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Πξόινγνο
Σν Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ), ζην πιαίζην
ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ θαη ζηελ δηαξθή πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά
ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζηνλ ρψξν ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο, αλαπηχζζεη δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλεξγαηηθά
εξγαζηήξηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζπλαληήζεηο δηαβνχιεπζεο. Οη δξάζεηο απηέο
έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ Διιάδα, Δπξσπατθή
Έλσζε (ΔΔ) αιιά θαη παγθφζκηα, ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ, ηελ ππνζηήξημε ηεο
εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ δξάζεο ηεο δηνίθεζεο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο δεκφζηαο
πνιηηηθήο θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ δπζιεηηνπξγίαο.
Οη δξάζεηο ηνπ ΔΚΓΓΑ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά κεηαμχ
ηνπο δηακνξθψλνληαο έλα ζπζηεκαηηθφ πιαίζην ππνζηήξημεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ κε
ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε
εξγαζηήξην εκπεηξνγλψκνλεο, θαζεγεηέο, εξεπλεηέο θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλα
ζηειέρε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κεηαθέξνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο, παξνπζηάδνπλ
θαιέο πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ, θαηαζέηνπλ απφςεηο, αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο,
ππνβάιινπλ πξνηάζεηο θαη θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ, κέζα απφ
ζπλαηλεηηθέο δηαδηθαζίεο, λα αληρλεπζεί ε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαη
πξαθηηθά εθαξκφζηκσλ ιχζεσλ, πνπ ζα απνηππσζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο.
Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ πνπ
επηθξαηνχλ ζην ρψξν ηεο επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο, θαζψο απηφο απνηειεί
θεληξηθφ άμνλα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΔΚΓΓΑ. ηελ παξνχζα έθζεζε
απνηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ θαηλνηφκνπ
εξγαζηεξίνπ κε ζέκα «Αλνηθηή πλεξγαηηθή Μάζεζε», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηηο 10 Οθησβξίνπ ηνπ 2017. Η αλνηθηή εθπαίδεπζε, νη αλνηθηνί εθπαηδεπηηθνί
πφξνη θαη ε αλνηθηή ζπλεξγαηηθή κάζεζε απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο
πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ Δπξψπε 2020.
Ζ άκεζε αληαπφθξηζε θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ ζην εξγαζηήξην απνηειεί
ηεθκήξην ηεο δηάζεζεο βειηίσζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ δεκφζησλ εθπαηδεπηηθψλ
πνιηηηθψλ θαη απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ
ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δηνίθεζεο.
Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζε φζνπο εξγάζηεθαλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε ηεο δξάζεο απηήο, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη κε
πξνζπκία θαη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηε δηαβνχιεπζε.
H Πξόεδξνο ηνπ ΔΚΓΓΑ
Ιθηγέλεηα Κακηζίδνπ
Aλ. Καζεγήηξηα ΑΠΘ

Σελίδα

vi

Πεξίιεςε
χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, έλαο βαζηθφο άμνλαο, ζην πιαίζην ηνπ
Δπξψπε 2020, πνπ απαηηεί δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθψλ
δξάζεσλ, είλαη ε αλνηθηή θαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζην
άλνηγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ απφ
ηα θξάηε θαη εηδηθφηεξα απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε.
πσο παξαηεξεί ε ΔΔ, ε Δπξψπε ππνιείπεηαη αξθεηά ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζε ζρέζε
κε ηηο ΖΠΑ αιιά θαη άιιεο ρψξεο θαη ζπληζηά λα ιεθζνχλ άκεζα πξσηνβνπιίεο θαη
δξάζεηο, θαηαξρήλ απφ ηα θξάηε θαη βέβαηα απφ θάζε άιιν ελδηαθεξφκελν κέξνο. Ζ
Διιάδα, σο κέινο ηεο ΔΔ, αθελφο αληηκεησπίδεη παξφκνηα πξνβιήκαηα θαη αθεηέξνπ
εθαξκφδεη ηα πιαίζηα πνιηηηθψλ πνπ ε ΔΔ πξνηείλεη. ε απηφ ην πιαίζην, ζηηο 10
Οθησβξίνπ ηνπ 2017 δηνξγαλψζεθε ην θαηλνηφκν εξγαζηήξη δηαβνχιεπζεο κε ζέκα
«Αλνηθηή πλεξγαηηθή Μάζεζε».
θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ ε αλάδεημε, πξνψζεζε θαη έληαμε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
ΔΚΓΓΑ θαη θαη’ επέθηαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ησλ ελλνηψλ θαη
πξαθηηθψλ ηεο Αλνηθηφηεηαο θαη πλεξγαηηθφηεηαο ζηε κάζεζε. Δπηγξακκαηηθά
κπνξεί λα απνηππσζεί σο πξνζπάζεηα γηα πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο Αλνηθηήο
πλεξγαηηθήο Μάζεζεο. Δηδηθφηεξα, ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΚΓΓΑ πεξηιακβάλνληαη:






Ζ θαηαλφεζε, θαηαγξαθή θαη επηθνηλσλία ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ζηνλ
ηνκέα ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπζρεηηδφκελεο έλλνηαο ηεο αλνηθηήο
επηζηήκεο.
Ζ αλάπηπμε λέσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλνηθηή εθπαίδεπζε θαη ηελ αλνηρηή
επηζηήκε.
Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ ηα λέα ςεθηαθά εξγαιεία,
ηδηαίηεξα απηά πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Ζ πξνζαξκνγή ησλ ππαξρνπζψλ ή ε αλάπηπμε λέσλ κεζνδνινγηψλ κάζεζεο
πνπ ζα είλαη ζπκβαηέο κε ηα λέα εξγαιεία.

Σν εξγαζηήξη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΔΚΓΓΑ γηα ηελ ελίζρπζε
θαη δηεχξπλζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ, ζπκβνπιεπηηθνχ, ππνζηεξηθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ
ηνπ ξφινπ ζηε Γηνίθεζε θαη απνηειεί κηα κνξθή θιεηζηήο δηαβνχιεπζεο δίλνληαο
επθαηξία ζπκκεηνρήο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπκβνιήο φισλ ησλ θνξέσλ.
Ζ παξνχζα έθζεζε θαηαγξάθεη πξσηίζησο ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ
ζπκκεηερφλησλ, γηα ηα νπνία θξαηήζεθαλ πξαθηηθά ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα απνκαγλεηνθσλήζεθαλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη
ζέκαηα γεληθψλ αξρψλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηα ζέκαηα αλνηθηφηεηαο, ελδεηθηηθέο θαιέο
εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί απφ θνξείο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ην ΔΚΓΓΑ,
πξνηεηλφκελεο ζεζκηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, ζέκαηα ηερλνινγηθά,
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πξνυπνζέζεηο επηρεηξεζηαθήο θαη νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο, θαζψο θαη αλάπηπμεο
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα (Κεθάιαην 5) ηνπ Δξγαζηεξίνπ πεξηιακβάλνπλ θαη κπνξνχλ
λα ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα:


















Σν θίλεκα ηεο Αλνηθηφηεηαο έρεη ήδε θαηαθηήζεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηελ
παγθφζκηα αηδέληα θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε ην έρεη επίζεο εληάμεη ζηε
ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ Δπξψπε ηνπ κέιινληνο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Αλνηθηήο Δθπαίδεπζεο ε ΔΔ έρεη δεκνζηεχζεη ην
OpenEdu Framework. Έλα αληίζηνηρν ζρέδην εθαξκνγήο πξνηείλεηαη θαη γηα
ην ΔΚΓΓΑ.
Ζ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο λένπ νξάκαηνο γηα ηελ Αλνηθηφηεηα θαη
πλεξγαηηθφηεηα απαηηεί ζπγθεξαζκφ πνιηηηθψλ, ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη
ππνθίλεζε ηεο ζπκκεηνρήο φισλ.
ηελ Διιάδα ππάξρνπλ αξθεηέο επί κέξνπο δξάζεηο αιιά θαη ζρεηηθή
πζηέξεζε, ελψ δελ ππάξρεη ζπγθξνηεκέλε θαη εθπεθξαζκέλε πξσηνβνπιία ζε
πνιηηηθφ επίπεδν.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ απαηηνχληαη δηακφξθσζε ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ, νδεγίεο θαη θαλνληζκνί, εξγαιεία, ηερλνινγίεο, θαηάιιειεο
νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ρξεκαηνδφηεζε γηα ζρεηηθά έξγα.
Ζ Αλνηθηφηεηα πξέπεη λα εηδσζεί ππφ ην πξίζκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο
θνηλσληθήο δηάζηαζεο, ππνζηεξηδφκελε απφ ηελ πέκπηε ειεπζεξία, πνπ είλαη
ε ειεχζεξε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ.
Σα ζέκαηα ηεο Αλνηθηφηεηαο θαη πλεξγαηηθφηεηαο πξνθαινχλ αιιαγέο θαη
ζε παηδαγσγηθφ επίπεδν, αλαπξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο
πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε εθπαηδεπηηθνχο
πφξνπο.
Κξίζηκν ζέκα γηα ηελ βησζηκφηεηα ησλ αλνηθηψλ καζεκάησλ απνηειεί ε
απνδνηηθφηεηα απηψλ δειαδή ην φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ην
ηεξάζηην θφζηνο πνπ έρεη ε αλάπηπμε ηνπο.
Ζ Αλνηθηφηεηα θαη ε πλεξγαηηθφηεηα πξέπεη λα βξνπλ εθαξκνγή ζηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο ίδηαο ηεο δηνίθεζεο θαη ζηνλ αλαγθαίν ςεθηαθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο.
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Οξγάλσζε
Με απφθαζε1 ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΔΚΓΓΑ (Παξάξηεκα 6.3), Αλαπιεξψηξηαο
Καζεγήηξηαο Α.Π.Θ θαο. Ηθηγέλεηαο Κακηζίδνπ, ζπγθξνηήζεθε επηηξνπή
Δπηζηεκνληθήο θαη Οξγαλσηηθήο Τπνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ
δηνηθεηηθήο θαηλνηνκίαο κε ηίηιν «Αλνηθηή πλεξγαηηθή Μάζεζε».
Σν εξγαζηήξη πεξηειάκβαλε ηελ νινκέιεηα, νξγαλσκέλε ζε δχν ζεηξηαθέο ελφηεηεο,
ην ζεκαηηθφ ηξαπέδη ζπδήηεζεο θαη ην εξγαζηήξην εθαξκνγήο ηνπ SlideWiki. Σν
αλαιπηηθφ πξφγξακκα δίλεηαη ζην Παξάξηεκα 6.2.

Πξνθίι πκκεηερόλησλ
πλνιηθά ζην εξγαζηήξην ζπκκεηείραλ 64 ζηειέρε (βι. Παξάξηεκα 6.1)
εθπξνζσπψληαο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη απηνδηνίθεζεο, αλεμάξηεηεο
αξρέο, ειεγθηηθέο αξρέο θαη ηελ αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα.
Σν πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ θάιππηε έλα επξχ θάζκα επηζηεκφλσλ απφ ηνλ ρψξν
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεξα φπσο θαίλεηαη ζην
Γηάγξακκα 1.

ΕΙΗΓΗΣΕ ΕΚΔΔΑ

5%

5%

ΕΚΔΔΑ / ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟI

14%
4%
3%

30%

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕ e-Learning
ΕΡΕΤΝΗΣΕ

19%
8%

8%

4%

ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΑΕΙ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΣΕΛΕΧΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΕΡΕΤΝΗΣΕ
ΧΟΛΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ

Γηάγξακκα 1 - Πξνθίι πκκεηερόλησλ
1

υγκρότηςη Επιτροπήσ Επιςτημονικήσ και Οργανωτικήσ Τποςτήριξησ τησ επιμορφωτικήσ δράςησ με
τίτλο «Ανοικτή υνεργατική Μάθηςη (Καινοτόμο Εργαςτήριο)» (ΑΔΑ: 6ΒΟΩ4691Φ0-ΤΜΗ)
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Ζ πξνέιεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ δείρλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε δηάζεζε ζπκκεηνρήο
θάζε πιεπξάο θαη εμαζθάιηζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ απνηχπσζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηελ θαηαγξαθή επξχηεξσλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ
πνπ αθνξνχλ ηελ Αλνηθηή πλεξγαηηθή Μάζεζε.

Executive Summary
According to the European Commission (EU), Open and Collaborative Learning
(OCL) is a key point in the framework of Europe 2020. OCL requires enhancement
by policy-making and specialization of relevant actions. Special importance has to be
given to the opening of educational resources as well as to the promotion of relevant
actions by the member states and in particular by the public administration.
As EU notices, Europe is far behind in this area compared to the US and other
countries, and recommends that initiatives and actions have to be taken directly from
the states and, of course, from any other stakeholder. Greece, as a member state of the
EU, faces similar problems and, on the other hand, implements the policy frameworks
that EU proposes. In this context, an innovative consultation workshop on "Open and
Cooperative Learning" was organized on October 10, 2017.
The purpose of the workshop was to promote and integrate the concepts and practices
of Openness and Collaborative Learning into the EKDDA workflow and furthermore
into the operation of Public Administration. In short, the major target of the workshop
can be depicted as an effort to promote and develop Open and Collaborative Learning.
In particular, the objectives of EKDDA include:
• Understanding, depicting and communicating the current situation in the field of
open education and the associated concept of open science.
• Developing new policies for open education and open science.
• Making use of the capabilities provided by new digital tools, especially those
provided over the Internet.
• Adapt existing learning methodologies or develop new ones that are compatible with
the new digital tools.
The workshop is part of the policy of EKDDA to strengthen and broaden its training,
advisory, support and research role in Public Administration. It is a form of closed
consultation providing an opportunity for participation, collaboration and input from
all stakeholders.
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This report primarily records the participants' remarks and comments, for which they
were recorded throughout the program and then transcribed. It also includes issues of
general principles and policies on Openness issues, indicative good practices already
implemented by Greek agencies as well as EKDDA, proposed institutional and
regulatory arrangements, technological issues, prerequisites for operational and
organizational support as well as human resources development issues.
The main conclusions (Chapter 5) of the Workshop can be summarized as follows:
•
•

•

•

•

•

•

•
•

The Openness movement has already taken on an important place on the
global agenda and the EU has also incorporated it into its future strategy.
For the implementation of Open Education Initiative, the EU has published the
OpenEdu Framework. A corresponding implementation plan is also proposed
for the EKDDA.
The need to create a new vision for Openness and Collaboration requires
coordination of policies, strategic alliances and stimulating the participation of
all citizens.
Several individual initiatives on Openness exist in Greece but also a relative
lag is observed, while there is no coherent and expressed initiative at the
political level.
A series of institutional frameworks, guidelines and regulations, tools,
technologies, appropriate organizational structures and funding for relevant
projects are required, in order to support policies.
Openness must be seen in terms of cooperation and social dimension,
supported by the fifth freedom concept, aka the free movement of data and
information.
Openness and Collaboration issues bring about changes at pedagogical level,
modification and adaptation of the educational process, regulation of
certification of education and accessibility to educational resources.
A crucial issue for the sustainability of open courses is their profitability, i.e.
the benefit that will come compared to the huge cost of their development.
Openness and Collaboration must be applied to the administration itself and to
the necessary digital transformation.
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1. Αλνηθηόηεηα: έλα παγθόζκην δεηνύκελν
Ο φξνο «Αλνηθηφο» ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ επξχηαηα θαη έρεη θαζηεξσζεί ζε
παγθφζκην επίπεδν. Υξεζηκνπνηείηαη σο πξνζδηνξηζκφο ζε αξθεηέο πηπρέο ηεο
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα παξάδεηγκα «Αλνηθηή δηαθπβέξλεζε», «Αλνηθηφ
Παλεπηζηήκην», «Αλνηθηά δεδνκέλα», «Αλνηθηνί εθπαηδεπηηθνί πφξνη», «Αλνηθηή
εθπαίδεπζε». Παξφιε ηελ επξεία ρξήζε ηνπ, ν φξνο εμαθνινπζεί λα έρεη έλα ζέκα
νξηζκνχ, θαζψο ν θαζέλαο κπνξεί λα ηνλ θαηαιαβαίλεη ιίγν δηαθνξεηηθά [1][2].
Ο φξνο Αλνηθηφο ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ “Openness”, φπσο αλαθέξεηαη ζηε
βηβιηνγξαθία [3][4]. Ο ηειεπηαίνο κεηαθέξεηαη σο «Αλνηθηφηεηα» ζηα ειιεληθά.
Πξφθεηηαη γηα έλα αξθεηά γεληθφ ραξαθηεξηζκφ πνπ έρεη δηαβαζκίζεηο. Γηα
παξάδεηγκα, Αλνηθηφ ραξαθηεξίδεηαη ην πιηθφ ηεο Wikipedia, αιιά αλνηθηφ κπνξεί
λα ραξαθηεξίδεηαη θαη θάπνην πιηθφ ζην νπνίν γηα λα απνθηήζεηο πξφζβαζε κπνξεί
λα ρξεηάδεηαη πξψηα λα θάλεηο ζχλδεζε (login) ζε έλα ζχζηεκα. Αλνηθηφ
ραξαθηεξίδεηαη ην πιηθφ ησλ καζεκάησλ πνπ παξέρνπλ ηα κεγάια παλεπηζηήκηα,
φκσο ε πηζηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε απηά έρεη θφζηνο. ια απηά κπνξνχλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ σο «Αλνηθηά». Έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κπνξεί θάπνηνο λα
δηαθξίλεη ζε φινπο ηνπο αλνηθηνχο πφξνπο ζήκεξα, είλαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ
ςεθηαθή ηερλνινγία, απφ φπνπ άιισζηε μεθίλεζε θαη ην φιν θίλεκα ηεο
αλνηθηφηεηαο.
Χο αλνηθηφηεηα ραξαθηεξίδνπκε νπνηαδήπνηε δξάζε ή πξσηνβνπιία έρεη ζρέζε κε
ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ή ηνλ «πεξηνξηζκφ ησλ πεξηνξηζκψλ» πξνθεηκέλνπ λα
παξαζρεζεί δσξεάλ γλψζε ζηελ αλζξσπφηεηα. Ζ αλνηθηφηεηα έρεη, ζε γεληθέο
γξακκέο, ηέζζεξεηο αιιεινεπεξεαδφκελεο δηαζηάζεηο, ηε λνκηθή, νξγαλσηηθή,
νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη βέβαηα ηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε.
Οη Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί (ΑΔΠ), πνπ ζηα αγγιηθά αλαθέξνληαη σο Open
Educational Resources (OER), είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αλνηθηφηεηαο. Χο
ΑΔΠ ελλνείηαη νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν παξέρεηαη ειεχζεξα ρσξίο
πεξηνξηζκνχο ή κε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αλζξψπσλ, λα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί
γηα λα δεκηνπξγεζεί θάηη θαηλνχξγην πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα δηαηεζεί θαη απηφ θ.ν.θ.
Ζ δηάζεζε κπνξεί λα γίλεηαη ειεχζεξα ή κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, γηα παξάδεηγκα ν
δεκηνπξγφο κπνξεί λα επηηξέπεη ηε ρξήζε αξθεί λα αλαθεξζεί ην φλνκά ηνπ, ή αξθεί
ν παξάγσγνο πφξνο λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί γηα εκπνξηθή ρξήζε, θιπ. Έρνπλ ήδε
δεκηνπξγεζεί θαη δηαηίζεληαη ζρεηηθά πιαίζηα αδεηνδφηεζεο κε έλα απφ ηα πιένλ
δηαδεδνκέλα λα είλαη ην Creative Commons [5]. Καη εδψ, επνκέλσο, ππάξρνπλ
δηαβαζκίζεηο ζηελ αλνηθηφηεηα, αιιά θαη άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ ςεθηαθή
ηερλνινγία.
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Ο φξνο «Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί Πφξνη» εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά επίζεκα ζην
ζπλέδξην ηεο UNESCO κε ηίηιν «Forum on the Impact of Open Courseware for
Higher Education in Developing Countries» [6], πνπ νξγαλψζεθε ην 2002, κε θίλεηξν
ηελ αλάγθε πξνζθνξάο πξνο ηελ αλζξσπφηεηα, θαη ππφ ην πξίζκα ησλ δηεζλψλ
γεληθψλ δηαθεξχμεσλ γηα ηα ίζα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ, ηελ ειεπζεξία
πξφζβαζεο ζε πφξνπο θαη πιεξνθνξία. Σν ζπλέδξην έγηλε πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή πνπ
ηα ακεξηθάληθα παλεπηζηήκηα κε πξψην ην ΜΗΣ άξρηζαλ λα δηαζέηνπλ ζην δηαδίθηπν
κεγάια θνκκάηηα πιηθνχ απφ ηα καζήκαηα (courses) πνπ πξνζέθεξαλ. ην ζπλέδξην
ηεο Unesco έγηλε κηα πξψηε πξνζπάζεηα κειέηεο φισλ ησλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ
πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζεζε ησλ Αλνηθηψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ.
Γεθαπέληε ρξφληα κεηά απφ απηφ ην νξφζεκν, βξηζθφκαζηε πιένλ κπξνζηά ζε έλα
θίλεκα πνπ έρεη αξρίζεη λα ζηέθεηαη γεξά ζηα πφδηα ηνπ θαη πξνδηαγξάθεη έλα
ζεκαληηθφ κέιινλ. Έλα κέιινλ πνπ έρεη σο θεληξηθφ ππξήλα θαη ελεξγφ ζπζηαηηθφ
ηνπο ΑΔΠ.
Ο ίδηνο ν θχθινο ησλ ΑΔΠ (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ
βξέζεθε.) απνηειεί κηα λέα δηαδηθαζία κάζεζεο [14][15][16] πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα
αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβαλφκαζηε αιιά θαη πινπνηνχκε ηελ εθπαίδεπζε:
Βξεο πιηθφ, χληαμε, Πξνζάξκνζε, Υξεζηκνπνίεζε, Μνηξάζνπ, Δπαλάιαβε.

Βρεσ Τλικό

Επανάλαβε

φνταξε

Μοιράςου

Προςάρμοςε

Χρηςιμοποίηςε

Δηθόλα 1 - Ο θύθινο ησλ ΑΔΠ
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ε κηα έξεπλα ηεο Commonwealth of Learning πνπ έγηλε ην 2017 ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ UNESCO [17] θαηαγξάθεθε ζε παγθφζκην επίπεδν ην νινέλα απμαλφκελν
ελδηαθέξνλ ησλ θξαηψλ αιιά θαη ε επηηαθηηθή πιένλ αλάγθε γηα αλάπηπμε ζρεηηθψλ
πνιηηηθψλ ζε φια ηα επίπεδα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. ηελ έξεπλα απάληεζαλ
ελδηαθεξφκελα κέξε απφ ηελ Διιάδα θαη φιν ηνλ θφζκν, θαζψο θαη 102
θπβεξλήζεηο, φκσο ε Διιάδα, σο θξαηηθή νληφηεηα, απνπζίαδε. Γίλεηαη επνκέλσο
θαλεξή ε αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ απφ ηε
κεξηά ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα κελ ραζεί κηα αθφκα επθαηξία
αλάπηπμεο αιιά θαη ελαξκνληζκνχ κε ηελ ηξέρνπζα παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα.

1.1. Πνιηηηθέο θαη Πξσηνβνπιίεο Αλνηθηώλ Πόξσλ
Σν 2007 ν ΟΟΑ εθπφλεζε κηα έξεπλα/κειέηε κε ηίηιν “Giving Knowledge for Free:
The emergence of Open Educational Resources” [7], φπνπ παξαηίζεληαη φιεο νη
ζρεηηθέο κε ηνπο ΑΔΠ παξάκεηξνη θαη εμεηάδνληαη ηφζν επηζηεκνληθά φζν θαη κέζσ
έξεπλαο απφςεσλ. Οη παξάκεηξνη πνπ αλαδείρζεθαλ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα,
πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα:


Γηάρπζεο θαη Γηάδνζεο. Αλάγθε δηάδνζεο ηνπ θηλήκαηνο ησλ ΑΔΠ, ψζηε λα
ππάξμεη δηάδνζε ηεο έλλνηαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο.



Ννκνζεζίαο. Δηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία αιιά θαη
αμηνπνίεζεο θαη πεξαηηέξσ ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο.



Πξνηύπσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηε κνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πφξνπ. ηα πξφηππα, ζεκαληηθή είλαη ε ρξήζε αλνηθηψλ ηερλνινγηψλ θαη
θαλφλσλ.



Αλνηθηώλ Σερλνινγηώλ θαη Δξγαιείσλ



Κόζηνπο. πσο θάζε πφξνο, έηζη θαη ν εθπαηδεπηηθφο πξνυπνζέηεη θαη
απαηηεί θφζηνο. χκθσλα κε ηνπο παγθφζκηνπο θνξείο φπσο είλαη ε UNESCO
αιιά θαη ν ΟΟΑ, ην θφζηνο πξέπεη λα ην αλαιάβνπλ θαηαξρήλ ηα θξάηε.



Πξόζβαζεο. Σα θξάηε πξέπεη λα θξνληίζνπλ ψζηε νη επνπηεπφκελνη απφ
απηά νξγαληζκνί λα αλνίμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ θαη
γεληθά ην πεξηερφκελν.



Δπαλεμέηαζεο Σππηθήο θαη Με Σππηθήο Μάζεζεο. Οη αλνηθηνί
εθπαηδεπηηθνί πφξνη ζπκβάινπλ ζηε ζφισζε ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ ηππηθήο θαη
άηππεο κάζεζεο.



Πινπξαιηζκνύ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ. Ο πινπξαιηζκφο ζπκβάιιεη ζηελ
εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε.
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πλεξγαζίαο – πλέξγεηαο. Ζ αλνηθηφηεηα δίλεη επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζίεο
δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο.

Σν 2012, ε UNESCO ζην 1ν Παγθφζκην πλέδξην γηα ηνπο Αλνηθηνχο
Δθπαηδεπηηθνχο Πφξνπο (World Open Educational Resources Congress) [8] δίλεη
πιένλ θαη εηθφλα ζηνπο ΑΔΠ, θαζψο παξνπζηάδεη ην ινγφηππφ ηνπο (Δηθφλα 2).

Δηθόλα 2 - Λνγόηππν ησλ ΑΔΠ [9]

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα
ζπκπεξάζκαηα πνπ απνηεινχλ ζηφρνπο γηα ηα επφκελα έηε:


Ζ ελεκέξσζε θαη ε δηάδνζε ηεο έλλνηαο είλαη πιένλ θεληξηθφο ζηφρνο, ψζηε
ην θίλεκα λα γίλεη θηήκα φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο.



Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη εηδηθφηεξα νη αλνηθηέο,
έρνπλ νπζηαζηηθά ηαπηηζηεί κε ην θίλεκα ησλ ΑΔΠ.



εκαληηθφ δεηνχκελν είλαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ απφ ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηνπο ΑΔΠ.



ην πξνζθήλην επίζεο βξίζθεηαη ε ρξήζε αλνηθηψλ πιαηζίσλ αδεηνδφηεζεο.



Ζ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηάδνζε ηνπ θηλήκαηνο. Οη ηθαλφηεηεο
κπνξεί λα είλαη αηνκηθέο, αιιά ρξεηάδνληαη θαη νκαδηθέο αθνχ ε
ζπλεξγαηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ΑΔΠ.



Εεηνχκελν επίζεο είλαη ν ζρεκαηηζκφο ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ αλάκεζα ζηα
ελδηαθεξφκελα κέξε θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαη
γιψζζαο.



ηνλ αθαδεκατθφ θαη εκπνξηθφ θφζκν απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηεο έξεπλαο γηα
ηνπο ΑΔΠ. Κχξηνη ηνκείο ε δηεπθφιπλζε απνζήθεπζεο, εχξεζεο θαη
αλάθηεζεο ΑΔΠ, κε μεθάζαξνπο φξνπο ρξήζεο θαη ζε εχθνια αλαγλψζηκε,
επεμεξγάζηκε θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκε κνξθή. εκαληηθά ζε απηφ ην
ζεκείν είλαη ηα ζέκαηα αδεηνδφηεζεο, πηζηνπνίεζεο θαη κεηαδεδνκέλσλ κε ηα
νπνία νη ΑΔΠ ζα αξρεηνζεηνχληαη θαη αλαδεηνχληαη.



Ο ξφινο ησλ θξαηψλ είλαη ζεκαληηθφο θαη απηά πξνηξέπνληαη λα αλνίμνπλ
ζην θνηλφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη γεληθφηεξα ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ.
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1.2. Πνιηηηθέο θαη Πξσηνβνπιίεο Αλνηθηήο Δθπαίδεπζεο
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2013, ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ Δπξψπε 2020,
εμέδσζε κηα αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Άλνηγκα ηεο εθπαίδεπζεο»: θαηλνηφκνη κέζνδνη
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο γηα φινπο, κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη αλνηθηψλ
εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ» [10]. Οη ΑΔΠ γίλνληαη επνκέλσο έλαο φξνο θαη κηα πξαθηηθή
πνπ πιένλ έρεη πεξάζεη ζην πςειφηαην επίπεδν ηεο Δπξψπεο, ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία:
«Οι ανοικηέρ ηεσνολογίερ επιηπέποςν ζε όλα ηα άηομα να μαθαίνοςν,
οποςδήποηε, οποηεδήποηε μέζω οποιαζδήποηε ζςζκεςήρ, με ηην ςποζηήπιξη ηων
οποιωνδήποηε».
Ζ ΔΔ αλαγλσξίδεη θαη απνηππψλεη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ήδε βιέπεη θαη ν θάζε
άλζξσπνο. Ζ γλψζε δελ απνηειεί πιένλ πνιχηηκν αγαζφ πνπ θπιάζζεηαη ζε
Παλεπηζηήκηα-ζηιφ. Ζ γλψζε ζήκεξα είλαη πξνζβάζηκε ζηνλ θάζε πνιίηε, πξάγκα
πνπ ζπληζηά ηεξάζηηα αιιαγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλσξίδεη απηφ ην
κεηαζρεκαηηζκφ θαη παξαηεξεί φηη ε εθπαίδεπζε ζηελ ΔΔ απέηπρε λα ζπκβαδίζεη κε
ηελ ςεθηαθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία, ελψ ε ηερλνινγία παξέρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο
γηα βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ
εθπαίδεπζε.
Σππηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα Μαδηθά Αλνηθηά Γηαδηθηπαθά Μαζήκαηα Massive
Open Online Courses πνπ έρεη επηθξαηήζεη λα αλαθέξνληαη δηεζλψο σο MOOCS. Ζ
ΔΔ ραξαθηεξίδεη ηα MOOCS «επαλαζηαηηθή θαηλνηνκία» θαη ρηππάεη ην θνπδνχλη
ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ Δπξψπε, πνπ πξέπεη λα δξάζεη άκεζα. Σα ακεξηθάληθα θαη άιια
παλεπηζηήκηα απφ φιν ηνλ πιαλήηε πξνζθέξνπλ δσξεάλ θαη εμ απνζηάζεσο πνηνηηθά
καζήκαηα. Πνιινί επξσπατθνί εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί εθεζπράδνπλ δηφηη
ζηεξίδνληαη ζηελ θαηά θαλφλα έιιεηςε πηζηνπνίεζεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ.
κσο ε ηάζε ζηελ αγνξά δελ είλαη λα δεηά πηζηνπνίεζε αιιά λα δεηά γλψζε θαη
ηθαλφηεηεο ζηελ πξάμε. Ζ ΔΔ ηνλίδεη φηη κπξνζηά ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή κπνξεί κελ λα βνεζήζεη, αιιά ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία
εμαξηάηαη πξσηαξρηθά απφ ηα θξάηε κέιε.
Σν πιαίζην ηνπ Δπξψπε 2020 πεξηγξάθεηαη θαη πξνηείλεηαη έλα ζχζηεκα ελίζρπζεο
φιεο ηεο δηαδηθαζίαο, ζε ηξεηο άμνλεο:
 Αλνηθηά Πιαίζηα κάζεζεο,
 Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί Πφξνη,
 πλδεζηκφηεηα, Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη Καηλνηνκία
Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε εδψ είλαη φηη νη ΑΔΠ αλαθέξνληαη μερσξηζηά θαη
ηζφηηκα κε ηα άιια δεηνχκελα. Γηα ηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
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πξνηείλεη θαη δεηά δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο ψζηε λα αλνίμνπλ θαη λα πάςνπλ λα
είλαη θιεηζηέο απνζήθεο γλψζεο.
Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνηείλεη θαη δεηά εθπαίδεπζε ζε ςεθηαθά ππνζηεξηδφκελεο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (ςεθηαθή παηδαγσγηθή), ζχλδεζε κέζσ ηζρπξψλ θνηλνηήησλ
πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη εδψ είλαη ζαθήο ε ζρέζε κε ηε ζπλεξγαηηθφηεηα, θαη ηέινο
αληακνηβή ζε εθείλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηλνηφκεο
δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη εξγαιεία.
Γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, δεηείηαη απφθηεζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ
λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ δεκηνπξγηθά θαη θξηηηθά, αιιά θαη δπλαηφηεηα επηθχξσζεο,
πηζηνπνίεζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ γλψζεσλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηνχληαη κέζα απφ
ηηο λέεο κνξθέο κάζεζεο. ην πεδίν απηφ ππάξρεη ρψξνο γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία,
θαζψο ρξεηάδνληαη κέζνδνη επηθχξσζεο ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο.
Γηα ηνπο ΑΔΠ, νη ζηφρνη ηεο ΔΔ είλαη θαηαξρήλ λα δεκηνπξγεζνχλ φζν γίλεηαη
πεξηζζφηεξνη, αιιά ζέηεη θαη κηα ζεηξά άιια δεηήκαηα:









Πνηφηεηα. Πψο ζα αμηνινγείηαη έλαο ΑΔΠ; Πψο ζα κεηξεζεί ε αμία ηνπ; Έλαο
ηξφπνο είλαη κέζσ peer review αιιά αλαδεηνχληαη θαη άιινη.
Διεχζεξε επηινγή. ε απηή νδεγνχλ ε δεκηνπξγία, αληαιιαγή, ειεχζεξε
δηάζεζε, νη αλνηθηέο άδεηεο θαη ηα αλνηθηά πξφηππα.
Γηαηεξεζηκφηεηα. Ζ ΔΔ ζέηεη δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
απνζήθεπζε θαη ηελ αλαδήηεζε ζε Απνζεηήξηα. Έλα παξάδεηγκα
απνζεηεξίνπ κπνξεί λα είλαη ην SlideWiki φπνπ ζα κπνξεί θάπνηνο λα βξεη
θαη λα θαηεβάζεη πιηθφ. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη ηα ιεγφκελα Αλαθνξεηήξηα,
πνπ δελ απνζεθεχνπλ πφξνπο αιιά επηζηξέθνπλ δεζκνχο ζε ΑΔΠ, πνπ είλαη
αιινχ απνζεθεπκέλνη.
Σεθκεξίσζε. εκαληηθά ζρεηηθά δεηήκαηα είλαη ηα κεηαδεδνκέλα θαη ζέκαηα
ζεκαζηνινγηθά
Δχξεζε. εκαληηθφο ν ξφινο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο.
Γηαζεζηκφηεηα. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε.
Αλνηθηή Πξφζβαζε. Γηα ην δεκφζην ηνκέα ε ΔΔ ηνλίδεη ηελ ππνρξέσζε
αλνίγκαηνο ρσξίο θξηηήξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη θηηαγκέλν κε
πφξνπο φισλ.

Ο ηξίηνο άμνλαο ηνπ ζρεδίνπ ηεο ΔΔ έρεη ζρέζε κε φια ηα πξνεγνχκελα θαη αθνξά
ζηε ζπλδεζηκφηεηα θαη θαηλνηνκία. Πεξηιακβάλεη ζπζηάζεηο γηα απφθηεζε θαη
αλαλέσζε εμνπιηζκνχ, γηα δεκηνπξγία θαη πηνζέηεζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ θαη ηέινο
έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηφρν, ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο. Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζσ
ηνπ αλνίγκαηνο πφξσλ, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο ηνπο θαη δεκηνπξγίαο
εθαξκνγψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ησλ ραξηψλ Google έρεη
δψζεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δεθάδσλ εθαξκνγψλ ζε φιε ηε γε, γηα παξάδεηγκα,
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κηα εθαξκνγή κε ηα αλνηθηά θαξκαθεία. Μπνξεί λα θάλεη θάπνηνο δεθάδεο ηέηνηεο
ζθέςεηο θαη ηδέεο θαη θάπνηεο απφ απηέο κπνξεί λα πεηχρνπλ, θηλψληαο ηελ
νηθνλνκία.
ε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο ηεο ΔΔ, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα
ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, ην
«Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 2020» [11]. Δηδηθφηεξα ε «Πξνηεξαηφηεηα 3» έρεη
αληηθείκελν ηελ αλνηθηή θαη θαηλνηφκν εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, θπξίσο πιήξσο
εληεηαγκέλε ζηελ ςεθηαθή επνρή.
ε απηή ηελ πξνηεξαηφηεηα θαη κεηαμχ ζεκάησλ φπσο νη θαηλνηφκεο & δπλακηθέο
παηδαγσγηθέο κέζνδνη, νη ζπλεξγαζίεο θαη ζπλέξγεηεο, ε ρξήζε ΣΠΔ, ε αλάπηπμε
ςεθηαθψλ ηθαλνηήησλ πεξηιακβάλεη θαη ην ζηφρν «πεξηζζφηεξα θαη πην πνηνηηθά
αλνηθηά θαη ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά κέζα θαη παηδαγσγηθέο κέζνδνη ζε φια ηα
εθπαηδεπηηθά επίπεδα, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επξσπατθέο θνηλφηεηεο ινγηζκηθνχ
αλνηθηήο πεγήο». πκπεξαζκαηηθά, ε αλνηθηφηεηα απνηειεί πνιηηηθή-ζεκαία θαη ηεο
ΔΔ γηα ηα επφκελα ρξφληα.
Σν επηέκβξην ηνπ 2017 έγηλε ζηε Λνπκπιηάλα ηεο ινβελίαο ην δεχηεξν παγθφζκην
ζπλέδξην ηεο UNESCO [12], κε ζέκα ηνπο ΑΔΠ. ηα ζπκπεξάζκαηα παξαηίζεληαη
πέληε ζεκεία-πξνηξνπή πξνο ηα θξάηε γηα δξάζε:


Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ λα βξίζθνπλ, επαλαρξεζηκνπνηνχλ,
δεκηνπξγνχλ θαη λα κνηξάδνληαη ΑΔΠ.



Γισζζηθά θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα.



Δμαζθάιηζε ζπκκεηνρηθήο θαη δίθαηεο πξφζβαζεο ζε πνηνηηθνχο ΑΔΠ,
πξφζβαζε, δειαδή ζε φινπο.



Αλάπηπμε κνληέισλ βησζηκφηεηαο.



Αλάπηπμε πνιηηηθψλ ππνζηήξημεο.

1.3. Ο ξόινο ηεο πλεξγαηηθόηεηαο θαη πλέξγεηαο
Μέζα ζηα δηάθνξα ζεκαληηθά ζπλέδξηα, ζπλαληήζεηο, θφξα θιπ. πνπ έρνπλ δηεμαρζεί
κε ζέκα ηνπο ΑΔΠ, ην 2007 είρε γίλεη κηα ζεκαληηθή ζρεηηθή εθδήισζε ζην
Κεεπηάνπλ [13]. ηε δηαθήξπμε ηεο εθδήισζεο, αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ φηη :
«..ε αλνηρηή εθπαίδεπζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο αλνηθηνύο εθπαηδεπηηθνύο
πόξνπο. Βαζίδεηαη επίζεο ζε αλνηρηέο ηερλνινγίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε
ζπλεξγαηηθή, επέιηθηε κάζεζε θαη ηελ αλνηρηή αληαιιαγή εθπαηδεπηηθψλ
πξαθηηθώλ πνπ βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επσθειεζνχλ απφ ηηο θαιχηεξεο
ηδέεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Μπνξεί επίζεο λα αλαπηπρζεί θαη λα ζπκπεξηιάβεη λέεο
πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε, ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε..».
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Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ, φηη ην ζέκα δελ είλαη ζηελά δήηεκα δεκηνπξγίαο πιηθνχ.
Αληίζεηα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ην πιαίζην λα δηεπξπλζεί ε δεκηνπξγία, παξνρή
θαη πηζηνπνίεζε γεληθφηεξσλ θαη νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο.
Ζ ζπλεξγαηηθφηεηα κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο,
Κξάηε, Δθπαηδεπηηθνχο Οξγαληζκνχο, Δθπαηδεπηέο, Δθπαηδεπφκελνπο. ην επίπεδν
ησλ εθπαηδεπηψλ, ε ζπλεξγαηηθφηεηα δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο
νκαδηθήο/ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο πιηθνχ αιιά ζην ζπλδπαζκφ θαη άιισλ
παξακέηξσλ φπσο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη, ηερληθέο δηδαθηηθήο θιπ. πνπ κε
θαηάιιειεο ζπλέξγεηεο κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζην λα πινπνηεζνχλ πνιχ
ελδηαθέξνπζεο δξάζεηο ηφζν ζε επίπεδν εθπαηδεπηψλ φζν θαη εθπαηδεπφκελσλ, πάληα
κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ΑΔΠ θαη ηελ ππνζηήξημε θαηάιιεισλ δνκψλ θαη ππνδνκψλ.

1.4. ηξαηεγηθέο γηα ηε Νέα Δπνρή ζηελ Δθπαίδεπζε
Οη λέεο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ρψξν ηεο κάζεζεο αθνξνχλ ην ζχλνιν
ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο (Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα, Σξηηνβάζκηα), ηε κε ηππηθή
εθπαίδεπζε δειαδή άιινπο θνξείο πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, θαζψο
θαη ηελ άηππε εθπαίδεπζε.
Σν ζέκα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηε Νέα Δπνρή απαζρνιεί φινπο ηνπο
θνξείο εθπαίδεπζεο θαη θπζηθά θαη ηα παλεπηζηήκηα. Πξνθεηκέλνπ νη θνξείο λα
πξνρσξήζνπλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ κέιινληνο ηνπο, ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ ζέκαηα
πνπ πξέπεη λα εμεηαζζνχλ γηα ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, πνπ ηα πεξηζζφηεξα είλαη ιίγν
πνιχ θνηλά γηα φινπο:
- Νέν Όξακα: Απαηηείηαη ε Γεκηνπξγία Οξάκαηνο. Ζ αλνηθηή εθπαίδεπζε
γεληθά παξνπζηάδεη κηα κνλαδηθή επθαηξία λα βνεζεζεί ν θφζκνο λα βγεη
απφ ηε κηδέξηα θαη ηε θηψρεηα, δίλνληαο ζε αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ ηελ
επθαηξία, ηε δπλαηφηεηα λα κνξθσζνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ Thomas
Friedman, αξζξνγξάθν ζηνπο New York Times [18]. Απηφ είλαη πνιχ
κεγάιν φξακα θαζψο αιιάδεη ην παξάδεηγκα ζε παγθφζκην επίπεδν. Έμη
ρξφληα πεξίπνπ κεηά ηελ πξψηε πξνζπάζεηα γηα καδηθήο θιίκαθαο
αλνηθηνχ πεξηερνκέλνπ καζήκαηα, ππάξρεη αξθεηή εκπεηξία θαη κπνξεί λα
εθηηκεζεί αλ πξάγκαηη βνήζεζε ηνλ θφζκν λα βγεη απφ ηε θηψρεηα.
χκθσλα κε ηηο ελδείμεηο, θαίλεηαη φηη κπνξνχκε λα πάκε πξνο ηα εθεί αλ
γίλεη αληηιεπηή ε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, παξφιν πνπ ηα πξάγκαηα
απέρνπλ αθφκα απφ απηφ πνπ παξνπζίαδε ην άξζξν σο πξννπηηθή. Σα
αλνηθηά καζήκαηα πνπ παξέρνπλ ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα είλαη έλα
ηεξάζηην επίηεπγκα ηφζν ησλ παλεπηζηεκίσλ φζν θαη ησλ ζπληειεζηψλ
ηεο δξάζεο. Γεκηνχξγεζε φξακα θαη παξέζπξε πνιινχο απφ ην ρψξν λα
ζπκκεηέρνπλ.
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- Online Δθπαίδεπζε: Σν ζέκα ηεο online εθπαίδεπζεο είλαη θξίζηκν γηα
ηνλ θαηλνχξγην ξφιν ησλ παλεπηζηεκίσλ. ε κηα ζρεηηθά πξφζθαηε
έθζεζε γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ ακεξηθάληθσλ θπξίσο παλεπηζηεκίσλ
αλαθέξεηαη πσο ην 70% πεξίπνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ βιέπνπλ φηη ην ζέκα
ηεο online εθπαίδεπζεο είλαη θξίζηκν γηα ηνλ θαηλνχξγην ηνπο ξφιν [19].
- Δθαξκνγή ζε παγθόζκηα θιίκαθα: Ζ ράξαμε κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο δελ
είλαη κφλν δήηεκα ηεο Διιάδνο ή ηεο Δπξψπεο αιιά παγθφζκην. Απηφ
εκπεξηέρεη ζέκαηα πνιπγισζζηθφηεηαο, πνιπ-πνιηηηζκηθά θιπ.
- Πηζηνπνίεζε: Αιιάδεη ε έλλνηα ηνπ ηη ζεκαίλεη πηζηνπνίεζε, ηη ζεκαίλεη
πηπρίν.
- Οξγάλσζε ηεο Δθπαίδεπζεο: Θα πξέπεη λα επαλεμαηαζζεί ην ηη
ζεκαίλεη νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε.
- Ρόινη: Δπαλεμέηαζε θαη νξηζκφο Ρφισλ. Πνηνο είλαη ν δάζθαινο; ηαλ
θάπνηνο εθπαηδεπηήο θάλεη κάζεκα θαη ν θνηηεηήο ηνπ κπνξεί λα βξεη
θαιχηεξν πεξηερφκελν ζε θάπνην απφ ηα αλνηθηά δηαδηθηπαθά καζήκαηα,
είλαη εχινγε ε αλεζπρία κήπσο ράλεη ην ξφιν ηνπ, ή κήπσο πξέπεη λα ηνλ
επαλανξίζεη.
- Δθπαηδεπηηθό Πεξηερόκελν θαη Μέζα. Ζ απφζηαζε αλάκεζα ζηηο
δεκνθηιείο πιαηθφξκεο φπσο είλαη ηα coursera, edx, udacity θιπ θαη ζηηο
άιιεο είλαη κεγάιε. Δπίζεο νη ηα αληίζηνηρεο Δπξσπατθέο είλαη πνιχ
θησρέο. Ζ Δπξψπε θηλδπλεχεη λα κείλεη πίζσ αλ ζπλερίζεη λα θηλείηαη κε
ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θηλείηαη ζήκεξα. Απηά ηα θαηλφκελα νθείινληαη ζε πην
βαζείο ίζσο ιφγνπο θαη αηηίεο πνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ. ηελ
Διιάδα ην open eclass θάλεη κηα πξνζπάζεηα πνιχ αμηέπαηλε, αιιά γεληθά
είλαη πάξα πνιχ πίζσ ζε ιεηηνπξγηθφηεηα, ζε πεξηερφκελν, ζε πξνβνιή
ελψ ε απφζηαζε θαη απφ ηε κεξηά απηψλ πνπ παξάγνπλ πιηθφ επίζεο
κεγαιψλεη.
- πκκεηνρή:
o Πνζνζηφ Δγθαηάιεηςεο. ηα MOOC ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ
πνπ ηειεηψλνπλ ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ εγγξάθνληαη είλαη θάπνπ
ζην 10 κε 15%.
o Πεξίπνπ ην 1/3 ζπκκεηέρεη ζηνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο ζπδήηεζεο,
θφξα θιπ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά ηα καζήκαηα.
o Πξνθίι ζπκκεηερφλησλ: Σα καζήκαηα βνεζνχλ πεξηζζφηεξν
αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ήδε έλα γλσζηηθφ επίπεδν-status, λα
εθπαηδεπηνχλ θαη λα πξνρσξήζνπλ γξεγνξφηεξα θαη φρη ηφζν ην
κεγάιν γεληθφ πιήζνο αλζξψπσλ θαη ίζσο ν ιφγνο γηα απηφ πξέπεη
λα αλαδεηεζεί. Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε
ζπκκεηέρνπλ πάξα πνιχ ζηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα, πνιχ
πεξηζζφηεξν ζε αλαινγία απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Οη
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-

-

-

-

-

άλζξσπνη πνπ έρνπλ ήδε έλα πηπρίν πνπ είλαη εηδηθνί ζε έλα
αληηθείκελν ζπκκεηέρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην «θησρφ
θφζκν» πνπ έιεγε ν Friedman ζην άξζξν ηνπ.
Δξγαζηαθέο Πξνθιήζεηο θαη Αιιαγέο: Ζ λέα επνρή κπνξεί λα θαίλεηαη
ζε θάπνηνπο ηξνκαθηηθή. Κάπνηνη θνβήζεθαλ φηη κηα ηέηνηα δξάζε κπνξεί
αθφκα θαη λα νδεγήζεη ζηελ απψιεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο. Απηφ, δελ είλαη
ειιεληθφ θαηλφκελν αιιά παγθφζκην, θαζψο δάζθαινη απφ φιεο ηηο
βαζκίδεο αλεζπρνχλ πνιχ.
Κόζηνο Αλάπηπμεο: Έλα απφ ηα κεγάια παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο πνπ
ζπκβαδίδεη κε ηα ακεξηθάληθα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη ην EPFL, ην
Παλεπηζηήκην ηεο Λσδάλεο. Οη άλζξσπνη πνπ ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ
πξνζπάζεηα πεξηγξάθνπλ πφζν δχζθνιε θαη επίπνλε είλαη ε δηαδηθαζία λα
ρηίζεηο έλα θαιφ δηαδηθηπαθφ κάζεκα [20]. Οη πφξνη, ε πξνζπάζεηα πνπ
απαηηνχληαη, ηα ζπλεξγεία πνπ πξέπεη λα δνπιεχνπλ γηα λα θηηάμνπλ απηφ
ην έλα κάζεκα είλαη ηεξάζηηα. ην EPFL απαηηνχληαη ηεξάζηηα πνζά γηα
λα ρηηζηεί ην έλα κάζεκα, δηαζέηνπλ γξακκή παξαγσγήο, δχζθνιεο θαη
επίπνλεο δηαδηθαζίεο.
Απνδνηηθόηεηα: Σν EPFL επελδχεη θαη νη άλζξσπνη ηνπ ζπκκεηέρνπλ
γηαηί πηζηεχνπλ ζε απηή ηε δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζέινπλ λα
παίδνπλ έλα ηέηνην ξφιν ζε παγθφζκην επίπεδν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα
λα εγνχληαη παγθφζκηα ζε καζήκαηα ζηε γαιιηθή γιψζζα απηή ηε
ζηηγκή, ελψ παξέρνπλ θαη αξθεηά ζηελ αγγιηθή θαη επίζεο ζπκκεηέρνπλ
ζε κεγάιεο πιαηθφξκεο φπσο ην Coursera πνπ μεθίλεζε απφ ην Stanford
θαη ην Edx πνπ είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ Harvard & MIT.
Παξαθνινύζεζε/Δγθαηάιεηςε Μαζεκάησλ: Σν Future Learn, κηα
αγγιηθή πξνζπάζεηα αληίζηνηρεο πιαηθφξκαο κε ζπκκεηνρή πνιιψλ
βξεηαληθψλ παλεπηζηεκίσλ, δεκνζίεπζε θάπνηα ελδηαθέξνληα ζηαηηζηηθά
γηα ην πψο ρξεζηκνπνηνχληαη απηά ηα καζήκαηα. Έηζη, μέξνπκε φηη ζηα
κεγάια MOOC ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ ηειεηψλνπλ ζε ζρέζε κε
απηνχο πνπ εγγξάθνληαη είλαη θάπνπ ζην 10 κε 15%. Καη πεξίπνπ ην 1/3
ζπκκεηέρεη ζηνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο ζπδήηεζεο, θφξα θιπ πνπ
πεξηέρνληαη ζε απηά ηα καζήκαηα.
πκπιεξσκαηηθή Δθπαίδεπζε: Μηα ζρεηηθή δηάζηαζε πνπ ίζσο έρεη
πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ζε κηθξφηεξνπο θνξείο εθπαίδεπζεο είλαη απηή
ησλ Μηθξψλ Ηδησηηθψλ Γηαδηθηπαθψλ Μαζεκάησλ (SPOC). ε απηά, έλα
MOOC ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο πνπ
κπνξεί λα ζρεηίδεηαη είηε κε κηα νκάδα θνηηεηψλ ζε έλα παλεπηζηήκην,
π.ρ. ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ γηα κεηθηή κάζεζε φπνπ κεξηθά πξάγκαηα
γίλνληαη online θαη κεξηθά ζηελ ηάμε. Ή αθφκα ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο.
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- Γεκηνπξγία Κνηλνηήησλ Μάζεζεο: Μηα εηαηξεία ή έλαο νξγαληζκφο ζην
δεκφζην πνπ έρεη αλάγθε ζπλερνχο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερληθέο (SPOC) γηαηί ε θιίκαθα είλαη
κηθξφηεξε άξα κπνξεί εθεί λα ππάξρνπλ δηαζηάζεηο πνπ δελ βιέπνπκε ζηα
κεγάια MOOC φπσο είλαη ε πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία θαη ε θνηλφηεηα πνπ
ρηίδεηαη γχξσ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ.
- Μνληέια Μάζεζεο θαη Μέζνδνη: Ζ επίδξαζε ησλ ηερλνινγηψλ είλαη
ζεκαληηθή, γηα ηε δεκηνπξγία λένπ κνληέινπ πνπ αλαθέξεηαη θαη σο
«αληεζηξακκέλε ηάμε». ηελ παξαδνζηαθή ηάμε ν εθπαηδεπηήο θάλεη
δηάιεμε, ζεσξία, αλαζέηεη αζθήζεηο. Ο εθπαηδεπφκελνο ζην ζπίηη ηνπ
δνπιεχεη ηελ άζθεζε θαη επαλέξρεηαη γηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. Δάλ
ππάξρεη δηαζέζηκν online πιηθφ πνπ λα είλαη θαινχ επηπέδνπ θαη
αληίζηνηρεο γλσζηηθήο πεξηνρήο κε ηνπο ίδηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, δελ
ππάξρεη ιφγνο δηάιεμεο, ην κνληέιν απηφ θαηαξξέεη. Δίλαη πνιχ θαιχηεξα
λα ην κειεηήζεη ν εθπαηδεπφκελνο ζην ζπίηη, λα κάζεη απφ ην πιηθφ πνπ
παξέρεηαη δηαδηθηπαθά θαη ζηελ ηάμε ν ξφινο ην εθπαηδεπηή είλαη
δηαθνξεηηθφο. Ο εθπαηδεπφκελνο ζα πάεη ζηελ αίζνπζα γηα λα ζπδεηήζεη
ηελ εκπεηξία πνπ είρε.
- Κνηλσληθή Γηάζηαζε θαη Θεκειίσζε ηεο Μάζεζεο: Ο θαηαξηηδφκελνο
ζην ζπίηη ηνπ κε δηάζεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ επηζπκεί, δνπιεχεη κε ην πιηθφ,
ην μαλαβιέπεη φζν θαη φπνηε ρξεηαζηεί, θάλεη αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο.
Έρεη φιε απηή ηελ εκπεηξία λα πξνζπαζήζεη λα αληηιεθζεί ηηο βαζηθέο
έλλνηεο θαη ν πνιχηηκνο ρξφλνο ηεο ηάμεο ζα αθηεξσζεί γηα λα ζπδεηήζεη
πάλσ ζε απηά κε ην δάζθαιφ ηνπ θαη κε ηνπο άιινπο. Καη εδψ κπαίλεη ε
θνηλσληθή δηάζηαζε, ε κάζεζε είλαη θνηλσληθά ζεκειησκέλε θαη
πξνθχπηεη απφ εκπεηξία ζπδήηεζεο, δηαιφγνπ, επηθνηλσλίαο.
- Νέν Πιαίζην Μάζεζεο: Γηα λα ππνζηεξηρζεί ε Αλνηθηή πλεξγαηηθή
Μάζεζε, ζα πξέπεη λα θηηαρηεί έλα πιαίζην. Καη απηφ ην πιαίζην ίζσο
κπνξεί λα ην πξνζδηνξίζνπλ θαη ηα λέα κέζα πνπ δηαηίζεληαη. Σα κέζα
είλαη θξίζηκα αιιά δελ ππάξρεη θίλδπλνο λα αληηθαηαζηήζνπλ ή λα
θαηαξγήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηή, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα
βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα καζαίλνπλ θαιχηεξα κέζσ ηεο
αιιειεπίδξαζεο. Ζ αληεζηξακκέλε ηάμε πηζαλφλ λα είλαη κηα ηέηνηα
πξνζέγγηζε.
- Σερλνινγηθέο Αιιαγέο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο: Ζ έθζεζε Horizon
Report γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ NMC (New Media Consortium) [21] πνπ
εθδφζεθε κέζα ζην 2017, πεξηγξάθεη ηηο ηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο ζε
παγθφζκην επίπεδν θαη δίλεη ηνπο άμνλεο ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε πνπ θηλείηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία:
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o Πξνώζεζε Καηλνηνκίαο: Βαζηθφ αηηνχκελν ε επηθπξηαξρία ηεο
θνπιηνχξαο ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ πξνζπάζεηα πξέπεη λα είλαη λα
πεξάζνπκε ζηνπο λένπο αλζξψπνπο ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηνληαη
έμσ απφ ηα ζπλεζηζκέλα, λα θάλνπλ θάηη λέν πνπ δελ ππάξρεη.
Γηφηη ε θξαηνχζα θαηάζηαζε είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο
είλαη ηειείσο «κέζα ζην θνπηί», ζθέθηνληαη πεξίπνπ κε ηνλ ίδην
ηξφπν. Ζ εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο δελ έρεη ζπλήζσο θαηλνηνκία,
γίλεηαη κε έλαλ πνιχ παξαδνζηαθφ ηξφπν.
o Υξήζε ζπλζεηόηεξσλ κνληέισλ κάζεζεο: Υξεηάδνληαη
εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ
επίιπζε
πξνβιεκάησλ,
ηε
ζπλεξγαηηθφηεηα
θαη
ηελ
απηνθαζνδεγνχκελε κάζεζε. Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα
κπνξνχλ λα θάλνπλ μεθάζαξεο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ χιε ηνπο
θαη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ηερληθέο φπσο ηα project-based learning, challengebased learning, inquiry-based learning, θιπ.
o Δπηθέληξσζε ζηε κέηξεζε ηεο κάζεζεο: Κπξηφηεξν φρεκα είλαη
ηα learning analytics θαη νη ηερληθέο data mining.
o Δπαλαζρεδίαζε ησλ ρώξσλ εθπαίδεπζεο θαη γεληθόηεξσλ
Τπνδνκώλ: Μηα απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο λέαο επνρήο είλαη
ε επαλαζρεδίαζε ησλ ρψξσλ εθπαίδεπζεο. ε κηα έθζεζε απφ ην
NMC (κπαίλεη ζε πςειή πξνηεξαηφηεηα ε επαλαζρεδίαζε ηνπ
ρψξνπ, δηφηη νη ηερλνινγίεο πιένλ είλαη κέζα ζηε δηαδηθαζία θαη
ζην παλεπηζηήκην θαη έμσ, νπφηε ν ρψξνο είλαη έλα ζέκα.
o Σύπνη θαη Μνξθέο Δθπαίδεπζεο: Καηάιιεινο ζρεδηαζκφο
κεηθηήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηα ζεηηθά ζεκεία ηφζν
ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ζηελ αίζνπζα φζν θαη ηεο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.
πλεξγαηηθή κάζεζε. Οη ζεσξίεο ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ είλαη γλσζηέο,
αιιά δελ είλαη κφλν ζεσξίεο είλαη θαη πξαθηηθή. πλεξγαζία-πλέξγεηα: Κεληξηθφο
πξνβιεκαηηζκφο είλαη ην πψο νξγαλψλεηαη κηα δξάζε έηζη ψζηε λα αλαγθάζεη ηνπο
επηκνξθνχκελνπο, έζησ θαη ζε κηα online θνηλφηεηα λα κάζνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν.
Θέινπκε λα επηθνηλσλήζνπλ, λα εθθξάζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ ηε ζθέςε ηνπο, λα
ζπλεξγαζηνχλ [22][23]. Πξέπεη λα απαληήζνπκε ζε εξσηήκαηα φπσο πψο νη
άλζξσπνη ζπλεξγάδνληαη, πψο πξνθχπηνπλ ζπγθξνχζεηο απφ ηε ζπλεξγαζία απηή,
πσο ιχλνληαη νη ζπγθξνχζεηο, πψο επηθνηλσλνχλ ηελ άπνςή ηνπο, πψο ηειηθά
καζαίλνπλ. Κεληξηθνί άμνλεο ε ηνπνζέηεζε ηνπ καζεηή ζην θέληξν, ε έκθαζε ζηελ
δηάδξαζε, ε εξγαζία ζε νκάδεο θαη ε αλάπηπμε ιχζεσλ ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα.
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- Δξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο. Τπάξρνπλ αξθεηά
εξγαιεία:
o πλεξγαηηθά δηαγξάκκαηα, ελλνηνινγηθνί ράξηεο, γξαθήκαηα, νη
δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα πάξνπλ δηαγξακκαηηθφ ραξαθηήξα θαη λα
γίλνπλ πην ζπγθεθξηκέλεο θαη πην θαηαλνεηέο. ην ζπλεξγαηηθφ
ρηίζηκν ελφο δηαγξάκκαηνο δχν ή πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη
κνηξαδφκελνη έλαλ θνηλφ ρψξν είηε κε θπζηθφ ηξφπν είηε κέζσ
δηθηχνπ θηηάρλνπλ απφ θνηλνχ κηα αλαπαξάζηαζε θάπνηνπ
ζέκαηνο.
o Δθηφο απφ ηε δηαγξακκαηηθή, κηα νκάδα αλζξψπσλ κπνξεί
ζπλεξγαηηθά λα ρηίζεη βήκα βήκα θαη κέζα απφ ζπγθξφηεζε
θεηκέλνπ, wikis.
o Τπάξρνπλ ηζηφηνπνη φπσο ζην [24] πνπ παξέρεη 10 εξγαιεία γηα
δηάθνξεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο. Μηα αθφκα δνπιεηά πνπ αμίδεη λα
αλαθεξζεί είλαη απφ ηνλ Ζιία Καξαζαββίδε θαζεγεηή ζην
παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο πνπ έρεη κειεηήζεη ηε ρξήζε ηνπ Wiki
ζηε κάζεζε θαη έρεη δηάθνξα θαηλφκελα εθεί θαη δηάθνξα
πξνβιήκαηα [25].
- Πνηόηεηα-Απνηειεζκαηηθόηεηα Αλνηθηώλ Μαζεκάησλ: Μηα δηάζηαζε
πνπ επίζεο αμίδεη λα κειεηεζεί κε βάζε κεηξηθέο instructional design
quality είλαη ηη πνηφηεηα έρνπλ ηα MOOCs. H δνπιεηά ησλ Margaryan A.
et.al. ηνπ 2015 [26] φξηζε δέθα άμνλεο, δέθα ραξαθηεξηζηηθά θαη κειέηεζε
πεξίπνπ 76 επηιεγκέλα κε ηπραίν ηξφπν δηαδηθηπαθά καζήκαηα. Ζ κειέηε
έθαλε κηα αμηνιφγεζε αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαθηηθήο
πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζνχλ. Σα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά, γηαηί
είλαη αξλεηηθά, είλαη πνιχ θαθή ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Δλδεηθηηθά,
πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα:
o Δπηηξέπνπλ αλαζηνραζκφ θαη ζπδήηεζε πάλσ ζηε λέα γλψζε πνπ
απνθηηέηαη. Μεηξήζεθε φηη κφλν 7 ζηα 76 ην παξείραλ.
o Καιιηεξγνχλ ην ρηίζηκν ηεο ιχζεο απφ έλαλ εθπαηδεπφκελν κε βάζε
κηα ιχζε πνπ δφζεθε απφ έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ. Μεηξήζεθε φηη ην
πινπνηνχζε κφλν 1 ζηα 76.
o Απαηηνχλ ηε ζπλεξγαζία. Μεηξήζεθαλ 8 ζηα 76.
Γίλεηαη ζπλεπψο αληηιεπηφ φηη κε βάζε ηνπο θαλφλεο γηα ην πψο
ζρεδηάδεηαη έλα θαιφ κάζεκα ηα πεξηζζφηεξα απνηπγράλνπλ. Χζηφζν δελ
ζεκαίλεη φηη είλαη απνηπρεκέλα ζε άιιεο δηαζηάζεηο, ζίγνπξα έρνπλ κηα
πξνζθνξά, αιιά νη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλεξγαζία δελ
έρνπλ ηχρεη αξθεηήο πξνζνρήο.
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Έλαο θχξηνο ιφγνο γηα απηφ είλαη ε κεγάιε θιίκαθαο ησλ καζεκάησλ, γηα
παξάδεηγκα φηαλ απεπζχλνληαη ζε 10.000 θνηηεηέο, ππάξρεη έλα ζέκα ζην
πψο ζα κεηαθεξζνχλ απηνχ ηνπ ηχπνπ νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζε φιε ηελ
νκάδα.
- πλεξγαηηθά Μνληέια Μάζεζεο: Έλα άιιν κνληέιν πνπ ελδηαθέξεη
είλαη ε ζρέζε πνπ έρεη ε ζπλεξγαζία κε ηε κάζεζε. ε απηφ απαληνχλ νη
Chi & Wylie ην 2014, κε ην κνληέιν ICAP [27]. Σν κνληέιν
θαηεγνξηνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε αλνηθηά δηαδηθηπαθά
καζήκαηα, ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο. Δίλαη νη interactive, constructive,
active θαη passive εθπαηδεπφκελνη:
 Interactive είλαη νη καζεηέο κε δεκηνπξγηθή θαη
λνεκαηνδνηεκέλε ζπκκεηνρή θαη φρη απιφ κνίξαζκα
πιεξνθνξίαο.
 Constructive είλαη νη καζεηέο πνπ πξνζθέξνπλ θαη παξάγνπλ
λέα γλψζε πέξαλ ηνπ καζήκαηνο.
 Active είλαη νη καζεηέο πνπ επηδεηθλχνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή
ζηε κάζεζε
 Passive είλαη νη καζεηέο πνπ ιακβάλνπλ απιά πιεξνθνξία
ρσξίο λα έρνπλ άιιε ζπκκεηνρή.
Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζπκκεηνρή ζπλδέεηαη άκεζα κε ην καζεζηαθφ
απνηέιεζκα, αθνχ φζν πεξηζζφηεξν ζπκκεηέρεη, ελεξγεί θάπνηνο,
ηφζν πεξηζζφηεξν καζαίλεη. Γίλεηαη επνκέλσο πξνθαλέο ην
θίλεηξν ζρεδηαζκνχ καζεζηαθψλ δξάζεσλ κε ηελ ζπλεξγαηηθή
δηάζηαζε.
- Μεηαζρεκαηηζκόο LMS ζε ζπζηήκαηα ζπκβαηά κε MOOCs Έλα
ηειεπηαίν ζέκα ζρεηηθφ κε ηηο ζηξαηεγηθέο είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ
πιαηθνξκψλ LMS ζε ζπζηήκαηα ζπκβαηά κε MOOC. Ήδε έρεη ιεθζεί ε
απφθαζε λα κεηαηξαπεί ην Moodle ζε ζχζηεκα MOOC-oriented. Αθφκα,
ππάξρεη ε πξνζέγγηζε ηνπ open edX πνπ ην ρξεζηκνπνίεζε ε Κξήηε,
θαζψο θαη ην κνληέιν ηνπ Udemy πνπ αμίδεη λα ην δνχκε πην πξνζεθηηθά.
Απνηειεί έλα share economy κνληέιν ζηε ινγηθή ηνπ Uber, AibnB θιπ,
αλνηθηφ φπνπ ν θαζέλαο πνπ έρεη κηα ηδέα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κπνξεί λα ζηήζεη εθεί έλα κάζεκα, ειεχζεξα θαη
είηε λα ρξεψλεη ή λα ην αθήζεη ειεχζεξν.
ια απηά ηα κνληέια θαη νη παξάκεηξνη πνπ αλαθέξζεθαλ κπνξνχλ ελδεηθηηθά λα
βνεζήζνπλ ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Αλνηθηή πλεξγαηηθή Μάζεζε.
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1.5. Δπξσπατθό Θεζκηθό θαη Ννκηθό Πιαίζην
Σν ζέκα ηνπ αλνηθηνχ θαη εηδηθφηεξα ηεο «νηθνινγίαο» ησλ αλνηθηψλ, είλαη έλα ζέκα
γηα ην νπνίν πξηλ πεξίπνπ δχν δεθαεηίεο δελ ππήξρε θακία πνιηηηθή αιιά ζήκεξα
ππάξρνπλ πνιιέο. Λφγσ ηνπ φηη νη πνιηηηθέο έρνπλ μεθηλήζεη απφ δηαθνξεηηθέο
αθεηεξίεο θαη απφ πνιινχο θνξείο, πνιχ ζπρλά δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ή δελ είλαη
θαλεξφ πψο φιεο κπνξνχλ λα θαηαηείλνπλ ζε έλα θνηλφ ζηφρν.
Ξεθηλψληαο λα κηιά θάπνηνο γηα ηα ζέκαηα απηά ζπρλά ηείλεη λα επηθεληξψλεηαη ζην
εηδηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Διιάδα, φηαλ κηιάκε γηα αλνηθηά δεδνκέλα νη
πεξηζζφηεξνη ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζηνλ ειιεληθφ λφκν 4305 (Ν. 4305 ΦΔΚ Α
237/31.10.2014) ή ζηε ζρεηηθή επξσπατθή νδεγία ηνπ 2013, ηελ νδεγία γηα ηελ
πεξαηηέξσ ρξήζε ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο.
Αληίζηνηρα φηαλ θάπνηνο κηιά γηα αλνηθηή επηζηήκε, ηείλεη λα επηθεληξψλεηαη ζηηο
πνιηηηθέο ηεο αλνηθηήο επηζηήκεο θαη εηδηθφηεξα ζην πψο ζα κεηαθνξηψλεηαη πιηθφ
ζηα απνζεηήξηα, πψο ζα επηηξαπεί νη δεκνζηεχζεηο λα είλαη αλνηθηέο, θιπ. Υάλεηαη
φκσο θάηη ην νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ πιένλ, θαη πνπ εδψ θαη έλα ρξφλν έρεη
απνθξπζηαιισζεί ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη ε 5ε ειεπζεξία. Γειαδή ζε επξσπατθφ
επίπεδν ε πξαθηηθή έρεη θζάζεη ζε έλα ζεκείν ζην νπνίν ε ειεχζεξε δηαθίλεζε ηεο
πιεξνθνξίαο αληηκεησπίδεηαη σο ζεκειηψδεο ειεπζεξία ηνπ επξσπατθνχ ζεζκηθνχ
νηθνζπζηήκαηνο.
πσο ινηπφλ ππάξρνπλ νη ηέζζεξεηο βαζηθέο ειεπζεξίεο ηεο θίλεζεο αγαζψλ,
πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη αλζξψπσλ εκθαλίδεηαη θαη απηφ πνπ ιέκε «5ε Διεπζεξία».
Σα ζρεηηθά θείκελα θαη ε πξφηαζε θαλνληζκνχ γηα ηελ «ειεχζεξε δηαθίλεζε ηεο κε
πξνζσπηθήο πιεξνθνξίαο» ηεο ΔΔ δίλνληαη ζην [38].
Ζ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηεο κε πξνζσπηθήο πιεξνθνξίαο έρεη σο ζηφρνπο:
■ Αχμεζε ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ηδησηψλ, δεκνζίνπ θαη
αθαδεκατθνχ ηνκέα
■ Γηαζεζηκφηεηα Γεδνκέλσλ ζηηο Αξκφδηεο Αξρέο
■ Μείσζε λνκνζεηηθψλ εκπνδίσλ
■ Γεκηνπξγία πξνηχπσλ λνκηθψλ ζπκθσληψλ
■ Μεηαθνξά Γεδνκέλσλ, Δλίζρπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (επέθηαζε ηνπ
European Interoperability Framework)
■ Απνζήθεπζε θαη δηακνηξαζκφο, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
■ Δληαίν ζεκείν Πξφζβαζεο
Ζ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηεο κε πξνζσπηθήο πιεξνθνξίαο δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλε,
νχηε εμεηδηθεπκέλε ζηελ Δθπαίδεπζε αιιά πνιιέο πνιηηηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα
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ηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ (πρ. Digital Single Market) έρνπλ θαηαιήμεη λα
ζηαδηαθά λα απνηεινχλ, είηε ζθιεξέο είηε ήπηεο γεληθέο πνιηηηθέο. θιεξέο κε ηελ
έλλνηα φηη έρνπλ λνκνζεηηθά θείκελα απφ πίζσ ηνπο, ήπηεο κε ηελ έλλνηα φηη έρνπλ
κφλν πνιηηηθά θείκελα θαη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία. Σν ζέκα απηφ έρεη θηάζεη ζηηο
κέξεο καο λα βξίζθεηαη ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε λα κπνξνχκε πιένλ λα κηιήζνπκε γηα
ηελ 5ε ειεπζεξία, δειαδή ηελ ειεπζεξία δηαθίλεζεο πιεξνθνξίαο κέζα ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Με ηελ πξνψζεζε απηήο επηηπγράλνληαη ηα θάησζη:






Γηαθάλεηα. Ζ αλνηθηή δηάζεζε πεξηερνκέλνπ ην νπνίν παξάγεηαη ζηε
Γηνίθεζε αιιά θαη ζηνλ Αθαδεκατθφ θαη Δξεπλεηηθφ ρψξν καδί κε ηηο έλλνηεο
ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αλνηθηήο επηζηήκεο παξνπζηάδνπλ θνηλά
ζηνηρεία θαη εληάζζνληαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πνιηηηθψλ. Σν εξεπλεηηθφ
θέληξν «Αζελά» ζπκκεηέρεη ζην πιαίζην ελφο επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ
European Open Science Cloud πνπ έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ην ηνπίν
ησλ πνιηηηθψλ.
Μείσζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνύ θόζηνπο δηαλνκήο ηεο πιεξνθνξίαο. ε
κηθξν-επίπεδν αληηκεησπίδεη ηελ αλάγθε λα κεησζεί ην ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο.
Γηα παξάδεηγκα, έρεη ππνινγηζηεί απφ αξθεηέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηελ
ηειεπηαία νθηαεηία, φηη ην θφζηνο πνπ έρεη ην θξάηνο λα δηαλέκεη ηελ
πιεξνθνξία ηνπ κε ηίκεκα, είλαη κεγαιχηεξν απφ νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ
πξνθχπηεη. Μπνξεί λα αλαθεξζεί σο παξάδεηγκα γηα ηελ Διιάδα ην Δζληθφ
Σππνγξαθείν. Σν 2010 ππνινγίζηεθε φηη ην λα πνπιάεη ηα ΦΔΚ θφζηηδε
θάπνπ ζηηο 300.000 επξψ ην ρξφλν ελψ ην φθεινο πνπ είρε απφ απηφ ήηαλ
ιηγφηεξν απφ 100.000. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξηλ αθφκα θαη
απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία ηνπ 2013 γηα ηε δεκφζηα πιεξνθνξία ε
Διιάδα άλνημε ηελ πιεξνθνξία ηνπ εζληθνχ ηππνγξαθείνπ. Δπίζεο
δεκηνχξγεζε ηε Γηαχγεηα πξηλ απφ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο ΔΔ.
Σν δήηεκα απηφ νδήγεζε ζε κηα ζεηξά απφ κειέηεο ελφςεη ηεο αλαζεψξεζεο
ηεο νδεγίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο θαη νη
κειέηεο απηέο ιίγν πνιχ θαηέηεηλαλ ζην ίδην απνηέιεζκα φηη είλαη πην αθξηβφ
λα πιεξψλεζαη γηα λα πνπιάο δεκφζηα πιεξνθνξία, ράξηεο, λφκνπο,
δεκνγξαθηθή πιεξνθνξία θιπ. παξά λα ηε δίλεηο ειεχζεξε.
Παξαγσγή αμίαο. Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη φηη ε ξνή
πιεξνθνξίαο παξάγεη αμία. Απηφ πιένλ είλαη θνηλή γλψζε. Οη πεξηζζφηεξεο
εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη έρνπλ γεσγξαθηθά δεδνκέλα ή δεδνκέλα
θίλεζεο βαζίδνληαη ζε δεκφζηα πιεξνθνξία. Γηα παξάδεηγκα, πνιιή απφ ηελ
πιεξνθνξία πνπ δίλεη ε Google ζε ζρέζε κε ηηο ζπγθνηλσλίεο πξνέξρεηαη απφ
δεκφζηα πιεξνθνξία. Απηέο φιεο νη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζα ήηαλ
αδχλαην λα θηηαρηνχλ ρσξίο λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε απηή ηελ πιεξνθνξία.
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Βειηίσζε Έξεπλαο-Πνηόηεηα-Δπαιεζεπζηκόηεηα. Δίλαη γεγνλφο φηη νη
πνιηηηθέο γηα ηελ αλνηθηή έξεπλα θαη ηελ αλνηθηή επηζηήκε δελ είραλ σο
ζηφρν ην λα παξάγνπλ αμία ή ηε κείσζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο φπσο νη
πνιηηηθέο γηα ηα δεκφζηα δεδνκέλα αιιά αληίζεηα είραλ θπξίσο σο ζηφρν λα
παξάγνπλ θαιχηεξε έξεπλα.
Γηα παξάδεηγκα, εάλ γίλεη έλα πείξακα θαη ζέινπκε λα απνδείμνπκε ηελ
ππφζεζε κε εκπεηξηθά δεδνκέλα έλα επίπεδν είλαη λα ην δεκνζηεχζνπκε ζε
έλα άξζξν έρεη έλα βαζκφ αμηνπηζηίαο. κσο έλα αλψηεξν επίπεδν ζα ήηαλ λα
δίλακε θαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, δειαδή ηηο κεηξήζεηο πνπ θάλακε ηα
κεζνδνινγηθά βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε θιπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα
κπνξνχζε έλαο ηξίηνο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη, λα ην εμεηάζεη θαη θαηά
ζπλέπεηα λα επαιεζεχζεη ή λα δηαςεχζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο.
Ζ αλνηθηή επηζηήκε γίλεηαη γηα ιφγνπο πνπ θπξίσο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
επαιεζεπζηκφηεηα ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαη ηελ
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε κνξθή άξζξσλ έηζη ψζηε λα δηαρέεηαη ε
επηζηεκνληθή γλψζε ζε ζρέζε κε ηα ίδηα ηα άξζξα.



Νέεο Αλαπηπμηαθέο Πνιηηηθέο. Ζ θαηάιιειε ζχλζεζε ησλ παξαπάλσ
δηαζηάζεσλ νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλα αλαπηπμηαθά κνληέια πνπ αθνινπζνχλ
ην κνληέιν ηεο ηξηπιήο έιηθαο, δειαδή ηεο ζπλεξγαζίαο δεκνζίνπ ηνκέα,
ηδησηηθνχ ηνκέα θαη εξεπλεηηθνχ-αθαδεκατθνχ ηνκέα.
Παξάδεηγκα απνηειεί ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο
φπνπ:
- ε δηαθάλεηα θαη ε ζπκκεηνρηθή ινγνδνζία πνπ αθνξά θπξίσο ηνλ ηξφπν
πνπ ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ε δεκφζηα δηνίθεζε θαη νη ηξεηο εμνπζίεο κέζα
ζε έλα θξάηνο.
- ε κείσζε ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο θαη ε παξαγσγή αμίαο, πνπ αθνξά ηε
ρξήζε δεκφζηαο πιεξνθνξίαο γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα
- ε βειηίσζε ηεο έξεπλαο πνπ αθνξά θπξίσο ηνπο επηζηήκνλεο
κπνξεί λα νξίζνπλ ηε ζχλζεζε ελφο λένπ κνληέινπ έμππλεο εμεηδίθεπζε πνπ
ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θάπνηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία
ζπλδέεηαη κε έληαζε γλψζεο, θαη κε θαηάιιειεο πνιηηηθέο απφ ην δεκφζην
ηνκέα. Μηα απινχζηεπζε ηνπ κνληέινπ ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο κπνξεί λα
πεξηγξαθεί σο εμήο: Έζησ γηα παξάδεηγκα φηη ζε θάζε πεξηθέξεηα ηνπ
θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ ππάξρεη κηα γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία φκσο
έρεη απφ πίζσ ηεο έληαζε γλψζεο ηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε ην πψο
θαιιηεξγείο ή πψο καδεχεηο ηα δεδνκέλα γηα ην ρσξάθη θαη ην ζπφξν θαη
ππνζηεξίδεηαη απφ δεκφζηεο πνιηηηθέο γηα ηε γεσξγία.
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Σα πέληε ζεκεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ, εθθξάδνληαη κε κηα ζεηξά απφ πνιηηηθέο πνπ
απνηεινχλ απηή ηε ζηηγκή ην νηθνζχζηεκα ησλ αλνηθηψλ πνιηηηθψλ ζε επξσπατθφ
επίπεδν.
Οξηδόληηεο Πνιηηηθέο. ηηο πνιηηηθέο πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά:












Φεθηαθέο πνιηηηθέο γηα ηελ εληαία ςεθηαθή αγνξά (Digital single market,
DSM), πνπ είλαη ε πξσηνβνπιία νκπξέια θάησ απφ ηελ νπνία έξρνληαη θαη
πινπνηνχληαη κηα ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο πνπ εμεγνχλ γηαηί κέζα απφ ηελ
αχμεζε ηεο δσήο ηεο πιεξνθνξίαο κπνξνχκε λα έρνπκε θαιχηεξα νηθνλνκηθά
θαη αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα αιιά θαη νπζηαζηηθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ
πνιίηε ζε απηέο.
Public Sector Information-PSI, πνπ αθνξά ζηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ηεο
δεκόζηαο πιεξνθνξίαο. εκεηψλεηαη φηη ε πνιηηηθή αλαθέξεηαη ζε πεξαηηέξσ
ρξήζε, ηα ηερληθά κέζα πνπ δίλεη ε ΔΔ πάλε έλα βήκα παξαπέξα θαη
αλαθέξνληαη ζε αλνηθηά δεδνκέλα. Τπάξρεη δηαθνξά. ια ηα αλνηθηά
δεδνκέλα ζπληζηνχλ πεξαηηέξσ ρξήζε δεκφζηαο πιεξνθνξίαο, ε πεξαηηέξσ
ρξήζε δεκφζηαο πιεξνθνξίαο δελ είλαη απαξαίηεηα αλνηθηά δεδνκέλα.
European Research Area – ERA ηεο ΔΔ, ε νπνία επηδηψθεη ν εξεπλεηήο λα
έρεη ηελ ίδηνπ ηχπνπ πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ΔΔ πξνθεηκέλνπ
λα έρεη πξφζβαζε ζε επηζηεκνληθή πιεξνθνξία, δεδνκέλα, ππεξεζίεο θαη
ππνδνκέο.
European Open Science Cloud, ε νπνία δελ είλαη ην θιαζηθφ ππνινγηζηηθφ
λέθνο φπσο ην θαηαλννχκε ηερληθά αιιά αθξηβψο ε ζηνίβα ησλ ππεξεζηψλ
ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππνδνκψλ απηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ
λα πινπνηείηαη απηή ε θνηλή πνιηηηθή ζε επξσπατθφ επίπεδν.
General Data Protection Regulation - GDPR, πνπ είλαη ν γεληθφο
θαλνληζκφο γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Απηφ
πνιχ ζπρλά ην βιέπνπκε σο έλα ξπζκηζηηθφ εξγαιείν πνπ πξνζηαηεχεη ην
ππνθείκελν επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Δίλαη γεγνλφο
φηη πξάγκαηη έρεη απηφ ην ραξαθηήξα αιιά αλ δηαβάζεη θαλείο ηελ αηηηνινγηθή
ηνπ ζα δεη φηη βαζηθφο ζηφρνο ηνπ είλαη λα απμήζεη ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ. Σν
ηειεπηαίν δείρλεη φηη αθφκα θαη λφκνη πνπ έρνπλ έλαλ πνιχ πεξηνξηζηηθφ
ραξαθηήξα νπζηαζηηθά είλαη πεξηνξηζκνί πνπ επηηξέπνπλ λα γίλεη θαιχηεξε ε
ξνή ηεο πιεξνθνξίαο.
Copyright Package, πνπ είλαη νη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία
πνπ πξνηείλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Δθεί πεξηέρεηαη έλα πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ θνκκάηη πνπ αθνξά ζηελ εμφξπμε θεηκέλνπ θαη δεδνκέλσλ θαη
νπζηαζηηθά επηηξέπεη λα γίλεηαη απηή ρσξίο λα δεηείηαη απεπζείαο άδεηα απφ
ην δεκηνπξγφ. ην ζέκα απηφ γίλεηαη κηα πνιχ έληνλε ζπδήηεζε. ην ΔΚΓΓΑ
έρνπλ ήδε γίλεη αξθεηέο ζπδεηήζεηο εηδηθφηεξα ζηα θνκκάηηα πνπ έρνπλ λα
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θάλνπλ κε ηε ρξήζε ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο ζην πιαίζην εξγαζηψλ γηα ηε
δηεξεχλεζε θαη αλαγλψξηζε ηεο πιεξνθνξίαο ψζηε λα εθπαηδεχνληαη νη
κεραλέο νη κεηαθξαζηηθέο.
Unitary Patent System, Παηέληεο, πνπ είλαη ιίγν πεξηθεξεηαθφ ζε ζρέζε κε
ηα αλνηθηά εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα.
Smart Specialisation Strategy - S3 φπσο απνθαιείηαη, είλαη νη ζηξαηεγηθέο
έμππλεο εμεηδίθεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο
πξνθεηκέλνπ απηή λα εληνπηζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα πάεη ζην επφκελν βήκα.
Open Government Partnership - OGP, ίζσο είλαη επξχηεξα γλσζηφ. Δίλαη
κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ έξρεηαη απφ ηελ ΔΔ αιιά απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε
θαη έρεη σο ζηφρν λα εληζρχζεη ην ηξίπηπρν ηεο δηαθάλεηαο, ζπκκεηνρήο θαη
ινγνδνζίαο κέζα απφ δηάθνξεο κνξθέο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε.

Σν βαζηθφ εξψηεκα ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πνιηηηθέο πνπ εθηέζεθαλ είλαη πψο κπνξεί
λα βειηησζεί ε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ψζηε λα επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε παξαγσγή
αμίαο, ρξεκαηηθήο ή κε.
Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε θάπνηνλ φπσο ε Google ή έλαλ πνπ
θηηάρλεη κηα εθαξκνγή φπσο ην Taxibeat πνπ ρξεζηκνπνηεί δεκφζηα δεδνκέλα
παξάγεηαη εκκέζσο κηα ρξεκαηηθή αμία, φηαλ φκσο έρνπκε έλαλ πνιίηε ν νπνίνο
κπνξεί λα δεη ην λφκν πνπ αλέβεθε ζην Opengov ή έλαο πνιίηεο πνπ κπνξεί λα
ζπκκεηέρεη ζε κηα δηαβνχιεπζε ηφηε έρνπκε κε ρξεκαηηθή παξαγσγή αμίαο. Αιιά
θαη νη δχν κνξθέο αμίαο επηηπγράλνληαη κέζα απφ λνκνζεζίεο θαη θείκελα πνιηηηθήο
ηα νπνία εληζρχνπλ ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ σο αιιαγή
πξννπηηθήο γηαηί ιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην γξίθν ηνπ ηη ζρέζε έρνπλ φιεο απηέο νη
πνιηηηθέο πνπ δηαζέηνπκε θαη νη νπνίεο θαίλνληαη λα είλαη πνιχ αζχλδεηεο κεηαμχ
ηνπο. Αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πιεξνθνξηαθνχο, έξεπλα, δεκφζηα δηνίθεζε,
πγεία, γεσγξαθηθά δεδνκέλα αιιά φια έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ αχμεζε απηήο ηεο ξνήο.
Γηα απηφ ην ιφγν ε πεξαηηέξσ ρξήζε ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο θαη νη πνιηηηθέο
αλνηθηήο επηζηήκεο έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.
Παξάδεηγκα ύλζεζεο Πνιηηηθώλ
Έλα παξάδεηγκα ζχλζεζεο πνιηηηθψλ, αλαδεηθλχεη πψο πνιηηηθέο πνπ πινπνηνχληαη
κε δηαθνξεηηθά κέζα πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο νδεγνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ
ηξφπν δηακφξθσζεο θαη άζθεζεο αλνηθηψλ πνιηηηθψλ ζηε ρψξα καο.
1. Public Sector Information. Ζ πεξαηηέξσ ρξήζε ηεο δεκφζηαο
πεξηνπζίαο έρεη σο βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε ηεο δσήο ηεο
πιεξνθνξίαο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε δηάθνξα παξαδείγκαηα. Ζ ΔΔ
ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη απηφ πνπ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα νλνκάδεηαη
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ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Τπεξεζία ζηεξηγκέλε πάλσ
ζε πιεξνθνξία πνπ έρεη παξαρζεί απφ δεκφζηνπο πφξνπο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα απφ νξγαληζκνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ εκπίπηνπλ
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πιεξνθνξίαο.
2. Γηαθάλεηα, Λνγνδνζία, πκκεηνρή. Σν δεχηεξν είλαη ε βειηίσζε ηεο
δηαθάλεηαο, ινγνδνζίαο θαη ζπκκεηνρήο. ηελ ειιεληθή λνκνζεζία
απηά εκθαλίδνληαη ζε αξθεηά δηαθξηηνχο λφκνπο κε δηαθξηηέο
πξνυπνζέζεηο. Γειαδή βιέπνπκε ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο λα εκθαλίδεηαη σο ζηφρνο ζηνλ Νφκν 4305/14, ελψ ε
βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηε δεκφζηα πιεξνθνξία είλαη ην άξζξν 5
ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν ηειεπηαίν έρεη ζαλ ζηφρν λα
ππάξρεη έιεγρνο ζηηο πξάμεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ελψ ην πξψην
έρεη σο ζηφρν λα παξάγνληαη εθαξκνγέο θαη πεξηερφκελν ή
πιεξνθνξία πξνζηηζέκελεο αμίαο.
Χζηφζν απηφ πνπ έρεη παξαηεξεζεί κε πάξα πνιχ κεγάιε έληαζε ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία είλαη φηη είλαη αδχλαηνλ λα ππάξμεη πξαγκαηηθή δηαθάλεηα αλ δελ ππάξρεη ε
αληίζηνηρε πνιηηηθή δπλαηφηεηαο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα παξάδεηγκα,
δελ αξθεί λα δηαηεζεί κηα εηθφλα ή έλα αξρείν pdf κε ηνπο κηζζνχο ησλ βνπιεπηψλ.
Δίλαη αλάγθε λα παξέρνληαη ζε κηα κνξθή εχθνια επεμεξγάζηκε, ζηελ απινχζηεξε
πεξίπησζε ζε έλα ινγηζηηθφ θχιιν ψζηε λα κπνξνχκε λα βγάινπκε έλα γξάθεκα θαη
λα κπνξεί λα θαηαιάβεη έλαο πνιίηεο άκεζα ηηο ακνηβέο, ζην παξάδεηγκα, ησλ
βνπιεπηψλ. Παξφκνηα θαη γηα ην πφζελ έζρεο ησλ πνιηηηθψλ καο.
Δίλαη απαξαίηεην γηα λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ζηε
δηαθάλεηα, λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα θαη ε πνιηηηθή επεμεξγαζίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε
απαξαίηεηε λνκνζεζία πξέπεη λα επηηειεί θαη ηνπο δχν ζηφρνπο.
Μέζα ππνζηήξημεο ησλ Πνιηηηθώλ:




Νόκνη/Καλνληζκνί/Οδεγίεο πσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, νη
πνιηηηθέο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο έρνπλ ραξαθηήξα ζθιεξήο ξχζκηζεο,
δειαδή πξνβιέπνληαη απφ λφκν. Πξφθεηηαη γηα ξχζκηζε ε νπνία θαζνξίδεη
ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο. Οη βαζηθέο αξρέο είλαη
φηη ε πιεξνθνξία είλαη επηδεθηηθή πεξαηηέξσ ρξήζεο ηφζν ηερληθά φζν
θαη λνκηθά γηα εκπνξηθνχο θαη κε ζθνπνχο, ελψ ην πεδίν εθαξκνγήο
πεξηιακβάλεη φιν ην δεκφζην ηνκέα θαη ηα κνπζεία, αξρεία, βηβιηνζήθεο.
Δπίζεο πξνηείλεηαη απφ ηελ νδεγία/ην λφκν ε ρξήζε κεραλαγλψζηκσλ
αδεηψλ θαη δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ.
Σερληθά κέζα θαη εξγαιεία (π.ρ. Γηαδηθηπαθνί Σφπνη Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ). Ζ ΔΔ θαη θάζε ρψξα δηαζέηνπλ πιεξνθνξηαθά εξγαιεία
πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ νη θνξείο πψο ζα αλεβάζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο.
Σα ηερληθά κέζα φπσο ν επξσπατθφο θαη νη εζληθνί ηφπνη αλνηθηψλ
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δεδνκέλσλ, ηα data portal θαη ην πεξηερφκελν σο open data, είλαη πνιχ
ζεκαληηθά γηαηί νπζηαζηηθά δελ κπνξεί λα πινπνηεζνχλ ηέηνηνπ ηχπνπ
πνιηηηθέο ρσξίο ηελ χπαξμε ηερληθψλ κέζσλ. εκεηψλεηαη φηη ε ελψ
πνιηηηθή αλαθέξεηαη ζε πεξαηηέξσ ρξήζε, ηα ηερληθά κέζα πνπ δίλεη ε ΔΔ
πάλε έλα βήκα παξαπέξα θαη αλαθέξνληαη ζε αλνηθηά δεδνκέλα. Τπάξρεη
δηαθνξά. ια ηα αλνηθηά δεδνκέλα ζπληζηνχλ πεξαηηέξσ ρξήζε δεκφζηαο
πιεξνθνξίαο, ε πεξαηηέξσ ρξήζε δεκφζηαο πιεξνθνξίαο δελ είλαη
απαξαίηεηα αλνηθηά δεδνκέλα.
Παξαδείγκαηα:
- Πεξαηηέξσ ρξήζε κε Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ
Αλ ε Κηεκαηνιφγην ΑΔ δίλεη έλα ράξηε θαη πξέπεη ην ππφβαζξν απηφ
λα ην πιεξψζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ δψζεηο ζηνλ δηπιαλφ ζνπ
ηνπνγξάθν απηφ είλαη πξάγκαηη πεξαηηέξσ ρξήζε δεκφζηαο
πιεξνθνξίαο.
- Πεξαηηέξσ ρξήζε Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ
ηαλ έλα ππνπξγείν δεκνζηεχεη δεδνκέλα γηα ηελ αλεξγία ρσξίο
πεξηνξηζκνχο ηφηε κηιάκε γηα αλνηθηά δεδνκέλα θαη γηα πεξαηηέξσ
ρξήζε.


Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα
Έλα ηξίην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηα ρξεκαηνδνηηθά
πξνγξάκκαηα. Ζ ΔΔ έρεη βγάιεη αξθεηέο πξνζθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ
πεξαηηέξσ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε δεκνζίσλ δεδνκέλσλ απφ
επηρεηξεκαηηθνχο νξγαληζκνχο, ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, ηδηψηεο θαη
εξεπλεηηθά θέληξα,
Οξγαλσηηθό θαη ζεζκηθό πεξηβάιινλ Τινπνίεζεο
Τπάξρνπλ θνξείο πνπ πινπνηνχλ πνιηηηθέο κε βάζε έλα ζεζκηθφ
πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα, ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο, είλαη ην αξκφδην Τπνπξγείν, θαη παξαθνινπζεί ηελ
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. Αλ απηφο δελ εθαξκφδεηαη έρνπκε κηα ζεηξά απφ
θπξψζεηο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπληζηνχλ ζθιεξή ξχζκηζε.



Πνιηηηθέο γηα ηελ Αλνηθηή Δπηζηήκε :


Αλνηθηή Δπξσπατθή Δπηζηήκε. Ζ αλνηθηή επξσπατθή επηζηήκε έρεη σο
ζηφρνπο:
i.

Σε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ επξσπατθνύ εξεπλεηηθνύ ρώξνπ θαη
δεκηνπξγία ππνδνκψλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ
νπνηνλδήπνηε εξεπλεηή, νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ.
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Σα δεδνκέλα θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη λα είλαη αλνηθηά θαη
λα ππαθνχλ ζηηο αξρέο ηνπ FAIR (Findable, Accessible, Interoperable,
and Re-usable) δειαδή λα είλαη επξέζηκα, πξνζβάζηκα,
δηαιεηηνπξγηθά θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα.
Οη ζηφρνη απηνί δελ κνηάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο,
αιιά ηειηθά νδεγνχλ ζην ίδην απνηέιεζκα, ζηελ αχμεζε δειαδή ηεο
πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο, δεδνκέλα θαη ππνδνκέο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα
ζχλνια δεδνκέλσλ.
ii.

Δλψ ηζρχνπλ απηέο νη δχν κνξθέο πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ηελ αλνηθηή
επηζηήκε πάληνηε παξνπζηάδνληαη θιαζηθά ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ
νξηδφληησλ πνιηηηθψλ.


Οξηδόληηεο Πνιηηηθέο ζην πιαίζην ηεο Έξεπλαο. Σα νξηδφληηα δεηήκαηα
παξακέλνπλ θνηλά ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ. Σφζν ζε εζληθφ φζν θαη επξσπατθφ επίπεδν δελ ππάξρνπλ
νπζηαζηηθά ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθέο γηα ηα πλεπκαηηθά θαη πξνζσπηθά
δεδνκέλα ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο νχηε θνηλνί θαλφλεο εζηθήο θαη
δενληνινγίαο. Απηφ απνηειεί πξφβιεκα ην νπνίν κεηαμχ άιισλ νθείιεηαη θαη
ζηηο πνιιαπιέο αξκνδηφηεηεο ππνπξγείσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη θαη ζηελ έξεπλα
λα εθαξκνζζνχλ νη θαλφλεο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηηο
επξσπατθέο νδεγίεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί. Πρ. πψο γίλεηαη ε πξνκήζεηα
ησλ ππνδνκψλ θαη απφ πνηφλ. Πνιχ ζπρλά ηηο ππνδνκέο ηηο δεκηνπξγνχλ θαη
ηηο πξνζθέξνπλ ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηα παλεπηζηήκηα. Σν δήηεκα είλαη
κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, φηαλ θζάλνπλ λα
γίλνληαη commodity, λα ηα πξνζθέξνπλ θαη ηδηψηεο. Φπζηθά φια απηά
ηίζεληαη κέζα ζην πιαίζην ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο.

Αο δνχκε πνην είλαη ην ζπκπέξαζκα απφ φιν απηφ ην πιαίζην, έρνληαο ηηο δχν απηέο
κνξθέο πνιηηηθήο κε δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη δηαθνξεηηθά κέζα αιιά πνπ
θαηαιήγνπλ ζε έλα θνηλφ ζπκπέξαζκα.
«Η ξνή πιεξνθνξίαο γηα ηελ παξαγσγή αμίαο είλαη ν θεληξηθόο ζηόρνο»

Αλνηθηά Δθπαηδεπηηθά Γεδνκέλα ζηελ Διιάδα.
Θα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πψο είλαη δπλαηφλ λα εληζρπζνχλ νη ξνέο απφ ηνλ
επηζηεκνληθφ ρψξν ζην δεκφζην ρψξν θαη ην αληίζηξνθν. Ο ΟΟΑ έρεη θάλεη
εμαηξεηηθή δνπιεηά πάλσ ζην ζεκείν απηφ θαη έρεη δεκηνπξγήζεη πιαηθφξκεο πνπ
επηηξέπνπλ λα γίλεηαη απηή ε ζχδεπμε. Δίλαη θάηη πνπ πξέπεη ε Διιάδα λα ην δεη πην
ζπγθξνηεκέλα. ηελ Διιάδα ζεκεηψλεηαη, φηη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη
πην ήπηα, δειαδή δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε λα ππάξρνπλ αλνηθηά
δεδνκέλα.
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Ννκνζεζία γηα Αλνηθηά Δθπαηδεπηηθά Γεδνκέλα ζηελ Διιάδα:
 ηνλ πξφζθαην λφκν γηα ηελ Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο, (N. 4485-2017-ΦΔΚ 114 Α -4-8-2017), γίλεηαη γηα πξψηε
θνξά ξεηή αλαθνξά ζην αλνηθηφ σο βαζηθφ άμνλα εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο ζε ειιεληθφ λφκν. Αιιά θαη πάιη πεξηνξίδεηαη ζε επίπεδν
αξρήο, δελ πεξηγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη λνκνζεζία φπσο
έρνπκε γηα ηε δεκφζηα πιεξνθνξία.
 ρεηηθέο αλαθνξέο έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ ζπνξαδηθά ζην λφκν 4310
ηνπ ’14 θαζψο θαη ζηνλ 4009 ππάξρνπλ θάπνηεο ππνρξεψζεηο αλάξηεζεο
φκσο βιέπνπκε φηη απηά δελ έρνπλ θσδηθνπνηεζεί νχηε εκθαλίδνληαη ζε
έλα ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ ζψκα. Οη βαζηθέο αξρέο έρνπλ λα θάλνπλ
θπξίσο κε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, άλνηγκα δεδνκέλσλ θαη κηα εμηζνξξφπεζε
απέλαληη ζηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ.
Οη πνιηηηθέο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο πινπνηνχληαη κε ζθιεξή, έληνλε ξχζκηζε ελψ
ηεο αλνηθηήο επηζηήκεο κε ήπηα ξχζκηζε. ηελ Διιάδα δπζηπρψο έρνπκε ηελ ηάζε
ηελ ήπηα ξχζκηζε λα κελ ηελ παίξλνπκε ζηα ζνβαξά. εκεηψλεηαη φηη νη εξεπλεηηθνί
νξγαληζκνί θαη νη ππνδνκέο ηεο ρψξαο καο είλαη απφ ηηο θνξπθαίεο ζηελ Δπξψπε ζε
ζρέζε κε ην επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ.
Θα πξέπεη αθφκα θαη αλ δελ κηιάκε γηα κηα λνκνζεζία ε νπνία είλαη απζηεξή,
ηνπιάρηζηνλ λα είλαη ζπγθξνηεκέλε, δειαδή αθφκα θαη αλ δελ πξνβιέπεη θπξψζεηο
αλ δελ αλεβάδεηο δεδνκέλα, ηνπιάρηζηνλ λα δίλεη θίλεηξα, γηα παξάδεηγκα λα
ζπλδέεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε κε ην άλνηγκα ησλ δεδνκέλσλ θαη λα ζπλδέεηαη ε
παλεπηζηεκηαθή εμέιημε κε ηα αλνηθηά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξία, δεκνζηεχζεηο ζε
αλνηθηά πεξηνδηθά.
εκαληηθφηεξνο ζηφρνο φισλ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε κηα θαιχηεξε ζχγθιηζε
πνιηηηθψλ είλαη νη ππνδνκέο, νη θαλφλεο θαη ε πιεξνθνξία λα ηείλνπλ πξνο ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ελνπνίεζε.

πκπεξάζκαηα γηα Πνιηηηθέο:


Πνιηηηθέο Δμεηδίθεπζεο γηα ηελ αλνηθηή Δθπαίδεπζε. Οη λφκνη γηα ηελ
πεξαηηέξσ ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο δελ εμεηδηθεχνληαη γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο γηαηί νη ζηφρνη πνιηηηθήο γηα ηελ αλνηθηή
επηζηήκε εμππεξεηνχληαη κε ήπηα κέζα ξχζκηζεο.



ύγθιηζε Πνιηηηθώλ. Απαηηείηαη ζχγθιηζε ησλ πνιηηηθψλ αλνηθηήο
εθπαίδεπζεο, αλνηθηήο επηζηήκεο, έμππλεο εμεηδίθεπζεο αιιά θαη ησλ
νξηδφληησλ πνιηηηθψλ
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Δλνπνίεζε. Δθαξκνγή ηεο αξρήο Once Only «Μφλν Άπαμ». Γηα παξάδεηγκα
ζηηο ππνδνκέο δελ πξφθεηηαη γηα κηα ππνδνκή γηα φια αιιά γηα πξφιεςε λα
κελ επαλαιακβάλεηαη ην ίδην πξάγκα, λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλνηθηά εξγαιεία
θαη αλνηθηφ ινγηζκηθφ έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιν λα αλαπαξαρζεί ζε ζρέζε κε
ηηο ππνδνκέο. Σα παλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο καο ην
θάλνπλ απηφ.
Γηαιεηηνπξγηθόηεηα. Υξεηάδεηαη
δηαιεηηνπξγηθφηεηα
κεηαμχ
ησλ
εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο αιιά θαη λα
εμεηαζηεί ζνβαξά κε πνην ηξφπν νη εξεπλεηηθέο δνκέο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ην δεκφζην ηνκέα.

1.6. Η Δθπαίδεπζε σο Αλνηθηόο Πόξνο ζην ΔΚΓΓΑ
Ζ επηκφξθσζε/εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ είλαη κηα απφ ηηο θχξηεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο.
Παξφιν πνπ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δηεμάγνληαη κε κεγάιε επηηπρία, ππάξρεη
κηα ζεηξά απφ ζρεηηθά ζέκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη ζηε λέα επνρή θαη ηηο αλάγθεο
ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο δηνίθεζεο.
Πεδία πξνο δηεξεύλεζε θαη βειηίσζε :
πλερήο εθπαίδεπζε γηα όινπο ηνπο ππαιιήινπο. Σν πξψην ζεκαληηθφ ζέκα είλαη
φηη ην ΔΚΓΓΑ απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ θαη σο εθ
ηνχηνπ, ν εηήζηνο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ γηα επηκφξθσζε είλαη ππεξδηπιάζηνο ηνπ
αξηζκνχ ησλ επηκνξθσζέλησλ.
Νέεο εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε απαίηεζε θάιπςεο ζε
ζπγθεθξηκέλν ρξόλν. Γηαξθψο εκθαλίδνληαη λέεο αλάγθεο εθπαίδεπζεο, κε
ηαπηφρξνλε απαίηεζε γηα ηαρεία απφθξηζε, ζε ζηελφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα ηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο
πνπ δχζθνια κπνξεί λα παξάζρεη άιινο εθηφο ηνπ ΔΚΓΓΑ θαη απφ ηηο νπνίεο είλαη
θαιφ, αλ φρη απαξαίηεην, λα πεξάζνπλ φινη νη δεκφζηνη ππάιιεινη. Γηα παξάδεηγκα ε
εθπαίδεπζε ζηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο ή ζηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγξάθσλ. Καη
ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη έλα κεγάιν πιήζνο ππαιιήισλ πνπ ρξεηάδνληαη
λα εθπαηδεπηνχλ κέζα ζε έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα/νξίδνληα.
Κόζηνο. Ζ επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ζε κεγάιε θιίκαθα είλαη έλα ζεκαληηθφ
πξφβιεκα πνπ επεξεάδεη ην θφζηνο θαη δεκηνπξγεί ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο.
Δλδεηθηηθά, απμεκέλν θφζηνο, δεκηνπξγεί:
- ε αλάπηπμε ηεξάζηηνπ φγθνπ πιηθνχ ιφγσ θαη ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ, ε
δηαρείξηζή ηνπ, θαζψο θαη ε αλαπαξαγσγή θαη δηάζεζε απηνχ γεληθφηεξα.
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- ηα κηθξά ζρεηηθά ηκήκαηα ζηηο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ γίλνληαη κε ηελ
θιαζηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ζε αίζνπζα θαη επηβαξχλνπλ ην θφζηνο
αλζξσπνψξαο πινπνίεζεο
- νη κεηαθηλήζεηο θαη δηακνλέο εθπαηδεπηψλ αιιά θαη εθπαηδεπνκέλσλ.
- Ζ απφθηεζε θαη ζπληήξεζε ππνδνκψλ θαη εξγαιείσλ
Πινπξαιηζκόο θαη ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε πιηθνύ. Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο
είλαη ν πινπξαιηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαη πεγψλ θαζψο θαη ε απαίηεζε
ζπλερνχο επηθαηξνπνίεζεο πνπ ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή, θαζψο θαζεκεξηλά
νη εηζεγεηέο παξάγνπλ θαη δηαζέηνπλ πξφζζεην πιηθφ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, πέξαλ
ηνπ «επηζήκνπ» πνπ δηαζέηεη ν θνξέαο. Παξφιν πνπ θαηαξρήλ απηφ είλαη ζεηηθφ, δελ
πξέπεη λα αγλνείηαη ην γεγνλφο φηη απαηηείηαη αμηνιφγεζε ηνπ πξφζζεηνπ πιηθνχ,
παξνρή δπλαηφηεηαο εχθνιεο απνζήθεπζεο, ηαμηλφκεζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη
επηθαηξνπνίεζήο ηνπ, κέζα ζην πιαίζην ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
Πξνζαξκνζκέλε Μάζεζε. Κάζε πξφγξακκα έρεη κηα κνξθή, γηα κηα νκάδα ζηφρν
αιιά ππάξρνπλ πνιιέο θνξέο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ
θαη απαηηείηαη πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Παξφιν πνπ ε
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε απνηειεί αλνηθηφ εξεπλεηηθφ πεδίν,
κηα εχθνιε, κεξηθή ιχζε κπνξεί λα είλαη ν πινπξαιηζκφο ζηελ παξνρή
εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ. ηφρνο είλαη ε θάζε ππεξεζία αιιά θαη ην άηνκν λα απνηειεί
επίθεληξν ησλ δξάζεσλ.
Απνηίκεζε Δπηκόξθσζεο. Πέξαλ ηνπ θφζηνπο, πνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη ηελ
απνηίκεζε πνπ πινπνηείηαη απφ ην ΔΚΓΓΑ, δελ κπνξεί λα ππάξρεη ζπλνιηθή
θαζνιηθή απνηίκεζε ζε ππεξεζηαθφ επίπεδν ιφγσ ησλ ρξνληθψλ θαη ρσξηθψλ
πεξηνξηζκψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Γε κπνξνχλ φια ηα αλαγθαία επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα λα γίλνπλ ζε ίδηα ή θνληηλά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε κηα ππεξεζία, κε
απνδέθηεο φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο νχησο ψζηε λα κπνξνχλ, ζηε
ζπλέρεηα, λα απνηηκεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ. Οχηε
φινη νη θνξείο βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν εηνηκφηεηαο θαη σξηκφηεηαο ψζηε λα
κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ πεξίπνπ ηαπηφρξνλα ζηελ εθπαίδεπζε.
Βειηίσζε κάζεζεο κε ρξήζε ΣΠΔ. Ζ κεηθηή αιιά θαη ε ακηγψο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη ρξφληα ζε αξθεηά απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ
πινπνηεί ν θνξέαο. ε απηά ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά εξγαιεία φπσο είλαη νη
πιαηθφξκεο Moodle, e–Class, Centra, Big Blue Button θαη άιια εξγαιεία LMS θαη
αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θνπίδ, θιπ.
πλεξγαηηθά Δξγαιεία. Γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάδεημεο θαη ρξήζεο ζπλεξγαηηθψλ
εξγαιείσλ φπσο ην wordpress (opengov), open meetings θ.α. αιιά θαη
πξνζαξκνζκέλσλ ηερληθψλ εθπαίδεπζεο. ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε
δηεμαγσγή εμ απνζηάζεσο δξάζεσλ έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ην SlideWiki. Σν
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εξγαιείν αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην έξγνπ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Horizon 2020
ηεο ΔΔ θαη ζην νπνίν ην ΔΚΓΓΑ κεηέρεη σο εηαίξνο. Απφ ηελ Διιάδα, ζπκκεηέρνπλ
αθφκα δχν ηζρπξνί θνξείο ηνπ ρψξνπ, ην εξεπλεηηθφ θέληξν «Αζελά» θαη ε
ΔΛ/ΛΑΚ. Με απηνχο ηνπο ηξεηο ζπλεξγάηεο ζε επίπεδν ρψξαο, επηρεηξείηαη ε
δεκηνπξγία αλνηθηψλ ζπλεξγαηηθψλ καζεκάησλ OpenCoursewares πνπ αθνξνχλ ζηε
δεκφζηα δηνίθεζε.
πλεξγαηηθέο Μέζνδνη. Ζ ζπλεξγαηηθφηεηα αμηνπνηείηαη θαη θαιιηεξγείηαη ζην
ΔΚΓΓΑ θαη εηδηθφηεξα ζηα εξγαζηήξηα δηαβνχιεπζεο πνπ δηεμάγεη θαη ηα νπνία
απνηεινχλ βήκαηα δηαιφγνπ, επνκέλσο πξαθηηθά είλαη ζπλεξγαηηθά εξγαιεία
κειέηεο πξνβιεκάησλ, πξνβιεκαηηζκνχ, πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ. Σν εξγαζηήξην
«Αλνηθηή πλεξγαηηθή Μάζεζε» απνηειεί έλα ηέηνην παξάδεηγκα.
Σερλνγλσζία-Δθπαηδεπηηθή Δμεηδίθεπζε. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΔΚΓΓΑ δηαζέηεη
πςεινχ επηπέδνπ επηζηεκνληθά ζηειέρε ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο, πνπ
έρνπλ επηπιένλ θαη ζεκαληηθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη
εηδηθφηεξα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σα ζηειέρε απηά αζρνινχληαη γηα πνιιά ρξφληα
κε ηελ επηκφξθσζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ ην Μεηξψν
εθπαηδεπηψλ ηνπ, ν θνξέαο έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο κηαο κεγάιεο δεμακελήο
ζπλεξγαηψλ κε πςειά ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ζε φια ηα επηζηεκνληθά
πεδία ελδηαθέξνληνο. Ο Φνξέαο επίζεο αληαιιάζεη ηερλνγλσζία κε φινπο ηνπο
αληίζηνηρνπο θνξείο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ζε Διιάδα, Δπξψπε θ.α.
Γηάρπζε θαη Αμηνπνίεζε Γλώζεο. Πέξαλ ηεο Διιάδoο, ην ΔΚΓΓΑ έρεη αλαιάβεη
πξσηνβνπιίεο κε θνξείο θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ζρεηηθά πξσηφθνιια
ζπλεξγαζίαο ζε φια ηα επίπεδα κε δεκηνπξγνχο πιηθνχ θαη κε θνξείο πνπ παξέρνπλ
εθπαίδεπζε γηα ηελ πξνψζεζε αλνίγκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ.
Γηαβνύιεπζε. ΣΟ ΔΚΓΓΑ έρεη ηε δπλαηφηεηα δηνξγάλσζεο αλνηθηψλ
δηαβνπιεχζεσλ θαζψο είλαη ν εζληθφο θνξέο πνπ ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία απηή. Θα
κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη κηα δηαβνχιεπζε γηα ηελ πνιηηηθή ηεο Αλνηθηφηεηαο ζηελ
Δθπαίδεπζε, ζέκα βέβαηα φπνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη ηνλ πξψην ξφιν. Σν
ΔΚΓΓΑ έρεη ήδε δηεμαγάγεη δηαβνχιεπζε γηα ην Open Government Partnership,
θαζψο θαη ηελ πξψηε Γηαβνχιεπζε γηα ηελ Δθπαίδεπζε.
Αλνηθηή πλεξγαηηθή Μάζεζε. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ΗΝΔΠ ηνπ 2017, ην
πξφγξακκα κε ηίηιν «Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε», είλαη ην πξψην κάζεκα κε ζέκα ηελ
αλνηθηφηεηα, ην νπνίν παξέρεη ην ΔΚΓΓΑ. ε πξψηε θάζε ην πξφγξακκα
ππνζηεξίδεηαη πηινηηθά γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δνζεί
αλνηρηά πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο. Ζ επηινγή ηνπ ηίηινπ «Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε»
έγηλε δηφηη ην ΔΚΓΓΑ, πέξαλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ξφινπ, είλαη ηαπηφρξνλα ν
θνξέαο πνπ ππνζηεξίδεη ην open government www.opengov.gr θαη ηελ πιαηθφξκα
ησλ δηαβνπιεχζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ζε γλψζε ηνπ θνξέα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ
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παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο. Γηα παξάδεηγκα, θαζεκεξηλά
θαηαηίζεληαη ζρφιηα απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ηα νπνία πξνσζνχληαη απηφκαηα ζηνπο
θνξείο. Σα ζρφιηα απηά δελ απαληψληαη φια, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ
θαηαλφεζε απηήο ηεο κνξθήο ζπλεξγαζίαο πνιίηε-δεκνζίνπ. Δπνκέλσο ην
πξφγξακκα απηφ έρεη άκεζν ελδηαθέξνλ θαη γηα ηα δχν κέξε, ηφζν ηνλ πνιίηε φζν
θαη ην δεκφζην.
Έλα άιιν πξφγξακκα πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα πξνηεξαηφηεηαο κέζα ζην «Δπξψπε
2020» είλαη ην «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε», πνπ ην ΔΚΓΓΑ παξέρεη εδψ θαη
αξθεηά ρξφληα. Σν πξφγξακκα απηφ είλαη έλα αθφκα απφ ηα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο
γηα άλνηγκα ζην επξχηεξν θνηλφ θαη πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία.
Ζ δεκφζηα δηνίθεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο δηάρπζεο ηεο γλψζεο γεληθφηεξα πξνο
νιφθιεξε ηελ θνηλσλία θαη ν ξφινο ηνπ ΔΚΓΓΑ κπνξεί θαη εδψ λα είλαη θξίζηκνο.
Ζ αλνηθηή ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζεκαίλεη πηνζέηεζε αλνηθηψλ πξαθηηθψλ, άλνηγκα
ππεξεζηψλ, επέθηαζε ησλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο ηφζν ζεζκηθά φζν θαη πξαθηηθά. Γηα
έλαλ θνξέα κε ην ξφιν ηνπ ΔΚΓΓΑ, πάλσ απφ φια είλαη ε πξνψζεζε ησλ αλνηθηψλ
δεδνκέλσλ ζηελ κάζεζε. Δπνκέλσο αλαδεηνχληαη πξαθηηθέο, δίθηπα, δεδνκέλα θαη
ππεξεζίεο κέζα απφ θαηάιιειεο θαηλνηνκίεο ζηεξηγκέλεο ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία.
Έλα φρεκα γηα πξνο ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ είλαη θαη ην εξγαζηήξην
«Αλνηθηή πλεξγαηηθή Μάζεζε» φπνπ θαηαγξάθνληαη φια ηα ζπκπεξάζκαηα θαη
δεκηνπξγείηαη κία έθζεζε πνιηηηθήο θαη βέβαηα δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο
εθαξκνγήο.
πλνςίδνληαο, ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη πνηεο είλαη νη παξάκεηξνη γηα ηελ
αλνηθηφηεηα θαη ζπλεξγαηηθφηεηα ζηε κάζεζε, ηη δπλακηθέο αλαπηχζζνληαη, ηη
επθαηξίεο, πνην κπνξεί λα είλαη ην φθεινο, ηη θηλδχλνπο εκπεξηέρεη απηφ, θαη βέβαηα
πψο ζα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ε Αλνηθηή πλεξγαηηθή Μάζεζε.
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2. Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί Πόξνη ζηελ Διιάδα
2.1. Αλνηθηά Αθαδεκατθά Μαζήκαηα (GUNET)
Μηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ηεο ειιεληθήο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ην άλνηγκα
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηα ΣΔΗ είλαη
ε εζληθή πχιε Αλνηθηψλ Αθαδεκατθψλ Μαζεκάησλ [34]. Ζ πξνζπάζεηα μεθίλεζε
πεξίπνπ πξηλ απφ ηξία ρξφληα θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ζε κηα αξθεηά ψξηκε θαηάζηαζε.
ε απηή ηε δξάζε ελεπιάθεζαλ 25 παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
GUNET [35] θαη έθεξε σο απνηέιεζκα έλα κεγάιν αξηζκφ αλνηθηψλ καζεκάησλ πνπ
είλαη δηαζέζηκα θαη πξνζβάζηκα κέζα απφ ηε ζρεηηθή πχιε. Δηδηθφηεξα, ν αξηζκφο
ηνπο πιεζηάδεη ηα 4.000 καζήκαηα, ελψ γηα ηελ παξαγσγή απηνχ ηνπ πιηθνχ ππήξρε
ε ζπκβνιή απφ πεξίπνπ 3,5 ρηιηάδεο κέιε ΓΔΠ.
Σν GUnet είλαη κηα αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία κε κέιε φια ηα παλεπηζηήκηα
θαη ΣΔΗ ηεο ρψξαο πνπ ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα εζηηάδεη ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο
κάζεζεο. Ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ 2000 ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ ππήξμε ζεκαληηθφ
έξγν κε αλνηθηά καζήκαηα. Δπηπιένλ, κέζα απφ ην ηκήκα πιεξνθνξηθήο ππάξρεη κηα
παξάδνζε λα δίλνληαη δσληαλά ηα καζήκαηα κέζα απφ ζρεηηθά ζπζηήκαηα.
Οη θχξηνη άμνλεο θαη νη ζηφρνη ηεο δξάζεο opencourses.gr είλαη δχν:
- λα ππάξμεη κηα ζπκβνιή ζηελ επεξρφκελε επαλάζηαζε ηεο αλνηθηήο
εθπαίδεπζεο
- λα πξνεηνηκάζεη ηα παλεπηζηήκηα ζηε λέα επνρή πνπ ζρεκαηίδεηαη.
Ζ ζπκβνιή ζηε δηα βίνπ κάζεζε είλαη κέξνο ηεο απνζηνιήο ησλ Διιεληθψλ
Παλεπηζηεκίσλ θαη επνκέλσο ε αλνηθηφηεηα έρεη κηα πνιχ κεγάιε παξάδνζε ζηα
ειιεληθά παλεπηζηήκηα.
ηόρνη θαη Πξνθιήζεηο
Αλνηθηέο Άδεηεο. Ζ πξνζπάζεηα ήηαλ ηα καζήκαηα πνπ άλνημαλ λα κελ είλαη κφλν
αλνηθηά θαη ειεχζεξα θαη πξνζβάζηκα δσξεάλ απφ ην επξχ θνηλφ απφ φπνηνλ ζέιεη
κάζεη, αιιά επηπιένλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ καζεκάησλ απηψλ λα εκπεξηέρεη
αλνηθηνχο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο, κε ηελ επηθξαηνχζα έλλνηα ηνπ φξνπ, δειαδή απηά
ηα καζήκαηα θαη νη πφξνη λα δίλνληαη θάησ απφ άδεηεο Creative Commons πνπ ζα
επηηξέπνπλ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ πξνζαξκνγή, ηε δηαλνκή θάησ απφ ηηο
θαηάιιειεο άδεηεο. Φπζηθά, ν αθξηβήο ηχπνο ηεο αδείαο Creative Commons
εμαξηάηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνπ θάζε καζήκαηνο. Σα πεξηζζφηεξα είλαη καζήκαηα
ηα νπνία κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη θάησ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ λα ππάξρεη
αλαθνξά θαη αλνηθηφηεηα σο πξνο ην παξάγσγν πιηθφ, θαζψο επίζεο θαη πνιιά είλαη
γηα κε εκπνξηθή ρξήζε.
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Αλνηθηνί Πόξνη. Ζ ζηφρεπζε είλαη έλα ςεθηαθφ κάζεκα λα δίλεη φιν ην πεξηερφκελν
ζην θνηηεηή απφ ηελ πξψηε εκέξα, πξνηνχ κπεη ζην ακθηζέαηξν. ιν ην πιηθφ λα
είλαη ζηε δηάζεζή ηνπ, λα είλαη παξνπζηαζκέλν κε εχιεπην ηξφπν, ζε ελφηεηεο κε
αζθήζεηο, εξγαιεία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηε ζπκκεηνρηθή θαη
ζπλεξγαηηθή κάζεζε.
Φεθηαθή Κνπιηνύξα. Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη λα επαηζζεηνπνηεζεί θαη
ελεξγνπνηεζεί ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα, θαζψο απηή ε δηαδηθαζία ηεο αλνηθηφηεηαο
αληηκεησπίδεηαη κε επηθχιαμε απφ αξθεηά κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο.
Απνηειεί επνκέλσο ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ε θαιιηέξγεηα απηήο ηεο
ςεθηαθήο θνπιηνχξαο κέζα ζηα παλεπηζηήκηα, θαζψο θαη ε παξνρή εξγαιείσλ θαη
ππνδνκψλ πνπ αθφκα ήζαλ ζε αξρηθφ ζηάδην.
Τπνδνκέο θαη Μέζα. Ζ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ζηεξίρζεθε ζε ηξεηο ππιψλεο:
 ηελ πιαηθφξκα open eclass [36], έλα νινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ (LMS) γηα
δηαρείξηζε καζεκάησλ.
 ην openDelos [37], έλα λέν ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δξάζεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηαρείξηζε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, θπξίσο
βηληενδηαιέμεσλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα καζήκαηα.
 ηελ εζληθή πχιε αλαδήηεζεο opencourses.gr.
Κνηλέο Πξνδηαγξαθέο. Ζ δεκηνπξγία ζηεξίρζεθε ζε θνηλέο πξνδηαγξαθέο δνκήο γηα
λα επηηεπρζεί νκνηνγέλεηα. ε απηφ ην πιαίζην νξίζηεθαλ ηξεηο βαζηθνί ηχπνη
καζεκάησλ. Σα πεξηζζφηεξα καζήκαηα έρνπλ αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο θαη
πνιπκεζηθφ πιηθφ, δειαδή ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ην ζχλνιν ησλ
βηληενδηαιέμεσλ ηνπ καζήκαηνο θαη βέβαηα θαη βίληεν απφ άιινπο πφξνπο εθηφο ηεο
ηάμεο. Μηα πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζε είλαη ηα θνηλά κεηαδεδνκέλα γηα φια ηα
καζήκαηα ψζηε λα είλαη εχθνια αλαδεηήζηκα.
Σερληθά Δξγαιεία θαη Μέζα.




open eclass. Ζ πιαηθφξκα e-class, έλα νινθιεξσκέλν LMS είλαη ίζσο ην
κεγαιχηεξν ειιεληθφ ειεχζεξν ινγηζκηθφ ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ ην
GUnet θαη ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Παξέρεη κηα κεγάιε γθάκα εξγαιείσλ
θαη εηδηθφηεξα ζπλεξγαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηε δηαρείξηζε νκάδσλ
ρξεζηψλ. Έρεη επίζεο θαη εξγαιεία επηθνηλσληαθά, αζχγρξνλσλ θαη
ζχγρξνλσλ ζπδεηήζεσλ, εξγαιεία παξαγσγήο πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο
ρξήζηεο. Ζ δηεπαθή ρξήζηε είλαη επέιηθηε θαη πξνζαξκνζηηθή, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηάθνξεο ζπζθεπέο, ελζσκαηψλεη ζχγρξνλε
ηειεθπαίδεπζε θαη επίζεο πξνζθέξεη έλαλ αξηζκφ απφ mobile εθαξκνγέο γηα
ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε.
openDelos. Ζ πιαηθφξκα openDelos, κηα ιίγν πην εμεηδηθεπκέλε πιαηθφξκα
δηαρείξηζεο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ, βνεζά ζηελ παξαγσγή πνιπκεζηθνχ
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πιηθνχ θπξίσο ησλ βηληενδηαιέμεσλ ζηα καζήκαηα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα
επεμεξγαζηεί ην βίληεν πιηθφ κέζα απφ ην web, λα θάλεη κνληάδ ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, λα αλαξηήζεη θαη λα
δηαρεηξηζηεί ην πιηθφ θαη θπξίσο λα ζπληνλίζεη ηελ παξαγσγή ηνπ.
opencourses.gr ηελ εζληθή πχιε αλνηθηψλ καζεκάησλ, ην opencourses.gr,
νπζηαζηηθά παξέρεηαη έλα ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ
αλνηθηψλ καζεκάησλ πνπ παξάγνπλ ηα παλεπηζηήκηα. Μέζα απφ ηελ πχιε ν
ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ην πιηθφ πνπ ρξεηάδεηαη. Ζ αλαδήηεζε κπνξεί
λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη θξηηήξηα, φπσο είλαη ην αθαδεκατθφ
ίδξπκα, ν δηδάζθσλ, ε ζεκαηηθή πεξηνρή. Σν απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο
εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε καδί κε κηα κηθξή πεξίιεςε απφ φπνπ κπνξεί λα δεη
ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αλνηθηνχ καζήκαηνο, ηη ηχπνο είλαη, έλα ζηνηρεηψδεο
πεξηερφκελν. Δθφζνλ ν ρξήζηεο ελδηαθέξεηαη κπνξεί λα θαηεπζπλζεί ζηελ
ηδξπκαηηθή πιαηθφξκα ε νπνία «ζεξβίξεη» ην πιηθφ. Ζ παξνρή ηνπ ζε
ςεθηαθή κνξθή κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία επηηξέπεη λα κεηαηξαπεί, κε ηελ
θαηάιιειε ππνζηήξημε, ζε δηαδξαζηηθφ θαη βέβαηα λα πξνζθεξζεί γηα
ζπλεξγαηηθή κάζεζε απφ ηνπο ρξήζηεο. Να ζεκεησζεί φηη, ζηελ παξνχζα
θάζε, ηα καζήκαηα δελ πξνζθέξνληαη κε θάπνηα ππνζηήξημε δηφηη απηφ
απαηηεί πφξνπο.

Πξνζαξκνγή ζηελ Αλνηθηή Δθπαίδεπζε. Ζ δξάζε απηή απνηειεί κηα θαιή
πξνεηνηκαζία γηα ηα παλεπηζηήκηα λα κπνπλ ζηε λέα θνπιηνχξα ηεο αλνηθηή
εθπαίδεπζεο, κηαο επνρήο πνπ έξρεηαη θαη πνπ ζηελ νπζία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ
πάξα πνιχ ζχληνκν θχθιν δσήο ηεο γλψζεο. Καζψο νη λένη θνηηεηέο έρνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ κηα θαηάζηαζε αιιαγήο θαξηέξαο αξθεηέο θνξέο ζηε δηάξθεηα ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο, ηα παλεπηζηήκηα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
εηνηκάζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ
θαιχηεξα ηε λέα επνρή πνπ απαηηεί θαηλνηνκία θαη επειημία θαη δηαθνξεηηθφηεηα.
Πξνθεηκέλνπ ηα παλεπηζηήκηα λα κπνξέζνπλ λα επηδήζνπλ ζε απηή ηελ επεξρφκελε
λέα επνρή θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηε δήηεζε ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηεί
θαηαξηηζκέλνπο αλζξψπνπο είλαη ζεκαληηθή ε δεκηνπξγία ραξηνθπιάθησλ απφ
ςεθηαθά καζήκαηα ηα νπνία είλαη πξνζσπνπνηεκέλα θαη είλαη γξακκέλα απφ
εηδηθνχο πάλσ ζην πεδίν θαη πηζηνπνηεκέλα. ε κηα επφκελε θάζε, έλα ςεθηαθφ
ραξηνθπιάθην κπνξεί ίζσο λα αληηθαηαζηήζεη ην πηπρίν.
Αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ζα πξέπεη λα γίλεη θαη απφ ηα κέιε ΓΔΠ, ηα νπνία ζηε λέα
επνρή ζα πξέπεη λα κπνπλ ζην ξφιν ηνπο, απηφλ ηεο κεηαθνξάο ηεο εκπεηξίαο ηνπ
εξεπλεηή, ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο ζηε κάζεζε θαη
ζηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο.
Πνιηηηθή Αλνηθηόηεηαο θαη Δμσζηξέθεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ην πιηθφ
αιιά θαη ε θαηεχζπλζε πνπ δίλεη ε ελ ιφγσ δξάζε ζα πξέπεη λα ππάξμεη ε θαηάιιειε
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ηδξπκαηηθή πνιηηηθή πνπ ζα δίλεη θίλεηξα ζηα κέιε ΓΔΠ γηα λα ζπλερίζνπλ απηή ηελ
πξνζπάζεηα, λα δίλεη ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ
απαηηείηαη πνιηηηθή είλαη ζην ζέκα ηεο εμσζηξέθεηαο πνπ ηα ηδξχκαηα θαινχληαη λα
δείμνπλ. Καίξην ζεκείν ίζσο είλαη ε ζπκκεηνρή ζε μελφγισζζα πξνγξάκκαηα εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ηχπνπ MOOCs πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δδψ ρξεηάδεηαη
πξνζεθηηθή ζηφρεπζε θαη επηινγή ησλ ζεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ δηεζλή
θαξηέξα, γηα παξάδεηγκα ζε ζέκαηα ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ειιεληθήο γιψζζαο.
Πηζηνπνίεζε. Ζ δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο ηεο νινθιήξσζεο καζεκάησλ δελ έρεη
αθφκα πξνρσξήζεη αξθεηά θαη είλαη ζέκα πνιηηηθήο ηνπ θάζε ηδξχκαηνο. Δπίζεο ζέκα
πνιηηηθήο ησλ ηδξπκάησλ είλαη ε πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ
κε ζηφρν ηε δηαδξαζηηθφηεηα. Σα ζέκαηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο βησζηκφηεηαο
απηψλ ησλ δξάζεσλ είλαη πάληα επίθαηξα θαη απηφ έρεη επίζεο λα θάλεη κε ηελ
ηδξπκαηηθή πνιηηηθή.
πλεξγαηηθή Μάζεζε. Έλα κεγάιν πεδίν πνπ αθφκα δελ έρεη αλαπηπρζεί αξθεηά
είλαη απηφ ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, γίλνληαη επηκέξνπο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο
αιιά ππάξρεη πνιχο ρψξνο αθφκα γηα αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία.
Σα αλνηθηά καζήκαηα ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ είραλ σο απνηέιεζκα θάπνπ
ζηα 4.000 καζήκαηα. κσο ε εκπεηξία ηνπ EPFL ιέεη φκσο φηη ρξεηάδνληαη πάξα
πνιινί πφξνη γηα λα θάλεηο έλα κφλν ηέηνην κάζεκα. ην ζεκείν απηφ ππάξρνπλ
δηάθνξα ζέκαηα:
Μνληέιν Αλάπηπμεο: Έλα ζέκα είλαη ζην κνληέιν ησλ βηληενδηαιέμεσλ πνπ ζε
κεγάιν βαζκφ αθνινπζήζεθε. Ζ βηληενζθφπεζε ηεο δηάιεμε ζε κηα ηάμε απνηειεί
έλα ζηηγκηφηππν κηαο δηδαθηηθήο δξάζεο πνπ έιαβε ρψξα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν
κε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ. Γελ είλαη αξθεηά αθαηξεηηθφ γηα λα
επεθηαζεί πνιιέο θνξέο θαη απηφ είλαη έλα κεηνλέθηεκα.
Τπνδνκέο θαη Υώξνη: Πξνβιήκαηα ήηαλ ε δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ, ν θσηηζκφο θιπ
κε φρη θαιφ απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο, θαζψο θάπνηνο κε έλα θιηθ πεξλά ζην
Coursera θαη θάλεη ηε ζχγθξηζε.
Υξήζε Αλνηθηώλ Δξγαιείσλ: Σα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ
έρνπλ αγθαιηάζεη ην open eclass ζαλ πιαηθφξκα, πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν αθνχ
ππάξρεη νκνηνγέλεηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη έλα αλνηθηφ ινγηζκηθφ πνπ θηηάρηεθε απφ
ηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά
παλεπηζηήκηα. Σν ηη πνξεία ζα πάξεη ζρεηίδεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα
πηνζεηεζεί ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαη ζηε GUnet πνπ έρεη ηελ επζχλε θαζψο θαη
ζε άιινπο θνξείο πνπ παξέρνπλ εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην
ΗΝΔΠ/ΔΚΓΓΑ.
Απνηειέζκαηα: ε κηα κειέηε πνπ εθπνλήζεθε, κειεηήζεθε ην απνηέιεζκα ηεο
πινπνίεζεο απηψλ ησλ 4000 αλνηθηψλ καζεκάησλ ζηελ Διιάδα, δηαπηζηψζεθε φηη
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θαηαξρήλ δελ απνηεινχλ ζηελ νπζία καζήκαηα, αιιά είλαη αλνηθηφ καζεζηαθφ πιηθφ,
θαζψο ην κάζεκα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηέρεη θαη άιιεο δηαζηάζεηο θαη ίζσο
δελ ππήξραλ νη πφξνη λα κεηαηξαπνχλ ζε καζήκαηα, λα νξγαλσζνχλ ελεξγέο
θνηλφηεηεο, λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο.
ε κηα άιιε κειέηε [28] έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ, γηα ην πεξηερφκελν,
γηα αμηνιφγεζε, επηθνηλσλία, δφκεζε πεξηερνκέλνπ, δηαρείξηζε. Δπίζεο έγηλε
ζηαηηζηηθή κειέηε ζπζρέηηζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ ζηα αλνηθηά θαη ζηα
ππφινηπα καζήκαηα. Παξαηεξήζεθε φηη νη δηαθνξέο δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο, νη
άλζξσπνη ζπλέρηζαλ λα αζρνινχληαη κε ην καζεζηαθφ πιηθφ, λα θαηεβάδνπλ δειαδή
θείκελα, παξνπζηάζεηο θιπ.
Γηάρπζε Δμσζηξέθεηα: Γελ παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο, παξφιν πνπ
ππήξρε ε ειπίδα φηη ζα πξνζειθχζνπλ θφζκν έμσ απφ ην παλεπηζηήκην, απφ ηελ
νκνγέλεηα ζην εμσηεξηθφ. Ζ παξαθνινχζεζε κε ην Google analytics ηεο ηνπνζεζίαο
απηψλ πνχ κπαίλνπλ θαη βιέπνπλ ην πιηθφ ζηα καζήκαηα, έδεημε φηη κφλν ην 1% ήηαλ
έμσ απφ ην .gr , απφ ην δηθφ καο ειιαδηθφ ρψξν.

2.2. Αλνηθηά Μαζήκαηα ζην Mathesis
Μηα αθφκα πεξίπησζε πνπ αμίδεη αλαθνξάο είλαη ην mathesis [29] πνπ είλαη ε
πιαηθφξκα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ εθδφζεσλ Κξήηεο γηα αλνηθηά καζήκαηα ηα νπνία
είλαη ιίγν δηαθνξεηηθά απφ ηα αλνηθηά καζήκαηα πνπ ζηήζεθαλ ζηα ειιεληθά
παλεπηζηήκηα. Οη Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο νπζηαζηηθά είλαη κηα ηδησηηθή
εηαηξεία, πνπ ραίξεη κεγάιεο εθηίκεζεο θαζψο δεκηνπξγεί πνηνηηθά βηβιία.
Αμηνπνηψληαο κηα ρνξεγία απφ ην Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο, έθηηαμαλ κέζα ζε έλα
δηάζηεκα κεξηθψλ ρξφλσλ έλα κηθξφ αξηζκφ 16 καζεκάησλ. Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη
αθνινχζεζαλ πην απζηεξά ην κνληέιν ησλ MOOCs πνπ παξαηεξείηαη ζηα coursera
θαη edx. Πξφζθαηα, ν ηέθαλνο Σξαραλάο πνπ είλαη ε ςπρή απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ
έδσζε κηα ζεηξά απφ δηαιέμεηο [30] θαη έβγαιε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξέπεη λα
ηα δνπλ φινη νη άιινη θνξείο.
Πξφθεηηαη γηα καζήκαηα πνπ πάληα έρνπλ πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα 4-8 εβδνκάδσλ
φπσο είλαη ηα πεξηζζφηεξα MOOCs. Έρνπλ ηε δηαδηθαζία θαιήο πνηφηεηαο βίληεν,
κηθξά 5-10 ιεπηά ην θαζέλα κε αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο θαη είλαη καζήκαηα. Οη
επηκνξθνχκελνη γξάθνληαη, παξαθνινπζνχλ, βαζκνινγνχληαη, ππάξρεη επνκέλσο κηα
ινγηθή MOOCs. ην πιαίζην απηφ έγηλε κηα ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ
θαη δεκηνπξγήζεθε έλα κάζεκα εηζαγσγήο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε ηε γιψζζα
Python. Σν κάζεκα έγηλε ηεξάζηηα επηηπρία, θαζψο γξάθηεθαλ θαη παξαθνινχζεζαλ
8000 άλζξσπνη.
Κνηλόηεηεο Μάζεζεο. Σν ζεκαληηθφηεξν ήηαλ ε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε φηαλ ην
πξφγξακκα, δηάξθεηαο 6 εβδνκάδσλ έηξεμε. Ο ηξφπνο πνπ νξγαλψζεθε ην θόξνπκ
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θαη ε ππνζηήξημε πνπ δφζεθε ήηαλ εληππσζηαθή, θαζψο ε ηδέα ηεο ζεσξίαο γηα
ρηίζηκν θνηλφηεηαο πινπνηήζεθε ζηελ πξάμε. ε κηα κειέηε πνπ έγηλε ζε ζπλεξγαζία
κε ην mathesis γηα λα απνθξπζηαιισζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη κηα θνηλφηεηα
απφ ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, π.ρ. ηζηνξία θαη κηα πνπ είλαη ησλ ηερλνινγηψλ ηα
απνηειέζκαηα ήηαλ ραξαθηεξηζηηθά. Παξαηεξήζεθε φηη:
- νη άλζξσπνη ησλ ηερλνινγηψλ έρνπλ έλαλ αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ
αιιεινυπνζηήξημεο.
- Δπίζεο πξνέθπςε φηη, φπσο θαη ζην Wiki, δελ ζπκκεηέρνπλ φινη ην ίδην,
ππάξρνπλ πάξα πνιινί πνπ απιψο παξαθνινπζνχλ, ππάξρνπλ θάπνηνη
ιηγφηεξνη πνπ ξσηάλε, έρνπλ απνξίεο (απνηειέζκαηα ζπκβαηά κε ην
κνληέιν ICAP).
- Τπάξρνπλ εθπαηδεπφκελνη πνπ λνηψζνπλ θνηλσληθή θαηαμίσζε κε ην λα
ζπκκεηέρνπλ, λα ιχλνπλ απνξίεο. πρλά έκπαηλαλ εξσηήκαηα ζην Φφξνπκ
θαη πξηλ πξνιάβεη ν εθπαηδεπηήο λα απαληήζεη είρε ήδε απαληεζεί απφ
εθπαηδεπφκελν ίζσο θαη θαιχηεξα απφ ηνλ εθπαηδεπηή. Τπήξρε επνκέλσο
έλα απηνηξνθνδνηνχκελν ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγνχζε.
- Οη απνξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη πην ζεκαληηθέο απφ ηε δηάιεμε ηνπ
εθπαηδεπηή. Απνηεινχλ απηφ ην δεπηεξνγελέο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηαηί ν
επηκνξθνχκελνο ηαπηίδεηαη κε ηελ απνξία θαζψο κπνξεί λα είλαη θαη δηθή
ηνπ.
- Ζ ζπδήηεζε θαη ν δηάινγνο θαηά ηε δηεμαγσγή είλαη φηη πην ζεκαληηθφ.

2.3. Δθπαίδεπζε ζηα Αλνηθηά Γεδνκέλα-Σν έξγν OpenEdu
Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζπληνλίδεη ην Έξγν κε ηίηιν Open Data EducationODEdu [39]. Πξφθεηηαη γηα έξγν πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζε Αλνηθηά Γεδνκέλα κε
ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνβιεκαηνθεληξηθήο κάζεζεο (Problem Based Learning - PBL)
θαη ηεο αλαιπηηθήο δεδνκέλσλ. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Erasmus+ (δξάζε
knowledge alliances) θαη ν ζηφρνο ηνπ είλαη ε παξαγσγή θαη ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ γηα ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα αιιά παξάιιεια θαη ε αμηνπνίεζε ηεο
πξνβιεκαηνθεληξηθήο κάζεζεο θαη ηεο αλαιπηηθήο δεδνκέλσλ. Ζ δηάξθεηα ηνπ
Έξγνπ είλαη ηξία ρξφληα, μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2016 θαη ε ιήμε ηνπ πξνβιέπεηαη
γηα ην ηέινο ηνπ 2018. Έρεη ηξεηο νκάδεο-ζηφρνπο, ην δεκφζην ηνκέα, ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα θαη ηνπο θνηηεηέο.
ηελ θνηλνπξαμία, πνπ έρεη ζπληνληζηή ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο,
πεξηιακβάλνληαη δχν ζεκαληηθνί θνξείο ηνπ ρψξνπ. Πξψηνο θνξέαο είλαη ην Open
Data Institute (ODI) απφ ηε Μ. Βξεηαλία, έλα ηλζηηηνχην κε απνθιεηζηηθφ ελδηαθέξνλ
ηα αλνηθηά δεδνκέλα, ην νπνίν πινπνηεί πάξα πνιιέο δξάζεηο θαηάξηηζεο ζηα
αλνηθηά δεδνκέλα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην αιιά θαη παγθφζκηα. Γεχηεξνο θνξέαο
είλαη ην παλεπηζηήκην Aalborg, ην νπνίν απφ ηελ ίδξπζε ηνπ, πξηλ πάλσ απφ ζαξάληα
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ρξφληα, ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ηελ πξνβιεκαηνθεληξηθή κάζεζε ζε φιν ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ ην PBL νλνκάδεηαη θαη Aalborg Model
ζηελ εθπαίδεπζε.
Σν ODI εγείηαη ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο κε ζέκα ηε δηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ ζε ελφηεηεο.
Ζ παξαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ έρεη ήδε νινθιεξσζεί θαη απνηειείηαη απφ 42
ζεη πνπ είλαη δηαζέζηκα αξρηθά ζε κνξθή html. Σν πιηθφ είλαη ρσξηζκέλν ζε επηά
θαηεγνξίεο. Οη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα Πνιηηηζηηθά θαη
ζέκαηα Γηαρείξηζεο. ηελ θαηεγνξία Cultural, ηα πεξηερφκελα μεθηλάλε απφ ηα πνιχ
βαζηθά, π.ρ. ηη είλαη αλνηθηά δεδνκέλα, πψο απηά παξάγνπλ αμία, πνηνη είλαη νη
βαζηθνί παίθηεο ζην ρψξν, ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε κε απηά, πνηα είλαη ε επίδξαζε
πνπ απηά έρνπλ, πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα αλνηθηά δεδνκέλα θαη ηα αλνηθηά
πξφηππα. Σν πιηθφ είλαη ζρεδηαζκέλν πάληα κε ηε ινγηθή ησλ ζχληνκσλ δηαιέμεσλ,
ρσξίο πνιιή ζεσξία, κε πάξα πνιιά παξαδείγκαηα απφ ηελ παγθφζκηα
πξαγκαηηθφηεηα. ηελ θαηεγνξία ηνπ Management πεξηιακβάλεηαη πιεξνθνξία γηα
ηηο κνξθέο ησλ δεδνκέλσλ, ζέκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη δηάδνζεο ησλ
αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, αλαγλψξηζε επθαηξηψλ. Δπίζεο, ζέκαηα δεκνζίεπζεο ησλ
αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, ζέκαηα κεηαδεδνκέλσλ, λνκηθά, αζθάιεηαο, ηδησηηθφηεηαο θαη
αδεηνδφηεζεο. Οη δπν απηέο θαηεγνξίεο είλαη ην βαζηθφ πιηθφ γηα κηα εηζαγσγή ζην
ρψξν.
ηηο άιιεο θαηεγνξίεο πεξηερνκέλνπ πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα εκβάζπλζεο κε
θνκκάηηα πνπ αλαθέξνληαη ζην πψο ζα αλαθηήζνπκε δεδνκέλα, πψο λα θάλνπκε
θαζάξηζκα ησλ δεδνκέλσλ, πψο λα ηα αλαιχνπκε, λα ηα παξνπζηάδνπκε θαη ηέινο ηα
πην πξνρσξεκέλα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηάζε ησλ κεγάισλ δεδνκέλσλ,
ησλ δεδνκέλσλ πνπ ελεκεξψλνληαη online, ζέκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε ηερληθφ
επίπεδν θαη κεραληθήο κάζεζεο. Γηα ην ηειεπηαίν, πην ηερληθφ πιηθφ πνπ απεπζχλεηαη
ζε εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ, ππεχζπλν είλαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Σν ζρεηηθφ
πιηθφ πεξηιακβάλεη ζπλδεδεκέλα αλνηθηά δεδνκέλα, ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ θαη φια ηα
ζπλαθή.
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Δηθόλα 3 - Γηάξζξσζε Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ ODEdu

Σν Έξγν βξίζθεηαη ζηε θάζε αλαδήηεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο
ην πιηθφ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί.
Σν ODI έρεη πξνηείλεη έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο δηάξθεηαο νθηψ εβδνκάδσλ,
ζπλνιηθά νθηψ δίσξσλ. Ζ εηζαγσγή θαη ην ηειεπηαίν θνκκάηη είλαη ηχπνπ reflection,
ελψ ηα ππφινηπα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο κέζα απφ πξαγκαηηθά
παξαδείγκαηα πνπ αθήλνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ιχλνπλ νη ίδηνη πξαγκαηηθά
πξνβιήκαηα. Σν πξψην θνκκάηη έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ κε βάζε
έλα ζελάξην ην νπνίν πεξηγξάθεη φηη ρξεηαδφκαζηε γηα λα βειηηψζνπκε ηελ απφδνζε
ηεο ππξνζβεζηηθήο κέζσ δηαδηθαζίαο πνπ έρεη λα θάλεη κε θαζαξηζκφ δεδνκέλσλ,
αλάιπζε δεδνκέλσλ, νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ θιπ. Απηφ είλαη έλα ελδεηθηηθφ
κνληέιν, έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
πνπ έρεη παξαρζεί θαη ρξεζηκνπνηεί επηά κφλν απφ ηα 42 modules πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί.
Έλα άιιν κνληέιν είλαη γηα ηα παλεπηζηήκηα πνπ είλαη θπζηθά κεγαιχηεξν θαη
απαξηίδεηαη απφ 13 ηξίσξα. Απηή ηελ επνρή ζρεδηάδνληαη θαη άιια κνληέια
θαηάξηηζεο πνπ πηζαλφλ λα είλαη πην ζχληνκα απφ ηα παξαπάλσ, θαζψο κπνξεί ηα
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νθηψ δίσξα λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ αξθεηά γηα θάπνηνπο. Ίζσο ζρεδηαζηνχλ θαη
κεγαιχηεξα.
Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο έρεη αξρίζεη ηε δηαδηθαζία εμειιεληζκνχ ηνπ πιηθνχ.
Ο εμειιεληζκφο, πέξα απφ ηε κεηάθξαζε, πεξηιακβάλεη θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ
πεξηερνκέλνπ ζην ειιεληθφ πιαίζην. Γειαδή, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ε πξνζπάζεηα
είλαη ηα παξαδείγκαηα θαη γεληθά νη αλαθνξέο λα είλαη απφ ηελ Διιάδα, θαη γεληθά
λα ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
Σν πιηθφ ζα δηαηεζεί αλνηθηά κε άδεηα Creative Commons 4.0.
Πέξα απφ ην πιηθφ, γίλεηαη πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο ηεο ινγηθήο ηνπ «καζαίλσ γηα
λα ιχζσ πξνβιήκαηα». Βέβαηα, γηα λα ιχζσ έλα πξφβιεκα πξέπεη λα δηαβάζσ
ζεσξία, θπζηθά φζν ην δπλαηφλ πην ζηνρεπφκελε θαη ηειηθά λα θζάζσ λα αλαπηχμσ
δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ ηειηθά είλαη νη πην ελδηαθέξνπζεο.
Απηή ηελ πεξίνδν δηεμάγεηαη ζπδήηεζε κε ην ΔΚΓΓΑ γηα ην θαηά πφζν απηφ ην
πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο ηφζν θαηά ηε
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ αιιά θαη κεηά απφ απηφ, αθνχ ην πιηθφ ζα
εμαθνινπζήζεη λα ππάξρεη θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ έξγνπ. Χζηφζν, κέρξη ηε ιήμε ηνπ
Έξγνπ ππάξρνπλ νη πφξνη γηα λα κπνξέζεη λα πινπνηεζνχλ θάπνηεο δξάζεηο ζε
επίπεδν θαηάξηηζεο. Οη δξάζεηο πνπ γίλνληαη ζην Παλεπηζηήκην γηα ηνπο θνηηεηέο
είλαη πνιχ θαιφ λα πξνζθέξνληαη θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ
Διιάδα. Καηαξηίζεηο ζα πξνζθεξζνχλ θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαζψο εηαίξνο ηνπ
Έξγνπ είλαη ν ΔΠΒΔ.

2.4. Αλνηθηή Δπηζηήκε θαη Αλνηθηά Γεδνκέλα
Έλα πξψην ζέκα πνπ αλαθχπηεη φηαλ θάπνηνο αζρνιείηαη κε ηελ Αλνηθηή επηζηήκε,
είλαη ν νξηζκφο ηεο. Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη ηππηθφο νξηζκφο, ζηελ νπζία ηεο αθνξά
ζην πψο ζπλεξγάδνληαη νη επηζηήκνλεο δειαδή θχξην είλαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα. Καη
κάιηζηα γηα ζπλεξγαηηθφηεηα θαη αλνηθηφηεηα φρη ηε ζηηγκή πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ηα
απνηειέζκαηα ζην ηέινο κηαο έξεπλαο, αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεη λα
πινπνηείηαη ην πείξακα. Άξα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αλνηθηά δεδνκέλα, ν αλνηθηφο
θψδηθαο, νη αλνηθηέο κεζνδνινγίεο, ην πψο κνηξαδφκαζηε ηηο κεζνδνινγίεο, ηα
πξσηφθνιια, ηηο πξαθηηθέο θιπ. Δπίζεο ζην ίδην ζέκα εληάζζεηαη ην αλνηθηφ peer
review θαη θπζηθά νη αλνηθηνί εθπαηδεπηηθνί πφξνη ή αλνηθηνί καζεζηαθνί πφξνη.
Έηζη δεκηνπξγείηαη ε ζχλδεζε επηζηήκεο κε ηελ εθπαίδεπζε. Καη δελ αθνξά κφλν ηα
παλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα αιιά ε επηζηήκε αθνξά θαη ην δεκφζην
ηνκέα. Σα θξάηε πνπ πξνσζνχλ ηελ αλνηθηφηεηα έρνπλ ζπλήζσο θαη αλεπηπγκέλν ηνλ
επηζηεκνληθφ ηνκέα [40].
Έλαο άιινο άμνλαο γηα ηελ αλνηθηφηεηα ζηελ επηζηήκε θαη ζην θάζε επηζηεκνληθφ
απνηέιεζκα, είλαη ε αλάγθε αλαδήηεζεο θαη πξφζβαζεο ζε θάζε επηζηεκνληθφ
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απνηέιεζκα, δειαδή, λα γλσξίδνπκε ηελ πξνέιεπζή ηνπ, ηελ νκάδα πνπ ην
δεκηνχξγεζε, πνηα είλαη ηα δεδνκέλα, ην ζχλδεζκν ζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. ια
απηά πιένλ ζε έλα δηθηπαθφ θφζκν είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα έρνπκε ππφςε φηαλ
κηιάκε γηα αλνηθηφηεηα. Απηφ απαηηεί πξνθαλψο θαη αλάινγε ζεζκνζέηεζε
πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ.
Πξνώζεζε ηεο Αλνηθηόηεηαο ζηελ Δπηζηήκε- OpenAIRE










Γνκή ηνπ OpenAIRE. Σν OpenAIRE [41] είλαη έλα consortium απφ 50
εηαίξνπο πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξψπεο. ην θαζέλα
ππάξρεη έλαο εζληθφο θφκβνο πνπ εθπξνζσπεί ηελ αλνηθηή επηζηήκε ζηε ρψξα
απηή. Γηα ηελ Διιάδα κέρξη ηψξα ήηαλ ην ΔΚΣ θαη ν έιεγρνο πεξλά ζην
εξεπλεηηθφ θέληξν Αζελά. Σν Αζελά δειαδή ζα εθπξνζσπεί ηε ρψξα ζην
Openness θαη θαη΄επέθηαζε ζε φια ηα επξσπατθά θφξα γηα ην πψο κπνξεί λα
γίλεη ε επηζηήκε αλνηθηή ζηελ Διιάδα.
ύλζεζε. Ζ θνηλνπξαμία απηή πεξηιακβάλεη άηνκα πνπ είλαη εηδηθνί ζε
ζέκαηα αλνηθηήο πξφζβαζεο. Πεξηιακβάλεη επίζεο εθπξνζψπνπο λνκηθψλ
ζεκάησλ, πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα απηά ηα ζέκαηα. Σέινο πεξηιακβάλεη θαη
αλζξψπνπο απφ ην ρψξν ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο πνπ θηηάρλνπλ ηελ
ππνδνκή. Σν έλα θνκκάηη, ινηπφλ, είλαη νη άλζξσπνη.
Γεσγξαθηθή Γηάζηαζε. Σν δίθηπν είλαη ρσξηζκέλν ζε πεξηνρέο θαη ε
Διιάδα αλήθεη ζην δίθηπν ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. ινη απηνί νη άλζξσπνη
ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκφ πνιηηηθψλ ή επηδξνχλ ζην ππνπξγείν γηα λα
δεκηνπξγεζνχλ πνιηηηθέο. Παξαθνινπζνχλ ην πψο πινπνηνχληαη νη πνιηηηθέο
θαη ππάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε ψζηε νη πξαθηηθέο λα πεξλάλε απφ ηη έλα
θξάηνο κέινο ζην άιιν, αθνχ ζηελ νπζία νη πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε
πξαθηηθφ επίπεδν.
ύλδεζε κε ζπλαθή δίθηπα. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθή δξάζε θαη είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ θαη γηα ηελ Διιάδα νη φπνηεο δξάζεηο θαη ξπζκίζεηο γίλνληαη λα
είλαη ζε ζχλδεζε κε ηα θαηάιιεια δίθηπα ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν δίθηπν απηφ
έρεη βνεζήζεη πνιχ ηελ Διιάδα θαη ζπλνιηθά ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε πνπ
είλαη ιίγν πην πίζσ απφ ηνπο ππφινηπνπο.
Απνζεηήξηα αλνηθηώλ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ. Έλα απφ ηα πξάγκαηα ζηα
νπνία έρεη αξρίζεη λα επηθεληξψλεηαη ε OpenAIRE είλαη ηα απνζεηήξηα
αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, πνπ ζεσξνχληαη κέξνο ηεο αλνηθηήο
επηζηήκεο. Οη αλνηθηνί εθπαηδεπηηθνί πφξνη κπνξεί λα είλαη έλα MOOCs, ή
νηηδήπνηε. Δίλαη βαζηθφ εξψηεκα είλαη ην πψο κπνξεί λα δηαζπλδεζνχλ ηα
επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο. Απαηηνχληαη
θπζηθά δηαιεηηνπξγηθφηεηα, πνιηηηθέο, θαη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο. ηνλ
ηνκέα απηφ ην OpenAIRE δηαζέηεη κηα ππνδνκή φπνπ ζπγθεληξψλνληαη
αλαθνξέο θαη πφξνη (πεξηνδηθά, δεδνκέλα, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θιπ). θνπφο
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δελ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά φια λα ζπλδένληαη
θαη ν θάζε ηδηνθηήηεο απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ λα είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηε
ζπληήξεζε, ηε δηαηήξεζε απηνχ ηνπ πιηθνχ.
Γηαιεηηνπξγηθόηεηα. Σν OpenAIRE γηα λα δεκηνπξγήζεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα
ζπγθεληξψλεη είηε ηνλ ίδην ηνλ πφξν ή πνιιέο θνξέο κφλν ηα κεηαδεδνκέλα
ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαζπλδεζνχλ. Υξεζηκνπνηνχληαη αιγφξηζκνη θαη
ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα δηαζπλδένπλ ηνπο πφξνπο απηνχο. ηαλ
εληνπηζζεί έλαο εθπαηδεπηηθφο πφξνο κπνξεί γίλεη εγγξαθή ηνπ θαη λα
θαηαρσξεζεί ην απνζεηήξηφ ηνπ ζην OpenAIRE. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
ην ζχζηεκα εκπινπηίδεηαη θαη κπνξεί λα παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα.
Να γλσξίδεη πψο είλαη δηαζπλδεδεκέλνο απηφο ν πφξνο κε ηνλ ππφινηπν
θφζκν θαη θπξίσο ηνλ θφζκν ηεο έξεπλαο.
Όγθνο Γεδνκέλσλ. Μέρξη ηψξα έρνπλ θαηαρσξεζεί γχξσ ζηηο 22
εθαηνκκχξηα δεκνζηεχζεηο απφ ρίιηα πεξίπνπ απνζεηήξηα ηα νπνία
δηαζπλδένληαη κε δεδνκέλα κέζσ ινγηζκηθνχ, π.ρ. απφ πνηφλ ρνξεγφ ήξζαλ
θαη άιιε πιεξνθνξία. ηηο επφκελεο επεθηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο
πεξηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πφξνη.
European open science cloud .Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη ε επξσπατθή
θίλεζε γηα ην European open science cloud [42]. θνπφο είλαη νη επηζηήκνλεο
πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη είηε απφ ηελ ΔΔ ή απφ εζληθνχο ρνξεγνχο π.ρ. ΓΓΔΣ,
λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππνδνκέο, φιεο ηηο ππνινγηζηηθέο ππνδνκέο
ηνπ λέθνπο, λα έρνπλ έλα κνλαδηθφ ζεη δηαπηζηεπηεξίσλ εηζφδνπ ζε φια απηά,
θαη απηφ είλαη ε βάζε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο αλνηθηήο επηζηήκεο. Σν
OpenAIRE θαη θαη’ επέθηαζε ε Διιάδα θαη φιεο νη ρψξεο θφκβνη ζα γίλνπλ
κέξνο ηνπ European open science cloud.

Η αλνηθηή επηζηήκε ζηελ Διιάδα:






Ύπαξμε ζεκαληηθήο Σερλνγλσζίαο.
Γηαζέηνπκε επηζηήκνλεο,
παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα κε ηηο βηβιηνζήθεο, ηα data centers θαη ν
ζηφρνο ηνπ OpenAIRE είλαη φια απηά λα ζπλδεζνχλ κε δηαιεηηνπξγηθφ ηξφπν
κε πξφηππα, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιεια ηδξπκαηηθά απνζεηήξηα ή
θαηαζεηήξηα.
πκκεηνρή Φνξέσλ ηεο αθαδεκατθήο θαη Δξεπλεηηθήο Κνηλόηεηαο. ηελ
Διιάδα, νη εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί θαη παλεπηζηήκηα πνπ είλαη πξσηνπφξνη
ζην εμσηεξηθφ πξέπεη λα γίλνπλ πξσηνπφξνη θαη ζην εζσηεξηθφ, δειαδή νη
ίδηνη λα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ην ηη πξέπεη λα ζπκβεί ζηελ ρψξα. ηνπο
θνξείο πεξηιακβάλνληαη θέληξα φπσο ην ΔΓΔΣ πνπ έρνπλ εξεπλεηηθά
δεδνκέλα, ηα παλεπηζηήκηα, νη εθδφηεο θιπ.
πκκεηνρή ηνπ Κξάηνπο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην θξάηνο,
γηαηί κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιηηηθέο θαη πξνζπκία ζπλέξγεηαο φισλ ησλ
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ειιεληθψλ νξγαληζκψλ, φκσο απαηηείηαη θάπνηνο λα αλαιάβεη εγεηηθφ ξφιν
γηα ην πψο ζα νξγαλσζνχλ νη δξάζεηο θαη απηφο πξέπεη λα είλαη ην θξάηνο. Σν
ειιεληθφ θξάηνο είλαη πξφζπκν, παξφιν πνπ έρεη πξνβιήκαηα
ρξεκαηνδφηεζεο.
Οξγαλσηηθά θαη Πνιηηηζκηθά πξνβιήκαηα ζηελ πξνώζεζε ηεο
αλνηθηόηεηαο. Οη έιιελεο-κέιε ηνπ OpenAIRE γλσξίδνπλ ηη ζπκβαίλεη ζε
θάζε ρψξα, πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζέκα ηεο
αλνηθηφηεηαο. Σα πην πνιιά πξνβιήκαηα δελ είλαη ηερληθά, αληίζεηα είλαη
νξγαλσηηθά, πνιηηηζκηθά, είλαη ε ζηάζε ησλ αλζξψπσλ θαζψο ζπρλά δελ
ζέινπλ, θνβνχληαη ηελ αλνηθηφηεηα. Ζ αλνηθηφηεηα είλαη κέξνο ηεο
πνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο ησλ ιαψλ.

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη λα ππάξμεη ζπλεξγαζία φισλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ
φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ φινη νη θνξείο θαη γεληθφηεξα νη
ελδηαθεξφκελνη καδί θαη λα κελ μαλαγίλνληαη νη ίδηεο πξνζπάζεηεο.
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3. πλεξγαηηθόηεηα θαη Αλνηθηά Φεθηαθά Δξγαιεία
3.1. Σν Wiki σο πλεξγαηηθό Πεξηβάιινλ
Ζ ΑΠΑΗΣΔ ρξεζηκνπνηεί ηα wiki [43] θαη ηηο ζπλεξγαηηθέο ηερλνινγίεο γηα λα
ππνζηεξίμεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Οη δξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη
εδψ έγηλαλ ζηελ πεξίνδν 2014-15, αιιά ηα wikis εμαθνινπζνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη. Σν wiki πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ΑΠΑΗΣΔ είλαη ην wikispace
ην νπνίν ππάξρεη αθφκε, σζηφζν ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηαζεί απφ νπνηνδήπνηε
άιιν wiki.
Σα εξσηήκαηα θαη νη πξνθιήζεηο απηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αθνξνχλ ην λέν κνληέιν εθπαίδεπζεο:






πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί ψζηε λα κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνπλ ηερλνινγίεο ζηε
δηδαζθαιία ηνπο, λα αμηνπνηήζνπλ επνηθνδνκεηηθά ηελ ηερλνινγία.
αλαδήηεζε θαηλνηφκσλ ηξφπσλ εθπαίδεπζεο νη νπνίνη ζα θαιιηεξγήζνπλ ήδε
απφ ηε θάζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ινγηθή ηεο θνηλφηεηαο,
ηελ θνπιηνχξα κηαο θνηλφηεηαο πνπ ζπλεξγάδεηαη, δηεξεπλά θαη
αλαζηνράδεηαη.
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ ξφινπ πνπ πξέπεη λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο ν
νπνίνο θαιείηαη λα παίμεη ην ξφιν ηνπ ζρεδηαζηή ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ
πεξηερνκέλνπ ή ζελαξίσλ, φπσο απνθαινχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πνηα
είλαη δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πνπ θαζηζηνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηθαλφ
λα πξνσζεί ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο, φρη σο δηθφ
ηνπ εξγαιείν αιιά πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ.

Tν κνληέιν ηεο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ ην νπνίν ζα επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί
πξέπεη λα είλαη θαη έλα παξάδεηγκα, έλα δείγκα γξαθήο θαη γηα ηνπο ίδηνπο, γηα ην
πψο νη ίδηνη ζα ζηήζνπλ θαη ηα δηθά ηνπο καζήκαηα θαη πνηφο ζα είλαη ν ξφινο ησλ
καζεηψλ ηνπο ζηα δηθά ηνπο καζήκαηα. Αλ ε επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηεζεί
βαζηζκέλε ζε αξρέο επνηθνδνκεηηθνχ ηχπνπ θαη ζε καζεζηαθά πιαίζηα πνπ
πηνζεηνχλ ηηο αξρέο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνύ, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο
απηφ λα ηνπο αθνινπζήζεη θαη ζε φιν ηνπο ηνλ επαγγεικαηηθφ βίν.
To θεληξηθφ δεηνχκελν είλαη νξγάλσζε δξάζεσλ ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ
ζελαξίσλ ζηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο, ην learning design. ε απηέο ηηο δξάζεηο νη
εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζπλζέηνπλ :



ηερλνινγία,
παηδαγσγηθά,
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ηε δηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ
ην ίδην ην γλσζηηθό αληηθείκελν

Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ππνζηεξίδεη ηε ζχλζεζε φισλ ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ,
δειαδή δελ είλαη αξθεηφ θάπνηνο λα γλσξίδεη παηδαγσγηθή, λα γλσξίδεη ηερλνινγίεο,
λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη απηά λα νδεχνπλ
παξάιιεια..
Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηιέγεη, αλάινγα κε ην δηδαθηηθφ
πξφβιεκα πνπ έρεη, ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία θάζε θνξά θαη λα ηελ ζέηεη ζηελ
ππεξεζία ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Έλα θεληξηθφ ζεκείν είλαη ε ρξήζε
θαηάιιεισλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη πεξηβαιιφλησλ ηα νπνία επηηξέπνπλ θαη
πξνσζνχλ ζπλεξγαζία θαη αλαδεκηνπξγία. Καηάιιεια δειαδή πεξηβάιινληα
ζπγγξαθήο. Τπάξρεη πνηθηιία πεξηβαιιφλησλ θαη επεηδή ε ΑΠΑΗΣΔ απεπζχλεηαη ζε
πνηθίιν θνηλφ απφ θνηηεηέο ή απφθνηηνπο παλεπηζηεκίσλ ή ΣΔΗ, έρεη γίλεη
πεηξακαηηζκφο κε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα: Learning Management Systems,
πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα, θιπ.
Μηα θαηεγνξία πεξηβάιινληνο είλαη θαη ηα wiki ηα νπνία ηα επειέγεζαλ θπξίσο ζε
θνηλφ ην νπνίν δελ είρε ηδηαίηεξεο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο, σο θάηη απιφ, ψζηε λα
ππνζηεξίμεη κελ ηε ζπλεξγαζία αιιά λα κελ απαηηήζεη πνιχ ρξφλν γηα ηελ εθκάζεζή
ηνπ.
Μεζνδνινγία- Θεσξεηηθό Πιαίζην.
Χο ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα λα νξγαλσζεί απηή ε δξάζε ζην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο
αμηνπνηήζεθε ην κνληέιν ησλ πέληε ζηαδίσλ ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ηεο
Salmon, πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2013 [44]. Σν κνληέιν νξγαλψλεη ζηαδηαθά ηελ
εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηέηνηνπ ηχπνπ δξάζεηο, μεθηλψληαο απφ ηελ απιή
εμνηθείσζε κε ηα εξγαιεία έσο ηελ νηθνδφκεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο γλψζεο θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο ζε θαηλνχξγηα πιαίζηα, πνπ είλαη ην δεηνχκελν.
ηάδηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ηεο Salmon:






1ν -2ν ζηάδην . Έηζη μεθηλά απφ ην πξψην ζηάδην, ηελ επθνιία πξφζβαζεο θαη
ρξήζεο θαη ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ θαη ζηαδηαθά, επηδηψθoληαη πξψηα
αηνκηθέο δξάζεηο αιιά ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο. Απηά είλαη ηα δχν
πξψηα ζηάδηα.
3ν ζηάδην. ην ηξίην αζρνινχκαζηε κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Μέρξη
θαη ην ηξίην ζηάδην ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ
επίηεπμε ησλ αηνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ.
4ν -5ν ζηάδην. ην ηέηαξην θαη ζην πέκπην ζηάδην ε ζηφρεπζε είλαη ζηε
ζπλεξγαζία. Δμαζθαιίδεηαη δειαδή ε θνηλσληθνπνίεζε θαη έλα επίπεδν
νηθεηφηεηαο θαη γλψζεο παξάιιεια πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
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λα κπνπλ ζε νκάδα θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο
επηδηψθνληαο έλαλ θνηλφ ζηφρν.
Δπίπεδα Αιιειεπίδξαζεο -πλεξγαζίαο
χκθσλα κε κηα θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Hadjerrouit ηνπ 2013 [45], δηαθξίλνληαη ηξία
επίπεδα ζπλεξγαζίαο, ρακειφο, κεζαίνο θαη πςειφο βαζκφο ζπλεξγαζίαο:




ην πξψην επίπεδν θαηαηάζζνληαη ελέξγεηεο πνπ αιιάδνπλ κφλν
κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηίηινπο, έληνλεο γξαθέο θιπ.
ην δεχηεξν επίπεδν αλ νη ζπκκεηέρνληεο πξνζέζεζαλ ζπλδέζκνπο,
πξφζζεζαλ θείκελα, εηθφλεο, βίληεν, νηηδήπνηε.
Καη ην ηξίην επίπεδν, πνπ είλαη ην πην πςειφ, είλαη αλ ν έλαο έθαλε
παξεκβάζεηο ζηε δνπιεηά ηνπ άιινπ.

Απηφ πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη φηη νη άλζξσπνη είλαη ιίγν
ζπληεξεηηθνί ζην λα παξεκβαίλνπλ γηαηί απηφ απαηηεί έλα επίπεδν αζθάιεηαο θαη
εκπηζηνζύλεο γηα λα ην θάλνπλ θαη επίζεο έλα επίπεδν πςειήο δέζκεπζεο φισλ
γηα θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.

Δθαξκνγή wikispace ζηελ ΑΠΑΙΣΔ.
Ζ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη δηαθνξνπνηείηαη απφ άιιεο έξεπλεο [57-63] δηφηη
ελζσκαηψλεη:
 Αξρέο νξγάλσζεο βάζε ηνπ επνηθνδνκεηηθνύ ηύπνπ επηκόξθσζεο.
Δθαξκφζηεθαλ νη αξρέο νξγάλσζεο κηαο επνηθνδνκεηηθνχ ηχπνπ
επηκφξθσζεο πνπ βαζίδεηαη ζην ζρεδηαζκφ ζε έλα ηκήκα 49 πηπρηνχρσλ
απφθνηησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην αθαδεκατθφ έηνο 14-15 νη νπνίνη
ζηελ ΑΠΑΗΣΔ παξαθνινπζνχλ ην εηήζην πξφγξακκα παηδαγσγηθήο
θαηάξηηζεο πνπ ηνπο δίλεη παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα.
 ύλδεζε κε Φόξνπκ. Σν ζπγθεθξηκέλν wiki πνπ πξναλαθέξζεθε εμππεξεηεί
πνιχ θαζψο θάζε ζειίδα ηνπ ζπλδέεηαη κε έλα Φφξνπκ. Οπφηε, πέξα απφ ηελ
απφ θνηλνχ αλαδεκηνπξγία θεηκέλσλ πνιπηνληθψλ, νη νκάδεο κπνξνχλ
επηπιένλ λα επηθνηλσλνχλ θαη απηφ θαηαγξάθεηαη πξάγκα πνπ είλαη πάξα
πνιχ ζεκαληηθφ.
 Οξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε πέληε ζηάδηα. Έλα εξψηεκα ζην νπνίν ε
έξεπλα πξνζπαζεί λα απαληήζεη είλαη ην πψο νξγαλψλεηαη απηή ηε
ζπλεξγαζία ζην wiki. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία, ρξεζηκνπνηνχλ θαη κειεηνχλ ην wiki ρσξίο λα ηα
εληάζζνπλ κέζα ζε θάπνην κνληέιν ειεθηξνληθήο κάζεζεο. ηελ παξνχζα
έξεπλα πξνηάζεθε θαη εληάρζεθε ηφζν ζην ζρεδηαζκφ φζν θαη ζηελ
απνηίκεζε ηνπ κνληέινπ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ησλ 5 ζηαδίσλ ηεο Salmon:
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ην πξψην θαη δεχηεξν ζηάδην πνπ είραλ δηάξθεηα δχν εβδνκάδεο,
δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγήζνπλ ινγαξηαζκό
ζην wiki, λα δηακνξθψζνπλ ην πξνθίι ηνπο γηα λα ζπζηεζνχλ θαη
ζηνπο ππφινηπνπο θαη λα απνθηήζνπλ κηα ζηνηρεηψδε εμνηθείσζε κε
ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ wiki. ηε ζπλέρεηα,
πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγεζεί ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ε γλσξηκία
κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κηα πξψηε εμνηθείσζε κε ην γλσζηηθό
αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο, δφζεθε έλα πξφηππν εθπαηδεπηηθφ
ζελάξην πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ ηα ηερληθά αιιά θαη ηα
παηδαγσγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Ζ επηθνηλσλία ηνπο γηλφηαλ κέζα
απφ έλα θφξνπκ, νπφηε ν θαζέλαο έιεγε ηελ άπνςή ηνπ, ήηαλ
εθηεζεηκέλνο ζηελ νκάδα, ρσξίο φκσο λα ρξεηάδεηαη λα πξάμεη θάηη
απφ θνηλνχ κε ηνπο ππφινηπνπο. Απηφ ζεσξήζεθε φηη ζα βνεζήζεη ζε
κηα γλσξηκία κεηαμχ ηνπο θαη κε ην θαηλνχξγην κέζν επηθνηλσλίαο.
ην ηξίην ζηάδην μεθηλνχλ ζηαδηαθά λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο.
Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ δεθάμη ηξηκειείο ή ηεηξακειείο νκάδεο νη νπνίεο
έπξεπε πιένλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο λα αξρίζνπλ λα ζπδεηνχλ ζην
Φφξνπκ θαη λα νξγαλψλνπλ ηελ ίδηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο. Ση ξόινπο
αλαιακβάλεη ν θαζέλαο θαη ηη επζύλεο αλαιακβάλεη ν θαζέλαο. Απηφ
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, θαζψο ρξεηάδεηαη παξάιιεια λα θαιιηεξγεζνχλ
θαη δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο, λα νξηζηεί δειαδή ην πιαίζην ηεο
ζπλεξγαζίαο, πνπ δελ είλαη δεδνκέλν.
ην ηέηαξην ζηάδην, πνπ δηήξθεζε ηξεηο εβδνκάδεο, γίλεηαη ε
νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο φπνπ νη ίδηνη εθπαηδεπηηθνί πιένλ ζα πξέπεη
λα θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο ζελάξην, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο
ηερλνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνδηαγξαθέο.
- Οξηζκόο πιαηζίνπ. Οη εθπαηδεπφκελνη νξίδνπλ ην πιαίζην.
Σν πνηεο ηερλνινγίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή πνηεο
δηδαθηηθέο είλαη δηθφ ηνπο ζέκα, ησλ επηκνξθνχκελσλ
εθπαηδεπηηθψλ. Ζ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, είλαη ην πην
ζεκαληηθφ.
- Οκάδεο κε ζπιινγηθή αιιά θαη αηνκηθή επζύλε. Δδψ
ιίγνη ζπλεξγαδφκελνη, αλαπηχζζνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ
ζελάξην. Λήθζεθε θξνληίδα λα ππάξρεη ζπιινγηθή επζχλε
αιιά θαη αηνκηθή, γηα λα εμαζθαιηζηεί θαηά ην δπλαηφλ ε
εκπινθή φισλ θαη λα κελ θαηαιήμεη ε δξάζε ζην «έλαο γηα
φινπο». ζνλ αθνξά ηε ζπιινγηθή επζχλε, ε θάζε νκάδα
αλέπηπζζε ην δηθφ ηεο ζελάξην κέζα ζην wiki.
- Γεκηνπξγία ελαξίνπ. Μηιψληαο γηα ζελάξην ελλνείηαη
κηα αιιεινπρία δξαζηεξηνηήησλ. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο, ην
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-

-

-
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θάζε κέινο ηεο νκάδαο, αλαιάκβαλε κε αηνκηθή επζχλε,
αθελφο λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ γεληθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα έρεη ηελ επζχλε κηαο
δξαζηεξηφηεηαο ν θαζέλαο, ηελ νπνία πινπνηνχζε ζε κηα
άιιε ζειίδα ηνπ wiki. Τπήξρε γηα ην θάζε ζελάξην κηα
αξρηθή ζειίδα ζηελ νπνία έπξεπε λα θαηαγξάςνπλ ηα
βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζελαξίνπ. Πνηνί είλαη
νη ζηφρνη, νη έλλνηεο πνπ εκπιέθεη ην ζελάξην, ζε πνηνλ
απεπζχλεηαη θαη θάπνηα παηδαγσγηθά ή ηερλνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά. ηηο επφκελεο ζειίδεο πεξηιακβάλνληαλ ν
ζρεδηαζκφο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη κε θαηάιιειν
δεζκφ γηλφηαλ ε κεηαθνξά ζηε ζειίδα ηεο ίδηαο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο.
Πξνβνιή όισλ ησλ ζελαξίσλ. ην wiki, ζηελ πξψηε
ζειίδα ππάξρεη έλα κελνχ φπνπ εκθαλίδνληαη ηα ζελάξηα
φισλ ησλ νκάδσλ, δηαηίζεηαη πξφζβαζε δειαδή απφ φινπο
ζε φια ηα ζελάξηα.
Τπνζηήξημε από εθπαηδεπηέο. Ζ ππνζηήξημε πνπ
πξνεξρφηαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο πεξηείρε θάπνην
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, έλα πξφηππν πνπ αληέγξαθαλ γηα λα
ζηήζνπλ ηε δηθή ηνπο ζειίδα θιπ.
Πξόηππα θαη Μεηαδεδνκέλα. ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ
ζελαξίνπ έπξεπε λα πεξάζνπλ ζηνηρεία φπσο ηίηιν, νκάδα
ζπγγξαθέσλ, εκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο, νκάδα
ζηφρν, ρξνληθή δηάξθεηα, πιαίζην εθαξκνγήο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, ζθνπφο ηνπ ζελαξίνπ θαη βέβαηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο. Δδψ ππήξραλ θάπνηα κεηαδεδνκέλα πνπ
αλαθέξνληαλ θαη ζηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα. πσο νη
ζηφρνη πνπ θαιχπηεη ε δξαζηεξηφηεηα, γλσζηηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ ελζσκαηψλεη, είδνο, δηδαθηηθέο ηερληθέο,
ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη πεγέο, πνιπθαζηθά αξρεία, web
2.0 ηερλνινγίεο, πξνζνκνηψζεηο θιπ.
Φόξνπκ. Τπήξρε ζπδήηεζε ηεο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο
ησλ ζπγγξαθέσλ.
πλδπαζκόο εξγαιείσλ θαη κέζσλ. Σν wiki καο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπκε θείκελν, εηθφλα, βίληεν θαη
web 2.0 εξγαιεία (ελλνηνινγηθνχο θιπ). Σν δεηνχκελν ήηαλ
απφ ην ζρεδηαζκφ λα πεξάζνπλ θαη ζηελ ίδηα ηελ
πινπνίεζε.
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o ην πέκπην ζηάδην ππήξμε Απηναμηνιφγεζε ησλ ζελαξίσλ έηζη ψζηε
λα πάξνπλ θαη κηα αλαηξνθνδφηεζε απφ αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη
ζην ίδην επίπεδν κε εθείλνπο. Καη εδψ πάιη ρξεζηκνπνηήζεθε ην
Φφξνπκ ηνπ wiki.
Απνηειέζκαηα- πκπεξάζκαηα ρξήζεο
Ζ έξεπλα απνηίκεζε ηε ζπλεξγαζία θαη ηειηθά ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία.
Γηεξεπλήζεθαλ εξσηήκαηα φπσο αλ βνήζεζε ηε ζπλεξγαζία, αλ αληαπνθξίζεθαλ
ζηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ.
πλήζσο νη κειέηεο πνπ ζπλαληψληαη, εζηηάδνπλ ζε ππνθεηκεληθά δεδνκέλα,
ζπλεληεχμεηο, εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληνχλ νη ίδηνη νη ρξήζηεο θαη ηα επξήκαηα
είλαη κέρξη ζηηγκήο αληηθαηηθά. Σψξα ηειεπηαία αμηνπνηνχληαη ηα learning analytics.
Γειαδή ηα δεδνκέλα αιιειεπίδξαζεο ηα νπνία δίλνληαη απφ ηα ίδηα ηα wikis ή γεληθά
ηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηα ίδηα ηα εξγαιεία.
Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο θαη Αμηνιόγεζεο:
Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα πινπνηήζεθαλ δχν έξεπλεο. Μία έξεπλα
κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ην ηζηνξηθφ ζειίδσλ πνπ θξαηάεη ην ζχζηεκα θαη
κία κε βάζε ηα ζηνηρεία απηναμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
Α. Έξεπλα κε βάζε ηα ζηνηρεία θαηαγξαθήο
ηε κία έξεπλα [46] αμηνπνηήζεθαλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ην ηζηνξηθφ ζειίδσλ
πνπ θξαηάεη ην ζχζηεκα. Ζ έξεπλα παξνπζηάζηεθε ην 2015 θαη δηαηίζεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΔΣΠΔ2 φπνπ αλεβαίλνπλ ηα πξαθηηθά φισλ ησλ ζπλεδξίσλ. Δθεί
κειεηήζεθε πνην ήηαλ ην επίπεδν ηεο ζπλεηζθνξάο, πνην ήηαλ ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο
ζπλεξγαζίαο. Σν πιαίζην πνπ είρε ηεζεί είρε νξίζεη ηη δνπιεηέο έπξεπε λα θάλνπλ ζε
δηάξθεηα επηά εβδνκάδσλ θαη κέζα απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ wiki εμεηάζηεθε αλ
πξαγκαηηθά δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε φιε ηελ έθηαζε ζε φιν ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ
είρε θαζνξηζηεί. Δμεηάζηεθε αλ ρξεζηκνπνίεζαλ ην Φφξνπκ θαη πνηνο βαζκφο
ζπλεξγαζίαο επηηεχρζεθε.
ηα απνηειέζκαηα κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηα αθφινπζα:


2

Δπίπεδα πλεξγαζίαο. Δμεηάζηεθε, θαη έρεη αμία, ην είδνο ησλ αιιαγψλ πνπ
έγηλαλ, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Hadjerrouit. Δμεηάζηεθε, πφζν
εχθνια γηλφληνπζαλ ηέηνηεο παξεκβάζεηο. Αμηνινγήζεθε ην ηζηνξηθφ ηνπ wiki θαη
ην απνηέιεζκα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ γηαηί, αλ θαη ην 51% είρε κεζαίνπ βαζκνχ
ζπλεξγαζία, ππάξρεη θαη έλα 37% κε πςειφ βαζκφ ζπλεξγαζίαο ην νπνίν ζε
ζρέζε κε άιιεο έξεπλεο είλαη πνιχ πςειφ.

http://www.etpe.gr/
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Υξόλνο πλεξγαζίαο. Έλα αμηνκλεκφλεπην ζεκείν είλαη φηη ε ηειεπηαία
εβδνκάδα ήηαλ εθείλε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο, ε αηρκή δειαδή ηεο
δξαζηεξηφηεηαο. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο εξγαζίαο έγηλε ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα.
πιινγηθόηεηα. Δλδηαθέξζεθαλ γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ ζελαξίσλ πνπ ζρεδίαζαλ
ιεηηνπξγψληαο ζπιινγηθά ζηηο ζειίδεο δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζελαξίσλ, πξάγκα
ζεηηθφ.
Δκθάληζε Ζγέηε. ε θάπνηεο νκάδεο, επηά γηα ηελ αθξίβεηα, παξνπζηάζηεθε ην
θαηλφκελν έλαο «εγέηεο» γηα φινπο. ε ηξεηο νκάδεο ππήξμε ηζφηηκε ζπλεηζθνξά
ελψ ζε πέληε ε αλαινγία ήηαλ 2 ζηνπο 3 ή 3 ζηνπο 4.
πδήηεζε ζην Φόξνπκ. Ζ ζπδήηεζε ζην θφξνπκ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο
ήηαλ πεξηνξηζκέλε, πξάγκα πνπ δεκηνχξγεζε πξνβιεκαηηζκφ θαζψο ε
αιιειναμηνιφγεζε έγηλε ζην ηειεπηαίν ζηάδην θαη νπζηαζηηθά δελ ηνπο έδηλε
αλαηξνθνδφηεζε γηα λα βειηηψζνπλ ην ζελάξην πνπ ζα παξέδηδαλ. Ίζσο ε
αιιειναμηνιφγεζε έπξεπε λα έξζεη πξηλ ηελ ηειηθή παξάδνζε ψζηε λα ηνπο
δψζεη θαη έλα θίλεηξν λα αμηνπνηήζνπλ ηα ζρφιηα γηα ηε βειηίσζε ηεο δνπιεηάο
ηνπο.

Β. Έξεπλα κε βάζε ηα ζηνηρεία αμηνιόγεζεο
ε κηα δεχηεξε έξεπλα [47] απνηηκήζεθαλ επίζεο ηα πέληε ζηάδηα ηεο Salmon. Καηά
πφζν δειαδή ην wiki δηεπθφιπλε ηελ πξφζβαζε θαη ρξήζε, ηε ζπλεξγαζία,
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, νηθνδφκεζε γλψζεο, ηνλ αλαζηνραζκφ θαη αλάπηπμε ηεο
γλψζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη:











Γεληθά ην wiki είλαη πνιχ ρξήζηκν δηφηη βνεζά ζηελ αλάπηπμε πνηθίινπ
πεξηερνκέλνπ
Κξαηά ηζηνξηθφ ελεξγεηψλ. Δπηηξέπεη ζην ζχζηεκα, ζε πεξίπησζε δνιηνθζνξάο,
λα επαλέιζεη ζε πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. Πνιχ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε
έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ.
Χζηφζν ππήξραλ πξνβιήκαηα φηαλ πνιινί ρξήζηεο βξίζθνληαλ ηαπηφρξνλα ζε
κηα ζειίδα, πηζαλφηαηα επεηδή δελ ππήξρε ε θνπιηνχξα ηνπ πψο πινπνηείηαη ε
ζπλεξγαζία ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ.
ζνλ αθνξά ζην δεχηεξν επίπεδν, εθηίκεζαλ γεληθψο ηε ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή
αιιά κηα θαη βξίζθνληαλ έηζη θη αιιηψο αθνχ ήηαλ ππνρξεσηηθέο νη παξνπζίεο,
πξνηηκνχζαλ ηε δηα δψζεο ζπλεξγαζία.
Γελ άξεζε ζε φινπο φηαλ γίλνληαλ παξεκβάζεηο ζηε ζειίδα ηνπο θαη ππήξμαλ θαη
θάπνηεο αλαζηνιέο ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε θαη ζην ζρνιηαζκφ. Απηά δελ
απνηεινχλ αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα κηα ηερλνινγία, αιιά είλαη νη
πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ.
ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα φια πήγαλ πνιχ θαιά. ην αλ ην wiki
ζπλέβαιε ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, ην ζπκπέξαζκα πνπ βγήθε είλαη φηη
αληαπνθξίζεθε ζηνπο ζηφρνπο.
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Έλα 59% ζθέθηεηαη φηη κπνξεί λα ην εληάμεη ζηε δηθή ηνπ ηάμε κεηά ηελ
επηκφξθσζε, πνζνζηφ αξθεηά πςειφ, πξάγκα ζεηηθφ αθνχ ν ηειηθφο ζηφρνο είλαη
λα ππάξρεη κηα ζπλέρεηα φισλ απηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.

Γεληθφ πκπέξαζκα Δθαξκνγήο ηνπ wiki ζηελ ΑΠΑΙΣΔ
Σν wiki θαζψο θαη ην κνληέιν ζρεδηαζκνχ ηεο Salmon θαίλνληαη λα έρνπλ ζεηηθά
απνηειέζκαηα. Χζηφζν ην θξίζηκν είλαη ην πεξηερφκελν θαη ε ζπλνρή ησλ δξάζεσλ.
Απηέο νη δξάζεηο πξέπεη λα απαηηνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε ζχλζεζε
ηερλνινγίαο, παηδαγσγηθήο, δηδαθηηθήο θαη γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Καη απηφ ηζρχεη
ζε θάζε ηνκέα φπνπ δηελεξγείηαη επηκφξθσζε, ηνπ δεκνζίνπ πεξηιακβαλνκέλνπ. Γελ
πξέπεη λα είλαη παξάιιεινη νη δξφκνη ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ηα
πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ νη εξγαδφκελνη ζηνλ επαγγεικαηηθφ
ηνπο βίν. Πξέπεη λα ππάξρεη ζχλζεζε θαη απφ ηελ αξρή λα δίλεηαη απηή ε ινγηθή. Καη
βέβαηα, ζπιινγηθφηεηα, πνπ ζα εμαζθαιίδεη θαη ζα επηηξέπεη θαη αηνκηθή δξάζε αιιά
θαη ζπιινγηθή.

3.2. πλεξγαηηθή Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ
Σν wiki Τπεξεζηψλ θαη Γηαδηθαζηψλ [48] είλαη έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο αλνηθηψλ
ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Πξφθεηηαη γηα πξσηνβνπιία
ηεο ΔΛ/ΛΑΚ [49] πνπ ηδξχζεθε ην 2008 θαη πεξηιακβάλεη σο κέιε αθαδεκατθά
ηδξχκαηα, εξεπλεηηθά θέληξα θαη θνηλσθειείο νξγαληζκνχο. Δίλαη κε θεξδνζθνπηθφο
νξγαληζκφο θαη έρεη ζθνπφ ηελ αλάπηπμε αλνηθηψλ πξνηχπσλ, αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ,
αλνηθηνχ πεξηερνκέλνπ, αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ,
ηερλνινγηψλ αλνηθηνχ πιηθνχ θαη ζρεδίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα εθαξκνγή ησλ
αλνηθηψλ ηερλνινγηψλ ζην δεκφζην ηνκέα.
Σν https://diadikasies.gr είλαη κηα γλσζηαθή βάζε ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα. Έρεη αλαπηπρζεί θαη είλαη αλνηθηά δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν θαη
βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ ινγηζκηθνχ media wiki [50], απηνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη
ζηελ Wikipedia. Ζ Wikipedia, παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο θηινζνθίαο wiki,
ρξεζηκνπνηεί αλνηθηφ ινγηζκηθφ [51] θαη ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή παξνρήο αλνηθηνχ
πεξηερνκέλνπ κέζσ πιεζνπνξηζκνχ (crowdsourcing), φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη
ζπκκεηέρνπλ θαη ζπλεηζθέξνπλ εζεινληηθά θαη ηζφηηκα.
Σν ζχζηεκα ζηνρεχεη:
- ζηελ θάιπςε κηαο ζεκαληηθήο έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ, πεξί
ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ, πνπ ππάξρεη ζηηο
ζπλαιιαγέο κε ην δεκφζην. Ο πνιίηεο πξηλ πάεη ζηελ ππεξεζία ζα κπνξεί λα
πάεη ζην diadikasies.gr, λα βξεη ηελ ππεξεζία πνπ ρξεηάδεηαη, λα δεη αθξηβψο
ηη δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδνληαη, πφζν ζα θνζηίζεη, πνηνο θνξέαο θαη γξαθείν
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ζα ηνλ εμππεξεηήζεη, νχησο ψζηε λα είλαη πιήξσο έηνηκνο πξηλ πάεη. Απηφ
είλαη ην έλα ζθέινο, λα βνεζά ηνπο πνιίηεο πνπ ζέινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
ζπλαιιαγέο κε ην δεκφζην.
- λα βνεζήζεη ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο δεκηνπξγψληαο κηα βάζε γλψζεο
γηα ηνλ νξγαληζκφ. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα ε άδεηα εμαζθήζεσο
επαγγέικαηνο ειεθηξνιφγνπ λα δηεθπεξαηψλεηαη κε ειαθξά δηαθνξεηηθφ
ηξφπν ζηελ Αζήλα απφ φηη ζηε Θεζζαινλίθε. Έλαο θαηλνχξγηνο ππάιιεινο
πνπ είηε πξνζιακβάλεηαη ή κεηαηίζεηαη ζε κηα ππεξεζία θαη έρεη έλα
θαηλνχξγην ζεη απφ δηαδηθαζίεο λα δηεθπεξαηψζεη, κπνξεί λα δεη ζην
diadikasies.gr πψο δηεθπεξαηψλνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ηελ
επζχλε.
- ηελ νκνγελνπνίεζε κνξθήο. Με ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ζα ππάξμεη
κηα νκνγελνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο απφ ηε
δηνίθεζε θαη εχθνιε αλαδήηεζε ηνπο
Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ diadikasies :
- πιινγηθή δεκηνπξγία. Ζ δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη είλαη ζπιινγηθή θαη
ζεκαληηθή. Οη δεκηνπξγνί πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην λα ρηηζηεί ε γλσζηαθή βάζε
ηνπ diadikasies.gr είλαη θάζε ελδηαθεξφκελνο θαη γλψζηεο, θπξίσο δεκφζηνο
ππάιιεινο. Κάζε ππεξεζία ζην δεκφζην ηνκέα απνηειεί, κε φξνπο
Βηθηπαίδεηαο, έλα ιήκκα πνπ πεξηέρεη έλαλ πίλαθα δηθαηνινγεηηθψλ, ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ηεξείηαη βήκα πξνο βήκα, ηα
απαξαίηεηα έγγξαθα θαη ζρεηηθά ππνδείγκαηα εγγξάθσλ ή ειεθηξνληθέο
θφξκεο, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη.
- Οκαδνπνίεζε αλά θαηεγνξία. ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ diadikasies.gr
ππάξρεη έλαο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ππεξεζηψλ
θαζψο θαη έλα πιαίζην θεηκέλνπ γηα αλαδήηεζε. Ζ ηδέα ησλ θαηεγνξηψλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Βηθηπαίδεηα γηα λα νξγαλψζεη ηα ιήκκαηα θαη ην ίδην
αθξηβψο γίλεηαη θαη ζην diadikasies.gr. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη κε βάζε
ηε δηνηθεηηθή κνλάδα, ην είδνο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ηνλ αλζξψπηλν
θχθιν δσήο.
- Αλνηθηόηεηα. Σν ζχζηεκα είλαη αλνηθηφ θαη είλαη αλαδεηήζηκν κέζσ
κεραλψλ αλαδήηεζεο φπσο ην Google.
- Σεθκεξίσζε. Σα ιήκκαηα ζπλδένληαη κε εμσηεξηθνχο ή εζσηεξηθνχο
δεζκνχο ζε έγγξαθα πνπ ην ηεθκεξηψλνπλ. Μπνξεί λα είλαη έλα ΦΔΚ, έλα
πξνεδξηθφ δηάηαγκα ή άιινο θαλνληζκφο.
- Δθπαίδεπζε. Γηα ην wiki δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί ην,
έρεη εθπαηδεπηεί ηθαλφο αξηζκφο ππαιιήισλ ελψ δηνξγαλψλνληαη ζεκηλάξηα
θαη γηα άιιεο νκάδεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ.
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- Γηάζεζε Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Γηαηίζεηαη αλνηθηά εθπαηδεπηηθφ πιηθφ,
ζηελ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα moodle ηεο ΔΛ/ΛΑΚ, γηα ππνζηήξημε
πεξαηηέξσ αηνκηθήο κάζεζεο ζηνπο ππαιιήινπο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην
ζεκηλάξην, αιιά θαη ηελ αλνηθηή ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε απηνδηδαζθαιία ζε
κεγάιν αξηζκφ ππαιιήισλ πνπ δελ πήξαλ ην ζεκηλάξην αιιά έρνπλ
ελδηαθέξνλ.
- Κάιπςε -Δύξνο. Σν wiki πεξηέρεη απηή ηε ζηηγκή 1800 ιήκκαηα, απφ ηα
νπνία πεξίπνπ 800 ή θαη ιηγφηεξα είλαη πιήξε. Έρεη 400 αξρεία λφκσλ θαη
ππνδεηγκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα ππάξρνληα ιήκκαηα, έρεη 200 θαηεγνξίεο,
300 ρξήζηεο πνπ είλαη θπξίσο άηνκα πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα ζεκηλάξηα θαη
έρνπλ πξνζθέξεη πιηθφ θαη 10 δηαρεηξηζηέο.
Μειινληηθά βήκαηα θαη Πξνθιήζεηο γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ «diadikasies»:
Οη άκεζνη ζηφρνη γηα ηε ζπλέρεηα πεξηιακβάλνπλ:
- Πξνβνιή ηνπ εγρεηξήκαηνο ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζηνπο πνιίηεο.
- ηελ νηθνδφκεζε θνηλνηήησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ νη νπνίνη ζπλεξγαηηθά ζα
ελεκεξψλνπλ θαη ζα εκπινπηίδνπλ ηελ πιαηθφξκα.
- Απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο, ζην ηερληθφ ζθέινο, κε ρξήζε κηαο
θφξκαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην semantic wiki [52], έλα επηπιένλ ινγηζκηθφ
θαζψο θαη ζε πξφηππεο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απνηέιεζκα εξεπλεηηθψλ
εξγαζηψλ ηεο ΔΔ.
- Μαθξνπξφζεζκα, θαηαρψξηζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
πνπ είλαη πεξίπνπ 5000
- Γεκηνπξγία θαη άιισλ wiki, γηα παξάδεηγκα ελφο πνπ ζα πεξηέρεη φινπο ηνπο
λφκνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.
- Γηάρπζε ησλ δεμηνηήησλ ελεκέξσζεο ηνπ wiki ζην ζψκα ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ, ζε κεγάιε θιίκαθα. Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ζηελ
κεγάινπ αξηζκνχ ππαιιήισλ πνπ εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο ππεξεζηψλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ δηάρπζε θαη πξφθιεζε ζπκκεηνρήο είλαη ζεκαληηθφ
πξφβιεκα θαη αληηκεησπίδεηαη κε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ζρεηηθήο θνπιηνχξαο.
Σν ηειεπηαίν είλαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν, θαζψο ην wiki είλαη ψξηκν
ινγηζκηθφ, αλνηθηφ ζχζηεκα θαη κε ζρεηηθά εχθνιε εθκάζεζε ηεο ρξήζεο
ηνπ.
- Απεηθφληζε κηαο δηαδηθαζίαο ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή (ζεκαζηνινγηθφ wiki),
πνπ απνηειεί θαη ζεκαληηθή πξφθιεζε, νχησο ψζηε ην ιήκκα λα είλαη
πιήξεο θαη ηεθκεξησκέλν θαη ε πεξηγξαθή δηαθνξεηηθψλ ιεκκάησλ λα είλαη
ζρεηηθά νκνηφκνξθε δειαδή λα ππαθνχεη ζε θάπνηα πξφηππα πεξηγξαθήο
δηαδηθαζηψλ. Τπάξρνπλ δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ γλσξίδνπλ θαη εθηεινχλ ηηο
δηαδηθαζίεο αιιά δπζθνιεχνληαη λα ηηο παξαζηήζνπλ ζε ηππνπνηεκέλε
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κνξθή. Πξέπεη ινηπφλ λα εθπαηδεπηνχλ ζε απηφλ ηνλ ηξφπν «αιγνξηζκηθήο»
ζθέςεο, δειαδή ηεο ηππνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζε κνξθή βεκάησλ κέζα
ζην diadikasies.gr.
εκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε απνδνρή ηεο ρξήζεο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ ζε ηέηνηαο κνξθήο ζπζηήκαηα θαη δξάζεηο.

3.3. Καηλνηόκεο Γξάζεηο θαη Δξγαιεία ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Σν
έξγν SlideWiki
Σν SlideWiki [53] είλαη έλα επξσπατθφ εξεπλεηηθφ έξγν ζην νπνίν απφ ηελ Διιάδα
ζπκκεηέρεη ην Αζελά, ην ΔΚΓΓΑ θαη ν ΔΛ/ΛΑΚ. Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη λα
αλαπηχμεη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηάζεζε
πιηθνχ γηα αλνηθηά ςεθηαθά καζήκαηα, γλσζηά δηεζλψο κε ηνλ φξν
OpenCourseWare.
Δίλαη βαζηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην SlideWiki δελ είλαη απιά κηα εθαξκνγή-ζπληάθηεο
(editor) γηα παξνπζηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Powerpoint. ην SlideWiki ε
θηινζνθία είλαη δηαθνξεηηθή. ηφρνο είλαη λα ππνζηεξηρηεί ε ζπλεξγαηηθή
δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ: λα κπνξεί θάπνηνο λα παίξλεη κέξνο άιισλ
παξνπζηάζεσλ θαη λα ηηο ελζσκαηψλεη ζηηο δηθέο ηνπ, λα πξνζθέξεη δηθφ ηνπ πιηθφ
ζε άιινπο, λα θηηάρλεη ηεζη πνπ ζα ελζσκαηψλνληαη ζε κηα παξνπζίαζε, θιπ. Με
ιίγα ιφγηα, ην SlideWiki θηινδνμεί λα γίλεη ε Wikipedia ησλ καζεκάησλ.
Μηα αλαδήηεζε γηα ηνλ φξν OpenCourseWare ζην Google επηζηξέθεη ζηα πξψηα
απνηειέζκαηα ηζηνζειίδεο απφ ην ΜΗΣ. Aπηφ δελ είλαη ηπραίν θαζψο ην
παλεπηζηήκην απηφ ήηαλ πξσηνπφξν ζην ρψξν, φηαλ πξηλ απφ 15 ρξφληα δεκηνχξγεζε
ηελ νκψλπκε ηζηνζειίδα κε ηελ νπνία δηέζεζε ςεθηαθά καζήκαηα ζηνπο θνηηεηέο
ηνπ θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν.
Έθηνηε, ν φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο ηζηνζειίδεο πνπ δηαζέηνπλ
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. κσο, απηφ δεκηνπξγεί θάπνηεο παξεμεγήζεηο γηαηί πνιιέο απφ
απηέο ηηο ηζηνζειίδεο δελ ππνζηεξίδνπλ ζηελ νπζία αλνηθηά ςεθηαθά καζήκαηα,
αιιά ραξαθηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν σο απνζεηήξηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δίλαη
δειαδή δηθηπαθνί ηφπνη απφ φπνπ κπνξεί θάπνηνο λα έρεη πξφζβαζε γηα παξάδεηγκα
ζε βίληεν θαη δηαιέμεηο, ρσξίο φκσο λα ππνζηεξίδεηαη ζπλνιηθά ε εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη παξαθνινχζεζεο ελφο καζήκαηνο.
Σν πιένλ αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα, απηή ηε ζηηγκή, πιαηθφξκαο πνπ
ππνζηεξίδεη αλνηθηά ςεθηαθά καζήκαηα είλαη ε Coursera, κε ηελ έλλνηα φηη δίλεη έλα
νιφθιεξν θχθιν εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο πιηθνχ, παξνπζίαζεο θαη αμηνιφγεζεο
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ην Coursera απηή ηε ζηηγκή ρξεζηκνπνηεί
ηερλνινγίεο κε ηηο νπνίεο εμάγεη απηφκαηα ην θείκελν απφ ηα βίληεν ησλ δηαιέμεσλ.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο καζεκάησλ φρη κφλν κε βάζε ηα
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κεηαδεδνκέλα ηνπο αιιά θαη κε βάζε ίδην ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, δειαδή,
γηα παξάδεηγκα, ηη παξνπζηάδεη κηα δηαθάλεηα ζε κηα παξνπζίαζε. Δπίζεο, ην
Coursera δεκηνπξγεί απηφκαηα εξσηήζεηο/ηεζη ηα νπνία δηνξζψλνληαη είηε απηφκαηα
απφ ινγηζκηθφ είηε κε εκηαπηφκαηεο ηερληθέο ηχπνπ peer reviewing ψζηε ηα
απνηειέζκαηα λα βγαίλνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαη ππάξρεη κηα πάξα πνιχ θαιά
δνκεκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηή φζν θαη απφ
απηή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Πεξηιακβάλεη, γηα παξάδεηγκα θαη ιεηηνπξγίεο πξφηαζεο
λέσλ καζεκάησλ ζηνπο εθπαηδεπηέο.
Xαξαθηεξηζηηθά OpenCourseWare
Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ opencourseware, πνπ νπζηαζηηθά ην νξίδνπλ, είλαη φηη:
- ην πιηθφ ζε έλα αλνηθηφ ζπλεξγαηηθφ ςεθηαθφ κάζεκα είλαη δσξεάλ γηα ην
ρξήζηε, φρη κφλν γηα λα ην θαηεβάζεη αιιά θαη λα κπνξεί λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη φιν ή κέξνο ηνπ, λα ην ελζσκαηψζεη ζε θάπνηα άιιε
παξνπζίαζε θαη λα ην δηαζέζεη ν ίδηνο ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
- ην πιηθφ ζα πξέπεη λα έρεη πςειή πνηφηεηα θαη λα είλαη νξγαλσκέλν ζηε
ινγηθή καζήκαηνο κε ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ κηα ρξνληθή αιιεινπρία.
Πξέπεη λα ππάξρνπλ αλαζέζεηο αζθήζεσλ, δηνξζψζεηο αζθήζεσλ, ζπδεηήζεηο
θαη ζρφιηα επί ησλ καζεκάησλ.
- λα δηαηίζεηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη κέζσ πνιχ ιεπηνκεξνχο θαη αλαιπηηθήο
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο
- φιν ην πιηθφ λα είλαη δηαζέζηκν γηα φινπο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζε
νπνηνδήπνηε κέζν, ρσξίο πεξηνξηζκνχο.
OpenCourseWare ζην έξγν SlideWiki
ην έξγν SlideWiki, ζπκκεηέρνπλ 18 ζπλεξγάηεο απφ φιε ηελ Δπξψπε. Οη ηξεηο
βαζηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαηλνηνκεί ην έξγν είλαη ζηελ εηνηκαζία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζηε δηαλνκή ηνπ θαη ζε ηερλνινγίεο αλαιπηηθήο δεδνκέλσλ
κάζεζεο.
 Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ. Σν SlideWiki ρξεζηκνπνηεί ηε
θηινζνθία wiki ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πιηθνχ. πκβαδίδεη κε ηε ινγηθή ηεο
Wikipedia, ηεο εγθπθινπαίδεηαο φπνπ ν θφζκνο αλεβάδεη άξζξα κε
ζπλεξγαηηθφ ηξφπν. Σν ίδην παξάδεηγκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο
επηηπρεκέλεο πιαηθφξκεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην OpenStreetMap
(ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία ραξηψλ), ην Github (ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία
ινγηζκηθνχ), θιπ.
 Γηαλνκή Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε φιε ηε
δηαδηθαζία θαηαζθεπήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηε θηινζνθία wiki είλαη λα
κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζε πιαηθφξκεο θαη λα κπνξεί λα αλαδεηεζεί. Γηα ην
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ιφγν απηφ, ζην SlideWiki ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαδεδνκέλα θαη πξφηππα πνπ
είλαη ζπκβαηά κε ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα ψζηε λα κπνξεί ην πιηθφ πνπ
δεκηνπξγείηαη ζην SlideWiki λα ελζσκαηψλεηαη ζε άιιεο πιαηθφξκεο. Δπίζεο
δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηερλνινγία αλαδήηεζεο, αθνχ είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ λα κπνξεί λα γίλεη απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε θαη ζην
πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ηερλνινγηψλ
επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο θαη ζεκαζηνινγηθήο επεμεξγαζίαο
πεξηερνκέλνπ. Με απηέο κπνξεί λα αληρλεπζνχλ νη ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαη
φξνη πνπ πεξηγξάθνπλ ην πιηθφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ην
κνληέιν RDF θαη νη ηερλνινγίεο ησλ Γηαζπλδεδεκέλσλ Γεδνκέλσλ (Linked
Data). Σν πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη επηζεκεηψλεηαη κε ζεκαζηνινγηθνχο
φξνπο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλαδήηεζε.
Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη κε εκηαπηφκαην ηξφπν.
 Η Αλαιπηηθή Γεδνκέλσλ κάζεζεο. Ζ ηξίηε πεξηνρή πνπ ζπλεηζθέξεη ην
SlideWiki είλαη ε αλαιπηηθή δεδνκέλσλ κάζεζεο. Σν δεηνχκελν είλαη,
παξαθνινπζψληαο φιν ηνλ θχθιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, λα δίλνληαη
απαληήζεηο ζε θάπνηα εξσηήκαηα θαη λα εμάγνληαη ζηαηηζηηθά πνπ ζα
βνεζνχλ ζηε βειηίσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ
ρξήζηκν λα απαληψληαη εξσηήκαηα φπσο γηαηί κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία
εθπαηδεπφκελσλ απνηπγράλεη ζηηο εμεηάζεηο ελφο καζήκαηνο. Να είλαη δπλαηή
δειαδή ε εμαγσγή ηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ γηα ην ζέκα απηφ. Δπίζεο, ζα
ήηαλ ρξήζηκν θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή γηαηί θάπνηνη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηελ
θιίζε πξνο θάπνηα καζήκαηα. Θα ήηαλ ζεκαληηθφ λα εμάγνληαη ζηαηηζηηθά
γηα ην αλ αξέζεη ή φρη έλα κάζεκα θαη λα εληνπίδνληαη ίρλε θαη
ραξαθηεξηζηηθά γηα απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα γίλνληαη πξνηάζεηο καζεκάησλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζην
πξνθίι ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα θάλεη ην Coursera
κειεηψληαο ην ηζηνξηθφ ησλ ζπνπδαζηψλ. Μεξηθά αθφκα παξαδείγκαηα:
εληνπηζκφο ελδείμεσλ γηα ην αλ έλα κάζεκα πξέπεη λα αιιάμεη π.ρ. σο πξνο ηε
δνκή ηνπ, αλίρλεπζε αηηίαο γηα ηε δηαθνπή παξαθνινχζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ
καζεκάησλ (πρ δπζθνιία αζθήζεσλ, ηξφπνο δηδαζθαιίαο;), θιπ. Σέηνηα
εξσηήκαηα ρξεηάδνληαη ηερληθέο αλαιπηηθήο δεδνκέλσλ γηα λα απαληεζνχλ. Ζ
δπζθνιία ησλ ηερληθψλ αλαιπηηθήο δεδνκέλσλ είλαη φηη ζα πξέπεη λα
εθαξκνζηνχλ ζε κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ. Έλα κάζεκα πρ. ζην Cνursera είρε
2000 ζπνπδαζηέο θαη θξάηεζε δχν κήλεο. Οη ζπνπδαζηέο έπξεπε λα
παξαδψζνπλ απφ έμη αζθήζεηο θαη εθείλε αθξηβψο ηελ πεξίνδν έηξεραλ ζην
Coursera 600 επηπιένλ καζήκαηα. Μπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί ηνλ φγθν ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ην Coursera ρξεηάδεηαη λα αλαιχζεη θαη επεμεξγαζηεί γηα λα
απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ζαλ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ; Σα δεδνκέλα πνπ
ζπιιέγνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο πιαηθφξκεο, είλαη κεγάια δεδνκέλα. Οπφηε
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ρξεηαδφκαζηε ηερληθέο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο κεγάισλ δεδνκέλσλ γηα
λα κπνξέζνπκε λα ηα επεμεξγαζηνχκε. Απηφ πνπ είλαη πνιχ θξίζηκν είλαη λα
ζηήζεη θάπνηνο έλα κεραληζκφ πνπ ζα παξαθνινπζεί φιεο ηηο ελέξγεηεο ησλ
ρξεζηψλ, ζα θηηάρλεη απηφκαηα κνληέια ρξεζηψλ θαη κεηά ζα ηα
ρξεζηκνπνηεί γηα λα εμάγεη πιεξνθνξία θαη λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα φπσο
απηά πνπ αλαθέξζεθαλ.
Γηα λα αμηνινγεζνχλ νη κέζνδνη πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην SlideWiki έρεη ζηεζεί έλα
δίθηπν πηινηηθψλ εθαξκνγψλ ζηε Μ. Βξεηαλία, ζηελ Ηζπαλία, Γεξκαλία, Ηηαιία,
εξβία θαη Διιάδα. ηε ρψξα καο ηα πηινηηθά είλαη ζηνλ ΔΛ/ΛΑΚ θαη ζην ΔΚΓΓΑ.

Δηθόλα 4 - SlideWiki / ΔΚΓΓΑ - Βαζηθέο Αξρέο Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο

Σν Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αζελά έρεη πνιχ κεγάιε εκπεηξία ζε δηαρείξηζε κεγάισλ
δεδνκέλσλ θαη απηφο είλαη ν ξφινο ηνπ ζην έξγν απηφ. Απφ δξάζεηο φπσο ην παξφλ
εξγαζηήξην ιακβάλνληαη πνιχηηκα ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηα εξγαιεία πνπ
αλαπηχζζνληαη ζην SlideWiki. Σν ζχζηεκα είλαη αλνηθηφ, βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε
https://stable.SlideWiki.org θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη εγγξαθή φπνηνο επηζπκεί.
Ήδε ζην ζχζηεκα ππάξρεη αξθεηφ πιηθφ, θπξίσο απφ ην εμσηεξηθφ, αιιά πξνζηίζεηαη
θαη ειιεληθφ πιηθφ.

3.4. Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο SlideWiki
ην εξγαζηήξην εθαξκνγήο ηνπ SlideWiki, νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ θαη
αμηνιφγεζαλ ην εξγαιείν. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ ρξεζηψλ πξνέθπςε κηα πξψηε
αλάιπζε Γπλαηψλ θαη Αδχλακσλ ζεκείσλ, Δπθαηξηψλ θαη Απεηιψλ πνπ ζπλνδεχνπλ
ηελ έληαμή ηνπ SlideWiki σο ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο
ηνπ ΔΚΓΓΑ.
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3.4.1. Γπλαηά εκεία










Οη ρξήζηεο επηζεκαίλνπλ φηη ε πιαηθφξκα SlideWiki ζπκβάιεη ζηελ
θηινζνθία ηεο αλνηθηήο κάζεζεο θαη ζην δηακνηξαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πεξηερνκέλνπ.
Ζ πιαηθφξκα SlideWiki είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν.
Ζ πιαηθφξκα πξνζθέξεη πξνρσξεκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζρεηίδνληαη
κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ δηαθαλεηψλ.
Υξήζηεο, νη νπνίνη έρνπλ ηδηαίηεξε εκπεηξία ζηελ δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ,
βξίζθνπλ ηελ πιαηθφξκα ρξήζηκε θαη ελδηαθέξνπζα.
Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηελ ζεσξνχλ πξσηνπφξα θαη δηαηζζεηηθή ζηελ
ρξήζε ηεο.
Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ζεσξνχλ φηη ε απαηηνχκελε θακπχιε κάζεζεο είλαη
πεξηνξηζκέλε.
Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο απάληεζαλ ζηελ έξεπλα φηη ζεσξνχλ ηελ πιαηθφξκα
εχθνιε ζηελ ρξήζε θαη φηη ζα ήζειαλ λα ηελ αμηνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά.
Οη ρξήζηεο ζεσξνχλ φηη δελ απαηηείηαη ε βνήζεηα ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαηά
ηελ ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο.

3.4.2. Αδύλακα εκεία










Οη ρξήζηεο ππνδεηθλχνπλ κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φηη ζεσξνχλ ηελ
πιαηθφξκα σο πξνο ηελ παξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα εκηηειή.
Μέζσ ηεο ππφδεημεο ζπγθεθξηκέλσλ αηειεηψλ θαη πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ, ε
πιαηθφξκα ραξαθηεξίδεηαη σο κε νινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη
κάιηζηα ζε ζεκαληηθέο πεξηνρέο φπσο ε παξάιιειε ρξήζε απφ πνιιαπινχο
ρξήζηεο.
Γπζθνιίεο έρνπλ αληρλεπηεί ζηελ ρξήζε ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο (GUI)
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηδηνηήησλ ησλ πεδίσλ θεηκέλνπ ,
ηεο αλάγθεο γηα επαλαιακβαλφκελε ελεξγνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ
πξνρσξεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο κεηαηξνπήο ηνπ θεηκέλνπ
ζε ππεξζπλδέζκνπο.
Ζ πιαηθφξκα είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ην νπνίν εζηηάδεη κφλν ζηελ
δεκηνπξγία θαη ηελ δηαρείξηζε παξνπζηάζεσλ.
Σν (Διιεληθφ) εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη έλαλ (πεξηνξηζκέλν) αξηζκφ
γξακκαηηθψλ ζθαικάησλ, γεγνλφο ην νπνίν ππνδεηθλχεη φηη απαηηείηαη
πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα.
Πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε
αληαπνθξηζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ έμνδν ηνπ ρξήζηε, ππνδεηθλχνπλ
ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ σξίκαλζεο ηεο πιαηθφξκαο.
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3.4.3. Δπθαηξίεο












Δάλ ε πιαηθφξκα ππνζηεξηρζεί επαξθψο ζα παξαρζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ε
νπνία έρεη πξνδηαγξαθεί.
Ζ ηξέρνπζα έθδνζε είλαη ε αξρηθή κφλν πξνζπάζεηα ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη
ηελ απαξαίηεηε νξκή θαη φηη ζα ζπλερηζηεί.
Οη ρξήζηεο εθηηκνχλ φηη ε πιαηθφξκα ζα βξεη ηελ ζέζε πνπ ηεο αξκφδεη ζην
εθπαηδεπηηθφ νηθνζχζηεκα, ελδερνκέλσο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλερψο ή
θαηά απνθιεηζηηθφηεηα.
Πξνρσξεκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ρξήζε animation θαη βίληεν θαζψο θαη
ε απηνκαηνπνηεκέλε εηζαγσγή δηαθαλεηψλ ζην θνξκάη ηεο ηξέρνπζαο
παξνπζίαζεο, ζα πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ πιαηθφξκα (εάλ
βέβαηα ππνζηεξηρζνχλ).
Ζ εξγνλνκία ηνπ εξγαιείνπ ζα εληζρπζεί κέζσ ηεο αλάδξαζεο πνπ ζα ιεθζεί
απφ ηα πηινηηθά.
Ζ ππνζηήξημε πνιιαπιψλ γισζζψλ, φπσο έρεη πξνδηαγξαθεί, ζα απμήζεη ηελ
πξνζηηζέκελε αμία ηεο πιαηθφξκαο.
Ζ πιαηθφξκα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα γίλεη, πέξα απφ έλα εξγαιείν
παξνπζηάζεσλ, έλα απνζεηήξην εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ επηηξέπνληαο πην
εχθνιε πξφζβαζε θαη δηακνηξαζκφ.
Ζ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ έρνπλ ηελ πξφζεζε λα ζπζηήζνπλ ηελ πιαηθφξκα
ζε άιινπο ρξήζηεο.

3.4.4. Απεηιέο





Σα ππάξρνληα εξγαιεία (φπσο απηά ηεο Google θαη ηεο Microsoft) ελδέρεηαη
λα αθνινπζήζνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ SlideWiki θαη λα παξέρνπλ
αληαγσληζηηθά εξγαιεία.
Ζ πξνδηαγεγξακκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα δελ αλαπηχζζεηαη θαη ε ππνζηήξημε
πνπ ιακβάλεη ε πιαηθφξκα είλαη πεξηνξηζκέλε.
Γπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε ησλ πηινηηθψλ θαη πεξηνξηζκέλε αλάδξαζε απφ
ηνπο ρξήζηεο
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4. πκπεξάζκαηα ηξνγγπινύ ηξαπεδηνύ: Πξνβιήκαηα &
Γπλαηόηεηεο Αλνηθηήο Μάζεζεο
Απφ ην ζπληνληζκέλν δηάινγν κε ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ δηεμήρζε κεηά
ηηο εηζεγήζεηο, πξνέθπςαλ κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην θίλεκα ηεο
αλνηθηήο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ησλ αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ.
εκεηψζεθαλ πξνβιήκαηα, πξνηάζεθαλ ιχζεηο θαη εληνπίζηεθαλ επθαηξίεο θαη
δπλαηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Αθνινπζεί κηα ζρεηηθή ζχλνςε.


Πεξηνξηζκέλε Αληαπόθξηζε ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ζηε πλεξγαζία κε ρξήζε
Δξγαιείσλ Αλνηθηήο Μάζεζεο
Έρεη παξαηεξεζεί ζπρλά ην θαηλφκελν ηεο πεξηνξηζκέλεο αληαπφθξηζεο φζνλ αθνξά
ηελ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε ζπλεξγαηηθά ζελάξηα, ηδηαίηεξα κε ρξήζε
εξγαιείσλ αλνηθηήο κάζεζεο. Ζ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ή,
ζσζηφηεξα, ε εηεξνγέλεηα ζηελ αληαπφθξηζε πνπ δείρλνπλ, είλαη δηαρξνληθφ
πξφβιεκα. ηα ειεγρφκελα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ζπρλά εληνπίδεηαη κηθξφηεξε
δπλαηφηεηα έθθξαζεο, πηζαλά επεηδή νη ζπκκεηέρνληεο εζηηάδνπλ ζηνλ ζηφρν ηεο
κειέηεο ηνπ πιηθνχ θαη ηεο κάζεζεο. Λφγσ ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο, νη
ζπκκεηέρνληεο θνβνχληαη ηελ έθζεζε ζηνπο ππφινηπνπο.
 Έιιεηςε πιαηζίνπ πλεξγαηηθήο Μάζεζεο
Υξεηάδεηαη έλα πιαίζην θαη ζηαδηαθή νηθνδφκεζε ηεο ζπλεξγαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ
λα ηεζνχλ ζηφρνη πνπ ζα ηείλνπλ πξνο (α) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ
βεκάησλ ψζηε λα αιιάμεη ε θνπιηνχξα θαη ην ςπρνινγηθφ πξνθίι ησλ
ζπκκεηερφλησλ, εληζρχνληαο ηελ ζπκκεηνρή θαη (β) ηνλ εληνπηζκφ ηξφπσλ γηα ηελ
πξναγσγή θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο. Ζ ζπλεξγαζία ζέιεη ξφινπο θαζψο θαη
εμνηθείσζε κε ηηο ηερλνινγίεο. Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί έλα επίπεδν γλψζεσλ ψζηε
λα κελ θηλδπλεχνπλ λα εθηεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο.
Δπηπιένλ νη ζηφρνη ηεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη θαη απινί (π.ρ.
απάληεζε ζε εξσηήζεηο) ψζηε λα κπνξεί μεθηλήζεη θαη λα νηθνδνκεζεί ε ζπκκεηνρή
απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ρσξίο ηνλ θφβν ηεο έθζεζεο.
 Αλάγθε πξνζαξκνγήο Φεθηαθνύ Πεξηβάιινληνο ζηελ νκάδα ζηόρν.
Τπάξρεη αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ θαη πξνγξακκάησλ κε βάζε ηελ νκάδα
ζηφρν αιιά θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δηαθνξεηηθά θνηλά.
Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξεί λα ζεσξνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ ρξήζε κηαο
ηερλνινγηθήο πιαηθφξκαο σο πξφθιεζε. Κάπνηνη πξνθαινχληαη απφ ηηο ηερληθέο
πξνθιήζεηο θαη επηδηψθνπλ λα εκπιαθνχλ ελψ, αληίζεηα, θάπνηνη άιινη απνηξέπνληαη
απφ ην λα ζπκκεηέρνπλ. Πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ην θάζε
θνηλφ αθφκα θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν θαη νη αλάγθεο ηνπ/ηεο θαζελφο/θαζεκηάο
ψζηε λα ππάξρεη αληίζηνηρε αληαπφθξηζε.
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 Αμηνπνίεζε Learning Analytics γηα εμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο
Δπίδξαζε ζε απηφλ ην ηνκέα έρνπλ θαη ηα επηιεγφκελα ζελάξηα κάζεζεο θαη
αμηνιφγεζεο. Σα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ ζελαξίσλ κάζεζεο θαη ησλ ηξφπσλ
αμηνιφγεζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο επηιεγκέλνπο δείθηεο πνηφηεηαο θαη ηελ
ζηνρνζεζία. Σα αλακελφκελα νθέιε πξέπεη λα ζηαζκηζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ κε
πνζνηηθά/αληηθεηκεληθά δεδνκέλα απφ ηα analytics ηεο πιαηθφξκαο. Ο ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν είλαη δπλαηφλ λα αλαιπζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ νη επηζπκεηνί δείθηεο απφ ηα
δεδνκέλα ηα νπνία θξαηάεη κηα κεραλή (ηα learning analytics) δεκηνπξγεί ζεκαληηθά
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.
 Κνπιηνύξα Αλνηθηόηεηαο εθ κέξνπο Δθπαηδεπηώλ θαη Φνξέσλ
Παξαηεξείηαη ε αληίθαζε φηη, ελψ επηζπκνχκε ηελ αλνηθηφηεηα θαη ηε
ζπλεξγαηηθφηεηα, ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ
(παζνγέλεηα) ηελ εζσζηξέθεηα. Με εμαίξεζε θάπνηεο πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο
πξνάγνπλ ηελ αλνηθηφηεηα, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο ρψξαο θαη ηδηαίηεξα ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θξαηνχληαη απζηεξά θιεηζηά.
Ζ αλνηθηφηεηα θαη ζπλεξγαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα ζηεξηρηεί ζε ηέζζεξα επίπεδα (α)
ην ζεζκηθφ θαη (β) ην επηρεηξεζηαθφ νξγαλσηηθφ, (γ) ην ηερλνινγηθφ θαη (δ) ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο αληίιεςεο θαη ηεο θνπιηνχξαο κέζα απφ ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία.
Γηα λα γίλεη θαηνξζσηή ε ζπλεξγαηηθή ιεηηνπξγία πξέπεη λα θαηαπνιεκεζεί ε
εζσζηξέθεηα, ηδηαίηεξα ζε κηα επνρή πνπ ε παγθφζκηα ηάζε αιιά θαη νη ζπζηάζεηο
ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ απηή, είλαη λα γίλνληαη ειεχζεξα
δηαζέζηκα.
 Βησζηκόηεηα ελαξίσλ Αλνηθηήο Μάζεζεο
Ζ αλνηθηή κάζεζε απαηηεί επέλδπζε ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην πιηθφ θαη λα γίλεη ε
επεμεξγαζία ηνπ. Σα εξγαιεία, ζαλ εκπεηξία ρξήζεο, δελ έρνπλ θηάζεη ζην βαζκφ
σξηκφηεηαο πνπ έρνπλ θηάζεη νη εθαξκνγέο γξαθείνπ. Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη
θαηά πφζν είλαη αλαγθαία ε ζπλερήο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ππνζηήξημε κνληέισλ
αλνηθηήο κάζεζεο θαη θαηά πφζν ηα ζρεηηθά ζελάξηα είλαη βηψζηκα, φηαλ απηή ιήμεη.
Χζηφζν, δεδνκέλνπ ηνπ, ηππηθά, κηθξνχ θφζηνπο ησλ εκπιεθφκελσλ εξγαιείσλ (π.ρ.
ην wiki είλαη δσξεάλ) αιιά θαη κε κηα κηθξή ζρεηηθά αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ
θφζκν (αλ ππάξμεη κηα θξίζηκε κάδα) είλαη πνιχ πηζαλφ θαη θαηνξζσηφ λα κπνξνχλ
λα αλαπηπρζνχλ ηα ζελάξηα αλνηθηνχ πεξηερνκέλνπ, πηζαλφηαηα ρσξίο πξφζζεηε ή
ζπλερή ρξεκαηνδφηεζε.
Δπηπιένλ, ηα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ δεκηνπξγνχλ ζρεηηθά εξγαιεία, έρνπλ ζπλήζσο
ζθνπφ λα ην αλαπηχμνπλ θαη λα ην δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά ρσξίο θφζηνο. Γηα
παξάδεηγκα, ην εξγαιείν SlideWiki κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα εζσηεξηθή
πιαηθφξκα κηαο εηαηξίαο γηα πιηθφ πνπ δελ ζέιεη ε εηαηξεία λα βγεη πξνο ηα έμσ. Σν
ινγηζκηθφ έρεη ήδε ελζσκαησκέλε ζεκαληηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ελψ ην θφζηνο ηεο
ζπληήξεζεο δελ είλαη κεγάιν. Δίλαη πηζαλφ λα ππάξρεη ρξέσζε γηα επηπιένλ
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ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ δελ ζα είλαη δηαζέζηκε ζηελ δσξεάλ έθδνζε. Ζ πψιεζε κέξνπο
ηεο ιχζεο γηα ad hoc πξνζεγγίζεηο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε
επεθηάζεσλ ή λέσλ εξγαιείσλ.
ην ΔΚΓΓΑ αμηνινγνχληαη, θηιηξάξνληαη θαη αμηνπνηνχληαη έξγα θαη εξγαιεία ηα
νπνία έρνπλ ήδε δνθηκαζηεί επηηπρψο, ελψ επηπιένλ θξηηήξηα γηα ηελ ρξήζε ηνπο
είλαη ην θφζηνο θαη ε βησζηκφηεηα ηνπο.
Σν γεληθφ ζέκα είλαη πνην είλαη ην επηρεηξεκαηηθφ θαη ππεξεζηαθφ κνληέιν πνπ ζα
εμαζθαιίζεη ηελ βησζηκφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο θαη θαηά πφζν ππάξρεη. Απαηηείηαη
έλα ζρέδην δξάζεο γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.
 Δκπόδηα Δμ Απνζηάζεσο Μάζεζεο γηα ηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο
Ζ νκάδα ζηφρνο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη ηδηαίηεξεο
δπζθνιίεο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (κέζσ ηνπ Moodle θαη άιισλ εξγαιείσλ,
κε ηελ κνξθή MOOC ή άιιε), ιφγσ ηεο πηζαλψο δηαθνξεηηθήο λννηξνπίαο ησλ
ζπκκεηερφλησλ.
Ζ εμ απνζηάζεσο κάζεζε κέζσ MOOCs βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ζέιεζε ηνπ
εθπαηδεπφκελνπ θαη ζεσξεί δεδνκέλε ηε δέζκεπζε. ηε δηα δψζεο κάζεζε ν
εθπαηδεπηήο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο. Απφ ηελ
άιιε, ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ππάξρνπλ δχν πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο πξέπεη
λα ηθαλνπνηνχληαη: θαιφ πιηθφ θαη ππνζηήξημε. Υσξίο ππνζηήξημε δε λνείηαη εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, ε ζπλεξγαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο κάζεζε (π.ρ. θαηά ηελ εθηέιεζε
εξγαζηψλ).
Ζ πξφθιεζε είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζέιεζεο γηα κάζεζε θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε
ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο. Ζ απνπζία απηψλ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε κηθξφ
πνζνζηφ επηηπρίαο θαη λα πξνθαιέζεη θφπσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ κεηθηή εμ
απνζηάζεσο (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε) εθπαίδεπζε έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη
κπνξεί λα πεηχρεη ρακειφηεξα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο θαη πςειά καζεζηαθά
απνηειέζκαηα.


Δπηινγή θαη Πξνώζεζε Καηάιιεισλ Έξγσλ Αλνηθηήο πλεξγαηηθήο
Μάζεζεο
Ζ επηινγή ησλ έξγσλ ζηα νπνία κεηέρνπλ νη θνξείο ηεο ΓΓ είλαη ζεκαληηθή. Χο
θξηηήξηα κπνξεί λα ηεζεί ε αλακελφκελε πνηφηεηα, θαζψο θαη ε νηθνλνκία θαη ε
ζπλεξγαζία πνπ ζα κπνξέζνπλ λα αλαπηπρζνχλ απφ κηα ζρεηηθή πξσηνβνπιία.
Έλα έξγν ην νπνίν έρεη δπζθνιίεο ή δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί επηηπρψο
παξνπζηάδεη θφζηνο θφπσζεο θαη παξαίηεζεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα απηή απαηηείηαη
πξνζεθηηθή επηινγή εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ ηεο ΓΓ κε θξηηήξην ηνλ ιφγν θφζηνπο αλά
σθέιεηα ε νπνία ζα πξνθχςεη.
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πκκεηνρή θαη πλεξγαζία ησλ Φνξέσλ ηεο ΓΓ ζε Γξάζεηο Αλνηθηήο
πλεξγαηηθήο Δθπαίδεπζεο
Απαηηείηαη ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο αλνηθηφηεηαο. Δηδηθφηεξα ην ΔΚΓΓΑ είλαη θαηαξρήλ ζεηηθφ ζε θάζε
κνξθή ζπλεξγαζίαο θαη παξνρήο αλνηθηήο επηκφξθσζεο, ή ηερλνινγίαο. Αμηνπνηεί
λέεο κνξθέο εξγαιείσλ θαη ζην πιαίζην απηφ, ε ζπκκεηνρή ζην έξγν SlideWiki
δείρλεη ηελ ζέιεζή ηνπ λα δεκηνπξγήζεη θαη αλνηθηέο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη
πξσηνβνπιίεο απηέο δελ μεθίλεζαλ κε δέζκεπζε, αιιά φηαλ έλα εξγαιείν εθηηκεζεί
φηη πξνζθέξεη αμία, ηφηε απηφ πηνζεηείηαη. Παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ επηκνξθνχκελσλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ζέκα ην νπνίν ηειεί ππφ έξεπλα θαη εζσηεξηθή ζπδήηεζε
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί.
ε επίπεδν πεξηερνκέλνπ δηδάζθεηαη νπνηαδήπνηε ζεκαηηθή ελφηεηα θξηζεί ρξήζηκε
γηα ηε δηνίθεζε, αιιά απφ ηελ άπνςε ησλ εξγαιείσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απηά ηα
νπνία έρνπλ θάπνηα ζηαζεξφηεηα θαη απνδεδεηγκέλε αμία.


Αμηνπνίεζε ηεο Αλνηθηήο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο ζηνλ ςεθηαθό
κεηαζρεκαηηζκό ηεο Γηνίθεζεο
Δηδηθά γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε, νη αλνηθηνί εθπαηδεπηηθνί πφξνη θαη δηαδηθαζίεο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο κέζνλ αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο. Σέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε πξσηνβνπιία θαηαγξαθήο ησλ
δηαδηθαζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ πινπνηείηαη ζην www.diadikasies.gr.
Tν ζέκα κπνξεί λα επεθηαζεί θαη πέξα απφ ηελ αμηνιφγεζε, ψζηε λα αθνξά ηελ ίδηα
ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ππαιιήισλ θαη
πνιηηψλ ζε απηέο. Φπζηθά, ε επζχλε γηα ηελ απινχζηεπζε αλήθεη ζηελ Γεκφζηα
Γηνίθεζε ε νπνία κπνξεί θαη πξέπεη λα πξνρσξήζεη θαη λα εληνπίζεη ηηο βαξηέο
δηαδηθαζίεο θαη λα βξεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα
απινπζηεπζνχλ.
ηε δεκηνπξγία αλάινγσλ θαιψλ παξαδεηγκάησλ κπνξεί λα βνεζήζεη ην ΔΚΓΓΑ. Σν
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ΔΚΓΓΑ, ην νπνίν έρεη πιεξσζεί θαη είλαη αμηνινγεκέλν,
είλαη αλνηθηά δηαζέζηκν ζην απνζεηήξην πνπ δηαηεξείηαη θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί.
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5. πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο Δξγαζηεξίνπ
5.1. Γεληθά πκπεξάζκαηα
Σν θίλεκα ηεο Αλνηθηφηεηαο έρεη ήδε θαηαθηήζεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηελ
παγθφζκηα αηδέληα, θαζψο ππνζηεξίδεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα κεγάια θξάηε αιιά
θαη νξγαληζκνχο, φπσο ε Unesco θαη ν ΟΟΑ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ην έρεη επίζεο
εληάμεη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ Δπξψπε ηνπ κέιινληνο
Οη Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί Πφξνη (ΑΔΠ) βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή ησλ
πξνηεξαηνηήησλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο ΔΔ γηα ηελ Δπξψπε ηνπ 2020. Γηα ην ζθνπφ απηφ,
έρεη εηζαγάγεη έλα αξθεηά ζεκαληηθφ αξηζκφ απφ ήπηεο ξπζκίζεηο ελίζρπζεο θαη
ππνζηήξημεο δξάζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο, πνπ ζα ηείλνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε
ηεο ελίζρπζεο φινπ ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο ησλ ΑΔΠ. Πξφζθαηα
κάιηζηα έρεη δεκνζηεχζεη ην OpenEdu Framework.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ εηέζε ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο λένπ
νξάκαηνο γηα ηελ Αλνηθηφηεηα θαη πλεξγαηηθφηεηα. Απαηηείηαη λέν φξακα γηα ηελ
Αλνηθηή Δθπαίδεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Αλνηθηή Δπηζηήκε θαη είλαη ζεκαληηθή ε
δηαβνχιεπζε θαη ζπκκεηνρή φισλ ζηε ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ. Οη πνιηηηθέο γηα ηελ
Αλνηθηή Δθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ θαη ζχλζεζε κε
άιιεο νξηδφληηεο ςεθηαθέο πνιηηηθέο θαη πνιηηηθέο αλνηθηφηεηαο φπσο PSI, GDPR,
ΔRΑ, European Open Science Cloud θιπ. Ο ξφινο ηνπ θάζε θξάηνπο ζηε
δηακφξθσζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
παγθφζκηνπ απηνχ ζέκαηνο.
Οη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο είλαη επίζεο ζεκαληηθέο γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο ζπλδεζηκφηεηαο, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
παξαγσγή αμίαο. Πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζεί ην κνληέιν ηεο ηξηπιήο έιηθαο δειαδή
ζπκκεηνρή Φνξέσλ ηεο Αθαδεκατθήο θαη Δξεπλεηηθήο Κνηλφηεηαο, ηεο Γηνίθεζεο
θαη ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαη ηεο
γιψζζαο έξρνληαη πην έληνλα ζην πξνζθήλην.
Γηαπηζηψζεθε φηη, παξφηη ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ αξθεηέο επί κέξνπο δξάζεηο,
ππάξρεη ζρεηηθή πζηέξεζε θαη δελ θαίλεηαη ζπγθξνηεκέλε θαη εθπεθξαζκέλε
πξσηνβνπιία ζε πνιηηηθφ επίπεδν, ή ζε θάζε πεξίπησζε ν ζρεκαηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ
βξίζθεηαη αθφκα ζε πξψηκν επίπεδν. Αλαθνξέο ζηα αλνηθηά εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα
ππάξρνπλ θπξίσο κφλν ζε πξφζθαην λφκν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, επνκέλσο
ππάξρεη έλα θελφ γηα ηε ξχζκηζε φισλ απηψλ ησλ ζεκάησλ. Πξέπεη λα γίλεη
ζπγθεθξηκέλν φιν απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη επηπιένλ λα εμεηδηθεπηεί ζην πιαίζην
ησλ αλνηθηψλ καζεκάησλ θαη ησλ αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ.
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Σα κέζα ππνζηήξημεο ησλ πνιηηηθψλ φπσο ην ζεζκηθφ πιαίζην, νη νδεγίεο νη
θαλνληζκνί, ηα εξγαιεία, νη ηερλνινγίεο, νη θαηάιιειεο νξγαλσηηθέο δνκέο, νη
αλάινγεο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ζρεηηθά έξγα απαηηνχληαη γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη
εθαξκνγή θαη ππνζηήξημε ηνπο.
Σα ειιεληθά παλεπηζηήκηα έρνπλ πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία θφκβνπ ζπγθέληξσζεο
θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα αλνηθηά αθαδεκατθά καζήκαηα πνπ απνηεινχλ θφκβν
ζπγθέληξσζεο αλνηθηνχ πιηθνχ. Τπάξρνπλ φκσο απνθιίζεηο ζε επίπεδν
πεξηερνκέλνπ θαη κέζσλ απφ αληίζηνηρα άιια εθπαηδεπηηθά καζήκαηα. Πέξα απφ ηηο
ήδε αλαγλσξηζκέλεο πξνζπάζεηεο θαη ζε άιινπο ρψξνπο ζηελ Διιάδα επηπιένλ
δξάζεηο πηζαλφηαηα απαηηνχληαη, π.ρ. ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε [54], αιιά θαη
ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη απηφο είλαη έλαο ξφινο πνπ πηζαλφλ λα πξέπεη λα ηνλ
αλαιάβεη ην ΔΚΓΓΑ. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε φηη ηα δεδνκέλα θαη νη
ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη είλαη αλνηθηά θαη ππαθνχλ ζηηο αξρέο ηνπ FAIR
(Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable) δειαδή λα είλαη επξέζηκα,
πξνζβάζηκα, δηαιεηηνπξγηθά θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα
Τπάξρεη έλα αξθεηά ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζηελ αλνηθηφηεηα θαζψο θαη ζηε δηάζηαζε
ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, θαζψο απαηηεί ηδηαίηεξν ζρεδηαζκφ, λέα αλνηθηά πιαίζηα
κάζεζεο θαη πηζαλφηαηα πφξνπο. Απαηηνχληαη λέα ζπλζεηφηεξα ζπλεξγαηηθά
κνληέια φπσο πρ ην ICAP θαη κέζνδνη πην επέιηθηεο κάζεζεο κε αμηνπνίεζε θαη ησλ
ΣΠΔ. Αλαδεηθχνληαη λέεο αμίεο θαη εθπαηδεπηηθέο αξρέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
ζπλεξγαηηθφηεηαο θαζψο θαη πξνζαξκνγή ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ θαη κνληέισλ
κάζεζεο. Οη δέθα αξρέο πνπ αλαθέξνληαη είλαη [56]:
1. Πξνβιεκαηνθεληξηθή Μάζεζε: Ζ κάζεζε πξνσζείηαη φηαλ νη καζεηέο
απνθηνχλ δεμηφηεηεο ζην πιαίζην πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ κάζεζε
πξνσζείηαη φηαλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα ιχζνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα
2. Δλεξγνπνίεζε: Ζ κάζεζε πξνσζείηαη φηαλ νη καζεηέο ελεξγνπνηνχλ ηηο
ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο σο βάζε γηα λέεο δεμηφηεηεο
3. Δπίδεημε: Ζ κάζεζε πξνσζείηαη φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη παξαηεξνχλ κηα
επίδεημε εθαξκνγήο ηεο ηθαλφηεηαο πνπ ζα απνθηήζνπλ
4. Δθαξκνγή: Ζ κάζεζε πξνσζείηαη φηαλ νη καζεηέο εθαξκφδνπλ ηηο
πξνηεηλφκελεο ιχζεηο
5. Οινθιήξσζε: Ζ κάζεζε πξνσζείηαη φηαλ νη καζεηέο αλαθινχλ, ζπδεηνχλ
θαη ππεξαζπίδνληαη ηηο λέεο δεμηφηεηέο ηνπο.
6. πιινγηθή γλώζε: Ζ κάζεζε πξνσζείηαη φηαλ νη καζεηέο ζπλεηζθέξνπλ ζηε
ζπιινγηθή γλψζε.
7. πλεξγαζία: Ζ εθκάζεζε πξνσζείηαη φηαλ νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη κε
άιινπο.
8. Γηαθνξνπνίεζε: Ζ κάζεζε πξνσζείηαη φηαλ νη δηαθνξεηηθνί εθπαηδεπφκελνη
έρνπλ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο κάζεζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο.
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9. Απζεληηθνί πόξνη: Ζ εθκάζεζε πξνσζείηαη φηαλ νη καζεζηαθνί πφξνη
αληινχληαη απφ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο.
10. Αλαηξνθνδόηεζε: Ζ εθκάζεζε πξνσζείηαη φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη
ελεκεξψλνληαη απφ εηδηθνχο γηα ηελ απφδνζή ηνπο
Σν ζέκα ηεο αλνηθηφηεηαο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο δεκηνπξγεί αιιαγέο θαη ζε επίπεδν
δνκψλ, ππνδνκψλ, δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο ηεο κάζεζεο, ζπληειεζηψλ θαη ξφισλ.
Δκπινπηίδνληαη νη ηχπνη ηεο online εθπαίδεπζεο θαη νη κνξθέο ηεο. Ζ αλνηθηή
εθπαίδεπζε πξέπεη ηαπηφρξνλα λα είλαη ζπλερήο, καδηθή, εμεηδηθεπκέλε,
πξνζαξκνζκέλε ζηελ νκάδα ζηφρν αιιά θαη ππνζηεξηδφκελε. Ζ δπλαηφηεηα
αλεμάξηεηεο πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ κπνξεί λα πξνζδψζεη άιιε δηάζηαζε ζην
ζέκα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζην ηη ζεκαίλεη πηπρίν.
Αθφκα, ζην ζέκα απηφ ρξεηάδεηαη δνπιεηά ζην ζέκα ηεο πξνζαξκνγήο ηφζν ησλ
θνξέσλ αιιά θαη ησλ άιισλ ζπληειεζηψλ, ηδηαίηεξα ζηνπο εθπαηδεπηέο. Οη
εξγαζηαθέο πξνθιήζεηο είλαη πνιιέο, Αιιάδνπλ νη ξφινη θαη ν εθπαηδεπφκελνο
γίλεηαη εθπαηδεπηήο θαη αληίζηξνθα. Πξνσζείηαη ην κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο
ηάμεο.
Απαηηείηαη εμεηδίθεπζε θαη πξνζαξκνγή ησλ κέζσλ κάζεζεο θαη ησλ αλνηθηψλ
εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο. Σα λέα LMS ζα πξέπεη λα γίλνπλ
ζπκβαηά κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ησλ MOOCs, SPOCs θιπ. ψζηε λα απνηεινχλ
αλνηθηά απνζεηήξηα γλψζεο αιιά θαη δηάδξαζεο κε ελζσκαησκέλεο έμππλεο ηερληθέο
δηάγλσζεο, πξνζαξκνγήο ζην άηνκν θαη ηελ νκάδα, κε αμηνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο
κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη ησλ ηερληθψλ learning analytics.
Έλα ζέκα επίζεο ζεκαληηθφ είλαη ε πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ. Απαηηνχληαη πξνδηαγξαθέο,
ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε, ηεθκεξίσζε, δηαηεξεζηκφηεηα, αλνηθηή πξφζβαζε, εχθνιε
εχξεζε, ειεχζεξε επηινγή, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ελ γέλεη ειεχζεξε αμηνπνίεζε.
ην ΔΚΓΓΑ ππάξρνπλ αξθεηέο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθέο κε ηελ αλνηθηφηεηα, γηα
παξάδεηγκα κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ πιηθνχ βξίζθεηαη δηαζέζηκν απφ ηνλ
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα, ελψ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί ηα πξψηα αλνηθηά πξνγξάκκαηα
επηκφξθσζεο. Χζηφζν θαη ζην ΔΚΓΓΑ ιείπεη έλαο ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο πνπ ζα
θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηνπ ζέκαηνο, μεθηλψληαο απφ ην ξφιν ηνπ θνξέα, ηηο δξάζεηο
ηνπ, ηελ πνιηηηθή γηα ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηελ πηζηνπνίεζε
ηνπ πιηθνχ, ηελ παξνρή ελαιιαθηηθνχ πηζηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηε
δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ, ηα ζέκαηα δηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε ην
πιηθφ, θιπ.
Ζ αλνηθηφηεηα θαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζην ςεθηαθφ δεκφζην
2020 ηε λέα πνιηηηθή πνπ πξνζθάησο έρεη θαζνξηζηεί επηζήκσο θαη αλάκεζα ζε άιια
πεξηιακβάλεη θαη ηε δεκηνπξγία κεηξψνπ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ππεξεζηψλ ζην
δεκφζην πνπ έρνπλ ηεζεί σο πξνηεξαηφηεηεο απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία. ην ζεκείν
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απηφ ππάξρεη αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαζψο θαη ησλ
πνιηηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο πνπ ππάξρνπλ αιιά θαη ζηελ
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ζρεδηαζκφ λέσλ δξάζεσλ. Απαηηείηαη λέα ςεθηαθή
θνπιηνχξα ψζηε ε γλψζε λα γίλεη αγαζφ γηα φινπο θαη φρη γηα ηνπο ςεθηαθά
εγγξάκκαηνπο. Απαηηνχληαη ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε
νκαδηθφ επίπεδν γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο
Ζ αλνηθηφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα πξνζθέξνπλ θαη ζηνλ ηνκέα απηήο
θαζαπηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα δψζεη κηα
κνληεινπνηεκέλε θαη ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία γηα θάζε κηα παξερφκελε ππεξεζία
ηεο δηνίθεζεο. Απηφο είλαη έλαο πνιχ κεγάινο ζηφρνο θαη κφλν κε ηε ζπλεξγαζία, φρη
κφλν ηελ αλνηθηφηεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί.
Ζ αλνηθηφηεηα πξέπεη λα εηδσζεί ππφ ην πξίζκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο
δηάζηαζεο πνπ απηή έρεη. Ζ πέκπηε ειεπζεξία, πνπ είλαη ε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηψλ, απνηειεί θεθηεκέλν ζηελ ΔΔ θαη ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία. Αξθεηνί
θνξείο ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη ήδε ζε δξάζε ζρεηηθά κε ζέκαηα αλνηθηφηεηαο θαη
θαηέρνπλ αξθεηή ηερλνγλσζία. Σν ΔΚΓΓΑ ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο θνξείο θαη ήδε
πξνεηνηκάδεη λα πινπνηήζεη έλα ζχλνιν απφ αλνηθηά καζήκαηα. Έλα απφ απηά ζα
έρεη αληηθείκελν θαη ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα. ην πιαίζην απηφ ζα αμηνπνηήζεη ην
παξαγφκελν πιηθφ απφ ππάξρνλ έξγν γηα λα θάλεη ηα πξψηα αλνηθηά καζήκαηα ηα
νπνία ζα πξνζθέξεη αλνηθηά πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο, φρη κφλν ηνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο, εθ κέξνπο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, σο Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο.
Έλα θξίζηκν ζέκα γηα ηελ βησζηκφηεηα ησλ αλνηθηψλ καζεκάησλ απνηειεί ε
απνδνηηθφηεηα απηψλ δειαδή ην φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ην ηεξάζηην
θφζηνο πνπ έρεη ε αλάπηπμε ηνπο. Απηφ ζα πξέπεη λα κειεηεζεί κε θαηάιιειεο
κεζφδνπο απνηίκεζεο.

5.2. Σν ΔΚΓΓΑ & ε Πξνώζεζε ηεο Αλνηθηήο πλεξγαηηθήο
Μάζεζεο
Σν θεληξηθφ εξψηεκα θαη ζέκα ζπδήηεζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε πξνώζεζε θαη
αλάπηπμε ηεο Αλνηθηήο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ δεκόζηνπ
ηνκέα από ην Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. ην
πιαίζην απηφ έγηλε θαηαγξαθή θαη Αλάιπζε ησλ Γπλαηψλ θαη Αδχλακσλ ζεκείσλ,
Δπθαηξηψλ θαη Απεηιψλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε απηή ηελ ζηξαηεγηθή πνπ εμεηάδεηαη
θαη ζρεδηάδεηαη λα πξνσζεζεί γηα πηνζέηεζε απφ ην ΔΚΓΓΑ.
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5.2.1. Γπλαηά εκεία




















Σν ΔΚΓΓΑ ζπλεξγάδεηαη θαη παίξλεη ηερλνγλσζία απφ ηα Διιεληθά
Παλεπηζηήκηα, πνιιά απφ ηα νπνία δηαζέηνπλ ζρεηηθή εκπεηξία εηψλ θαη ζε
ζέκαηα αλνηθηήο εθπαίδεπζεο.
Ζ ζπλεξγαζία κε ηα παλεπηζηήκηα θαη άιινπο εξεπλεηηθνχο θνξείο (Αζελά,
ΔΛ/ΛΑΚ, θιπ), κπνξεί λα παξάζρεη ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα αλνηθηψλ
εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαη πιηθνχ θαη ζε επίπεδν κεηαδεδνκέλσλ,
θαηεγνξηνπνίεζεο πιηθνχ, αλαδήηεζεο κε θξηηήξηα θιπ.
Τπάξρεη βνχιεζε απφ ηελ εγεζία θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΚΓΓΑ γηα είζνδν
ζηελ θνπιηνχξα ηεο αλνηθηφηεηαο.
Ζ αληαπφθξηζε ζηε δήηεζε ηεο εξγαζίαο ζηε λέα ςεθηαθή επνρή απαηηεί
θαηαξηηζκέλνπο αλζξψπνπο κε έλα ραξηνθπιάθην απφ πξνζσπνπνηεκέλα
ςεθηαθά καζήκαηα, γξακκέλα απφ εηδηθνχο πάλσ ζην πεδίν θαη
πηζηνπνηεκέλα. Σν ΔΚΓΓΑ έρεη ήδε αξθεηή ηερλνγλσζία ζε απηφ ηνλ ηνκέα.
Σα Παλεπηζηήκηα θαη νη άιινη εθπαηδεπηηθνί θνξείο εμεηάδνπλ ζην εμσηεξηθφ
ηε κεξηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ πηπρίνπ απφ εηδηθή θαη επέιηθηε πηζηνπνίεζε,
πξάγκα πνπ ζε έλα βαζκφ είλαη ήδε κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ΔΚΓΓΑ.
Σν ΔΚΓΓΑ δηαζέηεη δπλεηηθνχο ζπλεξγάηεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ην
Μεηξψν εθπαηδεπηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε κεηαθνξά ηεο
εκπεηξίαο ηνπο σο εξεπλεηψλ ζηελ πξνζσπνπνηεκέλε θαη εμαηνκηθεπκέλε
πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε θαη ζηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο (πιεζνπνξηζκφο crowdsourcing).
Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη εξγαδφκελνη, δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ππφ
πξνυπνζέζεηο θαη θαηάιιειν ζρεδηαζκφ κπνξεί λα ππάξμεη δηαδξαζηηθφηεηα
θαη ζπλεξγαηηθή παξαγσγή πιηθνχ κε ζπλεηζθνξά φισλ (πιεζνπνξηζκφο crowdsourcing),.
Σν ΔΚΓΓΑ βξίζθεηαη ζε αξθεηά ψξηκν ζεκείν αλαθνξηθά κε ηε γλψζε
εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηψλ εθπαίδεπζεο.
Ζ δεκφζηα δηνίθεζε κέζσ ηνπ ΔΚΓΓΑ ζπκκεηέρεη ζε έξγα φπσο ην
SlideWiki πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο αλνηθηψλ
εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε.
Σν SlideWiki πνπ πξνσζεί ην ΔΚΓΓΑ ζηεξίδεηαη ζηελ ψξηκε θαη νηθεία
θηινζνθία wiki.
Σν SlideWiki θάλεη ρξήζε εμειηγκέλσλ κεηαδεδνκέλσλ γηα αλαδήηεζε,
ζπκβαηψλ πξνηχπσλ θαη big data analytics γηα εμφξπμε γλψζεο.
Σν SlideWiki αλαπηχζζεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ζεκαληηθνχο ζπλεξγάηεο απφ
φιε ηελ Δπξψπε.
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5.2.2. Αδύλακα εκεία






















εκαληηθφ ζελάξην ηεο ρξήζεο αλνηθηψλ πφξσλ είλαη ζην κνληέιν ηεο
αληεζηξακκέλεο ηάμεο πνπ φκσο δελ ζπκβαδίδεη απφιπηα κε ην ζεζκηθφ
πιαίζην επηκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.
Τπάξρνπλ πεξηνξηζκέλνη, αλ θαη φρη αλχπαξθηνη, πφξνη γηα ηελ
νινθιεξσκέλε παξνρή αλνηθηνχ καζήκαηνο (κε δηάζεζε video δηαιέμεσλ,
ζπλερή ππνζηήξημε, εξγαζίεο απηναμηνιφγεζεο, απηφκαηεβαζκνιφγεζε θιπ.)
πέξαλ ηεο παξνρήο πιηθνχ.
Σν θίλεκα ησλ αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ζε πξψηκε θάζε θαη
αθφκα δελ έρνπλ εληνπηζηεί πιήξσο νη δπλαηφηεηεο γηα ρξήζε θαη αμηνπνίεζε
ηνπ πιηθνχ, πξάγκα πνπ απαηηεί λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζε επίπεδν πνιηηηθήο
ηνπ θνξέα.
Τπάξρεη πξφβιεκα βησζηκφηεηαο ησλ δξάζεσλ αλνηθηφηεηαο κεηά ηελ πξψηε
πινπνίεζε, πξάγκα πνπ απαηηεί ζπγθεθξηκέλε ηδξπκαηηθή ή θαη θξαηηθή
πνιηηηθή.
Οη αλνηθηέο πξσηνβνπιίεο δεκηνπξγνχλ βάζε γλψζεο γηα αλάιπζε (data
analytics), ηνκέαο ζηνλ νπνίν ην ΔΚΓΓΑ κπνξεί λα απνθηήζεη θαηάιιειε
ηερλνγλσζία κε ζπλέξγεηεο.
Έιιεηςε εθθξαζκέλεο πνιηηηθήο γηα αμηνπνίεζε θαη άλνηγκα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ.
Ζ θαζπζηέξεζε ή καηαίσζε ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πιαηζίνπ πηζηνπνίεζεο
ηεο εθπαίδεπζεο.
Γελ έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα θηλεηνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ θαη ελίζρπζε ηεο
ζπκκεηνρήο ζηα ζέκαηα αλνηθηφηεηαο, κέζσ θαηάιιεισλ θηλήηξσλ.
Παξνπζηάδεηαη πξφβιεκα ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ θαη ελ κέξεη
επαλαθαζνξηζκνχ ηνπ ξφινπ θαη ησλ κνξθψλ δξάζεσλ ηνπ ΔΚΓΓΑ.
Παξνπζηάδεηαη θφβνο ηνπ θνξέα αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηψλ φηη ζα ράζνπλ ηε
δνπιεηά ηνπο θαη ην ξφιν ηνπο. Υξεηάδεηαη αξθεηή δνπιεηά θαη πξνζέιθπζε
ζην φξακα ηεο αλνηθηφηεηαο.
Ζ ζχγθξηζε πνηφηεηαο είλαη άκεζε θαη ρξεηάδεηαη κεγάιε νξγάλσζε, πφξνη
θαη δνπιεηά γηα λα ζρεκαηηζηνχλ δξάζεηο πςεινχ επηπέδνπ, δεκηνπξγία
αλνηθηψλ εμ απνζηάζεσο πξνγξακκάησλ πνηφηεηαο. Τπάξρεη αθφκα ζρεηηθή
έιιεηςε ηερλνγλσζίαο γηα πςειήο πνηφηεηαο πιηθφ.
Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε απαηηνχλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ ρψξσλ
εθπαίδεπζεο, πξάγκα πνπ ίζσο εκπνδίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε πφξσλ αιιά θαη
ηελ νξγάλσζε ηνπ ΔΚΓΓΑ σο δεκνζίνπ αλνηθηνχ νξγαληζκνχ.
Παξφιν πνπ ην ΔΚΓΓΑ θαηέρεη θάπνηα ηερλνγλσζία, ν ζρεδηαζκφο κεηθηήο
θαη ζπλεξγαηηθήο εθπαίδεπζεο εμαθνινπζεί λα απνηειεί πξφθιεζε.
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Τπάξρεη θίλδπλνο αξλεηηθήο ζηάζεο εθπαηδεπηψλ αιιά θαη εθπαηδεπφκελσλ
ππαιιήισλ πνπ ελδέρεηαη λα ζεσξήζνπλ φηη αλαιακβάλνπλ δνπιεηά εθηφο
ππεξεζίαο.
Τπάξρεη δηάρπηε λννηξνπία ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πνπ απνθεχγεη ηε
ζπλεξγαζία θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ππάξρεη εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα θαη
κέζα εθαξκνγήο ηεο ζπλεξγαζίαο.

5.2.3. Δπθαηξίεο


















Σα ειιεληθά παλεπηζηήκηα έρνπλ θάλεη ζεκαληηθή νκαδηθή δνπιεηά κε
απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηεο εζληθήο πχιεο αθαδεκατθψλ καζεκάησλ, πνπ
κεγάιν κέξνο ηνπο δηαηίζεηαη κε άδεηα Creative Commons, επνκέλσο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Σν πιηθφ ησλ αλνηθηψλ καζεκάησλ ησλ παλεπηζηεκίσλ παξέρεηαη online θαη
κπνξεί λα ππνβνεζήζεη δξάζεηο ζπκκεηνρηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.
Σν πιηθφ ησλ αλνηθηψλ καζεκάησλ ησλ παλεπηζηεκίσλ παξέρεηαη online θαη
κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα πξνζθέξεη δηαδξαζηηθφηεηα.
Σα ειιεληθά παλεπηζηήκηα έρνπλ εμειίμεη αιιά θαη δεκηνπξγήζεη ινγηζκηθφ
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, πιαηθφξκα LMS κε
ζπλεξγαηηθά εξγαιεία, ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο πνιπκεζηθνχ πιηθνχ θαη άιια.
Ζ λέα επνρή ζηελ εθπαίδεπζε απαηηεί θαηλνηνκία θαη επειημία, απσζείηαη απφ
ηελ νκνηνκνξθία.
Ζ λέα επνρή ζηελ εθπαίδεπζε απαηηεί εμσζηξέθεηα πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη
παξνηξχλεηαη απφ ηελ ΔΔ.
Παξνπζηάδεηαη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε μελφγισζζα πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο, πνπ ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ θαηάιιεια ψζηε λα κπνξνχλ θα
θάλνπλ θαη δηεζλή θαξηέξα.
Ζ ηερλνινγία θαη εηδηθφηεξα ε θηινζνθία wiki θαη αλάινγν αλνηθηφ
ινγηζκηθφ βξίζθνληαη ζε ψξηκε θαηάζηαζε θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
φρεκα γηα ηελ ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε πφξσλ. Γεληθφηεξα, ππάξρνπλ αξθεηά
κνληέια θαη ινγηζκηθψλ πνπ είλαη ψξηκα λα ππνζηεξίμνπλ ηε κεηάβαζε.
ηνλ ειιεληθφ ρψξν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο
ζεκαληηθνί κε θξαηηθνί θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ην ΔΚΓΓΑ είηε ζπλεξγάδεηαη
ή κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί.
Ζ επνρή απαηηεί εθπαίδεπζε ζηηο έλλνηεο αλνηθηφηεηαο, επαηζζεηνπνίεζε,
δηάρπζε ηεο ηδέαο πιεζνπνξηζκνχ. Απνηειεί πξφθιεζε ε πξναγσγή ηεο
θνπιηνχξαο θαηλνηνκίαο.
Ζ ζχλδεζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε εθπαηδεπηηθέο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο
αλνηθηφηεηαο αιιά θαη γεληθφηεξα κε ην έξγν ηνπ ΔΚΓΓΑ κπνξεί λα
πξνζδψζεη αμία.
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Παξνπζηάδεηαη επθαηξία λα βνεζεζνχλ θαη λα εθπαηδεπηνχλ νη ιηγφηεξν
πξνλνκηνχρνη, νη θησρνί, απηνί πνπ έρνπλ ρακειφηεξν πξνθίι πξνζφλησλ.
Υξεηάδεηαη πξνζπάζεηα γηα νκαιή ελζσκάησζε εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ
κάζεζεο (ζπλεξγαηηθή, πξνβιεκαηνθεληξηθή θιπ) ζηελ εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε.
Τπάξρεη ε επθαηξία εθκεηάιιεπζεο ησλ αξρψλ πνπ ζέηνπλ ηα MOOCs κε
πξνζαξκνγή ζην κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ αλαγθψλ π.ρ. Small Private Open
Courses-SPOCs. Σν κηθξφηεξν κέγεζνο ησλ επηκνξθνχκελσλ κπνξεί λα έρεη
ζεηηθή επίδξαζε ζην θαιχηεξν ρηίζηκν θνηλσλίαο εθπαηδεπφκελσλ,
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.
Δπθαηξία ε κε χπαξμε νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηνπο αλνηθηνχο
εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο ζηε ρψξα, θαζψο βξίζθεηαη ζε θάζε δηακφξθσζεο.
Σα ΜΟΟCs, ζχκθσλα κε δηεζλή βηβιηνγξαθία, έρνπλ κεηνλεθηήκαηα ζηε
δηάζηαζε ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο ζπλεξγαζίαο,
επνκέλσο ππάξρεη ρψξνο γηα δξάζε.
Σφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ Διιάδα εθδειψλεηαη πςειφ ελδηαθέξνλ κεγάιεο
κεξίδαο αλζξψπσλ γηα ηελ αλνηθηή θαη ζπλεξγαηηθή εθπαίδεπζε.
Τπάξρνπλ αξθεηέο επξσπατθέο πνιηηηθέο γηα ην αλνηθηφ πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην θνξέα.
Ζ επηθξάηεζε σο έλλνηαο ηεο 5εο ειεπζεξίαο, ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο
πιεξνθνξίαο σο ζεκειηψδνπο ειεπζεξίαο ηεο ΔΔ, απνηειεί γεληθφ φρεκα γηα
δξάζεηο.
Ζ ΔΔ παξέρεη ππνζηήξημε κέζσ πξνγξακκάησλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο γηα
άλνηγκα εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Έρεη ήδε ππάξμεη αλαθνξά ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζε επίπεδν αξρήο γηα ηε
κεγάιε ζεκαζία ηεο αλνηθηφηεηαο σο άμνλα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Παξνπζηάδεηαη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ πνιηηηθψλ γηα ζπλεξγαζία
δεκνζίνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Ζ ρψξα δηαζέηεη θνξπθαίνπο ζηελ Δπξψπε εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο.
Ζ Διιάδα ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο θαη δίθηπα αληαιιαγήο
ηερλνγλσζίαο ζην πεδίν ηεο αλνηθηφηεηαο.

5.2.4. Απεηιέο



Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο επηθπιάμεηο απφ εθπαηδεπηέο θαη θφβνη γηα ην ξφιν
ηνπο.
Γελ είλαη μεθάζαξα νξηζκέλε ε έλλνηα ηεο αλνηθηφηεηαο. Δίλαη δηαθνξεηηθή ε
απιή παξνρή πιηθνχ απφ ηελ άδεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ, έζησ θαη ππφ
φξνπο.
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Παξνπζηάδεηαη θίλδπλνο ζχγρπζεο αλάκεζα ζην αλνηθηφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
θαη ηα αλνηθηά καζήκαηα, κε ηα ηειεπηαία λα θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα κηαο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Ο ζχληνκνο θχθινο δσήο ηεο γλψζεο δεκηνπξγεί αλάγθεο δηαξθνχο
αλαλέσζεο θαη παξαθνινχζεζεο απφ θνληά ησλ εμειίμεσλ.
Ζ έιιεηςε παξνρήο θηλήηξσλ αιιά θαη ππεξεζηψλ, ππνδνκψλ απφ ην θξάηνο.
Ζ έιιεηςε νκνγελνπνίεζεο/ηππνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε θαη εηδηθφηεξα ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
Ο επαλανξηζκφο ηνπ ξφινπ ησλ θνξέσλ παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
απνηειεί παγθφζκην πξφβιεκα πνπ ρξεηάδεηαη πξνζνρή θαη θαηάιιειε
αληηκεηψπηζε.
Παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν λα αζρνινχληαη κε ην αλνηθηφ θίλεκα νη ήδε
γλσξίδνληεο, θαη θαηέρνληεο θάπνην επίπεδν θαη φρη ε κεγάιε κάδα.
Τπάξρεη κεγάινο θίλδπλνο λα κείλεη πίζσ ε Δπξψπε θαη ε θαη’ επέθηαζε ε
Διιάδα.
Ζ πεξηνξηζκέλε ρξήζε παγθφζκηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελεχεη ηελ
νκάδα-ζηφρν, πξφβιεκα πνπ ίζσο απνηειέζεη θαη πιενλέθηεκα αλ γίλεη
ζσζηή εθκεηάιιεπζε.
Έρεη θαηαγξαθεί παγθφζκηα φηη ζηα αλνηθηά καδηθά εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα παξνπζηάδεηαη κεγάιν πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο
Έρεη θαηαγξαθεί παγθφζκηα κηθξή ζρεηηθά ζπκκεηνρή ζηα θφξα θαη ηηο
ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζην πιαίζην αλνηθηήο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο.
Οη πνιιέο πνιηηηθέο γηα ην αλνηθηφ ελέρνπλ θίλδπλν ζχγρπζεο θαζψο απηέο ζε
πξψηε πξνζέγγηζε κνηάδνπλ αζχλδεηεο.
Απεηιή ε κε χπαξμε ζθιεξήο (λνκνζεηηθήο) ξχζκηζεο γηα ηελ αλνηθηφηεηα
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο ζε αληίζεζε κε ηελ αλνηθηφηεηα ηεο θξαηηθήο
πιεξνθνξίαο.
Σν φρη μεθάζαξν πιαίζην γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα κπνξεί λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηηο δξάζεηο αλνηθηφηεηαο.
Τπάξρεη ηάζε ζηελ Διιάδα λα κελ ιακβάλνληαη φζν ζνβαξά αξκφδεη νη ήπηεο
ξπζκίζεηο (ζπζηάζεηο, αξρέο, πξνηξνπή θαη θίλεηξα κε ρξεκαηνδφηεζε θιπ).
Σφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ ΔΔ παξνπζηάδεηαη θαηαθεξκαηηζκφο
αξκνδηνηήησλ ζηα ππνπξγεία, πνπ επεξεάδεη ην ζρεκαηηζκφ ζπγθξνηεκέλεο
πνιηηηθήο.
Τπάξρεη έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη νξγάλσζεο ζηε ρψξα καο.
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5.3. ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Αλνηθηήο πλεξγαηηθήο
Μάζεζεο ζηε Γηνίθεζε
Ζ Αλνηθηή πλεξγαηηθή κάζεζε απνηειεί πξνυπφζεζε θαη απαίηεζε ηνπ Φεθηαθνχ
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Γηνίθεζεο θαη πξέπεη λα απνηειεί εηδηθφ ζηφρν ηεο. Ο
ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο αθνξά ην ζχλνιν ηεο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο
ηφζν ζε επίπεδν Φνξέσλ φζν θαη ζε επίπεδν αηφκσλ αιιά δε κπνξεί λα γίλεη ελ
αγλνία ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Άπηεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3979 κπνξνχλ λα ζπλαιιάζζνληαη ειεθηξνληθά
κε ηε δηνίθεζε. Ζ δηνίθεζε νθείιεη λα δψζεη ην βήκα θαη ην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ
θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Σν ΔΚΓΓΑ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία ζε
εθπαηδεπηηθφ επίπεδν.
Ζ πηνζέηεζε ησλ ελλνηψλ ηεο Αλνηθηφηεηαο ζηα δεκφζηα δεδνκέλα, έρεη ήδε πεξάζεη
ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Γελ ππάξρεη αληίζηνηρε πξφβιεςε θαη πιαίζην γηα ηνπο
Αλνηθηνχο Δθπαηδεπηηθνχο Πφξνπο θαη ηελ Αλνηθηή Μάζεζε. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ
πηνζέηεζε ηνπ απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε ζεκαληηθφηεηα
ηνπ ζέκαηνο θαη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο. ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο
ζπγθαηαιέγνληαη νη παξαθάησ:

Γενικό Πολιτικό Επίπεδο





ρεκαηηζκφο πνιηηηθήο ζε εζληθφ επίπεδν, κεηά θαη απφ ζρεηηθή δηαβνχιεπζε,
γηα ην ζέκα ηεο αλνηθηφηεηαο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο
πιεπξέο αιιά θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.
Καζνξηζκφο ζε εζληθφ επίπεδν ησλ αξκνδηνηήησλ θνξέσλ/ππνπξγείσλ ζηα
ζέκαηα αλνηθηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο αλνηθηνχο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο.
Ννκηθφ πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία θφκβνπ ζπγθέληξσζεο θαη αλαδήηεζεο
αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ πνπ παξάγνπλ νη θνξείο ζην πιαίζην ηεο
επηκφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπο.

Επίπεδο Πολιτικήσ ΕΚΔΔΑ





Τηνζέηεζε ζηξαηεγηθήο γηα ην ζέκα ηεο αλνηθηφηεηαο απφ ην θνξέα, ηφζν γηα ην
πιηθφ φζν θαη γηα ηηο ινηπέο παξακέηξνπο.
πλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα θαη θνξείο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε
έηνηκσλ ιχζεσλ ινγηζκηθνχ, ηε ρξήζε/πξνζαξκνγή δηαηηζέκελσλ αλνηθηψλ
εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα είλαη αλνηθηφ,
ηελ νξγάλσζε αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Ρχζκηζε ηνπ πιαηζίνπ επηκφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηελ
εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη λα αλαγλσξίδεη ην ρξφλν πνπ δαπαλά ν
ππάιιεινο ζε απηή θαη ηε δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο αθφκα θαη ζηα αλνηθηά
καζήκαηα κε εηδηθή δηαδηθαζία.
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Αλαγλψξηζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΔΚΓΓΑ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΑΔΠ θαη
ζπζρέηηζε ηεο κε επξσπατθά ε δηεζλή πηζηνπνηεηηθά πρ. ECTS θιπ.
Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ
δξάζεσλ απφ πφξνπο ηεο ΔΔ.
ρεκαηηζκφο απφ ην ΔΚΓΓΑ νκάδαο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ησλ data
analytics θαη εηδηθφηεξα ησλ learning analytics.
Απφθαζε ΔΚΓΓΑ ζρεηηθά κε ην πιαίζην αλνίγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ
(πνηνί, πφηε, κνξθέο, πεξηνξηζκνί, θιπ).
πλεξγαζία κε θνξείο εμσηεξηθνχ γηα δεκηνπξγία αγγιφθσλσλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ.
Γεκηνπξγία δηθηχσλ εθπαηδεπηψλ αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία θαη ζηφρν ηελ
αιιεινελεκέξσζε, ηελ παξαγσγή πιηθνχ, ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ γηα
δξάζεηο πνπ ζα εκπίπηνπλ ζην θίλεκα ηεο αλνηθηφηεηαο.

Επιχειρηςιακό Επίπεδο ΕΚΔΔΑ
Ζ ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο γηα αλνηθηή δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο δεκηνπξγεί
ηεξάζηηεο απαηηήζεηο αιιαγψλ θαη δεκηνπξγεί λέεο πξνζθιήζεηο. Οη αιιαγέο
αθνξνχλ επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο, ππνδνκέο, λένπο πηζαλφλ λφκνπο θαη
θαλνληζκνχο θαη ίζσο αθφκα αιιαγέο ζηηο δνκέο. Αλαδεηθλχνληαη φκσο θαη λέεο
πξνθιήζεηο φπσο ε ηεθκεξίσζε ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, ε αλνηθηή δηαρείξηζε ηεο
δηνηθεηηθήο πιεξνθνξίαο θαη γεληθφηεξα ε αλνηθηή πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη ηηο
πιεξνθνξίεο ηεο δηνίθεζεο πνπ απαηηεί ζπλνιηθφηεξε αιιαγή ηεο δηνηθεηηθήο
θνπιηνχξαο θαη ε πηνζέηεζε ςεθηαθήο θαη αλνηθηήο θνπιηνχξαο. Σν ζρέδην
εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ
ηνπ ΔΚΓΓΑ, εληάζζεηαη ζε έλα ζπλνιηθφ πιαίζην γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Αλνηθηήο
Δθπαίδεπζεο OpenEdu Framework [55] ) πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε ΔΔ θαη απνηειείηαη
απφ δέθα άμνλεο (Δηθφλα 6):

Δηθόλα 5 - Δπξσπατθό Πιαίζην Αλνηθηήο Δθπαίδεπζεο
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Πιαίζην Αλνηθηήο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο ΔΚΓΓΑ
Σν ζρέδην ηνπ ΔΚΓΓΑ απνηειεί κηα γεληθφηεξε πξνζέγγηζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
εθαξκνγήο ησλ αλνηθηψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη νξηδφληησλ έξγσλ ηεο δηνίθεζεο.
Ζ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε πξέπεη λα απνηειεί έλαλ παξάιιειν θαη
ππνζηεξηθηηθφ κεραληζκφ θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ηεο δηνίθεζεο θαη λα ιεηηνπξγεί σο πξνσζεηηθφο παξάγνληαο
ελζσκάησζεο θαη πηνζέηεζεο ησλ αιιαγψλ. Σν Δ.Κ.Γ.Γ.Α αληηιακβαλφκελν ηε
ζεκαζία ησλ απαηηνχκελσλ αιιαγψλ έρεη ήδε πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδεη αλνηθηέο
ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αλνηθηά καζήκαηα. φπσο:




Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε
Βαζηθέο Αξρέο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο
Αμηνιφγεζε Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ

Σν πιαίζην ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ κπνξεί λα εληαρζεί ζην Ηλζηηηνχην
Δπηκφξθσζεο ζην νπνίν ιεηηνπξγεί εηδηθφο επηζηεκνληθφο θαη εθπαηδεπηηθφο ηνκέαο
κε ηίηιν «Πιεξνθνξηθή θαη Φεθηαθέο Τπεξεζίεο» θαη ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη ήδε
ζρεηηθέο δξάζεηο Αλνηθηήο Μάζεζεο θαη λα αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ
πιαίζην γηα ηελ Αλνηθηή Δθπαίδεπζε ζηα θάησζη δέθα επίπεδα:

Άμνλεο Πιαηζίνπ Αλνηθηήο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο ΔΚΓΓΑ:
1. Αλνηθηή Δθπαηδεπηηθή ηξαηεγηθή -Strategy
2. Ζγεζία - πληνληζκφο, Αλάδεημε θαη Πξνβνιή ηνπ Έξγνπ ηεο ΓηνίθεζεοΚίλεηξα - LeaderShip
3. Πξνζδηνξηζκφο θαη αλαγλψξηζε Γπζιεηηνπξγηψλ –Αλίρλεπζε αλαγθψλ κε
ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ -Recognition
4. Πξνψζεζε Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ζηελ Δθπαίδεπζε-Research
5. Αλνηθηφο Φεθηαθφο Παηδαγσγηθφο ρεδηαζκφο -Pedagogy
6. Αλνηθηή Πξφζβαζε - Αλνηθηέο Γηαδηθαζίεο,
Αλνηθηέο Δθπαηδεπηηθέο
Τπεξεζίεο - -Access
7. Φεθηαθέο Σερλνινγίεο θαη Τπνδνκέο-Γηαιεηηνπξγηθφηεηα-Technology
8. Αλνηθηφ Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ- Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί Πφξνη- OER-Content
9. πλεξγαηηθέο Κνηλφηεηεο Μάζεζεο- Collaboration
10. Πνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε- Αμηνιφγεζε-Πηζηνπνίεζε-Quality
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Ποιότητα ςτην
ΕκπαίδευςηΑξιολόγηςηΠιςτοποίηςηQuality
Συνεργατικζσ
Κοινοτήτεσ
ΜάθηςησCollaboration

Ανοικτό
Εκπαιδευτικό
Υλικό-Content
Ψηφιακζσ
Τεχνολογίεσ και
ΥποδομζσΔιαλειτουργικότ
ητα-Technology

Ανοικτή
Στρατηγική Strategy

ΗγεςίαΣυντονιςμόσ
LeaderShip

Προςδιοριςμόσ
Δυιςλειτουργιών
-ΑνίχνευςηRecognition

10 Διαςτάςεισ
Ανοικτή
υνεργατική
Μάθηςη

Ανοικτή
ΠρόςβαςηΑνοικτζσ
Εκπαιδευτικζσ
Υπηρεςίεσ Access

Ζρευνα και
Καινοτομία ςτην
ΕκπαίδευςηResearch
Ανοικτόσ
Ψηφιακόσ
Παιδαγωγικόσ
Σχεδιαςμόσ Pedagogy

Δηθόλα 6 - Πιαίζην Αλνηθηήο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο ΔΚΓΓΑ

Αλαιπηηθφηεξα νη δέθα άμνλεο αλάπηπμεο ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ
πλεξγαηηθή Μάζεζε ηνπ ΔΚΓΓΑ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:

Αλνηθηή

1. Αλνηθηή Δθπαηδεπηηθή ηξαηεγηθή -Strategy
Τηνζέηεζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Αλνηθηή Δθπαίδεπζε απφ ην θνξέα, ηφζν γηα
ην πιηθφ φζν θαη γηα ηηο ινηπέο παξακέηξνπο.
2. Ηγεζία - πληνληζκόο, Αλάδεημε θαη Πξνβνιή ηνπ Έξγνπ ηεο ΓηνίθεζεοΚίλεηξα – LeaderShip
Ηγεζία –πληνληζκόο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηε Γηνίθεζε
- πλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα θαη θνξείο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε
ρξήζε έηνηκσλ ιχζεσλ ινγηζκηθνχ, ηε ρξήζε/πξνζαξκνγή δηαηηζέκελσλ
αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ
ζα είλαη αλνηθηφ, ηελ νξγάλσζε αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
- Αληαιιαγή
ηερλνγλσζίαο
θαη
ζπληνληζκφο
εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο
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- πλεξγαζία κε θνξείο εμσηεξηθνχ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.

γηα

δεκηνπξγία

αγγιφθσλσλ

Αλάδεημε θαη Πξνβνιή ηνπ Έξγνπ ηεο Γηνίθεζεο- Κίλεηξα
- Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο ζην Γηαδίθηπν θ.α.
- Δλεξγνπνίεζε θαη πκκεηνρή ηνπ ΔΚΓΓΑ ζηα Κνηλσληθά Γίθηπα
- Γξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη δεκηνπξγία νκάδσλ
ππνζηήξημεο αλνηθηψλ καζεκάησλ
- Γξάζεηο ελεκέξσζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΓ γηα ην πιαίζην
αλνηθηφηεηαο, ην φθεινο πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαη ελεκέξσζε γηα ηα
ζπλεξγαηηθά δίθηπα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπλδεκνπξγίαο θιπ.
- Παξνρή θηλήηξσλ ζε εθπαηδεπηέο πνπ δεκηνπξγνχλ θαη παξέρνπλ αλνηθηφ
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.
- πλεξγαηηθή δεκηνπξγία επίζεκσλ εθδφζεσλ κε ην ζπληνληζκφ ηνπ
ΔΚΓΓΑ
3. Πξνζδηνξηζκόο θαη αλαγλώξηζε Γπζιεηηνπξγηώλ –Αλίρλεπζε αλαγθώλ κε
ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ –Recognition



Έξεπλεο απνηχπσζεο δπζιεηηνπξγηψλ ηεο δηνίθεζεο κε ζπκκεηνρή θαη ησλ
ρξεζηψλ θαη εθπαίδεπζε φισλ ζε ζέκαηα βειηίσζεο ηνπο
Γηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ κε βάζε αλαγθαία έξγα

4. Πξνώζεζε Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ζηελ Δθπαίδεπζε-Research


πλέξγεηεο κε αθαδεκατθνχο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε
θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά έξγα
 πζηεκαηηθή δνθηκή λέσλ ζελαξίσλ κάζεζεο θαη εηδηθφηεξα ζπλεξγαηηθήο
κάζεζεο ζε εηδηθφ ηκήκα ή θέληξν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΔΚΓΓΑ
 Δχξεζε θαη έληαμε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζην ΔΚΓΓΑ πνπ ζα
ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζε πεξηβάιινλ αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο
 Έληαμε δηαδηθαζηψλ ζπκπιεξσκαηηθήο κάζεζεο ζηα ππάξρνληα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα γηα ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ηεο γλψζεο ησλ ζηειερψλ ηεο
δηνίθεζεο
5. Αλνηθηόο Φεθηαθόο Παηδαγσγηθόο ρεδηαζκόο - Pedagogy


ρεδηαζκφο,
πξνεηνηκαζία
θαη
πινπνίεζε
πιηθνχ
επηιεγκέλσλ
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηερληθέο θαη εξγαιεία παξαγσγήο αλνηθηνχ
ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (ΟΔR)
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ρεδηαζκφο, πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε πηινηηθνχ επηκνξθσηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζρεηηθνχ κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (ζεσξεηηθφ πιαίζην,
δπλαηφηεηεο, ηερληθέο, πξαθηηθή εθαξκνγή OpenCouseWare)

6. Αλνηθηή Πξόζβαζε - Αλνηθηέο Γηαδηθαζίεο, Αλνηθηέο Δθπαηδεπηηθέο
Τπεξεζίεο -- Access
α) Δθπαίδεπζε-Δπηκφξθσζε
- Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ παξέρνληαη εμ απνζηάζεσο
θαη ησλ αλνηθηψλ πξνγξακκάησλ
- Γεκηνπξγία αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα δηεμάγνληαη
ζε πεξηνδηθή θάζε, κε αλνηθηφ πιηθφ θαη παξνρή ππνζηήξημεο απφ
εθπαηδεπηέο.
β) Δξγαζηήξηα Γηαβνχιεπζεο
- πλεξγαηηθή Γηακφξθσζε Δξγαιείσλ Δθαξκνγήο Γεκφζησλ Πνιηηηθψλ.
Σν ΔΚΓΓΑ ζρεδίαζε δξάζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ
αμηνιφγεζεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ζρεδίαζε ν ISA θαη ην
πξνζθέξεη δίγισζζν (Διιεληθά θαη Αγγιηθά) αλνηθηά πξνο φιε ηε
δηνίθεζε ζηελ Διιάδα θαη ζε θάζε ρψξα Δπίζεο έρεη εληάμεη, ζηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 2018, εξγαζηήξηα Hackathon γηα ηε βειηίσζε ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη αμηνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ.
- πλεξγαηηθά εξγαζηήξηα δηνηθεηηθήο θαηλνηνκίαο. Γηεξεχλεζε θαη
επίιπζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηνπ
ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Σν ΔΚΓΓΑ έρνληαο κε πςειή ηερλνγλσζία
ζε φια ζρεδφλ ηα αληηθείκελα ηεο δηνίθεζεο θαη ππεχζπλνο θνξέαο ησλ
αλνηθηψλ δηαβνπιεχζεσλ κπνξεί λα είλαη ν νπδέηεξνο θνξέαο ζχκβνπινο
ηεο δηνίθεζεο θαη ζπληνληζηήο ησλ εηδηθψλ δηαβνπιεχζεσλ ησλ θνξέσλ
γηα ηελ εθαξκνγή ή αλαζρεδηαζκφ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, κε δπλαηφηεηα
θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ δηαπξαγκάηεπζεο.
7. Αλνηθηό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό- Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί Πόξνη- OERContent


Γεκηνπξγία απνζεηεξίνπ πιηθνχ γηα φιε ηε δηνίθεζε (νη Δξγαζίεο ησλ
ζπνπδαζηψλ ηεο ΔΓΓΑ ζην ζχλνιν ηνπο, νη αμηνινγεκέλεο εξγαζίεο
ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο (Γηπισκαηηθέο, Paper, ζχλδεζε κε πιηθφ ζε άιια
απνζεηήξηα πρ. αξρείν δηδαθηνξηθψλ θιπ.), φιεο έξεπλεο θιπ.
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Αμηνπνίεζε ηνπ κεηξψνπ εθπαηδεπηψλ γηα παξαγσγή
εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ σο θχξηνπ ή θαη ελαιιαθηηθνχ πιηθνχ.

αλνηθηψλ

8. πλεξγαηηθέο Κνηλόηεηεο Μάζεζεο- Collaboration


Γεκηνπξγία ςεθηαθψλ ζπλεξγαηηθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο ζε θάζε ζεκαηηθφ
άμνλα ή θαη πεδίν επηκφξθσζεο
κε ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηέο.
Γεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο αηνκηθήο κάζεζεο, αιιά θαη
ηεο κάζεζεο φισλ ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο.



Αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ηεο δηνίθεζεο, πνπ ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη πςειψλ πξνζφλησλ, θαη κπνξεί ζην πιαίζην ηεο
επηκφξθσζεο λα δεκηνπξγήζεη κηθξά εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα ηα νπνία κεηά
θαηάιιειε αμηνιφγεζε θαη επηινγή κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ
Δλεξγνπνίεζε Αλζξψπηλσλ Θεκαηηθψλ Γηθηχσλ Τπνζηήξημεο ηεο Γηνίθεζεο
πγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ηδεψλ πξνηάζεσλ, εθαξκνγψλ ηεο δηνίθεζεο
θαη νκφηηκε αμηνιφγεζε
Δλεξγνπνίεζε ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο ΔΓΓΑ
γηα ηε δεκηνπξγία θαιψλ αλνηθηψλ παξαδεηγκάησλ κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δηαδηθαζηψλ.
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9. Φεθηαθέο Σερλνινγίεο θαη Τπνδνκέο-Γηαιεηηνπξγηθόηεηα-Technology



Γεκηνπξγία θαηάιιειεο ςεθηαθήο ππνδνκήο γηα ηελ παξαγσγή θαη
πινπνίεζε ςεθηαθψλ καζεκάησλ
Γεκηνπξγία θφκβνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ

10. Πνηόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε- Αμηνιόγεζε-Πηζηνπνίεζε-Quality




Οκφηηκε αλνηθηή αμηνιφγεζε, αλάδεημε θαη πξνβνιή θαιψλ πξαθηηθψλ ηεο
Γηνίθεζεο
Γεκηνπξγία θαη πηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο
Αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ πηζηνπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο, επηθαηξνπνίεζε ηνπ
ππάξρνληνο.
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6. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
6.1. πκκεηέρνληεο εξγαζηεξίνπ
ην εξγαζηήξην έιαβαλ κέξνο αλψηεξα ζηειέρε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, εθπξφζσπνη
πνιιψλ θνξέσλ κε ζεζκηθή αξκνδηφηεηα ή εηδηθέο γλψζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ζεκαηηθφ αληηθείκελν.
Σν αληηθείκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ γπλαηθψλ φζν
ησλ αδξψλ ψζηε λα πξνθχπηεη ε ζρεδφλ ηζνδχλακε ζπκκεηνρή ηνπο.

45%

55%

ΑΝΔΡΕ
ΓΤΝΑΙΚΕ

Γηάγξακκα 2 - Καηαλνκή πκκεηερόλησλ θαηά Φύιν

Σελ νινκέιεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζπληφληζαλ νη θ. Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνχ,
ππεχζπλε ζπνπδψλ θαη έξεπλαο ηνπ «ΔΚΓΓΑ», ν θ. Γηψξγνο Παπαζηεθαλάηνο
εξεπλεηήο ζην «ΑΘΖΝΑ» θαη ν θ. Αλδξέαο Παπαδάθεο, Αλ. Καζεγεηήο ηεο
«ΑΠΑΗΣΔ».
Οη ζπκκεηέρνληεο παξαηίζεληαη παξαθάησ:
Πίλαθαο 1 - πκκεηέρνληεο ζην εξγαζηήξην

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
ΑΑΡΧΝ ΓΡΖΓΟΡΗΑ
ΑΒΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ (Δηζεγεηήο)
ΑΝΓΡΟΤΛΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΑΣΑΡΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ
ΒΑΝΓΟΤΛΑΚΖ ΓΔΠΟΗΝΑ
ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ ΝΗΚΟΛΔΣΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ
Η.Γ.Μ.Δ
ΗΓΗΧΣΖ
ΓΖΜΟΗ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
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ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΡΑ ΑΓΑΜΑΝΣΗΑ
ΓΧΓΖ ΜΑΓΓΖ-ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ
ΓΑΛΑΜΑΓΚΑ ΘΔΟΓΧΡΟ ((Δηζεγεηήο)
ΓΑΡΓΔΝΣΑ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΛΔΝΖ
ΕΖΒΔΛΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ
ΚΑΛΣΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΚΑΛΤΒΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
ΚΑΝΗΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ
ΚΑΡΑΜΖΣΑ ΦΑΝΖ
ΚΑΡΑΜΠΑΣΟΛΖ ΗΧΑΝΝΖ
ΚΑΡΝΑΒΟΤ ΡΔΒΔΚΚΑ
ΚΟΛΗΟΓΔΓΔ ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ
ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΖ ΓΗΟΝΤΖ
ΚΟΤΒΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ
ΚΟΤΡΑΚΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΚΤΛΑΦΖ ΧΣΖΡΗΟ
ΛΑΓΗΑ ΑΝΑΣΑΗΟ
ΛΖΜΝΑΗΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
ΛΟΚΑΝΑ ΔΤΓΔΝΗΑ
ΜΑΚΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ
ΜΑΝΧΛΑ ΝΑΣΑΛΗΑ (Δηζεγήηξηα)
ΜΑΣΕΑΚΟ ΠΔΣΡΟ
ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (Δηζεγεηήο)
ΜΔΗΜΑΡΖ ΜΑΡΗΟ
ΜΔΡΑΚΟ ΛΑΕΑΡΟ (Δηζεγεηήο)
ΜΖΛΗΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ (Δηζεγεηήο)
ΜΠΔΛΔΗΧΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ
ΜΠΗΘΗΕΖ-ΠΔΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΜΠΟΛΖ ΠΤΡΗΓΧΝ
ΜΠΟΤΛΟΤΣΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ
ΝΟΤΡΗΑΝ ΔΠΡΟΤΖ
ΝΣΔΜΗΡΖ ΛΟΤΚΗΑ

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
Δ.Κ. ΑΘΖΝΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ (Η.Δ.Π.)
ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΑΓΔΓΤ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΔΚΓΓΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
ΔΛ/ΛΑΚ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΔΚΓΓΑ
ΔΚΓΓΑ
ΔΚΓΓΑ
Δ.Κ. ΑΘΖΝΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΑΓΔΓΤ
Δ.Κ. ΑΘΖΝΑ
ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
Dalhousie University
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΔΚΓΓΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
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ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ
ΠΑΠΑΒΑΓΓΔΛΖ ΥΡΖΣΟ
ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΑΝΓΡΔΑ (πληνληζηήο)
ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
ΠΑΠΑΨΧΑΝΝΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
(rapporteur)
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΤΠΑΡΗΗΑ
ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΛΔΝΖ
ΠΑΠΑΣΔΦΑΝΑΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ
(Δηζεγεηήο)
ΠΑΠΑΣΤΛΗΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ
(πληνλίζηξηα)
ΠΑΠΑΣΤΛΗΑΝΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ
ΠΔΣΗΧΣΖ ΒΗΒΖ
ΠΗΣΟΤΡΖ ΚΧΣΑ
ΡΗΕΟ ΠΡΟΚΟΠΗΟ
ΡΟΤΜΠΑ ΔΛΔΝΖ
ΗΓΖΡΟΦΑΓΖ ΦΧΣΗΟ
ΣΑΖ ΑΝΣΧΝΗΟ
ΣΑΓΑΡΑ ΗΧΑΝΝΑ
ΣΑΜΠΟΤΡΖ ΔΤΘΤΜΗΟ
ΣΡΑΚΑ ΜΑΡΗΑ
ΣΑΒΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ
ΣΗΑΒΟ ΠΡΟΓΡΟΜΟ (Δηζεγεηήο)
ΦΔΗΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ
ΦΡΑΓΚΟΤ ΠΑΤΛΗΝΑ
ΥΑΣΕΖΣΡΑΣΗΓΖ ΦΧΣΔΗΝΖ
ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΔΡΑΦΔΗΜ

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΔΚΓΓΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ
Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.
ΔΚΓΓΑ
Δ.Κ. ΑΘΖΝΑ
ΔΚΓΓΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΔΛ/ΛΑΚ
Δ.Κ. ΑΘΖΝΑ
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ
ΔΟΓΧΝ
ΓΖΜΟΗ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ
ΗΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ
ΜΑΘΖΖ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΔΚΓΓΑ
ΔΚΓΓΑ
ΣΔΓΖ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
Δ.Κ. ΑΘΖΝΑ
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6.2. Πξόγξακκα Δξγαζηεξίνπ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ (ΙΝ.ΔΠ.)
Καινοηόμο Επγαζηήπι
«Αλνηθηή πλεξγαηηθή Μάζεζε»
Πξόγξακκα Δξγαζηώλ
Τπίηη, 10 Οκηωβπίος 2017
Αίθοςζα 306 ΕΚΔΔΑ
(Πεηξαηψο 211, Σαχξνο)
Πποζέλεςζη – Δγγξαθέο
Υαηξεηηζκόο ηεο Γληξηαο ηνπ ΙΝΔΠ –ΔΚΓΓΑ, Γξ. Άλλα
Κνληνλή, Γ/ληξηα ΗΝΔΠ.
1ε Δλόηεηα, Οινκέιεηα. Σςνηονιζμόρ: Αναζηαζία Παπαζηςλιανού, Υπεύθςνη
Σποςδών και Έπεςναρ ΕΚΔΔΑ
08:00 – 09:00
09:00 - 09:15

09:15 - 11:00

Αλνηθηέο Πνιηηηθέο θαη Πξσηνβνπιίεο Μάζεζεο, Γξ.
Γηψξγνο Μαπξνκκάηεο, ηέιερνο ΔΚΓΓΑ – Κνηλσληθφ
Πνιχθεληξν ΑΓΔΓΤ.
Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί Πόξνη θαη Τπεξεζίεο
Μάζεζεο ΔΚΠΑ, Λάδαξνο Μεξάθνο Καζεγεηήο ΔΚΠΑ,
Σνκέαο Δπηθνηλσληψλ θαη Δπεμεξγαζίαο ήκαηνο.
πλεξγαηηθή Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Δπάγγεινο
Μήιηνο, Καζεγεηήο Σνκέα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ,
Dalhousie University.
Τπνζηήξημε θνηλνηήησλ κάζεζεο ζε δηαδηθηπαθά
καζήκαηα, Νηθφιανο Αβνχξεο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ
Παηξψλ, Σνκέαο Ζιεθηξνληθήο θαη Τπνινγηζηψλ.
Αλνηθηή Πξόζβαζε ζηε Γλώζε, Πξφδξνκνο Σζηαβφο,
Τπεχζπλνο Φεθηαθψλ Μέζσλ ηέγεο Γξακκάησλ θαη
Σερλψλ.
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11.00 - 11:30

Διάλειμμα

ε

2 Δλόηεηα, Oινκέιεηα. Σςνηονιζμόρ: Ανδπέαρ Παπαδάκηρ, Αν. Καθηγηηήρ
ΑΣΠΑΙΤΕ.
11:30 – 12:30

Αλνηθηή Δπηζηήκε, Ναηαιία Μαλσιά, Δξεπλεηηθφ
Κέληξν Αζελά
Καηλνηόκεο Γξάζεηο θαη Δξγαιεία, Θεφδσξνο
Γαιακάγθαο, Δξεπλεηήο Αζελά
Αλνηθηά δεδνκέλα ζην Γηνίθεζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο
Πξνβιεκαηνθεληξηθήο Μάζεζεο θαη ηεο Αλαιπηηθήο
Γεδνκέλσλ: Σν Έξγν ODEdu, Δπζχκηνο Σακπνχξεο, Αλ.
Καζεγεηήο Παλ. Μαθεδνλίαο.
Σν Wiki σο ζπλεξγαηηθό πεξηβάιινλ ζρεδηαζκνύ
εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ θαη ειεθηξνληθήο κάζεζεο,
Κππαξηζζία Παπαληθνιάνπ, Αλ. Καζεγήηξηα ΑΠΑΗΣΔ.

3ε Δλόηεηα, ηξνγγπιό ηξαπέδη. Σςνηονιζμόρ : Δπ. Γεώπγιορ Παπαζηεθανάηορ,
Επεςνηηήρ Αθηνά.
12:30-13.30

Γπλαηόηεηεο Δθαξκνγήο Αλνηθηήο Μάζεζεο: Μέζνδνη
Δθαξκνγήο, Πεδία Δθαξκνγήο, Αμηνιόγεζε

13.30-14:00

Διάλειμμα

4ε Δλόηεηα: Δξγαζηήξην Δθαξκνγήο. Συντονιςμόσ : Αναςταςία
Παπαςτυλιανοφ, Υπεφθυνη Σπουδών και Ζρευνασ ΕΚΔΔΑ

Εργαστήριο 223 ΕΚΔΔΑ
(Πειραιώς 211, Ταύρος)

14:00-15:00

Δθαξκνγή ηνπ SlideWiki : Μέζνδνη Δθαξκνγήο/Πεδία
Δθαξκνγήο/Αμηνιόγεζε, Παξνπζίαζε Παξαδεηγκάησλ
Δθαξκνγήο, Κψζηαο Πηζηνχξεο, Μάξηνο Μεηκάξεο,
Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αζελά

15:00-15.30

Πξνηάζεηο Βειηηζηνπνίεζεο θαη Παξακεηξνπνίεζεο
SlideWiki, Αλδξέαο Παπαδάθεο, Ζιεθηξνιφγνο Μερ. &
Μερ. Τπνινγηζηψλ, Αλ. Καζεγεηήο ΑΠΑΗΣΔ.

15:30-16.00

πκπεξάζκαηα θαη Πξνθιήζεηο, Αλαζηαζία
Παπαζηπιηαλνχ, Τπεχζπλε πνπδψλ θαη Έξεπλαο
ΔΚΓΓΑ.
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6.3. Δγθύθιηνο εξγαζηεξίνπ
Ζ ζρεηηθή εγθχθιηνο δνξγάλσζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ κπνξεί λα βξεζεί ζηνλ
παξαθάησ ζχλδεζκν:
https://drive.Google.com/file/d/0BwK1Z6MsupJXRXRfZHNycUR4aU0/view?us
p=sharing

6.4. Τιηθό - Παξνπζηάζεηο
Σν πιηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηθφξκα SlideWiki:
https://stable.SlideWiki.org/deck/10970

6.5. Δπξεηήξην Όξσλ

ΔΔΠ
FAIR
GDPR
GUI
GUnet
ICAP
ISA

Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί Πφξνη
Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο
Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο
Πιεζνπνξηζκφο
Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο
Δπξσπατθή Έλσζε
Διεχζεξν Λνγηζκηθφ / Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα
École polytechnique fédérale de Lausanne
European Research Area
EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University
Students
Δληαίν χζηεκα Διέγρνπ Πιεξσκψλ & πληάμεσλ
Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable
General Data Protection Regulation
Graphical User Interface
Διιεληθφ Αθαδεκατθφ Γηαδίθηπν
Interactive, Constructive, Active ,Passive
Interoperability Solutions for European Public Administrations

LMS
MOOCs
MOODLE
NMC
ODI
ODEdu

Learning Management System
Massive Open Online Courses
Modular Object Oriented Developmental Learning Environment
New Media Consortium
Open Data Institute
Open Data Education

ΑΔΠ
ΑΠΑΙΣΔ
ΓΓΔΣ
Crowdsourcing
Δ..Γ.Γ.Α.
ΔΔ
ΔΛ/ΛΑΚ
EPFL
ERA
Erasmus
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OER
OGP
ΟΟΑ
OCL
PBL
PSI
RDF
S3
SPOCs
ΣΠΔ
UNESCO
ΤΠ.Γ.Α.

Open Educational Resources
Open Government Partnership
Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο
Open and Collaborative Learning
Problem Based Learning
Public Sector Information
Resource Description Framework
Smart Specialisation Strategy
Small Private Open Courses
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
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