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Περίληψη
Η δηµιουργία ενός µαθησιακού προφίλ για κάθε εκπαιδευόµενο από απόσταση,
µπορεί να προβλέψει και να διευκολύνει την προσπάθειά του για επιτυχή
ολοκλήρωση των σπουδών του. Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται ποικίλα
δηµογραφικά και προσωπικά χαρακτηριστικά, που εντοπίζονται σε κάθε οµάδα
εκπαιδευοµένων από απόσταση, όσο ανοµοιογενής και αν είναι. Τα χαρακτηριστικά
αυτά καταγράφονται στην παρούσα εισήγηση, η οποία καταλήγει σε µία πρόταση
αξιοποίησής τους από το ΕΑΠ, προκειµένου να διευκολύνει τους εκπαιδευόµενούς
του στις σπουδές τους µέσα σε ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η
σχετική έρευνα αποτελεί µία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού
Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ.
Λέξεις-κλειδιά: µαθησιακό προφίλ, δηµογραφικά χαρακτηριστικά, επιτυχία σπουδών
από απόσταση
Εισαγωγή
Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα διεθνώς, ιδιαίτερα εκείνα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
χρειάζεται να λαµβάνουν αποφάσεις, προκειµένου να επενδύουν µε τον καλύτερο
τρόπο σε προγράµµατα δια βίου µάθησης και δη, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) αποτελεί ένα τέτοιο ίδρυµα στην Ελλάδα, το
οποίο θα πρέπει να λαµβάνει αποφάσεις εκπαιδευτικής στρατηγικής και πολιτικής, σε
σχέση µε τις οικονοµικές πιέσεις και τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων του. Για το
λόγο αυτό, είναι σηµαντικό να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά και οι
συµπεριφορές που οδηγούν τους εκπαιδευόµενους του ΕΑΠ σε αποτελεσµατική
µάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, µέσα σε ένα περιβάλλον εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ο προσδιορισµός αυτών των χαρακτηριστικών, που διαµορφώνουν το µαθησιακό
προφίλ των εκπαιδευόµενων στο ΕΑΠ, µπορεί να επηρεάσει το ίδρυµα ως προς τις
αποφάσεις που θα λάβει, για παράδειγµα, αναφορικά µε τα προσφερόµενα
προγράµµατα σπουδών και τις επιµέρους Θεµατικές Ενότητες, τις υποστηρικτικές
υπηρεσίες που παρέχει προς τους εκπαιδευόµενους, αλλά και τους καθηγητέςσυµβούλους που θα επιλέξει, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των
εκπαιδευοµένων µε τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.
Σύµφωνα µε τον Wood (2005), οι φοιτητές που επιτυγχάνουν στη συµβατική
εκπαίδευση, ενδέχεται να µην τα καταφέρνουν εξίσου καλά σε περιβάλλοντα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται στα ιδιαίτερα
κίνητρα των εκπαιδευοµένων, σε παράγοντες αυτο-πειθαρχίας ή σε άλλα µαθησιακά
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χαρακτηριστικά. Εποµένως, η αξιολόγηση των διαφορών των εκπαιδευοµένων και
του πώς αυτές οι διαφορές επιδρούν στην ακαδηµαϊκή επίδοσή τους, µπορεί να
διευκολύνει την κατανόηση των παραγόντων που προάγουν την επιτυχία σε
περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Σε αυτό το κείµενο γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί το πώς τα δηµογραφικά,
κυρίως, χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων σχετίζονται µε την επιτυχία των
σπουδών σε περιβάλλον εκπαίδευσης από απόσταση, όπως αυτά καταγράφονται στη
διεθνή βιβλιογραφία.
Ο εκπαιδευόµενος στο επίκεντρο της εκπαίδευσης από απόσταση:
Θεωρητική και Βιβλιογραφική Προσέγγιση
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Κάθε προσπάθεια κατανόησης του "µικρόκοσµου" ενός εκπαιδευόµενου από
απόσταση είναι ιδιαίτερα σηµαντική, προκειµένου να ληφθεί η κατάλληλη
ανατροφοδότηση που θα επηρεάσει µελλοντικές αποφάσεις στο πλαίσιο των
παρεχόµενων εξ αποστάσεως σπουδών (Simonson & et, 2009. Moore & Kearsley,
2005). H βασική αρχή είναι να προσεγγιστεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε µία
ξεκάθαρη φιλοσοφική και παιδαγωγική µατιά, που να θέτει στο επίκεντρό της τον
εκπαιδευόµενο. Για το σκοπό αυτό, σε µικρο-επίπεδο η συλλογή πληροφοριών
σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τις ατοµικές ανάγκες των εκπαιδευοµένων -σε µία
διαρκή βάση- συνιστά ουσιώδες προαπαιτούµενο για την επιτυχή ολοκλήρωση των
σπουδών τους.
Για παράδειγµα, στο παρελθόν, εκπαιδευόµενοι που επέλεγαν να σπουδάσουν από
απόσταση εφορµούνταν από λόγους που ποικίλαν από την προτίµησή τους για
σπουδές σε ένα περιβάλλον όπου θα όριζαν οι ίδιοι το ρυθµό µελέτης τους, έως την
γεωγραφική τους αποµόνωση (Guri-Rosenblit, 1999). Επρόκειτο για
εκπαιδευόµενους που ήταν γενικά ενήλικες, οι οποίοι οικειωθελώς εγγράφονταν σε
προγράµµατα σπουδών από απόσταση για συγκεκριµένους λόγους, όπως η επιθυµία
να αποκτήσουν ένα πτυχίο ή να λάβουν µαθήµατα από καθαρά προσωπικό
ενδιαφέρον (Moore & Kearsley, 2005).
Σε σύγκριση µε τους ενήλικες εκπαιδευόµενους, οι νεώτερης ηλικίας εκπαιδευόµενοι
έτειναν να έχουν δυσκολίες σε περιβάλλον µάθησης από απόσταση. Ο Guernsey
(1998) σύγκρινε τη συµπεριφορά µίας τάξης εκπαιδευοµένων που προσφερόταν µε τη
συµβατική µορφή της πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλίας, µε µία τάξη
εκπαιδευοµένων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Από τους 10 εκπαιδευόµενους που
παρακολουθούσαν τα µαθήµατα από απόσταση, οι 6 ήταν µεγαλύτεροι ηλικιακά από
τους υπόλοιπους, είχαν πλήρους απασχόλησης εργασία ή οικογένειες µε µικρά παιδιά.
Αυτοί οι εκπαιδευόµενοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα µαθήµατα, σε αντίθεση µε τους
υπόλοιπους 4 νεώτερης ηλικίας συνεκπαιδευόµενούς τους, που αντιµετώπισαν
δυσκολίες και κατέληξαν να παρακολουθούν τη συµβατική τάξη διαζώσης
επικοινωνίας.
Η ηλικία του εκπαιδευόµενου από απόσταση, φαίνεται ότι συνιστά ένα δηµογραφικό
στοιχείο επιτυχίας των σπουδών του. Δεν είναι όµως το µόνο.
Έρευνες έχουν προσδιορίσει συγκεκριµένα δηµογραφικά χαρακτηριστικά που µπορεί
να σχετίζονται µε την επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών από απόσταση. Πέρα από την
ηλικία, προαναφέρθηκε ήδη ο παράγοντας της εργασίας, καθώς και το εκπαιδευτικό
υπόβαρθρο (Olson, 2005). Ωστόσο, έρευνες (Welch, 2007. Powell et al., 1990)
εµφανίζουν ως µη σηµαντικό τον παράγοντα της οικογενειακής κατάστασης.
Ακολουθεί µία πιο αναλυτική προσέγγιση των επιµέρους παραγόντων που
βιβλιογραφικά εντοπίστηκε να προβλέπουν σε σηµαντικό βαθµό την επιτυχία των
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εκπαιδευοµένων στις σπουδές από απόσταση.
1)
Ηλικία
Οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι από απόσταση είναι ενήλικες µε ηλικία που ποικίλοι
από 25 έως 50 ετών (Moore & Kearsley, 2005). Ο Guri-Rosenbilt (1999) αναφέρει
ότι ο µέσος όρος ηλικίας στην τριτοβάθµια εξ αποστάσεως εκπαίδευση κυµαίνεται
στα 30 µε 34 χρόνια. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται από έρευνα του Worcester
Polytechnic Istitute, σύµφωνα µε την οποία το 2004 το 73% των εκπαιδευοµένων του
σε µαθήµατα από απόσταση είχε ηλικία κάτω από 35 έτη, ενώ σε επόµενη έρευνά του
το 2007 φάνηκε ότι µόνο το 58% των αντίστοιχων εκπαιδευοµένων είχε ηλικία κάτω
από 35.
Είναι γεγόνος ότι όσο καλύτερα αντιλαµβάνεται κανείς τη φύση της µάθησης των
ενηλίκων, τόσο καλύτερα µπορεί να αντιληφθεί τη φύση της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
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2)
Φύλο
Η εκπαίδευση από απόσταση έχει θεωρηθεί φιλική, ιδιαίτερα για τις γυναίκες
(Βασιλού-Παπαγεωργίου, 2003. Βεργίδης & Παναγιωτακόπουλος, 2003). Ο
χαρακτηρισµός αυτός οφείλεται στα χαρακτηριστικά της, καθώς η εκπαίδευση από
απόσταση µπορεί να λειτουργήσει για τις γυναίκες ως διέξοδος στα ανελαστικά
κριτήρια επιλογής και φοίτησης των συµβατικών πανεπιστηµίων, προσφέροντάς τους
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα
(Κονταρίδου, 2012). Παράλληλα, η εκπαίδευση από απόσταση ικανοποιεί τις
γυναίκες σε σχέση µε τις σύνθετες εργασιακές, οικογενειακές και κοινωνικές τους
υποχρεώσεις (Harvey, 1995). Όπως αναφέρει η Κονταρίδου (2012, σελ. 52) σε
ποσοστά οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία του παγκόσµιου φοιτητικού
πληθυσµού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Furst-Bowe & Dittman, 2001.
Kramarae, 2001).
3)
Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο
Ένας σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών
από απόσταση αφορά στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εκπαιδευοµένων (Nesler,
1999). Oι ενήλικες εκπαιδευόµενοι µε προηγούµενες προπτυχιακές σπουδές
ενδιαφέρονται κάποιες φορές για τη λήψη ενός πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό
αντικείµενο προκειµένου να ενισχύσουν την επαγγελµατική τους πορεία (Nesler,
1999). Μία πιθανή ερµηνεία µπορεί να είναι ότι οι συγκεκριµένοι εκπαιδευόµενοι µε
µεγαλύτερη εκπαιδευτική εµπειρία έχουν ήδη βιώσει την επιτυχία λόγω των
προηγούµενων σπουδών τους, συνεπώς έχουν αυξηµένη αυτοπεποίθηση για να
επιτύχουν και στις σπουδές από απόσταση (Burt, 1996). Σε έρευνα µάλιστα που
αναφέρουν οι Moore & Kearsley (2005) όχι µόνο εντοπίστηκαν σηµαντικές διαφορές
σε επίπεδο επιτυχίας των εξ αποστάσεως σπουδών µε βάση το εκπαιδευτικό
υπόβαθρο, αλλά επίσης παρουσιάστηκαν διαφορές στο επίπεδο επιτυχίας µε βάση τη
χρονική απόσταση, από όταν ο εκπαιδευόµενος παρακολούθησε το τελευταίο του
µάθηµα πριν από τις εξ αποστάσεως σπουδές του. Με άλλα λόγια, όσο µεγαλύτερο το
διάστηµα από την ολοκλήρωση ενός µαθήµατος, τόσο λιγότερο είναι πιθανό ο
εκπαιδευόµενος να ολοκληρώσει τις σπουδές του από απόσταση.
4)
Αυτορρυθµιζόµενη Μάθηση
Ακόµη ένας τρόπος για να εντοπίσει κανείς τα ατοµικά χαρακτηριστικά ενός
εκπαιδευόµενου από απόσταση, είναι να διερευνήσει τη χρήση των
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αυτορρυθµιζόµενων µαθησιακών του στρατηγικών. Η θεωρία της αυτορρυθµιζόµενης
µάθησης αναπτύχθηκε στα µέσα της δεκαετίας του '80 για να προσδιορίσει το πώς οι
εκπαιδευόµενοι µπορούν να ελέγξουν τη δική τους µαθησιακή διεργασία
(Zimmerman, 2001). Σύµφωνα µε τους Pintrich and Schunk (1996) η
αυτορρυθµιζόµενη µάθηση πρέπει να περιλαµβάνει τρία χαρακτηριστικά της
συµπεριφοράς του εκπαιδευόµενου σε σχέση µε τη χρήση γνωστικών στρατηγικών. Ο
εκπαιδευόµενος θα πρέπει να ελέγχει ενεργά τη συµπεριφορά του, παρακολουθώντας
την πρόοδό του και προσαρµόζοντας τη χρήση της κατάλληλης στρατηγικής για να
βοηθηθεί στην εκτέλεση µίας δραστηριότητας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της
αυτορρυθµιζόµενης µάθησης είναι ο βαθµός επίτευξης της συγκεκριµένης
δραστηριότητας ή ενός µαθησιακού στόχου. Ο εκπαιδευόµενος, θα πρέπει να
προσαρµόζει τη χρήση µίας γνωστικής στρατηγικής, προκειµένου να επιτύχει τον
στόχο του. Τέλος, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να ελέγχει τις ενέργειές του. Ένας
εκπαιδευόµενος µπορεί να αλλάξει τη συµπεριφορά του ως αντίδραση σε µία δράση
του εκπαιδευτή του. Ωστόσο, όταν η δράση αυτή σταµατήσει, ο εκπαιδευόµενος δε
θα πρέπει να έχει πλέον την ίδια συµπεριφορά. Αυτά τα τρία συστατικά
χαρακτηριστικά της αυτορρυθµιζόµενης µάθησης είναι απαραίτητο να ελέγχουν τη
συµπεριφορά του µαθητή και τη χρήση των γνωστικών στρατηγικών. Ιδιαίτερα σε
επίπεδο πρόβλεψης επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών από απόσταση
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων :
• τη χρήση µεταγνωστικών στρατηγικών από τον εκπαιδευόµενο (Simsek &
Balaban, 2010. Tok et al, 2010),
• τη διαχείριση και τον έλεγχο των προσπαθειών του εκπαιδευόµενου για την
επίτευξη ενός µαθησιακού στόχου, που ουσιαστικά σχετίζεται µε τα κίνητρα
µάθησης, δηλαδή, µε τις πεποιθήσεις ενός εκπαιδευοµένου σχετικά µε τις
ικανότητές τους να διαχειριστεί ένα συγκεκριµένο καθήκον και τον
προσωπικό του προσανοτολισµό σε στόχους που εκείνος ορίζει για ένα
µάθηµα (Schrum & Hong, 2002. Whipp & Chiarelli, 2001),
• τις συγκεκριµένες γνωστικές στρατηγικές που ο εκπαιδευόµενος
χρησιµοποιεί για να µάθει, να θυµάται και να κατανοεί ένα γνωστικό
περιεχόµενο (Wang & Newlin, 2002)
• το εσωτερικό κέντρο ελέγχου (locus of control) του εκπαιδευόµενο, που
αφορά στην πεποίθησή του ότι η επιτυχία ή αποτυχία οφείλεται στη δική του
προσπάθεια και στις ικανότητές του (Joo, 2013. Harrell & Bower, 2011.
Ashby, 2004).
5)
Εµπειρία στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Η εµπειρία στις ΤΠΕ αποτελεί ακόµη ένα σηµαντικό στοιχείο επιτυχίας για τους
εκπαιδευόµενους από απόσταση (Lynch & Dembo, 2004). Oι Wang & Newlin (2002)
σε έρευνά τους εντόπισαν ότι τόσο η αυτο-αποτελεσµατικότητα (self-efficacy) του
εκπαιδευοµένου να µάθει ένα συγκεκριµένο γνωστικό περιεχόµενο, όσο και η αυτοαποτελεσµατικότητα του µε τις ΤΠΕ, µπορούν να προβλέψουν την επίδοσή του.
Συνεπώς, χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευόµενοι από απόσταση είναι
εξίσου άνετοι και ικανοί στη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων που θα χρειαστούν
στη διάρκεια των σπουδών τους, για να τις ολοκληρώσουν µε επιτυχία.
6)
Διαχείριση Χρόνου
Ένας ακόµη παράγοντας πρόβλεψης επιτυχίας είναι η ικανότητα αποτελεσµατικής
διαχείρησης του µαθησιακού χρόνου (Kearsley, 2000; Phipps and Merisotis, 1999).
Οι Palloff και Pratt (1999) επισηµαίνουν ότι, η αλληλεπίδραση του εκπαιδευόµενου
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µε ένα µάθηµα που προσφέρεται από απόσταση µπορεί να απαιτήσει δύο µε τρεις
φορές την έκταση του χρόνου που πρέπει να αφιερώσει ο εκπαιδευόµενος, σε σχέση
µε ένα δια ζώσης µάθηµα. Ο Roblyer (1999) υπογραµµίζει ότι οι εκπαιδευόµενοι που
αντιµετωπίζουν δυσκολία στη διαχείριση του χρόνου είναι πολύ πιθανό να επιτύχουν
λιγότερα αποτελέσµατα στις εξ αποστάσεως σπουδές τους, ή και να τις
εγκαταλείψουν εντελώς. Ο Gibson (1998) τονίζει πως δοµικό στοιχείο -που
σχετίζεται µε την αποτελεσµατικότητα και παραµονή στις σπουδές από απόσταση
ενός εκπαιδευοµένου- αποτελεί η αυτο-αποτελεσµατικότητά του για µάθηση από
απόσταση και ότι οι προσωπικές αντιλήψεις του για τις ικανότητές του, σχετίζονται
µε τις αντιλήψεις του για την ικανότητά του να διαχειρίζεται το χρόνο
αποτελεσµατικά.
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7)
Διαχείριση του Περιβάλλοντος Μελέτης
Oι αυτορρυθµιζόµενοι εκπαιδευόµενοι είναι ενεργοί όχι µόνο στη διαχείρηση του
προσωπικού τους χρόνου µελέτης, αλλά και στη διαχείριση του προσωπικού τους
περιβάλλοντος µελέτης (Zimmerman and Martinez-Pons, 1986). Είναι ευαίσθητοι στο
περιβάλλον τους και µπορούν µε άνεση να το τροποποιήσουν και να το αλλάξουν, αν
χρειαστεί. Από τη στιγµή, µάλιστα, που δεν σπουδάζουν σε ένα δοµηµένο και
ελεγχόµενο περιβάλλον αίθουσας διδασκαλίας, οι εξ αποστάσεως εκπαιδευόµενοι
πρέπει να είναι σε θέση να δοµήσουν το δικό τους φυσικό µαθησιακό περιβάλλον,
είτε στο σπίτι τους, είτε αλλού (Whipp and Chiarelli, 2001). Στο σπίτι, για
παράδειγµα, µπορεί να µελετήσουν σε ένα ξεχωριστό δωµάτιο µε το γραφείο τους, ή
στη κρεβατοκάµαρα ή στην κουζίνα ή όπου αλλού µπορούν να εξασφαλίσουν ότι θα
µπορούν να έχουν πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισµό (υπολογιστή, έντυπο και
εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό). Ο έλεγχος αυτών των στοιχείων συνεισφέρει στην
αποτελεσµατική µάθηση (Lynch & Dembo, 2004).
8)
Διαχείρηση Μαθησιακής Βοήθειας (Αναζήτηση Βοήθειας)
Οι αυτορρυθµιζόµενοι εκπαιδευόµενοι γνωρίζουν το σηµαντικό ρόλο που µπορούν
να παίξουν στη µάθησή τους άλλοι άνθρωποι. Ένα από τα χαρακτηριστικά τους
γνωρίσµατα είναι η ικανότητά τους να αναζητούν ακαδηµαϊκή υποστήριξη για να
βελτιώσουν τη µάθησή τους (Wang & Newlin, 2002. Hara & Kling, 2000. Holmberg,
1995). Οι αυτόνοµοι εκπαιδευόµενοι από απόσταση πρέπει να είναι σε θέση να
προσδιορίζουν πού και πώς θα αναζητήσουν βοήθεια, επιλέγοντας κατά περίσταση
την καταλληλότερη πηγή βοήθειας.
9)
Μαθησιακά Στυλ
Η βιβλιογραφία παρέχει µία ποικιλία ορισµών των γνωστικών στυλ (όρος που
προτάθηκε αρχικά από τον Allport το 1937) και των µαθησιακών στυλ (όρος που
προτάθηκε αρχικά από τον Herb Thelan το 1954), ωστόσο, συχνά οι δύο όροι
χρησιµοποιούνται εναλλακτικά (Σπανακά, 2007). Γενικότερα, το µαθησιακό στυλ
αφορά στην ειδική προτίµηση που έχει ο κάθε εκπαιδευόµενος για να λάβει και να
επεξεργαστεί πληροφορίες, και τελικά να αποκτήσει γνώσεις.
Για παράδειγµα, ορισµένοι τείνουν να επικεντρώνονται σε γεγονότα, δεδοµένα και
αλγορίθµους. Άλλοι είναι περισσότερο άνετοι µε θεωρίες και µαθηµατικά µοντέλα.
Ορισµένοι ανταποκρίνονται καλύτερα σε οπτικές µορφές της πληροφορίας, όπως
εικόνες, διαγράµµατα και σχήµατα. Άλλοι προτιµούν τις λεκτικές µορφές –γραπτές
και προφορικές εξηγήσεις. Ορισµένοι προτιµούν να µαθαίνουν ενεργά και
αλληλεπιδραστικά, ενώ άλλοι λειτουργούν περισσότερο ατοµικά (Σπανακά, 2007).
Έρευνες (Offir et al., 2007. Allen et al., 2002) δείχνουν ότι ένα εργαλείο αναγνώρισης
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των µαθησιακών στυλ µπορεί να προσδιορίσει το συνδυασµό εκπαιδευόµενου και
µορφής διδασκαλίας, και παράλληλα νε µετρήσει την πιθανή επιτυχία των
εκπαιδευοµένων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης από απόσταση.
Αναγνώριση των εκπαιδευοµένων στο ΕΑΠ: Πρόταση πρακτικής εφαρµογής
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Η δηµιουργία ενός µαθησιακού προφίλ για κάθε εκπαιδευόµενο από απόσταση,
µπορεί να προβλέψει και να διευκολύνει την προσπάθειά του για επιτυχή
ολοκλήρωση των σπουδών του. Στις προηγούµενες ενότητες παρουσιάστηκε µία
σειρά από ποικίλα δηµογραφικά και προσωπικά χαρακτηριστικά, που εντοπίζονται σε
κάθε οµάδα εκπαιδευοµένων, όσο ανοµοιογενής και αν είναι. Συνεπώς, η κατανόηση
του τι σηµαίνει να είναι κανείς εκπαιδευόµενος από απόσταση, µπορεί να διευκολύνει
στην προσαρµογή του σχεδιασµού των σπουδών του, µε στόχο την εκπλήρωση των
ιδιαίτερων αναγκών του.
Αντίστοιχα, στην περίπτωση του ΕΑΠ, προτείνεται να υπάρχει µία λίστα κριτηρίων,
στα οποία ο κάθε επιστήµονας-δηµιουργός και ο κάθε καθηγητής-σύµβουλος θα
µπορεί να εξετάζει κατά πόσο τελικά έχει γνώση των εκπαιδευοµένων στους οποίους
απευθύνεται, πριν συγγράψει ένα εκπαιδευτικό υλικό ή πριν ξεκινήσει τη συνεργασία
σου µε µία οµάδα εκπαιδευοµένων.
Οι κύριοι άξονες µία τέτοιας ενηµερωτικής λίστας µπορεί να είναι οι ακόλουθοι, µε
τα αντίστοιχα για κάθε άξονα κριτήρια:
r Δηµογραφικοί Παράγοντες
§ Πόσοι είναι περίπου οι εκπαιδευόµενοι που θα έχετε;
§ Πόσο χρονών είναι;
§ Τι φύλο έχουν;
§ Κάποια ατοµική ιδιαιτερότητα
§ Απασχόληση (αν υπάρχει);
§ Γλώσσες;
r Κίνητρα
§
Γιατί σπουδάζουν;
§ Πώς η ΘΕ σχετίζεται µε τη ζωή τους;
§ Πώς η ΘΕ σχετίζεται µε την εργασία τους;
§ Τι θέλουν ή τι προσδοκούν από αυτή τη ΘΕ;
§ Ποιες οι ελπίδες και ποιοι οι φόβοι τους σχετικά µε τις σπουδές τους;
r Μαθησιακοί Παράγοντες
§ Ποιες είναι οι πεποιθήσεις τους για τη µάθηση;
§ Ποια µαθησιακή προσέγγιση χρησιµοποιούν;
§ Τι µαθησιακές ικανότητες έχουν;
§ Έχουν εµπειρία ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;
r Γνωσιακό Υπόβαθρο
§ Τι σκέφτονται για το γνωστικό αντικείµενο;
§ Τι γνωρίζουν ήδη για αυτό το γνωστικό αντικείµενο;
§ Τι σχετικές δεξιότητες ήδη έχουν;
§ Τι προσωπικά ενδιαφέροντα έχουν που µπορεί να σχετίζονται µε αυτό το
γνωστικό αντικείµενο;
§ Τι προσωπικές εµπειρίες έχουν που µπορεί να σχετίζονται µε αυτό το
γνωστικό αντικείµενο;
r Παράγοντες Πηγών
§ Πού θα µελετούν;
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§ Πότε θα µελετούν;
§ Πώς θα µελετούν;
§ Για πόση ώρα θα µελετούν;
§ Θα έχουν πρόσβαση στα απαιτούµενα µέσα;
§ Θα έχουν πρόσβαση σε ανθρώπινη υποστήριξη (καθηγητές σύµβουλοιο,
οµάδες συνεκπαιδευοµένων, συναδέλφων, κλπ);
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