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Περίληψη 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαίδευση από απόσταση είναι 

κομβικός. Τι εννοούμε όμως όταν λέμε, υλικό κατάλληλο για εκπαίδευση από 

απόσταση και ποιες οι διαφορές του από το εκπαιδευτικό υλικό που 

χρησιμοποιείται στη δια ζώσης διδασκαλία; Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

πρέπει να έχει το υλικό και ποια μεθοδολογία πρέπει να ακολουθήσουμε, για 

να επιτύχουμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα; 

Σε αυτή την παρουσίαση πραγματοποιείται μια συνοπτική αναφορά στο 

θεωρητικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τον ιδιαίτερο ρόλο του 

εκπαιδευτικού υλικού σε αυτό και στη συνέχεια πρακτικές οδηγίες:  

α. για τον εξαρχής σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση,  

β. για τη διαδικασία μετασχηματισμού ήδη έτοιμου εκπαιδευτικού υλικού 

σε υλικό κατάλληλο για εκπαίδευση από απόσταση και τέλος,  

γ. για την αξιολόγηση και την επιλογή έτοιμου εξ αποστάσεως 

εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου ή ψηφιακού  

Τέλος, προτάσσεται η πολύ σημαντική έννοια της ανατροφοδότησης 
μέσα από το ίδιο το υλικό. 
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