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Abstract
The difference of the educational staff role in Open Universities, which usually comes
from conventional education, leads to the need of changes in existing conceptions.
This paper aims to study the methodology of the educational staff development that
could support and implement such changes. In these terms, we present two case
studies concerning educational staff development in Open Universities of India and
South Africa. Afterwards we present instructional design, development and evaluation
of workshops after 30 years of implementation in staff development. The workshops
dynamic could modify existing perceptions and attitudes
Keywords: Staff development, staff training, Open Universities, workshops
Πεξίιεςε
Η δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ Αλνηθηώλ
Παλεπηζηεκίσλ, ην νπνίν πξνέξρεηαη θπξίσο από ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε
ζπλεπάγεηαη ηελ αλαγθαηόηεηα κεηαβνιώλ ζε ξηδσκέλεο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο.
Οη κεηαβνιέο απηέο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ηε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, ηε κνξθή θαη ηε κεζνδνινγία ηεο νπνίαο εξεπλνύκε
ζε απηό ην άξζξν. ην πιαίζην απηό, παξνπζηάδνπκε δπν κειέηεο πεξίπησζεο γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ησλ Αλνηθηώλ
Παλεπηζηεκίσλ ηεο Ιλδίαο θαη ηεο Νόηηαο Αθξηθήο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε
ζπλνιηθά ηελ έλλνηα ησλ workshops, κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηε δηαδηθαζία
επηκόξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ Αλνηθηώλ Παλεπηζηεκίσλ, όπσο
δείρλνπλ ηα 30 ρξόληα αμηνπνίεζήο ηνπο. Αλαδεηθλύεηαη ε κεζνδνινγία ζρεδίαζεο,
αλάπηπμεο θαη αμηνιόγεζεο θαη ηειηθά ε αμία ελόο workshop, ηνπ νπνίνπ ε δπλακηθή
κπνξεί λα κεηαβάιιεη πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο.
Λέμεηο-θιεηδηά: Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθνύ
πξνζσπηθνύ, Αλνηθηά Παλεπηζηήκηα, workshops
‘αο ρηίζνπκε καδί’

1. Εηζαγσγή
Έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηό επηζηεκόλσλ θαη αθαδεκατθώλ πνπ απνηεινύλ ην
δηδαθηηθό πξνζσπηθό ησλ Αλνηθηώλ Παλεπηζηεκίσλ πξνέξρεηαη από ηε ζπκβαηηθή
εθπαίδεπζε. Γηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία ζην επηζηεκνληθό ηνπ πεδίν, αιιά ζηεξείηαη
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εκπεηξίαο θαη ελεκέξσζεο ζε δεηήκαηα εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο θαη νξγάλσζεοιεηηνπξγίαο ησλ Αλνηθηώλ Παλεπηζηεκίσλ. Με ηε ζπζηεκαηηθε ππνζηήξημε ηνπ
δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, ν αθαδεκατθόο δάζθαινο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνβάιιεη
πεπνηζήζεηο ηνπ παξειζόληνο θαη λα είλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο θαζεγεηήοζύκβνπινο ζηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. ην άξζξν απηό
παξνπζηάδνπκε ζηηο δπν πξώηεο ελόηεηεο, δπν κειέηεο πεξίπησζεο αληίζηνηρα γηα
ηελ ππνζηήξημε ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ησλ Αλνηθηώλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο
Ιλδίαο θαη ηεο Νόηηαο Αθξηθήο. πλερίδνληαο ζηελ ηξίηε ελόηεηα παξνπζηάδνπκε ηελ
έλλνηα ησλ workshops, αλαδεηθλύνληαο ηε κεζνδνινγία ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο θαη
αμηνιόγεζεο θαη ηειηθά ηελ αμία ηνπο κεηά από 30 ρξόληα εθαξκνγήο ηνπο. ηελ
ηειεπηαία ελόηεηα ηνπ άξζξνπ απνηππώλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ
από ηε κειέηε απηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ ζην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ Αλνηθηώλ Παλεπηζηεκίσλ.
2. Η εκπεηξία ηνπ Indira Gandhi National Open University
Οη κνξθέο ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Indira Gandhi National
Open University θαηαγξάθνληαη από ηνλ Koul (1998) ζην άξζξν ηνπ Pro-active staff
development, the Indira Gandhi National Open University experience θαζώο επίζεο
θαη νη κέζόδνη αληηκεηώπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πνξεία.
2.1 Μνξθέο ππνζηήξημεο
Σν Indira Gandhi National Open University (IGNOU) ηδξύζεθε ην 1985 θαη ην ηκήκα
ηνπ Division of Distance Education (DDE) ην 1986, κε ζθνπό ηελ παξνρή αλάπηπμεο,
ππνζηήξημεο θαη επηκόξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ πξνζσπηθνύ. Η παξνρή
επηκόξθσζεο ιεηηνύξγεζε ζε 3 επίπεδα:
 ζύληνκα πξνγξάκκαηα γηα ηηο άκεζεο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ,
 πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κέζεο δηάξθεηαο γηα ην κόληκν πξνζσπηθό κε ηε
κνξθή κηαο ζεηξάο εξγαζηεξίσλ (workshops),
 καθξνρξόληα εθπαίδεπζε.
Σν πξώην πξόγξακκα καθξνρξόληαο εθπαίδεπζεο ήηαλ ην Postgraduate Diploma in
Distance Education, πνπ ιεηηνύξγεζε πηινηηθά ην 1987 κε 900 δηδαθηηθέο ώξεο
(study hours) θαη 5 ζεκαηηθέο ελόηεηεο:
 Αλάπηπμε θαη Φηινζνθία ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο (εμΑΔ)
 Δθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο
 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο
 Γηαρείξηζε εμΑΔ
 Σερλνινγία Δπηθνηλσλίαο γηα ηελ εμΑΔ
Αθνινύζεζε ην δεύηεξν πξόγξακκα καθξνρξόληαο εθπαίδεπζεο MA (Distance
Education), ην νπνίν κπνξνύζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ κόλν όζνη είραλ ζπκπιεξώζεη
επηηπρώο ην Postgraduate Diploma κε 900 αθόκε δηδαθηηθέο ώξεο θαη 5 ζεκαηηθέο
ελόηεηεο:
 Αλάπηπμε αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηελ εμΑΔ
 Έξεπλα γηα ηελ εμΑΔ
 Οηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ζηελ εμΑΔ
 Δπηκόξθσζε πξνζσπηθνύ
 Δξεπλεηηθή εξγαζία ζε θάπνηα επηιεγκέλε ελόηεηα
Κάζε πξόγξακκα δηέζεηε εθπαηδεπηηθό πιηθό κειέηεο ζπκπεξηιακβαλόκελσλ
νπηηθναθνπζηηθώλ πξνγξακκάησλ, γξαπηώλ εξγαζηώλ, δηδαθηηθώλ / ζπκβνπιεπηηθώλ
ζπλαληήζεσλ θαη 180 ώξεο κειέηεο έθαζην.
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Στήμα 1: Επιμόρυωση προσωπικού Indira Gandhi National Open University

2.2 Πξνζπεξλώληαο ηα εκπόδηα
Η εκπεηξία ηεο επηκόξθσζεο ζην DDE έδεημε όηη ηα ζύληνκεο δηάξθεηαο
πξνγξάκκαηα δελ ήηαλ από κόλα ηνπο αξθεηά λα κεηακνξθώζνπλ θάζε ζπκβαηηθό
δάζθαιν ζε έλαλ απνηειεζκαηηθό θαζεγεηή-ζύκβνπιν θαη όηη θάζε αθαδεκατθόο δελ
είλαη θαηάιιεινο λα εξγάδεηαη ζηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε
(ΑεμΑΔ). To DDE θαηέγξαςε κηα πεξίνδν ζπγθξνύζεσλ θαη έλα ζύλνιν εκπνδίσλ
από ξηδσκέλεο πεπνηζήζεηο πνπ έπξεπε λα κεηαβιεζνύλ.
Αξρηθό εκπόδην απνηέιεζε ν αθαδεκατθνο ειηηηζκόο: ηα εξγαζηήξηα δελ άζθεζαλ
έιμε ζηνπο αθαδεκατθνύο θαζεγεηέο επεηδή πίζηεπαλ όηη ην θύξνο ηνπο (status) δελ
ηνπο επέηξεπε λα επηκνξθσζνύλ από ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ζπρλά λεόηεξνπο. Μεηά
από κηα πεληαεηία ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ επηηεύρζεθε ε εζεινληηθή
παξαθνινύζεζή ηνπο κε αιεζηλή δέζκεπζε από ηνπο θαζεγεηέο. Απαηηήζεθε αξθεηά
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα γηα λα απνδείμεη ζηνπο θαζεγεηέο νηη ηα εξγαζηήξηα έρνπλ
ηε δπλαηόηεηα λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ εληάζεσλ, ζηελ απνηειεζκαηηθή
ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο θεξδίδνληαο πιηθό θαη αλζξώπηλν δπλακηθό, ρξόλν θαη
ελέξγεηα. ην DDE δηαπίζησζαλ νηη απαηηνύληαη ππνκνλή θαη ρξόλνο, γλώζε θαη
δεμηόηεηεο ώζηε λα βξεζνύλ νη θαηάιιειεο ιύζεηο ζηελ επηκόξθσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ.
Έλα άιιν εκπόδην ήηαλ ε πεπνίζεζε ησλ αθαδεκατθώλ γηα ηελ κνλαδηθόηεηα ηνπ
πεδίνπ (uniqueness of the discipline). Οη θαζεγεηέο ζεηηθώλ επηζηεκώλ ππνζηήξηδαλ
όηη «Οη “κεραληθέο πξνζεγγίζεηο” ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ κπνξνύλ λα
εθαξκνζηνύλ ζηηο αλζξσπηζηηθέο ή ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο - πεξηνρέο όπνπ
πξνζθέξνληαη ηα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα εμΑΔ - αιιά δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο
ζε εμεηδηθεπκέλα πεδία». Αληίζεηα νη θαζεγεηέο πξνεξρόκελνη από αλζξσπηζηηθέο
ζρνιέο ζεσξνύζαλ όηη εζηηάδνπλ ζηνλ πινπξαιηζκό θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη νη
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“κεραληθέο πξνζεγγίζεηο” δελ ζα είλαη απνηειεζκαηηθέο, αιιά θαηαιιειόηεξεο γηα
ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. Οη “δηαθσλίεο” απηέο μεπεξάζηεθαλ εκπιέθνληαο θαζεγεηέο
δηαθνξεηηθώλ ζρνιώλ ζε νκαδηθά ζέκαηα ώζηε λα αλαγλσξίζνπλ όηη νπζηαζηηθά όινη
εκπιέθνληαη ζηα Παηδαγσγηθά αλεμάξηεηα από ην πεδίν. Πξσηαξρηθά είλαη
“δάζθαινη” θαη ηα αμηώκαηα ηεο δηδαθηηθήο είλαη ίδηα αλεμάξηεηα από ην γλσζηηθό
πεδίν.
Η ηξίηε πεπνίζεζε πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί ήηαλ όηη «κόλν ε δσληαλή
δηδαζθαιία πξνθαιεί ηε δεκηνπξγηθόηεηα». Οη επηκνξθνύκελνη θαζεγεηέο έπξεπε λα
πεηζζνύλ: όπσο νη δηδαθηηθέο δηαδξάζεηο ζηελ ηάμε νδεγνύλ ζε δεκηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο αληίζηνηρα ν εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ πιηθνύ έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα ππνθαηαζηήζεη απηέο ηηο δηαδξάζεηο ζηα εμΑΔ πξνγξάκκαηα.
Δκπιέθνληαο ην πξνζσπηθό ζε όια ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο κηαο ζεκαηηθήο ελόηεηαο
θαη ηνπ πιηθνύ ηεο, πξνεηνηκάδνληαο ηηο κνλάδεο ηνπ πιηθνύ κε απνηειεζκαηηθέο
επεμεγήζεηο, παξαδείγκαάηα θαη ζαθείο απεηθνλίζεηο απνδείρζεθε όηη ην εηδηθά
ζρεδηαζκέλν πιηθό ηεο εμΑΔ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα εμίζνπ δεκηνπξγηθή εκπεηξία
κε κηα δσληαλή δηδαθηηθή δηάδξαζε.
Σν 1993 ην DDE αλαβαζκίζηεθε ζην STRIDE (Staff Training and Research Institute
of Distance Education), ην νπνίν εθηόο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο επηκόξθσζεο ηνπ
πξνζσπηθνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ πνπ νδεγνύλ ζε πηπρία, ελέιαβε θαη ηελ
πξνώζεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο γηα ηελ εμΑΔ. Η ζπκβνιή ηνπ IGNOU ζηελ
επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ήηαλ ηόζν πςειή ώζηε ην 1994, ε Κνηλνπνιηηεία ηεο
Μάζεζεο COL (Commonwealth of Learning) ζεώξεζε ην IGNOU σο COL - «θέληξν
αξηζηείαο» ζε ζέκαηα αλάπηπμεο πξνζσπηθνύ. Οη εκπεηξνγλώκνλεο ηεο COL
επηβεβαίσζαλ ηε ρξεζηηθόηεηα θαη ηε ζρεηηθόηεηα ησλ δπν καθξνρξνλίσλ
πξνγξακκάησλ πέξα από ην πιαίζην ηεο ρώξαο (Ιλδίαο).
3. Επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηώλ
ζην Παλεπηζηήκην UNISA ηεο Νόηηαο Αθξηθήο
Μεηά ηηο ηζηνξηθέο εθινγέο ηνπ 1994 ε εθπαίδεπζε ηεο Νόηηαο Αθξηθήο
πξνζαλαηνιίζηεθε ζηηο αλάγθεο κηαο άκεζεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Ωο
πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηέζεθε ε ππνζηήξημε ησλ πνιηηώλ λα «εθηηκήζνπλ» ηε δηα βίνπ
εθπαίδεπζε, λα έρνπλ πξόζβαζε θαη επηηπρή νινθιήξσζε ζε απηή θαζώο θαη
κόξθσζε πςειήο πνηόηεηαο. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ην 1997 απνθάζηζε λα παξέρεη
ζπλερή εθπαίδεπζε κε παξαδνζηαθέο εθπαηδεπηηθέο εμ απνζηάζεσο θαη κηθηέο
ππεξεζίεο, δηαζέζηκεο ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Σν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό
έπξεπε λα απνθηήζεη λέεο καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο
θαη λα αλαπηύμεη δηαπξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε
πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθώλ θνηηεηώλ θαη ηε δηαρείξηζε δπζθνιηώλ ή επίιπζε
πξνβιεκάησλ.
Η επηκόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηώλ ζην
Παλεπηζηήκην UNISA ηεο Νόηηαο Αθξηθήο θαηαγξάθεηαη από ηνπο Rhandell & Bitzer
(1998) ζην άξζξν ηνπο ‘Staff development in support of effective student learning in
South African distance education’.
Γπν πξσηνπνξηαθά θαη επέιηθηα πξνγξάκκαηα πνπ θάλεθε λα έρνπλ ηε δπλακηθή ηεο
κεηαθεξζηκόηεηαο, είλαη ην RBL Career Prep (Resource-Based Career Preparation
programme) πνπ πξνζθέξζεθε ην 1996 από ην University of Free State θαη ην ABET
(Adult Basic Education and Training) πνπ πξνζθέξζεθε ην 1995 από ην ABET
Institute ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νόηηαο Αθξηθήο (UNISA). Σα δπν απηά
πξνγξάκκαηα απνηεινύλ εγρεηξήκαηα πνπ ππνδεηθλύνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
ζσζηά ζρεδηαζκέλα εμΑΔ πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε απνηειεζκαηηθή
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κάζεζε. ύκθσλα κε ηηο Rhandell & Bitzer (1998) ζην άξζξν ηνπο „Staff
development in support of effective student learning in South African distance
education’, ε αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ αθνινύζεζε ηνπο εμήο
άμνλεο:
 ζρεδηαζκόο θαηαιιήισλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο
 κεηαβνιή „ξηδσκέλσλ αληηιήςεσλ‟ ηνπ πξνζσπηθνύ
 ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνύ λα ππνζηεξίμεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε
3.1 Σρεδηάδνληαο ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο
Σν SAIDE (South African Institute for Disatnce Education) ζπληνλίδεη ηελ
δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό κπνξεί λα ζπλαληεζεί γηα λα
κνηξαζηεί ηηο εκπεηξίεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη λα αιιειεπηδξάζεη. Οη δηαπαλεπηζηεκηαθέο νκάδεο ππνζηήξημεο έρεη απνδεηρζεί νηη είλαη ρξήζηκεο ζηελ
ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ζηελ ζπλεξγαηηθή επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ. Μηα αθόκα επηηπρήο πξαθηηθή είλαη ηα εηδηθά ζεκηλάξηα από
εκπεηξνγλώκνλεο ησλ ζπζηήκαησλ ππνζηήξημεο κάζεζεο, όπνπ νη θαζεγεηέο
θάλνληαο έλα πεξίγξακκα ηνπ δηθνύ ηνπο εμεηδηθεπκέλνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη
ηνπ ηξέρνληνο ζεκείνπ αλάπηπμήο ηνπ, ιακβάλνπλ ζηνρεπκέλε θαζνδήγεζε ζηνλ
ζρεδηαζκό ησλ επόκελσλ βεκάησλ.
3.2 Μεηαβάιινληαο ηηο “ξηδσκέλεο αληηιήςεηο” ηνπ πξνζσπηθνύ
Μηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ απνδείρηεθε
απνηειεζκαηηθή ζην Ννηηναθξηθαληθό πιαίζην είλαη ε εκπινθή ησλ θνηηεηώλ ζηηο
ζπλεδξίεο (sessions) αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ κε ηελ νπηηθή ηεο
κεηαβνιήο ησλ ξηδσκέλσλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθώλ ηνπ πξνζσπηθνύ (Du Plooy
and Steinberg, 1996). ε έλα εξγαζηήξην ηνπ πξνζσπηθνύ κε θνηηεηηθή
αιιειεπίδξαζε, δηαπηζηώζεθε νηη νη πξνζσπηθέο ζεσξήζεηο ησλ θαζεγεηώλ
επεξεάζηεθαλ από ηηο εξκελείεο ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ. Δπηπξόζζεηα, νη
θαζεγεηέο επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζε πξνβιήκαηα ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηνπο
ρξόλνπο παξάδνζεο ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ θαη ηνλ ειιεηπή ζρεδηαζκό ησλ
Θεκαηηθώλ Δλνηήησλ.
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Σρήκα 2: Επηκόξθσζε πξνζσπηθνύ εμΑΕ ζηε Νόηηα Αθξηθή

Αληίζηνηρα νη θνηηεηέο άιιαμαλ ξηδηθά ηε ζηάζε ηνπο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
ζπκπιεξσκαηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κεηά ηελ ελεκέξσζε πνπ είραλ γηα ηνλ
εηδηθό ζρεδηαζκό ηνπ ώζηε λα ππνζηεξίδεη ηελ αηνκηθή ηνπο κάζεζε. Οη
αιιειεπηδξάζεηο απηέο απνηεινύλ ηε βάζε ησλ ζπδεηήζεσλ ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ
πξνζσπηθνύ θαη ζπκβάιινπλ ζηνλ πξνδηνξηζκό θνηλώλ πξνβιεκάησλ θαη ζηνλ
θαζνξηζκό θαηαιιήισλ αληηδξάζεσλ. Μηα δνκεκέλε δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία απηήο
ηεο κνξθήο ελζαξξύλεη ηελ βαζκηαία κεηαθίλεζε από ηελ δαζθαινθεληξηθή ζηελ
καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
3.3 Εληζρύνληαο ην πξνζσπηθό λα ππνζηεξίμεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε
Έλα κεγάιν πξόβιεκα ησλ εμΑΔ θαζεγεηώλ ηεο Ν. Αθξηθήο είλαη ε έιεηςε
εκπηζηνζύλεο ησλ θνηηεηώλ λα αλαιάβνπλ ηελ επζύλε ηεο αηνκηθήο ηνπο κάζεζεο.
Σα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ
δξαζηεξηόηεηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ παξνρή θηλήηξσλ θαη ζηελ δεκηνπξγία
θνηηεηώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ απηόλνκα ζε ζέκαηα κάζεζεο. To RBL Career Prep
πξνηείλεη κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ νηθνδόκεζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ θνηηεηώλ θαη
κάιηζηα κηα από ηηο ηέζζεξηο Θεκαηηθέο Δλόηεηέο ηνπ, εζηηάδεη ζηελ απόθηεζε
δεμηνηήησλ κειέηεο γηα Παλεπηζηεκηαθή Δθπαίδεπζε.
Η αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνύ απνηέιεζε έλαλ θξίζηκν παξάγνληα ζηε θάζε ησλ
κεγάισλ κεηαβνιώλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηε Ν. Αθξηθή. Απνηέιεζε ηελ ώξα ηνπ
„Masakhanne‟ κηα ιέμε ησλ Xhosa Zulu πνπ ζεκαίλεη ‘αο ρηίζνπκε καδί’.
4. Ο ξόινο ησλ Workshops ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνύ
Ο Rowntree D. (1998) κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ ζεσξεί νηη θάζε πξόγξακκα
αλνηθηήο θαη επέιηθηεο κάζεζεο είλαη αλαγθαίν λα αλαπηύζζεη κηα ζηξαηεγηθή
αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνύ, ε νπνία ζα μεθηλάεη κε ηε δεκηνπξγία ζεηηθνύ θιηκαηνο
γηα ην πξόγξακκα θαη ζα εμειίζζεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηά ηνπ. εκαληηθή παξάκεηξνο
απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε νξγάλσζε Workshops. Σα Workshops (Εξγαζηήξηα)
δελ είλαη ην Α θαη ην Ω ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνύ, είλαη κηα παξάκεηξνο
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κεηαμύ ησλ ππνινίπσλ, αιιά θαηά ηνλ Rowntree ε πιένλ νπζηώδεο. Αθνινπζνύλ νη
πξνηάζεηο ηνπ κεηά από 30 ρξόληα εκπεηξίαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε Workshops.
4.1 Τη είλαη ηα Workshops;
Ο όξνο „Workshops‟ ζεκαίλεη θάηη δηαθνξεηηθό από ηηο δηαιέμεηο, ηηο παξνπζηάζεηο
αθόκα θαη ηα ζεκηλάξηα. Καηά ηε γλώκε ηνπ Rowntree:
 Ο ζηόρνο ηνπο δελ είλαη κόλνλ ε αλάπηπμε ηεο γλώζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ αιιά
θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ ηθαλνηήηώλ ηνπο εθόζνλ νη ζπκκεηέρνληεο
ελεξγνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν όηαλ αζρνινύληαη κε θάπνηεο ζπληζηώζεο ηεο
εξγαζίαο ηνπο.
 ηεξίδνληαη ζηε δηεθπεξαίσζε θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ („ε εξγαζία‟) παξά
ζηελ παξαθνινύζεζε ελόο νκηιεηή.
 Δζηηάδνπλ ζηελ εκπεηξία ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη όρη ζηε γλώζε ηνπ ζπληνληζηή.
 Γελ είλαη ην όρεκα κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο, αιιά ηεο ζθέςεο κεηαμύ ησλ
ηδεώλ, ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο αληαιιαγήο ησλ
αηνκηθώλ αλαδξάζεσλ.
 Οη ζπκκεηέρνληεο νκηινύλ πνιύ πεξηζζόηεξν από ηνλ ζπληνληζηή (δηπιάζηα θαη
ηξηπιάζηα πεξίπνπ).
 Οη ζπκκεηέρνληεο πξνζδνθνύλ λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα ν έλαο απ΄ηνλ άιινλ
παξά από ηνλ ζπληνληζηή.
 Ο ζπληνληζηήο κπνξεί λα πξνζδνθά λα κάζεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο όζα
πξνζδνθνύλ θαη απηνί απν ηνλ ζπληνληζηή.
 Ο ζπληνληζηήο είλαη ν εκςπρσηήο ζηε κάζεζε, όρη ε πεγή ηεο ζνθίαο - όρη „the
sage on the stage‟ αιιά „the guide on the side’.
 Σα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα θαη νη πξνηεξαηόηεηεο ησλ ζπκκεηερόλησλ
είλαη ηόζν ζεκαληηθά όζν θαη ηνπ ζπληνληζηή.
4.2 Σρεδηάδνληαο έλα Workshop
 ηόρνο ελόο Workshop είλαη λα ππάξρνπλ θαηά κέζν όξν 12 ζπκκεηέρνληεο, αλ
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο. Κάησ από 8 ζπκκεηέρνληεο δελ ππάξρεη ην
απαξαίηεην „ιάδη‟ γηα κάζεζε, πάλσ από 16 ράλνπλ ρξόλν ρσξίο ηελ επηζπκεηή
αληαπόθξηζε.
 Αλαδεηνύκε πξνθαηαβνιηθά ηελ εκπεηξία ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηη πξνζδνθνύλ
από ην εξγαζηήξην.
 Καηαγξάθνπκε θαη αλαθνηλώλνπκε ηνπο ζηόρνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ, ώζηε λα
απνθαζηζηνύλ νη θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο λα
εζηηάζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Αλ επηζπκνύλ ζα δηαπξαγκαηεπηνύλ πξόζζεηνπο
ζηόρνπο ζε απηό ην ζηάδην.
 Δπηηξέπνπκε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δηακνξθώζνπλ ή κεηαβάιινπλ ηνπο
πξνηεηλόκελνπο ζηόρνπο νξγαλώλνληαο κηα πξνθαηαξθηηθή ζπδήηεζε (preworkshop) ή δεηώληαο απάληεζε ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ. Απηό δίλεη ηελ
αίζζεζε ηνπ „αλήθεηλ‟ ζην εξγαζηήξην θαη ίζσο κηα κεγαιύηεξε δέζκεπζε
κάζεζεο απ‟ απηό.
 Δάλ επηζπκνύκε νη ζπκκεηέρνληεο λα ζπδεηήζνπλ έλα ζέκα, ηνπο δεηάκε λα ην
ζθεθηνύλ πξώηα αηνκηθά ή αλά δύν, ώζηε λα έρνπκε κεγαιύηεξε εκπινθή ζηε
ζπδήηεζε.
 Γίλνπκε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εμεηδηθεπκέλα παξαδείγκαηα θαη όρη γεληθεύζεηο.
 ρεδηάδνπκε ην εξγαζηήξην γύξσ από δξαζηεξηόηεηεο πρ. ζπκβνπιεύνληαο ηνπο
θνηηεηέο.
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 Δμαζθαιίδνπκε κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ πρ. εμαηνκηθεπκέλε εξγαζία,
γεληθεπκέλε ζπδήηεζε, εξγαζία αλά 2, αλά 3 θαη πάλσ (syndicate work),
αλαθνξέο ησλ νκαδηθώλ απαληήζεσλ, brainstorming (όινη καδί), παηρλίδηα
ξόισλ (role plays), πξνζνκνηώζεηο εξγαζηαθώλ θαηαζηάζεσλ, ζύληνκεο
παξνπζηάζεηο ηεο ηάμεσο των 5-10 ιεπηώλ από ηνλ ζπληνληζηή ή άιινπο
ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηώληαο πηζαλώο ήρν ή βίληεν.
 Αλαπηύζζνπκε δξαζηεξηόηεηεο γηα ζέκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηα κέζνπ ησλ
εκπεηξηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ.
 Αλ πηεδόκαζηε ρξνληθά λα επεμεξγαζηνύκε όια ηα ζέκαηα, νξγαλώλνπκε κηα
θαηαλνκή ησλ εξγαζηώλ ζε νκάδεο θαη ζρνιηάδνπκε ή ζπδεηάκε όινη καδί ηα
επηκέξνπο πνξίζκαηα ησλ νκάδσλ
 Πξνεηνηκάδνπκε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πιηθό έληππν ή άιιεο κνξθήο θαη
απνθαζίδνπκε πνηό από απηό ζα δνζεί πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ην
εξγαζηήξην. θεπηόκαζηε ηνλ ηξόπν πνπ ζα ζπλδπαζηεί ην πιηθό απηό κε ην
πιηθό ηεο παξνπζίαζήο καο.
 θεπηόκαζηε αλ ρξεηάδεηαη λα ηεζνύλ θάπνηα πξνθαηαξθηηθά ζέκαηα (πρ. λα
έρνπλ πάξεη θάπνηεο ζπλεληεύμεηο θνηηεηώλ ζε δνζέλ εξσηεκαηνιόγην, preworkshop), ηα νπνία ζα αλαπηπρζνύλ πεξαηηέξσ ζην workshop. Απηό
εμαζθαιίδεη έλα θνηλό ζεκείν εθθίλεζεο θαη εμνηθνλνκεί σθέιηκν ρξόλν.
 Τπελζπκίδνπκε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θέξνπλ καδί ηνπο όηη πιηθό κπνξεί λα
ρξεηαζηεί λα επεμεξγαζηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα πρ. ζρέδηα αμηνιόγεζεο
 Καηαγξάθνπκε έλα πεξίγξακκα ηνπ workshop, όπνπ αλαθέξνληαη νη
πξνηεηλόκελνη ζηόρνη, ην απαηηνύκελν πιηθό, νη θάζεηο κε ηε ρξνληθή ηνπο
δηάξθεηα θαη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα θάζε θάζεο.
4.3 Αλαπηύζζνληαο έλα Workshop
 Διέγρνπκε αλ δηαζέηνπκε ην απαξαίηεην πιηθό θαηαγξαθήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ
ησλ νκάδσλ εξγαζίαο.
 Σεξνύκε ην ρξνλνδηάγξακκα, ην νπνίν έρνπκε ζρεδηάζεη.
 Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη θαιό λα θάζνληαη ζε θύθιν ή ηεηξάγσλν ώζηε λα
βιέπνπλ ν έλαο ην πξόζσπν ηνπ άιινπ, όρη ζε γξακκέο. Απηή ε δηάηαμε κπνξεί
λα αιιάμεη όηαλ δεκηνπξγεζνύλ νη νκάδεο.
 θεπηόκαζηε αλ κπνξνύκε λα μεθηλήζνπκε κε θάηη πνπ ζα ζπάζεη ηνλ πάγν πρ.
θάζε ζπκκεηέρσλ παίξλεη ζπλέληεπμε από ηνλ επόκελν θαη παξνπζηάδεη ζηνπο
ππνινίπνπο, ην πξνθίι θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ.
 Μαζαίλνπκε ηα νλόκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ.
 Αλ ππάξρνπλ λένη ζπκκεηέρνληεο ζε απηό ην είδνο δηδαζθαιίαο, αξρίδνπκε
ζπδεηώληαο ηνπο θαλόλεο ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ηνπο: δελ ζα σθειεζνύλ
γεκίδνληαο ηεηξάδηα, αιιά κε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο λα αθνύζνπλ θαη λα
θαηαλνήζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ.
 Γελ κηιάκε πνιύ. Αμηνπνηνύκε ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο.
 Αιιάδνπκε ηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ νκάδσλ.
 Πξνζέρνπκε νη εξσηήζεηο ηεο κεηνλόηεηαο λα κελ εθηξέςνπλ ηε ξνή ηνπ
εξγαζηεξίνπ πνπ επηζπκεί ε πιεηνλόηεηα.
 θεπηόκαζηε λα νινθιεξώζνπκε ην εξγαζηήξην ξσηώληαο αλ νη πξνζδνθίεο
ηνπο επνδώζεθαλ ή αλ πξνέθπςαλ λέεο αλάγθεο.
4.4 Μεηά ην Workshop
 Αμηνινγνύκε ην Workshop.
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 πκπεξαίλνπκε πνηέο ηξνπνπνηήζεηο ζα θάλακε ζε έλα κειινληηθό παξόκνην
εξγαζηήξην.
 πλερίδνπκε ην εξγαζηήξην κε θάπνηνπ είδνπο δηαζεζηκόηεηα ηνπο πξνζερείο
κήλεο ηειεθσληθά ή κε ηειεζπλάληεζε ή αμηνπνηώληαο ην ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν.
 Η ζπλέρεηα ησλ Workshops ή ε βησζηκόηεηά ηνπο αλ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα
παξνπζίαο όισλ καδί όηαλ επηζπκνύλ, κπνξεί λα γίλεη κε ηειεζπλάληεζε.
“Η πξόζθαηε εκπεηξία κνπ κε δίδαμε όηη όια ηα αμηώκαηα πνπ παξάζεζα παξαπάλσ
κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ αθόκα θαη αλ θαλείο δελ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ηόπν, ηνλ ίδην
ρξόλν. Μπνξνύκε αθόκε λα ηνπο δηαρσξίζνπκε ζε ζπλεξγαηηθέο νκάδεο, λα ηνπο
εκπιέμνπκε ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ηνπο, λα
αιιειεπηδξάζνπλ, δνθηκάδνληαο ηηο ζρεηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπο θαη ζπδεηώληαο ηελ
θαηαιιειόηεηα ησλ ζηάζεσλ ηνπο” (Rowntree , 1998).
5. Σπκπεξάζκαηα
Η εκπεηξία ησλ κεζόδσλ ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην Αλνηθηό
Παλεπηζηήκην IGNOU έδεημε όηη ηα ζύληνκεο δηάξθεηαο πξνγξάκκαηα δελ ήηαλ από
κόλα ηνπο αξθεηά λα κεηακνξθώζνπλ θάζε ζπκβαηηθό δάζθαιν ζε έλαλ
απνηειεζκαηηθό θαζεγεηή-ζύκβνπιν θαη όηη θάζε αθαδεκατθόο δελ είλαη
θαηάιιεινο λα εξγάδεηαη ζηελ ΑεμΑΔ. Αθόκε θαηαγξάθεθαλ ζπγθξνύζεηο θαη
ξηδσκέλεο πεπνηζήζεηο πνπ έπξεπε λα κεηαβιεζνύλ. Η εκπινθή ησλ θνηηεηώλ ζηηο
ζπλεδξίεο θαη εξγαζηήξηα αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην Αλνηθηό
Παλεπηζηήκην UNISA ζπλέβαιε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε πξνβιήκαηα θαη ζηε
κεηαβνιή ησλ ξηδσκέλσλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθώλ ηνπ πξνζσπηθνύ. εκαληηθέο
ήηαλ νη ζπλαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα λα κνηξαζηνύλ εκπεηξίεο θαη
πξνβιήκαηα θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ. Οη δηα-παλεπηζηεκηαθέο νκάδεο ππνζηήξημεο
απνδείρζεθε όηη είλαη ρξήζηκεο ζηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη
ζηελ ζπλεξγαηηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Η καθξόρξνλε εκπεηξία αθόκε από
ηελ εθαξκνγή ησλ Workshops δείρλεη σο ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ αλάπηπμε ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζή ηνπο.
πκπεξαζκαηηθά, ε εκπεηξία ησλ κεγάισλ Αλνηθηώλ Παλεπηζηήκησλ καο νδεγεί ζηελ
αλαγθαηόηεηα ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο ππνζηήξημεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ κε νξγαλσκέλν πιαίζην δξάζεσλ όπσο:
 αλάπηπμε κεηαπηπρηαθώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ,
 αλάπηπμε πξσηνπνξηαθώλ θαη επέιηθησλ πξνγξακκάησλ κε ηε δπλακηθή ηεο
κεηαθεξζηκόηεηαο
 εηδηθά ζεκηλάξηα από εκπεηξνγλώκνλεο
 αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ
 εκπινθή ησλ θνηηεηώλ ζηηο ζπλεδξίεο θαη ηα εξγαζηήξηα ππνζηήξημεο
 νξγάλσζε επαλαιακβαλνκέλσλ Workshops.
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