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Abstract
This paper presents the four-year history of ‘ELP10: Introduction to the study of
Hellenic Civilisation’, the introductory Course Module of the ‘Bachelor in Hellenic
Civilisation’ Programme of Study, Open University of Cyprus. The role, the
objectives, the innovative character including ICT e-learning applications and the
prospects of the ELP10 Course Module are discussed.
Πεπίλητη
Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα «ΔΛΠ10: Δηζαγσγή ζηε ζπνπδή ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ» ζην
Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «πνπδέο
ζηνλ Διιεληθφ Πνιηηηζκφ» έθιεηζε ηέζζεξα έηε θαηά ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 20102011. ηελ ηεηξαεηή απηή πνξεία ηεο ε ΔΛΠ10 πέξαζε απφ δηάθνξεο θάζεηο,
αλέπηπμε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξνζαξκνζκέλν ζηε κεζνδνινγία ηεο ΑεμΑΔ,
αλαδηαξζξψζεθε, αμηνπνίεζε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο, θαηλνηφκεζε θαη ζπληέιεζε θαηαιπηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Ζ εηζήγεζε απηή παξνπζηάδεη ηνλ ξφιν, ηνπο
ζηφρνπο, ηελ ηεηξαεηή πνξεία, ηηο εθαξκνγέο, ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο
ΔΛΠ10 ζην ΑΠΚΤ.
1. Ειζαγυγή
Ζ ΔΛΠ10 είλαη ε εηζαγσγηθή ζεκαηηθή ελφηεηα ζην πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα
πνπδψλ «πνπδέο ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ» (ζην εμήο: ΔΛΠΟΛ) ηεο ρνιήο
Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
(ζην εμήο: ΑΠΚΤ). πσο ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΑΠΚΤ, ε
ΔΛΠ10 βαζίδεηαη ζηηο κεζφδνπο θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο αλνηρηήο θαη εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο (ζην εμήο: ΑεμΑΔ), αμηνπνηψληαο πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο είλαη
«ΔΛΠ10: Δηζαγσγή ζηε ζπνπδή ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ». Ζ παξαθνινχζεζή ηεο
είλαη ππνρξεσηηθή θαη νη θνηηεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ καο ελζαξξχλνληαη
λα επηιέμνπλ ηελ ΔΛΠ10 σο ηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ
ζπληξηπηηθή ινηπφλ πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ καο εηζάγεηαη ζην Πξφγξακκα
πνπδψλ αιιά θαη γεληθφηεξα ζηηο ζπνπδέο θαη ζηε κεζνδνινγία ηεο ΑεμΑΔ κέζσ
ηεο ΔΛΠ10.
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Ζ ΔΛΠ10 είρε θαη έλαλ άηππν ξφιν ζηνλ ΔΛΠΟΛ. Ωο ε ζεκαηηθή ελφηεηα κε ηνπο
πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο θαη ηα πεξηζζφηεξα κέιε ΓΔΠ θαη ΔΠ, απνηέιεζε ην πεδίν
πηινηηθψλ δξάζεσλ, δνθηκψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζηε ζπλέρεηα
κεηαθέξνληαλ θαη εδξαηψλνληαλ ζην ζχλνιν ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ ΔΛΠΟΛ.
Ζ πνξεία ηεο ΔΛΠ10 απφ ην 2007 έσο ζήκεξα θαζξεπηίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη
ηελ πνξεία ηνπ ΔΛΠΟΛ.
2. Σηόσοι ηηρ ειζήγηζηρ
Ζ πξνεγνχκελε αθαδεκατθή ρξνληά (2010-2011) ήηαλ ε ηέηαξηε αθαδεκατθή ρξνληά
ηνπ ΔΛΠΟΛ ζην ΑΠΚΤ. Ήηαλ επίζεο ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ν ΔΛΠΟΛ είρε ηνπο
πξψηνπο πηπρηνχρνπο, νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο
αλά αθαδεκατθφ έηνο απφ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2007 έσο ηνλ Μάην ηνπ 2011. Καηά κία
έλλνηα ινηπφλ έθιεηζε γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ καο έλαο θχθινο, ν πξψηνο
θχθινο, θαη εδψ θαη ιίγεο εβδνκάδεο θπθινθνξεί ην πηπρίν ηνπ ΔΛΠΟΛ ζηελ
θνηλσλία θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Θεσξνχκε φηη ε ζπγθπξία απηή είλαη θαηάιιειε
γηα λα παξνπζηάζνπκε γηα πξψηε θνξά ηελ εμειηθηηθή πνξείαο ηεο εηζαγσγηθήο
ζεκαηηθήο ελφηεηαο ΔΛΠ10 απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 έσο ζήκεξα.
Δηδηθφηεξα ε εηζήγεζε απηή ζηνρεχεη:
 λα παξνπζηάζεη ηνλ ξφιν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ΔΛΠ10 ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «πνπδέο ζηνλ Διιεληθφ Πνιηηηζκφ» ηνπ ΑΠΚΤ.
 λα ζεκεηψζεη ηα ζηάδηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο ΔΛΠ10 απφ ην
αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 έσο ζήκεξα.
 λα παξνπζηάζεη ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζηελ πνξεία απηή θαη λα
κνηξαζηεί ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο κε θάζε ελδηαθεξφκελν, ψζηε λα
πξνεηνηκαζηνχλ ηα επφκελα βήκαηά ηεο.
 λα θαηαδείμεη ηελ άξξεθηε ζρέζε ηεο ΑεμΑΔ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζήκεξα.
3. Οι ζηόσοι, ηα πεπιεσόμενα και ηα επγαλεία ηηρ ΕΛΠ10 ζηον ΕΛΠΟΛ
Ζ ΔΛΠ10, σο ε πξψηε θαη ε εηζαγσγηθή ζεκαηηθή ελφηεηα ζηνλ ΔΛΠΟΛ, έρεη δηπιφ
ξφιν: απφ ηε κηα κεξηά εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηε ζπνπδή ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ,
απφ ηελ άιιε εμνηθεηψλεη ηνπο θνηηεηέο κε ηηο πξαθηηθέο ηεο ΑεμΑΔ ζην ΑΠΚΤ, νη
νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο. Ωο πξνο ηνλ πξψην ξφιν, νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο ΔΛΠ10, φπσο
δειψλνληαη ηφζν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ φζν θαη ζηελ πιαηθφξκα
ηειεθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΚΤ eClass, είλαη νη αθφινπζνη:
 ε παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζρεηηθά
κε ηελ έλλνηα ηνπ Πνιηηηζκνχ.
 ε ηξνθνδφηεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα βαζηθά
εξγαιεία, ηελ ηερληθή γιψζζα, ηηο ζεσξεηηθέο βάζεηο θαη ηνπο θεληξηθνχο
πξνβιεκαηηζκνχο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζην ρψξν ησλ Πνιηηηζκηθψλ
πνπδψλ.
 ε παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ επηζηεκψλ πνπ
αζρνινχληαη κε ηε ζπνπδή ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ παξειζφληνο
(Ηζηνξία, Αξραηνινγία, Κνηλσληνινγία, Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, Φηινινγία
θ.ά.).
 ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηδενινγηθέο (ζχγρξνλεο
θαη κειινληνινγηθέο) δηαζηάζεηο ηεο ζπνπδήο ηνπ Πνιηηηζκνχ.
 ε εμέηαζε ηνπ Πνιηηηζκνχ σο πξντφληνο πξνο πξνβνιή θαη θαηαλάισζε.
Οη ζεσξεηηθνί απηνί πξνβιεκαηηζκνί δηελεξγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπνπδψλ ζηνλ Διιεληθφ Πνιηηηζκφ. Οη ζπζρεηηζκνί
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επηηπγράλνληαη κέζα απφ κειέηεο ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ απφ ην ρψξν ηεο
ειιεληθήο παξάδνζεο δηαρξνληθά.
Αλαθνξηθά κε ηνλ δεχηεξν ξφιν ηεο ΔΛΠ10, απηφλ ηεο εμνηθείσζεο κε ηηο
δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ΑεμΑΔ ζην ΑΠΚΤ, ε ΔΛΠ10 δηδάζθεη ζηνπο θνηηεηέο
ηεο:
 ηνλ ηξφπν κειέηεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο
αλνηρηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο,
 ηηο κεζφδνπο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ,
 ηνλ απνηειεζκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο κειέηεο ηνπο κέζσ ηνπ
αθαδεκατθνχ εκεξνινγίνπ,
 ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο αθαδεκατθνχο
ζπκβνχινπο, κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη κε ηνπο ζπκθνηηεηέο,
θαζψο θαη ηε ζρεηηθή δενληνινγία,
 ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο
πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΚΤ eClass, ε νπνία
βαζίδεηαη ζην ινγηζκηθφ Moodle,
 ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δενληνινγία ηνπ εξγαιείνπ ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο
Elluminate Live!.
Δηδηθφηεξα γηα ηα δπν ηειεπηαία (eClass θαη Elluminate Live!) πξέπεη λα ηνληζηεί φηη
πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθά δηαδηθηπαθά εξγαιεία πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ηειεπηαίεο
εμειίμεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζπλερψο εκπινπηίδνληαη θαη απνηεινχλ ηε
ζπνλδπιηθή ζηήιε ησλ ζπνπδψλ ζην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. Οη θνηηεηέο
κέζσ ηνπ eClass έρνπλ πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (αλαγλψζκαηα, ελαιιαθηηθφ
δηδαθηηθφ πιηθφ, νδεγνχο κειέηεο γηα ηα ππνρξεσηηθά αλαγλψζκαηα, αζθήζεηο
απηναμηνιφγεζεο, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, παξειζφληα εμεηαζηηθά δνθίκηα
θαη νδεγνχο απάληεζεο, ζπλφςεηο ησλ Οκαδηθψλ πκβνπιεπηηθψλ πλαληήζεσλ
θάζε ηκήκαηνο), ππνβάιινπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ηηο ιακβάλνπλ ζρνιηαζκέλεο θαη
βαζκνινγεκέλεο, επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ νκάδσλ ζπδήηεζεο γηα
αθαδεκατθά θαη κε αθαδεκατθά ζέκαηα, ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ζεκαληηθέο
εκεξνκελίεο ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο (πξνζεζκίεο, εμεηάζεηο, ζεκηλάξηα /
ηειεζεκηλάξηα, φ,ηη άιιν). Με ην εξγαιείν ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο Elluminate
Live! νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ παξνπζηάζεηο απφ ηνπο ζπλδεκέλνπο κε ην
δηαδίθηπν ππνινγηζηέο ηνπο ζην ρψξν ηνπο θαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε, ππνβάιινπλ
εξσηήκαηα ζηνλ νκηιεηή, ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρεηηθή ζπδήηεζε, εθθξάδνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηά θαη ηηο εληππψζεηο ηνπο. Σέηνηεο ηειε-ζπλαληήζεηο γίλνληαη ζε επίπεδν
ηκήκαηνο (ηκεκαηηθέο ηειε-ζπλαληήζεηο) ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ
αθαδεκατθνχ πκβνχινπ θάζε ηκήκαηνο, ζε επίπεδν ζεκαηηθήο ελφηεηαο
(δηαηκεκαηηθφ ηειεζεκηλάξην) ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο γλσζηέο απφ ηελ αξρή
ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο, αιιά θαη ζε επίπεδν Παλεπηζηεκίνπ. Δίλαη ε ζεηξά
δηαιέμεσλ κε ηνλ ηίηιν «Σειεγφλεηα». Οη δηαιέμεηο απηέο νξγαλψλνληαη απφ ηε
ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Κχπξν κε
ηε θπζηθή παξνπζία θνηλνχ θαη κεηαδίδνληαη δηαδηθηπαθά κέζσ ηνπ εξγαιείνπ
Elluminate Live!, ψζηε φινη νη θνηηεηέο λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα
ζπκκεηέρνπλ απφ ηνλ ρψξν ηνπο.
4. Η ΕΛΠ10 καηά ηην ππώηη ηηρ ακαδημαφκή σπονιά ζηον ΕΛΠΟΛ (20072008)
Καηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «πνπδέο ζηνλ
ειιεληθφ πνιηηηζκφ» ε ΔΛΠ10 είρε ηέζζεξα ηκήκαηα: δχν ζηελ Κχπξν (ζηε
Λεπθσζία θαη ζηε Λεκεζφ), έλα ζηελ Αζήλα θαη έλα ζηε Θεζζαινλίθε. Καηά ηελ
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πξψηε απηή αθαδεκατθή ρξνληά ηα εξγαιεία ηεο απφ απφζηαζε εθπαίδεπζεο ήηαλ νη
Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο (Ο) θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Απφ
ηα κέζα ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα
ηειεθπαίδεπζεο eClass ζε πηινηηθφ ζηάδην.
ην επίπεδν ηεο χιεο, ε ζεκαηηθή ελφηεηα ΔΛΠ10 βαζίζηεθε ζην δίηνκν δηδαθηηθφ
εγρεηξίδην ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ΔΛΠ10 ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(ζην εμήο: εγρεηξίδην ΔΑΠ), ην νπνίν εθδφζεθε ην 1999 θαη ην 2000. Ο πξψηνο ηφκνο
είλαη ην έξγν Βνχξηζεο θ.ά. 1999 (βι. παξαθάησ, θεθ. 9 – παξάξηεκα Η, γηα ηελ
πιήξε αλαθνξά). Ο δεχηεξνο ηφκνο είλαη ην έξγν Γηαλλφπνπινο θ.ά. 2000 (βι.
παξαθάησ, θεθ. 9 – παξάξηεκα Η, γηα ηελ πιήξε αλαθνξά). Σν εγρεηξίδην απηφ είλαη
γξακκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΑεμΑΔ. Σν θπξίσο πεξηερφκελν ζπλνδεχεηαη απφ
πεξηιήςεηο, ζηφρνπο γηα θάζε επηκέξνπο ελφηεηα ή/θαη θεθάιαην, έλλνηεο/θιεηδηά,
αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζπλφςεηο, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο θαη
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ χιε ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξηο ππνελφηεηεο. Ζ πξψηε ππνελφηεηα αθνξνχζε ζηελ
εηζαγσγή ζηελ πνιηηηζκηθή ζεσξία θαη ηελ ηζηνξία ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο ζηελ
Διιάδα (Δγρεηξίδην ΔΑΠ, η. Α΄, θεθ. 1-3). Ζ δεχηεξε ππνελφηεηα ζρεηηδφηαλ κε ηελ
ειιεληθή γιψζζα θαη ηνλ αξραίν ειιεληθφ θφζκν (Δγρεηξίδην ΔΑΠ, η. Α΄, θεθ. 4 θαη
η. Β΄, θεθ. 1-5), ε ηξίηε κε ην Βπδάληην (Δγρεηξίδην ΔΑΠ, η. Β΄, θεθ. 6-11) θαη ε
ηέηαξηε κε ηνλ λενειιεληθφ δηαθσηηζκφ (Δγρεηξίδην ΔΑΠ, η. Β΄, θεθ. 12 θαη επηπιένλ
πιηθφ).
Κάζε ππνελφηεηα εμεηαδφηαλ κε ηελ εθπφλεζε γξαπηήο εξγαζίαο 2000 έσο 2500
ρηιηάδσλ ιέμεσλ. Κάζε εξγαζία βαζκνινγνχηαλ κε άξηζηα ην 10. Απαηηνχληαλ
ηνπιάρηζηνλ 20 βαζκνί απφ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εξγαζίεο γηα ηελ θαηνρχξσζε
δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο. Ο βαζκφο ησλ εξγαζηψλ είρε
πνζφζησζε 30% ζηνλ ηειηθφ βαζκφ. Οη εξγαζίεο παξαδίδνληαλ απνθιεηζηηθά κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη επηζηξέθνληαλ ζηνπο θνηηεηέο δηνξζσκέλεο θαη
ζρνιηαζκέλεο αλαιπηηθά κε ελεξγνπνηεκέλε ηελ παξαθνινχζεζε αιιαγψλ (track
changes). Κάζε εξγαζία ζπλνδεπφηαλ απφ αξρείν αλαιπηηθήο βαζκνιφγεζεο βάζεη
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. Με ηελ παξάδνζε θάζε εξγαζίαο κνηξαδφηαλ επίζεο
ζηνπο θνηηεηέο νδεγφο απάληεζεο ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο ιεηηνπξγνχζε σο
ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. ην ηέινο ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο ππήξρε
ηξίσξε γξαπηή εμέηαζε κε άξηζηα ην 100 θαη κε πνζφζησζε 70% ζηνλ ηειηθφ βαζκφ,
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εμεηαδφκελνο ζα ιάβαηλε ηνπιάρηζηνλ 50 βαζκνχο ζηελ
ηειηθή εμέηαζε. Σν ζχζηεκα απηφ ήηαλ θνηλφ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο
ηνπ ΔΛΠΟΛ.
Ζ νκάδα ησλ κειψλ ΔΠ αζρνιήζεθε κε ηε δεκηνπξγία επηπιένλ αζθήζεσλ
απηναμηνιφγεζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Γεκηνπξγήζεθαλ εθαξκνγέο ηχπνπ θνπίδ ζε ινγηζκηθφ ηχπνπ PowerPoint, θαζψο θαη
ζε εηδηθά ειεχζεξα ινγηζκηθά γηα αζθήζεηο ηχπνπ θνπίδ. Γεκηνπξγήζεθε νδεγφο
εθπφλεζεο γξαπηψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο ησλ
γξαπηψλ εξγαζηψλ.
πσο ζηελ πιεηνλφηεηα, αλ φρη ζε φια, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ΑεμΑΔ ζηελ
Δπξψπε, νη πέληε Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο (Ο) ήηαλ βαζηθφ κέξνο
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Με δεδνκέλν φηη ε ΔΛΠ10 ήηαλ ρσξηζκέλε ζε 4
ππνελφηεηεο, νη Ο είραλ ηελ αθφινπζε δνκή:
 1ε Ο: Γλσξηκία, εηζαγσγή ζην Πξφγξακκα πνπδψλ, εηζαγσγή ζηελ
ΔΛΠ10, εηζαγσγή ζηηο πξαθηηθέο θαη ζηα εξγαιεία ΑεμΑΔ, θαιέο πξαθηηθέο
ΑεμΑΔ, εηζαγσγή ζηελ χιε ηεο 1εο ππνελφηεηαο θαη ζην ζέκα ηεο γξαπηήο
εξγαζίαο, θνηλή εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.
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2ε -3ε θαη 4ε Ο: Γεληθή αλαηξνθνδφηεζε, αλαηξνθνδφηεζε απφ ηε γξαπηή
εξγαζία, εηζαγσγή ζηελ χιε ηεο επφκελεο ππνελφηεηαο θαη ζην ζέκα ηεο
γξαπηήο εξγαζίαο, θνηλή εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.
 5ε Ο: Γεληθή αλαηξνθνδφηεζε, αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ ηειεπηαία
γξαπηή εξγαζία, δηεμαγσγή δνθηκαζηηθήο εμέηαζεο (mock exam)
Μεηαμχ ησλ Ο ππήξρε επηθνηλσλία θπξίσο ειεθηξνληθή (ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν) θαη δεπηεξεπφλησο ηειεθσληθή θαηά ηηο ψξεο γξαθείνπ θάζε
αθαδεκατθνχ ζπκβνχινπ. Οη αθαδεκατθνί ζχκβνπινη (κέιε ΓΔΠ θαη ΔΠ)
θξφληηδαλ γηα ηελ ηαθηηθή απνζηνιή γεληθψλ κελπκάησλ (έλα κήλπκα θάζε
εβδνκάδα ή δεθαήκεξν) πξνο ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο επζχλεο ηνπο. ε επίπεδν
ηκήκαηνο νξγαλψλνληαλ άηππεο, ελδηάκεζεο Ο, νη νπνίεο είραλ ζηφρν λα
αλαζεξκάλνπλ ηελ επαθή ησλ θνηηεηψλ κε ην παλεπηζηήκην θαη κεηαμχ ηνπο. ηηο
«ελδηάκεζεο Ο», νη νπνίεο δηαξθνχζαλ πεξί ηε κία ψξα, επηιχνληαλ θπξίσο
ζπγθεθξηκέλεο απνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ χιε ηεο ηξέρνπζαο ππνελφηεηαο.
πκπεξαζκαηηθά ζεσξνχκε φηη ε πξψηε ρξνληά είρε αλαγλσξηζηηθφ ραξαθηήξα.
Βαζίζηεθε ζηε δνκή ηεο αληίζηνηρεο ΔΛΠ10 ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ
Παλεπηζηεκίνπ, έγηλαλ πξνζζήθεο ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, δφζεθε κεγάιε έκθαζε
ζηελ επηθνηλσλία θαη κεγάιε βαξχηεηα ζηνλ ζρνιηαζκφ ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ.
Παξάιιεια έγηλε ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ είζνδν ηνπ εξγαιείνπ αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο eClass, ην νπνίν απνηειεί έσο ζήκεξα αθξνγσληαίν ιίζν ηεο
εθπαηδεπηηθήο καο πξαθηηθήο. εκεηψλεηαη φηη ε ΔΛΠ 10 ήηαλ ε κφλε ζεκαηηθή
ελφηεηα ζην ΑΠΚΤ ε νπνία αμηνπνίεζε, έζησ ελ κέξεη, ην eClass θαηά ηελ πξψηε
ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.


5. Η ΕΛΠ10 καηά ηη δεύηεπή ηηρ ακαδημαφκή σπονιά ζηον ΕΛΠΟΛ (20082009)
Καηά ηνλ δεχηεξν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΛΠΟΛ ε ΔΛΠ10 είρε έμη ηκήκαηα: δχν
ζηε Λεπθσζία, δχν ζηελ Αζήλα θαη δχν ζηε Θεζζαινλίθε. Καηά ηε δεχηεξε
αθαδεκατθή ρξνληά ηα εθπαηδεπηηθά καο εξγαιεία ήηαλ νη Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο
πλαληήζεηο (Ο) θαη ε πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο eClass. Απφ ηα
κέζα ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην εξγαιείν αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο Elluminate Live! θαη ρξεζηκνπνηήζεθε πηινηηθά.
Ζ χιε (εγρεηξίδην ΔΛΠ10 ηνπ ΔΑΠ), ε δνκή ησλ Ο θαη ην ζχζηεκα ηεο εμέηαζεο
(4 εξγαζίεο – γξαπηέο ηειηθέο εμεηάζεηο) παξέκεηλαλ ίδηα. Ζ κεγάιε αιιαγή ήηαλ ε
εδξαίσζε ηεο πιαηθφξκαο eClass σο βαζηθνχ ειεθηξνληθνχ εξγαιείνπ δηάζεζεο
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη επηθνηλσλίαο. Ζ θεληξηθή ζηήιε ηνπ eClass νξγαλψζεθε
βάζεη ζεκάησλ. Δπξφθεηην γηα 7 ζέκαηα:
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο (ελεκεξσηηθά αξρεία θαη ζχλδεζκνη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ
ΑΠΚΤ, ζθνπφο-ζηφρνη θαη πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ηεο ΔΛΠ10, αθαδεκατθφ
εκεξνιφγην, αξρεία κε νδεγίεο θαη αζθήζεηο γηα ηε ζπγγξαθή γξαπηψλ
εξγαζηψλ, ηα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο γξαπηψλ εξγαζηψλ, ην ζχζηεκα ηεο
αμηνιφγεζεο, φ,ηη άιιν γεληθήο θχζεσο)
2. Τπνελφηεηα 1: Πνιηηηζκηθή ζεσξία - ηζηνξία ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο ζηελ
Διιάδα (ζθνπφο-ζηφρνη θαη πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ηεο ππνελφηεηαο, ε χιε
ηεο ππνελφηεηαο, ην ζέκα ηεο γξαπηήο εξγαζίαο, ε θαηαιπηηθή πξνζεζκία θαη
ν ζχλδεζκνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο εγξαζίαο απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο, βηβιηνγξαθία ζηε ζεκαηηθή ηεο ππνελφηεηαο, αξρεία - ρξήζηκα
βνεζήκαηα ζηε ζεκαηηθή ηεο ππνελφηεηαο, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο θαη
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηχπν θνπίδ)
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3. Τπνελφηεηα 2: Ζ ειιεληθή γιψζζα θαη ν αξραηνειιεληθφο θφζκνο (φ,ηη ζην
πξνεγνχκελν ζέκα)
4. Τπνελφηεηα 3: Ο βπδαληηλφο θφζκνο (φ,ηη ζην πξνεγνχκελν ζέκα)
5. Τπνελφηεηα 4: Ο λενειιεληθφο δηαθσηηζκφο (φ,ηη ζην πξνεγνχκελν ζέκα)
6. Δμεηάζεηο (χιε ησλ εμεηάζεσλ, ε δνκή ηνπ εμεηαζηηθνχ δνθηκίνπ, ηα ζέκαηα
θαη ν νδεγφο απάληεζεο ηεο δνθηκαζηηθήο εμέηαζεο ηεο 5εο Ο, ηα ζέκαηα
θαη ν νδεγφο απάληεζεο ησλ ηειηθψλ θαη ησλ επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ)
7. Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο (νη ζπλφςεηο πεπξαγκέλσλ γηα θάζε
Ο θάζε ηκήκαηνο)
Δπηπιένλ, ην eClass έγηλε ην βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο. Οη αλαθνηλψζεηο πξνο
ηνπο θνηηεηέο γίλνληαλ κέζσ ησλ νκάδσλ ζπδήηεζεο θαη ζηε βάζε ηεο δηάθξηζεο
«ζπδεηήζεηο γηα αθαδεκατθά ζέκαηα» θαη «ζπδεηήζεηο γηα κε αθαδεκατθά ζέκαηα».
Κάζε θνηηεηήο κπνξνχζε λα μεθηλήζεη κηα ζπδήηεζε θαηαζέηνληαο κηα απνξία, έλα
εξψηεκα, έλαλ πξνβιεκαηηζκφ ή έλα ζρφιην. Απηά έθηαλαλ ζην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν φισλ ησλ κειψλ ηνπ ηκήκαηνο, ψζηε φινη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα
ελεκεξψλνληαη. Δπίζεο, νη θνηηεηέο θαηέζεηαλ θαη ιάβαηλαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο
απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ eClass.
Ζ απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ζηελ ΔΛΠ10 ζπληέιεζε ζηελ
εδξαίσζε ηνπ eClass ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ ΔΛΠΟΛ, γηα ηηο νπνίεο
απνηέιεζε πξφηππν.
ην ειεθηξνληθφ κέξνο ησλ ζπνπδψλ είρακε ζηελ ΔΛΠ10 θαη ζηνλ ΔΛΠΟΛ ηελ
πηινηηθή εηζαγσγή δηαδηθηπαθψλ δηαιέμεσλ ζε απεπζείαο κεηάδνζε κέζσ ηνπ
ειεθηξνληθνχ εξγαιείνπ ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο Elluminate Live!. Με ηνπο
ζρεηηθνχο θσδηθνχο θαη κεηά απφ ζεηξά ζεκηλαξίσλ ζε θνηηεηέο θαη δηδαθηηθφ
ζπκβνπιεπηηθφ πξνζσπηθφ, νξγαλψζεθαλ νη πξψηεο ηειεζπλαληήζεηο θαη
ηειεδηαιέμεηο. ινη νη θνηηεηέο είραλ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο, φπνπ θη αλ
βξίζθνληαλ ζηνλ πιαλήηε, αξθεί λα είραλ πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή
ζπλδεκέλν ζην δηαδίθηπν. Οη ηειεζπλαληήζεηο θαη νη ηειεδηαιέμεηο θαηαγξάθνληαλ
θαη ήηαλ δηαζέζηκεο ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ eClass.
Άιιν ζεκείν αλαθνξάο ηεο δεχηεξεο αθαδεκατθήο ρξνληάο ηεο ΔΛΠ10 ήηαλ ε
πεξαηηέξσ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σα κέιε ΔΠ δεκηνχξγεζαλ επηπιένλ
νδεγνχο κειέηεο, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε
βάζε ηελ χιε ηεο ΔΛΠ10. Πξφθεηηαη γηα πιηθφ πνπ εθηηκήζεθε πνιχ απφ ηνπο
θνηηεηέο καο θαη ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ ΔΛΠ10 ηνπ ΔΑΠ, ε νπνία
εμαθνινπζεί λα πξνζθέξεηαη βαζηζκέλε ζην ίδην δίηνκν εγρεηξίδην.
Με ην ηέινο ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο ε νινκέιεηα ησλ κειψλ ΔΠ ηεο ΔΛΠ10
πξνρψξεζε ζε κηα ηνικεξή αιιά αλαγθαία απφθαζε. Μεηά απφ ζθέςεηο, ζπδεηήζεηο
θαη πξνηάζεηο θαηαιήμακε ζηελ αλαδηακφξθσζε ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο,
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ην επίζεο ππφ αλαδηακφξθσζε
Πξφγξακκα πνπδψλ. Σν έσο ηφηε ζρήκα (πνιηηηζκηθή ζεσξία – αξραηφηεηα –
βπδάληην – δηαθσηηζκφο), αιιά θαη ε εμάξηεζε απφ έλα θαη κφλν δηδαθηηθφ
εγρεηξίδην, θαη κάιηζηα γξακκέλν πξν πνιιψλ εηψλ, θξίζεθαλ σο ζεκεία πξνο
επαλαδηαπξαγκάηεπζε. Γξνκνινγήζεθε ινηπφλ ε λέα ΔΛΠ10, πνπ μεθίλεζε θαηά ηνλ
επφκελν (ηξίην) ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΛΠΟΛ θαη πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ζην
επφκελν θεθάιαην (θεθ. 6).
πκπεξαζκαηηθά ζεσξνχκε φηη ε δεχηεξε ρξνληά ήηαλ ε ρξνληά ησλ απνθάζεσλ θαη
ηεο κεηάβαζεο πξνο ηε λέα ΔΛΠ10. Τπήξρε πιένλ ε εκπεηξία θαη ε εμνηθείσζε κε ηα
ειεθηξνληθά εξγαιεία, ψζηε ε ΔΛΠ10 λα απνθηήζεη λέν ραξαθηήξα θαη λα
εμππεξεηήζεη θαιχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ηνπο
θνηηεηέο καο.
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6. Η ΕΛΠ10 καηά ηην ηπίηη ηηρ ακαδημαφκή σπονιά ζηον ΕΛΠΟΛ (20092010)
Ζ ηξίηε αθαδεκατθή ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΠ10 ήηαλ κηα λέα εθθίλεζε: λέα
δνκή, λέα χιε, λέα ινγηθή, λέα εξγαιεία. Ζ ΔΛΠ10 είρε πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο απφ
πξηλ. Σα ηκήκαηα ήηαλ νρηψ: δχν ζηελ Κχπξν (ζηε Λεπθσζία θαη ζηε Λεκεζφ),
ηέζζεξα ζηελ Αζήλα θαη δχν ζηε Θεζζαινλίθε. Καηά ηελ ηξίηε αθαδεκατθή ρξνληά
ηα θχξηα εθπαηδεπηηθά καο εξγαιεία ήηαλ πιένλ ηξία: νη Ο (φπσο ηηο πξνεγνχκελεο
ρξνληέο), ε πιαηθφξκα eClass (φπσο ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά) θαη ην εξγαιείν
ηειεζπλαληήζεσλ θαη ηειεπαξνπζηάζεσλ Elluminate Live! (βι. παξαθάησ).
Ζ λέα δνκή ηεο ΔΛΠ10 είρε σο εμήο:
 Τπνελφηεηα 1: Δηζαγσγή ζηελ πνιηηηζκηθή ζεσξία. Σα ππνρξεσηηθά
αλαγλψζκαηα ήηαλ: Braudel 1996, Williams 1994, Βεξλίθνο &
Γαζθαινπνχινπ 2002.
 Τπνελφηεηα 2: Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο ηεο αξραηνινγίαο, ηεο
θνηλσληνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο. Σα ππνρξεσηηθά
αλαγλψζκαηα ήηαλ: Ranfrew & Bahn 2001, Hodder 2002, Μαλαθίδνπ 1999,
Γεκεηξίνπ-Κνηζψλε & Γεκεηξίνπ 1996.
 Τπνελφηεηα 3: Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο. Σα ππνρξεσηηθά
αλαγλψζκαηα ήηαλ: Marwick 1985, Κηηξνκειίδεο 2000, Ρνηδψθνο 1999.
 Τπνελφηεηα 4: Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο θηινινγίαο – Ζ πξφζιεςε θαη
πξνβνιή ηνπ παξειζφληνο. Σα ππνρξεσηηθά αλαγλψζκαηα ήηαλ: Jäger 1987,
Goldhill 2003, Αζαλαζφπνπινο 1990, Υξπζφο 1996, Καθξηδήο 1996, Funke
1996, Καξπφδεινο 1996, Eideneir 1996, Puchner 1996, Μεξαθιήο 1996,
Βεξλίθνο 2005, Μπνχληα 2005, Παπινγεσξγάηνο & Κσλζηάληνγινπ 2005.
(Γηα ηηο πιήξεηο αλαθνξέο βι. παξαθάησ, θεθ. 9 – παξάξηεκα Η).
Ζ λέα απηή δνκή εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ ΔΛΠΟΛ, θαζψο πξνζθέξεη ζηνπο
θνηηεηέο ην ππφβαζξν ησλ επηζηεκψλ πνπ έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ
ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Γηα θάζε ππνελφηεηα νη θνηηεηέο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα
κειεηήζνπλ ζεηξά πξσηφηππσλ επηζηεκνληθψλ αλαγλσζκάησλ. Αλαηξέζεθε ινηπφλ ε
αλειαζηηθφηεηα ηνπ ελφο θαη κνλαδηθνχ βηβιίνπ. Ζ λέα θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη
απφ ηελ επειημία πνπ παξέρεη ε επηινγή θεηκέλσλ σο επηζηεκνληθψλ αλαγλσζκάησλ.
Πξνθεηκέλνπ ηα ηειεπηαία λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε κεζνδνινγία ηεο ΑεμΑΔ,
δξνκνινγήζεθε θαη πινπνηήζεθε ε δεκηνπξγία νδεγψλ κειέηεο (ΟΜ). Κάζε ΟΜ
πεξηείρε ζχλνςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ αλαγλψζκαηνο, ζηφρνπο θαη αλακελφκελα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα, έλλνηεο/θιεηδηά, θαζψο θαη επηκέξνπο ζρφιηα, αζθήζεηο,
ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Δπίζεο, γηα θάζε ππνρξεσηηθφ
αλάγλσζκα ηα κέιε ΔΠ ηεο ΔΛΠ10 εθπφλεζαλ αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο θαη
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ζχλνιν ηνπ πιηθνχ πξνζθεξφηαλ ζηνπο θνηηεηέο
κέζσ ηνπ eClass, ε δνκή ηνπ νπνίνπ δηαηεξήζεθε.
Οη θαηλνηνκίεο ζηελ ΔΛΠ10 θαηά ηνλ ηξίην ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπλερίζηεθαλ
κε ηελ εηζαγσγή ηνπ δηαηκεκαηηθνχ ηειεζεκηλαξίνπ θαη ησλ ηκεκαηηθψλ
ηειεζπλαληήζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εξγαιείνπ ζπγρξνληθήο
ηειεθπαίδεπζεο Elluminate Live!. Σν δηαηκεκαηηθφ ηειεζεκηλάξην είρε ηέζζεξηο
ηειεζπλαληήζεηο, κία πξνο ην ηέινο θάζε ππνελφηεηαο, ζηηο νπνίεο κπνξνχζαλ λα
ιάβνπλ κέξνο φινη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο ΔΛΠ10 (πεξίπνπ 150). ε θάζε ηέηνηα
ηειεζπλάληεζε νξηζκέλα κέιε ΔΠ αλαιάκβαλαλ λα παξνπζηάζνπλ αλαθνίλσζε
πξνο ηνπο θνηηεηέο ζηε ζεκαηηθή ηεο ππνελφηεηαο. Οη θνηηεηέο κπνξνχζαλ ζηε
ζπλέρεηα λα ζέηνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη ηα ζρφιηά ηνπο, ψζηε λα πξνθιεζεί γφληκε
ηειε-ζπδήηεζε. ε επίπεδν ηκήκαηνο θάζε κέινο ΔΠ νξγάλσλε ηαθηηθά
ηειεζπλαληήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηψληαη ηα δεηήκαηα ηεο ππνελφηεηαο, ε
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πνξεία ηεο κειέηεο, ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαλ. ε νξηζκέλα ηκήκαηα
έγηλαλ παξνπζηάζεηο εηδηθψλ επηπιένλ εξγαζηψλ κε πξσηνβνπιία ησλ θνηηεηψλ, ελψ
ππάξμαλ κέιε ΔΠ πνπ ήηαλ δηαζέζηκα θαηά ηηο ψξεο γξαθείνπ κέζσ Elluminate
Live!.
πκπεξαζκαηηθά ζεσξνχκε φηη ε ηξίηε ρξνληά κάο γχξηζε πίζσ θαη καο πήγε κπξνζηά
ηαπηφρξνλα. Ήηαλ κηα λέα αξρή κε λέα δεδνκέλα θαη κε λέα εξγαιεία. Σα
απνηειέζκαηα θαη ηα ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ δηθαίσζαλ ηηο επηινγέο καο.
7. Η ΕΛΠ10 καηά ηην ηέηαπηή ηηρ ακαδημαφκή σπονιά ζηον ΕΛΠΟΛ (20102011)
Σν εγρείξεκα ηεο αλαδηάξζξσζεο ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο επηηπρέο. Ζ
αλαδηαξζσκέλε ΔΛΠ10 ζπλέρηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηελ ηέηαξηε ρξνληά κε νξηζκέλεο
αιιαγέο. Γηα κηα αθφκε ρξνληά νη θνηηεηέο ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ηελ πξνεγνχκελε,
αιιά ν αξηζκφο ησλ ηκεκάησλ έκεηλε ν ίδηνο. Σα ηκήκαηα ήηαλ θαη πάιη νρηψ: έλα
ζηε Λεπθσζία, πέληε ζηελ Αζήλα θαη δχν ζηε Θεζζαινλίθε. Καηά ηελ ηέηαξηε
αθαδεκατθή ρξνληά ηα θχξηα εθπαηδεπηηθά καο εξγαιεία έγηλαλ ηέζζεξα: Ο,
eClass, Elluminate Live! θαη επηπιένλ ην ζχζηεκα Ephorus, έλα ινγηζκηθφ
εληνπηζκνχ πηζαλήο ινγνθινπίαο ζε θνηηεηηθέο εξγαζίεο. Κάζε θνηηεηηθή θνηηεηηθή
εξγαζία απνζεθεχεηαη ζε ηξάπεδα αξρείσλ θαη ειέγρεηαη γηα πηζαλή ινγνθινπία ζε
ζρέζε κε ηα ππφινηπα πεξηερφκελα ηεο ηξάπεδαο αξρείσλ. Ζ ηειεπηαία πεξηέρεη ην
ζχλνιν ησλ θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ παξειζφληνο, ηα θείκελα ησλ ππνρξεσηηθψλ
αλαγλσζκάησλ, δηεπζχλζεηο δηαδηθηχνπ θαη φπνηα άιια θείκελα νη δηδάζθνληεο
ηνπνζεηήζνπλ. Οη αλαθνξέο πηζαλήο ινγνθινπίαο απνζηέιινληαη ζηνλ αθαδεκατθφ
ζχκβνπιν θάζε ηκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη θαη λα απνθαζίζεη αλ πξφθεηηαη γηα
ινγνθινπία ή φρη.
Ζ δνκή ηεο ΔΛΠ10 δηακνξθψζεθε ηειηθά σο εμήο:
 Τπνελφηεηα 1: Δηζαγσγή ζηελ πνιηηηζκηθή ζεσξία – εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε
ηεο θηινινγίαο. Δζληθέο/πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο θαη ε ηδενινγηθή ιεηηνπξγία
ηεο θνπιηνχξαο. Σα ππνρξεσηηθά αλαγλψζκαηα ήηαλ: Παπατσάλλνπ &
Καλαβνχ 2010, Braudel 1996, Μπνπκπάξεο 2006, Βεξλίθνο &
Γαζθαινπνχινπ 2002, Βαξηδηψηε 2005, Jäger 1987, Πίθνπιαο 2006,
Eideneier 2010.
 Τπνελφηεηα 2: Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο ηεο αξραηνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο
αλζξσπνινγίαο. Ζ αξραηνινγία ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Σα ππνρξεσηηθά
αλαγλψζκαηα ήηαλ: νπβαηδή 2010, Ranfrew & Bahn 2001, Μειάο 2003,
Bahn 2004, Μαλαθίδνπ 1999, Γέκηνο 1995, Σζανχζεο 2001.
 Τπνελφηεηα 3: Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο. Ζ ειιεληθή
ηζηνξηνγξαθία θαη εζληθή ηδενινγία απφ ην Γηαθσηηζκφ θαη εμήο. Ζ
δηακφξθσζε ηεο «θιαζηθήο» παξάδνζεο ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Σα
ππνρξεσηηθά αλαγλψζκαηα ήηαλ: Μνζρφπνπινο 2010, Marwick 1985,
Κηηξνκειίδεο 2000, Ρνηδψθνο 1999, Υξπζφο 1996, Καθξηδήο 1996, Funke
1996, Καξπφδεινο 1996, Eideneir 1996, Puchner 1996, Μεξαθιήο 1996.
 Τπνελφηεηα 4: Πξνβνιή πνιηηηζκνχ. Ο πνιηηηζκφο σο πξντφλ: πνιηηηζηηθή
πνιηηηθή θαη δηαρείξηζε. Πνιηηηζηηθέο βηνκεραλίεο. Σα ππνρξεσηηθά
αλαγλψζκαηα ήηαλ: Παπατσάλλνπ 2010, Βνχξε 2002, Black 2009, Μπηηζάλε
2004, Μνχζεο 2005, Βεξλίθνο 2005, Μπνχληα 2005, Παπινγεσξγάηνο &
Κσλζηάληνγινπ 2005, Μπαληηκαξνχδεο & Πηηζάθε 2005, θνπεηέαο 2005,
Παζραιίδεο 2005.
(Γηα ηηο πιήξεηο αλαθνξέο βι. παξαθάησ, θεθ. 9 – παξάξηεκα Η).
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Γηα θάζε ππνελφηεηα δξνκνινγήζεθε θαη πινπνηήζεθε ε δεκηνπξγία θεηκέλνπ
ελαιιαθηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ (ΔΓΤ), ην νπνίν ιεηηνχξγεζε σο πιαίζην γηα ην
ζεκαηηθφ εχξνο θάζε ππνελφηεηαο θαη σο πιηθφ – νκπξέια γηα ηα ππνρξεσηηθά
αλαγλψζκαηα. Έηζη ηα ππνρξεσηηθά αλαγλψζκαηα έγηλαλ αθφκε πην πξνζηηά ζηνπο
θνηηεηέο. Ζ νκάδα ησλ κειψλ ΔΠ δεκηνχξγεζε νδεγνχο κειέηεο, αζθήζεηο
απηναμηνιφγεζεο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα θάζε λέν ππνρξεσηηθφ
αλάγλσζκα. Σν δηαηκεκαηηθφ ηειεζεκηλάξην κέζσ ηνπ εξγαιείνπ Elluminate Live!
ζπλερίζηεθε κε ηελ ίδηα ινγηθή θαη κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή. Παξάιιεια
δηαηεξήζεθαλ νη θαιέο πξαθηηθέο ζηα άιια επίπεδα (Ο, ζρνιηαζκφο ησλ
θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ, ρξήζε ηνπ eClass).
8. Σςμπεπάζμαηα και η μελλονηική πποοπηική
Ζ ΔΛΠ10 βξίζθεηαη πιένλ ζηελ πέκπηε ρξνληά ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Έρεη σο
παξαθαηαζήθε ηελ έσο ζήκεξα δνπιεηά θαη πξνζπάζεηα (βι. θεθ. 10 παξαθάησ,
φπνπ ην παξάξηεκα ΗΗ – ζπλνπηηθφο θαηάινγνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηεο ΔΛΠ10), θαζψο θαη ηε ζέιεζή καο γηα πεξαηηέξσ
θηλήζεηο θαη ζπλερή βειηίσζε. ηελ θαηεχζπλζε απηή έρνπλ δξνκνινγεζεί νη
αθφινπζεο δξάζεηο:
 ε εμαζθάιηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηε
δηάζεζε πιηθνχ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ην νπνίν ζα ήηαλ ρξήζηκν ζηνπο
θνηηεηέο καο.
 ζπλεληεχμεηο κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο ζε ζέκαηα ηεο χιεο ηεο ΔΛΠ10 θαη
δηάζεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ απηψλ κέζσ ηνπ eClass, ψζηε νη θνηηεηέο καο λα
γλσξίζνπλ δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε δεηήκαηα ηεο
ζεκαηηθήο καο.
 ζχλδεζε ηεο ΔΛΠ10 κε άιιεο δξάζεηο, φπσο είλαη ε δηάζεζε πιηθνχ απφ
άιιεο πεγέο πνπ αθνξά ζηε ζεκαηηθή καο (βηληενζθνπεκέλεο δηαιέμεηο,
ληνθηκαληέξ, ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο θαη ηαηλίεο, εηθνληθά κνπζεία, φ,ηη άιιν).
 Γεκηνπξγία βηληενδηαιέμεσλ (video lectures), πνπ ζα θαιχπηνπλ ηα βαζηθά
ζεκεία ηεο χιεο. Δηζεγεηέο ζα είλαη ηα κέιε ΔΠ ηεο ΔΛΠ10, αιιά θαη
άιινη. Ζ πξαθηηθή ηεο δηάζεζεο video lectures ζηελ απφ απφζηαζε
εθπαίδεπζε έρεη πηνζεηεζεί απφ δηάζεκα Παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ.
Αδηαπξαγκάηεπηε είλαη ε ζέζε καο ππέξ ηεο ζπλερνχο επαγξχπλεζεο θαη βειηίσζεο.
ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηάο απηήο θαη ηεο κεγάιεο καο δηάζεζεο πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε είλαη θαη ε παξνχζα εηζήγεζε. Θέινπκε ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ζαο.
Με ραξά ζα δερηνχκε ηα φπνηα ζρφιηά ζαο.
9. Παπάπηημα Ι: Υποσπευηικά αναγνώζμαηα ηηρ ΕΛΠ10 (2007-2011)
Έξγα γξακκέλα ζηα ειιεληθά:
Αζαλαζφπνπινο, Γ., (1990). Γηα κηα πνιηηηθή ηεο θνπιηνύξαο. Αζήλα: Δζληθφ Κέληξν
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζει. 104-120, 249-326
Βαξηδηψηε, Ο., (2005). Ζ ιέμε πνιηηηζκφο θαη ε ζεκαζία ηεο. Διιεληθά, ηεχρνο 55.2,
ζει. 261-273
Βεξλίθνο, Ν. & Γαζθαινπνχινπ, ., (2002). Πνιππνιηηηζκηθόηεηα. Οη δηαζηάζεηο ηεο
πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο, Αζήλα: Κξηηηθή, ζει. 20-47 («Δηζαγσγή: νη ιέμεηο
θαη νη έλλνηεο»), 99-134 («Έζλε, εζλφηεηεο, θχια»)
Βεξλίθνο, Ν., (2005). Σν δηεζλέο δίθαην γηα ηηο πνιηηηζηηθέο ζηαηηζηηθέο ηεο
UNESCO θαη νη θαηεγνξίεο ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ην:
Βεξλίθνο, Ν. Γαζθαινπνχινπ, ., Μπαληηκαξνχδεο, Φ., Μπνπκπάξεο, Ν. &

SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles
710

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 24/02/2020 13:53:22 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

Παπαγεσξγίνπ, Γ., (επηκ.). 2005. Πνιηηηζηηθέο Βηνκεραλίεο: δηαδηθαζίεο,
ππεξεζίεο θαη αγαζά, Αζήλα: Κξηηηθή, ζει. 23-38
Βνχξε, ., (2002). Μνπζείν θαη ζπγθξφηεζε εζληθήο ηαπηφηεηαο. ην: Κφθθηλνο, Γ.
& Αιεμάθε, Δ., Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κνπζεηαθή αγσγή,
Αζήλα:Μεηαίρκην, ζει. 55-65
Βνχξηζεο, Η., Μαλαθίδνπ, Δ., Παζραιίδεο, Γ. & κπφληαο, Κ., (1999). Δηζαγσγή ζηνλ
Διιεληθό Πνιηηηζκό, ηόκνο Α, Η έλλνηα ηνπ Πνιηηηζκνύ. Όςεηο ηνπ Διιεληθνύ
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Παπάπηημα ΙΙ: Σςνοπηικόρ καηάλογορ εκπαιδεςηικού ςλικού πος
δημιοςπγήθηκε ζηο πλαίζιο ηηρ ΕΛΠ10 (2007-2011)
Σα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζεκεηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηα κέιε
ΓΔΠ θαη ΔΠ πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ ΔΛΠ10 θαηά ηα πξψηα ηέζζεξα έηε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο. Αμίδνπλ ζε φινπο πνιιέο θαη ζεξκέο επραξηζηίεο γηα ηελ θαιή απηή
δνπιεηά θαη θνπηψδε πξνζπάζεηα. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δηαηίζεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ
κέζσ ηεο πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΚΤ eClass.
 48 Οδεγνί Μειέηεο ππνρξεσηηθψλ αλαγλσζκάησλ. Κάζε νδεγφο κειέηεο
πεξηιακβάλεη: πεξίιεςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ αλαγλψζκαηνο, ζθνπφο-ζηφρνη,
αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζχλνςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ
αλαγλψζκαηνο, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
βηβιηνγξαθία)
 514 αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο
 136 εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θνηλέο
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο Ο)
 16 βνεζεηηθά αξρεία γηα ηελ εθπφλεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ (νδεγφο
εθπφλεζεο, αζθήζεηο παξαπνκπψλ, ρξήζε ηνπ θφκκαηνο, ρξήζε ηνπ ηειηθνχ
λ, ζπρλά εκθαληδφκελα ιάζε ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο, άιια)
 18 βηβιηνγξαθίεο
 4 θείκελα ελαιιαθηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ (κέζνο φξνο: 50 ζειίδεο)
10.
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