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άδεια χρήσης 

■ Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons.  

 



χρηματοδότηση 

■ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και από εθνικούς πόρους. 

 



το περιβάλλον της εκπαίδευσης, οι επιλογές 



το νέο περιβάλλον  



■ 204 εκ. Email messages 

■ 2,8 εκ. Youtube video views 

■ 2,4 εκ. Google search queries 

■ 547 χιλ. New tweets 

■ 293 χιλ. Facebook status updates 

■ 123 χιλ. Instagram posts 

■ 47 χιλ. Mobile apps downloads 

■ 119 χιλ. δολάρια ξοδεύονται σε  
αγορές στο amazon 

κάθε 60 sec… 

Πηγή: Excelcom.com, May 2015 



■ η διείσδυση των ΤΠΕ στην καθημερινής 
μας ζωή οδηγεί και την εκπαίδευση σε 
νέους δρόμους 

■ το διαδίκτυο πλέον αποτελεί  βασικό 
μέσο οργάνωσης και συμμετοχής στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

■ νέα εκπαιδευτικά μοντέλα κάνουν 
εμφάνισή τους 

■ ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει 

 
Ερώτημα: Πόσο έτοιμος νιώθει ο 
εκπαιδευτικός σε αυτό το νέο τοπίο  
στην εκπαίδευση; 

το τοπίο της εκπαίδευσης 



http://mitida.gr 

■ Μια σύγχρονη συνεργατική πλατφόρμα 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
εκπαιδευτικού περιεχομένου που 
εστιάζει στην εκπαιδευτική κοινότητα 

■ Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποκτούν 
άμεση πρόσβαση: 

– στα πλούσια ψηφιακά αποθετήρια 
εκπαιδευτικού περιεχομένου του ΕΚΤ  

– σε άλλους δημόσιους και ανοικτούς 
εκπαιδευτικούς πόρους και πηγές 

■ Ενσωματώνοντας μια σειρά από 
εργαλεία και υπηρεσίες 

Μήτιδα 



επιπλέον εργαλεία και υπηρεσίες 

■ Για την πρόσβαση απαιτείται κωδικός στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ή εγγραφή στο 
σχετικό μητρώο χρηστών του ΕΚΤ 

■ Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν 
να συνδεθούν και να έχουν πρόσβαση και 
σε επιπλέον εργαλεία και υπηρεσίες 

■ Εκπαιδευτικά σενάρια, θεματικοί χάρτες, 
ηλεκτρονικά μαθήματα, ομάδες 
συνεργασίας 



ηλεκτρονικά μαθήματα 



εργαλείο ηλεκτρονικών μαθημάτων 

■ Ενσωματώνεται στην πλατφόρμα της Μήτιδας και 
αποτελεί τον  τεχνολογικό αρωγό για: 

– την υλοποίηση και την ουσιαστική αξιοποίηση των 
εκπαιδευτικών σεναρίων σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 

– την ψηφιακή οργάνωση και παρουσίαση των διαθέσιμων 
εκπαιδευτικών πόρων σε ηλεκτρονικά μαθήματα 

– την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του 
εκπαιδευτικού περιεχομένου 

– τη δημιουργία πρότυπων μαθημάτων και καλών 
πρακτικών για τους εκπαιδευτικούς ώστε να μεταφέρουν 
την εμπειρία τους και στη σχολική τάξη 



γιατί ένα lms; 

■ Ολοκληρωμένο και ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον  
ηλεκτρονικών μαθημάτων 

■ Εκπαιδευτικό υλικό, οργανώνεται και παρουσιάζεται 
– θωρακισμένο (διαφημίσεις) 
– Επαναχρησιμοποιήσιμο  

■ Πληθώρα εργαλείων για την υποστήριξη διαφόρων  
μορφών εκπαιδευτικών σεναρίων  

■ Προσωποποιημένη πρόσβαση μέσα από την πύλη 
(αξιοποίηση των λογαριασμών χρήστη στο ΠΣΔ) 

■ Απλότητα στη χρήση και προσβασιμότητα, 

■ Δυνατότητα σύνδεσης με ποικιλία συσκευών  
(pc, tablet, διαδραστικοί πίνακες) 



τι παρέχει; 

■ Φιλοξενία σε πρότυπα ηλεκτρονικά μαθήματα οργανωμένα σε 3 θεματικές 
κατηγορίες  

– 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 
 

■ Φιλοξενία σε ηλεκτρονικά μαθήματα που δημιουργούν ελεύθερα οι εκπαιδευτικοί 

■ Πρόσβαση στις υπόλοιπες υπηρεσίες και εργαλεία της πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ 

■ Πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους και πηγές του ΕΚΤ και άλλων αποθετηρίων 

■ Προσωποποιημένη πρόσβαση για εκπαιδευτικούς  
– Απαιτείται σύνδεση με λογαριασμό ΠΣΔ ή εγγραφή στο μητρώο χρηστών του ΕΚΤ 

■ Ανώνυμη / ανοικτή πρόσβαση για ενδιαφερόμενους σε πρότυπα μαθήματα και 
καλές πρακτικές 



ενδεικτικές οθόνες  



μια ματιά στο υλικό 



■ Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων  
(LMS – Learning Management System)  

■ Ελληνικό ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό, το οποίο σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και 
υποστηρίζεται ενεργά από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα 

■ Μια δωρεάν και ευέλικτη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 
για την κάλυψη κάθε εκπαιδευτικής ανάγκης. 

 



Open eClass 3 

εκπαιδευτική διαδικασία 
σενάρια, εξατομίκευση, υποστήριξη, 

διαχείριση, αξιολόγηση 

σύγχρονη διεπαφή  
χρήστη  

responsive, φιλική, προσβάσιμη 

συμμετοχικά εργαλεία 
collaboration & social 

εργαλεία επικοινωνίας και 
αξιολόγησης 

επεκτασιμότητα, 
διαλειτουργικότητα 

ασφάλεια 
καθετοποιημένες λύσεις όλα 

σε ένα εφαρμογή 

εφαρμογές για  
φορητές συσκευές  

iOS, Android 

ανάπτυξη περιεχομένου  
templates & standards 

σύγχρονο μοντέλο 
ανάπτυξης 

ανοικτό, κατανεμημένο 



πλατφόρμα βάση 

■ Δημιουργία μιας ανοικτής, σταθερής, ευέλικτης και ασφαλούς πλατφόρμας βάσης, 
που να αποτελεί το θεμέλιο για την υποστήριξη διαφορετικών μορφών ηλεκτρονικής 
μάθησης. 

* Lego color bricks and platforms - Copyright by the Lego Group  



δομικά στοιχεία 

■ Παροχή δομικών στοιχείων για το χτίσιμο εκπαιδευτικών πόρων, την δημιουργία 
σύνθετων εκπαιδευτικών σεναρίων και την υποστήριξη ευέλικτων ηλεκτρονικών 
μαθημάτων 

* Lego color bricks and platforms - Copyright by the Lego Group  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 



μορφές ηλ. μαθημάτων 

■ Υποστήριξη πολλών μορφών ηλεκτρονικών μαθημάτων προσαρμοσμένων στις 
ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε εκπαιδευτή και κάθε εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας. 

* Lego color bricks and platforms - Copyright by the Lego Group  



τι προσφέρει 



σχολική εκπαίδευση 

■ Το Ψηφιακό Σχολείο (http://digitalschool.minedu.gov.gr) αποτελεί κεντρική δράση του 
Υπουργείου Παιδείας, για τη φιλοξενία των διαδραστικών σχολικών βιβλίων και την αξιοποίηση 
των νέων υποδομών μέσα στο σχολικό περιβάλλον.  

■ Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (http://eclass.sch.gr) για την υποστήριξη της καθημερινής 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο σχολείο. 

 

 
 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://eclass.sch.gr/


openeclass.org 



ομάδες συνεργασίας 



εργαλείο ηλεκτρονικών μαθημάτων 

■ Ενσωματώνεται στην πλατφόρμα της Μήτιδας και 
αποτελεί τον  τεχνολογικό αρωγό για: 

– την υλοποίηση ψηφιακών χώρων συνεργασίας όπου οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώνουν ομάδες συνεργασίας 
για την προετοιμασία εκπαιδευτικών σεναρίων, ηλεκτρονικών 
μαθημάτων και θεματικών χαρτών 

– την επικοινωνία σύγχρονη και ασύγχρονη των μελών της 
ομάδας 

– την οργάνωση και την ανάθεση εργασιών στα μέλη 

– τη δημιουργία και επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 



συνεργάζομαι συμμετέχω 

■ Ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον συνεργασίας, 

■ Ενσωματώνει εργαλεία  
– επικοινωνίας και συνεργασίας,  
– αποθήκευσης και οργάνωσης ψηφιακού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου 
– ανάπτυξης και σύνθεσης εκπαιδευτικού περιεχομένου 

■ Διαλειτουργικότητα με τη πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων 

■ Προσωποποιημένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς 
(αξιοποίηση των λογαριασμών χρήστη στο ΠΣΔ ή εγγραφή στο μητρώο 
χρηστών του ΕΚΤ) 

■ Απλότητα στη χρήση και προσβασιμότητα, 

■ Δυνατότητα σύνδεσης με ποικιλία συσκευών  
(pc, tablet, διαδραστικοί πίνακες) 

■ Υποστήριξη ποικίλων σεναρίων συνεργασίας 



ενδεικτικές οθόνες 



σενάρια χρήσης 



σενάριο ηλεκτρονικού μαθήματος  

■ Βήμα 1. Επίσκεψη στην πύλη ΜΗΤΙΔΑ και επιλογή της κατηγορίας «Ηλεκτρονικά 
Μαθήματα» 

■ Βήμα 2. Επιλογή «πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων» 

■ Βήμα 3. Πρόσβαση μόνο στα ανοικτά / ελεύθερα μαθήματα 

        
       Εναλλακτικά: 

■ Βήμα 4. Σύνδεση με λογαριασμό στο ΠΣΔ (εκπαιδευτή) ή λογαριασμό στο ΕΚΤ 

■ Βήμα 5. Αυτόματη εγγραφή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων με τον προσωπικό 
λογαριασμό χρήστη  (autoregistration – μόνο την πρώτη φορά) 

■ Βήμα 6. Δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού μαθήματος ή εγγραφής σε κάποιο υπάρχον  
Σημείωση: Τα ηλεκτρονικά μαθήματα που υποστηρίζω ή παρακολουθώ εμφανίζονται στο προσωπικό 
χαρτοφυλάκιο 

■ Βήμα 7. Πλοήγηση στα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μαθήματα 

■ Βήμα 8. Κλικ στο λογότυπο για επιστροφή στην πύλη 
Σημείωση: Η πρόσβαση στην πλατφόρμα με τα ηλεκτρονικά μαθήματα γίνεται μέσα από την πύλη 



σενάριο συνεργασίας   

■ Βήμα 1. Επίσκεψη στην πύλη ΜΗΤΙΔΑ και επιλογή της κατηγορίας «Ομάδες 
Συνεργασίας» 

■ Βήμα 2. Επιλογή «πλατφόρμα Συνεργάζομαι - Συμμετέχω» 

■ Βήμα 3. Σύνδεση με λογαριασμό στο ΠΣΔ (εκπαιδευτή) ή λογαριασμό στο ΕΚΤ 

■ Βήμα 4. Αυτόματη εγγραφή στην πλατφόρμα συνεργασίας με τον προσωπικό 
λογαριασμό χρήστη  (autoregistration – μόνο την πρώτη φορά) 

■ Βήμα 5. Δυνατότητα δημιουργίας συνεργασίας ή εγγραφής σε κάποια υπάρχουσα  
Σημείωση: Οι συνεργασίες που υποστηρίζω (συντονιστής) ή παρακολουθώ (μέλος) 
εμφανίζονται στο προσωπικό χαρτοφυλάκιο 

■ Βήμα 6. Πλοήγηση στις διαθέσιμες συνεργασίες 

■ Βήμα 7. Κλικ στο λογότυπο για επιστροφή στην πύλη 
Σημείωση: Η πρόσβαση στις ομάδες συνεργασίας γίνεται μέσα από την πύλη 



σύντομη επίδειξη 



http://mitida.gr 

http://mitida.dev.ekt.gr/


Κωνσταντίνος Τσιμπάνης 
k.tsibanis@noc.uoa.gr 

ευχαριστώ για την προσοχή σας 


