
«Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / 
Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» 

Έργο: 
Παραγωγή εκπαιδευτικού  
& επιμορφωτικού υλικού 

(με χρήση social networks –  
user generated content) 

 



Ανάδοχος Εταιρεία 

Το έργο υλοποιείται από την εταιρεία : 

• ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. 

 

Υπεργολάβοι του έργου: 

• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής» 

• MOBICS Α.Ε. 

 



Στόχος του Έργου 

• Το έργο αποσκοπεί:  

– Στη δημιουργία εφαρμογών εκπαιδευτικού χαρακτήρα με 
επιστημονικά έγκριτο περιεχόμενο τόσο από τα αποθετήρια 
του ΕΚΤ όσο και από υλικό άλλων ελεύθερης πρόσβασης 
συλλογών Πιο συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν εφαρμογές 
θεματικών χαρτών (thematic maps), εφαρμογές τηλε-
εκπαίδευσης (μαθημάτων) και εκπαιδευτικών σεναρίων.  

– Στην προσέλκυση και εμπλοκή ομάδων χρηστών από την 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε 
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή), που θα αξιοποιήσουν 
αλλά και θα εμπλουτίσουν το υλικό και τις εφαρμογές που 
θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου 

 



Φάσεις υλοποίησης Έργου 

• Χρόνος υλοποίησης 7 μήνες (01/04/2015 – 
31/10/2015) 

• Φάσεις υλοποίησης: 

– Αναλυτικός Σχεδιασμός Δράσεων (Μελέτη Εφαρμογής ) 

– Προσαρμογή Υλικού – Τεχνολογικές Υποδομές – 
Ανάπτυξη Εφαρμογών  

– Ανάπτυξη κοινοτήτων – Αξιοποίηση και επαύξηση 
περιεχομένου και εφαρμογών 

– Καταγραφή-Τεκμηρίωση Καλών Πρακτικών και Πλάνου 
Βιωσιμότητας 

 

 

 



   Πληροφοριακά συστήματα Έργου 

    Διαδικτυακή πύλη (ΜΗΤΙΔΑ) 

 

• Πλατφόρμα Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

 

• Πλατφόρμα Συνεργασίας 

 

• Πλατφόρμα Εκπαιδευτικών Σεναρίων (ΕΚΤ) 

 

• Πλατφόρμα Θεματικών Χαρτών  



Θεματικές Ενότητες Έργου 

• Θεματική Ενότητα 1: “Νεότερη Ελληνική Ιστορία 
και Πολιτισμός“ 

 

• Θεματική Ενότητα 2:“Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία 
και Πολιτισμός “ 

 

• Θεματική Ενότητα 3: “Φυσικό και Αστικό 
Περιβάλλον στην Ελλάδα“ 

 



Ποσοτικά στοιχεία Έργου 

• 30 Μαθήματα Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα 

• 6 Θεματικοί Χάρτες  

• 13 Εκπαιδευτικά Σενάρια 



Μαθήματα Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα 

• Γενικού σκοπού: 

– Θεματική Ενότητα 1: 
• Εισαγωγή στη δομή και τη σύσταση του Περιεχομένου 

• Χρήση εργαλείων και εφαρμογών  

– Θεματική Ενότητα 2: 
• Εισαγωγή στη δομή και τη σύσταση του Περιεχομένου 

• Χρήση εργαλείων και εφαρμογών  

– Θεματική Ενότητα 2: 
• Εισαγωγή στη δομή και τη σύσταση του Περιεχομένου 

• Χρήση εργαλείων και εφαρμογών  

 



Μαθήματα Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα 

• Εξειδικευμένα μαθήματα: 

– Θεματική 2 
• Παρθενώνας: ένας ναός για την Αθηνά, το σύμβολο μιας πόλης 

• Το Βυζάντιο στο απόγειο της δύναμής του από την ακμή στην 
κρίση” μελετώντας τη Μακεδονική Δυναστεία 

• Οι Κομνηνοί και η ανάκαμψη της βυζαντινής αυτοκρατορίας. 
Εξελίξεις σε Ανατολή και Δύση, ο απόηχος στον πολιτισμό και 
στην καθημερινή ζωή 

– Θεματική 3  
• Οι προσαρμογές των Οργανισμών 



Θεματικοί Χάρτες 

• Θεματική Ενότητα 1: 
– Τραγούδια και χοροί της Θράκης.  

– Μίκης Θεοδωράκης 

• Θεματική Ενότητα 2: 
– Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός 

– Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του στην Ανατολή. Ο 
κόσμος και η εποχή του. 

– Παρακολουθώντας και αποτυπώνοντας τις εξελίξεις στη 
βυζαντινή επικράτεια και στο βυζαντινό πολιτισμό: από τη 
Μακεδονική Δυναστεία στη Δυναστεία των Κομνηνών 

• Θεματική Ενότητα 3: 
– Τα απειλούμενα ζώα στην Ελλάδα 

 
 

 



Εκπαιδευτικά Σενάρια  

• Θεματική Ενότητα 1: 

– Όταν ενώνονται μαζί…οι στίχοι και η μουσική 

– Τα σύμβολα του έθνους: ο ελληνικός εθνικός ύμνος 

– Η έντεχνη ελληνική μουσική στο πρώτο μισό του 20ου 
αιώνα 

– Περπερούνα – Το κάλεσμα της βροχής 



Εκπαιδευτικά Σενάρια  

• Θεματική Ενότητα 2: 
– Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός 

– Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του στην 
Ανατολή. Ο κόσμος και η εποχή του 

– Η βυζαντινή αυτοκρατορία στο απόγειο της δύναμής 
της: πολιτική και πολιτισμός στα χρόνια των 
Μακεδόνων  

– Η βυζαντινή αυτοκρατορία ανάμεσα σε Ανατολή και 
Δύση: πτυχές της ζωής στο Βυζάντιο στα χρόνια των 
Κομνηνών 

– Παρθενώνας: ένας ναός για την Αθηνά, το σύμβολο 
μιας πόλης»  



Εκπαιδευτικά Σενάρια  

• Θεματική Ενότητα 3: 

– Οι προσαρμογές των οργανισμών 

– Η φύση στην πόλη 

– Απειλούμενα είδη 

– Οφέλη και υπηρεσίες που προσφέρει η βιοποικιλότητα 



Εισαγωγή στην πύλη 

• Η διεύθυνση μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση 
στην πύλη είναι : www.mitida.gr 

 

 

 

http://www.mitida.gr/


Για την εταιρεία  
ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. 

Δρ. Μιχάλης Παναγιώτου 
Υπεύθυνος Έργου 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

www.mitida. gr 


