο, κέρξη ηνχδε έρνπκε νξίζεη ην πιαίζην αιιειεπίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ κάζεζεο θαη έρνπκε αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο ΠμΠ επηθνηλσλίαο θαηά ηηο
ΟΣΣ, θάηη πνπ επέηξεςε ηελ αλάδπζε ηεο ππνζηεξηθηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα δηεξεπλεζεί ε ηειεπηαία, ζχκθσλα κε ην ζθνπφ θαη ηα εξσηήκαηα
πνπ ζα ζέζνπκε αθνινχζσο, θξίλνπκε πσο απαηηείηαη ε απάληεζε επί ησλ εξσηεκάησλ: α) ηη είλαη απηφ πνπ θαζηζηά αλαγθαία ελ γέλεη ηελ ππνζηήξημε ζηα ζπζηήκαηα
ΔμΑΔ θαη β) γηαηί αλαδεηθλχεηαη ζεκαληηθή ε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΣ ζην πεδίν απηφ;
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Η ςποζηήπιξη ζηα ππογπάμμαηα ΔξΑΔ

2.1 Η ανάγκη για ςποζηήπιξη
Η αλάγθε γηα ππνζηήξημε ησλ δηδαζθνκέλσλ ζηελ ΔμΑΔ απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε
(McLoughlin, 2010, ζ. 149· Rumble, 2000, ζ. 219). Ωζηφζν, ελψ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ηνκέσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ΔμΑΔ (π.ρ. παξαγσγή θαη δηάζεζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ) ππάξρεη ζρεηηθή νκνηνγέλεηα, ζην πεδίν ηεο ππνζηήξημεο
ησλ δηδαζθνκέλσλ παξαηεξείηαη κεγάιε πνηθηινκνξθία, θαζηζηψληαο δπζρεξή ηελ
ελλνηνιφγεζε ηνπ φξνπ (Sewart, 1993, ζ. 3). Οη Brindley, Walti θαη Zawacki-Richter
πξνζδηνξίδνπλ ηελ ππνζηήξημε σο ην ζχλνιν ησλ «δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ
2

Καζφζνλ ε πξνηεηλφκελε έξεπλα αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ), νη ΠμΠ ζπλαληήζεηο ζα πξνζδηνξίδνληαη ελαιιαθηηθά θαη γηα ην ππφινηπν ηνπ θεηκέλνπ
απηνχ θαη σο Ομαδικέρ Σςμβοςλεςηικέρ Σςνανηήζειρ (ΟΣΣ), φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Οδεγφ Σπνπδψλ ηνπ Ιδξχκαηνο (ΔΑΠ, 2014, ζ. 15).
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ζην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο δηδαζθφκελνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο καζεζηαθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη λα απνθηήζνπλ ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα είλαη επηηπρείο ζηα καζήκαηά ηνπο»
(2004, ζ. 9), ζπκπεξηιακβάλνληαο ζε απηή ζέκαηα δηδαζθαιίαο, ζπκβνπιεπηηθήο,
αθαδεκατθήο θαζνδήγεζεο, δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαρείξηζεο βηβιηνζεθψλ,
ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο θ.ά..
Δπηρεηξψληαο λα πξνζδηνξίζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο ππνζηήξημεο εληφο ησλ
νξίσλ ελφο πξνγξάκκαηνο ΔμΑΔ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Brindley, 2014, ζ. 289), πηνζεηνχκε ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ΔμΑΔ ζπληζηά κηα βιομησανοποιημένη (industrialised) κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Sewart, 1993, ζ. 4) ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ επηκέξνπο
ππνζπζηήκαηα (π.ρ. παξαγσγή θαη δηάζεζε πιηθνχ, δηδαζθαιία) θαη δηαδηθαζίεο (αμηνιφγεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ζπζηήκαηνο δηδαζθαιίαο, επηθνηλσλίαο θ.ιπ.). Η δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, εγγελέο ζηνηρείν ηεο ΔμΑΔ, επηηείλεη ηελ θαηάηκεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ζε επηκέξνπο δηαθξηηά ζηνηρεία, θαζηζηψληαο ηε ζπλάξζξσζή ηνπο ζε έλα ζπλεθηηθφ νξγαλσζηαθφ ζχζηεκα σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δηδαζθνκέλσλ. Σην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο, ε παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ εμαζθαιίδεη ηε δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ.
Η πξνζέγγηζε απηή, πνπ εληνπίδεηαη ήδε απφ ηελ πεξίνδν ησλ ππογπαμμάηυν
δια αλληλογπαθίαρ (Σπαλαθά, ρ.ρ, ζ. 7) , απερεί παξάιιεια θαη κηα επξχηεξε δηαδηθαζία εξοπθολογιζμού πνπ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ηείλεη επεθηαηηθά λα θαηαιάβεη
πνιιέο πεξηνρέο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Η θίλεζε απηή, πνπ ν Ritzer
(1983) ραξαθηήξηζε σο «Μαθληνλαιληνπνίεζε» ηεο θνηλσλίαο, απνδίδεη έκθαζε
ζηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ πξνβιεςηκφηεηα, ηελ ππνινγηζηκφηεηα, ηελ αληηθαηάζηαζε
ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ έιεγρν ηεο αβεβαηφηεηαο. Καζψο ε εθπαίδεπζε βαζκηαία αλαγλσξίδεηαη σο ρψξνο θαη ηνκέαο παξνρήο ππεξεζηψλ, απνδίδεηαη
έκθαζε ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο, δειαδή ησλ δηδαζθνκέλσλ (Long, Tricker, Rangecroft, & Gilroy, 1999, ζ. 773), ηδηαίηεξα ζην ρψξν
ηεο ΔμΑΔ φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο αλαιακβάλνπλ αηνκηθά ην θφζηνο ησλ ζπνπδψλ
ηνπο, πξνζδνθψληαο ην αλάινγν επίπεδν ππεξεζηψλ (McIlroy & Walker, 1993, ζ.
50).

6
Ωο εθ ηνχηνπ, ζε κηα εκπνξεπκαηνπνηεκέλε εθπαίδεπζε, ε αληηκεηψπηζε ησλ
δηδαζθνκέλσλ ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ ρξεζηψλ θαη θαηαλαισηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ εληάζζεη θαη κηα λέα νπηηθή ζην ζέκα ηεο ππνζηήξημή ηνπο, δαλεηζκέλε απφ
ην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο, πνπ αθνξά ζηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηελ πηνζέηεζε κηαο θηινζνθίαο πνπ δελ πξνηάζζεη απιψο ην ζέκα ησλ πνηνηηθψλ εκποών, αιιά εζηηάδεη ζηνπο απνδέθηεο απηψλ ησλ εθξνψλ θαη ζηα ζπκθέξνληά ηνπο (McIlroy
& Walker, 1993, ζ. 42). Πέξαλ απηψλ, ν αλαζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ ΔμΑΔ,

σο απνηέιεζκα ελζσκάησζεο ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληψλ πνπ
επέηξεςαλ ηε δηακεζνιαβνχκελε απφ ππνινγηζηή επηθνηλσλία, πξνζέθεξε λέεο δπλαηφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ππνζηήξημεο, αίξνληαο
ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ θαη εληζρχνληαο ηελ αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο κάζεζεο θαη ηνπ ξφινπ ηεο νκάδαο ησλ δηδαζθνκέλσλ (Tait,
2000, ζ. 288· Thorpe, 2002, ζ. 114).
Δπαλεξρφκελνη ζηελ έλλνηα ζηνπ ζπζηήκαηνο, θάζε πξφγξακκα ΔμΑΔ ζπλίζηαηαη σο ζχζηεκα απφ «φιεο ηηο ζπζηαηηθέο δηαδηθαζίεο […], πεξηιακβάλνληαο ηε
κάζεζε, ηε δηδαζθαιία, ηελ επηθνηλσλία, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε» (Moore &
Kearsley, 1996, ζ. 5). Οη δηαδηθαζίεο απηέο απνηππψλνληαη ζε έλα γεληθφ κνληέιν ηεο
κνξθήο ηνπ ζσήμαηορ 2, φπνπ ηα ππνζπζηήκαηα δηαηάζζνληαη γξακκηθά, επηηξέπνληαο ελ κέξεη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο, ρσξίο σζηφζν λα πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο
αλαηξνθνδφηεζεο θαη ειέγρνπ.
Σσήμα 2. Το ζςζηημικό μονηέλο ηων Moore & Kearsley

Πιεξέζηεξε κνξθή ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζθέξεη
ην κνληέιν ησλ Frantz & King (2000), πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζσήμα 3, εκθαλίδνληαο
ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηφζν κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ππνζπζηεκάησλ φζν θαη κε ηηο ππεξζπζηεκηθέο, θνηλσληθέο δνκέο. Κνηλφ ζηνηρείν ησλ δχν δνκψλ είλαη ε ζπκπεξίιεςε
δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο πνπ δηαζπλδένπλ ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο- ππνζπζηήκαηα (πεξηερφκελν, παξάδνζε, δηαρείξηζε θ.ιπ.) θαη δπλεηηθά ε-
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κπιέθνπλ δηδάζθνληεο, ζπκβνχινπο ζπνπδψλ, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, βηβιηνζεθνλφκνπο, ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, ηελ νκάδα ησλ δηδαζθνκέλσλ θ.ιπ.

2.2 Η ςποζηηπικηική λειηοςπγία ηων ΟΣΣ
Δπαλεξρφκελνη ζην δεχηεξν εξψηεκα πνπ ζέζακε πξσηχηεξα, γηαηί δειαδή αλαδεηθλχεηαη σο ζεκαληηθή ε ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΣ, παξαηεξνχκε πσο, κε
βάζε ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέμακε, ζε φιν ην εχξνο αλάπηπμεο ελφο πξνγξάκκαηνο ΔμΑΔ νη ΟΣΣ απνηεινχλ ην κφλν πεδίν άκεζεο θαη αδηακεζνιάβεηεο ζπκπαξνπζίαο ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ κάζεζεο, δειαδή δηδαζθφλησλ, δηδαζθνκέλσλ
θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Η πεξίζηαζε ηεο άκεζεο ΠμΠ επηθνηλσλίαο εληζρχεη ηηο ζρέζεηο δηδάζθνληα – δηδαζθνκέλσλ, επηηξέπνληαο ζηνλ Καζεγεηή – Σχκβνπιν (ΚΣ) λα
αλαπηχμεη ην δηηηφ ηνπ ξφιν, πέξα απφ ηε δηδαζθαιία θαη ζηελ θαζνδήγεζε – ππνζηήξημε (Μαηξαιήο, 1998).
Παξάιιεια, ε ΠμΠ επηθνηλσλία θαηά ηηο ΟΣΣ παξέρεη ην πιαίζην δφκεζεο
θαη αλάπηπμεο ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηδαζθνκέλσλ, εληάζζνληάο ηνπο ζε ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα καθοδήγηζηρ ή ομόηιμηρ ςποζηήπιξηρ (Boyle et all., 2010, ζ. 116), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο κειέηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζηε κείσζε ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ θαη ζηελ ελ γέλεη
ελδπλάκσζε ησλ δηδαζθνκέλσλ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα πεξηβάιινλ δφκεζεο θαη
αλάπηπμεο κοινοηήηυν μάθηζηρ, νη βάζεηο ησλ νπνίσλ ηίζεληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
άκεζεο επηθνηλσλίαο ησλ ΟΣΣ θαη ζηε ζπλέρεηα δχλαληαη λα αλαπηπρζνχλ κε ηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ κεζφδσλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο
(Brindley, 2014, ζζ. 301-303· Moller, 1998· Thorpe, 2002).

2.3 Οι λειηοςπγίερ ηος ςποζςζηήμαηορ ςποζηήπιξηρ ζηην ΔξΑΔ
Δπηζεκάλζεθε παξαπάλσ πσο νη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο δχλαηαη λα εμαζθαιίζνπλ
ηε δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Ο Tait (2000) πξνζδηνξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο σο εμήο :


Γνυζηική: ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο κάζεζεο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ



Σςναιζθημαηική: εμαζθάιηζε ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγεί δέζκεπζε θαη εληζρχεη ηελ απην-εθηίκεζε
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Σρήκα 3. Τν ζπζηεκηθφ κνληέιν ησλ Frantz & King



Σςζηημική: ζέζπηζε απνηειεζκαηηθψλ, δηαθαλψλ θαη θηιηθψλ πξνο ην
δηδαζθφκελν δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο
πιεξνθνξηψλ.

Τελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή πξνζεγγίδεη ελ κέξεη θαη ε Thorpe (2002, ζ. 110),
δηαθξίλνληαο δπν πιαίζηα ππνζηήξημεο, ην θεζμικό πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζηηθά
ζέκαηα θαη ην πλαίζιο διδαζκαλίαρ πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα κειέηεο, εθπιήξσζεο
ππνρξεψζεσλ, ζπλεξγαζίαο θ.ιπ., θάηη αλάινγν κε ην ακαδημαφκό θαη μη-ακαδημαφκό
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κνληέιν ππνζηήξημεο ηνπ Simpson (2012, ζ. 15), κε ην κελ πξψην λα αθνξά γλσζηηθά θαη δηαλνεηηθά ζέκαηα ηεο δηδαζθαιίαο (ε γνυζηική ιεηηνπξγία ηνπ Tait) θαη ην
δεχηεξν λα ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη νξγαλσζηαθή πηπρή ησλ ζπνπδψλ (ε ζςναιζθημαηική θαη ζςζηημική ιεηηνπξγία θαηά Tait). Δπί απηψλ ησλ πιαηζίσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ αλαπηχζζεηαη ν ξφινο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ δηδάζθνληα, πνπ
ζχκθσλα κε ην Mason (1991, ζ. 3) είλαη διανοηηικέρ, σο εθπαηδεπηηθφο δηεπθνιπληήο,
κοινυνικέρ, σο ζπλαηζζεκαηηθφο ξπζκηζηήο θαη οπγανυηικέρ, σο ηεξεηήο δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ, ρξνλνδηαγξακκάησλ θ.ιπ..

Βιβλιογπαθική αναζκόπηζη

3

Παξφηη ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ζηα πξνγξάκκαηα ΔμΑΔ είλαη πεξηνξηζκέλε

(Zawacki-Richter, Backer, & Vogt, 2009, ζ. 31· Zawacki-Richter &

Anderson, 2014, ζζ. 5-6), ε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία ηείλεη λα θαηεγνξηνπνηείηαη ζηα
αθφινπζα ζεκαηηθά πεδία (Brindley, 2014, ζ. 289):
i.

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ελλνηνινγήζεηο

ii.

Έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ

iii.

Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηδαζθνκέλσλ ππφ κνξθή
θαιψλ πξαθηηθψλ.
Τν εξεπλεηηθφ καο ζρέδην εληάζζεηαη ζην β’ ζεκαηηθφ πεδίν θαη πξνθεηκέλνπ

λα αλαπηπρζεί ην πιαίζηφ ηνπ ππφ κνξθή ζθνπνχ, εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, κεζφδνπ
θ.ιπ. (Robson, 2007, ζζ. 95-98), πξνηάζζνπκε κηα ζεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε (Creswell, 2011, ζ. 139) δηεζλψλ θαη ειιεληθψλ εξεπλψλ επί ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ (Robson, 2007, ζ. 74) πνπ δνκείηαη ζηε βάζε ηνπ ζπζηεκηθνχ δηαγξάκκαηνο ησλ Frantz & King (2000), κε έκθαζε ζην πεδίν ησλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο
θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ κάζεζεο (Moore M. G., 1989), ππφ ην
ζεσξεηηθφ αλάπηπγκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
Σχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ε ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΣ
αλαγλσξίδεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο. Οη
δηδαζθφκελνη πξνζδνθνχλ θαη ιακβάλνπλ ππνζηήξημε θαηά ηηο ΟΣΣ, ηηο νπνίεο, παξά
ηελ πξναηξεηηθή ηνπο θχζε, παξαθνινπζνχλ ζε πςειφ πνζνζηφ (Mӧwes, 2005, ζ.
122· Τδνπηδά, 2010, ζ. 51) θαη αμηνινγνχλ σο ζεκαληηθέο (Βαζηινγηάλλεο, 2007, ζζ.
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57-58· Fung & Carr, 2000, ζζ. 42-43), αλεμάξηεηα απφ ηα νξγαλσζηαθά, ηερλνινγηθά, πνιηηηζκηθά θαη γεσγξαθηθά πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ΔμΑΔ. Απφ
ηελ πιεπξά ηνπο θαη νη δηδάζθνληεο αλαγλσξίδνπλ σο ζεκαληηθή ηελ ππνζηεξηθηηθή
ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΣ (Hiola & Moss, 1989, ζζ. 263-264· Τδνπηδά, 2010, ζ. 58).
Πέξα απφ ηε γεληθή ζχκπησζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ ππνζηεξηθηηθή ζεκαζία ησλ ΟΣΣ, θαηαγξάθεηαη επξχ πεδίν ζπκθσλίαο θαη σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ην ξφιν ησλ παξαγφλησλ πνπ αλαδχνληαη. Γηδαζθφκελνη θαη δηδάζθνληεο πξνηάζζνπλ ηελ ππνζηήξημε ζε γλσζηηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
θαηαλφεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ θαζνδήγεζε ηεο κειέηεο θαη ηηο εμεηάζεηο
(Hiola & Moss, 1989, ζζ. 263-264), έλαληη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο, ηεο
δηακφξθσζεο επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο θαη ηεο ελζάξξπλζεο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ
ζπνπδψλ (Γέζθαο, 2008, ζ. 147). Η ζπκβνιή ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ
αθνινπζεί ζε θζίλνπζα θαηάηαμε έλαληη ησλ άιισλ δπν ιεηηνπξγηψλ ηεο ππνζηήξημεο.
Οη ππνζηεξηθηηθνί παξάγνληεο πνπ αλαδχνληαη θαηά ηηο ΟΣΣ πεξηνξίδνληαη
θαηά βάζε ζην ξφιν ηνπ ΚΣ θαη ηεο νκάδαο ησλ δηδαζθνκέλσλ. Οη απφςεηο δηδαζθνκέλσλ θαη δηδαζθφλησλ σο πξνο ηελ ηεξάξρεζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ
ΟΣΣ (γλσζηηθή – ζπλαηζζεκαηηθή – ζπζηεκηθή) αληηζηνηρίδνληαη πιήξσο κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ην ξφιν ησλ ΚΣ (δηαλνεηηθφ - θνηλσληθφ – νξγαλσηηθφ) (Mason, 1991,
ζ. 3), φπσο απηφο πξνζιακβάλεηαη απφ ηνπο δηδαζθφκελνπο αιιά θαη δειψλεηαη απφ
ηνπο ίδηνπο ηνπο ΚΣ. Η δηαπίζησζε απηή ηνλίδεη ην ξφιν ησλ ΚΣ σο ξπζκηζηψλ ηεο
πνξείαο πξνο ηε κάζεζε, αθφκε θαη ζε ζπζηήκαηα ΔμΑΔ πνπ θηινζνθηθά θαη κεζνδνινγηθά πξνηάζζνπλ ηελ απηελεξγφ πνξεία ησλ δηδαζθνκέλσλ. Η βαξχηεηα ηνπ ξφινπ ησλ ΚΣ είλαη ηέηνηα, ψζηε δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ θαη νη ηπρφλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπο, θαζψο δχλαληαη λα αλαδεηρζνχλ ζε βαζηθφ παξάγνληα αλάζρεζεο ηεο
θνίηεζεο ησλ δηδαζθνκέλσλ (Βαζάια & Αλδξεάδνπ , 2009, ζ. 19· Γέζθαο, 2008, ζζ.
142-144).
Σεκαληηθφο αλαδεηθλχεηαη θαη ν ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ηεο νκάδαο ησλ δηδαζθνκέλσλ, κνινλφηη απηφο πεξηνξίδεηαη θαηά βάζε ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο φπσο ε ζπδήηεζε θαη νη εξσηαπαληήζεηο (Βαζάια & Αλδξεάδνπ, 2010, ζ.
135· Βαζηινγηάλλεο, 2007, ζ. 64· Mӧwes, 2005, ζ. 176). Έλα ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, ην νπνίν φκσο μεπεξλά ηα ζηελά φξηα ηεο ιεηηνπξγίαο
ησλ ΟΣΣ, είλαη πσο παξέρνπλ ην πιαίζην δφκεζεο επξχηεξσλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο,
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ηφζν ππφ κνξθή εηαηξηθψλ ζρεκάησλ αιιεινβνήζεηαο (Boyl et all., 2010, ζ. 116)
φζν θαη θνηλνηήησλ κάζεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχγρξνλα θαη αζχγρξνλα ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ (Brindley, 2014, ζζ. 301-303· Moller, 1998· Thorpe, 2002).

3.1 Σςμπεπάζμαηα και πποοπηικέρ: Η ανάδςζη ενόρ επεςνηηικού πεδίος
Σπκπεξαζκαηηθά, ην επξχ πεδίν ζχγθιηζεο ησλ εξεπλψλ βεβαηψλεη ηελ ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΣ, ε νπνία φκσο σο επί ην πιείζηνλ πξνζεγγίδεηαη ζηαηηθά,
ζρεδφλ πεξηνξηζηηθά ζην γλσζηηθφ ηνκέα θαη ζην επίπεδν ηεο ΠμΠ επηθνηλσλίαο. Η
δηακεζνιαβνχκελε απφ ππνινγηζηή επηθνηλσλία θαη νη εθαξκνγέο ηνπ Web νδεγνχλ
ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ δηδαζθαιίαο θαη ππνζηήξημεο (Anderson,
2004, ζ. 99), ηφζν ζηα πξνγξάκκαηα ΔμΑΔ πνπ αμηνπνηνχλ πβξηδηθέο κνξθέο ζπλαληήζεσλ (Μειησξίηζαο & Γεσξγηάδε, 2010· Πεηξίδεο, Γειεγηαλλάθεο, Σνπβαηδή, &
Δπηθαλίνπ, 2011) φζν βέβαηα θαη εθεί πνπ δηδαζθαιία θαη ζπκβνπιεπηηθή πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ςεθηαθφ ρσξνρξφλν (Thorpe, 2002).
Ωζηφζν, ζην ζψκα ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο δελ απνηππψλνληαη επθξηλψο ζέκαηα πνπ ζπλδένπλ ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ δηδαζθνκέλσλ, π.ρ. φζσλ πξνέξρνληαη απφ δαζθαινθεληξηθά θαη εμεηαζηνθεληξηθά ζπζηήκαηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Fung & Carr, 2000, ζ. 36), απφ αξλεηηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο (Dearnley, 2003, ζ. 8), ή φζσλ παξαθνινπζνχλ κεηαπηπρηαθνχο
θχθινπο ζπνπδψλ3 (Curry, 2003, ζ. 190). Δπίζεο, δε ζπλδέεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ππνζηήξημεο κε ηα ζηπι κάζεζεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη δηδαζθφκελνη πξηλ ηε θνίηεζή
ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ΔμΑΔ (Carnwell, 2000) ή ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο απηψλ.
Τέινο, πεξηνξηζκέλεο είλαη νη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηνλ νξγαλσηηθφ ξφιν ησλ ΚΣ ή
ηε ζπζηεκηθή ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΣ θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε άιινπο δπλεηηθνχο πφξνπο ππνζηήξημεο φπσο π.ρ. νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο (George & Frank, 2004·
McKnight, 2003).
Οη ειιείςεηο πνπ επηζεκάλζεθαλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλεο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, πνπ θαηά ην κεγαιχηεξφ ηεο κέξνο αθνξά ζηελ εκπεηξία ΔμΑΔ ηνπ ΔΑΠ.
Με βάζε ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ε Αξρή Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφ3

Τν θαηλνκεληθά ειιεληθφ παξάδνμν ηνπ κεγάινπ ζπγθξηηηθά αξηζκνχ δεκνζηεχζεσλ πνπ
πξαγκαηεχνληαη δεηήκαηα ππνζηήξημεο ζην επίπεδν ηνπ α’ θχθινπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εξκελεχεηαη απφ ηελ αλάγθε γηα ζπγγξαθή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο σο κεξηθή ππνρξέσζε γηα ηε ιήςε ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ηνπ ΔΑΠ. Σεκαληηθφ κέξνο ησλ εξγαζηψλ απηψλ αθνινχζσο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πξαθηηθά ηεινχκελσλ ζηελ Διιάδα ζπλεδξίσλ ή δεκνζηεχνληαη ζηα ειιεληθά πεξηνδηθά.
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ηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Α.ΓΙ.Π., 2014, ζ. 23), ε αμηνιφγεζε ηνπ ηνκέα ηεο
ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ θαη επαξθψλ ππνδνκψλ ππνζηήξημεο, φπσο βηβιηνζήθεο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, παξνρή πξνζσπηθήο βνήζεηαο. Γηα φια απηά ζεσξείηαη σο δείθηεο πνηφηεηαο ηφζν ε ελεκέξσζε ησλ
θνηηεηψλ σο πξνο ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο φζν θαη ε πξνζβαζηκφηεηα επί απηψλ. Καηά
ηε Σπαλαθά (2011) ην δίθηπν ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΑΠ «είλαη νπζηαζηηθά
αλχπαξθην, ηνπιάρηζηνλ κέζα απφ κηα ζεζκνζεηεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή κνξθή» (ζ.
172). Ταπηφρξνλα φκσο, απφ ηηο εθζέζεηο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο επί κέξνπο Σρνιψλ, ζπκπεξηιακβάλνπζεο αλαθνξέο ζην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΠ, πξνθχπηεη σο ζπκπέξαζκα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ ππεξεζηψλ θνηηεηηθήο κέξηκλαο θαη ησλ πάζεο θχζεσο ππνδνκψλ, φπσο βηβιηνζήθεο ή ππνινγηζηηθφο εμνπιηζκφο (Α.ΓΙ.Π., 2014β, ζζ. 13,20· 2013, ζζ. 22,54). Αλεμαξηήησο
ηνπ ηη απφ ηα δχν ηζρχεη, ε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία δελ απνηππψλεη επαξθψο ηνλ
ηξφπν πξνζπέιαζεο απηψλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη θπξίσο ηε ζεκαζία
πνπ δηαδξακαηίδεη ζε απηφ ε επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ δνκείηαη ζηηο
ΟΣΣ. Απηή ε δηαπίζησζε θξίλνπκε πσο δηακνξθψλεη έλα πξφζθνξν εξεπλεηηθφ πεδίν, ζην νπνίν εληάζζεηαη ε εξεπλεηηθή καο πξνζπάζεηα.

4

Πλαίζιο δόμηζηρ επεςνηηικού ζσεδίος

4.1 Αξιολογώνηαρ ηο επεςνηηικό ππόβλημα: Σκοπόρ και ζηόσοι
Δπί ηνπ ζέκαηνο ηεο ππνζηήξημεο ζηελ ΔμΑΔ αλαδεηθλχεηαη ζεκαληηθή, ππφ κνξθή
εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, ε πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηεο ΠμΠ επηθνηλσλίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ κάζεζεο θαηά ηηο ΟΣΣ. Η ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε
πνπ πξνεγήζεθε θαηέδεημε ηε ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππνζηήξημεο ελ γέλεη θαη
εηδηθφηεξα απηήο πνπ παξέρεηαη (ή δνκείηαη θαηαξρήλ θαη δηεπξχλεηαη αθνινχζσο)
θαηά ηηο ΟΣΣ, ελψ ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ αλέδεημε πηπρέο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ πξέπεη θαη δχλαληαη λα κειεηεζνχλ ζηα φξηα ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο ηνπ ΔΑΠ.
Πέξαλ ηεο δηεχξπλζεο ηεο ππάξρνπζαο έξεπλαο ζην ζέκα απηφ, ε εξεπλεηηθή
καο πξνζπάζεηα επηδηψθεη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ, δπλεηηθά αμηνπνηήζηκσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πηνζεηνχκελεο πξαθηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ζεκειησκέλν
ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, κε ζαθή ηε δηάζηαζε ηεο βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο
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(Creswell, 2011, ζζ. 94-95). Ο πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο αθνξά έλα πξνθαζνξηζκέλν εξεπλεηηθφ ζρέδην (Robson, 2007, ζ. 4) κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ηεο ππνζηεξηθηηθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΣ θαη ησλ εηδηθφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ ηελ θαζνξίδνπλ.
Ο εξεπλεηηθφο καο ζθνπφο εμεηδηθεχεηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Σπνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ ΔΑΠ ππφ ηελ κνξθή ησλ αθφινπζσλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ:
i.

Πξνζδηνξηζκφο ησλ αληηιήςεσλ ησλ απνθνίησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο «Σπνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ ΔΑΠ σο πξνο ηελ ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΣ.

ii.

Σπζρέηηζε ηεο ππνζηεξηθηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΣ κε ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο.

4.2 Γιαζύνδεζη ζηόσος και επωηημάηων
Η επηδίσμε πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηεχζπλζεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππνζηήξημεο επηρεηξείηαη λα δηαζπλδεζεί ζπζρεηηζηηθά (Creswell, 2011, ζ. 162) κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ησλ δηδαζθνκέλσλ, ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΣ θαη
ηνπ ζπζηήκαηνο ΔμΑΔ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Σην
πιαίζην απηφ, ζηνηρεία φπσο νη αληηιήςεηο ησλ απνθνίησλ πεξί θαηαιιειφηεηαο, επρξεζηίαο ή ελδερφκελεο δπζθνιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνθνίησλ φπσο ην αθαδεκατθφ ηνπο πξνθίι, νη πξνυπάξρνπζεο δεμηφηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βίνπ ηνπο (νηθνγέλεηα/ εξγαζία) αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΟΣΣ αιιά θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔμΑΔ δηαζπλδένληαη ηφζν κεηαμχ ηνπο, σο ζηνηρεία ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, φζν θαη κε ην ζθνπφ ηεο κειέηεο. Δμεηδηθεχνληαο ηε δήισζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καο ζθνπνχ, απηή αλαδηαηππψλεηαη
ππφ κνξθή εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ:
1. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ απνθνίησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
«Σπνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ ΔΑΠ γηα ηελ ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ησλ
ΟΣΣ; Τν εξψηεκα απηφ εμεηδηθεχεηαη ζηα αθφινπζα ππν-εξσηήκαηα:
i.

Πνηα ήηαλ ε θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάζηεθαλ νη απφθνηηνη;
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ii.

Πνηνο ήηαλ ν ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ησλ ΚΣ θαη ηεο νκάδαο ησλ δηδαζθνκέλσλ;

iii.

Η ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία θαηά ηηο ΟΣΣ εμαζθάιηζε ηε δηαζχλδεζε
κε άιιεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔμΑΔ ηνπ
ΔΑΠ;

iv.

Σε ηη βαζκφ ε ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΣ αληαπνθξίζεθε ζηηο
πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ απνθνίησλ;

2. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ απνθνίησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
«Σπνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ ΔΑΠ γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ επεξέαζαλ ηελ αλάγθε θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο;
3. Πψο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ απνθνίησλ επεξέαζαλ ηελ
αλάγθε θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο;
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