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ΔΙΑΓΩΓΗ  

Οι επαμαρςαςικέπ αλλαγέπ πξσ έυει επιτέοει ςα ςελεσςαία υοόμια ςξ Διαδίκςσξ ρςη ζχή μαπ,  δεμ θα 

μπξοξύραμ μα μημ επηοεάρξσμ και ςξμ υώοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ. Τα Λαζικά Δλεύθεοα/Αμξικςά Διαδικςσακά 

Λαθήμαςα (MOOC) διαμξοτώμξσμ μια μέα εκπαιδεσςική ποαγμαςικόςηςα και ποξρτέοξσμ, δχοεάμ ή με 

υαμηλό κόρςξπ, εκπαίδεσρη ρε όλξσπ, αμεναοςήςξσ ηλικίαπ, και υχοίπ γεχγοατικξύπ, υοξμικξύπ και 

κξιμχμικξξικξμξμικξύπ τοαγμξύπ. Ζ Δλλάδα ακξλξσθώμςαπ ςιπ ενελίνειπ πξσ ρσμςελξύμςαι ςξμ 21ξ αιώμα 

ρςξμ υώοξ ςηπ φητιακήπ και διαδικςσακήπ εκπαίδεσρηπ έυει ςη δικήπ ςηπ, σφηλήπ πξιόςηςαπ, ποόςαρη ρςξμ 

υώοξ ςχμ MOOC: ςξ Λathesis ςχμ Παμεπιρςημιακώμ Δκδόρεχμ Ιοήςηπ. 

 

ΟΡΙΜΟ - ΓΔΝΙΚΑ 

Ο όοξπ MOOC ή «Λαζικά Δλεύθεοα/Αμξικςά Διαδικςσακά Λαθήμαςα», όπχπ απξδίδεςαι ρςα ελλημικά, 

εμταμίρςηκε για ποώςη τξοά ρςξμ υώοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ ςξ 2008. Τξ ακοχμύμιξ MOOC είμαι ςα αουικά 

καςά ρειοά ςχμ παοακάςχ λένεχμ πξσ δηλώμξσμ και ςη βαρική τιλξρξτία ςξσπ: massive (μαζικά), επειδή 

έυξσμ ρυεδιαρςεί ώρςε μα επιςοέπξσμ ςημ εγγοατή δεκάδχμ υιλιάδχμ εκπαιδεσόμεμχμ, open 

(ελεύθεοα/αμξικςά), γιαςί ξ καθέμαπ με μια ρύμδερη ρςξ διαδίκςσξ μπξοεί μα εγγοατεί ρςημ ελεύθεοη ρειοά 

μαθημάςχμ, online (διαδικςσακά), γιαςί έμα ρημαμςικό μέοξπ ή αμ όυι όλη η αλληλεπίδοαρη λαμβάμει υώοα 

διαδικςσακά μέρχ ξμάδχμ ρσζηςήρεχμ ή με ςημ παοακξλξύθηρη ρύμςξμχμ βίμςεξ από ςξσπ 

εκπαιδεσόμεμξσπ και courses (μαθήμαςα), διόςι έυξσμ ρσγκεκοιμέμεπ ημεοξμημίεπ έμαονηπ και λήνηπ, 

ανιξλόγηρη ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ, εοχςήρειπ και ενεςάρειπ. Ζ ανιξλόγηρη γίμεςαι ρσμήθχπ με δύξ ςοόπξσπ: 

είςε με ασςόμαςη βαθμξλόγηρη κλειρςξύ ςύπξσ εοχςήρεχμ είςε με ανιξλόγηρη ςχμ εογαριώμ ςχμ τξιςηςώμ 

από άλλξσπ τξιςηςέπ. Ζ αμάπςσνη ςχμ MOOC έυει ςιπ οίζεπ ςηπ ρςξ κίμημα ςηπ αμξικςήπ εκπαίδεσρηπ (Open 

Education Movement, 2007) ςξ ξπξίξ ποερβεύει όςι η γμώρη ποέπει μα μξιοάζεςαι ελεύθεοα, καθώπ και όςι η 

επιθσμία και η αμάγκη ςχμ αμθοώπχμ για μάθηρη ποέπει μα ικαμξπξιείςαι δίυχπ δημξγοατικξύπ, 

ξικξμξμικξύπ και γεχγοατικξύπ πεοιξοιρμξύπ. 

Ποέπει μα γίμει νεκάθαοξ όςι ςα MOOC δεμ είμαι απλά διαδικςσακέπ διαλένειπ ρε μξοτή ξλιγόλεπςχμ 

βίμςεξ ςιπ ξπξίεπ κάπξιξπ παοακξλξσθεί από ςξμ ποξρχπικό ςξσ σπξλξγιρςή. Σε ποώςη τάρη, κάπξιξπ 

ποέπει μα εγγοατεί ρ’ έμα μάθημα, μα πεοιμέμει κάπξιξ υοξμικό διάρςημα (έχπ και μεοικέπ εβδξμάδεπ) 

ποξκειμέμξσ μα νεκιμήρει η εκπαιδεσςική διαδικαρία και ρςη ρσμέυεια μα ρσμβαδίζει με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ 

μαθήμαςξπ ρε εβδξμαδιαία βάρη, μαζί με υιλιάδεπ άλλξσπ εκπαιδεσόμεμξσπ. Σσυμά ςξ λξγιρμικό ςχμ MOOC 

μπξοεί μα ρςαμαςάει ςημ ποξβξλή ςχμ διαλένεχμ απαιςώμςαπ από ςξσπ υοήρςεπ μα απαμςήρξσμ ρε 

εοχςήρειπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ πεοιευόμεμξ ςηπ διάλενηπ, ποξκειμέμξσ μα επιςοέφει ςη ρσμέυιρη ςηπ 

ποξβξλήπ. Δπιπλέξμ, ςα MOOC υοηριμξπξιξύμ ρύμςξμα κξσίζ γμώρεχμ, ςα ξπξία δίμξσμ ρςξσπ 

εκπαιδεσόμεμξσπ ςημ εσκαιοία μα δξκιμάρξσμ ςξ βαθμό καςαμόηρηπ ςηπ ύληπ και ρςη ρσμέυεια, αμ ςξ 

επιθσμξύμ, μα επιρςοέφξσμ εκ μέξσ ρςξ ποξεγγεγοαμμέμξ μαθηριακό σλικό. Λε ςημ επιςσυή ξλξκλήοχρη 

ςξσ μαθήμαςξπ, ξοιρμέμα ιδούμαςα παοέυξσμ πιρςχςικέπ μξμάδεπ ή πιρςξπξιηςικά ξλξκλήοχρηπ ςξσ 

μαθήμαςξπ, ςα ξπξία έυξσμ χπ ρκξπό μα επιρημξπξιήρξσμ ςημ παοευόμεμη μάθηρη.  

 

ΒΑΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ 

Ζ edX είμαι μια μη κεοδξρκξπική πλαςτόομα παοξυήπ MOOC η ξπξία δημιξσογήθηκε από ςξ MIT και ςξ 

Harvard, ςα ξπξία και ςη υοημαςξδόςηραμ με 60 εκαςξμμύοια δξλάοια, με μαθήμαςα ποξραμαςξλιρμέμα ρςημ 

ςευμξλξγία, ςη μηυαμική, ςα μαθημαςικά και ςη υημεία.  

Ζ Coursera είμαι μια κεοδξρκξπική ξογάμχρη η ξπξία νεκίμηρε με υοημαςξδόςηρη 22 εκαςξμμύοιχμ 

δξλαοίχμ. Υπάουξσμ 4 παμεπιρςημιακξί εςαίοξι, ςα παμεπιρςήμια Stanford, Princeton, Michigan και 

Pennsylvania. Οοιρμέμα ρσμεογαζόμεμα παμεπιρςήμια ποξρτέοξσμ για όρξσπ εκπαιδεσόμεμξσπ είμαι 
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διαςεθειμέμξι μα πληοώρξσμ μια ρσμδοξμή, επιπλέξμ εογαρίεπ και δοαρςηοιόςηςεπ καθώπ και ςη δσμαςόςηςα 

απόκςηρηπ επίρημξσ πιρςξπξιηςικξύ. 

 
Εικόνα 1: Οι βασικοί πάροχοι 

 

H Udacity είμαι επίρηπ μια κεοδξρκξπική ξογάμχρη η ξπξία έυει υοημαςξδξςηθεί από ιδιχςικέπ 

εςαιοείεπ επεμδύρεχμ. Οι εκπαιδεσόμεμξι, όςαμ ξλξκληοώρξσμ έμα μάθημα, λαμβάμξσμ έμα πιρςξπξιηςικό 

ξλξκλήοχρηπ ςξ ξπξίξ παοξσριάζει ςιπ επιδόρειπ ςξσπ, σπξγεγοαμμέμξ από ςξσπ εκπαιδεσςέπ ςξσπ. 

Δκςόπ από ςιπ ςοειπ ποξαματεοθείρεπ σπηοερίεπ παοξυήπ MOOC σπάουξσμ και άλλεπ, ξι ξπξίεπ αμ και 

δεμ είμαι ςόρξ γμχρςέπ είμαι ενίρξσ δσμαμικέπ και παοέυξσμ δσμαςόςηςεπ παοακξλξύθηρηπ μαθημάςχμ: η 

Udemy, η P2Pu και η KhanAcademy. 

 

ΣΟ MATHESIS 

Τξ Mathesis, είμαι ςξ ποώςξ Δλλημικό ΛΟΟC, υοηριμξπξιεί ςημ πλαςτόομα πξσ υοηριμξπξιεί ςξ edX –ξ μη 

κεοδξρκξπικόπ ξογαμιρμόπ πξσ έυξσμ ιδούρει ςξ Χάοβαομς και ςξ ΛΘΤ για ςη δημιξσογία και ςη διαυείοιρη 

MOOC– και όπχπ δείυμει η ςελεσςαία έκθερη ποξόδξσ (Σεπςέμβοιξπ 2017) ςξσ Mathesis, ρςα δεκαένι 

μαθήμαςα πξσ έυξσμ ποξρτεοθεί μέυοι ςα ςέλη ςξσ 2017, με ςη ρημαμςική ρσμβξλή ςξσ Θδούμαςξπ Σςαύοξπ 

Μιάουξπ, έυξσμ εγγοατεί 35.000 τξιςηςέπ. Λε ςξμ όοξ τξιςηςέπ εμμξξύμε ασςξύπ πξσ έυξσμ εγγοατεί για μα 

παοακξλξσθήρξσμ ςα διαδικςσακά μαθήμαςα. 

Σύμτχμα με ςξσπ εμπμεσρςέπ ςξσ Mathesis: «Τξ όμξμα ποξέουεςαι από ςξ mathesis universalis ςξσ 

Ιαοςέριξσ. Λια ποξρπάθεια μα ξικξδξμηθεί —με ατεςηοία ςημ αουαιξελλημική ρημαρία ςχμ λένεχμ μάθημα, 

μάθηση, μαθημα-τικός— μια καθξλική επιρςήμη βαριρμέμη ρςξμ απξδεικςικό λόγξ ςχμ Λαθημαςικώμ. Σςη 

δική μαπ, ςαπειμόςεοη εκδξυή, ςξ όμξμα σπξδηλώμει απλώπ ςημ ποόθερή μαπ μα ποξρτέοξσμε μαθήμαςα 

πξσ θα εκςείμξμςαι ρε όλξ ςξ τάρμα ςχμ βαρικώμ επιρςημώμ. Από ςα 

μαθημαςικά και ςη τσρική έχπ ςημ ιρςξοία και ςη τιλξρξτία. 

Όρξ για ςξ λξγόςσπό μαπ —ςξ γοάμμα M ςξσ Mathesis μ' έμα αμξικςό 

κύκλξ γύοχ ςξσ όπχπ ρςξ κας' ενξυήμ ρύμβξλξ ςηπ διαδικςσακήπ 

επξυήπ μαπ, ςξ @— θελήραμε μα σπξδηλώμει ό,ςι πιξ παλιό και ό,ςι 

πιξ ρύγυοξμξ ρσμάμα ρςημ έμμξια ςηπ μάθηρηπ. Λάθηρη μέρχ 

διαδικςύξσ».         

     

 

Εικόνα 2: Το λογότυπο του Mathesis 

Παοόςι ςξ Mathesis νεκίμηρε από ςξ Παμεπιρςήμιξ Ιοήςηπ, ρςόυξπ ςξσ είμαι μα λειςξσογήρει χπ εθμικό 

κέμςοξ διαδικςσακήπ εκπαίδεσρηπ με ρσμεογαζόμεμξσπ παμεπιρςημιακξύπ από όλη ςημ Δλλάδα. Ασςό έυει 

επιςεσυθεί ρε μεγάλξ βαθμό καθώπ πξλλά μαθήμαςα διεμεογξύμςαι με ςημ επξπςεία Δλλήμχμ καθηγηςώμ από 

ςξ ΔΙΠΑ, ςξ ΑΠΗ, ςξ Παμεπιρςήμιξ Παςοώμ, ςξ Παμεπιρςήμιξ Ιύποξσ καθώπ και νέμχμ παμεπιρςημιακώμ 

ιδοσμάςχμ. 

Λέυοι ρςιγμήπ ποξρτέοξμςαι δσμαςόςηςεπ παοακξλξύθηρηπ ρε 17 μαθήμαςα, εμώ μέυοι και ςημ 

άμξινη ςξσ 2018 ποξγοαμμαςίζξμςαι ακόμη 5 πάμχ ρε μία μεγάλη πξικιλία επιρςημξμικώμ πεδίχμ. Δμδεικςικά 

μπξοξύμε μα αματέοξσμε ξοιρμέμα από ςα μαθήμαςα πξσ μπξοεί μα παοακξλξσθήρει κάπξιξπ πξσ 
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εμδιατέοεςαι: «Διραγχγή ρςημ Ιβαμςική Φσρική 1: Οι βαρικέπ αουέπ», «Ζ μακοά ελλημιρςική επξυή: Από ςξμ 

Αλέναμδοξ ρςξμ Αδοιαμό», «Αοιρςξςελική ηθική» κ.λπ. 

Τξ κάθε μάθημα απξςελείςαι από: 

 Τξ σλικό ςξσ μαθήμαςξπ ςξ ξπξίξ είμαι ρειοά βιμςεξδιαλένεχμ (ςα βίμςεξ δεμ νεπεομξύμ ρε διάοκεια 

ςα 15 λεπςά). Σε αοκεςά μαθήμαςα με ποχςξβξσλία ςχμ εκπαιδεσόμεμχμ και με ςη βξήθεια ςχμ 

διαυειοιρςώμ ςηπ πλαςτόομαπ ποαγμαςξπξιξύμςαι απξμαγμηςξτχμήρειπ ςξσ σλικξύ και αμαοςώμςαι 

ρημειώρειπ ρε μξοτξπξίηρη pdf. 

 Χώοξ ρσζήςηρηπ, όπξσ ξι τξιςηςέπ αμαοςξύμ εοχςήρειπ ρςιπ ξπξίεπ μπξοξύμ μα απαμςήρξσμ, μα 

ρυξλιάρξσμ και μα παοαςηοήρξσμ άλλξι τξιςηςέπ και κάπξιεπ τξοέπ και ξ σπεύθσμξπ καθηγηςήπ ςξσ 

μαθήμαςξπ. 

 Τερς ανιξλόγηρηπ, με εοχςήρειπ κλειρςξύ ςύπξσ (πξλλαπλήπ επιλξγήπ). 

 Χώοξ ποξόδξσ, όπξσ ξ τξιςηςήπ μπξοεί μα ελέγνει ςημ επίδξρη ςξσ ρςα ςερς ανιξλόγηρηπ. 

 Χώοξ αμακξιμώρεχμ, όπξσ και αμαοςώμςαι αμακξιμώρειπ πξσ ατξοξύμ ςξ μάθημα και ςημ πξοεία 

ςξσ, είςε από ςξμ σπεύθσμξ καθηγηςή είςε από ςξσπ διαυειοιρςέπ ςηπ φητιακήπ πλαςτόομαπ. 

Λια ποώςη απξςίμηρη (Σεπςέμβοιξπ 2017) ςξσ Mathesis δείυμει όςι η ειραγχγή ςχμ MOOC ρςημ Δλλάδα 

κοίμεςαι επιςσυημέμη. Λέυοι ρςιγμήπ έυξσμ εκδξθεί 20000 πιρςξπξιηςικά παοακξλξύθηρηπ με ποόβλεφη ςξμ 

Θξύμιξ ςξσ 2018 μα τςάρξσμ ςιπ 30000. Δίμαι υαοακςηοιρςικό όςι ςξ πξρξρςό ςχμ αουικά εγγοατόμεμχμ ρςημ 

πλαςτόομα, πξσ καςαλήγει ρε λήφη πιρςξπξιηςικξύ, είμαι 60%. Ασςό ςξ πξρξρςό θεχοείςαι πξλύ σφηλό εμώ 

γεμικά ρςημ πλαςτόομα edX ςξ αμςίρςξιυξ πξρξρςό είμαι 10%. 

Ζ ρύμθερη ςχμ τξιςηςώμ ρςξ Λathesis είμαι: 

 53% πξλίςεπ με μξοτχςικά – επιρςημξμικά εμδιατέοξμςα 

 33% εκπαιδεσςικξί 

 14% τξιςηςέπ - μαθηςέπ 

με ςιπ γσμαίκεπ μα σπεοςεοξύμ με πξρξρςό 59%, έμαμςι 41% ςχμ αμδοώμ. 

Ζ πξιόςηςα ςχμ παοευόμεμχμ μαθημάςχμ από ςξσπ ίδιξσπ ςξσπ εκπαιδεσόμεμξσπ κοίμεςαι χπ εναιοεςική ή 

καλή ρε πξρξρςό 93%. Δμώ ςξ αμςίρςξιυξ πξρξρςό γι’ ασςξύπ πξσ έυξσμ εμπειοία και από νέμα MOOC είμαι 

επίρηπ ρςξ πξλύ φηλό μξύμεοξ 92%. 

Ζ επίδοαρη ςξσ Mathesis έυει αουίρει μα ταίμεςαι και ρςημ παμεπιρςημιακή κξιμόςηςα, ατξύ ήδη 

ςέρρεοα μαθήμαςά ςξσ υοηριμξπξιξύμςαι ασςή ςη ρςιγμή χπ βαρικό διδακςικό σλικό ρε ιράοιθμα μαθήμαςα 

ρε δσξ ελλημικά παμεπιρςήμια.  

Ζ ξικξμξμική απξςελερμαςικόςηςα ςηπ πλαςτόομαπ θεχοείςαι πάοα πξλύ σφηλή ατξύ ςξ εκςιμώμεμξ 

ρσμξλικό κόρςξπ τςάμει ςιπ 30000 εσοώ, πξλύ υαμηλόςεοξ από ςξ κόρςξπ αμςίρςξιυχμ MOOC πξσ 

υοημαςξδξςήθηκαμ από εσοχπαψκά ποξγοάμμαςα και έυξσμ υοηριμξπξιήρει καςώςεοη ςευμξλξγία. 

Ιλείμξμςαπ μα αματεοθεί όςι αουικά ςξ κόρςξπ παοακξλξύθηρηπ και έκδξρηπ βεβαίχρηπ πιρςξπξίηρηπ ήςαμ 

μηδεμικό, αλλά ςώοα αμέουεςαι για κάπξια μαθήμαςα ρςξ ρσμβξλικό πξρό ςχμ 15 εσοώ. 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ & ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ MOOC 

Τα MOOC αμαδύξσμ μια αίρθηρη δημξκοαςικήπ και ελεύθεοηπ ποόρβαρηπ ρςημ εκπαίδεσρη καθώπ και ςη 

τιλξρξτία όςι ξι δσμαςόςηςεπ εκπαίδεσρηπ δεμ θα ποέπει μα πεοιξοίζξμςαι πλέξμ ρε λίγξσπ ποξμξμιξύυξσπ. 

Ωπ απξςέλερμα ςχμ παοαπάμχ, εκπαιδεσόμεμξι από όλα ρυεδόμ ςα μέοη ςξσ κόρμξσ μπξοξύμ μα 

υοηριμξπξιήρξσμ ενίρξσ ασςέπ ςιπ μαθηριακέπ εσκαιοίεπ, σπεομικώμςαπ ςη πξικιλία ςχμ γλχρρώμ, ςα 

διατξοεςικά εκπαιδεσςικά επίπεδα, ςξσπ κξιμχμικξύπ και πξλιςιρμικξύπ απξκλειρμξύπ και ςιπ αμιρόςηςεπ πξσ 

σπάουξσμ ρςξμ παγκόρμιξ πληθσρμό. Τα MOOC αμαμέμεςαι μα έυξσμ ςεοάρςιξ αμςίκςσπξ ρε πεοιξυέπ με 

πεοιξοιρμέμη ποόρβαρη ρςημ ςοιςξβάθμια εκπαίδεσρη. Δίμαι υαοακςηοιρςικό όςι μόμξ η Coursera ασςή ςη 

ρςιγμή έυει πεοιρρόςεοξσπ από 5,5 εκαςξμμύοια εγγεγοαμμέμξσπ εκπαιδεσόμεμξσπ. 



5 
 

Σημαμςικό πλεξμέκςημα είμαι ςξ γεγξμόπ όςι ξ υοόμξπ παοακξλξύθηρηπ ςξσ κάθε μαθήμαςξπ 

«ποξραομόζεςαι» ρςξμ διαθέριμξ υοόμξ ςξσ κάθε εκπαιδεσόμεμξσ και ρε οσθμό πξσ ξ ίδιξπ καθξοίζει. 

Δπίρηπ ξι υώοξι ρσζήςηρηπ ρε κάθε μάθημα δίμξσμ ςη δσμαςόςηςα μα ρυημαςιρςξύμ εκ ςχμ ποαγμάςχμ 

κξιμόςηςεπ μάθηρηπ γύοχ από ρσγκεκοιμέμα θέμαςα απξςελξύμεμεπ από αμθοώπξσπ με κξιμά επιρςημξμικά 

εμδιατέοξμςα πξσ αλλιώπ δεμ θα είυαμ ςημ εσκαιοία μα «αμςαμώρξσμ». Σημαμςικό πλεξμέκςημα για ασςξύπ 

πξσ ρςήμξσμ ςξ σλικό ςηπ πλαςτόομαπ είμαι όςι έυξσμ μία ρσμευή πληοξτόοηρη για ςημ αμςαπόκοιρη ρςα 

μαθήμαςά ςξσπ και έςρι απξκςξύμ ςημ ικαμόςηςα μα ςα ςοξπξπξιήρξσμ και μα ςα ενελίνξσμ. Τέλξπ απξςελξύμ 

ρημαμςική διατήμιρη για ςα εκπαιδεσςικά ιδούμαςα πξσ παοέυξσμ ςα MOOC και έμα ςοόπξ ποξρέλκσρηπ 

υξοηγώμ. 

Βαρικό μειξμέκςημα απξςελεί ςξ γεγξμόπ όςι δεμ μπξοεί μα σπάονει έλεγυξπ και ςασςξπξίηρη ςχμ 

ποξρχπικώμ ρςξιυείχμ ςξσ καθεμόπ εκπαιδεσόμεμξσ.  

Σε ςευμικό επίπεδξ, ρημαμςικό μειξμέκςημα θεχοείςαι όςι ξι υώοξι ρσζήςηρηπ ρε κάθε μάθημα 

καςακλύζξμςαι από εκαςξμςάδεπ εοχςήρειπ, απόφειπ και ςξπξθεςήρειπ ώρςε μα είμαι ποακςικά αδύμαςη η 

παοακξλξύθηρή ςξσπ και μα ακσοώμεςαι ρςημ ποάνη ξ ρκξπόπ δημιξσογίαπ ςξσπ. 

Ζ πξλύ απόςξμη αύνηρη ςηπ απξδξυήπ και η επέκςαρη ςχμ MOOC ρε παγκόρμιξ επίπεδξ 

ποξβλημαςίζει αοκεςξύπ όςι θα ξδηγήρει αμαπότεσκςα ςα παμεπιρςήμια ρςημ παοξυή εμόπ απλξπξιημέμξσ 

αμαλσςικξύ ποξγοάμμαςξπ ρπξσδώμ. Τξ γεγξμόπ όςι ςα MOOC πεοιβάλλξμςαι από ςξ κύοξπ τημιρμέμχμ 

εκπαιδεσςικώμ ιδοσμάςχμ αμηρσυεί πξλλξύπ όςι θα ξδηγήρει ρε μαοαρμό πξλλά πεοιτεοειακά 

παμεπιρςήμια, ειδικά ρε υώοεπ με υαμηλό επίπεδξ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ. 

Διδικόςεοα ρςξμ υώοξ ςχμ τσρικώμ επιρςημώμ, η έλλειφη μαθημάςχμ με εογαρςηοιακό 

ποξραμαςξλιρμό, πώπ θα μπξοξύρε άλλχρςε μα ρσμβεί, κοίμεςαι από πξλλξύπ  χπ απαοάδεκςη.   

Αμ και ρςημ πεοίπςχρη ςξσ Mαthesis δεμ ιρυύει, ανιξρημείχςξ μειξμέκςημα απξςελεί ρε παγκόρμιξ 

επίπεδξ ςξ πξλύ σφηλό πξρξρςό εγκαςάλειφηπ εμόπ μαθήμαςξπ, για παοάδειγμα από 50000 εκπαιδεσόμεμξσπ 

ρςξ MOOC με ςίςλξ ―Software Engineering‖ ξι 46500 ςξ εγκαςέλειφαμ (πξρξρςό 93%). 

Σε θέμαςα εκπαιδεσςικήπ ποακςικήπ, ρημαμςικό μειξμέκςημα θεχοείςαι από πξλλξύπ η ρυεδόμ 

απξκλειρςική υοήρη βιμςεξδιαλένεχμ και η μεγάλη έλλειφη ανιόλξγξσ γοαπςξύ πεοιευξμέμξσ. 

Τέλξπ, σπάουει ξ τόβξπ όςι ςα ποξρχπικά ρςξιυεία ςχμ εκπαιδεσόμεμχμ μπξοξύμ μα 

υοηριμξπξιηθξύμ από ςιπ πλαςτόομεπ χπ ποξπ πώληρη σλικξύ ρε πιθαμξύπ εογξδόςεπ, διατημιρςικέπ 

εςαιοείεπ ή εςαιοείεπ μάοκεςιμγκ. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑTA 

Έμα σπέομαυξπ ςχμ MOOC θα έλεγε όςι ςα MOOC σπόρυξμςαι μα μεςαρυημαςίρξσμ ςημ ςοιςξβάθμια 

εκπαίδεσρη αμξίγξμςαπ ςημ ρςξ εσού κξιμό με πξλύ υαμηλό κόρςξπ και κάμξμςαπ ποαγμαςικόςηςα ςη διά βίξσ 

μάθηρη. Ζ ποξβλεπόμεμη επέκςαρή ςξσπ και ρςη δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη δημιξσογεί για ποώςη τξοά 

ρςημ αμθοώπιμη ιρςξοία, ςη δσμαςόςηςα ςηπ καθξλικήπ εκπλήοχρηπ ςξσ δικαιώμαςξπ ρςημ εκπαίδεσρη.  

Για αοκεςξύπ ειδικξύπ όμχπ η πξλύ απόςξμη αμάπςσνή ςξσπ και η, μέυοι ρςιγμήπ, έλλειφη πξλύ 

ασρςηοώμ καμόμχμ ρςη διαυείοιρή ςξσπ έυει δημιξσογήρει ξμιυλώδεπ ςξπίξ πξσ όπχπ διαταίμεςαι θα 

απξςελέρει αμςικείμεμξ ξικξμξμικήπ εκμεςάλλεσρηπ. Τξ πξσ θα ξδηγηθξύμ ςελικά ςα ποάγμαςα θεχοείςαι όςι 

είμαι πξλύ μχοίπ μα απαμςηθεί.  

Ιλείμξμςαπ παοαθέςξσμε μία ρκέφη ςξσ κ. Σςέταμξσ Τοαυαμά διεσθσμςή ςξσ Mathesis: «Τξ 

καιμξύογιξ δεμ είμαι ασςξμόηςα καλύςεοξ από ςξ παλιό ώρςε μα ποέπει απλώπ μα σπξκλιθξύμε ρςη λάμφη 

ςξσ και ρςη γξηςεία ςηπ σπόρυερηπ πξσ κξμίζει. Λια ρσζήςηρη για ςιπ ποξξπςικέπ, αλλά και ςιπ παγίδεπ, ςχμ 

διαδικςσακώμ μαθημάςχμ και ςη θέρη ςξσπ ρςξ μέξ εκπαιδεσςικό πεοιβάλλξμ πξσ διαμξοτώμεςαι, θα είμαι 

παοαγχγική μόμξ αμ νετύγει από ςιπ ρσμπληγάδεπ ςηπ απλξψκήπ ρκέφηπ –καλό-κακό, μαύοξ-άρποξ, παλιό-

καιμξύογιξ– και τέοει ρςξ επίκεμςοό ςηπ ςη μξμαδική έμμξια πξσ έυει ρημαρία, ςημ πξιόςηςα ςχμ 
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μαθημάςχμ. Λε ςα MOOC ςξ παμεπιρςήμιξ –ίρχπ ξ πιξ επιςσυημέμξπ θερμόπ ςξσ δσςικξύ κόρμξσ– βοίρκεςαι 

ςώοα αμςιμέςχπξ με ςιπ ρσμέπειεπ μιαπ επιρςημξμικήπ και ςευμξλξγικήπ επαμάρςαρηπ πξσ ασςό ςξ ίδιξ έθερε 

ρε κίμηρη». 
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