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Presenter
Presentation Notes
Περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Υποστηρίζει on-line εκπαιδευτικό υλικό Από το 2007 φιλοξενεί τα ηλεκτρονικά μαθήματα της Βιβλιοθήκης δημιουργήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2005 για να υποστηρίξει ηλεκτρονικά μαθήματα. Από το 2006 υποστηρίζει πλήρως τα ηλεκτρονικά μαθήματα που διεξάγει η βιβλιοθήκη.  Η Τηλεμάθεια έχει υλοποιηθεί με χρήση του ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα Moodle.



Τηλεμάθεια - Moodle 
Moodle: 

http://moodle.org

Presenter
Presentation Notes
Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS)Συμβατό με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (Windows, Linux, Unix)Διατίθεται δωρεάν από τον αντίστοιχο ιστοτόπο υπό την άδεια χρήσης GNU/GPL (General Public License).Το Moodle είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων που έχει υλοποιηθεί με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού PHP και υποστηρίζει πολλούς τύπους βάσης δεδομένων (MySQL, PostgreSQL, SQL server κα). Το Moodle επιλέχθηκε έναντι άλλων αντίστοιχων λογισμικών (εμπορικών ή ανοικτού κώδικα) με βάση τους ακόλουθους παράγοντες:Διατίθεται ελεύθερα, χωρίς κόστος απόκτησης και χρήσης,Δεν υστερεί σε δυνατότητες και εργαλεία σε σχέση με εμπορικά πακέτα, Υποστηρίζεται από μια πολυπληθή διεθνή κοινότητα χρηστών, Διαθέτει μια μεγάλη βάση δεδομένων πρόσθετων λειτουργικών μονάδων (modules), Διατίθεται σε περισσότερες από 70 γλώσσες μεταξύ των οποίων και η Ελληνική.



Εκπαιδευτικό Υλικό 

Αντικείμενο 
Μαθημάτων

Προέλευση 
Περιεχομένου

Επεξεργασία -
Άδεια

Open ICDL

ICDL
Foundation

Africa

Creative
Commons

Presenter
Presentation Notes
Αντικείμενο: Χειρισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με τη Χρήση Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (Free/ Libre Open Source Software) για χρήστες Windows και LinuxΠροέλευση:  ICDL Foundation Africa (Open ICDL) – το περιεχόμενο είναι υπό την άδεια Creative CommonsΕπεξεργασία: Μετάφραση, ενημέρωση και προσαρμογή του υλικού και επαναδιάθεσή του υπό την άδεια CC Αναφορά, Μη εμπορική χρήση, Παρόμοια διανομή (3.0) 



Ενότητες

OpenOffice.org Suite

Internet browser 
Mail client

Operating System

Windows Linux



Ενότητες

Εφαρμογές σουίτας γραφείου:

 OpenOffice.org Writer  

 OpenOffice.org Impress

 OpenOffice.org Calc

Περιηγητής ιστού – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

 Mozilla Firefox

 Mozilla Thunderbird

Χρήση υπολογιστή & διαχείριση αρχείων:

 Ubuntu Linux



Υλοποίηση μαθήματος

ανοιχτή πρόσκληση 
παρακολούθησης

συμμετοχές Windows > Linux

διάρκεια μαθημάτων 6-8 
εβδομάδες

Presenter
Presentation Notes
ανοιχτή πρόσκληση =ανεξαρτήτως προηγούμενης γνώσης (πολύ βασικές δεξιότητες), ηλικίας, περιοχής, επαγγέλματος, ιδιότητας.διάρκεια μαθήματος =7 ενότητες εκ των οποίων η 1 αξιολόγησηδιαφορές συμμετοχώνwin: πολλές αιτήσεις, 55% ποσοστό ολοκλήρωσηςlin: λιγότερες αιτήσεις (σταθερός αριθμός ~30), 65% ολοκλήρωση



Κύκλοι διεξαγωγής μαθημάτων

ΑΝΟΙΞΗ 
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πιλοτική
εφαρμογή

ΦΘΙΝΟΠ
ΩΡΟ-

ΧΕΙΜΩΝΑ
Σ '07

ΧΕΙΜΩΝΑ
Σ-

ΑΝΟΙΞΗ 
'08

Presenter
Presentation Notes
1ος κύκλος: Άνοιξη 2007 -πιλοτική εφαρμογήΠληροφορία και Επικοινωνία με Mozilla Firefox & Thunderbird2ος κύκλος: Φθινόπωρο - Χειμώνας 2007Πληροφορία και Επικοινωνία (επανάληψη)Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων με λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux3ος κύκλος: Χειμώνας - Άνοιξη 2008Επεξεργασία Κειμένου με OpenOffice.org WriterΔημιουργία Παρουσιάσεων με OpenOffice.org ImpressΧρήση Λογιστικά Φύλλα με OpenOffice.org CalcΚάθε μάθημα περιείχε υλικό προς μελέτη και εργασίες/δραστηριότητες (βαθμολογούμενες)Επιτυχής συμμετοχή => 65% βαθμολογία.Τα μαθήματα τρέξαν σειριακά/ διαδοχικά γεγονός που συνέβαλλε στη μεγάλη επιτυχία του προγράμματος ιδίως του 3ου κύκλου. (320 συμμετοχές και 70% επιτυχόντες).



Κύκλοι διεξαγωγής μαθημάτων

ΦΘΙΝΟΠ
ΩΡΟ-

ΧΕΙΜΩΝΑ
Σ '08

ΑΝΟΙΞΗ 
'09

Presenter
Presentation Notes
4ος κύκλος: Φθινόπωρο - Χειμώνας 2008Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων με λειτουργικό σύστημα Ubuntu LinuxΕπεξεργασία Κειμένου με OpenOffice.org WriterΔημιουργία Παρουσιάσεων με OpenOffice.org ImpressΣτον 4ο κύκλο (και λόγω χρονικού περιορισμού - λήξη συμβάσεων) τα μαθήματα τρέξαν ταυτόχρονα => λιγότερες συμμετοχές, αλλά και μικρότερο ποσοστό επιτυχίας5ος κύκλος: Άνοιξη 2009Linux με τη χρήση κονσόλας το μάθημα απευθύνεται αποκλειστικά σε χρήστες Linux,ρεκόρ συμμετοχών 315 δηλώσεις και 290 εγγραφές!



Γενικά στατιστικά - 5 κύκλων
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Presentation Notes
Κατά τους δύο πρώτους κύκλους οι συμμετοχές ήταν περιορισμένες – είχαμε θέσει περιορισμό (περίπου 20άτομα ανά μάθημα).Στον 3ο κύκλο δεχθήκαμε όλες τις αιτήσεις συμμετοχής και σχεδόν 4τραπλασιάσαμε τους συμμετέχοντες και 5πλασιάστηκαν οι επιτυχόντες.Στον 4ο κύκλο τα 3 μαθήματα διεξήχθησαν παράλληλα γεγονός που οδήγησε σε μείωση των συμμετοχών, αλλά και άμβλυση του ποσοστού μεταξύ συμμετεχόντων και επιτυχόντων (πολλοί συμμετέχοντες είχαν πάρει και τα 3 μαθήματα).Στον 5ο κύκλο, αν και πρόκειται για 1 και εξειδικευμένο μάθημα, οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, ωστόσο το ποσοστό επιτυχόντων εκτιμάμε ότι θα κυμανθεί γύρω στο 50%, λόγω κακής αναλογίας εκπαιδευτών – συμμετεχόντων.



 εύχρηστο το περιβάλλον της Τηλεμάθειας
 ευέλικτος τρόπος μάθησης
 αίσθημα ηλεκτρονικής τάξης
 άμεση ανατροφοδότηση
 πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας
 δυνατότητα παρακολούθησης του μαθήματος 

και με απλή σύνδεση

Συμπεράσματα
χρηστών για την Ασύγχρονη 

Τηλεκπαίδευση

Presenter
Presentation Notes
εύκολη πλοήγηση, γρήγορες εναλλαγές σελίδωνμάθηση ανεξαρτήτου χώρου και σε ευρύ χρονικό πλαίσιο, ενδείκνυται ιδιαίτερα για εργαζόμενους, μητέρες, αμεα, Έλληνες εκτός συνόρωνη ηλεκτρονική τάξη ήταν από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος, σύμφωνα με τις απόψεις των χρηστών, γιατί καταλύεται η απομόνωσηη συμμετοχή εκπαιδευτών/ διευκολυντών σε καθημερινή βάση ήταν επιβεβλημένη και ουσιαστική.σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία -> chat, forum, mail, messages διάθεση υλικού online μέσα από τα εργαλεία-δραστηριότητες του συστήματος, αλλά και σε « μεταφορτώσιμη » μορφή => είμαστε έτοιμοι στην Ελλάδα για τετοιου είδους μαθήματα.



 χρονοβόρα προετοιμασία υλικού και 
μαθήματος, λιγότερες  ώρες απασχόλησης κατά 
τη διεξαγωγή του μαθήματος

 εύχρηστο το περιβάλλον της Τηλεμάθειας
 διαμοιρασμός δραστηριοτήτων και πηγών
 υποστήριξη μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων

Συμπεράσματα
εκπαιδευτών για την Ασύγχρονη 

Τηλεκπαίδευση

Presenter
Presentation Notes
Ο τύπος του υλικού είναι διαφορετικός από την παραδοσιακή διδασκαλία, καθώς θα πρέπει να είναι αυτάρκες και όχι με τη μορφή επιγραμματικών σημειώσεων. Καλό είναι το σύνολο του ηλ. Μαθήματος να είναι έτοιμο πριν την έναρξή του.πλήθος δραστηριοτήτων και μπλοκ -> δυνατότητα επιλογής εργαλείων ανάλογα με τις απαιτήσεις, εύκολη αλλαγή, τροποποίηση, αντικατάσταση των εργαλείωνδυνατότητα για εισαγωγή δραστηριοτήτων από άλλα μαθήματα (feedback patern, quiz questions, εργασίες) εύκολο backup και χρήση του για νέα μαθήματαταυτόχρονη υποστήριξη μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων -> δημιουργία group. Ένας εκπαιδευτής δε χρειάζεται να δαπανά πολλές ώρες ημερησίως στο ηλ. Μάθημα. Το γεγονός αυτό εξαρτάται από την αναλογία μαθητών – εκπαιδευτών (25/1).



μετά απ' αυτό...
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Το χάος...



Ευχαριστούμε
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