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Πρακτικών». 

Η Δράση ανάδειξης και προβολής 
καλών πρακτικών αξιοποίησης

ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου



Οι στόχοι της Δράσης 7

 Η δημιουργία και υποστήριξη ενός Δικτύου 

Καινοτόμων Εκπαιδευτικών 

(Δικτυακός κόμβος «Συμμετέχω») 

 Προβολή και ανάδειξη καλών πρακτικών 

αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου 

 Αξιοποίηση και ανάπτυξη ψηφιακού 

εκπαιδευτικού περιεχομένου



Δομή Παρουσίασης

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

Πηγές και τρόποι αναζήτησής του,

Το Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών 

Πρακτικών και η διαδικασία δημοσίευσης 

πρακτικών που αξιοποιούν Ψηφιακό 

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Παραδείγματα και δημοσίευση πρακτικών.



Άξονες & Δράσεις

Διαδραστικά 
Σχολικά Βιβλία, 
Αποθετήρια 
Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου, 
Ψηφιακή 
Εκπαιδευτική 
Πλατφόρμα 



Τι είναι το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο;

 Πειράματα, προσομοιώσεις

 Διερευνήσεις

 Οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο, ήχοι, εικόνες, 

παρουσιάσεις)

 Χάρτες

 Ιστοσελίδες, ιστολόγια

 Εκπαιδευτικά παιχνίδια

 Εκπαιδευτικά σενάρια/δραστηριότητες



Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

 Περιεχόμενο για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(http://dschool.edu.gr/ )

• Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

• Φωτόδενδρο : Ψηφιακά αποθετήρια  

 Περιεχόμενο από άλλες πηγές

• Ιστοτόποι άλλων φορέων του ΥΠΟΠΑΙΘ (ΙΕΠ,ΚΕΓ,ΙΤΥΕ)

• http://ts.sch.gr/softwaRE

• http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/

• http://www.greek-language.gr/

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

 Περιεχόμενο που δημιουργούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

• Παρουσιάσεις, βίντεο,wiki, blogs, ιστοσελίδες

http://dschool.edu.gr/
http://ts.sch.gr/softwaRE
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/
http://www.greek-language.gr/


Τι είναι Καλή Πρακτική; (1)

 Είναι ένα σενάριο που έχει εφαρμοστεί στην 

τάξη

 σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν 

εφαρμοστεί και προσεγγίζουν παιδαγωγική 

καινοτομία και δημιουργικότητα ως προς το 

περιεχόμενο, τους στόχους, την προσέγγιση, τις 

δραστηριότητες ή τη μεθοδολογία



Τι είναι Καλή Πρακτική; (2)

 Αξιοποιεί ψηφιακό εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο

κατά κύριο λόγο αξιοποίηση του εκπαιδευτικού 

υλικού που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του 

Ψηφιακού Σχολείου (http://dschool.edu.gr)

http://dschool.edu.gr/


Ενδεικτικά παραδείγματα

Αξιοποίηση περιεχομένου

 στην τάξη

 σε συνεργασία με άλλο/α σχολεία

 σε δραστηριότητες εκτός τάξης

 σε συστήματα και περιβάλλοντα ηλεκτρονικής 

μάθησης (LMSs)

 σε διαδραστικούς πίνακες



Οι προτάσεις 
εκπαιδευτικών 

πρακτικών αξιοποίησης 
ψηφιακού 

περιεχομένου 
υποβάλλονται στον 

κόμβο «Συμμετέχω».

Οι διαχειριστές 

Ελέγχουν τη συμφωνία 
της εκπαιδευτικής 

πρακτικής με τους όρους 
της Πολιτικής Αποδεκτής 
Χρήσης του αποθετηρίου

Δεξαμενή Ανοικτών 
Εκπαιδευτικών 

Πρακτικών

Δεξαμενή Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών



Προϋποθέσεις Δημοσίευσης πρακτικών

 Αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

 Διάθεση ελεύθερα με άδεια Creative Commons (CC) 

 Μη χρήση συνδέσμων προς άλλους «κλειστούς» δικτυακούς 

τόπους ή πόρους

 Χρήση πρότυπου περιγραφής της πρακτικής

 Μη χρήση:

 Παράνομου, ακατάλληλου, υβριστικού περιεχομένου

 Διαφημιστικού ή άλλου εμπορικού περιεχομένου

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

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


υποβολή αίτησης 
συμμετοχής 

Αξιολόγηση από  
επιστημονική 
επιτροπή που 
θα συσταθεί για 
το σκοπό αυτό

Ανάδειξη Καλών 
Πρακτικών 

Διαγωνιστική διαδικασία 
Ετικέτες ποιότητας - Ειδική βράβευση



 Παροχή ετικέτας ποιότητας

 Συγκεντρωτική παρουσίαση των καλών 
πρακτικών σε Πανελλήνια Συνέδρια 

 Κάλυψη κόστους συμμετοχής παρουσίασης καλών 
πρακτικών σε επιστημονικά Συνέδρια

 Βράβευση εκπαιδευτικών και παρουσίαση του 
έργου τους σε κεντρική εκδήλωση στην Αθήνα

Κίνητρα για τη συμμετοχή στο δίκτυο 
και την υποβολή ανοιχτών πρακτικών 
αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου



Η βιωσιμότητα της δράσης

Με το πέρας της Δράσης:

 θα έχει οικοδομηθεί το «Φωτόδεντρο Ανοιχτές 

Εκπαιδευτικές Πρακτικές»

 θα έχει εμπλουτιστεί το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών»

 θα υποστηριχτούν στη συνέχεια στο πλαίσιο της 

λειτουργίας των υπηρεσιών για το Ψηφιακό 

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του Ψηφιακού Σχολείου του 

Υπουργείου Παιδείας



Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο για την 

Πρωτοβάθμια & 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

http://dschool.edu.gr

http://dschool.edu.gr/


Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο  dschool.edu.gr

ebooks.edu.gr photodentro.edu.gr eme.edu.gr



photodentro.edu.gr

Κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία 

όπου συγκεντρώνεται, οργανώνεται και διατίθεται 

στην εκπαιδευτική κοινότητα

ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

για τη σχολική εκπαίδευση.



 Εθνικός Συσσωρευτής Εκπ. Περιεχομένου 

 Φωτόδεντρο: Μαθησιακά Αντικείμενα

 Φωτόδεντρο: Εκπαιδευτικά Βίντεο

 Φωτόδεντρο: E-Yliko Χρηστών

 Φωτόδεντρο: Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές

 Φωτόδεντρο: Εκπαιδευτικό Λογισμικό

 Φωτόδεντρο: Εξωτερικές Πηγές

photodentro.edu.gr



photodentro.edu.gr

Κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία 

όπου συγκεντρώνεται, οργανώνεται και διατίθεται 

στην εκπαιδευτική κοινότητα

ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

για τη σχολική εκπαίδευση.



Φωτόδεντρο: 
Μαθησιακά Αντικείμενα

http://photodentro.edu.gr/lor

http://photodentro.edu.gr/lor


Τι περιέχειΦωτόδεντρο
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

• εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς  στόχους

• είναι επαναχρησιμοποιήσιμα 

• έχουν εννοιολογική και λειτουργική 
αυτοτέλεια



photodentro.edu.gr/lorΦωτόδεντρο
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων 
για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση



photodentro.edu.gr/lorΦωτόδεντρο
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Οι συλλογές Μαθησιακών Αντικειμένων 

Μαθησιακά αντικείμενα από τον 

εμπλουτισμό των σχολικών 

βιβλίων 

5.889 μαθησιακά αντικείμενα 

(Δεκέμβριος 2014) 



photodentro.edu.gr/lorΦωτόδεντρο
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Οι συλλογές Μαθησιακών Αντικειμένων 

Οι συλλογές Μαθησιακών 
Αντικειμένων 



Παράδειγμα
Θεματική Περιοχή:  Νεοελληνική Λογοτεχνία
Θεματική Ενότητα:  Συγγραφέας

photodentro.edu.gr/lor
Φωτόδεντρο

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ



photodentro.edu.gr/lor
Φωτόδεντρο

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 



photodentro.edu.gr/lor
Φωτόδεντρο

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΕΦΕΡΗΣ



photodentro.edu.gr/lor
Φωτόδεντρο

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Θεματική Περιοχή:
Αισθητική Αγωγή 

Τύπος Αντικειμένου: 
Εργαλεία 

Αντικείμενο: 

Παραμορφώσεις: Εικόνες 
πίσω από μια γυάλινη σφαίρα

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/12493



photodentro.edu.gr/lor
Φωτόδεντρο

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Θεματική Περιοχή:
Αρχαιοελληνική γλώσσα και 
Γραμματεία



photodentro.edu.gr/lor
Φωτόδεντρο

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ,  ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 



Φωτόδεντρο: 
Εκπαιδευτικά Βίντεο

http://photodentro.edu.gr/video

http://photodentro.edu.gr/video


Αποθετήριο 
Εκπαιδευτικών Βίντεο
για την Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση

Φωτόδεντρο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

photodentro.edu.gr/video



Φωτόδεντρο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

photodentro.edu.gr/video

Οι συλλογές Εκπαιδευτικών Βίντεο

700 μικρής διάρκειας βίντεο της 
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης



Φωτόδεντρο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

photodentro.edu.gr/video



Φωτόδεντρο: 
E-yliko Χρηστών

http://photodentro.edu.gr/ugc

http://photodentro.edu.gr/lor


Φωτόδεντρο
ΧΡΗΣΤΩΝ 

photodentro.edu.gr/ugc



Φωτόδεντρο
ΧΡΗΣΤΩΝ 

photodentro.edu.gr/ugc

Αποθετήριο 
Εκπαιδευτικού 
Υλικού Χρηστών για 
την Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
αναρτούν τα δικά τους Μ.Α. 
ή να αναζητούν τα Μ.Α 
άλλων χρηστών



Φωτόδεντρο: 
Ανοικτών Εκπαιδευτικών 

Πρακτικών

http://photodentro.edu.gr/oep

http://photodentro.edu.gr/oep


Φωτόδεντρο
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

photodentro.edu.gr/oep



photodentro.edu.gr/oep

Πανελλήνιο Αποθετήριο 
Ανοιχτών Εκπαιδευτικών 
Πρακτικών Αξιοποίησης 
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου για την 
Α/θμια και Δ/θμια 
Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
αναρτούν τις δικές τους ανοιχτές 
εκπαιδευτικές πρακτικές 
αξιοποίησης ψ.ε.π. ή να 
αναζητούν τις εκπαιδευτικές 
πρακτικές άλλων χρηστών

Φωτόδεντρο
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ



Υποστήριξη Εθελοντών 
Εκπαιδευτικών 

http://i-participate.gr/

http://i-participate.gr/


 χρησιμοποιούν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο ή 
εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδακτική πρακτική τους, 

 αναπτύσσουν ψηφιακό υλικό,

 εφαρμόζουν, προσαρμόζουν ή αναπτύσσουν 
εκπαιδευτικά σενάρια με αξιοποίηση ΤΠΕ.

 συνεργάζονται συστηματικά με άλλα σχολεία και 
υλοποιούν από κοινού εργασίες και δραστηριότητες.

 υλοποιούν δραστηριότητες εντός και εκτός τάξης όπου 
παράγουν ή αξιοποιούν οπτικοακουστικό υλικό.

 αξιοποιούν διαδραστικά μέσα διδασκαλίας στην τάξη 
τους.

Στο Δίκτυο θα κληθούν να συμμετέχουν 
εκπαιδευτικοί



 Σε εθελοντική βάση

 Ενθάρρυνση να:

 αξιοποιούν το διαθέσιμο ψηφιακό περιεχόμενο και 
τις υπηρεσίες του έργου, 

 το εντάσσουν σε εκπαιδευτικά σενάρια και 
δραστηριότητες, 

 υλοποιούν πιλοτικές εφαρμογές στην τάξη τους, 

 αξιολογούν, 

 μοιράζονται τις απόψεις τους. 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο Δίκτυο



Κοινότητα πρακτικής/μάθησης 

Workshops/διαδικτυακά 
σεμινάρια

ετικέτες ποιότητας/ Βραβεία

Συνέδριο

Κοινωνική Δικτύωση

Επαγγελματικά Δίκτυα Μάθησης

Οικοδόμηση και υποστήριξη του Δικτύου



 Δημιουργία του Δικτύου εκπαιδευτικών της 
περιφέρειας 

 Οργάνωση περιφερειακών δράσεων υποστήριξης 
του Δικτύου

 Συμμετοχή στην αξιολόγηση των πρακτικών 

Πρεσβευτές



 Οργάνωση workshops (@Συνέδρια, @Ημερίδες)

 Παρουσιάσεις-συζήτηση (@Συνέδρια, @Ημερίδες, 
@Σχολεία)

 Οργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων 

 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στον κόμβο i-
participate 

 Ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ 
περιφερειών (online/f2f)

 Ενθάρρυνση συμμετοχής των μελών 

Οργάνωση περιφερειακών δράσεων 
υποστήριξης του Δικτύου



Δικτυακός τόπος 
«ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»

http://i-participate.gr/

http://i-participate.gr/


Χώρος ανταλλαγής εμπειριών, επικοινωνίας και 
συνεργασίας των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν 

στο Δίκτυο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών.



Η αρχική σελίδα



Η αρχική σελίδα μετά τη Σύνδεση



Η Δράση



Ενημερωθείτε



Όλες οι εκδηλώσεις



Συζητήστε 



Συζητήστε



Υποστήριξη



Εμπνευστείτε



Εμπνευστείτε: Το Φωτόδενδρο χρηστών



Εμπνευστείτε: Το Φωτόδενδρο ανοιχτών 
εκπαιδευτικών πρακτικών



Εμπνεύστε



Εμπνεύστε: Υποβολή εκπαιδευτικού υλικού(1) 



Εμπνεύστε: Υποβολή εκπαιδευτικού υλικού(2) 



Εμπνεύστε: Υποβολή εκπαιδευτικού υλικού(3) 



Εμπνεύστε: Υποβολή εκπαιδευτικών πρακτικών



Εμπνεύστε: Υποβολή εκπαιδευτικών πρακτικών(1)



Εμπνεύστε: Υποβολή εκπαιδευτικών πρακτικών(2)



Εμπνεύστε: Υποβολή εκπαιδευτικών πρακτικών(3)



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Νίκος Π. Μιχαηλίδης

Άννα Μονέφτση
Περιφερειακοί Συντονιστές Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (Δράση 7)

nikmichailidis@sch.gr

moneftsi@sch.gr

https://www.facebook.com/photodentro

https://www.facebook.com/dschooledugr

https://twitter.com/dschool_gr

http://i-participate.gr

mailto:nikmichailidis@sch.gr
mailto:moneftsi@sch.gr
https://www.facebook.com/photodentro
https://www.facebook.com/dschooledugr
https://twitter.com/dschool_gr
http://i-participate.gr/

