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νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση 

 γενικότερη εξέλιξη της εκπαίδευσης   

 από “διδασκαλία” στη “μάθηση” 

 ενεργός υποστήριξη και χρηματοδότηση από σε εθνικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο 

 European Council, Lisbon 2000  

“… towards an information & knowledge-based society…” 

 European Council, Brussels 2008  

5η ελευθερία = διακίνηση γνώσης  

       (ανθρώπων, κεφαλαίων, υπηρεσιών, αγαθών) 

e.g. Lin et al (2001) – (EC 2000), EC (2008) 



σύγχρονες διεθνείς τάσεις  

από την  
κοινωνία της πληροφορίας 

(μαζική αναζήτηση & διανομή 
πληροφορίας ) 

 

στην 
κοινωνία της γνώσης  

(γνωσιακή πρόοδος και άρα 
προσωπική συμμετοχή) 
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ανακήρυξη 5ης ελευθερίας 
στην ΕΕ  

ελεύθερη διακίνηση γνώσης 

(4 υπόλοιπες ελευθερίες: 
ελεύθερη διακίνηση ατόμων, 

κεφαλαίου, υπηρεσιών, 
αγαθών) 

Ηeads of EU states and 
governments on 14-3-2008 

European Council, “Presidency Conclusions of the Brussels European Council, 13/14 March 2008” 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/ en/ec/99410.pdf 



νέες τεχνολογίες & ιατρική εκπαίδευση 

 υποστήριξη (όχι αντικατάσταση)  

 θεωρητικής διδασκαλίας/μάθησης  

 απόκτηση/εξάσκηση κλινικών δεξιοτήτων 

 προετοιμασία των φοιτητών/επαγγελματιών  

για το αναδυόμενο σύστημα υγείας  

(the ...“filmless” and “paperless” hospital) 

Dertouzos (1997), Gunderman et al (2004) 



ιατρική εκπαίδευση & νέες τεχνολογίες 

εκπαίδευση  
στις νέες τεχνολογίες 

 εκπαίδευση των ιατρών 
ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούν νέες 
τεχνολογίες για την 
υποστήριξη της ιατρικής 
πράξης και τη γενικότερη 
οργάνωση του συστήματος 
υγείας 

 προετοιμασία  
για τον ‘νέο’ ασθενή  

Karsenti et al (2008) 5 

νέες τεχνολογίες  
για την στήριξη της εκπαίδευσης 

 χρήση νέων τεχνολογιών  
για την υποστήριξη 
της ιατρικής εκπαίδευσης 

 νέες πρακτικές 
στην ιατρική εκπαίδευση  

 



1 – προετοιμασία  για τον ‘νέο’ ασθενή  



o ‘νέος’ ασθενής 

 πληροφορίες για την υγεία 
και την ιατρική  

 νέα μορφή επικοινωνίας με 
τον γιατρό  

 νέα μορφή επικοινωνίας 
μεταξύ ασθενών   

 προσωπικός φάκελος 
υγείας 

 ... 

 

 λίστες αλληλογραφίας 

 forums 

 κοινωνικά δίκτυα  

 σε ειδικές ιστοσελίδες για ασθενείς από 
έγκριτους οργανισμούς υγείας 

 σε επιστημονικές πηγές, π.χ. PubMed 

 αλλά και σε μη έγκυρους ιστοχώρους 

 email 

 αυτοματοποιημένες διαδικασίες, π.χ. 
ραντεβού, αποστολή αποτελεσμάτων, κλπ  

 τηλε-παρακολούθηση  
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 η αναζήτηση ιατρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο είναι συχνή 
και συνεχώς αυξανόμενη  

 61% ΗΠΑ & 52% Ευρώπη έχουν τουλάχιστο μια φορά 
αναζητήσει πληροφορία σχετικά με θέματα υγείας στο 
διαδίκτυο  

 πληροφορίες για  

 θέματα υγείας και ασθένειες  

 γιατρούς (σχολιασμός & αξιολόγηση)  

 εμπειρίες ασθενών  



www.justanswer.com 





patients.about.com 





www.ratemds.com 
find and rate doctors  
(in USA and elsewhere) 

total ratings: 1.127.461 

total rated doctors: 258.372 

ratings added yesterday: 998 









Wikipedia για τον ασθενή 

 wikipedia.org – ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια που αναπτύσσεται 
συνεργατικά από όλους τους χρήστες του διαδικτύου 

 ~μερικές χιλιάδες τακτικοί συντάκτες και >12 εκατ. 
άλλοι συντάκτες με μικρότερη συμμετοχή 

 0,1% των συντακτών δημιουργούν περίπου το μισό 
περιεχόμενο 

 συνεργατικός έλεγχος ποιότητας: 

 watchlist, recent changes, bots, page protection, edit 
filter, blocking and banning,… 

 2004 - WikiProject Medicine (200 μέλη το 2010) peer 
review άρθρων 

 άρθρα για θέματα υγείας στην wikipedia – 150 εκ. page 
views κάθε μήνα  

Heilman et al (2011) 



άλλα wikis για τον ασθενή 

http://davidrothman.net/list-of-medical-wikis/ 

 κατάλογος με ~70 wikis σε θέματα υγείας και ιατρικής 

 Orthopaedic Surgery http://en.wikibooks.org/wiki/Orthopaedic_Surgery/ 
Self description: Not listed. 
Intended Audience: Not clear. 
Contributors: Anyone who registers. 
Editors/Administrators: Not listed. 
Editorial Policies: Not listed.  

 Surgery http://en.wikibooks.org/wiki/Surgical_Procedures  
Self description: Not listed. 
Intended Audience: Not clear. 
Contributors: Anyone who registers. 
Editors/Administrators: Not listed. 
Editorial Policies: “Notice!: This Wikibook is by no means intended to be a 
guide to “at-home” surgery. Surgical illness should only be managed by a 
professional medical expert(e.g Surgeon)” 

http://davidrothman.net/list-of-medical-wikis/
http://davidrothman.net/list-of-medical-wikis/
http://davidrothman.net/list-of-medical-wikis/
http://davidrothman.net/list-of-medical-wikis/
http://davidrothman.net/list-of-medical-wikis/
http://davidrothman.net/list-of-medical-wikis/
http://davidrothman.net/list-of-medical-wikis/
http://en.wikibooks.org/wiki/Orthopaedic_Surgery
http://en.wikibooks.org/wiki/Surgery


κοινωνικά δίκτυα  

 κοινωνική δομή ατόμων (ή οργανισμών) που αναπαριστούνται 

ως κόμβοι και συνδέονται μεταξύ τους με κάποια 

συγκεκριμένη αλληλεξάρτηση (π.χ. φιλία, κοινά 

ενδιαφέροντα, κλπ) που αναπαριστούνται ως ακμές 

 γνωστά παραδείγματα 

 Facebook, Twitter, MySpace,  

LinkedIn, BioMedExperts, …  

 PatientsLikeMe 

συνδέει ασθενείς  

μέσω προβλημάτων υγείας  

 DailyStrength, SparkPeople, …  

http://prblog.typepad.com/strategic_public_relati
on/2007/06/top-10-reasons-.html 









μια ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της 

οποίας ο ασθενής/πολίτης μπορεί να 

έχει πρόσβαση, να διαχειριστεί και να 

δείξει πληροφορίες σχετικές με την 

υγεία του σε ένα ασφαλές εμπιστευτικό 

περιβάλλον 

PHR = personal health record 

 προσωπικός φάκελος υγείας 

  

προσωπικός φάκελος υγείας  

συμμετοχή 
στη 

φροντίδα 
υγείας 

επικοινωνία 

ευκολία πληροφορία 
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ιατρικός – προσωπικός φάκελος υγείας  

PHR 
EHR 

προσωπικός φάκελος 
υγείας 

 εργαλείο για τον 
ασθενή 

 πηγή δεδομένων 
για τον ιατρικό 
φάκελο υγείας  

ιατρικός φάκελος υγείας 

 εργαλείο για τον 
γιατρό 

 πηγή δεδομένων για 
τον προσωπικό 
φάκελο υγείας  
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νέος ασθενής 

 πληροφορίες για την υγεία και την ιατρική  

 νέα μορφή επικοινωνίας με τον γιατρό  

 νέα μορφή επικοινωνίας μεταξύ ασθενών  

 προσωπικοί φάκελοι υγείας 

 .... 
 

ενδυνάμωση ασθενών (patient empowerment)  

 έμφαση σε προσωπικές επιλογές και συμμετοχή στη 
διαχείριση θεμάτων υγείας και ασθένειας  

 δεκ. 1970 ως έννοια – δεκ. 2000 στις νέες τεχνολογίες  

 μια από τις βασικές κατευθύνσεις της ΕΕ σε έρευνα, 
ανάπτυξη και χρηματοδότηση στο FP7 (2007-2013) 

  

25 



δευτεροβάθμια 

πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας 

προσωπική φροντίδα ή 
καθόλου φροντία  

τριτοβάθμια 
προσωπική φροντίδα και 

διαχείριση υγείας με 
υποστήριξη από τεχνολογίες 

δίκτυο υποστήριξης 
(οικογένεια, φίλοι, 

ομοιοπαθείς) 

ειδικοί ως 
εταίροι/βοηθοί 

ειδικοί ως 
αυθεντίες 

θεωρούμενη 
καλύτερη 
φροντίδα 

υγείας 

θεωρούμενη 
χειρότερη 
φροντίδα 

υγείας 

εποχή ‘πληροφορίας’  ‘ βιομηχανική’ εποχή 

Greenhalgh (2010) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An%20external%20file%20that%20holds%20a%20picture%2C%20illustration%2C%20etc.%0AObject%20name%20is%20gret783688.f1_default.jpg%20%5BObject%20name%20is%20gret783688.f1_default.jpg%5D&p=PMC3&id=2982892_gret783688.f1_default.jpg


2 – εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες 



υπηρεσίες πληροφορικής και 
τηλεματικής για την υγεία 

ιατρική πράξη: 

 διάγνωση 

 συμβούλιο 

 σχεδιασμός θεραπείας 

 παρακολούθηση ασθενούς 

 πρόληψη & ενημέρωση 

 

διοίκηση & οργάνωση: 

 αυτοματοποίηση 

 οργάνωση προγράμματος 

 ανακοινώσεις 

 συντονισμός φορέων 

ιατρική εκπαίδευση: 

 πρόσβαση σε γνώση 

 ανταλλαγή απόψεων 

 συνεχιζόμενη ενημέρωση 

 υποστήριξη έρευνας 

 ενημέρωση πολίτη 

 

οικονομική διαχείριση: 

 προμήθειες υλικού 

 δημοπρασίες 

 οικονομικές πράξεις μεταξύ 
φορέων 



το συνεχές της ζωής  

το συνεχές της φροντίδας  γονείς ευρύτερη 
οικογένεια 

βρέφος 

ερασιτέχνης 
αθλητής 

έμφαση στη 
διατροφή και 

την καλή 
κατάσταση 

ανησυχία για 
την υγεία 

χρόνιος 
ασθενής 

ηλικιωμένος 

οξεία ασθένεια 
- ανάρρωση 

οι ανάγκες φροντίδας υγείας αλλάζουν 
στην πορεία της ζωής,  

καθώς και η ομάδα φροντίδας 
 

η διαλειτουργικότητα στα συστήματα 
υγείας ευκολύνει τις μεταβάσεις 



ολοκληρωμένα δίκτυα υπηρεσιών υγείας 

προϋποθέσεις: 

 εξειδικευμένα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα 

 ενιαίος ηλεκτρονικός φάκελος υγείας 

 αυτοματοποίηση διαδικασιών 

 τηλεματικές υπηρεσίες υγείας 

στόχος: 

 η ‘συνέχεια’ στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

(ως προς το χρόνο, τον τόπο, το ανθρώπινο δυναμικό, κλπ) 

ώστε να αντικατοπτρίζεται και να ενισχύεται η συνέχεια του 

περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών υγείας  



περιβάλλον υγείας & νέες τεχνολογίες 

σπίτι  
ασθενή 

κέντρο 
υγείας 

νοσοκομείο 
τόπος 

ατυχήματος 
σπίτι 

γιατρού 

ακτινολογικό εργαστήριο 
ΜΕΘ 

ολοκληρωμένα 
δίκτυα υπηρεσιών 

υγείας 

μεμονωμένα 
πληροφοριακά 

συστήματα 

περιβάλλον 
φροντίδας  

υγείας 

αποσπασματικές 
προσπάθειες 
ολοκλήρωσης 



3 – χρήση νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη 
    της ιατρικής εκπαίδευσης 



τεχνολογία στην ιατρική εκπαίδευση 

 1η γενιά  

 πολυμεσικές εφαρμογές 

 μεμονωμένο εκπαιδευτικό λογισμικό 

 2η γενιά  

 κλασικό εκπαιδευτικό υλικό/διαδικασία παραδίδεται μέσα 
από το δίκτυο (διαδίκτυο) σε απομακρυσμένους φοιτητές 

 3η γενιά  

 το διαδίκτυο, και κυρίως ο ιστός (web), αποτελεί το μέσο 
για τη δημιουργία συνεργατικών, συμμετοχικών, 
εξατομικευμένων εκπαιδευτικών εμπειριών 
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υποστήριξη ιατρικής εκπαίδευσης 

 video and sound recordings of lectures 

 (simulations of) clinical cases 

 the virtual patient and virtual reality 

 simulations of physiological or biological process  
 

 integrated environments for management  
of the (formal) learning process 

 support for active learning and apprenticeship  

 tools and platforms for  
storing and indexing resources  

34 Beux (2007) 



υπολογιστικά μοντέλα 

πλήρεις και ακριβείς ψηφιακές αναπαραστάσεις της ανθρώπινης 
ανατομίας και λειτουργίας  

 1982: κινούμενος υπολογιστικός σκελετός του Zeltzer  

 ανατομικά και λειτουργικά μοντέλα με προηγμένα γραφικά με 
βάση: 

 γενικά ανθρωπομετρικά δεδομένα 

 εξατομικευμένα απεικονιστικά και ενδοσκοπικά  
δεδομένα ασθενούς 
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υπολογιστικό μοντέλο  
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Slicer Dicer®  
http://www.slicerdicer.com/ 
Pixotec LLC, Renton, WA, USA  

http://www.slicerdicer.com/


υπολογιστικά μοντέλα στη χειρουργική 

 ανατομικά για βασική εκπαίδευση 

 με δυνατότητα σχεδιασμού επέμβασης και προεπισκόπηση 
αποτελεσμάτων στη φυσιολογία και λειτουργία  

 εξατομικευμένα μοντέλα για σχεδιασμό επέμβασης 

 ορθοπαιδική 

 αρθροπλαστική 

 γναθοχειρουργική 

 ... 

 μοντέλα με πρόσθετη προσομοίωση χειρουργικών εργαλείων 
για προσομοίωση επέμβασης 
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περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας 

 σύνολο τεχνικών και συσκευών που επιτρέπει την δημιουργία 
ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος που δίνει την αίσθηση του 
πραγματικού  

 ο χρήστης μπορεί να κινηθεί και να αλληλεπιδράσει με τον 
προσομοιωμένο κόσμο σα να είναι πραγματικά μέρος του 

 βάση αποτελεί το μοντέλο του ασθενούς που συνδυάζεται με 
μοντέλο του χειρουργικού πεδίου  

 η αλληλεπίδραση βασίζεται σε ακοή, όραση και θέση 
σώματος, ενώ αναπτύσσονται απτικές συσκευές και  
(σε ερευνητικό επίπεδο) αλληλεπίδραση μέσω όσφρησης   
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περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας 

 ειδικό κράνος για παρουσίαση 3D 
περιβάλλοντος σε όλες τις 
διευθύνσεις 

 γάντια για απτική συσκευή 

 αισθητήρες για εντοπισμό θέσης 
σώματος και εργαλείων 

 άλλες συσκευές αλληλεπίδρασης 

 



περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας 

 απλή μορφή  

 παρουσίαση 3D περιβάλλοντος σε οθόνη υπολογιστή 

 αλληλεπίδραση με συμβατικά μέσα (ποντίκι/πληκτρολόγιο) 

 αλληλεπίδραση με απτικές συσκευές 

 προηγμένες εφαρμογές  

 τεχνικές συνεχούς αλληλεπίδρασης  
(με προηγμένες συσκευές αλληλεπίδρασης με το 
περιβάλλον, όπως γάντια, κλπ) 

 τεχνικές περιβάλλοντος εμβύθισης  
(με προηγμένες συσκευές για την αναπαράσταση του 
περιβάλλοντος, όπως ειδικό κράνος, αλληλεπίδραση μέσω 
όσφρησης, κλπ) 
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περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας 

εφαρμογές  

 σχεδιασμό επέμβασης 

 εκπαίδευση, άσκηση και αξιολόγηση 

 έρευνα και βελτίωση χειρουργικών εργαλείων και τεχνικών   

παραδείγματα: 

 χολοκυστεκτομή (1993 – πρώτη εφαρμογή) 

 χειρουργική ήπατος 

 νευροχειρουργική  

 πλαστική χειρουργική μαστού 

 κρανιοπροσωπική, αρθροσκοπική, οφθαλμολογική, 
λαπαροσκοπική χειρουργική 



http://www.simcen.org/VME%20Lab/projects/texturemapping/index.html  

 αίσθηση μηχανικής ανάδρασης  

 αναπαράσταση υφής σε υπολογιστικές 

προσομοιώσεις 
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KAST – προσομοίωση 
αρθροπλαστικής  

Mabrey (2010) 



αρχεία ιατρικών περιστατικών 

 ψηφιακές βάσεις με μεγάλο αριθμό περιστατικών  

 αληθινά περιστατικά 

 προσομοίωση περιστατικών 

 ταξινόμηση κατά σύστημα & παθολογία 

 τρόποι παρουσίασης 

 απλή παρουσίαση ως γνωστά 

 παρουσίαση περιστατικών ως άγνωστα 

 μεθοδική προβολή του πολύμορφου περιεχομένου 

 κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, κλπ 

 δυναμική οργάνωση και εναλλακτική παρουσίαση 



αρχεία ιατρικών περιστατικών 

χαρακτηριστικά: 

 δυναμική προσθήκη & 
ενημέρωση από πολλούς 
ειδικούς 

 δυναμική οργάνωση & αναζήτηση 
διδακτικού υλικού 

 δυνατότητα σχολιασμού 

 μηχανισμοί αυτοαξιολόγησης 
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τρόπος διάθεσης: 

 ανοικτή πρόσβαση  
από το διαδίκτυο 

 ελεγχόμενη πρόσβαση σε 
ενδοδίκτυο σχολής ή 
νοσοκομείου – άμεση 
σύνδεση με PACS και 
άλλα νοσοκομειακά 
συστήματα 

 







εικονικοί ασθενείς  

 εικονικοί ασθενείς – virtual patients  

 διαδραστικές προσομοιώσεις ασθενών 

 εκπαίδευση σε κλινικέ δεξιότητες, διάγνωση, θεραπεία   













εκπαιδευτικό υλικό 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 54 



βασική συμβολή  

να διαθέσει 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    

 

αναζήτηση και ανταλλαγή μέσω 
διαδικτύου 



εφαρμογή μιας νέας ιδέας … 
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Ιταλία – 2001 

Αμερική - 1895 



βασική 
επικοινωνία  

δημοσίευση 
παρουσίαση 
πληροφόρηση 

διασύνδεση 
πρόσβαση σε 
υπηρεσίες 

συμμετοχή 
συνεργασία 
το δίκτυο των 
ανθρώπων 

σύνδεση με 
βάση τη 
σημασία 
το δίκτυο 
των 
δεδομένων 

η εξέλιξη  
στο διαδίκτυο 

email 

TCP/IP 

HTTP 
HTML 

dynamic HTML 
XML/SOAP 
web services 

web services 
Ajax 
…   

ontologies 
linked data 

… 

web pages 

web-based 
access to 
programs  

web 2.0 

web3.0 



υποστήριξη ιατρικής εκπαίδευσης 

 simulations of physiological or biological process 

 (simulations of) clinical cases  

 virtual reality and the virtual patient 

 video and sound recordings of lectures 
 

 integrated environments for management  
of the (formal) learning process 

 support for active learning and apprenticeship  

 tools and platforms for  
storing and indexing resources  

58 Beux (2007) 

συμβ
ατικό υλικό/διαδικασίες 

ολοκληρω
μένη υπ

οστήριξη  
νέες διαδικασίες  
εναλλακτικό υλικό 



Αναμόρφωση ΠΠΣ στο ΔΠΘ 

 τίτλος: Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ 

 πρόγραμμα: 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://eclass.duth.gr/ 

 

 

  

ηλεκτρονικός μαυροπίνακας    

59  προπτυχιακά 
μαθήματα  

2  μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών 

> 20 μεταπτυχιακά 
μαθήματα, σεμινάρια, 
διδακτικά 
προβλήματα, κλπ Learning Management System 

(LMS)  
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learning management system 

ηλεκτρονικός χώρος συνεργασίας διδασκόντων & 
φοιτητών για εκπαιδευτικά θέματα 

 πλήρης οργάνωση μαθήματος  

 δημοσίευση πολύμορφου εκπαιδευτικού υλικού 

 μαθήματα και αρχεία περιστατικών 

 μηχανισμοί αυτo- και ετερο-αξιολόγησης  

 γενική ενημέρωση και επικοινωνία διδασκόντων-φοιτητών 

 δυνατότητα για πληθώρα δυναμικών δραστηριοτήτων  

 .... 





όμως…  

εξίσου σημαντική είναι και η καθοδήγηση του εξειδικευμένου 

εμπειρογνώμονα στην αντιμετώπιση  

πραγματικών κλινικών προβλημάτων!  

επομένως, πρέπει να υποστηρίξουμε: 

 καθοδήγηση φοιτητών από μακριά σε  

συνεδρίες ενεργού μάθησης  

 συνεργασία γεωγραφικά απομακρυσμένων εμπειρογνωμόνων 

για την ανάπτυξη και υποστήριξη ενεργούς μάθησης 

 καταγραφή και αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών κατά 

την απόκτηση δεξιοτήτων μέσω ενεργού μάθησης  



problem based learning (PBL) 

PBL:  ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενεργού 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) 

 

 



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 



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  

 



DICOM standard 

 

 πιλοτική εφαρμογή 

στο ΠΟΜΕΣΙΠ – 

ΑΠΘ 

 3 εκπαιδευτές από 

διαφορετικούς 

φορείς 

 ομάδα 7 φοιτητών 

 



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  



Αρχές Επιστήμης 

Υπολογιστών  

(η έννοια του αλγόριθμου) 

 ανάπτυξη από 2 

εκπαιδευτές  

 για πρωτοετείς  

φοιτητές ΔΠΘ 

 4 ομάδες  

από 5 εκπαιδευόμενους 



τρέχουσα κατάσταση 

δημιουργία διδακτικών προβλημάτων στην παθολογία 

 μια πάθηση, πολλές ειδικότητες (πρωτοπαθής 
αμυλοείδωση) 

 επαναενεργοποίηση ή επαναλοίμωξη? (φυματίωση) 

 δωρεά μυελού των οστών 

 οι προοπτικές ενός αιματολόγου μετά την ειδικότητα 

 συστηματική αγγειίτιδα – πνευμονο-νεφρικό σύνδρομο 

 ...  

 



περιγραφή προβλήματος 

Τίτλος 

Κύριος Συγγραφέας 

Άλλοι συνεργάτες 

Θεματική Περιοχή 

Εκπαιδευτικό Πλαίσιο 

Λέξεις Κλειδιά 

Χρόνος Ανάπτυξης, 

Μελέτης & Στάδια 

Σύνοψη 

Ημερομηνία 

Κύκλος Ζωής 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι  

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Πρόβλημα 

Οδηγίες για την καθοδήγηση της 

συζήτησης με τους εκπαιδευόμενους 

Προσφερόμενο Διδακτικό Υλικό 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία και Πηγές 

Αξιολόγηση 



ξαναχρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό 

 με δεδομένo τον απαιτούμενο κόπο για τη δημιουργία  

εξειδικευμένου, state-of-the-art  

εκπαιδευτικού περιεχομένου στην ιατρική  

είναι επιτακτική ανάγκη να μπορούμε εύκολα και ελεύθερα  

 να ανταλλάξουμε  

 να εμπλουτίσουμε 

 να ξαναχρησιμοποιήσουμε    

εκπαιδευτικό υλικό μέσα στην ιατρική εκπαιδευτική κοινότητα 
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τι σημαίνει “εκπαιδευτικό υλικό”  

κάθε είδους  

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 

 

 

 

 

εκπαιδευτικό/μαθησιακό 

αντικείμενο 
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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 
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η ιδέα του IntraMEDnet 

 κάθε Ιατρική Σχολή αναπτύσσει αυτόνομα, 
εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα σε 
επιστημονικά θέματα αιχμής  

 κάθε Ιατρική Σχολή δημοσιεύει τα δικά της 
εκπαιδευτικά αντικείμενα στο δικό της 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 

Ε. Καλδούδη  80 



ΔΠΘ 

Παν. Κύπρου 
ΑΠΘ 

Παν. Νάπολης 

Παν. Πάτρας 

μεμονωμένες συλλογές 
περιεχομένου και 

‘χειροκίνητη’   αναζήτηση & 
ανάκληση περιεχομένου 

81 
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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: Παν. Κύπρου,  

 συμμετοχή: ΔΠΘ, ΑΠΘ, Παν. Πάτρας, Παν. Νάπολης 
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Ε. Καλδούδη - ΔΠΘ 

Παν. Νάπολης ΔΠΘ 

ΑΠΘ 
Παν. 

Πάτρας 

Παν. Κύπρου 

πρώτη προσπάθεια για 

αυτοματοποίηση ανταλλαγής 

μέσω moodle networks 

WideMEDnet 

moodle 

moodle moodle 

moodle moodle 



WideMEDnet 

ωστόσο... 

 η προσέγγιση δεν γενικεύεται εύκολα μια και  

 όλοι οι φορείς πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο LMS 

(moodle - ένα από δεκάδες παρόμοια συστήματα 

διαδικτυακής υποστήριξης εκπαιδευτικής διαδικασίας) 

 απαιτείται συμφωνία και υποστήριξη σε επίπεδο τεχνικής 

διαχείρισης των φορέων 

 οι μηχανισμοί αναζήτησης δεν είναι επαρκείς, μια και 

βασίζονται σε συγκεκριμένο περιβάλλον (moodle) που έχει 

στόχο κυρίως την οργάνωση μαθήματος και όχι ανταλλαγή 

υλικού 
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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  

 ΕΥ για το ΔΠΘ: E. Kαλδούδη  
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Luxemburg, 26/02/2009 86 

mEducator Partners 

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 στοχευμένα 

ανταλλάσσει  

περιεχόμενο 

στο νέο συμμετοχικό διαδίκτυο 

federated 

architecture 
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ένας παραλληλισμός 

αναζήτηση πληροφορίας – βιβλιογραφίας 

(1) συμβατικά:  

 ειδικός (βιβλιοθηκάριος)  

συμβουλεύει και καθοδηγεί  

την αναζήτηση  

 

h
ttp://w

w
w
.a

ts.soton.a
c.uk

/m
a
ilsh

ots/m
a
ilsh

otjpe
gs/se

a
rch

lib
a
clia

ise
.gif
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ένας παραλληλισμός 

αναζήτηση πληροφορίας – βιβλιογραφίας 

(2) επανάσταση του web: πρώτη προσέγγιση με  

υποστήριξη της εκπαίδευσης μέσω δικτυωμένων LMS 

 ο κάθε ενδιαφερόμενος  
ψάχνει μόνος του  

 ο ειδικός απομακρύνεται  

 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 (= συνεργατικό & συμμετοχικό web):  

 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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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ορθοπαιδικής Κλινικής – ΔΠΘ 
– 9/2/2011 

92 Ε. Καλδούδη 



Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ορθοπαιδικής Κλινικής – ΔΠΘ 
– 9/2/2011 

93 Ε. Καλδούδη 
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(διαδικτυακά) κοινωνικά δίκτυα 

ιστοχώροι που υποστηρίζουν τη δημιουργία ομάδων  
ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα   

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

 τα μέλη του δικτύου επικοινωνούν, σχολιάζουν, και 
αλληλεπιδρούν με πολλούς τρόπους  

 η εξέλιξη του κοινωνικού δικτύου είναι δυναμική 

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

 παραδείγματα: facebook, delicious, biomedexperts, … 
95 



εφαρμόζοντας την ιδέα στην ιατρική εκπαίδευση 

     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:  

 με έμφαση στην ιστορία της χρήσης και της 
αναπροσαρμογής του αντικειμένου = ‘γενεαλογικό δένδρο’  

96 

http://galinos.med.duth.gr:81/elgg/
http://galinos.med.duth.gr:81/elgg/
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ετικ. 
1 

ετικ. 
4 

ετικ. 
2 

ετικ. 
3 

ετικ. 
5 

ετικ. 
6 

ετικ. 
8 

ετικ. 
7 

ΜΑ 
4 

αναπροσαρμόστηκε/
χρησιμοποιήθηκε 

σε  

αναπροσαρμόστηκε
/χρησιμοποιήθηκε 

σε ... 

αναπροσαρμόστηκε
/χρησιμοποιήθηκε 

σε ... 

ΜΑ 
3 ΜΑ 2 

ΜΑ 
1 

ΜΑ 
6 ΜΑ 

5 

ΜΑ 
7 

ΜΑ 
8 

άνθρωποι 

εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο 

πεδία-
ετικέτες 



επιπλέον λειτουργικότητα 

 μηχανισμοί 
αναζήτησης 

 δυνατότητα 
σχολιασμού & 
αξιολόγησης 

 γεωγραφική 
αναπαράσταση 
αντικειμένων 

 διαχείριση 
πνευματικών 
δικαιωμάτων 

 ...  
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περιεχόμενο στο metamorphosis  

εκπαιδευτικά αντικείμενα και χρήστες στο MetaMorphosis,  
 

 86 χρήστες 

 348 εκπαιδευτικά αντικείμενα 

 80 αναπροσαρμοσμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα 
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the web 

Linked Data 

MetaMorphosis 

κοινωνική δικτύωση 

διασύνδεση & ολοκλήρωση δεδομένων & υπηρεσιών 

exploratory 
search 

linked 
services 

ΜetaMorphosis 
RDF store 

… 

εκπαιδευτικό υλικό 

LMS LMS LMS 

web 
service 

web 
service 

SciNode 



MetaMorphosis 

αναπτύσσεται από  

το Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ 

σε συνεργασία με  

Open University, UK 

 University of Catania, IT 

 

& the mEducator consortium 



κοινωνική δικτύωση εκπαιδευτικού υλικού 

 

η σύνθετη αλληλεπίδραση  
ατόμων και εκπαιδευτικού περιεχομένου  

στο διπλό ‘κοινωνικό’ δίκτυο  

μπορεί τελικά να δημιουργήσει,  
έναν  αναδυόμενο, συλλογικό δάσκαλο 
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