
Ανοικτό περιεχόμενο στην 

εκπαίδευση 

Η ΒΚΠ ως φορέας διάθεσης και 

παροχής ελεύθερου πολιτισμικού 

υλικού σε ψηφιακή μορφή 
 

 

Παπαδάτου Φιερούλα, Βιβλιοθήκη & Κέντρο 

Πληροφόρησης 



ο μύθος 

«Ότι βρίσκω ελεύθερα στο διαδίκτυο, είναι ελεύθερο» 

Ελεύθερο για… 

Χρήση;  

 

Παρουσίαση; 

 

Εκμετάλλευση; 

 

 

Προσωπική ή εμπορική; 

Στην τάξη ή στο ευρύ κοινό; 

Για εκπαιδευτικούς ή 

εμπορικούς σκοπούς; 



γενικός κανόνας 

Ότι είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο μπορώ να το  

χρησιμοποιήσω ελεύθερα μόνο για προσωπικούς ή/

και εκπαιδευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο μίας  τάξης 

και προσπαθώντας πάντα να τηρώ τους όρους που 

έχει θέσει ο δημιουργός. 

εκτός εάν… 





μια εναλλακτική 
Διαμοιρασμός περιεχομένου με τους όρους που 

ο ίδιος ο δημιουργός επιθυμεί 

 

Παραχώρηση όχι «του δικαιώματος» αλλά  

ορισμένων δικαιωμάτων κατ’ επιλογή του 

δημιουργού 

 

Ευκολία στη διαχείριση, ασφάλεια, νομιμότητα, 

συνεργασία, διαφάνεια 

 

 



οι άδειες 

Αναφορά 

Μη εμπορική χρήση  

Όχι παράγωγα έργα 

Παρόμοια διανομή 



ανοικτό περιεχόμενο - CC 

Φωτογραφίες 

www.fotopedia.com 

www.morguefile.com 

 

Μουσική 

www.jamendo.com 

 

Εκπαίδευση 

www.oercommons.org 

http://open.nasa.gov 

 

 

Τέχνες 

www.europeana.eu  

http://gallica.bnf.fr 
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Ανοικτό εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο/Ανοικτοί 

Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER) 

• Από τι αποτελείται; 

  οτιδήποτε βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή και 

μπορεί να προάγει τη μάθηση (ΜΑ, OERs κ.λ.π.) 

• Πως παρέχεται; 

  ελεύθερα και ανοικτά 

• Με τι σκοπό; 

  χρήση και επαναχρησιμοποίηση 

• Σε ποιο πλαίσιο; 

  εκπαίδευσης, έρευνας και διδασκαλίας 



οφέλη 

• Σημαντική μείωση κόστους δημιουργίας 

• Ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση (με κάποιες ενστάσεις) 

• Δυνατότητες εξατομικευμένης μάθησης 

• Ανάπτυξη νέων δυναμικών συνεργασιών και ομάδων 

για τον σχεδιασμό καινοτόμου υλικού 

• Στροφή από την μέχρι τώρα διάχυση ιδεών (blogs, wikis 

κ.λ.π.) στη διάχυση πρωτογενούς υλικού 

• Αντικατάσταση δραστηριοτήτων (επισφαλών, 

χρονοβόρων, κοστοβόρων) με αντίστοιχες εικονικές 

(πειράματα φυσικής/χημείας, παρατήρηση πλανητών) 



προβλήματα 

• Διαφορετικές ανάγκες 

• Διαφορετική γλώσσα 

• Διαφορετική κουλτούρα 

• Έκθεση σε – κάποιες φορές – κακόβουλη κριτική 

 

λύση 
• Δημιουργία και ανάπτυξη ανοικτού περιεχομένου σε 

εθνικό επίπεδο 

• Δημιουργία μιας κουλτούρας που θα βοηθήσει στην 

ορθή και αποτελεσματική αξιοποίησή του στο πλαίσιο 

της σχολικής τάξης 

 



πάροχοι 



η ΒΚΠ 

• Η ΒΚΠ προσβλέπει στη συμβολή της στη διαφύλαξη και 

διάθεση του πολιτιστικού αποθέματος. 

• Επιθυμεί την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της προς 

όφελος της πόλης και της περιοχής. 

• Επιθυμεί να συμβάλει στη διάδοση των πρωτογενών 

πηγών έρευνας και μάθησης μέσα από τις υποδομές 

της. 

• Στο πλαίσιο αυτό έχουν υλοποιηθεί έργα σε συνεργασία 

με άλλους φορείς όπως το Ελληνικό Λογοτεχνικό και 

Ιστορικό Αρχείο, η Βιβλιοθήκη της Βουλής η Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Πατρών και η εφημερίδα Πελοπόννησος. 



συλλογές της ΒΚΠ 

• Η ΒΚΠ έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει 

ψηφιακές συλλογές ιστορικού και φιλολογικού 

περιεχομένου. 

• Κοσμόπολις 

• Πλειάς 

• Δανϊηλίς 

• Όλες οι συλλογές είναι διαθέσιμες ελεύθερα και τα 

περιεχόμενα είναι ανακτήσιμα από οποιονδήποτε 

ενδιαφερόμενο μέσα από τις υποδομές της, από 

μηχανές αναζήτησης και από συσσωρευτές 

πολιτιστικού αποθέματος (Europeana). 



Κοσμόπολις (http://kosmopolis.lis.upatras.gr/) 

•  14 φιλολογικά και λογοτεχνικά περιοδικά της περιόδου 

1834-1930 

Αλεξανδρινή Τέχνη 

Αποθήκη των Ωφελίμων Γνώσεων 

Αποθήκη των Ωφελίμων και Τερπνών Γνώσεων 

Αργώ 

Γράμματα 

Η Ευτέρπη 

Ημερολόγιον Σκόκου 

Ιόνιος Ανθολογία 

 

Ιωνική Μέλισσα 

Μη Χάνεσαι 

Νέα Ζωή 

Ο νουμάς 

Ποικίλη Στοά 

Χρυσαλλίς 
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Ο Νουμάς, τέυχος 534, 1914 
Νέα Ζωή, τέυχος 51-52, 1908 



Πλειάς (http://pleias.lis.upatras.gr/) 

•  34 φιλολογικά και 

λογοτεχνικά περιοδικά της 

περιόδου 1840-1930 

 

Αστυ  

Δελτίον της Εστίας 

Μπουκέτο 

Ρωμηός 

Παρνασσός 

Φιλολογική Ηχώ κ.α. 

 





Δανϊηλίς (xantho.lis.upatras.gr/daniilida/) 

• Η Δανϊηλίδα είναι η κύρια 

συλλογή περιοδικών 

δημοσιευμάτων Αχαϊκού και 

Πατρινού ενδιαφέροντος.  

• Φιλοξενεί 16 περιοδικά υψηλής 

ιστορικής αξίας από τις 

συλλογές της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Πατρών. 

• Πάνω από 3000 τεκμήρια. 



Ο σύντροφος του Έλληνος Διδασκάλου, 1905 
Ακαδημαϊκόν Ημερολόγιον Πατρών, 1918 



Πελοπόννησος 

• Η ψηφιοποίηση των φύλλων της εφημερίδας 

Πελοπόννησος έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να 

είναι σύντομα διαθέσιμη 



αξιοποίηση 

• Το υλικό αυτό, μπορεί να αξιοποιηθεί ως υποστηρικτικό 

υλικό για 

- τη διδασκαλία της Ιστορίας (πηγές/κείμενα) 

- μικρές λογοτεχνικές έρευνες / αναζήτηση 

εργογραφίας σημαντικών λογοτεχνών 

- δράσεις γνωριμίας με την πόλη μας και την 

ιστορία της 



αποτελέσματα 

• Μεγαλύτερη εμπλοκή των παιδιών λόγω της σχέσης 

τους με την τεχνολογία 

• Βαθύτερη κατανόηση του θέματος με τη βοήθεια της 

παιγνιώδους μάθησης 

• Καλλιέργεια μίας κουλτούρας ενεργητικής μάθησης με 

συμμετοχική δράση των παιδιών 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας 

(αναζήτηση, ανάκτηση, αξιολόγηση, σύνθεση) 

• Όξυνση κριτικής σκέψης 



ευχαριστώ 

Παπαδάτου Φιερούλα – fiori@lis.upatras.gr 
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