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Περηγραθή 

Η πιαηθφξκα Open eClass είλαη έλα νινθιεξσκέλν 

Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ. 
Απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Αθαδεκατθνχ Γηαδηθηχνπ 
GUnet γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Υπεξεζηψλ Αζχγρξνλεο 
Τειεθπαίδεπζεο. Βαζηθή επηδίσμε ηεο πιαηθφξκαο 
είλαη ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε 
επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 
 

 
 

 
Η εηζαγσγή ηεο Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο δίλεη 
λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε, πξνζθέξνληαο έλα 
κέζν αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλερνχο επηθνηλσλίαο 
εθπαηδεπηή -εθπαηδεπφκελνπ. Παξάιιεια, 
ππνζηεξίδεηαη ε ειεθηξνληθή νξγάλσζε, απνζήθεπζε 

θαη παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αλεμάξηεηα 
απφ ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ ρψξνπ θαη 
ηνπ ρξφλνπ ηεο θιαζζηθήο δηδαζθαιίαο, 
δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο δπλακηθνχ 
εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο εθπαίδεπζεο. 
 
Η πιαηθφξκα Open eClass είλαη ζρεδηαζκέλε κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηέο κπνξνχλ 
εχθνια θαη γξήγνξα λα δεκηνπξγνχλ εχρξεζηα θαη 
ιεηηνπξγηθά ειεθηξνληθά καζήκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο 
ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δηαζέηνπλ (ζεκεηψζεηο, 
παξνπζηάζεηο, θείκελα, εηθφλεο, θιπ). Απφ ηελ πιεπξά 
ηνπο νη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ έλα ελαιιαθηηθφ 

θαλάιη πξφζβαζεο ζηελ πξνζθεξφκελε γλψζε. 
 
Παξάιιεια, ε πιαηθφξκα Open eClass ππνζηεξίδεη ηηο 
ππεξεζίεο Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο ρσξίο 
πεξηνξηζκνχο θαη δεζκεχζεηο, αθνινπζψληαο ηε 
θηινζνθία ηνπ Αλνηθηνχ Λνγηζκηθνχ. Δλζσκαηψλεη 

πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε θαη ε πξφζβαζε ζηελ 
ππεξεζία γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο απινχ 

θπιινκεηξεηή (web browser) ρσξίο ηελ απαίηεζε 
εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ.  
 

 

Βαζηθά Χαραθηερηζηηθά 

Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθφξκαο είλαη: 

1. νη δηαθξηηνί ξφινη ησλ ρξεζηψλ 
2. νη δηαθξηηέο θαηεγνξίεο ησλ καζεκάησλ 
3. ε επθνιία ρξήζεο & δεκηνπξγίαο καζήκαηνο 

4. ε δνκεκέλε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο 
5. ε ζηαζεξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία 
6. ε επθνιία ζηε δηαρείξηζε 

 

Ρόιοη Χρεζηώλ 

Ο τρήζηες - εθπαηδεσηής είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 
δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ 
καζεκάησλ. Ο ινγαξηαζκφο ηνπ δεκηνπξγείηαη απφ 
ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο πιαηθφξκαο, θαηφπηλ αίηεζεο 
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα 
δεκηνπξγήζεη φζα καζήκαηα επηζπκεί, λα επηθνηλσλεί 
κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, λα εηζάγεη ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ηνπ καζήκαηνο (θείκελα, εηθφλεο, παξνπζηάζεηο, 
βίληεν, εξγαζίεο, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο θιπ), λα 
δεκηνπξγεί νκάδεο εξγαζίαο θαη πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ 
θαη γεληθά λα ειέγρεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 
Ο τρήζηες - εθπαηδεσόκελος κπνξεί λα εγγξαθεί ζε 
φζα καζήκαηα ηνπ επηηξέπεηαη, λα έρεη πξφζβαζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηέρνπλ, θαη λα ζπκκεηέρεη 
ζε νκάδεο εξγαζίαο, πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ θαη 
αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο. Ο ινγαξηαζκφο ηνπ 
δεκηνπξγείηαη είηε απηφκαηα κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ 
πιαηθφξκα είηε απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο 
πιαηθφξκαο, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

 
Τέινο ν τρήζηες - δηατεηρηζηής είλαη απηφο πνπ έρεη 
ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηεο πιαηθφξκαο. Γεκηνπξγεί θη 
ειέγρεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ρξεζηψλ, δηαρεηξίδεηαη 
ηα καζήκαηα, θαζψο επίζεο παξαθνινπζεί θαη 
δηαρεηξίδεηαη ηνλ εμππεξεηεηή θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

Καηεγορίες Μαζεκάηωλ 

Αλοηθηά καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα ειεχζεξεο 
πξφζβαζεο, φπνπ έρνπλ πξφζβαζε αθφκα θαη ρξήζηεο 
πνπ δελ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα. 

 
Αλοηθηά ζε εγγραθή είλαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία 
έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε κφλν αλ 
δηαζέηεη ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα θαη εγγξαθεί ζε 
απηά. Δπηπξφζζεηα, ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο κπνξεί λα 
νξίζεη ζπλζεκαηηθφ εγγξαθήο (password) ζην κάζεκα. 

 
Τέινο θιεηζηά καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα ζηα 

νπνία έλαο ρξήζηεο πνπ έρεη ινγαξηαζκφ ζηελ 
πιαηθφξκα έρεη πξφζβαζε κφλν εάλ ηνπ ην επηηξέςεη 
ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο. 
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Λεηηοσργίες & Γσλαηόηεηες 

Τν ειεθηξνληθφ κάζεκα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ππξήλα 

ηεο πιαηθφξκαο Open eClass. Κάζε ειεθηξνληθφ 
κάζεκα απνηειεί κηα απηφλνκε νληφηεηα ζηελ 
πιαηθφξκα ε νπνία ελζσκαηψλεη κηα ζεηξά απφ 
ππνζπζηήκαηα. Δηδηθφηεξα, ηα ππνζπζηήκαηα πνπ 
ζπλζέηνπλ έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα θαη ειέγρνληαη 
απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή είλαη ηα εμήο: 
 

 
 

1. Αηδέληα φπνπ παξνπζηάδνληαη ρξνληθά ηα 
γεγνλφηα ζηαζκνί ηνπ καζήκαηνο (δηαιέμεηο, 
ζπλαληήζεηο, αμηνινγήζεηο, θιπ). 

2. Έγγραθα φπνπ απνζεθεχεηαη θαη παξνπζηάδεηαη 
ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο (θείκελα, 
παξνπζηάζεηο, εηθφλεο, θιπ). 

3. Αλαθοηλώζεης πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα θαη 
ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

4. Περηοτές σδεηήζεωλ γηα ηελ αληαιιαγή 
απφςεσλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην κάζεκα. 

5. Οκάδες Δργαζίας (αλνηθηέο ή θιεηζηέο) πνπ 
απαξηίδνληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 
(εθπαηδεπφκελνη θαη εθπαηδεπηέο).  

6. ύλδεζκοη απφ ην Γηαδίθηπν πνπ αθνξνχλ ην 
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. 

7. Δργαζίες, ρψξνο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ καζήκαηνο. 

8. Αζθήζεης Απηναμηνιφγεζεο πνπ δεκηνπξγεί ν 
εθπαηδεπηήο κε ζηφρν ηελ εμάζθεζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο. 

9. Περηγραθή Μαζήκαηος, ρψξνο φπνπ 
παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

ζηφρνπο, ηελ χιε, ηε δνκή, θιπ ηνπ καζήκαηνο. 

10. Γιωζζάρηο, ρψξνο γηα ηελ πξνζζήθε θαη 
δηαρείξηζε φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κάζεκα. 

11. Ηιεθηροληθό Βηβιίο, ρψξνο γηα ηελ εηζαγσγή, 

δηαρείξηζε θαη παξνπζίαζε ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ 
ζε κνξθή HTML. 

12. Βίληεο Μαζήκαηος φπνπ απνζεθεχνληαη θαη 
παξνπζηάδνληαη αξρεία βίληεν ή ζχλδεζκνη ζε 
αξρεία βίληεν πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα. 

13. Γρακκή Μάζεζες, ππνζχζηεκα πνπ παξέρεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηέο λα νξγαλψζνπλ ην 
εθπαηδεπηηθφ ηνπο πιηθνχ ζε ελφηεηεο θαη ζηνπο  
εθπαηδεπφκελνπο λα αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ 
βήκαηα σο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο (αθνινπζεί ην 
πξφηππν SCORM). 

14. Σειεζσλεργαζία, ππνζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ 
αληαιιαγή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν  κελπκάησλ 
κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην κάζεκα (chat) 

15. Δρωηεκαηοιόγηα, ππνζχζηεκα πνπ παξέρεη ηε 
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δεκνζθνπήζεσλ θαη 
εξεπλψλ καζεζηαθνχ πξνθίι 

16. Χώρος Αληαιιαγής Αρτείωλ φπνπ ππνζηε-

ξίδεηαη ε αληαιιαγή αξρείσλ κεηαμχ εθπαηδεπ-
φκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ.  

17. Wiki, έλα εξγαιείν ζπλεξγαζίαο πνπ επηηξέπεη 
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην κάζεκα εθπαηδεπηέο θη 
εθπαηδεπφκελνπο λα επεμεξγάδνληαη απφ θνηλνχ ην 
πεξηερφκελν δηαθφξσλ θεηκέλσλ. 

18. Δργαιεία Γηατείρηζες Μαζήκαηος πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 
πξφζβαζεο ηνπ καζήκαηνο, ηε δηαγξαθή ή ηελ 
αλαλέσζε ηνπ καζήκαηνο, ηε δηαρείξηζε ησλ 
εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ, ζηαηηζηηθά ρξήζεο, 
θαζψο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε 
ησλ εξγαιείσλ (ππνζπζηεκάησλ) ηνπ καζήκαηνο. 

Τν ειεθηξνληθφ κάζεκα κπνξεί λα νξγαλσζεί ζε 
Θεκαηηθές Δλόηεηες νκαδνπνηψληαο ηνπο εθπαηδεπ-
ηηθνχο πφξνπο απφ ηα εξγαιεία ηνπ καζήκαηνο. 

ηότοη - Οθέιε 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο πιαηθφξκαο είλαη νη εμήο: 

 
 ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα  

 αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 
(ζεκεηψζεηο, παξνπζηάζεηο, θιπ) 

 επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ  

 επθνιία ζηε ρξήζε απφ εθπαηδεπηέο θαη 
εθπαηδεπφκελνπο  

 ππνζηήξημε κηαο αμηφπηζηεο ρακεινχ θφζηνπο 
ππεξεζίαο Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο  

 επθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε 
θαζψο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο θαη απαηηήζεηο  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ηελ 
ηζηνζειίδα: http://www.openeclass.org 

http://www.openeclass.org/

