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1 Γενικά χαρακτηριστικά και δοµή περιεχοµένου
1.1 Ηλεκτρονικό βιβλίο
Σύµφωνα µε το Λεξικό Μπαµπινιώτη, το βιβλίο ορίζεται ως «το σύνολο των χειρόγραφων ή τυπωµένων
φύλλων χαρτιού ίδιων διαστάσεων, που είναι συρραµµένα στη µια πλευρά και καλύπτονται από εξώφυλλα,
το οποίο συνήθως εκδίδεται σε πολλά αντίτυπα». Είναι προφανές, από τον προηγούµενο ορισµό, ότι ένα
βιβλίο διαθέτει ένα φυσικό και ένα νοηµατικό κέλυφος και µια σειρά αφήγησης. Κατά αναλογία, το
ηλεκτρονικό βιβλίο έχει και αυτό ένα νοητό κέλυφος, το οποίο καθορίζεται από το µορφότυπό του, καθώς
και θέµα και µια σειρά αφήγησης.
Το ηλεκτρονικό βιβλίο ή ψηφιακό βιβλίο (e-book) είναι ένα βιβλίο σε ψηφιακή µορφή που εκδίδεται
µε σκοπό κυρίως την ανάγνωσή του σε ηλεκτρονική συσκευή (tabletpc, ipad, e-reader όπως π.χ. το
Kindle, κινητό τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή). Παρόλο που µπορεί να διατίθεται και σε τυπωµένη
εκδοχή ή να συνιστά ψηφιοποίηση ενός ήδη τυπωµένου βιβλίου, το ηλεκτρονικό βιβλίο δεν
προϋποθέτει αναγκαστικά και ένα αντίστοιχο τυπωµένο βιβλίο (e-born books). Επιπλέον
χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού βιβλίου είναι: η αλληλεπίδραση/διαδραστικότητα (interactivity), τα
πολυµεσικά στοιχεία (multimedia objects), η οργάνωση του περιεχοµένου σε µαθησιακά αντικείµενα, τα
χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και διευκολύνσεις που προσφέρει η τεχνολογική του φύση.

1.2 Κατηγορίες ηλεκτρονικών βιβλίων
Ως προς το περιεχόµενό τους, οι αποδεκτές κατηγορίες βιβλίων στην παρούσα ∆ράση είναι οι εξής: (α)
κύριο ή βασικό σύγγραµµα και (β) βοήθηµα(Ως βοηθήµατα νοούνται οι εργαστηριακοί οδηγοί,
οιάτλαντες, οι κώδικες νοµοθεσίας, τα αρχαία κείµενα, τα λεξικά κ.λπ.). Βάσει αυτού του δεδοµένου,
καλούνται, κατ’ αρχάς, οι υποψήφιοι συγγραφείς να υποβάλουν προτάσεις για συγγράµµατα (χωρίς
ωστόσο να αποκλείονται οι προτάσεις για βοηθήµατα), οπότε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη συγγραµµάτων. Τυχόν
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν άλλες κατηγορίες βιβλίων θα πρέπει να αντιµετωπίζονται από τους
συγγραφείς σε συνεννόηση µε την Κεντρική Οµάδα Υλοποίησης (Κ.Ο.Υ.).

1.3 ∆οµή περιεχοµένου
Όπως καταγράφεται και στο Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου, στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης καλούνται οι
υποψήφιοι συγγραφείς να παραδώσουν συγγράµµατα και βοηθήµατα σε ηλεκτρονική µορφή µε κύριο
στόχο την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της διδασκαλίαςστα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα. Εποµένως, η έκταση του περιεχοµένου τους και η διάρθρωσήτους θα πρέπεινα ικανοποιεί τις
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ανάγκες για τη διεξαγωγή τουλάχιστον ενός εξαµηνιαίου µαθήµατος. Στην κατεύθυνση αυτή, ο πίνακας
που ακολουθεί παραθέτει (ως κατάλληλα) τα ενδεικτικά µεσοσταθµικά µεγέθη που θα πρέπει να τηρεί ένα
προτεινόµενο ηλεκτρονικό βιβλίο.
Κατηγορία

Όρια

Μέσοςόρος

Αριθµόςκεφαλαίων

5 -15

10

Αριθµόςσελίδων

150 - 300

225

Αριθµόςσελίδων ανάκεφάλαιο

20 -40

30

Πίνακας 1Μεσοσταθµικά µεγέθη περιεχοµένου.
Τα παραπάνω µεγέθη, όπως προαναφέρθηκε, είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να τροποποιηθούν από τη
συγγραφική οµάδα ανάλογα µε τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε επιστηµονικής κατηγορίας ή θεµατολογίας
του βιβλίου.
Επιπλέον, η γενική δοµή του (προτείνεται να) διαρθρώνεται ως εξής:
•

Ενότητα 1 - Πρώτες σελίδες (frontpages): σελίδα τίτλου, σελίδα ISBN και συντελεστών, σελίδα
αφιέρωσης (προαιρετική).

•

Ενότητα 2 – Περιεχόµενα (υποχρεωτικό): πίνακας περιεχοµένων.

•

Ενότητα 3 – Πρόλογος (προαιρετικό): σηµείωµα από τη συγγραφική οµάδα ή τρίτα πρόσωπα.

•

Ενότητα 4 – Εισαγωγή (προαιρετικό): εισαγωγικό σηµείωµα από τη συγγραφική οµάδα.

•

Ενότητα 5 – Κεφάλαια

•

Ενότητα 6 – Λίστα µαθησιακών αντικειµένων

Σε ό,τι αφορά στηνΕνότητα 5 (Κεφάλαια), αυτά θα πρέπει να αντιστοιχούν σε µία µε δύο διδακτικές
εβδοµάδες ή, αν πρόκειται για εργαστηριακούς οδηγούς, να αντιστοιχούν στην εκτέλεση τουλάχιστον
µίας εργαστηριακής άσκησης. Επίσης, ένα Κεφάλαιο (και κατά συνέπεια το βιβλίο) διαθέτει ένα σύνολο
από αντικείµενα περιεχοµένου, τα οποία είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Οι παρακάτω κατηγορίες είναι
ενδεικτικές, κυρίως σε ό, τι αφορά στα προαιρετικά στοιχεία του περιεχοµένου:
Πεδίο

Υποχρεωτικό

Τίτλος

Χ

Σύνοψη – Περίληψη

Χ

Προαπαιτούµενη γνώση (αναφορές σε άλλα κεφάλαια/βιβλία ή σε

Χ

Προαιρετικό

λήµµατα από καθιερωµένα λεξιλόγια)
Κυρίωςκείµενο

Χ

Βιβλιογραφία µε αναφορά εντός του κειµένου

Χ

Κριτήρια αξιολόγησης (π.χ. φύλλα

Χ

ερωτήσεων/ασκήσεων/προβληµάτων) µε απαντήσεις-λύσεις
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Πίνακες

Χ

Σχήµατα – χάρτες (απλά)

Χ

Σχήµατα – χάρτες (διαδραστικά)

Χ

Μαθηµατικά αντικείµενα–σύµβολα (σύνολα µαθηµατικών ή λογικών

Χ

σχέσεων)
Αλγοριθµικά αντικείµενα – (ψευδο)κώδικας

Χ

Πολυµεσικά αντικείµενα (εικόνα, ήχος, video)

Χ

Πίνακας 2Κατηγορίες περιεχοµένου στο κεφάλαιο.

1.4 Μεταδεδοµένα
Εν γένει, τα µεταδεδοµένα είναι πληροφορία που περιγράφει δεδοµένα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη
συµπλήρωση των µεταδεδοµένων (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά), τόσο σε επίπεδο βιβλίου όσο και σε
επίπεδο κεφαλαίου, αλλά και στα λοιπά µαθησιακά αντικείµενα που θα προκύψουν από τη δηµιουργία
των ηλεκτρονικών βιβλίων. Σε κάθε περίπτωση, η συµπλήρωση των µεταδεδοµένων θα επιτρέψει την
κατηγοριοποίηση του παραγόµενου όγκου πληροφορίας και θα διευκολύνει τις αναζητήσεις των
χρηστών.Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα µεταδεδοµένα σε επίπεδο βιβλίου ορίζονται τα παρακάτω:
Πεδίο

Υποχρεωτικό

Τίτλος

Προαιρετικό

Χ

Υπότιτλος

Χ

Εναλλακτικός τίτλος

Χ

Συγγραφέας

Χ

Συν-συγγραφείς

Χ

ΚριτικόςΑναγνώστης

Χ

Γλωσσικός επιµελητής

Χ

Τεχνικοίσυντελεστές

Χ

Θεµατική κατηγοριοποίηση (από ελεγχόµενα λεξιλόγια)

Χ

Περίληψη

Χ

Στοχευόµενο κοινό (από ελεγχόµενα λεξιλόγια)

Χ

Πίνακας περιεχοµένων (σε µορφή κειµένου)

Χ

Τίτλος µαθήµατος για το οποίοπροορίζεται ως κύριο σύγγραµµα (πλήρη

Χ

στοιχεία όπως Ίδρυµα, Σχολή, Τµήµα κ.λπ.)
Πληροφορίες σχετικά µε τους συγγραφείς

Χ
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Μορφότυπα (formats) (από ελεγχόµενα λεξιλόγια)

Χ

Πίνακας 3 Μεταδεδοµένα σε επίπεδο βιβλίου.
Πέρα από τα γενικά µεταδεδοµένα σε επίπεδο βιβλίου, θα πρέπει να καταχωριστούν και συγκεκριµένα
µεταδεδοµένα σε επίπεδο κεφαλαίου. Ειδικότερα:
Πεδίο

Υποχρεωτικό

Τίτλος

Χ

Συγγραφείς

Χ

Θέµα – θεµατικές περιοχές (από ελεγχόµενα λεξιλόγια)

Χ

Σύνοψη – περίληψη

Χ

Πίνακας περιεχοµένων (παραγράφων)

Χ

Προαιρετικό

Πίνακες µαθησιακών αντικειµένων (πινάκων, σχηµάτων, ...)

Χ

Προαπαιτούµενη γνώση

Χ

Στοχευόµενο κοινό (από ελεγχόµενα λεξιλόγια)

Χ

Χρονική κάλυψη

Χ

Γεωγραφική κάλυψη

Χ

Μορφότυπα (formats) (από ελεγχόµενα λεξιλόγια)

Χ

Πίνακας 4 Μεταδεδοµένα σε επίπεδο κεφαλαίου.
Τέλος, είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από µεταδεδοµένα τα σηµαντικά σε περιεχόµενο µαθησιακά
αντικείµενα (πίνακες, εικόνες, διαδραστικά αντικείµενα κ.λπ.), τα οποία θα καταχωρίζονται από το
δηµιουργό κατά την υποβολή του συγγράµµατος. Τα µεταδεδοµένα ανά κατηγορία περιεχοµένου
περιγράφονται στις παραγράφους του κεφαλαίου 3.

1.5 Πνευµατικά δικαιώµατα και χρήση του υλικού
Ο συγγραφέας θα παραχωρεί στο Σ.Ε.Α.Β. την αποκλειστική Άδεια Εκµετάλλευσης του έργου, µε
την οποία του επιτρέπει να ασκήσει ορισµένες από τις εξουσίες του περιουσιακού δικαιώµατος (βλ.
Παράρτηµα ΙV - Όροι και Προϋποθέσεις Συµµετοχής-Άδεια Εκµετάλλευσης). Περαιτέρω, ο
συγγραφέας θα επιλέξει µία εκ των αδειών εκµετάλλευσης έργων πνευµατικής ιδιοκτησίας Ανοικτής
Πρόσβασης (π.χ. άδειες Creative Commons, στην ελληνική τους έκδοση), για να διατεθεί το έργο του
στο διαδίκτυο.
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2 Συγγραφή
2.1 ∆οµή – Μορφή κειµένου
Το κείµενο θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριµένη δοµή και µορφή, σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρόντος
εγγράφου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη µετατροπή του σε κείµενο µορφότυπου (format) Epub 3,
Epub 2 ή HTML 5.
Η συγγραφική οµάδα µπορεί να επιλέξει είτε να αναθέσει στο Σ.Ε.Α.Β. τη µετατροπή του
πρωτογενούς υλικού σε ηλεκτρονικό βιβλίο ή να αναλάβει η ίδια τη µετατροπή. Σε περίπτωση που η
συγγραφική οµάδα αναλάβει τη µετατροπή, είναι ελεύθερη να επιλέξει τόσο το πρόγραµµα συγγραφής
που θα χρησιµοποιηθεί (βλ. υποκεφάλαιο2.9), όσο και τη µορφοποίηση του κειµένου. Εφόσον, όµως, η
µετατροπή ανατεθεί στο Σ.Ε.Α.Β., το πρωτογενές υλικό πρέπει να είναι σε MSWordκαι η διαµόρφωσή
του να ακολουθεί τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.
Όταν ο Σ.Ε.Α.Β. αναλάβει τη µετατροπή του πρωτογενούς υλικού από MSWord σε ηλεκτρονικό
βιβλίο, η διαµόρφωσητου υλικού θα γίνει σύµφωνα µε τη χρήση των στυλ (styles). Η χρήση των στυλ
είναι απαραίτητη για την οργάνωση και την κατάλληλη µορφοποίηση του κειµένου, καθώς και για τον
αυτοµατισµό της σελιδοποίησης και την τελική διαµόρφωσή του σε ηλεκτρονικό σύγγραµµα.
Συγκεκριµένα, µε τη χρήση των στυλ είναι δυνατή η άµεση µετατροπή τους σε CSS (Cascading Style
Sheets). Με άλλα λόγια, το τελικό σύγγραµµα θα µορφοποιηθεί µε τη χρήση CSS και όχι µε τη χρήση
στυλ του MS Word.
Εάν δε γίνει χρήση των στυλ και η µορφοποίηση του κειµένου γίνει τοπικά, τότε υπάρχει κίνδυνος να µην
επιτευχθούν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα διαµόρφωσης και εµφάνισης του κειµένου κατά την
εξαγωγή του σε µορφότυπο Epub. Για παράδειγµα, όταν θέλουµε να µορφοποιήσουµε µια επικεφαλίδα,
αντί να τροποποιήσουµε τη γραµµατοσειρά και το µέγεθός της, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιήσουµε
το αντίστοιχο στυλ της επικεφαλίδας.
Σε περίπτωση που οι συγγραφείς έχουν ήδη έτοιµο διαµορφωµένο κείµενο µπορούν να το
παραδώσουν ως έχει, φροντίζοντας µόνο να το συµµορφώσουν, πριν την παράδοση, στις οδηγίες που
παρέχονται στον οδηγό αυτό σε σχέση µε την ονοµατοδοσία και δοµή των αρχείων (βλ. Κεφάλαιο 6), µε
τα µεταδεδοµένα κ.λπ. Στη συνέχεια, βέβαια, ο Σ.Ε.Α.Β., µε το ανάλογο οικονοµικό κόστος, θα αναλάβει
τη µορφοποίησή του, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχει θέσει στο παρόν έγγραφο.
Περαιτέρω, κάθε σύγγραµµα είναι µεν αυτόνοµο, αλλά, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο
κεφάλαιο, ως προς τη δοµή του αποτελείται από έξι (6) διακριτές ενότητες. Εποµένως, θα πρέπει να
υποβάλεται (από το συγγραφέα) τόσο το αυτοτελές αρχείο (µε το σύγγραµµα) όσο και οι ενότητες
και τα κεφάλαια που το απαρτίζουν (σε ξεχωριστά, αυτόνοµα αρχεία). Η ονοµατοδοσία των αρχείων
θα γίνεται σύµφωνα µε την παρακάτω λίστα:
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•

Πλήρες Σύγγραµµα: 00_master_document

•

Ενότητα 1 - Πρώτες σελίδες: 01_front_pages

•

Ενότητα 2 - Περιεχόµενα: 02_contents

•

Ενότητα 3 - Πρόλογος: 03_preface

•

Ενότητα 4 - Εισαγωγή: 04_introduction

•

Ενότητα 5 - Κεφάλαια: 05_chapter_01, 05_chapter_02, 05_chapter_03... κ.λπ.

•

Ενότητα 6 - Λίστα µαθησιακών αντικειµένων: 06_learning_objects_list

Για κάθε ενότητα που αναφέρεται πιο πάνω, αλλά και για το σύνολο των µορφοποιήσεων που
περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν, παρέχεται το αντίστοιχο πρότυπο αρχείο
(template), συµβατό µε Microsoft Word, ώστε ο συγγραφέας, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, να µπορεί
άµεσα να ξεκινά την ανάπτυξη περιεχοµένου, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρεί τις τεθείσες
προδιαγραφές.
Στα πρότυπα αρχεία, όπου δεν εµφανίζεται η ένδειξη (style: …), θα πληκτρολογείτε το κείµενο
απευθείας στα ενδεδειγµένα σηµεία. Π.χ. στο πρότυπο αρχείο “1_front_pages”, που είναι το πρότυπο
για τις πρώτες σελίδες του συγγράµµατος, στη σελίδα της ταυτότητας θα πληκτρολογείτε τα
ονόµατα στις αντίστοιχες θέσεις.

2.1.1 Γενικές οδηγίες διαµόρφωσης και οργάνωσης του κειµένου
Οι επόµενες οδηγίες θα εφαρµόζονται σε όλα τα πρότυπα αρχεία του κειµένου (πρώτες σελίδες,
περιεχόµενα, εισαγωγή, πρόλογος, κεφάλαια κ.λπ.):
• Μορφότυπο (format) αρχείων κειµένου: doc ή docx.
• Μέγεθος σελίδας: Α4.
• Περιθώρια: Θα χρησιµοποιούνται από την εντολή «∆ιαµόρφωση σελίδας» τα περιθώρια
«Συνηθισµένα» που έχουν διαστάσεις: επάνω και κάτω 2,54 εκ., αριστερά και δεξιά 1,91
εκ.(Margins “Moderate”: dimensions top and bottom 2,54cm, left and right 1,91 cm).
• Γραµµατοσειρά Times New Roman και διάστιχο µονό, χωρίς διάστηµα πριν και µετά: Τόσο η
γραµµατοσειρά Times New Roman, όσο και το µονό διάστιχο χωρίς διάστηµα πριν και µετά, θα
εφαρµόζονται σε όλο το κείµενο. Βέβαια, ανάλογα µε το είδος του κειµένου (π.χ. τίτλος, βασικό
κείµενο, λεζάντα κ.ά.) θα χρησιµοποιούνται διαφορετικά µεγέθη και βάρη γραµµάτων, καθώς και
διαφορετικές µορφές στοίχισης. Όταν υπάρχει ανάγκη για γραµµατοσειρά σταθερού µήκους (fixedwidth font), όπως συµβαίνει π.χ. στην ενσωµάτωση τµηµάτων (ψευδο) κώδικα στο κείµενο,
συνιστάται η χρήση της γραµµατοσειράς Courier New. Για αναλυτικές οδηγίες βλ. υποκεφάλαιο
2.1.2.
• Συλλαβισµός: το κείµενο δε θα έχει συλλαβισµό.
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• Κεφαλίδες, υποσέλιδα: Τα αρχεία των κειµένων µπορούν να έχουν κεφαλίδες και υποσέλιδα.
Επειδή όµως στα Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα σε µορφή Epub 2 ή Epub 3 δεν υπάρχει η έννοια της
σελίδας, οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα δε θα διατηρηθούν στο τελικό Ηλεκτρονικό Σύγγραµµα
(Epub 2 ή Epub 3) µε τη µορφή που έχουν στο έντυπο.
• Σελιδαρίθµηση: Η σελιδαρίθµηση στο έντυπο είναι διαφορετική από εκείνη του ηλεκτρονικού
βιβλίου. Όµως, για την καλύτερη οργάνωση του κειµένου, καθώς και για τη µετατροπή του
συγγράµµατος σε µορφή pdf, συνιστάται να γίνει χρήση της στο κείµενο Word που θα παραδίδεται.
• Εφέ (effects): στο αρχείο του κειµένου δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κανενός είδους εφέ
(σκίασης, 3D, πλαισίου κειµένου, WordArt κ.λπ.).
• Οι µαθηµατικοί τύποι και οι χηµικές αντιδράσεις, όταν δε γίνεται να αναπαρασταθούν ως
µαθηµατικά αντικείµενα, θα ενσωµατώνονται στο κείµενο σε µορφή εικόνας (Αναλυτικά στοιχεία
για τις προδιαγραφές των µαθηµατικών αντικειµένων βλ. Κεφάλαιο 3.4 και για τις προδιαγραφές
των εικόνωνβλ. Κεφάλαιο 3.2).
• Πίνακες: οι πίνακες δεν πρέπει να έχουν εφέ (effects). Για τη διαµόρφωση των πινάκων βλ.
υποκεφάλαιο 2.1.2 και Κεφάλαιο 3.1.
• Αρίθµηση: Η αρίθµηση των πινάκων, εικόνων, σχηµάτων και πολυµεσικών αντικειµένων 1 θα
γίνεται ανά κεφάλαιο και µε τον εξής τρόπο: Σχήµα/Πίνακας/Εικόνα/Video αριθµός
κεφαλαίου.αριθµός σχήµατος. Π.χ. το σχήµα 5 στο κεφάλαιο 2 θα έχει τη διάταξη αρίθµησης:
Σχήµα 2.5 ή το video 3 στο κεφάλαιο 2: Video 2.3.
• Λεζάντες: θα τοποθετούνται κάτω από την εικόνα, το σχήµα, τον πίνακα ή το πολυµεσικό
αντικείµενο. Για τον τρόπο γραφής βλ. Κεφάλαιο 2.4.
• Εµφάνιση πολυµεσικών-διαδραστικών αντικειµένων και συνδέσµων (links) εκτός σύνδεσης
δικτύου (offline): Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε δίκτυο, ώστε να είναι
ενεργοί οι σύνδεσµοι, απαιτείται περιγραφή του πολυµεσικού/διαδραστικού αντικειµένου ή του
συνδέσµου µέσα στο κείµενο. Για το λόγο αυτό, όπου οι συγγραφείς το κρίνουν απαραίτητο, θα
γίνεται εισαγωγή (εντός του κειµένου) πίνακα (µε την ακόλουθη διαµόρφωση και) όπου θα
αναφέρονται τα εξής:

Τίτλος αντικειµένου/συνδέσµου

Τύπος υλικού (π.χ. ηχητικό απόσπασµα)

Περιγραφή αντικειµένου/συνδέσµου

1

Πολυµεσικά αντικείµενα: κινούµενη εικόνα, video, ήχος, διαδραστικός χάρτης, διαδραστικά

αντικείµενα.
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2.1.2 Ειδικές οδηγίες για τη διαµόρφωση του κεφαλαίου
Τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαµόρφωση του περιεχοµένου ενός κεφαλαίου παρουσιάστηκαν ήδη στο
προηγούµενο κεφάλαιο (βλ. Πίνακας 2Κατηγορίες περιεχοµένου στο κεφάλαιο). Η βασική δοµή του
περιεχοµένου θα συµµορφώνεται στις οδηγίες που παρατίθενται παρακάτω.
Όπως αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 2.1.1, η γραµµατοσειρά Times New Roman και το µονό διάστιχο
χωρίς διάστηµα πριν και µετά θα εφαρµόζονται σε όλο το κείµενο. Επιπρόσθετα, ανάλογα µε το είδος
(π.χ. τίτλος, βασικό κείµενο, λεζάντα κ.ά.) θα χρησιµοποιούνται διαφορετικά µεγέθη και βάρη γραµµάτων
καθώς και διαφορετικές µορφές στοίχισης.
Αναλυτικά:
•

Βασικό κείµενο: 11 pt, Κανονικά (Regular), Στοίχιση Πλήρης, εσοχή πρώτης γραµµής κειµένου
1,27 εκ.

•

Πρώτη παράγραφος κειµένου: 11 pt, Κανονικά (Regular), Στοίχιση Πλήρης.

•

Τίτλος Κεφαλαίου(Επικεφαλίδα Επιπέδου 1): 16 pt, Έντονη γραφή (Bold), Στοίχιση στο
κέντρο.

•

Σύνοψη, Προαπαιτούµενη γνώση: 11 pt, Κανονικά (Regular), Στοίχιση Πλήρης.

•

Τίτλος σύνοψης και προαπαιτούµενης γνώσης: 11 pt, Έντονη γραφή (Bold), Στοίχιση
Αριστερά.

•

Τίτλος υποκεφαλαίου (Επικεφαλίδα Επιπέδου 2): 14 pt, Έντονη γραφή (Bold), Στοίχιση
Αριστερά.

•

Επικεφαλίδα Επιπέδου 3: 13 pt, Έντονη γραφή (Bold), Στοίχιση Αριστερά.

•

Επικεφαλίδα Επιπέδου 4: 12 pt, Έντονη γραφή (Bold), Στοίχιση Αριστερά.

•

Λεζάντες (Εικόνων, Σχηµάτων, Χαρτών, Πινάκων, Πολυµεσικών αντικειµένων): 10 pt, Πλάγια
γραφή (Italics), Στοίχιση Αριστερά.

•

Αρίθµηση(Εικόνων, Σχηµάτων, Χαρτών, Πινάκων, Πολυµεσικών αντικειµένων): 10pt, Έντονη
γραφή (Bold),Στοίχιση Αριστερά. Αναλυτικές οδηγίες για τη διάταξη της αρίθµησης παρατίθενται
στο υποκεφάλαιο 2.1.1.

•

Πίνακες: 10 pt, Κανονικά (Regular). Γράµµατα Κεφαλίδας 10 pt, Έντονη γραφή (Bold). Στοίχιση
ανάλογα µε τις ανάγκες του κειµένου.Περιγράµµατα ½ στιγµή (pt), χωρίς σκιάσεις και χρώµατα
στα κελιά (cells). Χρησιµοποιήστε το στυλ (tablestyle) Πλέγµα πίνακα/Κανονικός Πίνακας
(PlainTable).

•

Υπερσύνδεσµοι (links): 11 pt, Υπογράµµιση (Underline), Στοίχιση Πλήρης, χρώµα γράµµατος
µπλε.

•

Τίτλος Βιβλιογραφίας: 16 pt, Έντονη γραφή (Bold), Στοίχιση στο κέντρο.

•

Βιβλιογραφία: 11 pt, Κανονικά (Regular), Στοίχιση Πλήρης, προεξοχή 1,27 εκ.

•

Τίτλος κριτηρίων αξιολόγησης: 16 pt, Έντονη γραφή (Bold), Στοίχιση στο κέντρο.
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•

Επικεφαλίδα Επιπέδου 1 κριτηρίων αξιολόγησης: 14 pt, Έντονη γραφή (Bold), Στοίχιση
Αριστερά.

•

Κριτήρια αξιολόγησης (κείµενο): 11 pt, Κανονικά (Regular), Στοίχιση Πλήρης.

•

Λίστες (Κουκκίδες ή µε Αρίθµηση): 11 pt, Κανονικά (Regular), Στοίχιση Πλήρης.

Σελιδαρίθµηση
Σχετικά µε τη σελιδαρίθµηση, η διαµόρφωσή της δε γίνεται µε τη χρήση στυλ (styles). Όµως, για την
οπτική οµοιοµορφία του κειµένου συνιστάται να γίνεται χρήση των εξής προδιαγραφών: Times New
Roman 11 pt, Κανονικά (Regular), στοίχιση στο κέντρο.

Μαθηµατικά αντικείµενα
Κατά τη συγγραφή των µαθηµατικών αντικειµένων δεν είναι δυνατή η χρήση στυλ (styles). Όµως,
όπως και στη σελιδαρίθµηση, για την οπτική οµοιοµορφία του κειµένου συνιστάται να γίνεται χρήση
των εξής προδιαγραφών: Times New Roman 11 pt, Κανονικά (Regular) και στοίχιση σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ανάγκες διαµόρφωσης του κειµένου.
Στα µαθηµατικά αντικείµενα µπορούν να χρησιµοποιούνται, όπου χρειάζεται, και στοιχεία από τη
γραµµατοσειρά Symbol.
Η εφαρµογή των οδηγιών µπορεί εύκολα να εφαρµοστεί στο κείµενο µε τη χρήση των προτύπων
(templates) τα οποία βρίσκονται στο φάκελο “Templates”. Μέσα σε αυτό το φάκελο υπάρχουν
αρχεία Word, όπου η δοµή του κειµένου κάθε ενότητας έχει µορφοποιηθεί µε τη χρήση στυλ.

2.2 Περιεχόµενα
Τα περιεχόµενα θα διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα στυλ των επικεφαλίδων. Για τη διαµόρφωση των
στυλ βλ. υποκεφάλαιο 2.1.2.

2.3 Πίνακας συντοµεύσεων – ακρωνύµια
Μετά τα περιεχόµενα παραθέστε έναν πίνακα µε τις συντοµεύσεις και τα ακρωνύµια που
χρησιµοποιούνται στο κείµενο. Για τη διαµόρφωση του πίνακα βλ. υποκεφάλαιο 2.1.2 - Πίνακες.

2.4 Αρίθµηση-Λεζάντες
Οι λεζάντες των εικόνων, videos, διαδραστικών στοιχείων κ.λπ. θα περιέχουν και την αντίστοιχη
αρίθµησή τους. Οι λεζάντες θα γράφονται µε τον εξής τρόπο:
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Τίτλος λεζάντας αριθµός κεφαλαίου.αριθµός σχήµατος/εικόνας/video/animation κείµενο λεζάντας.
Π.χ. η λεζάντα για το σχήµα 2.4 θα είναι: Σχήµα 2.4 Αυτό είναι ένα παράδειγµα διαµόρφωσης λεζάντας.
Οι λεζάντες θα γράφονται σε γραµµατοσειρά µεγέθους 10 pt και θα καταλήγουν σε τελεία.
Αναλυτικά ως προς τον τρόπο γραφής των λεζάντων στην εκάστοτε περίπτωση, µπορείτε να ανατρέξετε
στα κείµενα που περιέχονται στο κεφάλαιο 3.

2.5 Υπερσύνδεσµοι
Είναι δυνατή η προσθήκη υπερσυνδέσµων(links) σε τοποθεσίες του διαδικτύου στις οποίες µπορεί να
φιλοξενείται περιεχόµενο σχετικό µε το σύγγραµµα. Η ευθύνη διατήρησης του περιεχοµένου, ώστε οι
υπερσύνδεσµοι να µην παύουν να ισχύουν, βαρύνει το συγγραφέα. Σηµειώνεται ότι, στις περιπτώσεις
που το URL του συνδέσµου είναι µεγάλο, δεν είναι απαραίτητο να ενσωµατώνεται στο κείµενο, αφού
επιτρέπεται το κείµενο του υπερσυνδέσµου να είναι διαφορετικό από το URL στο οποίο παραπέµπει.

2.6 Βιβλιογραφία – Αναφορές – Υποσηµειώσεις
Σχετικά µε τηνπαρεχόµενη βιβλιογραφία, ανάλογα µε τη συνήθη πρακτική του επιστηµονικού τοµέα, οι
συγγραφείς µπορούν να ενσωµατώνουν Αναφορές ή Βιβλιογραφία στο τέλος του κάθε κεφαλαίου. Οι
αναφορές αυτές µπορούν να είναι ενσωµατωµένες στο κείµενο ως λίστα στο τέλος του κάθε κεφαλαίου
και οι αναφορές σε αυτές να γίνονται µε τη µορφή παραποµπής στο κείµενο (Αναφορές → Παραποµπή ή
References → Crossreference).
Η προσθήκη υποσηµειώσεων (footnotes) στις σελίδες είναι επιτρεπτή, σε ό, τι αφορά όµως στη
συγγραφή του Ηλεκτρονικού Συγγράµµατος, επειδή δεν υπάρχει η έννοια της σελίδας, οι υποσηµειώσεις
θα εµφανίζονται στο τέλος του κάθε κεφαλαίου.
Στη βιβλιογραφία µπορούν να περιλαµβάνονται και αναφορές σε ιστοσελίδες.
Είναι επιθυµητό να παρέχεται, όπου αυτό είναι δυνατό, και το αναγνωριστικό του αντικειµένου στο οποίο
γίνεται αναφορά, για παράδειγµα το DOI για άρθρα σε περιοδικά, το ISBN για βιβλία, κ.ο.κ.
Η µορφοποίηση των αναφορών πρέπει να είναι οµοιόµορφη σε όλο το σύγγραµµα. Μπορεί να
ακολουθεί τη µορφοποίηση της IEEE (χωρίς τις συντοµεύσεις απαραίτητα) ή της APA. Εναλλακτικά,
µπορεί να ακολουθεί τη µορφοποίηση MLA ή Chicago.

2.7 Ειδικά σύµβολα
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείταιστη χρήση συµβόλων. Όταν χρησιµοποιούνται σύµβολα που δεν
προέρχονται από τη γραµµατοσειράSymbols, ενδέχεται να µην εµφανίζονται σωστά σε κείµενο Epub,
λόγω διαφορετικής κωδικοποίησης. Σε περίπτωση που θέλετε να ενσωµατώσετε ένα σύµβολο το οποίο
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δεν υπάρχει διαθέσιµο στη γραµµατοσειρά Symbols, να προτιµήσετε να το εισαγάγετε ως εικόνα αντί να
χρησιµοποιήσετε µια γραµµατοσειρά όπως π.χ. τη γραµµατοσειρά Wingdings.

2.8 Καλές πρακτικές συγγραφής
Γενικές οδηγίες
Επειδή κάθε συγγραφέας έχει το δικό του προσωπικό ύφος γραφής, οι παρούσες οδηγίες περιορίζονται
στην επισήµανση κάποιων βασικών θεµάτων που θα ήταν χρήσιµο να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια
της συγγραφής, δεδοµένων και των ιδιαιτεροτήτων ενός ηλεκτρονικού βιβλίου:
•

Το ebook δίνει τη δυνατότητα (άµεσης) µεταφοράς στο σηµείο στο οποίο θέλετε να παραπέµψετε
µέσα στο κείµενό σας, οπότε η παρουσίαση του υλικού µπορεί να γίνει χωρίς την (περιττή)
επανάληψη πληροφοριών.

•

Κατά τη µεταφορά υλικού από άλλη πηγή, όταν κάνετε αντιγραφή και επικόλληση, επιλέξτε την
ειδική επικόλληση (Ειδική Επικόλληση → Μη µορφοποιηµένο κείµενο ή Paste Special →
Unformatted Text), για να µη µεταφέρετε στο κείµενό σας εντολές στοιχειοθέτησης που µπορεί
να χαλάσουν τη δική σας. Επίσης, θυµηθείτε να ελέγξετε την ορθογραφία του, καθώς είναι συχνό
φαινόµενο να µεταφέρονται λάθη, όπως και χαρακτήρες που δηµιουργούν πρόβληµα.

Γενικότερα, αποφύγετε τη γραφή µε αποκλειστική χρήση κεφαλαίων (κυρίως στις επικεφαλίδες και
στους τίτλους/υπότιτλους), καθώς κάτι τέτοιο δυσχεραίνει την ανάγνωση και, ενίοτε, προκαλεί
αµφισηµία.

Ανάπτυξη διαδραστικώνστοιχείων
Για την ανάπτυξη διαδραστικών στοιχείων στο τελικό σύγγραµµα, προτείνεται να ακολουθείται η εξής
µεθοδολογία κατά τη διάρκεια της συγγραφής:
•

Σε πρώτη φάση, οι συγγραφείς να επικεντρώνονται στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράµµατος
η οποία δε θα ενσωµατώνει διαδραστικότητα και θα είναι κατάλληλη για εκτύπωση (PDF).
Σηµειώνεται ότι η παροχή αυτής της έκδοσης είναι υποχρεωτική.

•

Σε δεύτερη φάση, οι συγγραφείς να κάνουν µια εκτίµηση σχετικά µε τα στοιχεία του κειµένου τα
οποία θα µπορούσαν να εξελιχθούν σε διαδραστικά. Τα διαδραστικά αυτά στοιχεία θα
κατατίθενται µαζί µε το πρωτογενές υλικό και θα ενσωµατώνονται στη διαδραστική έκδοση του
ηλεκτρονικού βιβλίου (Epub / HTML 5) και όχι στην εκτυπώσιµη (PDF) έκδοση. Για το λόγο
αυτό, κατά την υποβολή των διαδραστικών στοιχείων, το κείµενο που θα απευθύνεται στους
αναγνώστες θα δίνεται από το συγγραφέα ως ξεχωριστή περιγραφή. Με τον τρόπο αυτό δε θα
απαιτούνται επιπλέον αλλαγές στο κείµενο του συγγράµµατος.
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Λίστες και απαρίθµηση
Κατά τη χρήση λίστας, υιοθετήστε την ακόλουθη λογική:
Α) Σε περίπτωση απαρίθµησης ονοµάτων ή φράσεων, ξεκινήστε µε άνω και κάτω τελεία, γράψτε το
πρώτο γράµµα µικρό, χωρίστε µε κόµµα και βάλτε τελεία µετά το τελευταίο στοιχείο:
•

ένα,

•

δύο,

•

τρία.

•

πρώτο στοιχείο,

•

δεύτερο στοιχείο,

•

τρίτο στοιχείο.

ή

Β) Σε περίπτωση απαρίθµησης ολοκληρωµένων προτάσεων, ξεκινήστε κάθε πρόταση µε κεφαλαίο και
στο τέλος της βάλτε τελεία.
•

Εδώ αρχίζει η λίστα.

•

Εδώ συνεχίζεται η λίστα.

•

Εδώ ολοκληρώνεται η λίστα.

Γλωσσικές οδηγίες
Κατά τη χρήση αντωνυµιών, βεβαιωθείτε ότι είναι σαφές σε ποιον όρο γίνεται η αναφορά.
Προτιµήστε τη χρήση αντωνυµιών σταδιάφορα γένη (ο οποίος, η οποία, το οποίο), αριθµούς (οι οποίοι, οι
οποίες, τα οποία) και πτώσεις,αντί του αναφορικού που, καθώς η έκφραση των νοηµάτων και η συσχέτιση
µε τον όρο αναφοράς γίνεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια.
Σε περίπτωση που το υλικό παράγεται από συγγραφική οµάδα, προσπαθήστε να οµογενοποιήσετε το ύφος
του κειµένου πριν την τελική παράδοσή του.
Κάθε φορά που χρησιµοποιείτε στερεότυπες εκφράσεις διατηρήστε την ορθογραφία και το αλφάβητο
προέλευσής τους: apriori, αἰένἀριστεύειν κ.λπ.

Ορολογία στα Ελληνικά ή/και σε άλλες γλώσσες
Η χρήση των όρων πρέπει να γίνεται µε βάση τα ακόλουθα:
•

Κατά την πρώτη αναφορά ακρωνυµίου ή αρκτικόλεξου, γράψτε τον όρο αναλυµένο, ακολουθούµενο
µέσα σε παρένθεση από το ακρωνύµιο ή αρκτικόλεξό του:
Π.χ. Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) έχει συνέλευση στις 13
Μαρτίου 2013.
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Είτε αποφασίσετε να χρησιµοποιείτε τελείες στο ακρωνύµιο/αρκτικόλεξο, είτε όχι, τηρήστε µε
συνέπεια την επιλογή σας σε όλη την έκταση του εγγράφου.
Σε προτάσεις που τελειώνουν µε αρκτικόλεξα/ακρωνύµια για τα οποία χρησιµοποιείτε τελεία, µην
επαναλαµβάνετε την τελεία για να δηλώσετε ότι ολοκληρώνεται η περίοδος του λόγου:
Π.χ. Ο συντονισµός των εκδηλώσεων γίνεται από το Σ.Ε.Α.Β.
Μπορείτε να παραθέσετε, µετά τα περιεχόµενα, στην αρχή του συγγράµµατος, έναν πίνακα µε όλα
τα αρκτικόλεξα/ακρωνύµια που χρησιµοποιήσατε αναλυµένα.
•

Κατά την πρώτη αναφορά ελληνικού όρουτου οποίου µεταφραστικό ισοδύναµο υπάρχει σε άλλη
γλώσσα, οι δύο όροι θα πρέπει να εµφανίζονται µαζί (µε τον ξένο όρο να ακολουθεί εντός
παρενθέσεως).
Π.χ. Η πολυτροπική επισηµείωση (multimodal annotation) δίνει τη δυνατότητα επισηµείωσης σε
υλικό που περιέχει εικόνα, βίντεο, ήχο, είτε συνδυασµούς των προαναφερθέντων µέσων.
Σε περίπτωση που ξένος όρος αντιστοιχεί σε περισσότερους του ενός ελληνικούς όρους (ή το
αντίστροφο), τηρήστε µε συνέπεια την επιλογή που θα κάνετε. Για παράδειγµα, ο όρος name
identities αποδίδεται στα Ελληνικά ως ονοµατικές οντότητες, ονόµατα οντοτήτων κ.λπ. Η επιλογή
σας θα πρέπει να είναι µία και να µην εµφανίζονται πολλαπλές αποδόσεις που µπορεί να
δηµιουργήσουν σύγχυση.

•

Σε περίπτωση που η ίδια έννοια εκφράζεται µε όρους που ο ένας επικαλύπτει ή έχει αντικαταστήσει
τον άλλον, δηλώστε ποιος είναι ο όρος που χρησιµοποιείται στην τρέχουσα επιστηµονική ορολογία,
κάνοντας, όµως, αναφορά και σε αυτούς που χρησιµοποιούνταν στο παρελθόν. Για παράδειγµα:
Σακχαρώδης ∆ιαβήτης τύπου 1/Diabetes mellitus type 1 (γνωστός και ως διαβήτης τύπου 1/type 1
diabetes, ο οποίος µέχρι πρότινος αναφέρονταν ως ινσουλινοεξαρτώµενος διαβήτης/ insulin dependent
diabetes ή νεανικός διαβήτης/juvenile diabetes).

•

Τέλος, συντάξτε έναν πίνακα όπου θα αναφέρονται αντιστοιχισµένοι οι ελληνικοί όροι µε τους
όρους στις άλλες γλώσσες και είτε ενσωµατώστε τον στο ευρετήριο (index), είτε παραθέστε τον µετά
από αυτό. Για τη διαµόρφωση του πίνακα βλ. υποκεφάλαιο 2.1.2 - Πίνακες.

Κύρια ονόµατα
Είναι προτιµότερο να διατηρείτε τα ανθρωπωνύµια και τοπωνύµια στη γλώσσα προέλευσής τους (π.χ.
Steve Jobs, Stéphane Mallarmé), µε εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει καθιερωµένη γραφή
στα Ελληνικά (για παράδειγµα Λονδίνο, Σαίξπηρ κ.ά.). Σε περίπτωση που χρειαστεί (ή αποφασίσετε) να
τα µεταγράψετε, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίδονται στο ∆ιοργανικό Εγχειρίδιο Σύνταξης Κειµένων
(http://publications.europa.eu/code/el/el-4100500el.htm#1051).
Κατά την αναφορά σε χώρες και νοµίσµατα (κυρίως στις συντοµογραφίες αυτών), ακολουθήστε ό, τι
προτείνει το ∆ιοργανικό Εγχειρίδιο Σύνταξης Κειµένων (http://publications.europa.eu/code/el/el370100.htm) ή υιοθετήστε κάποιο από τα υπάρχοντα ISO (639-1 κ.ε.).
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2.9 Εργαλεία ανάπτυξης (Επεξεργαστές κειµένου)
Για τη συγγραφή του πρωτογενούς υλικού ο συγγραφέας είναι ελεύθερος να χρησιµοποιήσει το
λογισµικό της προτίµησής του. Είναι επιτρεπτή, εποµένως, η χρήση (Xe)LaTeX, Libre/Open Office ή
όποιου εργαλείου προτιµά η συγγραφική οµάδα. Όµως, ο Σ.Ε.Α.Β. µπορεί να αναλάβει και να εγγυηθεί τη
µετατροπή του πρωτογενούς υλικού σε ηλεκτρονικό βιβλίο µόνο αν ο συγγραφέας επιλέξει τη χρήση
του MS Word, έκδοση 2007 ή νεότερη. Αν η συγγραφική οµάδα επιλέξει κάποιο άλλο εργαλείο και όχι
το MSWord, θα πρέπει να πραγµατοποιήσει η ίδια τη µετατροπή του πρωτογενούς υλικού σε ηλεκτρονικό
βιβλίο. Σε κάθε περίπτωση,όµως, χρειάζεται να προσαρµόσει το υλικό της σεόλες τις υπόλοιπες οδηγίες
πλην εκείνων της µορφοποίησης (π.χ. στις οδηγίες για µεταδεδοµένα, για ονοµασίες φακέλων και αρχείων
πρωτογενούς υλικού).

2.10 Αποδεκτά και επιθυµητά µορφότυπα παραδοτέων κειµένων
Ενδιάµεσα (αποδεκτά) µορφότυπα

Τελικάµορφότυπα

MS Word 2007 ή νεότερο

Epub (3 ή 2)

LaTeX

HTML 5 (XHTML, CSS)

Άλλο

PDF (υποχρεωτικά)

Ως προς τις επιλογές που έχουν οι συγγραφείς σχετικά µε τα παραδοτέα βλ. (αναλυτικά) Κεφάλαιο 6.
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3 Στοιχεία πέραν του κειµένου
Τα ειδικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο κείµενο, δηλαδή ό,τι δε συνιστά απλό κείµενο,ενδέχεται να
χρειαστεί να υποβληθούν ξεχωριστά. Στον παρακάτω πίνακα επισηµαίνεται, στις αντίστοιχες στήλες, ποια
είναι υποχρεωτικό, σε κάθε περίπτωση να υποβάλονται ξεχωριστά και ποια υποβάλλονται ξεχωριστά
προαιρετικά, δηλαδή µόνο στην περίπτωση που παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως µαθησιακά αντικείµενα.
Ειδικάστοιχεία

Υποχρεωτικό

Προαιρετικό

Πίνακες

Χ

Σχήµατα – εικόνες

Χ

Στατικοί χάρτες

Χ

∆ιαδραστικοί χάρτες

Χ

Μαθηµατικά αντικείµενα

Χ

Αλγόριθµοι

Χ

Ήχος

Χ

Βίντεο

Χ

Λοιπά κινούµενα και διαδραστικά αντικείµενα

Χ

Πίνακας 5 Ανάγκη υποβολής στοιχείων πέραν του κειµένου, ανάλογα µε το είδος τους και το ενδιαφέρον
που παρουσιάζουν.
Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζεται το καθένα αναλυτικά.

3.1 Πίνακες
Ως πίνακας θεωρείται πληροφορία δοµηµένη σε σειρές και στήλες. Αν το αντικείµενο περιέχει πίνακα
σε εικόνα, τότε αυτό θεωρείται σχήµα. Ένας πίνακας µπορεί να δηµιουργηθεί σε Word, σε έναν
επεξεργαστή HTML, ή σε LaTeX.
Η αρίθµηση θα γίνεται µε την εξής διάταξη: αριθµόςκεφαλαίου.αριθµός πίνακα. Π.χ. Ο Πίνακας3.4 θα
είναι ο τέταρτος πίνακας του κεφαλαίου 3. Αυτή η διάταξη αρίθµησης θα αποτελεί µέρος της λεζάντας η
οποία θα βρίσκεται στο κάτω µέρος του πίνακα.Χρησιµοποιώντας αυτή την αρίθµηση θα γίνεται
υποχρεωτικά και αναφορά στον πίνακα µέσα στο κείµενο. Π.χ. Με βάση τα δεδοµένα του Πίνακα 3.4,
διαπιστώνεται…
Ο Πίνακας 6 περιέχει ενδεικτικά τα µεταδεδοµένα που χρειάζεται να συνοδεύουν τους πίνακες, όταν
αυτοί κατατίθενται ως αυτόνοµα ξεχωριστά µαθησιακά αντικείµενα.
Πεδίο

Υποχρεωτικό
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Προαιρετικό

Τίτλος

Χ

Περιγραφή

Χ

∆ηµιουργοί (όταν εµπλέκονται και άλλοι εκτός των συγγραφέων)

Χ

Έγχρωµος (ναι/όχι)

Χ

Λέξεις-κλειδιά

Χ

Στοχευόµενο κοινό (από ελεγχόµενα λεξιλόγια)

Χ

Μορφότυπο (από ελεγχόµενα λεξιλόγια)

Χ

Σχετικό URL

Χ

Χρονικήκάλυψη

Χ

Γεωγραφική κάλυψη

Χ

Σηµειώσεις

Χ
Πίνακας 6 Μεταδεδοµένα πίνακα.

3.2 Σχήµατα – εικόνες
Για την επεξεργασία των εικόνων και των σχηµάτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε σχεδιαστικό
πρόγραµµα, πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας, ελεύθερης πρόσβασης ή εµπορικό. Το τελικό υλικό θα
πρέπει να είναι είτε έγχρωµο (color mode RGB) είτε ασπρόµαυρο (gray scale), σε κάθε περίπτωση πάντως
σε 300 dpi ή περισσότερα. Τα αποδεκτά πρότυπα είναι τα: SVG,GIF, JPEG, PNG. Όπου δεν είναι
δυνατή η χρήση SVG, προτιµάται η χρήση των JPEG και PNG, καθώς παρουσιάζουν καλύτερες
δυνατότητες απεικόνισης.Η ενσωµάτωση στοιχείων που προκαλούν κίνηση ή αλληλεπίδραση σε εικόνες
SVG, πρέπει να περιοριστεί προς το παρόν στο µορφότυπο HTML5, καθώς δεν είναι ακόµη τεχνολογικά
ώριµοι οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες Epub3 ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά.
Αν είναι δυνατή η επιλογή µεταξύ ψηφιογραφικών (bitmap) (GIF, JPEG, PNG) ή ανυσµατικών (vector)
εικόνων, προτιµάται η χρήση των ανυσµατικών (SVG) εικόνων, καθώς προσφέρει τα ακόλουθα
πλεονεκτήµατα: αφενός ο χρήστης µπορεί να επιλέξει και να αναζητήσει κείµενο που µπορεί να
ενσωµατώνεται σε αυτά και αφετέρου δεν υπάρχει απώλεια στην ποιότητα ανεξάρτητα από την ανάλυση
της οθόνης ή τη µεγέθυνση που επιλέγει ο χρήστης στη συσκευή ανάγνωσης.
Επίσης, στην περίπτωση των ψηφιογραφικών εικόνων, προτιµάται η αποθήκευση σε πρότυπο που δε
µειώνει την ποιότητα της εικόνας (PNG) έναντι αυτών που, προκειµένου να συµπιέσουν την εικόνα,
επιφέρουν µείωση της ποιότητας (JPG).
Πρωτογενές υλικό σχηµάτων και εικόνων: στο πρωτογενές υλικό πρέπει οι πρωτότυπες εικόνες και τα
σχήµατα να περιέχονται στο φάκελο “images”. Επίσης, συνιστάται να διατηρούνται και τα αρχεία στα
οποία έγινε η αρχική επεξεργασία ή/και η δηµιουργία των εικόνων (για παράδειγµα, αρχεία visio,
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photoshop, adobe illustrator, ή οποιοδήποτε αρχείο στο µορφότυπο του αντίστοιχου λογισµικού στο οποίο
έγινε η επεξεργασία της εικόνας).
Αρίθµηση σχηµάτων, εικόνων, χαρτών: Η αρίθµηση θα γίνεται µε την εξής διάταξη: αριθµός
κεφαλαίου.αριθµός σχήµατος/χάρτη. Π.χ. Το Σχήµα 3.6 θα είναι το έκτο σχήµα του κεφαλαίου 3.
Η παραπάνω διάταξη αρίθµησης θα αποτελεί µέρος της λεζάντας η οποία θα βρίσκεται στο κάτω µέρος
του σχήµατος. Χρησιµοποιώντας αυτή την αρίθµηση θα γίνεται υποχρεωτικά και αναφορά στο σχήµα
µέσα στο κείµενο. Π.χ. Στο Σχήµα 3.6 απεικονίζεται…
Ο Πίνακας 7 περιέχει ενδεικτικά τα µεταδεδοµένα που χρειάζεται να συνοδεύουν τις εικόνες κατά την
υποβολή.
Πεδίο

Υποχρεωτικό

Τίτλος

Χ

Περιγραφή

Χ

∆ηµιουργοί (όταν εµπλέκονται και άλλοι εκτός των συγγραφέων)

Προαιρετικό

Χ

Έγχρωµη (ναι/όχι)

Χ

Λέξεις-κλειδιά

Χ

Στοχευόµενο κοινό (από ελεγχόµενα λεξιλόγια)

Χ

Μορφότυπο (από ελεγχόµενα λεξιλόγια)

Χ

Σχετικό URL

Χ

Χρονική κάλυψη

Χ

Γεωγραφική κάλυψη

Χ

Σηµειώσεις

Χ
Πίνακας 7 Μεταδεδοµένα εικόνων.

3.3 Χάρτες
Ένας χάρτης µπορεί να είναι είτε εικόνα είτε διαδραστικό αντικείµενο. Ανάλογα µε την κατηγορία στην
οποία εµπίπτει βλ. Κεφάλαιο 3.2 ή Κεφάλαιο 3.8. Συνεπώς, οι χάρτες θα τοποθετούνται στο φάκελο
“images”, αν παρουσιάζουν στατικό περιεχόµενο (εικόνα), ή στο φάκελο “interactive”, αν το περιεχόµενό
τους είναι δυναµικό (διαδραστικό περιεχόµενο).
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3.4 Μαθηµατικά αντικείµενα
Σε Word 2007 ή νεότερο επιτρέπεται, και προτιµάται, η εισαγωγή εξισώσεων (Εισαγωγή →
Εξίσωση) απευθείας µέσα στο κείµενο. Όταν, βέβαια, υπάρχει εκπαιδευτικό ενδιαφέρον να
παρουσιαστούν αυτόνοµα τα αντικείµενα αυτά, καλό θα είναι να υποβάλονται ως ξεχωριστά µαθησιακά
αντικείµενα. Τα µαθηµατικά αντικείµενα θα τοποθετούνται στο φάκελο “math” και θα συνοδεύονται από
τα αντίστοιχα µεταδεδοµένα.
Ο Πίνακας 8 περιέχει ενδεικτικά τα µεταδεδοµένα που χρειάζεται να συνοδεύουν τα µαθηµατικά
αντικείµενα, όταν αυτά κατατίθενται ως αυτόνοµα, ξεχωριστά µαθησιακά αντικείµενα.
Πεδίο

Υποχρεωτικό

Τίτλος

Χ

Περιγραφή

Χ

∆ηµιουργοί (όταν εµπλέκονται καιάλλοι εκτός των συγγραφέων)

Προαιρετικό

Χ

Λέξεις-κλειδιά

Χ

Στοχευόµενο κοινό (από ελεγχόµενα λεξιλόγια)

Χ

Μορφότυπο (από ελεγχόµενα λεξιλόγια)

Χ

Σχετικό URL

Χ

Σηµειώσεις

Χ
Πίνακας 8 Μεταδεδοµένα µαθηµατικών αντικειµένων.

3.5 Αλγόριθµοι
Οι αλγόριθµοι και τα τµήµατα κώδικα µπορούν να εισάγονται ως αυτόνοµα µαθησιακά αντικείµενα.
Ένας αλγόριθµος δύναται να παρέχεται είτε σε κάποια από τις διαδεδοµένες γλώσσες προγραµµατισµού
(π.χ.java, c) είτε σε ψευδοκώδικα. Το υλικό θα βρίσκεται στο φάκελο “algorithms”, µε ένα αρχείο ανά
αλγόριθµο.
Τα µεταδεδοµένα που χρειάζεται να συνοδεύουν τους αλγόριθµους, όταν αυτοί κατατίθενται ως
αυτόνοµα, ξεχωριστά µαθησιακά αντικείµενα, θα είναι αντίστοιχα µε αυτά των µαθηµατικών
αντικειµένων (Πίνακας 8).

3.6 Ήχος
Τα ηχητικά αποσπάσµατα (audio clips) που θα µπορούν να ενσωµατώνονται στο αρχείο θα
κωδικοποιούνται σε µορφότυπο MP3 ή σε MP4 µε κωδικοποίηση AAC. Θα χρειάζεται -µαζί µε το

23

πρωτογενές υλικό- να παρέχονται και τα αρχεία ήχου, σε ξεχωριστά αρχεία, συνοδευόµενα από τα
µεταδεδοµένα τους, στο φάκελο “audio”.
Τα µεταδεδοµένα που απαιτείται να συνοδεύουν τα ηχητικά αποσπάσµατα κατά την υποβολή θα είναι
αντίστοιχα µε αυτά των εικόνων (Πίνακας 7).

3.7 Βίντεο
Χρειάζεται προσοχή στην ενσωµάτωση των videos, καθώς δεν είναι εξασφαλισµένη η αναπαραγωγή
τους. Ειδικά σε παλαιότερους ηλεκτρονικούς αναγνώστες, τα videos δε θα αναπαράγονται λόγω χαµηλού
ρυθµού ανανέωσης (refresh rate) της οθόνης και (λόγω) υπολογιστικής ισχύος. Βέβαια, σε νεότερες
συσκευές και tablets τα videos υποστηρίζονται και η ενσωµάτωσή τους είναι δυνατή, εφόσον αυτά είναι
είτε σε πρότυπο MPEG-4 (MP4) µε κωδικοποίηση H.264, είτε σε WebM.
Τα µεταδεδοµένα που χρειάζεται να συνοδεύουν τα videos κατά την υποβολή θα είναι αντίστοιχα µε αυτά
των εικόνων (Πίνακας 7).

3.8 Λοιπά κινούµενα και διαδραστικά αντικείµενα
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα αντικείµενα τα οποία εµφανίζουν κινούµενο και διαδραστικό
περιεχόµενο, όπως, για παράδειγµα, παρουσιάσεις, κουίζ, εκπαιδευτικά παιχνίδια, animations κ.λπ. Τα
αντικείµενα αυτά θα τοποθετούνται στο φάκελο “interactive”.
Τα µεταδεδοµένα που χρειάζεται να συνοδεύουν τα διαδραστικά αντικείµενα κατά την υποβολή θα είναι
αντίστοιχα µε αυτά των εικόνων (Πίνακας 7).
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4 Συχνά/συνηθισµένα λάθη κατά τη συγγραφή και τη
διαµόρφωση του κειµένου
4.1 Tabs
∆εν πρέπει να γίνεται χρήση των tabs στη διαµόρφωση του κειµένου, γιατί δεν υποστηρίζονται
επαρκώς από (τη γλώσσα) HTML5. Για τη διαµόρφωση του κειµένου να χρησιµοποιούνται µόνο τα
στυλ (styles) όπου έχουν προκαθοριστεί οι αποστάσεις.

4.2 ∆ιαστήµατα (Spaces)
Κατά την πληκτρολόγηση ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα διαστήµατα (spaces). ∆εν πρέπει να
υπάρχουν διπλά ή πολλαπλά διαστήµατα στο κείµενο, γιατί δηµιουργούνται άσκοπες ανακολουθίες
κατά τη µετατροπή του από µορφότυπο (format) doc σε Epub. Βέβαια, υπάρχει η τάση να
χρησιµοποιούνται τα διαστήµατα ως τρόπος οπτικής διαµόρφωσης του κειµένου, όπως, για
παράδειγµα, για το κεντράρισµα ενός τίτλου, την τοποθέτηση µιας λέξης στα δεξιά κ.ά. Όµως, ο
µόνος ενδεδειγµένος τρόπος για να γίνει σωστή οπτική διαµόρφωση του κειµένου, χωρίς να
δηµιουργούνται προβλήµατα στις µετατροπές αρχείων από το ένα µορφότυπο στο άλλο, είναι η χρήση
των στυλ (styles).

4.3 Γραµµατοσειρές (Fonts)
Συνιστάται η χρήση της γραµµατοσειράς Times New Roman για το κείµενο, ώστε να είναι
απρόσκοπτη η µετατροπή σε µορφότυπο Epub. Ο λόγος της επιλογής της συγκεκριµένης
γραµµατοσειράς είναι ότι σε περίπλοκα κείµενα, όπως είναι τα ακαδηµαϊκά συγγράµµατα, µπορεί να
καλύπτει µεγάλο εύρος γλωσσών και συµβόλων. Η χρήση της γραµµατοσειράς Times New Roman
εξασφαλίζει ότι το κείµενό µας θα είναι αναγνώσιµο και αναγνωρίσιµο σε οποιοδήποτε υπολογιστή,
πρόγραµµα, µορφότυπο ή γλώσσα. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η
γραµµατοσειρά Times New Roman να είναι Open Type 2.Επίσης, είναι γνωστό ότι στα ηλεκτρονικά
βιβλία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη γραµµατοσειρά που θα χρησιµοποιήσει κατά την
2

Ο έλεγχος της σωστής χρήσης µορφότυπου µπορεί να γίνει µέσω του Πίνακα Ελέγχου (control panel) του

υπολογιστή σας. Ακολουθείτε διαδοχικά τις επιλογές Εµφάνιση και Εξατοµίκευση (Appearance and
Personalization) και Γραµµατοσειρές (Fonts). Στις γραµµατοσειρές θα αναζητήσετε τη γραµµατοσειρά µε τίτλο
Times New Roman, θα επιλέξετε ένα από τα εικονίδιά της (π.χ. µπορείτε να επιλέξετε Times New Roman Regular)
και θα κάνετε έλεγχο αν γράφει Open Type.
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ανάγνωση του κειµένου. Η επιλογή αυτή γίνεται µέσα από ένα συγκεκριµένο αριθµό
γραµµατοσειρών, ανάλογα µε τις ανάγκες του κειµένου. Στην περίπτωση που η συγγραφική οµάδα
ενός κειµένου προτιµήσει να κάνει χρήση διαφορετικής γραµµατοσειράς από την Times New Roman
και το κείµενο το επιτρέπει (δεν είναι περίπλοκο), τότε παρέχεται η δυνατότητα αυτή, όµως
προϋποθέτει συνεννόηση µε την οµάδα που θα µετατρέψει το κείµενο σε ηλεκτρονικό σύγγραµµα.
Ιδιαίτερη προσοχή στο συγκεκριµένο σηµείο: το πρωτογενές υλικό πρέπει να παραδίδεται
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στον οδηγό αυτό. Ως προς τα σύµβολα, συστήνεται
η χρήση της γραµµατοσειράς Symbols. Επιπλέον, να αποφεύγεται η δηµιουργία συµβόλων µε τη
χρήση των wingdings, webdings κ.λπ., γιατί υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να µη γίνει σωστή εµφάνισή
τους στο ηλεκτρονικό σύγγραµµα.

4.4 Εικόνες
Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση εικόνων χαµηλής ανάλυσης (π.χ. 72 dpi ή 150 dpi), γιατί δεν είναι
ευκρινείς. Επίσης, ως προς τη σχέση ποιότητας ευκρίνειας και της πυκνότητας των εικονοστοιχείων
[των pixels για την ηλεκτρονική έκδοση ή των dpi (dots per inch) για την έντυπη], συχνά γίνεται το
λάθος να µετατρέπονται εικόνες χαµηλής ανάλυσης (72 ή 150 dpi), µέσω προγραµµάτων
επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας, στην ελάχιστη πυκνότητα (300 dpi), όπως αυτό απαιτείται από τις
τεχνικές προδιαγραφές της ∆ράσης. Σε αυτήν την περίπτωση, όµως, ενώ τυπικά τηρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές, το τελικό αισθητικό αποτέλεσµα δεν είναι αντίστοιχο του αριθµού των dpi, γιατί η
µετατροπή είναι τεχνητή και όχι πραγµατική (προστίθενται αυθαίρετα ψηφιακά pixels).

4.5 Αλλαγή γραµµής (Line break)
∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται αλλαγή γραµµής (line break) µεταξύ των παραγράφων.
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5 Μετατροπή σε Ηλεκτρονικό Βιβλίο
Κατ’ αρχάς, οι συγγραφείς διατηρούν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν το λογισµικό της επιλογής τους
για τη δηµιουργία του συγγράµµατός τους και να το µετατρέπουν σε ηλεκτρονικό βιβλίο στη
συνέχεια. Επίσης, οι συγγραφείς έχουν το δικαίωµα είτε να επιλέξουν να αναλάβουν οι ίδιοι τη
µετατροπή είτε να την αναθέσουν σε τρίτους. Στην ενότητα αυτή αναφέρονται (ενδεικτικά) µερικά
διαθέσιµα εργαλεία µε τα οποία µπορεί να γίνει η µετατροπή. Τέλος, παρέχονται οδηγίες για τους
συγγραφείς σχετικά µε το επιθυµητό αποτέλεσµα.

5.1 Προτεινόµενα εργαλεία µετατροπής
Για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων υπάρχουν πλέον πολλές επιλογές σε εργαλεία, τόσο σε
ελεύθερο λογισµικό όσο και σε εµπορικά προγράµµατα. Για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών
εκπαιδευτικών βιβλίων ο Σ.Ε.Α.Β. προτείνει τα εξής:
•

Ελεύθερο λογισµικό και Εργαλεία Ανοιχτού Κώδικα: Sigil Epub Editor. Σηµειώνεται ότι στο
Sigil δεν είναι δυνατή, ως σήµερα, η παραγωγή Epub 3, παρά µόνο Epub 2.

•

Εµπορικά προγράµµατα: Adobe In Design, Blue Griffon Epub Edition.

Στο σηµείο αυτό χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά στη διάδραση. Μπορεί το εκάστοτε
εργαλείο/κειµενογράφος να έχει τη δυνατότητα εξαγωγής σε HTML5, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι η
διάδραση θα αναπαράγεται σωστά από τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες.

5.2 Πρωτογενές υλικό
Κείµενο: τα αρχεία κειµένου θα παραδίδονται το καθένα σε ξεχωριστό αρχείο ανά κεφάλαιο.
Στοιχεία πέραν του κειµένου: θα παραδίδονται σε ξεχωριστούς φακέλους ανά κατηγορία και ανά
στοιχείο (βλ. Πίνακας 2):
•

Σχήµατα-Εικόνες: φάκελος “images”

•

Ήχος: φάκελος “audio”

•

Video: φάκελος “video”

•

Πίνακες: φάκελος “tables”

•

Μαθηµατικά αντικείµενα: φάκελος “math”

•

Αλγόριθµοι: φάκελος “algorithms”

•

Κινούµενα και διαδραστικά αρχεία: φάκελος “interactive”
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Αν κάποιο αντικείµενο είναι διαθέσιµο σε δύο ή περισσότερα µορφότυπα (π.χ. µια εικόνα είναι διαθέσιµη
και σε SVG και σε PNG), τότε οι συγγραφείς µπορούν να τα συµπεριλάβουν στον ίδιο φάκελο,
διατηρώντας το ίδιο όνοµα αρχείου και αλλάζοντας µόνο την κατάληξη.
Κατά την υποβολή των αρχείων αυτών θα χρειαστεί και η προσθήκη µεταδεδοµένων (για παράδειγµα
τίτλος, περιγραφή) σε όλα τα µαθησιακά αντικείµενα τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτόνοµα.

5.3 Μεταδεδοµένα
Τα µεταδεδοµένα που οι συγγραφείς καλούνται να παραδώσουν µαζί µε το σύγγραµµα περιγράφονται στο
Κεφάλαιο 3. Τα µεταδεδοµένα αυτά θα συµπληρώνονται κατά την υποβολή, µέσω της σχετικής δικτυακής
εφαρµογής. Πέρα από το βασικό αυτό σύνολο µεταδεδοµένων, οι συγγραφείς µπορούν, αν θέλουν, να
εµπλουτίσουν τα µεταδεδοµένα και των µαθησιακών αντικειµένων, εφόσον αυτά το υποστηρίζουν, όπως
για παράδειγµα προσθέτοντας ID3 tags σε αρχεία MP3, ή µεταδεδοµένα σε αρχεία SVG ή σε αρχεία
video. Το ίδιο µπορεί να γίνει και σε επίπεδο συγγράµµατος, εµπλουτίζοντας για παράδειγµα το
PDFαρχείο µε µεταδεδοµένα XMP, ή ένα Epub 3 αρχείο µε προσθήκη µεταδεδοµένων στο συνοδευτικό
έγγραφο (package document) που το περιγράφει.

5.4 Τελικό αποδεκτό µορφότυπο
Ευκταίος (και απώτερος) στόχος είναι η εξαγωγή του ηλεκτρονικού συγγράµµατος ως Epub 3 µε
διαδραστικό περιεχόµενο. Οι εναλλακτικές που έχουν στη διάθεσή τους οι συγγραφείς απεικονίζονται
στον παρακάτω πίνακα:
Epub 3 µε διαδραστικό περιεχόµενο
XHTML/HTML 5 και CSS 2 µε διαδραστικότητα
Epub 3 χωρίς διαδραστικότητα
Epub 2
PDF (υποχρεωτικά)
Πίνακας 9 Εναλλακτικά µορφότυπα τελικού υλικού.
Εφόσον ο συγγραφέας το επιθυµεί, µπορεί να παραδίδει το σύγγραµµα σε περισσότερες από µία µορφές
(π.χ. σε Epub3 και Epub 2). Το ίδιο ισχύει και για τα µαθησιακά αντικείµενα.

5.5 Έλεγχος πριν την υποβολή
Πριν την υποβολή, επιβεβαιώστε την ορθή αναπαραγωγή του βιβλίου σας σε τουλάχιστον έναν
αναγνώστη ηλεκτρονικών βιβλίων (όπως π.χ. το Readium, το οποίο είναι πρόσθετο στον περιηγητή
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ιστού Chrome, ή το Calibre που, όπως και το Readium, διατίθεται ελεύθερα). Σε περίπτωση που οι
συγγραφείς έχουν επιλέξει να αναλάβουν οι ίδιοι τη µετατροπή σε Epub, απαιτείται να επιβεβαιωθεί, πριν
την υποβολή, ότι το σύγγραµµα είναι σε έγκυρο Epub αρχείο. Στη διεύθυνση http://validator.idpf.org/
παρέχεται υπηρεσία επικύρωσης (validation service) για έγγραφα ως 10MB. Για αρχεία άνω των 10MB,
µπορεί

να

χρησιµοποιείται

το

εργαλείο

που

είναι

διαθέσιµο

στη

διεύθυνση

https://code.google.com/p/epubcheck/.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη χρήση υλικού (όπως είναι οι εικόνες, οι πινάκες, τα γραφήµατα
ή οποιοδήποτε άλλο πολυµεσικό υλικό) στο οποίο δεν έχει δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ο
συγγραφέας ή οι συν-συγγραφείς. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο συγγραφέας θα πρέπει να έχει λάβει
άδεια από τους δικαιούχους πνευµατικών ή συγγενικών δικαιωµάτων επί του έργου για την
προοριζόµενη χρήση.
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6 Υλικό προς παράδοση
Πρωτογενές υλικό
Το πρωτογενές υλικό της συγγραφικής δραστηριότητας είναι τα αρχεία κειµένου, οι εικόνες/σχήµατα, τα
βίντεο, τα διαδραστικά αντικείµενα, τα αριθµητικά δεδοµένα παραγωγής σχηµάτων (datasets) κ.λπ.

Αναλυτικά, το πρωτογενές υλικό θα παραδίδεται σε ξεχωριστούς φακέλους µε τον εξής τρόπο:
•

Φάκελος “text”: Σε αυτό το φάκελο θα βρίσκονται τα αρχεία του κειµένου, σε ξεχωριστό αρχείο
ανά κεφάλαιο. Το όνοµα του κάθε αρχείου θα δίδεται ως εξής: Chapter_n, όπου n θα είναι ο
αντίστοιχος αριθµός του κάθε κεφαλαίου. Τα αποδεκτά µορφότυπα για κάθε κεφάλαιο είναι τα
doc/docx και PDF.

•

Φάκελος “tables”: Σε αυτό το φάκελο θα βρίσκονται οι πίνακες (βλ. υποκεφάλαιο 3.1).

•

Φάκελος “images”: Σε αυτό το φάκελο θα βρίσκονται τα αρχεία εικόνων (βλ. υποκεφάλαιο 3.2).

•

Φάκελος “math”: Σε αυτό το φάκελο θα βρίσκονται τα µαθηµατικά αντικείµενα (βλ.
υποκεφάλαιο 3.4).

•

Φάκελος “algorithms”: Σε αυτό το φάκελο θα βρίσκονται τα αντικείµενα που περιλαµβάνουν
σύνολο εντολών σε γλώσσα προγραµµατισµού ή ψευδοκώδικα (βλ. υποκεφάλαιο 3.5).

•

Φάκελος “audio”: Σε αυτό το φάκελο θα βρίσκονται τα αρχεία ήχου (βλ. υποκεφάλαιο 3.6).

•

Φάκελος “video”: Σε αυτό το φάκελο θα βρίσκονται τα αρχεία video (βλ. υποκεφάλαιο 3.7).

•

Φάκελος “interactive”: Σε αυτό το φάκελο θα βρίσκονται τα διαδραστικά αντικείµενα (βλ.
υποκεφάλαιο 3.8).

Σε κάθε περίπτωση, όταν για την προβολή ή και αναπαραγωγή του κάθε στοιχείου (µαθησιακού
αντικειµένου) χρειάζονται περισσότερα από ένα αρχεία (π.χ. βιβλιοθήκες javascript, αρχεία CSS), τότε
όλα τα αρχεία θα δίνονται σε ένα συµπιεσµένο αρχείο (zip).
Οι συγγραφείς έχουν τις εξής επιλογές:
1. Παράδοση πρωτογενούς υλικού σε Word και PDF. Ο Σ.Ε.Α.Β. µπορεί να αναλάβει τη
µετατροπή σε ηλεκτρονικό σύγγραµµα Epub 3. Ο Σ.Ε.Α.Β. µπορεί να υποστηρίξει συγγράµµατα
σε Word, έκδοση 2007 ή νεότερη, εφόσον έχουν µορφοποιηθεί όπως περιγράφεται στον οδηγό
αυτό.
2. Παράδοση πρωτογενούς υλικού σε Word, PDF και τελικού Ηλεκτρονικού Συγγράµµατος. Οι
συγγραφείς µπορούν να αναλάβουν τη µετατροπή µε δικούς τους πόρους. Στην περίπτωση αυτή
δεν είναι αναγκαίο η µορφοποίηση να ακολουθεί την περιγραφή του οδηγού.
3. Παράδοση πρωτογενούς υλικού σε µορφότυπο της επιλογής τους, σε PDF και (αν είναι
εφικτό) του τελικού Ηλεκτρονικού συγγράµµατος. Στις περιπτώσεις που το πρωτογενές υλικό
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δεν έχει δηµιουργηθεί σε Word, οπότε και οι συγγραφείς θα είναι υπεύθυνοι για τη µετατροπή του
σε Ηλεκτρονικό Σύγγραµµα, τότε, βέβαια, η µορφοποίηση δεν είναι αναγκαίο να συµµορφώνεται
στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στον παρόντα Οδηγό. Ούτως ή άλλως, για τυχόν δυσκολίες
τεχνικής φύσης θα µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής.
Ολοκληρώνοντας, ο συγγραφέας παραδίδει τα εξής:
1. Το πρωτογενές υλικό, µε το κάθε στοιχείο σε ξεχωριστό αρχείο και στο φάκελο που προορίζεται
(για το συγκεκριµένο στοιχείο).
2. Το Ηλεκτρονικό Σύγγραµµα σε µορφή PDF.
3. Τα µεταδεδοµένα, συµπληρώνοντας κατά την υποβολή τις αντίστοιχες φόρµες.
4. (Εφόσον οι συγγραφείς το έχουν επιλέξει, παραδίδουν και) το τελικό αρχείο του Ηλεκτρονικού
Συγγράµµατος.
Το σύνολο του υλικού θα τοποθετείται σε ένα φάκελο, το όνοµα του οποίου θα σχηµατίζεται από τον
κωδικό του συγγράµµατος και το επίθετο του κύριου συγγραφέα.
Ο φάκελος αυτός θα συµπιέζεται σε ένα αρχείο zip (µε όνοµα αρχείου τον κωδικό του συγγράµµατος και
το επίθετο του κύριου συγγραφέα). Το αρχείο αυτό θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
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