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ιατρική εκπαίδευση 

υπάρχουσα κατάσταση 

 ιατρική & βιοϊατρική 
πληροφορία και γνώση 
αυξάνονται αλματωδώς 

 οι ιατρικές ειδικότητες 
γίνονται όλο και πιο 
εξειδικευμένες 

 οι εκπαιδευτές  
(ερευνητές) γίνονται όλο 
και πιο εξειδικευμένοι 

προκλήσεις: 

 πώς να δώσουμε την 
εξειδικευμένη γνώση σε όλα τα 
ακαδημαϊκά 

 πώς να εξασφαλίσουμε 
περισσότερο ‘κοινό’ σε 
εξειδικευμένους εκπαιδευτές από 
απομακρυσμένα ιδρύματα 

 πώς να μεταδώσουμε όχι μόνο 
πληροφορία και γνώση, αλλά και 
εξειδικευμένες δεξιότητες 



ιατρική εκπαίδευση  

τάσεις και προσεγγίσεις 

 εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας: 

 ενεργή, αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση, με κέντρο τον φοιτητή 
και την εμπειρία  

 διπλός στόχος: γνώση και δεξιότητες 

 μάθηση με βάση διδακτικά προβλήματα, περιπτώσεις 
ασθενών, αναζήτηση, διδακτικά παιχνίδια, κλπ.  

 υποστήριξη από τεχνολογία: 

 τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την 
διαχείριση της εκρηκτικά αυξανόμενης πληροφορίας και 
την υποστήριξη διδασκαλίας και μάθησης από απόσταση 



η δική μας προσέγγιση 

IntraMEDnet & WideMEDnet  

να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών για να δώσουμε τη δυνατότητα σε 

ιατρικά ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη να 

ανταλλάξουν και να μοιραστούν: 

εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό  

καθοδήγηση από εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα 
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ανταλλαγή ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού 

 αυτόνομα μαθησιακά αντικείμενα  

 κείμενο, παρουσίαση, εξετάσεις, εικόνα, διάγραμμα, 
αλγόριθμος, διδακτικό πρόβλημα-περίπτωση-
παιχνίδι, evidence based data, VPs, κλπ 

 αναλυτική περιγραφή για κάθε μαθησιακό 
αντικείμενο  

 συγγραφέας – πνευματικά δικαιώματα – κύκλος ζωής 

 μαθησιακοί στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα, 
διδακτικές μέθοδοι, φόρτος εργασίας, κλπ.  

 πλαίσιο διδασκαλίας, οδηγίες χρήσης, κλπ 

 διάθεση μέσω γενικής χρήσης συστημάτων 
διαχείρισης μάθησης στο διαδίκτυο  
(Learning Management Systems = LMS) 

 

περιγραφή 
αντικειμένου 

μαθησιακό 
αντικείμενο 

web-based 
LMS 



συνεργαζόμενος 
φορέας 2 

μεμονωμένοι κόμβοι & 

χειροκίνητη 

αναζήτηση/ανάκληση 

πρώτη προσέγγιση 

συνεργαζόμενος 
φορέας 1 

συνεργαζόμενος 
φορέας 3 

συνεργαζόμενος 
φορέας 4 



service oriented 

federated 

architecture 

επόμενη προσπάθεια 
συνεργαζόμενος 

φορέας 2 

συνεργαζόμενος 
φορέας 1 

συνεργαζόμενος 
φορέας 3 

συνεργαζόμενος 
φορέας 4 

συνεργαζόμενος 
φορέας 5 



mEducator:  
Multi-type Content Repurposing and Sharing in 
Medical Education 

 Best Practice Network 

 eContentplus 2008  
Digital Content & Cognitive Systems, Information 
Society and Media Directorate-General 
Εuropean Commission 

 κοινοπραξία 14 φορέων  

 διάρκεια 3 ετών - ~4,5 Μ€ 

 lead partner: ΑΠΘ   ΕΥ: Π. Μπαμίδης 
  

 



όμως…  

η καθοδήγηση του εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα θα πρέπει 

επίσης να θεωρηθεί ως πόρος για ανταλλαγή !!!  

επομένως, πρέπει να υποστηρίξουμε: 

 καθοδήγηση φοιτητών από μακριά σε  

συνεδρίες ενεργούς μάθησης  

 συνεργασία γεωγραφικά απομακρυσμένων εμπειρογνωμόνων 

για την ανάπτυξη και υποστήριξη ενεργούς μάθησης 

 καταγραφή και αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών κατά 

την απόκτηση δεξιοτήτων μέσω ενεργούς μάθησης  



problem based learning (PBL) 

PBL:  ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενεργούς μάθησης,  

 που χρησιμοποιείται εκτενώς  

 στην ιατρική εκπαίδευση 

 

“PBL is focused, experiential learning organized around 

the investigation, explanation, and resolution of 

meaningful problems”  

 H.Silver, Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? 

 Educational Psychology Review, 16; 3 (2004) 
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problem based learning (PBL) 

 ομάδα φοιτητών  

 αυτόνομη, προσωπική αναζήτηση σε πηγές    

 αυτόνομος προσωπικός έλεγχος βάθους και εύρους αναζήτησης  

 συνεργασία για συγκερασμό ποικιλόμορφης πληροφορίας  

 μεγάλος βαθμός ανεξαρτησίας από τον δάσκαλο 

 διδακτικό πρόβλημα 

 από τον πραγματικό κόσμο, συνήθως πολύπλοκο και ελλιπώς 
διατυπωμένο, με στόχο να αποκαλύψει κενά στη γνώση και να 
ωθήσει στην ιεράρχηση και την αναπλήρωσή τους 

 δάσκαλος (instructor/facilitator) 

 έμπειρος εκπαιδευτής 

 καθοδηγεί την αναζήτηση γνώσης – δεν παρέχει γνώση 



υποστήριξη του PBL σημαίνει …  

 μηχανισμοί για 
προσωπική αναζήτηση   

 υποστήριξη συνεργασίας  

 υποστήριξη παρουσίας & 
συνεργασίας καθοδηγητή 

 μηχανισμοί για συνεχή 
παρακολούθηση,  
αξιολόγηση και 
καθοδήγηση  

 internet & web 
 

 web 2.0 
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web 1.0   web 2.0 

web 1.0 

 user as a recipient 

 publishing 

 scripted content 

 user contribution  
can be a chore 

 software irrelevant  
of the user 

 rigid software  
solutions 

δημοσίευση & διασύνδεση 
πληροφορίας  

web 2.0 

 user as a contributor 

 participation 

 emergent behavior 

 user contribution  
transparently aggregated 

 software improved through  
user participation 

 open-ended customizable modular 
technologies 

προώθηση συλλογικής νοημοσύνης – 
κοινωνική δικτύωση 
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web 2.0 
internet & web  

αναδυόμενες συμπεριφορές 

collaboration, apomediation, social networking, personalization …  

εφαρμογές & υπηρεσίες 

wikis, blogs, mashup websites, second life, …  

τεχνολογίες & εργαλεία  

ajax, css, atom, XML/SOAP web services, … 



PBL μέσω web 2.0 

 wiki: απομακρυσμένοι εκπαιδευτές συνεργάζονται για την  
  ανάπτυξη διδακτικού προβλήματος  

 blog/forum: συζήτηση του προβλήματος με τους φοιτητές  

 web (και όχι μόνο): προσωπική αναζήτηση φοιτητών  

 wiki: συνεργασία φοιτητών για την ανάπτυξη της λύσης και, μέσω 
  αυτής, την αναπλήρωση των κενών γνώσης 

 blog: προσωπικές δραστηριότητες και πρόοδος καταγράφονται σε 
προσωπικά blog και συζητούνται/σχολιάζονται από την ομάδα και 
τον καθοδηγητή  
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PBL μέσω web 2.0 

http://iris.med.duth.gr/elearning/  

 

με βάση το moodle LMS 

http://www.moodle.org  
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DICOM standard 

 

 πιλοτική εφαρμογή 

στο ΠΟΜΕΣΙΠ – 

ΑΠΘ 

 3 εκπαιδευτές από 

διαφορετικούς 

φορείς 

 ομάδα 7 φοιτητών 
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Φυσική στις Βιολογικές 

Επιστήμες   

(δημιουργία χημικών 

στοιχείων και σύντηξη) 

 ανάπτυξη από 3 

εκπαιδευτές  

 για πρωτοετείς φοιτητές 

ΜΒΓ-ΔΠΘ και για το 

κοινό (ερασιτεχνική 

αστρονομία)  

 ομάδα 8 εκπαιδευομένων  
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Αρχές Επιστήμης 

Υπολογιστών  

(η έννοια του αλγόριθμου) 

 ανάπτυξη από 2 

εκπαιδευτές  

 για πρωτοετείς  

φοιτητές ΔΠΘ 

 4 ομάδες  

από 5 εκπαιδευόμενους 
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αρχική ανάδραση από τους χρήστες …  

 να ενισχυθούν παράπλευρες συζητήσεις για PBL, web2.0, 
κλπ  

 να υπάρχει περίοδος εκμάθησης και δοκιμής του 
περιβάλλοντος και της διαδικασίας   

 καθαροί κανόνες της διαδικασίας 

 κατακερματισμός ζητούμενων – αυστηρές προθεσμίες  

 απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός προσωπικών καταχωρήσεων 
σε wikis & blogs   

 να ενισχυθεί η χρήση της συζήτησης λημμάτων του wiki   

 να απαιτηθεί η συμμετοχή του καθοδηγητή σε wiki – blog - 
forums 



επόμενα βήματα...   

 συστηματική, συγκριτική αξιολόγηση διαδικασίας 

 έρευνα σε τρόπους να αναλυθούν οι καταχωρήσεις σε blogs 

εκπαιδευομένων και καθοδηγητών ώστε να   

 ‘καταγραφούν’ οι δεξιότητες του εμπειρογνώμονα 

 να αξιολογηθεί πρόοδος των εκπαιδευομένων σε 

δεξιότητες (του γνωστικού αντικειμένου και της 

αναζήτησης-διαχείρισης επιστημονικής γνώσης)  
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