www.mitida.gr

Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα
Ιδιαίτερης αξίας
Διδακτικών Αντικειμένων

Ψηφιακή Συνεργατική Πλατφόρμα
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Σε μια εποχή που το ψηφιακό περιεχόμενο γίνεται
ολοένα και πιο σημαντικό στο χώρο της εκπαίδευσης,
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) καινοτομεί
δημιουργώντας τη διαδικτυακή πλατφόρμα με το
ακρωνύμιο ΜΗΤΙΔΑ (Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα
Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων).

“Η εκπαίδευση είναι
σαν την εύφορη γη,
φέρνει πάντα πλούτο.”
Σωκράτης, 469 -399 π.Χ.

Τι είναι η ΜΗΤΙΔΑ;
Η ΜΗΤΙΔΑ αποτελεί ένα καινοτόμο, φιλικό και εύχρηστο διαδικτυακό περιβάλλον,
ειδικά σχεδιασμένο για να υποβοηθήσει τη συνεργατική δραστηριότητα των
εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και την
προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών.
Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο σύγχρονων εργαλείων και τις ελεύθερα
προσβάσιμες ψηφιακές πηγές από την υποδομή του ΕΚΤ, οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την
ευκαιρία να συνεργαστούν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν οι ίδιοι
ψηφιακό διαδραστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Ποιά γνωστικά πεδία καλύπτει το
περιεχόμενο που αναπτύχθηκε;
Στο πλαίσιο του έργου και αξιοποιώντας πρωτογενές υλικό
από τα αποθετήρια του ΕΚΤ και άλλες πηγές ανοικτών
δεδομένων, αναπτύχθηκαν παραδειγματικές εφαρμογές
στις ακόλουθες ευρείες θεματικές περιοχές:
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«Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός»,
που περιλαμβάνει περιεχόμενο που σχετίζεται με
μουσική, χορό, τέχνες, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία,
γλώσσα κ.ά.

«Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός»,
που περιλαμβάνει περιεχόμενο που σχετίζεται με
αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, κοινωνία στην Αρχαιότητα
και το Βυζάντιο, αρχαίο θέατρο, κ.ά.

«Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον»
που περιλαμβάνει περιεχόμενο που σχετίζεται
με βιοποικιλότητα, προσαρμογές οργανισμών,
απειλούμενα είδη, φύση στην πόλη κ.ά.

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να
αξιοποιήσουν τις εφαρμογές και το επιστημονικά έγκριτο περιεχόμενο που φιλοξενεί
η ΜΗΤΙΔΑ στις παραπάνω θεματικές περιοχές και εφόσον το επιθυμούν να
δημιουργήσουν νέο περιεχόμενο.

Γίνε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας ΜΗΤΙΔΑ

Είμαι εκπαιδευτικός.
Πώς μπορώ να δημιουργήσω περιεχόμενο;
Μέσω της πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ, ως εκπαιδευτικός, μπορείτε να συμμετάσχετε στη
δημιουργία περιεχομένου, αξιοποιώντας εφαρμογές και εργαλεία εκπαιδευτικού
χαρακτήρα. Ειδικότερα, η πλατφόρμα παρέχει 4 επιμέρους εργαλεία για την
παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου:

Δημιουργία
Ηλεκτρονικού
Μαθήματος

Δημιουργία
Θεματικού
Χάρτη

Συμμετοχή
σε Ομάδες
Συνεργασίας

Δημιουργία
Εκπαιδευτικού
Σεναρίου
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Η διαδικτυακή πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παραγωγή εκπαιδευτικού & επιμορφωτικού υλικού (με χρήση
social networks και user-generated content)», που εντάσσεται στην πράξη “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/
Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες” που υλοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
“Ψηφιακή Σύγκλιση” του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης). Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.

