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Abstract
In the Hellenic Open University, Educational Content Methodology and Technology
Laboratory (e-CoMeT Lab, http://eeyem.eap.gr) among other tasks, developes
methodologies for distance learning. In this context, e-CoMeT has developed a series of
Tutorials or Toolkits about pedagogic principles for print and digital distance learning
materials. These Tutorials outline a range of general techniques, activities and more
specific ideas in order to offer a framework of guidelines to designers, creators and
producers of distance learning material.
Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning
materials, e-CoMeT Laboratory of Hellenic Open University
Περίληψη
Στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) έχει αναπτυχθεί μία σειρά από Οδηγούς ή
αλλιώς Εγχειρίδια Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών που απευθύνονται σε συντελεστές
ανάπτυξης έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Οι Οδηγοί αυτοί, με τρόπο
απλό και περιεκτικό, προσπαθούν να κατευθύνουν τους συντελεστές δημιουργίας
εκπαιδευτικού υλικού στην εκπλήρωση των βασικών παραμέτρων που απαιτεί η φύση
του εκάστοτε υλικού, προκειμένου να πληροί της αρχές της εκπαίδευσης από απόσταση.
Λέξεις-κλειδιά: Οδηγός παιδαγωγικών προδιαγραφών, δημιουργία έντυπου και ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση
Σκοπός των Οδηγών Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού
Υλικού από Απόσταση
Ο Johnson (2002, σελ. 3) αναφέρει πως "βασιζόμαστε στο αξίωμα ότι το ουσιαστικό
νόημα αναδύεται από τη σχέση του περιεχομένου και του πλαισίου μέσα στο οποίο αυτό
παρέχεται. Το πλαίσιο είναι τελικά αυτό που δίνει το νόημα στο περιεχόμενο."
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Με τη λογική αυτή και με την πρόθεση να διευκολυνθεί ο εκάστοτε ΕπιστήμοναςΔημιουργός ενός εκπαιδευτικού υλικού στο έργο του, συντάχθηκαν από το ΕΕΥΕΜ μία
σειρά Οδηγών Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών. Στόχος τους ορίστηκε εξ αρχής η
παρουσίαση -με απλό και σύντομο τρόπο- των βασικών προδιαγραφών ανάπτυξης και
εκπαιδευτικής αξιοποίησης που χρειάζεται να πληροί ένα υλικό -ψηφιακό ή έντυποώστε να είναι κατάλληλο για εκπαίδευση από απόσταση στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου Υλικού από Απόσταση
Στην κατηγορία του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση συντάχθηκαν οι εξής
Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών:
 Οδηγός συγγραφής μαθησιακών αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων
 Οδηγός δράσης ομάδας δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού στο ΕΑΠ
 Οδηγός Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Ανάπτυξης Τόμων Εργαστηριακών
Δραστηριοτήτων
 Οδηγός σύνταξης Βιβλιογραφικών Παραπομπών και Αναφορών για κάθε ένα
από τα εξής συστήματα:
o ΑΡΑ,
o Harvard
o Vancouver
o Chicago
 Οδηγός Γλωσσικής Επιμέλειας
Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Υλικού από Απόσταση
Στην κατηγορία του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση συντάχθηκαν
Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών για κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Βίντεο
 Δυναμικό υπερκείμενο (Wiki)
 Παρουσίαση (Presentation)
 Υπερμέσο (Hypermedia)
 Animation
 Σενάριο (Scenario)/Οδηγίες (Guidelines)/ Επίδειξη (Demonstration)
 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Multiple Choice Questions)
 Βιντεοδιάλεξη (Webcast)
 Υπερμεσική εφαρμογή (Hypermedia Application)
 Πείραμα (Experiment)/ Προσομοίωση (Simulation)
 Mελέτη Περίπτωσης (Case Study)
 Άσκηση Λογισμικού (Software Exercise)
Tρόπος δόμησης και παρουσίασης Οδηγών
Προκειμένου να είναι απλός ο κάθε Οδηγός και κυρίως κατανοητός από τον κάθε
Επιστήμονα-Δημιουργό ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού, ο οποίος πιθανότατα
είναι γνώστης ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου αλλά όχι απαραίτητα και
γνώστης των βασικών αρχών της διδασκαλίας και μάθησης από απόσταση, επιλέχθηκε
κάθε Οδηγός να περιλαμβάνει επεξηγήσεις μέσα από συγκεκριμένα πρακτικά
Παραδείγματα, όπως φαίνεται από τα παραδείγματα 1 και 2 που προέρχονται από τον
Οδηγό για το Σύστημα Αναφορών ΑΡΑ:
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Παράδειγμα 1: Επεξηγήσεις και Παραδείγματα

Παράδειγμα 2: Επεξηγήσεις και Παραδείγματα

Επιπλέον, με την ίδια λογική και σκοπιμότητα δίνονται σχόλια και εναλλακτικές
προτάσεις (Σπανακά, 2011), όπως φαίνεται στο Παράδειγμα 3 που προέρχεται από τον
Οδηγό συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων και Δραστηριοτήτων.

Παράδειγμα 3: Σχόλια και Εναλλακτικές προτάσεις

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενεργητική μελέτη του κάθε Οδηγού, όπως φαίνεται στο
Παράδειγμα 4:

Παράδειγμα 4: Ενεργητική Μελέτη
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Βασικά Περιεχόμενα κάθε Οδηγού
Ειδικά στην περίπτωση του Ψηφιακού Υλικού, ο κάθε Οδηγός συντάχθηκε
περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα περιεχόμενα με βάση τις διαφορετικές κατηγορίες
προδιαγραφών που ορίζει. Έτσι, κάθε Οδηγός περιέχει ενότητες που αφορούν στα
ακόλουθα πεδία:
 Σκοπός και Τρόπος Χρήσης του Οδηγού
 Ορισμός συγκεκριμένου τύπου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
 Προδιαγραφές Ανάπτυξης
 Προδιαγραφές Δομής και Περιεχομένου
 Προδιαγραφές Μορφής και Εμφάνισης
 Προδιαγραφές Διάδρασης
 Προδιαγραφές Εκπαιδευτικής Αξιοποίησης
 Λίστα ελέγχου
 Βιβλιογραφία
Αναφορικά με την παρουσίαση των επιμέρους Προδιαγραφών που δηλώνονται στα
παραπάνω περιεχόμενα, η λογική είναι να παρουσιάζονται ως σύντομες Οδηγίες, οι
οποίες φέρουν έναν τίτλο που περιέχει τον κεντρικό της νόημα, μία Περιγραφή της
οδηγίας, επεξήγηση του πώς μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο ανάπτυξης του
συγκεκριμένου τύπου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και πρόσθετες παρατηρήσεις
που εκλαϊκεύουν πρακτικά ακόμη περισσότερο την οδηγία. Ενδεικτικό αυτής της
κατεύθυνσης είναι το Παράδειγμα 4 που προέρχεται από τον Οδηγό για το Wiki.

Παράδειγμα 5: Τρόπος σύνταξης κάθε Οδηγίας

Ωστόσο, κάθε ψηφιακός τύπος εκπαιδευτικού υλικού, θέτει από μόνος του και κάποιες
πρόσθετες και επιμέρους προδιαγραφές, ή αλλιώς προδιαγραφές "κατά περίπτωση" με
τις αντίστοιχες σαφείς οδηγίες τους. Έτσι, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Οδηγού
που αφορά στη Βιντεοδιάλεξη κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη μίας ακόμη κατηγορίας
Προδιαγραφών, που αφορά στην Εκφορά Προφορικού Λόγου του Ομιλητή, όπως
φαίνεται στο Παράδειγμα 6:
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Παράδειγμα 6: Προδιαγραφές "κατά περίπτωση"

Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση των Οδηγών Εκπαιδευτικών
Προδιαγραφών που παράγει το ΕΕΥΕΜ στο πλαίσιο των αναπτυξιακών δράσεών του,
παρατίθεται ένα παράδειγμα Λίστας Ελέγχου Γνώσεων (Παράδειγμα 7) όπως
καταγράφεται επίσης στην περίπτωση του Οδηγού Βιντεοδιάλεξης, ενώ τέλος, αξίζει να
επισημανθεί ότι σε όλους τους Οδηγούς η καταγραφή των Βιβλιογραφικών
Παραπομπών και Αναφορών γίνεται ακολουθώντας το σύστημα ΑΡΑ.

Παράδειγμα 6: Προδιαγραφές "κατά περίπτωση"
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