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mEducator

Η μοντζρνα εκπαιδευτικι προςζγγιςθ: 

• μάκθςθ ςε μικρζσ ομάδεσ

• scenario based learning

• εξατομικευμζνθ μάκθςθ (αυτομάκθςθ, μάκθςθ εν 
κινιςει) 

• ζμφαςθ ςτθ χριςθ video & animation

• ανάγκθ για ςυνεργαςία πολλϊν ιδρυμάτων

• αργι και ςτακερι μετάβαςθ από το αναλογικό ςε νζο 
ψθφιακό υλικό



mEducator

Νζεσ μορφζσ ψθφιακοφ υλικοφ εμφανίηονται ςτθν ιατρικι 
εκπαίδευςθ:

-Παιχνίδια ςοβαροφ ςκοποφ (serious games)

-Εικονικοί αςκενείσ

-Podcasts & mobile learning

-Συνεργατικι μάκθςθ

...

Οι μορφέσ αυτέσ ςυνυπάρχουν μαζί με τισ ‘κλαςςικέσ’
ψηφιακέσ μορφέσ (audio, video, forums, ebooks, web
pages , κλπ)



mEducator

• Οι νζεσ μορφζσ ψθφιακοφ υλικοφ απαιτοφν και νζεσ τεχνολογίεσ 
για τθν υποςτιριξι τουσ.

• Το web ζχει ςταματιςει πλζον να είναι μια «πακθτικι» πθγι 
πλθροφοριϊν και ζχει μετατραπεί ςε ζνα εργαλείο ενεργοφσ 
μάκθςθσ, ςυνεργαςίασ και ςυμμετοχισ ςτθν αναηθτοφμενθ 
πλθροφορία.

• Ανάπτυξθ και εξζλιξθ online κοινοτιτων, social networking, wikis 
κ.λπ.



mEducator

• Ο ςθμαςιολογικόσ ιςτόσ (web 3.0) είναι θ εξζλιξθ του διαδικτφου όπωσ 
το ξζρουμε ςιμερα.

• Οι πλθροφορίεσ ζχουν «καλά κακοριςμζνο» νόθμα και οι υπολογιςτζσ 
μποροφν πλζον να ‘κατανοιςουν’ το νόθμα των πλθροφοριϊν που 
διαβάηουν.

• Αυτό επιτρζπει ςτισ μθχανζσ να κάνουν επαγωγικζσ πράξεισ και να 
ςυνδυάηουν αποτελζςματα από διαφορετικζσ πθγζσ πλθροφοριϊν.



Η κεντρικι ιδζα του mEducator

•Αναηιτθςθ, εφρεςθ, χριςθ, επαναςτόχευςθ (repurposing), και 
αξιολόγθςθ ιατρικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ (ςε όλεσ τισ ψθφιακζσ μορφζσ 
του, παλιζσ και νζεσ)

•…ανεξαρτιτωσ του ςυςτιματοσ ςτο οποίο βρίςκεται το υλικό (Learning 
Management System)

•…με χριςθ «μετα-δεδομζνων» και προτφπων που «περιγράφουν» το 
υλικό

• Δοκιμαςία με ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ λφςεισ ςυνεργατικοφ διαδικτφου 
(Web2.0) - ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ (semantic Web)



Open Labyrinth 3

Νζεσ δυνατότθτεσ που περιλαμβάνουν: 

•Πιο φιλικό user interface

•Περιςςότερεσ επιλογζσ ςτθ ςφνδεςθ κόμβων

•Εφκολθ ενςωμάτωςθ multimedia

•Import/export από Vue/XML/Medbiquitus formats

•Wizard για δθμιουργία εικονικϊν αςκενϊν

•Περιςςότερα ςτατιςτικά

•Open source!



Open Labyrinth 3



Open Labyrinth 3



Open Labyrinth 3



Open Labyrinth 3



Open Labyrinth 3


