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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 
 Οι σπουδές στις επιστήμες της αγωγής έχουν καταφέρει να 
συνδέσουν τόσο την εργασία όσο και την επαγγελματική εξέλιξη αυτής 
στο χώρο της εκπαίδευσης, με την ταυτόχρονη συνδρομή των νέων 
τεχνολογιών που δεσπόζουν στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας 
που ζούμε.  
  Στον χώρο της εκπαίδευσης και καθώς οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί 
πόροι αποτελούν ένα σχετικά νέο επιστημονικό πεδίο, τουλάχιστον για 
τα ελληνικά δεδομένα, καθίσταται αναγκαία η αποσαφήνιση του ρόλου 
τους. Καθώς η χρήση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων συνδέεται 
άρρηκτα με τα πνευματικά δικαιώματα από τα οποία διέπονται, θεω-
ρείται απαραίτητη η παράθεση του νομικού πλαισίου που τους αφορά, 
αλλά και κάποια παραδείγματα χρήσης ανοιχτών εκπαιδευτικών πό-
ρων, καθώς και πρότερες γνώσεις των εκπαιδευτικών για το αντικεί-
μενο, προκειμένου να διερευνηθούν οι τυχόν επιμορφωτικές ανάγκες 
των εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα της νόμιμης χρήσης τους. 
 Για την πραγματοποίηση αυτής της έρευνας, σημαντική ήταν η 
στήριξη και η βοήθεια των συναδέλφων που συμμετείχαν στην έρευνα 
διαθέτοντας το χρόνο τους. Τους ευχαριστώ από καρδιάς… 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 Ο χώρος της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια ακολουθεί τις σύγ-
χρονες τάσεις της εποχής και ενσωματώνει τη χρήση νέων τεχνολογιών 
στη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά 
τους να βελτιώσουν τις διδακτικές πρακτικές που ακολουθούν, χρησι-
μοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο σαν εργαλείο συλλογής και 
δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό που ενδεχομένως αγνοούν 
κατά τη χρήση και συλλογή υλικού από διάφορους πόρους που βρί-
σκουν ελεύθερους στο διαδίκτυο, είναι ότι αυτοί διέπονται από πνευ-
ματικά δικαιώματα. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση 
των επιμορφωτικών αναγκών των εν ενεργεία εκπαιδευτικών ως προς 
τα πνευματικά δικαιώματα που διέπουν τους ανοιχτούς εκπαιδευ-
τικούς πόρους. Επιλέχθηκε η επισκοπική έρευνα και το βασικό εργα-
λείο συλλογής δεδομένων ήταν το γραπτό ανώνυμο ερωτηματολόγιο.  
 Στο πρώτο μέρος του συγγράμματος, το θεωρητικό, μέσα από 
βιβλιογραφική ανασκόπηση τεκμηριώνεται ο ελάχιστος αριθμός των 
επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών ως προς το συγκεκριμένο θέμα. 
Γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας, και το βαθμό γνώσης και τήρησής τους από τους 
εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο μέρος του συγγράμματος, το ερευνητικό, 
παρουσιάζονται αρχικά ποσοτικά και περιγραφικά στοιχεία για τους 
εκπαιδευτικούς α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλο-
νίκης και περιγράφεται το προφίλ τους όπως προέκυψε μέσα από τα 
ανώνυμα ερωτηματολόγια. Καταγράφονται οι απόψεις και οι γνώσεις 
τους σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τη χρήση των ανοιχτών 
εκπαιδευτικών πόρων ως καλών πρακτικών στη μαθησιακή διαδικα-
σία. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας. 
 Από την έρευνα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία αγνοούν τις έννοιες και τη χρήση των ΑΕΠ, καθώς και 
των πνευματικών δικαιωμάτων που τους διέπουν. Επιπλέον, δεν έχουν 
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επιμορφωθεί σε σχετικά αντικείμενα και θεωρούν χρήσιμη μια τέτοιου 
είδους επιμόρφωση προτιμώντας τη δια ζώσης, αλλά και την επιμόρ-
φωση μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης διδασκαλίας με την υποστήριξη 
εκπαιδευτή. Για το λόγο αυτό προτείνεται και η δημιουργία ενός επι-
μορφωτικού προγράμματος δια βίου μάθησης που θα συμβάλλει τα 
μέγιστα στην ορθή αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και 
μάθησης. 
 
  




