Περιγραφή

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-Class» αποτελεί την
πρόταση του Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου GUnet για την
υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Στόχος της
είναι η ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και η εποικοδοµητική χρήση του ∆ιαδικτύου στην Εκπαιδευτική
∆ιαδικασία.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρµας είναι:
1. οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών
2. οι κατηγορίες των µαθηµάτων
3. η ευκολία χρήσης & δηµιουργίας µαθήµατος
4. η δοµηµένη παρουσίαση του µαθήµατος

Η εισαγωγή της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης δίνει νέες
δυνατότητες στην εκπαίδευση, προσφέροντας ένα µέσο
αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή
-εκπαιδευόµενου. Παράλληλα, υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του
εκπαιδευτικού υλικού, ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της
κλασσικής διδασκαλίας, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις ενός δυναµικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης.
Η Πλατφόρµα «e-Class» είναι σχεδιασµένη µε
προσανατολισµό την ενίσχυση και υποστήριξη της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Κεντρικός ρόλος είναι
αυτός του καθηγητή στον οποίο δίνει τη δυνατότητα να
οργανώνει εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά
µαθήµατα, µε το υλικό που διαθέτει (σηµειώσεις,
παρουσιάσεις, κλπ.), τα οποία θα δρουν επικουρικά στην
εκπαιδευτική του δραστηριότητα και την επαφή του µε
τους φοιτητές.
Η Πλατφόρµα «e-Class» βασίζεται στη φιλοσοφία του
λογισµικού ανοικτού κώδικα και οι βασικοί άξονες στο
σχεδιασµό της είναι η ευκολία χρήσης (χωρίς την
απαίτηση τεχνικών γνώσεων), η προσαρµοστικότητα
στις απαιτήσεις καθώς και η ευκολία αναβάθµισης και
επέκτασης.

Ρόλοι Χρηστών
Οι ρόλοι των χρηστών που υποστηρίζονται είναι ο
καθηγητής, ο χρήστης-φοιτητής και ο διαχειριστής.
Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του καθηγητή ο οποίος
είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και διαχείριση των
ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Ο λογαριασµός του καθηγητή
δηµιουργείται από τους διαχειριστές της πλατφόρµας,
κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου. Ο καθηγητής
µπορεί να δηµιουργήσει όσα µαθήµατα επιθυµεί, να
εγγράφει/διαγράφει χρήστες-φοιτητές σε/από αυτά, να
εισάγει το ψηφιακό υλικό του µαθήµατος (κείµενα,
εικόνες, παρουσιάσεις, video, κλπ), να δηµιουργεί οµάδες
συζητήσεων καθώς και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.
Ο χρήστης-φοιτητής µπορεί να εγγραφεί σε όσα
µαθήµατα του επιτρέπεται, να µελετήσει το ψηφιακό
υλικό, να συµµετάσχει σε οµάδες συζητήσεων καθώς και
σε ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασµός του
χρήστη δηµιουργείται αυτόµατα µε την εγγραφή του στην
πλατφόρµα.
Τέλος ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει την εποπτεία
όλης της πλατφόρµας, δηµιουργεί τους λογαριασµούς των
καθηγητών, διαχειρίζεται και ανανεώνει (για το νέο
εξάµηνο) όλα τα µαθήµατα, ελέγχει τους λογαριασµούς
των χρηστών, καθώς επίσης παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη βάση δεδοµένων.

Κατηγορίες Μαθηµάτων
Οι κατηγορίες των µαθηµάτων που υποστηρίζονται είναι
τα ανοικτά, τα ανοικτά σε εγγραφή καθώς και τα κλειστά
µαθήµατα. Αναλυτικότερα:
Ανοικτά µαθήµατα είναι τα µαθήµατα ελεύθερης
πρόσβασης, στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση ένας
χρήστης ακόµα κι αν δεν διαθέτει λογαριασµό.
Ανοικτά σε εγγραφή είναι τα µαθήµατα στα οποία
µπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης µόνο αν έχει
λογαριασµό στην πλατφόρµα και εγγραφεί σε αυτά.
Τέλος κλειστά µαθήµατα θεωρούνται τα µαθήµατα στα
οποία µπορεί να εγγραφεί ένας χρήστης που έχει
λογαριασµό στην πλατφόρµα µόνο αν του το επιτρέψει ο
καθηγητής.
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Λειτουργίες & ∆υνατότητες

Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήµατος

Η πλατφόρµα «e-Class» αποτελεί ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα αποθήκευσης, οργάνωσης και παρουσίασης
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Ειδικότερα τα στοιχεία
που συνθέτουν ένα ψηφιακό µάθηµα και εισάγονται /
ελέγχονται από τον καθηγητή είναι τα εξής:

Για την αποτελεσµατική λειτουργία της πλατφόρµας «eClass» ο εξυπηρετητής που θα τη φιλοξενήσει θα πρέπει
να πληρεί τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pentium ΙΙΙ 600 MHz, 256 MB RAM
Οποιαδήποτε διανοµή Linux ή Solaris Windows NT
4.0 Server (SP4+) ή Windows 2000 Server/Advanced
Server (SP2)
Apache 1.3 Web Server
Εγκατάσταση PHP4
Εγκατάσταση MySQL Database Server
250 MB ελεύθερος χώρος δίσκου για την εγκατάσταση της πλατφόρµας
5-15 ΜΒ ελεύθερος χώρος δίσκου για κάθε µάθηµα
∆ικτυακή διασύνδεση µε σταθερή δροµολογήσιµη IP
διεύθυνση

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται µόνο η
σύνδεση µε το Internet (τουλάχιστον 28.8Kbps) και η
χρήση ενός φυλλοµετρητή (Internet Explorer 4.01+ ή
Netscape 4.06+).

Επικοινωνία
1. Ατζέντα που παρουσιάζει χρονικά τα γεγονότα
σταθµούς του µαθήµατος (διαλέξεις, συναντήσεις,
αξιολογήσεις, κλπ)
2. Έγγραφα που περιέχουν το εκπαιδευτικό υλικό του
µαθήµατος (κείµενα, παρουσιάσεις, κλπ)
3. Ανακοινώσεις που αφορούν το µάθηµα και ενηµερώνουν τους εκπαιδευόµενους
4. Περιοχές Συζητήσεων για ανταλλαγή απόψεων και
ιδεών σε θέµατα σχετικά το µάθηµα.
5. Οµάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές) που
απαρτίζονται από εκπαιδευόµενους και καθηγητές
6. Σύνδεσµοι από το ∆ιαδίκτυο που αφορούν το µάθηµα
7. Εργασίες Φοιτητών είναι η περιοχή όπου οι
εκπαιδευόµενοι «τοποθετούν» τις εργασίες τους
8. Λίστα µε τους εγγεγραµµένους Χρήστες του µαθήµατος, το ρόλο τους (εκπαιδευόµενος, καθηγητής,
διαχειριστής) και το email τους
9. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης τις οποίες δηµιουργεί ο
καθηγητής του µαθήµατος
10. Περιγραφή Μαθήµατος όπου δίνονται πληροφορίες που αφορούν τους στόχους, τη δοµή του, τους
καθηγητές που το υποστηρίζουν κλπ
11. Βίντεο όπου αποθηκεύονται οι ψηφιοποιηµένες διαλέξεις του µαθήµατος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την πλατφόρµα
«e-Class» µπορείτε να επικοινωνείτε µε την Οµάδα
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του GUnet.
∆ιεύθυνση:
GUnet – Ακαδηµαϊκό ∆ιαδίκτυο
Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Κέντρο Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης ∆ικτύου
Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια 157 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 7275631
Fax: +30 210 7275601
E-mail: teledu@gunet.gr
URL: http://eclass.gunet.gr

e-Class 2

