Περιγραφή

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η πλατφόρµα Open eClass είναι ένα ολοκληρωµένο
Σύστηµα
∆ιαχείρισης
Ηλεκτρονικών
Μαθηµάτων.
Αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου
GUnet για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης. Βασική επιδίωξη της πλατφόρµας είναι
η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και η
εποικοδοµητική
χρήση
του
διαδικτύου
στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα
1.
2.
3.

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

Ρόλοι Χρηστών
Ο χρήστης - εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για τη
δηµιουργία και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών
µαθηµάτων. Ο λογαριασµός του δηµιουργείται από τους
διαχειριστές της πλατφόρµας, κατόπιν αίτησης του
ενδιαφερόµενου.
Ο
εκπαιδευτής
µπορεί
να
δηµιουργήσει όσα µαθήµατα επιθυµεί, να επικοινωνεί
µε τους εκπαιδευόµενους, να εισάγει το εκπαιδευτικό
υλικό του µαθήµατος (κείµενα, εικόνες, παρουσιάσεις,
βίντεο, εργασίες, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κλπ),
καθώς επίσης να δηµιουργεί οµάδες εργασίας και
περιοχές συζητήσεων.

Η εισαγωγή της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης δίνει νέες
δυνατότητες στην εκπαίδευση, προσφέροντας ένα µέσο
αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή
-εκπαιδευόµενου.
Παράλληλα,
υποστηρίζεται
η
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.

Ο χρήστης - εκπαιδευόµενος µπορεί να εγγραφεί σε
όσα µαθήµατα του επιτρέπεται, να έχει πρόσβαση στο
εκπαιδευτικό υλικό που περιέχουν, και να συµµετέχει
σε οµάδες εργασίας, περιοχές συζητήσεων και ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασµός του δηµιουργείται
είτε αυτόµατα µε την εγγραφή του στην πλατφόρµα
είτε από τους διαχειριστές της πλατφόρµας, κατόπιν
αίτησης του ενδιαφερόµενου.
Τέλος ο χρήστης - διαχειριστής είναι αυτός που έχει
τη συνολική εποπτεία της πλατφόρµας. ∆ηµιουργεί κι
ελέγχει τους λογαριασµούς των χρηστών, διαχειρίζεται
τα µαθήµατα, καθώς επίσης παρακολουθεί και
διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη βάση δεδοµένων.

Κατηγορίες Μαθηµάτων
Η πλατφόρµα Open eClass είναι σχεδιασµένη µε
προσανατολισµό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτές µπορούν
εύκολα και γρήγορα να δηµιουργούν εύχρηστα και
λειτουργικά ηλεκτρονικά µαθήµατα, χρησιµοποιώντας
το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτουν (σηµειώσεις,
παρουσιάσεις, κείµενα, εικόνες, κλπ). Από την πλευρά
τους οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν ένα εναλλακτικό
κανάλι πρόσβασης στην προσφερόµενη γνώση.
Παράλληλα, η πλατφόρµα Open eClass υποστηρίζει τις
υπηρεσίες
Ασύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης
χωρίς
περιορισµούς και δεσµεύσεις, ακολουθώντας τη
φιλοσοφία του Ανοικτού Λογισµικού. Ενσωµατώνει
πολυγλωσσική υποστήριξη και η πρόσβαση στην
υπηρεσία
γίνεται
µε
τη
χρήση
ενός
απλού
φυλλοµετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση
εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων.
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Ανοικτά µαθήµατα είναι τα µαθήµατα ελεύθερης
πρόσβασης, όπου έχουν πρόσβαση ακόµα και χρήστες
που δεν διαθέτουν λογαριασµό στην πλατφόρµα.
Ανοικτά σε εγγραφή είναι τα µαθήµατα στα οποία
ένας χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση µόνο αν
διαθέτει λογαριασµό στην πλατφόρµα και εγγραφεί σε
αυτά. Επιπρόσθετα, ο υπεύθυνος καθηγητής µπορεί να
ορίσει συνθηµατικό εγγραφής (password) στο µάθηµα.
Τέλος κλειστά µαθήµατα είναι τα µαθήµατα στα οποία
ένας χρήστης που έχει λογαριασµό στην πλατφόρµα
έχει πρόσβαση µόνο εάν του το επιτρέψει ο υπεύθυνος
εκπαιδευτής.

Λειτουργίες & ∆υνατότητες
Το ηλεκτρονικό µάθηµα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα
της πλατφόρµας Open eClass. Κάθε ηλεκτρονικό
µάθηµα αποτελεί µια αυτόνοµη οντότητα στην
πλατφόρµα η οποία ενσωµατώνει µια σειρά από
υποσυστήµατα. Ειδικότερα, τα υποσυστήµατα που
συνθέτουν ένα ηλεκτρονικό µάθηµα και ελέγχονται από
τον υπεύθυνο εκπαιδευτή είναι τα εξής:

11. Γραµµή Μάθησης παρέχει τη δυνατότητα στους
εκπαιδευτές να οργανώσουν το εκπαιδευτικό τους
υλικού σε ενότητες και στους εκπαιδευόµενους να
ακολουθούν
µια
σειρά
από
βήµατα
ως
δραστηριότητες µάθησης (ακολουθεί το πρότυπο
SCORM).
12. Τηλεσυνεργασία είναι ένα υποσύστηµα που
επιτρέπει την ανταλλαγή σε πραγµατικό χρόνο
µηνυµάτων µεταξύ των συµµετεχόντων στο
µάθηµα (chat)
13. Ερωτηµατολόγια είναι ένα υποσύστηµα που
παρέχει
τη
δυνατότητα
δηµιουργίας
δηµοσκοπήσεων και ερευνών µαθησιακού προφίλ
14. Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων όπου υποστηρίζεται η ανταλλαγή αρχείων µεταξύ εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών.
15. Wiki, είναι ένα εργαλείο συνεργασίας που επιτρέπει
στους συµµετέχοντες στο µάθηµα εκπαιδευτές κι
εκπαιδευόµενους να επεξεργάζονται από κοινού το
περιεχόµενο διαφόρων κειµένων.

1. Ατζέντα όπου παρουσιάζονται χρονικά τα γεγονότα
σταθµοί του µαθήµατος (διαλέξεις, συναντήσεις,
αξιολογήσεις, κλπ).

16. Εργαλεία
∆ιαχείρισης
Μαθήµατος
που
επιτρέπουν την αλλαγή της ταυτότητας και της
πρόσβασης του µαθήµατος, τη διαγραφή ή την
ανανέωση του µαθήµατος, τη διαχείριση των
εγγεγραµµένων χρηστών, στατιστικά χρήσης,
καθώς και την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των
εργαλείων (υποσυστηµάτων) του µαθήµατος.

2. Έγγραφα όπου αποθηκεύεται και παρουσιάζεται το
εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος (κείµενα,
παρουσιάσεις, εικόνες, κλπ).

Το ηλεκτρονικό µάθηµα µπορεί να οργανωθεί σε
Θεµατικές Ενότητες οµαδοποιώντας τους εκπαιδευτικούς πόρους από τα εργαλεία του µαθήµατος.

3. Ανακοινώσεις που αφορούν το
ενηµερώνουν τους εκπαιδευόµενους.

Στόχοι - Οφέλη

µάθηµα

και

4. Περιοχές Συζητήσεων για την ανταλλαγή
απόψεων και ιδεών σε θέµατα σχετικά µε το
µάθηµα.
5. Οµάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές) που
απαρτίζονται
από
εγγεγραµµένους
χρήστες
(εκπαιδευόµενοι και εκπαιδευτές).
6. Σύνδεσµοι από το ∆ιαδίκτυο που αφορούν το
αντικείµενο του µαθήµατος.
7. Εργασίες Εκπαιδευόµενων, χώρος για
ηλεκτρονική
διαχείριση
των
εργασιών
µαθήµατος.

την
του

Οι βασικοί στόχοι της πλατφόρµας είναι οι εξής:
•

ενσωµάτωση
των
νέων
εκπαιδευτική δραστηριότητα

•

δηµιουργία ενός εύχρηστου µέσου αλληλεπίδρασης
και
συνεχούς
επικοινωνίας
εκπαιδευτή
–
εκπαιδευόµενου.

•

αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού
(σηµειώσεις, παρουσιάσεις, κλπ)

•

εποικοδοµητική χρήση του ∆ιαδικτύου

•

ευκολία
στη
χρήση
εκπαιδευόµενους

•

9. Περιγραφή
Μαθήµατος,
χώρος
όπου
παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά µε τους
στόχους, την ύλη, τη δοµή, κλπ του µαθήµατος.

παροχή
µιας
αξιόπιστης
χαµηλού
κόστους
τηλεµατικής
υπηρεσίας
για
την
Ασύγχρονη
Τηλεκπαίδευση

•

ευκολία στην εγκατάσταση και τη διαχείριση καθώς
και προσαρµοστικότητα στις ιδιαίτερες ανάγκες και
απαιτήσεις
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εκπαιδευτές

στην

8. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης που δηµιουργεί ο
εκπαιδευτής µε στόχο
την
εξάσκηση
των
εκπαιδευόµενων στην ύλη του µαθήµατος.

10. Βίντεο Μαθήµατος όπου αποθηκεύονται και
παρουσιάζονται αρχεία βίντεο ή σύνδεσµοι σε
αρχεία βίντεο που αφορούν το µάθηµα.

από

τεχνολογιών

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
ιστοσελίδα: http://www.openeclass.org

και

την

