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Η Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα 
Τηλεκπαίδευσης Open eClass 

Αίθουσα 2, Κυριακή 31/05, 10-11πμ

– Open eClass, μια ολοκληρωμένη πρόταση για την 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

– Παρουσίαση καλών πρακτικών.

– Επίδειξη σεναρίων αξιοποίησης της πλατφόρμας.

– Ερωτήσεις – Απαντήσεις.



το νέο περιβάλλον 



κάθε 60 sec…

188 εκ. Email messages

4,5 εκ. Youtube video viewed

3,8 εκ. Google search queries

694 χιλ. Netflix hours watched

1 εκ. Facebook logins 

41,6 εκ. Messages sent

390 χιλ. Mobile apps downloads

1 εκ. δολάρια ξοδεύονται σε online αγορές

Πηγή: 2pmedia.net, July 2019



το τοπίο της εκπαίδευσης

– η διείσδυση των ΤΠΕ στην καθημερινής μας ζωή 

οδηγεί και την εκπαίδευση σε νέους δρόμους

– το διαδίκτυο πλέον αποτελεί  βασικό μέσο οργάνωσης 

και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία

– νέα εκπαιδευτικά μοντέλα κάνουν εμφάνισή τους

– το περιβάλλον της εκπαίδευσης αλλάζει

Ερώτημα: Πόσο έτοιμοι νιώθουμε σε αυτό 

το νέο περιβάλλον στην εκπαίδευση;



συγκυρία του covid19

Αυτό που έγινε στην Ελλάδα (και σε όλο τον κόσμο) 

αναγνωρίζεται ως Επείγουσα εξ Αποστάσεως 

Διδασκαλία λόγω περιστάσεων κρίσης.

– Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες υποδομές.

– Χρειαζόμαστε ψηφιακές υπηρεσίες.

– Χρειαζόμαστε ψηφιακό περιεχόμενο.

– Χρειαζόμαστε κατάλληλο εξοπλισμό.

– Χρειαζόμαστε περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες.

Τελικά, προσπαθώντας για το αδύνατο, κατορθώσαμε 

το καλύτερο δυνατό.



Σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση τα πήγαμε αρκετά καλά!

… είμαστε πλέον πιο δυνατοί, κερδίσαμε:

• εμπειρία και τεχνογνωσία από την προσπάθεια

• απόκτηση νέες ψηφιακές δεξιότητες

• δημιουργία κουλτούρας σε μία εναλλακτική εκπαιδευτική 

προσέγγιση

Το να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, σημαίνει να μη 

σταματάς ποτέ να προσπαθείς.

Βενιαμίν Φραγκλίνος, 1706-1790

Αμερικανός πολιτικός & συγγραφέας

Προσπάθεια

Μεράκι

ΘΕΛΩ ΝΑ…

Υποδομές 

Εργαλεία

Γνώσεις 

Εμπειρίες

Εξοπλισμό

Ψηφιακό 

Υλικό



ρόλος της Open eClass

Ήταν σημαντικός.

Αξιοποιήθηκε στο μέγιστο βαθμό και με μεγάλη επιτυχία 

σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

– Πανεπιστήμια - υποστήριξε το εαρινό εξάμηνο

– Σχολεία όλης της χώρας (ΠΣΔ) – υποστήριξε τη 

δράση μαθαίνουμε στο σπίτι και διατήρησε την 

επαφή με το σχολείο

– Δημόσια ΙΕΚ – υποστήριξε τα μαθήματα της 

τρέχουσας περιόδου

– Εκπαιδευτικούς οργανισμούς – βοήθησε να 

συνεχίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο



Μέχρι 10 Μαρτίου 2020              11 Μαρτίου έως σήμερα

38.000

μαθητές

15.000

εκπ/κοί

3.500

σχολεία

5.700
μαθήματα

769.000

μαθητές

119.000

εκπ/κοί

21.660

σχολεία

428.000
μαθήματα



στατιστικά χρήσης (eclass.sch.gr)

Στατιστικά περιόδου
1 Απριλίου 2020 – 11 Μαΐου 2020



Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων 
(LMS – Learning Management System). 

Ελληνικό ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό, το οποίο σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και 
υποστηρίζεται ενεργά από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα (από το 2003).

Διαθέτει ένα ισχυρό brand name στο χώρο της τηλεκπαίδευσης. 

Μια δωρεάν, ασφαλής και ευέλικτη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης
ικανή να υποστηρίξει κάθε εκπαιδευτική ανάγκη.



μοντέλα εκπαίδευσης



• 3 γενιές + 1 που ετοιμάζεται

• 36 εκδόσεις, 115 υπο-εκδόσεις

• 151 προγραμματιστές

• 114 branches, 25.878 commits

• 4.098 αρχεία, 911 οθόνες

• 1,9 GB πηγαίου κώδικα συνολικά

• 195.992 γραμμές πηγαίου κώδικα

• 4.915 μηνύματα σε 12 γλώσσες

• 2003 - 2020 και συνεχίζουμε…

μετά από 17 χρόνια…



ποιοι τη χρησιμοποιούν

* ενδεικτική λίστα



τι προσφέρει

Μια σειρά εργαλείων για το χτίσιμο εκπαιδευτικών πόρων, τη δημιουργία ευέλικτων 

ηλεκτρονικών μαθημάτων και την υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών σεναρίων 



εκπαιδευτικό υλικό

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΕΚΠ. ΥΛΙΚΟΥ

IMS CP 

TIN CAN
SCORM

PACKAGES 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΕΚΠ. ΥΛΙΚΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΕΚΠ. ΥΛΙΚΟΥ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΚΠ. ΥΛΙΚΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

κλπ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΠΟΡΟΙ - LTI

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΕΚΠ. ΥΛΙΚΟΥ

* Lego color bricks and platforms - Copyright by the Lego Group 



επικοινωνία

κλπ.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

EMAIL

ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

RSSΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

BBB

OPEN MEETINGS

* Lego color bricks and platforms - Copyright by the Lego Group 



συνεργασία

κλπ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

SOCIAL 

BOOKMARKS

ΙΣΤΟΛΟΓΙA

WIKI

ΟΜΑΔΕΣ 

ΧΡΗΣΤΩΝ

WHITEBOARD APPLICATION

SHARING

WEB 2.0

* Lego color bricks and platforms - Copyright by the Lego Group 



αξιολόγηση

κλπ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

RATING

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

ONLINE

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

E-PORTFOLIO
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

SCORES IMS QTI

BADGES

CERTIFICATES

* Lego color bricks and platforms - Copyright by the Lego Group 



διαχείριση

κλπ.

ΠΡΟΦΙΛ

ΧΡΗΣΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΧΡΗΣΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΚΠ. ΠΟΡΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

WIDGETS
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

* Lego color bricks and platforms - Copyright by the Lego Group 



ηλεκτρονικό μάθημα

Αποτελεί μια ευέλικτη αρθρωτή δομή που προσαρμόζεται εύκολα στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

απαιτήσεις κάθε εκπαιδευτή και κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

* Lego color bricks and platforms - Copyright by the Lego Group 



σύγχρονη διεπαφή χρήστη



προσωποποιημένη πρόσβαση



λειτουργικότητα



εξωτερικά εργαλεία



σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Whiteboard -

Παρουσιάσεις

Διαχείριση 

Συμμετεχόντων

Βίντεο

Διαμοιρασμός παρουσίασης ή εφαρμογής ή whiteboard

Chat - Notes

Επιλογές Χρήστη

Χειριστήρια



βιντεοδιαλέξεις

Εσωτερική σύνδεση με το Open Delos για 

την αποθήκευση και αναπαραγωγή βίντεο,

webinars, podcasts, ζωντανή μετάδοση, video 

on demand, κλπ

http://delos.gunet.gr/dmms/demo/player?rid=645f0b93
http://delos.gunet.gr/dmms/demo/player?rid=645f0b93
http://delos.gunet.gr/dmms/demo/video_editor?rid=4e7f0cd6
http://delos.gunet.gr/dmms/demo/video_editor?rid=4e7f0cd6
http://delos.gunet.gr/dmms/demo/sync?rid=645f0b93
http://delos.gunet.gr/dmms/demo/sync?rid=645f0b93


Open Delos API

Για την ασφαλή σύνδεση με την πλατφόρμα 

Open eClass και την παρουσίαση ιδιωτικών 

video σε κλειστά μαθήματα



online εγχειρίδια χρήσης

https://docs.openeclass.org

https://docs.openeclass.org/


mobile εφαρμογές

Διάθεση 2 νέων βελτιωμένων native mobile εφαρμογών για συσκευές:

• iOS και Android



εγγενής υποστήριξη GDPR

Privacy Policy, Terms of Use, Consent forms, Requests / Actions



LTI Integration, Exercises and Assignments, Extensions



επαυξημένη πραγματικότητα (ar)

Augmented Reality Experience



conversational agent (ai)



learning analytics (la)

All activities

A specific activity

Course matesMe
Learner

Instructor
Extra metrics for 

all activities
Extra metrics for 

a specific activity



eClassΧ - MOOC support



open eClass 4

– Νέες διεπαφές χρήστη που προσφέρουν 

βελτιωμένη εμπειρία χρήσης.

– Νέα λειτουργικότητα εστιάζοντας στο 

περιεχόμενο.

– Ενσωμάτωση νέων εργαλείων.

– Ανοικτότητα, διαλειτουργικότητα, 

ασφάλεια και ευκολία στη χρήση.



σεμινάριο πιστοποίησης

Open eClass Course Creator Seminar (OECCS)

Πέντε (5) εβδομαδιαία μαθήματα για την 
εκπαίδευση στη δημιουργία και υποστήριξη 
ηλεκτρονικών μαθημάτων

Σχεδιασμός μηχανισμού πιστοποίησης 
εκπαιδευτών στην Open eClass

https://eclasstraining.gunet.gr

https://eclasstraining.gunet.gr/


synergasia.gunet.gr



υποστήριξη των Open Courses

Ενσωμάτωση νέων Ανοικτών μαθημάτων από 
όλα τα ιδρύματα

Συντήρηση και υποστήριξη του μηχανισμού 
συνάθροισης μεταδεδομένων OAI PMH

Σύνδεση νέων ιδρυμάτων στην Εθνική Πύλη

Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης των Ανοικτών 
Μαθημάτων (ημερίδες συνέδρια, παρουσιάσεις)

Μετασχηματισμός μικρού αριθμού OC σε 
MOOC



http://ebooks.edu.gr/

http://ebooks.edu.gr/


ενεργή τεχνική υποστήριξη

Τηλεφωνική και μέσω email τεχνική υποστήριξη 
όλων των εγκαταστάσεων 

• των μελών της GUnet (προτεραιότητα)

• των υποδομών της GUnet (κεντρικές, ευρωπαϊκά έργα)   

• των ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ιδρυμάτων

• άλλων φορέων (Υπ. Παιδείας, ΠΣΔ, ΕΚΤ, Δ.ΙΕΚ, ΕΕΤΑΑ,
INE ΓΣΕΕ, ΑΕΝ, κλπ.)

• γενικά όλων των ενεργών εγκαταστάσεων



ανάπτυξη, βιωσιμότητα

Μικρή, κεντρική ομάδα ανάπτυξης η οποία πλαισιώνεται από συνεργασίες 

(κοινότητα GUnet, Πανεπιστήμια, άτομα και ομάδες)

Εξωτερικοί 

συνεργάτες

Κοινότητα 

GUnet

Κεντρική ομάδα

Προσθήκες 

στη 

Λειτουργικό

τητα

UI Themes

Μεταφρ

άσεις
Πτυχιακές 

Διπλωματικές 

Δοκιμές 

Έλεγχοι

Συνεισφορές



Συνάντηση Τεχνικών GUnet, Ιούνιος 2019

https://www.openeclass.org/

Twitter: @openeclass



Επίδειξη σεναρίων

αμέσως μετά…





Ευχαριστούμε πολύ!

Κ. Τσιμπάνης, Α. Διαμαντίδης, Ι. Εξηνταρίδης

Ομάδα ανάπτυξης Open eClass

ΕΕΛΛΑΚ Διημερίδα 20-31 Μαΐου 2020

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση: η επόμενη μέρα. 


