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Βασικές αρχές σχεδιασμού1 

εκπαιδευτικού υλικού στην 

εκπαίδευση από απόσταση: 
 Γενική Θεώρηση 

Οεοίληφη  

Βαρικϊ ρςξιυείξ ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη, ϊπχπ 

άλλχρςε και ρε κάθε μξοτή εκπαίδεσρηπ, ρσμιρςά ςξ 

εκπαιδεσςικϊ σλικϊ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ θέμαςα ιδιαίςεοηπ 

ρσζήςηρηπ απξςελξϋμ η βαοϋςηςα και η ιδιαιςεοϊςηςα 

πξσ έυει ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ ρε ασςή ςη μξοτή 

εκπαίδεσρηπ, καθόπ και για ςιπ αλλαγέπ πξσ επιτέοει 

ρςιπ διαδικαρίεπ ςηπ διδαρκαλίαπ και μάθηρηπ. Λέρα ρε 

ασςϊ ςξ πλαίριξ, ρκξπϊπ ςηπ παοξϋραπ εογαρίαπ είμαι η 

διαποαγμάςεσρη ςχμ παιδαγχγικόμ παοαγϊμςχμ πξσ 

ποέπει μα λητθξϋμ σπϊφη ρςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ 

εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ και ςχμ απξοοεϊμςχμ αουόμ 

αματξοικά με ςξ πεοιευϊμεμξ και ςημ μξοτή ςξσ. Ζ 

επενεογαρία ςχμ ζηςημάςχμ ασςόμ γίμεςαι μέρα απϊ ςημ 

αμαρκϊπηρη ςηπ διεθμξϋπ και ςηπ ελλημικήπ 

βιβλιξγοατίαπ ςϊρξ διαυοξμικά ϊρξ και ρςη ρσγυοξμία. 

Ζ ποξρέγγιρη ατξοά ςϊρξ ςξ θεχοηςικϊ ϊρξ και ςξ 

ποακςικϊ μέοξπ ςξσ ρυεδιαρμξϋ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ 

σλικξϋ. Ατξοά, δηλαδή, κσοίχπ ςιπ θεχοηςικέπ 

ποξρεγγίρειπ, αλλά και ςιπ ποακςικέπ ξδηγίεπ πξσ 

ποξκϋπςξσμ απϊ ασςέπ.  

 

Λένειπ κλειδιά: Δκπαιδεσςικϊ σλικϊ, ασςξμξμία, 

έλεγυξπ, αλληλεπίδοαρη, ποϊρβαρη. 

                                            

 

1 Τν παξόλ άξζξν εκπεξηέρεηαη ζην Αξγπξίνπ, Μ., & Κακπύιεο, Π. (2009).  

Η ζςμβολή ηος εκπαιδεςηικού ςλικού ζηη ζσολική ππάξη: θεωπία  

και εθαπμογή ζηη μοςζική εκπαίδεςζη. Πξαθηηθά 3νπ Δηεζλνύο Σπλεδξίνπ,   

8-10 Μαίνπ 2009, ΕΕΜΑΠΕ-ΕΙΝ. Αζήλα: ΕΕΜΑΠΕ 
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Ιωάννηρ Γκιόζορ 
ΔΠ, ΔΑΠ 

Λέθηνξαο, ηξαηησηθή ρνιή Δπειπίδσλ 

Ο Ιωάννηρ Γκιόζορ είλαη δηδάθηνξαο Φπζηθήο 

Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη πλεξγαδφκελν 

Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο αλνηθηήο θαη 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο είλαη εθιεγκέλνο 

Λέθηνξαο ζηελ ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ. Έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά ζπλέδξηα θαη ζπκπφζηα, θαζψο 

θαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Σα εξεπλεηηθά 

ελδηαθέξνληα θαζψο θαη ην δεκνζηεπκέλν έξγν ηνπ 

επηθεληξψλνληαη ζην ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ηνπ 

αζιεηηζκνχ θαη ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. 

Μαπία Κοςηζούμπα 

Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα, Σκήκα Δπηζηήκεο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ), 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Η Μαπία Κοςηζούμπα είλαη Δπίθνπξνο 

Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο 

θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

Έρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηελ «Αλνηθηή θαη εμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε» απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην (1999). Έρεη εξγαζηεί ηξία ρξφληα ζε 

δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν, είλαη πλεξγαδφκελν 

Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην ζην αληηθείκελν ηεο αλνηθηήο θαη εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη παξνπζηάδεη πνηθίιν 

ζπγγξαθηθφ έξγν. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά ζπλέδξηα 

θαη ζπκπφζηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη 

ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Σα εξεπλεηηθά 

ελδηαθέξνληα θαζψο θαη ην δεκνζηεπκέλν έξγν ηεο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ ρνξνινγία θαη ηελ αλνηθηή θαη εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη, γεληθφηεξα, ζηηο 

αλζξσπηζηηθέο-θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ζε ζέκαηα 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. 

Ζλίαρ Μαςποειδήρ 

ΔΠ, ΔΑΠ 

Ο Ζλίαρ Μαςποειδήρ είλαη δηδάθηνξαο ρεκηθφο 

κεραληθφο. Αζρνιείηαη κε ηελ αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε απφ ην 1998. Απφ ην 2000 είλαη κέινο 

πλεξγαδφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ζην 

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. Έρεη δεκνζηεχζεη πνιπάξηζκεο εξγαζίεο 

ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ. Σα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα θαζψο θαη ην 

δεκνζηεπκέλν έξγν ηνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλνηθηήο θαη εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 
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1. Διραγχγή 

Ζ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη μέρα απϊ ςημ πξλϋυοξμη πξοεία ςηπ χπ εκπαιδεσςική 

ποακςική καθιέοχρε και θερμξθέςηρε ςη δσμαςϊςηςα ςηπ τσρικήπ απξσρίαπ ςξσ διδάρκξμςα 

απϊ ςξ ρυξλείξ ή ςξμ εκπαιδεσςικϊ ξογαμιρμϊ. Ζ απξσρία ασςή έγιμε ποξρπάθεια μα 

καλστθεί μέρχ ςξσ ειδικόπ ρυεδιαρμέμξσ και διαμεμξμέμξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ πξσ ρςημ 

ξσρία ρσμιρςά “μια ποξκαςαρκεσαρμέμη και απξθηκεσμέμη διδαρκαλία”. Έςρι ςξ 

εκπαιδεσςικϊ σλικϊ ρε έμςσπη ή άλλη μξοτή, έγιμε απϊ ςημ ποόςη ρςιγμή έμα απϊ ςα 

ρημαμςικϊςεοα ζηςήμαςα ςηπ εκπαιδεσςικήπ ποακςικήπ αλλά και ςηπ έοεσμαπ ρςημ απϊ 

απϊρςαρη εκπαίδεσρη. ημ ςελεσςαία δεκαεςία, η ειραγχγή και η υοήρη ςχμ ςευμξλξγιόμ 

ςηπ πληοξτξοίαπ και ςηπ επικξιμχμίαπ (ΟΔ) ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη έυει 

δημιξσογήρει μέεπ ποξξπςικέπ και ποξκλήρειπ ρςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ 

(Γκιϊρξπ, Ιξσςρξϋμπα και Λασοξειδήπ, 2007). α ποξραομξρςικά εκπαιδεσςικά ρσρςήμαςα 

και η αμάπςσνη εκπαιδεσςικώμ εογαλείχμ και εταομξγόμ ςα ξπξία είμαι διαθέριμα μέρχ ςξσ 

διαδικςϋξσ απξςελξϋμ ςξ μέξ πεδίξ ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ρςημ απϊ 

απϊρςαρη εκπαίδεσρη. 

Ρκξπϊπ λξιπϊμ ςηπ εογαρίαπ είμαι η διαποαγμάςεσρη ζηςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςέρρεοιπ 

παιδαγχγικξϋπ παοάγξμςεπ πξσ ποέπει μα λητθξϋμ σπϊφη ρςξ ρυεδιαρμϊ ςξσ 

εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ, καθόπ επίρηπ και ςχμ απξοοεϊμςχμ αουόμ αματξοικά με ςξ 

πεοιευϊμεμξ και ςημ μξοτή ςξσ. Ζ επενεογαρία ςχμ ζηςημάςχμ ασςόμ γίμεςαι μέρα απϊ ςημ 

αμαρκϊπηρη ςηπ διεθμξϋπ και ςηπ ελλημικήπ βιβλιξγοατίαπ και αματέοεςαι ςϊρξ ρςξ 

θεχοηςικϊ ϊρξ και ρςξ ποακςικϊ μέοξπ ςξσ ρυεδιαρμξϋ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. 

2. Οαιδαγχγικξί παοάγξμςεπ  

Για ςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ είμαι ρημαμςικϊ μα ρσμσπξλξγιρθξϋμ 

ςέρρεοιπ παιδαγχγικξί παοάγξμςεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη. 

Οοϊκειςαι για ςξσπ παοάγξμςεπ ςηπ ασςξμξμίαπ (autonomy), ςξσ ελέγυξσ (control), ςηπ 

αλληλεπίδοαρηπ (interaction) και ςηπ ποϊρβαρηπ (access).  

Ζ ασςξμξμία, και ειδικϊςεοα η ασςξμξμία ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ, είμαι έμα υαοακςηοιρςικϊ 

ρςξιυείξ ρςημ απϊ απϊρςαρη εκπαίδεσρη. Οοόςξπ πξσ σπαιμίυθηκε ςημ παοξσρίαρή ςηπ, 

ήςαμ ξ Αμεοικαμϊπ θεχοηςικϊπ Charles Wedemeyer πξσ υοηριμξπξιξϋρε ςξμ ϊοξ 

αμενάοςηςεπ ρπξσδέπ αματεοϊμεμξπ ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη (Keegan, 2000: 85). Ξ 

Wedemeyer θεχοξϋρε ϊςι η εκπαίδεσρη ρςημ ξπξία κάπξιξπ μαθαίμει λειςξσογόμςαπ χπ 

αμενάοςηςξπ άμθοχπξπ, δεμ είμαι απλόπ έμα ιδεόδεπ ρςξ πλαίριξ ςηπ δημξκοαςίαπ και ςηπ 

τιλελεϋθεοηπ τιλξρξτίαπ. Οαοάλληλα, απξςελεί και ςξμ ρςϊυξ μιαπ ιρςξοικά 

παοαςηοξϋμεμηπ ενέλινηπ ςηπ εκπαίδεσρηπ πξσ ρςαδιακά πεομά απϊ ασςϊμ πξσ μαθαίμει 

εναοςόμεμξπ απϊ άλλξσπ, ρε ασςϊμ πξσ μαθαίμει αμενάοςηςα. Ασςϊπ ϊμχπ πξσ αματέοθηκε 

ρςημ ασςξμξμία ήςαμ ξ Michael Moore. Υαοακςηοιρςικά ρε μία απϊ ςιπ ποόςεπ εογαρίεπ ςξσ 

με ςημ ξπξία επενεογάζεςαι έμα θεχοηςικϊ αμαλσςικϊ ρυήμα για ςημ εκπαίδεσρη απϊ 

απϊρςαρη, ποξρδιξοίζει χπ δϋξ κσοίαουεπ μεςαβληςέπ ςηπ ςημ απόρςαρη ςηπ διδαρκαλίαπ 

(distance teaching) και ςημ ασςξμξμία ασςξύ πξσ μαθαίμει (learner autonomy) (Moore, 1972). 

Ξ Moore ιρυσοίζεςαι ϊςι ασςϊπ πξσ μαθαίμει ρςξ πλαίριξ ςηπ εκπαίδεσρηπ απϊ απϊρςαρη 
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εναιςίαπ ςηπ απϊρςαρηπ ή ςξσ διαυχοιρμξϋ ςξσ απϊ ςξμ διδάρκξμςα σπξυοεξϋςαι μα 

αμαλάβει σφηλϊ βαθμϊ εσθϋμηπ για ςημ πξοεία ςηπ ρπξσδήπ ςξσ, με άλλα λϊγια μα 

ασςξμξμηθεί. 

Ρσματήπ άλλα ϊυι ςασςϊρημη με ςημ ασςξμξμία είμαι η έμμξια ςξσ ελέγυξσ. Ξι Garrison 

και Baynton (1987), Garrison (1989) και Baynton (1992) επενεογάρθηκαμ ςημ έμμξια ςξσ 

ελέγυξσ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία πξσ ρσμςελείςαι ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη και 

ςημ ϊοιραμ χπ ςημ δσμαςϊςηςα ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ μα επηοεάρει ςημ εκπαιδεσςική 

διαδικαρία. Δπιρήμαμαμ ϊςι ξ έλεγυξπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ απϊ μεοιάπ 

μαθηςεσϊμεμξσ εναοςάςαι απϊ ςοειπ παοάγξμςεπ. Ξ ποόςξπ αματέοεςαι ρςημ δσμαςϊςηςα ςξσ 

μαθηςεσϊμεμξσ μα παίομει απξτάρειπ. Ξ δεϋςεοξπ ατξοά ςιπ ικαμϊςηςεπ, δενιϊςηςεπ και ςα 

κίμηςοά ςξσ, εμό ξ ςοίςξπ ρςημ παοευϊμεμη ποξπ ασςϊμ σπξρςήοινη. 

Ζ αλληλεπίδοαρη, είμαι η πλέξμ επίκαιοη έμμξια ρςημ θεχοία ςηπ εκπαίδεσρηπ απϊ 

απϊρςαρη, μαζί με ασςή ςηπ αίρθηρηπ ςηπ παοξσρίαπ (social presence), λϊγχ ςηπ ειρϊδξσ 

ςχμ ΟΔ. πχπ υαοακςηοιρςικά επιρημαίμξσμ ξι Garrison and Shale (1990), η αμτίδοξμη 

επικξιμχμία και ρσμεπόπ η ασνημέμη αλληλεπίδοαρη είμαι ςξ κϋοιξ υαοακςηοιρςικϊ ςχμ 

ρϋγυοξμχμ ποξγοαμμάςχμ εκπαίδεσρηπ απϊ απϊρςαρη. Ξ Moore έυει ποξρδιξοίρει ςοειπ 

μξοτέπ αλληλεπίδοαρηπ (Moore, 1989): ςημ αλληλεπίδοαρη μαθηςεσξμέμξσ και διδάρκξμςα, 

ςημ αλληλεπίδοαρη ςχμ μαθηςεσξμέμχμ μεςανϋ ςξσπ και ςημ αλληλεπίδοαρη εκπαιδεσςικξϋ 

πεοιευξμέμξσ και μαθηςεσϊμεμξσ. Ξι Hillman, Willis και Gunawardena (1994) εμπλξϋςιραμ 

ςιπ ςοειπ παοαπάμχ μξοτέπ αλληλεπίδοαρηπ με μία ακϊμη πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ εταομξγή 

ςχμ ΟΔ ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη. Οοϊκειςαι για ςημ αλληλεπίδοαρη μεςανϋ 

μαθηςεσϊμεμξσ και διεπατήπ. Λε ςημ αλληλεπίδοαρη εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ και 

μαθηςεσϊμεμξσ, έυει αρυξληθεί διενξδικά ξ Holmberg (1989) ειρηγξϋμεμξπ ςημ 

καθξδηγξύμεμη διδακςική ρσμδιάλενη χπ ςοϊπξ ρσγγοατήπ ςξσ έμςσπξσ εκπαιδεσςικξϋ 

σλικξϋ. 

έλξπ, η ποϊρβαρη είμαι θεμελιόδηπ παοάγξμςαπ για ςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη. 

Οοϊκειςαι για έμα ζήςημα πξσ ςέθηκε απϊ ςημ επξυή ςηπ εκπαίδεσρηπ με αλληλξγοατία. 

Λέρα απϊ ςημ έμμξια ςηπ ποϊρβαρηπ αματεοϊμαρςε κσοίχπ ρςα αίςια πεοιξοιρμξϋ ςηπ 

ποϊρβαρηπ ςχμ αμθοόπχμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία ςα ξπξία έυξσμ πξλλέπ εκτάμρειπ. 

Ρςιπ μέοεπ μαπ, με ςημ είρξδξ ςχμ ΟΔ, η ρσζήςηρη επικεμςοόμεςαι ρςξ φητιακϊ υάρμα 

(digital divide) μεςανϋ αςϊμχμ ή κξιμχμιόμ πξσ γμχοίζξσμ μα υειοίζξμςαι και καςέυξσμ 

ασςέπ ςιπ ςευμξλξγίεπ και ασςόμ πξσ δεμ ςιπ γμχοίζξσμ ή δεμ ςιπ καςέυξσμ (Norris, 2001). 

Οαοϊλα ασςά, ςα αίςια ςξσ πεοιξοιρμξϋ ςηπ ποϊρβαρηπ ςχμ αμθοόπχμ ρςημ εκπαιδεσςική 

διαδικαρία μπξοεί μα είμαι τσλεςικά, διατσλικά, ξικξμξμικά, πξλιςιρμικά, γεχγοατικά κ.ά. 

(Shearer, 2003).    

3. Ασςξμξμία/έλεγυξπ και παοαδξριακϊ εκπαιδεσςικϊ 

σλικϊ  

Δϋξ είμαι ξι ςϋπξι ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ καςά ςξμ Rowntree (1992: 134-137) πξσ 

παοαδξριακά υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη. Ξ ποόςξπ ατξοά ςξμ 

Ξδηγϊ Δοάρηπ (reflective action guide) πξσ απαμςάςαι ρςιπ πεοιπςόρειπ ϊπξσ απαιςείςαι 

κοιςική ρκέφη για ςξ πόπ και ςξ γιαςί εμϊπ θέμαςξπ, και παοέυει καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ 

είςε για ςξ πξσ θα αμαςοένει ξ ρπξσδαρςήπ για μα βοει ςιπ πηγέπ και ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ, 
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είςε για ςξμ ςοϊπξ πξσ θα ςιπ „αμαρϋοει‟ μέρα απϊ ποξρχπικά βιόμαςα και εμπειοίεπ. Ξ 

δεϋςεοξπ είμαι ξ Δάρκαλξπ ρε Έμςσπη Λξοτή (tutorial-in-print) ϊπξσ αμαλϋεςαι και 

διδάρκεςαι έμα ποξκαθξοιρμέμξ εϋοξπ γμόρηπ για έμα θέμα ρσμξδεσϊμεμξ επικξσοικά απϊ 

επιπλέξμ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ μη έμςσπηπ μξοτήπ. Ξ Δάρκαλξπ ρε Έμςσπη Λξοτή είμαι έμα 

είδξπ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ πξσ η ασςξμξμία ή ξ έλεγυξπ πξσ μπξοεί μα αρκήρει ξ 

μαθηςεσϊμεμξπ ρςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ είμαι πεοιξοιρμέμξπ. Ρςξμ αμςίπξδα βοίρκεςαι ξ Ξδηγϊπ 

Δοάρηπ. ξ εοόςημα λξιπϊμ πξσ αμακϋπςει, και ρςξ ξπξίξ καλξϋμςαι μα απαμςήρξσμ ϊρξι 

αμαπςϋρρξσμ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη, είμαι πξιξμ απϊ ςξσπ δϋξ 

ςϋπξσπ ποέπει μα επιλένξσμ.  

Ζ απάμςηρη ρςξ εοόςημα ασςϊ βοίρκεςαι ρςιπ επιρημάμρειπ ςχμ Garrison και Baynton 

(1987) ρυεςικά με ςημ δσμαςϊςηςα ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ μα επηοεάρει ςημ εκπαιδεσςική 

διαδικαρία. Ρσγκεκοιμέμα, αμ ξι μαθηςεσϊμεμξι έυξσμ ςημ ικαμϊςηςα μα πάοξσμ απξτάρειπ 

ρυεςικά με ςημ πξιϊςηςα και ςημ καςαλληλϊςηςα ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ 

και, παοάλληλα, έυξσμ ςιπ γμόρειπ και ςιπ δενιϊςηςεπ μα ςξ επενεογαρθξϋμ, ςϊςε μπξοεί μα 

ςξσπ υξοηγηθεί Ξδηγϊπ Δοάρηπ. Οοακςικά ςέςξιξ ποξτίλ έυξσμ μϊμξ ξι μαθηςεσϊμεμξι ρε 

επίπεδξ εκπϊμηρηπ διδακςξοικήπ διαςοιβήπ. Δπιπλέξμ, η επιλξγή ςξσ Ξδηγξϋ Δοάρηπ μπξοεί 

μα γίμει μϊμξ αμ ξ εκπαιδεσςικϊπ ξογαμιρμϊπ έυει εμεογξπξιήρει έμα ιρυσοϊ ρϋρςημα 

σπξρςήοινηπ ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ ϊυι μϊμξ ρε ρσμαιρθημαςικϊ επίπεδξ, αλλά κσοίχπ ρε 

ποακςικϊ επίπεδξ (βιβλιξθήκεπ, τοξμςιρςηοιακά μαθήμαςα κ.ά.). 

Λε βάρη ϊλα ςα παοαπάμχ ταίμεςαι ϊςι ξ Δάρκαλξπ ρε Έμςσπη Λξοτή είμαι ξ πλέξμ 

ρσμηθιρμέμξπ ςϋπξπ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. Οαοϊλα ασςά, δεμ ρημαίμει ϊςι ςξ σλικϊ ασςϊ 

ποέπει μα μημ παοέυει καμέμα είδξπ ελέγυξσ ή ασςξμξμίαπ. Αμςίθεςα θα ποέπει μα γίμει 

καςαμξηςϊ ϊςι ϊρα αματέοθηκαμ παοαπάμχ ατξοξϋραμ ςημ ασςξμξμία ή ςξμ έλεγυξ ςξσ 

πεοιευξμέμξσ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ και ϊυι ςημ ασςξμξμία ρε ϊςι ατξοά ςξμ ςοϊπξ ή ςξμ 

υοϊμξ μελέςηπ ςξσ. Δπιπλέξμ, είμαι ζηςξϋμεμξ ρςιπ μέοεπ μαπ, ακϊμη και ρςα παιδιά ςξσ 

δημξςικξϋ, η αμάπςσνη δενιξςήςχμ εϋοερηπ ανιϊπιρςχμ πηγόμ πληοξτϊοηρηπ. Λε ασςή ςημ 

έμμξια είμαι εσκςαίξ ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ μα ποξςείμει εμαλλακςικέπ πηγέπ πληοξτϊοηρηπ 

και κσοίχπ ςοϊπξσπ ανιξλϊγηρήπ ςξσπ.  

4. Ασςξμξμία/έλεγυξπ και εκπαιδεσςικϊ σλικϊ με ςημ 

υοήρη ςχμ ΟΔ 

Λε ςημ υοήρη ςχμ ΟΔ δϊθηκε ατεμϊπ μεμ η δσμαςϊςηςα α) ςασςϊυοξμηπ ρϋμδερηπ και 

παοξσρίαρηπ άλληπ μξοτήπ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (εικϊμα, ήυξπ, βίμςεξ, animation κ.ά.), β) 

ρϋμδερήπ ςξσ με άλλεπ πηγέπ πληοξτξοιόμ ρςξ διαδίκςσξ, γ) παοξυήπ αμαςοξτξδϊςηρηπ 

ρςξμ εκπαιδεσϊμεμξ και δ) τθημήπ διατξοξπξίηρηπ ςξσ ρςη βάρη ςχμ αμαγκόμ ςχμ 

εκπαιδεσξμέμχμ (customizability), ατεςέοξσ δε έγιμε εσκξλϊςεοη α) η αμαζήςηρη και 

πεοιήγηρη ρςξ σλικϊ και β) η επικαιοξπξίηρή ςξσ (Egan, Remde, Gomez, Landauer, Eberhardt, & 

Lochbaum, 1989). Οαοάλληλα, ςξ ζήςημα ςηπ ασςξμξμίαπ ή ςξσ ελέγυξσ ςέθηκε ρε μέα βάρη. 

Ιαι ασςϊ εναιςίαπ ςηπ ϋπαονηπ, πξλλέπ τξοέπ, σπεοκειμέμξσ (hypertext) και σπεορσμδέρμχμ 

(hyperlink) ρςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ φητιξπξιείςαι και διαμέμεςαι μέρχ ςξσ διαδικςϋξσ 

είςε μέρχ άλλχμ μέρχμ. Ρσγκεκοιμέμα, ξ μαθηςεσϊμεμξπ απϊκςηρε ασςϊμαςα έμα βαθμϊ 

ασςξμξμίαπ μα επιλένει ή μη ςξ σπεοκείμεμξ ή ςξσπ σπεορσμδέρμξσπ. Δπίρηπ απϊκςηρε 

ασςϊμαςα ςξμ έλεγυξ αματξοικά με ςξ βάθξπ ή ςημ έκςαρη ςηπ πεοιήγηρήπ ςξσ. 
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Οαοϊλα ασςά, ςξ φητιξπξιημέμξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ έυει και αομηςικά ρημεία. Δναιςίαπ 

ςηπ ϋπαονηπ σπεοκειμέμξσ και σπεορσμδέρμχμ μπξοεί μα είμαι «υαξςικϊ» και δϋρκξλξ ρςημ 

ξογάμχρη ςηπ αμάγμχρήπ ςξσ. Ξι Thuring, Hannemann και Haake (1995) επιρημαίμξσμ ςημ 

ϋπαονη αοκεςόμ εοεσμόμ πξσ δείυμξσμ ϊςι η δσμαςϊςηςα ςξσ μελεςηςή εμϊπ ςέςξιξσ κειμέμξσ 

μα θσμηθεί, καςαμξήρει και ξογαμόρει μξηςικά ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ, 

διεσκξλϋμεςαι απϊ ςημ ϋπαονη ρατξϋπ και καθξοιρμέμηπ δξμήπ ρε ασςϊ. Δεμ είμαι ςσυαίξ 

λξιπϊμ πξσ η Davis (2003) ειρηγείςαι ςημ δημιξσογία σλικξϋ πξσ παοέυει καςεσθϋμρειπ για 

ςξμ ςοϊπξ μελέςηπ ςξσ και καθξοιρμέμη και ρατή δξμή ξογάμχρηπ και παοξσρίαρήπ ςξσ. Ζ 

ρσγκεκοιμέμη μξοτή σλικξϋ ξμξμάζεςαι απϊ ςξσπ εοεσμηςέπ σπεοέγγοατξ (hyperdocuments) 

(Thuring, Hannemann & Haake, 1995). Αμςίθεςα, ςξ φητιξπξιημέμξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ 

δεμ έυει ρατή και διακοιςή δξμή βξηθάει ςξμ μαθηςεσϊμεμξ πξσ έυει αοκεςή γμόρη ρυεςικά 

με ςξ αμςικείμεμξ (Jacobson & Spiro, 1995). 

Δπιπλέξμ ςξ φητιξπξιημέμξ κείμεμξ παοξσριάζει κάπξιεπ ιδιαιςεοϊςηςεπ αματξοικά με 

ςημ αμαγμχριμϊςηςά ςξσ. Ρσγκεκοιμέμα διαβάζεςαι πιξ αογά (Gray & Shasha, 1989) και 

κξσοάζει εσκξλϊςεοα ςξσπ αμαγμόρςεπ (Wilkinson & Robinshaw, 1987). Για ςξ λϊγξ ασςϊ θα 

ποέπει μα ρσμσπξλξγιρθξϋμ εκςϊπ απϊ ςξσπ παοαδξριακξϋπ παοάγξμςεπ ςξσ μεγέθξσπ ςχμ 

γοαμμάςχμ, ςηπ απϊρςαρήπ μεςανϋ ςξσπ, ςηπ τχςειμϊςηςαπ και ςηπ αμςίθερήπ ςξσπ μέρα ρςξ 

έμςσπξ, και μέξι ϊπχπ ςξ μέγεθξπ ςηπ ξθϊμηπ, η αμάλσρη, ξ αοιθμϊπ ςχμ υαοακςήοχμ αμά 

γοαμμή, ξ αοιθμϊπ ςχμ γοαμμόμ αμά ξθϊμη/ρελίδα, ξ αοιθμϊπ ςχμ λένεχμ αμά 

ξθϊμη/ρελίδα κ.ά. (Muter & Maurutto, 1991). έλξπ, έοεσμεπ δείυμξσμ ϊςι ϊςαμ ςξ 

φητιξπξιημέμξ κείμεμξ έυει ςη μξοτή έμςσπηπ ρελίδαπ (page format) διεσκξλϋμει ςξμ 

αμαγμόρςη ρσγκοιςικά με ςημ διαδικαρία ςηπ κύλιρηπ (scrolling) (Pilot, Roussey & Thumin, 

1997), εμό η υοήρη παοαθϋοχμ πξσ αμξίγξσμ και κλείμξσμ μέρα ρςξ κείμεμξ (embedded 

text) διεσκξλϋμξσμ ασςϊμ πξσ ςξ μελεςά (Shneiderman, 1997). 

5. Αλληλεπίδοαρη και παοαδξριακϊ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ  

Ξ ποόςξπ πξσ ρσμέδερε ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ παοαδξριακά υοηριμξπξιείςαι ρςημ 

εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη με ςημ αλληλεπίδοαρη ήςαμ ξ Ρξσηδϊπ Borje Holmberg με βάρη 

ςημ έμμξια ςηπ Ιαθξδηγξύμεμηπ Διδακςικήπ σμδιάλενηπ (Guided Didactic Conversation). Ξ 

Holmberg αμςιλαμβάμεςαι ςημ εναςξμικεσμέμη μάθηρη χπ ςξ ρημαμςικϊςεοξ ρςξιυείξ ςηπ 

εκπαίδεσρηπ απϊ απϊρςαρη. Ζ εναςξμικεσμέμη μάθηρη, χρςϊρξ, δεμ ρσμιρςά απξμξμχμέμη 

και ιδιχςική μελέςη. Ρςηοίζεςαι ρςημ αμτίδοξμη επικξιμχμία και αλληλεπίδοαρη μεςανϋ ςξσ 

τξιςηςή και ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ξογαμιρμξϋ, ςημ ξπξία ξ Holmberg ξοίζει χπ Ιαθξδηγξϋμεμη 

Διδακςική Ρσμδιάλενη. Ζ διαδικαρία ασςή ποαγμαςξπξιείςαι ρε δϋξ επίπεδα. Ρςξ ποόςξ 

επίπεδξ ξ πξμπϊπ και ξ δέκςηπ ςηπ διαδικαρίαπ είμαι τσρικά ποϊρχπα πξσ αλληλεπιδοξϋμ 

μέρχ αλληλξγοατίαπ, ςηλετόμξσ και ποξρχπικήπ επατήπ. Ρςξ δεϋςεοξ επίπεδξ ξ δέκςηπ 

παοαμέμει έμα τσρικϊ ποϊρχπξ (ξ τξιςηςήπ). Ξ πξμπϊπ ϊμχπ παϋει μα είμαι πια έμα τσρικϊ 

ποϊρχπξ και γίμεςαι έμα δημιξϋογημα: ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ έυει ρσμήθχπ ςημ μξοτή 

έμςσπξσ κειμέμξσ. Ξ τξιςηςήπ καςά ςη διάοκεια ςηπ μελέςηπ ςξσ αλληλεπιδοά με ασςϊ μέρχ 

αμαρςξυαρμξϋ για ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ, εμό η υοήρη διαλεκςικξϋ ϋτξσπ ρςξ κείμεμξ απϊ 

ςξσπ ρσγγοατείπ ρσμβάλλει ρε ασςϊ.  

Ρςξ πλαίριξ ασςήπ ςηπ ποξρέγγιρηπ ξ Holmberg ποξρδιξοίζει ςιπ ακϊλξσθεπ αουέπ πξσ 

ποέπει μα διέπξσμ ςξ ρυεδιαρμϊ και ςημ αμάπςσνη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (Holmberg 

1983:117): 1. Απλή και καςαμξηςή παοξσρίαρη ςξσ γμχρςικξϋ αμςικειμέμξσ μέρα απϊ α) ςημ 
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καςά ςξ δσμαςϊμ υοήρη ςηπ καθξμιλξσμέμηπ γλόρραπ, β) εσαμάγμχρςηπ γοατήπ και γ) 

μέςοια πσκμϊςηςα ςχμ πληοξτξοιακόμ δεδξμέμχμ. 2. Πηςέπ και αιςιξλξγημέμεπ ρσμβξσλέπ 

και ποξςοξπέπ ποξπ ςξμ μαθηςεσϊμεμξ χπ ποξπ ςξ ςι ποέπει και ςι δεμ ποέπει μα ποάνει και 

ρε ςι μα δόρει ιδιαίςεοη έμταρη. 3. Οοϊρκληρη για αμςαλλαγή απϊφεχμ, εοχςήρεχμ και 

κοίρεχμ ρε ρυέρη με ςξ ςι ποέπει μα γίμει απξδεκςϊ και ςι μα απξοοιτθεί. 4. Οοξρπάθειεπ 

για ρσμαιρθημαςική εμπλξκή ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ όρςε μα αμαπςϋνει ποξρχπικϊ εμδιατέοξμ 

για ςξ θέμα και για ςα εοχςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ασςϊ. 5. Οαοξσρίαρη ςξσ σλικξϋ με 

τιλικϊ και ποξρχπικϊ ϋτξπ μέρα απϊ ςη υοήρη ποξρχπικόμ και κςηςικόμ αμςχμσμιόμ. 6. 

Ξοιξθέςηρη ςχμ αλλαγόμ ςχμ θεμάςχμ μέρα απϊ ρατείπ αματξοέπ και ςσπξγοατικά μέρα, ή 

ρςημ πεοίπςχρη ςξσ ποξτξοικξϋ λϊγξσ (cd ήυξσ, καρέςεπ ήυξσ) με αλλαγή ςχμ εκτχμηςόμ 

ή ςχμ ξμιληςόμ. 

Ζ Mena (1992) επίρηπ ποϊςειμε ςημ αμάπςσνη εμϊπ αμτίδοξμξσ, αλληλεπιδοαρςικξϋ και 

διαλεκςικξϋ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ μέρχ ςηπ εμαλλαρρϊμεμηπ υοήρηπ α) ςηπ πληοξτϊοηρηπ 

ςχμ μαθηςεσξμέμχμ με ρςϊυξ ςημ καςαμϊηρη ςξσ σλικξϋ, β) ςξσ αμαρςξυαρμξϋ καςά ςξμ 

ξπξίξ ξι μαθηςεσϊμεμξι καλξϋμςαι αςξμικά ή ρσλλξγικά μα ρσρυεςίρξσμ ςα μέα δεδξμέμα με 

ςη δική ςξσπ ποαγμαςικϊςηςα και ςιπ γμόρειπ ςξσπ και μα εμβαθϋμξσμ ρςη γμόρη εμϊπ 

ρσγκεκοιμέμξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ, γ) ςηπ αμςαλλαγήπ και ρσζήςηρηπ για ςημ ποξαγχγή ςηπ 

ρσμεογαςικήπ μάθηρηπ, δ) ςηπ ρυεςικξπξίηρηπ ςχμ δεδξμέμχμ για μα μπξοέρξσμ ξι 

μαθηςεσϊμεμξι μα εταομϊρξσμ ςη μέα γμόρη ρςη δική ςξσπ ποαγμαςικϊςηςα, ε) ςηπ 

επενεογαρίαπ όρςε η μέα γμόρη μα ξδηγήρει ρςημ ασςξγμχρία και ρς) ςηπ ανιξλϊγηρηπ μέρα 

απϊ πξικίλεπ μεθϊδξσπ έςρι όρςε ξι μαθηςεσϊμεμξι μα απξςιμξϋμ ςημ ποϊξδϊ ςξσπ και ςημ 

ικαμϊςηςά ςξσπ μα λϋμξσμ απξςελερμαςικά ρσματή ποξβλήμαςα. 

6. Αλληλεπίδοαρη και εκπαιδεσςικϊ σλικϊ με ςημ υοήρη 

ςχμ ΟΔ 

Αμ ςξ ζήςημα ςηπ ασςξμξμίαπ ή ςξσ ελέγυξσ ςέθηκε ρε μέα βάρη εναιςίαπ ςηπ υοήρηπ 

ςχμ ΟΔ, ρςξ ζήςημα ςηπ αλληλεπίδοαρηπ ρσμςελέρςηκε επαμάρςαρη. Ιαςαουήμ 

δημιξσογήθηκαμ ςα ποξραομξρςικά σπεομέρα (Adaptive Hypermedia), ρσρςήμαςα δηλαδή 

πξσ παοξσριάζξσμ ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ αμάλξγα με ςιπ μαθηριακέπ αμάγκεπ, ςα μαθηριακά 

ή γμχρςικά ρςσλ ή ςα εμδιατέοξμςα ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ ρσμπεοιτεοϊμεμα δσμαμικά καςά 

ςημ αλληλεπίδοαρή ςξσπ με ασςϊμ (Brusilovsky, 1996).  

ξ ζήςημα ϊμχπ ςηπ αλληλεπίδοαρηπ ρσμδέθηκε και με θεχοίεπ ςηπ μάθηρηπ. 

Ρσγκεκοιμέμα, ςξ φητιξπξιημέμξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ πεοιέυει σπεορσμδέρμξσπ και 

σπεοκείμεμξ μελεςήθηκε κάςχ απϊ ςξ ποίρμα ςχμ ποξρεγγίρεχμ ςξσ δξμιρμξϋ. Λέρα ρε 

ασςϊ ςξ θεχοηςικϊ πλαίριξ ξ Kintsch (1998) διέκοιμε ςη διαδικαρία καςαμϊηρηπ εμϊπ 

κειμέμξσ ρε ςοία επίπεδα. ξ ποόςξ αματέοεςαι ρςημ καςαμϊηρη ςηπ γλόρραπ και ςξσ 

μξήμαςξπ ςχμ λένεόμ ςηπ. ξ δεϋςεοξ ρςημ καςαμϊηρη ςχμ ποαγμαςξλξγικόμ ρςξιυείχμ ςξσ 

κειμέμξσ. έλξπ, σπάουει και έμα ςοίςξ επίπεδξ καςαμϊηρηπ πξσ ατξοά ςημ καςαμϊηρη ςξσ 

μξήμαςξπ ςξσ κειμέμξσ μέρχ ςηπ ρϋμδερηπ/εμξπξίηρηπ ςηπ ποξωπάουξσραπ γμόρηπ με ςημ 

καιμξϋογια. Ασςϊ ςξ ςελεσςαίξ επίπεδξ καςαμϊηρηπ ποξωπξθέςει ςημ αμάκληρη και ςημ 

ρσρυέςιρη ποξωπάουξσραπ ρσματξϋπ γμόρηπ με μέα. Ζ εμεογηςική εμπλξκή ςξσ αμαγμόρςη 

μέρχ ςηπ επιλξγήπ ςξσ ρσμδέρμξσ πξσ θα ακξλξσθήρει, ποξωπξθέςει ςημ διαδικαρία 

ρϋμδερηπ/εμξπξίηρηπ ςηπ ποξωπάουξσραπ γμόρηπ με ςημ καιμξϋογια. Ιαςά ρσμέπεια, με 
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βάρη ςη ρσγκεκοιμέμη θεχοία, ςξ σπεοκείμεμξ αλλά και ςξ σλικϊ πξσ εμπεοιέυξσμ ξι 

σπεορϋμδερμξι ποξάγξσμ ςημ εμεογηςική εμπλξκή ςξσ αμαγμόρςη με ςξ κείμεμξ.  

Για ςξσπ Spiro, Feltovitch, Jacobson, & Coulson (1992) ςξ φητιξπξιημέμξ εκπαιδεσςικϊ 

σλικϊ πξσ πεοιέυει σπεορσμδέρμξσπ και σπεοκείμεμξ έυει έμα ακϊμη πλεξμέκςημα καθόπ 

τέοει ςξμ αμαγμόρςη ρε επατή με ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ κειμέμξσ μέρα απϊ πξλλαπλέπ 

ποξρεγγίρειπ. Ζ ποξωπάουξσρα γμόρη παίζει έμαμ ρσγκεκοιμέμξ οϊλξ ρςη δϊμηρη ςηπ 

καιμξϋογιαπ. Διδικϊςεοα, η ποξωπάουξσρα γμόρη απξδξμείςαι και αμαδξμείςαι, αμαλϋεςαι 

και αμαρσμθέςεςαι ρσμευόπ για μα μπξοέρει μα αλληλεπιδοάρει με ςημ μέα. Ασςή ακοιβόπ 

ςημ διαδικαρία ςηπ απξδϊμηρηπ και αμαδϊμηρηπ ποξάγξσμ ςξ σπεοκείμεμξ και ξι 

σπεορϋμδερμξι δίμξμςαπ ρςξμ αμαγμόρςη ςημ δσμαςϊςηςα μα ποξρεγγίρει έμα ζήςημα απϊ 

πξλλέπ ποξρεγγίρειπ μέρα απϊ ςξσπ πξικίλξσπ ρσμδέρμξσπ. 

7. Οοϊρβαρη και εκπαιδεσςικϊ σλικϊ 

   Ρςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ είμαι πξλϋ ρημαμςικϊ μα ρσμσπξλξγιρθεί 

ςξ ζήςημα ςηπ ποϊρβαρηπ ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ ρε ασςϊ. Ζ ποϊρβαρη μπξοεί μα επηοεαρθεί 

είςε απϊ ςα μέρα ή ςξσπ ςοϊπξσπ διαμξμήπ ςξσ σλικξϋ, είςε απϊ κάπξια ποξαπαιςξϋμεμα πξσ 

ποέπει μα έυει ξ μαθηςεσϊμεμξπ. Λια πιξ ειδικεσμέμη αμάλσρη ςχμ παοαπάμχ είμαι υοήριμη 

ρςξ ρημείξ ασςϊ. 

ξ πεοιευϊμεμξ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ είμαι ρε ςελική αμάλσρη λϊγξπ ή εικϊμα. Ρε 

ϊςι ατξοά ςξ λϊγξ, ασςϊπ μπξοεί μα διαςσπχθεί ποξτξοικά ή γοαπςά. Απ σπξθέρξσμε, για 

παοάδειγμα, ϊςι ρςξ πλαίριξ εμϊπ μαθήμαςξπ ακξϋμε έμαμ εοεσμηςή μα παοξσριάζει μια μέα 

θεχοία ή διαβάζξσμε ρυεςικά με ασςή ςημ θεχοία ρε έμα βιβλίξ ςξσ. Ρςημ εκπαίδεσρη απϊ 

απϊρςαρη δεμ μπξοξϋμε μα παοακξλξσθήρξσμε ςξμ εοεσμηςή βοιρκϊμεμξι ρςξμ ίδιξ υόοξ 

μαζί ςξσ, μπξοξϋμε ϊμχπ μα διαβάρξσμε ςξ βιβλίξ ςξσ. Λπξοξϋμε επίρηπ μα ακξϋρξσμε ςξμ 

εοεσμηςή με ςημ βξήθεια μίαπ καρέςαπ ή μα ςξμ δξϋμε με ςημ βξήθεια μιαπ βιμςεξςαιμίαπ.  

Ρε ϊλεπ ϊμχπ ςιπ πεοιπςόρειπ ξ λϊγξπ πξσ διαςσπόμει τθάμει ρε μαπ με ςημ 

διαμερξλάβηρη εμϊπ μέρξσ. Ασςϊ απξςελεί ςξ μέρξ ςηπ διαμξμήπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ αμάγμχρηπ ςξσ βιβλίξσ, ςξ μέρξ είμαι ςξ ίδιξ ςξ βιβλίξ. Ρςιπ άλλεπ δϋξ 

πεοιπςόρειπ, ςξ μέρξ διαμξμήπ μπξοεί μα είμαι για παοάδειγμα α) μία καρέςα ήυξσ ή έμα CD 

ήυξσ πξσ διαμέμεςαι ςαυσδοξμικά ή πξσ μεςαδίδεςαι οαδιξτχμικά, β) έμα DVD πξσ 

διαμέμεςαι ςαυσδοξμικά, ή πξσ ποξβάλλεςαι ςηλεξπςικά ή πξσ αμαοςάςαι ρςξ διαδίκςσξ, γ) 

έμα εκπαιδεσςικϊ λξγιρμικϊ κ.α. Για ςιπ πεοιρρϊςεοεπ ϊμχπ απϊ ασςέπ ςιπ πεοιπςόρειπ 

απαιςείςαι ειδικϊπ ενξπλιρμϊπ και κάπξιεπ τξοέπ ειδικεσμέμη γμόρη. Για παοάδειγμα, ςξ μα 

ακξϋρξσμε ςξ οαδιϊτχμξ απαιςεί απλόπ ςημ ϋπαονη εμϊπ δέκςη οαδιξτόμξσ και καμία 

ιδιαίςεοη γμόρη, εμό ςξ μα καςεβάρξσμε ςξ αουείξ ήυξσ απϊ ςξ διαδίκςσξ απαιςεί ςημ 

ϋπαονη σπξλξγιρςή, ρϋμδερηπ ρςξ διαδίκςσξ και γμόρη υοήρηπ σπξλξγιρςόμ. ρξ ϊμχπ 

υοηριμξπξιξϋμε ενελιγμέμα ςευμξλξγικά μέρα διαμξμήπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ςϊρξ 

ασνάμξσμε ςιπ απαιςήρειπ ρε ενξπλιρμϊ και γμόρειπ και, ρσμεπόπ, μπξοεί μα ελαςςόμξσμε 

ςξμ αοιθμϊ ςχμ μαθηςεσϊμεμχμ πξσ μπξοξϋμ μα έυξσμ ποϊρβαρη ρςξ σλικϊ.  

Ζ ποϊρβαρη ϊμχπ ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ ρςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ μπξοεί μα επηοεαρθεί 

και εναιςίαπ κάπξιχμ ποξαπαιςξϋμεμχμ πξσ ποέπει μα έυει ξ μαθηςεσϊμεμξπ. 

Υαοακςηοιρςικϊ ςέςξιξ παοάδειγμα απξςελεί ρςιπ μέοεπ μαπ η γλόρρα. Έςρι η παγκϊρμια 

επικοάςηρη ςηπ αγγλικήπ γλόρραπ χπ κσοίαουηπ ρςημ επιρςήμη έυει δημιξσογήρει 
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ποξβλήμαςα ποϊρβαρηπ ρςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ. Ασςϊ ποακςικά ρημαίμει ϊςι ξι ρυεδιαρςέπ 

ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ποέπει μα αμαζηςήρξσμ ποακςικέπ και εταομϊριμεπ λϋρειπ ρςξ 

ποϊβλημα. Για παοάδειγμα, θα μπξοξϋρε μα ποξβλετθεί η παοξυή σπξρςήοινηπ ρςημ 

καςαμϊηρη ςχμ αγγλικήπ γλόρραπ και, ειδικϊςεοα, ςχμ υοηριμξπξιξϋμεμχμ επιρςημξμικόμ 

ϊοχμ κάθε ρσγκεκοιμέμξσ γμχρςικξϋ αμςικειμέμξσ.  

Αμςί επιλϊγξσ 

Ρςημ εογαρία ρσζηςήθηκαμ ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ςέρρεοιπ παιδαγχγικξϋπ 

παοάγξμςεπ πξσ ποέπει μα λητθξϋμ σπϊφη ρςξ ρυεδιαρμϊ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ρςημ 

απϊ απϊρςαρη εκπαίδεσρη και, ειδικϊςεοα, ςξσπ παοάγξμςεπ ςηπ ασςξμξμίαπ (autonomy), 

ςξσ ελέγυξσ (control), ςηπ αλληλεπίδοαρηπ (interaction) και ςηπ ποϊρβαρηπ (access). Οξια 

θα μπξοξϋρε μα ήςαμ η ρσμξπςική επιςξμή ϊλχμ ϊρχμ αματέοθηκαμ;  

Ζ δημιξσογία ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη είμαι μια 

ποξρπάθεια ιρξοοξπίαπ μεςανϋ ςξσ ελέγυξσ πξσ παοέυεςαι ρςξμ μαθηςεσϊμεμξ και ςηπ 

ποϊρβαρηπ πξσ μπξοεί ασςϊπ μα έυει ρςξ σλικϊ και μεςανϋ ςηπ ασςξμξμίαπ ςξσ και ςξσ 

βαθμξϋ αλληλεπίδοαρηπ με ςξ σλικϊ. Οέοα ϊμχπ, απϊ ϊρα αματέοθηκαμ ρε ϊςι ατξοά ςημ 

θεχοία και ρε ϊςι ατξοά ςιπ αουέπ και ποξωπξθέρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ασςή, σπάουει και 

έμα ακϊμη ρςξιυείξ πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ δημιξσογία ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. Ασςϊ είμαι η 

δημιξσογική ταμςαρία και η επιμξηςικϊςηςα ςξσ ρσγγοατέα. Δίμαι με άλλα λϊγια η ςέυμη και 

ϊυι η επιρςήμη ςηπ ρσγγοατήπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ.  

Βιβλιξγοατία 

Baynton, M., (1992). Dimensions of control in distance education: A factor analysis. The American 
Journal of Distance Education, 6(2), 17–31. 

Brusilovsky, P., (1996). Methods and techniques of adaptive hypermedia. User Modeling and User-
Adapted Interaction, 6(2–3), 87–129. 

Γκιϊρξπ, Θ., Ιξσςρξϋμπα, Θ. Λ. και Λασοξειδήπ, Ζ., (2007). ξ ηλεκςοξμικϊ ρςημ αμξικςή και εν 
απξρςάρεχπ εκπαίδεσρη. Open Education 3(2), 30-42. 

Davis, D., (2003). „Developing text for web-based instruction‟. In M. G. Moore & W. G. Anderson 
(eds.), Handbook of Distance Education (pp. 287-296) London: Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers. 

Egan, D. E., Remde, J. R., Gomez, L. M., Landauer, T. K., Eberhardt, J. & Lochbaum, C. C., (1989). 
„Formative design evaluation of SuperBook‟. ACM Transactions on Information Systems, 7, 30-
57. 

Garrison, D. R., & Baynton, M., (1987). Beyond independence in distance education: The concept of 
control. The American Journal of Distance Education, 1(1), 3–15. 

Garrison, D. R., & Shale, D., Ed., (1990). Education at a distance: from issues to practice. Melbourne, 
FL: Krieger. 

Garrison, D. R., (1989). Understanding distance education: A framework for the future. London: 
Routledge.  

Gray, S., H. & Shasha, D., (1989). „To link or not to link? Empirical guidance for the design of 
nonlinear text systems‟. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 21(2), 326-333. 

Hillman, D. C., Willis, D. J., & Gunawardena, C. N., (1994). Learnerinterface interaction in distance 
education: An extension of contemporary models and strategies for practitioners. The American 
Journal of Distance Education, 8(2), 30–42. 



 Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε: 
 Γεληθή Θεψξεζε 

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET 

ISSN 1790-773Υ   

|14 

Holmberg, B., (1983). Guided didactic conversation in distance education. In D. Sewart, D. Keegan, 
and B. Holmberg (eds.), Distance education: International perspectives (pp. 114-122). London: 
Croom Helm. 

Jacobson, M. J., & Spiro, R. J., (1995) „Hypertext learning environments cognitive flexibility and the 
transfer of complex knowledge: An empirical investigation‟. Journal of Educational Computing 
Research 12(4), 301-333. 

Keegan, D., (2000) Οι Βαρικέπ Αουέπ ςηπ εν Απξρςάρεχπ Δκπαίδεσρηπ, Αθήμα: Δκδϊρειπ Λεςαίυμιξ. 

Kintsch, W., (1988). „The use of knowledge in discourse processing: A construction integration 
model‟. Psychological Review, 95, 163–182. 

McIsaac, M. S. & Gunawardena, C. N., (2004). Distance Education. In D. H. Jonassen (ed.), Handbook 
of research for educational communications and technology (2nd ed). (pp: 355-397). New York: 
Simon & Schuster Macmillan. 

Mena, M., (1992) New Pedagogical Approaches to Improve Production of Materials in Distance 
Education. Journal of Distance Education 7( 3), 131-140. 

Moore M. G., (1972). The second dimension of independent learning. Convergence 5, 76-88. 

Moore, M. G., (1989). Three types of interaction. The American Journal of Distance Education, 3(2), 
1–6. 

Muter, P., & Maurutto, P., (1991). „Reading and skimming from computer screens and books: The 
paperless office revisited?‟. Behaviour & Information Technology, 10, 257-266. 

Norris, P., (2001) Digital Divide : Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet 
Worldwide, Cambridge University Press, Cambridge  

Pilot, A., Roussey, J., & Thumin, O., (1997). „Effects of screen presentation on text reading and 
revising‟. International Journal of Human – Computer Studies, 47, 565-589. 

Rowntree, D., (1992) Exploring Open and Distance Learning (Issues in Open & Distance Learning) 
London: Routledge. 

Shearer, R., (2003). „Instructional design in distance education: An overview‟. In M. G. Moore & W. G. 
Anderson (eds.), Handbook of Distance Education (pp. 275-286). London: Lawrence Erlbaum 
Associates Publishers. 

Shneiderman, B., (1997). „Designing information-abundant websites: issues and recommendations‟. 
International Journal of Human-Computer Studies, 47, 5-29. 

Thuring, M., Hannemann, J., & Haake, J. M., (1995). „Hypermedia and cognition: designing for 
comprehension‟. Communication of the ACM, 38(8), 57-66. 

Wilkinson, R. T., & Robinshaw, H. M., (1987). „Proof-reading: VDU and paper text compared for speed 
accuracy and fatigue‟. Behavior and Information Technology, 6(2), 125-133.



ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΕ ΠΡΩΤΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ

ISSN 1790-773Χ


	Βασικές αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαίδευση από απόσταση: Γενική Θεώρηση
	1. Εισαγωγή
	2. Παιδαγωγικοί παράγοντες
	3. Αυτονομία / έλεγχος και παραδοσιακό εκπαιδευτικό υλικό
	4. Αυτονομία / έλεγχος και εκπαιδευτικό υλικό με την χρήση των ΤΠΕ
	5. Αλληλεπίδοαρη και παραδοσιακό εκπαιδευτικό υλικό
	6. Αλληλεπίδοαρη και εκπαιδευτικό υλικό με την χρήση των ΤΠΕ
	7. Πρόσβαση και εκπαιδευτικό υλικό
	Αντί επιλόγου
	Βιβλιογραφία


