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 Κάθε ψηφιακό μάθημα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των 
διαλέξεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του μαθήματος 
 

 οργάνωση του υλικού σε θεματικές ενότητες (κεφάλαια) ή 
ενότητες διαλέξεων 
 

  



 σελ. 2 

Επιπλέον για τα μαθήματα προδιαγραφών (Α) 
 

 Το υλικό καταγραφής podcast πρέπει να καλύπτει το 80 % του 
περιεχομένου των μαθημάτων που πραγματοποιούνται στα 
αμφιθέατρα. Για παράδειγμα, ένα τυπικό πανεπιστημιακό 
μάθημα διδάσκεται 13 εβδομάδες, δύο φορές την εβδομάδα. Εάν 
θεωρήσει κανείς ότι η διάρκεια των διαλέξεων είναι κατά μέσο 
όρο δύο διδακτικές ώρες, το σύνολο των διδακτικών ωρών είναι 
52. Επομένως, το αντίστοιχο υλικό θα καλύπτει τουλάχιστον 42 
διδακτικές ώρες. Αυτό φυσικά δεν αντιστοιχεί κατ’ ανάγκη σε 42 
καταγραφές 45’ η καθεμιά διότι είναι προφανές ότι το μάθημα 
στην αίθουσα περιλαμβάνει και άλλες διαδικασίες. Η καταγραφή 
μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, είτε 
ιδιωτικά από το διδάσκοντα. Η δεύτερη επιλογή προϋποθέτει την 
αφιέρωση πρόσθετου χρόνου, αλλά λογικά θα βελτιώσει την 
ποιότητα. Η ΟΕ έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των 
καταγραφών σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα (πχ. για την 
αφαίρεση τμημάτων, σύνδεση με εποπτικό υλικό κλπ.) 

 

Επιπλέον για τα μαθήματα πλήρων προδιαγραφών (Α+) 

 
 Το πολυμεσικό υλικό πρέπει να καλύπτει το 80 % του 

περιεχομένου των μαθημάτων που πραγματοποιούνται στα 
αμφιθέατρα. Για παράδειγμα, ένα τυπικό πανεπιστημιακό 
μάθημα διδάσκεται 13 εβδομάδες, δύο φορές την εβδομάδα. Εάν 
θεωρήσει κανείς ότι η διάρκεια των διαλέξεων είναι κατά μέσο 
όρο δύο διδακτικές ώρες, το σύνολο των διδακτικών ωρών είναι 
52. Επομένως, το αντίστοιχο πολυμεσικό υλικό, π.χ. 
βιντεοδιαλέξεις, θα καλύπτει τουλάχιστον 42 διδακτικές ώρες. 
Και εδώ η καταγραφή μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια των 
διαλέξεων, είτε ιδιωτικά από το διδάσκοντα και η ΟΕ έχει τη 
δυνατότητα επεξεργασίας των καταγραφών σύμφωνα με τις 
οδηγίες του διδάσκοντα (πχ. για την αφαίρεση τμημάτων, 
σύνδεση με εποπτικό υλικό κλπ.) 

 

 



 σελ. 3 

Τι υποστήριξη παρέχεται από την ομάδα έργου; 
 

 Αναδιαμόρφωση των αρχείων παρουσιάσεων (powerpoint) και 
των εγγράφων κειμένου (word) ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές προσβασιμότητας που τέθηκαν από το Υπουργείο. 

 Ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα που θα 
φιλοξενεί τα ανοικτά μαθήματα μετά την έγκριση του τελικού 
υλικού από το διδάσκοντα και μόνο. 

 Αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του 
εκπαιδευτικού υλικού. 

 Καταγραφή, επεξεργασία, ανάπτυξη και δημοσιοποίηση υλικού 
βίντεο. 

 

 

 

Οφέλη για τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ 
 

 Υποστήριξη στην ανάπτυξη των μαθημάτων 

 Συνεχής βελτίωση του περιεχομένου των μαθημάτων 

 Ευκαιρία για την αντιμετώπιση ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

 Διεύρυνση και αύξηση του ακροατηρίου 

 Ανάπτυξη και διάθεση βιντεοδιαλέξεων 

 Ενίσχυση της φήμης και προβολή των συγγραμμάτων 

 Ενίσχυση της φήμης του Ακαδημαϊκού Τμήματος και του Ιδρύματος 

 Συμμετοχή στην κοινότητα δημιουργών μαθημάτων ως ενεργό μέλος 

  



 σελ. 4 

Σημαντικά Σημεία 

 Μοναδική ευκαιρία αναβάθμισης του εκπαιδευτικού υλικού και 
της ποιότητας του μαθήματος. 
 

 Τα μέλη ΔΕΠ δεν υποχρεούνται στην ανάπτυξη νέου 
εκπαιδευτικού υλικού.  
 

 Αναδιαμόρφωση και ψηφιοποίηση (αν και όπου είναι 
απαραίτητο) του υλικού που χρησιμοποιείται ήδη στα 
διδασκόμενα μαθήματα.  
 

 Υποστήριξη από την ΟΕ και επομένως καταβολή ελαχίστου κόπου 
και χρόνου από τα μέλη ΔΕΠ 
 

 Διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου: 2 χρόνια (το θερινό εξάμηνο 
2013 και τα δύο εξάμηνα 2013-14) 
 

 Τα  Τμήματα θα πρέπει να συμμετάσχουν στο έργο με 
τουλάχιστον όσα μαθήματα ανά κατηγορία είχαν  δηλώσει 
αρχικά, όχι όμως κατ' ανάγκη με τα συγκεκριμένα μαθήματα και 
τους συγκεκριμένους διδάσκοντες. 

 
 

 

 

 

 

Ομάδα Υποστήριξης 
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