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Περίληψη  
Η ανάγκη εφαρμογής ενός συστήματος υποστήριξης σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο προέκυψε από την καταγραφή των απόψεων των προπτυχιακών κυρίως 
φοιτητών στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, καθώς και από τη μελέτη των 
παραμέτρων του δημογραφικού και εκπαιδευτικού τους προφίλ. Στην παρούσα εργασία 
περιγράφεται και παρουσιάζεται το σύστημα υποστήριξης φοιτητών εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΠΕΝΕΡ ΕΑΠ 
2016» και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με στόχο την ενίσχυση 
της πρωτογενούς έρευνας και των νέων ερευνητών/τριών. Αρχικά, τεκμηριώνεται 
θεωρητικά η ανάγκη συστηματικής και πολύπλευρης υποστήριξης των φοιτητών που 
σπουδάζουν σε ένα ίδρυμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς προκύπτει από τις 
ιδιαιτερότητες της φοίτησής τους. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα βήματα για τη δημιουργία 
και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των φοιτητών και τα βασικά 
θεματικά πεδία που αυτό καλύπτει. Τέλος, παρουσιάζεται συνοπτικά η πλατφόρμα τηλε-
υποστήριξης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος. 

 
Λέξεις κλειδιά: υποστήριξη φοιτητών, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ψηφιακά εργαλεία 
 
Εισαγωγή 
Το πρόβλημα της εκπαιδευτικής υποστήριξης απασχολεί έντονα τον χώρο της ανοικτής 

και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, αφού έχει καταστεί σαφές ότι το ίδιο 
το στοίχημα της επιτυχούς ενσωμάτωσής της στο εκπαιδευτικό τοπίο του 21ου αιώνα 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους τρόπους με τους οποίους τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ετερογενών ομάδων φοιτητών 
που απευθύνονται σε αυτά (Λιοναράκης και συν., 2017β).    

Το συγκεκριμένο ερευνητικό εγχείρημα προέκυψε από τη διαπίστωση του κενού και της 
διάστασης ανάμεσα στο εκπαιδευτικό / μαθησιακό προφίλ των ενήλικων φοιτητών που 
προσέρχονται στα ανοικτά και εξ αποστάσεως πανεπιστήμια και στις υψηλές ακαδημαϊκές 
απαιτήσεις που οι ίδιοι καλούνται να ικανοποιήσουν. Το κενό αυτό οδηγεί σε μια σειρά 
από δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στους ίδιους, όσο και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως: 
έλλειψη πληροφόρησης και αυτοδιαχείρισης της μελέτης, έλλειψη συγκεκριμένων 
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γνωστικών δεξιοτήτων, εγκατάλειψη σπουδών, χαμηλές επιδόσεις, απογοήτευση και 
απομόνωση κ.ά.  

Τα τελευταία χρόνια και με την εξάπλωση των εξ αποστάσεως τεχνικών διδασκαλίας και 
μάθησης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες αναδεικνύονται σταδιακά πολλές εγγενείς 
αδυναμίες της συγκεκριμένης προσέγγισης, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται και η ανάγκη 
βελτίωσης ποικίλων παραμέτρων που, μέσα από την πρακτική εφαρμογή, αποδεικνύονται 
ανεπαρκείς, καθώς ο χώρος της ανοικτής και εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
εξελίσσεται διαρκώς και τείνει να αναχθεί σε ένα από τα κυρίαρχα μοντέλα εκπαιδευτικής 
αλληλεπίδρασης. Το ολοκληρωμένο θεωρητικό και εφαρμοσμένο μοντέλο υποστήριξης 
φοιτητών που προτείνει η παρούσα μελέτη είναι δυνητικά χρήσιμο για όλα τα τριτοβάθμια 
ιδρύματα, αλλά ιδιαίτερα για τα ανοικτά & εξ αποστάσεως πανεπιστήμια, και παρουσιάζει 
μια σειρά από στρατηγικά πλεονεκτήματα:   

• Προωθεί έμπρακτα την ανοικτότητα, δηλ. τη δυνατότητα πρόσβασης στην ανώτατη 
εκπαίδευση σπουδαστών σε μαζική κλίμακα, αμβλύνοντας τα προβλήματα που 
προκύπτουν από το εκπαιδευτικό προφίλ των ανθρώπων που προσέρχονται σε 
ανοικτά πανεπιστήμια (ενδεικτικά: απόφοιτοι/ες λυκείου, μακρόχρονη 
απομάκρυνση από εκπαίδευση, έλλειψη επιμόρφωσης, έλλειψη βασικών 
ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, απουσία συνεργατικής κουλτούρας μάθησης).  

• Προωθεί την αυτόνομη και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, εξοπλίζοντας τους 
φοιτητές με εργαλεία και υλικό που ενισχύουν την ανεξάρτητη και ευρετική πορεία 
προς τη γνώση 

• Προωθεί τον ψηφιακό εγγραμματισμό (τόσο μέσω της χρήση της online 
πλατφόρμας υποστήριξης όσο και τα περιεχόμενά της: ψηφιακά εργαλεία, 
πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακά σεμινάρια κοκ).  

• Αναγνωρίζει την εξαιρετική σημασία που έχει η υποστήριξη των φοιτητών, 
ιδιαίτερα για χώρες της ‘περιφέρειας’ που συχνά αναπαράγουν ‘μητροπολιτικά’ 
εκπαιδευτικά μοντέλα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τεχνολογικά 
διαμεσολαβημένες προσεγγίσεις μάθησης, και ως εκ τούτου παρουσιάζουν 
μεγαλύτερες ανάγκες πολιτισμικής προσαρμογής των εργαλείων εκπαίδευσης και 
υποστήριξης. Τέλος, αντιμετωπίζει έμπρακτα μια σειρά προβλημάτων που 
προκύπτουν από τη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης 
(απομόνωση, έλλειψη προσωπικής επαφής & υποστήριξης, απουσία ενδιάμεσων 
υποδομών) και από τη φιλοσοφία της ανοικτότητας (εισαγωγή χωρίς εξετάσεις και 
πρόσβαση για όλους).  

 
Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης  
Η  διερεύνηση των αναγκών υποστήριξης που χαρακτηρίζουν τους φοιτητές στην 

ανοικτή και εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική σε δύο επίπεδα: α) σε θεωρητικό επίπεδο, αφού εκλεπτύνει και 
συγκεκριμενοποιεί αυτές τις ανάγκες στο δεδομένο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, 
προτείνοντας ένα κατάλληλο θεωρητικό σχήμα, β) σε πρακτικό επίπεδο, εφόσον παραδίδει 
ένα ολοκληρωμένο και πιλοτικά ελεγμένο σύστημα υποστήριξης φοιτητών που 
ανταποκρίνεται και απαντάει σε μια σειρά από εγγενείς αδυναμίες της φοίτησης από 
απόσταση. Επιπλέον, η εστιασμένη και αποτελεσματική υποστήριξη των φοιτητών 
μετριάζει στην πράξη τις ανισότητες που παρουσιάζονται αναφορικά με την ανοικτότητα 
και την ουσιαστική ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.  
Επομένως, το πρότυπο δυναμικής πλατφόρμας υποστήριξης που υιοθετεί η παρούσα 
μελέτη θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί από μεγάλα πανεπιστήμια ανοικτής και 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με στόχο τον μετριασμό των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι 
φοιτητές αλλά και τον πολλαπλασιασμό των σύγχρονων δεξιοτήτων που πρέπει να 
αναπτύσσονται από εκείνους.   
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Ήδη από την αρχή της περασμένης δεκαετίας το ζήτημα της ποιοτικής υποστήριξης των 
φοιτητών, ιδιαίτερα σε μια εποχή με εξελιγμένες τεχνικές δυνατότητες, απασχόλησε τους 
σημαντικότερους θεωρητικούς στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Tait, 2003a, 
2003β; Sewart, 1993; Keegan, 2003; Λιοναράκης και συν., 2017β). Όπως σημειώνει ο 
Λιοναράκης και συν. (2017β):  

«σε αυτές τις μελέτες μπορούμε να βρούμε ιστορικά δεδομένα σχετικά με τον 
ορισμό της υποστήριξης στις προηγούμενες φάσεις ανάπτυξης της ανοικτής και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, κυρίως στην Ευρώπη, και των μετασχηματισμών που 
η έννοια έχει υποστεί με το πέρασμα του χρόνου και τη θεωρητική και 
τεχνολογική πρόοδο. Η έμφαση στην υποστήριξη αποτελεί ισχυρή προτεραιότητα 
στα εξ αποστάσεως πανεπιστήμια σε σύγκριση με τη συμβατική τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει πάντοτε την προσοχή που της αρμόζει, 
βάσει της σημασίας που έχει για την επιτυχή φοίτηση σε αυτά. Ποικίλοι οδηγοί 
υποστήριξης για τους σπουδαστές συντάχθηκαν στην πρώιμη αυτή φάση οι 
οποίοι ωστόσο σύντομα απαξιώθηκαν λόγω των αλματωδών αλλαγών που 
σημειώθηκαν στον χώρο της ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης και της 
τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Η αποσπασματικότητα των παλαιότερων 
προσεγγίσεων στο θέμα της υποστήριξης φοιτητών έχει πρόσφατα οδηγήσει σε 
πιο συστηματικές προσπάθειες διερεύνησης αυτού του περίπλοκου ζητήματος, οι 
οποίες έχουν ήδη αρχίσει να αποφέρουν ερευνητικούς καρπούς».  

Προσεγγίσεις από διάφορα γνωστικά πεδία, όπως για παράδειγμα η ψυχολογία 
κινήτρων, έχουν αναδείξει την επιτακτική ανάγκη συγκρότησης ενός ολοκληρωμένου 
θεωρητικού μοντέλου υποστήριξης στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα 
τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες διατύπωσης σχετικών θεωρητικών προτάσεων και 
σχημάτων.  Το ζήτημα της ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων υποστήριξης της μάθησης, 
καθώς και η σύνδεσή τους με τις ανάγκες των συμμετεχόντων, έχει πρόσφατα απασχολήσει 
ερευνητές και στην Ελλάδα, όπου όμως οι διαθέσιμες μελέτες αφορούν κυρίως σε 
επιμέρους εργαλεία και τεχνολογικές εφαρμογές χωρίς να εξετάζουν τις μαθησιακές, 
ψυχολογικές και άλλες ιδιαιτερότητες της ακαδημαϊκής υποστήριξης στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρωμένου μοντέλου υποστήριξης.   

Επιπλέον, στο πρόσφατο εκτενές αφιέρωμα του περιοδικού Open Praxis (2014) του 
International Council for Open and Distance Education υπογραμμίζεται η κρισιμότητα της 
συζήτησης περί υποστήριξης φοιτητών στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 
την τεράστια σημασία που έχει η κατά περίπτωση ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων και 
εφαρμοσμένων εργαλείων. Οι υπο-κατηγορίες θεμάτων που παρουσιάζονται εκεί 
(ψηφιακός εγγραμματισμός, αίσθημα ευεξίας, αίσθηση του ανήκειν, ακαδημαϊκά εργαλεία, 
διασφάλιση ποιότητας κ.ά.) και η αναφορά σε αντίστοιχες διεθνείς ερευνητικές 
πρωτοβουλίες σηματοδοτούν την ευρύτητα και τη σημασία της συνολικής υποστήριξης 
φοιτητών και αποτελούν την πυξίδα για περαιτέρω διερευνήσεις των σχετικών ζητημάτων, 
όπως η προτεινόμενη.   

Ανάλογες αναφορές σε ερευνητικές εργασίες γίνονται και στον εκτενή Οδηγό Καλών 
Πρακτικών για την εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση που εκδόθηκε από το Council 
of Higher Education (CHE, 2014), όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της 
αποτελεσματικής υποστήριξης προς την κατεύθυνση μας επιτυχημένης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στην ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα και άλλες 
μελέτες, καθώς και αναλυτικοί οδηγοί, που εστιάζουν στις προδιαγραφές ποιότητας των 
παραμέτρων της διαδικτυακά παρεχόμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Butcher & Wilson, 
2013∙ Butcher & Hooser, 2014), γεγονός που τεκμηριώνει το διεθνές ενδιαφέρον στην 
ανάγκη υποστήριξη των φοιτητών από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.  

Επιπρόσθετα, παράμετροι όπως η εκπαιδευτική κουλτούρα και τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών οργανισμών που παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση 
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από απόσταση επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την παροχή υποστήριξης και τις στρατηγικές 
επιλογές που πραγματοποιούν τα ιδρύματα προς όφελος των φοιτητών τους.   

 
Τα βήματα ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των φοιτητών 
Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος υποστήριξης των φοιτητών, η 

ερευνητική ομάδα ακολούθησε ένα μεθοδολογικό πλάνο που βασίστηκε τόσο στη 
θεωρητική τεκμηρίωση (μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης και εμπειρικής έρευνας), όσο 
και στην πρακτική εφαρμογή (με την ανάπτυξη  πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης. Η 
βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα εστίασε σε 
ένα μοντέλο επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης που περιλαμβάνει επτά (7) 
επιμέρους υποκατηγορίες, σύμφωνα με τις ανάγκες που εκφράστηκαν από τους φοιτητές 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη διάρκεια της μικρής κλίμακας εμπειρικής 
διερεύνησης που έγινε στο πλαίσιο του έργου ΠΕΝΕΡ την άνοιξη του 2017 (Λιοναράκης και 
συν., 2017α). Συγκεκριμένα, τα βήματα ανάπτυξης του μοντέλου ήταν τα ακόλουθα: 

i. Βιβλιογραφική διερεύνηση και επεξεργασία δεδομένων αναφορικά με τα 
διαθέσιμα μοντέλα υποστήριξης φοιτητών σε πλαίσιο ΑεξΑΕ 

ii. Συγκέντρωση καλών πρακτικών από τη διεθνή εμπειρία  
iii. Χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών αναγκών της συγκεκριμένης πληθυσμιακής 

ομάδας (βάσει βιβλιογραφικής και εμπειρικής μελέτης) 
iv. Θεωρητική σύνδεση των παραμέτρων της ανοικτής και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης με τις ιδιαίτερες ανάγκες των φοιτητών 
v. Συγκρότηση ενός θεωρητικά τεκμηριωμένου μοντέλου επιμόρφωσης, εκπαίδευσης 

και υποστήριξης που περιλαμβάνει μια σειρά από υποκατηγορίες.   
vi. Δημιουργία ενός μοντέλου (προτύπου) ψηφιακής πλατφόρμας επιμόρφωσης, 

εκπαίδευσης και υποστήριξης, δηλαδή ενός ψηφιακού περιβάλλοντος, όπου κάθε 
φοιτητής μπορεί να «εισέλθει» και να περιηγηθεί ελεύθερα. Εκεί προσφέρονται 
πληροφορίες, εργαλεία και υλικό που είναι απαραίτητα για κάθε στάδιο των 
σπουδών σε περιβάλλον ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης., ενώ υπάρχει η 
πρόβλεψη για μελλοντικό εμπλουτισμό του από τους χρήστες (διαχειριστές ψηφ. 
περιβάλλοντος και διδάσκοντες) 

vii. Διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας σε επιλεγμένο δείγμα φοιτητών για παροχή 
ανατροφοδότησης.  

viii. Οργάνωση δύο ομάδων συζήτησης με ειδικούς (experts’ focus-groups) για 
αξιολόγηση και παροχή ανατροφοδότησης.  

ix. Ενσωμάτωση της ανατροφοδότηση τόσο στο θεωρητικό σκέλος όσο και στην 
πλατφόρμα-πρότυπο 

x. Δημοσιοποίηση των ευρημάτων της μελέτης. 
  

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας και η συγκέντρωση των καλών πρακτικών οδήγησαν 
στην ανάγκη δημιουργίας επτά θεματικών κατηγοριών υποστήριξης για τους φοιτητές.  Τα 
εργαλεία υποστήριξης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 
εντάσσονται σε αυτές τις θεματικές κατηγορίες, που είναι οι ακόλουθες: 

Α. Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές σε περιβάλλον ανοικτής και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης 
Β. Οργάνωση μελέτης 
Γ. Ακαδημαϊκή γραφή 
Δ. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές) 
Ε. Ψηφιακά εργαλεία 
ΣΤ. Κοινότητα & συνεργατική μάθηση 
Ζ. Ψυχολογική Υποστήριξη 
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Κάθε επιμέρους κατηγορία είναι διαμορφωμένη στο ψηφιακό περιβάλλον ως διακριτός 
«χώρος», στον οποίον φιλοξενούνται τα εργαλεία και οι ψηφιακοί πόροι 
(δραματοποιημένα  σενάρια υποστήριξης με συνδέσμους προς εξωτερικές πηγές ανά 
θεματική κατηγορία) που αναπτύχθηκαν πρωτογενώς στο πλαίσιο της μελέτης. 

 
Περιγραφή του συστήματος υποστήριξης 
Όπως διαφάνηκε και από την εισαγωγική περιγραφή, το σύστημα υποστήριξης που 

προτείνεται από την ερευνητική ομάδα έχει έντονα ψηφιακό χαρακτήρα. Αποτελείται από 
την πλατφόρμα τηλε-υποστήριξης που βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη υποστήριξη και 
περιλαμβάνει και υπηρεσίες σύγχρονης επικοινωνίας, και το ψηφιακό εκπαιδευτικό και 
υποστηρικτικό υλικό που φιλοξενείται στο χώρο αυτό. Η πλατφόρμα που αξιοποιείται είναι 
η πλατφόρμα Moodle.  

 
Εικόνα 1. Η πλατφόρμα τηλε-υποστήριξης 

 
Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνει ποικίλους τρόπους αφήγησης και 

πολυμορφικό υλικό υποστήριξης για όλες τις θεματικές κατηγορίες που περιλαμβάνει. 
Αξιοποιείται η χρήση βίντεο και κινούμενης εικόνας, ενώ υπάρχουν και πολλές 
παρουσιάσεις με συνδυασμό ακουστικού και οπτικού υλικού, που εκκινούν από 
διαφορετικά σενάρια μάθησης και στοχεύουν στη στοχευμένη παροχή πληροφορίας, στην 
κάλυψη αποριών και στην προσφορά εναλλακτικών ιδεών για φορείς και υπηρεσίες 
εκπαιδευτικής υποστήριξης εντός και εκτός του πανεπιστημίου. Χρησιμοποιούνται 
εφαρμογές και εργαλεία, όπως το PowerPoint, το Storyline, το Prezi αλλά και pdf αρχεία και 
αρχεία audio και video. Ακόμη, αξιοποιούνται οι δυνατότητες της πλατφόρμας, όπως 
forum, BigBlueButton, Messages.5 

Σε κάθε «αίθουσα»/θεματική κατηγορία δίνονται σχετικές πληροφορίες με διαλογική 
και φιλική προς το χρήστη μορφή και απαντώνται συχνές απορίες και ερωτήματα. Ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί ελεύθερα σε όποια θεματική θέλει, χωρίς να 
ακολουθείται η γραμμική διάταξη. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να θέσει ερωτήσεις στο 
forum ή να στείλει μήνυμα στον/στην καθηγητή/τρια-σύμβουλο ή, ανάλογα με την 
πρόβλεψη εφαμρογής, στον/στην διαχειριστή/διαχειρίστρια της πλατφόρμας.  

Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης μπαίνει στην πλατφόρμα με προσωπικούς κωδικούς και 
μπορεί να περιηγηθεί ελεύθερα σε επτά διαφορετικούς ψηφιακούς χώρους («αίθουσες»), 
όπου υπάρχουν τοποθετημένα τα εργαλεία υποστήριξης ανά θεματική κατηγορία: 
Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές σε περιβάλλον ανοικτής και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, Οργάνωση μελέτης, Ακαδημαϊκή γραφή, Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 

                                                             
5 Για πιο αναλυτική παρουσίαση των εργαλείων: «Τα ψηφιακά εργαλεία ως μέσα υποστήριξης των 
φοιτητών/τριών στην εξΑΕ», Λιοναράκης και συν., 2018 
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(αποκλειστικά για μεταπτυχιακούς φοιτητές), Ψηφιακά εργαλεία, Κοινότητα & συνεργατική 
μάθηση, Ψυχολογική Υποστήριξη.  

Παρέχεται ανοικτή πρόσβαση σε όλα τα αναρτημένα τεκμήρια καθώς και σε 
συνεργατικά εργαλεία επικοινωνίας (όπως forum συζήτησης). 

 
Εικόνα 2. Εισαγωγή στην πλατφόρμα υποστήριξης 

 
Κάθε κατηγορία χαρακτηρίζεται από αυτονομία ως προς τον τρόπο αφήγησης 

(διαφορετικοί «πρωταγωνιστές», αρχειοθήκες και περιβάλλον), ωστόσο υπάρχουν 
συνδέσεις μεταξύ ζητημάτων που άπτονται παραπάνω από ενός θέματος και όπου 
υπάρχουν θεματικές αλληλεπικαλύψεις. Η πλειοψηφία των εργαλείων είναι στην ελληνική 
γλώσσα, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και πηγές στα αγγλικά. Τα εργαλεία που 
αναπτύχθηκαν από την ερευνητική ομάδα αντλούν από ήδη υπάρχουσες έγκυρες 
επιστημονικές πηγές, συνθέτουν τη διαθέσιμη πληροφορία και προσφέρουν στοχευμένες 
απαντήσεις σε βασικά ζητήματα υποστήριξης που έχουν ανακύψει από τις μελέτες των 
τελευταίων ετών, όπως επίσης και από την εμπειρική διερεύνηση που διενεργήθηκε στο 
πλαίσιο του ΠΕΝΕΡ ΕΑΠ 2016 σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

 
Εικόνα 3. Οι θεματικές ενότητες 

 
 
Συμπεράσματα  
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Η ανάγκη εφαρμογής ενός συστήματος υποστήριξης σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο προέκυψε από την παρατήρηση των απόψεων των φοιτητών στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο, καθώς και από τη μελέτη των παραμέτρων του δημογραφικού και 
εκπαιδευτικού τους προφίλ. Πρόκειται συχνά για άτομα που έχουν απομακρυνθεί από το 
πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ μόνο σε λίγες 
περιπτώσεις έχουν προηγούμενη εξοικείωση με τη μεθοδολογία των σπουδών από 
απόσταση. Δεδομένων των επαγγελματικών και προσωπικών δεσμεύσεων που 
αντιμετωπίζουν οι φοιτητές λόγω της ηλικιακής και κοινωνικό-ψυχολογικής φάσης στην 
οποία ξεκινούν τις σπουδές του στο ΕΑΠ, πολύ συχνά εκφράζεται η μεγάλη δυσκολία να 
αντεπεξέλθουν τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη διάρθρωση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που παρακολουθούν.  

Ως επιπρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας εκφράζεται η απουσία προσωπικής 
επαφής και ο μεγάλος χρόνος απόκρισης τόσο των συμφοιτητών όσο και των καθηγητών-
συμβούλων, με αποτέλεσμα σε περίσταση που υπάρχει η ανάγκη υποστήριξης να μην 
υπάρχει δυνατότητα άμεσης ικανοποίησής της. Ένας ακόμα παράγοντας είναι τα ποσοστά 
εγκατάλειψης των σπουδών, καθώς ένα τμήμα όσων εγκαταλείπουν ενδεχομένως να είχε 
τη δυνατότητα να φέρει εις πέρας τις σπουδές του με το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο. 
Τόσο η παροχή πληροφοριών, επεξηγήσεων και εργαλείων όσο και η αλληλεπίδραση στα 
πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται από τους ειδικούς ως θεμελιώδες 
στοιχείο για την ολοκλήρωση των σπουδών. 

Τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν τόσο από παρατήρηση των μελών της ερευνητικής 
ομάδας σε διαφορετικά στάδια σπουδών των φοιτητών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας) όσο και από το περιεχόμενο των συνεντεύξεων που 
περιελάμβανε η προηγούμενη φάση του ερευνητικού προγράμματος (Λιοναράκης και συν., 
2018α).  

Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
υποστήριξης των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ωστόσο, με την 
ολοκλήρωση όλων των φάσεων του έργου και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και 
των παραδοτέων , το ολοκληρωμένο μοντέλο υποστήριξης φοιτητών θα μπορούσε να 
αξιοποιηθει αποτελεσματικά από μεγάλα και μαζικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του εξωτερικού, ιδιαίτερα από ανοικτά 
πανεπιστήμια με μεγάλους αριθμούς φοιτητών και ιδιαιτερότητες, τα οποία 
αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσλειτουργίες που σχετίζονται με την απουσία 
υποστηρικτικών υποδομών.    

Επιπλέον, σύμφωνα και με την πιλοτική εφαρμογή (που βρίσκεται σε εξέλιξη), 
προτείνεται ο σταδιακός εμπλουτισμός των εργαλείων από τους διδάσκοντες που θα 
χρησιμοποιούν την εφαρμογή με τα τμήματα φοιτητών τους, αλλά και ένας ανοικτός χώρος 
για τη συγκέντρωση προτάσεων από τους χρήστες (φοιτητές και καθηγητές-συμβούλους). 

Σε μελλοντικό ενδεχόμενο δυνατότητας παροχής σύγχρονης υποστήριξης, προτείνονται 
συγκεκριμένες ώρες της εβδομάδας, (οπότε και θα λειτουργεί συζήτηση chat) σε 
πραγματικό χρόνο καθώς και ερωταπαντήσεις που θα κοινοποιούνται στο σύνολο των 
συμμετεχόντων με τη μορφή ενός blog ή ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων. Ωστόσο, σε 
αυτή την περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στον σύνθετο ρόλο του 
μεσολαβητή σε online περιβάλλον, καθώς, όπως προκύπτει από ποικίλα πλαίσια εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, η συγκεκριμένη ιδιότητα περιλαμβάνει μια σειρά από αναγκαία 
χαρακτηριστικά, όπως: 

• Την ικανότητα ανάπτυξης ενός προσωπικού στυλ μεσολάβησης και χειρισμού τόσο 
των θεμάτων που αφορούν στο αντικείμενο της υποστήριξης, όσο και της 
επικοινωνίας ανάμεσα στους φοιτητές ή/και χρήστες. 

• Την ύπαρξη ευελιξίας κατά τη διάρκεια της μαθησιακής και υποστηρικτικής 
διεργασίας 
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• Την ικανότητα χειρισμού ποικίλων online μαθησιακών περιβαλλόντων 
• Την ικανότητα κατανόησης των κανόνων των ποικίλων ρόλων, που κάθε φορά 

αναλαμβάνει ο φοιτητής 
• Την ικανότητα αντιμετώπισης των οποιοδήποτε έκτακτων προβλημάτων τυχόν 

προκύψουν. 
Όπως μάλιστα προκύπτει και από τις αποκρίσεις των φοιτητών/τριών στην φάση της 

αρχικής εμπειρικής διερεύνησης μέσω συνεντεύξεων, ένα άρτιο ψηφιακό περιβάλλον 
γεμάτο με πυκνή πληροφορία και πηγές υποστήριξης συνήθως δεν επάρκει για να 
ανταποκριθεί στις πολυάριθμες ανάγκες της ετερογενούς μάζας εκπαιδευόμενων που 
φοιτούν σε ιδρύματα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επομένως, πέρα από την 
ανάπτυξη δυναμικών, εύχρηστων και στοχευμένων εργαλείων υποστήριξης, το παρόν 
ερευνητικό εγχείρημα προτείνει επίσης την ενσωμάτωση της κοινωνικής παρουσίας των 
ατόμων που δρουν ως υποστηρικτές και είναι επιφόρτισμένοι να διαμεσολαβούν μεταξύ 
ψηφιακού περιεχομένου και φοιτητών και να προσφέρουν ουσιαστική και συχνά 
εξατομικευμένη (tailor-made) υποστήριξη στους/στις ενδιαφερόμενους/ες.Καταληκτικά, 
σημειώνεται ότι το παρόν περιγραφικό πλαίσιο πρόκειται να εμπλουτιστεί σημαντικά κατά 
την ολοκλήρωση των επόμενων φάσεων της μελέτης και κυρίως έπειτα από τα πορίσματα 
της εμπειρικής εφαρμογής και της επεξεργασίας της ανατροφοδότησης επιλεγμένων 
χρηστών σε πραγματικές συνθήκες φοίτησης. 
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