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Abstract
This paper attempts a review of the literature on quality assurance in open distance
teaching and learning processes mainly in universities during the last two decades.
There is an effort to bring forth some elements about the aims; the kind of research
and the methodology used; some matters or problems faced so far; some tendencies
and orientations to future research. Influenced by the management field the quality
assurance in education has gradually become an issue of great importance and
interest. Teaching and learning in the core of the educational process cannot but be
affected. This review of the research so far could be taken under consideration or it
could work as a kind of motivation for future research on this field focusing on issues
like a wide agreement on objective and reliable measurement of quality in teaching
and learning processes in an open distance learning environment.
Key words: quality assurance, teaching and learning in open and distance education
Πεπίλητη
ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο θπξίσο
ησλ ηειεπηαίσλ δπν δεθαεηηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηε
δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θπξίσο ζε παλεπηζηεκηαθφ
επίπεδν. Κάπνηα ζηνηρεία γηα ην είδνο ηεο έξεπλαο πνπ έρεη σο ηψξα αθνινπζεζεί, ε
κεζνδνινγία πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, ζέκαηα ή πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη
θαη θάπνηεο ηάζεηο θαη πξνζαλαηνιηζκνί πνπ δηακνξθψλνληαη γηα κειινληηθή έξεπλα
είλαη θάπνηα απφ ηα ζεκεία θιεηδηά ηα νπνία επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζνχλ. Ζ
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε αλαδεηθλχεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
ζε ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο πεξλψληαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο. Ζ δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
δελ κπνξεί λα κέλεη αλεπεξέαζηε. Ζ αλαζθφπεζε ηεο σο ηψξα έξεπλαο, πνπ
επηρεηξείηαη εδψ, κπνξεί λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα κειινληηθέο έξεπλεο ζην
ζπγθεθξηκέλν πεδίν φπσο ε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ επξείαο ζπλαίλεζεο ζε
θάπνηνλ αληηθεηκεληθφ θαη αμηφπηζην ηξφπν δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηε
δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.
Λέξειρ κλειδιά: διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ, διδαζκαλία και μάθηζη ζηην εξ
αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη
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Σκοπόρ ηηρ επγαζίαρ
Σφζν ζην δηεζλή φζν θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε
παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα θηλεηηθφηεηα θη έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπεχεη κε
θξηηηθή θαη αλαζηνραζηηθή ζηάζε ζηελ αλάδεημε θάπνησλ ζηφρσλ, κεζνδνινγηψλ,
πξνβιεκαηηζκψλ θαη ηάζεσλ ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηε
δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηελ απφ απφζηαζε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε.
Η διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ ζηην πανεπιζηημιακή εκπαίδεςζη
Σηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ηδηαίηεξα κεηά ηε δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα (1999)
γίλεηαη πην έληνλα ιφγνο παγθνζκίσο γηα ηελ πνηφηεηα θαη θπξίσο γηα ηε δηαζθάιηζε
ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε (ENQA, 2010, Coomaraswamy, Rama & Hope,
2009). Παξφηη θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζπλαίλεζε πξνο έλαλ θνηλφ νξηζκφ νη
πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηψληαο ην φξν «πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε» έρνπλ θαηά λνπ
θάπνηα κνξθή ππεξνρήο, κηα κνξθή ηδαληθήο εθπαίδεπζεο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο
θαη είλαη επράξηζηε γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία, πνπ παιεχεη θαη
μεπεξλά ηηο αδπλακίεο ηεο (Sucati et al, 2007).
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα έρνπλ δηακνξθσζεί δηεζλψο θάπνηα
κνληέια θαη κεραληζκνί δηαξθνχο παξαθνινχζεζεο δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε (Belawati θαη Zuhairi, 2007). Απφ ηε
δεθαεηία ηνπ ’90 αθφκα πνιιέο θπβεξλήζεηο πξνρψξεζαλ ζε παξεκβάζεηο
ζπζηήλνληαο επηηξνπέο ή αλεμάξηεηεο αξρέο θη νξγαληζκνχο εηζάγνληαο πνιηηηθέο
θαη πξνσζψληαο πξαθηηθέο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο (Kirkpatrick, 2005), φπσο ην
Quality Assurance Agency for Higher Education (QQA) ζηε Βξεηαλία ή ηελ Αξρή
Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο (Α.ΓΗ.Π.) ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη δηεζλή δίθηπα
ζπλεξγαζίαο φπσο ην European Network of Quality Assurance in Higher Education
(ENQA).
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη πσο ν ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο σο κέξνο κηαο
δηαδηθαζίαο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, φ,ηη αμηνινγείηαη, απηφο πνπ αμηνινγεί, πφηε
θαη κε ηη ζπρλφηεηα γίλεηαη αμηνιφγεζε δηακνξθψλνπλ εζσηεξηθά θη εμσηεξηθά
ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο (Καξαηαδηά-ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 2007, Φεζάθεο
& Μαξνπδή, 2007, Miranda & Teixeira, 2005). Σν ENQA (2010) πάλησο δηεπθξηλίδεη
πσο ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε
δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη ηαπηφρξνλα είλαη απηά πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία
ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ, ηνπ νπνίνπ έηζη θη αιιηψο απνηεινχλ κέξνο.
Η διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ ζηην εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζη
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππάξρεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ απφ απφζηαζε θπξίσο ζε επίπεδν παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ φζν
θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ηδξπκάησλ πνπ παξέρνπλ εμ απνζηάζεσο ζπνπδέο είηε
απνθιεηζηηθά είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηκήκαηα ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ αλάπηπμε
θαη δηεχξπλζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απφ άιινπο έγηλε δεθηή κε
αλαθνχθηζε θαη δηάζεζε λα ηνληζηνχλ ζεηηθά ζηνηρεία φπσο ε πξνψζεζε ίζσλ
επθαηξηψλ θαη επξείαο πξφζβαζεο ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, ελψ απφ
θάπνηνπο πην επηθπιαθηηθνχο πξνέθπςε ζέκα πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο
εθπαίδεπζεο (Birzea et al., 2005). Οπφηε ελψ κέρξη πξφζθαηα δηλφηαλ έκθαζε
θπξίσο ζηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε πξνζβαζηκφηεηα ζηα παλεπηζηεκηαθά
ηδξχκαηα, ηψξα πηα πνπ αξηζκφο ησλ εθπαηδεπφκελσλ απφ απφζηαζε έρεη δηεπξπλζεί
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θαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε έκθαζε πηα δίλεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο (Jung, 2005).
Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο δηεζλείο νξγαληζκνί
φπσο ην Commonwealth of Learning (COL) θη ε UNESCO έρνπλ δεκνζηεχζεη
νδεγίεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.
Σαπηφρξνλα θάπνηεο έξεπλεο πάλσ ζην ζρεηηθφ ζέκα απνδεηθλχνπλ ην δηεζλέο
ελδηαθέξνλ αιιά θαη ηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ
αληηθεηκέλνπ. ε φ,ηη αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηε δηδαζθαιία θαη
κάζεζε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε νη δεκνζηεχζεηο είλαη αθφκα ιηγφηεξεο. ηα
πεξηζζφηεξα βέβαηα άξζξα αλαθέξεηαη σο θνκβηθφ θνκκάηη ελφο επξχηεξνπ
κεραληζκνχ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζ’ έλα παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα (Jae-Woong,
2009, Jung, 2005). Αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή πιηθνχ, ηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ, ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ
ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, θαζψο επίζεο θαη δείθηεο/θξηηήξηα πνηφηεηαο
ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν,
ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ απφ θνηλνχ ηε ζπλνιηθφηεξε εκπεηξία ηνπ
εθπαηδεπφκελνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Kirkpatrick, 2005).
Σηόσοι
Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο έρεη σο ζηφρν κέζα απφ θνηλή ζπλαίλεζε θαη
ζπλεξγαζία ηε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ ζα ελζαξξχλνπλ θαη ζα σζνχλ
πξνο δηαξθή θαη άκεζε βειηίσζε (quality enhancement/ improvement) ηε δηαδηθαζία
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Σαπηφρξνλα απηή ε βειηίσζε ζα παξαθνινπζείηαη, ζα
θαηαγξάθεηαη θαη ζα αμηνινγείηαη. Όπσο θαη ζηε δηαθήξπμε ηεο Ληζζαβφλαο (2007)
επηζεκαίλεηαη, ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε κηαο θνπιηνχξαο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε
δίλνληαο έκθαζε ζηελ επηηπρία θαη φρη ζηελ απνηπρία αλαδεηθλχνληαο θαη
αληαιιάζζνληαο θαιέο πξαθηηθέο.
Καζψο ε δηδαθηηθή πξάμε ζηνρεχεη πάληα ζηα θαιχηεξα δπλαηά καζεζηαθά
απνηειέζκαηα, έλαο λένο πξνζαλαηνιηζκφο πνπ δηαθαίλεηαη είλαη ε έκθαζε πνπ
δίλεηαη ζηελ θαηαγξαθή δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ πξαθηηθψλ κε απνδείμεηο
(Birzea, Cecchini, Harrison, Krek & Spajic-Vrkas, 2005). Καζψο νη εθπαηδεπηηθνί ζα
εμνηθεηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο, φπσο ε παξαηήξεζε
αιιά θπξίσο ε αλαδήηεζε απνδείμεσλ, ζα πξνρσξνχλ ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ
θαζεκεξηλνχ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ κε κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε. Θα
θνηλνπνηνχληαη θαιέο πξαθηηθέο θαη ζα αλαδεηθλχνληαη ηα πην απνηειεζκαηηθά θαη
ιεηηνπξγηθά κεζνδνινγηθά εξγαιεία. Θα αληηκεησπίδνληαη απφ θνηλνχ κε βάζε ηελ
εκπεηξία θαη ηελ πξάμε νη δπζθνιίεο κέζα ζ’ έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο, ζχκπξαμεο
φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε δηδαθηηθή / καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθή κε ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζα πξέπεη
λα δίλεηαη απφ ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν (εθπαηδεπφκελνπο, εθπαηδεπηέο, γνλείο,
εξγνδφηεο θ.α.) θαη κε βάζε απηή λα δηακνξθψλνληαη πξνγξάκκαηα, καζήκαηα,
δηδαθηηθφ πιηθφ. Όπσο θη ν Jung (2005: 83) επηζεκαίλεη ηα πνιππιεζέζηεξα δηεζλψο
παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα εμ απνζηάζεσο
ζπνπδέο ζέηνπλ σο θπξίαξρν ζηφρν ηελ απηνβειηίσζή ηνπο θαη ηελ απφδνζε
ινγαξηαζκνχ γηα πεπξαγκέλα πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν.
εκαληηθφο ζηφρνο ηέινο ησλ παλεπηζηεκίσλ δηεζλψο είλαη θαη ν πςειφο βαζκφο
ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε απφ ηε
δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Ο εθπαηδεπφκελνο ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν θαη
κε βάζε απηφλ δηακνξθψλεηαη ην αλάινγν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (Ληνλαξάθεο, 2001),
πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη επίζεο απφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ
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εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (θαηαλνκή εξγαζηψλ θαη εμεηδίθεπζε είλαη ην θιεηδί γηα ηελ
επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ) πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε ιεπηνκεξή έιεγρν κε ζηφρν ηελ
ηθαλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Coomaraswamy, Rama & Hope, 2009). Ζ
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηελ εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ Elhers (2004), πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε θνηηεηή πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ελδπλακψζεη θαη λα
ηνλ δηεπθνιχλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
Μεθοδολογία
Δλψ δηαθαίλνληαη θάπνηνη θνηλνί γεληθά ζηφρνη ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα πνπ πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απφ
απφζηαζε, πηνζεηνχληαη σο ηψξα δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο (Sucatti at al., 2007).
Γηα παξάδεηγκα o Jae-Woong (2009) πεξηγξάθεη δπν αληηπαξαηηζέκελεο πξνζεγγίζεηο
ζην ζέκα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζ’ έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ε κηα κε
εκθαλείο επηξξνέο απφ ηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν (management-oriented approach), ελψ
ε άιιε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν (education-oriented approach) ζε άκεζε ζχλδεζε
θαη ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηακνξθψλνληαη θάπνηνη δείθηεο / θξηηήξηα πνηφηεηαο ζε
δηάθνξνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, νπφηε θαη ζηε
δηδαζθαιία θαη κάζεζε, θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο κε βάζε θάπνηα θιίκαθα
δηαβάζκηζεο λα δηαπηζησζεί ε πξφνδνο θαη ν βαζκφο πξαγκάησζεο ησλ δεηνχκελσλ
ζηνηρείσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε βέβαηα ηαθηηθή δέρεηαη ηελ έληνλε θξηηηθή πσο εζηηάδεη
ζε πνζνηηθά δεδνκέλα θαη πνιιέο θνξέο μεθεχγνπλ βαζηθά ζεκεία πνπ κηα πνηνηηθή
έξεπλα δελ αγλνεί.
ε θάπνηα παλεπηζηήκηα πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα απφ απφζηαζε ζπνπδέο
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θάπνηα θξηηήξηα / δείθηεο γηα ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο γηα
παξάδεηγκα ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ε θαζνδήγεζή ηνπο. ηα
πεξηζζφηεξα φκσο παλεπηζηήκηα δελ έρεη αλαπηπρζεί θάπνην μερσξηζηφ ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αιιά πηνζεηνχλ ηα
ίδηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε (Jung, 2005). Ο
Oliver (2005: 183) επηζεκαίλεη πσο ε κεζνδνινγία δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηε
δηδαζθαιία θαη κάζεζε κπνξεί λα είλαη θνηλή, αθφκα θαη κε ηε ζπκβαηηθή
εθπαίδεπζε ζε θάπνηα ζεκεία, αθνχ ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο δελ έρεη λα θάλεη κε ηα
δηαζέζηκα εξγαιεία, αιιά κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί
ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ
ιεηηνπξγηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη πάλησο
απαξαίηεην λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα εθηηκεζνχλ ζηε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο
πνηφηεηαο ηα μερσξηζηά, ηα δηαθνξεηηθά εθείλα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα εμ
απνζηάζεσο πεξηβάιινλ κάζεζεο (Kilfoil, 2005).
Κάπνηεο δεκνθηιείο κέζνδνη πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε
πεξηιακβάλνπλ:
 Δζσηεξηθή εθπαίδεπζε - επηκφξθσζε (ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα, on-line
καζήκαηα θ.α.) θαη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο γηα ηνπο δηδάζθνληεο.
 πκκεηνρή ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα.
 πλερή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ
(αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ, δηδαθηηθψλ επηινγψλ θαη ζηξαηεγηθψλ,
καζεκάησλ)
 αθή πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ελφο καζήκαηνο (κηα νκάδα
εηδηθψλ ζα ζρεδηάζεη έπεηηα απφ πηινηηθέο εθαξκνγέο θαη αιιαγέο ηελ
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εθαξκνγή ελφο καζήκαηνο, ελψ κηα άιιε νκάδα ζα εηνηκάζεη ην απαξαίηεην
δηδαθηηθφ πιηθφ πάληα κε βάζε ηηο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο).
 πκκεηνρή εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ θπξίσο ζε φ,ηη
αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ επηινγή θη εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, καζεκάησλ, ζηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπφκελσλ
(Jung, 2005).
 Κνκβηθφ ζεκείν ζηε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαηέρεη ε
αμηνιφγεζε. Μέζα απ’ απηή κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ
είλαη δχζθνιν λα απνηππσζνχλ κε πνζνηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία. Ζ
αμηνιφγεζε κπνξεί λα αλαδείμεη ηα αδχλακα αιιά είλαη θαιφ λα επηδηψθεη
θπξίσο ηελ αλάδεημε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ζηνπο κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο
ηεο πνηφηεηαο ζ’ έλα δηδαθηηθφ αληηθείκελν (π.ρ. ην κάζεκα ηεο ρεκείαο), έλα
πξφγξακκα ζπνπδψλ, έλα ζέκα γεληθφηεξν ζηελ εθπαίδεπζε (π.ρ. ε ρξήζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε), ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ή ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ή θαη ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο
(Costes & al, 2008).
Σν ENQA (2010) πάλησο δηεπθξηλίδεη πσο ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο
πνηφηεηαο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη ηαπηφρξνλα είλαη
απηά πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο
πνηφηεηαο. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο βέβαηα κέζα ζηελ ηάμε δελ είλαη κηα
κεραληζηηθή θαη γξακκηθή δηαδηθαζία, αληίζεηα βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ν δηαξθήο
αλαζηνραζκφο θαη ε βειηίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ.
Θέμαηα / πποβλημαηιζμοί
ηηο σο ηψξα πξνζπάζεηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζε
παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα πνπ πξνζθέξνπλ εμ απνζηάζεσο καζήκαηα θάλεθαλ
θάπνηα αδχλαηα ζεκεία ή έζησ θάπνηα ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε
έκθαζε θαη πξνζνρή. Έλα ζέκα πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ε ζπλαίλεζε θαη ζπλεξγαζία
φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
ηεο πνηφηεηαο ζε θάζε ηνκέα. ηφρνο είλαη θπξίσο ε δηαξθήο ζπλεξγαηηθή θαη
επηθνηλσληαθή βειηίσζε θη φρη απιά κηα αληαγσληζηηθή αλάδεημε ηεο αξηζηείαο ή ε
ινγνδνζία, αθνχ ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ειινρεχεη ν θίλδπλνο έκθαζεο ζε ζεκεία
πνπ απιψο ζα ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ έρνπλ ηεζεί σο
ζεκαληηθά παξαβιέπνληαο φκσο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πνπ είηε δηέθπγαλ ηεο
πξνζνρήο είηε είλαη δχζθνιν λα κεηξεζνχλ θαη λα απνηππσζνχλ πνζνηηθά ή
αξηζκεηηθά. Δπηπιένλ νη ζηφρνη ινγηθνί θαη εθηθηνί, νη θαηαγξαθέο θη νη αμηνινγήζεηο
ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη θαη λα είλαη απιά δηαηππσκέλεο θαη κε ηξφπν
θαηαλνεηφ ζε φινπο (Coomaraswamy, Rama & Hope, 2009, Kilfoil, 2005).
Τάζειρ
Κάπνηεο ηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηελ εμ απνζηάζεσο παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε
κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηα εμήο ζεκεία:
Δπξχηεξα ζηελ επξσπατθή παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, είηε ζε ζπκβαηηθά είηε ζε απφ
απφζηαζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, ζηα πιαίζηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ
παξερφκελε εθπαίδεπζε δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε αληαιιαγήο ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ,
ηδεψλ θαη κεζνδνινγηψλ κε βάζε θάπνηνπο θνηλνχο ζηφρνπο θαη ζπλεξγαζίεο
(Καξαηδηά-ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 2007), φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ
πξαγκάησζε θάπνησλ αξζξσηψλ κνληέισλ ζπνπδψλ (Jung, 2005).
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Γίλεηαη έκθαζε ζηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη απνινγηζκφ δηδαθηηθψλ θαη
καζεζηαθψλ πξαθηηθψλ κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Birzea, Cecchini, Harrison, Krek &
Spajic-Vrkas, 2005).
Μεγάιε ζεκαζία δίλεηαη θαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο
ζρεηηθά κε ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο (ENQA, 2010) έηζη
φπσο απνηππψλεηαη κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα θαη αμηνινγήζεηο ηεο δηδαθηηθήο
πξάμεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηδαθηηθήο / καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζπλνιηθήο
εκπεηξίαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ (Coomaraswamy, Rama &
Hope, 2009).
Σςμπεπάζμαηα
Μηα πξψηε γεληθή δηαπίζησζε είλαη αλάγθε γηα αληηθεηκεληθή θαη αμηφπηζηε κέηξεζε
ηεο πνηφηεηαο (Oliver, 2005). Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο έρεη θαηά θαηξνχο
θαηεγνξεζεί πψο δίλεη έκθαζε ζε πνζνηηθέο απνηππψζεηο παξαβιέπνληαο
ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πνπ δελ κπνξνχλ κε ηέηνην ηξφπν λα απνδνζνχλ. Σν
δεηνχκελν ινηπφλ είλαη λα δηακνξθσζνχλ ηα πιαίζηα εθείλα πνπ ζα επηηξέπνπλ λα
αμηνινγεζνχλ θαη νη παξάκεηξνη πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα απνδνζνχλ πνζνηηθά.
Πηζαλφλ ε ζχκπξαμε ηεο δηαδηθαζίαο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο (πνζνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά) θαη ηεο αμηνιφγεζεο (πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά) κπνξεί λα δψζεη
πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θη απηφ κπνξεί λα είλαη έλα
ζέκα πξνο κειινληηθή δηεξεχλεζε.
ίγνπξα ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφ επξχηεξεο
απνδνρήο δηακφξθσζε πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ / δεηθηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε δηαξθψο
απμαλφκελε απνηχπσζε θαη πξνβνιή θαιψλ πξαθηηθψλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο
ζηελ δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Τπάξρεη έλα ελδηαθέξνλ ζπλερψο απμαλφκελν απφ ηε
δηεζλή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, αιιά ρξεηάδεηαη
πνιιή εξεπλεηηθή δνπιεηά αθφκα ηνπιάρηζηνλ ζην θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο, πνιχ πεξηζζφηεξν δε ζε επίπεδν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηελ εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.
Έηζη θη αιιηψο νη θαιέο πξαθηηθέο γίλνληαη θαιχηεξεο θαη ηα δεδνκέλα δηαξθψο
κεηαβάιινληαη, νπφηε είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο δηεξεχλεζε θη ν αλαζηνραζκφο
πάλσ ζε κεζνδνινγίεο θαη πξαθηηθέο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηε δηδαζθαιία θαη
κάζεζε, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ζηφρσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ηερληθψλ θαη ησλ
κέζσλ, ε αληαιιαγή ζε δηεζλέο επίπεδν ηδεψλ θαη κεζνδνινγηψλ, ε ρξήζε πνηθίισλ
κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ δηαθσηίδνπλ θαη πξνζεγγίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απφ
λέεο νπηηθέο γσλίεο δηακνξθψλνληαο λέεο πξννπηηθέο, λέα καζεζηαθά πεξηβάιινληα
πνπ ζα πξνζθέξνπλ φιν θαη πην πνηνηηθέο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο εκπεηξίεο.
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