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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
O παρών οδηγός απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι αξιοποιούν ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν
ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχοι του
Οδηγού είναι:
-

να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν την έννοια της Ανοιχτής
Εκπαιδευτικής Πρακτικής αξιοποίη σης ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιεχομένου , τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού της και τα χαρακτηριστικά
ποιότητάς της,

-

να τους ενθαρρύνει να αναζητήσουν ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές στο
«Φωτόδεντρο
ΑΕΠ»
(photodentro.edu.gr/oep),
το
Πανελλήνιο
Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών για την Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

-

να τους ενημερώσει για τη Δράση «Συμμετέχω» (i-participate) που
υλοποιείται στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου ΙΙ» και για την υποστήριξη
που μπορούν να έχουν από τους «Πρεσβευτές» της Δράσης για να
αναρτήσουν και να μοιραστούν με την εκπαιδευτική κοινότητα τις δικές τους
ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές, και

-

να τους ενημερώσει για τον 2ο
Εκπαιδευτικών Πρακτικών
περιεχομένου που πρόκειται να
Ιουνίου 2018 καθώς και για τις
βέλτιστων πρακτικών

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών
αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού
διενεργηθεί το διάστημα Ιανουαρίου –
ανοιχτές ετικέτες ποιότητας καλών και

Η πρώτη ενότητα του Οδηγού ορίζει την έννοια της ανοιχτής εκπαιδευτικής
πρακτικής, συζητά τις διαφορές της από το εκπαιδευτικό σενάριο και παρουσιάζει
τα χαρακτηριστικά που την αναδεικνύουν ως μια βέλτιστη πρακτική, όπως η
παιδαγωγική καινοτομία και η υιοθέτησή της από την εκπαιδευτική κοινότητα. Στη
συνέχεια παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού μιας ανοιχτής
εκπαιδευτικής πρακτικής και της καταγραφής της.
Η δεύτερη ενότητα του Οδηγού εστιάζει στο περιεχόμενο του Αποθετηρίου
«Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» (ή Φωτόδεντρο ΑΕΠ), το οποίο
δημιουργείται και εξελίσσεται από τους χρήστες του εκπαιδευτικούς. Το αποθετήριο
αυτό φιλοξενεί ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές που έχουν αναρτήσει και
διαμοιράσει εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Παρουσιάζεται με σαφήνεια η διαδικασία υποβολής μιας πρακτικής στο αποθετήριο
και περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια εγγραφής, δημιουργίας και διαχείρισης
προφίλ, ανάρτησης, εισαγωγής μεταδεδομένων, ελέγχου και δημοσίευσης. Στη
συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία αναζήτησης μιας ανοιχτής εκπαιδευτικής
πρακτικής.
Στην τρίτη ενότητα του Οδηγού οι αναγνώστες μπορούν να βρουν χρήσιμες
πληροφορίες για τη Δράση «Συμμετέχω» η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων» με στόχο την ανάδειξη βέλτιστων ανοιχτών
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εκπαιδευτικών πρακτικών, και κυρίως τη δημιουργία και υποστήριξη ενός Δικτύου
Καινοτόμων Εκπαιδευτικών οι οποίοι συμμετέχουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω του αποθετηρίου Φωτόδεντρο
Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές.
Στη συνέχεια, η τέταρτη ενότητα του Οδηγού παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για
τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών, στο οποίο
παροτρύνονται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μέλη της ευρύτερης
εκπαιδευτικής κοινότητας από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Εδώ θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία για τη διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό,
τις διάφορες ενότητές του, τα κριτήρια αξιολόγησης και τις διακρίσεις που μπορεί
να αποσπάσει μια ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική. Παρουσιάζονται επίσης χρήσιμα
στοιχεία από τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το 2015 ενώ
στη συνέχεια καταγράφονται όλες οι πρακτικές που απέκτησαν Ανοιχτή Ετικέτα
Βέλτιστης Πρακτικής.
Η πέμπτη και τελευταία ενότητα καταγράφει πηγές ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιεχομένου ελεύθερης πρόσβασης που είναι σήμερα διαθέσιμες για τους
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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1. Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές Αξιοποίησης
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
1.1

Τι είναι μια Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική;

Μία Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική ( ΑΕΠ) - ο όρος είναι απόδοση του 'Open
Educational Practice - OEP' που είναι ο διεθνώς χρησιμοποιούμενος - είναι μία
διδακτική πρακτική που έχει πραγματοποιηθεί σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Χαρακτηρίζεται ως 'Ανοικτή' όταν βασίζεται στην αξιοποίηση ανοιχτών (διαθέσιμων
ελεύθερα) εκπαιδευτικών πόρων (Open Educational Resources - OER) ή/και όταν
αξιοποιεί ανοιχτά εργαλεία και περιβάλλοντα τα οποία διαμοιράζεται ελεύθερα για
αξιοποίηση από άλλους, με στόχο την απρόσκοπτη βελτίωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και της μάθησης.
Μέχρι τελευταία, το βασικό δόμημα επικοινωνίας των τρόπων με τους οποίους οι
ψηφιακοί και άλλοι πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση αφορούσε στο
σχεδιασμό και του είχε δοθεί ο όρος 'σενάριο' ή προτεινόμενες μαθησιακές
δραστηριότητες. Η ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική (ΑΕΠ) στηρίζεται μεν σε ένα
σενάριο (ή σχέδιο), όμως κατά βάση περιγράφει μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που
έχει λάβει χώρα σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο με τη συμμετοχή μαθητών.
Ο στόχος εδώ είναι το νέο αυτό δόμημα (ΑΕΠ) να μπορεί να αποτελέσει αξιοποιήσιμο
παράδειγμα για τρίτους μέσα από επέκταση, προσαρμογή ή κατάλληλη διαμόρφωση,
προκειμένου να ανταποκρίνεται στο εκάστοτε νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Το
εκπαιδευτικό πλαίσιο (educational context) προσδιορίζεται από το περιβάλλον που
εφαρμόζεται το εκπαιδευτικό σενάριο, την αλληλουχία των μαθησιακών
δραστηριοτήτων (εντός ή εκτός της σχολικής τάξης, διαδικτυακά μαθησιακά
περιβάλλοντα ή συνδυαστικά),το επίπεδο των μαθητών, τις διαθέσιμες τεχνολογικές
υποδομές κ.ά.
Ο αντίκτυπος της πραγματοποίησης μιας Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής θα πρέπει
να μπορεί να αξιολογηθεί/αποτιμηθεί σε επίπεδο μαθητών, συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών ή στην ευρύτερη σχολική/εκπαιδευτική κοινότητα. Το πότε και πώς
μια Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική αποτελεί βέλτιστη πρακτική (best practice)
αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι ένα σύνθετο ερώτημα. Η
παιδαγωγική καινοτομία αλλά και η καινοτομία ως προς το περιεχόμενο, τους
στόχους, την προσέγγιση, τις δραστηριότητες ή τη μεθοδολογία αποτελούν βασικά
στοιχεία για μια στοχευόμενη πρόσθετη παιδαγωγική αξία. Η αποδοχή της
προτεινόμενης πρακτικής και η ευρεία υιοθέτησή της από την εκπαιδευτική κοινότητα,
αποτελούν επίσης σημαντικά κριτήρια.

1.2

Πώς περιγράφεται μια Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική;

Η περιγραφή μιας ΑΕΠ περιλαμβάνει κατά βάση την περιγραφή της πραγματοποίησής
της και την καταγραφή του αντίκτυπου που αυτή είχε. Αναλυτικότερα, η περιγραφή
μιας ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
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Στοιχεία περιγραφής μιας ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής
0. Γενικά στοιχεία: παρέχονται ο τίτλος της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής,
τα ονοματεπώνυμα των μελών της ομάδας ανάπτυξης, καθώς και το όνομα και
το λογότυπο του/τωνσχολείου/ων όπου εφαρμόστηκε η πρακτική.
1. Συνοπτική
περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής:
παρατίθεται μια σύντομη περιγραφή (περίληψη) της ανοιχτής εκπαιδευτικής
πρακτικής αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου, ώστε να γίνεται σαφές το θέμα
της, οι γενικοί σκοποί της και το ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής της.
2. Σχεδιασμός της ανοι χτής εκπαιδευτικής πρακτικής
2.1. Στοιχεία σχεδιασμού: περιγράφεται το σκεπτικό που διέπει τον σχεδιασμό
της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής
2.2. Διδακτικοί στόχοι: διατυπώνονται οι διδακτικοί στόχοι που είχαν τεθεί πριν
την εφαρμογή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής (σε επίπεδο γνωστικό,
ψυχοκοινωνικό, ψηφιακού γραμματισμού κ.λπ.).
3. Πραγματοποίηση της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής
3.1. Περιβάλλον - πλαίσιο: περιγράφεται το περιβάλλον και το πλαίσιο μέσα στα
οποία υλοποιήθηκε η ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική αξιοποίησης
ψηφιακού
περιεχομένου.
Γίνεται
αναφορά
στις
προϋποθέσεις/προαπαιτούμενα εφαρμογής της, αν υπάρχουν.
3.2. Ηλικιακή ομάδα: περιγράφεται η ηλικιακή ομάδα ή τάξη (νηπιαγωγείο,
δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο) στην οποία εφαρμόστηκε η ανοιχτή
εκπαιδευτική πρακτική, το φύλο και η ηλικία των μαθητών που
συμμετείχαν, η εθνικότητα των μαθητών και το πολιτισμικό περιβάλλον της
περιοχής.
3.3. Πρότερες γνώσεις και διάρκεια εφαρμογής: Περιγράφονται με συντομία
γνώσεις των μαθητών σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο και την
τεχνολογία που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή της ανοιχτής
εκπαιδευτικής πρακτικής και αναφέρεται η διάρκεια εφαρμογής της
ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής.
3.4. Αναλυτική περιγραφή της πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής
πρακτικής: Περιγράφεται αναλυτικά η εφαρμογή της ανοιχτής
εκπαιδευτικής πρακτικής. Συγκεκριμένα, περιγράφονται τα βήματα-στάδια
της μαθησιακής διαδικασίας ανά δραστηριότητα, οι πηγές ψηφιακού
εκπαιδευτικού περιεχόμενου που αξιοποιήθηκαν σε κάθε δραστηριότητα
(τίτλος, τύπος, URL), ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιήθηκαν οι ανοιχτοί
εκπαιδευτικοί πόροι, ο τρόπος με τον οποίο εργάστηκαν οι μαθητές
(ατομικά, κατά ζεύγη ή σε ομάδες). Αν η δραστηριότητα ήταν ομαδική,
γίνεται προσδιορισμός των μελών που είχε κάθε ομάδα και του τρόπου με
τον οποίο διαμορφώθηκαν οι ομάδες. Επιπλέον καταγράφονται οι
διαδικασίες, οι μέθοδοι και τα εργαλεία αξιολόγησης που αξιοποιήθηκαν
κατά την εφαρμογή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής. Επίσης
προσδιορίζεται ο ρόλος του διδάσκοντα (π.χ. διδακτικός, ενθαρρυντικός,
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διευκολυντικός,
προπονητικός,
διαχειριστικός,
υποστηρικτικός,
συμβουλευτικός,
παρακινητικός,
κριτικός,
συντονιστικός,
διαμεσολαβητικός, κ.ά.) σε κάθε μία από τις δραστηριότητες της ανοιχτής
εκπαιδευτικής πρακτικής.
4. Στοιχεία τεκμηρίωσης
πρακτικής

και

επέκτασης

της

ανοιχτής

εκπαιδευτικής

4.1. Αποτελέσματα και αντίκτυπος: τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους
θεωρείται καλή η προτεινόμενη ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική.
Αξιολογείται ο αντίκτυπος της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πρακτικής σε
επίπεδο μαθητών ή συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ή στην ευρύτερη σχολική
κοινότητα (προστιθέμενη αξία της ΑΕΠ). Καταγράφονται τα μαθησιακά
αποτελέσματα που επέφερε η εφαρμογή της ανοιχτής εκπαιδευτικής
πρακτικής στο εκπαιδευτικό περιβάλλον που εφαρμόστηκε και ο βαθμός
καινοτομίας που εισήγαγε. Τέλος, περιγράφονται τα κριτήρια σύμφωνα με
τα οποία αξιολογήθηκαν/αποτιμήθηκαν τόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα
όσο και η καινοτομία που επέφερε η εφαρμογή της ανοιχτής εκπαιδευτικής
πρακτικής.
4.2. Απρόσμενα γεγονότα: περιγράφονται δύο-τρία απρόσμενα ενδιαφέροντα
στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή της πρακτικής και οι λόγοι για τους οποίους
αυτά τα στιγμιότυπα ήταν σημαντικά.
4.3. Εκπαιδευτική τεχνική σε σημαντικά στιγμιότυπα: περιγράφεται η
παρέμβαση, ή δράση, ή στάση, ή αλληλεπίδραση του/της εκπαιδευτικού με
τους μαθητές κατά τη διάρκεια των δύο-τριών σημαντικών για την πρακτική
στιγμιότυπων.
4.4. Σχέση με άλλες καλές πρακτικές: αναφέρονται τυχόν άλλες πρακτικές στις
οποίες βασίστηκε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εν λόγω ανοιχτής
εκπαιδευτικής
πρακτικής
αξιοποίησης
ψηφιακού
εκπαιδευτικού
περιεχομένου. Καταγράφονται στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την
πρωτοτυπία της πρακτικής ως προς την ιδέα ή/και την εφαρμογή της και η
πιθανή σχέση της με άλλη πρακτική (τροποποίηση, επέκταση, προσαρμογή
άλλης πρακτικής). Σε περίπτωση που η ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική
σχετίζεται με μία άλλη εκπαιδευτική πρακτική παρατίθεται το URL αυτής
της πρακτικής.
4.5. Αξιοποίηση, γενίκευση, επεκτασιμότητα: καταγράφονται οι τρόποι με τους
οποίους η ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική μπορεί να αξιοποιηθεί, γενικευθεί
ή επεκταθεί σε διαφορετικά πλαίσια.
5. Πρόσθετο υλικό που αξιοποιήθηκε: καταγράφεται πρόσθετο υλικό που
μπορεί να αξιοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής,
όπως βιβλία, σημειώσεις, χάρτες, ιστότοποι, λογισμικό, κ.ά.
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2. Το Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές
2.1

Τι είναι το Φωτόδεντρο «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές»;

Το Φωτόδεντρο «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» ή Φωτόδεντρο ΑΕΠ (Photodentro
Open Educational Practices ή Photodentro OEP) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο
Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση.
Αποτελεί ένα από τα αποθετήρια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων της «οικογένειας» Φωτόδεντρο και είναι διαθέσιμο στη
διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/oep.

Εικόνα 1: Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές (αρχική σελίδα)

Σκοπός του αποθετηρίου αυτού είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και
διάθεση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών που προτείνονται από την εκπαιδευτική
κοινότητα και αφορούν κυρίως σε αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου
στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και σε καινοτόμες με πρόσθετη παιδαγωγική αξία
διδακτικές παρεμβάσεις και δράσεις σε συγκριμένα γνωστικά πεδία ή σε διαθεματικά
πεδία όπως αυτό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη.

2.2 Σε ποιους απευθύνεται το Φωτόδεντρο «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές
Πρακτικές»;
Στο Φωτόδεντρο ΑΕΠ, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας
μπορούν να αναρτήσουν και να διαμοιράσουν ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές,
καθώς και να αναζητήσουν αναρτημένες ΑΕΠ άλλων χρηστών.
Ειδικότερα, ΑΕΠ αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου προσκαλούνται να καταθέσουν
εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενδεικτικά:
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χρησιμοποιούν ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές, ψηφιακό εκπαιδευτικό
περιεχόμενο, εκπαιδευτικό λογισμικό ή παραγόμενα δομήματα στη διδακτική
πρακτική τους,



αναπτύσσουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ή δομήματα λογισμικού και το
αξιοποιούν στη διδακτική πρακτική τους, εντός και εκτός της σχολικής τάξης,



εφαρμόζουν, προσαρμόζουν
αξιοποίηση ΤΠΕ,



πραγματοποιούν δράσεις εντός ή/και εκτός σχολικής τάξης όπου παράγουν ή
αξιοποιούν οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικό υλικό), ή/και



συνεργάζονται συστηματικά με άλλα σχολεία και υλοποιούν από κοινού
εργασίες (projects) και δραστηριότητες που αξιοποιούν ψηφιακό εκπαιδευτικό
περιεχόμενο ή δομήματα λογισμικού.

ή

αναπτύσσουν

εκπαιδευτικά

σενάρια

με

2.3 Ποια είναι η διαδικασία υποβολής μιας Ανοικτής Εκπαιδευτικής
Πρακτικής στο Φωτόδεντρο;
Για την υποβολή μίας ΑΕΠ στο εν λόγω Φωτόδεντρο θα πρέπει πρώτα ο
ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός να γίνει μέλος του αποθετηρίου. Μέλη του
αποθετηρίου Φωτόδεντρο ΑΕΠ μπορούν να γίνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί (μόνιμοι,
αναπληρωτές, ωρομίσθιοι και εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων). Για τη σύνδεση στο
Αποθετήριο απαιτείται λογαριασμός στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

2.3.1 Σύνδεση στο Αποθετήριο
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδεθούν στο Αποθετήριο με τα στοιχεία του
λογαριασμού τους στο ΠΣΔ (@sch.gr) και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους
δημόσιο προφίλ, έτσι ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα δημοσίευσης ψηφιακού
υλικού και ενεργής συμμετοχής στην κοινότητα του αποθετηρίου.
Η σύνδεση των χρηστών γίνεται από την αρχική σελίδα του Αποθετηρίου
http://photodentro.edu.gr/oep επιλέγοντας «Συνδεθείτε» όπως φαίνεται στην εικόνα
κάτω:

Εικόνα 2: Σύνδεση χρήστη στο Φωτόδεντρο ΑΕΠ

2.3.2 Διαχείριση προφίλ
Αφού γίνει η πιστοποίηση του χρήστη μέσω του ΠΣΔ, ο/η εκπαιδευτικός οδηγείται στη
σελίδα του προσωπικού του δημόσιου προφίλ, όπου και καλείται να το εμπλουτίσει
συμπληρώνοντας ένα σύνολο στοιχείων (σπουδές, εργασιακή εμπειρία, δημοσιεύσεις
κλπ).
Διευκρινίζεται ότι κατά τη σύνδεση ενός εκπαιδευτικού στο αποθετήριο με χρήση του
λογαριασμού του στο ΠΣΔ, τα μόνα στοιχεία που ανασύρονται από τη βάση δεδομένων
του ΠΣΔ είναι το όνομα και το επώνυμό του.
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Εικόνα 3: Δημόσιο Προφίλ Εκπαιδευτικού στο Φωτόδεντρο ΑΕΠ

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των στοιχείων του προφίλ του εκπαιδευτικού, δεν
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάρτηση μίας πρακτικής, ωστόσο
προτείνεται να πραγματοποιηθεί.

2.3.3 Βήμα 1: Έναρξη διαδικασίας υποβολής Ανοικτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής
Η διαδικασία υποβολής μιας νέας Ανοικτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής ξεκινά
πατώντας την επιλογή «Νέα Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική». Λαμβάνοντας υπόψη
ότι το Φωτόδεντρο ΑΕΠ φιλοξενεί δύο ξεχωριστές συλλογές Ανοιχτών Εκπαιδευτικών
Πρακτικών:



ΑΕΠ Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και
ΑΕΠ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

ο/η εκπαιδευτικός ακολούθως καλείται να επιλέξει την συλλογή στην οποία ανήκει η
πρακτική που επιθυμεί να υποβάλλει. Συγκεκριμένα, επιλέγει την συλλογή
«Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου».

Εικόνα 4: Βήμα 1: Επιλογή Συλλογής Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής
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2.3.4 Βήμα 2: Ανάρτηση αρχείων Ανοικτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής
Εφόσον επιλέξει την επιθυμητή συλλογή, μεταφέρεται στο περιβάλλον ανάρτησης
των αρχείων της Ανοικτής εκπαιδευτικής πρακτικής, όπου καλείται να αναρτήσει τα
παρακάτω αρχεία:

Εικόνα 5: Βήμα 2: Ανάρτηση αρχείων Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής



Αντιπροσωπευτικό εικονίδιο (thumbnail): Επιλέγεται μια εικόνα που θα
αποτελέσει το thumbnail της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής. Η εικόνα
συνιστάται: α) να είναι τετράγωνη, β) να έχει ελάχιστη διάσταση 500px, γ) το
όνομα του αρχείου να περιλαμβάνει λατινικούς χαρακτήρες, δ) ο τύπος του
αρχείου να είναι jpg, jpeg, png ή gif.



Αρχείο της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής (αρχείο pdf) (Υποχρεωτικό):
Πρόκειται για το κύριο αρχείο περιγραφής της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής
Πρακτικής. Η περιγραφή θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το παρεχόμενο
«Πρότυπο
περιγραφής
Ανοιχτής
Εκπαιδευτικής
Πρακτικής
αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου» (συμπλήρωση
του αρχείου και μετατροπή του σε pdf) το οποίο παρέχεται στο Παράρτημα Ι.
Περιλαμβάνει όλα τα πεδία που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 1.2.



Παρουσίαση της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής (Συνιστώμενο): Πρόκειται
για αρχείο παρουσίασης διαφανειών (ppt, pptx) της ανοιχτής εκπαιδευτικής
πρακτικής. Στο Παράρτημα ΙΙ παρέχεται «Πρότυπο παρουσίασης
Ανοιχτής
Εκπαιδευ τικής
Πρακτικής
αξιοποίηση ς
ψη φιακού
εκπαιδευτικού περιεχομένου»
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Πρόσθετο υλικό Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής (Συνιστώμενο): Άλλο
συνοδευτικό / υποστηρικτικό υλικό, το οποίο θεωρεί απαραίτητο ο/η
εκπαιδευτικός για την τεκμηρίωση της πρακτικής. Μπορεί να είναι αρχεία
κειμένου, εικόνων, βίντεο, ήχου, κ.λπ. ή συνδυασμός τους σε συμπιεσμένο
αρχείο (.zip).

2.3.5 Βήμα 3: Εισαγωγή στοιχείων περιγραφής της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής
Πρακτικής (μεταδεδομένα)
Στο βήμα 3 ο/η εκπαιδευτικός καλείται να συμπληρώσει ένα σύνολο στοιχείων που θα
εμφανίζονται στην καρτέλα της ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτικής στο Αποθετήριο
Φωτόδεντρο ΑΕΠ. Πρόκειται δηλαδή για περιγραφή της Πρακτικής με
«μεταδεδομένα». Στόχος είναι αφενός να δίνεται μια συνοπτική, εποπτική εικόνα της
πρακτικής στο στοχευόμενο κοινό, αφετέρου να είναι εύκολα αναζητήσιμη στο
Αποθετήριο.

Εικόνα 6: Βήμα 3 – Εισαγωγή στοιχείων περιγραφής της ΑΕΠ (μεταδεδομένα)
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Περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τίτλος

Περιγραφή

Λέξεις-κλειδιά:

Ο τίτλος που δίνεται στην Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική. Ο
τίτλος θα πρέπει να αποδίδει, με λίγες λέξεις, με ακρίβεια και
σαφήνεια την ταυτότητα ή κάτι χαρακτηριστικό για την ΑΕΠ.
Περιλαμβάνονται στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα της
πρακτικής και επιτρέπουν την αναζήτησή της. Συγκεκριμένα, η
περιγραφή θα πρέπει:


να
εστιάζει
και
να
αναδεικνύει
τη
μαθησιακή/παιδαγωγική αξία της πρακτικής (δηλ. να
απαντά στο ερώτημα γιατί αυτή η πρακτική είναι καλό να
δημοσιευθεί/ διαμοιραστεί) και όχι να αποτελεί οδηγό
χρήσης της πρακτικής,



να λαμβάνει υπόψη ότι πρόκειται για ένα σημασιολογικά
και λειτουργικά αυτόνομο και επαναχρησιμοποιήσιμο
αντικείμενο, που θα λειτουργήσει σε διαφορετικό πλαίσιο
από αυτό στο οποίο αναπτύχθηκε. Ως εκ τούτου, η
περιγραφή θα πρέπει να είναι πλήρης και να αναδεικνύει
την αυτοτέλεια της πρακτικής [και εάν απαιτείται, μπορεί
να περιλαμβάνει στοιχεία για το πλαίσιο (context) που η
πρακτική έχει μαθησιακή αξία].

Οι λέξεις-κλειδιά είναι λέξεις ή μικρές φράσεις (2-3 λέξεων) που
χαρακτηρίζουν την ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική ή πλευρές
αυτής. Χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τη διαδικασία
αναζήτησης και εύρεσης της πρακτικής.
Παρόλο που επιτρέπονται έως 30 λέξεις-κλειδιά, προτείνεται να
χρησιμοποιείται μικρός αριθμός (<10) και να επιλέγονται σαφείς
όροι που χαρακτηρίζουν άμεσα την πρακτική ή πλευρές αυτής.

Διάρκεια:

Προσδιορίζεται
η
διάρκεια
εκπαιδευτικής πρακτικής:




Εκπαιδευτική
βαθμίδα:

Τάξη:

εφαρμογής

της

ανοιχτής

μικρή διάρκεια: έως 3 ώρες
μεσαία διάρκεια: από 4 ώρες έως 1 μήνα
μεγάλη διάρκεια: > 1 μήνα

Αφορά στην εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία εφαρμόστηκε η
ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική. Η επιλογή γίνεται από
συγκεκριμένη λίστα (προσχολική εκπαίδευση, δημοτικό,
γυμνάσιο, γενικό λύκειο, επαγγελματικό λύκειο (ΕΠΑ.Λ), ειδική
αγωγή)
Αφορά συγκεκριμένα στην τάξη στην οποία εφαρμόστηκε η
ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική (από νηπιαγωγείο έως Γ’
λυκείου)
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Θεματική περιοχή και
θεματική ενότητα:

Ταξινομείται η ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική ως προς το θέμα
ή το γνωστικό αντικείμενο που αφορά.
Η ταξινόμηση γίνεται με βάση τις θεματικές ταξινομίες του
Φωτόδεντρου. Η κάθε θεματική ταξινομία αποτελείται από μία
ιεραρχία όρων σε 2 επίπεδα που αντιστοιχούν στα εξής: Επίπεδο
1: Θεματική Περιοχή (πχ. Φυσική) Επίπεδο 2: Θεματική Ενότητα
(π.χ. Ηλεκτρισμός). Η επιλογή των όρων για κάθε επίπεδο
γίνεται από συγκεκριμένη λίστα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, ο ρόλος και το σχολείο κάθε
εκπαιδευτικού που συνεισέφερε στον σχεδιασμό ή/και την εφαρμογή της ανοιχτής
εκπαιδευτικής πρακτικής, καθώς και η ημερομηνία υποβολής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Για την προστασία των μελών της κοινότητας και των συνεισφορών τους, το Φωτόδεντρο
Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές υιοθετεί άδειες προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας
Creative Commons. Δίνεται η δυνατότητα εξειδίκευσης από τον/την εκπαιδευτικό της
συγκεκριμένης άδειας χρήσης CC (πχ. 'Creative Commons Attribution-NonCommercialShareAlike Greece 3.0)

Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω πεδία περιγραφής μιας ανοιχτής εκπαιδευτικής
πρακτικής αντιστοιχούν σε πεδία του προτύπου εκπαιδευτικών μεταδεδομένων IEEE
LΟΜ
και ειδικότερα, ακολουθούν το Προφίλ Εφαρμογής Εκπαιδευτικών
Μεταδεδομένων του Πανελλήνιου Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
Φωτόδεντρο (Photodentro Aggregator IEEE LOM AP v2.0)
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2.3.6 Βήμα 4: Έλεγχος και Δημοσίευση
Σε αυτό το βήμα, ελέγχεται από το σύστημα εάν έχουν υποβληθεί όλα τα αρχεία που
συνιστούν την ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική και αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα
υποχρεωτικά πεδία περιγραφής της πρακτικής (μεταδεδομένα).
Τέλος, ζητείται από τον/την εκπαιδευτικό να επιβεβαιώσει ότι έχει διαβάσει,
κατανοήσει και συμφωνεί με τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του
αποθετηρίου.
Κατόπιν, η ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική, δημοσιεύεται άμεσα στο αποθετήριο με
την ένδειξη «Μη ελεγμένη» και είναι στη διάθεση των επισκεπτών του αποθετηρίου.
Η ένδειξη «Μη ελεγμένη» αφορά στην μη πραγματοποίηση ελέγχου αναφορικά με την
συμμόρφωση της αναρτημένη πρακτικής με τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής
Χρήσης του αποθετηρίου.
Μετά τον έλεγχο συμμόρφωσης της πρακτικής με τους Όρους και την Πολιτική
Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου, δεν εμφανίζεται η ένδειξη «Μη ελεγμένη».
Τονίζεται ότι η μη εμφάνιση της ένδειξης «Μη ελεγμένη» υποδηλώνει αποκλειστικά τη
συμμόρφωση της εκπαιδευτικής πρακτικής με τους Όρους της Πολιτικής Αποδεκτής
Χρήσης του αποθετηρίου και σε καμία περίπτωση δεν αφορά στην αξιολόγηση της
ποιότητας του περιεχομένου της πρακτικής.

2.4 Πως μπορεί να αναζητήσει κανείς Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές
στο Φωτόδεντρο ΑΕΠ;
Το Αποθετήριο Φωτόδεντρο ΑΕΠ υποστηρίζει τους εξής τρόπους:

2.4.1 Αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο
Αναζητήστε πρακτικές εισάγοντας αντιπροσωπευτικές λέξεις στο πεδίο αναζήτησης.

2.4.2 Πλοήγηση
Υποστηρίζεται πλοήγηση ως εξής:
A) Πλοήγηση με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα
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B) Πλοήγηση με βάση τη θεματική ταξινόμηση των πρακτικών: θεματική περιοχή,
θεματική ενότητα, έννοια

Γ) Πλοήγηση στις Συλλογές του Αποθετηρίου:



Συλλογή ΑΕΠ Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
Συλλογή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη

2.4.3 Πλοήγηση με φίλτρα
Υποστηρίζεται πλοήγηση με εφαρμογή ενός ή συνδυασμό περισσότερων φίλτρων από
τα ακόλουθα:

συλλογές

εκπαιδευτική βαθμίδα

τάξη

βραβευμένες πρακτικές (βέλτιστες / καλές
πρακτικές)

διάρκεια (μικρή, μεσαία, μεγάλη)

θεματικές περιοχές, θεματικές ενότητες
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3. Η Δράση «Συμμετέχω»
3.1

Τι είναι η Δράση «Συμμετέχω» και σε ποιους απευθύνεται;

Η Δράση «Συμμετέχω» υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση
της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του
Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων».
Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία και υποστήριξη μιας κοινότητας καινοτόμων
εκπαιδευτικών οι οποίο αναπτύσσουν ή αξιοποιούν με εποικοδομητικό τρόπο ψηφιακό
εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
Συγκεκριμένα, στη Δράση «Συμμετέχω» καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί οι
οποίοι:


αναπτύσσουν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο,



χρησιμοποιούν ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές, ψηφιακό εκπαιδευτικό
περιεχόμενο ή εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδακτική πρακτική τους,



εφαρμόζουν, προσαρμόζουν
αξιοποίηση ΤΠΕ,



συνεργάζονται συστηματικά με άλλα σχολεία και υλοποιούν από κοινού
εργασίες (projects) και μαθησιακές δραστηριότητες,



υλοποιούν δραστηριότητες εντός και εκτός της σχολικής τάξης όπου παράγουν
ή αξιοποιούν οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικό υλικό),



αξιοποιούν διαδραστικά
διαδραστικούς πίνακες)

ή

μέσα

αναπτύσσουν

διδασκαλίας

εκπαιδευτικά

στην

τάξη

σενάρια

τους

με

(όπως

και οι οποίοι επιθυμούν αφενός να καταθέτουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και
εμπειρίες με άλλους συναδέλφους τους και να μοιράζονται ψηφιακό εκπαιδευτικό
περιεχόμενο και ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές, αφετέρου να συνεισφέρουν στην
εκπαιδευτική κοινότητα, μέσα από την αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιεχόμενου που αναπτύσσεται ή/και αναρτάται ή συσσωρεύεται και διατίθεται μέσα
από τα Ψηφιακά Αποθετήρια του Φωτόδεντρου.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη Δράση «Συμμετέχω» και στις επιμέρους
δραστηριότητες είναι εθελοντική. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αξιοποιούν το
διαθέσιμο ψηφιακό περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Ψηφιακού Σχολείου
(http://dschool.edu.gr), να το εντάσσουν σε εκπαιδευτικά σενάρια και
δραστηριότητες, να υλοποιούν πιλοτικές εφαρμογές στην τάξη τους, να το
αξιολογούν, να μοιράζονται τις απόψεις τους κ.λπ.
Ως εκ τούτου η Δράση στοχεύει να συμβάλλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών να αναπτύσσουν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, να
ενσωματώνουν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία και
να δημιουργούν αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες, βασισμένες σε πραγματικές
καταστάσεις.
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3.2

Τι είναι ο δικτυακός κόμβος «Συμμετέχω»;

O δικτυακός κόμβος «Συμμετέχω» (http://i-participate.gr) αποτελεί χώρο
ανταλλαγής εμπειριών, επικοινωνίας και συνεργασίας των εκπαιδευτικών. Οι
εκπαιδευτικοί μέσω του δικτυακού αυτού κόμβου έχουν τη δυνατότητα να
ενημερώνονται και να ανταλλάσσουν απόψεις μέσα από ομάδες, δημιουργώντας
κοινότητες πρακτικής. Επίσης κατευθυνόμενοι μέσω του δικτυακού κόμβου στα
αντίστοιχα αποθετήρια, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το δικό τους
Εκπαιδευτικό
Υλικό
(στο
Φωτόδεντρο
e-yliko
Χρηστών,
http://photodentro.edu.gr/ugc/)
και τις δικές τους Ανοιχτές Εκπαιδευτικές
Πρακτικές
(στο
Φωτόδεντρο
Ανοιχτές
Εκπαιδευτικές
Πρακτικές,
http://photodentro.edu.gr/oep), καθώς και να αναζητούν και να αξιοποιούν
Εκπαιδευτικό Υλικό και Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές συναδέλφων τους.

Εικόνα 7: Δικτυακός κόμβος «Συμμετέχω» (αρχική σελίδα)

3.3

Κίνητρα για συμμετοχή

Συμμετέχοντας στη Δράση οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα:





να προβάλουν το καινοτόμο εκπαιδευτικό τους έργο και να ενδυναμώσουν το
επαγγελματικό τους προφίλ,
να εμπνεύσουν συναδέλφους τους να εφαρμόσουν, προσαρμόσουν ή
επεκτείνουν τη δική τους εκπαιδευτική πρακτική,
να εμπνευστούν από άλλους εκπαιδευτικούς αξιοποιώντας καινοτόμες
εκπαιδευτικές διαδικασίες στην τάξη τους,
να συμμετάσχουν ενεργά στην καλλιέργεια μιας κοινότητας καινοτόμων
εκπαιδευτικών.
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3.4

Οι Πρεσβευτές της Δράσης

Η Δράση «Συμμετέχω» υλοποιείται με την υποστήριξη Πρεσβευτών Ανοιχτών
Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου σε
επίπεδο περιφέρειας, οι οποίοι συντονίζονται κεντρικά.
Οι Πρεσβευτές σε συνεργασία με τον κεντρικό συντονιστή της Δράσης, συντονίζουν
την Κοινότητα Καινοτόμων Εκπαιδευτικών και ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την
ανάπτυξη ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιεχομένου. Ειδικότερα, υλοποιούν δια ζώσης ενημερωτικές ημερίδες και βιωματικά
σεμινάρια στην περιοχή ευθύνης τους, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη δράση «Συμμετέχω». Συμπληρωματικά μέσω του
δικτυακού κόμβου «Συμμετέχω» υποστηρίζουν τη λειτουργία και ανάπτυξη της
Κοινότητας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών.
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4. Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΕΠ Αξιοποίησης
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
Στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ» και με σκοπό την ανάδειξη των καλών
και βέλτιστων ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού
εκπαιδευτικού περιεχομένου, προβλέπεται η διεξαγωγή του 2ου Πανελλήνιου
Διαγωνισμού
Ανοιχτών
Εκπαιδευτικών
Πρακτικών
Αξιοποίησης Ψηφιακού
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

4.1

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναρτήσει Ανοιχτή
Εκπαιδευτική Πρακτική αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στο
Αποθετήριο
«Φωτόδεντρο
Ανοιχτές
Εκπαιδευτικές
Πρακτικές»
(Photodentro.edu.gr/oep) (για τη διαδικασία, δείτε κεφάλαιο 2.3 του παρόντος).
Κατά τη φάση της αίτησης συμμετοχής στον Διαγωνισμό, η ανοιχτή εκπαιδευτική
πρακτική θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τη διαδικασία ελέγχου του Αποθετηρίου
Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές, δηλαδή να έχει ελεγχθεί ότι δεν
παραβαίνει τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Αποθετηρίου. Η
συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί 1-3 εργάσιμες ημέρες.

4.2

Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό;

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Ανοιχτών
Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για
την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Δικτυακού Κόμβου «Συμμετέχω» στη διεύθυνση
http://www.i-participate.gr.
Για τη υποβολή αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να εγγραφούν στην Κοινότητα
Καινοτόμων Εκπαιδευτικών της Δράσης «Συμμετέχω».

4.3

Ενότητες διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες που αντιστοιχούν στην εκπαιδευτική
βαθμίδα την οποία αφορά η διαγωνιζόμενη ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική:






Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Γενικό Λύκειο
ΕΠΑ.Λ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μόνο μια από τις παραπάνω ενότητες κατά την
υποβολή της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. Αν η ίδια ανοιχτή εκπαιδευτική
πρακτική υποβληθεί σε δύο (2) ενότητες από τον ίδιο ή διαφορετικό εκπαιδευτικό, δεν
θα μπορεί να ενταχθεί στη διαδικασία αξιολόγησης.
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4.4

Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης των ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών αξιοποίησης
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου περιλαμβάνουν τη:


συνολική προσέγγιση και καινοτομία: Αξιολογείται η παιδαγωγική
προσέγγιση, η συνολική καινοτομία (αν και κατά πόσον η πρακτική
εισηγείται/προσκομίζει κάτι νέο), η προστιθέμενη αξία από την αξιοποίηση
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και ο ρόλος των μαθητών στο πλαίσιο
της πρακτικής (αν και κατά πόσον οι μαθητές παρήγαγαν κάτι, ανέπτυξαν
συλλογικότητες, κ.λπ.)



συνάφεια με στόχους προγραμμάτων σπουδών: Εξετάζεται εάν η ανοιχτή
εκπαιδευτική πρακτική συνάδει με τους στόχους του αναλυτικού
προγράμματος σπουδών για το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο στο οποίο
υπάγεται



στόχευση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα:
 συνεργατικές δεξιότητες
 κοινωνικές δεξιότητες (θετική στάση, υπευθυνότητα)
 κριτική και δημιουργική σκέψη
 δεξιότητες επίλυσης προβλήματος
 δεξιότητες αξιοποίησης ΤΠΕ
 δεξιότητες επικοινωνίας και δικτύωσης
 δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
 δεξιότητες προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.



ποιότητα της περιγραφής της πρακτικής: Εξετάζεται εάν παρουσιάζεται
επαρκώς η πρακτική, εάν η περιγραφή της είναι ευσύνοπτη, περιεκτική και
κατανοητή, εάν η σύνταξη είναι καλή, εάν η συνοδευτική παρουσίαση είναι
αντιπροσωπευτική και βοηθητική, εάν περιλαμβάνεται κατάλληλο υλικό, κ.λπ.



χρησιμότητα και επεκτασιμότητα πρακτικής σε άλλα πλαίσια: Εξετάζεται
πόσο αξιοποιήσιμη ή χρήσιμη είναι για άλλους εκπαιδευτικούς η πρακτική
(γιατί αξίζει να αναρτηθεί/δημοσιευθεί) όπου λαμβάνονται υπόψη και στοιχεία
από τυχόν αξιολόγηση της πρακτικής από την εκπαιδευτική κοινότητα.

4.5

Διακρίσεις - Βραβεία

Από τις ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές που θα υποβληθούν σε καθεμία από τις
ενότητες του Διαγωνισμού, θα δοθούν οι εξής διακρίσεις μετά την αξιολόγηση της
ποιότητας και του περιεχομένου τους:


Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Καλής Πρακτικής. Συγκεκριμένα στις δέκα (10)
πρώτες Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές κάθε ενότητας που θα αξιολογηθούν
θετικά, θα δοθεί Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Καλής Πρακτικής.



Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Βέλτιστης Πρακτικής. Συγκεκριμένα, από τις 10
πρώτες Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές κάθε ενότητας, οι 3 καλύτερες θα
λάβουν Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Βέλτιστης Πρακτικής.
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Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποβληθεισών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών
Πρακτικών οποιασδήποτε ενότητας, είναι μικρότερος από πέντε (5) και η ποιότητα
τους δεν κρίνεται ικανοποιητική, η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει
Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας σε αυτή την ενότητα.
Οι εκπαιδευτικοί που θα λάβουν Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Βέλτιστης Πρακτικής,
θα βραβευτούν σε κεντρική εκδήλωση που θα διοργανώσει το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» στην
Αθήνα, στο πλαίσιο της Δράσης «Συμμετέχω» του έργου.

4.6 Αποτελέσματα και αποτίμηση του 1ουΠανελλήνιου Διαγωνισμού
Ανοιχτών Εκπαιδευτικών πρακτικών
Στον 1οΠανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση που διεξήχθη από 2 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου 2015, υποβλήθηκαν
συνολικά 56 ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές (1 για την Προσχολική Εκπαίδευση, 16
για το Δημοτικό, 17 για το Γυμνάσιο και 22 για το Λύκειο), οι περισσότερες εκ των
οποίων ήταν υψηλής ποιότητας.
Από τις υποβληθείσες ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές, Ανοιχτή Ετικέτα Βέλτιστης
Πρακτικής ανά ενότητα του Διαγωνισμού απέσπασαν οι ακόλουθες :
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τίτλος ΑΕΠ

Σύνδεσμος στο Φωτόδεντρο ΑΕΠ

STOP ΣΤΗ ΒΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/521

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Τίτλος ΑΕΠ

Σύνδεσμος στο Φωτόδεντρο ΑΕΠ

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΣ ΤΑΞΙΔΙ
ΤΩΝ ΗΧΩΝ

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/469

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/448

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/459

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τίτλος ΑΕΠ
THE
CHARACTER
EDUCATING THE HEART

Σύνδεσμος στο Φωτόδεντρο ΑΕΠ
PROJECT.

ΜΙΑ
ΟΠΤΙΚΗ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ –
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/509
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/519

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/492

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΛΥΚΕΙΟ
Τίτλος ΑΕΠ

Σύνδεσμος στο Φωτόδεντρο ΑΕΠ

"ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ... ΑΔΕΙΑΝΟ;".
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/511
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ΕΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΚΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ...ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/480

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΚΥΚΛΩΜΑ

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/417

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ
1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/444

Από τις υποβληθείσες ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές, Ανοιχτή Ετικέτα Καλής
Πρακτικής ανά ενότητα του Διαγωνισμού απέσπασαν εκτός από τις παραπάνω και οι
ακόλουθες:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Τίτλος ΑΕΠ

Σύνδεσμος στο Φωτόδεντρο/ΑΕΠ

ΕΙΜΑΙ Ο,ΤΙ ΤΡΩΩ

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/465

Η ΖΩΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ
ΤΑ
ΔΙΚΤΥΑ
ΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΙΔΑΣ:
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΑΙΓΑΓΡΟΣ
ΣΕ
ΚΙΝΔΥΝΟ
ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ;

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/478

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ...ΨΗΦΙΑΚΑ

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/387

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/459
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/403
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/402
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/361

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τίτλος ΑΕΠ
Σύνδεσμος στο Φωτόδεντρο/ΑΕΠ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/496
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/373
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
MOODLE ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΡΟΛΩΝ» ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/438
«ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ: ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΟΥ
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΤΗΣ Γ΄
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΛΥΚΕΙΟ
Τίτλος ΑΕΠ
Σύνδεσμος στο Φωτόδεντρο/ΑΕΠ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/502
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΕΡΙΩΝ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/500
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/485
ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/493
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ SCRATCH
ULYSSE VOYAGE À L`AUJOURD`HUI
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/447
ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/464
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Όλες οι υποβληθείσες ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές διατίθενται μέσω του
Φωτόδεντρου Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές.
Οι ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές που υποβλήθηκαν στον Διαγωνισμό μπορούν να
διακριθούν σε δύο κατηγορίες: 1) εκείνες όπου έγινε αποτελεσματική χρήση ανοιχτών
εκπαιδευτικών πόρων στο πλαίσιο (μεγάλης διάρκειας) έργων (projects), είτε
τοπικών, είτε Ευρωπαϊκών στα οποία συμμετείχαν ένα ή περισσότερα ελληνικά
σχολεία 2) εκείνες όπου οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι επεκτάθηκαν,
προσαρμόστηκαν και αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά σε μικρής διάρκειας (2-3 ώρες)
αλληλουχίες μαθησιακών δραστηριοτήτων εντός της σχολικής τάξης.
Η πρώτη προσέγγιση της δράσης «Συμμετέχω» μπορεί να θεωρηθεί συνολικά
επιτυχής. Το σκεπτικό του Διαγωνισμού Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών
Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επιδοκιμάστηκε από το Ευρωπαϊκό Έργο LangOER το
οποίο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους
για τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες και την επίδειξη των βέλτιστων
πρακτικών. Η εθνική πρωτοβουλία σχετικά με τις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές
αποτέλεσε βασικό τμήμα του εργαστηρίου του LangOER για τους καθηγητές που
πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν τη σημασία της
δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των εθνικών στρατηγικών και των ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών.

26

5. Πηγές Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
Εκπαιδευτικοί και μαθητές σήμερα έχουν στη διάθεσή τους μια πληθώρα από
περιβάλλοντα στο διαδίκτυο με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στα οποία η
αναζήτηση και πρόσβαση είναι συνήθως ελεύθερη. Πανεπιστήμια, οργανισμοί,
εκπαιδευτικοί φορείς καθώς και επαγγελματίες πάροχοι περιεχομένου στο πλαίσιο
διαφόρων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων έχουν αναπτύξει Ψηφιακό
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, το οποίο προσφέρεται ελεύθερα μέσω δικτυακών πυλών
και αποθετηρίων και το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στις ανοιχτές εκπαιδευτικές
πρακτικές
Στην Ελλάδα στο πλαίσιο των δράσεων του Ψηφιακού Σχολείου για το Ψηφιακό
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο έχει αναπτυχθεί ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που
ακολουθεί τους στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η κεντρική σελίδα του Ψηφιακού Σχολείου για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο
είναι η http://dschool.edu.gr. Μέσω της συγκεκριμένης σελίδας, δίνεται πρόσβαση
στο ψηφιακό περιεχόμενο και στις επιπρόσθετες υπηρεσίες που αναπτύσσονται.

Εικόνα 8: : Ψηφιακό Σχολείο για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (αρχική σελίδα)

Συγκεκριμένα, μέσα από την κεντρική σελίδα του Ψηφιακού Σχολείου δίνεται
πρόσβαση στο διαθέσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο:
 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: http://ebooks.edu.gr
 "ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ" Εθνικός
http://photodentro.edu.gr

Συσσωρευτής

Εκπαιδευτικού

Περιεχομένου:

 Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα: http://photodentro.edu.gr/lor
 Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο:http://photodentro.edu.gr/video
 Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: http://photodentro.edu.gr/edusoft
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 Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών: http://photodentro.edu.gr/ugc
 Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές: http://photodentro.edu.gr/oep
 Πολιτισμός - Φωτόδεντρο Πολιτισμός: http://photodentro.edu.gr/cultural
Επιπλέον παρέχεται πρόσβαση στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για μαθητές
και εκπαιδευτικούς e-me: https://e-me.edu.gr και https://auth.4all.e-me.edu.gr.
Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση των περιβαλλόντων με Ψηφιακό Εκπαιδευτικό
Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.

5.1

Τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Ο ιστότοπος «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (http://ebooks.edu.gr) αποτελεί τον
επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διάθεση
και διανομή σε σχολεία, σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές της ψηφιακής μορφής των
σχολικών βιβλίων. Απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γονείς. Το ψηφιακό περιβάλλον είναι ανοιχτό σε
όλους και έχει κατά μέσο όρο 600.000 μοναδικούς επισκέπτες το μήνα.

Εικόνα 9: Ιστότοπος«Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»(αρχική σελίδα)

Στον ιστότοπο http://ebooks.edu.gr έχουν αναρτηθεί όλα τα σχολικά βιβλία του
Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, σε ποικίλες μορφές κατάλληλες για
διαφορετικές χρήσεις. Συγκεκριμένα, διατίθενται:


όλες οι τρέχουσες εκδόσεις των σχολικών βιβλίων σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.
Μέχρι τον 6/2016 στον ιστότοπο ήταν αναρτημένα 169 διδακτικά πακέτα (βιβλίο
μαθητή, τετράδια εργασιών, βιβλίο εκπαιδευτικού κ.ά.) για όλα τα μαθήματα
Δημοτικού, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου και 310 βιβλία για ΕΠΑΛ.
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βιβλία μαθητή σε ανοιχτή επεξεργάσιμη μορφή HTML που προσομοιώνουν την
έντυπη μορφή τους. Ειδικότερα, μέχρι των 6/2016 ήταν διαθέσιμα 201 βιβλία
μαθητή σε HTML μορφή (141 διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της Π61-ΙΤΥΕ και 60
από αντίστοιχο έργο του ΚΕΓ )



80 βιβλία με γραμματοσειρές 18 έως 38 σημείων για αμβλύωπες μαθητές (800
τεύχη)



26 βιβλία σε μορφή iBooks (για χρήση σε συσκευές iPad)



και κυρίως 125 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books), δηλ. βιβλία
εμπλουτισμένα με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για απ’ ευθείας πρόσβαση σε
αυτό μέσα από τις σελίδες τους (79 από ΙΤΥΕ και 46 από ΚΕΓ)
Τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία είναι βιβλία σε HTML επεξεργάσιμη μορφή,
όπου πρόσθετο ψηφιακό διαδραστικό υλικό έχει συσχετιστεί με το κεφάλαιο
του μαθήματος και έχει «καρφιτσωθεί» στο σημείο όπου ταιριάζει. Μέσα στα
κεφάλαια των βιβλίων έχουν ενσωματωθεί συμβολικά εικονίδια που
παραπέμπουν σε πειράματα, προσομοιώσεις, ασκήσεις, παρουσιάσεις,
παιχνίδια. Οι εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν έτσι τη δυνατότητα να επιλέξουν
και να ανοίξουν απευθείας, μέσα από την ηλεκτρονική μορφή του σχολικού
βιβλίου, το σχετικό ψηφιακό διαδραστικό περιεχόμενο.

5.2

Ψηφιακά αποθετήρια Φωτόδεντρο

Μια σειρά από Ψηφιακά Αποθετήρια της «οικογένειας» Φωτόδεντρο έχουν αναπτυχθεί
για να φιλοξενήσουν διαφορετικούς τύπους ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου
και να εξυπηρετήσουν ποικίλες ανάγκες.

5.2.1 Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
Το Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα (http://photodentro.edu.gr/lor) είναι το
Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι το πρώτο από τα ψηφιακά αποθετήρια Ανοιχτών
Εκπαιδευτικών Πόρων της οικογένειας αποθετηρίων «Φωτόδεντρο».
Φιλοξενεί μαθησιακά αντικείμενα για τη σχολική εκπαίδευση, δηλαδή ανοιχτούς
εκπαιδευτικούς πόρους που πληρούν τα εξής κριτήρια:
•

έχουν μαθησιακή αξία και εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

στόχους

της

•

είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι, δηλαδή μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλα
μαθησιακά περιβάλλοντα πέρα από αυτά στα οποία αναπτύχθηκαν,

•

έχουν εννοιολογική και λειτουργική αυτοτέλεια, αποτελούν δηλαδή αυτόνομες
ολοκληρωμένες οντότητες,

•

διατίθενται ελεύθερα για χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή και αξιοποίηση είτε
με άδεια χρήσης CreativeCommons CC BY-NC-SA είτε ως public domain.

Περιλαμβάνει τη συλλογή με τα περίπου 6.500 μαθησιακά αντικείμενα των
εμπλουτισμένων διαδραστικών σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα
αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του Υπουργείου
Παιδείας ή άλλων φορέων.
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Εικόνα 10: Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα (αρχική σελίδα)

5.2.2 Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο
Το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο (http://photodentro.edu.gr/video) είναι το
Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Φιλοξενεί συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο μικρής
διάρκειας (έως 10 λεπτών), που εξυπηρετούν διδακτικούς στόχους της σχολικής
εκπαίδευσης και μπορούν να ενταχθούν μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για
την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης και είναι κατάλληλα για αξιοποίηση
μέσα στη σχολική τάξη. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη συλλογή με τα μικρής
διάρκειας βίντεο από παραγωγές της Εκπαιδευτικής τηλεόρασης (700), τη συλλογή
Energy Bits με ευρωπαϊκές συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ για θέματα βιώσιμης
ανάπτυξης (24) και διακριθέντα βίντεο μαθητών σε ποικίλους διαγωνισμούς.
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, γονείς, ερευνητές στο χώρο της εκπαίδευσης. Είναι ανοιχτό σε όλους,
οπότε δεν απαιτείται εγγραφή χρήστη.

Εικόνα 11: Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο (αρχική σελίδα)
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Όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο του αποθετηρίου διατίθενται ελεύθερα με την άδεια
Creative Commons CC BY-NC-SA και ταξινομούνται και με βάση τον τρόπο που
μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ακολουθώντας την
Ταξινομία Παιδαγωγικής Αξιοποίησης που αναπτύχθηκε στο ευρωπαϊκό έργο
EduTubePlus (www.edutubeplus.info).
Επιπλέον, το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο υποστηρίζεται από εξειδικευμένη
υποδομή (πλατφόρμα Kaltura) που επιτρέπει αποδοτική διαχείριση, κωδικοποίηση και
διανομή των βίντεο μέσω του διαδικτύου (streaming), ανάλογα με την ταχύτητα
σύνδεσης και τις δυνατότητες αναπαραγωγής της συσκευής κάθε χρήστη.

5.2.3 Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό (http://photodentro.edu.gr/edusoft) είναι το
Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την Πρωτοβάθμια και τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με στόχο τη συγκέντρωση,
ανάρτηση, περιγραφή και ευρεία διάθεση σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές
εκπαιδευτικών λογισμικών και πακέτων που αναπτύχθηκαν, προσαρμόστηκαν ή
εξελληνίστηκαν στο πλαίσιο έργων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή
φορέων του (ΙΤΥΕ, ΠΙ κ.λπ.) ή άλλων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού που
διαθέτουν σφραγίδα ποιότητας και διατίθενται ελεύθερα προς την εκπαιδευτική
κοινότητα. Ως εκ τούτου, το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό φιλοξενεί
εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τοπική
μεταφόρτωση. Η πλειοψηφία αυτών αναπτύχθηκαν ή προσαρμόστηκαν στο πλαίσιο
έργων του Υπουργείου Παιδείας ή φορέων του από το 1998 έως σήμερα.

Εικόνα 12: Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό(αρχική σελίδα)

5.2.4 Φωτόδεντρο Πολιτισμός
Το Φωτόδεντρο Πολιτισμός (http://photodentro.edu.gr/cultural) είναι ο θεματικός
συσσωρευτής πολιτισμικών εκπαιδευτικών πόρων για την Πρωτοβάθμια και τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεντρώνει και παρέχει ενοποιημένη αναζήτηση σε
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χιλιάδες επιλεγμένους ψηφιακούς πόρους από πολιτισμικές συλλογές που βρίσκονται
είτε στην Ευρωπαϊκή Πύλη πολιτισμικού περιεχομένου "Europeana" (europeana.eu)
είτε σε ψηφιακά αποθετήρια μουσείων ή άλλων φορέων. Σε όλους τους ψηφιακούς
πόρους έχει γίνει πρόσθετος παιδαγωγικός/εκπαιδευτικός μετασχολιασμός (από το
ΙΕΠ) ώστε να διευκολυνθεί η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εικόνα 13: Φωτόδεντρο Πολιτισμός (αρχική σελίδα)

5.2.5 Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
Το Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών (http://photodentro.edu.gr/ugc) είναι το
Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο χώρο αυτό οι εκπαιδευτικοί, επώνυμα και έχοντας
δημόσιο προφίλ, αναρτούν και μοιράζονται το δικό τους ψηφιακό εκπαιδευτικό
περιεχόμενο, αναζητούν ή/και αξιολογούν ψηφιακό υλικό άλλων χρηστών και
ανταλλάσσουν απόψεις. Για αναζήτηση και ανάκτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
δεν απαιτείται εγγραφή χρήστη (είναι ανοιχτό σε όλους), ενώ για την ανάρτηση και
δημοσίευση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, η είσοδος και η ταυτοποίηση των
χρηστών (εκπαιδευτικών) γίνεται με τους λογαριασμούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο (ΠΣΔ).
Το αποθετήριο
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών έχει αντικαταστήσει μέρος της
υπηρεσίας της Εκπαιδευτικής Πύλης (e-yliko) του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει μαθησιακά αντικείμενα (π.χ.
πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά
παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις, εκπαιδευτικά σενάρια/σχέδια μαθήματος κ.ά.), τα
οποία έχουν αναπτύξει μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και επιθυμούν να τα
διαθέσουν σε αυτήν.
Επισημαίνεται ότι το Ψηφιακό Αποθετήριο Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών είναι χώρος
που φιλοξενεί τα ίδια τα μαθησιακά αντικείμενα (ψηφιακοί πόροι που τα συνθέτουν)
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και όχι παραπομπές (links) σε μαθησιακά αντικείμενα που βρίσκονται αναρτημένα σε
άλλους ιστοτόπους ή αποθετήρια. Ως εκ τούτου, στο Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
αναρτώνται όλα τα αρχεία που συνιστούν το μαθησιακό αντικείμενο (ψηφιακοί
πόροι) και όχι απλά σελίδες που δεικτοδοτούν ή παραπέμπουν σε αυτά. Όλα τα
αντικείμενα διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ενεργός κοινότητα ανάπτυξης ψηφιακού
εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου εκπαιδευτικοί (επώνυμα και έχοντας δημόσιο
προφίλ) αναρτούν και μοιράζονται το δικό τους ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο,
αξιολογούν το αναρτημένο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ανταλλάσσουν
απόψεις.
Σήμερα έχει ήδη περισσότερους από 300 εγγεγραμμένους χρήστες, φιλοξενεί πάνω
από 300 μαθησιακά αντικείμενα χρηστών, ενώ έχει κατά μέσο όρο 2.800 μοναδικούς
επισκέπτες το μήνα.

Εικόνα 14: Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών (αρχική σελίδα)

5.3

Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου Φωτόδεντρο

Το Φωτόδεντρο είναι κάτι παραπάνω από μια «οικογένεια» ψηφιακών αποθετηρίων
που φιλοξενούν ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ο Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού
Περιεχομένου Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr/aggregator) αποτελεί την
κεντρική διαδικτυακή e-υπηρεσία της Ελλάδας για τη συγκέντρωση και διάθεση του
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη σχολική κοινότητα. Συσσωρεύει
μεταδεδομένα όχι μόνο από τα ψηφιακά αποθετήρια του Υπουργείου Παιδείας, αλλά
και από άλλα αποθετήρια, επιτρέποντας έτσι αναζήτηση εκπαιδευτικού περιεχομένου
με ενιαίο τρόπο, ανεξάρτητα από πού αυτό βρίσκεται αποθηκευμένο. Με αυτό τον
τρόπο διευρύνεται η χρήση, επαναχρησιμοποίηση, διαμοίραση και αξιοποίηση
ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων στην εκπαίδευση.
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Εικόνα 15: Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Φωτόδεντρο (αρχική σελίδα)

5.4

Άλλα αποθετήρια και πηγές ψηφιακού περιεχομένου

5.4.1 Learning Resource Exchange (LRE)
Το European Schoolnet με την υποστήριξη των συμμετεχόντων Υπουργείων Παιδείας
και ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικοδομεί μια υπηρεσία για
ανταλλαγή μαθησιακών πηγών για σχολεία (Learning Resource Exchange for schools)
που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και μαθητές να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό
περιεχόμενο
από
πολλές
χώρες
και
παρόχους,
στη
διεύθυνση:
http://lreforschools.eun.org/web/guest/home. Η βασική αναζήτηση γίνεται με
λέξεις-κλειδιά και προαιρετικά επιλογή γλώσσας, γνωστικού αντικειμένου και
παρόχου.
Δυο ιδιαίτερες κατηγορίες πηγών στην πύλη LRE είναι οι πηγές που «ταξιδεύουν
καλά» και οι «αγαπημένες» πηγές. Πηγές που «ταξιδεύουν καλά»
(http://lreforschools.eun.org/web/guest/travel-well) θεωρούνται εκείνες που έχουν
τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές χώρες και περιβάλλοντα
μάθησης. «Αγαπημένες» πηγές είναι εκείνες που αποθηκεύονται στα «αγαπημένα»
από χρήστες του δικτύου πιο συχνά.
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Εικόνα16: Learning Resource Exchange for schools (αρχική σελίδα)

5.4.2 Open Discovery Space (ODS)
Το έργο Open Discovery Space (ODS) (http://www.opendiscoveryspace.eu/en)
αποτελεί μια συντονισμένη πανευρωπαϊκή προσπάθεια με στόχο την ενθάρρυνση και
υποστήριξη των σχολείων της Ευρώπης στην αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού στη διδακτική πράξη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο πλαίσιο του Policy Support Program (PSP) και υλοποιεί τους βασικούς
στόχους της «Digital Agenda for Europe - Action 68». Στο έργο, συμμετέχουν ως
εταίροι 50 φορείς από 25 ευρωπαϊκές χώρες, πανεπιστήμια, εταιρίες, εκπαιδευτικά
και τεχνολογικά κέντρα.
Στο πλαίσιο του ODS έχει δημιουργηθεί μία πολύγλωσση πύλη στη διεύθυνση
http://portal.opendiscoveryspace.eu/ που αποτελεί ενιαίο σημείο πρόσβασης για
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς στους ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους
πολλών Ευρωπαϊκών Αποθετηρίων εκπαιδευτικού υλικού (ανάμεσα στους οποίους
και τα Ελληνικά Αποθετήρια Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα και Φωτόδεντρο
Εκπαιδευτικά video).
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Εικόνα17: Open Discovery Space (ODS) Portal (αρχικήσελίδα)

5.4.3 Europeana
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana για τον πολιτισμό της Ευρώπης συγκεντρώνει στην
πολύγλωσση δικτυακή πύλη http://www.europeana.eu, ένα σημαντικό μέρος της
ευρωπαϊκής πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς. Οι χρήστες μπορούν να
έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια ψηφιοποιημένα τεκμήρια που προέρχονται από
εθνικές βιβλιοθήκες και πολιτιστικά ιδρύματα ανά την Ευρώπη. Η συνεχώς
αυξανόμενη συλλογή ψηφιακών τεκμηρίων αποτελείται από:


Κείμενα: βιβλία, επιστολές, αρχειακά έγγραφα, διατριβές, ποιήματα, άρθρα
εφημερίδων, τηλεομοιοτυπίες, χειρόγραφα και παρτιτούρες.



Εικόνες: πίνακες, σχέδια, χαρακτικά, φωτογραφίες, εικόνες από μουσειακά
αντικείμενα, χάρτες, γραφικά σχεδιαγράμματα, σχέδια και μουσική
σημειογραφία.



Βίντεο: ταινίες, δελτία ειδήσεων και τηλεοπτικά προγράμματα



Ήχος: μουσική και προφορικός λόγος από κυλίνδρους, ταινίες, δίσκους και
ραδιοφωνικές εκπομπές.



3D: εικονικές τρισδιάστατες αναπαραστάσεις αντικειμένων, αρχιτεκτονικής ή
τοποθεσιών.
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Εικόνα13: Europeana(αρχικήσελίδα)

Η παρουσίαση των μεγαλύτερων και πολυτιμότερων συλλογών της Ευρώπης είναι
διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χρήστες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τη My Europeana για προσωποποίηση των υπηρεσιών της
Europeana, όπως επιλογή τεκμηρίων ως σελιδοδείκτες, αποθήκευση ερευνών ή άλλων
επιλογών σε προσωπικούς φακέλους, συμμετοχή στον χώρο των κοινοτήτων της
Europeana.

5.4.4 Khan Academy
Η Khan Academy είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός του οποίου το
εκπαιδευτικό υλικό είναι στη διάθεση όλων των επισκεπτών μέσω του δικτυακού
τόπου https://www.khanacademy.org. Τα βίντεο στα ελληνικά είναι διαθέσιμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://el.khanacademy.org στις κατηγορίες Μαθηματικά,
Φυσική, Αστρονομία. Τα πρωτότυπα αγγλικά βίντεο διατίθενται στον κεντρικό
δικτυακό τόπο http://www.khanacademy.org, με υπότιτλους στα ελληνικά.
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Εικόνα 18: Khan Academy– Ελληνικά Βίντεο
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