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περιεχόμεναπεριεχόμενα

• Ανοικτά ψηφιακά μαθήματα: παρούσα κατάσταση
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• Σχεδιάζοντας το μέλλον

• Συμπεράσματα



ανοικτάανοικτά ψηφιακάψηφιακά μαθήματαμαθήματα

• Πρωτοβουλία της ακαδημαϊκής κοινότητας για ελεύθερη, 
εύκολη και συνεκτική διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό
εκπαιδευτικό περιεχόμενο από παντού & από όλους

• «Κίνημα» στα Πανεπιστήμια που βασίζεται σε ένα
αποτελεσματικό μοντέλο για την δημοσιοποίηση
εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργώντας συνέργιες και
χώρους συνεργασίας.



ανοικτάανοικτά μαθήματαμαθήματα : : IPR IPR 

Το υλικό είναι μια συλλογή πόρων του μαθήματος που

δημιουργεί ο διδάσκων (αρχεία, βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις,  

διαγωνίσματα, χρονοπρογραμματισμός, λογισμικό …) 

• Δεν περιορίζεται από πνευματικά δικαιώματα

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επαναχρησιμοποιηθεί, 

προσαρμοστεί και διανεμηθεί από άλλους, με κάποιους

περιορισμούς, π.χ.

• Επαναχρησιμοποίηση όλου ή μεμονωμένων «μαθησιακών

αντικειμένων» (μεταδεδομένα)



• > 60 ενεργοί ιστότοποι

− Διαθέσιμα ψηφιακά μαθήματα:  > 10.000

− 85% ανοικτά

− Εγγεγραμμένοι φοιτητές:  > 270.000

− Διδάσκοντες: > 6.700

• Ετερογένεια στην δομή και ποιότητα του περιεχομένου

• Μικρό ποσοστό διαθέτει πολυμεσικό υλικό

ψηφιακάψηφιακά μαθήματαμαθήματα σταστα ελληνικάελληνικά ΑΕΙΑΕΙ



� Μη κερδοσκοπική εταιρία των ελληνικών ΑΕΙ

• ανθρώπινο δίκτυο αριστείας στην υποστήριξη διαδικτυακών
υπηρεσιών και εφαρμογών για την ακαδημαϊκή κοινότητα

• βασίζεται και αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία των
κέντρων δικτύων των ιδρυμάτων

• μηχανισμός διάχυσης τεχνογνωσίας

� εστιάζει στην υποστήριξη των μελών ΔΕΠ/ΕΠ

• στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

• στην παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

� παρέχει ανοικτές διαδικτυακές υπηρεσίες η-μάθησης

http://www.gunet.gr

οο ρόλοςρόλος τουτου ακαδημαϊκούακαδημαϊκού διαδικτύουδιαδικτύου GUnetGUnet



• ανοικτή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open eClass
(http://www.openeclass.org) 

• διαδικτυακή βιντεοδιάσκεψη

• ζωντανή μετάδοση διαλέξεων

• σύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσα από οργανωμένες
αίθουσες τηλεκπαίδευσης

• πολυμεσικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο διαθέσιμο
κατ’ απαίτηση

• υποστήριξη πολυμεσικών εκπαιδευτικών
υπηρεσιών μέσα από το Κέντρο Υποστήριξης η-
Μάθησης & Παραγωγής Πολυμέσων
(http://mc.gunet.gr)

υπηρεσίεςυπηρεσίες ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής μάθησηςμάθησης GUnetGUnet



ηη πλατφόρμαπλατφόρμα Open eClassOpen eClass

• Ανοικτό – αρθρωτό σύστημα
διαχείρισης ηλεκτρονικών
μαθημάτων

• Διανέμεται ελεύθερα και
χρησιμοποιείται από το
σύνολο των ακαδημαϊκών
ιδρυμάτων της χώρας

• Συνεισφορά στην ανάπτυξη
ψηφιακής κουλτούρας στην
ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα

(1η έκδοση : 2003) 

http://eclass.gunet.gr



γραφικόγραφικό περιβάλλονπεριβάλλον καικαι διεπαφέςδιεπαφές χρηστώνχρηστών



Open eClass Portal, CVS ανάπτυξης, Bugzilla και Wiki συνεργασίας

ανοικτάανοικτά εργαλείαεργαλεία υποστήριξηςυποστήριξης καικαι ανάπτυξηςανάπτυξης



• 54 ενεργές εγκαταστάσεις σε ΑEI σε όλη τη χώρα

− Διαθέσιμα ψηφιακά μαθήματα: 10.047

− Εγγεγραμμένοι φοιτητές:  273.326 

− Διδάσκοντες: 6.732 

• Εγκατάσταση Open eClass στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

− Διαθέσιμα ψηφιακά μαθήματα:  2.759  (2.413 ανοικτή πρόσβαση)

− Εγγεγραμμένοι φοιτητές:  97.454 

− Διδάσκοντες:  1.285 

− Επισκέψεις:  ~12.000  ημερησίως

χρήσηχρήση Open eClass Open eClass 



ΑριθμόςΑριθμός ψηφιακώνψηφιακών μαθημάτωνμαθημάτων / / ίδρυμαίδρυμα ((eClass)eClass)



• Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ

− από το 2005

− 40 % μαθημάτων μεταδίδονται ζωντανά

• Σχεδιασμός για 40 χώρους διδασκαλίας στο ΕΚΠΑ

• Υπηρεσία:  http://webcast.uoa.gr

• Το GUnet παρέχει την υπηρεσία ανακοίνωσης
μεταδόσεων πανελλαδικά

http://vod.gunet.gr/announce/

ΑνοικτέςΑνοικτές ζωντανέςζωντανές μεταδόσειςμεταδόσεις μαθημάτωνμαθημάτων



Live streaming at UoA



• πύλη ανοικτής πρόσβασης βιντεοδιαλέξεων του
Πανεπιστημίου Αθηνών

− Υπηρεσία:  http://videolectures.uoa.gr

− Εναλλακτικά δημοσιοποίηση μέσω της πλατφόρμας Open eClass 
του Πανεπιστημίου Αθηνών: http://eclass.uoa.gr

ΑνοικτήΑνοικτή πρόσβασηπρόσβαση σεσε βιντεοδιαλέξειςβιντεοδιαλέξεις





βιντεοδιαλέξειςβιντεοδιαλέξεις



σχεδιάζονταςσχεδιάζοντας τοτο μέλλονμέλλον

• Πρόσκληση 101: Ανοικτά ψηφιακά μαθήματα
Υπουργείο Παιδείας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

• Στόχοι

− ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων από τα ακαδημαϊκά
ιδρύματα

− ανοικτή πρόσβαση σε όλους (όχι μόνο στους φοιτητές) 

− οριζόντια αναζήτηση

− ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη στο διδακτικό προσωπικό για
την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

− αναβάθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης



• Αναβάθμιση της ποιότητας και ποσότητας των ψηφιακών
μαθημάτων των ιδρυμάτων

• Ανάπτυξη πολυμεσικού και διαδραστικού εκπαιδευτικού
περιεχομένου

• Υποστήριξη για ζωντανή μετάδοση, καταγραφή και
δημοσιοποίηση βιντεοδιαλέξεων

• Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης

• Αξιολόγηση ψηφιακών μαθημάτων από τους χρήστες και
βράβευση των καλύτερων

• Πιστοποίηση δομής ψηφιακών μαθημάτων

• Σύνδεση με αποθετήρια

ιδρυματικέςιδρυματικές δράσειςδράσεις



οριζόντιαοριζόντια δράσηδράση GUnetGUnet

• Συντονισμός και υποστήριξη ιδρυματικών δράσεων

• Βελτίωση της λειτουργικότητας των κεντρικών υπηρεσιών

• Δημιουργία εθνικού σημείου αναζήτησης ψηφιακών

μαθημάτων (μεταδεδομένα)

• Δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και διάχυσης

• Υποστήριξη της κοινότητας χρηστών - δημιουργών

ψηφιακών μαθημάτων

• Βραβεία για καλύτερα ψηφιακά μαθήματα και πρακτικές

• Δημιουργία εικονικών προγραμμάτων σπουδών



συμπεράσματασυμπεράσματα

� Οι αρχικές συνθήκες είναι καλές

• εγκατεστημένη βάση ανοικτών μαθημάτων

• ψηφιακή κουλτούρα προς το μοντέλο της ανοικτής
πρόσβασης

• ενεργό ανθρώπινο δίκτυο υποστήριξης των υπηρεσιών
ανοικτής πρόσβασης

� Η στόχευση του νέου έργου είναι στη σωστή κατεύθυνση

• αναβάθμιση του περιεχομένου και της δομής των
ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων

• οριζόντια πανελλαδική αναζήτηση

• οριζόντιες δράσεις: ενίσχυση ιδρυματικών συνεργασιών
και οικονομία κλίμακας

• ο πλούτος του εκπαιδευτικού περιεχομένου των ΑΕΙ στην
διάθεση όποιου θέλει να μάθει



ΤαΤα ««ανοικτάανοικτά μαθήματαμαθήματα»»

ανοίγουνανοίγουν τοτο ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο στηνστην

κοινωνίακοινωνία


