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Το όραμα του 
Up2U

• Αναπτύσσεται ένα Καινοτόμο Οικοσύστημα - βασισμένο σε εμπειρίες της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης

• Γεφυρώνει το ”χάσμα” Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

• Εισάγει νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες στο σχολείο που σχετίζονται με 
εκείνες που χρησιμοποιούνται ήδη στο Πανεπιστήμιο

• Ενισχύει τον ανοιχτό σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη χρήση του ψηφιακού 
περιοχομένου, των εργαλείων και των υπηρεσιών για την εκπαίδευση με κοινή 
συνεργασία καθηγητών - μαθητών

• Ενσωματώνει νέα σενάρια μάθησης και εκπαίδευσης

• Το κοινό που απευθύνεται το Up2U:
• Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

• καθηγητές 

• μαθητές 
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Δράσεις του Up2U

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας ευέλικτης ενοποιημένης 
πλατφόρμας εργαλείων

• Χρήση δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και υπηρεσιών 
βασισμένων στην τεχνολογία των clouds

• Eκπαίδευση της κοινότητας για το προτεινόμενο περιβάλλον 
διδασκαλίας

• Πιλοτική εφαρμογή υποδομής και ενοποιημένης πλατφόρμας

• Καθορισμός αποτελεσματικού πλαισίου βιωσιμότητας 
και αξιοποίησης
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Συμμετέχοντες στο Up2U
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Το Οικοσύστημα του Up2U
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Ενδεικτικά Εργαλεία - Τεχνολογίες

• Moodle – Ανοιχτό λογισμικό για Διαχείριση Εκπαιδευτικού 
Υλικού/Μαθημάτων 

• SeLCont- Συγχρονισμένο Πολυμεσικό Υλικό 

• EduOER – Εύρεση Πηγών μεταδεδομένων για τον εντοπισμό 
πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού

• DSpace – Αποθήκευση ανοιχτού εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού

• H5P – Δημιουργία, διαμοιρασμός και επαναχρησιμοποίηση διαδραστικού
περιεχομένου βασισμένο σε HTML5

• SWAN/Jupyter Notebook – Πλατφόρμα για τη δημιουργία notebooks με τη 
χρήση απλού web interface

• CERNBox – Υποδομή Νέφους (cloud) για την αποθήκευση και το 
συγχρονισμό αρχείων 

• KnockPlop (Multiparty Meeting) – Δημιουργία ‘εικονικών δωματίων’ για την 
επικοινωνία μεταξύ χρηστών με χρήση της τεχνολογίας WebRTC

• PODDIUM – Καταγραφή Πολυμεσικού Υλικού
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Συμβολή Σχολείων στο Up2U

• Συνεργασία στη Συλλογή των απαιτήσεων και αναγκών από την 
πλευρά των Σχολείων για τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών στα 
Σχολεία (συμπληρώθηκαν αντίστοιχα ερωτηματολόγια σε 
προηγούμενη φάση του έργου) 

• Συμμετοχή καθηγητών στα σεμινάρια επιμόρφωσης των 
τεχνολογιών του Up2U 

• Εφαρμογές των εργαλείων από τα Σχολεία – Πιλότους

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων χρήσης των εργαλείων
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Πως θα δουλέψουν τα Σχολεία - Πιλότοι
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Επιτροπή Συντονισμού και 
Επίβλεψης 

Subject Matter Committee - SMC

• Η SMC είναι μια ομάδα έμπειρων μελών που συνεισφέρουν στην 
υλοποίηση των πιλοτικών προγραμμάτων και στο συντονισμό της 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Αποτελείται από :

• Μόνιμα Μέλη (συμμετέχοντες του έργου με εμπειρία στις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες) και

• Εθνικές υποεπιτροπές που θα συνεισφέρουν στο έργο σχετικά με τα 
εκπαιδευτικά συστήματα και τις παιδαγωγικές / διδακτικές πτυχές τους 
στα πλαίσια των πιλοτικών εφαρμογών

• Τα μέλη των Εθνικών Υποεπιτροπών είναι έμπειρα στελέχη του 
εκπαιδευτικού συστήματος της κάθε χώρας 

• Στην Ελλάδα ήδη δημιουργήσαμε την τοπική μας SMC μέλη τους 
διευθυντές των σχολείων-πιλότων που συμμετείχαν στην πρώτη φάση του 
έργου
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Πρόγραμμα Σεμιναρίων
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Ημερομηνία Ώρα Θέμα

Πέμπτη, 05/09/2019 17:00-18:00 Εισαγωγή στο Up2U

Τρίτη, 17/09/2019 17:00-19:00 Βασικές λειτουργίες της εκπαιδευτικής πλατφόρμας

Πέμπτη, 26/09/2019 17:00-19:00 OERs, Αποθετήριο Up2U, Αποθήκευση αρχείων

Τρίτη, 01/10/2019 17:00-19:00 Δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου και χρήση εργαλείων 
τηλεδιάσκεψης

Τρίτη, 08/10/2019 17:00-19:00 Δημιουργία Πολυμεσικού Περιεχομένου



Εκδόσεις της Πλατφόρμας

Δοκιμαστικό Περιβάλλον (Θα χρησιμοποιηθεί για τα σεμινάρια):
https://learn.test.up2university.eu/

Επίσημη Έκδοση της πλατφόρμας (θα χρησιμοποιηθεί για την 
ανάπτυξη των μαθημάτων από τους καθηγητές και μέσα στη 
τάξη)

https://learn.up2university.eu/

Ελληνικό mini-site:
up2u.netmode.ntua.gr
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Ενδεικτικό Μάθημα που 
αναπτύχθηκε στην Up2U πλατφόρμα

Efpalinos@School
Διαθεματικό σενάριο βασισμένο στο Ευπαλίνειο Όρυγμα

Συμμετείχαν καθηγητές 4 ειδικοτήτων (Φιλόλογος, Μαθηματικός, 
Χημικός, Αγγλικής Φιλολογίας) από 3 σχολεία (Καλλιτεχνικό Σχολείο 
Γέρακα, Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο Βριλησσίων)
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Υπόδειγμα Εκπαιδευτικού 
Σεναρίου
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Σας Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας!

contact@lists.up2university.eu

#up2universe
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