
6ο Πακέτο Εργασίας 
«Ψηφιακή Βάση ∆ιαχείρισης Γεωγνώσης (e-Repository of Geoscience 

Content)» 
 
    Ένα µεγάλο µέρος του Προγράµµατος Σπουδών της Σχολής ΑΤΜ αφορά 
την εκπαίδευση σε ποικίλα αντικείµενα που άπτονται των διαφόρων κλάδων 
των Γεωεπιστηµών. Από την παιδαγωγική και τεχνική άποψη, η εκπαίδευση 
στις Γεωεπιστήµες είναι πολύπλευρη και περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα  
δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι πολύ πιό 
σύνθετη από την απλή κατάρτιση σε µερικά παραδοσιακά βασικά µαθήµατα 
του ενδιαφέροντος ενός Μηχανικού. Συγκεκριµένα, απαιτεί την έκθεση τους 
στις επιστηµονικές αρχές και τις πρακτικές µέσω της ανακάλυψης και της 
έρευνας βασισµένης στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών και προηγµένων 
τεχνικών µετρήσεων και ανάλυσης πληροφοριών από πολλαπλές πηγές.  
    Η µετάβαση σε ένα νέο «µοντέλο µάθησης» βασισµένο στις ψηφιακές 
τεχνολογίες και δίκτυα επικοινωνίας, µέσα από ψηφιακό διδακτικό υλικό και 
βασισµένων στους υπολογιστές κατάλληλων εργαλείων, δεδοµένων και 
ηλεκτρονικών συµπληρωµάτων στην εκµάθηση, κάνει επιτακτική την ανάγκη 
αποτελεσµατικής διαχείρισης της ολοένα αυξανόµενης ψηφιακής γνώσης, 
ώστε αυτή να είναι ευρέως προσιτή, επίκαιρη και έγκυρη. Κεντρική δράση σε 
κάθε τέτοια «διαδικτυακή προσπάθεια» θεωρείται η δηµιουργία µιας 
“ηλεκτρονικής αποθήκης” (e-Repository), µε αποτελεσµατικά συστήµατα 
ταξινόµησης και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα παρόµοια µε εκείνα που 
προσδίδουν την εκπαιδευτική αξία στις παραδοσιακές βιβλιοθήκες, όπου θα 
είναι δυνατόν να καταχωρηθεί το εκάστοτε υλικό, να εντοπισθεί άλλο συναφές 
υλικό, να δηµιουργηθεί νέο περιεχόµενο και, συλλογικά, να βελτιωθεί η 
ποσότητα και η ποιότητα του ψηφιακού υλικού διδασκαλίας.     
    Ξεκινώντας από τις παραπάνω διαπιστώσεις, προτείνεται να σχεδιασθεί και 
να υλοποιηθεί µια “Ψηφιακή Αποθήκη Εκπαιδευτικού Γεωεπιστηµονικού 
Υλικού” (Digital Repository for Earth System Science Educational Resources). 
Το προτεινόµενο σύστηµα θα εξυπηρητεί τη Σχολή ΑΤΜ και τους σπουδαστές 
της µε σύγχρονους τρόπους αποθήκευσης και διανοµής 
επαναχρησιµοποιήσιµου (reusable) ή επαναδιαµορφώσιµου (repurposing) 
εκπαιδευτικού υλικού σχετικού µε τους τοµείς και τα θέµατα που αφορούν τη 
συστηµατική µελέτη της Γης ως σύστηµα (π.χ. µέσω δορυφορικών 
τεχνολογιών, εργαλείων Γεωπληροφορικής, κ.ά.), από τη σκοπιά και τα 
ενδιαφέροντα του Τοπογράφου Μηχανικού και σε όλα τα επίπεδα και τοµείς 
αναγκαίων διεπιστηµονικών γνώσεων (π.χ. Γεωδαισία, Φωτογραµµετρία, 
Χαρτογραφία, Τηλεπισκόπηση, Ωκεανογραφία, Υδρογραφία κ.ά.). 
    Το περιεχόµενο της “Ψηφιακής Αποθήκης ή Βάσης ∆ιαχείρισης 
Γεωγνώσης” θα οργανωθεί κυρίως υπό τη µορφή Αντικειµένων Εκµάθησης 
(Learning Objects) και Αντικειµένων Γνώσης (Knowledge Objects) που θα 
περιγράφονται χρησιµοποιώντας π.χ. προδιαγραφές και διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα µεταδεδοµένων, όπως τα IMS (Instructional Management 
Standards) και XML (eXtensible Markup Language), ώστε να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του προτεινόµενου συστήµατος τεκµηρίωσης του περιεχοµένου 
της “ψηφιακής αποθήκης” από πλατφόρµα σε πλατφόρµα και να 
διευκολύνεται ο εντοπισµός από τους χρήστες των αντικειµένων που 
επιζητούν. 



    Αρχική προτεραιότητα στην οικοδόµηση του περιεχοµένου της ψηφιακής 
αποθήκης θα δοθεί σε υλικό για την προπτυχιακή εκπαίδευση, την έρευνα και 
τη διδακτική καινοτοµία µέσω της παροχής πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσµα 
εκπαιδευτικών υλικών και υπηρεσιών µε βάση τους παρακάτω κύριους άξονες 
δραστηριοτήτων:  

• Τη χρήση κοινόχρηστου εκπαιδευτικού υλικού όπως: στοιχεία δεδοµένων 
και εικόνες, εικονική χαρτοθήκη, εργαλεία απεικόνισης (2-D, 3-D) και 
εργαλεία για την επεξεργασία εικόνων, animation και βίντεο, µοντέλα 
ανάλυσης και προσοµοιώσεων, δραστηριότητες εκµάθησης (σε ατοµικό 
και συλλογικό επίπεδο), σεµιναριακό υλικό, προβλήµατα και ασκήσεις 
γεωεπιστηµονικού χαρακτήρα, εικονικές εργασίες πεδίου και 
εργαστηριακές ασκήσεις, δοκιµασµένα παιδαγωγικά εργαλεία αποτίµησης 
και ερµηνείας δεδοµένων και στοιχείων από ένα ευρύ φάσµα θεµάτων 
(π.χ. για την αντιµετώπιση της δυσκολίας των σπουδαστών µε τις 
τρισδιάστατες δοµές και απεικονίσεις, χαρτογραφικές προβολές και 
συστήµατα αναφοράς, τη διάσταση του χρόνου κ.ά.), δοµηµένα τµήµατα 
διδακτέας ύλης και προγράµµατα σπουδών µαθηµάτων, χαρτοφυλάκια 
σπουδαστών (π.χ. διπλωµατικές εργασίες) και διδασκόντων (π.χ. τεχνικές 
δηµοσιεύσεις, µονογραφήµατα), κ.ά. 

• Τη χρήση από τους σπουδαστές πραγµατικών δεδοµένων και στοιχείων 
γεωεπιστηµονικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, που προωθούν την 
ενεργό εκµάθηση. 

• Τη χρήση προσοµοιώσεων που θα εξοικειώνουν τους σπουδαστές στο "να 
µεταφράζουν" από ένα αντιπροσωπευτικό χώρο ή περιβάλλον σε ένα 
άλλο ή να κατανοούν τη µετάφραση από την πραγµατικότητα στις 
σχηµατικές αντιπροσωπεύσεις της πραγµατικότητας (π.χ. από ένα οπτικά 
αντιληπτό περιβάλλον σε ένα χάρτη), και  

• Τη χρήση της τεχνολογίας υπολογιστών και των δικτύων επικοινωνίας για 
να αναζητούν, να συγκεντρώνουν τα καταλληλότερα υλικά για τα 
καθορισµένα από το χρήστη πλαίσια ενδιαφέροντος, να χρησιµοποιούν τις 
καλύτερες πρακτικές ενδεδειγµένες από τους γεωεπιστηµονικού τοµείς 
µέγιστης εµπειρίας, να διατυπώνουν τις υποθέσεις τους, να εξετάσουν τα 
στοιχεία, και να συναγάγουν τα συµπεράσµατά τους.   

  
∆ράσεις – Ενέργειες - Φάσεις 
1. Καθορισµός απαιτήσεων / αποτίµηση των αναγκών. Προσδιορισµός των 

αναγκών των χρηστών µέσω διάφορων µηχανισµών όπως: συζητήσεις 
οµάδων εστίασης, ερωτηµατολόγια, αποτίµηση ξένων εµπειριών και της 
κατάστασης προόδου των ψηφιακών ενισχυτικών τεχνολογιών που είναι 
κατάλληλες για τη διαχείριση του επιλεγµένου ψηφιακού περιεχοµένου και 
εφαρµογών ─ (4 µήνες)  

2. Σχεδιασµός και υλοποίηση της “ψηφιακής βάσης Γεωγνώσης”. Υιοθέτηση 
καταλλήλων προτύπων και πρωτοκόλλων και σταδιακός εµπλουτισµός της 
ηλεκτρονικής βάσης Γεωγνώσης µε υλικό ταξινοµηµένο σε συλλογές-
πυρήνες και επιλεκτικές-συλλογές, ανάπτυξης των µεταδεδοµένων, 
ποιοτική εκτίµηση, µορφοποίηση, διάδοση, και συλλογή στοιχείων 



ανατροφοδότησης από τους χρήστες, προγραµµατισµός αλλαγών 
βασισµένες στα παραπάνω αποτελέσµατα και στη µελλοντική αποτίµηση 
των αναγκών ─ (18 µήνες) 

3. ∆ιαδικασίες διαχείρισης του Περιεχοµένου και των Υπηρεσιών 
επικοινωνίας και συνεργασίας των δηµιουργών και χρηστών της 
“ηλεκτρονικής βάσης Γεωγνώσης”, ιδιαίτερα τη καθιέρωση µηχανισµών 
υποβολής και κριτηρίων επιλογής του περιεχοµένου που θα 
συµπεριλαµβάνεται στην ηλεκτρονική βάση Γεωγνώσης ─ (6 µήνες).   

4. Επικοινωνιακή στρατηγική για τη προαγωγή της “ηλεκτρονικής βάσης 
Γεωγνώσης” στην κοινότητα των χρηστών (σπουδαστών, επαγγελµατιών 
µηχανικών, κ.ά.) µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα ─ (4 µήνες). 

5. Πιλοτική λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης Γεωγνώσης και διαµόρφωση 
τελικής υποδοµής του συνολικού συστήµατος ─ (6 µήνες). 

 



 
 
 
 

 



 
 


