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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
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Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΕΥΕΜ διεξήχθει µία ποιοτική έρευνα µε κύριο
στόχο τη βελτιωτική αξιολόγηση της διαδικασίας δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ).
Στο παρόν κείµενο θα παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα και οι κύριες
προτάσεις εφαρµογής, όπως αναδείχθηκαν µέσα από τα δεδοµένα της έρευνας που
στηρίχθηκε σε συνεντεύξεις µε τους συντελεστές δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού στο
ΕΑΠ. Η έρευνα αυτή δε θα µπορούσε παρά να στηρίζεται βιβλιογραφικά σε
προηγούµενες σχετικές έρευνες, παρόλο που ειδικά σε ό,τι αφορά τις οµάδες δηµιουργίας
εκπαιδευτικού υλικού, η βιβλιογραφία παρουσιάζει περιορισµένα δεδοµένα και σχετικά
ευρήµατα.
Λέξεις-Κλειδιά: Συντελεστές δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση, ΕΑΠ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να δηµιουργηθεί µε δύο
τρόπους: είτε να επιλεγεί ένα ήδη έτοιµο εκπαιδευτικό υλικό από το εµπόριο ή από άλλα
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, είτε να δηµιουργηθεί εξ αρχής ένα εκπαιδευτικό υλικό µε
βάση συγκεκριµένες ανάγκες ενός εκπαιδευτικού Προγράµµατος Σπουδών και στην
περίπτωση του ΕΑΠ, µίας δεδοµένης Θεµατικής Ενότητας (Θ.Ε.).
Στην περίπτωση αυτή, συγκροτείται µία οµάδα δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, την
οποία στο ΕΑΠ αποτελούν:
• ο Συντονιστής της Θ.Ε.
• οι συγγραφείς
• ο Κριτικός Αναγνώστης (ΚΑ)
• ο ειδικός στη Μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης (ΜΕΑ)
• ο γλωσσικός και ο καλλιτεχνικός επιµελητής.
Τη συγκεκριµένη οµάδα συντονίζει κι υποστηρίζει διοικητικά το Γραφείο Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικού Υλικού (Γ.Α.Δ.Υ.) του ΕΑΠ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, ενώ το
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) που
εδρεύει στην Πάτρα, υποστηρίζει στην εφαρµογή εκπαιδευτικών, µεθοδολογικών και
τεχνολογικών καινοτοµιών, µε βάση την εκπαίδευση από απόσταση, αλλά και πιστοποιεί
το εκάστοτε παραγόµενο εκπαιδευτικό υλικό µέσω του Τοµέα Πιστοποίησης. Σε ποιο
βαθµό όµως αλληλεπιδρούν αυτά τα εµπλεκόµενα µέλη και πώς διαµορφώνονται οι
µεταξύ τους σχέσεις, άλλοτε διευκολύνοντας, κι άλλοτε δυσχεραίνοντας την επιτυχή,
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δηλαδή, ποιοτική ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού υλικού που θα είναι κατάλληλο για
διδασκαλία και µάθηση από απόσταση;
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ενώ οι περισσότερες µελέτες (Fung, 2005. Λιοναράκης, 2001. Rowntree, 1998) εστιάζουν
στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού, στα µέσα µεταφοράς της πληροφορίας,
στη διδακτική µεθοδολογία ή στην αξιολόγησή του, εντούτοις δε συµβαίνει το ίδιο µε την
έρευνα που επικεντρώνεται στους ίδιους τους συντελεστές δηµιουργίας εκπαιδευτικού
υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα Πανεπιστηµίο (Χαρτοφύλακα, 2011). Για
παράδειγµα, το 1984 πρώτη η Riley εστίασε την έρευνά της στους συντελεστές
δηµιουργίας διδακτικού υλικού, για να ακολουθήσουν και άλλοι (Peters, 2001. Lockwood,
1998. Melton, 1997).
Ειδικότερα, σε να συνεκτικό αξιολογικό σύστηµα όπου όλα τα µέλη της οµάδας
δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού θα γνωρίζουν ποιες είναι οι πιθανές δυσκολίες και
κυρίως, πώς µπορούν να αντιµετωπιστούν, µπορεί να προσδιορίσει µε ακρίβεια το είδος
της βοήθειας που θα χρειαστεί το κάθε εµπλεκόµενο µέλος αυτής της διαδικασίας,
προκειµένου να δηµιουργηθεί συλλογικά ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για
εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτός ήταν, εποµένως, ο σκοπός της παρούσας έρευνας: τα
συµπεράσµατά της να συµβάλουν στην παροχή στοχευµένης και κατάλληλης βοήθειας
στο κάθε µέλος της οµάδας δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, είτε αυτό είναι έντυπο είτε
εναλλακτικό.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Τα συγκεκριµένα ερωτήµατα της αξιολογικής αυτής προσπάθειας µε βάση τον κριτικό
αναστοχασµό των συντελεστών προσδιορίστηκαν ως εξής:
• Πώς οι ίδιοι οι συντελεστές ορίζουν το ρόλο τους;
• Ποιες οι επιδράσεις που δέχθηκαν κι από ποιους /ή ποιες διαδικασίες για την
εφαρµογή της εξ αποστάσεως προσέγγισης του υλικού και γενικότερα τη
µεθοδολογία που ακολούθησαν κατά τη διαδικασία δηµιουργίας του
εκπαιδευτικού υλικού;
• Ποιες οι δυσκολίες που αντιµετώπισαν;
• Ποιο το επίπεδο συνεργασίας κι ο βαθµός επικοινωνίας µεταξύ των συντελεστών;
• Πόσο “δεκτικοί” ήταν οι συντελεστές στην κριτική και το σχολιασµό του έργου
τους και τι επηρέασε το βαθµό αυτής της “δεκτικότητας”;
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο ΕΑΠ κι η συλλογή των δεδοµένων έγινε µέσω
συνεντεύξεων κατά το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2012 έως και Αύγουστο 2012, προς τους
εξής συντελεστές δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού στο συγκεκριµένο πανεπιστήµιο:
• Συντονιστές (4 άτοµα)
• Συγγραφείς (8 άτοµα)
• Κριτικούς αναγνώστες (ΚΑ) (5 άτοµα)
• Ειδικούς στη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΜΕΑ) (4 άτοµα)
• Εκπροσώπους του Γ.Α.Δ.Υ. (1 άτοµο)
• Εκπροσώπους του Ε.Ε.Υ.Ε.Μ. και δη του Τοµέα Πιστοποίησης (1 άτοµο).
Τα ανοικτά ερωτήµατα της ηµιδοµηµένης συνέντευξης στηρίχθηκαν στις συµβάσεις του
ΕΑΠ µε τους συντελεστές δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και στις οδηγίες που
τους δίνονται.
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Επιπρόσθετα, στηρίχθηκαν στη σχετική βιβλιογραφία, η οποία είναι περιορισµένη. Αρκεί
να αναλογιστεί κανείς πως
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Οι Ρόλοι των συντελεστών µιας οµάδας δηµιουργίας ΕΥ
Η πλειοψηφία των συγγραφέων που συµµετείχαν στην έρευνα τόνισε τη σηµαντικότητα
του ρόλου του Κριτικού Αναγνώστη.
- Ο ΚΑ παίζει πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο. Γιατί, δεν µπορείς να δεις κάποια
πράγµατα όταν το κάνεις ο ίδιος. Ένα δεύτερο µάτι, πολύ έµπειρο, που θα το πάρει
και ζεστά, το θεωρούσα πολύ δύσκολη δουλειά. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο είχα
σαφή κατεύθυνση από τον ΚΑ που µε βοήθησε. Και µε κάποιες παρεµβάσεις έξτρα
το διαµορφώναµε και βγήκε πιστεύω καλό. Χωρίς τις παρεµβάσεις θα έβγαινε
πολύ πλαδαρό κι έτσι όπως το πήγαινα στην αρχή θα ήταν αρκετά χειρότερο, και
από επιστηµονικής και από εκπαιδευτικής σκοπιάς (Σ2).
- - --Κοµµάτια του ΚΑ, κάποιες παράγραφοι, µπήκαν αυτούσιες, γιατί ήταν πιο ειδικός
σε µερικές ενότητες από µένα (Σ7).
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Όσο για το πώς ο ίδιος ο ΚΑ ορίζει το ρόλο του, χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του ΚΑ1:
-Έχουµε την ευθύνη να µη βγουν λάθος πράγµατα, δηλαδή, επιστηµονικά, διδακτικά,
θέµατα αρτιότητας. Είναι το πρώτο φιλτράρισµα του υλικού αυτό
που κάνουµε,
για να µην περάσει κάτι εσφαλµένα.
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Σηµαντική κρίθηκε και η συµβολή του ΜΕΑ, καθώς µε τα σχόλιά του µπορεί να
διευκολύνει το συγγραφικό έργο ενός εξ αποστάσεως ΕΥ.
- Με διευκόλυναν τα σχόλια από τη ΜΕΑ π.χ. στις εκφράσεις, τα ρήµατα. Το ότι
µου έδινε συνώνυµα µε διευκόλυνε (Σ1).
Οι ίδιοι οι ΜΕΑ θεωρούν ότι:
-Ο ρόλος του ΜΕΑ συνοψίζεται στο αν είναι το υλικό σωστό ή όχι µε βάση το Έντυπο
Ελέγχου (ΜΕΑ3).
Αναφορικά µε το ρόλο του Συντονιστή, κρίθηκε επίσης σηµαντικός από την πλειοψηφία
των συγγραφέων, ωστόσο σύµφωνα µε µία αναφορά που εµµέσως επιβεβαιώθηκε και από
τις διατυπώσεις των υπολοίπων συγγραφέων, ουσιαστικά όλοι έκαναν το ρόλο του
Συντονιστή.
-Προσπαθήσαµε να συντονιστούµε όλοι µεταξύ µας κάποια στιγµή, το οποίο δεν
ήταν ακριβώς ο ρόλος µας. Επειδή δεν υπήρχε χρόνος για να το κάνει κάποιος
άλλος, και έπρεπε να δοθούν γρήγορες λύσεις. Δηλαδή, έγινε 99% λόγω χρόνου
(Σ5).
Ένας εκ των Συντονιστών, ωστόσο, συνοψίζει το αντικείµενο του ρόλου του,
αναφέροντας τα εξής:
- Ο ρόλος µου συνίσταται στο συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ της οµάδας έργου,
ΜΕΑ, ΕΕΥΕΜ, ΚΑ, ΓΑΔΥ µε στόχο τη βελτίωση της ύλης που δηµιουργείται, τον
συντονισµό της δουλειάς της οµάδας (για παράδειγµα µε επι µέρους παραδόσεις, ή
εντοπισµό προβληµατικών σηµείων και για τη δηµιουργία λύσεων κοινά αποδεκτών,
διαχείριση ερωτήσεων από συντελεστές, κτλ). Επίσης ενίοτε διαχείριση και
επικοινωνία για διαδικαστικά ή γραφειοκρατικά θέµατα, εντοπισµός προβληµατικών
σηµείων και επικοινωνία µε αντίστοιχο φορέα (ΓΑΔΥ, ΕΕΜΕΥ, κτλ). (Συντ.4).
Από τη πλευρά του το ΓΑΔΥ, αναλαµβάνει ως κύριο έργο, την όλη διαδικασία, το αν οι
παραδόσεις γίνονται µε βάση τις ηµεροµηνίες που έχουν συµφωνηθεί, αν προχωρά η
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ανάπτυξη του υλικού τυπικά ορθά, µε ξεκάθαρα και διαδοχικά βήµατα αποστολής
κειµένου και συνοδευτικών εγκριτικών εντύπων.
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Ειδικά, δε, για το ρόλο του ΕΕΥΕΜ υπήρξε η περίπτωση ενός συγγραφέα που ΤΟΝ
έκρινε ως ασαφή και υπονοµευτικό.
- Νοµίζω ότι ο ρόλος του ΕΕΥΕΜ ήταν λίγο περίεργος στην όλη διαδικασία. Αν
έµενε, δηλαδή, απόλυτα στις απόψεις του, θα είχαµε σοβαρό πρόβληµα. Νοµίζω
ότι το ΕΕΥΕΜ δεν είχε σαφή ρόλο. Το ΕΕΥΕΜ, αν κατάλαβα καλά, ήταν αυτό
που θα έπρεπε να διαφυλάξει τη διαδικασία. Να εξασφαλίσει ότι θα συµβούν τα
βήµατα. Το ότι θα σχολιάσει το κείµενο ο ΚΑ, έπειτα ο ΜΕΑ κλπ. Δεν ήταν
αυτός που θα δώσει την έγκριση του έργου ως ανάγνωσµα από φοιτητή. Δεν
είναι ούτε ο φοιτητής. Θα µπορούσε να υπάρχει ένας ρόλος φοιτητή. Αλλά δεν
νοµίζω ότι είναι ο ρόλος του φοιτητή. Όταν δηλαδή το ΕΕΥΕΜ σου κάνει
σχόλιο που έχει να κάνει µε τον ΜΕΑ, τότε γιατί να έχεις ένα ΜΕΑ; Δηλαδή,
είναι σχεδόν προσβλητικό για τον ΚΑ να µπει το ΕΕΥΕΜ και να κάνει έργο
κριτικής ανάγνωσης. Εάν το ΕΕΥΕΜ είναι ΚΑ και Συντονιστής και ΜΕΑ,
τότε καλά. Αλλά αυτό να το πει κάποιος στην αρχή. Δηλαδή, αν το ήξερε κανείς
από την αρχή, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας υπονοµευτικός παράγοντας. Ποιος
θέλει να κάνει τον ΚΑ όταν ξέρει ότι υπάρχει ένας άλλος ΚΑ επίσης; Ποιος
θέλει να κάνει το Συντονιστή όταν ξέρει ότι κάποιος υπονοµεύει το ρόλο του και
κάνει τον Συντονιστή; (Σ4)
Επιπλέον, επισηµάνθηκε ότι όλοι έπαιξαν το ρόλο του γλωσσικού επιµελητή "επιτυχώς ή
ανεπιτυχώς" .
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Αντίστοιχο, ωστόσο σχόλιο αναφορικά µε την εµπλοκή πολλών σε θέµατα που δεν
άπτονται της ευθύνης τους καταγράφηκαν και κατά τη συνέντευξη µε µέλος του ΓΑΔΥ.
Προδιαγραφές εξ αποστάσεως ΕΥ
Οι συγγραφείς δεν είχαν προηγούµενη εµπειρία σχεδιασµού και ανάπτυξης ΕΥ για εξ
αποστάσεως εκπαίδευση. Η ενηµέρωσή τους έγινε µέσα από:
• τη ΜΕΑ κατά τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις και από το υλικό που τους
έστειλε,
• βιβλία σχετικά που άντλησαν από το διαδίκτυο,
• βιβλία του ΕΑΠ.
Η πλειοψηφία των συγγραφέων (έξι από τους επτά) θεώρησαν ουσιαστικές τις
προδιαγραφές συγγραφής εξ αποστάσεως ΕΥ, ενώ αναγνώρισαν ότι απαιτείται απλός
λόγος, εκλαϊκευση και ένας διαφορετικός τρόπος οργάνωσης της δοµής.
- Με ενδιαφέρει αυτή η προσέγγιση και δοµή. Το βρήκα χρήσιµο. Τα έχω
εφαρµόσει και στο ΤΕΙ που διδάσκω. Ακόµη και στο εργαστηριακό κοµµάτι µε
κάποιες δραστηριότητες. Διευκολύνει τη δουλειά µας. Θα τα εφαρµόσω και σε
ένα συµβατικό βιβλίο που γράφω (Σ3).
Ωστόσο, τρεις από τους επτά συγγραφείς θεώρησαν ότι "τους έτρωγαν σελίδες". Αυτό
σηµαίνει, σύµφωνα µε τις σχετικές αναφορές, ότι:
- Πρέπει να υπάρχουν οδηγίες και κάποιος µπούσουλας, απλά µου έφαγε σελίδες
από αυτά που θα έγραφα, λίγο τα παραπάνω. Απλά θέλει λίγο οργάνωση. Αυτά
που θέλεις να πεις, να µη τα λες ας πούµε χύµα, κάπως να τα λες µε ασκήσεις, µε
δραστηριότητες, δηλαδή θέλει έναν τρόπο οργάνωσης διαφορετικό της δοµής
(Σ1).
Ένας µόνο συγγραφέας θεώρησε αυτό το τρόπο συγγραφής άχρηστο:
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-Νοµίζω ότι ο τρόπος αυτός συγγραφής µάλλον δυσκολεύει τα παιδιά παρά τα
διευκολύνει. Όταν, δηλαδή, κάτι µπορείς να το πεις σε 20 σελίδες, το γράφεις σε
50, προσωπική µου άποψη, αυτό είναι µάλλον κουραστικό και µάλλον
αποτρεπτικό. Η γενική εικόνα που έχω και από τα βιβλία και από παντού είναι
αυτή, ναι. Ότι υπάρχει πλατιασµός, ο οποίος µάλλον κουράζει, παρά βοηθά τον
φοιτητή.
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Υποστήριξη
Όλοι οι συγγραφείς δήλωσαν ότι δεν ένιωσαν καθόλου τη λεγόµενη "ακαδηµαϊκή
µοναξιά". Αντιθέτως, δήλωσαν ότι υποστηρίχθηκαν στο συγγραφικό τους έργο κυρίως
από τους συναδέλφους συγγραφείς, από τον ΚΑ και από τον ΜΕΑ που ήταν κάτι
καινούργιο, και τέλος από το Συντονιστή.
- Όποτε χρειαζόµουν κάτι, σχεδόν άµεσα, χωρίς καθυστερήσεις, λύνονταν τα
ζητήµατα. Είχα πάντα βοήθεια, το ήξερα αυτό. Και µεταξύ ενοτήτων συνέβαινε
αυτό. Η οµάδα δούλεψε πάρα πολύ καλά. Τρένο πηγαίναµε! Προχωρούσαµε
όλοι και βοηθούσαµε. Δεν κόλλησε η διαδικασία. (Σ2).
Έχει ενδιαφέρον ότι δεν απευθύνθηκαν καθόλου στο ΕΑΠ.
-Υποστήριξη έλαβα από τους συναδέλφους. Όχι από αλλού, π.χ. τη διοίκηση του
ΕΑΠ. Αλλά δεν το επιδίωξα κιόλας. Βέβαια, και εγώ έχω πάρει κάποιο
τηλέφωνο για τεχνικά θέµατα, αλλά όταν κάποιος έλυνε µία απορία του,
συνήθως την κοινοποιούσε και στους υπόλοιπους για να µη γινόµαστε φορτικοί
δηλαδή, να µην κάνουµε όλοι το ίδιο πράγµα (Σ1).
Οι περισσότεροι επικοινωνούσαν τουλάχιστον 1 φορά την εβδοµάδα, ειδικά στην
αρχή και στο τέλος.
- Η επικοινωνία µε τους συναδέλφους ήταν αρκετά συχνή, δεδοµένου ότι
συνήθως η συγγραφή θεωρείται µία µοναχική διαδικασία, ουσιαστικά µιλάγαµε
συχνά. Βέβαια, όχι µε όλους το ίδιο, αλλά αναλόγως τις ανάγκες, την πορεία
συγγραφής, µιλάγαµε για να λυθούν προβλήµατα κατά την πορεία εκπόνησης
των βιβλίων. Κάποιες φορές δηλαδή, τα προβλήµατα ήταν κοινά και κάποιες
φορές εκείνοι που συναντούσαν κάποια θέµατα πρώτοι, ενηµέρωναν τους
επόµενους για να µην χάνουν χρόνο και αυτοί (Σ2).
Ωστόσο, όπως επισηµαίνει ο Σ6:
- Ήταν ιδιαιτερότητα σε αυτή την οµάδα που λειτούργησε πάρα πολύ καλά,
καθώς γνωριζόµασταν οι περισσότεροι, γιατί εγώ ταυτόχρονα είµαι και
συγγραφέας στο ψηφιακό υλικό, όπου δεν τα πηγαίνουµε καθόλου καλά.
Αντίστοιχα ευεργετικά κρίνουν τα αποτελέσµατα της οµάδας τόσο οι ΚΑ, όσο και οι
ΜΕΑ, αλλά και οι Συντονιστές που συµµετείχαν στην έρευνα. Μόνο τα µέλη από το
ΓΑΔΥ και το ΕΕΥΕΜ ανέφεραν την έλλειψη οποιασδήποτε υποστήριξης στο έργο
τους.
Τα τεχνολογικά µέσα που χρησιµοποίησαν περισσότερο στην επικοινωνία τους ήταν
κυρίως τo email και µετά το τηλέφωνο, το skype και οι διαζώσης συναντήσεις. Ειδικά
για τη σηµαντικότητα των διαζώσεων συναντήσεων, χαρακτηριστική η αναφορά του
Σ5:
-Ουσιαστικά εγώ τις αποφάσεις τις πήρα στις συναντήσεις που κάναµε που ήταν
πολύ βοηθητικές, γιατί µιλήσαµε όλοι µαζί και κάπως καταλάβαινες πού πάει το
πράγµα.
Εκείνο που υπογράµµισαν όλοι οι συγγραφείς είναι ότι δεν αξιοποίησαν καθόλου τη
Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ.
- Κανείς δε µου το έδωσε ως επιλογή. Δεν ξέρω καν αν έχω το δικαίωµα να
βλέπω πράγµατα εκεί µέσα (Σ4).
Άλλωστε, οι περισσότεροι αξιοποίησαν την προσωπική τους βιβλιοθήκη.
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-Είχα τη βιβλιοθήκη του Τµήµατος όπου διδάσκω, αλλά έχω και προσωπική
βιβλιοθήκη πολύ αναπτυγµένη, έτσι δεν χρειάστηκα τη βιβλιοθήκη του ΕΑΠ (Σ7).
-Το θέµα µου είναι ειδικό και γνώριζα όλη τη βιβλιογραφία (Σ6).
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Δυσκολίες κατά τη συγγραφή
Είναι εντυπωσιακό ότι οι περισσότερες δυσκολίες που εντοπίστηκαν, αναγνωρίστικαν
από όλους τους συµµετέχοντες. Η ιεράρχηση ίσως διέφερε, ωστόσο τα προβλήµατα
ήταν κοινά. Οι ίδιοι οι συγγραφείς αναφέρονται σε αυτά µε τον πιο γλαφυρό τρόπο:
- Προσπαθούσαµε να αποφύγουµε κυρίως τις αλληλοεπικαλύψεις στην ύλη,
που ήταν το βασικό πρόβληµα από την αρχή µέχρι το τέλος. Και αυτό το πράγµα
στη δική µας Ενότητα έγινε αντικειµενικά από τα κάτω, δηλαδή, δεν έγινε από
τους Συντονιστές, έγινε από τους συγγραφείς. Γιατί δεν γινόταν. Έπρεπε ή να
ήταν πολύ αυστηρό εξ αρχής, γράψτε π.χ. ΑΒΓΔ και κάποιος να το έχει
σχεδιάσει µόνος του ή αλλιώς, αφού αφέθηκε κάπως ελεύθερο, έπρεπε να γίνει
από τους συγγραφείς. Είχε γίνει κάποιος αρχικός σχεδιασµός από τους
Συντονιστές αλλά αυτό το πράγµα είναι εξωφρενικό στην Ελλάδα και έγινε και
τώρα. Κανονικά σου λένε όταν φτιάχνεις ένα τέτοιο πράγµα, θα πρέπει να έχει
40% του χρόνου σχεδιασµός, 60% υλοποίηση. Εδώ είχαµε 5% σχεδιασµό, 95%
υλοποίηση. Ε, στην υλοποίηση πρέπει να καλύπτουµε ό,τι στραβό έχει γίνει
νωρίτερα. Το οποίο είναι λογικό, γιατί αν όλα γίνονταν µε τις προθεσµίες που
είχαµε εµείς, και πολύ καλός σχεδιασµός είχε γίνει κατά τη γνώµη µου (Σ5).
-Το µεγαλύτερο πρόβληµα ήταν κάποια τεχνικά ζητήµατα και τελικά όλα
ανάγονταν στις προδιαγραφές του ΕΥ. Το ένα πρόβληµα ήταν µε την ύλη: σε
πολλά σηµεία ήταν γενική και σε άλλα σηµεία υπήρχαν σηµαντικές επικαλύψεις.
Επίσης, πώς καλυπτόταν η ύλη σε σχέση µε τις σελίδες της προδιαγραφής.
Π.χ. στα κεφάλαια που ανέλαβα το ένα ήταν 75 σελίδες και το άλλο 45. Εγώ
αντιλήφθηκα ότι ακόµη και ένα πολύ απλοϊκό ζήτηµα δεν µπορείς να το
αναπτύξεις σε 45 σελίδες µε τις προδιαγραφές που θέτει το ΕΑΠ, γιατί χάνεται
πάρα πολύς χώρος και δεν µπορείς να επεκταθείς, µε αποτέλεσµα και στα δύο
κεφάλαια να υπερβώ τις σελίδες και να έχω ένα µεγάλο άγχος αν θα γίνει δεκτό.
Εµένα αυτό ήταν κάποιο πράγµα που σε µία περίοδο µου είχε δηµιουργήσει
µεγάλο πρόβληµα, εσωτερικό εννοώντας [...] Τελικά το δέχτηκαν το υλικό, µε
υποστήριξε σε αυτό και ο ΚΑ και από όσο γνωρίζω ήταν κοινός τόπος αυτό το
ζήτηµα, και έτσι αντιµετωπίστηκε κάπως κοινά, γιατί θα έπρεπε µετά να γίνουν
µεγάλες αλλαγές σε όλα τα κεφάλαια (Σ2).
-Αυτό που πραγµατικά µου φάνηκε απύθµενα δύσκολο είναι ότι κανείς δε µου
προσδιόρισε και µάλιστα όταν ζητήθηκε δεν µπορούσε κανείς να µου το κάνει,
να µου πει σε ποιον απευθύνοµαι. Δηλαδή, ουσιαστικά όταν γράφεις ένα
ακαδηµαϊκό βιβλίο πρέπει κάποια στιγµή να πάρεις µία απόφαση: σε ποιον
µιλάς. Μιλάς σε έναν άνθρωπο που έχει τις βασικές γνώσεις ή που δεν τις έχει;
Και επειδή είναι και επίπεδο master, προσπαθούσαµε να καταλάβουµε τι
φοιτητές θα υπάρχουν. Ποιος άνθρωπος θα το διαβάσει. Τι θα έχει τελειώσει
αυτός ο άνθρωπος. Εκεί παίρναµε µία απάντηση ότι µπορεί να είναι από
θεατρικών σπουδών που µπορεί να µην ξέρει τίποτα από τα βασικά πράγµατα,
µέχρι µηχανικός. Και εκεί ήταν τροµακτικό το πρόβληµα! Στον έναν θα έπρεπε
να είσαι πολύ αναλυτικός, στον άλλον θα τα ήξερε όλα, οπότε θα έπρεπε να
γίνεις πολύ ειδικός. Ε, και δεν είχες και τις σελίδες για να πας από το γενικό στο
ειδικό, έπρεπε κάπως να ισορροπήσεις. Κι ό,τι πρόβληµα βγει σε αυτά τα βιβλία,
από αυτό θα βγει (Σ5).
-Η µεγαλύτερη δυσκολία που αντιµετώπισα είναι ότι οι κανόνες συγγραφής δεν
ήταν από την αρχή ξεκάθαροι. Και έπρεπε να αλλάξω πράγµατα κατά τη
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διάρκεια συγγραφής και αφού είχα ολοκληρώσει µεγάλος µέρος της συγγραφής,
λόγω του ότι αλλάξανε οι κανόνες κατά τη διάρκεια. Επίσης, παρόλο που δεν
ήταν µεγάλος ο όγκος του έργου που επηρεάστηκε, ήταν κάτι ψυχοφθόρο (Σ4).
Ένας µόνο συγγραφέας εξέφρασε µια δυσκολία που αφορά στη φύση του γνωστικού
αντικειµένου:
-Η µεγαλύτερη δυσκολία ήταν η αποτύπωση εννοιών που σχετίζονται µε ήχο
πάνω σε χαρτί, και αυτό το λόγο επέµενα να είχαν ψηφιακό υλικό. Ήταν η φύση
του αντικειµένου τέτοια που χρειαζόταν το υπερµέσο σε κάποιες δραστηριότητες
(Σ7).
Από την πλευρά τους οι ΚΑ, οι Συντονιστές και οι ΜΕΑ επισήµαναν τα στενά
χρονικά πλαίσια. Επιπρόσθετα όµως όλοι τους επισηµαίνουν σφάλµατα στα έντυπα
ελέγχου. Χαρακτηριστικά, αναφέρει ο ΚΑ3:
-"Οι φόρµες είναι γραφειοκρατικές και µη ευέλικτες- δεν είναι όλα τα σηµεία
σηµαντικά. Σε πολλά σηµεία αλληλοεπικαλύπτονται ενώ η κάθε κατηγορία
πλατιάζει και δεν είναι τόσο αποδοτικά."
Από την πλευρά του τονίζει ο Συντονιστής3:
-"Δεν θα έπρεπε να µας ζητείται αρχείο word µε tracked changes ... ούτε να µας
ζητείται να αλλάξουµε το πιστοποιηµένο αρχείο για οποιοδήποτε λόγο".
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Οι συµµετέχοντες στην έρευνα από το ΓΑΔΥ και το ΕΕΥΕΜ αναφέρονται
περισσότερο στις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Από το
συµµετέχοντα που εργάζεται στο ΓΑΔΥ επισηµαίνεται τόσο η δυσκολία τήρησης
ηµεροµηνιών παράδοσης όσο –ή και πρωτίστως- η άγνοια της διαδικασίας από τους
συντελεστές. Για παράδειγµα, ζητεί να είναι γνωστό σε όλους ότι δεν µπορεί να
αποσταλεί ένα κείµενο µε εγκριτικά που έχουν παλαιότερη ηµεροµηνία από εκείνη
της υποβολής του κειµένου.
Σηµαντικές πρόσθετες δυσκολίες καταγράφουν και οι ΜΕΑ από την πλευρά τους.
-"Δεν είναι όλα δουλειά του ΜΕΑ. Το Έντυπο δεν περιλαµβάνει θέµατα
βιβλιογραφικών αναφορών, όπως είναι το ΑΡΑ. Αυτό είναι πάρα πολύ
σηµαντικό. Δεν είναι µε κανέναν τρόπο δουλειά του ΜΕΑ. Για να κάνουµε εµείς
τη δουλειά µας σωστά, σχολιάζουµε το υλικό και µία και δύο και τρεις φορές,
όπως σχολιάζουµε και µία και δύο και τρεις φορές αν έχει βάλει κάποιος τη
Σύνοψη πριν τη βιβλιογραφία ή µετά. Αυτές οι λεπτοµέρειες νοµίζω ότι είναι
δουλειά ενός τεχνικού επιµελητή" (ΜΕΑ3).
-"Μην ξεχνάτε ότι εµείς ως ΜΕΑ έχουµε έναν πολύ µεγάλο όγκο να δούµε και
µε πολύ µικρή αµοιβή, ενώ ο ΚΑ και ο Συντονιστής έχουν πολύ µεγάλη αµοιβή
και πολύ συγκεκριµένο εύρος. Γιατί, αν κοιτάνε εκείνοι µόνο το περιεχόµενο και
έχουν απέναντί τους έναν σοβαρό επιστήµονα, είναι ελάχιστες οι διορθώσεις
που πρέπει να κάνουν. Αυτό τουλάχιστον είδα εγώ" (ΜΕΑ2).
-"Συν την αύξηση των σελίδων, όπου ο ΜΕΑ έχει π.χ. 20 σελίδες παραπάνω για
κάθε συγγραφέα" (ΜΕΑ4).
Τέλος, όλοι οι ΜΕΑ εντόπισαν ένα πρόβληµα στη διαδικασία, το οποίο συνοψίζει ο
ΜΕΑ1 ως εξής:
-"Οι συγγραφείς –πέρα από το γνωστικό τους αντικείµενο- δεν γνωρίζουν
διδακτική µεθοδολογία, παιδαγωγικά, πόσο µάλλον αρχές εκπαίδευσης
ενηλίκων από απόσταση! Αυτό είναι ένα πρόβληµα. Το µεγάλο όµως πρόβληµα
το εντοπίζω στη διαδικασία. Γιατί αυτό µας τρώει πάρα πολύ χρόνο και δεν
µπορούµε να ανταποκριθούµε στην πιεστική διαδικασία των 7 ηµερών."
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
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Τα συµπεράσµατα της έρευνας συνιστούν ουσιαστικά προτάσεις συγκεκριµένες από
πλευράς των συγγραφέων, των Συντονιστών, των ΚΑ, των ΜΕΑ αναφορικά µε τη
βελτίωση της διαδικασίας σχεδιασµού και ανάπτυξης εξ αποστάσεως ΕΥ, οι οποίες
επικεντρώνονται στα ακόλουθα σηµεία:
Ø ρεαλισµός χρόνων σχεδιασµού, ανάπτυξης και ελέγχου του υλικού από όλους
τους εµπλεκόµενους,
Ø οι παιδαγωγικές προδιαγραφές να είναι περισσότερο ουσιαστικές και λιγότερο
φορµαλιστικές,
Ø σε σχέση µε το ΕΕΥΕΜ να είναι σαφές το πλαίσιο εργασίας και να µην
αλλάζουν οι προδιαγραφές,
Ø να είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι των συντελεστών,
Ø να γίνεται διαδοχική αποστολή των σχολίων, δηλαδή, να αποστέλλει τα
σχόλιά του πρώτα ο ΚΑ, έπειτα ο ΜΕΑ, τέλος ο Συντονιστής, αρκεί "ο
καθένας να κάνει τα σχόλια που του ανήκουν" (Σ4),
Ø ο συγγραφέας να παραδίδει το κείµενο σε τελείως απλή µορφή, χωρίς καθόλου
µορφοποίηση, την οποία να αναλαµβάνει ο επιµελητής του ΕΥ, σηµείο που
ενδεχοµένως προσκρούει στο ζήτηµα της καταµέτρησης των σελίδων, αλλά
υπάρχουν µέθοδοι για να ξεπεραστεί, προκειµένου να αποδεσµευτούν οι
συγγραφείς από χρόνο που τώρα αφιερώνουν στην αυστηρή τήρηση
τυπογραφικών θεµάτων,
Ø να υπάρχει ένα βιβλίο ως υπόδειγµα που να περιγράφει το πώς θα εργαστεί ο
συγγραφέας,
Ø να ενισχυθεί η υποστήριξη από το ΕΑΠ µε ψηφιακά µέσα. Για παράδειγµα,
σύµφωνα µε τον Σ1: "κάπως να έχει ο συγγραφέας υπόψη του ότι υπάρχει
κάπου ένας server όπου µπορεί να ανεβάσει υλικό", ώστε να ανταλλάσουν τα
µέλη της οµάδας δηµιουργίας ΕΥ αρχεία,
Ø να γίνονται περισσότερες οµαδικές συναντήσεις των συντελεστών της οµάδας
ανάπτυξης του υλικού,
Ø να επικαιροποιηθούν τα έντυπα ελέγχου καθώς σε πολλά σηµεία πλατιάζουν,
είναι γραφειοκρατικά και ανελαστικά µε επιµονή σε µη σηµαντικά σηµεία του
υλικού,
Ø να ενηµέρωνει έγκαιρα το ΓΑΔΥ για διαδικαστικά ζητήµατα, π.χ. εάν ζητηθεί
άδεια από τη βασική απασχόληση του συγγραφέα,
Ø να ενηµερώνονται όλοι εξ αρχής για τη διαδικασία τήρησης του πρωτοκόλλου
που απαιτείται από το ΓΑΔΥ,
Ø να γίνεται προκήρυξη για Οµάδες ανάπτυξης υλικού που να περιλαµβάνουν
Συντονιστή, ΚΑ και Συγγραφέα, εφόσον η επιτυχία οφείλεται στην καλή
επικοινωνία της οµάδας,
Ø οι αρχικές συµβάσεις, δεν θα πρέπει να είναι τόσο 'νοµικίστικες', όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε ο ΚΑ1, διότι συνιστούν µία κακή πρώτη επικοινωνία
των συντελεστών µε το ίδρυµα, που δε βοηθά κανέναν,
Ø να γίνεται προκαταβολή µέρους της αµοιβής των συντελεστών.
Ειδικά η τελευταία αυτή πρόταση, αποσαφηνίζεται µέσα από τα λόγια του Σ2, ο
οποίος εκφράζει τη λογική µε την οποία εργάστηκε η οµάδα αυτή για την επίτευξη
του κοινού τελικού της στόχου:
-Θα µπορούσε να υπάρχει µία προκαταβολή. Οι αποδοχές είναι φυσιολογικές µε
δεδοµένο ότι ήµουν πλήρως απασχοληµένος για τουλάχιστον 3 ανθρωποµήνες.
Δεν σκέφτηκα: "Δεν πληρώνοµαι τις σελίδες, δεν τις κάνω". Προτίµησα να είµαι
ακέραιος! Σκέφτηκα τα µάτια που θα πέσουν πάνω του".
Και συνεχίζει µε µία ενδιαφέρουσα πρόταση:
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- Θα έπρεπε να υπάρχει µία καλύτερη εκτίµηση των σελίδων. Ίσως να υπάρχει
και ένα διάστηµα. Να µην είναι, δηλαδή, η σύµβαση για 50 σελίδες αλλά να
υπάρχει κάποιο πεδίο ελαστικότητας. Π.χ. να λέει από 50 έως 70 σελίδες. Ίσως
και να σου έλεγε ότι µετά από τις 60 σελίδες δε θα κάνει τόσο αλλά τόσο.
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Εν κατακείδι: Ανάγκη οµαδικής δράσης
Όλοι οι συντελεστές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού τονίζουν την ανάγκη οµαδικής
και συνεργατικής δράσης.
-Αν βαίνουν όλα καλώς, και όλοι κάνουν τη δουλειά τους, και κανένας δε βάζει
τρικλοποδιά στον άλλο, τότε αυτή είναι η καλύτερη συβµουλή για ένα µελλοντικό
συγγραφέα (Σ4).
Προς αυτή την κατεύθυνση µπορούν να συµβάλλουν οι συχνές συναντήσεις που θα
τους βοηθούν να παραµένουν συντονισµένοι, χωρίς αλληλοεπικαλήψεις στην ύλη και
σταθεροί στον προσεκτικό αρχικό τους σχεδιασµό, για τον οποίο οι τελικές αποφάσεις
θα πρέπει να παρθούν γρήγορα.
Επισηµαίνουν, επίσης, ότι ο χρόνος αποτελεί µία σηµαντική συνιστώσα που
επηρεάζει την ποιότητα του έργου, καθώς:
-Είναι πνευµατικό όλο αυτό που γίνεται και θέλει και καθαρό µυαλό. Και θέλει
και µια απόσταση, να το σκεφτείς... (Σ3).
Έτσι, καταλήγουµε στην τελική ερώτηση, αν δηλαδή θα το ξανάκαναν, όπου σχεδόν
µε µία φωνή απαντούν:
"Ναι! Αν είχα µία ξεκάθαρη αρχική τοποθέτηση και αν δεν υπήρχαν αυτά τα
deadlines..." (Σ7).
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