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Περίληψη:   
 Η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας, γίνεται 
παραδοσιακά σε έντυπη μορφή κατά κανόνα από το συγγραφέα ή τους συγγραφείς, που 
αποφασίζουν τη «σειρά» παράθεσης της ύλης, αλλά συχνά δίνουν και οδηγίες 
παρέκκλισης. Οι ψηφιακές πλατφόρμες επιτρέπουν σήμερα, τη ρητή αποδέσμευση του 
περιεχομένου (υλικού) από τη σειριακή μορφή παράθεσής του (με τη σειριακή μορφή να 
είναι μία από τις επιτρεπόμενες μορφές παράθεσης).  
 Οι μαθησιακές δραστηριότητες και η παράλληλη χρήση του υλικού δημιουργούν μία 
μαθησιακή διαδικασία, η οποία «παράγει» μία σύνθετη εκπαιδευτική διεργασία, που 
ονομάζουμε Learner’s ODL course. Στο μοντέλο αυτό έχουμε άξονες οργάνωσης: 
στον πρώτο άξονα έχουμε τα «άπαντα» των εκπαιδευτικών πόρων και στο δεύτερο 
άξονα έχουμε τις «ατομικές» (σε ένα επίπεδο ανάλυσης) εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που αξιοποιούν συλλογές (υποσύνολα) τμημάτων του υλικού. 
 Το άρθρο ολοκληρώνεται με ένα παράδειγμα από τη δημιουργία Learner’s ODL 
course για τη θεματική ενότητα «Υπολογιστικές Τεχνικές στη Διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών» από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ, Μεταπτυχιακή 
Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, Learner’s ODL course, Εκπαίδευση από απόσταση 
 
  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 Η συγγραφή και οργάνωση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού πάσχει από 
προβλήματα νηπιακής ηλικίας που καθιστούν το περιεχόμενο δύσχρηστο. Η 
συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το διαδίκτυο είναι μια τέχνη ελάχιστα 
διαδεδομένη, αφού οι μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης του μέσου δεν συμβαδίζουν με τους 
πιο αργούς ρυθμούς εκπαίδευσης νέων γενιών συγγραφέων του διαδικτύου και την 
προσαρμογή τους στις απαιτήσεις που αυτό επιβάλει (Αβούρης, 2004). Αν λάβουμε 
υπόψη ότι η ανάγνωση κειμένου από την οθόνη του υπολογιστή είναι πιο κουραστική 
και αργή από ότι το έντυπο υλικό στην πραγματικότητα πολύ λίγοι χρήστες μελετούν 
πραγματικά αποκλειστικά on-line. 
 Η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού σε συμβατικές πλατφόρμες (π.χ. βιβλίο) 
γίνεται συνήθως από το συγγραφέα (που αποφασίζει τη σειρά παράθεσης της ύλης), 
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που δίνει συχνά και οδηγίες παρέκκλισης. Για παράδειγμα, σε ογκώδη βιβλία, οι 
συγγραφείς κατευθύνουν τον αναγνώστη προς υποσύνολα ύλης, ανάλογα με το αν το 
βιβλίο χρησιμοποιείται σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, ή αν 
χρησιμοποιείται σα πηγή αναφοράς από επαγγελματίες κλπ. 
 Οι ψηφιακές πλατφόρμες επιτρέπουν τη ρητή αποδέσμευση του περιεχομένου 
(υλικού) από τη σειριακή μορφή παράθεσής του (με τη σειριακή μορφή να είναι μία 
από τις επιτρεπόμενες μορφές παράθεσης). Οι δραστηριότητες και η παράλληλη 
χρήση του υλικού δημιουργούν μία μαθησιακή αλληλουχία, η οποία «παράγει» μία 
σύνθετη εκπαιδευτική διεργασία, που ονομάζουμε Learner’s ODL course. Για 
παράδειγμα, σε ένα βιβλίο, άλλο πράγμα είναι η ανάγνωση του κειμένου και άλλο η 
επίλυση ασκήσεων και η επιλεκτική ανάγνωση με βάση το τι χρειάζεται για να λυθεί 
μία άσκηση. Βεβαίως και οι δύο δραστηριότητες χρησιμοποιούν τούς ίδιους 
εκπαιδευτικούς πόρους, αλλά με διαφορετικό τρόπο η καθεμία. 
 Στο μοντέλο αυτό (Σχήμα 1) θεωρούμε άξονες οργάνωσης: στον πρώτο άξονα 
έχουμε τα «άπαντα» των εκπαιδευτικών πόρων και στο δεύτερο άξονα έχουμε τις 
«ατομικές» (σε ένα επίπεδο ανάλυσης) εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αξιοποιούν 
συλλογές (υποσύνολα) τμημάτων του υλικού. Φυσικά, μπορεί κανείς να φανταστεί 
και άλλο άξονα, ή άξονες. Ένας από αυτούς θα μπορούσε να είναι η διαφοροποίηση 
ανάλογα με το αν υπάρχει στατική ή δυναμική αλληλεπίδραση: αν ο μαθητής απλά 
περιηγείται και διαβάζει το εκπαιδευτικό υλικό ή αν μπορεί να επηρεάζει τη 
διαμόρφωση της παρουσίασης, συντηρώντας την εκπαιδευτική δραστηριότητα με νέο 
υλικό ή με νέες «συλλογές» αποσπασμάτων του υλικού (νέα μαθήματα). Άλλος 
άξονας μπορεί να αναφέρεται στη δυνατότητα απεικόνισης συνεργασίας, π.χ. «ποια 
ήταν η αντίδραση των συμφοιτητών μου στο σημείο που βρίσκομαι τώρα», καθώς και 
κάποιες πιο σύνθετες υπηρεσίες, όπως π.χ. «πώς κατασκευάζω ένα νέο μάθημα 
προσθέτοντας, πιθανώς, και νέους εκπαιδευτικούς πόρους». Άλλος άξονας μπορεί να 
αναφέρεται στη «διάρκεια»: με διαφορετικό τρόπο διαβάζει κανείς την απόδειξη ενός 
θεωρήματος κατά την «σε βάθος μελέτη» και με διαφορετικό τρόπο κατά την 
«επανάληψη».  
 

 
Σχήμα 1:  «Διαισθητική» οργάνωση στο χαρτί. 



 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ  «LEARNER’S ODL COURSE» 
 Η ανάπτυξη ενός Learner’s ODL course προϋποθέτει την ύπαρξη εκπαιδευτικού 
υλικού και την οργάνωση μίας σειράς δραστηριοτήτων του φοιτητή - μαθητή -
επιμορφούμενου. Οι δραστηριότητες και η παράλληλη χρήση του υλικού 
δημιουργούν μία μαθησιακή αλληλουχία, η οποία «παράγει» μία σύνθετη 
εκπαιδευτική διεργασία, αυτό που ονομάζουμε Learner’s ODL course. Για 
παράδειγμα, σε ένα βιβλίο, άλλο πράγμα είναι η ανάγνωση του κειμένου και άλλη η 
επίλυση ασκήσεων και η επιλεκτική ανάγνωση με βάση το τι χρειάζεται για να λυθεί 
μία άσκηση. Βεβαίως και οι δύο δραστηριότητες χρησιμοποιούν τον ίδιο 
εκπαιδευτικό πόρο αλλά με διαφορετικό τρόπο η καθεμία. 
 Η διαδικασία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού με μορφή Learner’s ODL course 
περιλαμβάνει δύο κύρια στάδια:  
 α)  Συλλογή  περιεχομένου - Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών πόρων και  

 β)  Οργάνωση Εκπαιδευτικών Πόρων – Δημιουργία του Learner’s ODLcourse.  
 Για την ανάπτυξη δοκιμάσαμε δύο εναλλακτικές λύσεις:  

 Διασυνδεδεμένα αρχεία «συμβατικών» εφαρμογών, όπου η οργάνωση των 
εκπαιδευτικών πόρων σε εκπαιδευτικά αντικείμενα, εκπαιδευτικές εργασίες, 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες κλπ., μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση 
κειμένου που περιγράφει την οργάνωση, ή δεικτών που διευκολύνουν την 
πλοήγηση, ή με οργάνωση του υλικού σε μορφή πίνακα που να «υποδηλώνει» 
τις προτεραιότητες ή την προτεινόμενη σειρά πλοήγησης στο εκπαιδευτικό 
υλικό. Συμβατικές εφαρμογές νοούνται εδώ λογισμικά όπως, π.χ. το Microsoft 
Word ή το Microsoft Excel (Σχήμα 2). 

 Χρήση εξειδικευμένου εργαλείου αποτύπωσης και διαχείρισης των παραπάνω 
εκπαιδευτικών πόρων, π.χ. με τη χρήση γλωσσών περιγραφής γράφων (για 
παράδειγμα, http://www.absint.com/aisee/). 

 
 Πριν από την ανάπτυξη του Learner’s ODL course είναι σκόπιμο να έχει συλλεχθεί 
το υλικό (εκπαιδευτικοί πόροι) που θα χρησιμοποιηθεί. Αν και, πιθανότατα, κατά την 
ανάπτυξη ενός Learner’s ODL course θα παρουσιαστούν νέες ανάγκες συλλογής ή 
κατασκευής υλικού, εν τούτοις η αρχική οργάνωση βοηθάει στην απόκτηση 
«εποπτικής εικόνας» των διαθέσιμων πόρων, πριν αυτοί αρχίσουν να 
χρησιμοποιούνται  σε κάποιες δραστηριότητες. 

• Στον κάθετο άξονα υπάρχει το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού οργανωμένο 
κατά τύπο περιεχομένου. Κατ’ αυτή την έννοια οργάνωσης, υπάρχει μία 
ενότητα για οδηγίες χρήσης και εγχειρίδια, μία ενότητα για τεχνικά ζητήματα, 
μία ενότητα για το σύνολο του υλικού σε διάφορες μορφές, μία ενότητα για το 
σύνολο των αναφορών σε δικτυακό υλικό, κλπ. 

• Στον οριζόντιο άξονα υπάρχουν  Ενότητες Δραστηριότητες για τον 
εκπαιδευόμενο, οργανωμένες σε «χρονικά πλαίσια ενασχόλησης» 
(μαθήματα), οι οποίες αξιοποιούν ενδεχομένως υποσύνολα του εκπαιδευτικού 
υλικού. Έτσι στο 1ο μάθημα (Σχήμα 3), ενδεχομένως να υπάρχει μία αναφορά 
σε ένα κείμενο, μία αναφορά σε ένα αρχείο βίντεο, μία αναφορά σε ένα 
WWW site και μία αναφορά σε μία δραστηριότητα – άσκηση, στο 2ο μάθημα 
να υπάρχουν μόνο ένα αρχείο βίντεο και 3 ασκήσεις, κλπ. Η οργάνωση 
γίνεται με βάση το υλικό που υπάρχει και το διδακτικό – μαθησιακό στόχο 
που έχει θέσει ο κατασκευαστής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 
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Σχήμα 2:  Η δομή και οργάνωση ενός course με εργαλείο το MS-Excel 

 
Η «οπτικοποιημένη» οργάνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας γίνεται σε δύο 
άξονες (σχήμα 2): 

• Στη συνέχεια, τα μαθήματα απαρτίζονται από υποσύνολα αυτού του υλικού, 
τα οποία μπορεί και να οργανώνονται υποδηλώνοντας προτεραιότητες. Για 
παράδειγμα, σε κάποιο Μάθημα – όπως υποδηλώνεται από την ονοματολογία 
του αντίστοιχου worksheet - η διαφορετική στηλοθέτηση μίας 
δραστηριότητας (κωδικός: Δ) και μίας αναφοράς (κωδικός: Α) σημαίνει πως 
αυτές δεν πρέπει να γίνουν πριν την ανάγνωση του (βασικού) κειμένου 
(κωδικός: Κ). 

 

 
Σχήμα 3:  Παράδειγμα Μαθήματος. 

 



Επιπλέον, κάθε course περιέχει μία αρχική οργάνωση σελίδων, ορισμένες Εκ των 
οποίων δεν περιέχουν δραστηριότητες ή συλλογές εκπαιδευτικών πόρων. Αυτό 
οφείλεται στο ότι κρίνεται σημαντικό να δείχνεται ανά πάσα στιγμή η εν-δυνάμει 
οργάνωση του υλικού, ακόμα και αν, στην παρούσα φάση, αυτό σημαίνει την 
παρουσία σε ορισμένα σημεία μονάχα τμημάτων του «σκελετού» ενός course. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LEARNER’S ODL COURSE» ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ ΕΑΠ 
 
 Η ανάπτυξη ενός πιλοτικού Learner’s ODL course έγινε για την Θεματική Ενότητα 
«Υπολογιστικές Τεχνικές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστήμων» στο 
πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση 
Καθηγητών Φυσικών Επιστημών». 
 Με βάση τα παραπάνω, μία ενδεικτική οργάνωση των εκπαιδευτικών πόρων 
μπορεί να είναι και η ακόλουθη: 

• Διαλέξεις – Παρουσιάσεις 

• Αναφορές 

o WWW 

o Κλασσικές αναφορές 

• Ψηφιακά Assets (multimedia) 

o Ήχοι 

o Εικόνες 

o Animations 

o Video 

• Κείμενα 

o Βιβλία 

o «Απλά» κείμενα 

• Λογισμικό 

o Περιβάλλοντα προγραμματισμού 

o Εφαρμογές 

• Προσομοιώσεις 

• Περιβάλλοντα διαδραστικών παιχνιδιών 

 
Για τα διάφορα αντικείμενα που εμπίπτουν στην ανάπτυξη υλικού χρειάστηκε, 

πέρα από το αρχικό κείμενο, να συνταχθούν ή να αναζητηθούν νέα κείμενα που θα 
ενταχθούν στο υλικό μελέτης, να αναπτυχθούν παρουσιάσεις, να οργανωθούν οι 
δραστηριότητες και οι ασκήσεις σε ενότητες δραστηριοτήτων, να αναπτυχθούν 
χάρτες προτεινόμενης πλοήγησης στο υλικό αλλά και προτεινόμενης ανάθεσης 
προτεραιοτήτων κατά την ενασχόληση με τις δραστηριότητες και τις ασκήσεις, να 
αναπτυχθούν βοηθητικά αρχεία εφαρμογών (π.χ. σε Microsoft Access, Excel και 
Powerpoint), να αναπτυχθούν υπερσύνδεσμοι με υποδείξεις σε ερωτήματα, και όλα 



μαζί τα παραπάνω να ενσωματωθούν στο περιβάλλον πλοήγησης (Microsoft Excel) 
και να αποτυπωθούν οι μεταξύ τους υπερσύνδεσμοι. 

Συντάχθηκε «χάρτης μαθήματος» (Σχήμα 4) με προτεινόμενες δυνατά 
μαθησιακές διαδρομές (learning paths) που μπορεί να ακολουθήσει ένας 
εκπαιδευόμενος προκειμένου να επιτύχει τους μαθησιακούς τους στόχους. Ως 
μελλοντική επέκταση αυτού μοντέλου θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη 
υπολογιστικών εργαλείων που επιτρέπουν την καταγραφή των μαθησιακών 
διαδρομών που ακολουθούν οι εκπαιδευόμενοι και την αναθεώρηση των 
προτεινόμενων διαδρομών. 
 

 
Σχήμα 4:  Χάρτης Μαθήματος. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί-συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού αναπτύσσουν 
αρχικά το υλικό τους σε μορφή κειμένου. Στη συνέχεια το εμπλουτίζουν με 
πολυμεσικό υλικό και δημιουργούν δραστηριότητες. Για την αξιοποίηση του 
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού χρειάζονται απλά εργαλεία που να επιτρέπουν τη 
δυναμική διαχείριση και την εύκολη αναθεώρηση της δομής του. 
 Εργαλεία γενικής χρήσης όπως το Excel μπορούν αρχικά να χρησιμοποιηθούν ως 
τέτοια εργαλεία. Όμως απαιτείται εκπαίδευση των εκπαιδευτικών – συγγραφέων και 
δημιουργών των πακέτων εκπαιδευτικού υλικού. 
 Από την πιλοτική υλοποίηση που κάναμε για την Θ.Ε. ΚΦΕ 50 διαπιστώσαμε ότι 
ένα από τα ποιο δύσκολα σημεία είναι η εκτίμηση του προτεινόμενου  χρόνου 
αξιοποίησης του υλικού και ενασχόλησης με μία δραστηριότητα αφού ποικίλει 
ανάλογα με το αν αφορά μελέτη, εξάσκηση, επανάληψη. 
 Η δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης της οργάνωσης και συντήρησης του υλικού 
ανοίγει νέους ορίζοντες σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους 
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