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Οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες της Υφηλίου
στο συνέδριο Ανοικτών Πανεπιστηµίων στο Μπάρι
∆ηµοσιεύσεις και συµµετοχή µε την παρουσίαση 15 νέων
µελετών των συνεργατών του ΕΑΠ

Ψηφιακές µορφές γνώσης, Microcredentials, και 4η Βιοµηχανική επανάσταση

Στην Ελλάδα θα γίνει
το επόµενο πανευρωπαϊκό συνέδριο
του 2022 υπό την αιγίδα του ΕΑΠ

Η Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση
στην «Meta εποχή»

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 10-13

Τι συζητήθηκε στο Μπάρι
της Ιταλίας τις πρώτες
ηµέρες του Νοεµβρίου
Οι εξελίξεις στη νέα αγορά εργασίας. ∆υο έτη πανδηµίας. 4η βιοµηχανική επανάσταση. Τεχνολογικά άλµατα. Επενδύσεις και τζίρος στην υποστήριξη νέων ακαδηµαϊκών προγραµµάτων. Γρήγορες και επαρκείς επιµορφώσεις των πολιτών είναι πλέον το νέο
ζητούµενο.
ΣΕΛ. 9

Η αριστεία στη
∆ιά Βίου Μάθηση
∆έκα αριστούχοι νέοι µεταπτυχιακοί
του ΕΑΠ µιλούν στην OpenU2 ΣΕΛ. 6-7

∆εσµοί
«εξ Αποστάσεως»
Εντυπωσιακή η απήχηση
του νέου διαδικτυακού
τόπου συνάντησης των
αποφοίτων του ΕΑΠ

ΣΕΛ. 3

Σπουδές
και κοινωνική
υποστήριξη
Ένα κορίτσι µε θέληση
που κερδίζει το δικό του
«στοίχηµα»

ΣΕΛ. 5

EDITORIAL
Το 1632 ο Galileo Galilei δηµοσίευσε το περίφηµο έργο του "∆ιάλογος περί των δύο µεγίστων συστηµάτων του κόσµου, πτολεµαïκού και κοπερνίκειου" και σηµατοδότησε
την εκκίνηση του φαινοµένου που ονοµάστηκε "επιστηµονική επανάσταση". Η σφαίρα επιρροής αυτού του έργου, ωστόσο, θα
δικαιολογούσε τον όρο «διανοητική επανάσταση».
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 2
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Η προσβασιµότητα
µέσω του διαδικτύου
Μια πλατφόρµα-πρότυπο για την εκπαίδευση κωφών ενηλίκων

Η

ερευνητική παρουσία Ελλήνων επιστηµόνων
στον τοµέα της εκπαίδευσης ανθρώπων µε αναπηρία, οι οποίοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα έλλειψης προσβασιµότητας παρουσιάστηκε στη διάρκεια
του Συνεδρίου που έγινε στο Μπάρι. Τις λεπτοµέρειες
εξηγεί στην "OpenU2" ο καθηγητής και σύµβουλος του
ΕΑΠ, σύµβουλος Α' ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
Βασίλης Κουρµπέτης.
-Είναι τα συστήµατα ∆ιά Βίου εκπαίδευσης η απάντηση στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
αγορά εργασίας;
Tα συστήµατα ∆ιά Βίου εκπαίδευσης σίγουρα είναι εργαλεία για την αντιµετώπιση των µεγάλων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η αγορά εργασίας, αλλά όχι
για όλους. Αφήνουν στο περιθώριο τα άτοµα µε αναπηρία αφού χαρακτηρίζονται από έλλειψη προσβασιµότητας και εύλογων προσαρµογών για την κάλυψη
των εκπαιδευτικών τους αναγκών.
-Ποιες είναι οι νέες πολιτικές που χαράσσονται για
το θέµα διεθνώς;
Οι πολιτικές της Ευρωπαqκής Ένωσης εκφράζονται σαφώς στο νέο εναρµονισµένο ευρωπαqκό πρότυπο EN
301 549 v3.2.1 (2021-03) που καθορίζει, µεταξύ άλλων, τεχνικές απαιτήσεις για την προσβασιµότητα ιστοτόπων και για προqόντα και υπηρεσίες Τεχνολογίων
Πληροφορικής, όπως τα εργαλεία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και για την ∆ιά Βίου εκπαίδευση.
-Έτσι, πώς καλλιεργούµε πλέον το τρίγωνο της γνώσης «εκπαίδευση, καινοτοµία, έρευνα» και την
ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων;
Ένα παράδειγµα καινοτόµου εργαλείου εκπαίδευσης
ενηλίκων βασισµένο στην έρευνα, είναι η πρόσφατη
δηµοσίευση της οµάδας µας στο Συνέδριο I-HE2021
στο Μπάρι της Ιταλίας, στις 4 Νοεµβρίου: «Μια Συµπεριληπτική Πλατφόρµα MOOC Ανοιχτή σε ΚωφούςΠρότυπα» που υποστηρίχθηκε και οικονοµικά από το
ΕΑΠ. Πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει την
ανάγκη εφαρµογής µιας προσέγγισης χωρίς αποκλεισµούς όσον αφορά στην προσβασιµότητα των MOOCs (Μαζικά Ανοικτά ∆ιαδικτυακά Μαθήµατα), ικανοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις της Σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε
Αναπηρία. Παρουσιάσαµε µια προσβάσιµη πλατφόρµα MOOCs για την εκπαίδευση κωφών ενηλίκων ως
προτύπων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Μάλτα
που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus+ «SignLinks» (https://signlinks.eu ).

Η πλατφόρµα OpenpediaX (http://www.openpediax.com) αναπτύχθηκε στη δηµοφιλή πλατφόρµα ανοιχτού κώδικα EDX που δηµιουργήθηκε από το Harvard
και το MIT, η οποία συµµορφώνεται πλήρως και ακολουθεί διεθνή πρότυπα και αρχές για την προσβασιµότητα στον ιστό και την Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση (Universal Design for Learning).
Συγκεκριµένα, παρουσιάζουµε πρόσθετες µορφές
προσβασιµότητας για τις ανάγκες του πληθυσµούστόχου µας µε τη χρήση βίντεο στη Νοηµατική Γλώσσα που ενσωµατώνουν ανοιχτούς και κλειστούς υπότιτλους, µεταγραφές µε δυνατότητα λήψης, παρουσιάσεις κωφών φυσικών νοηµατιστών σε τρεις εθνικές Νοηµατικές Γλώσσες, καθώς και στα ∆ιεθνή Νοήµατα όπως και διαδικτυακή υποστήριξη στη Νοηµατική
Γλώσσα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να ικανοποιηθούν όχι µόνο οι διαφορετικές ανάγκες των κωφών
εκπαιδευόµενων στις τρεις εµπλεκόµενες χώρες,
αλλά και οι ανάγκες των κωφών χρηστών από άλλες
χώρες σε όλο τον κόσµο.
Έτσι, η πλατφόρµα OpenpediaX φιλοξενεί τρία κύρια
µαθήµατα και ένα µάθηµα επίδειξης για τη χρήση της
πλατφόρµας. Αυτό είναι ένα παράδειγµα για τις διαδραστικές µεταγραφές και λειτουργίες του προγράµµατος αναπαραγωγής βίντεο της πλατφόρµας.

Ο καθηγητής
Βασίλης Κουρµπέτης

Χριστόφορος Καραχρήστος:

"Ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας στις εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής"
"Η Ευρωπαqκή Ένωση εδώ και αρκετά χρόνια έχει δώσει µεγάλη έµφαση στην ανάπτυξη του τριγώνου της γνώσης «εκπαίδευση, καινοτοµία, έρευνα» για την ανάπτυξη δεξιοτήτων µε απώτερο στόχο τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και
τη δηµιουργία νέων. Η έρευνα και η καινοτοµία αποδείχθηκαν από τις πιο ισχυρές
ευρωπαqκές πολιτικές για την τόνωση
των οικονοµιών και της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε παγκόσµια κλίµακα.
Βασικό σηµείο της στρατηγικής της προς
αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η διά βίου
µάθηση κυρίως για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την οποία και προωθεί µε µία σειρά από αποφάσεις και ψηφίσµατα. Η πολιτική της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την
έρευνα και την καινοτοµία για το επόµενο διάστηµα θα διαδραµατίσει βασικό
ρόλο στην αντιµετώπιση των προκλήσεων
που επιφέρει η παγκόσµια πανδηµία COVID-19.
Η ευρωπαqκή έρευνα και καινοτοµία θα παραµείνουν στην πρώτη γραµµή της λύσης
της Ευρωπαqκής Ένωσης στις υγειονοµικές, κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις που συνεπάγονται της παγκόσµιας
πανδηµίας COVID-19. Αυτό το όραµα αντικατοπτρίζεται πλήρως στο Στρατηγικό
Σχέδιο 2020-2024 στο οποίο η Ευρωπαqκή Επιτροπή έχει θέσει έξι γενικούς πολιτικούς στόχους, οι οποίοι αφορούν το περιβάλλον και το κλίµα, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, την εργασία και την οικονοµία, τους πολίτες και τις αξίες τους, τη δηµοκρατία και τα δικαιώµατα των Ευρωπαίων
πολιτών και τέλος, τη θέση της Ευρώπης
στον κόσµο. Σε όλους τους στόχους που

έχουν τεθεί, οι κύριες κατευθύνσεις για
την περίοδο 2020-2024 αφορούν στην ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας στις
εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής, όπως
η εκπαίδευση και συνεχής επιµόρφωση
µέσα από υβριδικές µορφές εκπαίδευσης
και νέα µοντέλα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, στον εργασιακό χώρο µέσω
της ανάπτυξης/βελτίωσης νέων και ευέλικτων µεθόδων εργασίας, όπως η τηλεργασία και η συνεργασία οµάδων εργασίας µέσα από ψηφιακά περιβάλλοντα

συνεργασίας, αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις, όπως η ενίσχυση της επικοινωνίας των ανθρώπων µέσω της χρήσης της τεχνολογίας. Oι εξελίξεις στον τοµέα των νέων τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών δηµιούργησαν µεταξύ άλ-

λων νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας
µε αποτέλεσµα να προκύπτει σήµερα η
ανάγκη ύπαρξης εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού το οποίο θα πρέπει να εκπαιδεύεται διαρκώς. Η ανθρωπότητα βρίσκεται στο κατώφλι της 4ης βιοµηχανικής
επανάστασης, η οποία χαρακτηρίζεται
από τρία σηµαντικά στοιχεία: µεγάλα δεδοµένα, υπολογιστική δύναµη, τεχνητή
νοηµοσύνη. Όχηµα της επανάστασης αυτή
τη φορά είναι το διαδίκτυο, τα ψηφιακά
µέσα και οι νέες τεχνολογίες. Ο όρος ψηφιακός µετασχηµατισµός (digital transformation) αφορά όλες τις αλλαγές που
υιοθετεί η αγορά εργασίας για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήµατα που της προσφέρουν το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες. Η σταδιακή ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων παρέχει σηµαντικές ευκαιρίες για επιχειρηµατικότητα και απασχόληση, αλλά ταυτόχρονα δηµιουργεί προκλήσεις, απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και
προσαρµογή σε µια ψηφιακή παγκόσµια οικονοµία που αναπτύσσεται επτά φορές ταχύτερα από άλλους τοµείς της οικονοµίας".

