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τι σημαίνει “εκπαιδευτικό περιεχόμενο”

κάθε είδους εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο/υλικό που

 είναι συνδεδεμένο με 

 συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους

 συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα 

 συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

 (για τη σημερινή κουβέντα) 

είναι ή μπορεί να μετατραπεί σε ψηφιακή μορφή
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εκπαιδευτικό/μαθησιακό 

αντικείμενο



εκπαιδευτικό περιεχόμενο στην ιατρική εκπαίδευση

 συμβατικό υλικό

 βιβλία, παρουσιάσεις, σημειώσεις, ερωτήσεις αξιολόγησης,
εργαστηριακές ασκήσεις, επιστημονικός τύπος, γραφικά, εικόνες, 
βίντεο, …

 ειδικό υλικό που συναντάται μόνο στην ιατρική εκπαίδευση

 διδακτικά αρχεία/περιστατικά, εικονικοί ασθενείς, άτλαντες 
ανατομίας, evidence based medicine forms, objective standard 
clinical examinations, … 

 ‘εναλλακτικό’ υλικό

 που αναφέρεται μεθόδους ενεργού μάθησης και σε νέες 
τεχνολογίες: διδακτικά προβλήματα, wikis, blogs, web traces, …

 υλικό που παράγεται από τους εκπαιδευόμενους

 και αντικατοπτρίζει αλληλεπίδραση με και ανάδραση στην 
εκπαιδευτική διαδικασία
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ξαναχρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό

με δεδομένα τον απαιτούμενο κόπο για τη δημιουργία 

εξειδικευμένου, state-of-the-art 

εκπαιδευτικού περιεχομένου στην ιατρική εκπαίδευση είναι 

επιτακτική ανάγκη το υλικό αυτό να μπορεί να

 εμπλουτιστεί

 αναπροσαρμοστεί

 ξαναχρησιμοποιηθεί 
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αναπροσαρμογή εκπαιδευτικού περιεχομένου

οποιαδήποτε αλλαγή σε εκπαιδευτικό υλικό που έχει αρχικά 

δημιουργηθεί για ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο και 

σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, 

ώστε να γίνει κατάλληλο

για ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό στόχο στο ίδιο ή σε 

διαφορετικό εκπαιδευτικό πλαίσιο 
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αναπροσαρμογή ως προς... 

 περιεχόμενο

 γλώσσα, κοινωνία/κουλτούρα

 εκπαιδευτική προσέγγιση, μεθοδολογία, τεχνική

 εκπαιδευτική βαθμίδα

 επιστήμη/κατεύθυνση σχετική με την ιατρική & την υγεία

 είδος περιεχομένου

 τις (ειδικές) ανάγκες του αποδέκτη 

 αναπροσαρμογή από περιεχόμενο που αναπτύσσεται για άλλο 
σκοπό σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο

 ..... 6



επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου

πρέπει πρώτα να το βρούμε !!! 

 ηλεκτρονική διάθεση μέσω διαδικτύου

προαπαιτούμενα:

(1) ενιαία περιγραφή του περιεχομένου

(2) καθορισμός του τρόπου διάθεσης & ανταλλαγής 
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ανταλλαγή εκπαιδευτικού περιεχομένου

προαπαιτούμενα:

(1) ενιαία περιγραφή 
περιεχομένου 

(2) καθορισμός του τρόπου 
διάθεσης & ανταλλαγής  
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ένα πιο γνώριμο παράδειγμα: 
να ανταλλάξω τραγούδια

 π.χ. στιχουργός, συνθέτης, 
ερμηνευτής, τίτλος, άλμπουμ, 
δισκογραφική εταιρία, ..., digital 
audio format (wav, mp3), κλπ. 

 χέρι-με-χέρι, από κατάστημα, από 
το ραδιόφωνο, μέσω διαδικτύου και 
πώς 
(π.χ. p2p Napster, Kazaa, …)



ανταλλαγή εκπαιδευτικού περιεχομένου
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η κατάσταση σήμερα 

 διεθνή πρότυπα περιγραφής ψηφιακού 
εκπαιδευτικού περιεχομένου: π.χ. 
LOM, HealthcareLOM

 διαδίκτυο,  αλλά πώς ???

προαπαιτούμενα:

(1) ενιαία περιγραφή 
περιεχομένου 

(2) καθορισμός του τρόπου 
διάθεσης & ανταλλαγής  



ΕΠΕΑΕΚ Αναμόρφησης ΠΠΣ

 Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Πράξεις ΕΚΤ για Αναμόρφωση Προπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και ΕΤΠΑ, ΕΕ

 προϋπολογισμός: 341.000 € (+58.000 €)

 διάρκεια: 2003-2008

 ΕΥ: Β. Βαργεμέζης
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Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ: http://iris.med.duth.gr/elearning/

ηλεκτρονικός μαυροπίνακας   
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56 προπτυχιακά 
μαθήματα 

2 μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών

> 20 μεταπτυχιακά 
μαθήματα, σεμινάρια, 
διδακτικά 
προβλήματα, κλπLearning Management System

(LMS) 

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


IntraMEDnet

 τίτλος: IntraMEDnet: A Mediterranean Research and Higher 

Education Intranet in Medical and Biological Sciences

 πρόγραμμα: INTERREG III B ARCHIMED, EU Community 

Initiative, Co-financing by European Regional Development 

Fund (ERDF)

 προϋπολογισμός: 1.200.000 €

 διάρκεια: 2006-2008 

 κοινοπραξία: 6 φορείς από 3 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης

 συντονιστής: University of Cyprus

 ΕΥ για το ΔΠΘ: E. Kαλδούδη  - για το ΑΠΘ: Π. Μπαμίδης 12



η ιδέα του IntraMEDnet

 κάθε φορέας αναπτύσσει αυτόνομα, 
εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα σε 
επιστημονικά θέματα αιχμής 

 κάθε φορέας δημοσιεύει τα δικά του 
εκπαιδευτικά αντικείμενα στο δικό τoυ LMS
και δίνει πρόσβαση σε εκπαιδευτές 
από άλλους φορείς

 εκπαιδευτές από άλλους φορείς διαλέγουν 
εκπαιδευτικά αντικείμενα 
και τα ενσωματώνουν στο δικό τους μάθημα 
μέσα από το δικό τους LMS 

detailed 
module 
info

complex 
educational 

module

web-based 
LMS
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ΔΠΘ

Παν. Κύπρου
ΑΠΘ

Παν. Νάπολης

Παν. Πάτρας

μεμονωμένες συλλογές 
περιεχομένου και 

‘χειροκίνητη’  αναζήτηση & 
ανάκληση περιεχομένου
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IntraMEDnet goes … Wide(MEDnet)

 τίτλος έργου: WideMEDnet: A Mediterranean network for 
Higher and Continuing Medical Education Resources

 πρόγραμμα: INTERREG III B ARCHIMED, EU Community 
Initiative, Co-financing by European Regional Development 
Fund (ERDF)

 προϋπολογισμός: 481.000 €

 διάρκεια: 2008 

 κοινοπραξία: 7 φορείς από 3 χώρες EΕ

 συντονιστής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Παν. ΝάποληςΔΠΘ

ΑΠΘ Παν. 
Πάτρας

Παν. Κύπρου

πρώτη προσπάθεια για 

αυτοματοποίηση ανταλλαγής

μέσω moodle networks

WideMEDnet

moodle

moodle moodle

moodlemoodle



WideMEDnet

ωστόσο, 

 πρέπει όλοι οι φορείς να χρησιμοποιούν moodle (ένα από 

δεκάδες παρόμοια συστήματα διαδικτυακής υποστήριξης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας) 

 πρέπει οι διαχειριστές των φορέων να συμφωνήσουν και να 

δημιουργήσουν το δίκτυο

 το moodle είναι σύστημα για την υποστήριξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και ΟΧΙ για δημοσίευση, 

αναζήτηση, ανάκληση και ανταλλαγή αυτόνομου 

εκπαιδευτικού περιεχομένου
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Intra(Wide)MEDnet προχωρά παραπέρα… 

 τίτλος: mEducator
Multi-type Content Repurposing and Sharing in Medical 
Education (Best Practice Network)

 πρόγραμμα: eContentplus 2009, Digital Content & Cognitive 
Systems, Information Society and Media, Directorate-General, 
European Commission

 προϋπολογισμός: 4.500.000 €

 διάρκεια: 2009-2012 

 κοινοπραξία: 14 φορείς από 9 χώρες EΕ

 συντονιστής: ΑΠΘ – Π. Μπαμίδης  

 ΕΥ για το ΔΠΘ: E. Kαλδούδη 
18



mEducator consortium

1
Aristotle University of 

Thessaloniki
GR

Coordinator, Technology provider, Content provider, User/Evaluation, 

Dissemination

2 University of Cyprus CY Technology Provider, Content provider, User/Evaluation, Dissemination

3 Democritus University of Thrace GR Content provider, Technology provider, User/Evaluation, Dissemination

4 SITUSI Limited IR Content provider, Technology provider, Dissemination

5 Technical Univ. of Cluj-Napoca RO Technology provider, Pedagogical expert

6 Université Nice Sophia Antipolis FR Content provider, User

7 Medical University  Plovdiv BG Pedagogical expert, Content provider, User

8 Università degli studi di Catania IT Pedagogical expert, Content provider, User/Evaluation

9 University of Helsinki FI Pedagogical expert, Evaluation

10
St George's Hospital Medical 

School

UK Standardisation Body

Technology and Content Provider

11 Succubus Interactive
FR

Content and Technology Provider

12 The Open University
UK

Technology Provider

13 Coventry University UK Content provider, Technology provider

14
European Cervical Cancer 

Association
FR User/Evaluation



mEducator

ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για την αυτοματοποιημένη 

ανταλλαγή εκπαιδευτικού περιεχομένου με βάση πρωτοπόρες 

τεχνολογίες web 2.0/3.0

όπου ο χρήστης 

δεν ασχολείται με την 

τεχνολογία, αλλά 

εύκολα και απλά

και στοχευόμενα 

ανταλλάσσει 

περιεχόμενο

στο διαδίκτυο

federated 

architecture
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ένας παραλληλισμός

αναζήτηση πληροφορίας – βιβλιογραφίας

(1) συμβατικά: 

ειδικός (βιβλιοθηκάριος) 

συμβουλεύει και καθοδηγεί 

την αναζήτηση 
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ένας παραλληλισμός

αναζήτηση πληροφορίας – βιβλιογραφίας

(2) επανάσταση του web: 

ο κάθε ενδιαφερόμενος 
ψάχνει μόνος του 

 ο ειδικός απομακρύνεται 
(δε χρειάζεται) 

 ο ενδιαφερόμενος αυτονομείται, 
εξασκείται, μαθαίνει να αξιολογεί 
και να συνθέτει

προβλήματα: 
υπερ-πληροφόρηση και (συχνά) αναξιοπιστία
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ένας παραλληλισμός

αναζήτηση πληροφορίας – βιβλιογραφίας

(3) ανατροπή του web 2.0: 

ο ενδιαφερόμενος ψάχνει μόνος του μεν, 

αλλά μέσα σε μια παγκόσμια ‘παρέα’ ή κοινότητα ομοίων του 

 βασίζεται στην εμπειρία της κοινότητας 

 βασίζεται στη συλλογική και δυναμική οργάνωση της 

πληροφορίας όπως αυτή δημιουργείται συνεχώς μέσα από την 

αλληλεπίδραση των μελών της κοινότητας με την πληροφορία 
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(διαδικτυακά) κοινωνικά δίκτυα

(στο διαδίκτυο) ομάδες χρηστών με κοινά ενδιαφέροντα 

 μέσω σχετικού ιστοχώρου 

 ο συμμετέχοντας μπορεί να ορίσει το προφίλ του μέσα 
από μια σειρά από πεδία-ετικέτες, να δει προφίλ άλλων, 
να σχολιάσει, να επικοινωνήσει, να αλληλεπιδράσει

 τα μέλη του δικτύου αλληλοσυνδέονται μέσω των κοινών 
ενδιαφερόντων, όπως εκφράζονται από τα πεδία-ετικέτες

 η εξέλιξη του κοινωνικού δικτύου είναι δυναμική

 η οργάνωση είναι ‘αναδυόμενη’, όπως προκύπτει από τη 
συμπεριφορά των συμμετεχόντων, όχι προκαθορισμένη

 examples: facebook, delicious, biomedexperts, …
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εφαρμόζοντας την ιδέα στο mEducator

δύο διαφορετικά και αλληλεπιδρώντα κοινωνικά δίκτυα

 δίκτυο προσώπων: 

 συγγραφείς εκπαιδευτικού περιεχομένου

 εν δυνάμει συγγραφείς εκπαιδευτικού περιεχομένου

 ‘καταναλωτές’ εκπαιδευτικού περιεχομένου 
(π.χ. εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, τεχνικοί/managers 
εκπαίδευσης, κλπ)

 δίκτυο εκπαιδευτικών αντικειμένων: 

 προφίλ κάθε αντικειμένου με βάση πεδία-ετικέτες που 
περιγράφουν το αντικείμενο και την ιστορία την 
αναπροσαρμογής του = ‘γενεαλογικό δένδρο’
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΄κοινωνική’ δικτύωση αντικειμένων

 μέσω χαρακτηριστικών (ετικέτες) που ορίζει ο δημιουργός

 μέσω σχολίων όποιων χρησιμοποίησαν το μαθησιακό 

αντικείμενο 

 μέσω του γενεαλογικού δένδρου της 

δημιουργίας/αναπροσαρμογής

“αναπροσαρμόστηκα από” και “αναπροσαρμόστηκα σε” 
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άνθρωποι

εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο

πεδία-
ετικέτες



εφαρμόζοντας την ιδέα στο mEducator

 η σύνθετη αλληλεπίδραση ατόμων και εκπαιδευτικού 

περιεχομένου στο διπλό ‘κοινωνικό’ 

μπορεί τελικά να δημιουργήσει, 

να ισοδυναμεί με έναν 

αναδυόμενο, συλλογικό δάσκαλο? 

κι αν αυτό μπορέσουμε να το πλησιάσουμε .... 

 μήπως η εκπαίδευση και ο εκπαιδευτής αλλάζει νόημα? 

 εκπαιδευτής γίνεται ο εκπαιδευόμενος ?

 ο εκπαιδευτής-εκπαιδευόμενος πρέπει να ... εκπαιδευτεί 

στο νέο μοντέλο  - και στις νέες τεχνολογίες ?
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Ελένη Καλδούδη

Επικ. Καθ. ΔΠΘ

τηλ.: +30 25510 30329 

κιν.: +30 6937 124 358

email: kaldoudi@med.duth.gr
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