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Αριστεία στην 
Ανώτατη 

Εκπαίδευση 

8/3/2013 



Αριστεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

 Βιοντίζελ 2ης Γενιάς Από Τηγανέλαια,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης.  
 

 Εικονική Δίκη Ρωμαϊκού Δικαίου, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
 

 Touring Machine: Προσωπικός Ηλεκτρονικός Ξεναγός, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
 

 Fun in Numbers (FinN): Παιχνίδια εν τη ενώσει, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
 

 Άγρια Μύρτιλλα : Ένα φρούτο που βοηθά τη μνήμη, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 

 Ολιστικές Μέθοδοι για τη Σχεδίαση και Ασφάλεια Πλοίων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
 

 Σχεδίαση και Κατασκευή Πρωτότυπων Ηλεκτρικών Οχημάτων,  Πολυτεχνείο Κρήτης 
 

  Νανοτεχνολογία στη μάχη για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα,  Πανεπιστήμιο Κρήτης.   
 

 CLEANMAG®: Μαγνητική μέθοδος αντιμετώπισης της θαλάσσιας πετρελαϊκής ρύπανσης,  
ΤΕΙ Πειραιά.  
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Energy bits, the 
series 

8/3/2013 

Παρασκευή 10:15πμ 

Σάββατο 12:15μμ 

 



Energy bits, 
the series 
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Energy bits – η ελληνική συμμετοχή 

8/3/2013 
Webinar "Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 

και η ψηφιακή της μετάβαση" 



Ψηφιακή 
μετάβαση 

8/3/2013 



Εποχή της Πληροφορίας μιας Δικτυωμένης Κοινωνίας  
(The rise of the Networked Society - Castells, 1996) 
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Τεχνολογίες και παιδαγωγικές μέθοδοι 

8/3/2013 

Γνωστικός  

Συμπεριφορισμός 

• 1-1 επικοινωνία 

• Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης: 

• Έντυπα,  ράδιο, TV 

Εποικοδομισμός 

• Ν-Ν επικοινωνία 

• Συνδιάσκεψη 

• ήχος, video και Web 

 

Κοννεκτιβισμός  

• Web 2.0 

• Κοινωνικά δίκτυα 

 



Τα νέα χαρακτηριστικά  
 του Web 2.0 

 Ο Ιστός χρησιμοποιείται σαν πλατφόρμα δημιουργίας, 
επαναπροσδιορισμού και μοιράσματος του 
περιεχομένου - cloud computing.  

 

 Έμφαση  

 ανοικτότητα και διάδραση  

 στο περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης και  

 στη συνεργατική προσπάθεια 
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8/3/2013 

    Στην εκπαίδευση έχει 
οριοθετηθεί ένας νέος χώρος 
που αξιοποιεί τόσο τεχνολογίες 
και  εφαρμογές του Web 2.0, 
όσο και τις δυναμικές ιδέες και 
αξίες του δηλ. τη συνεργασία, 
τον διάλογο, τη συμμετοχή, το 
μοίρασμα και την ανοικτότητα, 
με αποτελεσματικές διδακτικές 
παρεμβάσεις και επιτυχημένα 
μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

 

 

 

Εκπαίδευση 2.0 

Webinar "Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση και η ψηφιακή της μετάβαση" 



Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση περνά στην ψηφιακή και δικτυωμένη εποχή, 

αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη σύνδεση του σχολείου με το μαθητή 

δημιουργό, ερευνητή, πολίτη του κόσμου.  

 

Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οπτικοακουστικής παιδείας, δίνει τη 

δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα να συνεργαστεί και να δημιουργήσει 

περιεχόμενο αξιοποιώντας τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά βίντεο και νέο 

τεκμηριωμένο περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή. 

 

Στόχος μας είναι να επανασυνδεθεί η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση με το 

νεανικό κοινό μεταβαίνοντας από τα παραδοσιακά μέσα στην ψηφιακή και 

δικτυωμένη εποχή, όπου ο καθένας γίνεται Μέσο.  

 

 

 

 

Webinar "Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση και η ψηφιακή της μετάβαση" 

WE, THE MEDIA 

8/3/2013 



www.edutv.gr 
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http://www.edutv.gr/


Videos on demand, streaming  350 

Θεματικές κατηγορίες Δευτεροβάθμιας 
(Περιβάλλον, Διαπολιτισμικότητα, Επιστήμη-
Τεχνολογία, Τέχνη, μαθητικές δημιουργίες) 

20 

Θεματικές κατηγορίες Πρωτοβάθμιας 
(Γλώσσα,  Φυσική-Επιστήμες, Οικολογία, Ιστορία,  
Μαθηματικά) 

11 

Υποτιτλισμένες 42 

Περιεχόμενο www.edutv.gr 

8/3/2013 



Επιστήμη και τεχνολογία 

8/3/2013 



περιβαλλοντική εκπάιδευση 

8/3/2013 
Webinar "Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 

και η ψηφιακή της μετάβαση" 



Παρουσία σε 
άλλες 

πλατφόρμες 
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Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0  
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www.i-create.gr 

8/3/2013 

✓Έμφαση στη μαθητική δημιουργικότητα  (UGC)  προσφέροντας το 

περιβάλλον για να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν τα δικά τους 

πολυμεσικά projects. 

✓ Διάλογος, ψηφοφορίες και μοίρασμα συμβαίνουν γύρω από τα video.  

✓ Διασυνδεδεμένη με τα κοινωνικά δίκτυα. 

Ανοιχτή πλατφόρμα δικτύωσης, συνεργασίας & συνδημιουργίας 
 



Η πλατφόρμα i-create Η i-create σήμερα 

8/3/2013 

http://www.i-create.gr/


100 χρόνια μετά… 

8/3/2013 

http://www.i-create.gr/


100 χρόνια 
μετά… 

8/3/2013 
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αφίσες 

190 σχολεία    

 

 90 videos  

 27 blogs 

 73 αφίσες 

 

8/3/2013 Webinar "Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση και η ψηφιακή της μετάβαση" 



blogs 

8/3/2013 
Webinar "Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 

και η ψηφιακή της μετάβαση" 



videos 

8/3/2013 



 

376  

έργα-

συμμετοχές 

 

«Τρέφομαι μεσογειακά, ζω καλύτερα»  

 



Ένα γράμμα, μια ιστορία 
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Ένα Παιχνίδι είναι, Οχι Πόλεμος  -  Βάλε γκολ στη Βία 
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http://www.i-create.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=697&Itemid=93&lang=el
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School Lab: επικοινωνία της επιστήμης 

 

8/3/2013 



Webinar "Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 

και η ψηφιακή της μετάβαση" 

Συμμετέχοντας 

στην  

i-create 

8/3/2013 
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Σχολιάζοντας 

στην   

i-create 

8/3/2013 
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Αξιολογώντας 

στην 

i-create 

8/3/2013 



Webinar "Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 

και η ψηφιακή της μετάβαση" 
8/3/2013 

Αξιολογώντας 

στην 

i-create 



διαδίδοντας στα 

κοινωνικά δίκτυα 

8/3/2013 



Mentoring στην   

i-create 

8/3/2013 



Μέρος του οικοσυστήματος των κοινωνικών δικτύων 

8/3/2013 



Ευρωπαϊκά έργα 

8/3/2013 



MEDEAnet project 
www.medeanet.eu 
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8/3/2013 
Webinar "Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 

και η ψηφιακή της μετάβαση" 

www.energybits.eu 
 

http://www.energybits.eu/


 27 ντοκυμαντέρ 
 Εκπαιδευτικό παιχνίδι 
 Διαδραστικό ντοκυμαντέρ 
 Διαγωνισμός video 

www.energybits.eu 
 

8/3/2013 

http://www.energybits.eu/


Αναπτυξιακή στρατηγική  
"Ευρώπη 2020" 

• Κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας 

• Ενεργειακή Απόδοση  

• Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση 

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
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http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm


8/3/2013 



Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό! 

“Βιώσιμες ενεργειακές ιδέες:  
και τώρα ο λόγος σε σας!”  

 
 Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό! 

www.ebitsvideo.com 

 8/3/2013 

http://www.ebitsvideo.com/


Ενημερωθείτε και εμπνευστείτε παίζοντας με το εκπαιδευτικό παιχνίδι  

http://www.2020energy.eu/game 
 

8/3/2013 

http://www.2020energy.eu/game
http://www.2020energy.eu/game


Παιδαγωγική 
αξιοποίηση βίντεο 

8/3/2013 



Στις εισαγωγικές δραστηριότητες:  

για να εμπλέξουν, να υποκινήσουν και να παρακινήσουν τους  μαθητές. 

 

Παρατήρηση: 

για να διευκολύνουν τις δεξιότητες επικέντρωσης της παρατήρησης. 

 

Πρόβλεψη, παρατήρηση, αξιολόγηση  

 

Συναισθηματική εμπλοκή: 

για να ενθαρρύνουν ή διευκολύνουν την ενσυναίσθηση και τη 
συναισθηματική εμπλοκή του μαθητή 
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   Αξιοποίηση στις εισαγωγικές δραστηριότητες 

 1. Ερέθισμα  (που θα κεντρίσει την προσοχή)  

με οποιαδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα:  

 

• Σοκ  - έκπληξη - απόλαυση  

• Δημιουργία μιας αίσθησης σασπένς - αβεβαιότητας  

• Παρουσίαση ενός  προβλήματος ή  ζητήματος  προς επίλυση  (χωρίς τη λύση του, σε αυτή τη 
φάση) 

 

 

 

2. Ορόσημο 

  

• Εισαγωγή ή πλήρη αναφορά στη θεματική ενότητα  

• Ώθηση στην εστίαση ενός θέματος:  δηλ. τι να ψάξει κανείς,  πού να επικεντρωθεί στο υπόλοιπο 
του βίντεο ή του θέματος  

• Παροχή  μιας λογικής, ενός σκεπτικού για ένα θέμα - π.χ. γιατί μελετάμε αυτό το θέμα;  
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παρατήρηση 

Πλούσιο οπτικό ή ακουστικό περιεχόμενο που θα μπορούσαν οι μαθητές να 
κληθούν να προσδιορίσουν, να επισημάνουν : 

 

• Υλικό που παρουσιάζει άλλες εποχές ή πολιτισμούς 

• Ιδιαίτερης γεωγραφικής σημασίας (πχ. τόποι, αξιοθέατα, γεγονότα, 
φεστιβάλ κλπ) 

• Ο κόσμος γύρω μας: φυσική ιστορία, Ο πλανήτης 

• Δυνατή οπτική αναπαράσταση (πχ. έργα τέχνης, χάρτες, αντικείμενα) 

• Διδακτικά (πώς κάνω διάφορα πράγματα), μαγειρική, sports, τεχνική, χρήση 
λογισμικού, εκμάθηση γλώσσας 

• Επεξήγηση δυναμικών φαινομένων 
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8/3/2013 
Webinar "Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 

και η ψηφιακή της μετάβαση" 



Πρόβλεψη, παρατήρηση, αξιολόγηση  

 

 

 

     Το βίντεο μπορεί να διακοπεί σε κάποιο σημείο, όπου οι 
μαθητές θα κληθούν να προβλέψουν τι θα συμβεί μετά. 

 

      Ενθάρρυνση των μαθητών να αναλογιστούν τι θα συνέβαινε 
αν αυτό συνεχιζόταν στο μέλλον. 

 

     Ερμηνεία: ζητούν από τον μαθητή να εξηγήσει τι θα συμβεί: 
πχ. δεν είναι ολοφάνερο  που αναφέρεται το περιεχόμενο ή η 
ιστορία 
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Περιβάλλοντα μάθησης του σημερινού σχολείου 

Το Διεθνές Γραφείο της Εκπαίδευσης της Unesco (2002) 
προτείνει τρεις αρχές που αναγνωρίζονται ευρέως ως η 
βάση πάνω στην οποία οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
σχεδιάζουν τα περιβάλλοντα μάθησης του σημερινού 
σχολείου: 

 

• περιβάλλοντα μάθησης που ενθαρρύνουν τους μαθητές να 
μαθαίνουν ενεργητικά,  

• να συνεργάζονται με άλλους μαθητές και  

• να χρησιμοποιούν δραστηριότητες που έχουν νόημα. 

8/3/2013 
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School – Lab, 2013 

8/3/2013 
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Webinar "Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση και η ψηφιακή της μετάβαση" 

 

 

www.edutv.gr 

 

www.i-create.gr 

 

www.medeanet.eu 

 

www.medea-awards.eu 

 

Ευχαριστώ!   
 
             edutv@minedu.gov.gr 
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Η μάθηση απαιτεί την ενεργό  και εποικοδομητική 
συμμετοχή του μαθητή 
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Παιδαγωγικό πλαίσιο 

Bloom’s taxonomy  
revised Bloom’s taxonomy  

8/3/2013 
Webinar "Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 

και η ψηφιακή της μετάβαση" 


