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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
Θανάζηρ Καπαλήρ

Διζαγωγή
ην θείκελν απηό παξνπζηάδεηαη κία εξγαζία πνπ εθπόλεζε ν ππνγξάθσλ ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο επηκνξθσηώλ- κειώλ .Δ.Π. ηνπ Δ.Α.Π. Η
εξγαζία αθνξνύζε ζηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ.
Πξώηα, παξνπζηάδεηαη κία εξγαζία πνπ πξάγκαηη έγξαςε θνηηεηήο ζην
πιαίζην ηεο Θ.Δ. ΔΚΠ65. Ύζηεξα, παξνπζηάδεηαη ε αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο απηήο,
ηελ νπνία ζπλέηαμε ν ππνγξάθσλ απηό ην θείκελν.
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ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΗ
Θ.Δ. «Ανοικηή και εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη» (ΔΚΠ 65)

ΔΚΦΩΝΗΗ ΔΡΓΑΙΑ
Δπγαζία 2η: ΔΚΠ65 2007 – 2008

Τπνζεηηθό ζελάξην:
Με απόθαζη ηος ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναηίθεηαι η οπγάνωζη, η ανάπηςξη και η εθαπμογή ηηρ
ζσολικήρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ (ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ) ζηο
Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο. Το Ε.Α.Π. ωρ κύπιορ ςπεύθςνορ και ζςνηονιζηήρ θα
ππέπει να αναπηύξει όλο ηο εγσείπημα και να δημιοςπγήζει διδακηικό ςλικό, να
οπγανώζει ηιρ ςποδομέρ για ηη λειηοςπγία, να ζσεδιάζει ηα ππογπάμμαηα ζποςδών για
όλη ηη σώπα και όλα ηα ζσολεία, ηα οποία θα εκδηλώζοςν ενδιαθέπον να
ζςμμεηάζσοςν και ηέλορ, να ζςνηονίζει ηο εκπαιδεςηικό έπγο, αθού θα έσει επιλέξει
ηοςρ διδάζκονηερ και αθού θα έσει ολοκληπώζει ηο ζσεδιαζμό ηος ζςνόλος ηηρ
εκπαιδεςηικήρ λειηοςπγίαρ.

ην παξαπάλσ ζελάξην ενηοπίζηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο
απόθαζεο απηήο, εξηγείζηε ηα θαη ηεκμηπιώζηε κε επηρεηξήκαηα ηε δηθή ζαο
άπνςε. Δπίζεο, πξνζέμηε ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο: ην Δ.Α.Π. είλαη
παλεπηζηεκηαθό ίδξπκα, ελώ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε άιιν επίπεδν. Η εξγαζία
ζαο ζα αμηνινγεζεί κέζα από ηηο ξεαιηζηηθέο ζαο πξνηάζεηο, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ
επηρεηξεκαηνινγία ζαο, θαζώο θαη σο πξνο ηνλ εληνπηζκό ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη
κεηνλεθηεκάησλ.
Φξνληίζηε λα κελ μεπεξάζεηε ηηο 1.500 λέξειρ.
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Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα κηαο ππνζεηηθήο αλάζεζεο από ην Τπνπξγείν
Παηδείαο ηεο νξγάλσζεο, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο (Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο) ζην Διιεληθό Αλνηθηό
Παλεπηζηήκην.
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Διζαγωγή

ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθνπκε, πξώηα, ηηο θπξηόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ, ηηο θπξηόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ελόο
νξγαληζκνύ πνπ παξέρεη εθπαίδεπζε από απόζηαζε θαη αλαιύνπκε ηνπο όξνπο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα,
εμεγνύκε θαη ηεθκεξηώλνπκε κε επηρεηξήκαηα ηελ άπνςή καο ζρεηηθά κε ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα κηαο ππνζεηηθήο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ αθνξά ζηελ αλάζεζε ζην Διιεληθό Αλνηθηό
Παλεπηζηήκην ηεο νξγάλσζεο, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
1. Λειηοςπγίερ ηος Δλληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίος
Απνζηνιή ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη ε εμ απνζηάζεσο παξνρή πξνπηπρηαθήο θαη
κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο, κε ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε
θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη κεζόδσλ δηδαζθαιίαο. Οη ηέζζεξηο
ζπληζηώζεο πνπ έρεη ε απνζηνιή ηνπ Δ.Α.Π. είλαη ε παξνρή πξνπηπρηαθήο θαη
κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη επηκόξθσζεο, ε απνθιεηζηηθή εθαξκνγή ηεο
κεζόδνπ ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ε αλάπηπμε δηδαθηηθνύ πιηθνύ, ζπκβαηνύ,
βέβαηα, κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κεζνδνινγίαο απηήο θαη ε έξεπλα ζην ζηάδην ηεο
κεηάδνζεο ηεο γλώζεο από απόζηαζε, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ ζπζζώξεπζεο θαη κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο.

2. Οπιζμόρ ηηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ
ύκθσλα κε ηνλ Ληνλαξάθε (2001) νξίδνπκε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο
ηελ εθπαίδεπζε πνπ δηδάζθεη θαη ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή πώο λα καζαίλεη κόλνο ηνπ
θαη πώο λα ιεηηνπξγεί απηόλνκα πξνο κηα επξεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο.
Η Δθπαίδεπζε από Απόζηαζε είλαη κηα κέζνδνο εθπαίδεπζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη
από ην όηη ν εθπαηδεπόκελνο βξίζθεηαη απνκαθξπζκέλνο από ηνλ εθπαηδεπηή αιιά
επηθνηλσλεί κε δηάθνξεο κνξθέο καδί ηνπ (γξαπηή θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία, fax,
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, δίθηπν Internet, νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο)
θαη ππνζηεξίδεηαη ζπζηεκαηηθά από απηόλ. Οη ζπνπδαζηέο πνπ εθπαηδεύνληαη από
απόζηαζε εμαξηώληαη ζε ζεκαληηθό βαζκό από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη γη’ απηό
ην πιηθό πξέπεη λα ηθαλνπνηεί νξηζκέλεο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Οη κνξθέο πνπ κπνξεί
λα πξνζιάβεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε είλαη πνηθίιεο.
Η Δθπαίδεπζε από Απόζηαζε έρεη, από ηελ άιιε πιεπξά, ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο από
ηνλ δηδάζθνληα θαη ζέηεη, επίζεο, ηδηαίηεξεο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ζηνλ
εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό πνπ ηελ πηνζεηεί.
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Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζπλδπαζκέλε κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο
ελεξγνπνίεζεο ηνπ καζεηή, κε ηελ απηόλνκε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ επξεηηθή πνξεία
πξνο ηε κάζεζε θαη κε ηηο επηινγέο θαη ηελ πνιπκνξθηθόηεηα ζηνπο δηαύινπο
επηθνηλσλίαο κεηαμύ δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν
ζρήκα επέιηθηεο θαη απνηειεζκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο. Ο Ληνλαξάθεο
πηζηεύεη πσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη επέιηθηα θαη απνηειεζκαηηθά απηό ην ζρήκα ζα
πξέπεη ηα εθπαηδεπηηθά κέζα θαη εξγαιεία λα εληαρζνύλ ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο
θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο, έηζη ώζηε νη πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο αξρέο
κάζεζεο λα εθαξκνζζνύλ κε εγθάξζην-νξηδόληην ηξόπν ζε όιν ην εθπαηδεπηηθό
ζρήκα.

3. Δξ αποζηάζεωρ ζσολική εκπαίδεςζη
Ξεθίλεζε σο εθπαίδεπζε κε αιιεινγξαθία ζε πνιιέο ρώξεο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ
– αξρέο 20νπ αηώλα, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ πνπ
θαηνηθνύζαλ ζε γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. ήκεξα, ε εμ απνζηάζεσο
ζρνιηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη από εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο σο απηνδύλακε εμ
απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη σο ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή
εθπαίδεπζε.
ην ππνζεηηθό ζελάξην ηνπ ζέκαηνο, ζα ζεσξήζνπκε όηη ε εμ απνζηάζεσο
ζρνιηθή εθπαίδεπζε πνπ αλαηίζεηαη ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην ζα
ιεηηνπξγήζεη θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην ζπκβαηηθό ζρνιείν, εκπινπηίδνληαο ην
ζρνιηθό πξόγξακκα κε καζήκαηα, ηα νπνία νη καζεηέο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο δελ
κπνξνύλ λα δηδαρηνύλ ζε απηό. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ
ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο, όπσο ν εκπινπηηζκόο ησλ γλώζεσλ ησλ
καζεηώλ ηνπ ζπκβαηηθνύ ζρνιείνπ κε ηελ επηινγή καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη εμ
απνζηάζεσο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο
εζληθήο ή δηαθξαηηθήο εκβέιεηαο κέζσ Γηαδηθηύνπ.
Βαζηθό κεηνλέθηεκα ηεο εμ απνζηάζεσο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε
έιιεηςε επηθνηλσλίαο πξόζσπν κε πξόζσπν ησλ καζεηώλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο
θαη κεηαμύ ηνπο. Αθόκα θαη νη πην απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο, δελ κπνξνύλ λα έρνπλ πιήξε αληηζηνηρία κε ηελ εθπαηδεπηηθή
δηεξγαζία πνπ ζπκβαίλεη ζε κηα ζπκβαηηθή ζρνιηθή ηάμε.
ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα, ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε
εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηε κνλαδηθή κέζνδν εθπαίδεπζεο γηα ρηιηάδεο καζεηέο
Πξσηνβάζκηαο (Νεπηαγσγείν-Γεκνηηθό) θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε πνιιέο
ρώξεο. Παξάιιεια, όκσο, ιεηηνπξγεί θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην ζπκβαηηθό ζρνιείν,
εκπινπηίδνληαο ην ζρνιηθό πξόγξακκα κε πνιιά καζήκαηα, ηα νπνία δελ
δηδάζθνληαη ζην ζπκβαηηθό ζρνιείν ή θαιύπηνληαο ηηο αλάγθεο καζεηώλ πνπ ιόγσ
δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ αλαγθάδνληαη λα δηαθόςνπλ γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ηε
θνίηεζή ηνπο ζην ζπκβαηηθό ζρνιείν. Με ηελ παξνρή επθαηξηώλ πξόζβαζεο ζηελ
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Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαζώο θαη κε ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ
ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαιύπηεη ζύγρξνλεο
αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη είλαη ζύκθσλε κε ηα δεηνύκελα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο
επνρήο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλώζεο.
4. Γημιοςπγία εκπαιδεςηικού ςλικού
Όζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό, ηε ζεκεξηλή επνρή, ρξεζηκνπνηνύληαη
θαη άιια πιηθά εθηόο από ην έληππν (θαζέηεο ήρνπ, βηληενηαηλίεο, CD-Rom), θαη
αμηνπνηνύληαη ην ξαδηόθσλν (ξαδηνθσληθέο εθπαηδεπηηθέο εθπνκπέο θαη καζήκαηα
κέζσ ξαδηνθώλνπ), ε ηειεόξαζε (ηειενπηηθέο εθπαηδεπηηθέο εθπνκπέο θαη
καζήκαηα), ην βίληεν θαζώο θη νη ππνινγηζηέο θαη ην Γηαδίθηπν (ειεθηξνληθό πιηθό:
ζπλδπαζκόο θεηκέλσλ, ήρνπ, βίληεν, ζε απιή κνξθή ή ζε κνξθή ππεξθεηκέλσλ). ε
θάζε πεξίπησζε, ην επηηειείν αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θξίλεη ηε ζθνπηκόηεηα
ηεο επηινγήο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο κνξθήο. Δπίζεο, ην πιηθό πνιιέο θνξέο δηαηίζεηαη
ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζηηο δύν κνξθέο (έληππα/ςεθηαθά, ρσξίο ζύλδεζε κε ην
Γηαδίθηπν (off line)/ κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν (on line), πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηηο αλάγθεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Οη
καζεηέο επηθνηλσλνύλ κε ηνπο «δαζθάινπο» ηνπο κέζσ ηειεθώλνπ, θαμ θαη
εθκεηαιιεπόκελνη όιεο ηηο παξνρέο ηεο ηερλνινγίαο (Η/Τ θαη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο
πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν), ζε ζύγρξνλε ή αζύγρξνλε κνξθή (ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθή ζπλνκηιία).
πλεπώο, ζηε ζεκεξηλή επνρή, ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε
ρξεζηκνπνηεί ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ηόζν σο πξνο ηηο
κνξθέο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, όζν θαη σο πξνο ηα κέζα επηθνηλσλίαο δηδαζθόλησλδηδαζθνκέλσλ. Πξόθεηηαη γηα κηα πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε. Ο όξνο πνιπκνξθηθή
ζηε πεξίπησζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ιακβάλεη κηα ηδηαίηεξε αμία θαη
ππνδειώλεη ηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε, πνπ ιεηηνπξγεί κε όιεο ηηο αξρέο κάζεζεο θαη
δηδαζθαιίαο ζε έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ από απόζηαζε. Η πνιπκνξθηθή
εθπαίδεπζε, όπσο επηζεκαίλεη ν Ληνλαξάθεο (1999), «νξηνζεηεί ηε δηάζηαζε ηεο
απόζηαζεο κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθό πιαίζην πξνζεγγίζεσλ α) πνηόηεηαο,
β)επέιηθηεο ρξήζεο κέζσλ θαη εξγαιείσλ θαη γ) ζπλζεηηθήο παξνπζίαζεο
επηιεγκέλσλ βηβιηνγξαθηθώλ θεηκέλσλ πνπ θαιύπηνπλ όιν ην γλσζηηθό
αληηθείκελν».
5. Γιδαζκαλία-Μάθηζη
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη ξαγδαίεο θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο
εμειίμεηο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ξόιν ηνπ ζρνιείνπ θαη επηβάιινπλ ηνλ θαζνιηθά
αλαπξνζαλαηνιηζκέλν ζηόρν ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. ην πιαίζην απηό είλαη
απαξαίηεηε ε δηεύξπλζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα
αλαγλσξίδνπλ θαη λα αμηνπνηνύλ θάζε κνξθσηηθό πεξηβάιινλ. Η ελζσκάησζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο, ώζηε νη εθαξκνγέο ηνπο
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λα γίλνπλ πξνζηηέο θαη δηαζέζηκεο ζηνπο καζεηέο. Σα ζρνιεία ελδηαθέξνληαη πιένλ
κε ηξόπν ηδηαίηεξα έληνλν γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνώζεζε ηεο γλώζεο κέζα από
ηελ επηθνηλσληαθή δπλαηόηεηα πνπ δίλνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. Ο καζεηήο αλαδεηά
πεγέο πιεξνθόξεζεο ζηνλ παγθόζκην ηζηό θαη καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη κε καζεηέο
αλά ηνλ θόζκν, αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο, ζηε βάζε ελόο θνηλνύ εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ, ην νπνίν ηξνπνπνηεί θαη ζπλ-δηακνξθώλεη. Ο καζεηήο, δειαδή, δελ
πεξηνξίδεηαη ζηε γλώζε πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία, νύηε ζηε
ζπλεξγαζία ηνπ κε ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.
ην πιαίζην απηό, ε ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε,
ελζαξξύλεη ηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο κε άκεζε εκπινθή ηνπ καζεηή. Δηδηθόηεξα,
ελζαξξύλεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, θαιιηεξγεί
ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία ηνπ καζεηή, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο κάζεζεο θαη έξεπλαο
θαη εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή κε ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ο
καζεηήο, πξνζπαζώληαο λα επηιύζεη πξνβιήκαηα, επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία,
δηακνξθώλεη θείκελα, ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο απνκαθξπζκέλνπο ζπκκαζεηέο ηνπ,
αλαπηύζζεη εξεπλεηηθό πλεύκα θαη δεμηόηεηεο θαη, ηειηθά, καζαίλεη πώο λα καζαίλεη.
Η ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εληζρύεη ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ
Negreponde, όηη ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ε δηδαζθαιία αιιά ε κάζεζε.
Η κάζεζε κε ηελ έλλνηα κηαο δηαξθνύο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, όπνπ ν
άλζξσπνο, ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, αληιεί, επεμεξγάδεηαη θαη
απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο από θάζε καζεζηαθό πεξηβάιινλ (Ληνλαξάθεο, 1999).
6. σεδιαζμόρ ππογπαμμάηων ζποςδών
Σν Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην έρεη βαζηθή ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηε ζεκαηηθή
ελόηεηα. Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζπγθξνηνύλ πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνπ παξέρνληαη
από ηηο πέληε ζρνιέο ηνπ Ιδξύκαηνο. Κάζε ζρνιή ζπλδπάδεη θαηά πνιινύο ηξόπνπο
ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ έρεη αλαπηύμεη, δεκηνπξγώληαο Πξνγξάκκαηα πνπδώλ,
ηα νπνία νδεγνύλ ζε πηπρία ή δηπιώκαηα, ζε κεηαπηπρηαθνύο ηίηινπο. Καη κηα
ζεκαηηθή ελόηεηα, εθόζνλ παξνπζηάδεη κνξθσηηθή απηνδπλακία, κπνξεί λα
ηαπηίδεηαη κε έλα πξόγξακκα ζπνπδώλ.
Σν Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην γλσξίδεη λα νξγαλώλεη ηηο ζπνπδέο
απινπνηώληαο ηελ νξγάλσζε κε ηελ αλάπηπμε ελόο κόλν ηύπνπ ζεκαηηθήο ελόηεηαο.
Τηνζεηεί ην αξζξσηό ζύζηεκα, επεηδή βνεζάεη ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο από
απόζηαζε. Καζώο δελ ππάξρνπλ ηκήκαηα, όια ηα άιια κπνξνύλ λα κεηαβάιινληαη.
Μηα ζρνιή, παξαθνινπζώληαο ηηο ζπλερώο κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο γηα κόξθσζε,
επηκόξθσζε θαη θαηάξηηζε, κπνξεί λα θαηαξγεί παιηά θαη λα δεκηνπξγεί λέα
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνπ νδεγνύλ ζε θάπνην πηπρίν, κεηαπηπρηαθό ηίηιν ή ζε
θάπνην πηζηνπνηεηηθό πξνπηπρηαθνύ ή κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ.
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ε επίπεδν Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε επειημία ζηε
δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζα πξόζθεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο
απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, παξαθάκπηνληαο ηηο «αγθπιώζεηο» ηνπ παξαδνζηαθνύ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ.
ςμπεπάζμαηα
Σν Δ.Α.Π. είλαη Παλεπηζηεκηαθό Σξηηνβάζκην Ίδξπκα θαη σο εθ ηνύηνπ δελ
κπνξεί λα πξνζθέξεη ζπνπδέο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Η
εθπαίδεπζε ελειίθσλ δηαθέξεη από ηελ εθπαίδεπζε καζεηώλ. Σν Δ.Α.Π. έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, πηνζεηώληαο ην
αξζξσηό ζύζηεκα θαη ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο. Έρνληαο εκπεηξία από ην 1997 ζηελ
απνθιεηζηηθή εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, δηαζέηνληαο
πνιπκνξθηθό – δηδαθηηθό πιηθό, μέξεη λα ππνδείμεη ακθίδξνκν εθπαηδεπηηθό πιηθό,
ρξήζηκν ζηελ εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σν Δ.Α.Π μέξεη λα ζρεδηάδεη
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζε δεηήκαηα
κεζνδνινγίαο. Αμηνπνίεζε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αζρνιήζεθε κε ηελ επηκόξθσζε
ελειίθσλ. Σν Δ.Α.Π. πξνζδίδεη ζηνλ δηδάζθνληα έλα λέν ξόιν θαη κία άιιε
δηάζηαζε. Η λέα ηνπ ηαπηόηεηα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ δελ ηνπ είλαη ηειείσο
άγλσζηα από ηνλ ζπκβαηηθό ηνπ ξόιν αιιά, ζπγρξόλσο, δελ είρε ηελ δπλαηόηεηα λα
πινπνηήζεη θαη λα βηώζεη έσο ηώξα. Ο ζύγρξνλνο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί
θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε λα είλαη εθηόο ησλ
άιισλ θαη ξόινο θαζνδεγεηηθόο θαη ζπκβνπιεπηηθόο. Σν Δ.Α.Π. κπνξεί ζε
ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνύο θνξείο, ηνπο
ζπκβνύινπο, αιιά θαη ηελ έλσζε ηεο θάζε εηδηθόηεηαο λα θαηαγξάςεη ηηο αλάγθεο
ηνπ θάζε θιάδνπ θαη λα εθπνλήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθώλ. Οη
αλάγθεο - επηζηεκνληθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο - επηβάιινπλ ηε ζπλερή
επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σν Δ.Α.Π. έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επεξεάζεη θαη λα
βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο ζπκβαηηθήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο. Άιισζηε, ην δεηνύκελν θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζηε
ζπκβαηηθή είλαη ε κάζεζε, κόλν πνπ ζηηο δύν πεξηπηώζεηο δηαθέξεη ε κεζνδνινγία
ηεο.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

1. Διζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ
Η εξγαζία παξνπζηάδεη αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε δηάθνξα επίπεδα.
πγθεθξηκέλα, δελ παξαηίζεληαη επαξθείο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, εληνπίδεηαη
αδπλακία ζηε ζηόρεπζε σο πξνο ηα εξσηήκαηα: ειιηπήο πξαγκάηεπζε ζε ζρέζε κε
ηελ ηππηθή / ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ειάρηζηεο αλαθνξέο ζην θεληξηθό δήηεκα
(δπλαηόηεηα θαη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο από ην Δ.Α.Π. εμ απνζηάζεσο κεζόδσλ
ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε), ιίγα θαη όρη ηεθκεξησκέλα επηρεηξήκαηα. Ωζηόζν, δελ ζα
κπνξνύζε λα θξηζεί σο εθηόο ζέκαηνο, ελώ κάιινλ αλαδεηθλύεηαη όηη ν θνηηεηήο έρεη
κειεηήζεη, ζε θάπνην ηνπιάρηζηνλ βαζκό, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο ελόηεηαο.
Αλαιπηηθά ε αμηνιόγεζε σο πξνο ηα επηκέξνπο θξηηήξηα παξαηίζεηαη ζην
Παξάξηεκα (ελλνείηαη όηη απηό δελ είλαη θνηλνπνηήζηκν πξνο ηνλ θνηηεηή). Ο βαζκόο
πνπ ζα θνηλνπνηνύζα ζην θνηηεηή κε ην Γειηίν Αμηνιόγεζεο ζα ήηαλ πέληε (5). ηελ
επόκελε ζειίδα, παξαηίζεηαη ε επηζηνιή πξνο ην θνηηεηή πξνθεηκέλνπ λα
ηεθκεξησζεί απηόο ν βαζκόο, αιιά θαη λα θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο ηηο αλεπάξθεηεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.
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2. Δπιζηολή διόπθωζηρ επγαζίαρ

Πάηξα , ….

Αγαπεηέ θ. ….,

αο επραξηζηώ γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηεο εξγαζίαο ηελ νπνία δηάβαζα κε
κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή. Καηαξράο, ζα ζαο παξαθαιέζσ λα αλαηξέμεηε ζηα
«ηνηρεία θαιήο απάληεζεο» ηα νπνία ζπλνδεύνπλ ην θύιιν βαζκνινγίαο πνπ ζαο
ζηέιλσ κε απηή ηελ επηζηνιή. Όπσο γλσξίδεηε, ηα «ηνηρεία θαιήο απάληεζεο»
ζηέιλνληαη ζηνπο θνηηεηέο όισλ ησλ ηκεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαλαηνιηζηνύλ
ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζεκεία πνπ ζα έπξεπε λα θαιύπηεη κηα εξγαζία, ώζηε λα
εληνπίζνπλ πηζαλέο ειιείςεηο ή αλαληηζηνηρίεο ηεο δηθήο ηνπο εξγαζίαο. Διπίδσ όηη ε
κειέηε απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ζα ζαο δώζεη ηελ επθαηξία λα εληνπίζεηε ζεκεία ηα νπνία
ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη θαη ε δηθή ζαο εξγαζία, αιιά θαη ζα ζαο βνεζήζεη λα
θαηαλνήζεηε θαιύηεξα ηνλ βαζκό ηνπ Γειηίνπ Αμηνιόγεζεο. Με βάζε ηε
βαζκνινγία αιιά θαη ηα ζρόιηα, λνκίδσ όηη ζα αληηιεθζείηε πσο ππήξμαλ ζεκεία ζηα
νπνία δελ αληαπνθξίζεθε ε εξγαζία ζαο ζηελ αλακελόκελε έθηαζε. Ωζηόζν, ζα
ήζεια λα ηνλίζσ, όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο επηζηνιέο κνπ, όηη ε εθπόλεζε
εξγαζηώλ ζην Παλεπηζηήκηό καο είλαη, πξσηίζησο, κηα δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη
ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ όζσλ κειεηάηε θαη, επνκέλσο, ζπλεηζθέξεη ζηελ
θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζεσξίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ γεληθώλ παξαηεξήζεσλ, παξαθαιώ επηηξέςηε κνπ λα
δηαηππώζσ νξηζκέλεο εηδηθόηεξεο παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηθή ζαο εξγαζία:
Η εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη από κηα αξθεηά θαιή δνκή, κάιηζηα, ζα ήζεια λα
ζεκεηώζσ όηη ε Δηζαγσγή ηεο εξγαζίαο πξνζαλαηνιίδεη κε επάξθεηα ηνλ αλαγλώζηε.
Γηαβάδνληάο ηελ, ζρεκάηηζα ηελ εληύπσζε όηη έρεηε κειεηήζεη ην ζρεηηθό πιηθό.
εκεηώλσ όηη ε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο εξγαζίαο είλαη 1.860 ιέμεηο, ελώ ζηελ
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εθθώλεζε πξνζδηνξίδνληαη σο όξην νη 1.500 ιέμεηο. Φπζηθά, θάηη ηέηνην δελ απνηειεί
κεγάιν κεηνλέθηεκα, όκσο, όπσο έρνπκε εμεγήζεη, είλαη απαξαίηεην λα θηλνύκαζηε
ζην όξην ησλ ιέμεσλ πνπ ζέηεη ε εθθώλεζε, γηα ιόγνπο αθελόο ηζόηηκεο
αληηκεηώπηζεο ησλ θνηηεηώλ θαη αθεηέξνπ «πεηζαξρίαο» (ππό ηελ έλλνηα ηεο
ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθώλ, θάηη πνπ είλαη ζηνηρείν κηαο επηζηεκνληθήο δνπιεηάο θαη
κάιηζηα κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ).
Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζίγνπξα, ζα κπνξνύζαλ λα είλαη αθελόο
πεξηζζόηεξεο θαη αθεηέξνπ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζηνηρεία όρη κόλνλ γηα ηελ εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (θαη νη ηξεηο αλαθνξέο ζπλδένληαη κε ηελ εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε), αιιά θαη γηα ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ην ηππηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα
ζηελ Διιάδα, πηζαλέο εκπεηξίεο ζε άιιεο ρώξεο, θ.ν.θ. Δπίζεο, ζηελ πξώηε Ο...,
ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο πξώηεο εξγαζίαο αιιά θαη ζηηο νδεγίεο εθπόλεζεο εξγαζηώλ
ηεο ζεκαηηθήο καο ελόηεηαο, έρεη θαη’ επαλάιεςε ηεζεί ην δήηεκα ηεο παξάζεζεο
ησλ βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ κε βάζε θάπνην δόθηκν θαη δηεζλώο παξαδεθηό
ζύζηεκα (ι.ρ. APA style, Harvard system of referencing). Γηα παξάδεηγκα, ε πξώηε
ζαο αλαθνξά έρεη παξαηεζεί κε βάζε ην ζύζηεκα APA, όκσο νη άιιεο δύν δελ
ελαξκνλίδνληαη κε απηό (αιιά νύηε θαη κε θάπνην άιιν ζύζηεκα αλαθνξώλ).
Παξαθαιώ αλαηξέμεηε ζηηο νδεγίεο εθπόλεζεο εξγαζηώλ θαη ζηνπο ζπλδέζκνπο ζην
δηαδίθηπν πνπ έζηεηια κε ηε δηόξζσζε ηεο πξώηεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα
αλαδεηήζεηε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.
Οη αλαθνξέο ζαο ζηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζεσξώ όηη ζα έπξεπε
λα είλαη πεπιζζόηεπο ζηοσεςμένερ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ελόηεηα 4 («Γεκηνπξγία
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ»), λνκίδσ πσο κε κηα εθ λένπ αλάγλσζε ζα δηαπηζηώζεηε όηη
δελ παξαζέηεηε κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα αιιά κάιινλ γεληθέο αλαθνξέο ζε
ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Δπηζεκαίλσ όηη νη αλαθνξέο
δελ είλαη ιαλζαζκέλεο, όκσο δελ εζηηάδνπλ ζην δήηεκα πνπ έζεζε ε εξγαζία.
Πεξηζζόηεξν ζηνρεπκέλε ζεσξώ όηη ζα έπξεπε λα ήηαλ θαη ε ηεκμηπίωζη
ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη πιενλεθηεκάησλ πνπ αλαθέξεηε ζε δηάθνξα ζεκεία. Γηα
παξάδεηγκα, ζηελ ελόηεηα 6 («ρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ») κεηά από δύν
γεληθέο παξαγξάθνπο, θιείλεηε κε ηελ πξόηαζε «ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε επειημία ζηε δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδώλ ζα πξόζθεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο
παξαθάκπηνληαο ηηο «αγθπιώζεηο» ηνπ παξαδνζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ
ΤΠ.Δ.Π.Θ.». Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε, πνπ δελ ζπληζηά ηεθκεξίσζε αιιά κάιινλ
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επρή, ζα ήηαλ θαιύηεξν λα ζπκπιεξσζεί κε έλα έσο δύν (1-2) παξαδείγκαηα από ηελ
επειημία πνπ έρνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπ Δ.Α.Π. θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο
νπνίνπο απηή ε επειημία ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί ζε έλα απνιύησο δηαθνξεηηθό
πεξηβάιινλ (πξώηεο δύν βαζκίδεο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο).
Οξηζκέλα ζεκεία ηεο εξγαζίαο ρξεηάδνληαλ ελίζρπζε κε επηπιένλ
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο – , ζε απηό έρνπκε ήδε αλαθεξζεί, όκσο θξίζηκν ζηνηρείν
γηα ηελ αξηηόηεηα κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο είλαη λα κελ εληνπίδνληαη αλαθνξέο
ρσξίο ζαθή πξνζδηνξηζκό ηεο πεγήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξρή ηεο ζει. 7
(παξνύζα αξίζκεζε) αλαθέξεηε «ε ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε
εληζρύεη ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ Negreponde, όηη ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ε
δηδαζθαιία, αιιά ε κάζεζε». Γελ πξνζδηνξίδεηε, όκσο, πνύ θαη κε πνηα
ζπκθξαδόκελα έρεη δηαηππώζεη ν Negreponde απηή ηε ζέζε (θαιύηεξα λα
ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν «ζέζε» αληί ηνπ όξνπ «ηζρπξηζκόο» ζε επηζηεκνληθέο
εξγαζίεο), ώζηε ν αλαγλώζηεο λα ηελ αμηνινγήζεη θαιύηεξα.
Παξόκνην πξόβιεκα εληνπίδεηαη θαη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο ζει. 7.
Δδώ, πξνζδηνξίδνληαη αξθεηά πιενλεθηήκαηα αιιά θαλέλα από απηά δελ βαζίδεηαη
ζε θάπνηα έγθπξε επηζηεκνληθή αλαθνξά.
Οξηζκέλεο όςεηο ηεο εθθώλεζεο ηεο εξγαζίαο κάιινλ δελ αληηκεησπίδνληαη
επαξθώο

(ζε

κεξηθέο

πεξηπηώζεηο

δελ

ππάξρνπλ

θαζόινπ

αλαθνξέο).

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε νξγάλσζε ησλ ππνδνκώλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο
ή ε επηινγή ησλ δηδαζθόλησλ (πνηα πξνζόληα ζα έρνπλ; κε πνηεο δηαδηθαζίεο ζα
επηιεγνύλ;).

Οινθιεξώλνληαο ηα ζρόιηα κνπ γηα ηελ εξγαζία ζαο, ζα ήζεια θαη πάιη λα
αλαθεξζώ ζην γεγνλόο όηη εθπνλήζαηε απηή ηελ εξγαζία, ε νπνία παξά ηηο ειιείςεηο
ηεο είρε αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία – θάηη ην νπνίν θαηαδεηθλύεη ηε δέζκεπζή ζαο λα
είζηε ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο ζεκαηηθήο
καο ελόηεηαο. Δίκαη βέβαηνο όηη, αλ εζηηάζεηε ζηα ζεκεία πνπ επηζεκάλζεθαλ, νη
επόκελεο εξγαζίεο ζα είλαη θαιύηεξεο θαη ε πνξεία ζαο επηηπρήο.
Δίλαη απηνλόεην πσο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε απνξίεο ή
ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε βαζκνιόγεζε ηεο εξγαζίαο, θαη θπξίσο ζρεηηθά κε ηε
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ζαθήλεηα θαη θαηαλόεζε ησλ ζρνιίσλ, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ
ηειεθσληθά, κόιηο ιάβεηε ηελ επηζηνιή.
Δύρνκαη θαιή ζπλέρεηα ζηηο ππόινηπεο εξγαζίεο ηεο ελόηεηαο θαη επηηπρή
νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ζαο. Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νηηδήπνηε ζα ζπκβάιιεη
ζηελ επόδσζε ηεο πξνζπάζεηάο ζαο!
Με εθηίκεζε,
Θαλάζεο Καξαιήο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Πνιύ
Ιθαλνπνηεηηθ
ά

Αξθεηά
Ιθαλνπνηεηηθ
ά

1. Αλάπηπμε ησλ ηδεώλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηνλ ηίηιν ηεο
εξγαζίαο, θη ηδηαίηεξα κε ηηο
ιέμεηο-θιεηδηά ηνπ ηίηινπ.

Υξεηάδνληαη
Αξθεηέο
Βειηηώζεηο

Με
Ιθαλνπνηεηηθ
ά



2. Καηαλόεζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ
δεηνπκέλσλ ηεο εξγαζίαο.



3. Οηθνδόκεζε θαη ρξήζε
επηρεηξεκάησλ.



4. Καηάιιειε δόκεζε ηεο εξγαζίαο
ζε παξαγξάθνπο.



5. Καηάιιειε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ
παξαγξάθσλ.



6. Ιθαλόηεηα αλάιπζεο θαηά
παξάγξαθν.



7. Αλάπηπμε ελόο ζέκαηνο ζε θάζε
πξόηαζε.



8. Οξζνγξαθία, ζηίμε θαη ζύληαμε.



9. Δπθξίλεηα θαη επεμεγεκαηηθόηεηα
ζην ιόγν.



10. Δηζαγσγή ηεο εξγαζίαο.




11. πκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο.
12. Ιθαλόηεηα ηεθκεξίσζεο.



13. Βειηίσζε από ηελ πξνεγνύκελε
εξγαζία.

n/a

14. Βηβιηνγξαθία, αλαθνξέο θαη
παξαπνκπέο.



15. Άιιεο παξαηεξήζεηο...
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εκεηώλεηαη όηη ζηελ εξγαζία δελ παξαηίζεηαη «Βηβιηνγξαθία», εθηόο ησλ δύν εληόο
θεηκέλνπ αλαθνξώλ, θαζώο απηή βαζίδεηαη θπξίσο, αθελόο ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ
δόζεθαλ ζην πξόγξακκα θαη αθεηέξνπ ζε βησκαηηθνύ ηύπνπ εθαξκνγέο.
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