
Upatras eClass  
Υποστήριξη Ανοικτών Μαθημάτων 



eClass - ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών 

Μαθημάτων 

Νέα έκδοση 2.8 
 

•Υποστήριξη του έργου "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα" 
(GUnet Open Courses). 
•Μαθήματα Ανοικτά προς Όλους. 
•Προσθήκη Μεταδεδομένων. 
 



Προσθήκη κατάλληλου Εκπαιδευτικού Υλικού – Μαθήματα 
Τύπου Β 

• Μάθημα Ανοικτό, πρόσβαση ελεύθερη προς όλους  
• Άδεια διάθεσης του μαθήματος για διασφάλιση πνευματικών δικαιωμάτων. 
• Κάλυψη του 100% της διδακτέας ύλης με υπεύθυνη δήλωση του καθηγητή στα 

Μεταδεδομένα. 
• Τουλάχιστον ένα έγγραφο στο υποσύστημα Έγγραφα. 
• Τουλάχιστον μία θεματική ενότητα, συνδεμένη με το αντίστοιχο υλικό-έγγραφο. 
• Περιγραφή μαθήματος. 
• Λέξεις-κλειδιά μαθήματος. 
 

Το παραπάνω πλήθος προϋποθέσεων αρκεί για να μπορέσει το υποψήφιο 
μάθημα να χαρακτηριστεί ως Τύπου Β.  
 



Προσθήκη κατάλληλου Εκπαιδευτικού Υλικού – Μαθήματα 
Τύπου Γ 

• Μάθημα Ανοικτό, πρόσβαση ελεύθερη προς όλους  
• Άδεια διάθεσης του μαθήματος για διασφάλιση πνευματικών δικαιωμάτων. 
• Κάλυψη του 100% της διδακτέας ύλης με υπεύθυνη δήλωση του καθηγητή στα 

Μεταδεδομένα. 
• Τουλάχιστον ένα έγγραφο στο υποσύστημα Έγγραφα. 
• Τουλάχιστον μία θεματική ενότητα. 
• Τουλάχιστον ένα πολυμεσικό αρχείο. 
• Βιντεοδιαλέξεις για το 80% της διδακτέας ύλης 

• Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

• Ψηφιακές πηγές - βιβλιογραφία  
 

Το παραπάνω πλήθος προϋποθέσεων αρκεί για να μπορέσει το υποψήφιο 
μάθημα να χαρακτηριστεί ως Τύπου Γ.  
 





Προσθήκη Μεταδεδομένων στο Ανοικτό Μάθημα 









Πίνακας Ελέγχου Open Courses 

•Ποιοτικός/ποσοτικός έλεγχος του υλικού του μαθήματος και των μεταδεδομένων του. 
•Έγκριση του χαρακτηρισμού του μαθήματος σε μία από τις δύο κατηγορίες: Β ή Γ (μέσω της φόρμας 
“Πίνακας Ελέγχου OpenCourses” στην περιοχή “Διαχείριση Μαθήματος”) 

 

 



Ενεργοποίηση του ρόλου του Open Course Reviewer 

• Χαρακτηρισμός Μαθήματος από τον Reviewer. 
• Ορισμός Reviewer από τον Εκπαιδευτή του μαθήματος μέσω της περιοχής “Διαχείριση Χρηστών”. 

 

 



Eclass 2.8 – Ευρετήριο Ανοικτών Μαθημάτων 







Μετατροπή ενός υπάρχοντος πλήρους μαθήματος σε μάθημα 
τύπου Β 

• Ελέγχουμε το εκπαιδευτικό υλικό για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων 
• Δημιουργούμε τα μεταδεδομένα του μαθήματος 
• Διαμορφώνουμε το σύνολο του μαθήματος σε θεματικές ενότητες  
• Προσαρμόζουμε το εκπαιδευτικό υλικό της κάθε ενότητας σύμφωνα με τους 

οδηγούς των Ανοικτών μαθημάτων 
• Τα αναρτούμε όλα στο eclass 
 
Είναι μία εύκολη διαδικασία για ένα ώριμο μάθημα! 
 


