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πλατφόρμα πλατφόρμα Open eClassOpen eClass

 Αποτελεί την πρόταση τoυ GUnet για την υποστήριξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης 
 Είναι ένα ανοικτό - αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων
 Σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται ενεργά από την ομάδα Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet
 Αποτελεί ένα ελληνικό ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό το οποίο διανέμεται ελεύθερα από το 2003 
 Χρησιμοποιείται ευρέως σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης



ταυτότητα σε αριθμούςταυτότητα σε αριθμούς

 Ελεύθερη διάθεση από το Μάρτιο 2003
 Περισσότερες από 140 ενεργές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα

(26 ΑΕΙ, 17 ΤΕΙ, 3 GUnet, 1 SCH, 3 ΟΤΑ, 3 ΥΠΔΒΜΘ, 91 Ανεξ.Εγκατ.)
 15 βασικές εκδόσεις - 2 μέσα στο 2011 (Open eClass 2.4, 2.5)
 Περισσότερες από 8.480 διαθέσεις (downloads) συνολικά
 Περίπου 11.920 διεκπεραιωμένες αιτήσεις τεχνικής υποστήριξης
 Συνολικά: ~280.000 εγγ. χρήστες, και ~10.500 ηλ. μαθήματα



η πλατφόρμα σήμεραη πλατφόρμα σήμερα

 ΣήμεραΣήμερα
 Έκδοση Open eClass 2.4 (Μάιος 2011)

 Έκδοση Open eClass 2.5 (Δεκέμβριος 2011)

 Προετοιμάζεται η έκδοση Open eClass 3.0 (αναμένεται Μαρ. 2012)
 Έκδοση Open eClass 3.1 (αναμένεται Σεπ. 2012)

o Σύνδεση με ψηφιακά αποθετήρια (Dspace, Fedora, BetaCMS)
o Εισαγωγή εργαλείων συμμετοχικού ιστού
o Αλλαγή – βελτίωση διεπαφών – γραφικού περιβάλλοντος
o Ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εργαλείων (Μπάρα εργαλείων, Βαθμολόγιο, κλπ) 
o Ενσωμάτωση ανοικτού εργαλείου Τηλεσυνεργασίας
o Βελτίωση μηχανισμού αναζήτησης μέσω εξωτερικής μηχανής αναζήτησης

 Mobile Mobile έκδοση έκδοση της πλατφόρμας Open eClass για Android, iOS

 Συνεργατική πλατφόρμα Συνεργατική πλατφόρμα «συνεργάζομαι – συμμετέχω» v1.0 η οποία 
υποστηρίζει ηλεκτρονικές συνεργασίες και αποτελεί ένα παρακλάδι 
(branch) της τρέχουσας έκδοσης της πλατφόρμας Open eClass.



σημεία παρουσίαςσημεία παρουσίας

 Κεντρική εγκατάσταση GUnet
 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
 Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 Τοπική Αυτοδιοίκηση
 Ερευνητικά Έργα
 Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί 

 Φροντιστήρια, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία

 Φορείς Δημόσιας Διοίκησης
 Εκπαιδευτικές δράσεις
 Δράσεις συνεργασίας 



κεντρική εγκατάσταση κεντρική εγκατάσταση 

Η κεντρική εγκατάσταση της πλατφόρμας Open eClass Open eClass (http://eclass.gunet.gr) 
υποστηρίζει ηλεκτρονικά μαθήματα στο σύνολο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 
(ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας, με στόχο την ανοικτή και δια βίου εκπαίδευση

Ταυτότητα: υποστηρίζει 663 ηλεκτρονικά μαθήματα διαθέσιμα σε 14.992 
εγγεγραμμένους χρήστες



ηλεκτρονική τάξη ΕΚΠΑηλεκτρονική τάξη ΕΚΠΑ

Η πλατφόρμα ΕΚΠΑ η-Τάξη ΕΚΠΑ η-Τάξη (http://eclass.uoa.gr)  υποστηρίζει ηλεκτρονικά μαθήματα 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (κεντρική πλατφόρμα). Υποστηρίζει το μοντέλο της 
«Ενισχυτικής Τηλεκπαίδευσης» *

Ταυτότητα: υποστηρίζει 2.857 ηλεκτρονικά μαθήματα διαθέσιμα σε 103.677 φοιτητές 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), περισσότερες από 40.000 επισκέψεις/day

(*)  Με τον όρο «Ενισχυτική Τηλεκπαίδευση» εννοείται η χρήση των τεχνολογιών σύγχρονης και ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης όχι ως αυτόνομης δράσης αλλά ως ενισχυτικό εργαλείο της συμβατικής (πρόσωπο με πρόσωπο) 
εκπαίδευσης



ηλεκτρονική τάξη ΠΣΔηλεκτρονική τάξη ΠΣΔ

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης 'η-τ@ξη' (http://eclass.sch.gr) του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
μέσα στη σχολική τάξη. Υποστηρίζει την ανοικτή πρόσβαση

Ταυτότητα: Σχ. έτος 2010-2011 - 3.598 ηλ. μαθήματα από 928 σχολεία 



ψηφιακό σχολείοψηφιακό σχολείο

Το Ψηφιακό Σχολείο Ψηφιακό Σχολείο (http://digitalschool.minedu.gov.gr) είναι το σχολείο της 
σύγχρονης ψηφιακής εποχής. Αποτελεί κεντρική δράση του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και την αξιοποίηση των νέων υποδομών μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Ταυτότητα:  1,6 εκατ. μοναδικές επισκέψεις – περισσότερα από 20 εκατ. hits/day
17 ΤΒ δικτυακή κίνηση (Σεπτ.2011) – 14 εξυπηρετητές



ιδιωτικά εκπαιδευτήριαιδιωτικά εκπαιδευτήρια

Η πλατφόρμα Open eClass υποστηρίζει πιλοτικά τα ηλ. μαθήματα (ecourses) στο 
ιδιωτικό σχολείο «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια ΜαλτέζουΠρότυπα Εκπαιδευτήρια Μαλτέζου» για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και την αξιοποίηση των δικτυακών υποδομών μέσα στο 
σχολικό περιβάλλον. (http://www.maltezou.com/eclass/) 



ευρωπαϊκά έργαευρωπαϊκά έργα

Η πλατφόρμα ART-IP eTraining ART-IP eTraining υποστηρίζει τα ηλεκτρονικά μαθήματα (ecourses) 
στο ευρωπαϊκό έργο ART-IP (http://www.istanbulprotocol.info) για την εκπαίδευση 
από απόσταση ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και νομικών σχετικά με το Istanbul 
Protocol



τοπική αυτοδιοίκησητοπική αυτοδιοίκηση

Η πλατφόρμα Μαθαίνω Ψηφιακά της ΕΕΤΑΑ (http://eclass.eetaa.gr/) υποστηρίζει τις 
δράσεις τηλεκατάρτισης της ΕΕΤΑΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση.

  Η πλατφόρμα Συνεργάζομαι Συμμετέχω της ΕΕΤΑΑ (http://synergasia.eetaa.gr/) 
υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές συνεργασίες της ΕΕΤΑΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση.



βασικές αρχέςβασικές αρχές

 Υποστήριξη του μοντέλου Ελεύθερου Λογισμικού μοντέλου Ελεύθερου Λογισμικού – Λογισμικού 
Ανοιχτού Κώδικα (σε όλα τα επίπεδα)

 Ευκολία στη χρήση Ευκολία στη χρήση για όλους (εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους) 
χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων 

 Έμφαση στην ασφάλειαασφάλεια και τη διαλειτουργικότηταδιαλειτουργικότητα
 Ενσωμάτωση ώριμων ανοικτών τεχνολογιών ώριμων ανοικτών τεχνολογιών και εργαλείων με 

στόχευση στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας

 Ανατροφοδότηση Ανατροφοδότηση από αιτήματα των χρηστών
 Παρακολούθηση των διεθνών τάσεων διεθνών τάσεων στο χώρο της ηλ.μάθησης
 Δυνατότητα αναβάθμισης  (προς τα πίσω συμβατότηταπρος τα πίσω συμβατότητα)
 Διαρκής ανάπτυξη Διαρκής ανάπτυξη και διάθεση νέων εκδόσεων της πλατφόρμας
 Διαρκής τεχνική υποστήριξη τεχνική υποστήριξη και συνεργασία με τους υπεύθυνους 

των εγκαταστάσεων
 ΣυνεργασίαΣυνεργασία με ομάδες ανάπτυξης ανοικτού κώδικα σε ΑΕΙ –ΤΕΙ



επικοινωνίαεπικοινωνία -  - ενημέρωσηενημέρωση

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα Open eClass 
μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet.

 E-mail:E-mail:     eclass@gunet.gr
            URL:URL:   http://openeclass.org/ 

 PhonePhone::     +30 210 7275611
     Fax:  Fax:     +30 210 7275601



Τέλος παρουσίασης
Open eClass - GUnet 

 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

τέλος παρουσίασης
ευχαριστούμε για την προσοχή σας


