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, λ 'σημαντικό γεγονός γιατί δίνει ΠΕΡΙΛΗΨΗ . α αποτελεί και πρεπε ι να αποτε ει , 
11 ίδρυmι Ανοικτού Πανε:τιστημίου σε μια χωρ , να έ ουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαιδευση απο-

ν ευκαιρία και σε μη προνομιούχες ομά?ες του Πληθυ'::ό~α τ;υς. Στην παρούσα μελέτη παρατίθενται, χρoνoλoγ~:ω_ ,j ,ω α'οβοθμ~οm, ''"' .ς Y'rom,. m, ,ο "', ~ οση ,ο, .1 Μ,woργll, ,m, A~"ω" Πo""'mιμ~: Κο 
. ικότερες ενέργειες ποι' τροχοδρομησαν τη Ρ 'ο στα πλαίσια της προσφοράς πρn)'ραμματων κα. οι mιμαντ . , το Πανεπιrπημι '.' , 
. Π ··λλη·λα πνολιπζεται η αποδοχη που ετυχε , του Επιπρόσθετα, παρατιθενται στοιχεια ωτο ΠΡΟl' αρrι ,~,. , ρόνο λειτouργιας . .δ πλ σπoυ~ών και του αριθμού των φοιτητών στδ ον π~ωτ:;γκες των Κυπρίων πολιτών αλλά και στοχευόμενων ομα ων η_ 

την έρευνα αγορας σε σχεση ' 'με τις εκπαι ευτικες α 

θυσμού. 

. bl' h ent and the opera-ABSTRALJ . rtant actions which resulted ιη the esta lS m . 
This study presents, chronologically, the ~ost Impo . repres~nts a dynamic and flexible pathway of a~denuc en-

. 'ty of Cyprus Open dIstance leamιπg h . vested ίη this altematIve educa-. f h Open Unlversl. . . t Cyprus as ιη ~::;,'Jh:1 "Ν" diff","1 ""d, w"hI, , ~ob,1 ,ooαo~, "::::7.:~OOO' po~ιι, οο;'="Υ. Ώι, lo"om Urure"'. 
bl

' hl'na the ()pen Unlverslty ΟΙ Cyp . b 2006 ApopulaIIon-basedsur-. h d logν bv esta lS ,.., d 'ιι d ιπ Septem er . Μα m" ο Η:'" w;, 'PP"Io~dIo 11XJ3 "d Jh, fi~","d,"" ~re, ~~,; kα~lαJ,~ ,,,I.rud,, ,od b,II", ,bo" "'" 
Gw,m", d ",",oIh, F'" οι 2005 "'"~ Ih, I,I"d. " o,d" ω/,,,,, Id" WM "Ι,"", ο<Ιο" mo,"",,, ""_ 

~::: ::'::α, Ιο Cyp",. Α "odom "mpl' οι ,dol. I~::I::~::' ~ 'ol~ οι 8% Ιπ","",I, m"o '" 39Α ': 
Ι · design and the data were collected through pers Ι hile 53% 21% and 26% had completed Iyceu.m, 

samp lng , . percent were ma es, w, h' . bout dlstanoc οί age (range 18 to 60) participated. rorty1-
nlne 

4 participants reported that they did ποι know anyt Illl!. ". ts 29% dίί 
Ι," oαd ""ΙκrnΙ~, ~,p,"Ικly. Αb:ο~σ::: Ορ," υo",,~ιιy οΙ Cypru,. Am", o"mploy<d ';'~:: ι:.." '" 
~:I:": :~;;:,5:h~:~';:;~::~~;~ :O~: ;::::.ι~,~:' ~:::::ο:::::ι:;'~~;'Ξ:u:~:~ι:=~::' 
a computer the percentage was. d' d' 'du-als were those found to be less ιπ orm 

dlsadvantage ιπ ινι 
among the participants. However, h Ο University οί Cyprus ίπ particular. 
native educational pathway ίπ general and t e pen 

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ • πα ο . δημ'ο"'" δ ........ 
' απτύσσοντας απόψεις σχετικα με την Ρ χη , παρoχήg Το 1830, βρετα-;ός βoυ~ευτης αν αίνεται παράδοξο από πρόrτη άπ~η, το μετρο τη~ική τους ι 

δεία για όλους, ανεφερε: « ~σo κι αν ~ ονται θα απέβαινε καταστρεπτικο κα~ για τη~~ντηνκ(ll 
ρεάν παιδείας στους φτωχους που ~ργ ζ η μόρφωση θα μάθαινε στους φτωχους να μ: επσ:rt€> 
",αση κο, γcα την ,υwχ(α '''';i πρo;::;~~ γ(νο",,,, ""λο( οπηΡ'''ς, αγρ&'ς ""' ~~~';)'ςo .. 
κή τους κατάσταση, με αποτε, εσoμυ~ς έχει προκαθορίσει .... ». (Σκουλάτου και συν. θου' σε να -'~'Λnl .... 

' στην κοινωνια τ "ξ και προσπα lΥιιιι'... που η θεση τ~υςξ' ζ ίσως τα αισθήματα της τότε αρχουσας τα η~ 'δεν άξιζε τέτοιας n.,." ..... νος βουλευτης ε εφρα ε,', κοινωνίας που ο ίδιος θεωρουσε οτι 
διάχυση της γνώσης σε ενα μερος της 

-------------~ ------~-------------'--.:;"'---:...;~ ΠΡΑΚΤΊΚΑ I::IΣΗΓΗl:ΕΩΝ 15113 

(δια οτημπ"""", ο πρώην πρω οπα 'ΙΙΥ'" Oo""ov - ηl δ xa"ro, ο 60. "'''",,,,6,,,,α η m., Υπο"" γ6ς Πωδ,(ας Π}ς Α γγλrσ, mην πΡοοπάθ ,ο γ,α CδρO"'1 'αα AεI,ooρyra WO Aνo,κm,; Παv."'mημCoν της 
Aγγλrας (r'h, Ορ"" υπ"",,,(IΥ). Α","", αβάλλο_,. ""ν παρωχηιι{νωυ -ψ,ων • ανησσχΙ",ου I!Q<. 
τανού βουλευΏ1 με Ttl ffiΊμερινιj πtκρατoύσα κατάσταση στ συγκ.εκριμ ένο πε ίο, πα ατηρείται ότι 
ακρ,β<i~ φnβ6<αν ο " ΜΥω β ολ",της <χει yiv" πρ«γμαnι<ότηm, γυ", ,ο ",,0'0 .VO'''''' παν"'""'!μ", 
_86ν"α, κορiως σmoς 'VΉΛικ,ς, '""αζ6με""", κα, ouμfl6λλ" ou'''''',lΚd στη δια βιο" '-'<ΠαΙδ 'VOI], προσφέροντας ΣU"εχCι)~ εφόδι ιι για προσωπική (Ιελτίωση και αν(.ιπnιξη . 
Η 'mλoyή γ,. τη""οαΥωγική αναφορά στ αγγλικό Α" ικαι Π"""'""'!μlO 'Υ" δια m,o ΜΥο",. 

• Ο πρeι)τo γ νικός διευθυmjς του tjtav Ο ΚUJJ:Qιος Αναmάσιος ΧριστοδοUλου, που έχε ι τ(ιφεί στΟν περCβολu πις κκληοίας στις εγκαταστάσεις Το\ αγγλ~κoυ πανεπιστημ(συ, και 
• αρχικά, ο τρ πος με Τόν οπ ίο αντιμετωπίστηκε το Ανοικτ. ΩανεΠlστήμιο Ώ]ς Κύπρου στο πρωτα

ρασκευαοτικό στάδιο και όχι μόνυ ε(ναι παρόμοιος μ τις cιντίστoιχες δυ(ΤΚαλ(ες που είχε το αγγλ l κι,5 π(ινεπισnjμιο. 

Εισαγωγικά 

Ο πρώην YnotIgYIi;: Ωαιδε Γις και Πολιτισμού, 011(;(1\110; Ιωαννίδης. στην πρ ταση του Υποιιργε'ΟI) 
του προς το πουργlκό Συμβούλιο, τον Ntρίλιo του 2αΗ Υ.απ.Ι 6/Jli8 Ιιr) εΠΕ011μαινε _ μεταξιJ άλ λων • και τα ακόλουθα: 

«11 (δριιση τοll Ανοικτοu Παν πιστημ(ου θα 'χει ευεργ τικά αποτελέσματα γιατί θα δώσει τl)ν ε ιι
,αιρ(ο την ,oκo",r. κα, σε μη προνομ"'''',ς σ"Μες ,"ο πληθ ομ06 να αποκτη"""" ΠΡόσβαση """, 'ρ,. 
τοβάθμια εκπαίδευση για να αναβαΟμίσοιlν τις γνιόσεις Κάl τα προσόντα τους. Σημαντικό Θα είναι επί
σηςΤΩ 6φελος από τη συνεργασία με μοειδιi τύπου πανεπι στήμ.ια καθώς και άJtό Ώ]ν προσέλκυση φοιτητών από τη\! Ελλάδα xqL άλλες χιδοες». 

Σ-τη συν(χεια, το Υπουργικό Συμβ vλι με την Απόφασή του με αρ. 54.104, ημερομηνίας J Αυ\'ού
(ιfο1l2001, διορ(ζειΩροπιιριι<Τ'ι( υαστική Επιτροπή για ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου στψ Κ1'ιπρο (Επίσημη Eqnιμερ( (t της Δημ κρατCΑς 7/09/200J). 

Η ΠρoπαρασκευCΙσΤΙΚll Επιτρ πή σλοκληρών ι τις εργασίες της και υποβάλλΕΙ στο Υπουργικ 
-ιιμβούλιο οχετΙΚ I) 'Εκθεση με ολοκληρωμένες και λεπτομερείς προtάαεις και ειιηιγήσεις καθώς και 
:t{!Οσχέδιο νομοοχεδCου για τψ ίδρυση και λειτoυργίcι Ανοικτού Πανεπιστημ(ου στην Κύπρο. 

ΤΟ ΠΟΟΡΥικό ΣυμβoUλ., 'Υ'ρ'ν" με fI6mJ την εun!γηση "jς Πρ""""α"",υα",αής IJm_ς, '" 
(lχtτικό νομοσχέδιο κ.αι το καταθέτει στη Bo\lλt! των Α "ΤΙπροσώπων για "IjIι)φιση. 

Αl<ΟλΟΟθως η ΒΟΟλή "ον Α"'",ροσώπων ψηφιζ" τον "ρΙ AνoωaoU Dav.πιιnημiou Κ'πρ.., Νόμο 
' .234(Q/lOO3) ο oaor ς δι"" και ..,θμ,Τ" την 'δρuσ" κα, λ ',""ργΙα m Αναι,,",, Π."'",στη""" kIIπρ ... Στη βάση ,ων """'"Ον διαtάξ,ω, 'συ '" λόγω νόμου, '" γ ΠOUρy",ό ΣομβOJ!λω μ,. "ιν Από. ιrιunI1ΘiJ με αρ. 57.357, ημερομην(ας 13 ΦεβρουαρCoυ 2003 διορίζ ι τη ΔΙΟΙΚΟIJσα ΈπIΤΡΟΠ1] τοll Πανε ΙΙστημΙΘυ, (Επίσημη Εφημερίδα της Δημ κρατίας J4/03/2003) 

Μ. ,ην πρ(\ξη tαιuj "',r"" κα, η προ"" ""'" της (δροσης , Αν ""'" Παν'""'"Jμf"" KύπQOσ, 'ο ΚΙ tuΦtελε r '1:0 δεύτερο - απ χρονολογι.κής άποψης _ κρατικό :ιι:ανεΠΙOt1ίμιο της κυπρου. 
ΓPAl\ιJ:MATA ΣΠΟΥ ΔΩΝ 

Ι\' Οκ,τώβριο του 2006, μέσα απ6 πολλές αντιξοότητες, κλυδωνισμούς και αδικαιολόγητες καθυl!<Ιοι,ς <κ μ{ρουςτων OQμόδ,,,,,, κ"β'ρ"'!.,ων φοΡέων, -aefσrαm, 'υνατη η προ_. δυο μ_ο 
1ψογραμμάτων σπουδών(ΠΣ); 

"κηΘη Μονάδων Υγε(ας (ΔΜΥ), και 
!δές στην EΚJι;αίδευση (ΣΕ), 

Μσμ"'ση τοο ΥπουΡΥεΙ"" Ο,ι<ονο., .. δν ό. κ6θ, χρόνο θ. λ''',"""γο.,' δυο '''"'<1ι5σθ"α ΙVUΙΨαι11 

1tOt! είχε ΠΡοταθε( να προσφερθεί το πτυχιακό πρόγραμμα «Ελληνικ6ς Ωολιτισμός», η ou-



584/4ιι ΔΙΕΘΝFJΣ ΣΥΝΕΔΗΙΟ ΠΑΙΤΗΝ ιANOIKΊlH Κ<ΑΙ ΕΞ ι\ΙΙΟDΤιUJΕΩΣ EΚlIAJΔEYEH ! ι 

γκεκριμένη πρόταση δεν έτυχε της απαραίτητης χρηματοδότησης και ο χρόνος έναρξης του εν λόγω 

προγράμματος μετατέθηκε για την ακαδημα"ίκή χρονιά 2007 - 08. 
Για τα δυο προσφερόμενα προγράμματα υπεβλήθηκαν συνολικά 654 αιτήσεις (499 για ΣΕ και 155 

για τη ΔΜΥ. Τελικά ενεγράφησαν 164 φοιτητές, αριθμός που είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον αρ
χικά προγραμματισμένο για εγγραφή. 

Συγκεκριμένα, εγράφησαν 62 φοιτητές στη ΔΜΥ και 102 στις ΣΕ. Περίπου το ένα τρίτο των φοιτη

τών προέρχεται από την Ελλάδα και υπόλοιποι από την Κύπρο. Σχεδόν όλοι οι φοιτητές στις ΣΕ είναι 

μάχιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής φροντίδας ενώ οι πιο πολ

λοί από τους φοιτητές της ΔΜΥ είναι νοσηλευτές, σχεδόν το ένα τρίτο των φοιτητών είναι γιατροί και 

υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας άλλων πεδίων. Ολοκληρώνοντας την πληροφόρηση σε σχέση με τα 

στατιστικά στοιχεία για την υπό συζήτηση ακαδημα'ίκή χρονιά, αναφέρεται ότι μέχρι τώρα 3 φοιτητές 
διέκοψαν τις σπουδές τους, λίγες εβδομάδες μετά την εγγραφή τους. (Συναφώς αναφέρεται ότι το Πα

νεπιστήμιο προγραμματίζει συστηματική διερεύνηση του όλου φαινομένου της διακοπής των σπουδών). 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των φοιτητών για την ακαδημα"ίκή χρονιά 2007 -

08, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Στον πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία. 

Αιτήσεις για εγγραφή κατά ΠΣ 

ΠQόΥQαl!lφ Σπουδών ~ΙΙl!ός E~OXEJ!:t~\I __ Ι~ιθμόcαιτήσεων Αοιθllό, θέσεων 

Σπoυδέ~ Q!!Iv ΕκπαίδευQ!j 1441 1079 (499)' 120 

Διoίκnιm Μονάδων Υνεία, 486 373 (155) 80 

!lliιQojJ<J.Ql1tά~~~_~ 304 _!~~~g)- -----
80 

~λληνικό' ΠολΙΤΙΟllό, 701 536 (ΔΕ) 80 
~ύνoλo Ι 2932 2180 (654) - : 360 

Πίνακας 1 

Πη"fήιι Ίi!ί>μέας Προγραμμάτων Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου 

, Οι αριθμοί στις παρενθέσεις αναφέρονται στις αντίστοιχες αιτήσεις της χρονιάς 2006-07 

Παρατηρείται ότι η αναλογία των προσφερομένων θέσεων σε σχέση με τις αιτήσεις είναιι lc6,Ι JίIέ

ραν τούτου, είναι άκρως ενθαρρυντικό ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τα ΠΣ που προσφέρονταν 

από την προηγούμενη χρονιά (ΔΜΥ και ΣΕ) έχουν υπερδιπλασιαστεί, ενώ οι αιτήσεις για το πτυχιακό 

ΩΣ «Ελληνικός Πολιτισμός» έτυχε επιλογής από αξιοπρόσεκτο αριθμό υποψηφίων (536), κατατάσσο
ντας το πρόγραμμα αυτό δεύτερο στη σειρά προτίμησης των υποψηφίων. 

Είναι νωρίς για ερμηνεία των προτιμήσεων και επιλογών των υποψηφίων φοιτητών αφενός γιατί 

διανύομε μόλις τους πρώτους μήνες λειτουργίας του Πανεπιστημίου και αφετέρου λόγω της περιορι

σμένης προσφοράς ΠΣ. 'Ως πρώτη αντίδραση όμως πρέπει να επισημανθεί ο κάπως περιορισμένος 

αριθμός υποψηφίων για το ΩΣ «Ειδίκευση στα Πληροφορικά Συστήματα (192 αιτήσεις για 60 θέσεις) 
και ο αριθμός των ατόμων (536 αιτήσεις για 80 θέσεις) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΩΣ' 
«Ελληνικός Πολιτισμός». Μιά πρώτη ερμηνεία για την επιλογή αυτή είναι ότι: 

• ~oτελεί το μοναδικό πτυχιακό ΩΣ του Πανεπιστημίου 

• Παρέχεται δωρεάν 
ο fiEV απαιτούνται εξετάσεις για την εγγραφή 

Ανεξάρτητα όμως από τα πιο πάνω προωθείται ενδελεχέστερη μελέτη του φαινομένου, που ίσως να 

δώσει σημαντικά στοιχεία στο Πανεπιστήμιο για την πάρα πέρα ανάπτυξή του, 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο λειτουργεί στη βάση νέας για την Κύπρο εκπαιδευτικής προσέγγισης, της 

ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που πραγματοποιείται, με την παροχή έντυπου εκπαιδευτι

κού υλικού και πολύ σύντομα με: 

~--

ο 't() ,ε ι,δι.κά διαμΟρψ(ι)μ νο εΚπιιιι)εl.lτικ6 ιjlη ιιιχό υλικ 
εΠΙγι-.:ιου Ιδορυφορικοι) διαδικτίιο (fNffi:NET) ( ό, το 01< )[0 λαμβάνει σ q ΙΤllnjς ε(τε μέσω του 

ο "η σύ j , , ε τ σε ΟιΌ D ECrf α -γχρονη 1 κω αm3Υχeονη παΡάκολοιιθ διαλ81Ξ ,κ μη ΟΈ εντιιπη μΟΡφή, 
ΤΙΚ1iς τηλ 6ραcιης σ συγκεκριμένα XΩ0νΙΚάη~ .,εων μέσω του διαδικτύου '~ και της συνδρομη-
'ην Hλεiι.ΤΡOν~κή Πύλη μιfσω τ1]ς ()πο( ~ χσ:ιΙματα που καθορa;οvται (ι;τό τον καθηγηη) 

λ - ' J , α~ ο φΟΙΏ]της μπορ .(: 
'να αντ ησει όλες τις σχετικές πλl ο ο ίε ~ 

ο "α έρΟει σ' επαφη' 'ι τον καΑ-..γΙΡ Τ Ρ ς ΎΙΙC τις Θεματικές Εν6ιητες που παρακολο- Θεί 
, ,'-''ι η τη του μεσω ούγχρο\ 11ς " • 

VIdeOCIlat, fo rurn), ' και ασuγxρoνηςτεxνoλ γίας (CI111L, 

Θ Ίια ανταλλάξει ιδέες με άλλους φοΙτ1 τέ ΠΘ ' 
• ΤΟ lιλεκτρονικ6 ταχιιδιιομείο γ 1 ς υ ίfα~αΚOλoυΘσυν την (δι α. Θεματικι1 Ενότ1 !τα 

'Ι λέ "" lα τ11ν απευθε ιας επικοινωνία ' θ ' η και το τη φωνο οε προκαθορισμένες ώρες, , του κα lJγητη με τους φοιτητές 
, Δεδομένων των πιο πάνω 11 χριjση ιιλεκτρονικού υπολ ' 

λε l σημαντιικ{ εκπαιδευτικ6 μέσο στην πα αΚO~ύθ ογισΤ1) εΓνα εκ των ων ουκ αν ευ και αποτε-
Ανοικτό Πανf"l,ιιττημιο Κύπρου. Ρ ηmι οποιουδήποτε Προγράμματος Σπουδών στο 
ο ifa Προγράμματα Σπουδ(όν του ΑνΟικτού Παν " 

τικών Εν τήτων (Θ ε) ,ιε την , ΕΠΙλ:πημιο\l Κυπρου ε(ναι δομημένα στη βάmι ΘεμCι.-
(Ε - . φαριιογη του συσn\ιι\'.lτος των Ε - , 

uropei:ll1 Credit Tra11 sfcr Sys-tcm _ ECΓS) Η υρωπαικων Πιστωτικών Μονtiδων 
'Ιδ ' Θεματική Ενατη' } ί β μαν", cι των Προγραμμάτων Σποuδ < λ ' τα αποτε ,ε τη ασική λειτοιιργΙΚlj' 

J ων, και κα υπτει ένα συγκε ρ' ' . 
ΠΤUχl,ακό 11 μεταπτυχιακό επίπεδο . Κό.Θ Θ ε '. κ ιμ 'ο γνωστικο αντικείμ νο σε 
εξαμηνιαια μαeιjματα και διαρκεί 10 μψ:ς.' . περιλαμβανει λη που avr.tOΤOLxe( σε τ.ρία περr.πο1l 

• i:e κάθε ακαδημαϊΚό έτος οι φοιτητές μπορούν να ε . • 
κές Ενότητες (Θ.Ε.) για τα πτυχιακά Ποογρά iρα~ο~ν xc.q;' ανωτατο 6ρι ,σε τρεις Θεματι
Προγράμματα Σπουδών. ~ ιιματcι ΠΟ ων και οε δύο Θ.Ε. για τα μεταπτυχιακά 

• Για την α.ίτ6Κτ1)οη πtuχιακΘίI τίτλον σπουδών απαι τείτ ' 
χιστον Θεματικ(ι}ν Ενοτήτων ενc6 γ" ', " cιι η επιτυχηςπαρακολούθηση δr.uδεκα τουλά-

, ι", την αποκτηση μεταπτυχιακ ' 'λ δ 
<περ, αιι:αι,τείται 1) επιτυΧ11ς παρακολούθη " ου τι,τ ου σπου cιJν επιπέδου Μά-
όροι α1lτοί διαφoρoπoιoύντuι ανάλσ ml τριων η τεσσάρων Θ.Ε. 11 / και εκπ6'''jm] διατρι~ής. Οι 

• IJ' δ ά δ . γα με το Πρ6γραμμα Σπουδών 
ει ικ ιαμορφωμέ'νο, με βάση τις αρχές και απαι • ~, 

παιδεmικό υλικ (έvτνπo ηλεκτρονι ' 6 'Ι τησεις της ε", αποστάσεως εκπαί ευσης εκ
φοιτητές, ι κ η κω 01Πικοαουστικ6) αποστέλλεται / διαβιβάζεται ~oυς 

• 'Γα Μέλη της Ομάδας Διδακτικού Προσωπικαυ (ΔΕη ' 
ρίζουν, καθοδηγούν κω, επικοινωνούν με του ι ' και ΣΕΠ) του Ανοικτού ΠανΕπιστημΙου στη 
γράμματος. ς φο τ1Jτες ανάλογα με τις υποχρεll3σεις του κάθε Προ-

• ~τα πλαίσΙά κάθε Θ.Ε. Θι φοιτητ(ς συ ι ετέ ουν . 
βoυλεvτικές ΣιlνωιτηΌεις (Ο 'ϊ: Σ) ο Ι μ (εΧ προαιρετικά σε τέσσερις με πέντΕ Ομαδικές Συμ-
π6 ."-'. . , Ι ΟΠΩ C συ ντον (ζοντα ι α ' , δ δ 

ς T(J)V Οπο((ι)ν ε(να ι να αποσαφηνισθούν δ';σνό τα ,πο τοιις ι άσκovτες και κύριος 0)(0-

στερcι το γνωστικ6 αvι;ικείμενo κάθε Θ Ε η σημεια και. να κατανοήοο V 01. φοιτητές πληΡέ-
• fLCt Κάθε Θ Ε ' . ~. :, () Ι φοιτljtές cxnovollv ΤlJεCι:ζ ι' τ 'σσε ' 

-m:ές εργασίες που αξιολογΟύνται απ6 δ' δΙά , ρις αναλογα με το γνωστικό αντικεΙμενο) ΥΡ(λ-
6λον ΤΟ ι σκοντα Οι γραπτές ργασ' . 

ςίους φΟΙτ1μές και πρέπε ι να αποστέλλονται; -, ΙΕς ειναιυποχρεωτΙΚές για 
χ{!ονοδιάγραμμα μελέτη,... και γρ"' ...... ω'ν ' Ο ε Π, Ρ κcιOoφσμενες ημερομηνίες με βάιnl το 
Κ ~ ""'Η eoyamm" ι γραπτ ' ί δ 
αι τον βοηθούν να τηΡ1jσει το χρονοδι.άγρ . λέ ες ργασ ες , ραστηΡΙΟΠΟιοιΎ το φοιτητή 
~60δo που έχει κάνει και. βοη θούν στην α~μ~ με της, πληροφορουν το φοιτητή σ'..(ετικά με την 

• QΚoντα και ιδcισκόμενoυ. κα ιερωαι) εποικοδομητικιις σιινεργcισίας μεταξύ διδά-
}]τα πλαCΣια κάθε Θ.Ε. σι φοιτητές συμμετέχουν 
Κe'ςγραπτές εξετάσει ς, 'Οπου είναι δυνατό οι ' υΠίoχρε~ΙΚά με τη (("ιυΟΙΚΙ1οους παρουσία σε τελι
μονής των φοιτητών, 1:-1 "ΡΙ1-ιrn1 e1:L , γραπτές ε."ε-tάσεις πραγματοποιουνται στο χώρο δια-
κα -~ .< r - . .. , .,αα011 στο τι;ι.:ος τ11ς ακαδ a'" 6δ ' 
Ι'~oν οιισιαστικη' αξιολ6γ .". ημ ικης περι ου αποτελεί την τελική 

ηση '(ου φοιτητη για κάθε Θ,Ε. ι 
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ΑΝΑΓΚΕΣΤΟΥΠΛΗθΥΣΜΟΥ 

Για τη διαπίστωση των εκπαιδευτικών αναγκό)ν του πληθυσμού διερεύνηση της δυνατότητας για 

ικανοποίηση των αναγκών αυτών με τη μέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πραγμα

τοποιήθηκε έρευνα το 2005. Η έρευνα ήταν 
παγκύπρια, κάλυψε αστικές και αγροτικές περιοχές, άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 χρονιόν και 

άνω και έλαβαν μέρος 896 άτομα. Ακολουθήθηκε η μέθοδος της τυχαίας πολυσταδιακής στρωματοποι
ημένης δειγματοληψίας. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και τα σχετικά στοιχεία 

συλλέχθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Πιο κάτω παρατί

θενται ορισμένα από τα σημαντικότερα ευρήματα 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΊΚΟ ΠΕΔΙΟ 

1. Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Ποσοστό 47% (476 άτομα) του δείγματος ήταν απόφοιτοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

από αυτούς σχεδόν οκτώ στους δέκα (78%) δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει 11 παρακολουθούν αυ
τή τη στιγμή κάποιο πτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης, με δεύτερο κατά σειρά το μεταπτυχιακό που 

αναφέρθηκε από ποσοστό 14%. Ένας στους δέκα (11 %) περίπου δήλωσε ότι παρακολουθεί ή έχει ήδη 
απΟΚΤΊΊσει κάποιο δίπλωμα, ενώ μόλις 1 % ανέφερε το διδακτορικό. 

Από την κοινωνικοδημογραφική ανάλυση των στοιχείων προκύπτει οι κάτοχοι μεταπτυχιακού είναι 

σε μεγαλύτερο βαθμό άνδρες (18%), ενώ οι κάτοχοι κάποιου διπλώματος περισσότερο γυναίκες (13%). 
Σε ότι αφορά το επίπεδο μόρφωσης διαφαίνεται ότι όσοι σπουδάζουν ή έχουν αποκτήσει πτυχίο ή μετα

πτυχιακό είναι κυρίως απόφοιτοι πανεπιστημίου (81 % και 24% αντίστοιχα), ενώ οι Κύπριοι που ανα
φέρουν το δίπλωμα είναι ουσιαστικά απόφοιτοι κολεγίου (23%). Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι μεταπτυχια
κού αλλά και διδακτορικού προέρχονται κυρίως από την ανώτερη κοινωνική τάξη (24% και 3% αντί
στοιχα), ενώ όσοι έχουν δίπλωμα από τη μεσαία κοινωνική τάξη (16%). 

Από την ανάλυση των στοιχείων βάσει των επαγγελμάτων των ερωτηθέντων προκύπτει ότι οι τραπε

ζικοί υπάλληλοι και οι απασχολούμενοι στον ημικρατικό τομέα είναι πιθανότερο να έχουν πτυχιακό 

επίπεδο μόρφωσης (82% και 91 % αντίστοιχα), ενώ το ποσοστό που αντιστοιχεί στο μεταπτυχιακό είναι 
αυξημένο στον ιδιωτικό τομέα (18%) καθώς και στον εκπαιδευτικό κλάδο (21 %). 

Δ Ξ/ΔΑ 

ΔΙΠΛΩΜΑ 
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Γράφημα 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 

ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ /ΑΝΩΤΑΤΑ EΚΠA1ΔEYJΊΚA ΙΔ ΡΥΜΑ ΤΑ 

[Βάση: Όσοι είναι απόφοιτοι κολεγίου και πανεπιστημίου (47%)] 

2. Μη ολοκλήρωση ΤQιτοβάθμιας εκπαίδευσης 

... 
80 

Με βάση τα άτομα που έχουν αποφοιτήσει από το λύκειο /γυμνάσιο (σύνολο 471), σχεδόν εν :; 
στους δέκα (9%) ανέφερε ότι υπήρξε φοιτητής και δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, σε αντίθεση μΕ r\" 
νέα στους δέκα που απάντησαν αρνητικά (91 %). 

- ---------------
~ , - ------ - __ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕlΣlJrΙlΣΕΩΝ / 587 

M~ται;υ των ατόμων που υπήρξαν κάποτε ο _ _ -- --
μεταξυ των ανέργων (J 3%) φ ιτητες μεγαλυτερο ποσοστό σu'γκριτικά .". 'f-

. . "αρουσιαι,εται 

ΝΑΙ 

_ Γράφημα 2. ΦΟΙΤΉΤΕΣ ΚΑΙ Μ 
(Βαση: Όσοι είναι απόφοιτοι Λυκείο / r ,Η ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

υ υμνασιου Εξατάξιου) 

3. Αδυναμία εγγραφής σε τ(ιιτοβάθμια υχολή 
ΕπΓ ταυ σιιν6λου τ(ι)ν ατι.iμων που δεν υπι ξtcν' _ 

ότι , ιλ γ ι ήταν οιχονομικοζ κιiτι ποιο πα (~Ρ) f ;τα!" q;oITllte:- (215 ιίτομι.(), πέντε στους δέκα (ινέ J ΙCιν 
~τες (62%). Ποσοστ615% ανέφερε ότι ~λ«1~::~ ι~ια(τεραανάμf'σα (πους γραφείς (65~) και τo~~ω
δεκα (9%) επειδιι εργοδοη10ηκ αμέσως μετά ΤΊ)ν ;~ ηl \~ επιUυιι(α να ~ι)ιιδάσε l , εν((, σχεδόν ένας ~oυς 
σoσcά ανα οράς m1yx ντρωnαν άλλοι λnγo ι (πως ότι({1Ο Tll0Ί1 ,((J[6 τ λυκεω. Παρ<"ί)J.ηλα μl Υ.ρ6τερα πα: 
(4%), από αμιfλειrι (3%) 1'1 ακόμη Μγω CTrQατοv (2%) κα~~ντ'fo υ~ l κα\l (6%), δεν υπιΙρξαν καλοί μαθητες 

91})1 μπ "ης σε ()ι κσγ 'νΕ l ακl1 πιχείρηση (2%). 

oxoYfvEI ΙO(1j εJtιχ..ε[Ρ!lση 

τράτr~ιμα 

.!.V ~[Χ!!.. κ.qλι'γιcι Ι 11 t.ινεΠι~, ιιrι 
Πόλ. ιιος 1974 - -

ΠΡorίΙ'I!Ιι)ί!" vg .JJf!eouv.rfuη 
Ι> ι.:ν Τ9.υς. ε l'δ~ιrεΙΙCΛ.ν ι'.' (}1f lJbtfs - _ 
_~)]λc 1.ιJ(J(1I' ΤOΛUΚ. " ι. ι 1'10 • 
.}.ο --'- .- --'- ' -- -.!ff!)!E ιt!~!!!!.§.. 

"ΞΙΔΑ 
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Π' 3 ινακας 1. ΑιτlOλογια μη παρακολούθη , . 
(Βά . 'Ο δ' σης τριτοβαθμιας εκπαιδευσης 

ση. σοι εν υπηρξαν ποτέ φοιτητές / φοιτήτριες) 
Λ6γοι δι« ' 
Ο κοπη της φοίτησης 

ι7tι1) πολλοί " -
1Iαt\)! ' απο οσους διέκαψαν τη οί ' 

:. κα. οικογενειακών υπoχρεώσεωνφκα~λ~ τους σε ΤΡΙΤO~άθμια σχολή το έκαναν λόγω επαγγελ-
·"lιχιακ6 πρ , ογω οικονομικων δυσκ λ' 'Ολ 
• ογραμμα. Στον πίνακα που ακολουθ ' , ο ιων. οι ακολουθούσαν κά-

ει παρατιθενται αναλυτικότερα τα σχετικά ευρή-
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Πίνακας 2. Λ ΟΓOl ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

(Βάση: Όσοι διέκοψαν την φοίτηmι τους σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα) 

Β. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Γνώση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
Τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες (76%) γνωρίζουν τι είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενοΊ 

αντίθετα οι υπόλοιποι τοποθετούνται αρνητικά. Ανάμεσα στα άτομα που τοποθετήθηκαν θετικά μεγα
λύτερα ήταν τα ποσοστά που εντοπίστηκαν στην επαρχία Λευκωσίας (87%), στους απόφοιτους πανεπι
στημίου (92%) και στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα (90%), ενώ ηλικιακά παρατηρούνται εξίσου ση
μαντικές αναλογίες σε όλες τις υπό εξέταση ηλικίες. Μεγαλύτερος διαφαίνεται ότι είναι ο βαθμός γνώ
σης των ερωτηθέντων που προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο (84%), δημόσιο τομέα (83%), τον 
κλάδο της εκπαίδευσης (94%) καθώς και τον δημοσιογραφικό τομέα (88%). 

Όσον αφορά τους Κύπριους που ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν τι είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
οι μεγαλύτερες αναλογίες προέρχονται κυρίως από την επαρχία Πάφου (45%), τα άτομα ηλικίας 18-24 
(27%) και 45-54 (26%), τους απόφοιτους λυκείου (34%), και τα κατώτερα και κάτω μεσαία κοινωνικά 

στρώματα (32% και 30% αντίστοιχα). 

Γνώ!!R- % Μη Γνώσπ - % --
Απόceοιτοι παν/μιου 92 Κάτοικοι επ. Πάωου 45 

Αν. κοινωνικά στ.Qώι.ιατα 90 Απ6φοιτοι Λυκείου 34 -
Κάτοικοι επ. Λευκωσίας 87 Καιώτεοα κοινωνικά στo!ίίι.ιtπι.t 32 

Κατώτερα κοινωνικά στρώιιιιτα - ~-
Ηλικι(lκll οι.ιάδα 18·24 '2L-
Ηλικιακή ομάδα 45-54 26 

πινακας 3. Γνώση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Σχεδόν όσοι δηλώνουν γνώστες της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν ανάγκες 

σε θέματα εκπαίδευσης (85%). 

2. Απόκτηση τίτλου σπουδών με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
Σχεδόν τέσσερις στους δέκα Κύπριους (36%) πιθανόν να επιδιώξουν την απόκτηση πτυχίου με τη 

μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αφού βρέθηκε ότι τους ενδιαφέρει η μέθοδος αυτή. Αντίθετα 
η πλειοψηφία (64%) απάντησε αρνητικά με ποσοστό 74% οι επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου, αντί
στοιχα να παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικών τοποθετήσεων, όπως επίσης οι άνδρες 
(67%), τα άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία 55-60 (79%) και οι απόφοιτοι λυκείου (75%). 

Θετικά τοποθετήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της επαρχίας Λεμεσού (41 %), οι γυναίκες (39%), τα 
άτομα ηλικίας 25-34 (47%) καθώς και οι απόφοιτοι πανεπιστημίου (52%). Από την ανάλυση των στοι
χείων σύμφωνα με τις επαγγελματικές ομάδες, μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στο δημόσιο τομέα 
(53%), τον τραπεζικό κλάδο (41 %), τον εκπαιδευτικό (58%), τον νοσηλευτικό (64%), όπως επίσης και 
ανάμεσα στους δημοσιογράφους (65%) και αστυνομικούς Ι στρατιωτικούς Ι πυροσβέστες (60%). 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ / 589 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Βάση: Σύνολο δείγματος) 

Θf."ΊΊΚΗ TOΠOθETftΣH 

(ιTOI X(l1 επαρχίαsi\~Q9ύ 

r ναίχες 

% ΑΡΝΗΤΙΚΗ τοnΟθET!:lΣΗ 

41 Ηλικιακή οl~άδ~55:60 XQ._ 

39 __ 1 ___ __ _ _ Δπ<5<jJ2lτ~Λυκείου __ 

ΗλlχιαΚI! () tάbft 25-34 Y.Q, 47 L __ _ _ Επαρχίες Πι!φ~υ_& __ 
74 i 
52 Άντ ε 

Πίνακας 4. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕ 7ΉΝ ΑΕΞΑΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

%-
noηλε\1t1Κ ς κλάδος _ _ 64 

'1I!QOLOY~I 65 
Ενστολοl _ _ _ 60 

ηιιόσιος τ(ψέ.~______ ___ __ 53 

ιχιπεζικ6ς κλάδος 41 

Πίνακας 5. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΆΔΩΝ 

3. Λόγοι για την απ6κτηση πτυχίου με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

~ 
79 

75 

67 

Οι βασικότεροι λόγοι που δήλωσαν τα άτομα (320 τον αριθμό), που ενδιαφέρονταν για την απόκτη
ση πτυχίου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν: 

• επιπρόσθετη μόρφωση (43%), 
• επαγ;ιελματικοι' λόγοι (12%), 
• επαγ;ιελματική ανέλιξη (11 %), 
• δυσκολία φυσικής παρουσίας σε συμβατικό πανεπιστήμιο (11 %), 
• επιθυμία απόκτησης πτυχιΌυ (9%), 
• προσωΠΙΚlί ευχαρίστηση (7%), 
• απόκτηση διδακτορικού (7%), 
• εξεύρεση εργασι'ας (5%), και 
• απόκτηmι μεταπτυχιακού (2%). 

AπιSκτηση IJε-TIt1TTl'xtt,txt ι 

Απι\κτηση διδακτορικού στον τομέα ((\υ;..ιι;:;;;;;;;;;~ 

Απόκτηση πn'χίουjl!II~""''''''ι~'''''j''''''''''~~'---J Επαγγελματική ανέλιξη 

Για περισσ(\τε{!η μι)ι.,φωση 

ο 10 20 30 40 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Βάση: Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πτυχίο με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
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Η επιπρόσθετη μόρψωση, ως επιλογιΊ. παρατηρείτω: 

• στις επαρχίες Λεμεσού (48%) και Αμμοχιόστου (50%), 

• ανcφεσα στους άνδρες (46'Κ), 

• στα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα 55-60 (71 %), 
• στου; απόφοιτου ς λυκείου και κολεγίου (49% και 46% αντίστοιχα), και 

• στην κατώτερη κοινωνική τάξη (7] %). 

4. Λόγοι για μη απόκτηση πτυχίου με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
'Οσον αφορά τα άτομα που δεν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν κάποιο πτυχίο με την μέθοδο της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, η έλλειψη χρόνου αποτελεί και τον βασικότερο λόγο άρνησης. Ένας στους 
πέντε απλά δεν ενδιαφέρεται καθόλου γιιι την απόκτηση πτυχίαυ (22%), ποσοστό ]2% αναφέρθηκε 
στον παράγοντα ηλικία, 6% του δείγματος διΊλωσε ότι δεν του αρέσει η εξ αποστάσεως εκπαι'δευση και 
ότι δεν έχει την οικονομική άνεση, ενώ αναλογία 5% ανέφερε ότι έχει ήδη πτυχίο. 

Παράλληλα το ίδιο ποσοστό δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει η απόκτηση ενός πτυχίου με την μέθοδο 
αυη] επειδή ήδη σπουδάζει (5%) και ότι δεν χρειάζεται ένα πτυχίο γιατί είναι πλέον αργά (5%), ενώ 
ελαφριι'Jς μικρότερο ήταν το ποσοστό των ατόμων που ανέφερε ότι έχει ιΊδη καλή δουλειά (3%). Ποσο
στό της τάξης του 2% δε θεωρεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατάλληλη, ενώ μόλις] % αναφέρθηκε 
σε θέματα υγείας αλλά και στην κατοχή μεταπτυχιακού αντίm:οιχα. 

5. Ανάγκες για εκπαίδευση 
Σε εριι'Jτηση κατά πόσο έχουν κάποιες ανάγκες σε θέματα εκπαίδευσης έξι m:ους δέκα (62%) απάντη

σαν αρνητικά, σε αντίθεση με ποσοστό 36% που απάντησε θετικά. Αναλυτικότερα, τα μεγαλύτερα ποσο
στά θετικόΝ τοποθετιΊσεων παρουσιάζονται στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας (42% και 40% αντί
στοιχα), στην ηλικιακή ομάδα ]8-24 (43%), στα άτομα με τριτοβάθμια ή ανώτερη /ανώτατη εκπαίδευση 
(42% και 45% αντίστοιχα) και στην ανώτερη και άνω μεσαία κοινωνική τάξη (43% και 41 % αντίστοιχα). 

ΝΑΙ 
36'0 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5. ΑΝΑΓΚΕΣΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑ/ΔΕΥΣΗΣ 

(Βάση: Σύνολο δείγματος) 

Μεταξύ των ατόμων που έδωσαν αρνητική απάντηση, περισσότεροι από επτά στους δέκα (72%) 
εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα 55-60, ενώ ψηλό ποσοm:ό καταγράφηκε επί.σης στην επαρχία Αμμοχώ
στου (85%), m:ους απόφοιτους λυκείου (68%) και στα κατώτερα κοινωνικά m:ρώματα (74%). 

Μεταξύ των ατόμων με ανάγκες σε θέματα εκπαίδευσης, σχεδόν έξι στους δέκα (59%) είναι εργα
ζόμενοι, ενώ σχεδόν δύο στους τρεις επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησης προγραμμά
των του Πανεπιοτιιμίου (62%). Μεγαλύτερες φαίνεται ότι είναι οι ανάγκες εκπαί.δευσης στους ερωτη

θέντες που εργάζονται στους εξής κλάδους: 

• Δημόσιο τομέα απασχόλησης 

• Εκπαιδευτικό κλάδο 
• Αστυνομικοί / Στρατιωτικοί / Πυροσβέστες 

• Γραφείς 
• Νοσηλευτικό κλάδο 

48% 
56% 
48% 
45% 
53% 

Δ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΙΙΡΟΥ 

1. Ενδιαφέρον για το Πανεπιστήμιο 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ / 591 

Το ενδιαφέρον των Κυπρίων για παρακολούθηση προγραμμάτων που θα προσφέρονται από το 

Ανοικτό ΠανεπιστιΊμιο είναι μάλλον κάτω του μετρίου αφού ο μέσος όρος απαντήσεων σε μια κλίμακα 

όπου] = καθόλου και 5 =πάρα πολύ, ανljλθε στο 2,4. 
Αναλυτικότερα η πλειοψηφία των ερωτούμενων (56%) δεν ενδιαφέρεται είτε «καθόλου» (41 %), εί

τε ενδιαφέρεται «πολύ λίγο» για τα προγράμματα αυτά (15%), σε αντίθεση με ένα στους πέντε (2] %) 
που τοποθετείται θετικά (ενδιαφέρεται «πάρα πολύ» 12% και «πολύ» 9%) και ένα στους τέσσερις 
(24%) που ενδιαφέρεται «αρκετά». 

Ως προς τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ανάλογα με την κοινωνικοδημογραφική κατάτα

ξη των ερωτηθέντων, προκύπτει ότι οι κάτοικοι της επαρχίας Λεμεσού φαίνεται να ενδιαφέρονται πε

ρισσότερο για τα προγράμματα του Πανεπιστημίου (μέσος όρος 2,6), καθώς και η ηλικιακι] ομάδα 25-
34 (2,6), οι γυναίκες (2,5), οι απόφοιτοι πανεπιοτιιμίου (2,9) και 11 ανώτερη κοινωνική τάξη (3,0). 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον (σε σύγΚΡΙffij με τον μέσο όρο) εντοπίζεται στους υπαλλήλους του δημοσί

ου (3,0), τους εκπαιδευτικούς (3,1), τους δημοσιογράφους (3,8) και το νοσηλευτικό προσωπικό (3,3). 

2. Λόγοι ενδιαφέροντος 

Η διεύρυνση των γνώσεων αποτελεί σαφέστατα τον βασικό λόγο για τον οποίο οι Κύπριοι θα ενδια

φέρονταν να παρακολουθήσουν κάποια προγράμματα που θα προσφέρονται από το Ανοικτό Πανεπι

στήμιο, αφού αναφέρθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των ερωτούμενων (78%). Σχεδόν πέντε 
στους δέκα ανέφεραν την επαγγελματική ανέλιξη (46%), ενώ οριακά μικρότερο ποσοστό την απόκτηση 
περισσότερων προσόντων (43%) και το προσωπικό ενδιαφέρον( 41 %). Η ευέλικτη μέθοδος εκπαίδευσης 
συγκέντρωσε ποσοστό 20%, ενώ συγκριτικά λιγότερο σημαντικό λόγο φαίνεται ότι διαδραματίζει η 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (7%). 

Ανάμεσα στα' άτομα που ανέφεραν την διεύρυνση των γνώσεων, ψηλότερες αναλογίες παρατηρού

νται στις επαρχίες Λευκωσίας (86%) και Αμμοχώστου (91 %), ανάμεσα στους άνδρες (80%), στα μεγα
λύτερα σε ηλικία άτομα 55-60 (100%), στους απόφοιτους κολεγίου (80%) και στην άνω μεσαία κοινωνι
ΚΙ] τάξη (83%). Το χαρακτηριστικό της ευέλικτης μεθόδου ανέφεραν περισσότερο οι κάτοικοι Λευκω
σίας (29%), τα άτομα 25 - 34 ετών (26%) και η ανώτερη κοινωνική τάξη (29%). 

3. Πεδία Ενδιαφέροντος 

Με βάση τα άτομα που θα τους ενδιέφερε να παρακολουθήσουν κάποια προγράμματα του Πανεπιστη

μίου (399 άτομα), η οριακή πλειοψηφία ανέφερε ότι θα ήθελε να παρακολουθήσει σειρά επιμορφωτικών 
προγραμμάτων (51 %), τέσσερις στους δέκα ενδιαφέρονται για πτυχιακά προγράμματα (39%), ποσοστό 
31 % αναφέρθηκε στα μεταπτυχιακά, ενώ μόλις 9% στο διδακτορικό. Μεγαλύτερη προτίμηση προς τα μετα
πτυχιακά προγράμματα και διδακτορικό εντοπίζεται ανάμεσα m:a άτομα που δεν εργάζονται αυτή τη στιγ
μή (36% και 1] % αντίστοιχα). Επιπρόσθετα η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων ανά κλάδο απασχόλησης 
παρουσιάζει τους καθηγη ιέι; να πρouαναιuλίζυνται υτυ διδακτυρικύ (72%), υι τ~ωι~ζικοC υπάλληλοι m:o 
πτυχίο (44%) ενώ κάποιες άλλες ομάδες του ιδιωτικού τομέα στα επιμορφωτικά. Σε ότι αφορά την υποδομή 
που έχουν m:o σπίτι οι ερωτηθέντες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν προγράμματα του Πανεπι
στημίου, διαφαίνεται ότι αυτοί που έχουν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο επιδεικνύουν μεγαλύτερο 

βαθμό ενδιαφέροντος για τα μεταπτυχιακά προγράμματα και το διδακτορικό (24% και 10% αντίστοιχα). 
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι διέκοψαν τη φοίτηση τους σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτι

κά ιδρύματα, επιδεικνύουν ενδιαφέρον προς τα επιμορφωτικά και πτυχιακά προγράμματα εκπαίδευ

σης (42% αντίστοιχα). 

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά αξιολογούνται η γνώση, οι στάσεις και τα πιστεύω των Κυπριών 
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πoλιτιιJν στο πεδίο «Ανοικη] και εξ αποστάσεως εκπαίδευffiΙ" καθώς και για την ίδρυση και λειτουργία 
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου . 

Βρέθηκε ότι οι πιο πολλοί από τους εριιmιθέvrες γνόJριζαν για tll" ανΟΙΚΏ] και εξ αποστάσεως εκπαί
δευση με πρώτους τους κάτοχου ς πτυχίου, τους ανιΊκο"τες στην ψηλότερη κοινωνικοοικονομική τάξη, 
στους εργαζόμενους και στους κατοίκους των δυο μεγαλύτερων πόλεων της Κύπρου. Αντίθετα όμως, η 
πλειοψηφία δε γνιοριζε για την ίδρυση του Πανεπιστημίου και ίσως κατά συνέπεια ήταν χαμηλό το ενδια
φέρον για την απόκτηση πτυχίου από αυτό. Στο ffiιμείο αυτό - για σκοπούς πληρέστερης πληροφόρησης -
πρέπει να αναφερθεί ότι τη χρονική περίοδο που πραγματοποιήθηκε η έρευνα δε λειτουργούσαν οποια
διΊποτε ακαδημα'ίκά προγράμματα σπουδών, που δικαιολογεί κάπως το πιο πάνω εύρημα. 

Βρέθηκε επίσης ότι οι ομάδες πληθυσμού που δυνητικά θα επωφελούνταν περισσότερο από την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση ήταν και οι λιγότερο ενήμεροι τόσο για τη μεθοδολογία όσο και για τη λειτουρ
γία του Πανεπιστημίου. Το ίδιο υποσnιρίζεται από τους Bird XaLMorgan, (2003). Επακόλουθο αυτού είναι 
το εύρημα που υποσnιρίζει ότι οι ίδιες ομάδες πληθυσμού δεν ενδιαφέρονται για την απόκτηση πτυχίου 

με τη μέθοδο αooΊ. 
Οι γυ και συν (2006) υποστηρίζουν ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και οι διαφορετικές αντιλή-

ψεις των φοιτητών παίζουν σπουδαίο ρόλο στη μαθησιακι] συμπεριφορά τους 
Τα πιο π(ινω ευρήματα πείθουν ότι πρέπει να ακολουθιΊσει δείπερη συναφής έρευνα αφού ιΊδη το Πα

νεπισnΊμιo βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του και παράλληλα να ενημερωθούν ενδελεχέστερα 
συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού για τα πλεονεκτηματα της ανοικτης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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