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■ Δημιουργία και ελεύθερη διαδικτυακή διάθεση 
στο ευρύ κοινό ενός σημαντικού αριθμού 
ψηφιακών μαθημάτων από τα προγράμματα 
σπουδών των ΑΕΙ 

■ Προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο του αύριο 
και την «ανοικτή εκπαίδευση»  

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
μια φιλόδοξη εθνική πρωτοβουλία

Tο έργο αναπτύχθηκε σε 2 άξονες:

■ Οριζόντια: κεντρική πράξη GUnet
(υποδομές, υπηρεσίες, προδιαγραφές, εκπαίδευση, 
ενημέρωση)

■ Κάθετα: ιδρυματικές πράξεις
(25 ΑΕΙ σε όλη τη χώρα )



Συμβολή στην ανοικτή εκπαίδευση &  δια βίου μάθηση
+

Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός των ΑΕΙ

 ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι 
 επαναχρησιμοποίηση 

 προσαρμογή 

 επαναδιανομή

 ανοικτή εκπαίδευση
 ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους

 παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εκμεταλλεύονται το ψηφιακό περιβάλλον και την 
δύναμη του Διαδικτύου 

“Global OER Logo in Greek" by Jonathasmello
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ανοικτά μαθήματα - προδιαγραφές 

http://opencourses.gunet.gr/courses/OCGU106/
http://opencourses.gunet.gr/courses/OCGU106/
http://opencourses.gunet.gr/courses/OCGU104/
http://opencourses.gunet.gr/courses/OCGU104/
http://opencourses.gunet.gr/courses/OCGU103/
http://opencourses.gunet.gr/courses/OCGU103/


μεταδεδομένα μαθήματος



εθνική πύλη 
ανοικτών μαθημάτων



εθνική πύλη ανοικτών μαθημάτων
www.opencourses.gr

■ σημείο συνάθροισης μεταδεδομένων
ανοικτών μαθημάτων 

– οργάνωση και παρουσίαση συλλογών ανοικτών 
μαθημάτων

– επικοινωνία με τις ιδρυματικές πλατφόρμες 
τηλεκπαίδευσης

■ εθνικό σημείο αναζήτησης ανοικτών 
μαθημάτων 



αναζήτηση ανοικτών μαθημάτων 

http://opencourses.gr/
http://opencourses.gr/






http://opencourses.uoa.gr/courses/ARCH4/
http://opencourses.uoa.gr/courses/ARCH4/


πλατφόρμα Open eClass



■ Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων 

■ Το μεγαλύτερο ελληνικό ΕΛ/ΛΑΚ : σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και 
υποστηρίζεται ενεργά από το Gunet από το 2003

■ Ώριμη, φιλική, δωρεάν και ευέλικτη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

(> 300 ενεργές εγκαταστάσεις, > 500.000 χρήστες)

openeclass.org



τι προσφέρει



πλατφόρμα Open Delos



η πλατφόρμα Open Delos

opendelos.org



Open Delos : τι προσφέρει



Open Delos : Rich Media & Lecture Platform for Education



ανοικτά ψηφιακά μαθήματα: 
προετοιμάζουν τα ΑΕΙ για την «νέα εποχή»
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By Willow Brugh (moocs and the science of learning) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons



ανοικτά ψηφιακά μαθήματα: 
προετοιμάζουν τα μέλη ΔΕΠ για την «νέα εποχή»
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Η συνέχεια :  επέκταση, αναβάθμιση, αξιοποίηση

 Ιδρυματική πολιτική για ανοικτή εκπαίδευση

 Κίνητρα για ΔΕΠ , υπηρεσίες, υποδομές

 Ανάδειξη καλών πρακτικών, διασφάλιση ποιότητας

 Συνέργειες για δημιουργία ανοικτού περιεχομένου 

 Δημιουργία προηγμένου ψηφιακού μαθησιακού οικοσυστήματος με 
επίκεντρο τον μανθάνοντα (διαδραστικότητα, μανθάνων-παραγωγός, 
συνεργατική μάθηση)

 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης μαθήματος

 Διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών

 (Ξενόγλωσσα) μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως

 Β’βάθμια, εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική κατάρτιση, ΟΤΑ,…

 MOOCS για διεθνή καριέρα (ελληνική γλώσσα, ελληνικός πολιτισμός,…)
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