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Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου (ΨΕΠ) 



Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο  

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία 

 

 

 
http://ebooks.edu.gr/  

http://ebooks.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/


Αποθετήρια Ψηφιακού Περιεχομένου 
«Φωτόδεντρο» 

 Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 



Περιέχει ΜΑ των εμπλουτισμένων διαδραστικών 
σχολικών βιβλίων, συλλογές με επιλεγμένα 
αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
διαφόρων δράσεων του ΥΠΟΠΑΙΘ ή άλλων φορέων 
 



• 700 μικρής διάρκειας βίντεο της 
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης  όπως αυτά 
τμηματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Έργου EduTubePlus  

• 24 δεκάλεπτα εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ από 
8 χώρες και 35 βίντεο μαθητών που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου 
Energy Bits 

• διακριθέντα βίντεο μαθητών σε ποικίλους 
διαγωνισμούς 
 



το Αποθετήριο για την υποστήριξη ψηφιακού υλικού 
εκπαιδευτικών και χρηστών όπου οι εκ/κοί 
αναρτούν τα δικά τους ΜΑ, αξιολογούν, αναζητούν 

άλλων  
  

http://photodentro.edu.gr/ugc/ 



 
το Αποθετήριο για ανάρτηση και αναζήτηση 
ανοικτών εκπαιδευτικών πρακτικές αξιοποίησης 
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου 

http://photodentro.edu.gr/oep/ 



το αποθετήριο που 
φιλοξενεί εκπαιδευτικά 
λογισμικά και εκπαιδευτικά 
πακέτα με εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για τοπική 
μεταφόρτωση 

το αποθετήριο εξωτερικών 
πηγών 

Σε φάση ανάπτυξης  



Υπηρεσίες προσβασιμότητας 



• LEARNING RESOURCE EXCHANGE (LRE) 
European Schoolnet με την υποστήριξη των 
συμμετεχόντων Υπουργείων Παιδείας και 
ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οικοδομεί μια υπηρεσία για ανταλλαγή 
μαθησιακών πηγών για σχολεία και επιτρέπει 
στους εκπαιδευτικούς και μαθητές να έχουν 
πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

 

Άλλες πηγές ψηφιακού εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 



• Open Discovery Space (ODS) αποτελεί μια 
συντονισμένη πανευρωπαϊκή προσπάθεια με 
στόχο την ενθάρρυνση και υποστήριξη των 
σχολείων της Ευρώπης στην αξιοποίηση 
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στη διδακτική 
πράξη - πολύγλωσση πύλη – Φωτόδεντρο 



• EUROPEANA Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για τον 
πολιτισμό της Ευρώπης  (Κείμενα, Εικόνες, 
Βίντεο, Ήχος, 3D) διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 



• KHAN ACADEMY μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
- βίντεο στα ελληνικά (Μαθηματικά, Φυσική, 
Αστρονομία) πρωτότυπα αγγλικά βίντεο με 
υπότιτλους 



• «ΠΡΩΤΕΑΣ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Αποθετήριο με σενάρια για τη διδασκαλία 
των γλωσσικών μαθημάτων 



Δικτυακός κόμβος i-participate.gr  



Οι εκπαιδευτικοί  

• συμμετέχουν με τη δημιουργία δικού τους 
ψηφιακού υλικού 

• υποβάλλουν τις δικές τους ανοικτές πρακτικές 

• αναζητούν και αξιοποιούν ψηφιακό υλικό άλλων 
εκπαιδευτικών 

• αναζητούν και αξιοποιούν ανοικτές πρακτικές 
άλλων εκπαιδευτικών  

  
 



• Το ψηφιακό υλικό και οι ανοικτές εκπαιδευτικές 
πρακτικές διατίθενται ελεύθερα με την άδεια 
Creative Commons CCBY-NC-SA 

 

Μη χρήση: 

 Παράνομου, Ακατάλληλου, Υβριστικού 
περιεχομένου 

 Διαφημιστικού ή άλλου εμπορικού περιεχομένου 

 Συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους ή 
πόρους 

 

 

 



Κίνητρα συμμετοχής για τις ανοιχτές 
εκπαιδευτικές πρακτικές 



Κριτήρια Αξιολόγησης Ανοικτής Πρακτικής 

 

• Εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών 
/ μεθόδων  

•  Αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

• Επίτευξη στόχων προγραμμάτων σπουδών  

• Στόχευση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου 
αιώνα 

• Αποτελέσματα/αντίκτυπος 

 



Βιωσιμότητα δράσης 

• Συνεργασία μακροπρόθεσμης διάρκειας 

 

• Οικοδόμηση δεξαμενής ανοικτών πρακτικών στον 
δικτυακό κόμβο «Συμμετέχω»  

 

• Εμπλουτισμός του Φωτόδεντρου e-yliko Χρηστών 

  

• Υποστήριξη του δικτύου στο πλαίσιο της 
λειτουργίας των υπηρεσιών για το Ψηφιακό 
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του Ψηφιακού 
Σχολείου του ΥΠΟΠΑΙΘ 

 

 



 
Σας ευχαριστώ πολύ!  

Ειρήνη Τζοβλά 

irinit@sch.gr 


