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4. Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων Υλικού 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους 

σκοπούς ταχύρρυθμου επιμορφωτικού προγράμματος με Επιστημονικά Υπεύθυνη την 

Πρυτάνισσα Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη και συγγραφείς: Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δρ. Απόστολος Κώστας, Ε.Δ.Ι.Π., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βασίλης 

Παράσχου, ΥΔ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού αυτού 

ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και  στους δημιουργούς τους. Το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης και οι δημιουργοί 

στα πλαίσια της υλοποίηση της ελευθερίας έρευνας και διδασκαλίας, έχουν το δικαίωμα 

ελεύθερης χρησιμοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού και των παραγόμενων 

αποτελεσμάτων. Το παρόν υλικό βρίσκεται αναρτημένο στο ψηφιακό αποθετήριο 

εκπαιδευτικού υλικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ID: 2290). 

Στο υλικό έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου άδεια  

  

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές   

σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται ο διαμοιρασμός, η αντιγραφή και η αναδιανομή του 

υλικού, υπό τους ακόλουθους δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις: 

• Αναφορά του δημιουργού, ύπαρξη υπερσυνδέσμου για την άδεια χρήσης του 

υλικού και ενημέρωση για τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει 

• Μη  εμπορική χρήση 

• Μη παραγόμενα (στην περίπτωση τροποποιήσεων, προσθηκών και αλλαγών) 

Δικαίωμα χρήσης του υλικού αυτού έχουν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες και 

συμμετέχουσες στο ταχύρρυθμό επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εξ Αποστάσεως Σχολική 

Εκπαίδευση» για την ανάγκες της επιμόρφωσης τους.  

Κάθε αναφορά στο περιεχόμενο του κειμένου αυτού, πρέπει να συνοδεύεται με το 

σχετικό παράθεμα μέσα στο κείμενο και στο τέλος να αναφέρεται η σχετική 

βιβλιογραφική αναφορά. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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5. Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στην ανάλυση των δομικών χαρακτηριστικών του 

εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της Εξ Αποστάσεως Σχολικής Εκπαίδευσης. Μέσα από 

την παρουσίαση και ανάλυση των δομικών χαρακτηριστικών και των λειτουργιών που 

καλείται να επιτελέσει το εκπαιδευτικό υλικό στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, ο/η εκπαιδευτικός θα αντιληφθεί το ρόλο του υλικού και το πόσο μπορεί να 

επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την μαθησιακή εμπειρία του μαθητή και το βαθμό 

εμπλοκής του στην όλη διαδικασία. 

Σκοπός 

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις ιδιαίτερες λειτουργίες που έχει το 

εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να 

σκιαγραφήσει ενδεικτικά, μορφές αξιοποίησης του σε διάφορες πρακτικές οργάνωσης 

της διδασκαλίας. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:   

• γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση 

• περιγράφουν τρόπους αξιοποίησης του υλικού σε διάφορες πρακτικές 

αξιοποίησης τους 

• γνωρίζουν αποθετήρια στα οποία μπορούν να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν 

υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό. 

Έννοιες κλειδιά: ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακά αποθετήρια, μαθησιακό 

αντικείμενο, δομικά στοιχεία εκπαιδευτικού υλικού 
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6. Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

Μελέτη περίπτωσης  

Σε ένα δημοτικό σχολείο οι εκπαιδευτικοί προβληματιζόμενοι για τους τρόπους που θα 
μπορούσαν να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, 
συμφώνησαν να σκεφτούν δυνατότητες που θα ταίριαζαν στον τρόπο διδασκαλίας και τις 
γνώσεις που είχαν. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν σε ένα κοινό θέμα, τον αφηγηματικό λόγο, 
να διερευνήσουν τον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας του. Την τελευταία εβδομάδα, 
πριν κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές του Πάσχα, σκιαγράφησε ο καθένας τον τρόπο 
που θεωρούσε «ταιριαστό», προκειμένου οι συνάδελφοι στις διακοπές το Πάσχα να 
προβληματιστούν πάνω στον κάθε ένα. 

Ο πρώτος εκπαιδευτικός, δεν είχε εμπειρία με τις τεχνολογίες και ούτε ιδιαίτερες 
ψηφιακές δεξιότητες, εννοείται όμως ότι μπορούσε να στέλνει email και να πλοηγείται 
στο διαδίκτυο. Ήξερε όμως την ιστοσελίδα που βρίσκονται τα ψηφιακά βιβλία. Έτσι 
λοιπόν, αφού έκανε μια λίστα με τα email των μαθητών, έστειλε το URLτης 1ης ενότητας 
(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3338,13514/) και 
επισύναψε μερικές ασκήσεις για τους μαθητές που θα έπρεπε να τις εκτυπώσουν και 
αφού τις κάνουν, να του τις στείλουν. 

Η δεύτερη εκπαιδευτικός, επειδή αισθανόταν οικεία με την επικοινωνία μέσω skype, 
παρακολούθησε κάποια δωρεάν επιμόρφωση από αυτές που παρέχονταν το τελευταίο 
διάστημα για το WebEx. Αφού κατάλαβε τις βασικές λειτουργίες του, δοκίμασε να 
εφαρμόσει την παγιωμένη διδασκαλία που έκανε μέχρι τότε. Αφού συνδέθηκε με τους 
μαθητές, έκανε διαμοιρασμό οθόνης το URLτης 1ης ενότητας 
(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3338,13514/) και στη 
συνέχεια, διάβαζε και σχολίαζε σειριακά το περιεχόμενο του βιβλίου και τις 
δραστηριότητες. 

Ο τρίτος εκπαιδευτικός που είχε κάνει και την επιμόρφωση Β επιπέδου, αλλά είχε 
φοιτήσει και ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που 
πραγματοποιείται κατά 50% εξ αποστάσεως γνώριζε τις βασικές λειτουργίες του eClass. 
Ανέβασε λοιπόν στο μάθημα της γλώσσας που είχε δημιουργήσει το URLτης 1ης ενότητας 
(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3338,13514/). Στη 
συνέχεια δημιούργησε ένα forum, προκειμένου οι μαθητές να ανεβάσουν μια σύντομη 
ιστορία. Μετά ανέβασε ένα επεξηγηματικό φυλλάδιο για τη δομή της αφήγησης και 
κάλεσε τους μαθητές, βάση αυτών των κριτηρίων κάθε ένας να σχολιάσει 2 αφηγήσεις. 
Τέλος έδωσε έναν σκελετό (τίτλο, θέμα) και οι μαθητές θα έπρεπε να συν διαμορφώσουν 
την αφήγηση βάση της δομής που είχαν λάβει.  

Η τέταρτη εκπαιδευτικός που είχε σπουδάσει σε ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
σχετικό με την Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, και κατείχε επίσης καλά 
τη λειτουργία της πλατφόρμας eMe πειραματίστηκε με την προσέγγιση της 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3338,13514/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3338,13514/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3338,13514/
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ανεστραμμένης τάξης (διδασκαλία μέσω βίντεο εκτός σχολείου, επεξεργασία, εμβάθυνση 
και εμπέδωση στην τάξη).Στο μάθημα της γλώσσας που είχε δημιουργήσει ανέβασε το 
βιντεομάθημα από την ΕΡΤ2 για τον αφηγηματικό λόγο 
https://webtv.ert.gr/mathainoume-sto-spiti/v-st-taxi-glossa-paragogi-graptoy-logoy-
afigimatikos-logos/ για να το παρακολουθήσουν οι μαθητές και μαζί με αυτό ένα 
δομημένο φύλλο, για να καταγράφουν παράλληλα οι μαθητές εστιάζοντας έτσι στις 
βασικές πληροφορίες. Στη συνέχεια ανέβασε το URL από το τρέιλερ «το μαγικό χαλί» 
https://www.youtube.com/watch?v=GLxLWKRhr8c&list=TLPQMjQwNDIwMjCjLizxotnCtw
&index=2 και στη βάση των 5 ερωτήσεων που τους έδωσε έπρεπε να απαντήσουν στο 
φόρουμ τις βασικές πληροφορίες. Σε επόμενο βήμα δημιουργεί η εκπαιδευτικός στο 
www.padlet.com καρτέλες, όπου οι μαθητές με τη βοήθεια των 5 βασικών ερωτήσεων 
δημιουργούν τη δική τους ιστορία. Στη συνέχεια με τα εργαλεία του h5p, που 
εμπεριέχονται στην eMe δημιούργησε με το τρέιλερ «το μαγικό χαλί» ένα διαδραστικό 
βίντεο για την εξάσκηση των μαθητών. 

Τα παραπάνω παραδείγματα που σκέφτηκαν οι εκπαιδευτικοί φανερώνουν μια σειρά 

από κεντρικά για το σχολείο ζητήματα, όπως:  

• το εκπαιδευτικό υλικό και η προσέγγιση με την οποία αυτό αξιοποιείται διαφέρει 

από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό,  

• ο τρόπος οργάνωσης της διδασκαλίας μπορεί να «ταιριάξει» με διαφορετικές 

πρακτικές εκπαιδευτικών,  

• το εκπαιδευτικό υλικό μετασχηματίζεται από τον εκπαιδευτικό ανάλογα με την 

εμπειρία και τη γνώση του ίδιου και των μαθητών,  

• ο τρόπος αξιοποίησης του υλικού, εξαρτάται από την υποδομή και τον εξοπλισμό 

του εκπαιδευτικού και των μαθητών,  

• οι γονείς γίνονται βοηθοί, ένα είδος παράλληλης στήριξης του εκπαιδευτικού, 

τουλάχιστον στην Α΄ βάθμια εκπαίδευση,  

• το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πρέπει, περισσότερο 

παρά ποτέ, να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στήριξη, 

καθοδήγηση, ένα είδος σκαλωσιάς, για να εμπλακεί και να εργαστεί ο μαθητής, 

•  το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να «υποβοηθά» λειτουργίες του 

εκπαιδευτικού, πού τώρα με την μεσολάβηση της απόστασης, δεν είναι εφικτές, 

όπως επεξήγηση του τρόπου εργασίας, του περιεχομένου κ.α.   

Από τα παραπάνω εγείρονται βασικά ερωτήματα για το εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία 

απασχολούν τους εκπαιδευτικούς και είναι μεταξύ άλλων τα εξής: 

1. Πως οριοθετείται το εκπαιδευτικό υλικό;  

https://webtv.ert.gr/mathainoume-sto-spiti/v-st-taxi-glossa-paragogi-graptoy-logoy-afigimatikos-logos/
https://webtv.ert.gr/mathainoume-sto-spiti/v-st-taxi-glossa-paragogi-graptoy-logoy-afigimatikos-logos/
https://www.youtube.com/watch?v=GLxLWKRhr8c&list=TLPQMjQwNDIwMjCjLizxotnCtw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GLxLWKRhr8c&list=TLPQMjQwNDIwMjCjLizxotnCtw&index=2
http://www.padlet.com/
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2. Ποια είναι τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών υλικών 

αναφορικά με το στυλ και τη γλώσσα του κείμενου 

3. Ποιες μορφές παιδαγωγικής δράσης και διδακτικές λειτουργίες θα πρέπει να έχει 

το εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Τα ερωτήματα αυτά θα τα απαντήσουμε στις επόμενες ενότητες. 

5.1 Εννοιολογική προσέγγιση του εκπαιδευτικού υλικού 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια του εκπαιδευτικού υλικού και να κάνουμε 

σαφές πότε αυτό περιέχει ποιοτικά στοιχεία, είναι σκόπιμο να κάνουμε μια αναφορά σε 

αντίστοιχες καθιερωμένες έννοιες, όπως το σχολικό εγχειρίδιο στη Σχολική Παιδαγωγική 

ή το εκπαιδευτικό πακέτο, που έχει καθιερωθεί ως όρος σε κλάδους που αναπτύσσονται 

τις τελευταίες δεκαετίες, π.χ. Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: 

• Το σχολικό εγχειρίδιο, σε αντίθεση με τη διαδεδομένη εσφαλμένη αντίληψη που 

το θεωρεί ως μεμονωμένο σχολικό βιβλίο, περιλαμβάνει ποικίλα στοιχεία, όπως 

το διδακτικό εγχειρίδιο (βασικό βιβλίο μελέτης), το βιβλίο εργασιών και 

ασκήσεων, το βιβλίο του εκπαιδευτικού, λεξικά, βιβλία αναφοράς και 

συνοδεύεται προαιρετικά και από άλλα σχολικά βιβλία. Όλα αυτά λειτουργούν 

συνδυαστικά ως μέσο με ποικίλες διδακτικές λειτουργίες για τη στήριξη της 

σχολικής δια ζώσης εκπαίδευσης.  

• Κατ΄ αναλογία, ένα εκπαιδευτικό πακέτο μπορεί να περιέχει έντυπο, 

οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό αλληλεπιδραστικό υλικό, προκειμένου να 

παρέχει έναν εκπαιδευτικό σε ετοιμότητα. Το υλικό αυτό είναι διαμορφωμένο με 

ειδική διδακτική μεθοδολογία και λειτουργεί ως προπαρασκευασμένη 

«παγωμένη» διδασκαλία. Μπορούμε, δηλαδή, να φανταστούμε μια 

«μαθησιοβαλίτσα», την οποία ανοίγει ο μαθητής και μελετά ανεξάρτητα. Το 

εκπαιδευτικό πακέτο αποτελεί προσομοίωση ενός εκπαιδευτικού σε ετοιμότητα. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω και επιστρέφοντας στο θέμα μας, ένα ηλεκτρονικό 

εκπαιδευτικό υλικό αναφέρεται κυρίως στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση α) με την 

αξιοποίηση offline περιεχομένου, β) με την εν μέρει αξιοποίηση των υπηρεσιών του 

διαδικτύου, ή ακόμα γ) στην αμιγώς διαδικτυακή εκπαίδευση. Μπορεί να περιέχει: 
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• ηλεκτρονικά κείμενα διαφόρων κατηγοριών (εγχειρίδιο μελέτης, παράλληλα 

κείμενα, οδηγό μελέτης κ.ά.),  

• οπτικοακουστικό υλικό (ηχητικά αρχεία, ψηφιακά βίντεο κ.ά.),  

• αλληλεπιδραστικό υλικό (ασκήσεις και δραστηριότητες,  

• μελέτες περίπτωσης,  

• ψηφιακές εργαστηριακές εφαρμογές κ.ά.),  

• διαδραστικές δυνατότητες (συνομιλίες, τηλεδιάσκεψη κ.ά.).  

Η έννοια του υλικού μάθησης σχετίζεται, λοιπόν, με τη σχεδιασμένη και 

μετασχηματισμένη διαδικασία σύνθεσης των στοιχείων αυτών, τα οποία μπορούν να 

δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία. 

Η προσέγγιση αυτή σχετίζεται άμεσα με μια από τις κύριες μορφές της παιδαγωγικής 

δράσης, που προσδιορίζεται ως διευθέτηση (arrangieren) (Giesecke, 2007).  

Κατά την παιδαγωγική διευθέτηση, ο εκπαιδευτικός/σχεδιαστής ενός ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος λαμβάνει υπόψη διοικητικές, τεχνολογικές, παιδαγωγικές και 

ψυχολογικές παραμέτρους, προκείμενου να διαμορφώσει με οργανωμένο και 

μεθοδευμένο τρόπο μαθησιακές καταστάσεις.  

Από τα πιο πάνω συνάγεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης συνθέτει τα μέσα διδασκαλίας και εργασίας και, όπως όλα τα μέσα 

διδασκαλίας, έχουν και αυτά ως κύρια λειτουργία να στηρίζουν τη διαδικασία της 

μάθησης. Σε αυτό υπάρχουν περιεχόμενα που έχουν καθοριστεί από τα προγράμματα 

σπουδών και έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τον μαθητή να ενσωματώσει τις νέες 

πληροφορίες στις δικές του γνωστικές δομές.  

Σε κάθε περίπτωση, η βασική λειτουργία του εκπαιδευτικού υλικού έγκειται στο να 

παρουσιάζει τα περιεχόμενα μελέτης και εργασίας στον μαθητή διαμεσολαβώντας 

μεταξύ της καθημερινής πραγματικότητας και εμπειρίας του αφενός και του 

συγκριμένου περιεχομένου αφετέρου.  

Το περιεχόμενο αυτό μπορεί, προφανώς, να παρουσιάζεται με ποικίλο τρόπο, όπως: 

• πρακτική παρουσίαση (με ενέργειες, δραστηριότητες και πράξεις), 

• απεικονιστική παρουσίαση (με εικόνες, σχεδιαγράμματα, γραφικές 

παραστάσεις, που παρουσιάζουν ολιστικά τα δεδομένα της πραγματικότητας), 
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• συμβολική παρουσίαση (με μια σειρά αποτυπώσεων που αντλούνται είτε από 

συμβολικούς τύπους είτε από το γλωσσικό κώδικα, π.χ. μαθηματικοί τύποι, 

κείμενα [Brunner 1974]). 

Στο πλαίσιο αυτών των θέσεων μπορεί να γίνουν κατανοητές οι τοποθετήσεις των Seel & 

Dörr (1997), Dörr & Strittmatter (2002), Σοφός & Kron (2010) σύμφωνα με τις οποίες τα 

εκπαιδευτικά υλικά πρέπει:  

• να κινητοποιούν αυτούς που μαθαίνουν δημιουργώντας ερωτήματα/ζητήματα 

και προσδοκίες, οι οποίες από τη μεριά τους διαμορφώνουν συνθήκες εργασίας 

και μάθησης, 

• να είναι διαμορφωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση, 

βάσει της οποίας οι μαθησιακές διεργασίες θα υποστηρίζονται με ποικίλες 

δυνατότητες, 

• να δίνουν ανατροφοδότηση σχετικά με τη μαθησιακή πρόοδο, 

• να διευκολύνουν την αυτόνομη και ανοικτή μάθηση, 

• να δημιουργούν συνθήκες τόσο για την εργασία σε μικρές ομάδες όσο και τη 

συνεργατική μάθηση. 

5.2 Ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών 

υλικών αναφορικά με το στυλ και τη γλώσσα του 

κείμενου 

Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό λοιπόν αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερο ρόλο στη 

διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση που έγκειται στο γεγονός ότι οι μαθητές 

συνήθως εργάζονται ατομικά.  

Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο που οργανώνεται στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό 

πρέπει να αντισταθμίζει την έλλειψη της δια ζώσης επικοινωνίας.  

Σύμφωνα με τον Holmberg (2002), τα παρακάτω θα πρέπει να απασχολούν σε μεγάλο 

βαθμό κάθε εκπαιδευτικό που δημιουργεί μόνος του το εκπαιδευτικό υλικό:  

• ο τρόπος οργάνωσης του μαθησιακού περιεχομένου,  

• τα μέσα που θα επιλέξει για να παρουσιάσει το περιεχόμενο.  
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Ο  Holmberg δίνει την πρωτοκαθεδρία, στην οργάνωση και τη συγγραφή του κειμένου 

(έντυπο ή ηλεκτρονικό), καθώς αφενός αποτελεί το βασικό μέσο στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και αφετέρου αποτελεί τη βάση για να δημιουργηθούν άλλα μιντιακά 

περιεχόμενα, π.χ. ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, βίντεο, ηχητικά αρχεία,  τα οποία θα 

περιστοιχίσουν και θα συμπληρώνουν το βασικό κείμενο με στοιχεία που επιτρέπουν την 

αλληλεπίδραση του μαθητή με το μαθησιακό περιεχόμενο.  

Για να αντισταθμιστεί η έλλειψη αυτή, είναι απαραίτητή η «σύζευξη των Μέσων» 

(Σοφός, Kron 2010). Αυτό σημαίνει ότι κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα πρέπει 

να διαμορφώνονται τέτοια ανοικτά και αποτελεσματικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, έτσι, 

ώστε παράλληλα με τις τεχνολογικές και τις εργονομικές προδιαγραφές των Μέσων, να 

εξασφαλίζονται ιδιότητες και συνθήκες που να ενισχύουν τη μάθηση.  

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης γίνονται κατανοητές οι έννοιες: 

• της πολυμορφικής εκπαίδευσης ως η εκπαίδευση εκείνη που και ενεργοποιεί τον 

μαθητή και τον διδάσκει πώς να μαθαίνει αυτόνομα, στηρίζοντάς τον προς μια 

ευρετική πορεία αυτομάθησης χρησιμοποιώντας διάφορα Μέσα και εργαλεία με 

κατάλληλο διδακτικό μετασχηματισμό (Λιοναράκης 2005), καθώς επίσης,  

• της μικτής πολυμορφικής μάθησης (ΜπΜ), η οποία σχετίζεται με την ευελιξία 

του εκπαιδευομένου, με την καλλιέργεια της ιδιαίτερης μορφωτικής 

φυσιογνωμίας του και την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

(Αναστασιάδης 2008).  

Καθοριστική σημασία για την κατανόηση της ιδιαιτερότητας της οργάνωσης του 

μαθησιακού περιεχομένου έχει επίσης και η έννοια της συνάφειας (Holmberg 2002).  

Μια βασική αρχή που χαρακτηρίζει ένα ποιοτικά καλό υλικό για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, αναφέρεται στον διαλογικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα του 

περιεχομένου.  

Ο Holmberg (2002, 120-130) παρουσιάζει αναλυτικά σε μια εκτεταμένη ενότητα τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει το υλικό αυτό. Αναφέρεται, λοιπόν: 

• στο στυλ και τη γλώσσα του κείμενου,  

• στην τυπογραφία, τη διάταξη και τη σελιδοποίηση,  

• στις εικονογραφήσεις,  
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• στον τρόπο παρουσίασης οπτικοακουστικών μέσων.  

Καθώς το κείμενο, σε ηλεκτρονική μορφή, αποτελεί τη βασικότερη μορφή παροχής του 

περιεχομένου, θεωρούμε ότι τα παραπάνω ισχύουν αναμφισβήτητα ακόμα και σήμερα 

και μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικών 

περιβαλλόντων μάθησης.  

Γι’ αυτόν τον λόγο παραθέτουμε στη συνέχεια περιφραστικά τις σημαντικότερες 

ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να έχει κάθε κείμενο αναφορικά με το στυλ και τη 

γλώσσα του κείμενου (Σοφός, Kron 2010, 136-138): 

• χρήση απλής γλώσσας, σε φιλικό, προσωπικό ύφος, 

• παροχή δυνατοτήτων για μια πολυτροπική επεξεργασία των μαθησιακών 

δυσκολιών των μαθητών, π.χ. σε ιδιαίτερα δύσκολες έννοιες και διαδικασίες, 

• παροχή δυνατότητας προκειμένου οι μαθητές να αφήσουν την παθητική ή 

«καταναλωτική ανάγνωση» του κείμενου και περνώντας στην ενεργή συμμετοχή 

να δημιουργήσουν δραστηριότητες, ζητήματα κ.ά., δηλαδή με λίγα λόγια ένα 

πλαίσιο επεξεργασίας και εφαρμογής των πληροφοριών που αποκτούν, 

• δυνατότητα διάρθρωσης του περιεχομένου με τέτοιον τρόπο, ώστε ο μαθητής να 

γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι μαθαίνει (περιεχόμενο), γιατί μαθαίνει (στόχοι), τι 

μπορεί να κάνει ή να επιτύχει με αυτά (κίνητρα και εκλογίκευση), ποια βήματα 

πρέπει να ακολουθήσει για την επίτευξη του στόχου του (μέθοδος), πώς μπορεί 

ο ίδιος να ελέγξει την απόδοσή του (ασκήσεις αυτορρύθμισης και 

αυτοαξιολόγησης), πώς μπορεί να λάβει ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό 

(εξατομικευμένες συμβουλές, εξειδικευμένη διδασκαλία ή / και καθοδήγηση), 

• παροχή ασκήσεων με ανατροφοδότηση και εργασίες με ενδεικτικές απαντήσεις 

για αυτοαξιολόγηση, 

• παροχή διαφορετικών μορφών και περιβαλλόντων εργασίας, π.χ. ανοικτές 

ερωτήσεις, προσομοιώσεις, παραδείγματα, ανάλυση ατομικής περίπτωσης, 

συγκρίσεις, κίνητρα που εξυπηρετούν την εστίαση της προσοχής και των 

ενδιαφερόντων των μαθητών, 

• παροχή διαδραστικών στοιχείων για την οπτικοποίηση και επεξήγηση του 

περιεχομένου, 

• παροχή ποικίλων δυνατοτήτων για εξηγήσεις όρων, περιλήψεις και 

αποσπάσματα από εγκυκλοπαίδειες που αφορούν συγκεκριμένα θέματα, 
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• παραθέσεις, εξηγήσεις και συμβουλές για τις μεθόδους μάθησης και τον τρόπο 

εργασίας, 

• δυνατότητες για τη δημιουργία συμβουλευτικού πλαισίου επικοινωνίας, π.χ. 

μέσω email, skype, και δυνατότητα συνεργασίας μέσω διαδικτυακών κοινών 

εγγράφων, τηλεδιδασκαλίας και τηλεδιάσκεψης. 

5.3 Μορφές παιδαγωγικής δράσης και διδακτικές λειτουργίες 

Μια από τις πιο βασικές διδακτικές προσεγγίσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη 

διαμόρφωση των ηλεκτρονικών κειμένων είναι η κατευθυνόμενη διδακτική συζήτηση 

του Holmberg (2002). Η έννοια της καθοδηγούμενης συζήτησης βασίζεται σε διδακτικές 

προσεγγίσεις, όπως η προγραμματισμένη μάθηση, η κυβερνητική διδακτική (Kron, Σοφός 

2007), η θεωρία της συνομιλίας, οι γνωστικές θεωρητικές προσεγγίσεις κ.ά. Σύμφωνα με 

αυτήν την προσέγγιση, ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει καλύτερα ένα κείμενο, όταν 

αυτό είναι διαμορφωμένο σε διαλογική μορφή. Ο μαθητής παρακολουθεί τη διαλογική 

δομή του κείμενου, σαν να είναι σε διαλεκτική σχέση με έναν εκπαιδευτικό (Holmberg 

2002, 77) με τον οποίο αλληλεπιδρά, προφανώς σε ένα προπαρασκευασμένο πλαίσιο, 

ενώ στην πραγματικότητα ο μαθητής συνομιλεί σιωπηρά με τον εαυτό του, καθώς 

προσπαθεί να κατανοήσει το περιεχόμενο.  

Η κειμενική διαλογικότητα μπορεί να επιτευχτεί με τη μορφή α) υποβλητικής, β) 

προκλητικής και γ) συναθροιστικής συνομιλίας. Κατά την πρώτη ο «κειμενικός 

συνομιλητής» επιζητά, καλεί τον μαθητή να αντιδράσει σε μια πληροφορία, ένα ζήτημα. 

Στη δεύτερη προκαλεί τον μαθητή να τοποθετηθεί σε ένα ζήτημα ή μια θέση που είναι 

μάλλον ενοχλητική ή προκλητική και για την οποία έχει διαφορετική αντίληψη. Στην 

τρίτη μορφή ο κειμενικός συνομιλητής συνενώνει τις προσεγγίσεις, που μπορεί να είναι 

διαφορετικές σε κάποια σημεία. 

Στη βάση αυτής της προσέγγισης προτείνεται οι εκπαιδευτές που δημιουργούν 

ηλεκτρονικό κείμενο για την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά τη 

συγγραφή του να σκέπτονται ότι στην πραγματικότητα διδάσκουν έναν μαθητή σε μια 

δια ζώσης διαδικασία.  

Αυτό σημαίνει, όμως, ότι τόσο το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κείμενο, όσο και το 

ευρύτερο ηλεκτρονικό περιβάλλον θα πρέπει μεταξύ άλλων: 
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• να βοηθούν και να στηρίζουν τους εκπαιδευομένους να ανακαλύψουν τον τρόπο 

με τον οποίο θα πρέπει να μελετήσουν το περιεχόμενο, 

• να καθορίζουν τις προκαταρκτικές ενέργειες των εκπαιδευομένων πριν την 

έναρξη της μελέτης, 

• να παρουσιάζουν με σαφήνεια τους μαθησιακούς στόχους, δηλαδή τι ακριβώς 

θα είναι σε θέση να κάνουν, όταν ολοκληρώσουν τη μελέτη τους, 

• να τους συμβουλεύουν αναφορικά με την οργάνωση της μελέτης και της 

εργασίας τους, 

• να δημιουργούν συνθήκες συνάφειας μεταξύ καθημερινής, προσωπικής 

εμπειρίας και ακαδημαϊκής γνώσης, 

• να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν τους εκπαιδευομένους κατά τη μελέτη τους, 

• να δημιουργούν πλαίσια ενεργού εμπλοκής και να παρέχουν ανατροφοδότηση 

που θα έχει κυρίως φροντιστηριακό χαρακτήρα. 

Από τις πιο πάνω θέσεις γίνεται σαφές ότι η κατευθυνόμενη διδακτική συζήτηση 

βασίζεται στην τυπική δομή που προϋποθέτει κάθε εκπαιδευτική δράση:  

• καθορισμός στόχου,  

• διάγνωση της κατάστασης,  

• σχεδιασμός εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και εφαρμογή,  

• έλεγχος επίτευξης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων 

• τροποποίηση της μαθησιακής διαδικασίας που σχεδιάστηκε.  

Από την άλλη μεριά η κατευθυνόμενη διδακτική συζήτηση προσανατολίζεται στις 

βασικές μορφές παιδαγωγικής δράσης που πραγματοποιεί κάθε εκπαιδευτικός στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Giesecke 2007):  

• διδασκαλία,  

• πληροφόρηση,  

• συμβουλευτική,  

• διευθέτηση και οργάνωση του περιβάλλοντος εργασίας,  

• εμψύχωση και κινητοποίηση.  

Η διδασκαλία ως βασική μορφή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας εμφανίζεται 

συνήθως σε μορφή ψηφιοποιημένης τηλεδιδασκαλίας στη διαδικτυακή εκπαίδευση.  
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Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι παρουσιάζει και 

επεξηγεί περιεχόμενα που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με καθημερινά βιώματα, π.χ. 

λειτουργία φωτοσύνθεσης. Ο τρόπος παρουσίασης των περιεχόμενων στη διδασκαλία 

μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους, όπως επίδειξη, σύντομη παρουσίαση, διάλεξη 

κ.ά., σε κάθε περίπτωση, όμως, το διδακτέο θέμα παρουσιάζεται «αντικειμενικά» σε 

γλώσσα κατανοητή, προκειμένου να μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές με 

διαφορετικό μορφωτικό υπόβαθρο.  

Αν και αυτό ακούγεται αυτονόητο, στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο εγχείρημα, 

καθώς η διδασκαλία συνδέεται άμεσα με τις ακόλουθες ενέργειες:  

• Πρώτον, στο πλαίσιο της κατευθυνόμενης διδακτικής συζήτησης, ο συγγραφέας 

ή η συγγραφική ομάδα  πρέπει να  πραγματοποιήσει βιβλιογραφική έρευνα 

πάνω στο θέμα που θέλει να διδάξει και στη συνέχεια να μελετήσει 

περισσότερες διαστάσεις του θέματος, σε σύγκριση με αυτές που θα διδάξει 

πραγματικά.  

• Δεύτερον, θα πρέπει να επιλέξει τον τρόπο παρουσίασής τους σε κειμενική δομή 

ή σε μορφή ψηφιακής διδασκαλίας, π.χ. διάλεξη, διακλαδωμένη διδασκαλία κ.ά.  

• Τρίτον,  θα πρέπει να επιλέξει ορισμένα περιεχόμενα από το σύνολο εκείνων που 

έχει συγκεντρώσει, ως σημαντικά μορφωτικά αγαθά σε εναρμόνιση με το 

υπόβαθρο της ομάδας αναφοράς και με τη γενικότερη ανάλυση πεδίου που έχει 

κάνει.  

• Τέταρτον, θα πρέπει να ερμηνεύσει και να μετασχηματίσει το επιστημονικό 

περιεχόμενο σε σχολική γνώση (δηλαδή να μην παραθέτει απλώς επιστημονικά 

γεγονότα και πηγές)  σκηνοθετώντας το σε μια λογική σειρά εξέλιξης της 

παρουσίασης.  

• Τέλος, θα πρέπει να επιλέξει τα επιμέρους μιντιακά στοιχεία (εικόνα, ψηφιακή 

παρουσίαση, βίντεο, ψηφιακή προσομοίωση, εμπλοκή σε εικονικό περιβάλλον) 

που θα αξιοποιήσει σε συνοχή με την εξέλιξη της ψηφιακής διδασκαλίας. Η 

ψηφιακή διδασκαλία ανήκει, συνήθως, στην αρμοδιότητα του συγγραφέα ή της 

ομάδας συγγραφής του ηλεκτρονικού υλικού. 

Η πληροφόρηση αποτελεί μια δεύτερη μορφή παιδαγωγικής δράσης που είναι 

σκόπιμο να περιέχεται στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών κειμένων για τη διαδικτυακή 

εκπαίδευση.  
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Η πληροφόρηση, σε αντίθεση με τη διδασκαλία, δεν σχετίζεται με την παρουσίαση και 

την επεξήγηση περίπλοκων περιεχομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιστασιακά 

παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση 

εργασιών, π.χ. δόμηση εργασίας, για την παροχή προσανατολισμού, π.χ. περίγραμμα 

ενότητας μελέτης, κριτήρια αξιολόγησης, για οργανωτικά θέματα, π.χ. 

χρονοπρογραμματισμός μελέτης κ.ά.  

Η πληροφόρηση ανήκει στην αρμοδιότητα του συγγραφέα ή της ομάδας συγγραφής του 

ηλεκτρονικού υλικού, αλλά μπορεί να ζητηθεί και από τους εκπαιδευομένους μέσα από 

διάφορα μέσα επικοινωνία, π.χ. e-mail, forum κ.ά. 

Η συμβουλευτική σχετίζεται με συγκεκριμένες ανάγκες μεμονωμένων ατόμων, τα 

οποία επιζητούν να στηριχθούν κατά τη μαθησιακή τους πορεία.  

Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να υπάρχει συμβουλευτική που μπορεί να απευθύνεται σε 

μια ολόκληρη ομάδα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε άτομο είναι 

μοναδικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί στο ηλεκτρονικό κείμενο να υπάρχουν 

συμβουλευτικές βοήθειες με τη μορφή πρακτικών συμβουλών που αντικειμενοποιούν 

τυπικές δυσκολίες. Επίσης, σε περίπτωση που ο υπεύθυνος του μαθήματος εντοπίσει 

«κοινές αδυναμίες» π.χ. στο πλαίσιο της εκπόνησης γραπτών εργασιών, μπορεί να 

οργανώσει ομαδική συμβουλευτική που θα διαπραγματευτεί ατομικά και κοινά θέματα.  

Καθώς η αρμοδιότητα για τη συμβουλευτική ανήκει στους εκπαιδευομένους, ο 

υπεύθυνος του διαδικτυακού μαθήματος καλείται να κάνει διάγνωση ατομικών 

δυσχερειών και σε τυπικό ή άτυπο πλαίσιο να προτείνει λύσεις αντιμετώπισής τους. 

Ωστόσο, η υιοθέτηση των προτάσεων υπόκειται στον μαθητή, ενώ η θετική έκβαση της 

συμβουλευτικής παραμένει ανοιχτή. Ο υπεύθυνος του διαδικτυακού μαθήματος  

καλείται να συνεχίζει τη συμβουλευτική όσο ο μαθητής επιζητά τη συνέχισή της. 

Η διευθέτηση σχετίζεται στη δια ζώσης εκπαίδευση με οργανωτικές και μεθοδολογικές 

ρυθμίσεις του παιδαγωγικού πλαισίου και της μαθησιακής κατάστασης.  

Στις οργανωτικές εμπίπτουν αποφάσεις σχετικά με τη διαρρύθμιση του μαθησιακού 

χώρου, με το είδος των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν, π. χ. σε μια ψηφιακή 

εξερεύνηση κ.ά. Στις μεθοδολογικές εμπίπτουν τα βήματα εργασίας, οι μορφές 

κοινωνικής εργασίας, π.χ. ατομική πρακτική ή εργασία σε ομάδα κ.ά. Στο πλαίσιο 
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διαδικτυακών μαθημάτων η παιδαγωγική διευθέτηση του ηλεκτρονικού κειμένου και 

του ευρύτερου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μπορεί:  

• να ρυθμίζει τους κοινωνικούς δεσμούς και ρόλους, δηλαδή τον τρόπο εργασίας 

(ατομική σε ζεύγη, συνεταιριστική, συνεργατική), 

• να γίνεται αντιληπτή ως μεθοδολογικό μέσο, προκειμένου να εκπληρώσει ένα 

σκοπό, π.χ. την αλλαγή τρόπου εργασίας, όπως την ενεργοποίηση υπηρεσίας 

ενός Wiki για τη συνεργατική μάθηση,  

• να ρυθμίζει δυνατότητες άτυπης μάθησης και επικοινωνίας, π.χ. μέσω 

δημιουργίας «κοινωνικών χώρων»,  

• να σχετίζεται με τη δημιουργία συναισθηματικών δεσμών, π.χ. μέσω οργάνωσης 

διαδικτυακών events και εμπειριών. 

Η εμψύχωση ως τελευταία βασική μορφή κάθε παιδαγωγικής δράσης, σχετίζεται με τη 

σκηνοθεσία ενεργειών για την ενθάρρυνση και την κινητοποίηση των εκπαιδευομένων 

να εμπλακούν σε μαθησιακές καταστάσεις για τις οποίες ενδεχομένως δείχνουν λίγο 

ενδιαφέρον.  

Η παιδαγωγική εμψύχωση αναφέρεται στο δημόσιο χώρο, στη δια ζώσης εκπαίδευση 

π.χ. την τάξη, στη διαδικτυακή σε δημόσιους χώρους συζήτησης, σε τηλεδιαλέξεις. 

Καθώς σε τέτοιους χώρους δεν μπορεί κάνεις να απομακρυνθεί, ο υπεύθυνος του 

διαδικτυακού καλείται να στηρίζει τους συμμετέχοντες, παρακινώντας τους να 

συμμετέχουν σε κοινά έργα, βοηθώντας τους να υπερβούν το ξένο και ανοίκειο 

προωθώντας την αλληλογνωριμία και, τέλος, δημιουργώντας συνθήκες κοινωνικότητας 

και άτυπης κοινωνικής επαφής μεταξύ τους.  

Βασικές στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε ηλεκτρονικά κείμενα και 

διαδικτυακά περιβάλλοντα είναι:  

• η αξιοποίηση στοιχείων που σχετίζονται με την ομάδα αναφοράς με σταδιακή 

διαφοροποίησή τους, π.χ. εμπλοκή γνωστών τραγουδιών ή κινηματογραφικών 

ταινιών για την ανάπτυξη ιστορικών ή κοινωνικών θεμάτων,  

• δυνατότητα εισαγωγικής ενασχόλησης με θέματα που δεν τολμούν να 

«αγγίξουν» συνδυάζοντάς τα με οικεία θέματα, π.χ. εισαγωγική παρουσίαση 

μεθοδολογίας για την διερεύνηση οικείων προβληματισμών,  
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• στήριξη και ενδυνάμωση προσπαθειών με στόχο τη μετάβαση από την παθητική 

ενασχόληση με ένα θέμα στην ενεργή μελέτη του, π.χ. επιμέλεια κατά την 

παραγωγή ενός σύντομου tutorial για ένα θέμα ή τη μετάφραση ενός θεματικού 

βίντεο. 

Επίσης, γίνεται σαφής η συνάφεια της προσέγγισης με τις διδακτικές λειτουργίες που 

αναλαμβάνουν και τα σχολικά εγχειρίδια ως κυρίαρχο μέσο της δια ζώσης διδασκαλίας 

(Baumannetal, 1984, Καψάλης& Χαραλάμπους 1995).  

Η συνάφεια αυτή έγκειται στα εξής σημεία:  

• στη δόμηση της μαθησιακής διαδικασίας,  

• στην παρουσίαση της πραγματικότητας (θέμα/ περιεχόμενο) στον μαθητή,  

• στην καθοδήγηση της διδασκαλίας και της μάθησης,  

• στην παροχή κινήτρων,  

• στη διαφοροποίηση σχολικής εργασίας και μάθησης,  

• στην εμπέδωση και αυτοαξιολόγηση, 

• στην κοινωνικοποίηση.  

Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού που ακολουθεί την 

προσέγγιση του καθοδηγούμενου διδακτικού διαλόγου, τις λειτουργίες αυτές, που 

συνεπικουρούνται στη δια ζώσης διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό, τις αναλαμβάνει 

πρωτίστως το ηλεκτρονικό κείμενο ή το περιβάλλον, ενώ αυτές πραγματώνονται μέσα 

από την αλληλεπίδραση του εκπαιδευομένου με τα εκπαιδευτικά υλικά, που είναι 

προφανώς διαμορφωμένα με κατάλληλο διδακτικό τρόπο.  

Αυτό σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να περιέχει στοιχεία τα οποία να 

υποκαθιστούν την απουσία ενός εκπαιδευτικού και μιας δια ζώσης επικοινωνίας. 

Παράλληλα, ο διδακτικός μετασχηματισμός του μορφωτικού αγαθού στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης διδακτικής μεθοδολογίας πρέπει να ενισχύει τον μαθητή, προκείμενου 

εκείνος:  

• να εμπλέκεται με ενεργό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία,  

• να είναι ικανός να μαθαίνει μόνος του, φέροντας σε πέρας μαθησιακές 

δραστηριότητες και αναθέσεις με τη συνειδητή αξιοποίηση ποικίλων βοηθητικών 

εργαλείων,  



 

Εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Προδιαγραφές και ανάπτυξη. Σελ. 18 από 27 

 

 

• να αυτονομείται ως προς τον τρόπο εργασίας και μάθησης, (αναφορικά με τον 

τρόπο, τον τόπο, τον χρόνο και τον ρυθμό).  

Παραθέτουμε στη συνέχεια τις διδακτικές λειτουργίες που επιτελούνται από τα στοιχεία 

ενός περιβάλλοντος μάθησης σε συσχετισμό κυρίως με τις δύο προσεγγίσεις των 

Giesecke (2007) και του Baumannetal (1984), αλλά και με στοιχεία από τα νεότερα 

επιστημονικά πεδία της ανοικτής εκπαίδευσης (Race, 1999) και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (West 1996, Λιοναράκης, 2001), όπου τα στοιχεία ενός εκπαιδευτικού 

πακέτου κατηγοριοποιούνται σε θεματικές, π.χ. προκείμενα, μετακείμενα, διακείμενα 

κ.ά. 

Ο πίνακας που ακολουθεί, απεικονίζει τη διδακτική σχέση που διέπει τις μορφές της 

παιδαγωγικής δράσης που αναλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό κείμενο ή ένα περιβάλλον 

εργασίας και μάθησης σε συνδυασμό με τα επιμέρους δομικά στοιχεία κάθε 

εκπαιδευτικού πακέτου.  

Πίνακας 1 Δομικά στοιχεία ηλεκτρονικού μαθήματος και παιδαγωγικές δράσεις 
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Εισαγωγική παρουσίαση ζητήματος, 
προβληματισμού και κινητοποίησης, π.χ. 
μέσω αποσταθεροποίησης 

          

Διατύπωση στόχων με αντικειμενοκεντρικό 
ύφος 

          

Προσδοκώμενα αποτελέσματα και 
αιτιολόγηση της σημασίας τους 

          

Δραστηριότητες κινητοποίησης για την 
ενεργή εμπλοκή στην εργασία 

          

Διαβάθμιση στόχων, μαθησιακού επιπέδου 
και εργασιών 

          

Προ-οργανωτές π.χ. έννοιες κλειδιά, 
γραφήματα, εννοιολογικοί χάρτες 

          

Εισαγωγικές παρατηρήσεις για τον τρόπο 
εργασίας και το επίπεδο μελέτης 

          

Βασικό κείμενο με φιλικό και επικοινωνιακό 
ύφος 

          

Παραδείγματα, αναλογίες, μελέτες 
περίπτωσης συγκρίσεις, ανασκοπήσεις κ.α. 

          

Γραφήματα, εικόνες, φωτογραφίες, σκίτσα, 
συνδέσεις, ηχογράφηση, βίντεο κ.α. για 
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επεξήγηση και μελέτη 
Πολυμεσικές εφαρμογές ως 
αυθεντικοποιημένη πρακτική άσκηση και 
εργασία 

          

Ασκήσεις, δραστηριότητες αυτό-
αξιολόγησης για την ατομική αποτίμηση 

          

Δραστηριότητες και ασκήσεις για 
ενεργοποίηση, εμβάθυνση, άσκηση, 
εμπέδωση 

          

Εργασία σε ομάδες για τη στήριξη της 
κοινωνικής - συλλογικής μάθησης μέσα από 
ανατροφοδότηση 

          

Ορισμοί, λεξικά, γλωσσάρια κ.α. ως 
εργαλεία στήριξης της μάθησης 

          

Παράλληλα κείμενα για την εμβάθυνση της 
μελέτης 

          

Συμπεράσματα           
Σύνοψη           
Οδηγός για περαιτέρω μελέτη           
Οδηγίες, π.χ. κριτήρια, φόρτος εργασίας           
Χρηστικές διευκολύνσεις (παραπομπές, 
βιβλιογραφία, κατάλογος ονομάτων) 

          

 

6. Λογισμικά Ανάπτυξης Υλικού (Authoring Tools) 

Η αναγκαιότητα παραγωγής πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού, ήδη από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990, οδήγησε στην ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας εφαρμογών 

λογισμικού, με το γενικευμένο τίτλο «εργαλεία συγγραφής» (γνωστά στη διεθνή 

βιβλιογραφία ως authoring tools).  

Αυτά λειτουργώντας, είτε τοπικά στον υπολογιστή, είτε διαδικτυακά, επιτρέπουν στους 

χρήστες με ελάχιστες γνώσεις προγραμματισμού ή έλλειψη χρόνου, να συνθέτουν 

εκπαιδευτικές πολυμεσικές παρουσιάσεις συνδέοντας μεταξύ τους αντικείμενα 

διαφόρων κατηγοριών, όπως κείμενο, γραφικά, κινούμενα γραφικά, ήχο, εικόνα, 

κινούμενη εικόνα, ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης.  

Αποτελεί κοινό σημείο των λογισμικών αυτών η υποστήριξη δημιουργίας 

ερωτηματολογίων και τεστ αυτο-αξιολόγησης. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στα λογισμικά 
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έγκειται στα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτής της λειτουργίας και κατά πόσο ευέλικτη 

και προσαρμόσιμη είναι για τις εκάστοτε ανάγκες του παραγόμενου υλικού και της 

ομάδας-στόχου. Η δυνατότητα δημιουργίας  ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης καθώς επίσης 

και δραστηριοτήτων αποτελεί βασική διδακτική λειτουργία, η οποία είναι οικεία στους 

εκπαιδευτικούς και τυγχάνει ευρείας αποδοχής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις, στις οποίες 

προωθείται η σχολική εξ αποστάσεως μάθηση.  

Τα εργαλεία συγγραφής υποστηρίζουν την ταχεία προτυποποίηση (rapid prototyping), 

δηλαδή μια μέθοδο ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, η οποία έχει ως βασικό 

στοιχείο διαφοροποίησης την έννοια του πρωτοτύπου (prototype) δηλαδή την παραγωγή 

κάποιου αποτελέσματος έστω και σε πρώιμο στάδιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, έτσι 

ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι σε θέση να παρέχουν ανατροφοδότηση σε αυτό το 

αποτέλεσμα (Φεσάκης και συν., 2009).   

 

6.1 Το Περιβάλλον H5P 

Το H5P https://h5p.org/ είναι ένα open source εργαλείο ανάπτυξης πολυμεσικού 

περιεχομένου που βασίζεται στη γλώσσα HTML5. Μέσα από ένα διαδικτυακό 

περιβάλλον, μπορεί κανείς να δημιουργήσει διαδραστικό περιεχόμενο για μαθήματα 

eLearning, χωρίς την ανάγκη γνώσης προγραμματισμού. Δεν είναι απαραίτητη τοπική 

εγκατάσταση στον υπολογιστή, καθώς το περιβάλλον είναι διαδικτυακό και το μόνο που 

απαιτείται είναι ένας σύγχρονος φυλλομετρητής (browser). 

Παραδείγματα λογισμικών που μπορούν να υποστηρίξουν rapid prototyping: 

• Adobe Captivate http://www.adobe.com/products/captivate.html 
• Articulate Studio – Articulate Storyline http://www.articulate.com/ 
• CourseLab http://www.courselab.com  
• Lectora http://lectora.com/online-training-software-lectora-publisher 
• eXe http://exelearning.net/en/  
• H5P https://h5p.org/ 
• mAuthor https://www.learnetic.com/mauthor/  
• Adapt Learning https://community.adaptlearning.org/  

https://h5p.org/
http://www.adobe.com/products/captivate.html
http://www.articulate.com/
http://www.courselab.com/
http://lectora.com/online-training-software-lectora-publisher
http://exelearning.net/en/
https://h5p.org/
https://www.learnetic.com/mauthor/
https://community.adaptlearning.org/
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  Εικόνα 1 H κεντρική σελίδα του H5P.org 

Αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο περιβάλλον ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα 

από τους εκπαιδευτικούς καθώς δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού ή 

επεξεργασίας πολυμέσων, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως έχει αποτελέσει τη βάση 

ανάπτυξης των ψηφιακά εμπλουτισμένων διδακτικών σεναρίων του ψηφιακού 

αποθετηρίου «ΑΙΣΩΠΟΣ», αλλά και νέων μαθησιακών αντικειμένων στο ψηφιακό 

αποθετήριο «ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ». Τα βασικά πλεονεκτήματα του H5P είναι τα εξής: 

• Αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα χωρίς άδεια χρήσης. 

• Η δημιουργία, επεξεργασία και δημοσίευση του περιεχομένου γίνεται μέσα από 

ένα ενιαίο περιβάλλον web-based. 

• Δεν απαιτείται τοπική εγκατάσταση λογισμικού. 

• Το περιεχόμενο είναι HTML5, mobile-friendly. 

• Συνεργάζεται με Moodle, WordPress, Drupal. 

• Παράγει  περιεχόμενο σε ένα ενιαίο αρχείο, εύκολο να μεταφορτωθεί και να 

μετακινηθεί σε ιστοσελίδες. 

• Προσφέρει καθολική ενημέρωση λειτουργιών. 

• Παρέχει αδειοδοτημένο περιεχόμενο πολυμέσων μέσα από την δήλωση των 

πνευματικών δικαιωμάτων χρήσης κάθε μιντιακού στοιχείου που 

χρησιμοποιείται. 

• Υποστηρίζεται από μια μεγάλη κοινότητα χρηστών. 

• Υπάρχουν διάφοροι τύποι διαθέσιμου περιεχομένου και δραστηριοτήτων. 

• Είναι σε συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση λειτουργικότητας. 
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Ενδεικτικοί τύποι περιεχομένου που μπορούν να αναπτυχθούν με το H5P για την 

ηλεκτρονική μάθηση είναι μεταξύ άλλων: 

• Interactive video 
o Προσθήκη αλληλεπίδραστικών βίντεων με χρήση quiz 
o Παράδειγμα: https://h5p.org/interactive-video 

• Presentation 
o Δημιουργία αλληλεπιδραστικών παρουσιάσεων με χρήση κειμένου, 

ήχου, βίντεο 
o Παράδειγμα: https://h5p.org/presentation  

• Branching Scenario 
o Μάθημα με διακλάδωση υπό συνθήκη της μαθησιακής ροής 
o Παράδειγμα: https://h5p.org/branching-scenario 

Επίσης, περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες πολυμεσικού υλικού που μπορούν να 

αναπτυχθούν όπως παιχνίδια, πολυμέσα, δραστηριότητες αξιολόγησης. Πρακτικά 

παραδείγματα χρήσης του H5P, μπορεί να βρει κανείς τόσο στο ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ, όσο και 

το αποθετήριο ΑΙΣΩΠΟΣ. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα μαθησιακά αντικείμενα, ως 

παραδείγματα καλής πρακτικής. 

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΗΣ ΥΦΑΛΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10860?locale=el  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10857?locale=el  

3. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10878?locale=el 

4. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10859?locale=el 

6.2 Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων 

ΟΡΙΣΜΟΣ  

Τα μαθησιακά αντικείμενα είναι διαδραστικά, διαδικτυακά εργαλεία που υποστηρίζουν 

τη μάθηση με το να βελτιώνουν, να ενισχύουν και να επεκτείνουν τις διανοητικές 

διεργασίες των μαθητών (Kay & Knaack, 2009)  

https://h5p.org/interactive-video
https://h5p.org/presentation
https://h5p.org/branching-scenario
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10860?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10857?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10878?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10859?locale=el
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Το μαθησιακό αντικείμενο δηλαδή είναι μια αυτόνομη και ανεξάρτητη μονάδα 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, η οποία συνδέεται με ένα ή περισσότερα μαθησιακά 

αποτελέσματα και έχει εξαρχής αναπτυχθεί ώστε να παρέχει τη δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια (Σαλτίδου, 2017).  

Τα μαθησιακά αντικείμενα σχετίζονται άμεσα με την έννοια του Ανοικτού Εκπαιδευτικού 

Πόρου (ΑΕΠ) που προσδιορίζει την ανοικτή πρόσβαση, χρήση και προσαρμογή πηγών 

εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος από την κοινότητα των χρηστών μέσω των ΤΠΕ, καθώς και 

η χρήση ανοικτών, εύχρηστων και λειτουργικών εργαλείων παραγωγής εκπαιδευτικού 

ψηφιακού περιεχομένου και αναφέρεται σε εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικό λογισμικό 

και πηγές που προσφέρονται ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα και κάτω από 

συγκεκριμένο νομικό καθεστώς, μπορούν να εμπλουτισθούν, βελτιωθούν και 

αναδιανεμηθούν, για χρήση στη διδασκαλία, μάθηση και έρευνα (UNESCO, 2002).  

Για την πρόσβαση σε μαθησιακά αντικείμενα και ανοικτές πηγές από τον μαθητή και τον 

εκπαιδευτικό, είναι απαραίτητή η λειτουργία ψηφιακών αποθετηρίων, δηλαδή 

αξιόπιστων και θεσμικά οργανωμένων διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων με 

στόχο την παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε ψηφιακούς πόρους στους χρήστες, βάση 

κοινών προτύπων, ώστε να διευκολύνεται η πλοήγηση, η αναζήτηση, ο εντοπισμός και η 

αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλήθος 

δυνητικών χρηστών-ωφελούμενων. Συνήθως, λειτουργεί υπό την εποπτεία και 

διαχείριση κάποιου οργανισμού, ο οποίος μπορεί να παράγει ο ίδιος το περιεχόμενο, 

είτε απλά να διαμεσολαβεί για το υλικό άλλων φορέων/προσώπων, πάντα με γνώμονα 

την μακρόχρονη και αξιόπιστη απόθεση του υλικού.  

Οι ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές και τα ψηφιακά αποθετήρια συνδέονται άμεσα με το 

θέμα της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο και της ανοικτής 

πρόσβασης στην πληροφορία. Το βασικό χαρακτηριστικό των ΑΕΠ είναι η άδεια 

πνευματικών δικαιωμάτων και η χορήγηση ανοικτών αδειών σε άλλους να τους 

μοιραστούν και να τους αναδιαμορφώσουν.  

Τα μαθησιακά αντικείμενα του ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟΥ είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε όλους και 

υπόκεινται στην άδεια Creative Commons BY-NC-SA (Megalou, Gkamas, Papadimitriou, 

Paraskevas, & Kaklamanis, 2016).  Το ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ αποτελεί τον Εθνικό Συσσωρευτή 

Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο 

οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και την ευθύνη λειτουργίας την έχει το 
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Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και αποτελεί 

μια «πλατφόρμα-ομπρέλα» για ένα σύνολο αποθετηρίων διαφορετικών τύπων 

ψηφιακών μαθησιακών πόρων: 

• ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ – Μαθησιακά αντικείμενα http://photodentro.edu.gr/lor  

• ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ – Εκπαιδευτικά βίντεο http://photodentro.edu.gr/video/  

• ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ – e-yliko χρηστών http://photodentro.edu.gr/ugc/  

• ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ – Ανοικτές εκπαιδευτικές πρακτικές http://photodentro.edu.gr/oep/  

• ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ – Εκπαιδευτικό λογισμικό http://photodentro.edu.gr/edusoft/  

• ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ – Πολιτισμός http://photodentro.edu.gr/cultural/  

• ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ–μικρότοπος αγλικών http://micro.photodentro.edu.gr/english2015/  

Παράλληλα, λειτουργεί το αποθετήριο ψηφιακών διδακτικών σεναρίων ΑΙΣΩΠΟΣ υπό την 

εποπτεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και αποτελεί μια Πλατφόρμα για 

Ανάπτυξη, Σχεδίαση, Αξιολόγηση και Παρουσίαση Επιστημονικά και Παιδαγωγικά 

Πιστοποιημένων Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων, με χρήση μεγάλου 

πλήθους διαδραστικών εργαλείων αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Web 

από την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Επίσης, πολύ χρήσιμο μπορεί να βρει ο εκπαιδευτικός στην Πύλη http://edu-

gate.minedu.gov.gr/ καθώς και στο αποθετήριο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 

http://edu-gate.minedu.gov.gr/.  

 

  

http://photodentro.edu.gr/lor
http://photodentro.edu.gr/video/
http://photodentro.edu.gr/ugc/
http://photodentro.edu.gr/oep/
http://photodentro.edu.gr/edusoft/
http://photodentro.edu.gr/cultural/
http://micro.photodentro.edu.gr/english2015/
http://edu-gate.minedu.gov.gr/
http://edu-gate.minedu.gov.gr/
http://edu-gate.minedu.gov.gr/
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Το κείμενο που μελέτησες, σχετίζεται με επίκαιρες ερωτήσεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, όπως: 

• Τι εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες μπορώ να χρησιμοποιήσω για 

να εμπλουτίσω το μάθημα μου στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση; 

• Που θα βρω εκπαιδευτικό υλικό; 

• Όταν κάνω μάθημα στην τάξη, συχνά απευθύνω ερώτηση σε όλη την τάξη. 

Πως μπορώ να το κάνω στο ηλεκτρονικό περιβάλλον; 

 

Μπορείς να βρεις σύντομες απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές ως συνοδευτικά 

αρχεία ήχο-διαλέξεων αναρτημένες στην παρούσα ενότητα. 

Τέλος,  εφόσον ολοκλήρωσες την μελέτη σου, θα χαρούμε να έχουμε την 

ανατροφοδότησή σου σχετικά με την ενότητα αυτή, μέσω της συμπλήρωσης 

της σύντομης e-φόρμας:  

https://forms.gle/f65r6679oFJVCRMR9  

https://forms.gle/f65r6679oFJVCRMR9
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