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Περίγραμμα ομιλίας 

• Τεχνολογικές προκλήσεις και εργαλεία προσαρμογής έγκριτων 
ψηφιακών πηγών για την εκπαιδευτική διαδικασία 

• Εργαλείο δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων - Επίδειξη 
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Τι υλικό είναι διαθέσιμο σε έγκριτες ψηφιακές πηγές;  

• Επιστημονικά κείμενα (βιβλία, άρθρα σε περιοδικά, πρακτικά 
συνεδρίων, διατριβές, εργασίες, μελέτες)  

• Εικόνες (π.χ. μουσειακά αντικείμενα, μνημεία, προσωπογραφίες, 
χάρτες) 

• Πολυμεσικό υλικό (Βίντεο, ήχος) 

• Ποικιλία άλλων τύπων υλικού 

• Μόνιμη, σταθερή πρόσβαση στο περιεχόμενο (όχι πλέον νεκρά 
links ) 

• Μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού υλικού 
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Έγκριτες ψηφιακές πηγές στην Ελλάδα  

• openarchives.gr: 430.000 αντικείμενα από 64 ελληνικές ψηφιακές 
βιβλιοθήκες 

• Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (http:// didaktorika.gr) 
• Αποθετήριο EDULLL (http://repository.edulll.gr) 
• Αποθετήρια ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων (π.χ. 

πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) 
• Ηλεκτρονικά περιοδικά (π.χ. http:// www.ekt.gr/epublishing) 
• Εξειδικευμένες συλλογές (π.χ. Πανδέκτης, Ανέμη) 
• Δημόσιες Βιβλιοθήκες (π.χ. http://abekt.ekt.gr/eopac) 
• Και πολλές άλλες!... 
 



Τρίτη 19 Μαρτίου 2013 

Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 
Επιστήμες στην Ψηφιακή Εποχή 

Αναπροσανατολισμός ψηφιακών πηγών  
για την εκπαίδευση  

• Το έγκριτο επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο έχει 
αυτόνομη παρουσία πέραν της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

• Μπορεί όμως να είναι πολύ χρήσιμο στην εκπαίδευση! 

• Re-purposing (αναπροσανατολισμός) για την εκπαίδευση 
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Αναπροσανατολισμός ψηφιακών πηγών  
για την εκπαίδευση: τι χρειάζεται;  

• Καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και του μαθητή για να τα βρουν και να 
τα χρησιμοποιήσουν 

• Διευκόλυνση αυτόματων προγραμμάτων και εφαρμογών για να βρουν 
και να τα χρησιμοποιήσουν 

• Εκπαιδευτικά «μεταδεδομένα»: Αντιστοίχιση με Βαθμίδα/Τάξη, 
Μάθημα, Ενότητα, Ηλικία, Ρόλο (εκπαιδευτικός/μαθητής) 

• Πρότυπα: Learning Object Metadata (LOM) 

• Προκλήσεις: Επιπλέον κόστος/χρόνος τεκμηρίωσης, εισαγωγή 
στοιχείων όχι από τον αρχικό τεκμηριωτή, προσθήκες / προσαρμογές σε 
πληροφοριακά συστήματα 
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Εργαλείο για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων, 
αφηγήσεων και εικονικών συλλογών 

• Εύκολη online δημιοργία σεναρίου 

• Αναζήτηση σε έγκριτες ψηφιακές πηγές και εύκολη εισαγωγή 
υλικού στο σενάριο 

• Εισαγωγή περιεχομένου και από άλλες πηγές (π.χ. Wikipedia, 
YouTube) – ευθύνη επιλογής του συγγραφέα / εκπαιδευτικού 

• Εισαγωγή υλικού από το χρήστη (εικόνες, κείμενα) 

• http://epsetkd.dr.beta.ekt.gr – ελεύθερη εγγραφή 

 

http://epsetkd.dr.beta.ekt.gr/
http://epsetkd.dr.beta.ekt.gr/
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Ευχαριστώ πολύ! 


