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Δράση (Υπηρεσία) «Κάλλιπος»



Ταυτότητα

 Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) - 2012-2015

 ΕΜΠ / ΣΕΑΒ / ΕΔΕΤ – Προϋπολογισμός: 7,3 εκ. ευρώ – Διάρκεια: 2013-2015

 Συνολικά συμμετείχαν 1.600 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

 520 ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα, διαθέσιμα, δωρεάν, με άδειες CC



Ροή εργασίας – Στοιχεία υλοποίησης

Υποβολή 
Προτάσεων

Αξιολόγηση
Έκδοση 

αποτελεσμάτων

Εκκίνηση 
Συγγραφικής 
Προσπάθειας

Ενδιάμεση 
Αναφορά

Τελική Αναφορά

Έγκριση & 
Κατάθεση στο 
Συσσωρευτή

1.600 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και οι συνεργάτες τους

895 υποβεβλημένες προτάσεις

34 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

603 χρηματοδοτηθείσες προτάσεις

1.219 εξωτερικές αξιολογήσεις

520 συγγράμματα

7.000 μαθησιακά αντικείμενα

3.500 εντάλματα πληρωμής

Επικαιροποίηση –
Ανανέωση -
Διορθώσεις



Επίτευγμα 1ο: Ανοικτή πρόσβαση

Η Δράση «Κάλλιπος» αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας και

διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου με καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για τη

συντριπτική πλειονότητα των συγγραφέων που συμμετείχαν.

Η διάθεση των συγγραφέων ήταν πολύ θετική.
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Εσείς	θα	συμμετείχατε	σε	μια	συγγραφική	προσπάθεια	στο	πλαίσιο	

κάποιας	νέας	πρόσκλησης	για	συγγραφή	ηλεκτρονικών	βιβλίων;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Έρευνα σε δείγμα 739 Καθηγητών ΑΕΙ (Κύριοι Συγγραφείς & Κριτικοί Αναγνώστες) - 2016



Επίτευγμα 2ο: Μαθησιακά αντικείμενα – Διαδραστικό / 
Πολυμεσικό περιεχόμενο

Οι συγγραφικές ομάδες κλήθηκαν να αναπτύξουν το περιεχόμενο των βιβλίων με

τη μορφή αυτόνομων/αυτοτελών, μαθησιακών αντικειμένων και ανταποκρίθηκαν

σε ικανοποιητικό βαθμό (Πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της δημιουργίας Ανοικτών

Εκπαιδευτικών Πόρων)

Επιπλέον, ενισχύθηκαν οι προσπάθειες ανάπτυξης πολυμεσικού και διαδραστικού

περιεχομένου, τόσο κατά το στάδιο της αξιολόγησης όσο και της χρηματοδότησης.



Επίτευγμα 3ο: Τεχνολογικές καινοτομίες

Πέρα από τη χρήση «παραδοσιακών» μορφοτύπων για την αναπαράσταση των

βιβλίων, όπως το pdf, προωθήθηκε η χρήση του προτύπου epub, τόσο για τη

συμβατότητα (των βιβλίων) με ψηφιακούς αναγνώστες, όσο και για την υποστήριξη

πολυμεσικού και διαδραστικού περιεχομένου.

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» (https://repository.kallipos.gr) συνδυάζει μια σειρά

από καινοτόμες λειτουργίες όπως η απόθεση των βιβλίων σε μορφές pdf και epub,

η πρόσβαση (και αναζήτηση) στο πλήρες υλικό αλλά και στα επιμέρους μαθησιακά

αντικείμενα, η πλοήγηση με βάση θεματικές περιοχές, καθώς και με

ιδρύματα/τμήματα κ.λπ. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική του επιτρέπει την κλιμάκωση

και την υποστήριξη μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων επισκεπτών.

https://repository.kallipos.gr/






Στατιστικά στοιχεία χρήσης

Users Sessions Pageviews PDF views EPUB views Media views Downloads

PDF 

Downloads

EPUB 

Downloads

370.564 563.512 2.406.759 289.017 14.832 3.269 268.971 240.186 15.340



Προφίλ χρηστών Αποθετηρίου «Κάλλιπος»

ανά ηλικία



Προφίλ χρηστών Αποθετηρίου «Κάλλιπος»
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Διά Βίου Μάθηση και Ανοικτοί 
Εκπαιδευτικοί Πόροι



Έρευνα παραρτήματος ΣΕΑΒ-ΕΜΠ για τα 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των ΑΕΙ



Έρευνα παραρτήματος ΣΕΑΒ-ΕΜΠ για τα 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των ΑΕΙ



Ωφέλειες Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων

 Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER), εξυπηρετώντας το ιδεώδες
της Ανοικτής Εκπαίδευσης, συνδέουν την τυπική με τη μη τυπική και
την άτυπη μάθηση

 Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων/γραμματισμού στο πλαίσιο της ΔΒΜ

 Εργασιακή και οικονομική πρόοδος

 Ταχύτερη ένταξη σε νέο αντικείμενο εργασίας



Διά Βίου Μάθηση / Ελληνική πραγματικότητα

 Πολιτική προτεραιότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

 Άμεση σύνδεση με απασχόληση και οικονομική ευημερία

 Παράγοντας ανάπτυξης στην Ελλάδα της κρίσης

 γήρανση πληθυσμού

 έλλειμμα δεξιοτήτων

 παγκόσμιος ανταγωνισμός  



Συμμετοχή ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση

Έρευνα Eurostat (2001-2015)



Συμμετοχή ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση

Έρευνα Eurostat



Συμμετοχή ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση

Έρευνα Eurostat



Συμμετοχή ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση

Έρευνα Eurostat



Συμπεράσματα



Μαθήματα από τη Δράση «Κάλλιπος»

 Η δημιουργία ποιοτικών ανοικτών συγγραμμάτων απαιτεί:
 σημαντικό χρόνο και ένταση προσπάθειας 

 παροχή κινήτρων στους δημιουργούς

 ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημιουργών/χρηστών

 συνεργασία πολλών Ιδρυμάτων

 Έργα δημιουργίας Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων μεγάλης κλίμακας
προϋποθέτουν:
 συστηματική χρηματοδότηση (και από την Πολιτεία)

 τεχνική υποστήριξη προς τους δημιουργούς από εξειδικευμένο προσωπικό

 αξιολόγηση -σε όλα τα στάδια- για τη διασφάλιση της ποιότητας



Καλές πρακτικές (1)

 Αύξηση της πρόσβασης σε ποιοτική μάθηση για όλους, σε ολόκληρο τον κύκλο
ζωής του ατόμου

 Κίνητρα για την παραγωγή ελεύθερων ψηφιακών πόρων, που να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της Διά Βίου Μάθησης

 Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στα εκπαιδευτικά συστήματα
εξασφαλίζοντας τη σύγκλιση, συνέργειες και μια διεπιστημονική εξειδίκευση



Καλές πρακτικές (2)

 Δέσμευση όλων των εμπλεκομένων με τα εκπαιδευτικά ζητήματα σε ελεύθερη
και ανοικτή πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς τους πόρους

 Δημόσια χρηματοδοτούμενοι πόροι ελεύθεροι και ανοικτής πρόσβασης

 Ψηφιακές λύσεις που θα τροφοδοτήσουν τις στρατηγικές της Διά Βίου Μάθησης
ώστε να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την απελευθέρωση των
δημιουργικών ικανοτήτων του ανθρώπου


