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ιατρική εκπαίδευση σήμερα

 πλούσια προγράμματα προπτυχιακών σπουδών ιατρικής, με 

ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές

 απαιτήσεις για εναρμόνιση ιατρικών σπουδών, 

στη χώρα αλλά και διεθνώς 

 ανάγκη για μετάβαση από τη διδασκαλία 

στην ενεργό  μάθηση

 απαίτηση για συνεχή εκπαίδευση 

έξω και πέρα από το πανεπιστήμιο    

 ραγδαία και συνεχής παραγωγή νέας γνώσης 

στις βιολογικές και ιατρικές επιστήμες



ανοικτά ερωτήματα 

 πώς παρακολουθώ άμεσα τα άλλα προγράμματα, 

όπως αυτά αναμορφώνονται συνεχώς ακολουθώντας τις επιταγές 

της γοργά εξελισσόμενης έρευνας και γνώσης

 πώς διατηρώ ένα εύκολα συγκρίσιμο σύστημα 

προγραμμάτων και πτυχίων

 πώς εφαρμόζω ‘νέες’ εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας 

(ενεργός συμμετοχική μάθηση, με βάση το πρόβλημα, …) 

 πώς εμπλουτίζω την εκπαίδευση και 

διατηρώ την κατάρτιση και μετά το πτυχίο 



απαντήσεις μέσα από …. 

 πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

 δράσεις ενημέρωσης, διαβούλευσης, σύγκλισης 

 κινητικότητα διδακτικού προσωπικού και φοιτητών 

 χρηματοδότηση

 αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικτύου



νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση

 γενικότερη εξέλιξη της εκπαίδευσης 
από “διδασκαλία” στη “μάθηση”

 ενεργός υποστήριξη και χρηματοδότηση
σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο

 από την κοινωνία της πληροφορίας (μαζική αναζήτηση πληροφορίας), 
στην κοινωνία της γνώσης (γνωστική πρόοδος και προσωπική 
συμμετοχή)

 European Council, Brussels 2008 
5η ελευθερία = διακίνηση γνώσης 

(+ανθρώπου, κεφαλαίων, υπηρεσιών, αγαθών)

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



τεχνολογία στην ιατρική εκπαίδευση

1η γενιά 

 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 

 οργάνωση προγραμμάτων σπουδών 

 εναρμόνιση εκπαιδευτικής διαδικασίας παγκοσμίως

 δημιουργία συνεργατικών, συμμετοχικών, εξατομικευμένων 
εκπαιδευτικών εμπειριών

 υποστήριξη της (εικονικής) κινητικότητας διδασκόντων και φοιτητών 

E. Kaldoudi, et al, Journal for Quality of Life Research, vol. 2(1), pp. 33-37, 2004.



οργάνωση προγράμματος σπουδών

διαδικτυακά συστήματα διαχείρισης μαθημάτων 

(Learning Management Systems – LMS)

 οργάνωση του μαθήματος μέσα από εξειδικευμένο ιστοχώρο

 παροχή διδακτικού και εποπτικού υλικού, ανακοινώσεων, και 

πολυμεσικών διαδραστικών εφαρμογών, αλλά και διαδραστική

επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών 

τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα συστήματα στην Ελλάδα

 Open eClass, Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), βασισμένο στο  

Claroline, http://www.claroline.net/ 

 Moodle, https://moodle.org/  



on-line έρευνα για LMS Ιατρικής στην Ελλάδα

 επίσκεψη στις επίσημες ιστοσελίδες των 

LMS των Ελληνικών Πανεπιστημίων 

 στοιχεία μόνο από τις ιστοσελίδες, χωρίς

 επίσκεψη σε επιμέρους μαθήματα

 αντιστοίχηση μαθημάτων με τον οδηγό σπουδών 

 διαχωρισμός μαθημάτων σε προπτυχιακά και άλλα 



αποτελέσματα: διευθύνσεις

 ΕΚΠΑ: http://eclass.uoa.gr/modules/auth/listtomeis.php?fc=26

 ΑΠΘ: https://eclass.auth.gr//modules/auth/opencourses.php?fc=22

 ΔΠΘ:  https://eclass.duth.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=25

 Θεσσαλίας: http://eclass.uth.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=23

 Πάτρας: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=20

 Κρήτης: http://vml.med.uoc.gr/moodle/

 Ιωαννίνων: http://ecourse.uoi.gr/course/index.php?categoryid=10

http://eclass.uoa.gr/modules/auth/listtomeis.php?fc=26
https://eclass.auth.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=22
https://eclass.duth.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=25
http://eclass.uth.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=23
https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=20
http://vml.med.uoc.gr/moodle/
http://ecourse.uoi.gr/course/index.php?categoryid=10


αποτελέσματα: μαθήματα & σύστημα

 ΕΚΠΑ: 408 μαθήματα  (eclass)

 Πάτρας: 190 μαθήματα (eclass)

 Θεσσαλίας: 124 μαθήματα (eclass)

 ΔΠΘ: 83 μαθήματα (eclass)

 Ιωαννίνων: 56 μαθήματα (moodle)

 Κρήτης: 47 μαθήματα (moodle)

 ΑΠΘ: 42 (moodle) 



αποτελέσματα: μαθήματα & σύστημα
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εναρμόνιση προγραμμάτων σπουδών

 άμεση και ελεύθερη πρόσβαση 

σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό 

 εύρεση, επαναπροσαρμογή και ανταλλαγή 

εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού 

 ολοκληρωμένα διαδικτυακά μαθήματα



IntraMEDnet

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: ΔΠΘ, ΑΠΘ, Παν. Πάτρας, Παν. Κύπρου, Παν. Νάπολης



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

E. Kaldoudi, et al, The Journal on Information Technology in Healthcare, vol. 7(4), pp. 233–243, 2009
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IntraMEDnet goes … Wide(MEDnet)

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 

συμμετοχή: ΔΠΘ, ΑΠΘ, Παν. Πάτρας, Παν. Κύπρου, Παν. Νάπολης
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WideMEDnet

ωστόσο...

 η προσέγγιση δεν γενικεύεται εύκολα μια και 

 όλοι οι φορείς πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο LMS (moodle)

 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



Intra(Wide)MEDnet προχωρά παραπέρα… 

mEducator: Multi-type Content Repurposing and Sharing in Medical 

Education

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 (μεταξύ των οποίων ΑΠΘ & ΔΠΘ)



mEducator

ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, σχολιασμό, και επαναπροσαρμογή

όπου ο χρήστης 

δεν ασχολείται με την 

τεχνολογία, αλλά 

εύκολα και απλά

και στοχευμένα

ανταλλάσσει 

περιεχόμενο

στο νέο 

συμμετοχικό διαδίκτυο

web 2.0 & web 3.0



δίκτυο 
εκπαιδευτικών 
αντικειμένων

tag space 

repurposed 
to

repurposed 
to

οικογένειες 
εκπαιδευτικών 
αντικειμένων

resources’ 
tags 

persons’ 
tags 

δίκτυο 
εκπαιδευτών και 

φοιτητών

E. Kaldoudi, et al, IEEE Transactions on Information Technology in  Biomedicine, vol. 15(1), pp. 164-170, 2011



πιλοτική εφαρμογή: MetaMorphosis+
http://metamorphosis.med.duth.gr/

S. Dietze, E. Kaldoudi, et al, Journal of Universal Computer Science, vol.19(11), 1543-1569, 2013

http://metamorphosis.med.duth.gr/


ηλεκτρονικό σύγγραμμα 

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα  

http://www.kallipos.gr/

χρηματοδότηση 

97 ηλεκτρονικών συγγραμμάτων

στις Ιατρικές Επιστήμες & 

Επιστήμες Ζωής 

αναμένεται η ολοκλήρωση 

μέσα στο 2015  

http://www.kallipos.gr/


ΜΟΟCs: Massive Open Online Courses (2008, 2012)

διαδικτυακά μαθήματα που προσφέρονται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου

 (συνήθως) αυστηρή δομή και κανόνες παρακολούθησης

 ελεύθερη πρόσβαση αλλά και εμπορικά

 διαδραστική διδασκαλία και υλικό μέσω πολυμεσικών εφαρμογών, 

εργαλείων αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης, κοινωνική δικτύωση  

 πιστοποιητικά παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης

 παραδείγματα: 

 Stanford online

 edX: MIT, Harvard, Berkeley, Dartmouth, Mardid, et al

 Coursera: Maryland, Virginia, Stanford, Houston, Tokyo, Edinburgh

 Academic Earth: Berkeley, UCLA, Michigan, Oxford



https://class.stanford.edu/courses/Medicine/Sci-Write/

Scientific Writing in the Sciences

https://class.stanford.edu/courses/Medicine/Sci-Write/


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)



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 



PBL μέσω web 2.0

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

με βάση το moodle LMS

http://www.moodle.org 

E. Kaldoudi, et al. Proceedings of CBMS 2008, pp. 391-396

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


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 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

εμπειρία με web 2.0

θετική εντύπωση

προτίμηση για PBL

προτίμηση για PBL + κλασική

ευκολότερο από το αναμενόμενο

ενισχύει τη μάθηση

P. Antoniou, …E. Kaldoudi, Proceedings of the ICERI 2008



η προσπάθειά μας στο ΔΠΘ… 

να υποστηρίξουμε την εκπαιδευτική διαδικασία 

με συνέχεια στο χρόνο και τον χώρο 

 πρόσβαση στην εξειδικευμένη καθοδήγηση 

 πρόσβαση σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό 

 συνεργασία & συμμετοχή 

για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους 

μέσα από το διαδίκτυο 

 συμμετοχικό  web 2.0 

 σημασιολογικό  web 3.0 



συντονισμένη προσπάθεια … 

 στα πλαίσια του Γραφείου Ιατρικής Εκπαίδευσης 

 σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια από Ελλάδα και Ευρώπη

 Aγγλία: Open Univ., Bedfordshire Univ., Univ. of Coventry, Univ. of London 

 Λιθουανία: Kaunas Univ., Vilnius Univ. Hospital

 Γερμανία: Leibniz Univ. Hannover

 Φιλανδία: Univ. of Helsinki

 Γαλλία: Univ. of Nice 

 Ρουμανία: Univ. of Cluj-Napoca

 Βουλγαρία: Univ. Plovdiv

 Κύπρος: Παν. Κύπρου 

 Iταλία: Univ. of Catania & Univ. of Naples



σχετικές δημοσιεύσεις 

 4 κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους 

 8 άρθρα σε διεθνή περιοδικά 

 4 περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά 

 33 πλήρη άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων 

 5 περιλήψεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων 



ανταγωνιστική χρηματοδοτούμενη έρευνα

 CARRE: Personalized Patient Empowerment and Shared Decision 

Support for Cardiorenal Disease and Comorbidities, FP7-ICT, EU, 

3.200.000 € (2013-2016)

 mEducator: Multi-type Content Repurposing and Sharing in Medical 

Education, eContentplus, ΕU, 4.500.000€ (2009-2012) 

 WideMEDnet: A Mediterranean network for Higher and Continuing 

Medical Education Resources, INTERREG IΙΙ, EU, 481.000€ (2008)

 IntraMEDnet: A Mediterranean Research and Higher Education 

Intranet in Medical and Biological Sciences, ΙNTERREG III, EU, 

1.200.000€ (2006-2008)

 Αναμόρφωση ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 400.000€

(2003-2008)



συνοψίζοντας

χρήσιμες τεχνολογίες και προσεγγίσεις για τον επανασχεδιασμό, 

οργάνωση και εναρμόνιση προγραμμάτων σπουδών 

 πλήρη οργάνωση μαθημάτων στο διαδίκτυο

 διασύνδεση επιμέρους ιστοχώρων των Τμημάτων Ιατρικής 

σε ενιαίο εκπαιδευτικό δίκτυο

 ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες πιστοποιημένου υλικού 

(Κάλλιπος, MetaMorphosis+)

 τεχνικές ενεργούς μάθησης στο διαδίκτυο

για μαζική και εύκολη εφαρμογή

 MOOC για την ιατρική εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο 

και πιο πέρα???



ευχαριστώ! 

Ελένη Καλδούδη

Kaldoudi@med.duth.gr


