
1 
 

 

 

 

 

 

 

Οδηγός για Τμηματικές Ομάδες Εργασίας (ΤΟΕ) 

Έκδοση: 1η, Νοέμβριος 2013  

 

  



2 
 

Λίγα λόγια για το έργο 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και 

δια Βίου Μάθηση», «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ (HELLENIC ACADEMIC OPENCOURSES) – ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» και 

αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, το οποίο σχετίζεται 

με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και περιλαμβάνει σημειώσεις, 

παρουσιάσεις, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, εκπαιδευτικά λογισμικά, ηλεκτρονικές 

ασκήσεις, παρουσίαση πειραμάτων κλπ. Ο σκοπός είναι το υλικό αυτό να διατίθεται 

μέσω κατάλληλης άδειας creative commons από την ιδρυματική πλατφόρμα 

ψηφιακών μαθημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών προς τα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. 

Στόχοι: 

 Δημιουργία/εμπλουτισμός ψηφιακού υλικού 

o μετατροπή ασκήσεων, σημειώσεων, διαφανειών και λοιπού υλικού σε 

ψηφιακή μορφή 

o βιντεοσκόπηση, μετάδοση και αποθήκευση μαθημάτων και διαλέξεων 

και γενικότερα παραγωγή κατάλληλου πολυμεσικού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία: 

διεξαγωγή πειραμάτων και εργαστηριακών ασκήσεων (π.χ. 

προετοιμασία δοκιμίων), πρακτικές ασκήσεις (π.χ. θεατρικό παιχνίδι), 

απεικόνιση πραγματικών καταστάσεων (π.χ. ιατρικές επεμβάσεις και 

πρακτικές). 

 Προώθηση ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

o Ανάρτηση υλικού αναρτηθεί σε ψηφιακές πλατφόρμες (πλατφόρμα 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και videoportal) 

o Διαθεσιμότητα/πρόσβαση υλικού με άδειες creative commons τόσο 

στους άμεσα ενδιαφερόμενους (φοιτητές, σπουδαστές) όσο και στο 

ευρύ κοινό. 

 

 
Στην σελίδα http://ocw-project.upatras.gr θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το 

έργο καθώς και υποστηρικτικό  υλικό για την υλοποίηση του. Η σελίδα 

ενημερώνεται τακτικά. 

 
 

 

 

http://ocw-project.upatras.gr/
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Αντικείμενο έργου:  

Αντικείμενα του έργου είναι : 

1. η υλοποίηση και υποστήριξη των απαραίτητων διαδικασιών ανάπτυξης των 

μαθημάτων τύπου Β. 

- Προσαρμογή υλικού μαθήματος σύμφωνα με το Πρότυπο Β (συγκέντρωση 

& οργάνωση υλικού, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση στο Open eClass) 

- Έλεγχος και προσαρμογή υλικού μαθήματος σε θέματα προσβασιμότητας  

2. η υλοποίηση και υποστήριξη των απαραίτητων διαδικασιών ανάπτυξης των 

μαθημάτων τύπου Γ  

- Προσαρμογή υλικού μαθήματος σύμφωνα με το Πρότυπο Γ (συγκέντρωση 

& οργάνωση υλικού, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση στο Open eClass) 

- Οργάνωση, δημιουργία και επιμέλεια υλικού βίντεο μαθημάτων 

(βιντεοδιαλέξεις, βίντεο εργαστηρίων, πειραμάτων, κλπ)  

- Έλεγχος και προσαρμογή υλικού μαθήματος σε θέματα προσβασιμότητας  

Τα παραπάνω πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου 

και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 30/9/2015. Η Τμηματική Ομάδα Εργασίας (ΤΟΕ)  οφείλει 

να ενημερώνει την ομάδα Υλοποίησης για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και 

παράδοσης του φυσικού αντικειμένου. 

Οδηγίες Υλοποίησης 

1. Οδηγίες Υλοποίησης μαθήματος Τύπου Β 

Η συγκέντρωση  του εκπαιδευτικού υλικού  και η οργάνωση στο eclass γίνεται 

πλέον σε επίπεδο ακαδημαϊκού μαθήματος  και σε επίπεδο θεματικών 

ενοτήτων. Τα στοιχεία που αφορούν το κάθε μάθημα θα συγκεντρωθούν σε 

συνεργασία με τον καθηγητή και στη συνέχεια η  Τμηματική Ομάδα Εργασίας 

(TOE) θα τα ανεβάσει στο eclass. Κάποια από αυτά  μπορούν να αναζητηθούν 

και στον Οδηγό Σπουδών του κάθε τμήματος. 

Μελετώντας το Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης 

Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα 

(OpenCoursesMetadataGuidelines.pdf) θα μπορέσετε να κατανοήσετε τα 

μεταδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή καταγραφή όλων των 
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πληροφοριών του μαθήματος στο eclass. Σημαντικά  μέρη του οδηγού είναι 

οι ενότητες 1  και 2.  

 

Οι παρουσιάσεις σε powerpoint και οι σημειώσεις σε word  έχουν ειδικό 

template. Κάθε θεματική  ενότητα του μαθήματος πρέπει να είναι πλέον ένα  

ξεχωριστό αρχείο (για κάθε διδακτική εβδομάδα ή ανάλογα με το πώς 

επιθυμεί ο καθηγητής να το οργανώσει),  το οποίο πρέπει να περιέχει τις 

πληροφορίες της κάθε ενότητας, τους στόχους της και το υποστηρικτικό της  

υλικό (ασκήσεις, βιβλιογραφία κτλ.).  

Η βιβλιογραφία του κάθε μαθήματος είναι απαραίτητο να συνδέεται με το 

υλικό της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης. Στον σύνδεσμο 

www.lis.upatras.gr , στην ενότητα Συλλογές , μπορείτε να κάνετε αναζήτηση 

για το υλικό που σας ενδιαφέρει. 

Επίσης,  το template περιέχει τα logo και προτείνει και κάποιες  

γραμματοσειρές και διάταξη για  την σωστή ανάγνωση των κείμενων.  

Επιπλέον, στην σελίδα 20 του powerpoint υπάρχουν οδηγίες για τις διατάξεις 

των διαφανειών, την οργάνωση τους και βασικές οδηγίες προσβασιμότητας. 

Είναι πολύ σημαντικό η οργάνωση όλου του υλικού να γίνεται όσο πιο κοντά 

γίνεται  με τα παραπάνω (χωρίς φυσικά να αλλοιώνεται το υλικό του 

μαθήματος)  καθώς το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ομοιόμορφο και 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Μελετήστε επίσης προσεκτικά και 

τους οδηγούς για προσβάσιμα pdf, word και powerpoint αρχεία. Όλα τα 

παραπάνω θα τα βρείτε στο site του έργου (http://ocw-

project.upatras.gr/taxonomy/term/8). 

 

Είναι σημαντικό να γίνεται λεπτομερής έλεγχος σε συνεργασία με τον 

καθηγητή για τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού από το οποίο 

απαρτίζονται οι σημειώσεις. Σε οτιδήποτε δεν αποτελεί  πνευματική 

ιδιοκτησία του μέλους ΔΕΠ,  θα πρέπει να αναφέρεται η πρωτογενής πηγή.   

Το υλικό πριν συγχρονιστεί με το βίντεο και ανέβει στο eclass, είναι 

απαραίτητο να έχει το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων ξεκαθαρισμένο. 

Για διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με την κα Φιερούλα 

Παπαδάτου. 

 

Σε περίπτωση που δεν έχετε χρησιμοποιήσει το eclass στο παρελθόν  ή 

επιθυμείτε επικαιροποίηση των γνώσεων σας πάνω σε αυτό το εργαλείο 

επικοινωνήστε με τον κο Χρήστο Φείδα και την κα Όλγα Γεωργιάδου. 

 

 

2. Οδηγίες Υλοποίησης μαθήματος Τύπου Γ 

 

http://www.lis.upatras.gr/
http://ocw-project.upatras.gr/taxonomy/term/8
http://ocw-project.upatras.gr/taxonomy/term/8
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Ισχύουν όλα τα παραπάνω για το υλικό του μαθήματος. Επιπλέον για την 

σωστή και ομαλή βιντεοσκόπηση των μαθήματων και των αναπληρώσεων 

τους είναι υποχρεωτική η αποστολή της φόρμας επικαιροποίησης μαθήματος 

τύπου Γ που θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1q8x3aXT-aVTNAIx0TFln6_YvrnBSkNxiZP-

FWNszFjk/viewform 

 

 

Είναι σημαντικό αυτή η φόρμα  να συμπληρώνεται όσο πιο κοντά στην 

ημερομηνία κάθε προγραμματισμένης διεξαγωγής του μαθήματος αλλά το 

αργότερο μια μέρα πριν για να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με 

την διεξαγωγή του μαθήματος.  

 

 Σε περίπτωση ακύρωσης του μαθήματος για οποιοδήποτε λόγο, μετά την 

υποβολή της φόρμας,  επικοινωνείτε αμέσως με τον Άρη Κουτουλογένη  και 

την Ιωάννα Λισγάρα απευθείας στα τηλέφωνα τους  που θα βρείτε στην 

φόρμα. Είναι σημαντικό και ο καθηγητής να γνωρίζει ότι πρέπει να 

ενημερώνει άμεσα τους βιντεολήπτες σε περίπτωση που συμβεί κάτι 

απρόοπτο την μέρα του μαθήματος  και εσείς δεν το γνωρίζετε και δεν 

βρίσκεστε στο χώρο. 

 

 Σε περίπτωση που θέλετε να  κάνετε διορθώσεις στην φόρμα, μετα την 

υποβολή, (π.χ. στο όνομα της ενότητας),  μπορείτε να  στείλετε email  στην 

Ευγενία Ορφανού (eorfanou@upatras.gr)  διευκρινίζοντας το μάθημα και  τις 

αλλαγές που επιθυμείτε. 

 

Εάν έχει ακυρωθεί το μάθημα, συμπληρώνετε νέα φόρμα για την επόμενη 

φορά (είναι σημαντικό να γνωρίζετε και τις αναπληρώσεις του μαθήματος και 

να ενημερώνετε άμεσα τους βιντεολήπτες - καθώς συνήθως οι αναπληρώσεις 

γίνονται εκτός προγράμματος - και παράλληλα  συμπληρώνοντας πάλι την 

φόρμα), ενώ η ομάδα υλοποίησης στην ήδη υποβληθείσα φόρμα θα 

σημειώσει ότι έχει ακυρωθεί.  

 

Είναι σημαντικό μετά το πέρας της κάθε βιντεοσκόπησης να γίνει άμεσα 

αποστολή των σημειώσεων στους βιντεολήπτες για συγχρονισμό των 

διαφανειών (μόνο με τα Logos και την γραμματοσειρά και την σωστή διάταξη, 

όπως ορίζουν οι οδηγίες  - δεν χρειάζονται οι βιβλιογραφίες και οι λέξεις 

κλειδιά  για τον συγχρονισμό σε αυτή τη φάση - καθώς και με  έλεγχο των 

πνευματικών δικαιωμάτων)  με το βίντεο.  
Αν έχετε στείλει κάποιο αρχείο  και θέλετε διόρθωση, παρακαλείστε να στείλετε 

άμεσα την διόρθωση με email και να επισημάνετε τι αρχείο θα αντικαταστήσετε. 

https://docs.google.com/forms/d/1q8x3aXT-aVTNAIx0TFln6_YvrnBSkNxiZP-FWNszFjk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1q8x3aXT-aVTNAIx0TFln6_YvrnBSkNxiZP-FWNszFjk/viewform
mailto:eorfanou@upatras.gr
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Κατά την προετοιμασία του υλικού για το eclass θα προστεθούν και τα 

υπόλοιπα μεταδομένα όπως θα δείτε στο έντυπο καταγραφής πληροφοριών. 

Το σύνολο  του υλικού που ετοιμάζεται (σημειώσεις και βίντεο και ότι άλλο 

διαθέσιμο υποστηρικτικό υλικό υπάρχει) θα ανέβει στην νέα έκδοση του 

eclass η οποία ακόμα δεν είναι διαθέσιμη. Θα υπάρξει ενημέρωση για το 

πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μέχρι τότε μπορείτε να κρατάτε το 

έτοιμο υλικό στον υπολογιστή σας ή και να το ανεβάζετε στο υπάρχον eclass, 

καθώς η νέα έκδοση δεν θα επηρεάσει το ήδη υπάρχον υλικό. Θα υπάρξουν 

ξεχωριστές οδηγίες για την χρήση του eclass οι οποίες θα ανέβουν στο site 

του έργου.  

 

Ο συγχρονισμός των διαφανειών με το βίντεο των διαλέξεων είναι μία ακόμα 

αρμοδιότητα των μελών ΤΟΕ. Η διαδικασία θα είναι απλή και θα 

πραγματοποιείται σε μια νέα πλατφόρμα με περιβάλλον φιλικό προς τον 

χρήστη. Όταν η πλατφόρμα αυτή θα είναι διαθέσιμη, θα υπάρξει σχετική 

ενημέρωση, καθώς και περαιτέρω οδηγίες γύρω από την διαδικασία αυτή. Τα 

μέλη ΤΟΕ θα έχουν επίσης την δυνατότητα επέμβασης στο τελικό βίντεο 

(μετά το στάδιο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας του και του μοντάζ από τους 

βιντεολήπτες). Πιο συγκεκριμένα θα μπορούν να αφαιρέσουν κομμάτια της 

διάλεξης που κρίνουν σε συνεργασία με τον Καθηγητή ότι δεν θα έπρεπε να 

έχουν συμπεριληφθεί. Και αυτή η παρέμβαση θα γίνεται στην νέα 

πλατφόρμα βιντεοδιαλέξεων, οπότε θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση. 

 

 

Καθηκοντολόγιο 

 

Στον παρακάτω πίνακα θα μπορέσετε να δείτε αναλυτικά τα καθήκοντα σας 

καθώς και των διδασκόντων στο έργο. 

Ενέργειες       ΔΕΠ ΤΟΕ 

Οργάνωση, διοίκηση, συντονισμός 
έργου 

          

Δημιουργία Μαθημάτων Τύποι Μαθημάτων     

  Α Β Γ     

Μαθήματα Α: το σύνολο των 
διαδικασιών 

          

Προγραμματισμός: Μαθήματα Β           

Προγραμματισμός: Μαθήματα Γ           

Οργάνωση & προγραμματισμός 
ενεργειών 

x x x x x 
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Υποστήριξη για την δημιουργία των 
μαθημάτων (εφαρμογή και τήρηση 
διαδικασιών, προδιαγραφών κλπ) 

x x x     

Τεχνική υποστήριξη (Open eClass, 
παραγωγή πολυμεσικού υλικού κλπ) 

x x x     

Έλεγχος συμβατότητας μαθημάτων με 
προδιαγραφές 

x x x     

Βασικές πληροφορίες περιγραφής 
μαθήματος 

x x x     

Αναλυτική περιγραφή μαθήματος x x x x x 

Περιγραφή στόχων x x x x x 

Λέξεις-κλειδιά, βασικοί όροι x x x x x 

Οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες x x x x x 

Περιγραφή στόχων ενοτήτων x x x x x 

Λέξεις-κλειδιά, βασικοί όροι/ενότητα x x x x x 

Ιστοσελίδα μαθήματος (URL στο eclass)       x x 

Ιστοσελίδα Διδάσκοντος/νων (URL στο 
eclass) 

      x x 

Διδακτικό υλικό   x x     

Παρουσιάσεις   x x     

Συγκέντρωση/Δημιουργία       x x 

Οργάνωση/Επιμέλεια       x x 

Μεταδεδομένα       x x 

Εισαγωγή στο eclass κατά ενότητα       x x 

Διαφάνειες (σε εντυπη μορφή)   x x     

Συγκέντρωση/Δημιουργία       x x 

Ψηφιοποίηση (PPT ή Image?)       x x 

Οργάνωση/Επιμέλεια       x x 

Μεταδεδομένα       x x 

Εισαγωγή στο eclass κατά ενότητα       x x 

Σημειώσεις   x x     

Συγκέντρωση/Δημιουργία       x x 

Ψηφιοποίηση (αν απαιτείται)       x x 

Οργάνωση/Επιμέλεια       x x 

Μεταδεδομένα       x x 

Εισαγωγή στο eclass κατά ενότητα       x x 

Βιβλιογραφία   x x     

Δημιουργία προτύπου/Διάθεση 
εργαλείου διαχείρισης βιβλιογραφίας 
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Συγκέντρωση/Δημιουργία/Επιμέλεια 
Βιβλιογραφίας 

      x x 

Εισαγωγή στο eclass κατά ενότητα       x x 

(Βιβλία ΒΚΠ) - Σύνδεση με Online 
κατάλογο ΒΚΠ - Υπηρεσία Προνόη 

          

Ασκήσεις     x     

Συγκέντρωση/Οργάνωση κατά ενότητα       x x 

Ψηφιοποίηση (αν απαιτείται)       x x 

Οργάνωση/Επιμέλεια/Μεταδεδομένα       x x 

Εισαγωγή στο eclass κατά ενότητα       x x 

Ηλεκτρονικές Πηγές ΒΚΠ     x     

Δημιουργία λίστας ηλεκτρονικών πηγών 
από ΒΚΠ (περιοδικά, βιβλία, βάσεις κλπ) 

          

Επιμέλεια + Έγκριση λίστας από 
διδάσκοντα 

      x   

Εισαγωγή λίστας στο eclass           

Πολυμεσικό υλικό (βίντεο)     x     

Διάλεξη           

Προγραμματισμός/Προετοιμασία 
διαλέξεων 

      x x 

Βιντεοσκόπηση/Δημιουργία αρχείου 
βίντεο 

      x x 

Επεξεργασία βίντεο: εικόνα & ήχος - 
Επιμέλεια βίντεο Δημιουργία τελικών 
αρχείων 

          

Συγχρονισμός με διαφάνειες         x 

Δημιουργία μεταδεδομένων/Εισαγωγή 
στο Open eClass 

      x x 

Άλλο (Εργαστήριο, πρακτική κλπ)     x     

Προγραμματισμός/Προετοιμασία 
αντικειμένου 

      x x 

Προετοιμασία χώρου βιντεοσκόπησης 
(αν απαιτείται π.χ. Χειρουργείο) 

      x x 

Βιντεοσκόπηση/Δημιουργία αρχείου 
βίντεο 

      x x 

Επεξεργασία βίντεο: εικόνα & ήχος - 
Επιμέλεια βίντεο Δημιουργία τελικών 
αρχείων 
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Δημιουργία μεταδεδομένων/Εισαγωγή 
στο Open eClass 

      x x 

 

 

 

Επικοινωνία με Ομάδα Έργου, Ομάδα Υλοποίησης, Τμηματικούς Υπευθύνους και 

Μέλη ΔΕΠ 

Είναι σημαντικό να επικοινωνείτε τακτικά με την ομάδα υλοποίησης για 

ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το έργο και την υλοποίηση των 

ανοικτών μαθημάτων καθώς και για ενημέρωση για την πρόοδο της δουλειάς 

σας. 

Επίσης, η  επικοινωνία σας με τα μέλη ΔΕΠ είναι πολύ σημαντική και θα  

συμβάλει στην ομαλή πρόοδο και υλοποίηση του έργου. Είναι απαραίτητο να 

γίνονται συχνές συναντήσεις μαζί τους,  αρχικά για να συμφωνήσετε για την 

μεθοδολογία υλοποίησης του μαθήματος και στην συνέχεια  για να 

ενημερώνονται και  οι ίδιοι  για την πορεία του έργου. 

 Για  αυτούς που υλοποιούν μαθήματα τύπου Γ ,  προτείνεται  να γνωρίσουν  

τα παιδιά του βίντεο, τον Άρη και την Ιωάννα (μελλοντικά θα προστεθούν και 

άλλοι δυο συνεργάτες) από κοντά για καλύτερη συνεργασία. 

Τέλος , στην  επικοινωνία μέσω email από ή προς την ομάδα υλοποίησης  που 

αφορά  όλα τα μέλη της τμηματικής ομάδας εργασίας του Τμήματος σας,  

παρακαλείστε όταν πρόκειται για νέο μήνυμα  να συμπεριλαμβάνετε όλα τα 

μέλη της ΤΟΕ (θα κοινοποιούνται μέσω email για να τους γνωρίζετε)  και όταν 

πρόκειται για απάντηση να κάνετε reply to all έτσι ώστε όλοι να είναι 

ενήμεροι για τις απορίες που υπάρχουν, τις λύσεις που προτείνονται έτσι  να 

μην υπάρχει απώλεια πληροφορίας ή επανάληψη της ίδιας πληροφορίας. 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας  της ομάδας είναι:  

Προγραμματισμός & υλοποίηση των μαθημάτων 

- Ιωάννα Γιαννούκου, τηλ: 2610 969627, email: igian@upatras.gr 

(Για ζητήματα προκηρύξεων, πληρωμών και συμβάσεων) 

- Ευγενία Ορφανού-Ραυτοπούλου, τηλ: 2610  969630, 

email: eugenia@lis.upatras.gr 

(Για ζητήματα υλοποίησης μαθημάτων) 

- Θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων 

- Φιερούλα Παπαδάτου, τηλ: 2610 969628, email: fiori@lis.upatras.gr 
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- Παραγωγή & Επεξεργασία Πολυμεσικού υλικού  

- Αριστείδης Κουτουλογένης, τηλ: 2610 962613, email: akoutoulog@upatras.gr 

- Ιωάννα Λισγάρα, τηλ: 2610 962613, email: ilisgara@upatras.gr 

- Υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας ανοικτών μαθημάτων 

- Όλγα Γεωργιάδου, τηλ: 2610 962609, email: olgeorg@upatras.gr 

- Τεχνικός συντονισμός και προγραμματισμός ανοικτών μαθημάτων 

- Χρήστος Φείδας, τηλ: 2610 996868, email: fidas@ece.upatras.gr 
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