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Τι είναι η ΜΗΤΙΔΑ; 

 

• Η ΜΗΤΙΔΑ αποτελεί ένα καινοτόμο, φιλικό και 
εύχρηστο διαδικτυακό περιβάλλον ειδικά 
σχεδιασμένο για την υποβοήθηση της 
συνεργατικής δραστηριότητας της εκπαιδευτικής 
κοινότητας της χώρας και την προώθηση της 
μαθητο-κεντρικής, ενεργούς και μη τυπικής 
μάθησης. 



 
Τι είναι η ΜΗΤΙΔΑ; 

 
• Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο σύγχρονων 

εργαλείων και τις ελεύθερα προσβάσιμες ψηφιακές 
πηγές που διαθέτει ηλεκτρονική υποδομή του ΕΚΤ, οι 
συμμετέχοντες δάσκαλοι και καθηγητές της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν 
την ευκαιρία να συνεργαστούν, να πειραματιστούν 
και να δημιουργήσουν οι ίδιοι ψηφιακό διαδραστικό 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, συμβάλλοντας έτσι στην 
ενίσχυση της διδακτικής πράξης και την επαγγελματική 
τους αυτοβελτίωση. 



Πηγές και γνωστικά πεδία του 
παραγόμενου περιεχομένου 

• αξιοποιήθηκε πρωτογενές υλικό από τα 
αποθετήρια του ΕΚΤ και άλλες πηγές ανοικτών 
δεδομένων,  

• αναπτύχθηκαν παραδειγματικές εφαρμογές σε 3 
θεματικές περιοχές. 

 



Πηγές 

• Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 

• Ήλιος – Ιδρυματικό Αποθετήριο Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών  

• Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ 

• Θεματικό Αποθετήριο Πανδέκτης 

• Αποθετήριο EDULL 

• Aποθετήριο για την Ακρόπολη  

• Ζωφόρος Παρθενώνα κ.ά 

 

 

 



Θεματικές Ενότητες Έργου 

• Θεματική Ενότητα 1: “Νεότερη Ελληνική 
Ιστορία και Πολιτισμός“ 

 

• Θεματική Ενότητα 2:“Αρχαία και Βυζαντινή 
Ιστορία και Πολιτισμός “ 

 

• Θεματική Ενότητα 3: “Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον 
στην Ελλάδα“ 

 



Θεματική Περιοχή 1: 
«Νεότερη Ελληνική Ιστορία  

και Πολιτισμός» 

Περιλαμβάνει περιεχόμενο 
από μία ή περισσότερες 
(υπο)περιοχές όπως π.χ. 
μουσική, χορό, τέχνες, 
αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, 
γλώσσα κ.ά 





Θεματική Περιοχή 2: 
«Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία  

και Πολιτισμός» 
Περιλαμβάνει 
περιεχόμενο από μία ή 
περισσότερες 
(υπο)περιοχές όπως π.χ. 
αρχαιολογία, 
αρχιτεκτονική, κοινωνία 
στην Αρχαιότητα και το 
Βυζάντιο, αρχείο θέατρο, 
κ.ά. 







Θεματική Περιοχή 3: 
«Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον» 

Περιλαμβάνει 
περιεχόμενο από μία ή 
περισσότερες 
(υπο)περιοχές όπως π.χ. 
βιοποικιλότητα, 
προσαρμογές 
οργανισμών, απειλούμενα 
είδη, φύση στην πόλη κ.ά 





Ενδεικτικές οθόνες 



Ποσοτικά στοιχεία 

• 13 Μαθήματα Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα 

• 6 Θεματικοί Χάρτες  

• 13 Εκπαιδευτικά Σενάρια 



Μαθήματα Εκπαιδευτικού 
Χαρακτήρα 

• Γενικού σκοπού: 
– Θεματική Ενότητα 1: 

• Εισαγωγή στη δομή και τη σύσταση του Περιεχομένου 

• Χρήση εργαλείων και εφαρμογών  

– Θεματική Ενότητα 2: 
• Εισαγωγή στη δομή και τη σύσταση του Περιεχομένου 

• Χρήση εργαλείων και εφαρμογών  

– Θεματική Ενότητα 2: 
• Εισαγωγή στη δομή και τη σύσταση του Περιεχομένου 

• Χρήση εργαλείων και εφαρμογών  

 



Μαθήματα Εκπαιδευτικού 
Χαρακτήρα 

• Εξειδικευμένα μαθήματα: 

– Θεματική 2 

• Παρθενώνας: ένας ναός για την Αθηνά, το σύμβολο μιας 
πόλης 

• Το Βυζάντιο στο απόγειο της δύναμής του από την ακμή 
στην κρίση” μελετώντας τη Μακεδονική Δυναστεία 

• Οι Κομνηνοί και η ανάκαμψη της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας. Εξελίξεις σε Ανατολή και Δύση, ο απόηχος 
στον πολιτισμό και στην καθημερινή ζωή 

– Θεματική 3  

• Οι προσαρμογές των Οργανισμών 



Μια Ματιά στο Υλικό 



Θεματικοί Χάρτες 

• Θεματική Ενότητα 1: 
– Τραγούδια και χοροί της Θράκης.  
– Μίκης Θεοδωράκης 

• Θεματική Ενότητα 2: 
– Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός 
– Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του στην 

Ανατολή. Ο κόσμος και η εποχή του. 
– Παρακολουθώντας και αποτυπώνοντας τις εξελίξεις στη 

βυζαντινή επικράτεια και στο βυζαντινό πολιτισμό: από τη 
Μακεδονική Δυναστεία στη Δυναστεία των Κομνηνών 

• Θεματική Ενότητα 3: 
– Τα απειλούμενα ζώα στην Ελλάδα 

 
 
 

 



Τι είναι ένας θεματικός χάρτης; 

• Ένας χάρτης που περιλαμβάνει πληροφορία για ένα 
πεδίο γνώσης 

• Η πληροφορία πρέπει να είναι γεωγραφικά 
σημασμένη 

• Η πληροφορία αυτή μπορεί να απεικονίζεται με 
σημεία, περιοχές, διαδρομές 

• Ο χάρτης αυτός μπορεί να είναι και διαδραστικός 
 

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο 
διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία θεματικών 
χαρτών 

 
 



Παραδείγματα χαρτών 



http://xartes-ekt.mitida.gr/maps/




χορός ιερέα.mp4


γιαγιά_τραγούδι.mp3






http://xartes-ekt.mitida.gr/maps/
http://ektmaps.dev.ekt.gr/maps/


Εκπαιδευτικά Σενάρια  

• Θεματική Ενότητα 1: 

– Όταν ενώνονται μαζί…οι στίχοι και η 
μουσική 

– Τα σύμβολα του έθνους: ο ελληνικός 
εθνικός ύμνος 

– Η έντεχνη ελληνική μουσική στο πρώτο 
μισό του 20ου αιώνα 

– Περπερούνα – Το κάλεσμα της βροχής 



Θεματική Ενότητα 1 
Όταν ενώνονται μαζί…οι στίχοι και η μουσική 

• οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την 
ποίηση 

• να γνωρίσουν τον ποιητή Οδυσσέα Ελύτη 
και το μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη 
διαμέσου ενός μελοποιημένου ποιήματος 

• να μπορούν να αναπαράγουν ρυθμικά και 
μελωδικά σχήματα από μνήμης 



Θεματική Ενότητα 1 
Τα σύμβολα του έθνους: ο ελληνικός εθνικός ύμνος 

• να συνδέσουν τη νεότερη ελληνική ιστορία με 
τον πολιτισμό.  

• ανάδειξη, μέσω του εθνικού ύμνου, του 
συνθέτη Νικόλαου Χαλκιόπουλου 
Μάντζαρου και μέσω αυτού του ρόλου της 
επτανησιακής μουσικής σχολής. 

• Το σενάριο καλύπτει μια έρευνα σε τρεις 
άξονες, της ιστορίας, της μουσικής και της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας.  



Θεματική Ενότητα 1 
Η έντεχνη ελληνική μουσική στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα 

• Οι μαθητές/τριες να συνδέσουν τη νεότερη ελληνική 
ιστορία με τον πολιτισμό και ιδιαίτερα με τη μουσική. 

• Το πρώτο μισό του 20ου  αιώνα συνδέεται με το γεγονός ότι 
σε ιστορικό-κοινωνικό επίπεδο υπήρξαν σημαντικές 
ανατροπές (ιδιαίτερα μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο), 
οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν τις τέχνες σε ρήξη με 
τη ρομαντική παράδοση του 19ου αιώνα και σε νέες 
προοπτικές.  

• O εντοπισμός των μουσικών χαρακτηριστικών που 
αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα ιστορικά ρεύματα και των 
στυλιστικών διαφορών των μουσικών έργων σε σχέση με 
τις ιστορικές περιόδους.  



Θεματική Ενότητα 1 
Περπερούνα – Το κάλεσμα της βροχής 

• να ενσωματωθούν στοιχεία και έννοιες από 
την παράδοσή μας στην εκπαιδευτική πράξη 

• Οι μαθητές να γνωρίζουν και να κατανοούν τα 
ήθη και έθιμα της πατρίδας τους 



Εκπαιδευτικά Σενάρια  

• Θεματική Ενότητα 2: 
– Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός 

– Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του στην 
Ανατολή. Ο κόσμος και η εποχή του 

– Η βυζαντινή αυτοκρατορία στο απόγειο της δύναμής 
της: πολιτική και πολιτισμός στα χρόνια των Μακεδόνων  

– Η βυζαντινή αυτοκρατορία ανάμεσα σε Ανατολή και 
Δύση: πτυχές της ζωής στο Βυζάντιο στα χρόνια των 
Κομνηνών 

– Παρθενώνας: ένας ναός για την Αθηνά, το σύμβολο μιας 
πόλης 



Θεματική Ενότητα 2 
Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός 

• να γνωρίσουν οι μαθητές τις διαστάσεις που 
έλαβε ο Ελληνισμός ύστερα από τους δύο 
αποικισμούς που έλαβαν χώρα κατά τα πρώτα 
χρόνια της διαμόρφωσης του ιστορικού 
χαρακτήρα του. 



Θεματική Ενότητα 2 
Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του στην 

Ανατολή. Ο κόσμος και η εποχή του 

• Ο Αλέξανδρος και τα επιτεύγματά του 



Θεματική Ενότητα 2 
Η βυζαντινή αυτοκρατορία στο απόγειο της δύναμής της: 

πολιτική και πολιτισμός στα χρόνια των Μακεδόνων  

• Η Βυζαντινή Εποποιΐα. Επικοί αγώνες και επέκταση της 
αυτοκρατορίας. 

• Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους. 
• Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών 

κτήσεων. 
• Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία. 
• Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή τους με 

τους “δυνατούς“. 
• Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-

1081). 
• Βυζαντινή Γραμματεία. 
• Επιστήμη και Τεχνολογία. 
• Εικαστικές τέχνες και Μουσική. 



Θεματική Ενότητα 2 
Η βυζαντινή αυτοκρατορία ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση: 

πτυχές της ζωής στο Βυζάντιο στα χρόνια των Κομνηνών 

• Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της 
αυτοκρατορίας. 

• Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα 
των Εκκλησιών. 

• Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης. 

• Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. 

• Επιστήμη και Τεχνολογία. 

• Εικαστικές τέχνες και Μουσική. 



Θεματική Ενότητα 2 
Παρθενώνας: ένας ναός για την Αθηνά, το σύμβολο μιας 

πόλης 

• να κατανοήσουν οι μαθητές τη μορφή και 
σημασία του Παρθενώνα, του εμβληματικού 
οικοδομήματος της Ακρόπολης των Αθηνών, και 
την ένταξή του στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο 
της εποχής του. 



Εκπαιδευτικά Σενάρια  

• Θεματική Ενότητα 3: 

– Οι προσαρμογές των οργανισμών 

– Η φύση στην πόλη 

– Απειλούμενα είδη 

– Οφέλη και υπηρεσίες που προσφέρει η 
βιοποικιλότητα 



Θεματική Ενότητα 3 
Οι προσαρμογές των οργανισμών 

• Nα προσεγγίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές /τριες 
την έννοια της προσαρμογής (adaptation) ως διεργασίας 
γενετικής αλλαγής ενός πληθυσμού η οποία οφείλεται στη 
φυσική επιλογή με αποτέλεσμα μια βελτιωμένη 
λειτουργία, και τη σημασία της για την καλύτερη 
προσαρμογή στα χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος, 

• Να προσεγγίσουν την έννοια και το μηχανισμό της εξέλιξης 
των ειδών, 

• Να  κατανοήσουν το συσχετισμό  μεταξύ μορφής και 
λειτουργίας των οργανισμών,  

• Να  κατανοήσουν τη σημασία της προσαρμογής για την 
επιβίωση των ειδών. 
 



Θεματική Ενότητα 3 
Η φύση στην πόλη 

• τα παιδιά να αποσαφηνίσουν τι ονομάζουμε 
πόλη και ότι σε αυτό δεν εντάσσεται μόνο το 
ανθρωπογενές αλλά και το φυσικό της 
περιβάλλον. 

• υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ειδών φυτών 
και ζώων που ζουν και έχουν προσαρμοστεί στις 
συνθήκες αυτού του περιβάλλοντος. 

• παρουσίαση των ζωντανών οργανισμών, φυτών 
και ζώων, που ζουν μέσα στο αστικό περιβάλλον 

• εντοπισμός των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ 
φύσης και αστικού περιβάλλοντος 
 



Θεματική Ενότητα 3 
Απειλούμενα είδη 

• τα είδη φυτών και ζώων που απειλούνται  

• τους τρόπους μείωσης των απειλών 

• τι ακριβώς πρέπει να σώσουμε,  

• γιατί πάμε να τα σώσουμε,  

• πότε κινδυνεύει ένα είδος 

• και τι πρέπει να κάνουμε για να το σώσουμε. 

 



Θεματική Ενότητα 3 
Οφέλη και υπηρεσίες που προσφέρει η 

βιοποικιλότητα 
• Να  κατανοήσουν την έννοια της βιοποικιλότητας, τους παράγοντες που την 

απειλούν και  τις πρακτικές διαχείρισης που μπορούν να συμβάλλουν στην 
βιώσιμη διατήρησή της, 

• Να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
(ποικιλία γονιδίων, ειδών, οικοσυστημάτων)  

– σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο με στην εξασφάλιση τροφής  και την αντιμετώπιση 
της φτώχιας σε παγκόσμια κλίμακα 

– την εξασφάλιση ενέργειας, πρώτων υλών, λειτουργικών πρακτικών, βιολογικών ουσιών 
για ιατροφαρμακευτική χρήση 

– σε οικολογικό επίπεδο με την επιβίωση και την ομαλή λειτουργία περισσοτέρων 
συστημάτων συμβάλλοντας στη διατήρηση της πολυπλοκότητας και διασφαλίζοντας 
έτσι  τη βιωσιμότητα του πλανήτη για τις επόμενες γενεές 

• Να αντιληφθούν τη σημασία της κάλυψης των  ανθρώπινων αναγκών χωρίς την 
εξάντληση του γήινου βιοκεφαλαίου που θα απειλούσε τη βιωσιμότητα 

 

 







Super Chameleon - Προσαρμογή στο περιβάλλον.mp4


https://www.google.gr/maps/@51.5054376,-0.1608436,3a,90y,289.86h,95.61t/data=!3m7!1e1!3m5!1sy96lx-mW-e0fHaVoA7Ny1A!2e0!6s/geo1.ggpht.com/cbk?panoid=y96lx-mW-e0fHaVoA7Ny1A&output=thumbnail&cb_client=search.TACTILE.gps&thumb=2&w=203&h=100&yaw=190.57147&pitch=0!7i13312!8i6656
Super Chameleon - Προσαρμογή στο περιβάλλον.mp4


Σύνδεση/Είσοδος  χρήστη 



   Πληροφοριακά συστήματα Έργου 

    Διαδικτυακή πύλη (ΜΗΤΙΔΑ) (www.mitida.gr) 

Διαθέσιμες εφαρμογές για την παραγωγή εκπαιδευτικού 

περιεχομένου   

 

http://www.mitida.gr/


Είσοδος στην πλατφόρμα  
«Εκπαιδευτικά Σενάρια» 

http://scenaria-ekt.mitida.gr/






Δυνατότητες ανάρτησης υλικού 

• Εικόνες 

• Βίντεο (url) 

• Υπερσυνδέσεις 

• Ηχητικά αρχεία 

• Pdf 

• Doc 

• Rar/zip 

• Flash 




