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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σν Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ), ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ 

ξφινπ θαη ζηε δηαξθή πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο 

θαη ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζηνλ ρψξν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αλαπηχζζεη δξάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζπλεξγαηηθά εξγαζηήξηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζπλαληήζεηο δηαβνχιεπζεο. Οη 

δξάζεηο απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ Διιάδα, ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ) αιιά θαη παγθφζκηα, ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ, ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

ζρεδίσλ δξάζεο ηεο δηνίθεζεο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηλνκέλσλ δπζιεηηνπξγίαο ζηε δηνίθεζε.  

Οη δξάζεηο ηνπ ΔΚΓΓΑ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά κεηαμχ ηνπο 

δηακνξθψλνληαο έλα ζπζηεκαηηθφ πιαίζην ππνζηήξημεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ κε ξπζκηζηηθφ 

παξάγνληα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε εξγαζηήξην εκπεηξνγλψκνλεο, 

θαζεγεηέο, εξεπλεηέο θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κεηαθέξνπλ ηελ 

ηερλνγλσζία ηνπο, παξνπζηάδνπλ θαιέο πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ, θαηαζέηνπλ απφςεηο, αληαιιάζζνπλ 

εκπεηξίεο, ππνβάιινπλ πξνηάζεηο θαη θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ, κέζα απφ ζπλαηλεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, λα αληρλεπζεί ε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαη πξαθηηθά εθαξκφζηκσλ 

ιχζεσλ, πνπ ζα απνηππσζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν 

ηεο επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο, θαζψο απηφο απνηειεί θεληξηθφ άμνλα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

ΔΚΓΓΑ. ηελ παξνχζα έθζεζε απνηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο απφ ηηο εξγαζίεο 

ηνπ θαηλνηφκνπ εξγαζηεξίνπ κε ζέκα «Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ 

Μάζεζεο», ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 θαη 23 Μαΐνπ  ηνπ 2018 ζην ΔΚΓΓΑ. Ζ αλνηθηή 

εθπαίδεπζε, νη αλνηθηνί εθπαηδεπηηθνί πφξνη θαη ε αλνηθηή ζπλεξγαηηθή κάζεζε απνηεινχλ έλαλ απφ 

ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ Δπξψπε 2020 θαη ε ςεθηαθή δηαρείξηζε ηνπο 

είλαη θξίζηκε παξάκεηξνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 

Ζ άκεζε αληαπφθξηζε θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ζην εξγαζηήξην απνηειεί 

ηεθκήξην ηεο δηάζεζεο βειηίσζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ δεκφζησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

δηνίθεζεο. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζε φζνπο εξγάζηεθαλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

δξάζεο απηήο, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο,  νη νπνίνη κε πξνζπκία θαη εμαηξεηηθφ 

ελδηαθέξνλ, ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηε δηαβνχιεπζε.  

 H Πξφεδξνο ηνπ ΔΚΓΓΑ 

Ηθηγέλεηα Κακηζίδνπ 

Aλ. Καζεγήηξηα ΑΠΘ 



  

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, έλαο βαζηθφο άμνλαο, ζην πιαίζην ηνπ Δπξψπε 2020, πνπ 

απαηηεί δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ, είλαη ε αλνηθηή θαη ε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζην άλνηγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε 

ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ απφ ηα θξάηε θαη εηδηθφηεξα απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

πσο παξαηεξεί ε ΔΔ, ε Δπξψπε ππνιείπεηαη αξθεηά ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηηο ΖΠΑ αιιά 

θαη άιιεο ρψξεο θαη ζπληζηά λα ιεθζνχλ άκεζα πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο, θαηαξρήλ απφ ηα θξάηε 

θαη βέβαηα απφ θάζε άιιν ελδηαθεξφκελν κέξνο. Ζ Διιάδα, σο κέινο ηεο ΔΔ, αθελφο αληηκεησπίδεη 

παξφκνηα πξνβιήκαηα θαη αθεηέξνπ εθαξκφδεη ηα πιαίζηα πνιηηηθψλ πνπ ε ΔΔ πξνηείλεη. ε απηφ ην 

πιαίζην, ζηηο 22 θαη 23 Μαΐνπ 2018 δηνξγαλψζεθε θαηλνηφκν εξγαζηήξη δηαβνχιεπζεο κε ζέκα 

«Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο», εμεηδηθεχνληαο ηα ζέκαηα πνπ 

αλαδείρζεθαλ ζην θαηλνηφκν εξγαζηήξη δηαβνχιεπζεο κε ζέκα «Αλνηθηή πλεξγαηηθή Μάζεζε» πνπ 

πξνεγήζεθε ζηηο 10 Οθησβξίνπ ηνπ 2017 ην νπνίν εζηίαζε θπξίσο ζε ζρεηηθέο πνιηηηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο. 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ ε αλάδεημε,  πξνψζεζε θαη έληαμε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΚΓΓΑ θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ησλ κεζφδσλ, ηερληθψλ, πξαθηηθψλ, 

ηερλνινγηψλ, εξγαιείσλ θαη ππνδνκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ν απφ θνηλνχ πεηξακαηηζκφο ζηε ζπλεξγαηηθή πιαηθφξκα 

slidewiki. 

Δπηγξακκαηηθά κπνξεί λα απνηππσζεί σο πξνζπάζεηα γηα πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο απφ θνηλνχ 

Γηαρείξηζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ ζηε Γηνίθεζε. Δηδηθφηεξα, ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΚΓΓΑ 

πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ δηεξεχλεζε θαη αλάδεημε λέσλ Μεζφδσλ ρεδίαζεο Φεθηαθψλ  Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ  

 Ζ αλάδεημε θαηάιιεισλ  πξνηχπσλ θαη κεζφδσλ  κεηαζρνιηαζκνχ (Μεηαδεδνκέλα) ησλ 

Φεθηαθψλ  Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ 

 Ζ δηεξεχλεζε θαη αλάδεημε λέσλ Φεθηαθψλ Γηδαθηηθψλ ελαξίσλ   

 Οη Πξνυπνζέζεηο ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο  Πξνζβαζηκφηεηαο ησλ Φεθηαθψλ  

Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ  

 Ζ δηεξεχλεζε αμηνπνίεζεο ρξήζηκσλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ ζηε Γηνίθεζε  

 Παξνπζίαζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη κειεηψλ πεξίπησζεο ζε ζρέζε κε ηε Γηαρείξηζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ  

 Ζ ζπλδεκηνπξγία Αλνηθηψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ ζην slidewiki  

Σν εξγαζηήξη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΔΚΓΓΑ γηα ηελ ελίζρπζε θαη δηεχξπλζε ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ, ζπκβνπιεπηηθνχ, ππνζηεξηθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ηνπ ξφινπ ζηε Γηνίθεζε θαη 

απνηειεί κηα κνξθή θιεηζηήο δηαβνχιεπζεο θαη απφ θνηλνχ πεηξακαηηζκφ ζηε ζπλεξγαηηθή 

πιαηθφξκα slidewiki δίλνληαο επθαηξία ζπκκεηνρήο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπκβνιήο φισλ ησλ θνξέσλ. 

Ζ παξνχζα έθζεζε θαηαγξάθεη πξσηίζησο ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, γηα 

ηα νπνία θξαηήζεθαλ πξαθηηθά ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ζέκαηα πξνηχπσλ ηερλνινγηψλ  θαη ππνδνκψλ γηα ηνπο 



 

Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο  

 

 

    Σελίδα  ii 

αλνηθηνχο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο, ελδεηθηηθέο θαιέο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί απφ 

θνξείο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ην ΔΚΓΓΑ, πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίεο, ζέκαηα ηερλνινγηθά, 

πξνυπνζέζεηο επηρεηξεζηαθήο θαη νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο, θαζψο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο δηνίθεζεο. 

Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ πεξηιακβάλνπλ θαη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα 

αθφινπζα: 

 Σεθκεξίσζε θαη Φεθηαθή Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ ΗΝΔΠ/ΔΚΓΓΑ κε ηε ρξήζε 

πξνηππνπνηεκέλσλ πεξηγξαθψλ ησλ πφξσλ, ηελ αμηνπνίεζε δηεζλψλ πηζηνπνηεκέλσλ 

πξνηχπσλ. 

 Γεκηνπξγία Πξνθίι Δθαξκνγήο κε πξνζαξκνγή θαηάιιεινπ πξνηχπνπ/σλ γηα ην ΔΚΓΓΑ 

 Γεκηνπξγία ςεθηαθήο ππνδνκήο ζην ΔΚΓΓΑ πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηε δηαρείξηζε Φεθηαθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ. 

 Γεκηνπξγία Απνζεηεξίνπ θαη Δζληθνχ πζζσξεπηή Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε. 

 Αμηνπνίεζε Φεθηαθψλ Τπνδνκψλ θαη Φεθηαθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ άιισλ Φνξέσλ  

 Υξήζε πξνηχπσλ γηα ηελ Φεθηαθή Γηαρείξηζε Μαζεζηαθψλ Δπθαηξηψλ  θαη καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ζηε Γηνίθεζε. Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθψλ κνλνπαηηψλ θαη 

πξνηππνπνηεκέλσλ πεξηγξαθψλ Γεμηνηήησλ θαη Ηθαλνηήησλ 

 Ζιεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα Δθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ:  ρεδίαζε γηα ινπο (Design for All – 

D4All), Αμηνπνίεζε Απνζεηεξίσλ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ γηα Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγίεο, 

Αμηνπνίεζε εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

 Δπαχμεζε ηνπ Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ κε ρξήζε εξγαιείσλ Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο 

(Augmented Reality) 

 Γεκηνπξγία Αλνηθηψλ Μαζεκάησλ ζε θξίζηκα ζέκαηα γηα ηε Γηνίθεζε κε Αμηνπνίεζε ηνπ 

SlideWiki 

 Φεθηαθή ππνζηήξημε ησλ ζχγρξνλσλ ρεδίσλ θαη ελαξίσλ εθπαίδεπζεο  θαη αμηνπνίεζε 

Learning Analytics γηα εμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο 

 Πξνψζεζε ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΗΝΔΠ / ΔΚΓΓΑ κε άιια 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο θαη ζπλέξγεηεο κε άιινπο Δθπαηδεπηηθνχο Φνξείο  

 Αλάπηπμε Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ γηα Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Γεδνκέλσλ απφ ηνπο 

ρεδηαζηέο Δθπαίδεπζεο, ηνπο Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπο, Δθπαηδεπηέο θαη θάζε 

ελδηαθεξφκελν ρξήζηε 

  



 

Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο  

 

 

    Σελίδα  iii 

ΟΡΓΑΝΧΖ 

Με απφθαζε
1
 ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΔΚΓΓΑ (Παξάξηεκα 3), Αλαπιεξψηξηαο Καζεγήηξηαο Α.Π.Θ θαο. 

Ηθηγέλεηαο Κακηζίδνπ, ζπγθξνηήζεθε επηηξνπή Δπηζηεκνληθήο θαη Οξγαλσηηθήο Τπνζηήξημεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ δηνηθεηηθήο θαηλνηνκίαο κε ηίηιν «Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ 

πζηεκάησλ Μάζεζεο». 

θνπφο: 

Ζ δηεξεχλεζε θαη πξνψζεζε κεζφδσλ, ηερληθψλ, εξγαιείσλ θαη πξνυπνζέζεσλ Αλάπηπμεο 

θαη Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλνηθηήο κάζεζεο ζηε Γηνίθεζε. 

 

Σν εξγαζηήξη απνηειεί ην δεχηεξν θαηά ζεηξά εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΓΓΑ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

Αλνηθηφηεηαο θαη πλεξγαηηθφηεηα ζηε Μάζεζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο δξάζεηο πνπ γίλνληαη 

απφ ην ΔΚΓΓΑ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν έρεη απψηεξν ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή 

λέσλ κεζφδσλ, εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ Γηαρείξηζε  Αλνηθηψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο αλνηθηήο θαη ζπλεξγαηηθήο πιαηθφξκαο slidewiki. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ 

έγηλε απφ ην έξγν Slidewiki ηνπ Ζorizon 2020. 

Σν εξγαζηήξη πεξηειάκβαλε ηελ νινκέιεηα, θαη ην εξγαζηήξην εθαξκνγήο ηνπ SlideWiki. Σν 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα δίλεηαη ζην Παξάξηεκα .2. 

ΠΡΟΦΗΛ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

πλνιηθά ζην εξγαζηήξην ζπκκεηείραλ 37 ζηειέρε (βι. Παξάξηεκα 6.1) εθπξνζσπψληαο θνξείο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη απηνδηνίθεζεο, αλεμάξηεηεο αξρέο, ειεγθηηθέο αξρέο θαη ηελ αθαδεκατθή θαη 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα.  

Σν πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα  επηζηεκφλσλ απφ ηνλ ρψξν ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεξα φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 1. 

 

                                                           

1
 πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Δπηζηεκνληθήο θαη Οξγαλσηηθήο Τπνζηήξημεο ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο κε ηίηιν 

«Καηλνηφκν Δξγαζηήξη (Hackathon)-Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο» (ΑΓΑ: 

ΧΡΒΘ4691Φ0-ΦΖΦ)  



 

Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο  

 

 

    Σελίδα  iv 

 

Δηθφλα 1 Πξνθίι πκκεηερφλησλ 

Ζ πξνέιεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ δείρλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε δηάζεζε ζπκκεηνρήο θάζε πιεπξάο θαη 

εμαζθάιηζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ απνηχπσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηελ 

θαηαγξαθή επξχηεξσλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ πνπ αθνξνχλ ηε Γηαρείξηζε Αλνηθηψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ. 

EXECUTIVE SUMMARY  

According to the European Commission (EU), Open and Collaborative Learning (OCL) is a key point 

in the framework of Europe 2020. OCL requires enhancement by policy-making and specialization of 

relevant actions. Special importance has to be given to the opening of educational resources as well as 

to the promotion of relevant actions by the member states and in particular by the public 

administration. 

As EU notices, Europe is far behind in this area compared to the US and other countries, and 

recommends that initiatives and actions have to be taken directly from the states and, of course, from 

any other stakeholder. Greece, as a member state of the EU, faces similar problems and, on the other 

hand, implements the policy frameworks that EU proposes. In this context, an innovative consultation 

workshop on ―Management of Learning Systems Educational Resources‖ was organized on Μay 22-

23, 2018. 

The purpose of the workshop was to point out, promote, and integrate in the operation of EKDDA and, 

by extention, in the operation of the Public Administration, methods, techniques, practices, 
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technologies, tools and infrastructures required for the organization and management of open 

educational resources, as well as to jointly experiment on the collaborative slidewiki platform. 

Briefly, the workshop can be regarded as an effort to promote and develop shared Management of 

Educational Resources in Publi Administration. In particular, the objectives of EKDDA include: 

• Understanding, depicting and communicating the current situation in the field of open education and 

the associated concept of open science. 

• Developing new policies for open education and open science. 

• Making use of the capabilities provided by new digital tools, especially those provided over the 

Internet. 

• Adapt existing learning methodologies or develop new ones that are compatible with the new digital 

tools. 

The workshop is part of the policy of EKDDA to strengthen and broaden its training, advisory, support 

and research role in Public Administration. It is a form of closed consultation and joint 

experimentation on the slidewiki collaborative platform, providing an opportunity for participation, 

collaboration and input from all stakeholders. 

This report primarily records the participants' remarks and comments which they were recorded 

throughout the program and then transcribed. It also includes issues of general principles and policies 

on Openness issues, indicative good practices already implemented by Greek agencies as well as 

EKDDA, proposed institutional and regulatory arrangements, technological issues, prerequisites for 

operational and organizational support as well as human resources development issues. 

The main conclusions of the Workshop can be summarized and codified as follows: 

 Documentation and Digital Management of INEP/EKDDA Educational Resources using 

standardized resource descriptions based on internationally certified standards. 

 Development of a metadata application profile by adapting an appropriate international 

metadata standard to the specific needs and requirements of EKDDA Educational Resources. 

 Creation of a digital infrastructure in EKDDA to support the management of its Digital 

Educational Resources. 

 Creation of a Repository and a National Aggregator of Educational Content for the Greek 

Public Administration and Local Government. 

 Exploitation of Digital Infrastructures and Digital Educational Resources of other Greek 

Organizations. 

 Use of Standards for the Digital Management of Learning Opportunities and Learning 

Outcomes in the Administration. Creation of Educational Paths and standardized descriptions 

of Skills and Competences. 

 e-Accessibility of digital content: Design for All - D4All, Use of Free Software Repository for 

Assistive Technologies, Use of Accessibility Assessment Tools. 
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 Enhancement of Digital Content using Augmented Reality tools. 

 Creation of Open Courses on Critical Issues for the Administration with the Exploitation of 

SlideWiki. 

 Digital Support to Modern Learning Design and Scenarios, as well as use of Learning 

Analytics to support Personalized Learning. 

 Promotion of the Interoperability of INEP/EKDDA Systems with other Educational Systems 

and Platforms, as well as Synergies with other Educational Institutions. 

 Development of Digital Skills for Educational Data Management by Educational Designers, 

Research and Studies Officers, Trainers and any interested user. 

 



  

1. ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ 

Με ηνλ φξν Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί Πφξνη (ΑΔΠ), νη νπνίνη ζηα αγγιηθά αλαθέξνληαη σο Open 

Educational Resources (OER), ελλννχκε νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν παξέρεηαη ειεχζεξα 

ρσξίο πεξηνξηζκνχο ή κε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αλζξψπσλ, λα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγεζεί 

θάηη θαηλνχξγην πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα δηαηεζεί θαη απηφ. Ζ δηάζεζε απηή κπνξεί λα γίλεηαη 

ειεχζεξα ή κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί θαη δηαηίζεληαη ζρεηηθά πιαίζηα 

αδεηνδφηεζεο κε έλα απφ ηα πιένλ δηαδεδνκέλα λα είλαη ην Creative Commons
2
 . 

Σν 2012, ε UNESCO ζην 1
ν
 Παγθφζκην πλέδξην γηα ηνπο Αλνηθηνχο Δθπαηδεπηηθνχο Πφξνπο 

(World Open Educational Resources Congress)
3
 δίλεη εηθφλα ζηνπο ΑΔΠ, θαζψο παξνπζηάδεη ην 

ινγφηππφ ηνπο (Δηθφλα 1). 

 

Δηθφλα 2 Λνγφηππν ησλ ΑΔΠ [9] 

Μηα πξνζέγγηζε ησλ πνιηηηθψλ, πξσηνβνπιηψλ θαη ζρεηηθψλ δξάζεσλ  γηα ηνπο ΑΔΠ έρεη επηρεηξεζεί 

απφ ην ΔΚΓΓΑ ζηελ έθζεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ «Αλνηθηή πλεξγαηηθή Μάζεζε» 
4
. 

Ο  θχθινο ησλ ΑΔΠ: Βξεο πιηθφ, χληαμε, Πξνζάξκνζε, Υξεζηκνπνίεζε, Μνηξάζνπ, Δπαλάιαβε, 

απνηειεί κηα λέα δηαδηθαζία κάζεζεο ε νπνία πξνβιέπεηαη φηη ζα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβαλφκαζηε αιιά θαη πινπνηνχκε ηελ εθπαίδεπζε. Κξίζηκν παξάγνληα επνκέλσο ζα 

δηαδξακαηίζεη ε ζσζηή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ΑΔΠ.   

1.1. Πξόζθαηεο Πνιηηηθέο θαη Πξσηνβνπιίεο Αλνηθηώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Πόξσλ  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2013, ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ Δπξψπε 2020, εμέδσζε  κηα 

αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Άλνηγκα ηεο εθπαίδεπζεο»: θαηλνηφκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο γηα 

φινπο, κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ» [10]. Οη ΑΔΠ γίλνληαη επνκέλσο 

έλαο φξνο θαη κηα πξαθηηθή πνπ πιένλ έρεη πεξάζεη ζην πςειφηαην επίπεδν ηεο Δπξψπεο, ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία:  

«Οη αλνηθηέο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ζε όια ηα άηνκα λα καζαίλνπλ, νπνπδήπνηε, νπνηεδήπνηε 

κέζσ νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ νπνησλδήπνηε».  

Σν πιαίζην ηνπ Δπξψπε 2020 πεξηγξάθεηαη θαη πξνηείλεηαη έλα ζχζηεκα ελίζρπζεο φιεο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ζε ηξεηο άμνλεο:  

 Αλνηθηά Πιαίζηα κάζεζεο,  

 Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί Πφξνη, 

                                                           

2
 https://creativecommons.ellak.gr/  

3
 https://www.oercongress.org/  

4
 http://www.ekdd.gr/ekdda/images/seminaria/EKDDA_Open_and_Collaborative_Learning.pdf  

https://creativecommons.ellak.gr/
https://www.oercongress.org/
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/seminaria/EKDDA_Open_and_Collaborative_Learning.pdf
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 πλδεζηκφηεηα, Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 

Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε εδψ είλαη φηη νη ΑΔΠ αλαθέξνληαη μερσξηζηά θαη ηζφηηκα κε ηα άιια 

δεηνχκελα. Γηα ηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ην Πξφγξακκα πξνηείλεη θαη δεηά 

δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο ψζηε λα αλνίμνπλ θαη λα πάςνπλ λα  είλαη θιεηζηέο απνζήθεο γλψζεο.  

Γηα ηνπο ΑΔΠ, νη ζηφρνη ηεο ΔΔ είλαη, θαηαξράο, λα δεκηνπξγεζνχλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξνη, αιιά 

ζέηεη θαη κηα ζεηξά άιια δεηήκαηα:  

 Αμηνιφγεζε πνηφηεηαο. Πψο ζα αμηνινγείηαη έλαο ΑΔΠ; Πψο ζα κεηξεζεί ε αμία ηνπ; Έλαο 

ηξφπνο είλαη κέζσ peer review αιιά αλαδεηνχληαη θαη άιινη. 

 Διεχζεξε επηινγή. ε απηή νδεγνχλ ε δεκηνπξγία, αληαιιαγή, ειεχζεξε δηάζεζε, νη 

αλνηθηέο άδεηεο θαη ηα αλνηθηά πξφηππα.  

 Γηαηεξεζηκφηεηα. Ζ ΔΔ ζέηεη δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ 

αλαδήηεζε ζε Απνζεηήξηα. Έλα παξάδεηγκα απνζεηεξίνπ κπνξεί λα είλαη ην SlideWiki φπνπ 

ζα κπνξεί θάπνηνο λα βξεη θαη λα θαηεβάζεη πιηθφ. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη ηα ιεγφκελα 

Αλαθνξεηήξηα, πνπ δελ απνζεθεχνπλ πφξνπο αιιά επηζηξέθνπλ ζπλδέζκνπο ζε ΑΔΠ, πνπ 

είλαη αιινχ απνζεθεπκέλνη.  

 Σεθκεξίσζε. εκαληηθά ζρεηηθά δεηήκαηα είλαη ηα κεηαδεδνκέλα θαη ηα ζεκαζηνινγηθά 

ζέκαηα. 

 Δχξεζε. εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη νη πεξηγξαθέο ησλ ΑΔΠ 

 Γηαζεζηκφηεηα θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε. Γπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο θη ελίζρπζεο 

ησλ πφξσλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο. 

 Αλνηθηή Πξφζβαζε. Γηα ην δεκφζην ηνκέα ε ΔΔ ηνλίδεη ηελ ππνρξέσζε αλνίγκαηνο ρσξίο 

θξηηήξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη θηηαγκέλν κε πφξνπο φισλ.  

Σν επηέκβξην ηνπ 2017 έγηλε ζηε Λνπκπιηάλα ηεο ινβελίαο ην δεχηεξν παγθφζκην ζπλέδξην ηεο 

UNESCO [12], κε ζέκα ηνπο ΑΔΠ. ηα ζπκπεξάζκαηα παξαηίζεληαη πέληε ζεκεία-πξνηξνπή πξνο ηα 

θξάηε γηα δξάζε: 

 Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ λα βξίζθνπλ, λα επαλαρξεζηκνπνηνχλ, λα δεκηνπξγνχλ 

θαη λα κνηξάδνληαη ΑΔΠ.  

 Γισζζηθά θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα. 

 Δμαζθάιηζε ζπκκεηνρηθήο θαη δίθαηεο πξφζβαζεο ζε πνηνηηθνχο ΑΔΠ, πξφζβαζε, δειαδή ζε 

φινπο.  

 Αλάπηπμε κνληέισλ βησζηκφηεηαο.  

 Αλάπηπμε πνιηηηθψλ ππνζηήξημεο. 
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2. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΝΔΠ 

 Γξ Μεξθνχξηνο Μαξγαξηηφπνπινο, Πξντζηάκελνο ΠΗΝΔΠΘ  

2.1. Δθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο θαη εθπαηδεπηηθνί πόξνη ΗΝΔΠ 

Σν  Ηλζηηηνχην  Δπηκφξθσζεο (ΗΝΔΠ) απνηειεί ηνλ ζεζκηθφ θνξέα  επαγγεικαηηθήο  θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ε νπνία πινπνηείηαη κε ηε 

δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ν φξνο «εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο» 

ηνπ ΗΝΔΠ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έθζεζεο, αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ, ηειηθφ πξντφλ φιεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (πεξηιακβάλνπζαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ, ηεο εθπφλεζεο ππεξεζηαθνχ ζρεδίνπ εθπαίδεπζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ηεο πξνεηνηκαζίαο πινπνίεζήο ηνπο, ηεο πινπνίεζεο/δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ, 

θαζψο θαη ηεο αμηνιφγεζεο θαη απνηίκεζήο ηνπο) πνπ είλαη ε έλλνηα ηνπ «επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο». 

Σν ΗΝΔΠ παξέρεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Δίηε παξαδνζηαθά face to face, είηε εμ απνζηάζεσο 

(ζχγρξνλα θαη αζχγρξνλα), θαζψο θαη ζπλδπαζκφ απηψλ - blended. Γηα ηελ αθξίβεηα, παξέρεη 

«πηζηνπνηεκέλα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα». ιε ε ηεθκεξίσζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ΗΝΔΠ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο πηζηνπνίεζεο. 

Δπίζεο, γηα ηελ πινπνίεζε – ππνζηήξημε ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπ πξνγξακκάησλ ην ΗΝΔΠ 

ρξεζηκνπνηεί εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο ή εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα είλαη ad hoc θαη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εηζεγεηέο θάζε πξνγξάκκαηνο κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ρσξίο λα 

πξνβιέπεηαη θάπνηα θεληξηθή ηνπ απνζήθεπζε, αιιά ππάξρεη θαη ην «επίζεκν» πιηθφ πνπ έρεη 

εθπνλεζεί απφ νκάδεο εξγαζίαο θαη ππάξρεη θαηαρσξεκέλν ζηε «βηβιηνζήθε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ» 

ζηελ νπνία παξέρεηαη πξφζβαζε κέζσ ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπ ΔΚΓΓΑ
5
. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα εμ 

απνζηάζεσο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. 

2.2. Σεθκεξίσζε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ΗΝΔΠ 

Σν «χζηεκα πηζηνπνίεζεο ηεο Δπηκφξθσζεο» πεξηγξάθεηαη ζε Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ 2010 

(Αξηζκ. ΓΗΔΚ/ΣΜ.Β/Φ.2/58/νηθ. 19975, ΦΔΚ 1592Β/30-11-2010) θαη ηεθκεξηψλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα 

θξηηήξηα γηα λα πηζηνπνηεζεί έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. ηα θξηηήξηα απηά, πέξαλ ησλ 

πξφδξνκσλ ζηαδίσλ, ησλ «πξναπαηηνχκελσλ» (αλίρλεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, αλάιπζε θαη 

ηεξάξρεζε αλαγθψλ, ζρέδην εθπαίδεπζεο), πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ην ίδην ην 

πξφγξακκα (σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ, ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα εθπαίδεπζεο, ην πξνθίι ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θ.ά.). 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ην χζηεκα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δπηκφξθσζεο 

δεκηνπξγήζεθε έλα «πξφηππν» έγγξαθν θεηκέλνπ, ζε αξρείν Word, ν «θάθεινο ζρεδηαζκνχ», ν 

                                                           

5
 http://resources.ekdd.gr/gnosis/index.php  

http://resources.ekdd.gr/gnosis/index.php
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νπνίνο πξνδηαγξάθεη θαη πεξηγξάθεη κε δνκεκέλν ηξφπν ην curriculum (θαη φρη κφλνλ) ελφο ηίηινπ 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ δνκή ηνπ θαθέινπ νξίδεηαη απφ ελφηεηεο – ππνελφηεηεο ηνπ 

εγγξάθνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο «ζηνηρεία» (elements) ή «πεδία» (fields) πνπ ζπκπιεξψλνληαη κε 

πιεξνθνξίεο ζε κνξθή ειεχζεξνπ θεηκέλνπ. Σα πεδία απηά αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνπλ, είηε, 

ζπλνιηθά, νιφθιεξν ην «κάζεκα» ηνπ ζεκηλαξίνπ (π.ρ. «Σίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο», «πληάθηεο ηνπ 

θαθέινπ», «Οκάδα – ζηφρνο», «θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο», θ.ά.), είηε, μερσξηζηά, ηηο επηκέξνπο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζπλνιηθφ κάζεκα (π.ρ. «Σίηινο ζεκαηηθήο ελφηεηαο», «ηφρνη», 

«Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο», «Γηάξθεηα», θ.ιπ.). 

ηαλ έλα πξφγξακκα έρεη θαη εμ απνζηάζεσο ζπληζηψζα, ή είλαη εμ νινθιήξνπ εμ απνζηάζεσο, ηφηε 

έρεη εθαξκνγή δηαθνξεηηθφο θάθεινο ζρεδηαζκνχ, παξφκνηνο κε ηνλ πξνεγνχκελν, κε ηε 

ζπκπιήξσζε φκσο θάπνησλ επηπιένλ πεξηγξαθψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην είδνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (παξαδνζηαθφ, ζχγρξνλν, αζχγρξνλν) θαη έλαλ επηπξφζζεην πίλαθα πνπ ηηηινθνξείηαη 

«Αλαιπηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ηνπ πξνγξάκκαηνο» ζηνλ νπνίν, αλά ελφηεηα, θαηαγξάθνληαη ε 

δηάξθεηα, νη ζηφρνη, ην πεξηερφκελν, ην πξνηεηλφκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο 

θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηή. 

2.3. Σεθκεξίσζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ΗΝΔΠ 

Σν «επίζεκν» εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΗΝΔΠ, 

έρεη παξαρζεί απφ νκάδεο εξγαζίαο απνηεινχκελσλ απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, κέιε ηνπ Μεηξψνπ 

Κχξηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΚΓΓΑ ή / θαη απφ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΗΝΔΠ θαη 

ηεξείηαη, θεληξηθά απνζεθεπκέλν, κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφ κέζσ ηεο «Βηβιηνζήθεο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ». 

Σν πιηθφ απηφ είλαη αληηζηνηρηζκέλν ζε θάζε ηίηιν επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο (δελ ππάξρεη γηα 

φινπο ηνπο ηίηινπο) θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αξρεία θεηκέλνπ word ή pdf, παξνπζηάζεσλ, 

ελδερνκέλσο μερσξηζηά αξρεία εηθφλσλ θαη βίληεν, ηα νπνία, είηε αθνξνχλ ηνλ ηίηιν σο ζχλνιν, είηε 

κπνξεί λα είλαη νξγαλσκέλα, ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο αξρείσλ, ζε επηκέξνπο θαθέινπο γηα θάζε 

ελφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πιηθφ γηα θάζε ηίηιν κπνξεί λα κεηαθνξησζεί σο ζπκπηεζκέλν αξρείν, 

πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα πξνεγνχκελα, απφ θάζε ελδηαθεξφκελν. 

Πξνδηαγξαθέο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πεξηιακβάλνληαη ζε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΚΓΓΑ ηνπ 

Απξηιίνπ ηνπ 2011 (Αξ. 3697/7-4-11). Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε πιηθνχ είλαη ε χπαξμε θαθέινπ 

ζρεδηαζκνχ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο (βι. Πηζηνπνίεζε
6
). Οη πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη 

μερσξηζηά ζην πεξηερφκελν, ζηε δηάξζξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζηελ παξνπζίαζε θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ πνπ κπνξεί λα δηαθξίλεη θάπνηνο παξαηεξψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο είλαη 

φηη δηέπνληαη απφ ην πλεχκα θαη ηε ινγηθή ηνπ «βηβιίνπ». Π.ρ.  φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

πξνθχπηνπλ σο απαηηήζεηο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. 
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http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/component/banners/click/htttp://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=
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ηαλ ην πξνο εθπφλεζε πιηθφ αλαθέξεηαη ζε εμ απνζηάζεσο πξφγξακκα, κε βάζε ηελ απφθαζε γηα 

ηηο πξνδηαγξαθέο, σο παξαδνηέν παξαδίδεηαη έλα αληίγξαθν ζε έληππε κνξθή γηα φια ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία πνπ είλαη ζε κνξθή θεηκέλνπ, θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD) κε φια ηα αξρεία πνπ κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη ην πιηθφ. Δπηπιένλ, ε νκάδα εθπφλεζεο αλαξηά ην πιηθφ ζηελ πιαηθφξκα ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (Moodle ηνπ ΔΚΓΓΑ), δεκηνπξγψληαο κάζεκα Moodle, είηε ζε έλα 

πξνγξακκαηηζκέλν ζεκηλάξην, είηε ζε άιιν «βνεζεηηθφ» ζεκηλάξην, απφ ην νπνίν κπνξεί λα 

αληηγξάθεηαη ην πιηθφ ζε θάζε επφκελε πινπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηίηινπ. 

2.4. Πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ 

Οη δπζθνιίεο / πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φξσλ δηαθξίλνληαη ζηηο επφκελεο 

θαηεγνξίεο: 

 Αλαδήηεζε 

Ζ αλαδήηεζε γηα ηνπο πξνγξακκαηηζκέλνπο ρξφλνπο θαη ηφπνπο πινπνίεζεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ ηζηνηφπνπ, ζην επίπεδν ησλ ηίηισλ 

ησλ πξνγξακκάησλ ηαμηλνκεκέλσλ ζε ζεκαηηθνχο θχθινπο
7
. Δλφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ 

δελ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ. Σν ΟΠ ηνπ ΔΚΓΓΑ, πνπ ππνζηεξίδεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ΗΝΔΠ, ππνζηεξίδεη πιήξσο ηηο ελφηεηεο ελφο πξνγξάκκαηνο θαη ελδερνκέλσο, εθφζνλ 

θξηλφηαλ απαξαίηεην, ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη αλαδήηεζε γηα ελφηεηεο. Ζ αλαδήηεζε φκσο 

απηή ζα πεξηνξηδφηαλ ζηε ιεμηθνγξαθηθή αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ ησλ ελνηήησλ, ρσξίο θακία 

αλαθνξά ζην πεξηερφκελφ ηνπο ή ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

πλνιηθή εηθφλα γηα ην πεξηερφκελν, ηηο ελφηεηεο, ηε δηάξθεηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο γηα ην ζχλνιν ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΗΝΔΠ παξέρεηαη απφ ηνλ 

«θαηάινγν πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο» πνπ δηαηίζεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΚΓΓΑ ζε 

κνξθή αξρείνπ pdf
8
. 

ηελ πιαηθφξκα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (ζην Moodle ηνπ ΔΚΓΓΑ) ε αλαδήηεζε 

γίλεηαη ζε επίπεδν ηίηινπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο
9
 απφ ηνλ νπνίν κπνξεί λα νδεγεζεί ν 

ελδηαθεξφκελνο ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε ελφο ηίηινπ θαη απφ εθεί λα δεη ηνπο 

πφξνπο γηα θάζε θσδηθφ πξνγξάκκαηνο κε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ελφο εθάζηνπ, κε ειεχζεξν 

θείκελν. 

Αλαδήηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο: Παξά ην γεγνλφο φηη 

ππάξρεη κηα απφπεηξα λα θαηαγξαθνχλ θάπνηα πεδία βάζεη ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα 

γίλεηαη αλαδήηεζε ζην πιηθφ, απηή κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε επίπεδν ηίηινπ επηκνξθσηηθνχ 

                                                           

7
 http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-09-06-11-30-13/2014-10-22-09-58-44  

8
 http://www.ekdd.gr/ekdda/images/seminaria/katalogos_programmaton_epimorfosis.pdf 

9
 https://elearning.ekdd.gr/course/index.php?categoryid=2  

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-09-06-11-30-13/2014-10-22-09-58-44
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/seminaria/katalogos_programmaton_epimorfosis.pdf
https://elearning.ekdd.gr/course/index.php?categoryid=2
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πξνγξάκκαηνο, κηαο θαη ε νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ είλαη κφλν ζην ζχζηεκα αξρείσλ αλά 

θαηεγνξία, φπνπ «θαηεγνξία» είλαη ν ζεκαηηθφο ηνκέαο ζηνλ νπνίνλ αλήθεη θάζε ηίηινο
10

. 

 Δπηθαιχςεηο ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ (επαλάιεςε ελνηήησλ) 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη πξνηππνπνηεκέλε - κεραλαγλψζηκε πεξηγξαθή ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ πφξσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην θαηλφκελν ηεο 

επαλάιεςεο ελνηήησλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηίηινπο πξνγξακκάησλ (αιιά θαη ηεο επαλάιεςεο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ εθπνλείηαη γηα ίδηεο ή παξαπιήζηεο ελφηεηεο) δελ κπνξεί λα 

απνθεπρζεί. 

Οη επηθαιχςεηο – επαλαιήςεηο ελνηήησλ δελ έρνπλ, θαη’ αλάγθελ, αξλεηηθή ρξνηά. Μπνξεί λα 

πξνθχπηεη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, σο απαίηεζε, ε επαλάιεςε κηαο ελφηεηαο ή 

αλαζηφρεπζε θαη πξνζαξκνγή κηαο ήδε ζρεδηαζκέλεο ελφηεηαο ζε έλαλ άιιν ηίηιν 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απηή, φκσο, είλαη κηα πιεξνθνξία πνπ δελ θαηαγξάθεηαη θαη 

δελ κπνξεί λα ειεγρζεί, παξά κφλν αλ εληνπηζηνχλ, ιεμηθνγξαθηθά, παξαπιήζηνη ηίηινη 

ελνηήησλ θαη πξνζπειαζηεί ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

 Μεραλαγλσζηκφηεηα,  Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

Δπηπιένλ, είλαη ζαθέο φηη κε ηελ ηξέρνπζα δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ ηνπ ΗΝΔΠ νη 

έλλνηεο επαλαρξεζηκνπνίεζε, κεραλαγλσζηκφηεηα, δηαιεηηνπξγηθφηεηα έρνπλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλν εχξνο εθαξκνγήο. 

2.5. Ζ αηηία ησλ πξνβιεκάησλ ζηε Γηαρείξηζε Πόξσλ θαη ε ιύζε 

Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε γηαηί ππάξρνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη «ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

πξνηππνπνηεκέλσλ πεξηγξαθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ», ε αηηία δει. ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ε 

έιιεηςε πξφηππσλ κεηαδεδνκέλσλ. Καζψο ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ απμάλεηαη εθζεηηθά 

θαη θαζψο νη αλάγθεο γηα κάζεζε δηεπξχλνληαη εμίζνπ ξαγδαία, ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηνπο πφξνπο ιεηηνπξγεί σο θξίζηκε θαη βαζηθή ηξνρνπέδε ζηε δπλαηφηεηά λα εληνπηζζνχλ, λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γεληθφηεξα λα ππάξμεη θαηάιιειε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε. Με ηνλ 

νινέλα θαη απμαλφκελν ξφιν ηνπ ΗΝΔΠ/ ΔΚΓΓΑ ζηελ επηκφξθσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηνπ 

εχξνπο αλαγθψλ πνπ θαιχπηεη θαη ηνπ πινχηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ πξνζθέξεη, γίλεηαη 

νινέλα θαη πην επηηαθηηθή ε αλάγθε λα αθνινπζεζνχλ πξνηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη πεξηγξαθέο 

κε ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ. Ad hoc ιχζεηο νη νπνίεο, πηζαλφηαηα εχινγα, αθνινπζνχληαη ζε θάπνηεο 

αξρηθέο θάζεηο, πξέπεη λα εμειηρζνχλ. 

Σα κεηαδεδνκέλα είλαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα αληηθείκελν, είηε απηφ είλαη θπζηθφ είηε ςεθηαθφ. 

Απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα πνηνο, ηη, πψο, πνχ, πφηε θαη γηαηί, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε θάζε πηπρή ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρεη ν πφξνο πνπ πεξηγξάθνπλ. 

Σα κεηαδεδνκέλα απαιιάζζνπλ ηνπο πηζαλνχο ρξήζηεο ησλ πφξσλ απφ ηελ αλάγθε πξνζπέιαζεο θαη 

επηζθφπεζήο ηνπο. Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ γηα θάζε είδνο πφξσλ (Πίλαθαο 
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1). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο θαη ζην 

πξφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ IEEE LOM. 

Δζηίαζε Πξφηππν 

Γηθηπαθνί πφξνη 
Dublin Core, DOI (Digital Object 

Identifier)  

Δθπαίδεπζε 

IEEE/LOM (Learning Object 

Metadata), GEM (Gateway to 

Educational Materials) 

Πνιπκέζα 

MPEG-7 (Motion Picture Experts 

Group), PBCore (Public Broadcasting 

Metadata Dictionary) 

Βηβιηνζεθνλνκία 

MARC (Machine Readable 

Cataloging Records), METS 

(Metadata Encoding and 

Transmission Standard), MODS 

(Metadata Object Description 

Schema), XOBIS (XML (Extensible 

Markup Language) Organic 

Bibliographic Information Schema) 

Σέρλεο 
CDWA (Categories of Description 

for Works of Art), VRA Core 

Αξρεηνζέηεζε EAD (Encoded Archival Description) 

Κνηλσληθέο επηζηήκεο, 

Γισζζνινγία 

TEI (Text Encoding Initiative), DDI 

(Data Documentation Initiative) 

Βηνινγία Darwin Core 

Βηνκεραλία Βηβιίσλ 
ONIX (ONline Information 

eXchange) 

Γεσγξαθηθά δεδνκέλα 
CSDGM (Content Standard for 

Digital Geospatial Metadata) 

Κπβεξλήζεηο, Οξγαληζκνί 

e-GMS (eGrant Management 

System), GILS (Government 

Information Locator Service) 

Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία <indecs> (interoperability of data in 
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e-commerce systems) 

Πίλαθαο 1: Πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ 

2.6. Σν πξόηππν εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ IEEE LOM 

Σν κνληέιν δεδνκέλσλ Learning Object Metadata (LOM) (Μεηαδεδνκέλα Μαζεζηαθψλ 

Αληηθεηκέλσλ), ην νπνίν είλαη πξφηππν ηεο Δπηηξνπήο Πξνηχπσλ Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο ηνπ 

ΗΔΔΔ
11

, έγηλε ην πξψην πηζηνπνηεκέλν ζηάληαξ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2002 

θαη ηείλεη λα θαζηεξσζεί σο ην θαηεμνρήλ ρξεζηκνπνηνχκελν ζηάληαξ κεηαδεδνκέλσλ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο δηεζλψο. Σα πεδία ηνπ LOM έρνπλ ηεξαξρηθή δνκή. Σν LOM πεξηιακβάλεη 76 

πεδία κεηαδεδνκέλσλ θαηεγνξηνπνηεκέλα ζε 9 θαηεγνξίεο. 

 ην LOM σο «καζεζηαθφ αληηθείκελν» νξίδεηαη θάζε νληφηεηα, ςεθηαθή ή κε ςεθηαθή, πνπ δχλαηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κάζεζε, ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ θαηάξηηζε. Παξά ην γεγνλφο φηη ν νξηζκφο 

απηφο έρεη δερζεί αξθεηή θξηηηθή (φηη είλαη ηφζν επξχο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα πάληα), αθήλεη 

ζηελ επρέξεηα ηεο θάζε εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο λα νξίζεη ην είδνο ησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηα νπνία 

ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη πεξηγξαθέο LOM. 

Οη ελλέα θαηεγνξίεο κεηαδεδνκέλσλ ηνπ LOM: 

1. Ζ Γεληθή θαηεγνξία νκαδνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην καζεζηαθφ αληηθείκελν σο 

ζχλνιν. 

2. Ζ θαηεγνξία Κχθινπ Εσήο νκαδνπνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία 

θαη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

3. Ζ θαηεγνξία ησλ Μεηα-κεηαδεδνκέλσλ νκαδνπνηεί πιεξνθνξίεο γηα ηα κεηαδεδνκέλα, παξά 

γηα ην αληηθείκελν πνπ απηά πεξηγξάθνπλ. 

4. Ζ Σερληθή θαηεγνξία νκαδνπνηεί ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. 

5. Ζ Δθπαηδεπηηθή θαηεγνξία νκαδνπνηεί ηα εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

6. Ζ θαηεγνξία ησλ Γηθαησκάησλ νκαδνπνηεί ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

7. Ζ θαηεγνξία ρέζεσλ νκαδνπνηεί ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζ’ απηφ ην 

καζεζηαθφ αληηθείκελν θαη ζε άιια, κε έλδεημε ηνπ ηχπνπ ηεο ζρέζεο (γηα παξάδεηγκα 

«βαζίδεηαη ζε» ή «είλαη κέξνο ηνχ»). 

8. Ζ θαηεγνξία ρνιίσλ παξέρεη ζρφιηα πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ην πφηε θαη πνηνο δεκηνχξγεζε ηα ζρφιηα. 

9. Ζ θαηεγνξία Σαμηλφκεζεο πεξηγξάθεη ην πνχ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ην καζεζηαθφ 

αληηθείκελν εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο. 
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ζνλ αθνξά ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ ησλ πεδίσλ, θάπνηνη επηηξέπνπλ ηελ θαηαρψξεζε κηαο απιήο 

ζπκβνινζεηξάο ραξαθηήξσλ, ελψ άιινη απνηεινχληαη απφ δχν ηκήκαηα φπσο πεξηγξάθεηαη 

αθνινχζσο: 

 Σα πεδία ζπκβνινζεηξάο γιψζζαο (LangString) πεξηέρνπλ ηα ηκήκαηα ηεο Γιψζζαο  θαη ηεο 

πκβνινζεηξάο, επηηξέπνληαο ηελ θαηαρψξεζε ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο, κεηαθξαζκέλε ζε 

πνιιέο γιψζζεο. 

 Σα πεδία ιεμηινγίνπ (Vocabulary) νξίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη θαηαρσξήζεηο ηνπο λα 

επηιέγνληαη απφ κηα θαζνξηζκέλε ιίζηα φξσλ. Σέηνηα πεδία ζπλζέηνληαη απφ δεχγε 

Πεγήο-Σηκήο: ε Πεγή πεξηέρεη ην φλνκα ηεο ιίζηαο θαη ε Σηκή πεξηέρεη ηνλ επηιεγκέλν φξν. 

 Σα πεδία Ζκεξνκελίαο-Χξαο (DateTime) θαη Γηάξθεηαο (Duration) απνηεινχληαη απφ έλα 

ηκήκα πνπ πεξηέρεη ηελ εκεξνκελία ζε κνξθή αλαγλψζηκε απφ ηε κεραλή θαη έλα δεχηεξν 

κέξνο πνπ επηηξέπεη ζηελ εκεξνκελία ή ηε δηάξθεηα λα πεξηγξαθνχλ κε ιφγηα (γηα 

παξάδεηγκα «αξρέο θζηλνπψξνπ ηνπ 2009»)  

2.7. Πξνζαξκνγή ηνπ LOM 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην LOM δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έρεη, κε φια ηα πεδία πνπ πεξηιακβάλεη 

ην κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπ θαη ηα ίδηα ιεμηιφγηα LOMv1.0 κε ηηο ίδηεο ιίζηεο ηηκψλ γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο πεξηγξαθήο εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ φισλ ησλ θνηλνηήησλ. Ζ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

LOM κε ηε ρξήζε πξνθίι εθαξκνγήο. Ζ δπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ ζρεκάησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ζηηο ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ γίλεηαη κε ηα πξνθίι 

εθαξκνγψλ (application profiles). 

Χο πξνθίι εθαξκνγήο νξίδεηαη κηα ζπλάζξνηζε ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

πξφηππα θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο ζε έλα ζχλζεην πξφηππν γηα ηνπηθή ρξήζε. Μπνξεί λα πινπνηεζεί κε 

ηηο εμήο ηερληθέο: 

1. Δπηβνιή πιεζηθφηεηαο: Ζ ηερληθή απηή αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε εκθάληζεο ελφο 

ζηνηρείνπ, δειαδή ην αλ είλαη πξναηξεηηθή, ππνρξεσηηθή, ή ππφ ζπλζήθε θαη ην πφζεο θνξέο 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη. 

2. Πεξηνξηζκφο πεδίνπ ηηκψλ: Δίλαη δπλαηφ ηα ιεμηιφγηα πνπ νξίδνληαη λα ζεσξνχληαη πνιχ 

γεληθά γηα θάπνηα θνηλφηεηα ρξεζηψλ. Ζ θνηλφηεηα απηή κπνξεί λα επηζπκεί κεγαιχηεξν 

βαζκφ εμεηδίθεπζεο ησλ πεξηγξαθψλ ησλ πφξσλ, ρξεζηκνπνηψληαο φξνπο πνπ έρνπλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζηνινγηθή ζπλάθεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο. Γηα θάπνηα πεδία ην ζχλνιν 

ηηκψλ ηνπο κπνξεί λα γίλεη πην πεξηνξηζκέλν απφ απηφ ηνπ πξνηχπνπ. 

3. Καζνξηζκφο ζρέζεσλ θαη εμαξηήζεσλ: Ζ χπαξμε ελφο ζηνηρείνπ κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα 

επηβάιιεη ηελ απαίηεζε λα είλαη παξφλ έλα αθφκα ζηνηρείν. Ή έλα πξνθίι κπνξεί λα 

πεξηνξίδεη ην ζχλνιν ηηκψλ ελφο ζηνηρείνπ κεηαδεδνκέλσλ, αλάινγα κε ηελ ηηκή θάπνηνπ 

άιινπ ζηνηρείνπ. 

4. Γήισζε ρψξνπ νλνκάησλ: Σα πξνθίι εθαξκνγψλ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε πνιιψλ ρψξσλ 

νλνκάησλ, έηζη ψζηε νη ζρεδηαζηέο λα κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ ηα ζηνηρεία πνπ είλαη 

θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ηνπο απφ δηαθνξεηηθά ζχλνια ζηνηρείσλ. Χζηφζν, νη ζρεδηαζηέο 
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ηνπ κπνξνχλ, επίζεο, λα πξνζζέζνπλ ηα δηθά ηνπο ηνπηθά ζηνηρεία ζε έλα ηνπηθά νξηδφκελν 

ρψξν νλνκάησλ. 

2.8. Πξνηάζεηο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ ηνπ ΗΝΔΠ 

1. Ζ αλάπηπμε ελφο Απνζεηεξίνπ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (Learning Object Repository - 

LOR) ζην ΗΝΔΠ-ΔΚΓΓΑ ζα πξέπεη λα είλαη ην πξψην βήκα γηα ηε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε 

θαη ηεθκεξίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ πφξσλ. Έλα LOR απνζεθεχεη, αλαδεηά θαη δηαλέκεη 

καζεζηαθά αληηθείκελα θαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο. Δμνπζηνδνηεί ρξήζηεο λα δηακνηξάδνπλ, λα 

δηαρεηξίδνληαη θαη λα επαλαρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο. ε έλα LOR νη 

εθπαηδεπηηθνί πφξνη δηαηεξνχληαη ζε κνξθή αληηθεηκέλσλ απμάλνληαο έηζη ηελ επειημία, ηελ 

ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε απνζήθεπζε. Έλα LOR κπνξεί λα παξέρεη 

πεξηβάιινλ αλαδήηεζεο. Πξνο δηεξεχλεζε είλαη ην αλ ζα γίλεη αμηνπνίεζε εκπνξηθνχ 

software γηα ηε δεκηνπξγία απνζεηεξίσλ θαη πνηνχ. 

2. Πξηλ μεθηλήζεη ε πεξηγξαθή θαη απνζήθεπζε καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ζην LOR ηνπ 

ΔΚΓΓΑ απαηηείηαη λα νξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα απηά, έηζη ψζηε λα είλαη 

ζαθψο θαζνξηζκέλν ηη ζα πεξηγξάθεηαη. 

3. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ LMS κε ην ππφ αλάπηπμε LOR είλαη έλα 

δήηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί. 

4. Δθφζνλ θξηζεί σο απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ LOM σο πξφηππνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ γηα 

ηελ πεξηγξαθή ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ΗΝΔΠ-ΔΚΓΓΑ, ην εξψηεκα είλαη αλ ην 

LOM, σο έρεη, κε ηα ζπγθεθξηκέλα πεδία θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ιεμηιφγηα κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ πφξσλ, κε ζηφρεπζε δει. 

ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ εθηίκεζε είλαη φηη ζα 

απαηηεζεί ε δεκηνπξγία ελφο βαζηζκέλνπ ζην LOM πξνθίι εθαξκνγήο γηα ην ΔΚΓΓΑ πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη, ελδερνκέλσο, πεδία αλαγθαία γηα ηελ πεξηγξαθή καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

ΔΚΓΓΑ, πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηζηνηρηζηνχλ άκεζα ζε πεδία ηνπ LOM, φπσο π.ρ. ηα 

Τπεξεζίεο/Φνξείο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη έλαο εθπαηδεπηηθφο πφξνο, θαηεγνξίεο 

ππαιιήισλ, ζέζεηο επζχλεο, θ.ιπ., κε επεθηάζεηο κέζσ ηεο θαηεγνξίαο «Σαμηλφκεζε» ηνπ 

LOM (?). 

5. Ζ δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ πξνθίι εθαξκνγήο, φπσο πεξηγξάθεηαη 

αλσηέξσ, είλαη επίπνλε θαη απαηηεί ηε ζπλεξγαζία αξθεηψλ παξαγφλησλ ηφζν απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, φζν θαη απφ ηελ ηερληθή πιεπξά ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

Απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ζηαζεξήο θαη δηαρξνληθήο νκάδαο, θαζψο, επίζεο θαη ε ζπλεξγαζία 

κε άιινπο επηζηεκνληθνχο, αθαδεκατθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο θνξείο γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ππνδνκψλ, εθαξκνγψλ θαη ιχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζην πξνηεηλφκελν LOR 

ηνπ ΔΚΓΓΑ. 
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3. ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΟ Ζ ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ, ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ, 

ΤΧΡΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΑΝΟΗΚΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΠΟΡΧΝ 

Γξ.  Διίλα Μεγάινπ, Γηεπζύληξηα Γηεύζπλζεο ηξαηεγηθήο  θαη Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ, ΗΣΤΔ 

ΓΗΟΦΑΝΣΟ,Τπεύζπλε Έξγνπ «Φεθηαθό ρνιείν ΗΗ» 

3.1. Δηζαγσγή 

Σν Φσηφδεληξν απνηειεί ηελ Φεθηαθή ππνδνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ νξγάλσζε, 

ηεθκεξίσζε, δηαρείξηζε, ζπζζψξεπζε θαη δηάζεζε Αλνηθηψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ. Αλαδεηήζεθε 

έλα φλνκα γηα ην απνζεηήξην πνπ λα δειψλεη φηη πεξηθιείεη «γλψζε»,  φηη είλαη θάηη δσληαλφ πνπ 

αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη –κηαο θαη ν φξνο «απνζεηήξην» παξαπέκπεη ζε θάηη ζηαηηθφ- θαη λα 

ζπκίδεη «Διιάδα»,  θαη ν Διχηεο είρε απηή ηε ιέμε ζηνλ ηίηιν ηεο πνηεηηθήο ηνπ ζπιινγήο 

«Σν  Φσηφδεληξν θαη ε Γέθαηε Σέηαξηε Οκνξθηά.  

Ο φξνο «Φεθηαθφ ρνιείν» αλ θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θαηξνχο ζε δηάθνξα έξγα, αλαθέξεηαη 

ζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ πεξηιακβάλεη πέληε άμνλεο δξάζεσλ: Σελ «Φεθηαθή ηάμε» κε ηα 

εξγαζηήξηα ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηηο ππνδνκέο φπσο ην παλειιήλην ζρνιηθφ δίθηπν, ηελ 

«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ», ην «Φεθηαθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηερφκελν» ηηο «Οξηδφληηεο 

Τπνζηεξηθηηθέο Γξάζεηο» φπσο ήηαλ ην έξγν «ηεξίδσ» θαη ηελ « Ζιεθηξνληθή Γηνίθεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο» φπσο είλαη ην έξγν ―MySchool‖.  

Οη αλνηθηνί εθπαηδεπηηθνί πφξνη πνπ ζα αλαθεξζνχλ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ άμνλα δξάζεσο 

«Φεθηαθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηερφκελν» θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, πνπ μεθίλεζε ην 

2010 θαη νινθιεξψζεθε ε πξψηε ηνπ θάζε ην 2015, κε ηίηιν Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία, 

Απνζεηήξηα Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ θαη Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθφξκα. Απνηειεί ην 

βαζηθφ έξγν ησλ αμφλσλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 9.000.000 € 

θαη θνξέα πινπνίεζεο ην ΗΣΤΔ ΓΗΟΦΑΝΣΟ, ελψ ζπλεξγαδφκελνη θνξείο ζε ζπκπιεξσκαηηθά έξγα 

ήηαλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζε ζχκπξαμε κε ην ΗΔΛ ΑΘΖΝΑ, ην ΗΔΠ θαη ην Κέληξν Διιεληθήο 

Γιψζζαο. Ζ ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ, κε πνιχ κηθξφηεξν πξνυπνινγηζκφ, άξρηζε ην 2017 θαη 

νινθιεξψλεηαη ην 2018 κε ζθνπφ λα επεθηείλεη θαη λα εμειίμεη φιεο ηηο ππεξεζίεο. Φνξέαο 

πινπνίεζεο είλαη πάιη ην ΗΣΤΔ ΓΗΟΦΑΝΣΟ. 

 

 

 

 

Δηθφλα 3 Φεθηαθφ ρνιείν 
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Οη ππεξεζίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζην ηνπ έξγνπ είλαη: Οη Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί Πφξνη, ηα 

Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία (ebooks.edu.gr), ηα Φεθηαθά Απνζεηήξηα, ν Δζληθφο πζζσξεπηήο 

Αλνηρηψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ «Φσηφδεληξν» (photodentro.edu.gr) θαη ε Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή 

πιαηθφξκα «eme» γηα καζεηέο θαη Δθπαηδεπηηθνχο (eme.edu.gr). Ζ θεληξηθή ζειίδα γηα ην ςεθηαθφ 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη ζηελ δηεχζπλζε 

dschool.edu.gr απφ φπνπ ππάξρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ.  

Ζ βαζηθή ηδέα ήηαλ λα αλαπηπρζνχλ αλνηθηνί ςεθηαθνί πφξνη θαη λα εκπινπηηζηνχλ κε απηνχο ηνπο 

πφξνπο ηα ζρνιηθά βηβιία, έηζη ψζηε ην ζρνιηθφ βηβιίν λα απνηειέζεη κέζν πινήγεζεο ζην ςεθηαθφ 

πεξηερφκελν. Σν ζρνιηθφ βηβιίν είλαη έλα κέζν ην νπνίν είλαη πνιχ θνηλφ θαη θηιηθφ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νπφηε ε ηδέα ήηαλ φηη αλ αλαπηπρζνχλ δηαδξαζηηθνί ςεθηαθνί πφξνη θαη 

ελζσκαησζνχλ ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζα είλαη πνιχ εχθνιε ε πινήγεζε 

ηνπο θαη ε εχξεζε ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηελ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ, ζην «Φεθηαθφ 

ρνιείν I» δεκηνπξγήζεθε κία ελεξγή θνηλφηεηα εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχκελε απφ 150 πεξίπνπ 

ζπλεξγάηεο εθπαηδεπηηθνχο θαη 12 ζπληνληζηέο αθαδεκατθνχο-κέιε ΓΔΠ. Γεκηνπξγήζεθαλ 12 

νκάδεο,  απφ 5 έσο 25 άηνκα ε θάζε κία, κε δηαθξηηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν. Αλαπηχρζεθαλ έηζη θαη 

επηθπξψζεθαλ, κε πνιχ νξγαλσκέλν ηξφπν θαη έιεγρν πνηφηεηαο, πάλσ απφ 6.500 λένη αλνηρηνί 

δηαδξαζηηθνί πφξνη, πνπ αθνξνχζαλ ζρεδφλ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

απφ ηελ Γ’ θαη Γ’ δεκνηηθνχ κέρξη ηε Β’ ιπθείνπ θαη εκπινπηίζηεθαλ πεξίπνπ 116 ζρνιηθά βηβιία.  

ηελ αξρή φηαλ εκπινπηίδνληαλ ηα ζρνιηθά βηβιία ππήξρε ε έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ πφξνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ππήξρε κεηάβαζε απφ ην ςεθηαθφ πφξν ζηα καζεζηαθά αληηθείκελα. 

3.2. Μαζεζηαθά αληηθείκελα-Φεθηνπνίεζε ρνιηθώλ Βηβιίσλ 

Έλα παξάδεηγκα καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ ζηε θπζηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νπηηθή, είλαη «Σν 

αλζξψπηλν κάηη, ε κπσπία θαη ε πξεζβπσπία»
12

. Με ην καζεζηαθφ απηφ αληηθείκελν κειεηψληαη 

θάπνηα ζηνηρεία ηνπ αλζξψπηλνπ ζπζηήκαηνο φξαζεο. πγθεθξηκέλα, κε θαηάιιειε κεηαθίλεζε ησλ 

δεηθηψλ (νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηελ Δηθφλα 4) ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαιάβεη πψο βιέπεη ν κχσπαο 

θαη ν πξεζβχσπαο, ηη γίλεηαη φηαλ πξνζηεζνχλ γπαιηά, νπφηε κε απηή ηελ έλλνηα κειεηάηαη ε 

θακππιφηεηα θαη νη θαθνί. 

                                                           

12
 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176?locale=el  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176?locale=el
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Δηθφλα 4 Σν αλζξψπηλν κάηη, ε κπσπία θαη ε πξεζβπσπία  

 

Δηθφλα 5 Σν αλζξψπηλν κάηη, ε κπσπία θαη ε πξεζβπσπία κε γπαιηά 

Έλα άιιν αληηθείκελν είλαη ε αξκνληθή ηαιάλησζε θαη ε δχλακε πνπ αζθείηαη ην νπνίν απιά δείρλεη 

πσο είλαη ε γξαθηθή παξάζηαζε
13

. Κάπνην άιιν ελδεηθηηθφ καζεζηαθφ αληηθείκελν είλαη γηα ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ
14

 φπνπ Bιέπνπκε κηα δπλακηθή νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ: 

απμάλνπκε ηα εξγνζηάζηα, κεηψλνπκε ην πξάζηλν θαη βιέπνπκε ηη ζπκβαίλεη. ια απηά ηα 

αληηθείκελα εκπινχηηζαλ ηα ζρνιηθά βηβιία. 
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 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1606?locale=el  

14
 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8803?locale=el  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1606?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8803?locale=el
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Σα ζρνιηθά βηβιία κεηαηξάπεθαλ ζε κνξθή html θαη αλαξηήζεθαλ πάλσ ζηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο ζην e-books.edu.gr. Ο ηζηφηνπνο απηφο ηψξα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εθδφζεηο 

θαη ζε κνξθή pdf.  Έηζη κπνξνχλ λα θαηέβνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία ζε απιή pdf κνξθή αιιά θαη ζηελ 

εκπινπηηζκέλε html κνξθή ηνπο, πνπ είλαη ζεκαληηθφ. Καηαγξάθεηαη πάξα πνιχ κεγάιε ρξήζε πνπ 

θηάλεη ζηνπο 600.000 κνλαδηθνχο επηζθέπηεο ην κήλα, απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, κε ηελ ρξήζε 

λα κεγηζηνπνηείηαη ηα απνγεχκαηα. Σν site ππνζηεξίδεηαη θαη έρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο εθθψλεζεο 

ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ κέζσ ζπλζεηηθήο θσλήο, ζπλεηζθνξά ηνπ ΗΔΛ ΑΘΖΝΑ. 

Ζ δξάζε ζπλερίδεηαη θαη αλαπηχζζνληαη λένη εθπαηδεπηηθνί πφξνη απφ ηελ νκάδα ησλ ζπληνληζηψλ ε 

νπνία εκπινπηίζηεθε απφ άιινπο 4 ζπληνληζηέο γηα άιιεο 4 ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Φπζηθή Αγσγή, 

Πξνζρνιηθή, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε  θαη ΔΠΑΛ ζηελ ειεθηξνινγία θαη κεραλνινγία. Ζ νκάδα 

ησλ ζπληνληζηψλ επηθαηξνπνηεί ηα πθηζηάκελα θαη εκπινπηίδεη λέα βηβιία. ηελ ζπλέρεηα αλαθέξεηαη 

έλα παξάδεηγκα  απφ ηνλ ηζηφηνπν
15

. Βιέπνπκε ηα δηαδξαζηηθά ζρνιηθά βηβιία φπνπ κπνξνχκε λα 

δνχκε ην πιηθφ αλά ηάμε.  Γηα παξάδεηγκα αλ πάκε ζηελ Β’ γπκλάζηνπ, εκθαλίδνληαη είηε ηα βηβιία 

ηεο ηάμεο, είηε ηα εκπινπηηζκέλα δηαδξαζηηθά ζρνιηθά βηβιία. 

 

Δηθφλα 6 Βηβιία Β’ γπκλάζηνπ 

3.3. Φεθηαθά απνζεηήξηα Τπ. Παηδείαο 

Με ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε αλαδήηεζεο, νξγάλσζεο ηνπ 

πηιθνχ κε ηξφπν ν νπνηνο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη αιιαγέο. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο γίλνληαη κε ρξήζε 

ησλ ςεθηαθψλ απνζεηεξίσλ. Φεθηαθά απνζεηήξηα είλαη ηα ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ ηελ 

ππνδνκή γηα απνζήθεπζε, δηαρείξηζε, αλάθηεζε θαη παξάδνζε ςεθηαθψλ πφξσλ. Κεληξηθά 

Δζληθά απνζεηήξηα ησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο άιισλ ρσξψλ ππήξραλ θαη ην 2011 πνπ μεθηλνχζε ε 
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 http://ebooks.edu.gr/new/  

http://ebooks.edu.gr/new/
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ζρεδίαζε ησλ απνζεηεξίσλ. πσο είλαη ην National Digital Learning Repository
16

 ζηελ Ηξιαλδία. Σν 

KlassCement ζην Βέιγην, ην Resurst ζηελ Βνπιγαξία.  

Έηζη, θαη ζηελ Διιάδα, αλαπηχρζεθαλ ηα απνζεηήξηα Φσηφδεληξν. Σν Φσηφδελδξν πεξηιακβάλεη κηα 

ζεηξά απφ πέληε (5) Φεθηαθά Απνζεηήξηα «Φσηφδεληξν» πνπ θηινμελνχλ Αλνηθηνχο Δθπαηδεπηηθνχο 

Πφξνπο, θαζέλα απφ ηα νπνία εμππεξεηεί δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. ια ηα απνζεηήξηα είλαη αλνηθηά 

ζε φινπο, καζεηέο, δαζθάινπο, γνλείο αιιά θαη θάζε ελδηαθεξφκελν. 

 

Δηθφλα 7 Φεθηαθά Απνζεηήξηα «Φσηφδεληξν» 

ια ηα Απνζεηήξηα «Φσηφδεληξν» παξέρνπλ δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη πινήγεζεο ζην ςεθηαθφ 

πεξηερφκελν κε πνηθίινπο ηξφπνπο: κε βάζε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν (ζεκαηηθή θαηεγνξία, ζεκαηηθή 

ελφηεηα ή έλλνηα), ηνλ ηχπν ηνπ αλνηρηνχ εθπαηδεπηηθνχ πφξνπ, ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο, ηηο ζπιινγέο φπνπ πεξηιακβάλεηαη, θαζψο θαη αλαδήηεζε ειεχζεξνπ θεηκέλνπ, κε 

ιέμεηο-θιεηδηά, ή ζχλζεηε αλαδήηεζε φπνπ κπνξεί θάπνηνο λα επηιέμεη ζπλδπαζκφ φισλ ησλ θίιηξσλ.  

Γηαηίζεληαη on-line εγρεηξίδηα ρξήζεο (επηινγή «Βνήζεηα» ή ζηηο παξαθάησ δηεπζχλζεηο): 

 Φσηφδεληξν Μαζεζηαθά Αληηθείκελα: http://photodentro.edu.gr/lor/manual/index.html  

 Φσηφδεληξν Δθπαηδεπηηθά Βίληεν: http://photodentro.edu.gr/video/manual/index.html  

 Φσηφδεληξν e-yliko Υξεζηψλ: http://photodentro.edu.gr/ugc/manual/  

                                                           

16
 https://www.teachingandlearning.ie/ndlr/  

http://photodentro.edu.gr/lor/manual/index.html
http://photodentro.edu.gr/video/manual/index.html
http://photodentro.edu.gr/ugc/manual/
https://www.teachingandlearning.ie/ndlr/
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Γηα θάζε αλνηθηφ εθπαηδεπηηθφ πφξν ησλ Απνζεηεξίσλ ππάξρεη θαξηέια κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

θαζψο θαη άιια ζηνηρεία πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ. Κάζε πφξνο έρεη κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ 

θαη κπνξεί λα δεηθηνδνηεζεί άκεζα κέζα ζε ειεθηξνληθά αξρεία φπσο εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, 

δξαζηεξηφηεηεο, θχιια εξγαζίαο θ.ά., κε ρξήζε ηεο δηεχζπλζεο θπζηθνχ πφξνπ. 

Σα Απνζεηήξηα Φσηφδεληξν πινπνηνχλ ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν θαη πξνσζνχλ ηε ρξήζε ησλ αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ (OER) γηα ηα ζρνιεία. 

Απνηεινχλ επίζεο κέξνο ηεο θεληξηθήο ππνδνκήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην ςεθηαθφ 

πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Έρνπλ επξεία απνδνρή απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, κε πάλσ 

απφ 100.000 κνλαδηθνχο επηζθέπηεο ην κήλα. 

Σν Φσηφδεληξν είλαη αλεπηπγκέλν ζε DSPACE (αλνηρηφ ινγηζκηθφ), ην πξφηππν γηα ηα κεηαδεδνκέλα 

είλαη ην IEEE LOM. To application profile είλαη θηηαγκέλν ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηελ ζρνιηθή ρξήζε 

(φπσο ζεκαηηθέο ηαμηλνκίεο, ιεμηιφγηα θ.ι.π.). Γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια Δπξσπατθά θαη δηεζλή 

απνζεηήξηα ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφηππν (OAI-PMH). 

Ζ ξνή εξγαζηψλ δεκνζίεπζεο ζηα Απνζεηήξηα Φσηφδεληξν θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

Δηθφλα 8 Γηαδηθαζίεο ζηα Απνζεηήξηα Φσηφδελδξν 

πγθεθξηκέλα ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο Απνζεηήξηα: 
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1. Παλειιήλην Απνζεηήξην Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ - Photodentro LOR
17

 

 

 

Δηθφλα 9 Λνγφηππν Παλειιήληνπ απνζεηεξίνπ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ 

 

Σν Απνζεηήξην Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ δηαζέηεη έιεγρν πνηφηεηαο Πεξηερνκέλνπ. Φηινμελεί 

Μαζεζηαθά Αληηθείκελα (Learning Objects). Πξφθεηηαη γηα απηφλνκεο θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο 

κνλάδεο ςεθηαθνχ πιηθνχ νη νπνίεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ κέζα ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Πεξηιακβάλνληαη πξνζνκνηψζεηο, νπηηθνπνηήζεηο, 

αζθήζεηο, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, ράξηεο, εηθφλεο, ερεηηθά, ρξνλνγξακκέο, γισζζάξηα, εμεξεπλήζεηο 

θ.ά. γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηελ πιεηνςεθία ηνπο ιεηηνπξγνχλ άκεζα 

κέζα ζε πεξηβάιινλ θπιινκεηξεηή (web browser). 

ην απνζεηήξην ππάξρνπλ ~9. 000 καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία, Βηνινγία, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, 

Θξεζθεπηηθά, Ηζηνξία, Πιεξνθνξηθή, Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Λνγνηερλία), νξγαλσκέλα ζε 

ζπιινγέο: 

 Οη ζπιινγέο ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ Η (2010-2015) θηινμελνχλ ηα 6.500 αληηθείκελα 

πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. 

 Οη ζπιινγέο 2004-2009 θαη 1996-2003 πεξηιακβάλνπλ καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ 

έρνπλ αλαθηεζεί απφ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά παιαηφηεξσλ έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο ή άιισλ θνξέσλ. 

 

Νέα καζεζηαθά αληηθείκελα αλαξηψληαη ζηαδηαθά ζηηο ζπιινγέο ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ ΗΗ (2017-

2020). Πξνβιέπνληαη θαη λέεο ζπιινγέο (Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Φπζηθήο Αγσγήο, Δθπαίδεπζεο γηα 

ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία, Ζιεθηξνινγίαο θαη Μεραλνινγίαο). 

                                                           

17 http://photodentro.edu.gr/lor/ 
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2. Παλειιήλην Απνζεηήξην Δθπαηδεπηηθψλ Βίληεν -Photodentro video18 

 

 

Δηθφλα 10 Λνγφηππν Παλειιήληνπ απνζεηεξίνπ Δθπαηδεπηηθψλ βίληεν  

 

Σν Απνζεηήξην δηαζέηεη έιεγρν πνηφηεηαο Πεξηερνκέλνπ. Φηινμελεί Δθπαηδεπηηθά Βίληεν 

(Educational Video). 

Πξφθεηηαη γηα βίληεν κηθξήο δηάξθεηαο (έσο 10 ιεπηψλ), πνπ αθνξνχλ ζε δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ κέζα ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (curriculum-related core-

concept clips). 

Φηινμελνχληαη πεξίπνπ 1.000 εθπαηδεπηηθά βίληεν, νξγαλσκέλα ζε ζπιινγέο. Πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ ζπιινγή ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεφξαζεο, κε 677 κηθξήο δηάξθεηαο βίληεν απφ 

παιαηφηεξεο παξαγσγέο ηεο. 

 Ζ ζπιινγή ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ Η (2010-2015), κε 163 βίληεν γηα Αγγιηθή 

Γιψζζα θαη Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

 πιινγέο βίληεν απφ επξσπατθά έξγα (24 επξσπατθέο ζπκπαξαγσγέο ληνθηκαληέξ γηα 

ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο θ.ά.) 

 Γηαθξηζέληα βίληεν καζεηψλ ζε πνηθίινπο δηαγσληζκνχο (i-create θ.ά.). 

 Βίληεν πνπ αλαθηήζεθαλ απφ παιαηφηεξα έξγα ηνπ ΤΠΠΔΘ ή θνξέσλ ηνπ. 
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3. Παλειιήλην Απνζεηήξην Δθπαηδεπηηθψλ Λνγηζκηθψλ- Photodentro edusoft19 

 

 

Δηθφλα 11 Λνγφηππν παλειιήληνπ απνζεηεξίνπ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ  

Σν Απνζεηήξην θηινμελεί εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα ηνπηθή κεηαθφξησζε (Educational Software) 

θαη δηαζέηεη έιεγρν πνηφηεηαο πεξηερνκέλνπ. 

Πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο πνιπκέζσλ, νινθιεξσκέλα παθέηα κε εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, 

εξγαιεία εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη αλνηθηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ ή 

εμειιελίζηεθαλ ζην πιαίζην έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ή θνξέσλ ηνπ απφ ην 1998 έσο ζήκεξα, 

ή άιισλ πξντφλησλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ δηαζέηνπλ ζθξαγίδα πνηφηεηαο θαη δηαηίζεληαη 

ειεχζεξα. 

Φηινμελνχληαη 143 εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά νξγαλσκέλα ζε ζπιινγέο: 

 πιινγή 1996-2002, κε ινγηζκηθά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Δλέξγεηαο 

«Οδχζζεηα» (έξγα εηξήλεο, Ναπζηθά, Πελειφπε, Διπήλσξ) θαη έξγσλ ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (ΠΗ). 

 πιινγή 2003-2015, κε ινγηζκηθά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Πιεηάδεο 

(Νεξείδεο, Υξπζαιιίδεο, Ακάιζεηα), επξσπατθψλ έξγσλ θαη έξγσλ ηνπ ΠΗ ή 

εμειιελίζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Κίξθε. 

ια ηα καζεζηαθά αληηθείκελα ησλ Απνζεηεξίσλ «Φσηφδεληξν» δηαηίζεληαη ειεχζεξα κε ηελ άδεηα 

Creative Commons CC BY-NC-SA. Δπίζεο, φινη νη αλνηρηνί εθπαηδεπηηθνί πφξνη ησλ Απνζεηεξίσλ 

«Φσηφδεληξν» κπνξνχλ λα κεηαθνξησζνχλ ηνπηθά γηα ρξήζε θαη εθηφο δηαδηθηχνπ.  

ηα 3 ςεθηαθά απνζεηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, φια ηα καζεζηαθά αληηθείκελα έρνπλ θαη ηηο 

ζθξαγίδεο πνηφηεηαο. Τπάξρνπλ 3 θαηεγνξίεο ζθξαγίδσλ πνηφηεηαο : 1ε ζθξαγίδα πνπ δείρλεη φηη 

πέξαζε ην αληηθείκελν θάπνηα δηαδηθαζία, φπσο δηαδηθαζία ειέγρνπ πνηφηεηάο ηνπ ςεθηαθνχ 
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ζρνιείνπ, 2ε ζθξαγίδα ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη 3ε ζθξαγίδα κε ηελ νλνκαζία 

πξνέιεπζεο. Παξάδεηγκα αλ θάηη έξρεηαη απφ ην Μνπζείν Μπελάθε, ραξαθηεξίδεηαη κε απηφ ην 

Brand Name. 

ηελ ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ηα  «ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΑ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ»: 

4. Παλειιήλην Απνζεηήξην Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ Υξεζηψλ- Photodentro UGC20 

 

 

Δηθφλα 12 Λνγφηππν Παλειιήληνπ απνζεηεξίνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ρξεζηψλ  

Σν ζπγθεθξηκέλν απνζεηήξην θηινμελεί καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ αλαπηχζζνληαη, αλαξηψληαη 

θαη κνηξάδνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο (User Generated Content - UGC). 

Πξφθεηηαη γηα ςεθηαθφ απνζεηήξην φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί, επψλπκα, κπνξνχλ λα δεκνζηεχνπλ 

θαη λα δηακνηξάδνληαη άκεζα, κε φινπο, καζεζηαθά αληηθείκελα ή γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθνχο 

πφξνπο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ή πξνζαξκφζεη νη ίδηνη. 

Πεξηιακβάλνληαη πξνζνκνηψζεηο, δηεξεπλήζεηο, αζθήζεηο, εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, ζρέδηα 

καζήκαηνο, βηβιία, εθπαηδεπηηθά βίληεν θ.ά. ια δηαηίζεληαη ειεχζεξα, γηα κε εκπνξηθή ρξήζε 

κε αλνηρηέο άδεηεο ρξήζεο. 

Φηινμελνχληαη πεξίπνπ 760 καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη αλαξηεζεί απφ 

εθπαηδεπηηθνχο (πεξηιακβάλεηαη ζπιινγή κε επηιεγκέλα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ είραλ 

θαηαηεζεί ζηελ ππεξεζία e-yliko ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πχιεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηελ νπνία 

θαη αληηθαηέζηεζε). 

Ο ρξήζηεο αθνχ δεκηνπξγήζεη  ην δεκφζην πξνθίι ηνπ (είζνδνο κε ινγαξηαζκφ @sch.gr) 

δχλαηαη:  

o Να αλαξηήζεη θαη λα δηακνηξάζεη ηα δηθά ηνπ καζεζηαθά αληηθείκελα  
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o Να βξεη, λα αμηνινγήζεη, λα ζρνιηάζεη θαη λα αληαιιάμεη απφςεηο γηα καζεζηαθά 

αληηθείκελα ζπλαδέιθσλ. 

 

5. Παλειιήλην Απνζεηήξην Αλνηθηψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξαθηηθψλ Photodentro OEP
21

 

 

Δηθφλα 13 Λνγφηππν Παλειιήληνπ απνζεηεξίνπ αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ  

Φηινμελεί, νξγαλψλεη θαη δηαζέηεη Αλνηρηέο Δθπαηδεπηηθέο Πξαθηηθέο (ΑΔΠ) πνπ πξνηείλνληαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο (Open Educational Practices - OEPs)  

Πξφθεηηαη γηα δηδαθηηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνζηεί ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη νη νπνίεο αμίδεη λα δηακνηξαζηνχλ, θαζψο κεηαθέξνπλ επηηπρεκέλεο 

δηδαθηηθέο ή εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο. Βαζίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ειεχζεξα δηαζέζηκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ ή/θαη αμηνπνηνχλ αλνηρηά εξγαιεία θαη πεξηβάιινληα. πλήζσο πεξηιακβάλνπλ 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε καζεηέο πνπ πινπνηήζεθαλ είηε ζην πιαίζην ζχληνκσλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ (δηάξθεηαο ιίγσλ δηδαθηηθψλ σξψλ) ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, είηε ζην πιαίζην πην 

καθξνπξφζεζκσλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ / projects (δηάξθεηαο κεξηθψλ εβδνκάδσλ ή κελψλ). 

Ζ αλάδεημε θαιψλ θαη βέιηηζησλ ΑΔΠ γίλεηαη κέζα απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη απνλέκνληαη 

Αλνηθηέο Δηηθέηεο Πνηφηεηαο (Καιή & Βέιηηζηε ΑΔΠ) 

Φηινμελνχληαη 110 Αλνηθηέο Δθπαηδεπηηθέο Πξαθηηθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη πξνηαζεί απφ 

εθπαηδεπηηθνχο, νξγαλσκέλεο ζε δχν ζπιινγέο: 

 Αλνηθηέο Δθπαηδεπηηθέο Πξαθηηθέο αμηνπνίεζεο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

(82 πξαθηηθέο) 

 Αλνηθηέο Δθπαηδεπηηθέο Πξαθηηθέο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο / Δθπαίδεπζεο γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε (28 πξαθηηθέο) 
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ηνλ ρψξν απηφ ν ρξήζηεο αθνχ δεκηνπξγήζεη ην δεκφζην πξνθίι ηνπ (είζνδνο κε ινγαξηαζκφ 

@sch.gr) δχλαηαη:  

o Να αλαξηήζεη θαη λα δηακνηξάζεη ηηο δηθέο ηνπ Αλνηθηέο Δθπαηδεπηηθέο Πξαθηηθέο  

o Να αμηνινγήζεη, λα ζρνιηάζεη θαη λα αληαιιάμεη απφςεηο γηα Αλνηθηέο Δθπαηδεπηηθέο 

Πξαθηηθέο ζπλαδέιθσλ ηνπ 

Παξέρεηαη ππνζηήξημε κέζα απφ ηε Γξάζε «πκκεηέρσ» (i-participate.gr) ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν. 

Μηα Αλνηθηή Δθπαηδεπηηθή Πξαθηηθή αμηνπνίεζεο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη κία 

δηδαθηηθή ηερληθή, ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, βαζίδεηαη 

ζε Αλνηθηνχο Δθπαηδεπηηθνχο Πφξνπο ή/θαη αμηνπνηεί αλνηρηά εξγαιεία θαη δηακνηξάδεηαη ειεχζεξα. 

Ζ Γξάζε «πκκεηέρσ» ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην λα δεκηνπξγνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ επνηθνδνκεηηθά Αλνηθηνχο 

Φεθηαθνχο Δθπαηδεπηηθνχο Πφξνπο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο θαη λα 

κνηξάδνληαη θαιέο Αλνηθηέο Δθπαηδεπηηθέο Πξαθηηθέο (ΑΔΠ). 

Τπνζηεξίδεηαη απφ ηνλ θφκβν «πκκεηέρσ» (i-participate.gr) θαη πινπνηείηαη κε νκάδα 

πεξηθεξεηαθψλ «πξεζβεπηψλ», νη νπνίνη, κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δηνξγαλψλνπλ εθδειψζεηο (εκεξίδεο, 

εξγαζηήξηα θ.ά.) ζε ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Ζ Γξάζε πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα Παλειιήληνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή 

βέιηηζησλ Αλνηρηψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. 

3.4. Δζληθόο πζζσξεπηήο Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

Οη ζπζζσξεπηέο (aggregators) είλαη ζπζηήκαηα πνπ αληινχλ, ζπγθεληξψλνπλ θαη θηινμελνχλ 

πεξηγξαθέο (κεηαδεδνκέλα) γηα ςεθηαθφ πεξηερφκελν πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζε δηάθνξα 

ςεθηαθά απνζεηήξηα, πχιεο (portals), ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο θ.ιπ. Παξέρνπλ έηζη ηε δπλαηφηεηα γηα 

εληαία αλαδήηεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν. 

i. «ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΟ» Δζληθφο πζζσξεπηήο Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Photodentro Hellenic National 

Educational Content Aggregator) http://photodentro.edu.gr 
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Δηθφλα 14 Λνγφηππν Φσηφδελδξνπ  

Με ζηφρν ηελ εληαία αλαδήηεζε Αλνηθηψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν θαη αλεμάξηεηα πνχ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλνη, 

δεκηνπξγήζεθε ε ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο: «ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΟ» Δζληθφο πζζσξεπηήο 

Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ 

ππεξεζία αληιεί, ζπγθεληξψλεη (ζπζζσξεχεη) ζηνηρεία (κεηαδεδνκέλα) θαη παξέρεη -κέζσ ηεο 

θεληξηθήο πχιεο-, ελνπνηεκέλε αλαδήηεζε θαη πξφζβαζε ζε ρηιηάδεο ςεθηαθνχο Αλνηθηνχο 

Δθπαηδεπηηθνχο Πφξνπο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη νπνίνη 

βξίζθνληαη είηε ζηα ςεθηαθά απνζεηήξηα «Φσηφδεληξν» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, είηε ζε ςεθηαθά 

απνζεηήξηα ή πχιεο κνπζείσλ ή άιισλ θνξέσλ. 

Ζ πχιε photodentro.edu.gr απνηειεί ην θεληξηθφ ζεκείν απ΄φπνπ εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θαη άιινη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ςεθηαθνχο Αλνηρηνχο Δθπαηδεπηηθνχο Πφξνπο γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα κεηαβνχλ άκεζα ζηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο 

ηνπο ζηα απνζεηήξηα φπνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλνη. 

Φηινμελνχληαη 18.000 Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί πφξνη κε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ζηηο αληίζηνηρεο 

ζειίδεο ζηα απνζεηήξηα φπνπ είλαη απνζεθεπκέλνη. 

Σν Φσηφδελδνξ έρεη αληιήζεη ζηνηρεία (κεηαδεδνκέλα) απφ 14 απνζεηήξηα ή ζπιινγέο, απφ 17 

θνξείο ζπλνιηθά, ελψ είλαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία γηα ζπζζψξεπζε θαη άιισλ απνζεηεξίσλ θαη 

ζπιινγψλ. 

 Φσηφδεληξν Μαζεζηαθά Αληηθείκελα (9.000) 

 Φσηφδεληξν Δθπαηδεπηηθά Βίληεν (1.000) 

 Φσηφδεληξν Τιηθφ Υξεζηψλ (760) 

 Φσηφδεληξν Πνιηηηζκφο (απνζεηήξηα απφ Europeana) (6.700) 

 Φεθηαθά Γηδαθηηθά ελάξηα ηεο Πιαηθφξκαο «ΑΗΧΠΟ» ηνπ ΗΔΠ (771) 

 

ii. Δζληθή Τπεξεζία πζζψξεπζεο Φεθηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ  
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Με ζηφρν ην Φσηφδελδξν λα εκπινπηίδεηαη ζπλερψο κε λέεο ζπιινγέο θαη απνζεηήξηα ςεθηαθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, έρεη αλαπηπρζεί θαη ιεηηνπξγεί ε Δζληθή Τπεξεζία πζζψξεπζεο 

Φεθηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ. 

 

 

 

Δηθφλα 15 Λνγφηππν εμσηεξηθψλ πεγψλ Φσηφδελδξνπ  

Ζ ππεξεζία απεπζχλεηαη ζε παξφρνπο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, κνπζεία, βηβιηνζήθεο θ.ά. πνπ ζέινπλ ην ςεθηαθφ πεξηερφκελφ ηνπο λα είλαη αλαδεηήζηκν 

κε εληαίν ηξφπν, κέζα απφ ηνλ Δζληθφ πζζσξεπηή Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Φσηφδελδξν» ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη αμηνπνηήζηκν απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Τπνζηεξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα «Φσηφδεληξν Δμσηεξηθέο Πεγέο». 

Αμηνπνηψληαο ηελ παξαπάλσ ππεξεζία, έρεη αλαπηπρζεί θαη είλαη δηαζέζηκνο ν ζεκαηηθφο 

πζζσξεπηήο Πνιηηηζκηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε «Φσηφδεληξν Πνιηηηζκφο»: 

 Θεκαηηθφο πζζσξεπηήο Πνιηηηζκηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ
22

 

 

 

Δηθφλα 16 Λνγφηππν Φσηφδελδν – Πνιηηηζκφο   

 

πγθεληξψλεη (ζπζζσξεχεη) θαη θηινμελεί πεξηγξαθέο (κεηαδεδνκέλα) ςεθηαθψλ πφξσλ 

πνιηηηζκηθψλ ζπιινγψλ,  θαηάιιεισλ γηα αμηνπνίεζε ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Δθπαηδεπηηθνί, 

καζεηέο θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ κε εληαίν ηξφπν ςεθηαθνχο  πφξνπο απφ 

κνπζεία, βηβιηνζήθεο ή άιινπο πνιηηηζκηθνχο θνξείο. 

                                                           

22
 http://photodentro.edu.gr/cultural/ 
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Δδψ έρνπλ ζπγθεληξσζεί 6.646 επηιεγκέλνη ςεθηαθνί πφξνη απφ πνιηηηζκηθέο ζπιινγέο απφ ηελ  

Δπξσπατθή Πχιε πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ Europeana. 

ε φινπο ηνπο ςεθηαθνχο πφξνπο έρεη γίλεη πξφζζεηνο παηδαγσγηθφο / εθπαηδεπηηθφο κεηαζρνιηαζκφο 

(ηεθκεξίσζε),  ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Άιια ζπζηήκαηα είλαη: 

 Θεκαηηθνί Μηθξφηνπνη: Απηφλνκνη ηζηφηνπνη, εζηηαζκέλνη σο πξνο ην ζέκα ή ην 

ζηνρεπφκελν θνηλφ ή ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε 

επηιεγκέλν ςεθηαθφ πεξηερφκελν απφ ην «Φσηφδεληξν». 

Πρ. Μηθξφηνπνο Αγγιηθήο Γιψζζαο 

Photodentro Microsite – English http://micro.photodentro.edu.gr/english2015/ 

 

 

 

Δηθφλα 17 Λνγφηππν Φσηφδελδν – Μηθξφηνπνη   

Ηζηφηνπνο γηα εθπαηδεπηηθνχο Αγγιηθήο Γιψζζαο κε επηιεγκέλν πιηθφ απφ ην Φσηφδεληξν. 

 

iii. χζηεκα Γηαρείξηζεο ηαμηλνκηψλ, ιεμηινγίνπ θαη ζεζαπξψλ φξσλ- Vocabulary Bank 

Σέινο ππάξρεη ην Vocabulary Bank φπνπ είλαη έλα αλνηρηφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ηαμηλνκηψλ, 

ιεμηινγίνπ θαη ζεζαπξψλ φξσλ πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο ηξίηνπο γηα λα πξνζθέξνπλ ην πιηθφ ηνπο. 

4. ΤΝΘΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ 

ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΡΟΣΤΠΧΝ 

ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΤ ΒΑΗΕΟΝΣΑΗ ΣΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ 

«Composing lifelong learning and learning-to-employment pathways through competence-based 

standards and services» 

γνπξνπνύινπ Κιεηώ, Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, Πξόεδξνο Σκήκαηνο 

Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηώλ 

4.1. Μαζεζηαθά κνλνπάηηα 

ην επίπεδν ησλ νξγαληζκψλ, πέξα απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξφηππα, ηηο εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο, ηα 

καζεζηαθά αληηθείκελα, ππάξρνπλ θαη άιιεο γσλίεο ζέαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζε καζεζηαθέο επθαηξίεο, ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο θαη πψο απηέο κπνξνχλ λα 
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ελζσκαησζνχλ κέζα ζε ζπζηήκαηα θαη λα παξέρνπλ δπλαηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία καζεζηαθψλ 

κνλνπαηηψλ. Οη ηδέεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ππνδνκψλ θαη ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο, γηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ έξρνληαη λα 

θαηαξηηζηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο, λα επηιέγνπλ θαη λα θηηάρλνπλ ηα 

δηθά ηνπο καζεζηαθά κνλνπάηηα. 

4.2. πληζηώζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο – εθπαηδεπηηθά πξόηππα 

Μέζα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ζπλεξγάδνληαη κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

ζπληζησζψλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη καζεζηαθνί πφξνη, ε παηδαγσγηθή, νη δάζθαινη, νη 

δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο, κεηαζρνιηαζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ σο πξνο ηα 

παηδαγσγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο. Γηα ηηο ζπληζηψζεο απηέο έρεη αλαπηπρζεί θαη 

αλάινγνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ πξνηχπσλ, κε ζηφρν ηελ ηππνπνίεζή ηνπο. Πέξαλ απηψλ, κέζα ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ ηα ηεζη θαη νη αμηνινγήζεηο, κε ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ πξνηχπσλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο απηψλ ησλ πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ πφξσλ πνπ απνηεινχλ 

θνκκάηη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Τπάξρνπλ ζέκαηα δηαρείξηζεο, administration, ζέκαηα 

βηβιηνζεθψλ, ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα καζήκαηα σο πιεξνθνξία ηνπ ηη παξέρεη έλα 

κάζεκα ή έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ή έλα ζεκηλάξην θαηάξηηζεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνζθεξφκελεο 

δεμηφηεηεο (competences), κε ηελ αλάπηπμε αλάινγσλ πξνηχπσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ 

ηδέα ησλ καζεζηαθψλ κνλνπαηηψλ. 

 

 

Δηθφλα 18 πληζηψζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο 

Ζ ηππνπνίεζε, ζην ρακειφηεξν επίπεδν, ηνλ ρψξν ηνπ R&D, μεθηλάεη απφ έξγα θαη πξνζπάζεηεο, ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ, πνπ αλαπηχζζνπλ ηδέεο θαη 

πξνδηαγξαθέο, γηα ηελ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ηα νπνία πξνσζνχλ ηελ απηνκαηνπνίεζε εξγαζηψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Δθηφο απφ ηνλ ρψξν ηνπ R&D, γεληθφηεξα, ππάξρεη έλα πην δνκεκέλν πιαίζην κε θνξείο 

θαη νξγαληζκνχο νη νπνίνη είλαη εζηηαζκέλνη ζηε ζπζηεκαηηθή πξνψζεζε ηεο ηππνπνίεζεο κε ζηφρν 

ηελ νξγαλσκέλε ζπιινγή απαηηήζεσλ θαη ηελ παξαγσγή πξνδηαγξαθψλ (π.ρ. ε ADL, ην IΔΔΔ πνπ 

έθηηαμε ην LOM). ην αλψηεξν επίπεδν ηεο ηππνπνίεζεο ππάξρεη κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε δνκή 

εζληθψλ, επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ θνξέσλ (Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ  πξνηχπσλ). 
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Δηθφλα 19 Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ  πξνηχπσλ 

4.3. Πξόηππα γηα καζεζηαθέο επθαηξίεο θαη καζεζηαθέο εθξνέο 

 

Σν LOM, σο πξφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηγξαθή καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, 

πξνήιζε απφ ην IEEE, πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρψξεζε ζηνλ 

ISO. Σν LOM έρεη αθνινπζήζεη έλα θαηλνχξγην πξφηππν, ην MLR (Metadata for Learning 

Resources)
23
, ζπκβαηφ κε ην LOM, αιιά θαη κε ην Dublin Core, πνπ ζηφρν έρεη λα κεηαθξάζεη ηε 

ζρεζηαθή ινγηθή πνπ έρεη ην LOM ζε κηα ινγηθή πην θνληά ζην RDF (Resource Description 

Framework), πην θνληά δειαδή ζην Semantic Web. 

Έλα ηδηαίηεξν είδνο πξνηχπσλ είλαη ηα πξφηππα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ καζεζηαθψλ επθαηξηψλ 

(Learning Opportunity Metadata - MLO) θαη ησλ καζεζηαθψλ εθξνψλ θαη ηθαλνηήησλ (Learning 

Outcomes and Competences - LOC). Σν MLO
24

 είλαη έλα ηέηνην πξφηππν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

έλα θαζαξά Δπξσπατθφ πξφηππν, ην νπνίν πξνσζείηαη επίζεο ζηνλ ISO. Δίλαη έλα πξφηππν πνπ έρεη 

θηηαρηεί κέζα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξεο ρψξεο, ζηελ Αγγιία 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηα Παλεπηζηήκηα, ελψ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη έλα application 

profile, ην XCRI
25

 (eXchanging Course Related Information), κε βάζε ην νπνίν φια ηα Παλεπηζηήκηα 

πεξηγξάθνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο επθαηξίεο. 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ καζεζηαθψλ εθξνψλ θαη ηθαλνηήησλ ππάξρεη πξφηαζε, πνπ πξνσζείηαη ψζηε 

λα θαζηεξσζεί σο πξφηππν, κε ην φλνκα «Ηntegrated Learning Outcomes and Competences»
26

 πνπ 

εζηηάδεη κε έκθαζε ζην ηη είλαη ν καζεζηαθφο ζηφρνο, ηη είλαη ην competence θαη πψο απηά κπνξνχλ 

                                                           

23
 http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/c050772_ISO_IEC_19788-1_2011.zip  

24
 

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:32324&cs=1FE2D5FAF2A5C7EAE7C4BA

D8D70864455 
25

 https://www.xcri.alanpaull.co.uk/  
26

 ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/ICT/CWAs/CWA%2016655-1.pdf 

http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/c050772_ISO_IEC_19788-1_2011.zip
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:32324&cs=1FE2D5FAF2A5C7EAE7C4BAD8D70864455
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:32324&cs=1FE2D5FAF2A5C7EAE7C4BAD8D70864455
https://www.xcri.alanpaull.co.uk/
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/ICT/CWAs/CWA 16655-1.pdf
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λα πινπνηεζνχλ κέζσ ελφο πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ, ψζηε λα πεξάζνπλ σο πιεξνθνξία κέζα ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

4.4. Ζ ζηξνθή ζηηο καζεζηαθέο εθξνέο 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη, πιένλ, απνηειεί θνηλή αληίιεςε ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη 

νξγαληζκνχο, θάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη καζεζηαθφ πιηθφ θαη παξάγνληαη, δηά ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, καζεζηαθέο επθαηξίεο, ην πξψην πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα νξηζηνχλ νη καζεζηαθνί 

ζηφρνη. Σα learning outcomes, νη καζεζηαθέο εθξνέο, δειαδή, έρνπλ γίλεη εθείλν ην ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ην νπνίν νδεγεί φιε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ. Οπνηνδήπνηε ςεθηαθφ αληηθείκελν, 

καζεζηαθφ ζελάξην, πξφγξακκα κάζεζεο, θαηάξηηζεο νθείιεη πάληα, θαη απηφ έρεη πεξάζεη πηα ζηηο 

ηππηθέο δηαδηθαζίεο φισλ ησλ θνξέσλ, λα νξίδεη ηνπο καζεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο. Οη καζεζηαθνί 

ζηφρνη νξίδνπλ, ζηελ νπζία, ην πιαίζην γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο 

καζεηήο / θνηηεηήο φηαλ ζα πάξεη ην learning input πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη, θαη πηζηνπνηνχλ πσο απηφο 

έρεη πηα ηηο δεμηφηεηεο λα αληαπνθξηζεί ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα ηα νπνία πξέπεη λα έρεη κάζεη κέζα απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σα learning outcomes θαη ηα competences κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά 

contexts. ηελ εθπαίδεπζε, νπνηνδήπνηε curriculum θαη course description πεξηιακβάλεη, πιένλ, κία 

πεξηγξαθή ησλ learning outcomes πνπ παξέρεη θάζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ ή κάζεκα. Σα 

competences απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, δει. ζε 

έλα labor context. ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ππάξρνπλ νξγαληζκνί νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ Occupational 

Standards, εξγαζηαθά πξφηππα. Ο ΔΟΠΠΔΠ (Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ) δεκηνπξγεί ηέηνηνπ είδνπο πξφηππα, ηα ιεγφκελα job profiles
27

. 

Απηά δεκηνπξγνχληαη αθφκα θαη απφ κεγάιεο ηδησηηθέο εηαηξείεο, φπσο ε IBM. Σα job profiles 

νξίδνπλ ηη πξνθίι απαηηείηαη λα έρεη ζε competences απηφο πνπ ζα δηεθδηθήζεη κηα ζέζε εξγαζίαο. 

Έηζη, ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, δεκηνπξγνχληαη ηα ιεγφκελα competence frameworks, αθφκα θαη ζε 

επίπεδν ελφο νξγαληζκνχ. ηαλ, δειαδή, απαηηεζεί λα πεξηγξαθεί έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ 

πξνθίι ελφο ππαιιήινπ κέζα ζε έλα ρψξν, απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηεί έλα 

competence framework. Γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ, κε αθξίβεηα, νη γλψζεηο, νη 

δεμηφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηεο. Απηφ δελ είλαη θάηη δεπηεξεχνλ θαη έρεη ήδε αξρίζεη λα ιακβάλεηαη 

πνιχ ζνβαξά ππφςε θαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζηα κεηαδεδνκέλα πνπ θαηαζθεπάδνληαη 

γηα δεισζνχλ νη καζεζηαθέο επθαηξίεο. 

4.5. Μνληεινπνίεζε ησλ learning outcomes θαη competences 

Γηα ηα learning outcomes θαη competences, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, έρεη πξνηαζεί σο πξφηππν ην 

InLOC, ζην νπνίν νξίδεηαη ηη είλαη ην concept «learning outcome and competence» (Δηθφλα 14) θαη ε 

δνκή απηψλ, κηαο θαη ηα competences δελ είλαη κεκνλσκέλα, ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ 

θάπνηα ηεξαξρία, είλαη δνκεκέλα. 

Γηα παξάδεηγκα, έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο κπνξεί λα έρεη ζηφρνπο, ππνζηφρνπο, αλάινγα κε ηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη. Γεκηνπξγνχληαη, ινηπφλ, ηεξαξρίεο απφ competences (Δηθφλα 15). 

Δπίζεο, κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζρέζεηο αλάκεζα ζηα competences, γηα παξάδεηγκα, equivalence, 

similarity θ.ιπ. Οη ζρέζεηο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηαηί δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα, ζηε ζπλέρεηα, ηεο 
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επηινγήο δηαθνξεηηθψλ επθαηξηψλ κάζεζεο πνπ θηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά κνλνπάηηα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ελφο equivalent course κε έλα άιιν course 

εληαγκέλν ζε έλα πξφγξακκα καζεκάησλ, ην νπνίν κπνξεί λα ην αληηθαηαζηήζεη. Ζ ινγηθή ηεο 

ηζνδπλακίαο δελ είλαη απιά ε εχξεζε κηαο learning opportunity ε νπνία έρεη ζην subject ηεο έλαλ 

παξεκθεξή ηίηιν (φπσο ζπκβαίλεη κε ην service PLOTEUS
28

  θαη ηα «related opportunities»), αιιά 

έρεη πξαγκαηηθή ηζνδπλακία γηαηί δίλεη ηα ίδηα skills θαη competences κε ην course πνπ πξννξίδεηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη. 

 

 
Δηθφλα 20 Οξηζκφο LOC 

 

                                                           

28
 https://ec.europa.eu/ploteus/el  



 

Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο  

 

 

    Σελίδα  30 

 
Δηθφλα 21 Μνληεινπνίεζε LOC 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην level of competence, φπσο είλαη ην EQF (European 

Qualifications Framework)
29

. Τπάξρνπλ θαη άιια ζπζηήκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ leveling ζηηο 

καζεζηαθέο επθαηξίεο, κπνξεί λα είλαη έλα National Qualifications Framework ή δηαθνξεηηθφ. ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε έρεη θηηαρηεί έλα πξφηππν, εηδηθά γηα ην ICT industry, δειαδή γηα επαγγεικαηίεο 

νη νπνίνη αλήθνπλ ζηνλ ρψξν ησλ ΣΠΔ. Λέγεηαη E-Competence Framework (ECF)
30

 θαη είλαη έλα 

πνιχ δηαδεδνκέλν ζηάληαξ. Δίλαη έλα εξγαιείν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ελαξκφληζεο κε ην νπνίν 

πνιιά κεγάια industries ηνπ ρψξνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο έρνπλ αξρίζεη λα νξίδνπλ ηα job profiles ηνπο 

κε βάζε ηηο πεξηγξαθέο πνπ έρνπλ απηά ηα competences ζην ECF. Π.ρ. ζην Σκήκα Μεραληθψλ 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπη. Αηηηθήο έρεη νξηζηεί, γηα θάζε κάζεκα πνπ πινπνηεί, ηη 

competences παξέρεη ην κάζεκα, ζε ζρέζε κε ην ECF. Αλ θάπνηνο θνηηεηήο ηνπ ελ ιφγσ Σκήκαηνο 

εληνπίζεη έλα job profile πνπ έρεη νξίζεη ε IBM, κπνξεί κεηά λα δεη πιεξνθνξίεο γηα ην πνηα 

competences ηνπ ιείπνπλ ζε ζρέζε κε ην job profile ελδηαθέξνληνο θαη απφ πνηα courses πνπ 

πξνζθέξεη ην ίδην Σκήκα (ή πνπ κπνξεί λα πάξεη κε mobility απφ ERASMUS απφ άιια 

Παλεπηζηήκηα) κπνξεί λα απνθηήζεη ηα ειιείπνληα competences, ψζηε λα πηάζεη ην ζπγθεθξηκέλν job 

profile. 

4.6. Παξνπζίαζε ηνπ COMPASS 

Σν COMPASS (Composing Lifelong Learning Opportunity Pathways through Standards-based 

Services)
31

 είλαη έλα επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ελζσκάησζε θαη 

επέθηαζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο επξσπατθήο ηππνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ καζεζηαθψλ επθαηξηψλ θαη 

ησλ καζεζηαθψλ εθξνψλ ή/θαη δεμηνηήησλ γηα ηε δεκηνπξγία κνληέισλ, ππνδνκψλ αλνηρηήο 

ηερλνινγίαο θαη ζεκαληηθψλ ππεξεζηψλ εληφο ελφο πιαηζίνπ εθπαίδεπζεο πνπ ζηνρεχεη: (α) ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζπλάθεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ επθαηξηψλ κάζεζεο ζηηο ηξέρνπζεο 

θαη αλαδπφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, (β) ζηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, θαζηζηψληαο ηηο 

επθαηξίεο κάζεζεο πην νξαηέο θαη θαηαλνεηέο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ 
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 http://www.ecompetences.eu/  

31
 http://www.learning-compass.eu/  
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πξφζζεηεο δεμηφηεηεο, (γ) ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ησλ ΑΔΗ κε ηνλ θαζνξηζκφ 

πνηνηηθψλ επέιηθησλ νδψλ κάζεζεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο, (δ) ζηελ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο 

επζχλεο ησλ ΑΔΗ κέζσ δηαθαλψλ πεξηγξαθψλ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, (ε) ζηελ πινπνίεζε βηψζηκσλ 

ππνδνκψλ γηα φια ηα επξσπατθά ΑΔΗ θαη γηα ηελ ΔΔ, ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηελ ελίζρπζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ή ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. 

 

To COMPASS 

 βαζίδεηαη ζηε κνληεινπνίεζε θαιά δηαξζξσκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ επθαηξηψλ κάζεζεο 

κε ηε ξεηή ελζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κάζεζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα (competence) 

 αλαπηχζζεη ηερληθά εξγαιεία βαζηζκέλα ζε πξφηππα γηα λα εκπιέμεη ηνπο παξφρνπο 

επθαηξηψλ κάζεζεο ησλ Ηδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ παξαγσγή θαιά 

δηαξζξσκέλσλ πεξηγξαθψλ επθαηξηψλ κάζεζεο βαζηζκέλσλ ζε ηθαλφηεηεο 

 ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία επέιηθησλ νδψλ κάζεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

ζπλάθεηαο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηηο ζεκεξηλέο θαη ηηο αλαδπφκελεο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο. 

 

Οη βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ ζέηεη ην COMPASS: 

 

1. Πψο κπνξνχλ νη ηππνπνηεκέλεο πεξηγξαθέο επθαηξηψλ κάζεζεο λα εμππεξεηνχλ ηηο δηάθνξεο 

νκάδεο ρξεζηψλ; 

2. Πνηεο πξνηάζεηο πνιηηηθήο ζα ελζαξξχλνπλ ηελ εθαξκνγή επέιηθησλ δηαχισλ κάζεζεο απφ ηα 

ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο; 

3. Πψο κπνξνχλ νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ learning 

outcomes θαη λα πξνσζήζνπλ ηε ρξήζε επέιηθησλ νδψλ δηα βίνπ κάζεζεο ζηνπο παξφρνπο ησλ 

ηξηηνβάζκησλ ηδξπκάησλ θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο; 

4. Πψο κπνξνχλ ηα ηππνπνηεκέλα κνληέια πιεξνθνξηψλ λα παξέρνπλ ζηνπο παξφρνπο επθαηξηψλ 

κάζεζεο ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαιά δνκεκέλε πεξηγξαθή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο; 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ COMPASS βαζίδεηαη ζηε(λ): 

 Υξήζε ηππνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ κνληέισλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ καζεζηαθψλ 

επθαηξηψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ εθξνψλ θαη ηθαλνηήησλ 

 Γεκηνπξγία  πξνζψπσλ (personas) θαη ζελαξίσλ ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ COMPASS 

απφ απηά ηα πξφζσπα 

 Αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ βαζηζκέλσλ ζε πξφηππα 
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5. ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

Γεώξγηνο Κνπξνππέηξνγινπ,  Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Φσλήο θαη Πξνζβαζηκόηεηαο, Δζληθό θαη 

Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ 

Ζιεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

Ζιεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ,  είλαη ε πξφζβαζε ζε θάζε είδνο ςεθηαθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ δηφηη αλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη ζε έληππε κνξθή δελ ππάξρεη 

πξνζβαζηκφηεηα. Ζ Ζιεθηξνληθή Πξνζβαζηκφηεηα είλαη ε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πεξηερνκέλνπ έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζε πεξηζζφηεξεο 

πεξηζηάζεηο ή πιαίζηα ρξήζεο θαη φρη απιά ΑΜΔΑ. 

Μία βαζηθή θαηεγνξία πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη έληππν-αλάπεξνη, κε αληίζηνηρν ηνλ δηεζλή φξν print 

disabled, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη άηνκα πνπ έρνπλ απφ δπζιεμία κέρξη ηχθισζε. Αιιά θαη απηφο πνπ 

δελ έρεη ρέξηα αλήθεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία δηφηη  δελ κπνξεί λα πηάζεη ην έληππν πιηθφ, είηε απηφ είλαη 

βηβιίν, είηε έλα leaflet λα ην γπξίζεη, λα ην ρεηξηζηεί.  

5.1. Πξνθιήζεηο θαη ιύζεηο ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκόηεηαο γηα ηνλ ηνκέα 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ -ICT 

Οη πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ - ICT σο πξνο ηα άηνκα 

κε αλαπεξία είλαη πνιιέο. πσο νξίδεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, πέξαλ ηεο ηαηξηθήο 

ζθνπηάο, ππάξρνπλ δχν άμνλεο ελδηαθέξνληνο: 

 Ζ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ, φηαλ έλα άηνκν δελ κπνξεί λα εθηειέζεη ζσζηά νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο δσήο  

 ε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο, φηαλ έλα άηνκν δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη  

Σν ζέκα αληηκεησπίδεηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ έιιεηςεο ηθαλφηεηαο: 

- ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε κεησκέλε ηθαλφηεηα, ζθνπφο καο είλαη ε βειηίσζε ή επαχμεζε, 

κέζα απφ θάπνην ζχζηεκα software ή hardware ή θαη ζπλδπαζκφ ηνπο, ηε κεησκέλε 

ηθαλφηεηά ή ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ π.ρ. ζπκκεηνρή ζην ζρνιείν.  

- ηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν δελ έρεη θαζφινπ ηθαλφηεηα, ηχθισζε π.ρ. ή δελ έρεη ρέξηα, 

ζα πξέπεη λα ηνπ δνζεί έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο ν νπνίνο ζα είλαη δηαθνξεηηθφο Modality, 

δειαδή αλ ην άηνκν δελ βιέπεη, ζα πξέπεη λα ηνπ πξνζθεξζεί είηε απηηθφο είηε αθνπζηηθφο 

ηξφπνο γηα λα ππνθαηαζηήζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ηνπ ιείπεη ιφγσ ελφο αηζζεηεξηαθνχ 

πξνβιήκαηνο πνπ έρεη.  
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Οη ιχζεηο γεληθά πνπ πξνζθέξεη ε πιεξνθνξηθή γηα λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο πξνθιήζεηο, 

αθνινπζνχλ δχν θχξηεο πξνζεγγίζεηο: Πξνζεγγίζεηο Τπνζηεξηθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ software θαη 

hardware θαη νη νπνίεο βειηηψλνπλ ή ππνθαζηζηνχλ ηελ αληθαλφηεηα απφ ηελ κεξηά ηνπ ρξήζηε  θαη 

Πξνζεγγίζεηο Πξνζβαζηκφηεηαο Φεθηαθνχ Πεξηερφκελνπ. Έρεη ελδηαθέξνλ λα εμεηαζζεί ν ηξφπνο 

ζχλδεζεο ησλ δχν αλαθεξζέλησλ πξνζεγγίζεσλ. Σα ηειεπηαία κάιηζηα 15 ρξφληα έρνπκε κηα 

ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε.  

 Φεθηαθέο Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγηθέο. Οπνηνδήπνηε ηκήκα εμνπιηζκνχ, πξντφλ, 

ζχζηεκα, ινγηζκηθφ ή ππεξεζία (αλεμάξηεηα απφ ην αλ: έρεη αγνξαζηεί έηνηκν πξνο ρξήζε, 

είλαη ηξνπνπνηεκέλν ή είλαη πξνζαξκνζκέλν), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αχμεζε, ηε 

ζπληήξεζε ή ηε βειηίσζε ησλ ειιείςεσλ, ηεο κεησκέλεο ηθαλφηεηαο ζπκκέηνρήο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ελφο αηφκνπ. Βέβαηα ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη θπξίσο 

νη ιχζεηο πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ. Γηαηί αθφκα θαη ηα απιά γπαιηά ή αθφκε θαη έλα 

κπαζηνχλη είλαη ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία. Οη λέεο ςεθηαθέο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο
32

 

έρνπλ ελζσκαησκέλε θαηάιιειε ζρεδίαζε γηα ΑΜΔΑ πνπ κεηψλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο 

ιχζεο θαη είλαη πνιχ πην πξνρσξεκέλεο σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα λα ππνθαηαζηήζνπλ ή λα 

δψζνπλ ιχζεηο.  

 Πξνζβαζηκφηεηα Φεθηαθνχ Πεξηερφκελνπ: Απηνί πνπ αλαπηχζζνπλ ςεθηαθφ πεξηερφκελν 

ζα πξέπεη λα  γλσξίδνπλ θαη λα αθνινπζνχλ ηηο ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ISO νη 

νπνίεο έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ Διιάδα θαη ζε ζρεηηθφ λφκν. Πξέπεη επίζεο πέξαλ ηεο 

αλάπηπμεο, βάζε   ζπγθεθξηκέλνπ ISO, λα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

ζρεηηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο πξνζβαζηκφηεηαο. 

5.2. Τπνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο 

1
ν
 Παξάδεηγκα: Γξαθή σο  ιεηηνπξγία 

ηαλ δε κπνξεί λα γξάςεη θάπνηνο είηε είλαη ππάιιεινο είηε καζεηήο, δελ ελδηαθέξεη γηαηί δελ 

κπνξεί αιιά ην ελδηαθέξνλ είλαη φηη ππάξρεη έλα άηνκν πνπ δελ κπνξεί λα εθηειέζεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο γξαθήο, πνπ γίλεηαη θπξίσο κε ζηπιφ ή κνιχβη ή άιινπ κέζνπ πρ. πιεθηξνινγίνπ. 

Αλ έρεη κεησκέλε ηθαλφηεηα αιιά έρεη κηα παξακέλνπζα ηθαλφηεηα, κπνξεί φρη ζηα ρέξηα αιιά ζε 
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άιιν ζεκείν ηνπ ζψκαηνο ηνπ, λα εθκεηαιιεπηνχκε απηή ηελ ηθαλφηεηα θαη λα δψζνπκε 

επαχμεζε ψζηε λα κπνξέζεη λα γξάςεη. 

Καηεγνξίεο ιχζεσλ: 

- Μηα θαηεγνξία ιχζεσλ είλαη ζπζθεπέο πξνζνκνίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνληηθηνχ. 

Γειαδή κπνξεί λα κεηαθηλνχλ ηνλ θέξζνξα ζε επηζπκεηή ζέζε θαη κε θιηθ γίλεηαη 

επηινγή. 

- Μηα άιιε θαηεγνξία ιχζεσλ είλαη νη  δηαθφπηεο, δειαδή νη ρξήζηεο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηεξίδνληαη ζε δηαθφπηεο. Τπάξρεη κηα πνηθηιία πεξίπνπ 200 θαηεγνξηψλ 

δηαθνπηψλ. Ο ρξήζηεο θνπζθψλεη ην κάγνπιν ηνπ, ή κεηαθηλεί απιψο ην θεθάιη ηνπ ή ην 

ρέξη ηνπ ή ην δάρηπιν ή ζθίγγεη θάηη ή κπνξεί λα  ρξεζηκνπνηήζεη δχν ή πεξηζζφηεξνπο 

δηαθφπηεο. Καη βέβαηα ρξεηάδεηαη έλα εηθνληθφ πιεθηξνιφγην, ζην νπνίν ζα έρεη κε απηέο 

ηηο κεζφδνπο πξφζβαζε γηα λα επηιέμεη ηα γξάκκαηα πνπ δελ κπνξεη λα ρξεζηκνπνηήζσ. 

Δπεηδή ν ηξφπνο απηφο είλαη αξγφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθφ hardware. 

Τπάξρεη φκσο επηπιένλ software πνπ δηεπθνιχλεη ηε βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ γξαςίκαηνο, 

θαη απηφ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ππνζηεξηθηψλ ηερλνινγηψλ. Ο έλαο ηξφπνο είλαη ε 

κέζνδνο δηαδνρηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πσο ζα πξνζεγγηζζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, αληί 

ζην πιεθηξνιφγην λα ςάρλεη ν ρξήζηεο δηαδνρηθά φια ηα πιήθηξα, κπνξεί λα ηα 

νκαδνπνηήζεη θαη λα επηιέμεη π.ρ. ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ πιεθηξνιφγηνπ κηα νκάδα 

πιήθηξσλ. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη λα πξνζζέζεη ζην πιεθηξνιφγην ηνπ ιέμεηο ή θαη 

εηθνλίδηα αλ είλαη γισζζηθά αλάπεξνο. 

- Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη: Αλ ππάξρεη ηέιεηα απνπζία λα ειέγρεη είηε δηαθφπηεο, είηε 

εμσηεξηθέο ζπζθεπέο, ηφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ελαιιαθηηθφ ηξφπν, π.ρ. αλ έρεη 

έζησ θαη κηα κηθξνθίλεζε ζην θεθάιη ηνπ, κπνξεί κε απηήλ λα ειέγμεη ηελ θίλεζε ηνπ 

θέξζνξα θαη ζηελ ζπλέρεηα λα δεη πσο ζα θάλεη θιηθ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

αλίρλεπζε ηεο κεηαθίλεζεο ηεο θφξεο ησλ καηηψλ, αλ είλαη ζε ηειεπηαίν ζηάδην 

ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο, ζχλδξνκν locking. Αλ δε κπνξεί λα θηλήζεη θαζφινπ ην θεθάιη 

ηνπ, αιιά κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ηα κάηηα ηνπ, ππάξρνπλ άιια ζπζηήκαηα κε αξθεηά 

παηρλίδηα. 

- Σειεπηαία ιχζε γηα απηνχο πνπ δελ έρνπλ νχηε απηέο ηηο δχν ηθαλφηεηεο, είλαη λα 

ρξεζηκνπνηήζσ εγθεθαιηθά θχκαηα, θαη μέξεηε φηη απηφ ζήκεξα επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηηο παηρληδνκεραλέο. ην ΔΚΠΑ ρξεζηκνπνηείηε ε ιχζε απηή απφ ην 2005. Με ηηο 

ιχζεηο απηέο, αλ πεηχρσ ηειηθά λα γξάθεη ην άηνκν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βξήθα έλαλ 



 

Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο  

 

 

    Σελίδα  35 

ηξφπν λα ειέγρεη ηνλ ππνινγηζηή. Άξα ηνπ δίλνληαη  άιιεο δπλαηφηεηεο. Να έρεη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηερφκελν. Απηφ είλαη έλα θνκκάηη ηνπ παξάπιεπξνπ 

θαινχ απνηειέζκαηνο. Καη βέβαηα ππάξρνπλ θαη άιινπ είδνπο ινγηζκηθά, φπσο 

πξφβιεςε ιέμεσλ, φπνπ κε ζηαηηζηηθφ ηξφπν λα ζπιιέγσ ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ρξήζηε, είηε 

κε γισζζηθή πιεξνθνξία θαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα κπνξεί λα γξάθεη κε έλα θιηθ 

θξάζεηο ή πξνηάζεηο 

2
ν
 Παξάδεηγκα: Πξφζβαζε ζην έληππν πιηθφ φηαλ ππάξρεη κεησκέλε ηθαλφηεηα φξαζεο 

Αλ ππάξρεη κεησκέλε ηθαλφηεηα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη: 

- software
33

 πνπ είηε κεγεζχλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, φπσο ην magnifier πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλν ζηα windows, είηε φιε ηελ πεξηνρή, είηε αιιάδνπλ ηνπο θέξζνξεο, ην 

ζρήκα θαη ην ρξψκα ηνπο, είηε αλ ππάξρεη αρξσκαηνςία, κπνξεί λα αιιάμνπλ ην 

ζπλδπαζκφ ρξσκάησλ πνπ βιέπνπλ ζηελ νζφλε. 

- Βέβαηα ππάξρνπλ θαη ζπζθεπέο, θνξεηέο ή ζηαζεξέο, νη νπνίεο κπνξνχλ θαη λα 

κεγεζχλνπλ. Οη θνξεηέο ζπζθεπέο, ζαλ ηα google glasses, κπνξνχλ λα κεγεζχλνπλ ηελ 

νζφλε ηνπ θηλεηνχ ελψ θάπνηνο δηαβάδεη.  Γηα λα γίλεη απηφ ρξεηάδεηαη ινγηζκηθφ, 

ινγηζκηθφ θπξίσο αλάγλσζεο νζφλεο (screen reader). ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ δελ 

δηαβάδεη ηίπνηα, αληρλεχεη πνηα αληηθείκελα ππάξρνπλ πάλσ ζηελ νζφλε ζε έλα 

πνιππαξαζπξηθφ πεξηβάιινλ. Αληρλεχεη αθφκα θαη ηα menus, ηηο δπλαηφηεηεο επηινγήο, 

ηα εηθνλίδηα, ηα παξάζπξα πνπ έρεη αλνίμεη θάπνηνο θαη ηηο εθαξκνγέο. Έλαο ηπθιφο 

κπνξεί λα μέξεη πφζα αληηθείκελα θαη πνηα αληηθείκελα έρεη αλνηρηά, λα επηιέγεη έλα απφ 

απηά θαη κεηά ε έμνδνο ηνπ screen reader κπνξεί λα είλαη 1 ή 2 άιια ινγηζκηθά. Σν 

ινγηζκηθφ κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία ή αλ είλαη ρξήζηεο ηεο braille, δελ είλαη φινη νη 

ηπθινί ρξήζηεο ηεο braille, λα ην παίξλεη ζε απηηθή νζφλε braille πνπ είλαη ελαιιαθηηθή 

γξαθή θαη φρη γιψζζα. Σα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

κπνξνχλ θαη κηινχλ θαιά ηα καζεκαηηθά ελφο θνηηεηή πνπ ηειεηψλεη ην καζεκαηηθφ θαη 

φρη ηα καζεκαηηθά δεκνηηθνχ ή γπκλαζίνπ. 

5.3. Γηάζεζε Τπνζηεξηθηηθώλ Σερλνινγηώλ ζε καζεηέο θαη Φνηηεηέο 

Σηο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο, ζήκεξα, κπνξνχκε λα ηηο βξνχκε ζην εκπφξην, ζηελ Διιεληθή ή ζηελ 

Ξέλε αγνξά θαη έρεη ελδηαθέξνλ αλ ππάξρνπλ ζηα Διιεληθά. Σν εξψηεκα πνπ παξακέλεη είλαη πνηνο 

θαιχπηεη ην θφζηνο ζε έλαλ καζεηή ή ζπνπδαζηή ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο. 

                                                           

33
 http://access.uoa.gr/ATHENA/disabilities/view/5 

http://access.uoa.gr/ATHENA/disabilities/view/5


 

Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο  

 

 

    Σελίδα  36 

 

- Γηάζεζε Δμνπιηζκνχ γηα ΑΜΔΑ απφ ην Παηδείαο 

Απφ ην 2008 θαη κεηά ην Τπνπξγείν Παηδείαο αγνξάδεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην δίλεη ζηνλ 

καζεηή, άξα έρνπκε κηα λνκνζεζία θαη κηα πξαθηηθή ε νπνία μέξνπκε φηη ιεηηνπξγεί. 

 

- Αλνηθηή Γηάζεζε άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ opensource  ηερλνινγηψλ 

Τπάξρνπλ θαη δσξεάλ θαηεγνξίεο ππνζηεξηθηψλ ηερλνινγηψλ, ειεχζεξν ινγηζκηθφ,  ινγηζκηθφ 

αλνηθηνχ θψδηθα, δειαδή είηε freeware είηε opensource θαη ελζσκαησκέλν ζην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα. Άξα φινη έρνπλ ζηνπο ζηαζεξνχο ηνπο ππνινγηζηέο θαη ζηα smartphones 

ελζσκαησκέλεο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο, αθνινπζψληαο ηελ πξνζέγγηζε Καζνιηθήο 

ρεδίαζεο. Σν εξψηεκα είλαη αλ μέξεη θάπνηνο ρξήζηεο πνπ έρεη πξφβιεκα, λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεη. 

 

- Γηάζεζε Πξνζσπηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Σερλνινγηψλ 

Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη νη Πξνζσπηθέο Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγίεο, δειαδή ηηο 

ρξεζηκνπνηεί φ ίδηνο ν ρξήζηεο, θαη απηέο πνπ ην παλεπηζηήκην έρεη πξνζαξκφζεη ζην 

πεξηβάιινλ. Απηέο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κπνξεί 

φκσο λα είλαη θαη ζε έλα Info kiosk ή ζε έλα ATM κηαο ηξάπεδαο. 

 

- Απνζεηήξηα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ γηα Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγίεο 

Δπεηδή ππήξμε  πξφβιεκα, ζρεηηθά κε ην πνπ κπνξεί λα βξεη θάπνηνο ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ γηα 

Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγίεο δεκηνπξγήζεθαλ δχν απνζεηήξηα: 

o ην πξψην ιέγεηαη ΑΘΖΝΑ (http://access.uoa.gr/ATHENA/) πνπ απνηειεί πιινγή 

Γσξεάλ Λνγηζκηθνχ Τπνζηεξηθηηθψλ Σερλνινγηψλ  θαη 

o ην δεχηεξν mAΘΖΝΑ (http://access.uoa.gr/mATHENA/)  πνπ απνηειεί πιινγή Γσξεάλ 

Λνγηζκηθνχ Τπνζηεξηθηηθψλ Σερλνινγηψλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. 

Σα απνζεηήξηα απηά έρνπλ 316 εθαξκνγέο γηα ζηαζεξνχο ππνινγηζηέο, γηα δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο φπσο ηχθισζε, θηλεηηθή αλαπεξία, αλαπεξίεο ιφγνπ, δπζιεμία, απηηζκφο θ.ι.π. 

Οη εθαξκνγέο αλεβαίλνπλ ζηα απνζεηήξηα κεηά απφ έιεγρν, πεξίπνπ ην 1/3 απφ απηέο πνπ 

παξέρνληαη ζπλνιηθά απφ ην ΔΚΠΑ, κεηά απφ κηα ζπλεπή πεξηγξαθή σο πξνο ηα metadata 

ηνπο. Γηα ην mAΘΖΝΑ πνπ είλαη γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ππάξρεη ζην παλεπηζηήκην δηπιάζηνο 

αξηζκφο εθαξκνγψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ θαηεγνξηψλ αληθαλνηήησλ. 

Δπίζεο κπνξεί θάπνηνο λα ηηο γθξνππάξεη αλά ιχζε π.ρ. Ζ κεηαηξνπή θεηκέλνπ ζε νκηιία δελ 

http://access.uoa.gr/ATHENA
http://access.uoa.gr/mATHENA/
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είλαη ρξήζηκε κφλν γηα έλαλ ηπθιφ, είλαη θαη γηα άιιεο αλαπεξίεο, απφ ηνλ δπζιεθηηθφ κέρξη 

απηφλ πνπ δελ έρεη ρέξηα. Δπνκέλσο ππάξρεη θαηεγνξηνπνίεζε αλά θαηεγνξία ιχζεο. 

5.4. ρεδίαζε γηα Όινπο (Design for All – D4All) 

ρεδίαζε γηα ινπο (Design for All – D4All) είλαη ε ελζπλείδεηε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ηεο 

εθ ησλ πξνηέξσλ εθαξκνγήο αξρψλ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ είλαη πξνζβάζηκα θαη ρξεζηηθά απφ φινπο ηνπο πνιίηεο θαη επνκέλσο ε απνθπγή ηεο 

αλάγθεο εθ ησλ πζηέξσλ πξνζαξκνγήο ή εμεηδηθεπκέλεο ζρεδίαζεο. Θα ππάξρεη πάληα φκσο κηα 

θαηεγνξία ρξεζηψλ, φηαλ έρνπλ πνιχ ζνβαξή λνεηηθή πζηέξεζε ή ζνβαξφ πξφβιεκα θηλεηηθφ, πνπ 

ζα ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλε ιχζε, φπσο ην Brainwaves ζην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξζεθε. ήκεξα ε 

θαζνιηθή ζρεδίαζε, ιφγσ θπξίσο ηεο λνκνζεζίαο ζηηο ΖΠΑ, δελ είλαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

ππάξρεη ζηα παλεπηζηήκηα αιιά είλαη κηα πινπνίεζε ε νπνία ππάξρεη παληνχ θαη γηα φινπο. ια ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πιένλ έρνπλ ηελ αξρή ηεο Καζνιηθήο ρεδίαζεο, φπσο MS-Windows, Linux, 

Mac OS, iOS, Android. Έρνπλ ινηπφλ ελζσκαησκέλεο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο γηα φιεο ηηο 

ζνβαξέο αλαπεξίεο. Γελ είλαη ιχζε γηα θάζε έλαλ αηνκηθά, αιιά ην κεγαιχηεξν θάζκα ησλ 

αλαπεξηψλ ην θαιχπηεη φπσο π.ρ. γηα ηχθισζε. 

 

ηα παξαθάησ links δίλνληαη ζρεηηθέο Πιεξνθνξίεο: 

 Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγίεο ζηα MS-Windows 

https://support.microsoft.com/el-gr/products/windows-accessibility?os=windows-

10pport.microsoft.com/el-gr/products/windows-accessibility?os=windows-10 

 Δπηινγέο ελζσκαησκέλσλ ΤΣΠ ζηα ipad, iphone, ipod touch 

https://support.apple.com/el-gr/HT204390 

 Δπηινγέο ελζσκαησκέλσλ ΤΣΠ ζε ζπζθεπέο κε Android 

https://support.google.com/accessibility/android?hl=el#topic=6007234 / 

 

Οη Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο δελ εμαζθαιίδνπλ απφ κφλεο ηνπο ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζην πεξηερφκελν. Θα πξέπεη απηφο πνπ θηηάρλεη ην πεξηερφκελν, λα ιάβεη πξφλνηα 

γηα λα κπνξέζεη λα ην πάξεη ην άηνκν κε ηελ ππνζηεξηθηή ηερλνινγία. Απηφ είλαη ε Ζιεθηξνληθή 

Πξνζβαζηκφηεηα. 

https://support.microsoft.com/el-gr/products/windows-accessibility?os=windows-10
https://support.microsoft.com/el-gr/products/windows-accessibility?os=windows-10
https://support.apple.com/el-gr/HT204390
https://support.google.com/accessibility/android?hl=el%23topic=6007234%20/
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5.5. Ση είλαη Φεθηαθό πεξηερόκελν; 

Φεθηαθφ Πεξηερφκελν είλαη φηη πξνβάιιεηαη ζε κηα ηζηνζέζε αιιά θαη ε δνκή ηεο ηζηνζέζεο, φπνην 

αξρείν «αλνίγεη» ή «θαηεβαίλεη» απφ κία ηζηνζέζε, ή δηαθηλείηαη κέζσ Γηαδηθηχνπ φπσο: 

 Παξνπζηάζεηο ζε δηαθάλεηεο (π.ρ. αξρεία MS-Power point, LibreOffice Writer, PDF) 

 Αξρεία θεηκέλσλ (π.ρ. LibreOffice Impress, MS-Word, ή PDF) 

 Αξρεία video ή ήρνπ θιπ. 

ια ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξνζβάζηκα. Άξα ε Ζιεθηξνληθή Πξνζβαζηκφηεηα είλαη ε ζρεδίαζε θαη 

αλάπηπμε Πεξηερνκέλνπ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη ζε πεξηζζφηεξεο πεξηζηάζεηο ή πιαίζηα ρξήζεο. Γελ ππάξρεη πνπζελά ε ιέμε ΑΜΔΑ, θαη 

φηαλ ιέκε πεξηζζφηεξνη  άλζξσπνη ζίγνπξα πεξηιακβάλνληαη: 

5.6. Υξήζηεο Τπνζηεξηθηηθώλ Σερλνινγηώλ 

i. Άηνκα κε Αλαπεξία 

 Αηζζεηεξηαθή 

 Σχθισζε ή ρακειή φξαζε ή αρξσκαηνςία 

 Κψθσζε ή βαξεθνΐα 

 Κηλεηηθή 

 Δπηδεμηφηεηα ρεξηψλ 

 Σέλησκα θαη θηάζηκν 

 Μεηαθίλεζε 

 Γλσζηαθή/λνεηηθή 

 Γπζιεμία 

 Γισζζηθή/επηθνηλσλία 

 Διιεηκκαηηθή πξνζνρή 

 Μλήκε 

 Καηαλφεζε 

 Πνιπαλαπεξίεο 

Σα άηνκα κε αλαπεξίεο είλαη 10-15% ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπιάρηζηνλ απηνί πνπ είλαη 

θαηαγεγξακκέλνη (αλάινγα κε ηελ ζηαηηζηηθή θαη ηελ λνκνζεζία θάζε ρψξαο). 

ii. Άηνκα κε Πεξηπησζηαθή ή  Πεξηζηαζηαθή Αληθαλφηεηα 

Άηνκα πνπ πεξηπησζηαθά ή πεξηζηαζηαθά έρνπλ κηα αληθαλφηεηα: 
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 Άηνκα ρσξίο γισζζηθή επρέξεηα (π.ρ. Μεηαλάζηεο) 

 Υξήζηεο παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο 

 Υξήζηεο λέσλ ζπζθεπψλ πιεξνθνξηθήο 

 Νένη ή κε ζπρλνί ρξήζηεο πιεξνθνξηθήο 

 Υξήζηεο έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή tablets 

 Ζιηθησκέλνη (>65): 19,2% ηνπ πιεζπζκνχ ΔΔ κε πξνβιέςεηο λα γίλνπλ ~ 25% ην 2030 θαη ~ 

30% ην 2050. 

iii. Πεξηζζφηεξεο πεξηζηάζεηο ή πιαίζηα ρξήζεο: 

 ε κία ηάμε ζήκεξα κπνξνχλ νη καζεηέο λα έρνπλ αληί γηα βηβιίν απφ έλα tablet ν θάζε 

έλαο. Αιιά αλάκεζά ηνπο λα βξίζθεηαη θαη έλα άηνκν κε δπζιεμία πνπ λα έρεη δπζρέξεηα 

άξα θαζπζηεξεί λα δηαβάζεη, ή αθφκε λα είλαη αλάκεζά ηνπο θαη έλαο ηπθιφο. 

 Έλαο άιινο καζεηήο κπνξεί λα πάξεη ην ίδην πεξηερφκελν, έμσ ζηελ χπαηζξν κέζα απφ 

κία κηθξή νζφλε θαη λα ζέιεη λα κελ θαζπζηεξεί ζηελ αλάγλσζε ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ. 

 Πεξηζηαζηαθά ή πεξηπησζηαθά λα έρσ κία αληθαλφηεηα.  

Δλψ αζινχκαη λα έρσ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ή κηα θιαζηθή πεξίπησζε ζρεδηαζκνχ 

είλαη ν νδεγφο απηνθηλήηνπ πνπ ηα ρέξηα ηνπ θαη ηα κάηηα ηνπ είλαη απαζρνιεκέλα ζηελ 

νδήγεζε θαη δελ ζέινπκε ηελ ψξα πνπ νδεγεί λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ηελ νζφλε κε ηα 

ρέξηα ηνπ ή λα πάεη ηα κάηηα ηνπ εθεί. Έηζη ην λα ζρεδηάζνπκε κία ιχζε γηα ηνλ νδεγφ 

είλαη ζαλ λα έρνπκε έλαλ πνιπαλάπεξν κε ηχθισζε θαη ρσξίο ρέξηα. 

 

Μία κειέηε ηεο Microsoft, έδεημε φηη: 

«Tν 57 % ησλ ρξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ειηθίαο 18 σο 64 εηψλ άκεζα ή έκκεζα 

σθεινχληαη απφ ηηο ηερλνινγίεο πξνζβαζηκφηεηαο ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ αληθαλνηήησλ ζηε 

ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ». (Μειέηε ηεο Forrester Research, Inc. γηα ινγαξηαζκφ ηεο Microsoft). 

5.7. Άμνλεο πξνζβαζηκόηεηαο ειεθηξνληθνύ πεξηερνκέλνπ 

Ζ πξνζβαζηκφηεηα ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ έρεη πνιινχο άμνλεο νη θχξηνη φκσο είλαη νη εμήο: 

1. Ννκηθφ πιαίζην 

2. Οηθνλνκηθφ πιαίζην 

3. Κνηλσληθφ/Ζζηθφ πιαίζην 

4. Σερλνινγηθφ πιαίζην (ε ηερλνινγηθή ιχζε πνπ έρσ) 
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5.7.1. Ννκηθφ Πιαίζην πξνζβαζηκφηεηαο ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ 

ηελ Διιάδα έρνπκε ηζρπξή λνκνζεζία σο πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα. Σν ζέκα ηεο ειεθηξνληθήο 

πξνζβαζηκφηεηαο αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ πληάγκαηνο, ζε λφκνπο θαη ζε πνιιά 

επξσπατθά θαη δηεζλή θείκελα. 

a. χληαγκα ηεο Διιάδνο: 

Άξζξν 5A, παξάγξαθνο 2: «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο. Ζ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη 

ειεθηξνληθά, θαζψο θαη ηεο παξαγσγήο, αληαιιαγήο θαη δηάδνζήο ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε 

ηνπ Κξάηνπο». 

Άξζξν 21, παξάγξαθνο 6  «Σα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ 

κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο.» 

b. πλζήθε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ (2008)  

Νφκνο 4074/2012: 

Απφ ην 2012 έρεη γίλεη λφκνο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο ε ράξηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ: πλζήθε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ (2008) , Νφκνο 

4074/2012  

Άξζξν 9: Πξνζβαζηκφηεηα  

9.2: Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ιακβάλνπλ επίζεο θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ: 

ζη. λα πξνάγνπλ άιιεο θαηάιιειεο κνξθέο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο πξνο ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ πιεξνθνξία. 

δ. λα πξνάγνπλ ηελ πξφζβαζε, γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Άξζξν 25, παξάγξ. 5 

«Σα πκβαιιφκελα Κξάηε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηε γεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ζε ίζε βάζε κε ηνπο 

άιινπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε δηαζθαιίδνπλ φηη παξέρεηαη εχινγε 

πξνζαξκνγή ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο.» 
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c. Ν. 3979/2011 “Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε” 

ην λφκν Ν. 3979/2011 ―Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε‖ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

βιέπνπκε εηδηθά φηη γηα ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα φηη: 

Άξζξν 4 παξάγξαθνο 7 

«Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δηακνξθψλνπλ ηελ πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία θαη ελ 

γέλεη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαηά ηξφπν, ψζηε απηέο λα είλαη θηιηθέο 

πξνο ηνλ ρξήζηε, λα δηαζθαιίδνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηελ ηζφηεηα σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο πξφζβαζεο νξηζκέλσλ νκάδσλ ή αηφκσλ θαη ηδίσο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία.» 

Άξζξν 4 παξάγξαθνο 8 

«Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε δηακφξθσζε 

θαη πξνκήζεηα ησλ αληίζηνηρσλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο ειεθηξνληθήο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζε άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ απηά.» 

Δπίζεο, ππάξρεη ε Ρήηξα πξνζβαζηκφηεηαο ζε φια ηα έξγα Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΠΑ. Σα 

ζπγθεθξηκέλα έξγα φηαλ ππνβάιινληαη ζα πξέπεη λα ιέλε φηη ζα αθνινπζήζνπλ ηηο Γηεζλείο 

νδεγίεο. Σν εξψηεκα βέβαηα είλαη αλ απηνί πνπ ηα παξαιακβάλνπλ μέξνπλ λα ειέγμνπλ απηφ 

ην ζέκα πνπ είλαη θαη ε ζπλήζεο έιιεηςε. 

Άξζξν 5 παξάγξαθνο 3  

«Κάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνζδηνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηα εξγαιεία ηήξεζεο ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο δεκνζηφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.» 

d. Νφκνο 4488/2017 

Ο ηειεπηαίνο λφκνο 4488/2017 αλαθέξεηαη ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ζέκαηα 

πξνζβαζηκφηεηαο: 

Άξζξν 64 «Πξφζβαζε ζην θπζηθφ, δνκεκέλν θαη ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ» 
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«2. Σα δηνηθεηηθά φξγαλα θαη νη αξρέο ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, δηαζθαιίδνπλ ηελ 

ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, ηδίσο ζηηο ειεθηξνληθέο 

επηθνηλσλίεο, πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη 

ησλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.» 

e. Digital Agenda for Europe (26/8/2010) 

Πνιινί απφ απηνχο ηνπο λφκνπο πξνέξρνληαη απφ ην πιαίζην πνπ ππάξρεη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ Digital Agenda for Europe θαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 2.6.2 αλαθέξεηαη: «Τπάξρεη 

αλάγθε γηα ζπληνληζκέλεο δξάζεηο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ην λέν ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν είλαη 

επίζεο πιήξσο ζηε δηάζεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Δηδηθφηεξα, νη δεκφζηνη δηθηπαθνί ηφπνη θαη νη 

ππεξεζίεο ηεο EE πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα πιήξε ζπκκεηνρή ζηε δεκφζηα δσή πξέπεη λα 

επζπγξακκηζηνχλ κε ηα δηεζλή πξφηππα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν [1]. 

f. χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

Ζ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία [2] πεξηέρεη 

ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα». 

[1] Οδεγίεο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ (WCAG) 2.0. 

[2] http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml. 

Αλακέλεηαη ζηελ Δπξψπε, φπσο έρεη ζπκβεί ζηελ Ακεξηθή κε ην Disability ACT (έλαλ ππεξβνιηθά 

απζηεξφ λφκν γηα ηελ αλαπεξία), λα ςεθηζηεί έλαο αληίζηνηρνο λφκνο πνπ έρεη ηζνδχλακν ηίηιν 

«European Accessibility ACT». Με βάζε απηφ ην λφκν ζα κπνξεί νπνηνζδήπνηε ελδηαθεξφκελνο λα 

θάλεη κήλπζε είηε ζηελ Γεκφζηα Τπεξεζία είηε ζε απηφλ πνπ πνπιάεη θάηη πνπ δελ είλαη ειεθηξνληθά 

πξνζβάζηκν ζε άηνκα κε αλαπεξία. 

5.7.2. Οηθνλνκηθφ Πιαίζην πξνζβαζηκφηεηαο ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ 

Δίλαη  ελδηαθέξνλ ην θφζηνο πνπ ζα απαηηεζεί γηα λα γίλεη ην πεξηερφκελν πξνζβάζηκν φπσο επίζεο 

θαη ηα θέξδε απφ ηελ ιεηηνπξγία. 

Αλ εθαξκνζζεί ε ζρεδίαζε γηα φινπο ην θφζηνο αλάπηπμεο (ηζηνζειίδα, βηβιίν θιπ.) είλαη κηθξφηεξν 

ηνπ +2% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλ ζπκπεξηιεθζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζρεδίαζε ζηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ. 

Αλ φκσο απηφ γίλεη εθ ησλ πζηέξσλ (δελ εθαξκνζζεί δειαδή απφ ηελ αξρή ηελ ζρεδίαζε γηα φινπο) 

ηφηε ην θφζηνο κπνξεί λα θηάζεη ην 30% ηνπ θφζηνπο πνπ απαηηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία. 
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Σα θέξδε απφ ηελ δεκηνπξγία πξνζβάζηκνπ πεξηερνκέλνπ γηα φινπο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Ζ αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο απφ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο 

 Αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο εχξεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζσ κεραληζκψλ αλαδήηεζεο 

 Αχμεζε δπλαηφηεηαο ρξήζεο ζε πεξηζζφηεξεο θαηαζηάζεηο 

 Αχμεζε ρξεζηηθφηεηαο 

 Αχμεζε ηεο ζεηηθήο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 Μείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ απνζήθεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηνπο εμππεξεηεηέο (servers) ησλ 

ηζηνζέζεσλ 

 Μείσζε ηεο αλάγθεο δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ εθδφζεσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. γηα θνξεηέο 

ζπζθεπέο ή γηα άηνκα κε απψιεηα φξαζεο) 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνζηίκσλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ιφγσ ηεο κε ζπκκφξθσζεο, 

ζηηο ρψξεο πνπ ππάξρεη ζρεηηθή λνκνζεζία 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πεξηερνκέλνπ ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο, π.ρ. παξαγσγή 

αθνπζηηθψλ βηβιίσλ. 

 

5.7.3. Κνηλσληθφ/Ζζηθφ πιαίζην πξνζβαζηκφηεηαο ειεθηξνληθνχ 

πεξηερνκέλνπ 

Γελ είλαη Ννκηθή Τπνρξέσζε ελφο Οξγαληζκνχ/Ηδξχκαηνο αιιά ζίγνπξα απνηειεί νπζηαζηηθφ 

παξάγνληα παξνρήο ίζσο επθαηξηψλ, ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη ηέινο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Κνηλσληθή Δπζχλε ηνπ Οξγαληζκνχ/Ηδξχκαηνο πνπ παξέρεη ην ειεθηξνληθφ 

πεξηερφκελν. 

 

5.7.4. Σερλνινγηθφ πιαίζην πξνζβαζηκφηεηαο ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ 

χκθσλα κε ην World Wide Web Consortium (W3C -  Web Accessibility Initiative 

https://www.w3.org/WAI/), ππάξρνπλ ηξία ζπζηαηηθά ζηα νπνία απεπζχλεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα. 

Σν πξψην είλαη ην πεξηερφκελν ην νπνίν πξέπεη λα γίλεη  πξνζβάζηκν. Απηφ είλαη νη πιεξνθνξίεο 

κηαο ηζηνζειίδαο ή κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. 

Σν πεξηερφκελν πεξηιακβάλεη: 

 θπζηθέο πιεξνθνξίεο (π.ρ. θείκελν, εηθφλεο, ήρνη) ηζηνζειίδαο 
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 θψδηθα πνπ νξίδεη ηε δνκή, ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο θιπ. 

 αξρεία πιεξνθνξηψλ (θείκελα, παξνπζηάζεηο, ερεηηθά αξρεία θιπ.) ηα νπνία κπνξεί λα «αλνίμεη» 

ή λα «θαηεβάζεη» ν ρξήζηεο 

 

Σν δεχηεξν είλαη νη ζπγγξαθείο ηνπ πεξηερνκέλνπ, νη νπνίνη έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο εξγαιεία 

ζπγγξαθήο πνπ δίλεη ην W3C αιιά θαη εξγαιεία αμηνιφγεζεο σο πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα (δσξεάλ 

θαη εκπνξηθά εξγαιεία). 

Σν ηξίην είλαη νη ρξήζηεο. Αλ νη ρξήζηεο δελ είλαη ΑκεΑ ηφηε ρξεζηκνπνηνχλ θνηλνχο browsers θαη 

media players γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν. 

Αλ νη ρξήζηεο είλαη ΑκεΑ, ηφηε έρνπλ επηπιένλ ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο (software & hardware) 

γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν (κέζα απφ browsers θαη media players). 

Οη ρξήζηεο δηαζέηνπλ: 

 Δθαξκνγέο πεξηήγεζεο (web browsers), 

 Δθαξκνγέο πνιπκέζσλ (media players), 

 «Πξάθηνξεο ρξήζηε» (user agents) 

 Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγίεο π.ρ αλαγλψζηεο νζφλεο, «νζφλεο» braille, δηαθφπηεο, ινγηζκηθφ 

ζάξσζεο νζφλεο, θ.ά. 

Αθνινπζψληαο απηά πνπ νξίδεη ην W3C ζρεηηθά κε ηελ ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία, δελ ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδεη θαλείο ηί είδνπο αλαπεξία έρεη ν ρξήζηεο θαη ηί ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία έρεη. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί νη θαηαζθεπαζηέο ηεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο έρνπλ εθαξκφζεη θαη απηνί 

θάπνηεο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλεη ην W3C, ψζηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην φιν ζέκα λα είλαη κφλν 

πξφβιεκα ζπκβαηφηεηαο. 

Γειαδή, αλ ην πεξηερφκελφ είλαη ζχκθσλν κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ W3C, ηφηε ζα είλαη 

ζπκβαηφ θαη κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο, γηαηί νη 

θαηαζθεπαζηέο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο αληίζηνηρεο νδεγίεο 

ζπκβαηφηεηαο. 

Οη θχξηεο νδεγίεο πκβαηφηεηαο είλαη νη παξαθάησ: 

 Οη νδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο Πεξηερνκέλνπ ή αιιηψο Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG). 

 Οη νδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο Δξγαιείσλ πγγξαθήο (ATAG) 
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 Οη νδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο γηα πξάθηνξεο ρξεζηψλ (UAAG) – Γηα θαηαζθεπαζηέο 

ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ 

 

Ζ πξνζέγγηζε απηή ηνπ W3C ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο θαζνιηθήο ζρεδίαζεο. Έηζη ην κεγαιείν απηήο 

ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα λνηάδεηαη θαλείο λα θάλεη ην πεξηερφκελφ ηνπ πξνζβάζηκν 

γηα άηνκα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο αλαπεξίαο, δηφηη απιά απηφ γίλεηαη πξνζβάζηκν γηα φινπο, θαη 

επίζεο δελ ρξεηάδεηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε Τπνζηεξηθηηθή Σερλνινγία πνπ έρνπλ 

νη ρξήζηεο. 

Οη ζρεηηθέο νδεγίεο βξίζθνληαη ζην  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
34

 θαη είλαη 

ηζνδχλακεο κε ην Γηεζλέο standard: ISO/IEC 40500:2012. 

Τπάξρεη επίζεο θαη επίζεκε Διιεληθή κεηάθξαζε
35

. 

Σα θεθάιαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε είλαη ην πψο ην πεξηερφκελν ζα 

γίλεη: 

1: Αληηιεπηφ  

2: Λεηηνπξγηθφ  

3: Καηαλνεηφ  

4: Δχξσζην (ρσξίο ζθάικαηα) 

Κάζε έλα απφ απηά ηα θεθάιαηα έρεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη ιεπηνκέξεηεο. 

5.8. Πξνηεξαηόηεηα Πξνζβαζηκόηεηαο WCAG-Δπίπεδα πκκόξθσζεο 

Σν W3C φξηζε ηξεηο πξνηεξαηφηεηεο WCAG σο πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα: 

ε θάζε ζεκείν ειέγρνπ έρεη αληηζηνηρηζηεί έλα επίπεδν πξνηεξαηφηεηαο βάζεη ηεο επίδξαζεο ηνπ 

ζεκείνπ ειέγρνπ ζηελ πξνζβαζηκφηεηα.  

 [Πξνηεξαηφηεηα 1]: 

Οη θαηαζθεπαζηέο πεξηερνκέλνπ Ηζηνχ πξέπεη λα ηθαλνπνηήζνπλ απηφ ην ζεκείν ειέγρνπ. 

Γηαθνξεηηθά, γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο ρξεζηψλ ζα είλαη αδχλαηνλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

                                                           

34
 https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/ 

35
 http://www.w3c.gr/translations.html. 

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
http://www.w3c.gr/translations.html
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ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ εγγξάθνπ. Ζ ηθαλνπνίεζε απηνχ ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ είλαη βαζηθή 

πξνυπφζεζε, ψζηε νξηζκέλεο νκάδεο ρξεζηψλ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα έγγξαθα ηνπ 

Ηζηνχ.  

 [Πξνηεξαηφηεηα 2]: 

Οη θαηαζθεπαζηέο πεξηερνκέλνπ Ηζηνχ ζα έπξεπε λα ηθαλνπνηήζνπλ απηφ ην ζεκείν ειέγρνπ. 

Γηαθνξεηηθά, γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο ρξεζηψλ ζα είλαη δχζθνιν λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ εγγξάθνπ. Ζ ηθαλνπνίεζε απηνχ ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ ζα θαηαξγήζεη 

ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ηνπ Ηζηνχ.  

 [Πξνηεξαηφηεηα 3]: 

Οη θαηαζθεπαζηέο πεξηερνκέλνπ Ηζηνχ κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε απηφ ην ζεκείν ειέγρνπ. 

Γηαθνξεηηθά, γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο ζα είλαη ζρεηηθά δχζθνιν λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ εγγξάθνπ. Ζ ηθαλνπνίεζε απηνχ ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ ζα βειηηψζεη ηελ 

πξφζβαζε ζε έγγξαθα ηνπ Ηζηνχ. 

Δπίπεδα πκκφξθσζεο  

Σν W3C φξηζε θαη ηξία επίπεδα ζπκκφξθσζεο: 

•Δπίπεδν ζπκκφξθσζεο "Α": ηθαλνπνηνχληαη φια ηα ζεκεία ειέγρνπ πξνηεξαηφηεηαο 1  

•Δπίπεδν ζπκκφξθσζεο "ΑΑ": ηθαλνπνηνχληαη φια ηα ζεκεία ειέγρνπ πξνηεξαηφηεηαο 1 θαη 2  

•Δπίπεδν ζπκκφξθσζεο "ΑΑΑ": ηθαλνπνηνχληαη φια ηα ζεκεία ειέγρνπ πξνηεξαηφηεηαο 1, 2 θαη 3.  

ήκεξα ε λνκνζεζία ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα ιέεη φηη φινη ζην Γεκφζην πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ ην επίπεδν ζπκκφξθσζεο ΑΑ. 

Σα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο Ηζηνζέζεσλ βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/ 

Σα εξγαιεία αμηνιφγεζεο πξνζβαζηκφηεηαο, ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 πλνιηθή Αμηνιφγεζε (Overall Assessment)  

 Αμηνιφγεζε πκκφξθσζεο κε ηηο νδεγίεο WCAG 2.0 (Conformity Check)  

 Αμηνιφγεζε Φσηεηλφηεηαο θαη Αληίζεζεο Υξσκάησλ  

 Αμηνιφγεζε Δγθπξφηεηαο Κψδηθα XHTML θαη CSS (XHTML and CSS Validation)  

https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/
https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/


 

Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο  

 

 

    Σελίδα  47 

Αλ ηα έγγξαθα είλαη εμσηεξηθά αξρεία φπσο είλαη word, pdf, αξρεία ήρνπ θιπ. ηφηε ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη άιιεο νδεγίεο ψζηε απηά λα είλαη πξνζβάζηκα. Οη νδεγίεο Παξαγσγήο Πξνζβάζηκσλ 

Δγγξάθσλ θαη Παξνπζηάζεσλ βξίζθνληαη ζην  Digital Accessibility Guidelines
36

  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη εθεί είλαη : 

 Οδεγίεο πξνο φινπο ηνπο ζπγγξαθείο θεηκέλσλ ή παξνπζηάζεσλ, ηδηψηεο ή ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ 

ψζηε ηα αξρεία πνπ αλαπηχζζνπλ λα είλαη ζε πξνζβάζηκε κνξθή, δειαδή λα κπνξνχλ λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αηφκσλ 

κε Αλαπεξία  

 Οη νδεγίεο δίλνληαη ζε δχν κνξθέο: ζχληνκεο (1~3 ζειίδεο) θαη αλαιπηηθέο (20~40 ζειίδεο κε 

εηθφλεο)  

 Οη νδεγίεο, 

 αθνξνχλ θείκελα θαη παξνπζηάζεηο φισλ ησλ εηδψλ (π.ρ. επηζηνιέο, απνθάζεηο νξγαληζκψλ, 

ζεκεηψζεηο, βηβιία, δηαθάλεηεο καζήκαηνο)  

 κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαηά ηε δεκηνπξγία λέσλ θεηκέλσλ θαη παξνπζηάζεσλ ή ηελ 

ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ θεηκέλσλ θαη παξνπζηάζεσλ.  

ην ζπγθεθξηκέλν link Digital Accessibility Guidelines
37

 ππάξρνπλ 50 νδεγίεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

Θεηηθέο επηζηήκεο, ηα Διιεληθά Πνιπηνληθά θείκελα, ηα Πνιχγισζζα θείκελα θαη ηελ 

ππνηηηινπνίεζε βηληενζθνπεκέλσλ καζεκάησλ. 

Απηέο νη νδεγίεο δίλνληαη γηα επθνιία αλάινγα κε ηελ έθδνζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ζε 

ζπλνπηηθή κνξθή (2-3 ζειίδεο) θαη αλαιπηηθέο πνπ κπνξεί λα είλαη πάλσ απφ 20 ζειίδεο. Σν 

απνηέιεζκα κεηξηέηαη ζην Παλεπηζηήκην θπξίσο κέζα απφ ηελ κνλάδα πξνζβαζηκφηεηαο. 

ην ΔΚΠΑ ππάξρεη άηνκν κε εγθεθαιηθή παξάιπζε πνπ πήξε ην πηπρίν θνπλψληαο κφλν 2 δηαθφπηεο. 

Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη άηνκν πνπ έρεη παξάιπζε απφ ηνλ 1
ν
 ζπφλδπιν θαη θάησ θαη γξάθεη ζε 

έλα εηδηθφ πιεθηξνιφγην. Τπάξρνπλ επίζεο θνηηεηέο κε αληίζηνηρα πξνβιήκαηα πνπ παίξλνπλ πηπρία 

θαη ζπλερίδνπλ ζε κεηαπηπρηαθέο ή δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. 

                                                           

36
 http://access.uoa.gr/DAG/ 

37
 http://access.uoa.gr/DAG/ 

http://access.uoa.gr/DAG/
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5.9. Πξνζβαζηκόηεηα θαη  e-learning  

ε ζπλέρεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζην e-learning ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα είλαη: 

 Καηάξηηζε ζηειερψλ ζε ζέκαηα e-Πξνζβαζηκφηεηαο  

 ιεο νη ηζηνζέζεηο πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο σο πξνο WCAG2.0 ζε επίπεδν ΑΑ  

 ιεο νη πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο σο 

πξνο WCAG2.0 ζε επίπεδν ΑΑ  

 ινη νη εθπαηδεπηηθνί πφξνη (ζε φιεο ηηο κνξθέο αξρείσλ ηνπο) πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνη  

 θάζε video: ζα πξέπεη λα έρεη ππφηηηινπο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ αξρείν view transcript  

 θάζε αξρείν ήρνπ: ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αξρείν ιεθηηθήο πεξηγξαθήο ζε θείκελν 

(audio transcript). 

5.10. ύζηεκα ΔΡΜΟΦΗΛΟ 

Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε δεκηνπξγία ζπγγξακκάησλ ζε εηδηθφ κνξθφηππν θηηαγκέλν γηα 

ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία, θαη φρη απιψο λα είλαη ην πιηθφ ειεθηξνληθά πξνζβάζηκν ζχκθσλα κε ηελ 

λνκνζεζία. Απηφ είλαη θάηη πνπ ην θάλεη ε κνλάδα πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κέζα απφ ην ζχζηεκα «ΔΡΜΟΦΗΛΟ».  Ο θνηηεηήο κπνξεί λα δεη αλ απηφ 

πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ππάξρεη ζηελ κνξθή πνπ ηνλ βνιεχεη. Αλ δελ ππάξρεη, ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα παηήζεη έλα θνπκπί θαη λα ην παξαγγείιεη ζηελ κνξθή πνπ ην ζέιεη.  

Σν ζχζηεκα «ΔΡΜΟΦΗΛΟ» είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κεηαηξνπήο αθαδεκατθψλ 

ζπγγξακκάησλ ζε πξνζβάζηκε κνξθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο κε έληππν-αλαπεξία
38

. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη φιν ηνλ θχθιν απφ ην αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κέρξη ηνλ 

εθδφηε, βάδνληαο επίζεο ςεθηαθφ πδαηνγξάθεκα πάλσ ζην ειεθηξνληθφ ζχγγξακκα ηελ ζηηγκή πνπ 

παξαδίδεηαη ζηνλ ΑκεΑ, ψζηε αλ ην ειεθηξνληθφ ζχγγξακκα «μεθχγεη» λα βξεζεί εχθνια απφ πνχ 

δηέθπγε. Ο ηειηθφο ρξήζηεο μέξεη ηηο λνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Ζ παξαγσγή ησλ πξνζβάζηκσλ αξρείσλ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή είλαη έλα πνιχ ζχλζεην ζέκα. 

5.11. Γέθα+1 Μύζνη γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Πξνζβαζηκόηεηα 

1. Ζ πξνζβαζηκφηεηα αθνξά κφλν ηα Άηνκα κε Αλαπεξία.  
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2. Σν πξνζβάζηκν πεξηερφκελν είλαη πιεθηηθφ ή δελ έρεη πςειή αηζζεηηθή.  

3. Ζ πξνζβαζηκφηεηα είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί.  

4. Άηνκα κε αλαπεξία δελ πξφθεηηαη λα δηαβάζνπλ ην πεξηερφκελφ καο.  

5. Θα πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζηελ πιεηνςεθία, νη πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ αλαπεξία.  

6. Σα αξρεία ηχπνπ PDF θαη Flash δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνζβάζηκα.  

7. Γελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα καο αλαγθάζεη λα ην θάλνπκε. Γηαηί λα αζρνιεζνχκε;  

8. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα δεχηεξε έθδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ καο πνπ λα είλαη 

πξνζβάζηκε.  

9. Σν θφζηνο αλάπηπμεο πξνζβάζηκνπ πεξηερνκέλνπ είλαη κεγάιν.  

10. Σειηθά, δελ ζα έρνπκε θέξδνο / φθεινο απφ ην πξνζβάζηκν πεξηερφκελφ καο. 

11. Κάζε ειεθηξνληθφ αξρείν (π.ρ. Word) είλαη πξνζβάζηκν. 

 

5.12. Υξήζηκεο πκβνπιέο γηα ηε Γεκηνπξγία Πξνζβάζηκσλ Αξρείσλ 

Word, Power Point θαη PDF 

Παξαζθεπή Ρήγα, Δξγαζηήξην Φωλήο θαη Πξνζβαζηκόηεηαο, ΔΚΠΑ 

Τπάξρνπλ καζεηέο αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ αλαπεξίεο θαη επίζεο ππάξρεη πνιχ κεγάινο 

φγθνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ δελ είλαη πξνζβάζηκνο. Σν εθπαηδεπηηθφ απηφ πιηθφ, ελψ έρεη γίλεη 

κε πνιχ κεγάιν θφπν, ηειηθά ηα άηνκα κε αλαπεξίεο δελ κπνξνχλ λα ην πάξνπλ θαη λα ην δηαβάζνπλ. 

Πνηνη είλαη απηνί πνπ δελ κπνξνχλ λα ην δηαβάζνπλ; Πέξα απφ ηνπο καζεηέο, ππάξρνπλ θαη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ αλαπεξίεο, νπφηε ην πιηθφ πνπ θηηάρλεηαη γηα θαζεγεηέο θαη γηα καζεηέο ζα 

έπξεπε λα είλαη πξνζβάζηκν. Δθηφο απφ ηα ΑΜΔΑ φκσο, ελ δπλάκεη πεξηζηαζηαθά ή πεξηπησζηαθά 

κπνξεί λα έρεη νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία. 

ηαλ ην πιηθφ είλαη ειεθηξνληθφ, θάπνηνο πνπ έρεη κία θηλεηηθή αλαπεξία ζα θαηαθέξεη λα ην 

δηαβάζεη, γηαηί ράξε ζηνλ ππνινγηζηή κπνξεί θαη δηαβάδεη αθφκε θαη αλ δελ κπνξεί λα δηαβάζεη ην 

βηβιίν.  

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, αιιά θαη γεληθφηεξα ρξήζηεο, ρξεζηκνπνηνχλ ην Powerpoint ηεο 

Microsoft Office γηα λα θηηάμνπλ πιηθφ παξνπζηάζεσλ. Σα PowerPoints  κπνξνχλ λα θηηαρηνχλ θαη 

κε open office ή Libre office αιιά νη εθπαηδεπηηθνί ζπλήζσο βξίζθνπλ εγθαηεζηεκέλν ην Microsoft 

Office ζηα ζρνιεία.  Έλαο άιινο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην Microsoft Office είλαη γηαηί έρνπλ 

γίλεη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ζε απηφ ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα. ην παξειζφλ είραλ γίλεη 

κελχζεηο ζηελ Microsoft γηα ην φηη ηα ινγηζκηθά ηεο δελ θάιππηαλ ηνπο ρξήζηεο πνπ είραλ αλαπεξίεο 

θαη αλαγθάζηεθαλ λα ηνπο θαιχςνπλ.   
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Έλα δεχηεξν πξφβιεκα είλαη φηαλ ε ηειηθή κνξθή, κεηά απφ θάπνηα επεμεξγαζία ή θαη θαηά ην 

αλέβαζκα, δίλεηαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε πξνζβάζηκε, ελψ ζα κπνξνχζε 

λα είλαη πξνζβάζηκε κε κηθξέο αιιαγέο θαηά ηε δεκηνπξγία. Θα πξέπεη, πξηλ ην πάξεη ν ηειηθφο 

ρξήζηεο, λα ππάξμεη θάπνηα κεηαηξνπή απφ κε πξνζβάζηκν ζε πξνζβάζηκν, θάηη πνπ είλαη 

ρξνλνβφξν, ελψ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα είλαη εμαξρήο πξνζβάζηκν. 

Γεκηνπξγία Πξνζβάζηκνπ Τιηθνχ ζε pdf 

Ο ηξφπνο πνπ δεκηνπξγείηαη έλα pdf είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην online 

ζχζηεκα, ζέινπκε π.ρ. θαηά ηε κεηαηξνπή κηαο ηζηνζειίδαο ζε pdf κε  επηινγή «save as pdf», ηφηε δελ 

κπνξεί ν ρξήζηεο λα επέκβεη ζην αλ ζα είλαη πξνζβάζηκν ή φρη. Έλαο άιινο ηξφπνο, πνην ζσζηφο 

είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα αξρηθφ έγγξαθν ή θάπνηα παξνπζίαζε ζην word ή ην PowerPoint θαη λα 

γίλεη ε απνζήθεπζε σο pdf θάλνληαο ρξήζε θάπνηνπ εξγαιείνπ γηα pdf ηνπ ππνινγηζηή θαη φρη κε 

ρξήζε online εξγαιείνπ. Με απηφλ ηξφπν, ηα ινγηζκηθά φπσο ην word, ην power point ή ην acrobat 

έρνπλ ηξφπν λα ειέγμνπλ αλ ην απνηέιεζκα είλαη πξνζβάζηκν.  Σφζν ινηπφλ ηα εξγαιεία ηνπ office, 

φζν θαη ηνπ acrobat αιιά θαη άιια πξνγξάκκαηα, δηαζέηνπλ επηινγή πνπ βξίζθεη πνηα είλαη ηα 

πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο. Κάηη ηέηνην είλαη πνιχ ρξήζηκν, γηαηί εληνπίδνληαη ηα ιάζε θαη 

κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηα δηνξζψζεη θαη παξάιιεια εθπαηδεχεηαη ψζηε λα κελ ηα επαλαιάβεη.  ηαλ ε 

δνθηκή γίλεη γηα πξψηε θνξά, είλαη πνην εχθνιν λα ειεγρζεί έλα θηηαγκέλν πιηθφ θαη λα γίλεη 

πξνζπάζεηα δηφξζσζεο απφ ην λα γίλεη πξνζπάζεηα νξζήο δεκηνπξγίαο απφ ηελ αξρή.  

Γίλνληαη ελδεηθηηθά Υξήζηκεο Οδεγίεο σο πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αξρείσλ θεηκέλνπ, 

παξνπζηάζεσλ ηνπ PowerPoint θαη ησλ αξρείσλ pdf: 

Έιεγρνο Πξνζβαζηκφηεηαο Κεηκέλνπ ή Παξνπζίαζεο 

Γηα ηνλ έιεγρν πξνζβαζηκφηεηαο απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ζε έλα ππάξρνλ θείκελν επηιέγνληαη 

ηα βήκαηα: 

 Άλνηγκα ηνπ αξρείνπ    

 Αξρείν / Πιεξνθνξίεο 

 Έιεγρνο γηα ζέκαηα/Έιεγρνο πξφζβαζεο  
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Δηθφλα 22 Έιεγρνο πξφζβαζεο ζην word 

ηε δεμηά πιεπξά ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη βξεη ν έιεγρνο πρ. κπνξεί λα 

κελ έρεη ελαιιαθηηθφ θείκελν. 

 

 

Δηθφλα 23 Δκθάληζε πξνβιεκάησλ 

 

Λχζεηο ζε πξνβιήκαηά Πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο παξνπζηάζεηο ppt(x) θαη ηα pdf  

a. Αλ έρεη θάπνηνο κία νπηηθή αλαπεξία, ρακειή φξαζε ε ηχθισζε ηφηε δελ κπνξεί λα δεη ην 

νπηηθφ εξέζηζκα κε ηελ επθνιία πνπ κπνξνχλ νη ππφινηπνη. ε απηή ηελ πεξίπησζε απηφ πνπ 

κπνξεί λα θάλεη θαλείο είλαη: 

 κεγέζπλζε  

 αιιαγή ζηα ρξψκαηα  

 ρξήζε ζπλζέηε νκηιίαο καδί κε έλα αλαγλψζηε νζφλεο πνπ λα δηαβάδεη ην 

πεξηερφκελν.  

 πλδπαζκφο ιχζεσλ, δειαδή πρ. λα βιέπεη θάπνηνο ζε κεγέζπλζε θαη λα αθνχεη.  

b. Αλ έρεη θάπνηνο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αθφκε θαη αλ δελ ηηο έρεη κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ 

θαη ηηο μεπεξάζεη, ζηα αξρηθά ρξφληα, ζα έπξεπε ελψ δηαβάδεη θάηη, γηα λα κπνξεί λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζηε γξακκή πνπ είλαη, λα ηνπ ηνλίδεηαη ε γξακκή πνπ δηαβάδεη. ε πεξίπησζε 
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δπζιεμίαο θαη αληίζηνηρεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ψζηε λα βειηηψζεη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

δηαβάδεη θαη λα θξαηάεη ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ζην θείκελν.  

c. Αλ νη παξνπζηάζεηο θαη ηα pdf πεξηιακβάλνπλ screenshots ή θσηνγξαθίεο θεηκέλνπ, ηα ζηνηρεία 

απηά δελ είλαη πξνζβάζηκα. Θα πξέπεη λα γξαθηνχλ ζρεηηθέο πεξηγξαθέο εηθφλσλ θαη ιεδάληεο 

θαη λα πιεθηξνινγεζνχλ ηα θείκελα ζηηο θσηνγξαθίεο θεηκέλνπ. Γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

απψιεηα ή ρακειή φξαζε ζα πξέπεη απηά ηα θείκελα λα μαλαγξαθηνχλ δειαδή λα 

πιεθηξνινγεζνχλ. ηα ζρνιεία απηφ ην αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο νη δάζθαινη ή νη εηδηθνί 

θαζεγεηέο πνπ βνεζνχλ ηα παηδηά ζηα ηκήκαηα έληαμεο. 

d. Αλ νη παξνπζηάζεηο θαη ηα pdf πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, screenshots, urls ή 

δηαγξάκκαηα, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί Δλαιιαθηηθφ θείκελν ζε εηθφλεο θαη δηαγξάκκαηα. 

Δλαιιαθηηθφ θείκελν είλαη έλα θείκελν πνπ πξέπεη λα κπαίλεη ζηα ζρήκαηα θαη ζηηο εηθφλεο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ απηά είλαη δηαθνζκεηηθά δελ ρξεηάδεηαη θάπνην εηδηθφ θείκελν αιιά φηαλ 

πξφθεηηαη γηα  εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ, ζα πξέπεη ν ζπγγξαθέαο λα βάιεη ελαιιαθηηθφ θείκελν γηα 

απηφλ πνπ δε κπνξεί λα δεη ηελ εηθφλα, γηα λα θαηαιάβεη πνηνο ήηαλ ν ζθνπφο πνπ κπήθε.  

 Δλαιιαθηηθφ θείκελν ζε Δηθφλεο  

ηαλ ε εηθφλα έρεη κέζα θείκελν. Καλνληθά δελ ζα έπξεπε ην ξένλ θείκελν λα είλαη ζε 

κνξθή εηθφλαο αιιά αλ ππάξρεη έλα δηάγξακκα ή θάπνηα ξνή, ηφηε ζα έρεη θείκελν κέζα 

ζηελ εηθφλα, νπφηε πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ελαιιαθηηθφ θείκελν γηα λα πεξηγξάθεη 

απηφ ην δηάγξακκα.  Ζ δηαδηθαζία είλαη ε εμήο :  

- Δπηινγή ηεο εηθφλαο,  

- Μνξθνπνίεζε εηθφλαο  

- θαη ε ηειεπηαία επηινγή είλαη ελαιιαθηηθφ θείκελν. 

 Δλαιιαθηηθφ θείκελν ζε Φσηνγξαθίεο  

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κία θσηνγξαθία, δελ ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ηα ρξψκαηα 

ή πφζα άηνκα ππάξρνπλ, παξά κφλν αλ απηφ εμππεξεηεί ηελ αλάγθε θαηαλφεζεο ηνπ 

θεηκέλνπ. Οπφηε ζε θάζε εηθφλα ην ελαιιαθηηθφ θείκελν έρεη λα θάλεη θαη κε ην πιαίζην 

ρξήζεο ηεο.  

Αλ πξφθεηηαη γηα κηα θσηνγξαθία π.ρ. ζε έλαλ θνπηζνκπνιίζηηθν πεξηνδηθφ πξέπεη λα 

αλαθεξζεί  φηη ν ηάδε θάζεηαη δίπια ζηνλ δείλα, ζα πξέπεη λα δνζεί δειαδή έλα θσλεηηθφ 

θείκελν κε απηή ηελ πιεξνθνξία.  

 Δλαιιαθηηθφ Κείκελν γηα Ηζηνζειίδεο 

Σν ελαιιαθηηθφ θείκελν ρξεζηκνπνηήζεθε παιαηφηεξα θαη ζε ηζηνζειίδεο φηαλ νη 

ηαρχηεηεο δελ ήηαλ νη ζεκεξηλέο, φπνπ ε ηζηνζειίδα ζπλήζσο δελ θαηέβαηλε καδί κε ηηο 
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εηθφλεο ηεο θαη θαηέβαηλε κφλν ην ελαιιαθηηθφ θείκελν. Οπφηε απηφ είρε ρξεζηκφηεηα 

γηα φινπο παιηφηεξα.  

 Δλαιιαθηηθφ Κείκελν γηα Ηεξαξρία ζε Γηαγξάκκαηα 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρήκα έρεη κία ηεξαξρία, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη απηή ε ηεξαξρία 

ζην ελαιιαθηηθφ θείκελν, έρνληαο πάληα ζην κπαιφ καο, πσο ζα πεξηγξάθακε ην ζρήκα ή 

ηελ εηθφλα ζε θάπνηνλ πνπ δελ βιέπεη.  

 

e. Πξνζβαζηκφηεηα θαη Σίηινη ζε PowerPoint 

ην PowerPoint ζπλήζσο κηα δηαθάλεηα μεθηλάεη κε έλαλ ηίηιν. ηαλ ην πεξηερφκελν ησλ 

επφκελσλ δηαθαλεηψλ αθνξά ηνλ ίδην ηίηιν, πνιιέο θνξέο ν δεκηνπξγφο δελ βάδεη θαζφινπ ηίηιν 

ή επαλαιακβάλεη αθξηβψο ηνλ ίδην ηίηιν. ηαλ θάπνηνο είλαη ηπθιφο θαη δηαβάδεη κε ηε ρξήζε 

ζπλζέηε νκηιίαο, δελ θαηαιαβαίλεη ζε πνηα δηαθάλεηα βξίζθεηαη, κπνξεί λα έρεη θηάζεη ζηελ 10
ε
 

δηαθάλεηα θαη λα κε ζπκάηαη ηνλ ηίηιν πνπ είρε ε πξψηε.  

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη είλαη :  

ε θάζε δηαθάλεηα λα ππάξρεη ηίηινο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα θαίλεηαη ν ηίηινο, 

κπνξεί λα επηιερζεί λα είλαη θξπθφο, νπφηε ππάξρεη ζαλ ραξαθηεξηζκφο ηίηινπ δηαθάλεηαο αιιά 

κέλεη θξπθφο. Αλ ππάξρνπλ πνιιέο δηαθάλεηεο πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ηίηιν ζα πξέπεη λα κπεη 

αξίζκεζε 1 απφ 3, 2 απφ 3, 3 απφ 3 γηα λα μέξεη ν αλαγλψζηεο θαη ην πφηε ζα ηειεηψζνπλ. 

f. Πξνζβαζηκφηεηα ζε Πίλαθεο PowerPoint ή Word 

  ηαλ ππάξρνπλ πίλαθεο είηε ζην PowerPoint είηε ζην Word, ζα πξέπεη λα είλαη φζν πην απινί 

γίλεηαη, δειαδή νξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκψλ θαη ησλ ζηειψλ π.ρ. 5x10.  

o Γελ ζα πξέπεη λα ελψλνληαη θειηά δηφηη θειηά πνπ έρνπκε ζπλελψζεη δεκηνπξγνχλ 

ζχγρπζε ζε απηφλ πνπ δηαβάδεη κε ζπλζέηε νκηιίαο, αλ π.ρ. έρνπκε ζπλελψζεη θειηά 

απφ δχν γξακκέο, ν αλαγλψζηεο δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ζε πνηα γξακκή βξίζθεηαη, 

ηελ πάλσ ή ηελ θάησ. 

o Αλ πξέπεη λα ππάξρεη έλα θειί θελφ, δελ πξέπεη λα κέλεη άδεην αιιά λα κπαίλεη κία 

παχια πνπ δειψλεη φηη δελ έρεη πεξηερφκελν γηαηί αιιηψο ν αλαγλψζηεο ζεσξεί φηη 

θάηη έρεη ραιάζεη ή θάηη έρεη ηειεηψζεη.  

o ηαλ πξέπεη θάηη λα επαλαιεθζεί, επαλαιακβάλεηαη αληί λα γίλεη ηε ζπγρψλεπζε.  

o Δπίζεο κέζα ζηνπο πίλαθεο δελ είλαη θαιφ λα ηνπνζεηνχληαη εηθφλεο γηαηί φηαλ 

κπαίλνπλ, ζπλήζσο ην αληηθείκελν κπαίλεη ζαλ floating, δειαδή κπνξεί λα είλαη 

νπηηθά κέζα ζηνλ πίλαθα, αιιά δελ είλαη πξαγκαηηθά κέζα ζηνλ πίλαθα. Με 
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απνηέιεζκα θάπνηνο πνπ ην δηαβάδεη κε έλα πξφγξακκα ζεηξηαθά, δελ ζα θαηαιάβεη 

φηη απηή ε εηθφλα έπξεπε λα είλαη ζην ηάδε θειί, ζα θαηαιάβεη φηη θάπνπ ππήξμε κία 

εηθφλα. Θα ηελ αθνχζεη ζε άζρεην ζεκείν, δελ ζα ηελ αθνχζεη εθεί πνπ είρακε ζηφρν 

λα ηε βάινπκε. 

o φπνηε πξέπεη λα κπνπλ αληηθείκελα κέζα ζε κία παξνπζίαζε ή αθφκα θαη ζε έλα 

έγγξαθν, λα κπαίλνπλε inline, δειαδή λα είλαη γλσζηφ, αθξηβψο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ηελ επφκελε, πνπ είλαη. 

o Γεληθά, ε γξαθή ζε πίλαθεο, απιά θαη κφλν γηα λα είλαη πνην σξαίν ην θείκελν 

παξνπζηαζηηθά, είλαη κεγάιν ζθάικα. Οη πίλαθεο είλαη δχζθνιν λα δηαβαζηνχλ. ηαλ 

θάπνηνο ηππψλεη θαη ζε braille, είλαη δχζθνιν θαη λα ηππσζνχλ. Οπφηε ζα ήηαλ 

θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηείηαη γξαθή ζε θείκελν θαη ν πίλαθαο λα ρξεζηκνπνηείηαη  

κφλν γηα ηελ παξνπζίαζε ζηνηρείσλ  εηδηθψλ πνπ απαηηνχλ νξγάλσζε ζε πίλαθα. 

 

g. Πξνζβαζηκφηεηα ζε Αληηθείκελα text boxes 

ηαλ δεκηνπξγνχκε κηα δηαθάλεηα θαη πξνζζέηνπκε αληηθείκελα, text boxes, θείκελα θ.ι.π. Ζ 

ζεηξά πνπ ζα δηαβαζηνχλ απηά, είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία ηα δεκηνπξγνχκε θαη φρη φπσο ηα 

κεηαθηλνχκε γηα λα θαίλνληαη φκνξθα ζηελ νζφλε. Οπφηε ηδαληθά ζα έπξεπε φηαλ θηηάρλνπκε 

κία δηαθάλεηα, λα βαζηδφκαζηε ζε έλα template ρσξίο λα αιιάδνπκε ηελ ζεηξά ζε απηφ. Αλ 

ζέινπκε 10 αληηθείκελα, θηηάρλνπκε κηα δηαθάλεηα κε 10 αληηθείκελα θαη λα γεκίδνπλ 10 

αληηθείκελα.  

 

h. Πξνζβαζηκφηεηα ζε URL 

ηα links πνπ βάδνπκε πνιιέο θνξέο, βνεζάεη ηνπο ρξήζηεο θαη κία ζπκβνπιή νζφλεο γηα ην 

ηη είλαη απηφ ην link πνπ βάδνπκε. π.ρ. ε ζπκβνπιή νζφλεο λα γξάθεη ―εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά‖,  θαη απηφ λα είλαη έλαο ζχλδεζκνο, θαη λα νδεγεί ζε κία ζειίδα πνπ έρεη δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. Ζ επηινγή πνπ κπαίλεη πνιχ ζπρλά «Παηήζηε εδψ γηα λα πάηε ζηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά» δελ είλαη επθξηλήο γηα θάπνηνλ πνπ έρεη ζπλζέηε νκηιίαο.  Απηφο 

πνπ έρεη ην ζπλζέηε νκηιίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνχζεη φινπο ηνπο ζπλδέζκνπο ζε κία 

ιίζηα. Αλ ππάξρνπλ 10 ζχλδεζκνη γηα παξάδεηγκα θαη ν ρξήζηεο αθνχεη ζπλέρεηα εδψ, 

πάηεζε εδψ, πάηεζε  εθεί, δελ βιέπεη ην πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Οπφηε ν ζχλδεζκνο ζα 

έπξεπε λα έρεη θείκελν πνπ λα αλαθέξεηαη ζην ζηφρν, εθεί πνπ ζέινπκε λα πάεη.  

 

i. Πξνζβαζηκφηεηα θαη Υξψκαηα- Αληηζέζεηο ζηα ρξψκαηα 
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Έλα άιιν ζεκείν πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε είλαη νη αληηζέζεηο ζηα ρξψκαηα. Γηα παξάδεηγκα 

αλ έρνπκε κηα εηθφλα κε ιεπθφ θφλην θαη γαιάδηα γξάκκαηα δελ έρεη θαιή αληίζεζε. Οπφηε 

θάπνηνο κε ρακειή φξαζε δελ ζα ην δεη. Γεληθά ζε φηη θηηάρλνπκε,  θαιφ είλαη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ηα default ρξψκαηα, λα έρνπκε έλα ζέκα ηεο αξεζθείαο καο θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ηα ρξψκαηά ηνπ. Κάπνηνο πνπ έρεη ρακειή φξαζε κπνξεί ζην δηθφ ηνπ 

ππνινγηζηή κε ην δηθφ ηνπ ζέκα, πνπ έρεη ηα δηθά ηνπ ρξψκαηα, νπφηε απηφκαηα έλα γαιάδην, 

απηφο λα ην βιέπεη κνβ ζθνχξν.  

 

j. «Δηηθέηεο Γνκήο Δγγξάθνπ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο»  

Καηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ απφ PowerPoint ή word ζε pdf ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε 

«Δηηθέηεο Γνκήο Δγγξάθνπ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο» ψζηε λα απνζεθεπηνχλ ηα  

ελαιιαθηηθά θείκελα, νη θξπθνί ηίηινη θαη φηη άιιν είλαη απαξαίηεην γηα λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν πξνζβάζηκν.  

 

 

k. Γεληθά γηα Μνξθνπνηήζεηο ζην Word: 

 

 Γιψζζα. Θα πξέπεη λα νξίδνπκε πνηα είλαη ε γιψζζα ηνπ εγγξάθνπ. Σν Word ην θάλεη 

απηφκαηα. Αιιά ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έγγξαθν καο πξνέξρεηαη απφ αιινχ,  πξέπεη λα 

νξίζνπκε ηελ γιψζζα ηνπ εγγξάθνπ.  

 Γξακκαηνζεηξέο.  

o ην word  δελ ζα πξέπεη αιιάδνπλ νη γξακκαηνζεηξέο. Σν θείκελν πξέπεη λα ζψδεηαη 

ζε θάπνην ζηπι.  

o Οη γξακκαηνζεηξέο πνπ επηιέγνπκε δελ πξέπεη λα είλαη ζχλζεηεο. Γεληθά δηαιέγνπκε 

sans serif, ρσξίο ηηο νπξίηζεο γηαηί είλαη πνην επαλάγλσζηεο γηα φινπο.  

o Απνθεχγνπκε λα έρνπκε πιάγηα γξάκκαηα θαη ππνγξακκίζεηο, εηδηθά κε ηηο 

ππνγξακκίζεηο, π.ρ. ην ―γ‖ κε ηελ ππνγξάκκηζε κπνξεί θάπνηνο λα ην δεη ζαλ λ. ηαλ 

ν αλαγλψζηεο είλαη ζε κηθξή ειηθία δελ κπνξεί λα μερσξίζεη ην γξάκκα απφ ηα 

ζπκθξαδφκελα θαη κπνξεί λα κπεξδεπηεί.  

 Μνξθνπνίεζε Παξαγξάθσλ 

o ηαλ ζέινπκε λα θάλνπκε αιιαγή παξαγξάθνπ δελ πξέπεη λα ην θάλνπκε κε πνιιά 

Enter ζηελ ζεηξά. Απηφ δεκηνπξγεί πξφβιεκα φηαλ θάπνηνο αθνχεη ην θείκελν γηαηί 

αθνχεη : «θελφ, θελφ, θελφ», νπφηε λνκίδεη φηη ηέιεησζε θαη δελ ζπλερίδεη λα δηαβάδεη 
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παξαθάησ. Μπνξνχκε λα πάκε θαη λα επηιέμνπκε πνηα ζα είλαη ε απφζηαζε ησλ 

παξαγξάθσλ αληί λα βάδνπκε πνιιά Enter.  

o Γελ πξέπεη λα βάδνπκε πνιιά θελά (spaces), γηαηί απηφο πνπ αθνχεη, αθνχεη: «θελφ, 

θελφ, θελφ…». ηαλ ην θελφ είλαη 1 δελ αλαθέξεηαη, φηαλ είλαη πεξηζζφηεξα 

αλαθέξεηαη θαη έηζη ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα κπεξδεπηεί.  

o ηνίρηζε. Ζ ζηνίρηζε ζα πξέπεη λα είλαη ζηα αξηζηεξά. Αλ θάπνηνο έρεη ρακειή 

φξαζε θαη ε ζηνίρηζε είλαη ζηα δεμηά, δελ ζα θαηαιάβεη βιέπνληαο ην θελφ απφ πνχ 

αξρίδεη ην θείκελν.  

 

 Γηάξζξσζε. Σν θείκελν πξέπεη λα έρεη κηα δηάξζξσζε.  

o Σίηινο θαη επηθεθαιίδεο. Αλ πξέπεη λα εθηππσζεί έλα θείκελν, ζα πξέπεη λα έρεη 

έλαλ ηίηιν θαη επηθεθαιίδεο.  

o Αλ έρνπκε ζθνπφ λα ην δεκνζηεχζνπκε ζην internet, δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη θάπνην 

ηίηιν αιιά πξέπεη λα μεθηλάκε απφ ηελ θεθαιίδα 1.  

o ηαλ βάδνπκε ηηο επηθεθαιίδεο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα έηνηκα ζηπι. Γελ 

πξέπεη λα παξαιείπνπκε επηθεθαιίδεο. Γειαδή κεηά ηελ επηθεθαιίδα 1 δελ πξέπεη λα 

πάκε ζηελ 3. Απηφο πνπ αθνχεη ην θείκελν, ζεσξεί φηη θάηη έρεη ράζεη,  φηη δελ έρεη 

ζσζηφ αξρείν θαη έρεη ράζεη ηελ επηθεθαιίδα 2. Ο Έιεγρνο πξνζβαζηκφηεηαο ζα 

επηζεκάλεη απηφ ην ιάζνο.  

o Γελ πξέπεη λα δηαιέγνπκε επηθεθαιίδεο πνπ καο αξέζνπλ κφλν νπηηθά. Αλ 

ππνζέζνπκε φηη θηηάρλνπκε έλα γξάθεκα θαη ζέινπκε λα ην ζπκπεξηιάβνπκε ζε έλα 

αξρείν, απηφ ην γξάθεκα έρεη εηηθέηεο κε ρξσκαηηθή απεηθφληζε ησλ ζηειψλ, Αλ 

ζέινπκε απηφ ην πεξηερφκελν λα είλαη πνην πξνζβάζηκν, δελ ζα έπξεπε λα 

βαζηζηνχκε ζην ρξσκαηηθφ ηφλν, γηαηί θάπνηα άηνκα κπνξεί εθηφο απφ ρακειή 

φξαζε, λα έρνπλ αρξσκαηνςία ή δπζρξσκαηνςία. Καη φηαλ αλαθέξεηαη ζην θείκελν 

φηη ζηελ πξάζηλε κπάξα π.ρ. βιέπνπκε απηφ, ν ρξήζηεο κε αρξσκαηνςία δελ ζα δεη ην 

ρξψκα σο πξάζηλν. Δπνκέλσο θαιφ είλαη πέξα απφ ην ρξψκα, λα βάδνπκε θαη πθέο. 

Να βάδνπκε πιέγκαηα ή γξακκέο. Καη φηαλ έρνπκε γξακκέο λα επηιέγνπκε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο γξακκψλ. Γηαθεθνκκέλεο, κε θνπθίδεο, δηαθνξεηηθά πάρε. 

Οπφηε λα έρνπκε ζπλδπαζκφ θαη ρξψκαηνο θαη πθήο. Καη πάιη κπνξνχκε λα θάλνπκε 

έιεγρν γηα πξνζβαζηκφηεηα.  

 

 Bullets 
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o ρεηηθά κε ηα bullets, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε παχια αληί γηα bullet. ηαλ 

θάπνηνο αθνχεη έλα θείκελν κε παχιεο δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη φηη απηφ βξίζθεηαη 

κέζα ζε ιίζηα. Σηο ιίζηεο ινηπφλ πξέπεη λα ηηο βάδνπκε κε ηνλ έηνηκν ηξφπν, φρη κε 

δηθφ καο.  

o Αλ ην έγγξαθν πνπ θηηάρλνπκε απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο, πρ. κε 

ρακειή φξαζε, είλαη ρξήζηκν λα μέξνπκε απφ πνην point θαη πάλσ βιέπεη θάπνηνο. 

Μπνξεί θάπνηνο λα κε βιέπεη θάησ απφ ην 20 ή ην 25 ή ην 28, ην κέγεζνο ηνπ bullet 

είλαη αξθεηά πξνζσπηθφ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηππσκέλνπ.  

 

 Γεληθέο πκβνπιέο γηα Λεδάληεο 

o ε ζπγγξάκκαηα ή ζε ζρνιηθά βηβιία, φπνπ κπνξεί ν ζπγγξαθέαο λα ιέεη πείηε καο ηη 

βιέπεηε ζηελ εηθφλα ή πνζά πξαγκαηάθηα έρεη ε εηθφλα. Δίλαη ιάζνο λα κηιάκε 

κεηέσξα γηα κηα εηθφλα, θαη λα κελ αλαθέξνπκε πνηα εηθφλα είλαη. ηηο εηθφλεο ζα 

πξέπεη λα έρνπκε ιεδάληα π.ρ. εηθφλα 1, εηθφλα 2.  

o ηνπο πίλαθεο ηζρχεη ην ίδην, γηα φια φζα ζα κπνξνχζακε λα βάινπκε ιεδάληα, πξέπεη 

λα βάινπκε ιεδάληα.  

o  

l. Πξφζβαζε ζε Φφξκεο 

ρεηηθά κε ηηο θφξκεο, αο πνχκε φηη θάπνηνο πάεη ζε έλα ΚΔΠ θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ 

ιέεη πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε απηή ηε θφξκα θαη πξνσζείηαη ην αίηεκά ζαο. Αλ έρνπκε 

ρακειή φξαζε ή αλ δελ κπνξνχκε λα γξάςνπκε ή αλ είκαζηε ηπθινί, απηφ ην ραξηί καο είλαη 

άρξεζην γηαηί δελ κπνξνχκε λα ην ζπκπιεξψζνπκε. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ θηηάρηεθαλ 

ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα είλαη γηα λα κελ ρξεηάδεηαη λα πεγαίλνπκε, νχηε εκείο νχηε θάπνηνο 

πνπ δελ κπνξεί λα ηα δεη. Γελ έρνπκε πξνβιέςεη φκσο ηα ειεθηξνληθά λα είλαη θαη 

πξνζβάζηκα. Απνθιείνληαη ηα εκπνδηδφκελα άηνκα απφ ην ρεηξφγξαθν έγγξαθν, δελ ζα 

πξέπεη λα απνθιείνληαη θαη απφ ην ειεθηξνληθφ έγγξαθν, αθνχ απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ έγηλε ειεθηξνληθά. ηαλ θηηάρλνπκε κηα θφξκα ζπκπιήξσζεο ζε word θαη 

έρνπκε βάιεη π.ρ. λνκα θαη  ……, ν ελδηαθεξφκελνο αθνχεη ηηο πνιιέο ηειείεο θαη πξέπεη λα 

ππνζέζεη φηη ζε απηέο πξέπεη λα πάεη λα γξάςεη. Οη νπνίεο φηαλ ζα ην ηππψζεη κεηά, ζα έρνπλ 

πάεη απφ θάησ, αιιά απηφο δελ ζα κπνξεί λα ην δεη θαη ην απνηέιεζκα ζα είλαη άζρεκν ζε 

ζρέζε κε απηφ πνπ ζέιακε.  Αλ επίζεο ππάξρεη έλα radio button θαη ε επηινγή είλαη κεηά, 

αθνχγεηαη ην radio button θαη κεηά ε επηινγή, κε απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα κελ 

μέξεη θαλείο ηη λα δηαιέμεη.  
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Δίλαη εχθνιν λα δεκηνπξγεζεί έλα θείκελν ή κηα παξνπζίαζε πξνζβάζηκε. Γελ ρξεηάδεηαη εηδηθέο 

γλψζεηο. Τπάξρνπλ ηα εξγαιεία ειέγρνπ πνπ βνεζνχλ ηνπο δεκηνπξγνχο θαη ρξήζηεο αξθεί λα 

ηεξεζνχλ ιίγεο απιέο νδεγίεο. Έλα ζεκαληηθφ ζέκα επίζεο είλαη λα θξνληίζνπλ νη αξκφδηνη θνξείο λα 

θάλνπλ πξνζβάζηκα ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζπκπιήξσζεο αηηήζεσλ πξνο ην δεκφζην. 

Γεληθά είλαη πνιχ εχθνιν λα γίλνπλ ηα έγγξαθα πξνζβάζηκα θαη είλαη άζρεκν λα απνθιείνληαη  

άλζξσπνη επεηδή δελ είλαη γλσζηφο ν ηξφπνο ε επεηδή δελ δαπαλάηαη ρξφλνο γηα λα παηεζεί έλα 

επηπιένλ θνπκπί. 
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6. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΗΥΜΖ ΚΑΗ MOODLE - ARTUTOR CASE 

 Αύγνπζηνο Σζηλάθνο, Καζ. Σερλνινγηθό Ίδξπκα ΑΜΘ 

Οη ηερλνινγίεο αηρκήο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζχγρξνλε εθπαίδεπζε 

παξέρνληαο ηδηαίηεξα εξγαιεία κάζεζεο. ε απηή ηελ ελφηεηα ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα ηερλνινγηψλ 

αηρκήο ηα νπνία κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζην Moodle θαη γεληθφηεξα ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο.  

Ζ ελφηεηα απηή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, 

δεδνκέλνπ φηη ε έλλνηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο αθνξά θξίζηκε κάδα ηεο εθπαίδεπζεο θαη φηη ηα άηνκα 

κε εηδηθέο δεμηφηεηεο είλαη δηαζθνξπηζκέλα αλά ην θφζκν θαη κέζα ζηελ εθπαίδεπζε ή αθφκα απηά ηα 

άηνκα αλαδεηνχλ ηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηερλνινγίεο αηρκήο. επίζεο, αλ γίλεη θαηαλνεηφ φηη ν 

θαζέλαο είλαη δπλεηηθά άηνκν κε εηδηθέο δεμηφηεηεο, κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ εμαηξεηηθή 

ζεκαληηθφηεηα θαη ζρέζε ησλ ηερλνινγηψλ αηρκήο κε ηα άηνκα κε εηδηθέο δεμηφηεηεο.  

Οη ιεγφκελεο πξνθιήζεηο γηα ην λέν ηξφπν εθπαίδεπζεο είλαη ην αληηθείκελν απηήο ηεο ελφηεηαο. 

Πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε γίλνληαη ζηελ Διιάδα απφ δηάθνξνπο θνξείο φπσο θαη ην 

Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΑΜΘ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΛΛΑΚ, γηα ηε δηεξεχλεζε λέσλ ηξφπσλ 

εθπαίδεπζεο κε ηελ βνήζεηα αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ. 

Βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή φπνπ ε ηξέρνπζα γεληά πηζαλφλ λα είλαη ε ηειεπηαία ε νπνία είλαη ζρεηηθά 

πην έμππλε απφ ηα ζπζηήκαηα. Ο ζχγρξνλνο καζεηήο έρεη κεηεμειηρζεί απφ ην καζεηή ηνπ αλζξψπνπ 

Homo Sapiens ζε κηα λέα κνξθή αλζξψπσλ ηνπ Mobo Sapiens, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε θάπνηαο κνξθήο θηλεηή ζπζθεπή ζε θαζεκεξηλή βάζε, 

αλεμαξηήηνπ ειηθίαο θαη κε φπνηα ξίζθα κπνξεί λα έρεη απηή ε πξνζθφιιεζε. Δμαηηίαο ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ γεγνλφηνο, δειαδή ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ καζεηεπφκελνπ, ε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν καζαίλνπκε παξαδνζηαθά γίλεηαη βαξεηφο γηα 

καζεηεπφκελνπο φισλ ησλ βαζκίδσλ, απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία έσο θαη ηνπο ελήιηθεο. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα ηα παηδηά καζαίλνπλ φληαο πνιπθαλαιηθνί δέθηεο εξεζηζκάησλ, ελψ ζην ζρνιείν 

κεηαηξέπνληαη ζε δέθηεο ελφο θαλαιηνχ, ηνπ δάζθαινπ/θαζεγεηή κε απνηέιεζκα ηφζν ζην ζρνιείν 

φζν θαη ζην παλεπηζηήκην λα ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Τπφ απηφ ην πξίζκα ηερλνινγίεο αηρκήο αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο ψζηε λα 

κεηαηξαπεί ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζε θάηη ειθπζηηθφ θαη πξνζθηιέο γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο. 



 

Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο  

 

 

    Σελίδα  60 

Δπηινγέο φπσο απηή ηνπ Moodle
39

 είλαη κηα ιχζε ε νπνία έρεη θεξδίζεη επξέσο ηνλ θφζκν ηεο 

κάζεζεο. Άιιε ιχζε ελαιιαθηηθή φπσο ην sloodle
40

 έρεη λα ζπκβάιεη ζην θνκκάηη φζσλ αζρνινχληαη 

κε ηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο (second life), απνηειεί δε ην «πάληξεκα» ηεο εηθνληθήο δσήο θαη ηνπ 

Moodle, ζην νπνίν φιε ε δηαδηθαζία κάζεζεο κεηαθέξεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή ηάμε ζηελ εηθνληθή 

ηάμε. εκαληηθφ ζηνηρείν αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ηνπ Moodle θαη φζα αλαθέξνληαη σο 

πξφβιεκα ζηα παξαπάλσ είλαη ην γεγνλφο φηη ην Moodle ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ ππνζηεξίδεη 

πιήξσο φιεο ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο
41

. 

6.1. Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθόηεηα (AR)  

Μία απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πιαίζην έξεπλαο ηνπ εξγαζηεξίνπ Σερλνινγηψλ 

Αηρκήο θαη Κηλεηψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΣΔΗ ΑΜΘ ήηαλ ν ζπλδπαζκφο  ρξήζεο Moodle, Augmented 

Reality
42

 θαη ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ην Moodle.  

Ζ ηδέα ηνπ λα κπνξεί ν καζεηεπφκελνο κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ Moodle λα έρεη πξφζβαζε ζε 

πιηθφ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο φζν θαη λα απμεζεί ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηελ 

πιαηθφξκα ηνπ Moodle παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη απνηειεί εδψ θαη θαηξφ εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ ηνπ εξγαζηεξίνπ Σερλνινγηψλ Αηρκήο θαη Κηλεηψλ Δθαξκνγψλ. θνπφο απηψλ είλαη λα 

ελεξγνπνηήζνπλ κηα δηαδηθαζία ελ βχζηζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ κέζα ζην πιηθφ έηζη ψζηε λα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα είλαη ελ βπζηζκέλνο κε ρξήζε δπλαηνηήησλ δηάδξαζεο. Ζ ιχζε ηελ νπνία 

εξεπλά ην ελ ιφγσ εξγαζηήξην ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα ηερλνινγία Mobile 

Augmented Reality. Απηφ ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ δηφηη δελ 

απαηηεί απφιπηα εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ
43

 θαη ηερληθέο γλψζεηο απφ ηνπο ρξήζηεο. ηελ πεξίπησζε 

ρξήζεο ηερλνινγηψλ ηειεθπαίδεπζεο ζπλήζσο ν εμνπιηζκφο είλαη είηε δπζεχξεηνο, είηε αθξηβφο θαη 

απαμηψλεηαη ζχληνκα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

θηλεηήο κάζεζεο, αλαπηχζζνληαη ζπλερψο εξγαιεία ινγηζκηθνχ γηα ηελ δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ 

θαηάιιεινπ γηα εθαξκνγή ζηε θνξεηή κάζεζε
44

, πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο εθαξκνγψλ
45

, γηα 

                                                           

39
 https://moodle.org/ 

40
 https://www.sloodle.org/ 

41
 https://docs.moodle.org/35/en/Moodle_app 

42
 https://www.realitytechnologies.com/augmented-reality/ 

43
 χςαο Αζαλάζηνο, Σζνπκάλεο ηαχξνο, Κηλεηή Ζιεθηξνληθή Μάζεζε (Mobile Learning) Μάζεζε 

κε ηε ρξήζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ 

44
 http://www.mobilestudy.org 

45
 http://developer.android.com/index.html 

https://docs.moodle.org/35/en/Moodle_app
http://www.mobilestudy.org/
http://developer.android.com/index.html
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αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε πεξηβάιινλ android
46

, γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε πεξηβάιινλ iOS. Αθφκε, 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ δηαδξαζηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο, φπσο ηα 

Project K-Nect Savannah, Geney θ.α. Ζ ηδέα ρξήζεο mobile augmented reality πάεη έλα βήκα 

παξαπέξα ηε ρξήζε θηλεηψλ ζπζθεπψλ. ηφρνο πάληα παξακέλεη ε ρξήζε ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ ρξήζε ησλ smart phones, tablets, 

ηα νπνία έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δηάρπζε παγθνζκίσο. 

Ζ πξνηεηλφκελε ηερλνινγία είλαη ζηελ ηξίηε έθδνζε ηεο θαη νλνκάδεηαη AR tutor απφ ην Augmented 

Reality Tutor
47

. Ζ εθαξκνγή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επαπμήζεη πεξηερφκελν ην νπνίν 

ήδε ππάξρεη αιιά λα παξάζρεη θαη ζηνλ ρξήζηε θσλεηηθή δηάδξαζε κε ην Augmentation, θάηη ην 

νπνίν ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017 δελ ππήξρε θάπνηα αλαθνξά γηα πιαηθφξκα πνπ 

έρεη πεηχρεη θσλεηηθή δηάδξαζε κε augmentation. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο πιαηθφξκαο ηα νπνία κπνξεί θάπνηνο λα επηθαιεζηεί είλαη ε εχθνιε ρξήζε ηεο 

ρσξίο ηελ απαίηεζε πξνγξακκαηηζηηθνχ ππφβαζξνπ γηα λα θηηάμεη θάπνηνο δξάζεο κε augmentation. 

Γηα λα πεηχρεη κηα ηερλνινγία ζηελ εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε φινη νη εθπαηδεπηέο θαη νη 

εθπαηδεπφκελνη λα έρνπλ εηδηθέο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, αιιά λα έρνπλ θνηλέο γλψζεηο κέζνπ ρξήζηε 

ν νπνίνο θάλεη πινήγεζε ζην δηαδίθηπν. ε απηήλ ηε βάζε απαίηεζεο γλψζεσλ ζηεξίδεηαη ην AR-

tutor. Δπίζεο, κε απηήλ ηελ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ βηβιία ζε κνξθή pdf ηα νπνία ήδε 

δηακνηξάδνληαη κέζσ ηνπ Moodle. Σν AR-Tutor ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα pdf γηα λα θηηάμεη ηα 

augmentations, δελ αιιάδεη θάηη ζην θείκελν φπσο απηφ παξάγεηαη ζηελ κνξθή pdf. Απηφ ην 

ηειεπηαίν είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ φηαλ κηιάκε θπξίσο γηα εθπαίδεπζε, ππνζηεξίδνληαο κία ζηάζε 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο, πξνο εξγαιεία ηα νπνία βειηηψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Έηζη φια ηα παξαγφκελα απφ ην AR-Tutor βηβιία, γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο, είλαη δηαζέζηκα ειεχζεξα. Σα δε augmentations ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζην AR-Tutor 

είλαη φια ηα δηαζέζηκα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη δεκηνπξγνχληαη θαη απφ άιιεο πιαηθφξκεο. 

Μεγάιν πιενλέθηεκα απηήο ηεο πιαηθφξκαο είλαη φηη ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζε ειεθηξνληθφ φζν θαη 

ζε εθηππσκέλν πιηθφ, δειαδή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε βηβιίν, ζε ζεκεηψζεηο, αιιά θαη ζε 

ειεθηξνληθφ έγγξαθν. Έηζη, ην εξγαιείν απηφ κπνξεί λα θάλεη ηελ επαχμεζε ρσξίο λα αιιάμεη ηελ 

αηζζεηηθή, νχηε ηνπ βηβιίνπ, νχηε ηνπ αξρείνπ κνξθήο pdf. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνληζηεί φηη δελ 

εηζάγεηαη ζην θείκελν θάπνην QR code ή θάπνηνο marker ή απηνθφιιεην, δεδνκέλνπ δε φηη θάηη 

                                                           

46
 https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action 

47
 https://ir.canterbury.ac.nz/handle/10092/8816  

https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action
https://ir.canterbury.ac.nz/handle/10092/8816
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ηέηνην απαηηεί εηδηθή πξφζβαζε ζηελ εθηππσκέλε έθδνζε, πξάγκα ην νπνίν ζα είρε πεξηζζφηεξν 

θφζηνο γηα θάπνηνλ ν νπνίνο εθηππψλεη ην βηβιίν. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ εθηππσκέλνπ, 

ζα απαηηείην εθ λένπ παξαγσγή ηνπ επαπμεκέλνπ πιηθνχ. Αληίζεηα, έρνληαο σο ζηφρν ε φιε 

δηαδηθαζία λα κελ έρεη θακία επίπησζε ζηελ φιε κνξθή ηνπ πιηθνχ, φ,ηη γίλεηαη είλαη ζε επίπεδν 

ειεθηξνληθήο παξέκβαζεο.  

Γχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ην AR-Tutor: 

a. Σν πξψην είλαη ην εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θάπνηνο πιηθφ. Δίλαη έλα 

πεξηβάιινλ authoring θαη ε είζνδνο γίλεηαη κε έλα google account ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

είζνδνο κε έλαλ αμηφπηζην ηξφπν θαη απφ εθεί θαη πέξα κπνξεί θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη 

βηβιία θαη λα ζπλδέζεη επαπμήζεηο κε βάζε ηα βηβιία ή θεθάιαηα ηα νπνία ζέιεη θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο ηηο νπνίεο ζα ζπλδέζεη κε ηελ θάζε 

επαχμεζε.  

 

Δηθφλα 24 Login ζην Authoring Tool 
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Δηθφλα 25 Authoring Tool ηνπ  AR-Tutor 

 

 

Δηθφλα 26 Γεκηνπξγία Δπαπμεκέλνπ Τιηθνχ ζην  AR-Tutor 

b. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο φιεο εθαξκνγήο είλαη ην ηκήκα ην νπνίν αθνξά ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη 

είλαη ε Mobile εθαξκνγή, ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε πεξηβάιινλ Android θαη iOS, 

ην AR-Tutor ππάξρεη δηαζέζηκν ηφζν ζην AppStore φζν θαη ζην GooglePlay, θαηά ζπλέπεηα 

είλαη ειεχζεξν λα ην θαηεβάζεη θάπνηνο. Απφ εθεί θαη πέξα, κπνξεί λα ζπλδέζεη ην βηβιίν 

ηνπ, ηε ζειίδα κε ηελ νπνία ζέιεη λα δεη – ζεκεηψλεηαη φηη ππάξρεη εηδνπνίεζε γηα ην πνηεο 

ζειίδεο έρνπλ augmentations, θαη πνηνπ είδνπο θσλεηηθέο εληνιέο κπνξεί λα δερζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν βηβιίν. 
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Δηθφλα 27 Δθαξκνγή θηλεηψλ ζπζθεπψλ ηνπ  AR-Tutor 

 

 

 

Δηθφλα 28 Δκθάληζε Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ  AR-Tutor 

6.2. Δλδεηθηηθέο Γπλαηόηεηεο θαη Πιενλεθηήκαηα AR-Tutor 

- AR-Tutor θαη ηερληθή λνεκνζχλε γηα ππνζηήξημε εξσηναπαληήζεσλ 

Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ην νπνίν αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ AR-Tutor 

ελζσκαηψλεη έλα ηζρπξφ ζχζηεκα ηερληθήο λνεκνζχλεο κε ην Component Query and Answer 

System, to νπνίν είλαη έλα ζχζηεκα εξσηναπαληήζεσλ ην νπνίν αλαιακβάλεη ην ίδην λα 

απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ ην 

νπνίν δηαβάδεη θάπνηνο. ε πεξίπησζε πνπ νη εξσηήζεηο απηέο είλαη εθηθηφ λα απαληεζνχλ 

κέζα απφ ην βηβιίν δελ ελνριείηε ν δηδάζθνληαο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην κάζεκα. ε 

πεξίπησζε θπζηθά θαηά ηελ νπνία νη εξσηήζεηο δελ είλαη εθηθηφ λα απαληεζνχλ κέζα απφ ην 

βηβιίν ηφηε ν καζεηήο ζα απεπζχλεη ηελ εξψηεζε πξνο ηνλ δηδάζθνληα.  

- Φσλεηηθή δηάδξαζε AR-Tutor κε ην πεξηερφκελν 
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Σν AR-Tutor απηφ πνπ θάλεη είλαη λα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο θπξίσο γηα ηελ 

δηάδξαζε κε ηα augmentations θαη θπξίσο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαγλψξηζε θσλήο ψζηε λα 

κπνξεί λα απαληά ζε εξσηήζεηο νη νπνίεο γίλνληαη ζε θπζηθή γιψζζα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεί εξσηήζεηο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ή θξαζενινγία. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη 

εθηθηφ λα δεκηνπξγεζεί εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηθαλφ γηα λα παξάζρεη πξνζβαζηκφηεηα θαη ζε 

άηνκα κε εηδηθέο δεμηφηεηεο ηα νπνία κπνξνχλ κε θσλεηηθή δηάδξαζε λα ειέγρνπλ ην 

πεξηερφκελν. Ο ρξήζηεο ηνπ AR-Tutor κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο νκηιίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν question, έηζη ψζηε λα θαηαιάβεη ην ζχζηεκα φηη απηφ ην νπνίν 

αθνχεη είλαη εξψηεζε ε νπνία πξέπεη λα απαληεζεί. Ζ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηεο θσλήο ζε 

γξαπηφ ιφγν θαη αληίζηξνθα είλαη θάηη ην νπνίν είλαη ζε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη 

βειηίσζεο, ελψ έρεη ζρεδφλ νινθιεξσζεί γηα ην θνκκάηη ησλ Αγγιηθψλ θαη ησλ Γαιιηθψλ 

ελψ γηα ηα Διιεληθά είλαη θάηη ην νπνίν αλαπηχζζεηαη απηή ηελ ζηηγκή. 

- πλεξγαζία AR-Tutor θαη Moodle  

ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ AR-Tutor κε ηελ πιαηθφξκα ηνπ Moodle έρεη αλαπηπρζεί 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Martin Dujiama απφ ην Moodle, θάηη πνπ δείρλεη φηη ππάξρεη πξαγκαηηθφ 

ελδηαθέξνλ απφ ηελ κεγάιεο ρξήζεο πιαηθφξκα. To AR-Tutor κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

εμαηξεηηθά ζε ζπλεξγαζία κε ην Moodle φηαλ γίλεη έλα Moodle activity ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

- πλεξγαηηθή αλάπηπμε augmentation πεξηερνκέλνπ 

Σo AR-Tutor ππνζηεξίδεη ηελ ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε augmentation πάλσ ζε έλα βηβιίν, έηζη, 

γηα παξάδεηγκα, αλ ν έλαο θαζεγεηήο θάλεη ην κάζεκα ηεο θπζηθήο ζε κηα πεξηνρή, ν άιινο 

κπνξεί λα δνπιέςεη πάλσ ζην ίδην πιηθφ ζε άιιε πεξηνρή θαηαξγψληαο ηνπο γεσγξαθηθνχο 

πεξηνξηζκνχο.  

- πκπαξαγσγή γλψζεο bottom-up 

Αληίζηνηρε πξνζέγγηζε ζπλεξγαηηθήο αλάπηπμεο κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο καζεηέο. Δίλαη θάηη 

ην νπνίν ρξήδεη επξχηεξσλ δνθηκψλ, δειαδή αλ δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

επαπμήζνπλ ην πεξηερφκελν ελφο βηβιίνπ γηα έλα κάζεκα ην νπνίν θαηά ηε δηθή ηνπο θξίζε 

ήηαλ βαξεηφ, ηφηε έρνπκε κηα πξνζέγγηζε bottom-up, φπνπ νη ίδηνη νη ρξήζηεο παξάγνπλ ην 

πεξηερφκελν. Απηήλ ηε ζηηγκή, ε εζηίαζε είλαη, θπξίσο, ζε παηδηά γπκλαζίνπ. Απηφ ζα 

ζπλέβαιε πεξηζζφηεξν ζηελ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ζηε ζπκπαξαγσγή γλψζεο. 
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7. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ Δ 

ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΔΝΑΡΗΑ ΜΑΘΖΖ ΜΔΧ ΣΟΤ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ «ΑΗΧΠΟ» 

Νηθόιανο Γξακκέλνο, ηέιερνο ΗΔΠ &  Εήβειδεο Απόζηνινο, ηέιερνο ΗΔΠ 

Ζ πιαηθφξκα «Αίζσπνο» (AESOP: Advanced Electronic Scenarios Operating Platform)
48

, απνηειεί 

έλα νινθιεξσκέλν δηαδηθηπαθφ (Web) πεξηβάιινλ Αλάπηπμεο, ρεδίαζεο, πγγξαθήο, 

Αμηνιφγεζεο θαη Παξνπζίαζεο ςεθηαθψλ καζεκάησλ κε ηε κνξθή θαη ηε δνκή Φεθηαθψλ 

Γηαδξαζηηθψλ Γηδαθηηθψλ ελαξίσλ. Ζ πιαηθφξκα ζηνρεχεη ζηελ κεηαθνξά απφ ην παξαδνζηαθφ 

κνληέιν εθπαίδεπζεο ζε έλα πην ζχγρξνλν ζρέδην εθπαίδεπζεο θη απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, 

καζεηέο, γνλείο θαη εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ πιαηθφξκα ππνζηεξίδεη ηελ ζρεδίαζε πξσηφηππνπ ή/θαη αμηνπνίεζε ππάξρνληνο ςεθηαθνχ πιηθνχ 

κε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ. Δίλαη έλα πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο θαη θηινμελίαο (ιεηηνπξγεί θη σο 

απνζεηήξην) νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ κε ηελ κνξθή δηαδξαζηηθψλ ςεθηαθψλ 

δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο ηάμεο. Κάζε ελφηεηα ηεο πιαηθφξκαο απνηειεί κηα δηδαθηηθή 

ηζηνξία κε πηζηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Σα ζελάξηα έρνπλ αμηνπνηεζεί ζηελ πξσηνβάζκηα, ηε 

δεπηεξνβάζκηα θαζψο θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Έλα ςεθηαθφ δηδαθηηθφ ζελάξην έρεη ζπγθεθξηκέλε δφκεζε, αμηνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε. Κάζε ζελάξην 

πξέπεη λα ιχλεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, λα ζπλδέεηαη κε δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, θάζεηο εξγαζίαο 

θαη λα πεξηέρεη εξσηήζεηο απηφ-αμηνιφγεζεο.  

ηελ Πιαηθφξκα «Αίζσπνο» βξίζθνληαη αλαξηεκέλα θαη δεκνζηεπκέλα 771
49

 Φεθηαθά Γηαδξαζηηθά 

Γηδαθηηθά ελάξηα ηα νπνία είλαη δηαηξεκέλα ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο (Δηθφλα 29)  

α) Σα Τπνδεηγκαηηθά Φεθηαθά ελάξηα (πιήζνπο 268) ηα νπνία έρνπλ πινπνηεζεί θαη ππνβιεζεί απφ 

επηζηεκνληθέο επηηξνπέο νξηζκέλεο απφ ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Μέιε ΓΔΠ, ρνι. 

χκβνπινη, Δθπαηδεπηηθνί απμεκέλσλ πξνζφλησλ).  

β) Σα αμηνινγεκέλα σο Βέιηηζηα Φεθηαθά ελάξηα (πιήζνπο 331) ηα νπνία έρνπλ πινπνηεζεί θαη 

ππνβιεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη έπεηηα απφ δηπιή 

αμηνιφγεζε έρνπλ ζπγθεληξψζεη βαζκνινγία απφ 70 έσο 100 κνλάδεο.  

γ) Σα αμηνινγεκέλα σο Δπαξθή Φεθηαθά ελάξηα (πιήζνπο 172) ηα νπνία έρνπλ πινπνηεζεί θαη 

ππνβιεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη έπεηηα απφ δηπιή 

αμηνιφγεζε έρνπλ ζπγθεληξψζεη βαζκνινγία απφ 50 έσο 69,5 κνλάδεο. 

                                                           

48
 http://aesop.iep.edu.gr/  

49
 Σν πιήζνο ησλ ςεθηαθψλ ζελαξίσλ αθνξά ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ 2018  

http://aesop.iep.edu.gr/
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Δηθφλα 29 Πιήζνο ζελαξίσλ θαη πνζνζηά θαηεγνξηψλ  

Σφζν ηα πινπνηνχκελα απφ επηζηεκνληθέο επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ Τπνδεηγκαηηθά ελάξηα φζν 

θαη ηα αμηνινγεκέλα σο Βέιηηζηα θαη σο Δπαξθή ελάξηα ηα νπνία είλαη αλαξηεκέλα ζηελ 

Πιαηθφξκα  «Αίζσπνο»
50

, είλαη πηζηνπνηεκέλα σο πξνο ηελ Δπηζηεκνληθή θαη Παηδαγσγηθή ηνπο 

Δπάξθεηα. 

7.1. ρεδίαζε ελαξίνπ  

Κάζε ζελάξην έρεη έσο 5 δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ε δηάξθεηα θάζε ζελαξίνπ πεξηνξίδεηαη ζηηο 3 ψξεο 

εθαξκνγήο. Σν ζελάξην έρεη 3 θάζεηο πινπνίεζεο θαη αμηνπνηεί κηα ζεηξά απφ βηβιηνζήθεο. 

Σα κεηαδεδνκέλα ησλ ζελαξίσλ ηεο πιαηθφξκαο έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζε απηά ηνπ ζπζηήκαηνο 

«Φσηφδελδξν». Σα κεηαδεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ ην βαζκφ δπζθνιίαο, ην θνηλφ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη, ηελ ζεκαηηθή ηαμηλνκία, ηνλ ηχπν δηαδξαζηηθφηεηαο, ην πιήζνο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 

θαη ηηο θάζεηο πινπνίεζεο. 

Ζ Πιαηθφξκα «Αίζσπνο» ιεηηνπξγεί επίζεο σο πάξνρνο δεδνκέλσλ (data provider) θαη είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ηνλ εζληθφ ζπζζσξεπηή εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε («Φσηφδελδξν») κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ζπιινγήο κεηαδεδνκέλσλ OAI-

PMH
51

, αμηνπνηψληαο ην κνληέιν δεδνκέλσλ ΗΔΔΔ/LOM. Κάζε ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα 

αλαδεηήζεη πιηθφ γηα ηα ςεθηαθά δηαδξαζηηθά δηδαθηηθά ζελάξηα κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:   

 Μέζσ ηεο Πιαηθφξκαο «Αίζσπνο» 

 Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «Φσηφδεληξν» (ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο aggregator)  

                                                           

50
 www.aesop.iep.edu.gr 

51
 https://www.openarchives.org/pmh/  

https://www.openarchives.org/pmh/
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Παξάδεηγκα ζελαξίνπ 

Έλα ζελάξην κε πςειφ βαζκφ αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο πνπ αθνξά ζηε κνπζηθή (γηα καζεηέο 

δεκνηηθνχ) είλαη ην «Μήπσο είζαη Μνπζηθφο»
52

 ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζζεί σο Τπνδεηγκαηηθφ 

χζηεξα απφ εξγαζία επηζηεκνληθήο επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ.  

 

Δηθφλα 30 ελάξην ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ κνπζηθή 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζελαξίνπ έγηλε αιιαγή ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ηνπ ζελαξίνπ
53

 θαη  

ζπλερίζηεθε κε ηηο νηθνγέλεηεο κνπζηθψλ νξγάλσλ
54

.  

Παξνπζίαζε ηνπ Authoring tool – Γηαδηθαζία Γεκηνπξγίαο ελαξίνπ  

Γηα ηε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ απαηηείηαη είζνδνο κε θσδηθνχο 

απφ ην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν. Σα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ζελαξίνπ 

πεξηιακβάλνπλ:  

 Σελ αλαδήηεζε ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο  

 Σε ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ  

 Σελ πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ επηιχεη ην ζελάξην  

 Σελ εηζαγσγή ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ  

 Σελ εηζαγσγή ησλ θάζεσλ ζελαξίνπ (πινπνίεζεο)  

Ο δεκηνπξγφο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ κηα ζεηξά απφ δηαδξαζηηθά εξγαιεία (φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ 

Δηθφλα 31). Γηα παξάδεηγκα, ην εμσηεξηθφ πεξηερφκελν (εηζαγσγή εμσηεξηθνχ πεξηερνκέλνπ) θαη ην 

                                                           

52
 http://aesop.iep.edu.gr/node/5650  

53
 http://aesop.iep.edu.gr/node/5650/1349  

54
 http://aesop.iep.edu.gr/node/5650/1504  

http://aesop.iep.edu.gr/node/5650
http://aesop.iep.edu.gr/node/5650/1349
http://aesop.iep.edu.gr/node/5650/1504
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δηαδξαζηηθφ βίληεν (απφ ην youtube) φπνπ κπνξεί ζε έλα βίληεν λα γίλεη πξνζζήθε θεηκέλνπ ή 

εξψηεζεο ηα νπνία εκθαλίδνληαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

Δηθφλα 31 Γηαδξαζηηθά εξγαιεία 

Κάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ ζελάξην, ε δε πιαηθφξκα ππνζηεξίδεη κέρξη 

θαη 10 απηφλνκα ζελάξηα αλά εθπαηδεπηηθφ (ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν απαηηνχκελνο ρψξνο).  

7.2. Γηαιεηηνπξγηθόηεηα πζηήκαηνο «Αίζσπνο» 

ζνλ αθνξά ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πιαηθφξκαο, ν «Αίζσπνο» απνηειεί educational collection 

ζην ingestion layer ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Φσηφδελδξνπ (σο εμσηεξηθφ εξγαιείν). Γηα ηνλ νξηζκφ 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην application profile ηνπ Φσηφδελδξνπ. Σα ζελάξηα είλαη 

δηαζέζηκα ζην web θαη κπνξνχλ δπλεηηθά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηξίηεο εθαξκνγέο  σο link ή σο 

embedded αιιά δελ είλαη δπλαηή ε κεηαθφξησζε απηψλ.  

πκπεξάζκαηα ππφ κνξθή SWOT αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ 

Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ ζε Γηαδξαζηηθά  ελάξηα Μάζεζεο κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο  «Αίζσπνο» 
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Γπλαηά εκεία  

 Ζ πιαηθφξκα «Αίζσπνο» είλαη έλα νινθιεξσκέλν web 

πεξηβάιινλ κε ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο Φεθηαθψλ 

Γηαδξαζηηθψλ Γηδαθηηθψλ ελαξίσλ  

 Τπνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε, ηελ ζρεδίαζε, ηελ ζπγγξαθή, 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ παξνπζίαζε ςεθηαθψλ 

καζεκάησλ 

 Έρνπλ αμηνπνηεζεί ζελάξηα ζηελ πξσηνβάζκηα, ηε 

δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε  

 Σα ζελάξηα είλαη πηζηνπνηεκέλα σο πξνο ηελ Δπηζηεκνληθή 

θαη Παηδαγσγηθή ηνπο Δπάξθεηα. 

 Τπάξρεη αλαξηεκέλν θαη δεκνζηεπκέλν ζηελ πιαηθφξκα 

ζεκαληηθφ πιήζνο Φεθηαθψλ Γηαδξαζηηθψλ Γηδαθηηθψλ 

ελαξίσλ  

 Ζ πιαηθφξκα ιεηηνπξγεί γηα αξθεηφ δηάζηεκα θαη έρεη 

απνζπάζεη ζεηηθέο αμηνινγήζεηο σο πξνο ηελ επρξεζηία 

θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ παξέρεη.  

 Σα κεηαδεδνκέλα ησλ ζελαξίσλ είλαη πινχζηα θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο, ην θνηλφ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη ην ζελάξην, ηελ ζεκαηηθή ηαμηλνκία, ηνλ ηχπν 

δηαδξαζηηθφηεηαο, ην πιήζνο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη 

ηηο θάζεηο πινπνίεζεο. Σα κεηαδεδνκέλα έρνπλ 

πξνζαξκνζηεί ζε απηά ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

«Φσηφδελδξν». 

 Ζ πιαηθφξκα ιεηηνπξγεί σο πάξνρνο δεδνκέλσλ γηα ηνλ 

εζληθφ ζπζζσξεπηή εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

Φσηφδεληξν, κέζσ ηνπ OAI-PMH, αμηνπνηψληαο ην 

ΗΔΔΔ/LOM. 

 Έρεη δεκηνπξγεζεί νδεγφο δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ  

 Παξέρεηαη κηα ζεηξά απφ δηαδξαζηηθά εξγαιεία ηα νπνία 

έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν δεκηνπξγφο 

Αδπλακίεο  

 Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

θαηεβάζκαηνο (download) 

ζελαξίνπ γηα ηνπηθή ρξήζε   

 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

αλάπηπμεο απαηηείηαη είζνδνο κε 

θσδηθνχο απφ ην Παλειιήλην 

ρνιηθφ Γίθηπν 

 Ζ πιαηθφξκα ππνζηεξίδεη κέρξη 

θαη 10 απηφλνκα ζελάξηα αλά 

εθπαηδεπηηθφ (γηα ζέκαηα ρψξνπ). 

Δπθαηξίεο  

 Ζ πιαηθφξκα δηεπθνιχλεη έλαλ θνξέα εθπαίδεπζεο λα 

κεηαβεί απφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ζε έλα πην ζχγρξνλν 

ζρέδην εθπαίδεπζεο 

 Ζ πιαηθφξκα δηεπθνιχλεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο ηάμεο 

 Σν ςεθηαθφ δηδαθηηθφ ζελάξην έρεη ζπγθεθξηκέλε δφκεζε, 

αμηνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε. 

 Ζ πιαηθφξκα είλαη ψξηκε θαη αμηφπηζηε θαη κπνξεί λα 

παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ιεηηνπξγηθφηεηα  

 Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ 

ζελάξην. 

 Τπάξρεη πιήζνο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ γηα ηηο νπνίεο ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί κε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ  

Απεηιέο  

 Με αλάπηπμε λέαο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο  

 Με παξνρή ππνζηήξημεο θαηά ηελ 

ρξήζε  

 Πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφο πφξσλ (π.ρ. 

ππνινγηζηηθνί πφξνη θαη 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο)  

 Με δπλαηφηεηα ή δπζθνιίεο ζηελ 

ελδερφκελε εγθαηάζηαζε ηνπ 

εξγαιείνπ ζε έλαλ ηξίην 

εθπαηδεπηηθφ θνξέα  
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8. ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ 

ΑΝΟΗΥΣΔ ΦΖΦΗΑΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΗΝΔΠ 

Διίλα Ννπξηάλ & Μαξία Σξάθα, ηειέρε Πιεξνθνξηθήο ΔΚΓΓΑ 

Σν Μνληέιν Γξάζεο ηνπ ΗΝΔΠ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο είλαη θπθιηθφ. Σν Ηλζηηηνχην 

Δπηκφξθσζεο μεθηλάεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ δηαδηθαζία κε ηελ «Γηεξεχλεζε Αλαγθψλ» θαηφπηλ 

αθνινπζεί ε Καηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Δπηκνξθσηηθψλ Γξάζεσλ ζηνπο Φνξείο ηεο 

δηνίθεζεο. ηε ζπλέρεηα ε πξαγκαηνπνηείηαη ε Τινπνίεζε Δπηκνξθσηηθψλ Γξάζεσλ θαη ηέινο 

θιείλεη κε ηελ  Αμηνιφγεζε θαη Απνηίκεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ επαλαηξνθνδνηνχλ ηε δηαδηθαζία. Ζ 

πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεηαη ζην ζεκείν ηεο Αμηνιφγεζεο ηξνθνδνηεί ηελ Γηεξεχλεζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Αλαγθψλ θαη ν ζηφρνο είλαη λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο. 

8.1. Γηεξεύλεζε Δθπαηδεπηηθώλ Αλαγθώλ 

Σν Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο αθνινπζεί δχν δηαδηθαζίεο. Καηά ηελ πξψηε δηαδηθαζία νη θνξείο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ππνβάινπλ αηηήκαηα εθπαίδεπζεο. Ζ δεχηεξε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη 

κέζα απφ έλα ζχζηεκα εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ φπνπ έρνπλ νξηζηεί νκάδεο εζσηεξηθψλ επηκνξθσηψλ 

νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηα ππνπξγεία θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο ζε πεξηθέξεηεο θαη ζε δήκνπο. Απηνί ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ηνπ ΗΝΔΠ πξνζπαζνχλ λα αληρλεχζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζε θάζε θνξέα θαη, κάιηζηα, ην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο φρη κφλν πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη 

ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ θάζε ππαιιήινπ, αιιά πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο ηνπ θνξέα. ινη απηνί 

δεκηνπξγνχλ εξσηεκαηνιφγηα αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηα νπνία ηα παξέρνπλ ζηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ θάζε θνξέα. Οη ππάιιεινη ηνπ θάζε θνξέα ππνβάιινπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα απηά. 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη δηαθνξεηηθά γηα ηνπο 

πξντζηακέλνπο. 

1. Καηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Δπηκνξθσηηθψλ Γξάζεσλ 

Σν ΗΝΔΠ παίξλεη απηή ηελ πιεξνθνξία θαη ην επφκελν βήκα είλαη ε δεκηνπξγία 

επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ εθπαίδεπζεο θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ηνπ 

ΗΝΔΠ, κε ηελ αμηνπνίεζε φιεο απηήο ηεο πιεξνθνξίαο. ηελ πεξίπησζε λέσλ Δθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ, ην ΗΝΔΠ νξίδεη εηδηθή επηζηεκνληθή Οκάδα ε νπνία αλαιακβάλεη ηε ζπγγξαθή ηνπ 

Φαθέινπ ρεδηαζκνχ ηεο Δπηκνξθσηηθήο Γξάζεο πνπ απνηειεί ην ελάξην Μάζεζεο. Οη 

εηδηθέο νκάδεο ζπγγξάθνπλ έλα ζελάξην κάζεζεο, ν ιεγφκελνο «θάθεινο ζρεδηαζκνχ», ζηνλ 

νπνίν αλαθέξνληαη εθηφο ησλ άιισλ, αλαιπηηθά νη Θεκαηηθέο Δλφηεηεο, ην πεξηερφκελν ησλ 

ελνηήησλ, πνπ απνηεινχλ ηηο ππνελφηεηεο, νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη ε δηάξθεηά ηνπο. Απφ 
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ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κάζεζεο θηάλνπκε ζην σξνιφγην Πξφγξακκα ηνπ ζεκηλαξίνπ κε ηηο 

ελφηεηεο, ππνελφηεηέο ηνπ. Δηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο εμεηάδνπλ απηφ ην ζελάξην κάζεζεο ην 

νπνίν εγθξίλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα πηζηνπνηείηαη. ιε απηή ε πιεξνθνξία  πεξλάεη ζην 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΔΚΓΓΑ (ΟΠ)  θαη δεκηνπξγείηαη έλα πξφηππν 

ζεκηλάξην γηα θάζε ζελάξην κάζεζεο. 

Σα Learning objects πξνθχπηνπλ θαη ζπλδένληαη κε: 

 Κχξην Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ: Δηδηθή επηζηεκνληθή νκάδα ζπγγξάθεη ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ελαξίνπ κάζεζεο (Κείκελν, Αζθήζεηο, Παξαδείγκαηα 

Δθαξκνγψλ, ζελάξηα εθαξκνγψλ) θαη παξέρεη Pool Δξσηήζεσλ. Οη εξσηήζεηο 

θαηαγξάθνληαη αλά ζεκαηηθή Δλφηεηα, ηχπν Δξψηεζεο, βαζκφ Γπζθνιίαο, ελδεηθηηθφ 

Υξφλν Απάληεζεο. 

ή  

 Πξφζζεην Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ : Παξέρεηαη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

απφ ηνπο εηζεγεηέο (Παξνπζηάζεηο, Αζθήζεηο, Videos) 

 

2. Τινπνίεζε Δπηκνξθσηηθψλ Γξάζεσλ  

a. Καηαξρήλ, νη ελδηαθεξφκελνη/εο  ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα/δξάζε. ηελ πεξίπησζε ηεο Δηζαγσγηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ππνβάιιεηαη ππεξεζηαθφ αίηεκα. 

b. Γίλεηαη επηινγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηνπο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνπο/εο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νκάδα ζηφρν πνπ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεκέλν 

ελάξην κάζεζεο. 

c. ηε ζπλέρεηα, νη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην ζεκηλάξην, είηε δηαδψζεο, είηε 

εμ απνζηάζεσο, είηε ζε κηθηνχ ηχπνπ ζεκηλάξην. 

d. Σέινο, ζπκκεηέρνπλ ζε ηεζη πηζηνπνίεζεο ή παξαδίδνπλ εξγαζίεο, αλάινγα κε ην 

ηη είλαη πξνδηαγεγξακκέλν ζην ζελάξην κάζεζεο. Σν ηεζη πηζηνπνίεζεο βαζίδεηαη 

ζην pool εξσηήζεσλ.  

e. Ο εθπαηδεπφκελνο παίξλεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ online. Παξάιιεια νη νξγαληθέο 

κνλάδεο Δθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα πάξνπλ ην Ηζηνξηθφ Δθπαίδεπζεο ησλ 

Τπαιιήισλ ηνπο αλαιπηηθά αλά ζεκαηηθή ελφηεηα. 

ηελ πινπνίεζε ησλ Δπηκνξθσηηθψλ Γξάζεσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην online κεηξψν 

εηζεγεηψλ. Οη ππνςήθηνη εηζεγεηέο θάλνπλ αίηεζε έληαμεο ζην κεηξψν εηζεγεηψλ ηνπ 

ΔΚΓΓΑ. Ζ ηαπηνπνίεζε ηνπ αηηνχληα γίλεηαη κε ρξήζε ηνπ web service ηεο ΑΑΓΔ, κε ηελ 
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νπνία ππάξρεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Παξάιιεια κε ηελ ΑΑΓΔ, ππάξρεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε 

ηελ απνγξαθή θαη ιακβάλεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ εηζεγεηή, αλ είλαη δεκφζηνο 

ππάιιεινο ή φρη.  

 

3. Αμηνιφγεζε –Απνηίκεζε Δπηκνξθσηηθψλ Γξάζεσλ  

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ επηκνξθσηηθή δξάζε ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ θαη, 2 κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο, κπνξνχλ λα θάλνπλ απνηίκεζε. Ζ 

αμηνιφγεζε είλαη απηή πνπ ηξνθνδνηεί  ηελ Γηεξεχλεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ ηεο 

επφκελεο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ ηνπ ΗΝΔΠ. 

 

Δηθφλα 32 Τπεξεζίεο ΗΝΔΠ 

8.2. Γηαιεηηνπξγηθόηεηα πνπ έρεη επηηεπρζεί ζην ΟΠ ηνπ ΗΝΔΠ  

 Απζεληηθνπνίεζε κέζσ taxis 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην ζχζηεκα ηεο « Απνγξαθήο» 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε φινπο ηνπο Φνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ 

παξνρή ηνπ Ηζηνξηθνχ Δθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπο 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην ΟΠ Δξγφξακα ζηα πιαίζηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

8.3. Πξνβιεκαηηζκνί 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα απφ ην ΟΠ ζε Moodle θαη ζε Slidewiki κε ηππνπνηεκέλα παθέηα scorm. 
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 πιινγή, Οξγάλσζε θαη αμηνπνίεζε Πξφζζεηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Δπηθαηξνπνίεζε Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ. 

 

9. ΥΔΓΗΑΜΟ, ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΑ ΑΝΟΗΚΣΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ. ΜΗΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Νίθνο Σδηκόπνπινο, Δζληθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο ηεο δξάζεο eTwinning, Γεώξγηνο Απγέξεο, 

ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ. Κπθιάδσλ 

9.1. Δπηζθόπεζε 

Αξρή ηεο επηκφξθσζεο είλαη ε επειημία θαη ε παξαδνρή φηη νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιάδνπλ 

κέζα ζην ρξφλν. Ζ βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ δηαπίζησζε απηή 

επαλέξρεηαη ζπλερψο ζε κειέηεο, έξεπλεο, ζρέδηα θαη πξαθηηθέο βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο. H 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί κεηαζρεκαηίδνπλ ζπλερψο 

ηελ πξαθηηθή ηνπο κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο 

επηκφξθσζεο. 

Ζ  Δζληθή ηξαηεγηθή,  απαηηεί ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, 

πνπ επηηξέπεη ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ ηα νπνία  αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηά, θαη ελζαξξχλεη ηε ρξήζε κεζφδσλ, φπσο ε εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, νη 

νπνίεο  επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ρσξίο ηελ παξαθψιπζε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ηνπο. Παξάιιεια, θαηαγξάθεηαη ε αλάγθε γηα αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, αιιά θαη ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο σθεινχκελνπο.  

πλνπηηθά, νη ζηφρνη ηεο επηκφξθσζεο εθηείλνληαη ζε ηξία επίπεδα (ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ 

ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΗΓΔΗΑ ΠΟΡΗΜΑΣΑ, 27 Μαΐνπ 2016):  

a. πξνζσπηθή αλάπηπμε–αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ελδπλάκσζε, 

ελίζρπζε ηεο απην-εθηίκεζεο θαη αίζζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

b. επαγγεικαηηθή αλάπηπμε –δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, εκβάζπλζε ηεο 

γλψζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη εκβάζπλζε ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα. Αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ λα κεηαζρεκαηίδεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε ζε ζρνιηθή γλψζε γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο ηάμεο.  
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c. θνηλσληθή αλάπηπμε—ελζσκάησζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, 

ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ελεξγφ κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

χκθσλα κε ην πφξηζκα δηαιφγνπ γηα ηελ παηδεία πξνηείλνληαη δχν κνξθέο επηκφξθσζεο: ε κηα ζα 

βαζηζηεί ζηε δεκηνπξγία Κνηλνηήησλ Μάζεζεο θαη Πξαθηηθήο θαη ζα αθνινπζεζεί κηα κηθηή 

κεζνδνινγία εμ απνζηάζεσο (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε) θαη ε δεχηεξε ζα εθηπιίζζεηαη ζην επίπεδν 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή κηαο νκάδαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ο ηξφπνο δεκηνπξγίαο ησλ Κνηλνηήησλ 

Μάζεζεο θαη Πξαθηηθήο είλαη αληίζηνηρνο κε απηφλ ηεο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο. 

Δλζαξξχλνληαη πνιιαπιέο κνξθέο επηκφξθσζεο. πζηήλεηαη κηα ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ φπνησλ 

κνξθψλ επηκφξθσζεο θαη κηα πηινηηθή εθαξκνγή πξηλ γεληθεπηεί ην ζρήκα ζπλερηδφκελεο 

επηκφξθσζεο (ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΗΓΔΗΑ ΠΟΡΗΜΑΣΑ, 27 

Μαΐνπ 2016). 

Οη δξάζεηο ζα αθνξνχλ εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελψ ε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα (επηκφξθσζεο, ελίζρπζεο θιπ.) ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα θαηαγξαθή  ησλ 

αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ κπνξεί λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιιφγνπο ησλ δηδαζθφλησλ 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο. 

Θα πξέπεη επίζεο λα γίλεη κηα ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ππαξρφλησλ  απνζεηεξίσλ θαη γεληθά 

ησλ πθηζηακέλσλ πφξσλ ςεθηαθνχ πιηθνχ φπσο ην θσηφδελδξν, ην e-yliko, ν Αίζσπνο θαη ε 

Ηθηγέλεηα, αθφκε θαη ησλ κηθξν-απνζεηεξίσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί αλά 

ηελ Διιάδα.  

Σν κνληέιν επηκφξθσζεο πεξηιακβάλεη ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία κε ηελ ππνζηήξημε 

επηκνξθσηψλ - βαζκνινγεηψλ. Οη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη: 

H ελδεδεηγκέλε επηκφξθσζε πεξηιακβάλεη ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία κε ηελ ππνζηήξημε 

επηκνξθσηψλ - βαζκνινγεηψλ. Δίλαη θαηάιιειε γηα επηκνξθψζεηο εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ζε εμεηδηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα, φπσο π.ρ. ηελ επηκφξθσζε ππεπζχλσλ 

εξγαζηεξίσλ ΔΠΔΖΤ, ηελ επηκφξθσζε ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ΔΛ/ΛΑΚ (π.ρ. Ubuntu) θ.α. 

Οη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη: 

a. Υξήζε Moodle LMS γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ πιηθνχ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αζχγρξνλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ  

b. Virtual Machines γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηκνξθνχκελσλ.  

c. χγρξνλεο ζπλαληήζεηο κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο BigBlueButton (BBB) 

 

d. χγρξνλεο ζπλαληήζεηο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν OpenSim κε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
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a. Υξήζε Moodle LMS
i
  

H ρξήζε ηνπ Moodle σο ζχζηεκα Γηαρείξηζεο ησλ καζεκάησλ γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ πιηθνχ θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ αζχγρξνλσλ δξαζηεξηνηήησλ κε πηζαλή ελζσκάησζε θαη άιισλ ζχγρξνλσλ 

εξγαιείσλ. ηελ πιαηθφξκα Moodle ζα νξγαλσζνχλ νη δηαθνξεηηθνί θχθινη ζεκηλαξίσλ θαη ζα 

αλαξηεζεί φιν ην πιηθφ ηνπ ζεκηλαξίνπ, φπσο επίζεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πινπνηήζνπλ νη 

επηκνξθνχκελνη. Σν πιηθφ ζα πεξηιακβάλεη:  

o Video tutorials, ηα νπνία ζα παξνπζηάδνπλ ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ 

νη επηκνξθνχκελνη  

o πλδέζκνπο πξνο ινγηζκηθά ή ππεξεζίεο, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

επηκνξθνχκελνη 

o Δπηπιένλ πιηθφ, ζε κνξθή pdf, ηζηνζειίδαο ή παξνπζίαζεο γηα επηπιένλ εκβάζπλζε ζην 

αληηθείκελν 

o Γξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο θαη ζα 

βαζκνινγεζνχλ απφ ηνπο βαζκνινγεηέο – επηκνξθσηέο 

Ζ παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ ζα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ κέζσ ρξήζεο video (screencast) αιιά θαη κέζσ 

πνιπκεζηθνχ θεηκέλνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

πιαίζηα (π.ρ. 1 εβδνκάδαο) θαη νη βαζκνινγεηέο ζα δίλνπλ feedback γηα ηα ιάζε, ηηο παξαιείςεηο ή 

ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Ο ξφινο ησλ βαζκνινγεηψλ  - εκςπρσηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ επηηπρία ηνπ κνληέινπ. 

Δθηφο απφ ηελ βαζκνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ζα 

ιεηηνπξγνχλ σο εκςπρσηέο θαη ζα έρνπλ ζπρλή επηθνηλσλία κε ηνπο επηκνξθνχκελνχο ηνπο κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο. Δίλαη νη πξψηνη πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο νκάδαο ε νπνία ζα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά κε ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο πάλσ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο επίζεο δίλνληαο 

βνήζεηα ζηνπο ππφινηπνπο επηκνξθνχκελνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο (CoP) κε ελεξγά κέιε. 

 

b. Virtual Machines  

Virtual Machines  γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηκνξθνχκελσλ 

Ζ θαηλνηνκία ηνπ κνληέινπ, θαη απηφ πνπ ηνπ δίλεη ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ 

κνξθψλ επηκφξθσζεο, είλαη ε ρξήζε ησλ εηθνληθψλ κεραλψλ (Virtual Machines - VM). Με ηελ 

ρξήζε ησλ VM έρνπκε ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα: 

 Ο θάζε επηκνξθνχκελνο δνπιεχεη πάλσ ζε δηθφ ηνπ PC ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 
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 Έρνπκε ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ κεραλήκαηνο θαη κπνξνχκε γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν 

λα παξέρνπκε δηαθνξεηηθφ VM. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα παξέρνπκε έλα PC γεκάην 

θαθφβνπια πξνγξάκκαηα 

 ινη νη επηκνξθνχκελνη μεθηλνχλ απφ θνηλή βάζε, θαη δελ εμαξηφκαζηε απφ ην πιηθφ 

(ππνινγηζηή) πνπ θαηέρεη ν θάζε επηκνξθνχκελνο 

 Ζ πξφζβαζε ζηα VM γίλεηαη κέζσ browser νπφηε είλαη Platform independent θαη ζα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ππνινγηζηή ή ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ επηκνξθνχκελνπ 

 Γπλαηφηεηα λα πξνζνκνηψζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ελφο ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ (κε ή ρσξίο domain 

controller), θάηη πνπ ζα ήηαλ ζρεδφλ αδχλαηνλ αιιηψο 

 Γπλαηφηεηα επίδεημεο δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (Windows, Ubuntu, Windows 

Server), φπσο επίζεο θαη δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο (format θιπ) 

Ζ ζχλδεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ Virtual Machines ζα γίλεηαη απφ ηνλ επηκνξθνχκελν κέζα απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ Moodle. Ο επηκνξθνχκελνο ζα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, επαλαθέξεη θαη λα ζπλδεζεί 

ζην δηθφ ηνπ VM ρξεζηκνπνηψληαο έλα πνιχ απιφ Web interface. 

 

c. χγρξνλεο ηειεδηαζθέςεηο κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο BigBlueButton (BBB).  

Οη ηειεδηαζθέςεηο ζα είλαη ππνρξεσηηθέο θαη ζα γίλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο ψξεο. Βνεζνχλ ζηελ 

γλσξηκία θαη ηελ πην πξνζσπηθή επαθή κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ αιιά θαη ηνπ βαζκνινγεηή. Ο 

ζθνπφο ηνπο ζα είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ θιίκαηνο νκάδαο - θνηλφηεηαο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε απφ 

ηνπο επηκνξθνχκελνπο. Γελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ηελ παξνπζίαζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ αιιά γηα ζπδήηεζε πάλσ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη γηα 

παξνπζίαζε θάπνησλ επηιεγκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Κάζε επηκνξθσηήο ζα ηειεδηαζθέπηεηαη κε ηνπο 

επηκνξθνχκελνπο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ. 

 

d. χγρξνλεο ζπλαληήζεηο- Δηθνληθνί Κφζκνη - OpenSim 

Ζ ζπλήζεο κνξθή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απηή ηε ζηηγκή είλαη ε δεκηνπξγία webinars ζηα 

νπνία νη εθπαηδεπφκελνη εξγάδνληαη αηνκηθά, κφλνη ηνπο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ βίληεν ή ηνπ 

θεηκέλνπ. Απηή ε κνξθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο έρεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα (π.ρ. έιιεηςε 

δηαδξαζηηθφηεηαο). Ζ ρξήζε ησλ Δηθνληθψλ Κφζκσλ αληηκεησπίδεη επηηπρψο κεξηθά απφ απηά κε ηε 

δεκηνπξγία νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

• Γηαδξαζηηθφηεηα 

Έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηκνξθνχκελνη ζηελ παξαπάλσ κνξθή ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο,  είλαη ην επίπεδν θαη ην είδνο ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο. Ζ έιιεηςε ηεο 
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πξφζσπν κε πξφζσπν αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ επηκνξθνχκελσλ, θαζεγεηψλ θαη άιισλ 

ζπλαδέιθσλ κπνξεί λα είλαη πξνβιεκαηηθή γηα αξράξηνπο ρξήζηεο ζε πεξηβάιινληα εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

• Γέζκεπζε 

ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, νη επηκνξθνχκελνη ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ αθνζησκέλνη - 

πξνζεισκέλνη ζηνλ ζηφρν ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα ηελ νινθιεξψζνπλ. ε έλα 

παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ ηάμεο, πθίζηαηαη έλα νξηζκέλν επίπεδν θνηλσληθήο πίεζεο: ν 

επηκνξθσηήο θαη νη άιινη επηκνξθνχκελνη πεξηκέλνπλ θάζε ζπλάδειθφ ηνπο λα παξαζηεί 

ζηελ ηάμε θάζε εβδνκάδα, λα νινθιεξψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο 

ηνπ επηκνξθσηή θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε νκαδηθέο εξγαζίεο. Απηή ε θνηλσληθή πίεζε 

είλαη παξνχζα θαη ζηα εηθνληθά πεξηβάιινληα θφζκν, αιιά είλαη απνχζα ζε άιινπο ηχπνπο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Σα εηθνληθά πεξηβάιινληα (VWs) έρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ 

κε ζεηηθφ ηξφπν ηελ εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 Ζ ρξήζε ηεο VW παξέρεη κηα δηαηζζεηηθή ζχγρξνλε πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαζθαιία απφ 

απφζηαζε κε ηε ρξήζε ησλ avatars. ε ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο ΠΔΜ (φπσο Moodle), 

ηα VW κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο ππνζηήξημεο, φπσο VoIP θαη 

IM, καδί κε ηα avatars, ψζηε λα πξνζνκνηψλνπλ εθπαίδεπζε ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. 

 Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ δηεπθνιχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ηε 

δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Γίλεηαη εθηεηακέλε ρξήζε 

ηερληθψλ παηγλίσλ ζε κία ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, 

δξαζηεξηφηεηεο κε πξνζνκνηψζεηο, παηρλίδηα ξφισλ, brainstorming θαη ζπδήηεζε. 

 Έλα άιιν κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ VWs είλαη ε ελζάξθσζε ηνπ ρξήζηε. Οη ρξήζηεο δελ 

είλαη απιψο ζεαηέο ηνπ εηθνληθνχ ρψξνπ, αιιά ππάξρνπλ κέζα ζε απηφ σο avatars, θαη ε 

θίλεζε θαη νη δξάζεηο ηνπο είλαη παξαηεξήζηκα απφ άιινπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ επηηξέπεη δηάθνξεο κνξθέο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ. Ζ εκθάληζε, ε θίλεζή θαη ε έθθξαζή ηνπο κπνξεί ζπλήζσο 

λα ηξνπνπνηεζεί γηα λα εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ρξήζηε, ή αθφκα θαη γηα λα 

ππνδειψζεη ην ξφιν ηνπ ρξήζηε ζε κηα νκάδα ζπλεξγαδφκελσλ. ιεο απηέο νη ηθαλφηεηεο 

είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ πνηφηεηα ηεο απνκαθξπζκέλεο επηθνηλσλίαο θαη ζπληνληζκνχ κηαο 

νκάδαο. 



 

Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο  

 

 

    Σελίδα  79 

9.2. Αξρέο Αλάπηπμεο γηα ην Φεθηαθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηερόκελν θαη ηα 

πζηήκαηα Γηάζεζεο θαη Αμηνπνίεζήο ηνπ 

Με θεληξηθφ ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο θαη δηαρξνληθήο βησζηκφηεηαο:  

α) ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ,  

β) ησλ πξνο αλάπηπμε ππεξεζηψλ – θαη ησλ ππνθείκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ - δηάζεζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ,  

θαη επηκέξνπο ζηφρν ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηα ελ ιφγσ πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ κηα ζεηξά απφ νδεγίεο, πξνδηαγξαθέο θαη αλνηθηά πξφηππα. 

ια ηα έξγα κε θνξέα ιεηηνπξγίαο ή/θαη δηθαηνχρν ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζε αλάπηπμε ςεθηαθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζρεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ 

δηάζεζήο ηνπ, πινπνηνχληαη κε ηηο παξαθάησ αξρέο : 

 πκκφξθσζε κε ην Διιεληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

φπσο ηζρχεη. 

 πκκφξθσζε κε Αλνηθηά Πξφηππα επηθνηλσλίαο, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, κεηαδεδνκέλσλ θαη 

δεδνκέλσλ.   

 Αλνηθηή δηάζεζε δεκφζηαο πιεξνθνξίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαδεδνκέλσλ θαη 

δεδνκέλσλ), ρσξίο πεξηνξηζκνχο, θαη φπνπ είλαη εθηθηφ κέζσ αλνηρηήο πξνο φινπο 

πξνγξακκαηηζηηθήο δηεπαθήο REST θαη κε ηε ρξήζε αλνηθηψλ θαη πξφζθνξσλ γηα 

επεμεξγαζία πξνηχπσλ παξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ (π.ρ. JSON, XML)  θαη ζχκθσλα κε ην 

Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/Α’), φπσο ηζρχεη. 

 Σν ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πνπ αλαπηχζζεηαη ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε 

κεηαδεδνκέλα ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα. Γηα ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ην πξνθίι εθαξκνγήο (Application Profile) 

―IEEE LOM-GR Photodentro AP‖
55

, θαζψο θαη ηα ιεμηιφγηα θαη ζεκαηηθέο ηαμηλνκίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπγθνκηδή ηνπ θαη ε δηάζεζή ηνπ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κέζα απφ ηνλ Δζληθφ πζζσξεπηή Δθπαηδεπηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε  «Φσηφδεληξν»
56

. 

                                                           

55
 http://photodentro.edu.gr 

56
 http://photodentro.edu.gr 

http://photodentro.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/
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Δηδηθφηεξα, νη θνξείο πνπ αλαπηχζζνπλ λέα ιεμηιφγηα ή λέεο ζεκαηηθέο ηαμηλνκίεο γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα αηηηνινγνχλ αλαιπηηθά ηελ 

αλαγθαηφηεηά ηνπο, αθνχ έρνπλ εμαληιήζεη ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ή 

επέθηαζεο πθηζηάκελσλ ζρεηηθψλ δνκψλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχλ ηα λέα 

ιεμηιφγηα ή λέεο ζεκαηηθέο ηαμηλνκίεο ζην θαηάιιειν ππνζχζηεκα ηεθκεξίσζεο Photodentro 

Vocabulary Bank
57

 .  

 ια ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη γηα δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ην δηεζλέο πξφηππν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο Open 

Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), v2.0.
58

. 

 Κάζε κνλάδα αλνηθηνχ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ (αλνηθηήο πξφζβαζεο) ζα 

πξέπεη λα δεηθηνδνηείηαη κε έλα κφληκν θαη κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ. Δπηπιένλ, εθφζνλ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα online αλαπαξαγσγήο ηνπ, ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ην κφληκν θαη 

κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ γηα ηελ απεπζείαο αλαπαξαγσγή ηνπ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

έληαμή ηνπ ζε άιια ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Χο ζχζηεκα απφδνζεο κφληκνπ θαη 

κνλαδηθνχ αλαγλσξηζηηθνχ πξνηείλεηαη ην Handle system
59

, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

European Persistent Identifiers Consortium
60

. 

 Οη εθαξκνγέο (apps) πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ζρνιηθή ρξήζε είλαη ζθφπηκν λα αθνινπζνχλ 

ηελ πξνγξακκαηηζηηθή επαθή REST (REST API)
61

 0ηεο Φεθηαθήο Δθπαηδεπηηθήο 

Πιαηθφξκαο ―e-me‖
62

 , ψζηε λα κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε απηή. 

 Σν δηαδξαζηηθφ ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ζπζηήλεηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο 

πξνδηαγξαθήο xAPI (Experience API)
63

, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ 

δηάδξαζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ην πεξηερφκελν ζε ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο καζεζηαθψλ 

δξάζεσλ (Learning Record Stores), εθφζνλ απηφ απαηηείηαη. 

                                                           

57
 http://gnosis.dschool.edu.gr/voc/ 

58
 http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html 

59
 http://www.handle.net 

60
 http://www.pidconsortium.eu 

61
 http://git.dschool.edu.gr/eme/docs 

62
 https://e-me.edu.gr 

63
 https://github.com/adlnet/xAPI-Spec 
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 ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε δηαπίζηεπζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ή ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηείηαη ν κεραληζκφο Single-Sign-On (SSO), κέζσ ησλ πινπνηήζεσλ ηνπ Παλειιήληνπ 

ρνιηθνχ Γηθηχνπ
64

 ή ησλ Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ
65

. 

 Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηερλνινγίεο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ online αλαπαξαγσγή ηνπο, ρσξίο ηε ρξήζε 

εηδηθψλ πξνζζέησλ (π.ρ. Flash plugin, Java plugin, ActiveX, θιπ). Ζ απαίηεζε απηή ηζρχεη 

θαη γηα πεξηερφκελν πνιπκεζηθνχ ηχπνπ, π.ρ. βίληεν, ήρνο. ε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο 

επηινγήο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαηάιιεια ε ζρεηηθή αλαγθαηφηεηα.  

 Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πξνο αλάπηπμε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζα πξέπεη 

λα αθνινπζνχληαη πξνθαζνξηζκέλεο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο, νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο θαη λα 

αμηνπνηνχληαη πθηζηάκελα ζπζηήκαηα: 

 Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ βίληεν, ζπζηήλεηαη ε αλάιπζε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 720p.  

 Γηα ηα καζεζηαθά αληηθείκελα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ζπζηήλεηαη λα αθνινπζνχληαη 

νη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην «Φσηφδεληξν LOR»
66

. 

 Γηα εθπαηδεπηηθά/δηδαθηηθά ζελάξηα, ζπζηήλνληαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχληαη 

ζηελ Πιαηθφξκα «Αίζσπνο» (Μεζνδνινγία ζρεδίαζεο θαη δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ 

δηαδξαζηηθψλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ: http://aesop.iep.edu.gr/node/17125) 0 

 Γηα πξνζβάζηκν εθπαηδεπηηθφ θαη επνπηηθφ πιηθφ γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο (ρεδη@δσ 

γηα φινπο: http://prosvasimo.gr/el/ 0, http://opencourses.gunet.gr/courses/OCGU103/  0). 

 Γηα Φεθηαθά Μαζήκαηα ζπζηήλεηαη λα αθνινπζεζνχλ νη πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο πνπ 

είλαη δηαζέζηκεο ζην http://opencourses.gunet.gr/ 0. 

 Σν ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη ηα ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη ή πξνζαξκφδνληαη ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ζχγρξνλεο αλνηρηέο ηερλνινγίεο 

θαη πξφηππα ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ θαη λα έρνπλ πξνζαξκφζηκε δηεπαθή ρξήζεο ψζηε λα 

είλαη ιεηηνπξγηθά ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο φπσο Ζ/Τ, tablet, smartphone (Responsive Web 

Design).  

                                                           

64
 https://sso.sch.gr 

65
 https://aai.grnet.gr/ 

66
 http://photodentro.edu.gr/lor 
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 Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ άηνκα κε αλαπεξία 

(ΑΜΔΑ). Γηα ην ζθνπφ απηφ, γηα ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν – εηδηθά γηα πεξηερφκελν πνπ 

αλαπηχζζεηαη εμ αξρήο – ζπζηήλεηαη λα είλαη πξνζβάζηκν απφ ΑΜΔΑ, ελψ γηα ηηο δηεπαθέο 

ηειηθνχ ρξήζηε ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα πιεξείηαη ε πξνδηαγξαθή WCAG 

2.0 επηπέδνπ AA
67

. 

 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ε απφδνζε «ζεκάησλ αλαγλψξηζεο» (badges) γηα ηε 

ρξήζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνδηαγξαθή Open Badges
68

. 

 Γηα αλάπηπμε Φεθηαθψλ Απνζεηεξίσλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη δηάζεζε Μαζεζηαθψλ 

Αληηθείκελσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ζπλίζηαηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «Απνζεηήξην Φσηφδεληξν» (δηάζεζε SaaS ή ηνπηθή 

εγθαηάζηαζε). 

 Γηα αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο καζεκάησλ (learning management systems) ή 

ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα, ζπλίζηαηαη ε δηεξεχλεζε ηεο αμηνπνίεζεο 

θάπνηαο απφ ηηο πθηζηάκελεο πιαηθφξκεο πνπ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη  ην ΤΠΠΔΘ φπσο ηα 

Open eClass
69

, Open Delos
70

, e-me
71

, ή άιιεο αλνηθηνχ θψδηθα, π.ρ., Moodle
72

, edX θ.α. 

 Σν ςεθηαθφ πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη θαη ρξεκαηνδνηείηαη 100% απφ δεκφζηνπο πφξνπο ζα 

πξέπεη λα δηαηίζεηαη κε αλνηρηή άδεηα CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-NC-SA ή 

Public Domain. Τθηζηάκελν πεξηερφκελν ζα δηαηίζεηαη κε ηηο πθηζηάκελεο άδεηεο ρξήζεηο. 
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10. ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ & ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΤΓΓΡΑΦΖ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΖΝ 

ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Θενθάλεο Οξθαλνπδάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΘΔΣ ΔΑΠ, Γηεπζπληήο  Δξγαζηεξίνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ & Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο ΔΔΤΔΜ/ΔΑΠ , Υξηζηόθνξνο 

Καξαρξήζηνο Πξντζηάκελνο Σνκέα Γεκηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθώλ Μαζεκάησλ 

ΔΔΤΔΜ/ΔΑΠ 

10.1. Νέα Π ηνπ ΔΑΠ κε ςεθηαθό δηαδξαζηηθό πεξηερόκελν  

Σα λέα ΠΜ ηνπ ΔΑΠ είλαη νξγαλσκέλα ζε εμακεληαίεο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο θαη βάζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο είλαη νη επξσπατθέο πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS. Σα ΠΜ απηά πξνζθέξνληαη 

ςεθηαθά ζηε λέα πιαηθφξκα courses.eap.gr θαη αθνινπζνχλ ηηο πην ζχγρξνλεο αξρέο δηαδξαζηηθήο 

θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ:  

 Δμακεληαίεο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο: Γηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ θαζηεξσκέλν ηξφπν δηεμαγσγήο 

Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ κε επέιηθην ζχζηεκα. 

 Δηζαγσγή ΣΖΛΔ-Ο: Γπλαηφηεηα νη θνηηεηέο λα ζπνπδάδνπλ πιήξσο εμ απνζηάζεσο. 

 Νέεο παηδαγσγηθέο θαη ηερληθέο ιχζεηο παξνρήο εθπαίδεπζεο: Υξήζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ 

θαη εξγαιείσλ κάζεζεο. 

 Νένη ηξφπνη αμηνιφγεζεο: Αμηνιφγεζε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ, ζεκαηηθέο ρσξίο εμεηάζεηο. 

 Φεθηαθφ, δηαδξαζηηθφ πιηθφ: Παξνρή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ θνηηεηψλ γηα ζπκκεηνρή. 

 Νένη ηξφπνη ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ: Δηζαγσγή ησλ ΔΠ ζε ζχγρξνλε επηθνηλσλία θαη 

κε ηνπο θνηηεηέο. 

 Υξήζε απνθιεηζηηθά ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ εθπαηδεπηηθήο 

πιαηθφξκαο. 

file:///C:/Users/mermar/AppData/Local/Temp/courses.eap.gr
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Δηθφλα 33 ΔΑΠ κε ςεθηαθφ δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν 

 

ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: 

 Πξνηππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ρξήζε δηεζλψλ πξνηχπσλ. 

 Αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ νδεγψλ θαη παξαδεηγκάησλ γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο θαη 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ΘΔ. 

 Δθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη κεζνδνινγηψλ ηεο αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο θαη επηθαηξνπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Οξζή εθαξκνγή θαη έιεγρνο ηεο ζπλέπεηαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη αμηνιφγεζεο. 

 Αλάπηπμε αλαιπηηθψλ νδεγψλ κειέηεο θνηηεηψλ γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Αλάπηπμε αλαιπηηθψλ νδεγψλ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ κειψλ ΔΠ 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

 Αλάπηπμε αλαιπηηθψλ νδεγψλ ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο θαη εθηέιεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

πκπεξαζκαηηθά:  

 Οη ελήιηθεο θνηηεηέο/ηξηεο ζπζρεηίδνπλ ηηο λέεο γλψζεηο κε πξνυπάξρνπζεο δηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο. πλδένπλ ηε κάζεζε κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο - βάζεη ηεο εηδίθεπζήο 

Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο 

Ψθφιακό, 
διαδραςτικό υλικό

Παροχι 
εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ που 
κεντρίηει το 

ενδιαφζρον των 
φοιτθτϊν για 
ςυμμετοχι, 
προςκικθ 

ατομικϊν ι 
ομαδικϊν 

δραςτθριοτιτων

Ειςαγωγι ΤΗΛΕ-
ΟΣΣ

Δυνατότθτα οι 
φοιτθτζσ να 
ςπουδάηουν 
πλιρωσ εξ 

αποςτάςεωσ

Νζεσ παιδαγωγικζσ 
και τεχνικζσ λφςεισ 

παροχισ 
εκπαίδευςθσ

Χριςθ ςφγχρονων 
ςυςτθμάτων και 

εργαλείων 
μάκθςθσ

Νζοι τρόποι 
υποςτιριξθσ και 
αξιολόγθςθσ των 

φοιτθτών

Ειςαγωγι των ΕΠ 
ςε ςφγχρονθ 

επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ και 

ΜΠ χωρίσ 
εξετάςεισ 

(αξιολόγθςθ μζςω 
εργαςιϊν και 

εβδομαδιαίων 
δραςτθριοτιτων
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ηνπο - θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ψζηε λα νδεγνχληαη ζε πην 

απνηειεζκαηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο.  

 Πξνάγεηαη έλα κνληέιν κάζεζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν νη θνηηεηέο/ηξηεο, 

ζπκβνπιεπφκελνη/εο ηνπο νδεγνχο κειέηεο θαη ηηο ζπζηάζεηο πνπ ηνπο παξέρνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα, έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (π.ρ. θαιχηεξν 

έιεγρν σο πξνο ην πεξηερφκελν, ην ξπζκφ θαη ην ρξφλν κάζεζεο ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ην 

καζεζηαθφ ηνπο πξνθίι).  

 Γίλεηαη έκθαζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ψζηε νη θνηηεηέο/ηξηεο λα αμηνινγνχλ θαηά 

πφζν επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη πνπ έζεζαλ.  

 Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππνβνεζνχλ ηε κάζεζε θαζψο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο θνηηεηέο λα εθαξκφδνπλ ζπζηεκαηηθά θαη ζηελ πξάμε ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ 

απνθνκίδνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ζηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο ζεκαηνινγίαο. Δπηπιένλ, παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αμηνινγνχλ νη ίδηνη ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο ηνπο.  

 Ζ κάζεζε είλαη εμαηνκηθεπκέλε, εληζρχεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηαο θαη εληζρχεηαη ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή-ζπκβνχινπ (π.ρ. 

θαζνδεγεί, ζπκβνπιεχεη θαη ππνζηεξίδεη ηνλ θνηηεηή, παξέρνληαο ζπζηεκαηηθά 

αλαηξνθνδφηεζε θαη αλάδξαζε θαηά ηε καζεζηαθή πνξεία ησλ θνηηεηψλ).  

 Παξέρεηαη απμεκέλε πξφζβαζε ζε ςεθηαθή επηθαηξνπνηεκέλε βηβιηνγξαθία. Δπηπιένλ, ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν δηαηίζεηαη ζε πνηθηιία κνξθψλ ψζηε λα θαιχπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θάζε θνηηεηή π.ρ. δηαδξαζηηθνχ ινγηζκηθνχ,  νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ.  

 

Δκπιεθφκελεο Οκάδεο-Ρφινη 

Οη εκπιεθφκελεο νκάδεο-ξφινη πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε ελφο Π δηακνξθψλνληαη σο εμήο:  

 Οκάδα Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: απνηειείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αθαδεκατθήο Δπνπηείαο 

θαη ζπλεξγάηεο ηνπο, εηδηθνχο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ εθάζηνηε Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ. Ζ Οκάδα Π είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ.  

 Οκάδα Δηδηθψλ ζηα Γλσζηηθά Αληηθείκελα (ΔΓΑ): Έξγν ηεο νκάδαο είλαη ε δεκηνπξγία, 

θαηά ηε θάζε αλάπηπμεο θαη πξψηεο πξνζθνξάο ηνπ Π, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

πεξηερνκέλνπ κε ηε κνξθή ελφο νινθιεξσκέλνπ Φεθηαθνχ Οδεγνχ Μειέηεο (ΦΟΜ), εθφζνλ 

σο θχξην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ επηιεγνχλ απφ ηηο ΑΔΔ εκπνξηθά δηαζέζηκνη ηφκνη πνπ δελ 

αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔμΑΔ ή απνζπάζκαηα απηψλ. Αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ησλ ΘΔ, νξγαλσκέλσλ ζε 
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γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζε εβδνκάδεο/ελφηεηεο κειέηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπληειεζηέο επνπηείαο ηνπ Π  

 Οκάδα Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδφκελεο Μάζεζεο (ΣΤΜ): Έξγν ηεο νκάδαο απνηειεί ε 

δηακφξθσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ 

ΔΔΤΔΜ θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη εθαξκνδφκελεο εθπαηδεπηηθέο κεζνδνινγίεο. Ζ 

νκάδα ζπκκεηέρεη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη επίβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν πξνο ηελ άιιεο 

νκάδεο θαη ηνπο ΔΓΑ. Δπηπιένλ, έξγν ηεο νκάδαο απνηειεί ή κειέηε, ζρεδηαζκφο θαη 

δεκηνπξγία πξνηχπσλ θαη νδεγψλ γηα ηελ αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπο θαη ηελ πηζηνπνίεζε 

απηνχ, αμηνπνηψληαο δηεζλή πξφηππα θαη ηππνινγίεο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

 Οκάδα Φεθηαθήο Οινθιήξσζεο (ΦΖΦΟ): Αλαιακβάλεη ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηελ πιαηθφξκα ε νπνία ζα πξνζθέξεηαη. 

Παξάιιεια, αζρνιείηαη κε ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, δνθηκήο θαη αμηνιφγεζεο πάλσ ζε ζέκαηα 

αλάπηπμεο πιηθνχ, κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ παξνρήο ηνπ κέζσ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ. πλεξγάδεηαη άκεζα κε ηηο άιιεο νκάδεο, θαζψο ηνπο παξέρεη ηηο ηερλνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ιχζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Δηθφλα 34 ΔΑΠ κε ςεθηαθφ δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν 

 

ρεδηαζκφο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο (ΘΔ): 

Επιτροπι Ακαδθμαϊκισ 
Εποπτείασ

Τπεφκυνθ για το ςχεδιαςμό 

του Π (Θεματικζσ Ενότθτεσ, 

γνωςτικά αντικείμενα, 

μακθςιακά αποτελζςματα, 

εκπαιδευτικό υλικό)

Ομάδα Σχεδιαςμοφ 
Ακαδθμαϊκοφ Περιεχομζνου 

Ειδικοί των εκάςτοτε 
επιςτθμονικϊν πεδίων, 

υπεφκυνοι για τθν ανάπτυξθ 
εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου 

και τον ςχεδιαςμό 
διεπιδραςτικϊν 
δραςτθριοτιτων

Ομάδα Τεχνολογικά 
Υποςτθριηόμενθσ Μάκθςθσ 

Τπεφκυνθ για τθ δθμιουργία και 

ρφκμιςθ προτφπων 

εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ και 

για τθ δθμιουργία οδθγϊν 

υποςτιριξθσ τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ

Ομάδα Ψθφιακισ 
Ολοκλιρωςθσ

Τπεφκυνθ για τθν 

ψθφιοποίθςθ του 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν 

ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν 

εφαρμογϊν και τθν επιλογι 

κατάλλθλων τεχνολογικϊν 

εργαλείων



 

Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο  

 

 

    Σελίδα  87 

Κάζε ΘΔ πεξηιακβάλεη 14 Δβδνκάδεο Μειέηεο (ΔΜ). Γηα θάζε εβδνκάδα κειέηεο δίλεηαη: 

 Θέκα 

 Πεξηγξαθή ηεο εβδνκάδαο 

 Πξνζδνθψκελα Απνηειέζκαηα 

 Έλλνηεο-Κιεηδηά 

Κάζε εβδνκάδα κειέηεο πεξηέρεη: 

 Τιηθφ Βάζεο 

 Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

 Πεγέο/Βηβιηνγξαθία/πλνδεπηηθφ Τιηθφ 

 Πξναηξεηηθφ Τιηθφ Μειέηεο 

 Οπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 

 

Δηθφλα 35 Γνκή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

Γηα θάζε εβδνκάδα ππνδεηθλχεηαη (π.ρ. ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο, ελφηεηεο ή θεθάιαηα) ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ (βηβιία, αξρεία pdf, άξζξα ζην δηαδίθηπν, βίληεν θιπ.) πνπ ζα πξέπεη νη θνηηεηέο/ηξηεο λα 

κειεηήζνπλ. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη απνθιεηζηηθά ςεθηαθφ θαη παξέρεηαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ 

κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο. Καηά πεξίπησζε, κπνξεί λα απνηειεί απφζπαζκα θαη φρη 

νιφθιεξν ην πλεπκαηηθφ δεκηνχξγεκα.  

Δπηπιένλ, αλαπηχζζνληαη δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, ψζηε λα εκβαζχλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο, λα εκπεδψζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ 

φζα έκαζαλ, λα δηακνξθψζνπλ θξηηηθά επηρεηξήκαηα, λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλφηεηα κάζεζεο (κε 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο). Οη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ βάζεο 

 Δπηπξφζζεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ: νδεγνί γηα πεξαηηέξσ κειέηε, γισζζάξηα, κειέηεο 

πεξίπησζεο, παξαδείγκαηα θ.ά. 
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 Αλνηθηνχ ηχπνπ (π.ρ. κηθξήο έθηαζεο εβδνκαδηαίεο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο 

ζπδεηήζεσλ, ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.ά.) 

 Κιεηζηνχ ηχπνπ (π.ρ. αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηνχ – ιάζνπο, αληηζηνίρεζεο, 

ζπκπιήξσζεο θελψλ θ.ά.) 

 Αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. εθπαηδεπηηθά παίγληα) 

Οη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο αληίζηνηρα θαηαηάζζνληαη σο πξνο ηνπο Μαζεζηαθνχο Σχπνπο ησλ 

Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ πνπ εθαξκφδνπλ σο αθνινχζσο: 

Δθπαηδεπηηθέο Σερληθέο Μαζεζηαθνί Σχπνη ΜΑ 

Γηάιεμε/Αθήγεζε Γηάιεμε, Οξηζκφο-Καλφλαο-Νφκνο, Θεσξία 

Παξνπζίαζε/Δπίδεημε Οδεγίεο, Παξνπζίαζε, Δπίδεημε, Αλαινγία, 

Παξάδεηγκα, Πξνζνκνίσζε (κε 

Αιιειεπηδξαζηηθή) 

Παηρλίδηα Δθπαηδεπηηθφ Παηρλίδη 

Πξνζνκνίσζε Πξνζνκνίσζε (αιιεπηδξαζηηθή), Πείξακα 

Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο Πξφβιεκα 

 

Σερληθφο Σχπνο ΜΑ 

Κείκελν Γνθίκην (Document) 

  Τπεξθείκελν (Hypertext) 

Δηθφλα Φσηνγξαθία (Photo) 

  Υάξηεο (Map) 

  Γξάθεκα (Graph) 

  Δηθφλα (Image) 

Υξνληθά Δμαξηψκελα Μέζα Δγγξαθή Ήρνπ (Audio Recording) 

  Αnimation 

  Απηφκαηε Παξνπζίαζε (Self-running Presentation) 

  Βίληενδηάιεμε (Webcast) 

Δθαξκνγή Βίληεν (Video) 
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 Γηαδξαζηηθφ Λνγηζκηθφ (Interactive Software) 

  Τπεξκεζηθή Δθαξκνγή (Hypermedia Application) 

  Γπλακηθφ Τπεξθείκελν (Wiki) 

  Παξνπζίαζε (Presentation) 

 

Σν κνληέιν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ κε φια ηα απαξαίηεηα δνκηθά 

ζηνηρεία (φπσο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα, Μαζεζηαθά Αληηθείκελα, 

Αμηνιφγεζε) εθαξκφδεη πξφηππα εχθνια επεθηάζηκα ζε ΗΔΔΔ LOM, ζχκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε 

ηαμηλνκία ηνπ Bloom γηα ηελ δηαηχπσζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

 
Πξφηππν Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

 
Πξφηππν Μαζεζηαθνχ Αληηθεηκέλνπ 

Οη Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη νη Δθπαηδεπηηθνί πφξνη ππνζηεξίδνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πιαηθφξκα courses.eap.gr κε βάζε ηελ ηξέρνπζα έθδνζε (v. 3.4) ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

κάζεζεο Moodle. 

Σίηλορ Τίηινο ΕΔ (π.ρ. ELP41_ED1 Τίηινο)

Πεπιγπαθή Πεξηγξαθή ηεο ΕΔ

Δκπαιδεςηική/έρ

Σεσνική/έρ

Πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο πνπ ζα

ρξεζηκνπνηεζεί (πρ. Παξνπζίαζε, Παηρλίδη Ρόιωλ

(role playing, Πξαθηηθή Εθαξκνγή, Μειέηε

Πεξίπηωζεο, Επίιπζε Πξνβιήκαηνο, θιπ.)

Μαθηζιακά 

Αποηελέζμαηα 

Πεξηγξαθή ηωλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάηωλ πνπ

ηθαλνπνηεί ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα

(π.ρ. ELP41_MAP1 Πεξηγξαθή)

Μαθηζιακά Ανηικείμενα 

(ΜΑ)

Αλαθνξά ηωλ ΜΑ πνπ απαηηνύληαη (Κάζε

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη

ηνπιάρηζηνλ 1 ΜΑ)

(π.ρ. ELP41_MA1 Τίηινο)

Αξιολόγηζη 

Δκπαιδεςομένων

Πεξηγξαθή ηωλ κέζωλ θαη εξγαιείωλ αμηνιόγεζεο

εθπαηδεπνκέλωλ (Η αμηνιόγεζε δελ

ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ηειηθό βαζκό ηνπ

εθπαηδεπνκέλνπ)

ςνεπγαηική 

Γπαζηηπιόηηηα

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Πόποι Αλαθνξά ζηνπο απαηηνύκελνπο πόξνπο

(software/hardware)

Χπόνορ Μελέηηρ Πεξηγξαθή ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ κειέηεο ηεο ΕΔ

Σίηλορ Τίηινο ΜΑ (π.ρ. ELP41_MA1 Τίηινο)

Πεπιγπαθή Πεξηγξαθή ηνπ Μαζεζηαθνύ Αληηθεηκέλνπ

Μαθηζιακά 

Αποηελέζμαηα πος 

επιδιώκει

Πεξηγξαθή ηωλ Μαζεζηαθώλ

Απνηειεζκάηωλ πνπ επηδηώθεη (π.ρ.

ELP41_MAP1 Πεξηγξαθή)

Γλώζζα/ερ Αλαθνξά ηεο Γιώζζαο ηνπ ΜΑ

Σεσνικά 

Χαπακηηπιζηικά

(Μοπθόηςπορ)

(π.ρ. δνθίκην, ππεξθείκελν, εηθόλα, βίληεν,

wiki, θιπ.)

Μαθηζιακόρ Σύπορ (π.ρ. Παξνπζίαζε, Οδεγίεο, Δηάιεμε,

Οξηζκόο, Εξώηεζε, Άζθεζε Απηό-

αμηνιόγεζεο (Εξωηήζεηο Πνιιαπιήο,

Επηινγήο, Αλνηθηή Εξώηεζε, Πξόβιεκα,

Εξγαζία, Πείξακα, Θεωξία θιπ.)

Βιβλιογπαθία/Ιζηο

πολογία

Αλαθνξά ζηε βηβιηνγξαθία/ηζηόηνπν πνπ

επηθαηξνπνηεί ηελ πιεξνθνξία

Πεπιβάλλον Αλαθνξά ζην πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ ζα

δηαηίζεηαη
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10.2. Δξγαιεία ζπγγξαθήο γηα δηαδξαζηηθό πεξηερόκελν 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε πιαηθφξκα courses.eap.gr, ην ΔΔΤΔΜ 

ππνζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε κηα πιεζψξα εξγαιείσλ ζπγγξαθήο φπσο ην 

Adobe Captivate θ.α. 

10.2.1. Web Authoring Tools 

1) H5P  

Ηδαληθφ γηα ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Παξέρεη πνηθηιία ηχπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ κε ηε κνξθή plugin κέζα απφ ην Moodle ή κέζσ 

ελζσκάησζεο ζε νπνηνδήπνηε LMS κέζσ iframe. 

Παξαδείγκαηα ρξήζεο: 

 https://digizen.eap.gr/  

 https://courses.eap.gr/login/forgot_password.php 

 https://h5p.org/content-types-and-applications   

2) Adapt  

Ηδαληθφ γηα ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαζψο παξέρεη πνηθηιία ηχπσλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη είλαη θαηάιιειν γηα ηε δεκηνπξγία νιφθιεξνπ καζήκαηνο ή 

πιαηθφξκαο καζεκάησλ. Δπίζεο δηαηίζεηαη ειεχζεξν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ είλαη ζπκβαηφ κε φινπο 

ηνπο ηχπνπο ζπζθεπψλ (responsive). 

Παξαδείγκαηα ρξήζεο: 

 https://www.adaptlearning.org/ 

Πηγή πληροφοριών 
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Εργαστήριο 
 

 
 Book 

 
 

 

 

Επιλογή 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανατροφοδότηση 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεξικό 

 
 Ενότητα-Μάθημα 

 
 

 

 

 

 

Εξωτερική εφαρμογή 
 

 

  

http://www.hp5.org/
https://digizen.eap.gr/
https://courses.eap.gr/login/forgot_password.php
https://h5p.org/content-types-and-applications
https://www.adaptlearning.org/
https://www.adaptlearning.org/
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10.2.2. Offline Authoring Tools 

Ηδαληθφ γηα ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Παξέρεη πνηθηιία ηχπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη είλαη θαηάιιειν γηα ηε δεκηνπξγία νιφθιεξνπ καζήκαηνο ή πιαηθφξκαο 

καζεκάησλ. 

10.3. Νέεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε: Tin Can API 

(aka xAPI)  

Σν Experience API (ή xAPI ή Tin Can API) απνηειεί κηα λέα πξνδηαγξαθή γηα ηελ ειεθηξνληθή 

κάζεζε ε νπνία θαζηζηά δπλαηή ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην επξχ θάζκα εκπεηξηψλ ελφο 

αηφκνπ δηαδηθηπαθά θαη κε. Μέζσ ηνπ xAPI δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθνληαη δεδνκέλα ζε 

κηα ζπλεπή κνξθή ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε δηάθνξεο ηερλνινγίεο. 

Απνηειεί βειηίσζε ηνπ πξνηχπνπ SCORM γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε κε ηε βαζηθή δηαθνξά πσο 

δελ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε θάπνηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) γηα ηελ θαηαγξαθή 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πιεξνθνξηψλ. Γηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ κε αζθάιεηα θαηαγξάθνληαο θαη κνηξάδνληαο ηε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην απιφ ιεμηιφγην ηεο πξνδηαγξαθήο xAPI. Γξαζηεξηφηεηεο φπσο νη 

πξνζνκνηψζεηο, νη εηθνληθνί θφζκνη θαη ηα serious games κπνξνχλ πιένλ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ θαιά κε ην API Experience. 

 

Δηθφλα 36 Experience API 

Πψο ιεηηνπξγεί ην Experience API;  

Ζ πξνδηαγξαθή αμηνπνηεί ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα καζαίλνπλ απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε 

άιια άηνκα, θαζψο θαη κε πεξηερφκελν ην νπνίν κπνξεί λα πξνζθέξεηαη δηαδηθηπαθά θαη κε. Απηέο νη 

ελέξγεηεο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ νπνπδήπνηε θαη λα ζεκαηνδνηήζνπλ ηελ χπαξμε κάζεζεο.   

Σν xAPI έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεη φιε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. ηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα 

νξίδεηαη ζαλ δξαζηεξηφηεηα πξνο θαηαγξαθή, ε εθαξκνγή ζηέιλεη αζθαιείο δειψζεηο ηεο κνξθήο 

"νπζηαζηηθφ, ξήκα, αληηθείκελν" φπσο, γηα παξάδεηγκα, "Ο καζεηήο Α παξαθνινχζεζε ην youtube 
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video B" ζε έλα ζχζηεκα θαηαγξαθήο κάζεζεο (Learning Record Store - LRS). Έηζη, ηα Learning 

Record Stores κπνξνχλ θαηαγξάθνπλ φιεο ηηο δειψζεηο πνπ έγηλαλ.   

Έλα LRS κπνξεί λα κνηξάδεηαη απηέο ηηο δειψζεηο κε άιια LRS, λα ππάξρεη κφλν ηνπ ή 

ελζσκαησκέλν κέζα ζε έλα LMS. 

ηελ Δηθφλα 31 βιέπνπκε ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο ζε έλα LRS, 

πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα ππνζηεί πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην 

https://xapi.com/overview/. 

 

Δηθφλα 37 XAPI 

  

https://xapi.com/overview/
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11. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΛΤΜΔΗΚΧΝ 

ΠΟΡΧΝ. ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ OPEN DELOS 

Γξ. Π. Μπαιανύξαο, Κ.ΛΔΗ.ΓΗ. / ΔΚΠΑ & Αθαδεκατθό Γηαδίθηπν  

Σν GUnet (Greek Academic Network), κε κέιε ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα ΣΔΗ, ζηνρεχεη ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ηεο έξεπλαο. Απνηειεί αλζξψπηλν δίθηπν αξηζηείαο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ κεραληζκφο κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο πξνο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. Δζηηάδεη, επίζεο, θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ηειεθπαίδεπζεο πξνο ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα ΣΔΗ.  

Σν ζχζηεκα Open Delos ζρεδηάζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2010 σο πιαηθφξκα δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο 

πνιπκνξθηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην έξγν ηνπ Κεληξηθνχ Μεηξψνπ 

Διιεληθψλ Αλνηθηψλ Μαζεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ζπκκεηνρή θαη ρξήζε απφ 25 ηδξχκαηα, ηελ αλάπηπμε πάλσ απφ 3500 αλνηθηψλ καζεκάησλ (κε ην 

πεξηερφκελν δηαζέζηκν κε αλνηθηή άδεηα ρξήζεο), ηε ζπκκεηνρή 3900 δηδαζθφλησλ, ηε ζρεδίαζε θαη 

πινπνίεζε ηεο θεληξηθήο πχιεο αλαδήηεζεο καζεκάησλ, ηελ πινπνίεζε ηεο 3
εο

 έθδνζεο ηνπ open e-

class θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο Open Delos
73

. 

Οη απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο OpenDelos
74

 ζην πιαίζην ησλ Αλνηθηψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πνιπκεζηθψλ Πφξσλ πεξηιακβάλνπλ: 

- Σελ αλάπηπμε πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη κε 

ρακειφ πξνυπνινγηζκφ 

- Σε δσληαλή κεηάδνζε καζεκάησλ θαη εθδειψζεσλ 

- Σελ θηινμελία κεγάινπ φγθνπ αξρείσλ 

- Σε δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ψζηε ην πεξηερφκελν λα είλαη αλαδεηήζηκν 

- Σε δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηνπο θνηηεηέο θαη ην θνηλφ κε εχρξεζην ηξφπν. 

Σν πνιπκεζηθφ πιηθφ (βίληεν), απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ 

αλαπηχζζεηαη απφ ηα ΑΔΗ θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο γηα ηελ παξνρή δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ θαη γηα 

ηε δσληαλή κεηάδνζε καζεκάησλ θαη εθδειψζεσλ. 

Σα καζήκαηα γηα ηα νπνία αλαπηχρζεθε αλνηθηφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Α-, Α θαη Α+, κε ηηο αληίζηνηρεο δπλαηφηεηεο, φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 38. 

                                                           

73
 Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ 2018  

74
 https://delos.uoa.gr/opendelos/  

https://delos.uoa.gr/opendelos/
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Δηθφλα 38 Καηεγνξηνπνίεζε καζεκάησλ κε αλνηθηφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

Γηα θάζε κάζεκα (θαηεγνξίαο Α+) ην βίληεν κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα απφ 15 έσο 65 ψξεο θαη 

ζπλνιηθά ζπλειέγεζαλ πάλσ απφ 10.000 ψξεο βίληεν νη νπνίεο θηινμελνχληαη ζηελ πιαηθφξκα Open 

Delos. Ζ πιαηθφξκα επηηξέπεη ηε θηινμελία, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δσληαλή κεηάδνζε θαη 

θαηαγξαθή καζεκάησλ θαη εθδειψζεσλ.  

Γηα θάζε κάζεκα (θαηεγνξίαο Α+) ππάξρεη κηα ζεηξά βηληενδηαιέμεσλ φπνπ θάζε αξρείν απνηειεί 

έλαλ μερσξηζηφ πνιπκεζηθφ πφξν, ν νπνίνο είλαη αλαδεηήζηκνο  κέζσ ηεο πιαηθφξκαο. Με ρξήζε ηνπ 

ζπλδέζκνπ είλαη δπλαηφ λα κεηαθεξζεί ζε άιιεο πιαηθφξκεο. Ζ πιαηθφξκα παξέρεη ηηο εμήο 

δπλαηφηεηεο:  

o Αλάξηεζε βίληεν ή ήρνπ θαη δηαθαλεηψλ θαζψο θαη ππνηίηισλ  

o Παξαγσγή βίληεν κε ζπλεξγείν εηθνλνιεςίαο, επεμεξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλάξηεζε.  

o Γπλαηφηεηα δσληαλήο κεηάδνζεο ηνπ βίληεν ή κφλν ηνπ ήρνπ.  

o Δηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πφξν απφ ηνλ επηζηεκνληθφ 

ππεχζπλν (ηίηινο, νκηιεηέο, ζεκαηηθή πεξηνρή, ιέμεηο θιεηδηά, εκεξνκελία, άδεηεο 

ρξήζεο). Σα κεηαδεδνκέλα αθνινπζνχλ ην πξφηππν ηνπ  Dublin Core. 

o Γπλαηφηεηα θνπήο ηνπ βίληεν ζε κηθξφηεξα θαη πην εχθνια δηαρεηξίζηκα ηκήκαηα 

o πγρξνληζκφο ησλ δηαθαλεηψλ κε ην βίλην / ήρν 

Παξέρνληαη επίζεο εξγαιεία δηαρείξηζεο γηα ηελ εηζαγσγή ρξεζηψλ θαη ξφισλ, ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο θαη αλά αίζνπζα. 

Τπεξεζίεο πξνο ηνλ ηειηθφ Υξήζηε: ηνλ ηειηθφ ρξήζηε παξέρεηαη πξφζβαζε ζηηο αλαξηήζεηο 

θαζψο θαη ζηηο δσληαλέο κεηαδφζεηο θαη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο (πξφγξακκα κεηαδφζεσλ). 
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Γηαζχλδεζε κε ηξίηα ζπζηήκαηα: Kάζε εθπαηδεπηηθφο πφξνο είλαη δηαζέζηκνο κέζσ ελφο 

ζπλδέζκνπ. Σν OpenDelos ζπλεξγάδεηαη κε ην open e-class, ψζηε ην δεχηεξν λα κπνξεί λα δέρεηαη 

ηνπο ζπλδέζκνπο γηα έλα κάζεκα θαη ν δηδάζθσλ θαζεγεηήο λα επηιέγεη πνηνπο απφ ηνπο πφξνπο ζα 

δηαζέζεη. Δπηπιένλ, ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Πχιε Αλαδήηεζεο αλνηθηψλ καζεκάησλ. Χο 

πξσηφθνιιν ρξεζηκνπνηείηαη α) ην OAI/PMH  (Open Archives Initiative, Protocol for Metadata 

Harvesting) ην νπνίν δχλαηαη λα ζηέιλεη κεηαδεδνκέλα θαη ζε άιινπο aggregators, β) ην RSS –Atom 

θαη γ) πηινηηθά ηα itunes θαη youtube. 

Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη πξνζαξκνγή ηεο εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ (responsive παξνπζίαζε), 

θαζψο θαη ε αλαδήηεζε πεξηερνκέλνπ κε θιεηδηά θαη ε θαζνδεγνχκελε κέζσ θξηηεξίσλ (θαηεγνξίεο 

αλαδήηεζεο). 

11.1. πκπεξάζκαηα ππό κνξθή SWOT αλαθνξηθά κε ηελ Αλάπηπμε 

Αλνηθηώλ Δθπαηδεπηηθώλ Πνιπκεζηθώλ Πόξσλ κέζσ ηεο πιαηθόξκαο 

OpenDelos 

Γπλαηά εκεία 

 Ζ πιαηθφξκα OpenDelos ππνζηεξίδεη ηελ παξνρή 

δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ θαη ηε δσληαλή κεηάδνζε 

καζεκάησλ θαη εθδειψζεσλ  

 Ζ πιαηθφξκα παξέρεηαη απφ ην GUNET, ην νπνίν έρεη 

κέιε ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα ΣΔΗ θαη έρεη δνθηκαζηεί 

επηηπρψο απφ θάπνηα εμ απηψλ   

 Έρεη επηηεπρζεί ε θηινμελία κεγάινπ φγθνπ αξρείσλ. 

πγθεθξηκέλα, ζην ΔΚΠΑ ππάξρνπλ πάλσ απφ 20.000 

αξρεία βίληεν κε κέζε δηάξθεηα 45’ κε 1Χ.  

 Τπνζηεξίδεηαη έλα ζχλνιν κεηαδεδνκέλσλ, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηίηιν, ηνπο νκηιεηέο, ηε ζεκαηηθή 

πεξηνρή, ηηο ιέμεηο θιεηδηά, ηελ εκεξνκελία, ηηο άδεηεο 

ρξήζεο.  

 Σα κεηαδεδνκέλα αθνινπζνχλ ην πξφηππν ηνπ  Dublin 

Core. Ζ ρξήζε θαηάιιειεο δνκήο γηα ηελ εηζαγσγή 

πιεξνθνξηψλ, επηηξέπεη ε θάζε πιεξνθνξία λα 

παξνπζηάδεηαη κνλαδηθά θαη κε εληαίν ηξφπν.  

 Σν πεξηερφκελν δηαηίζεηαη ζηνπο θνηηεηέο θαη ην θνηλφ 

κε εχρξεζην ηξφπν.  

 Ζ παξαγσγή βίληεν έρεη δνθηκαζηεί κε ζπλεξγείν 

εηθνλνιεςίαο αιιά θαη κε εγθαηάζηαζε θάκεξαο ζε 

αίζνπζεο, κε απηφκαηε θαηαγξαθή δηαιέμεσλ, ρσξίο 

ηελ αλάγθε εηθνλνιεςίαο. 

Αδπλακίεο 

 Γελ έρεη γίλεη ε επεμεξγαζία θαη ε 

θνπή ησλ βίληεν ζε πην κηθξά 

θνκκάηηα  

 Ζ πιαηθφξκα πεξηιακβάλεη (πξνο 

ην παξφλ) θάπνηα εκπνξηθά 

ηκήκαηα, γεγνλφο ην νπνίν 

εκπνδίδεη ηε δσξεάλ παξνρή ηεο  

Δπθαηξίεο 

 Ζ πιαηθφξκα επηηξέπεη θαη ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε 

πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ελφο θνξέα 

εθπαίδεπζεο  

Απεηιέο 

 Με αλαλέσζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

έξγνπ (Κεληξηθφ Μεηξψν 

Διιεληθψλ Αλνηθηψλ Μαζεκάησλ) 

κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη  ε 
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 Δίλαη δπλαηή ε αλάπηπμε πνιπκεζηθνχ 

πεξηερνκέλνπ κε ρακειφ ζρεηηθά πξνυπνινγηζκφ  

 Με ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο απμάλεηαη ην πιήζνο 

ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη  

 Ζ δσληαλή κεηάδνζε καζεκάησλ θαη εθδειψζεσλ 

ζα απμήζεη ην πιήζνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ  

 Να επεθηαζεί ε ζπλεξγαζία κε ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη κε 

ηελ Δζληθή Πχιε Αλαδήηεζεο αλνηθηψλ 

καζεκάησλ. 

 Να απμεζεί ην πιήζνο ησλ ππνζηεξηδφκελσλ 

κεηαδεδνκέλσλ  

παξνρή λέαο ιεηηνπξγηθφηεηαο.  

 Γπζθνιίεο ζηελ επηθαηξνπνίεζεο 

ππάξρνληνο πιηθνχ (βίληεν)  

 Πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε απφ ην 

GUNET  

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απφ ηξίηα αληαγσληζηηθά 

ζπζηήκαηα  

 Με δπλαηφηεηα δσξεάλ ιήςεο ηεο 

πιαηθφξκαο  

12. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ  

Αλδξέαο Παπαδάθεο – Αλαπι. Καζεγεηήο ΑΠΑΗΣΔ, Γξ-Μερ. 

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (European Interoperability Framework, 

EIF
75

), σο «δηαιεηηνπξγηθφηεηα» νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ νξγαληζκψλ λα αιιειεπηδξνχλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ακνηβαίσο σθέιηκσλ ζηφρσλ, νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ δηά κέζνπ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ, κέζσ ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ νηθείσλ ζπζηεκάησλ 

ΣΠΔ.  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δίλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ππαξρφλησλ 

ζπζηεκάησλ ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη. Ζ αλαγθαηφηεηα γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

νθείιεηαη ζηηο αλάγθεο:  

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ, δηαδηθαζηψλ, δεδνκέλσλ.  

 Πξνψζεζεο ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ θνξέσλ ζε εζληθφ θαη δηαζπλνξηαθφ επίπεδν 

Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ζπλνιηθή πνιππινθφηεηα θαη ην θφζηνο ηεο 

νινθιήξσζεο / ζπλεξγαζίαο ησλ ζπζηεκάησλ (Δηθφλα 39). πγθεθξηκέλα, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

κπνξεί λα εμαζθαιίζεη γξακκηθή αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο κε κηα γξακκηθή αχμεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ. 
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Δηθφλα 39 Κφζηνο νινθιήξσζεο ζπζηεκάησλ κε θαη ρσξίο δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, είλαη ζαθέο φηη ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαη 

πξνθιήζεηο, αθνχ, φηαλ ζρεδηάδνληαη ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζε θάπνηνλ θνξέα, ν ζηφρνο είλαη 

λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ θνξέα θαη φρη ηφζν λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο θαη ιεηηνπξγίεο πξνο 

άιια ζπζηήκαηα.  

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε  

ζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, ηα ζπζηήκαηα ζηα ηξηηνβάζκηα 

ηδξχκαηα (κε δπλαηφηεηα αλαγσγήο γηα φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο) κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο 

εμήο βαζηθέο θαηεγνξίεο (Δηθφλα 40): 

 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα δηαρείξηζεο θνηηεηψλ, ηεο γξακκαηείαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα 

νπνία θαη είλαη ππεχζπλα λα εθηεινχλ ηηο βαζηθέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο  

 πζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εθκεηαιιεχνληαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο  

 

Δηθφλα 40 Π ζε Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

Σα ζελάξηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ:  

 Δληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ  



 

Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο  

 

 

    Σελίδα  98 

 Μεηαμχ Φνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Τπνπξγεία, ΑΔΠ, ΓΟΑΣΑΠ), θαζψο θαη 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζηελ ίδηα ρψξα (γηα παξάδεηγκα, κεηεγγξαθέο θνηηεηψλ, 

απαιιαγέο καζεκάησλ, έιεγρνο εγθπξφηεηαο πηπρίσλ)  

 Μεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζε άιιεο ρψξεο (π.ρ. ζε ζελάξηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ 

ζην ERASMUS θαη αληίζηνηρεο αλαγλψξηζεο καζεκάησλ).   

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, αθνινπζείηαη ε ινγηθή ηεο δηαζηξσκάησζεο. Σα πιένλ 

ζεκαληηθά επίπεδα είλαη ην Οξγαλσηηθφ, ην εκαζηνινγηθφ θαη ην Σερλνινγηθφ. Δπίζεο ππάξρεη θαη 

ην ζεζκηθφ επίπεδν ην νπνίν θαζνξίδεη ην πιαίζην γηα ηε ζπλεξγαζία / δηαιεηηνπξγηθφηεηα εληφο ή 

κεηαμχ θνξέσλ.  

Οξγαλσηηθφ Δπίπεδν: ζνλ αθνξά ην νξγαλσηηθφ επίπεδν, δηαθξίλνπκε δχν είδε δηαδηθαζηψλ: α) 

ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη β) ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Οη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ, εληφο ηνπ θνξέα, ηελ εηζαγσγή καζεηψλ / θνηηεηψλ 

(εγγξαθέο), ηηο αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθά επηδφζεσλ καζεηψλ / θνηηεηψλ θαη ηηο ηππηθέο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο (πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ, ηηο ππνδνκέο, ηελ ιεηηνπξγία). Δπίζεο, κεηαμχ Ηδξπκάησλ 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αληαιιαγή πξνθίι / πιεξνθνξηψλ γηα θνηηεηέο (πνηα καζήκαηα 

έρεη πεξάζεη θάπνηνο) θαη ηελ αλαγλψξηζε θαη ηζνδπλακία καζεκάησλ (απαιιαγέο, ERASMUS).  

ΟΗ εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα πξφζβαζεο, εθκεηάιιεπζεο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ. Πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ πξφζβαζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πφξνπο, ηελ πξνζαξκνγή θαη επεμεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ηελ αληαιιαγή 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ.  

εκαζηνινγηθφ Δπίπεδν: Σν ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ πεξηγξαθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαη ππεξεζηψλ κε κεηαδεδνκέλα. πλνπηηθά, ηα κεηαδεδνκέλα κπνξεί λα 

αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθά ζέκαηα, ζεκαηηθή ηαμηλφκεζε θαη ζέκαηα δηθαησκάησλ. Σν πξφηππν 

ΗΔΔΔ/LOM ρξεζηκνπνηείηαη ελ κέξεη ή κε πξνζαξκνγέο. Δπηπιένλ πξφηππν απνηειεί ην SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model), ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ παθεηνπνίεζε θαη δηάζεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ.   

Σερλνινγηθφ Δπίπεδν: ζνλ αθνξά ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηα ηδξχκαηα ηεο Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο έρνπλ ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θνηηεηψλ (γξακκαηεία, κεηξψν θνηηεηψλ, 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, βαζκνινγίεο, ECTS). Δπηθνηλσλνχλ κε ην Τπνπξγείν γηα ηελ εγγξαθή 

θνηηεηψλ θαη γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, θαηά ηνλ θχθιν ζπνπδψλ (π.ρ. κέξηκλα), θαζψο θαη γηα άιια 

ζέκαηα. Παξφιν πνπ ε θαηάζηαζε θαίλεηαη πεξίπινθε, ε πιεηνςεθία ησλ ηδξπκάησλ ππνζηεξίδεηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ. Γηα ηελ επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, είλαη δπλαηή 

ε εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ θαηαζθεπαζηψλ, ψζηε λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα 

πινπνηεζνχλ ζχλδεζκνη κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ. Κάηη ηέηνην έρεη γίλεη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε, φπσο ην Δζληθφ Γεκνηνιφγην
76

 ζε εζληθφ επίπεδν.  
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Σερλνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα επηηπγράλεηαη επίζεο κε ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ζην λέθνο 

(cloud). Τπνδνκέο cloud, φπσο ην G-cloud ην νπνίν παξέρεηαη απφ ηελ ΚηΠ ΑΔ
77

, αμηνπνηείηαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.  

ζνλ αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, θαη κε κηα αληίζηνηρε ινγηθή, ε πιεηνςεθία ησλ 

ηδξπκάησλ αμηνπνηεί πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ. Κάπνηα εμ απηψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κεγάιν πνζνζηφ ηδξπκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην open e-class
78

, ην 

Moodle
79

 θαη ε Wikipedia. Παξφιν πνπ ηα ζπζηήκαηα απηά δίλνπλ κηα ζεηξά απφ δπλαηφηεηεο, νη 

πξνγξακκαηηζηηθέο δηεπαθέο πνπ δίλνπλ ηα ζπζηήκαηα είλαη πεξηνξηζκέλα.  

Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλε. ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ, απηφ δηαθξίλεηαη απφ αλνηθηφηεηα θαη παξέρεηαη, θαηά ηεθκήξην, κε αλνηθηέο άδεηεο ρξήζεο. Ζ 

πξφζβαζε κέζσ web είλαη εθηθηή θαη αλνηθηή γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Παξά ηελ χπαξμε πξνηχπσλ 

κεηαδεδνκέλσλ, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αμηνπνηνχλ ππνζχλνια απηψλ κε πξνζαξκνγέο. Ζ 

αληαιιαγή ηνπ πιηθνχ ππνζηεξίδεηαη αιιά φρη απηνκαηνπνηεκέλα π.ρ. εμαγσγή πιηθνχ καζήκαηνο ζε 

δηαθξηηά ηκήκαηα ή ζε κνξθή SCORM. Απφ ηελ άιιε, ε παξνρή API είλαη πεξηνξηζκέλε θαη νη 

δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ζπζηεκάησλ είλαη ad hoc γηα θάπνηα απφ ηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα 

ζπζηήκαηα.  

Έλα ζελάξην ζπλεξγαζίαο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ζπζηεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ / ζπγγξακκάησλ ηνπ απνζεηεξίνπ Κάιιηπνο
80

 απφ ην ζχζηεκα Δχδνμνο
81

. 

Δπίζεο, ζελάξηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππνζηεξίδνληαη ζην πιαίζην 

ζπζηεκάησλ (φπσο ην Slidewiki).  

12.1. πκπεξάζκαηα Τπό κνξθή SWOT αλαθνξηθά κε ηελ 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πόξσλ. 

Γπλαηά εκεία 

 Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ην θφζηνο ηεο νινθιήξσζεο / 

ζπλεξγαζίαο ησλ Π πνπ ππνζηεξίδνπλ δηαδηθαζίεο 

εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ. 

 Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη πνιιαπιαζηαζηηθά, φζνλ αθνξά ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ θαη ηα νθέιε γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. 

 Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα επηηξέπεη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ, 

δηαδηθαζηψλ, δεδνκέλσλ.  

 Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα πξνσζεί ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 

Αδπλακίεο 

 Σα Π ελφο θνξέα, ηππηθά, 

ζρεδηάδνληαη γηα λα θαιχςνπλ 

αλάγθεο ηνπ θνξέα θαη φρη γηα λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

ιεηηνπξγίεο πξνο άιια ζπζηήκαηα  

 Ζ εηεξνγέλεηα, φζνλ αθνξά ηελ 

ειεθηξνληθή ππνζηήξημε 

δηαδηθαζηψλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο, δεκηνπξγεί πξνθιήζεηο  

 Οη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πφξνη πνπ εκπιέθνπλ 

έρνπλ θάπνην βαζκφ ειεπζεξίαο θαη 
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θνξέσλ ζε εζληθφ θαη δηαζπλνξηαθφ επίπεδν 

 Σν Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (θαη ηα 

βαζηθά επίπεδα ηα νπνία έρεη νξίζεη - ην ζεζκηθφ, ην 

νξγαλσηηθφ, ην ζεκαζηνινγηθφ  θαη ην ηερλνινγηθφ) 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηα ζέκαηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ  

 Τπάξρνπλ πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ, θαζψο θαη ην 

πξφηππν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο (ΗΔΔΔ/LOM) 

ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηα ζέκαηα ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο  

 Τπάξρνπλ ήδε θαιέο πξαθηηθέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

(παξνρή ζπγγξακκάησλ ηνπ απνζεηεξίνπ Κάιιηπνο απφ 

ην ζχζηεκα Δχδνμνο) ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 

εληζρχζνπκε.  

δελ έρνπλ πξνηππνπνηεζεί  

 Λεηηνπξγίεο νη νπνίεο ζα 

δηεπθφιπλαλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

(φπσο ε εχξεζε ηζνδπλακίαο 

καζεκάησλ), αληηκεησπίδνληαη κε 

ad hoc ηξφπν ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα  

Δπθαηξίεο 

 Με ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ηα δηαζέζηκα εθπαηδεπηηθά 

ζελάξηα θαη νη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί πφξνη 

κπνξνχλ λα απμεζνχλ γηα ηα ζπκκεηέρνληα ηδξχκαηα    

 Σα Π πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο 

ησλ Δθπ. Ηδξπκάησλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ νκνηνγελή 

(πξνέξρνληαη απφ πεξηνξηζκέλν πιήζνο παξφρσλ). Ζ 

νκνηνκνξθία απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα.   

 Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ζε θάπνην βαζκφ 

παξφκνηα ζηα Δθπ. Ηδξχκαηα (open e-class, Moodle). Ζ 

νκνηνκνξθία απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Νέεο ηάζεηο ζηηο ΣΠΔ, νη νπνίεο ζηαδηαθά 

αμηνπνηνχληαη θαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, φπσο 

νη ππνδνκέο cloud, επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 Τπάξρεη αλνηθηφηεηα θαη πινχηνο πιηθνχ ην νπνίν 

παξέρεηαη, θαηά ηεθκήξην, κε αλνηθηέο άδεηεο ρξήζεο.  

 Οη δπλαηφηεηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ελζαξξχλνληαη 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. Slidewiki).  

 Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ νξηζκφ 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ηελ 

νκνγελνπνίεζή ηεο ζηα δηαθνξεηηθά Δθπ. Ηδξχκαηα απφ 

ηα νπνία παξέρεηαη ην κάζεκα.  

Απεηιέο 

 Οη πξνζαξκνγέο ησλ Π θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα 

ζπλαληήζνπλ δπζθνιίεο. 

 Σα Δθπ. Ηδξχκαηα ζε πξνζπάζεηα 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπο (ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο), 

ελδερνκέλσο, λα ζπκκεηέρνπλ, ζε 

πεξηνξηζκέλν βαζκφ, ζε 

πξνζπάζεηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 Οη δηεπαθέο (ΑΡΗ) κεηαμχ 

Δθπαηδεπηηθψλ πζηεκάησλ λα κελ 

αλαπηπρζνχλ, αλ εμαθνινπζνχλ λα 

βαζίδνληαη ζε ad hoc scripts  

 Να αλαθνπεί ε ηάζε πξνο ηελ 

αλνηθηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πφξσλ  
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13. ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 

SLIDEWIKI: ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ/ΠΔΓΗΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ/ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Βηβή Πεηζηώηε, ΔΛΛΑΚ, Ενύιηαο Δκκαλνπήι, Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ΔΚΓΓΑ 

Σν SlideWiki
82

 είλαη έλα επξσπατθφ εξεπλεηηθφ έξγν ζην νπνίν, απφ ηελ Διιάδα, ζπκκεηέρεη ην 

Αζελά, ην ΔΚΓΓΑ θαη ν ΔΛ/ΛΑΚ. Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη λα αλαπηχμεη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηάζεζε πιηθνχ γηα αλνηθηά ςεθηαθά καζήκαηα, γλσζηά δηεζλψο 

κε ηνλ φξν OpenCourseWare.  

Δίλαη βαζηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην SlideWiki δελ είλαη απιά κηα εθαξκνγή-ζπληάθηεο (editor) γηα 

παξνπζηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Powerpoint. ην SlideWiki ε θηινζνθία είλαη δηαθνξεηηθή. 

ηφρνο είλαη λα ππνζηεξηρηεί ε ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ: λα κπνξεί θάπνηνο λα 

παίξλεη κέξνο άιισλ παξνπζηάζεσλ θαη λα ηηο ελζσκαηψλεη ζηηο δηθέο ηνπ, λα πξνζθέξεη δηθφ ηνπ 

πιηθφ ζε άιινπο, λα θηηάρλεη ηεζη πνπ ζα ελζσκαηψλνληαη ζε κηα παξνπζίαζε, θ.ιπ. Με ιίγα ιφγηα, 

ην SlideWiki θηινδνμεί λα γίλεη ε Wikipedia ησλ καζεκάησλ. 

Μηα αλαδήηεζε γηα ηνλ φξν OpenCourseWare ζην Google επηζηξέθεη ζηα πξψηα απνηειέζκαηα 

ηζηνζειίδεο απφ ην ΜΗΣ. Aπηφ δελ είλαη ηπραίν, θαζψο ην Παλεπηζηήκην απηφ ήηαλ πξσηνπφξν ζηνλ 

ρψξν, φηαλ πξηλ απφ 15 ρξφληα δεκηνχξγεζε ηελ νκψλπκε ηζηνζειίδα κε ηελ νπνία δηέζεζε ςεθηαθά 

καζήκαηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν.  

Έθηνηε, ν φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο ηζηνζειίδεο πνπ δηαζέηνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

κσο, απηφ δεκηνπξγεί θάπνηεο παξεμεγήζεηο γηαηί πνιιέο απφ απηέο ηηο ηζηνζειίδεο δελ 

ππνζηεξίδνπλ ζηελ νπζία αλνηθηά ςεθηαθά καζήκαηα, αιιά ραξαθηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν σο 

απνζεηήξηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δίλαη δειαδή δηθηπαθνί ηφπνη απφ φπνπ κπνξεί θάπνηνο λα έρεη 

πξφζβαζε γηα παξάδεηγκα ζε βίληεν θαη δηαιέμεηο, ρσξίο φκσο λα ππνζηεξίδεηαη ζπλνιηθά ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη παξαθνινχζεζεο ελφο καζήκαηνο.  

Σν πιένλ αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα, απηή ηε ζηηγκή, πιαηθφξκαο πνπ ππνζηεξίδεη αλνηθηά 

ςεθηαθά καζήκαηα είλαη ε Coursera
83

, κε ηελ έλλνηα φηη δίλεη έλα νιφθιεξν θχθιν εξγαιείσλ 

δεκηνπξγίαο πιηθνχ, παξνπζίαζεο θαη αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

Coursera απηή ηε ζηηγκή ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο κε ηηο νπνίεο εμάγεη απηφκαηα ην θείκελν απφ ηα 

βίληεν ησλ δηαιέμεσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο καζεκάησλ, φρη κφλν κε 

βάζε ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο, αιιά θαη κε βάζε ίδην ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, δειαδή, γηα 

παξάδεηγκα, ηη παξνπζηάδεη κηα δηαθάλεηα ζε κηα παξνπζίαζε. Δπίζεο, ην Coursera δεκηνπξγεί 

απηφκαηα εξσηήζεηο/ηεζη ηα νπνία δηνξζψλνληαη, είηε απηφκαηα απφ ινγηζκηθφ, είηε κε εκηαπηφκαηεο 

ηερληθέο ηχπνπ peer reviewing, ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα βγαίλνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαη ππάξρεη 

κηα πάξα πνιχ θαιά δνκεκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηή φζν θαη 

                                                           

82
 https://slidewiki.org/  

83
 https://www.coursera.org/  

https://slidewiki.org/
https://www.coursera.org/


 

Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο  

 

 

    Σελίδα  102 

απφ απηή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Πεξηιακβάλεη, γηα παξάδεηγκα θαη ιεηηνπξγίεο πξφηαζεο λέσλ 

καζεκάησλ ζηνπο εθπαηδεπηέο. 

13.1. Xαξαθηεξηζηηθά OpenCourseWare 

Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ opencourseware, πνπ νπζηαζηηθά ην νξίδνπλ, είλαη φηη: 

- ην πιηθφ ζε έλα αλνηθηφ ζπλεξγαηηθφ ςεθηαθφ κάζεκα είλαη δσξεάλ γηα ηνλ ρξήζηε, φρη κφλν 

γηα λα ην θαηεβάζεη αιιά θαη λα κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη φιν ή κέξνο ηνπ, λα ην 

ελζσκαηψζεη ζε θάπνηα άιιε παξνπζίαζε θαη λα ην δηαζέζεη ν ίδηνο ζε κηα εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

- ην πιηθφ ζα πξέπεη λα έρεη πςειή πνηφηεηα θαη λα είλαη νξγαλσκέλν ζηε ινγηθή καζήκαηνο 

κε ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ κηα ρξνληθή αιιεινπρία. Πξέπεη λα ππάξρνπλ αλαζέζεηο 

αζθήζεσλ, δηνξζψζεηο αζθήζεσλ, ζπδεηήζεηο θαη ζρφιηα επί ησλ καζεκάησλ.  

- λα δηαηίζεηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη κέζσ πνιχ ιεπηνκεξνχο θαη αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο. 

- φιν ην πιηθφ λα είλαη δηαζέζηκν γηα φινπο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζε νπνηνδήπνηε κέζν, ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο. 

13.2. OpenCourseWare ζην έξγν SlideWiki  

ην έξγν SlideWiki, ζπκκεηέρνπλ 18 ζπλεξγάηεο απφ φιε ηελ Δπξψπε. Οη ηξεηο βαζηθέο πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο θαηλνηνκεί ην έξγν είλαη ζηελ εηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζηε δηαλνκή ηνπ θαη ζε 

ηερλνινγίεο αλαιπηηθήο δεδνκέλσλ κάζεζεο.  

 Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ. Σν SlideWiki ρξεζηκνπνηεί ηε θηινζνθία wiki ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ πιηθνχ. πκβαδίδεη κε ηε ινγηθή ηεο Wikipedia, ηεο εγθπθινπαίδεηαο φπνπ ν 

θφζκνο αλεβάδεη άξζξα κε ζπλεξγαηηθφ ηξφπν. Σν ίδην παξάδεηγκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

ζε άιιεο επηηπρεκέλεο πιαηθφξκεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην OpenStreetMap (ζπλεξγαηηθή 

δεκηνπξγία ραξηψλ), ην Github (ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία ινγηζκηθνχ), θ.ιπ.  

 Γηαλνκή Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε φιε ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηε θηινζνθία wiki είλαη λα κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζε πιαηθφξκεο θαη 

λα κπνξεί λα αλαδεηεζεί. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην SlideWiki ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαδεδνκέλα 

θαη πξφηππα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα, ψζηε λα κπνξεί ην πιηθφ πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζην SlideWiki λα ελζσκαηψλεηαη ζε άιιεο πιαηθφξκεο. Δπίζεο, δίλεηαη 

κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηερλνινγία αλαδήηεζεο, αθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξεί λα γίλεη 

απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε θαη ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε 

ρξήζε ηερλνινγηψλ επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο θαη ζεκαζηνινγηθήο επεμεξγαζίαο 

πεξηερνκέλνπ. Με απηέο κπνξεί λα αληρλεπζνχλ νη ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαη φξνη πνπ 

πεξηγξάθνπλ ην πιηθφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν RDF θαη νη 

ηερλνινγίεο ησλ Γηαζπλδεδεκέλσλ Γεδνκέλσλ (Linked Data). Σν πεξηερφκελν πνπ 

δεκηνπξγείηαη επηζεκεηψλεηαη κε ζεκαζηνινγηθνχο φξνπο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλαδήηεζε. Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη κε εκηαπηφκαην ηξφπν.  

 Ζ Αλαιπηηθή Γεδνκέλσλ κάζεζεο. Ζ ηξίηε πεξηνρή πνπ ζπλεηζθέξεη ην SlideWiki είλαη ε 

αλαιπηηθή δεδνκέλσλ κάζεζεο. Σν δεηνχκελν είλαη, παξαθνινπζψληαο φινλ ηνλ θχθιν ηεο 
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εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, λα δίλνληαη απαληήζεηο ζε θάπνηα εξσηήκαηα θαη λα εμάγνληαη 

ζηαηηζηηθά πνπ ζα βνεζνχλ ζηε βειηίσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα απαληψληαη εξσηήκαηα, φπσο γηαηί κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εθπαηδεπφκελσλ 

απνηπγράλεη ζηηο εμεηάζεηο ελφο καζήκαηνο. Να είλαη δπλαηή δειαδή ε εμαγσγή ηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ γηα ην ζέκα απηφ. Δπίζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκν θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή γηαηί 

θάπνηνη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηελ θιίζε πξνο θάπνηα καζήκαηα. Θα ήηαλ ζεκαληηθφ λα 

εμάγνληαη ζηαηηζηηθά γηα ην αλ αξέζεη ή φρη έλα κάζεκα θαη λα εληνπίδνληαη ίρλε θαη 

ραξαθηεξηζηηθά γηα απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα γίλνληαη πξνηάζεηο καζεκάησλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζην πξνθίι ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, θάλεη ην Coursera κειεηψληαο ην ηζηνξηθφ ησλ 

ζπνπδαζηψλ. Μεξηθά αθφκα παξαδείγκαηα: εληνπηζκφο ελδείμεσλ γηα ην αλ έλα κάζεκα 

πξέπεη λα αιιάμεη, π.ρ. σο πξνο ηε δνκή ηνπ, αλίρλεπζε αηηίαο γηα ηε δηαθνπή 

παξαθνινχζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ (π.ρ. δπζθνιία αζθήζεσλ, ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο;), θ.ιπ. Σέηνηα εξσηήκαηα ρξεηάδνληαη ηερληθέο αλαιπηηθήο δεδνκέλσλ γηα λα 

απαληεζνχλ. Ζ δπζθνιία ησλ ηερληθψλ αλαιπηηθήο δεδνκέλσλ είλαη φηη ζα πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ ζε κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ. Έλα κάζεκα, π.ρ. ζην Cνursera, είρε  2000 

ζπνπδαζηέο θαη θξάηεζε δχν κήλεο. Οη ζπνπδαζηέο έπξεπε λα παξαδψζνπλ απφ έμη αζθήζεηο 

θαη εθείλε αθξηβψο ηελ πεξίνδν έηξεραλ ζην Coursera 600 επηπιένλ καζήκαηα. Μπνξεί 

θαλείο λα θαληαζηεί ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ην Coursera ρξεηάδεηαη λα αλαιχζεη θαη 

επεμεξγαζηεί γηα λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο, ζαλ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ; Σα δεδνκέλα 

πνπ ζπιιέγνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο πιαηθφξκεο, είλαη κεγάια δεδνκέλα. Οπφηε ρξεηαδφκαζηε 

ηερληθέο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο κεγάισλ δεδνκέλσλ γηα λα κπνξέζνπκε λα ηα 

επεμεξγαζηνχκε. Απηφ πνπ είλαη πνιχ θξίζηκν είλαη λα ζηήζεη θάπνηνο έλα κεραληζκφ πνπ ζα 

παξαθνινπζεί φιεο ηηο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ, ζα θηηάρλεη απηφκαηα κνληέια ρξεζηψλ θαη 

κεηά ζα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα εμάγεη πιεξνθνξία θαη λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα φπσο 

απηά πνπ αλαθέξζεθαλ.  

Γηα λα αμηνινγεζνχλ νη κέζνδνη πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην SlideWiki έρεη ζηεζεί έλα δίθηπν πηινηηθψλ 

εθαξκνγψλ ζηε Μ. Βξεηαλία, ζηελ Ηζπαλία, Γεξκαλία, Ηηαιία, εξβία θαη Διιάδα. ηε ρψξα καο ηα 

πηινηηθά είλαη ζηνλ ΔΛ/ΛΑΚ θαη ζην ΔΚΓΓΑ. 
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Δηθφλα 41 SlideWiki / ΔΚΓΓΑ - Βαζηθέο Αξρέο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

Απφ δξάζεηο, φπσο ην παξφλ εξγαζηήξην, ιακβάλνληαη πνιχηηκα ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηα 

εξγαιεία πνπ αλαπηχζζνληαη ζην SlideWiki. Σν ζχζηεκα είλαη αλνηθηφ, βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε 

https://SlideWiki.org θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη εγγξαθή φπνηνο επηζπκεί. Ήδε ζην ζχζηεκα 

ππάξρεη αξθεηφ πιηθφ, θπξίσο απφ ην εμσηεξηθφ, αιιά πξνζηίζεηαη θαη ειιεληθφ πιηθφ. Tν ΔΚΓΓΑ 

ζπλεηζθέξεη κε έλα ζχλνιν δξάζεσλ ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη θαη ην ηξέρνλ εξγαζηήξην. 

Αλαιπηηθά νη Γξάζεηο ηνπ ΔΚΓΓΑ ζην SlideWiki: 

Αλνηθηή πλεξγαηηθή Μάζεζε (Open and Collaborative Learning) 

Α. Αλνηθηά Μαζήκαηα ΔΚΓΓΑ- Open CourseWares 

Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε   

Αμηνιφγεζε Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ  

 Βαζηθέο Αξρέο θαη Έλλνηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

Β. Δξγαζηήξηα- Workshops 

Αλνηθηή πλεξγαηηθή Μάζεζε, Έθζεζε Δξγαζηεξίνπ 

Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ Μάζεζεο 

Αμηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ 

Γ. Άιιεο Γξάζεηο 

Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα ζηελ Κχπξν 

Παξνπζηάζεηο ζε άιια Έξγα  

Γηαδηθηπαθφ εκηλάξην (Webinar) OER ζην SlideWiki, Σξίηε 17 Ηνπιίνπ 2018,   (Watch the video) 

 

https://slidewiki.org/
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/seminaria/EKDDA_Open_and_Collaborative_Learning.pdf
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/seminaria/EKDDA_Open_and_Collaborative_Learning.pdf
https://slidewiki.org/deck/112324/deck/112324/
https://slidewiki.org/deck/108796-1
https://slidewiki.org/deck/111920-2/basikes-arxes-kai-ennoies-dialeitoyrgikothtas
https://slidewiki.org/deck/111920-2/basikes-arxes-kai-ennoies-dialeitoyrgikothtas
https://stable.slidewiki.org/deck/10837
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/seminaria/EKDDA_Open_and_Collaborative_Learning.pdf
https://slidewiki.org/deck/110710/kainotomo-ergasthrio-hackathon-diaxeirish-ekpaideytikwn-porwn-systhmatwn-ma8hshs
https://slidewiki.eu/2018/07/23/webinar-slidewikis-open-education-trials-semantic-blockchain/
https://slidewiki.eu/2018/07/18/watch-the-video-of-our-slidewiki-platform-release-webinar-17th-july-2018/
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13.3. Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο SlideWiki ζην εξγαζηήξην 

Ζ παξνχζα έθζεζε ελνπνηεί θαη παξνπζηάδεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο SlideWiki πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ην πέξαο ηνπ εξγαζηεξίνπ, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζ’ απηφ, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη αμηνιφγεζαλ ην εξγαιείν . 

Οη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ ηελ πιαηθφξκα SlideWiki ρξεζηκνπνηψληαο ην εξσηεκαηνιφγην 

(φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα 3). Ζ αμηνιφγεζε είλαη γεληθά ζεηηθή φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ  ζηνηρείσλ ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην αληίζηνηρν Παξαδνηέν. Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

αλαγλσξίζεη φηη ε πιαηθφξκα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε θηινζνθία ηεο αλνηθηήο κάζεζεο θαη 

ζηελ αληαιιαγή ρξήζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Πξνζθέξεη πξφζβαζε ζην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ θαη επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία λένπ πιηθνχ κε βάζε ηε ζπλεξγαζία (ζπλ-δεκηνπξγία) κεηαμχ ησλ 

δεκηνπξγψλ θαη επηηξέπεη ηελ απηφκαηε αλαθνξά ηεο πξνέιεπζεο ησλ δηαθαλεηψλ πνπ εηζάγνληαη 

απφ άιια θαηαζηξψκαηα (παξνπζηάζεηο).  Δθηίκεζαλ ηδηαίηεξα ηε δηαδηθηπαθή θχζε ηνπ Slidewiki, 

ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε σο έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, απφ ηελ άπνςε ηεο θηιηθφηεηαο πξνο ην 

ρξήζηε θαη ηεο ρξεζηηθφηεηαο. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ ρξεζηψλ πξνέθπςε κηα πξψηε αλάιπζε 

Γπλαηψλ θαη Αδχλακσλ ζεκείσλ, Δπθαηξηψλ θαη Απεηιψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ έληαμή ηνπ SlideWiki 

σο ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ΔΚΓΓΑ.  

14. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ε ζπλέρεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ πνιηηηθψλ, πξσηνβνπιηψλ θαη ζρεηηθψλ δξάζεσλ  γηα ηνπο ΑΔΠ 

πνπ έρεη επηρεηξεζεί απφ ην ΔΚΓΓΑ ζηελ έθζεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ «Αλνηθηή πλεξγαηηθή 

Μάζεζε»
84

, ζην εξγαζηήξην έγηλε πξνζπάζεηα πην αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ 

ζεκάησλ Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ. Αλαδείρζεθαλ βαζηθά πξνβιήκαηα ζηε Γηαρείξηζε 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ ζε θνξείο παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη κέζνδνη 

επίιπζεο απηψλ. Δπίζεο, θαηαγξάθεθαλ επηηεχγκαηα, θαιέο πξαθηηθέο, ηάζεηο θαη πξννπηηθέο 

βειηίσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ. Σα ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο θαη 

επαλεμέηαζεο ζηνλ Φεθηαθφ Κφζκν, θαη φρη κφλν, πεξηιακβάλνπλ: 

 Σεθκεξίσζε θαη Φεθηαθή Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ ΗΝΔΠ/ΔΚΓΓΑ 

Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί ην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ηνπ ΔΚΓΓΑ, θαζψο 

θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ – εθπαηδεπηηθνί πφξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

πξνγξακκάησλ, παξά ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά 

δνκηθά, νξγαλσζηαθά θαη δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ 

ςεθηαθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο. 

Ζ πηζηνπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ ΗΝΔΠ 

γίλεηαη κε ζηνηρεηψδεηο θαη πξσηφγνλεο ςεθηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηνξίδνληαη ζηελ απιή 

απνζήθεπζε ησλ ζρεηηθψλ ςεθηαθψλ αξρείσλ (ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία αξρείσλ 

θεηκέλνπ) ηαμηλνκεκέλσλ ζε ζχζηεκα αξρείσλ κε βάζε ηνλ ζεκαηηθφ ηνκέα θαη ηνλ ηίηιν θάζε 

                                                           

84
 http://www.ekdd.gr/ekdda/images/seminaria/EKDDA_Open_and_Collaborative_Learning.pdf  

http://www.ekdd.gr/ekdda/images/seminaria/EKDDA_Open_and_Collaborative_Learning.pdf
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πξνγξάκκαηνο, ρσξίο θακία πξφλνηα γηα ρξήζε κεραλαγλψζηκσλ δνκεκέλσλ πξνηχπσλ γηα ηελ 

αληαιιαγή ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ. 

Ζ έιιεηςε νξγαλσκέλεο ςεθηαθήο δηαρείξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ ηνπ ΗΝΔΠ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζηελ αλαδήηεζε ησλ επηζπκεηψλ πφξσλ θαη ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπο, ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ελνηήησλ ήδε ζρεδηαζκέλσλ, ζε επηθαιχςεηο – 

επαλαιήςεηο ελνηήησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηίηισλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηελ 

εθπφλεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ην νπνίν (παξφκνην ή 

παξαπιήζην) έρεη ήδε εθπνλεζεί γηα άιια πξνγξάκκαηα, θ.φ.θ. 

Λχζε ζην πξφβιεκα ηεο νξγαλσκέλεο ςεθηαθήο δηαρείξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ ηνπ 

ΗΝΔΠ κπνξεί λα δψζεη ε ρξήζε πξνηππνπνηεκέλσλ πεξηγξαθψλ ησλ πφξσλ κε ηελ αμηνπνίεζε 

δηεζλψλ πηζηνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ θαη ε δεκηνπξγία αληίζηνηρεο ςεθηαθήο ππνδνκήο πνπ ζα 

ππνζηεξίδεη απηήλ ηε δηαρείξηζε. Έλα ηέηνην δηεζλέο πξφηππν είλαη ην ΗΔΔΔ/LOM θαη ε ςεθηαθή 

ππνδνκή γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ νξγαλσκέλε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε 

ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ςεθηαθνχ Απνζεηεξίνπ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (LOR). Εεηήκαηα, 

φπσο ε ρξήζε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ LOR, νη πξνδηαγξαθέο ησλ 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ΗΝΔΠ/ΔΚΓΓΑ, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ LOR κε ηα LMS ηνπ 

ΔΚΓΓΑ ή ε πξνζαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ LOM ζηηο ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ 

ΗΝΔΠ/ΔΚΓΓΑ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα επηιπζνχλ κε επαξθή θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

Πέξαλ απηψλ, εμεηαζηέν είλαη ην δήηεκα ηεο πηνζέηεζεο λέσλ πξνηχπσλ γηα ηελ πεξηγξαθή 

καζεζηαθψλ πφξσλ, φπσο ην MLR (Metadata for Learning Resources), πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ην 

LOM, αιιά θαη κε ην Dublin Core, θαη ν ζηφρνο ηνπ είλαη λα κεηαθξάζεη ηε ζρεζηαθή ινγηθή πνπ 

έρεη ην LOM ζε κηα ινγηθή πην RDF, πην θνληά ζην Semantic Web. ην εγρείξεκα απηφ, πνιχηηκε 

εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ε ζπλέξγεηα θαη ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο θαη άιισλ 

αθαδεκατθψλ θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο ην ΔΚΓΓΑ έρεη αλνηρηνχο δηαχινπο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

 Αμηνπνίεζε Φεθηαθψλ Τπνδνκψλ θαη Φεθηαθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ ηνπ ΤΠΠΔΘ 

Σν «Φσηφδεληξν» απνηειεί ηελ ςεθηαθή ππνδνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ νξγάλσζε, 

ηεθκεξίσζε, δηαρείξηζε, ζπζζψξεπζε θαη δηάζεζε Αλνηθηψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ. 

Πεξηιακβάλεη πέληε άμνλεο δξάζεσλ. 

Ζ βαζηθή ηδέα δεκηνπξγίαο ηνπ Φσηφδεληξνπ ήηαλ ην ζρνιηθφ βηβιίν, πνπ νχησο ή άιισο, 

ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο, λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε θαη πάλσ ζε απηφ, λα 

αλαπηπρζνχλ δηαδξαζηηθνί ςεθηαθνί πφξνη πνπ λα ην εκπινπηίδνπλ θαη λα ην εμειίζζνπλ. ηε 

ζπλέρεηα, ην ελδηαθέξνλ κεηαηνπίζηεθε απφ ηελ έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ πφξνπ ζηα καζεζηαθά 

αληηθείκελα. Φαίλεηαη φηη έρεη κεγάιε ρξήζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. Σν 

επφκελν βήκα ήηαλ ε εχθνιε αλαδήηεζε θαη νξγάλσζή ηνπ. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ ηα 5 Φεθηαθά 

Απνζεηήξηα «Φσηφδεληξν» πνπ θηινμελνχλ Αλνηρηνχο Δθπαηδεπηηθνχο Πφξνπο, θαζέλα απφ ηα 

νπνία εμππεξεηεί δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Δθηφο απφ απηά ππάξρνπλ θαη κεξηθά πεξηθεξεηαθά 

Απνζεηήξηα Φσηφδεληξν φπσο είλαη ην «Φσηφδεληξν Πνιηηηζκφο» θαη ην «Δμσηεξηθέο Πεγέο». 

ια ηα απνζεηήξηα είλαη αλνηρηά ζε φινπο, καζεηέο, δαζθάινπο, γνλείο αιιά θαη θάζε 

ελδηαθεξφκελν. ια ηα Απνζεηήξηα «Φσηφδεληξν» παξέρνπλ δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη 

πινήγεζεο ζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν κε πνηθίινπο ηξφπνπο: κε βάζε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, 
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ηνλ ηχπν ηνπ αλνηρηνχ εθπαηδεπηηθνχ πφξνπ, ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, 

ηηο ζπιινγέο φπνπ πεξηιακβάλεηαη, θαζψο θαη αλαδήηεζε ειεχζεξνπ θεηκέλνπ, κε ιέμεηο-θιεηδηά, 

ή ζχλζεηε αλαδήηεζε, φπνπ κπνξεί θάπνηνο λα επηιέμεη ζπλδπαζκφ φισλ ησλ θίιηξσλ.  

Τπάξρεη επίζεο θαη ν Δζληθφο πζζσξεπηήο Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα 

θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε «Photodentro Aggregator» ν νπνίνο αληιεί, ζπγθεληξψλεη 

ζηνηρεία (κεηαδεδνκέλα) θαη παξέρεη, κέζσ ηεο θεληξηθήο πχιεο, ελνπνηεκέλε αλαδήηεζε θαη 

πξφζβαζε ζε ρηιηάδεο ςεθηαθνχο Αλνηρηνχο Δθπαηδεπηηθνχο Πφξνπο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη νπνίνη βξίζθνληαη, είηε ζηα ςεθηαθά απνζεηήξηα 

«Φσηφδεληξν» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, είηε ζε ςεθηαθά απνζεηήξηα ή πχιεο κνπζείσλ ή άιισλ 

θνξέσλ. 

Οη ζηφρνη γηα ην ΦΖΦΗΑΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΗΗ πεξηιακβάλνπλ: 

 Δπέθηαζε, δηακφξθσζε, βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ 

 Νέν Φσηφδεληξν Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία (Photodentro e-books) 

 Αλάπηπμε (1-2) λέσλ απνζεηεξίσλ Φσηφδεληξν γηα ηε ζρνιηθή θαη πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε 

 Αλάπηπμε / Γηακφξθσζε 2-3 ζεκαηηθά εζηηαζκέλσλ κηθξφηνπσλ (Φσηφδεληξν 

Μηθξφηνπνη) 

 Photodentro SaaS: Γηάζεζε ησλ Απνζεηεξίσλ κε ην κνληέιν Software as a Service 

(δχν «κνληέια» δεκηνπξγίαο θαη δηάζεζεο απνζεηεξίσλ ηεο νηθνγέλεηαο 

«Φσηφδεληξν») 

 πζζψξεπζε κηθξνχ αξηζκνχ εμσηεξηθψλ απνζεηεξίσλ ζην Φσηφδεληξν 

πζζσξεπηή 

 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο  Δζληθήο Τπεξεζίαο πζζψξεπζεο 

Γηάρπζε ηνπ Έξγνπ «Φσηφδεληξν»  ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηε δηνίθεζε θαη ην επξχ θνηλφ 

Σν Φσηφδεληξν είλαη έλα εκβιεκαηηθφ εγρείξεκα ζηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πφξσλ πνπ ιεηηνπξγεί θαη εμειίζζεηαη. Γηα λα έρεη δηάξθεηα θαη λα εμειηρζεί ζε ρξήζηκν εξγαιείν 

γηα φινπο απαηηείηαη λα γίλεη επξχηεξα γλσζηή ε χπαξμή ηνπ. Σν Φσηφδεληξν πξέπεη λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν γλσζηφ ζε εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, ζρνιεία θαη γνλείο. Θα πξέπεη λα νξγαλσζεί ε 

δηαθήκηζή ηνπ κε ζρεηηθέο θακπάληεο, είηε ειεθηξνληθέο (κέζα απφ θνηλσληθά δίθηπα, sites, 

δηαδηθηπαθέο εθεκεξίδεο), είηε έληππεο, κέζα απφ ζρνιεία θαη αιινχ. θνπφο είλαη λα γίλεη 

επξχηεξα γλσζηφ, φρη κφλν ζηελ θιεηζηή θνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ζην επξχηεξν 

θνηλφ. Δπίζεο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ, είλαη ε 

επηθαηξνπνίεζε θαη ε δηαηήξεζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 

Γεκηνπξγία Απνζεηεξίνπ γηα ην ΗΝΔΠ-ΔΚΓΓΑ κε αμηνπνίεζε ηνπ Φσηφδεληξνπ 

Ζ δεκηνπξγία Φεθηαθνχ Απνζεηεξίνπ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (LOR) γηα ην ΗΝΔΠ/ΔΚΓΓΑ 

κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ Φσηφδεληξνπ ζα πξέπεη λα κειεηεζεί επηζηακέλα. Δίηε 

επηιεγεί ε ιχζε ηεο αλάπηπμεο απηφλνκνπ Απνζεηεξίνπ, είηε ε ιεηηνπξγία Απνζεηεξίνπ κε ηε 

ρξήζε ππεξεζίαο ινγηζκηθνχ (Software as a Service – πνπ παξέρεη ην Φσηφδεληξν), ε 

εθκεηάιιεπζε κηαο ήδε εγθαηεζηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχζαο πιαηθφξκαο Απνζεηεξίνπ 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ νη νπνίνη έρνπλ πεξηγξαθεί κε εηδηθφ πξνθίι εθαξκνγήο (ην ειιεληθφ 
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LOM) πξνζαξκφζηκν ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ ΗΝΔΠ/ΔΚΓΓΑ, κπνξεί λα απνηειέζεη κηα 

πνιχηηκε βνήζεηα. Δπηπιένλ, κε ηελ έλαξμε ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο πζζψξεπζεο, ζα ήηαλ 

ρξήζηκε ε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΚΓΓΑ κε ηε ζπλεηζθνξά «πξφηππνπ» εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αξρηθά 

πηινηηθά, κε πεξηερφκελν γηα εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ γίλνληαη απνθιεηζηηθά γηα 

εθπαηδεπηηθνχο. 

 Δθαξκνγή Μαζεζηαθψλ Δπθαηξηψλ - Δθπαηδεπηηθά κνλνπάηηα θαη Ηθαλφηεηεο 

- Μαζεζηαθέο εηζξνέο, εθξνέο θαη ηθαλφηεηεο learning inputs/outcomes  

Οη καζεζηαθέο εθξνέο  είλαη ζχλνια ηθαλνηήησλ πνπ εθθξάδνπλ απηφ πνπ έλαο καζεηήο 

ζα γλσξίδεη, ζα θαηαιαβαίλεη ή ζα είλαη ηθαλφο λα θάλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο 

δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Σα learning outcomes έρνπλ γίλεη εθείλν ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν πνπ 

νδεγεί φιε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ. Έρεη πεξάζεη, πηα, ζηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, θάζε καζεζηαθφ ζελάξην, πξφγξακκα 

κάζεζεο ή θαηάξηηζεο λα νξίδεη καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Οη καζεζηαθνί ζηφρνη νξίδνπλ, 

ζηελ νπζία, ην πιαίζην γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο 

καζεηήο φηαλ ζα πάξεη ην learning input πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη, πηζηνπνηψληαο πσο απηφο, 

κε ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, έρεη ηηο δεμηφηεηεο λα αληαπνθξηζεί ζε 

ζπγθεθξηκέλα έξγα. 

- Σππνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ επθαηξηψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ επθαηξηψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα πξφηππα, φπσο είλαη ην Learning Opportunities Metadata 

(MLO) θαη ην InLOC (Integrated Learning Outcomes and Competences) κε ηα νπνία 

νξίδεηαη έλα  πιεξνθνξηαθφ κνληέιν κε κεηαδεδνκέλα γηα ηηο καζεζηαθέο επθαηξίεο θαη 

πεξηγξαθέο ησλ ηθαλνηήησλ (competence descriptions) πνπ έρνπλ ηεξαξρηθή δνκή, έηζη 

ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ νξγάλσζε καζεζηαθψλ κνλνπαηηψλ. Οη επξσπατθνί ζεζκνί 

πξνσζνχλ ηελ ηππνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο ην COMPASS. Σν COMPASS ζηνρεχεη ζηελ 

ελζσκάησζε θαη επέθηαζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο επξσπατθήο ηππνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ καζεζηαθψλ επθαηξηψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ή/θαη δεμηνηήησλ γηα ηε 

δεκηνπξγία κνληέισλ, αλνηρηψλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. 

- Πξφηππν γηα επαγγεικαηίεο ICT ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

Σν πξφηππν E-Competence Framework (ECF) παξέρεη κηα θνηλή γιψζζα γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ ηθαλνηήησλ (γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, θαζψο θαη επίπεδα επάξθεηαο), εηδηθά 

γηα ην ICT industry, δειαδή γηα επαγγεικαηίεο νη νπνίνη αλήθνπλ ζηνλ ρψξν ησλ ΣΠΔ. Ζ 

εθαξκνγή ή πξνζαξκνγή ηνπ ECF γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ICT ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά γηα ηελ πηνζέηεζε θαη αμηνπνίεζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ 

απφ ηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

 Ζιεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα Δθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

Σν ζέκα ηεο ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξνζεγγίζζεθε εηδηθφηεξα 

ζηελ πξφζβαζε ησλ  ρξεζηψλ, νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ σο  έληππν-αλάπεξνη (Print Disabled). 
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Σα άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλνη είλαη ην 10-15% ηνπ πιεζπζκνχ. Δθηφο απφ 

απηά, είλαη θαη φζνη πεξηπησζηαθά ή πεξηζηαζηαθά έρνπλ κηα αληθαλφηεηα, φπσο άηνκα ρσξίο 

γισζζηθή επρέξεηα (π.ρ. κεηαλάζηεο), ειηθησκέλνη θ.ιπ. 

Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ έιιεηςεο ηθαλφηεηαο πνπ έρνπκε λα ζπκκεηέρνπκε ζε δξαζηεξηφηεηεο, 

ζθνπφο καο είλαη λα βειηηψζνπκε ή λα επαπμήζνπκε κέζα απφ θάπνην ζχζηεκα software ή 

hardware θαη ζπλδπαζκφ ηνπο, ηε κεησκέλε απηή ηθαλφηεηα ή ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ. 

Οη ιχζεηο πνπ πξνζθέξεη ε πιεξνθνξηθή είλαη θπξίσο δχν, ε κηα είλαη πξνζεγγίζεηο 

ππνζηεξηθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ software θαη hardware, νη νπνίεο βειηηψλνπλ ή ππνθαζηζηνχλ 

ηελ αληθαλφηεηα θαη ε δεχηεξε είλαη ε Πξνζβαζηκφηεηα Φεθηαθνχ Πεξηερφκελνπ. 

Τπνζηεξηθηηθή ηερλνινγία κπνξεί λα είλαη ζπζθεπέο πνπ θάλνπλ πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ πνληηθηνχ ή δηαθφπηεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη π.ρ. κε έλα θνχλεκα ηνπ θεθαιηνχ, ή λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εγθεθαιηθά θχκαηα, ηερλνινγίεο πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζηηο 

παηρληδνκεραλέο. Σν Παλεπηζηήκην δηαζέηεη δχν απνζεηήξηα, ην πξψην ιέγεηαη ΑΘΖΝΑ 

(http://access.uoa.gr/ATHENA/) πνπ απνηειεί πιινγή Γσξεάλ Λνγηζκηθνχ Τπνζηεξηθηηθψλ 

Σερλνινγηψλ, θαη ην δεχηεξν mAΘΖΝΑ (http://access.uoa.gr/mATHENA),  γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. 

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα άηνκα πξφζβαζε ζε ςεθηαθφ 

πιηθφ, έρεη ζεζπηζηεί ε  θαζνιηθή ζρεδίαζε  πνπ εθαξκφζηεθε αξρηθά ζηηο ΖΠΑ (Design for All – 

D4All) ε νπνία είλαη ε ελζπλείδεηε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ 

εθαξκνγήο αξρψλ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα απφ φινπο ηνπο πνιίηεο θαη επνκέλσο ε απνθπγή ηεο αλάγθεο εθ ησλ πζηέξσλ 

πξνζαξκνγψλ ή εμεηδηθεπκέλεο ζρεδίαζεο. ια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πιένλ έρνπλ ηελ αξρή 

ηεο Καζνιηθήο ρεδίαζεο. Έρνπλ ελζσκαησκέλεο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο γηα φιεο ηηο 

ζνβαξέο αλαπεξίεο. 

Ζ πξνζβαζηκφηεηα ζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν αλαθέξεηαη ζηνπο εμήο ηχπνπο αξρείσλ: 

 Παξνπζηάζεηο ζε δηαθάλεηεο (π.ρ. αξρεία MS-Powerpoint, LibreOffice Writer, PDF) 

 Αξρεία θεηκέλσλ (π.ρ. LibreOffice Impress, MS-Word, ή PDF) 

 Αξρεία video ή ήρνπ 

Ζ πξνζβαζηκφηεηα ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ έρεη πνιινχο άμνλεο, νη θχξηνη φκσο είλαη νη εμήο: 

 Ννκηθφ πιαίζην. Τπάξρεη λνκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα  αιιά θαη ε πλζήθε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ (2008), φπσο επίζεο ε  Digital Agenda for Europe 

(2010) 

 Οηθνλνκηθφ πιαίζην. Αλ εθαξκφζνπκε ζρεδίαζε γηα φινπο, ην θφζηνο αλάπηπμεο (ηζηνζειίδα, 

βηβιίν θιπ.) είλαη κηθξφηεξν ηνπ +2% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλ ζπκπεξηιάβσ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζρεδίαζε ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ. 

 Κνηλσληθφ/Ζζηθφ πιαίζην. Απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα παξνρήο ίζσο επθαηξηψλ 

http://access.uoa.gr/ATHENA/)
http://access.uoa.gr/mATHENA
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 Σερλνινγηθφ πιαίζην. χκθσλα κε ην World Wide Web Consortium (W3C -  Web 

Accessibility Initiative https://www.w3.org/WAI/), ππάξρνπλ ηξία ζπζηαηηθά ζηα νπνία 

απεπζχλεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα. Αλ αθνινπζήζεη θαλείο απηά πνπ νξίδεη ην W3C ζρεηηθά κε 

ηελ ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία, δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηη αλαπεξία έρεη ν ρξήζηεο θαη ηη 

ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία έρεη. Γειαδή, αλ ην πεξηερφκελν είλαη ζχκθσλν κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ W3C, ηφηε ζα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο, γηαηί νη θαηαζθεπαζηέο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ 

έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο αληίζηνηρεο νδεγίεο ζπκβαηφηεηαο. Ζ επίζεκε Διιεληθή κεηάθξαζε 

ησλ νδεγηψλ βξίζθεηαη ζηελ εμήο ηνπνζεζία: http://www.w3c.gr/translations.html. 

ε θάζε ζεκείν ειέγρνπ έρεη αληηζηνηρηζηεί έλα επίπεδν πξνηεξαηφηεηαο, βάζεη ηεο επίδξαζεο ηνπ 

ζεκείνπ ειέγρνπ ζηελ πξνζβαζηκφηεηα. ήκεξα, ε λνκνζεζία ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα 

επηβάιιεη φηη φινη ζην Γεκφζην πξέπεη λα αθνινπζνχλ ην επίπεδν ζπκκφξθσζεο ΑΑ.  

- Αμηνπνίεζε Απνζεηεξίσλ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ γηα Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγίεο 
85

 

Τπάξρνπλ απνζεηήξηα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ γηα ππνζηεξηθηηθέο ηερλνιoγίεο φπσο ην εξγαζηήξην 

Φσλήο θαη Πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ ΔΚΠΑ κε ινγηζκηθά Τπνζηεξηθηηθψλ Σερλνινγηψλ ηα νπνία 

δηαηίζεληαη αλνηθηά θαη είλαη νξγαλσκέλα θαηά θαηεγνξία θαη θαηά αλαπεξία. Τπάξρνπλ 

ινγηζκηθά πρ. γηα κεηαηξνπή θεηκέλνπ ζε νκηιία πνπ  έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξέπνπλ 

ειεθηξνληθφ θείκελν ζε ζπλζεηηθή νκηιία,  βνεζήκαηα πνπ κεηαθξάδνπλ ειεθηξνληθφ θείκελν 

απφ θπζηθή γιψζζα ζε θψδηθα Braille θαη αληίζηξνθα,  πνπ κπνξνχλ επίζεο λα εθηππψζνπλ 

θείκελν Braille ζηνπο εηδηθνχο εθηππσηέο (Braille ) θιπ. . Δπίζεο ζην ΔΚΠΑ ππάξρνπλ 

νκαδνπνεκέλα  εξγαιεία γηα : 

Αλαπεξία Λφγνπ (13) 

Απψιεηα Αθνήο (3) 

Απηηζκφο (38) 

ΓΔΠΤ (5) 

Γπζιεμία (44) 

Κηλεηηθή Αλαπεξία (51) 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (44) 

Σχθισζε (40), Υακειή ξαζε (77) 

 

- Αμηνπνίεζε εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

                                                           

85
 http://access.uoa.gr/ATHENA/eng/applications/all  

http://www.w3c.gr/translations.html
http://access.uoa.gr/ATHENA/gre/disabilities/view/1
http://access.uoa.gr/ATHENA/gre/disabilities/view/2
http://access.uoa.gr/ATHENA/gre/disabilities/view/8
http://access.uoa.gr/ATHENA/gre/disabilities/view/9
http://access.uoa.gr/ATHENA/gre/disabilities/view/6
http://access.uoa.gr/ATHENA/gre/disabilities/view/3
http://access.uoa.gr/ATHENA/gre/disabilities/view/7
http://access.uoa.gr/ATHENA/gre/disabilities/view/4
http://access.uoa.gr/ATHENA/gre/disabilities/view/5
http://access.uoa.gr/ATHENA/eng/applications/all
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Τπάξρνπλ εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο Ηζηνζέζεσλ ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/. Απηά ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο 

πξνζβαζηκφηεηαο, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

o πλνιηθή Αμηνιφγεζε (Overall Assessment)  

o Αμηνιφγεζε πκκφξθσζεο κε ηηο νδεγίεο WCAG 2.0 (Conformity Check)  

o Αμηνιφγεζε Φσηεηλφηεηαο θαη Αληίζεζεο Υξσκάησλ  

o Αμηνιφγεζε Δγθπξφηεηαο Κψδηθα XHTML θαη CSS (XHTML and CSS Validation)  

ηελ πεξίπησζε εγγξάθσλ πνπ είλαη εμσηεξηθά αξρεία φπσο είλαη word, pdf, αξρεία ήρνπ θιπ. ζα 

πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ άιιεο νδεγίεο ψζηε απηά λα είλαη πξνζβάζηκα. Οη νδεγίεο Παξαγσγήο 

Πξνζβάζηκσλ Δγγξάθσλ θαη Παξνπζηάζεσλ βξίζθνληαη ζην εμήο link (Digital Accessibility 

Guidelines):http://access.uoa.gr/DAG/ 

- ρεδίαζε γηα Όινπο (Design for All – D4All) 

Δίλαη ζεκαληηθή ε  ρεδίαζε γηα ινπο (Design for All – D4All) δειαδή ε ελζπλείδεηε θαη 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ εθαξκνγήο αξρψλ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ κε 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη πξνζβάζηκα θαη ρξεζηηθά απφ φινπο 

ηνπο πνιίηεο θαη επνκέλσο ε απνθπγή ηεο αλάγθεο εθ ησλ πζηέξσλ πξνζαξκνγψλ ή 

εμεηδηθεπκέλεο ζρεδίαζεο. 

- Κφζηνο αλάπηπμεο Πξνζβάζηκνπ Τιηθνχ 

Αλ εθαξκνζζεί ε ζρεδίαζε γηα φινπο ην θφζηνο αλάπηπμεο (ηζηνζειίδα, βηβιίν θιπ.) είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ +2% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλ ζπκπεξηιεθζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζρεδίαζε ζηνλ 

αξρηθφ ζρεδηαζκφ. 

Αλ φκσο απηφ γίλεη εθ ησλ πζηέξσλ (δελ εθαξκνζζεί δειαδή απφ ηελ αξρή ηελ ζρεδίαζε γηα 

φινπο) ηφηε ην θφζηνο κπνξεί λα θηάζεη ην 30% ηνπ θφζηνπο πνπ απαηηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία. 

- Γεκηνπξγία ζπγγξακκάησλ ζε εηδηθφ κνξθφηππν γηα ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία 

Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε δεκηνπξγία ζπγγξακκάησλ ζε εηδηθφ κνξθφηππν θηηαγκέλν γηα 

ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία, θαη φρη απιψο λα είλαη ην πιηθφ ειεθηξνληθά πξνζβάζηκν ζχκθσλα κε 

ηε λνκνζεζία. Απηφ είλαη θάηη πνπ ην θάλεη ε κνλάδα πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ Δζληθνχ 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κέζα απφ ην ζχζηεκα «ΔΡΜΟΦΗΛΟ».  Ο θνηηεηήο 

κπνξεί λα δεη αλ απηφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ππάξρεη ζηε κνξθή πνπ ηνλ βνιεχεη. Αλ δελ ππάξρεη, 

ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παηήζεη έλα θνπκπί θαη λα ην παξαγγείιεη ζηελ κνξθή πνπ ην ζέιεη.  

Σν ζχζηεκα «ΔΡΜΟΦΗΛΟ» είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κεηαηξνπήο αθαδεκατθψλ 

ζπγγξακκάησλ ζε πξνζβάζηκε κνξθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο κε έληππν-αλαπεξία 

(http://access.uoa.gr/ERMOFILOS). 

https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/
http://access.uoa.gr/DAG/
http://access.uoa.gr/ERMOFILOS
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- Πξνζβαζηκφηεηα θαη  e-learning  

Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζην e-learning, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα, είλαη: 

 Καηάξηηζε ζηειερψλ ζε ζέκαηα e-Πξνζβαζηκφηεηαο, νη ηζηνζέζεηο πξέπεη λα είλαη 

πξνζβάζηκεο σο πξνο WCAG2.0 ζε επίπεδν ΑΑ, νη πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο σο πξνο WCAG2.0 ζε επίπεδν ΑΑ, 

νη εθπαηδεπηηθνί πφξνη (ζε φιεο ηηο κνξθέο αξρείσλ ηνπο) πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνη  

 θάζε video: ζα πξέπεη λα έρεη ππφηηηινπο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ αξρείν view transcript 

 θάζε αξρείν ήρνπ: ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αξρείν ιεθηηθήο πεξηγξαθήο ζε θείκελν 

(audio transcript). 

 Σερλνινγίεο αηρκήο ζε ζπλδπαζκφ κε ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ 

Οη ηερλνινγίεο αηρκήο ζε ζπλδπαζκφ κε ζπζηήκαηα LMS, π.ρ. ην Moodle ή ηα αλνηθηά 

ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα κάζεζεο, φπσο ην slidewiki, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην 

ΔΚΓΓΑ γηα πνιινχο ιφγνπο. Σν ΔΚΓΓΑ ρξεζηκνπνηεί, θαηά πξψηνλ, ζε κεγάιν βαζκφ σο 

ηερλνινγία ηειεθπαίδεπζεο ηελ πιαηθφξκα Moodle, κε έρνληαο μεθχγεη φκσο απφ έλα 

παξαδνζηαθφ ηξφπν e-learning πνπ πνιιέο θνξέο απιά κεηαθέξεη ηε δηαδψζεο εθπαίδεπζε ζε κηα 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα. Οη ελήιηθεο επηκνξθνχκελνη είλαη ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο 

πνιπθαλαιηθψλ δεθηψλ εξεζηζκάησλ θαη βάιινληαη απφ ηνλ θαηαηγηζκφ ηερλνινγηψλ αηρκήο νη 

νπνίεο θαηαθιχδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Δπηινγέο φπσο απηή ηνπ Moodle 

(https://moodle.org/ ) είλαη κηα ιχζε ε νπνία έρεη θεξδίζεη επξέσο ηνλ θφζκν ηεο κάζεζεο ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε. κσο δελ ππάξρνπλ αλεπηπγκέλεο ιχζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε εηθνληθψλ 

θφζκσλ ηχπνπ sloodle (https://www.sloodle.org/) νη νπνίνη ζα ζπλέβαιιαλ, φρη ηφζν ζε 

ηερλνινγηθήο θχζεσο ζέκαηα, αιιά ζε φια ηα άιια. Αλ εμαηξεζνχλ νη έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηα 

ζψκαηα αζθαιείαο, ε ππφινηπε δεκφζηα δηνίθεζε αγλνεί ηελ έλλνηα ηεο ρξήζεο εηθνληθψλ 

θφζκσλ ζηε κάζεζε. Απηφ ην αληηθείκελν ζα ήηαλ ηδηαηηέξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην ΔΚΓΓΑ θαη 

ζα πξνζέδηδε κηα άιινπ επηπέδνπ κάζεζε. 

 Δπαχμεζε ηνπ Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ 

Ζ εθαξκνγή θαη ελζσκάησζε ζην Moodle ή θαη ζε άιια αλνηθηά ζπζηήκαηα, φπσο ην slidewiki, 

ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο (Augmented Reality) ζα κπνξνχζε λα επεθηείλεη θαη λα 

αμηνπνηήζεη ηελ ήδε ππάξρνπζα εγθαηεζηεκέλε δνκή ζην ΔΚΓΓΑ. Έλαο πξνβιεκαηηζκφο είλαη 

φηη, παξά ην γεγνλφο ηεο κεγάιεο εμάπισζεο ρξήζεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, απηέο θαηά θχξην ιφγν αθνξνχλ πξνζσπηθέο ζπζθεπέο θαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε 

απφθηεζε ή απαίηεζε ρξήζεο εκπεξηέρεη νηθνλνκηθφ θφζηνο. Σν θφζηνο απηφ, φηαλ ππάξρεη 

αδπλακία θαηαβνιήο ηνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη κεξίδα ππαιιήισλ ζε απνθιεηζκφ απφ ηε κάζεζε. 

 Πξνψζεζε ζχγρξνλσλ ρεδίσλ θαη ελαξίσλ εθπαίδεπζεο 

Τπάξρεη αλάγθε δηεξεχλεζεο ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ ζρεδίσλ θαη ζελαξίσλ εθπαίδεπζεο ζηα 

ζεκηλάξηα ηνπ ΗΝΔΠ θαη πηζαλή αμηνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο ΑΗΧΠΟ (σο νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα) γηα ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, θαζψο θαη δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

κεκνλσκέλεο ρξήζεο εξγαιείσλ απφ ηε βηβιηνζήθε ηεο πιαηθφξκαο ή εγθαηάζηαζεο ηεο 

πιαηθφξκαο ζηελ ππνδνκή ηνπ ΔΚΓΓΑ. 

 Οινθιεξσκέλεο Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο ΗΝΔΠ 

https://www.sloodle.org/
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Σα κνληέια Αλίρλεπζεο, ρεδηαζκνχ, Τινπνίεζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Απνηίκεζεο ησλ δξάζεσλ 

ηνπ ΗΝΔΠ πνπ αλαιχνληαη έρνπλ εθαξκνζηεί ζην ΔΚΓΓΑ κε επηηπρία ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ 

ηνπ ξφινπ. Σν κνληέιν απηφ απαηηεί ζπλερή εμέιημε θαη ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ ζηαδίσλ ηνπ ζε 

ζπλέξγεηα κε ηνπο Φνξείο θαη εμαζθάιηζε Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα απ’ 

φιε ηε Γηνίθεζε γηα ηε κεηάβαζε, απφ ηελ παξνρή Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ, ζηελ παξνρή 

Οινθιεξσκέλσλ Φεθηαθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 ρεδηαζκφο Μαζεκάησλ & Δξγαιεία ζπγγξαθήο γηα ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 

Ζ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ην ΔΚΓΓΑ ζε ζρέζε κε ηα εξγαιεία ζπγγξαθήο θαη 

δεκηνπξγίαο αιιειεπηδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Σφζν ε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ πιηθνχ, αιιά, 

θπξίσο θαη πεξηζζφηεξν, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην ΔΚΓΓΑ θαη ζα 

κπνξνχζαλ πηινηηθά λα εθαξκνζηνχλ ζε ζεκηλάξηα κε ζηφρεπζε αθφκα θαη θνηλφ κε εηδηθέο 

δεμηφηεηεο. 

 Τπνδνκέο γηα ηε Γεκηνπξγία Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ, δηαρεηξηζηνχλ θαη αμηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά νη εθπαηδεπηηθνί 

πφξνη ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιηζηεί έλα ζχλνιν ηερληθψλ απαηηήζεσλ ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ, 

απφ ηερληθήο πιεπξάο, θαηάιιειε πνηφηεηα εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, φπσο: παξαγφκελσλ βίληεν, 

εηθφλσλ, δηαδξαζηηθνχ θαη επαπμεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, παξνπζηάζεσλ θ.ιπ. ε πξψην 

επίπεδν ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιηζηεί φηη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο γίλνληαη νη φπνηεο θαηαγξαθέο 

ή/θαη παξνπζηάζεηο έρνπλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ πξνδηαγξαθψλ ζε ζρέζε κε ηα παξαθάησ: 

 Γηαζηάζεηο, ζέζε έδξαο εηζεγεηή ή/θαη podium 

 ζέζεηο ζεαηψλ 

 απφζηαζε πξνβνιέα απφ ηελ νζφλε πξνβνιήο ή ελαιιαθηηθά ινγηζκηθνχ ην νπνίν 

εκθαλίδεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ εηζεγεηή ζηνπο επηκνξθνχκελνπο 

 νζφλε πξνβνιήο ζε θαηάιιειεο δηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβνιέα θαη ηελ 

αίζνπζα θαη θαηάιιειεο απνζηάζεηο ησλ ηεζζάξσλ πιεπξψλ απφ δάπεδν νξνθή, 

πιάγηνπο ηνίρνπο 

 πιήζνο θαη ζέζεηο ερείσλ 

 ινηπά ερεηηθά φπσο θνλζφια ήρνπ, θνλζφια εηθφλαο, κηθξφθσλα ελζχξκαηα, 

αζχξκαηα, πέηνπ, ρεηξφο, ρεηιφθσλα 

 ερνκφλσζε αίζνπζαο 

 γεηηλίαζε κε άιινπο ρψξνπο θαη ρξήζε απηψλ ησλ ρψξσλ 

 θαηάιιειν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο 

 θαηάιιειν ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ 

 ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο εηζεγεηή θαη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο επηκνξθνχκελσλ 

 ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο εηθφλαο θαη ήρνπ 

 άιια ππνζηεξηθηηθά ινγηζκηθά 

 θαηάιιειν απνζεθεπηηθφ φγθν θαη κέζσλ γηα ηελ απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζε ηνπ 

παξαγφκελνπ πιηθνχ 

 ππνδνκέο δηθηχνπ δεδνκέλσλ, ελζχξκαην, αζχξκαην, ζέζεηο πξηδψλ, ηαρχηεηεο 

ζχλδεζεο 

 δηαζχλδεζε κε ππνδνκή δσληαλήο κεηάδνζεο 

 ππνδνκή δσληαλήο κεηάδνζεο 
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 δηαζεζηκφηεηα (ή κε) ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο, 

 θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εηζεγεηψλ 

ια ηα παξαπάλσ θαη κηα ζεηξά ζεκάησλ απνηεινχλ ζηνηρεία απαηηεηά απφ κηα ζπλνιηθή θαη 

ελδειερή ηερλννηθνλνκηθή κειέηε. επίζεο, θάζε επηινγή εμαξηάηαη απφ ηα Δπηζπκεηά ελάξηα 

Υξήζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή δηάιεμεο ζε δηα δψζεο επηκνξθνχκελνπο, θαζψο θαη ζε εμ 

απνζηάζεσο, κε κνλφδξνκε ή ακθίδξνκε επηθνηλσλία, 

 πιήζνο πεγψλ εηθφλαο, π.ρ. θάκεξα εηζεγεηή, θάκεξα θνηλνχ, νζφλε Ζ/Τ εηζεγεηή 

θαη άιια, 

 πιήζνο πεγψλ ήρνπ, φπσο κηθξφθσλν εηζεγεηή, κηθξφθσλα θνηλνχ, ήρνο Ζ/Τ, 

 βαζκφο απηνκαηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ γηα δπλαηφηεηα απιήο ρξήζεο απφ κε ηερληθφ 

πξνζσπηθφ, 

 παξνπζία (ή κή) ηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ρεηξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ, 

 απνζήθεπζε ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ, φπσο ηειηθή ζχλζεζε (streamable content), 

multi-record μερσξηζηψλ πεγψλ εηθφλαο/ήρνπ γηα post-production. 

 

 Βειηίσζε ηνπ Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ 

Γηεξεχλεζε α) ηεο αλάγθεο θαη β) ηεο δπλαηφηεηαο παξνρήο δσληαλήο ζχλδεζεο ή 

καγλεηνζθνπεκέλεο θάιπςεο καζεκάησλ / ζεκηλαξίσλ ηνπ ΗΝΔΠ. Δπηινγή θη εθαξκνγή 

θξηηεξίσλ επηινγήο ππνςήθησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία, ηε 

δηάξθεηα, ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη).  

 Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο δσληαλήο ή καγλεηνζθνπεκέλεο κεηάδνζεο εθδειψζεσλ 

ηνπ ΗΝΔΠ/ΔΚΓΓΑ 

 Γεκηνπξγία δνθηκαζηηθήο δσληαλήο ή καγλεηνζθνπεκέλεο κεηάδνζεο  

 Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ηεο πιαηθφξκαο OpenDelos, Φσηφδελδξν, 

Arttutor ή άιισλ ζπζηεκάησλ θ.ιπ. ή θαη έληαμή ηνπο ζηηο ππνδνκέο ηνπ ΔΚΓΓΑ 
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15. ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΚΓΓΑ 

Σν ΔΚΓΓΑ, ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ, κπνξεί λα πξνσζήζεη ζεκαληηθά ζέκαηα ζε ζρέζε 

κε ηε Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ. Σα νθέιε κπνξεί λα είλαη πνιιά γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη 

ηνπο Φνξείο αιιά θαη γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. Ζ Γεκηνπξγία Αλνηθηψλ Πφξσλ κπνξεί λα πξνσζήζεη 

ηε κάζεζε ζπλνιηθά, ηφζν εληφο, φζν θαη εθηφο ηεο Γηνίθεζεο. Ζ δεκηνπξγία Αλνηθηψλ Πφξσλ θαη 

Αλνηθηψλ Μαζεκάησλ γηα ηε Γηνίθεζε ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα δηάρπζεο ηεο γλψζεο θαη πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ κεγάιεο θιίκαθαο  ηα νπνία πνιιέο θνξέο  απαηηνχληαη  γηα ηε εθαξκνγή θξίζηκσλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Θα δεκηνπξγήζεη λέεο δπλαηφηεηεο άκεζεο πξνζέγγηζεο θάζε νκάδαο ζηφρνπ 

ζηε Γηνίθεζε θαη ζα απμήζεη ηελ αληαπνθξηζηκφηεηα ηνπ ΔΚΓΓΑ ζηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ. 

Θζματα προσ Διερεφνθςθ για το χζδιο Δράςθσ του ΕΚΔΔΑ:  

 

 Υξήζε Πξνηχπσλ γηα ηνλ Μεηαζρνιηαζκφ θαη ηελ Σεθκεξίσζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Πφξσλ ΔΚΓΓΑ 

 
Λχζε ζην πξφβιεκα ηεο νξγαλσκέλεο ςεθηαθήο δηαρείξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ ηνπ 

ΗΝΔΠ κπνξεί λα δψζεη ε ρξήζε πξνηππνπνηεκέλσλ πεξηγξαθψλ ησλ πφξσλ κε ηελ 

αμηνπνίεζε δηεζλψλ πηζηνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ. Σέηνηα πξφηππα είλαη ην ΗΔΔΔ/LOM θαη ην 

MLR. 

Θα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ: 

 λα δηεξεπλεζεί ε κεζνδνινγία πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηάβαζε απφ έλα LMS ζε έλα 

LOR
86

 

 λα δηεξεπλεζεί ε ηερλνινγηθή πιεπξά ηεο Γεκηνπξγίαο Απηφκαησλ 

Μεηαδεδνκέλσλ. 

 

 Γεκηνπξγία Πξνθίι Δθαξκνγήο κε πξνζαξκνγή θαηάιιεινπ πξνηχπνπ/σλ γηα ην 

ΔΚΓΓΑ 
Ανάπτυξθ application profile για τθν περιγραφι των εκπαιδευτικϊν πόρων του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ 

με τθν προςαρμογι διεκνϊν προτφπων μεταδεδομζνων και τθ δθμιουργία κεματικϊν 

ταξινομιϊν και λεξιλογίων για τθν Ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ. 

Ζ δεκηνπξγία Πξνθίι Δθαξκνγήο, κε πξνζαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ LOM ή θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε άιια πξφηππα, ζηηο ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ ΗΝΔΠ/ΔΚΓΓΑ πξέπεη λα 

                                                           

86
 https://www.semanticscholar.org/paper/Frameworks-for-the-Automatic-Indexation-of-Learning-Ochoa-

Cardinaels/2d0dcf367600d21a440dae4188f2c587ff42ec86 

https://www.semanticscholar.org/paper/Frameworks-for-the-Automatic-Indexation-of-Learning-Ochoa-Cardinaels/2d0dcf367600d21a440dae4188f2c587ff42ec86
https://www.semanticscholar.org/paper/Frameworks-for-the-Automatic-Indexation-of-Learning-Ochoa-Cardinaels/2d0dcf367600d21a440dae4188f2c587ff42ec86
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δηεξεπλεζεί θαη λα επηιπζεί κε επαξθή θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, κε ηε δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία κφληκεο νκάδαο. 

 Φεθηαθή δηαρείξηζε ησλ Πεξηγξακκάησλ Θέζεο  

 
Γεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ησλ job profiles θαη ησλ πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο έρεη, πιένλ, 

ζεζκνζεηεζεί ζην Διιεληθφ Γεκφζην, ε ρξήζε δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ 

ςεθηαθή δηαρείξηζε απηψλ ησλ πεξηγξαθψλ ζα πξέπεη λα κειεηεζεί. 

Τυποποίθςθ των μακθςιακών ευκαιριών και ικανοτιτων με βάςθ τα περιγράμματα κζςθσ 

ςτθ Διοίκθςθ 

Ζ ηππνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ επθαηξηψλ θαη ηθαλνηήησλ είλαη έλα πεδίν πνπ έρεη άκεζε 

ζπλάθεηα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΚΓΓΑ, δεδνκέλνπ 

φηη απηέο απνζθνπνχλ ζηε αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, σο ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Διερεφνθςθ τθσ αξιοποίθςθσ των τυποποιθμζνων προτφπων 

Δπηπιένλ, κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζθνξψλ 

ηνπ ΔΚΓΓΑ (επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ΗΝΔΠ, καζήκαηα - πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

ΔΓΓΑ) θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηππνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ 

πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πιεξνθφξεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπλδέζκνπ κε ηηο αλάγθεο ζηειέρσζεο ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηελ ςεθηαθή 

ηεο δηαρείξηζε, φπσο πξνηείλεηαη αλσηέξσ.  

 Γεκηνπξγία Φεθηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Απνζεηεξίνπ γηα ηε Γηνίθεζε 
 

Γεκηνπξγία αληίζηνηρεο ςεθηαθήο ππνδνκήο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ ηνπ ΔΚΓΓΑ αιιά θαη ζα απνηειέζεη ηνλ ζπζζσξεπηή γηα ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε. Ζ  ςεθηαθή ππνδνκή, γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ νξγαλσκέλε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ςεθηαθνχ 

Απνζεηεξίνπ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (LOR) αιιά θαη ζρεηηθψλ ελαξίσλ θαη Πξαθηηθψλ 

Μάζεζεο. Εεηήκαηα, φπσο ε ρξήζε εκπνξηθνχ ή αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

LOR, νη πξνδηαγξαθέο ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ΗΝΔΠ/ΔΚΓΓΑ, ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ LOR κε ηα LMS ηνπ ΔΚΓΓΑ θ.ιπ. ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο. 

Ζ Γεκηνπξγία Απνζεηεξίνπ γηα ην ΗΝΔΠ/ΔΚΓΓΑ, αμηνπνηψληαο ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππνδνκέο ηνπ Φσηφδεληξνπ, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί. ηελ αλάπηπμε ηνπ Απνζεηεξίνπ 

απηνχ, δεηήκαηα πνπ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο κπνξνχλ λα είλαη ηα εμήο:  

o Ζ δεκηνπξγία πιινγήο Αμηνινγεκέλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ γηα ηε 

Γηνίθεζε ζε ηνκείο ελδηαθέξνληνο 
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o Ζ ζπιινγή Καιψλ Πξαθηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ελαξίσλ κέζα απφ ζρεηηθή 

δξάζε αλάδεημήο ηνπο 

o Ζ δπλαηφηεηα Γεκηνπξγίαο, ρσξίο αμηνιφγεζε, Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ απφ 

ηνπο ππαιιήινπο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπο Πηζηνπνηεκέλνπο Υξήζηεο, ελ γέλεη  

o Γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια επξσπατθά θαη δηεζλή Απνζεηήξηα, 

πηνζέηεζε ηνπ πξφηππνπ (OAI-PMH) ή θαη άιισλ θαηάιιεισλ δηεζλψλ 

πξνηχπσλ. 

o Φεθηαθή Αλαδήηεζε Πφξσλ.Ζ ελζσκάησζε θαη ε πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ 

ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηε 

δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο, ηε ζπγθξηζηκφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ καζεζηαθψλ επθαηξηψλ ηνπ ΔΚΓΓΑ. 

 

 Γεκηνπξγία Δζληθνχ πζζσξεπηή Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε.  
 

Ζ πχιε ζα απνηειεί ην θεληξηθφ ζεκείν απ΄ φπνπ νη ππάιιεινη, νη εθπαηδεπηέο θαη 

άιινη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ςεθηαθνχο Αλνηρηνχο 

Δθπαηδεπηηθνχο Πφξνπο γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε θαη λα ηνπο 

πξνζπειάζνπλ άκεζα, φπνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλνη. Με ηελ έλαξμε ηεο Δζληθήο 

Τπεξεζίαο πζζψξεπζεο ηνπ Φσηφδελδξνπ, ζπκκεηνρή ηνπ ΔΚΓΓΑ, κε ηε 

ζπλεηζθνξά «πξφηππνπ» εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, είηε κε ηελ κνξθή εμσηεξηθψλ πεγψλ, 

είηε κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ρξεζηψλ.  

 Γεκηνπξγία ελεξγψλ θνηλνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ-εηζεγεηψλ-Τπαιιήισλ 

Γεκηνπξγία ελεξγψλ θνηλνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ-εηζεγεηψλ αλά ζεκαηηθή πεξηνρή, νη 

νπνίνη, κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ πιηθνχ, ζα παξαθνινπζνχλ θαη ζα 

επηθαηξνπνηνχλ ηνλ θάθειν ηνπ πξνγξάκκαηνο,  θαζψο θαη ην πιηθφ, ζε βάζνο 

ρξφλνπ. Οη δηαξθείο νκάδεο ζα έρνπλ πξφζβαζε θαη ζα αμηνινγνχλ θάζε πξφζζεην 

πιηθφ πνπ δίλεηαη θαηά ηελ πινπνίεζε θαη ζα ην ελζσκαηψλνπλ, είηε σο θχξην, είηε 

σο παξαδείγκαηα ή βνεζεηηθφ πιηθφ. 

o Πξνψζεζε Γξάζεο φπσο ην «πκκεηέρσ» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

Γεκηνπξγία Δηδηθνχ Υψξνπ δηάδξαζεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλνηήησλ 

κάζεζεο ζηε Γηνίθεζε, ψζηε νη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο: 

o λα αλαξηνχλ θαη λα δηακνηξάδνπλ ηα δηθά ηνπο καζεζηαθά αληηθείκελα  

o λα βξίζθνπλ, λα αμηνινγνχλ, λα ζρνιηάδνπλ θαη λα αληαιιάζνπλ απφςεηο γηα 

καζεζηαθά αληηθείκελα ζπλαδέιθσλ ηνπο 

 Πξνζβαζηκφηεηα Φεθηαθνχ Τιηθνχ ΔΚΓΓΑ 

Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ άηνκα κε αλαπεξία 

(ΑΜΔΑ). Γηα ην ζθνπφ απηφ, γηα ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν – εηδηθά γηα πεξηερφκελν πνπ 

αλαπηχζζεηαη εμ αξρήο – ζπζηήλεηαη λα είλαη πξνζβάζηκν απφ ΑΜΔΑ, ελψ γηα ηηο δηεπαθέο 
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ηειηθνχ ρξήζηε ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα πιεξείηαη ε πξνδηαγξαθή WCAG 
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Σν ζέκα είλαη ην πψο κπνξνχλ εχθνια λα γίλνπλ  πξνζβάζηκα αξρεία word, powerpoint θαη 

pdf. Ζ αλάγθε χπαξμεο πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ άηνκα κε αλαπεξία, είηε 

απηνί είλαη εθπαηδεπηηθνί είηε είλαη καζεηέο, πθίζηαηαη θαη είλαη ζεκαληηθή.  Αξθεηέο 

εθαξκνγέο, φπσο ην Microsoft Office θαη ην Acrobat Reader, δηαζέηνπλ επηινγή ειέγρνπ 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε αλαπεξία. Υξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ επηινγή κπνξεί 

θάπνηνο λα ειέγμεη πνηα είλαη ηα κε πξνζβάζηκα ζεκεία ζε έλα θείκελν ή κηα παξνπζίαζε.  

 

πκπεξαζκαηηθά σο πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα: 

 Δίλαη εχθνιν λα δεκηνπξγεζεί έλα θείκελν ή κηα παξνπζίαζε πξνζβάζηκε. Γελ 

ρξεηάδνληαη εηδηθέο γλψζεηο. Τπάξρνπλ ηα εξγαιεία ειέγρνπ πνπ βνεζνχλ ηνπο 

δεκηνπξγνχο θαη ρξήζηεο, αξθεί λα ηεξεζνχλ ιίγεο απιέο νδεγίεο. Γεληθά, είλαη 

πνιχ εχθνιν λα γίλνπλ φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πξνζβάζηκα θαη είλαη άζρεκν λα 

απνθιείνληαη  άλζξσπνη απφ ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, επεηδή δελ είλαη 

γλσζηφο ν ηξφπνο ή επεηδή δελ δαπαλάηαη ρξφλνο γηα λα παηεζεί έλα επηπιένλ 

θνπκπί. 

 Έλα ζεκαληηθφ ζέκα, επίζεο, είλαη λα θξνληίζνπλ νη αξκφδηνη θνξείο λα θάλνπλ 

πξνζβάζηκα ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζπκπιήξσζεο αηηήζεσλ πξνο ην δεκφζην. 

 Σν ΔΚΓΓΑ έρεη πινχζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ, 

είλαη ζε κνξθή παξνπζηάζεσλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ ην πιηθφ λα είλαη 

πξνζβάζηκν. ηαλ έλα πιηθφ είλαη πξνζβάζηκν, εθηφο ηνπ φηη κπνξεί λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην άηνκν κε αλαπεξία, είλαη θαη πην νινθιεξσκέλν αιιά θαη 

πην νξζά θηηαγκέλν. Δίλαη ρξήζηκν λα δίλνληαη νη νδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο 

Πεξηερνκέλνπ ζηνπο ζπγγξαθείο – εηζεγεηέο θαη απηνί λα δεκηνπξγνχλ ην πιηθφ 

ηνπο ζε ζπκθσλία κε ηηο νδεγίεο. 

 Σα γλσζηά ινγηζκηθά παξνπζηάζεσλ δηαζέηνπλ έιεγρν πξνζβαζηκφηεηαο. Θα 

ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξρεη ζην Slidewiki ν ίδηνο έιεγρνο, ψζηε νη παξνπζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ απηφ λα είλαη πξνζβάζηκεο.  
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 Σν ΔΚΓΓΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην, ζα κπνξνχζε λα δηαζέηεη ηε 

δπλαηφηεηα εμαηνκηθεπκέλεο πξνζβαζηκφηεηαο πνπ παξέρεη ν «Δξκφθηινο» θαη 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην ΔΚΠΑ. 

 Να γίλεη κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ησλ Απνζεηεξίσλ ειεχζεξνπ 

ινγηζκηθνχ γηα Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγίεο ηνπ ΔΚΠΑ ΑΘΖΝΑ θαη mΑΘΖΝΑ 

απφ ην ΔΚΓΓΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην αιιά θαη ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, ψζηε λα σθειεζνχλ απφ απηά Τπάιιεινη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, 

Δθπαηδεπηηθνί αιιά θαη καζεηέο. 

 Δίλαη ζεκαληηθή ε  ρεδίαζε γηα ινπο απφ ηε Γηνίθεζε (Design for All – 

D4All), δειαδή ε ελζπλείδεηε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ 

εθαξκνγήο αξρψλ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ είλαη πξνζβάζηκα θαη ρξεζηηθά απφ φινπο ηνπο πνιίηεο θαη, 

επνκέλσο, ε απνθπγή ηεο αλάγθεο εθ ησλ πζηέξσλ πξνζαξκνγψλ ή 

εμεηδηθεπκέλεο ζρεδίαζεο.  

 Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε δεκηνπξγία πιηθνχ, νδεγηψλ ζε εηδηθφ κνξθφηππν 

θηηαγκέλν γηα ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία, θαη φρη, απιψο, λα είλαη ην πιηθφ 

ειεθηξνληθά πξνζβάζηκν ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία.  

 

 Δθπαίδεπζε Δηζεγεηψλ, Δθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο Γηνίθεζεο ζε ζέκαηα 

Πξνζβαζηκφηεηαο Τιηθνχ 

- Να δεκηνπξγεζνχλ εηδηθά courses γηα ηνπο εηζεγεηέο ηνπ ΔΚΓΓΑ ψζηε λα 

δεκηνπξγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπο ζε ζπκθσλία κε ηηο νδεγίεο 

Πξνζβαζηκφηεηαο Πεξηερνκέλνπ. 

- Να δεκηνπξγεζνχλ εηδηθά courses ζην ΔΚΓΓΑ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα 

δεκηνπξγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπο γηα ηνπο καζεηέο ζε ζπκθσλία κε ηηο 

νδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο Πεξηερνκέλνπ. 

- Να δεκηνπξγεζνχλ εηδηθά courses ηνπ ΔΚΓΓΑ γηα ηα ζηειέρε ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ φπνπ ζα εθπαηδεχνληαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη γηα δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ θνξκψλ ζπκπιήξσζεο εληχπσλ πξνζβάζηκσλ ζε άηνκα κε 

αλαπεξία. 
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 Αμηνπνίεζε Σερλνινγηψλ Αηρκήο γηα ηε βειηίσζε θαη Δπαχμεζε Πεξηερνκέλνπ 

 
Αξιοποίθςθ εικονικών κόςμων τφπου sloodle (https://www.sloodle.org/). Αυτό το 

αντικείμενο κα ιταν ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ για το ΕΚΔΔΑ, μιασ και εκτιμάται ότι κα 

αναβάκμιηε τθν αποτελεςματικότθτα, αλλά και τθν ελκυςτικότθτα των εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων του.  

Εφαρμογι και ενςωμάτωςθ ςτο Moodle του Augmented Reality. Σο ΕΚΔΔΑ κα μποροφςε 

να επεκτείνει και να εκμεταλλευτεί τθν ιδθ υπάρχουςα εγκατεςτθμζνθ δομι του Moodle 

και επζκταςι του ςε mobile εφαρμογζσ που κα αξιοποιοφν τθν τεχνολογία τθσ επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ. 

 πλδπαζηηθφο Σχπνο Φεθηαθήο Δθπαίδεπζεο κε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ 

Πφξσλ θαη ελαξίσλ 
ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, απνηειεζκαηηθέο κνξθέο ζην κέιινλ 

κπνξεί λα είλαη απηέο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε 

εθπαίδεπζε κε blended learning θαη ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ κε ελζσκάησζε 

Augmented Reality θαη Virtual Machine. Σα κνληέια πνπ αλαιχνληαη έρνπλ εθαξκνζηεί 

ζην ΔΚΓΓΑ κε κεγάιε επηηπρία θαη αληίζεηα κε φηη απνηππψλεηαη, ην ΔΚΓΓΑ ζην πιαίζην 

ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δηεξεχλεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη έρεη εθαξκφζεη επέιηθηεο πξαθηηθέο εθπαίδεπζεο. Τπάξρεη φλησο έιιεηκκα 

ζπληνληζκνχ δξάζεσλ ηνπ ΔΚΓΓΑ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ην νπνίν, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ζην πιαίζην ζηελήο ζπλεξγαζίαο, φιν θαη εμαιείθεηαη.  

o Γηεξεχλεζε ηεο αλάγθεο ζχγρξνλσλ ζρεδίσλ θαη ζελαξίσλ εθπαίδεπζεο ζηα 

ζεκηλάξηα ηνπ ΗΝΔΠ. Δπηινγή θη εθαξκνγή θξηηεξίσλ επηινγήο ππνςήθησλ 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία, ηελ ρξήζε εξγαιείσλ, ηελ 

αλάγθε νπηηθνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο).  

o Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ κε 

ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ΑΗΧΠΟ (σο νινθιεξσκέλν ζχζηεκα) γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο  

o Γεκηνπξγία δνθηκαζηηθνχ ςεθηαθνχ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ κάζεζεο  

 Δπηινγή ζεκαηηθήο ελφηεηαο  

 Τινπνίεζε ζελαξίνπ  

 Αμηνπνίεζε ζε ζεκηλάξην  

 Αμηνιφγεζε ηνπ ζελαξίνπ   

o Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο κεκνλσκέλεο ρξήζεο εξγαιείσλ απφ ηε 

βηβιηνζήθε ηεο πιαηθφξκαο  

o Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο εγθαηάζηαζεο ηεο πιαηθφξκαο ζηελ ππνδνκή 

ηνπ ΔΚΓΓΑ  

 

 Νέα Δξγαιεία ζπγγξαθήο θαη δεκηνπξγίαο αιιειεπηδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

https://www.sloodle.org/
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 Ζ ρξήζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ καζεκάησλ θαη γηα 

ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ην ΔΚΓΓΑ. Σφζν ε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ πιηθνχ 

αιιά, θπξίσο, θαη πεξηζζφηεξν, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην 

θαηλνηφκν εξγαζηήξην (H5P, Adapt, Tin Can API) έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην ΔΚΓΓΑ θαη 

ζα κπνξνχζαλ πηινηηθά λα εθαξκνζηνχλ ζε ζεκηλάξηα κε ζηφρεπζε, αθφκα θαη θνηλφ κε 

εηδηθέο δεμηφηεηεο.  

 χγρξνλεο αλνηρηέο ηερλνινγίεο γηα θάζε κέζν. Σν ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν 

θαη ηα ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ή πξνζαξκφδνληαη ζα 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ ζχγρξνλεο αλνηρηέο ηερλνινγίεο θαη πξφηππα ηνπ Παγθφζκηνπ 

Ηζηνχ θαη λα έρνπλ πξνζαξκφζηκε δηεπαθή ρξήζεο ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζε 

δηάθνξεο ζπζθεπέο φπσο Ζ/Τ, tablet, smartphone (Responsive Web Design).  

 Γηα αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο Αλνηθηψλ καζεκάησλ (learning management 

systems) ή ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα, ζπλίζηαηαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

αμηνπνίεζεο θάπνηαο απφ ηηο πθηζηάκελεο πιαηθφξκεο πνπ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη ε ΔΔ πρ. 

Slidewiki ή ην ΤΠΠΔΘ φπσο ηα Open eClass, Open Delos, e-me, ή άιιεο αλνηθηνχ 

θψδηθα, π.ρ., Moodle, edX θ. ά. 

 

 Αλνηθηή δηάζεζε δεκφζηαο εθπαηδεπηηθήο  πιεξνθνξίαο 
 

 Αλνηθηή δηάζεζε δεκφζηαο πιεξνθνξίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαδεδνκέλσλ θαη 

δεδνκέλσλ), ρσξίο πεξηνξηζκνχο, θαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, κέζσ αλνηρηήο πξνο φινπο 

πξνγξακκαηηζηηθήο δηεπαθήο REST θαη κε ηε ρξήζε αλνηθηψλ θαη πξφζθνξσλ γηα 

επεμεξγαζία πξνηχπσλ παξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ (π.ρ. JSON, XML)  θαη ζχκθσλα κε 

ην Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/Α’), φπσο ηζρχεη.  

 Σν ςεθηαθφ πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη θαη ρξεκαηνδνηείηαη 100% απφ δεκφζηνπο 

πφξνπο ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη κε αλνηρηή άδεηα CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC 

BY-NC-SA ή Public Domain. Τθηζηάκελν πεξηερφκελν ζα δηαηίζεηαη κε ηηο πθηζηάκελεο 

άδεηεο ρξήζεηο.  

 

 Υξήζε ζεκάησλ αλαγλψξηζεο Open Badges.  

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ε απφδνζε «ζεκάησλ αλαγλψξηζεο» (badges) γηα ηε 

ρξήζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνδηαγξαθή Open Badges. 

 

 Πξνψζεζε ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΗΝΔΠ / ΔΚΓΓΑ  
 

 

Γενικζσ Προτάςεισ  
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 πκκφξθσζε κε ην Δπξσπαηθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο
88

 γηα ην νπνίν ην ΔΚΓΓΑ 

έρεη δεκηνπξγήζεη εηδηθφ Αλνηθηφ Μάζεκα, φπσο ηζρχεη.  

 πκκφξθσζε κε Αλνηθηά Πξφηππα επηθνηλσλίαο, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, κεηαδεδνκέλσλ 

θαη δεδνκέλσλ.   

 Γηεξεχλεζε ηεο επέθηαζεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηηο νπνίεο 

ππνζηεξίδεη ην ΗΝΔΠ/ΔΚΓΓΑ, ζε ζρέζε κε ηελ αλίρλεπζε ησλ αλαγθψλ 

επηκφξθσζεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηεο ΓΓ), ηελ ελεκέξσζε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ ησλ θνξέσλ (θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο), 

ηνλ έιεγρν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ.  

o Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα απηή κπνξεί λα γίλεη κεηαμχ ηνπ ΗΝΔΠ θαη ησλ 

θνξέσλ ηεο ΓΓ αιιά θαη κε ηξίηνπο θνξείο φπσο π.ρ. ην κεηξψν ησλ 

ππαιιήισλ ηεο ΓΓ (γηα ηελ παξνρή ησλ πηζηνπνηήζεσλ ησλ ππαιιήισλ).  

 Γηεξεχλεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ. 

o Δθκεηάιιεπζε ηνπ πινχηνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαη ηεο αλνηθηήο 

πξνζέγγηζεο πνπ ππάξρεη θαη ππνζηήξημε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ 

πξνο θαη απφ άιινπο θνξείο εθπαίδεπζεο (εμαγσγή θαη παξνρή 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, εηζαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ). 

o Τπνζηήξημε θαζηεξσκέλσλ πξνηχπσλ γηα ηηο πεξηγξαθέο θαη ηα 

κεηαδεδνκέλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (ΗΔΔΔ/LOM, MLR) θαη ηνλ 

ηξφπν εμαγσγήο ηνπ πιηθνχ (SCORM)  

o Καζηέξσζε αλνηθηψλ αδεηψλ ρξήζεο γηα ην πιηθφ ηνπ ΔΚΓΓΑ  

o Αμηνιφγεζε Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ Δθαπίδεπζεο κε ην 

κνληέιν IMAPS ηνπ ISA γηα ην νπνίν ην ΔΚΓΓΑ έρεη δεκηνπξγήζεη εηδηθφ 

Αλνηθηφ Μάζεκα.
89

 

 

 Αλάγθε πξνζαξκνγήο Φεθηαθνχ Πεξηβάιινληνο ζηελ νκάδα-ζηφρν 

 
Τπάξρεη αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξγαιείσλ θαη πξνγξακκάησλ κε 

βάζε ηελ νκάδα-ζηφρν αιιά θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα 

δηαθνξεηηθά θνηλά. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξεί λα έρνπλ άιιεο αλάγθεο, αλαιφγσο ηνπ 

επηπέδνπ θαη ηεο ζέζεο ηνπο. Πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ην θάζε 

θνηλφ, αθφκα θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, θαη νη αλάγθεο ηνπ/ηεο θαζελφο/θαζεκηάο, ψζηε λα 

ππάξρεη αληίζηνηρε αληαπφθξηζε. 

Αμηνπνίεζε Learning Analytics γηα εμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο 
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Δπίδξαζε ζε απηφλ ην ηνκέα έρνπλ θαη ηα επηιεγφκελα ζελάξηα κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

Σα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ ζελαξίσλ κάζεζεο θαη ησλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηνπο επηιεγκέλνπο δείθηεο πνηφηεηαο θαη ηε ζηνρνζεζία. Σα αλακελφκελα νθέιε 

πξέπεη λα ζηαζκηζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ κε πνζνηηθά/αληηθεηκεληθά δεδνκέλα απφ ηα 

analytics ηεο πιαηθφξκαο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηφλ λα αλαιπζνχλ θαη λα 

αμηνινγεζνχλ νη επηζπκεηνί δείθηεο απφ ηα δεδνκέλα ηα νπνία θξαηάεη κηα κεραλή (ηα 

learning analytics) δεκηνπξγεί ζεκαληηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

 Αλνηθηφ πλεξγαηηθφ Πεξηερφκελν  
Αμηνπνίεζε λέσλ ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ παξαγσγήο πεξηερνκέλνπ. ην πιαίζην απηφ, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ΔΚΓΓΑ ζην έξγν SlideWiki
90

 δείρλεη ηελ ζέιεζή ηνπ λα δεκηνπξγήζεη 

αλνηθηέο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο δελ μεθίλεζαλ κε δέζκεπζε, 

αιιά, φηαλ έλα εξγαιείν εθηηκεζεί φηη πξνζθέξεη αμία, ηφηε απηφ πηνζεηείηαη. 

Παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ επηκνξθνχκελσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ζέκα ην νπνίν ηειεί ππφ έξεπλα θαη 

εζσηεξηθή ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί.  

Αμηνπνίεζε ηνπ Αλνηθηνχ πλεξγαηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ζηνλ ςεθηαθφ  κεηαζρεκαηηζκφ 

ηεο Γηνίθεζεο  

Δηδηθά γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ε  αλάδεημε θαη εθαξκνγή θαιψλ παξαδεηγκάησλ ζε επίπεδν 

δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ην ΔΚΓΓΑ. Tν ζέκα κπνξεί λα επεθηαζεί θαη πέξα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε, ψζηε λα αθνξά ηελ ίδηα ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ππαιιήισλ θαη πνιηηψλ ζε απηέο. 

Κνπιηνχξα Αλνηθηφηεηαο εθ κέξνπο Δθπαηδεπηψλ θαη Φνξέσλ    

Παξαηεξείηαη ε αληίθαζε φηη, ελψ πξνζαλαηνιηδφκαζηε πξνο ηνπο αλνηθηνχο θαη 

ζπλεξγαηηθνχο πφξνπο, ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ (παζνγέλεηα) 

ηελ εζσζηξέθεηα. Με εμαίξεζε θάπνηεο πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο πξνάγνπλ ηελ αλνηθηφηεηα, 

ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο ρψξαο, θαη ηδηαίηεξα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θξαηνχληαη 

απζηεξά θιεηζηά.  

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ΔΚΓΓΑ, ην νπνίν έρεη πιεξσζεί θαη είλαη αμηνινγεκέλν, είλαη ζε 

θάπνην βαζκφ αλνηθηά δηαζέζηκν ζε κηα κνξθή απνζεηεξίνπ πνπ δηαηεξείηαη θαη κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί.   

 Πηζηνπνίεζε θαη αλαγλψξηζε  Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν   
Ζ πηζηνπνίεζε πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ηζνδπλακίεο φπσο ην  ECTS θαη 

ζα  πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηα πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ψζηε λα αμηνπνηείηαη  

γηα ηε ζηειέρσζε θαη θάιπςε ησλ ζέζεσλ ηεο δηνίθεζεο. 

 πλέξγεηεο κε άιινπο Δθπαηδεπηηθνχο Φνξείο 
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Ζ ζπλέξγεηα θαη ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο θαη άιισλ αθαδεκατθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ θνξέσλ, κε ηνπο νπνίνπο ην ΔΚΓΓΑ πξέπεη λα έρεη αλνηρηνχο δηαχινπο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, είλαη επηβεβιεκέλε. Ζ ζπλέξγεηεο κπνξνχλ λα πξνσζνχληαη 

θαη κέζσ θνηλψλ  εξεπλεηηθψλ έξγσλ  

 

 Αλάπηπμε Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ γηα Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Γεδνκέλσλ απφ 

ηνπο ρεδηαζηέο Δθπαίδεπζεο, ηνπο Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπο, Δθπαηδεπηέο θαη 

θάζε ελδηαθεξφκελν ρξήζηε. 
 

Οη άμνλεο ελδεηθηηθά κπνξεί λα  πεξηιακβάλνπλ: 

1. πιινγή Δθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηη δε γλσξίδνπλ, πνχ ζα βξνπλ  ηα 

ζσζηά δεδνκέλα / πεγέο δεδνκέλσλ, πψο ζα ηα  απνθηήζνπλ / έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα  

2. Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ. ρεδηαζκφο θαη Γεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

δεδνκέλσλ,  ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο, κέζνδνη επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ,  

θαηαλφεζε ηεο Πεξηγξαθήο Γεδνκέλσλ (Μεηαδεδνκέλα),  ζχλδεζε δεδνκέλσλ θαη ζχλδεζε  κε 

νδεγίεο 

3. Γεκηνπξγία - Παξαθνινχζεζε Δθπαηδεπηηθψλ Γεηθηψλ  

4. Αλάιπζε Δθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ. Γλψζε θαη εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ κεζφδσλ 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη έιεγρνη ππνζέζεσλ 

5. Καηαλφεζε θαη εξκελεία Δθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ. Έιεγρνο Πνηφηεηαο  δεδνκέλσλ 

(π.ρ. αθξίβεηα, πιεξφηεηα, εγθπξφηεηα θ.ιπ., θαζψο θαη ζθαικάησλ κέηξεζεο, απνθιίζεσλ 

εληφο δεδνκέλσλ, ζεκείσλ ιήςεο θιεηδηψλ) 

6.  Παξνπζίαζε θαη Γηάρπζε Δθπαηδεπηηθψλ Γεδνκέλσλ. Καηαλφεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

βαζηθψλ κεζφδσλ παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ θαη δηάρπζεο 

7. Λήςε απνθάζεσλ βάζεη δεδνκέλσλ 

8. Αμηνπνίεζε  Δθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνίεζε δεδνκέλσλ γηα ηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ, γλψζε δηακνηξαζκνχ θαη αλαθνξάο θαζψο θαη Αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο κε βάζε δεδνκέλα 

9. Γενληνινγία Δθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ. πλαίλεζε θαηφπηλ ελεκέξσζεο,  πξνζηαζία ηνπ 

ηδησηηθνχ απνξξήηνπ, εκπηζηεπηηθφηεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

αηφκσλ. Δπίζεο, θαηαλφεζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηεο ηδηνθηεζίαο, ηεο πξφζβαζεο ζε 

δεδνκέλα (δηαθπβέξλεζε), ηεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. 
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16. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ SLIDEWIKI 

Πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ γηα ηνπο πφξνπο ηνπ Slidewiki 

Ζ ρξήζε πξφηππσλ κεηαδεδνκέλσλ γηα ηνπο πφξνπο ηνπ Slidewiki είλαη αθφκε αλνηρηφ ζέκα
91

. Γηα ηα 

decks, subdecks, slides ηνπ Slidewiki δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πεξηγξαθήο κε κεηαδεδνκέλα πνπ 

αθνινπζνχλ θάπνην δηεζλέο πξφηππν (π.ρ. Dublin Core, IEEE/LOM, θ.ιπ.). Δθηηκάηαη φηη ε 

αμηνπνίεζε ελφο δηεζλνχο πξνηχπνπ κεηαδεδνκέλσλ θαη ε επαθφινπζε (απηνλφεηε) αλάπηπμε ελφο 

πεξηβάιινληνο αλαδήηεζεο πφξσλ ηνπ Slidewiki κε ηε ρξήζε ησλ πεδίσλ απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζα 

αλαβαζκίζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Slidewiki θαη ζα εμππεξεηήζεη κε ηε κέγηζηε δπλαηή επάξθεηα ηνλ 

πξσηαξρηθφ θαη ζεκειηψδε ζθνπφ ηνπ πνπ είλαη ν δηακνηξαζκφο αλνηρηνχ πεξηερνκέλνπ ζε κεγάιεο 

νκάδεο ρξεζηψλ.  

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα Πφξσλ κε εθαξκνγή LOM πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην παθέην SCORM. 

Γένλ λα ζεκεησζεί πσο, παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηνπ Slidewiki είλαη 

ελζσκαησκέλν ην interface γηα ηελ απνζήθεπζε κηαο δέζκεο παξνπζηάζεσλ ζε κνξθή ηνπ πξνηχπνπ 

SCORM (έηζη ψζηε ν πφξνο απηφο λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ έλα LMS ζπκβαηφ κε SCORM), ε 

δπλαηφηεηα απηή δελ είλαη αθφκε ηερληθά ιεηηνπξγηθή. Σα κεηαδεδνκέλα κε ηα νπνία κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί  έλαο πφξνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε έλα παθέην SCORM, ζχκθσλα κε ην πξφηππν, πξέπεη 

λα είλαη ζπκβαηά κε ην LOM. Δθφζνλ ην SCORM πξνζθέξεηαη σο δπλαηφηεηα (ηερληθά κε 

πινπνηεζείζα επί ηνπ παξφληνο), ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί αληίζηνηρε ιεηηνπξγία θαη γηα 

κεηαδεδνκέλα LOM πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην παθέην SCORM. 

SlideWiki σο Απνζεηήξην Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ 

- Οξγάλσζε ζε Θεκαηηθέο πιινγέο 

- Οξγάλσζε Καιψλ Πξαθηηθψλ  

- Οξγάλσζε αλά Φνξέα 

- Οξγάλσζεο αληηθεηκέλσλ κάζεζεο κε βάζε ηνλ ηχπν π.ρ. video, εηθφλεο θ.ιπ. 

 

Μαζεζηαθέο Γηαδξνκέο ζην SlideWiki 

Τηνζέηεζε Πξνηχπσλ   

Γεκηνπξγία πέξαλ ησλ ηεξαξρηθψλ δέλδξσλ, deck, subdeck, ζπζρεηίζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε 

ηθαλφηεηεο 

- Μαζεζηαθά ελάξηα ζην SlideWiki 

- Καιέο Πξαθηηθέο 

- Πξνζβαζηκφηεηα ζην SlideWiki 

Δπαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα ζην SlideWiki 
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ρεηηθά κε ηελ πξφηαζε ρξήζεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ην SlideWiki έρεη κφλν λα θεξδίζεη. 

Δίλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν δελ πξαγκαηεχεηαη γηα ηελ ψξα ην έξγν, αιιά ζίγνπξα πιηθφ 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζα κπνξνχζε λα δψζεη έλαλ εμαηξεηηθά εκπινπηηζκέλν ραξαθηήξα ζε 

νπνηνδήπνηε Wiki θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη άμην πξνζνρήο. 

Δκπφδηα γηα ηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο  

Ζ νκάδα ζηφρνο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ 

αλνηθηή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ιφγσ ηεο πηζαλψο δηαθνξεηηθήο λννηξνπίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Υσξίο ππνζηήξημε δε λνείηαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, ε ζπλεξγαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο κάζεζε (π.ρ. θαηά ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ). 

Κίλεηξα Badges 

Ζ εμ απνζηάζεσο κάζεζε βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ζέιεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ζεσξεί δεδνκέλε ηε 

δέζκεπζε. ηε δηα δψζεο κάζεζε ν εθπαηδεπηήο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Απφ ηελ άιιε, ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ππάξρνπλ δχν πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο 

πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη: θαιφ πιηθφ θαη ππνζηήξημε.  

Τπνζηήξημε Μάζεζεο 

Ζ πξφθιεζε είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζέιεζεο γηα κάζεζε θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ηεο εμ απνζηάζεσο 

κάζεζεο. Ζ απνπζία απηψλ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε κηθξφ πνζνζηφ επηηπρίαο θαη λα πξνθαιέζεη 

θφπσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ κεηθηή εμ απνζηάζεσο (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε) εθπαίδεπζε έρεη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη κπνξεί λα πεηχρεη ρακειφηεξα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο θαη πςειά 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Παξάξηεκα  1: πκκεηέρνληεο εξγαζηεξίνπ 

ην εξγαζηήξην έιαβαλ κέξνο  αλψηεξα ζηειέρε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, εθπξφζσπνη πνιιψλ θνξέσλ 

κε ζεζκηθή αξκνδηφηεηα ή εηδηθέο γλψζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ αληηθείκελν.  

Σν αληηθείκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ γπλαηθψλ φζν ησλ αδξψλ ψζηε 

λα πξνθχπηεη ε ζρεδφλ ηζνδχλακε ζπκκεηνρή ηνπο. 
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Δηθφλα 42  Καηαλνκή πκκεηερφλησλ θαηά Φχιν 

Σν εξγαζηήξην ζπληφληζαλ : ε θ. Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνχ, ππεχζπλε πνπδψλ θαη Έξεπλαο ηνπ 

«ΔΚΓΓΑ», ν θ. Δκκαλνπήι Ενχιηαο πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο ΔΚΓΓΑ θαη ν θ. Αλδξέαο 

Παπαδάθεο, Αλ. Καζεγεηήο ηεο «ΑΠΑΗΣΔ». 

Οη ζπκκεηέρνληεο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

Πίλαθαο 2 - πκκεηέρνληεο ζην εξγαζηήξην 

ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 

Γ/ΝΖ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ. Ν. ΔΤΒΟΗΑ  ΚΔΝΣΡΟ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ 

ΑΡΦΑΝΖ  ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΑΤΓΔΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ 

ΒΑΡΓΑΛΑΥΟΤ  ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ 

ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ  ΜΑΡΚΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 

ΓΟΤΡΓΟΤΠΖ  ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

ΓΟΤΡΝΑ  ΟΦΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΗΔΠ, ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

59% 

41% 

ΑΝΔΡΕ 

ΓΤΝΑΙΚΕ 
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ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ 

ΓΟΤΛΖ ΥΑΡΑ 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ  

ΕΖΒΔΛΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΗΔΠ 

ΕΟΤΛΗΑ ΜΑΝΧΛΖ 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ  

ΚΑΜΠΟΤΡΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΗΖΓΖΣΖ ΗΓΗΧΣΖ 

ΚΑΡΑΥΡΖΣΟ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ- ΔΑΠ 

ΚΑΡΒΟΤΝΖ  ΑΓΓΔΛΟ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΚΑΣΑΝΖ  ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ 

ΚΟΡΧΝΗΟ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

ΚΟΤΒΑΡΑΚΖ  ΗΧΑΝΝΖ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

ΚΟΤΡΟΠΔΣΡΟΓΛΟΤ ΠΔΣΡΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΡΚΟΤΡΗΟ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΗΝΔΠΘ 

ΜΑΣΟΤΚΑ  ΒΑΗΛΔΗΟ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΗΝΔΠΘ 

ΜΔΓΑΛΟΤ ΔΛΗΝΑ 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΓΗΣΧΝ ΚΑ 

ΔΚΓΟΔΧΝ ΓΗΟΦΑΝΣΟ 

ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ  ΑΦΡΟΓΗΣΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΣΔΤΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 

ΜΠΑΛΑΟΤΡΑ ΠΑΝΣΔΛΖ 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ΜΠΟΛΖ ΠΤΡΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ΝΟΤΡΗΑΝ ΔΛΗΝΑ 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ  
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ΟΡΦΑΝΟΤΓΑΚΖ ΘΔΟΦΑΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ- ΔΑΠ 

ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΑΝΓΡΔΑ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΘΔΟΓΧΡΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ 

ΠΑΠΑΣΔΡΓΗΟΤ  ΜΑΡΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΣΔΤΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΠΔΗΡΑΗΑ 

ΠΑΠΑΣΤΛΗΑΝΟΤ  ΑΝΑΣΑΗΑ 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ  

ΠΔΣΗΧΣΖ ΒΗΒΖ ΔΔΛΛΑΚ 

ΡΖΓΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ΓΟΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΛΔΗΧ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΕΗΜΟΠΟΤΛΟ  ΝΗΚΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ 

ΣΡΑΚΑ ΜΑΡΗΑ 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ  

ΣΗΝΑΚΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΣΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ 

ΦΡΑΓΚΟΤ  ΠΑΤΛΗΝΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
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 Παξάξηεκα  2: Πξφγξακκα Δξγαζηεξίνπ 

 

 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ (ΗΝ.ΔΠ.) 

 

Καηλνηόκν Δξγαζηήξη  

«Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πζηεκάησλ 

Μάζεζεο» 

Πξφγξακκα Δξγαζηψλ 

Δξγαζηήξην  223  ΔΚΓΓΑ  

 (Πεηξαηψο 211, Σαχξνο) 

 

Σξίηε,  22 Μαΐνπ  2018 

1
ε
 Δλφηεηα: Οινκέιεηα  πληνληζκόο :  Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ, Τπεύζπλε πνπδώλ θαη 

Έξεπλαο ΔΚΓΓΑ 

08:00 – 08:30 Πξνζέιεπζε – Δγγξαθέο  

08:30-09:00 Έλαξμε : Παπαζηπιηαλνύ Αλαζηαζία Τπ. πνπδώλ θαη έξεπλαο ΔΚΓΓΑ 

09:00-11:00 «Σεθκεξίσζε θαη Γηαιεηηνπξγηθφηεηα Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ θαη 

Τπεξεζηψλ ΗΝΔΠ», Γξ Μεξθνύξηνο Μαξγαξηηόπνπινο, Πξνϊζηάκελνο 

ΠΗΝΔΠΘ  

 «Φσηφδεληξν: ε Φεθηαθή ππνδνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα 

ηελ νξγάλσζε, ηεθκεξίσζε, δηαρείξηζε, ζπζζψξεπζε θαη δηάζεζε 

Αλνηρηψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ», Γξ. Διίλα Μεγάινπ, Γηεπζύληξηα 

Γηεύζπλζεο ηξαηεγηθήο θαη Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ, Ηλζηηηνύην 

Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ & Δθδόζεωλ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ (I.T.Y.E.) 

 «Composing lifelong learning and learning-to-employment 
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pathways through competence-based standards and services», 

γνπξνπνχινπ Κιεηψ, Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, 

Πξφεδξνο Σκήκαηνο "Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ". 

11.00-11:30 Γηάιεηκκα  
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2
ε 

Δλφηεηα: Οινκέιεηα   πληνληζκόο :  Αλδξέαο Παπαδάθεο,  Αλ. Καζεγεηήο (ΑΠΑΗΣΔ) 

11:30-13.00 "Πξνζβαζηκφηεηα Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ", Γεώξγηνο Κνπξνππέηξνγινπ 

Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Φωλήο θαη Πξνζβαζηκόηεηαο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ,   Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλωληώλ 

 1. "Σερλνινγίεο αηρκήο θαη Moodle - ARTutor case", Σζηλάθνο, Καζ. 

Σερλνινγηθό Ίδξπκα ΑΜΘ, 

 «Γηαρείξηζε θ Μεηαηξνπή Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ ζε Γηαδξαζηηθά  

ελάξηα Μάζεζεο κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο  «Αίζσπνο», 

Νηθόιανο Γξακκέλνο, ηέιερνο ΗΔΠ &  Εήβειδεο Απόζηνινο, ηέιερνο ΗΔΠ   

13:00-14:30 ηξνγγπιφ Σξαπέδη: πδήηεζε  

14:30-15:00 πκπεξάζκαηα Πξψηεο Ζκέξαο Δξγαζηψλ, Αλδξέαο Παπαδάθεο,  Αλ. 

Καζεγεηήο (ΑΠΑΗΣΔ) 

Σεηάξηε,  23 Μαΐνπ  2018 

Ζκέξα 2
ε
  :Σερλνινγίεο θαη Δθαξκνγέο Αλνηθηψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ 

1
ε
 Δλφηεηα Δξγαζηεξίνπ: πληνληζκόο : Ενύιηαο Δκκαλνπήι, Πξνϊζηάκελνο Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο 

ΔΚΓΓΑ  

08:00 – 11:00 «Απφ ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο Πφξνπο ζηηο Παξερφκελεο Αλνηθηέο Φεθηαθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Τπεξεζίεο INEΠ», Διίλα Ννπξηάλ &, Μαξία Σξάθα, ηειέρε 

Πιεξνθνξηθήο ΔΚΓΓΑ 

 «Αλάπηπμε αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιπκεζηθψλ πφξσλ. Σν παξάδεηγκα 

ηεο πιαηθφξκαο Open Delos», Γξ. Παληειήο Μπαιανύξαο Κ.ΛΔΗ.ΓΗ/ΔΚΠΑ & 

Αθαδεκαϊθό Γηαδίθηπν (GUnet) 

 «ρεδηαζκφο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ζηα αλνηθηά καζήκαηα. Μηα 

καδηθή εθαξκνγή», Νίθνο Σδηκόπνπινο, Δζληθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο ηεο δξάζεο 

eTwinning, Γεώξγηνο Απγέξεο, ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ. Κπθιάδωλ  

 "ρεδηαζκφο Μαζεκάησλ & Δξγαιεία ζπγγξαθήο γηα ηε δεκηνπξγία 

αιιειεπηδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε", 

Θενθάλεο Οξθαλνπδάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΘΔΣ ΔΑΠ, Γηεπζπληήο   

Δξγαζηεξίνπ  Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ & Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο ΔΔΤΔΜ/ΔΑΠ , 

Υξηζηόθνξνο Καξαρξήζηνο Πξνϊζηάκελνο Σνκέα Γεκηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθώλ Μαζεκάηωλ ΔΔΤΔΜ/ΔΑΠ 
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*Σν εξγαζηήξην δηνξγαλώζεθε κε ηελ Τπνζηήξημε ηνπ Οξγαληζκνύ Αλνηρηώλ Σερλνινγηώλ - ΔΔΛΛΑΚ. 

 

 

Παξάξηεκα  3: Τιηθφ   

 Δγθχθιηνο εξγαζηεξίνπ 

Ζ ζρεηηθή εγθχθιηνο δνξγάλσζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ κπνξεί λα βξεζεί ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: 

 http://www.ekdd.gr/ekdda/images/Hackathon_Final_3.pdf 

Τιηθφ - Παξνπζηάζεηο  

Σν πιηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηθφξκα SlideWiki: 

https://slidewiki.org/deck/110710/kainotomo-ergasthrio-hackathon-diaxeirish-ekpaideytikwn-

porwn-systhmatwn-ma8hshs 

Δξσηεκαηνιφγηα Αμηνιφγεζεο Slidewiki: 

https://docs.google.com/forms /d/e/1FAIpQLSchrE3Vi0BbVdnc-

Qv7fedMk9gB_EJeutl5eZPGSFesnLUkhg/viewform?usp=pp_url&entry.1068551546=W

P7   (English) 

 

"Γεκηνπξγία Πξνζβάζηκσλ Αξρείσλ Power Point θαη PDF" Παξαζθεπή 

Ρήγα, Δξγαζηήξην Φωλήο θαη Πξνζβαζηκόηεηαο, ΔΚΠΑ 

11.00-11:30 Γηάιεηκκα  

2
ε
 Δλφηεηα Δξγαζηεξίνπ: πληνληζκόο:  Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ, Τπεύζπλε πνπδώλ θαη Έξεπλαο 

ΔΚΓΓΑ  

12:00-14:00 Αλνηθηνί πλεξγαηηθνί Πφξνη: Δθαξκνγή ηνπ Slidewiki : Μέζνδνη 

Δθαξκνγήο/Πεδία Δθαξκνγήο/Αμηνιφγεζε, Παξαδείγκαηα  Δθαξκνγήο, Βηβή 

Πεηζηώηε ΔΛΛΑΚ*, Ενύιηαο Δκκαλνπήι, Πξνϊζηάκελνο Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο 

ΔΚΓΓΑ 

14:00-14:30  

 

Δθαξκνγέο θαη Πξνηάζεηο γηα ηε Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Πφξσλ, Παπαδάθεο Αλδξέαο, Αλ. Καζεγεηήο Αλώηαηε ρνιή Παηδαγωγηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ), Ζιεθηξνιόγνο Μερ. Καη  Μερ. Τπνινγηζηώλ,  

https://slidewiki.org/deck/110710/kainotomo-ergasthrio-hackathon-diaxeirish-ekpaideytikwn-porwn-systhmatwn-ma8hshs
https://slidewiki.org/deck/110710/kainotomo-ergasthrio-hackathon-diaxeirish-ekpaideytikwn-porwn-systhmatwn-ma8hshs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchrE3Vi0BbVdnc-Qv7fedMk9gB_EJeutl5eZPGSFesnLUkhg/viewform?usp=pp_url&entry.1068551546=WP7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchrE3Vi0BbVdnc-Qv7fedMk9gB_EJeutl5eZPGSFesnLUkhg/viewform?usp=pp_url&entry.1068551546=WP7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchrE3Vi0BbVdnc-Qv7fedMk9gB_EJeutl5eZPGSFesnLUkhg/viewform?usp=pp_url&entry.1068551546=WP7
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdxLa-Q5oHZsdhFWXnv1IwH4o6-

7qaEoezGGz-ULf2CxbGw/viewform?usp=pp_url&entry.1068551546=WP7 ( Greek) 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdxLa-Q5oHZsdhFWXnv1IwH4o6-7qaEoezGGz-ULf2CxbGw/viewform?usp=pp_url&entry.1068551546=WP7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdxLa-Q5oHZsdhFWXnv1IwH4o6-7qaEoezGGz-ULf2CxbGw/viewform?usp=pp_url&entry.1068551546=WP7
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Παξάξηεκα  4: Δπξεηήξην Όξσλ  

ΑΔΠ Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί Πφξνη 

ΑΠΑΗΣΔ Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 

ΓΓΔΣ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

Crowdsourcing Πιεζνπνξηζκφο 

Δ..Γ.Γ.Α.   Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε  

ΔΚΓΓΑ Δζληθφ Κέληξν Γεκφηζα Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

ΔΛ/ΛΑΚ Διεχζεξν Λνγηζκηθφ / Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα 

EPFL École polytechnique fédérale de Lausanne 

ERA European Research Area 

Erasmus EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University 

Students 

ΔΔΠ Δληαίν χζηεκα Διέγρνπ Πιεξσκψλ & πληάμεσλ  

FAIR Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable 

GDPR General Data Protection Regulation 

GUI Graphical User Interface 

GUnet Διιεληθφ Αθαδεκατθφ Γηαδίθηπν  

ICAP Interactive, Constructive, Active ,Passive 

ISA Interoperability Solutions for European Public Administrations 

LMS Learning Management System 

MOOCs Massive Open Online Courses 

MOODLE Modular Object Oriented Developmental Learning Environment 

NMC New Media Consortium 

ODI Open Data Institute 

ODEdu Open Data Education 
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OER Open Educational Resources 

OGP Open Government Partnership 

ΟΟΑ Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

OCL Open and Collaborative Learning 

PBL Problem Based Learning  

PSI Public Sector Information 

RDF Resource Description Framework 

S3 Smart Specialisation Strategy 

SPOCs Small Private Open Courses 

ΣΠΔ Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ  

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

ΤΠ.Γ.Α. Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο  

 

Παξάξηεκα  5: Παξαπνκπέο 

IEEE LOM-GR Photodentro Application Profile - The Greek IEEE LOM Application Profile 

https://git.dschool.edu.gr/photodentro/LOM-GR 

ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΟ – Δζληθφο πζζσξεπηήο Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  http://photodentro.edu.gr  

Photodentro Vocabulary Bank http://gnosis.dschool.edu.gr/voc/  

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), v2.0 

http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html  

Handle System. http://www.handle.net 

European Persistent Identifiers Consortium. http://www.pidconsortium.eu  

e-me REST API. http://git.dschool.edu.gr/eme/docs  

Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθφξκα ―e-me‖ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο: https://e-me.edu.gr  

xAPI (Experience API) https://github.com/adlnet/xAPI-Spec  

Πιαηθφξκα «Αίζσπνο» (http://aesop.iep.edu.gr/): Μεζνδνινγία ζρεδίαζεο θαη δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ: 

http://aesop.iep.edu.gr/node/17125  

ρεδη@δσ γηα φινπο: http://prosvasimo.gr/el/ 

Οδεγίεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξνζβάζηκνπ απφ άηνκα κε αλαπεξία 

http://opencourses.gunet.gr/courses/OCGU103/  

Αλνηρηά Αθαδεκατθά Μαζήκαηα http://opencourses.gunet.gr 

Web Content Accessibility Guidelines 2.0. https://www.w3.org/TR/WCAG20  

https://git.dschool.edu.gr/photodentro/LOM-GR
http://photodentro.edu.gr/
http://gnosis.dschool.edu.gr/voc/
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://www.handle.net/
http://www.pidconsortium.eu/
http://git.dschool.edu.gr/eme/docs
https://e-me.edu.gr/
https://github.com/adlnet/xAPI-Spec
http://aesop.iep.edu.gr/
http://aesop.iep.edu.gr/node/17125
http://prosvasimo.gr/el/
http://opencourses.gunet.gr/courses/OCGU103/
http://opencourses.gunet.gr/
https://www.w3.org/TR/WCAG20
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Open Badges. https://github.com/openbadges/openbadges-specification  

Open eClass: http://www.openeclass.org 

Οpen Delos: http://www.opendelos.org 

Moodle: https://moodle.org/ 

 

                                                           

i
 Moodle 

Τν Moodle είλαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν Σύζηεκα Δηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο γλωζηό επίζεο θαη ωο 

Course Management System (CMS) ή Learning Management System (LMS), ή Virtual Learning 

Environment (VLE). 

Είλαη έλα ζύζηεκα πνπ πξνζθέξεηαη δωξεάλ θαη ηαπηόρξνλα είλαη έλα ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα, 

ζρεδηαζκέλν από εθπαηδεπηηθνύο, βαζηζκέλν πάλω ζε ζπγθεθξηκέλεο παηδαγωγηθέο αξρέο θαη δνκεκέλν 

κε ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε δηαπίζηωζε όηη ν άλζξωπνο θαηαθηά ηε γλώζε 

όηαλ αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ.  

Τν Moodle είλαη κία από ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο πιαηθόξκεο Σπζηεκάηωλ Δηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθώλ 

Μαζεκάηωλ θαη Τάμεωλ θαη απηό θαίλεηαη από ηα ζηαηηζηηθά ηνπ. Έρεη πάλω από έλα εθαηνκκύξην 

ρξήζηεο θαη πάλω από 50.000 θαηνρπξωκέλα sites αλά ηνλ θόζκν. 

https://github.com/openbadges/openbadges-specification
https://github.com/openbadges/openbadges-specification
http://www.openeclass.org/
http://www.opendelos/

