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Περίγραμμα παρουσίασης

• Θεωρητικό Πλαίσιο - Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ)

• Δράση «Κάλλιπος» - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά 

Συγγράμματα 

• Αξιολόγηση της υπηρεσίας «Κάλλιπος» μέχρι σήμερα

• Συμπεράσματα από εμπειρική έρευνα και διαβούλευση

• Προτάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη



Θεωρητικό Πλαίσιο - Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (1)

«Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

(Open Educational Resources / OER)

είναι διδακτικό, εκπαιδευτικό ή

ερευνητικό υλικό (διαφόρων ειδών)

που έχει καταστεί κοινό κτήμα

(Public Domain) ή έχει διατεθεί με

μια άδεια Creative Commons (CC) που επιτρέπει την ελεύθερη χρήση,

διασκευή (adaptation) και διανομή του» (UNESCO, 2012).



Θεωρητικό Πλαίσιο - Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (2)

Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι αποτελούν

περιεχόμενο, κυρίως ηλεκτρονικό

(συγγράμματα/βιβλία, μαθήματα, άρθρα

περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης, διαλέξεις,

βίντεο, εικόνες, διαδραστικά παιχνίδια,

τεστ/κουίζ κ.ά.), διαθέσιμο σε όλους, δωρεάν

με τη χρήση αδειών Creative Commons που

επιτρέπουν τα 5R της «ανοικτότητας» δηλ.

«διατήρηση (Retain), επαναχρησιμοποίηση

(Reuse), αναθεώρηση (Revise), ανασύνθεση

(Remix) και αναδιανομή (Redistribute)».



Θεωρητικό Πλαίσιο - Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (3)

• Δημιουργώ και διατηρώ αντίγραφαRetain

• Επαναχρησιμοποιώ με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπουςReuse

• Αναθεωρώ, προσαρμόζω, βελτιώνωRevise

• Συνδυάζω δύο ή περισσότερους πόρουςRemix

• Αναδιανέμω σε άλλους χρήστεςRedistribute



Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά 
Συγγράμματα και Βοηθήματα
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Δράση «Κάλλιπος» - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα  (1)

Τα ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα (open e-textbooks) είναι

ψηφιακά συγγράμματα που -με χαμηλό ή/και καθόλου κόστος-

διαβάζονται online, εκτυπώνονται ή «μεταφορτώνονται»

(downloaded) και αποθηκεύονται, για χρήση από όλους,

ελεύθερα, δεδομένου ότι διατίθενται με άδειες Creative

Commons.

Δημιουργία: προηγείται η εφαρμογή «καλών πρακτικών»

[κρίση του περιεχομένου και της μορφής του εκπαιδευτικού

υλικού από ομολόγους (peer-review) των δημιουργών του,

γλωσσική/γραφιστική επιμέλεια, τεχνική επεξεργασία

πρωτογενούς υλικού κ.ά.], και έπεται η δημοσίευσή του σε

Αποθετήριο.



Δράση «Κάλλιπος» - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα (2) 

• Η Δράση «Κάλλιπος», συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ, 2007-2013).

• Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το Εθνικό

Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας.

• Τα ανοικτά ηλεκτρονικά συγγράμματα που δημιουργήθηκαν είναι

διαθέσιμα, δωρεάν και με άδειες CC, από το ομώνυμο Αποθετήριο

της Δράσης, διαθέτουν ISBN και έχουν καταχωριστεί ως πρόσθετο

διδακτικό υλικό στους καταλόγους της υπηρεσίας «Εύδοξος».



Δράση «Κάλλιπος» - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα (3) 

Στοιχεία για τη Δράση «Κάλλιπος»

Συνολικός προϋπολογισμός 8.300.000 €

Προϋπολογισμός που απορροφήθηκε (ποσοστό) 7.319.936 € (88%)

Διάρκεια υλοποίησης 3 έτη (2012-2015)

Αριθμός συντελεστών συγγραφής/αξιολόγησης/κριτικής ανάγνωσης 

(μέλη ΔΕΠ)

>1.600

Συνολικός αριθμός μελών συγγραφικών ομάδων ~ 4.000

Αριθμός συμμετεχόντων Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) 35

Αριθμός (ολοκληρωμένων) βιβλίων που παρήχθησαν 522  

Αριθμός αυτοτελών μαθησιακών αντικειμένων

(κεφάλαια, εικόνες, διαγωνίσματα, βίντεο κ.ά.)

> 7,000



Δράση «Κάλλιπος» - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα (4) 

Κατανομή βιβλίων ανά Ίδρυμα (κύριου συγγραφέα)



Δράση «Κάλλιπος» - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα (5) 

Επιστήμες Μηχανικών 
& Πληροφορική

32%

Ανθρωπιστικές & 
Νομικές Επιστήμες, 
Επιστήμες Τεχνών & 

Γραμμάτων
17%

Ιατρικές Επιστήμες & 
Επιστήμες Ζωής

16%

Οικονομικές, Πολιτικές, 
Κοινωνικές & 

Γεωπονικές Επιστήμες
18%

Φυσικές Επιστήμες
17%

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



Δράση «Κάλλιπος» - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα (6) 

Επισκεψιμότητα του Αποθετηρίου «Κάλλιπος



Δράση «Κάλλιπος» - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα (7)
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Αξιολόγηση της υπηρεσίας 
«Κάλλιπος»

Από την έναρξη της Δράσης μέχρι σήμερα



Αξιολόγηση της Υπηρεσίας «Κάλλιπος» (1) 

Καινοτομίες 
ανοικτών 

ηλεκτρονικών 
συγγραμμάτων

ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 
ψηφιακού 

γραμματισμού

εκπαιδευτική 
χρήση 

πολυμεσικών 
μαθησιακών 
αντικειμένων

πολλαπλή 
βιβλιογραφία

άμεση και 
ελεύθερη 

(δωρεάν χωρίς 
περιορισμούς) 

πρόσβαση

ακαδημαϊκή 
χρήση σε όλες 

τις ηλεκτρονικές 
συσκευές

αξιοποίηση 
Web 2.0 

τεχνολογιών

επικαιροποίηση
επιστημονικού 
περιεχομένου



Αξιολόγηση της υπηρεσίας «Κάλλιπος» (2)

• Εκτίμηση οικονομικού οφέλους.

• Πρωτογενής/Εμπειρική έρευνα σε διδάσκοντες στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση – συμμετέχοντες στη Δράση 

«Κάλλιπος» ως Συγγραφείς, Κριτικοί Αναγνώστες, 

Αξιολογητές.

• Διαβούλευση με Κοσμήτορες Σχολών ΑΕΙ για υποβολή 

πρότασης για συνέχιση και επέκταση της υπηρεσίας.



Αξιοποίηση της υπηρεσίας «Κάλλιπος» (2)

Εκτίμηση οικονομικού οφέλους από ενδεχόμενη διάθεση 2.000 ανοικτών 

συγγραμμάτων – Σενάριο διάθεσης μόνο του ηλεκτρονικού συγγράμματος

2.000

Μαθήματα στα οποία διανέμεται το σύγγραμμα

ανά έτος

1 2

Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν το σύγγραμμα 50 85

Αριθμός συγγραμμάτων που δεν θα χρειαστεί/

απαιτηθεί να διανεμηθούν μέσω «Εύδοξου»
(2.000 x 1 x 50=)

100.000

(2.000 x 2 x 85=)

340.000 (ή ~ 1 εκατ.

βιβλία στην τριετία)

Μέσο κόστος ανά σύγγραμμα μέσω «Εύδοξου» 17,5 €

Όφελος ανά έτος (100.000 x 17,5=)

1.750.000,00 €

(340.000 x 17,5=)

5.950.000,00 €



Αξιολόγηση της υπηρεσίας «Κάλλιπος» (3)



Αξιολόγηση της υπηρεσίας «Κάλλιπος» (4)



Αξιολόγηση της υπηρεσίας «Κάλλιπος» (5)



Αξιολόγηση της υπηρεσίας «Κάλλιπος» (6)



Αξιολόγηση της υπηρεσίας «Κάλλιπος» (7)



Συμπεράσματα

Από την έναρξη της Δράσης μέχρι σήμερα



Συμπεράσματα 

Πλεονεκτήματα

• Ανοικτή και δωρεάν 

πρόσβαση από όλους τους 

χρήστες

• Εξοικονόμηση οικονομικών 

πόρων από τη χρήση 

ηλεκτρονικών 

συγγραμμάτων

• Διδακτικά και μαθησιακά 

οφέλη 

Μειονεκτήματα

• Απουσία υποστηρικτικής 

πολιτικής από τα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα (μέρος των οποίων 

είναι και η Βιβλιοθήκη)



Προτάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη

Για το μέλλον της Δράσης



Προτάσεις (Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες)

• Πληρέστερη ενημέρωση διδασκόντων και διδασκομένων για τα οφέλη από την 

υιοθέτηση/χρήση ΑΕΠ 

• Επαρκέστερη υποστήριξη των δημιουργών ΑΕΠ, στη χρήση των απαραίτητων τεχνολογικών 

εργαλείων και σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

• Προώθηση της κουλτούρας για χρήση μαθησιακού και διδακτικού υλικού ανοικτής πρόσβασης

• Εκπαίδευση προσωπικού από τις Βιβλιοθήκες, για να ανταποκριθούν στον νέο τους 

εξειδικευμένο ρόλο ως οι Ψηφιακές Πύλες στην (ανοικτή) Γνώση

• Χρήση Πληροφοριακής Παιδείας όπου θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη, διδασκόντων και 

φοιτητών, στην επιλογή και αξιολόγηση των ΑΕΠ

• Αναζήτηση, εντοπισμός, πνευματικά δικαιώματα/ιδιοκτησία, αποθήκευση δεδομένων, 

μεταδεδομένα και ευρετηρίαση, ιδρυματικά αποθετήρια και διατήρηση (preservation) ΑΕΠ από 

τις βιβλιοθήκες



Προτάσεις (Πολιτεία)

• Ενίσχυση σχετικών δράσεων παραγωγής και διάθεσης ΑΕΠ (όπως ο «Κάλλιπος»), 

για την δημιουργία αποθέματος ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού, και κυρίως 

διδακτικών βιβλίων.

• Παροχή κινήτρων (οικονομικών ή/και εξέλιξης) για τους 

δημιουργούς/ενεργητικούς χρήστες ΑΕΠ.

• Συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις (από Πολιτεία, Διοικήσεις Ιδρυμάτων), με 

στόχο την «υποχρεωτική» επιλογή από τους διδάσκοντες τουλάχιστον ενός 

ανοικτού εναλλακτικού εκπαιδευτικού πόρου.

• Μεταφορά πόρων από την αγορά «κλειστού» υλικού στην παραγωγή και διάθεση 

ανοικτού υλικού – Έμπρακτη υποστήριξη της πολιτικής Open Access.



Ερωτήσεις;

Σας ευχαριστώ 

για την προσοχή σας!


