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Ανάδειξη  Καλών Πρακτικών 
αξιοποίησης 

Ψηφιακού Περιεχομένου
(Δράση Δ7)



 Στόχοι της δράσης Δ7

 Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο

 Αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου-καλές πρακτικές

 Ο Κόμβος «Συμμετέχω»

 Ο ρόλος των Περιφερειακών Συντονιστών

Περιεχόμενα παρουσίασης



Δράση Δ7 & Ψηφιακό σχολείο



• Η δημιουργία και υποστήριξη ενός Δικτύου Καινοτόμων Εκπαιδευτικών 

(Δικτυακός κόμβος «Συμμετέχω»)

• Η προβολή και ανάδειξη καλών πρακτικών αξιοποίησης Ψηφιακού 
εκπαιδευτικού περιεχομένου :

• από τον κόμβο http://dschool.edu.gr

• από άλλες πηγές του διαδικτύου (LRE, ODS, κλπ)

• που έχουν παράγει οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί

Στόχοι της δράσης Δ7

http://dschool.edu.gr/


 Περιεχόμενο για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

• Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

• Φωτόδενδρο : Ψηφιακά αποθετήρια  

 Περιεχόμενο από άλλες πηγές

• LRE (European Schoolnet), Open Discovery Space, Europeana

• Khan Academy,Phet Simulations, Agent Sheets, Πρωτέας

 Περιεχόμενο που δημιουργούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

• Παρουσιάσεις, βίντεο,wiki, blogs, ιστοσελίδες

 Το περιεχόμενο πρέπει να διατίθεται ελεύθερα με άδεια χρήσηs CC BY-
NC-SA

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο



 Διδακτικά πακέτα (ΠΣ, βιβλία μαθητή, εκπαιδευτικού, τετράδια 
εργασιών, βιβλία για αμβλύωπες) σε μορφή pdf

 Βιβλία μαθητή σε μη εμπλουτισμένη μορφή Html

 Βιβλία μαθητή σε εμπλουτισμένη μορφή Html

 Βιβλία μαθητή σε μορφή ibooks

Διαδραστικά σχολικά βιβλία 
http://ebooks.edu.gr/

http://ebooks.edu.gr/


 Φωτόδενδρο -> Μαθησιακά αντικείμενα
http://photodentro.edu.gr/lor/

 Φωτόδενδρο -> Εκπαιδευτικά βίντεο

http://photodentro.edu.gr/video/

 Φωτόδενδρο -> e-yliko

http://photodentro.edu.gr/ugc/

 Φωτόδενδρο -> Ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές

http://photodentro.edu.gr/oep/

 Φωτόδενδρο -> εκπαιδευτικό λογισμικό (υπό κατασκευή)

Φωτόδενδρο: Ψηφιακά αποθετήρια

http://photodentro.edu.gr/lor/
http://photodentro.edu.gr/video/
http://photodentro.edu.gr/ugc/
http://photodentro.edu.gr/oep/


• Καλή πρακτική = «παιδαγωγική καινοτομία και 
δημιουργικότητα ως προς το περιεχόμενο, τους στόχους, 
την προσέγγιση, τις δραστηριότητες ή τη μεθοδολογία»

• Δεν θα γίνεται επιλογή, απλά έλεγχος για υβριστικό ή 
ακατάλληλο περιεχόμενο

Ανάρτηση & αναζήτηση καλών πρακτικών 
στον κόμβο «Συμμετέχω» (www.i-participate.gr ) 

http://www.i-participate.gr/


• αξιοποίηση περιεχομένου στην τάξη

• αξιοποίηση περιεχομένου σε συνεργασία με άλλο/α 
σχολεία

• αξιοποίηση περιεχομένου σε δραστηριότητες εκτός τάξης

• αξιοποίηση περιεχομένου σε συστήματα και περιβάλλοντα 
ηλεκτρονικής μάθησης (LMSs)

• αξιοποίηση περιεχομένου  σε διαδραστικούς πίνακες

Τύποι καλής πρακτικής



• Περιλαμβάνει τις ενότητες:

 Δράση (Ενημέρωση για τη δράση)

 Ενημερωθείτε (Ενημέρωση/εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις 
εκδηλώσεις ενημέρωσης) 

 Εμπνευστείτε (αναζήτηση καλών πρακτικών)

 Εμπνεύστε (Υποβολή καλών πρακτικών)

 Συζητήστε  (Ομάδες συζήτησης ανά Περιφέρεια και βαθμίδα 
εκπαίδευσης)

• Δημιουργία προσωπικού προφίλ

• Δυνατότητα αποστολής ενημερωτικού δελτίου

Ο κόμβος «Συμμετέχω» (www.i-participate.gr ) 

http://www.i-participate.gr/


• Διοργάνωση & υποστήριξη ημερίδων/εργαστηρίων για την 
ενημέρωση των εκπαιδευτικών

• Υποστήριξη του κόμβου «Συμμετέχω»

• Ανάρτηση εκδηλώσεων/συγκέντρωση αιτήσεων

• Ανάρτηση καλών πρακτικών

• Λειτουργία ομάδων συζητήσεων

• Διάχυση της δράσης στα κοινωνικά δίκτυα

Ο ρόλος των Περιφερειακών συντονιστών



Διοργάνωση ημερίδων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, και ανά ομάδα μαθημάτων 
(Θετικών/Τεχνολογικών Επιστημών ή Θεωρητικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών) ή ομάδα 
σχολικών τάξεων. 

Α. Γενικό μέρος 

 Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(http://dschool.edu.gr/)

• Διαδραστικά σχολικά βιβλία και οι διάφορες μορφές τους 

• «Φωτόδεντρο»: Οι τρόποι αναζήτησης και αξιοποίησης μαθησιακών αντικειμένων & 
βίντεο

 Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο από άλλες πηγές όπως LRE (European Schoolnet), 
Open Discovery Space, Europeana, Khan Academy).

 Η Δράση προβολής και ανάδειξης καλών πρακτικών αξιοποίησης Ψηφιακού 
εκπαιδευτικού περιεχομένου και ο κόμβος «Σύμμετέχω»

Θεματολογία ημερίδων (1)



Β. Ειδικό μέρος 

ανά  διδακτικό αντικείμενο:

• Φιλοσοφία Ψηφιακού εμπλουτισμού διδακτικού αντικειμένου

• κατηγορίες Μαθησιακών Αντικειμένων 

• ενδεικτικά παραδείγματα Μαθησιακών Αντικειμένων και τρόποι 
αξιοποίησής τους στο πλαίσιο συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων

• 1 ή 2 παραδείγματα καλών πρακτικών που αξιοποιούν Ψηφιακό 
Περιεχόμενο

Θεματολογία ημερίδων (2)



Εργαστήρια (Workshops)

Ανά  διδακτικό αντικείμενο:

• Εξοικείωση με κατηγορίες Μαθησιακών Αντικειμένων 

• Τρόποι αξιοποίησής τους στο πλαίσιο συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων

• Παραδείγματα καλών πρακτικών που αξιοποιούν Ψηφιακό Περιεχόμενο/ 
Δειγματικές διδασκαλίες

• Αναζήτηση/καταχώρηση καλών πρακτικών στο Φωτόδενδρο



Σας ευχαριστούμε 

Ο κόμβος «Συμμετέχω»: www.i-participate.gr

Άννα Μονέφτση: moneftsi@sch.gr

Νίκος Μιχαηλίδης: nikmichailidis@sch.gr

http://www.i-participate.gr/
mailto:moneftsi@sch.gr

