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COVID-19

o ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

o ζωντανή μετάδοση/καταγραφή από 
IP κάμερα

o υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης

Πυλώνες 

εξ αποστάσεως διδασκαλίας 



Υποστηριζόμενα σενάρια εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας @ ΕΚΠΑ

 Βασικό Σενάριο Δ0: Μάθημα στο eClass

 Σενάριο Δ1:  Αξιοποίηση Βιντεοσκοπημένων Διαλέξεων + Μάθημα στο eClass

 Σενάριο Δ2:  Τηλεμετάδοση Μαθήματος από Αίθουσα του ΕΚΠΑ + Μάθημα στο eClass

 Σενάριο Δ3 : Τηλεμετάδοση Μαθήματος  από Προσωπικό Υπολογιστή + Μάθημα στο eClass

 Σενάριο Δ4 : Ζωντανή Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία + Μάθημα στο eClass



Βασικό Σενάριο: 
Μάθημα στο eClass



 To μεγαλύτερο έργο ΕΛΛΑΚ στη χώρα

o Αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το GUnet 
από το 2003

 Αξιοποιείται από όλα τα ελληνικά ΑΕΙ 

o 500.000+ χρήστες

o ΕΚΠΑ: 8.400+ μαθήματα, 60.000+ χρήστες

 Δράση Open Courses

o 3.700+  ανοικτά μαθήματα

 Α-βάθμια και Β-βάθμια εκπαίδευση

o 900.000+ χρήστες, 460.000+ μαθήματα



Σενάριο Δ1: 
Αξιοποίηση 
βιντεοσκοπημένων 
διαλέξεων

 Αφορά μαθήματα που βιντεοσκοπούνταν συστηματικά & 
καλύπτει μεγάλα ακροατήρια 

συνδυάζει μάθημα στο eClass (αλληλεπίδραση) αλληλεπίδραση) 

αξιοποίηση των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων (αλληλεπίδραση) 25.000 
ώρες)

 από προηγούμενα έτη στην πλατφόρμα Delos 
(αλληλεπίδραση) https://rec.uoa.gr/) 

 τα υπάρχοντα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα 
(αλληλεπίδραση) https://opencourses.uoa.gr/)



Σενάριο Δ2:  
Τηλεμετάδοση 
μαθήματος από 
αίθουσα του 
ΕΚΠΑ 

Συνδυάζει μάθημα στο eClass και τηλεμετάδοση Μαθήματος 
(αλληλεπίδραση) http://live.uoa.gr) από αίθουσα του ΕΚΠΑ

 Χώρος διδασκαλίας: Αίθουσα εξοπλισμένη με διαδικτυακή 
κάμερα και μικρόφωνο.

 Σύνδεσμος παρακολούθησης: http://live.uoa.gr 

 Σύνδεσμος προγράμματος: http://schedule.uoa.gr

 Πλατφόρμα: OpenDelos

http://live.uoa.gr/
http://schedule.uoa.gr/


Λίγα λόγια για το 
OpenDelos

 Ολοκληρωμένη πλατφόρμα μετάδοσης, 
καταγραφής, επεξεργασίας, αναζήτησης & 
διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου.

 Αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το Gunet 
από το 2014

 Αξιοποιείται από την πλειονότητα των ελληνικών 
Πανεπιστημίων 

 Αξιοποιείται από τη δράση Open Courses

o 1.100+ ανοικτά μαθήματα με βίντεο

o Υποστηρίζει τη ζωντανή μετάδοση 
διαλέξεων & φιλοξενία βιντεοδιαλέξεων opendelos.org



Σενάριο χρήσης OpenDelos 
@  ΕΚΠΑ

 Ενεργοποιήθηκαν οι 48 εξοπλισμένες 
αίθουσες/αμφιθέατρα & 6 streaming servers

 Στην πράξη χρησιμοποιήθηκαν 16 αίθ./αμφ.

o 2.500 φοιτητές / ημέρα 

 Γενικά: 25.000 ώρες καταγεγραμμένου βίντεο



Σενάριο Δ3 : 
Τηλεμετάδοσ
η μαθήματος 
 από 
προσωπικό 
υπολογιστή

 Καλύπτει την ανάγκη για μεγάλα ακροατήρια 

 Τηλεμετάδοση μέσω 

 YouTube Live (αλληλεπίδραση) https://www.youtube.com/live) με απλή εγγραφή 
στην υπηρεσία 

 Google Meet (αλληλεπίδραση) https://accounts.google.com) - μονόδρομη 
μετάδοση

 Μάθημα στο eClass – Chat (αλληλεπίδραση) Ερωτήσεις-Απορίες)



Σενάριο Δ4 : 
Ζωντανή 
διδασκαλία από 
απόσταση 

 Συνδυάζει:

o Ζωντανή διδασκαλία του μαθήματος από το σπίτι ή το 
γραφείο 

o Μάθημα στο eClass

 Πλατφόρμες:

o Skype for Business με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού

o Google Meet με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού

o Zoom

o Webex

o Ενσωματωμένη στο eClass υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης (ΒΒΒ)



Λεπτομέρειες και οδηγίες: teachremote.uoa.gr



Κάλυψη μαθημάτων με εξ αποστάσεως 
διδασκαλία 

ΕΚΠΑ: Σύνολο 1762 προπτυχιακά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

• Πλήρης κάλυψη (86%) 

• Μερική κάλυψη (8%) : δεν καλύφθηκαν εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις

• Δεν διδάχθηκαν (6%) : φύση του μαθήματος απαιτεί φυσική παρουσία (αλληλεπίδραση) πρακτική 

άσκηση,  ειδικός εργαστηριακός εξοπλισμός, κλινικές ασκήσεις, ασκήσεις υπαίθρου κ.ά.)

• Μεταπτυχιακά: Παρόμοια ποσοστά



Δυνατά 
σημεία

Ο στόχος επιτεύχθηκε: σχεδόν όλα τα μαθήματα διδάχτηκαν 
από απόσταση

Φοιτητές: Καλή συμμετοχή και ανεκτικότητα σε λάθη

Διδάσκοντες:  Ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση και έμαθαν 
στην πράξη τα εργαλεία 

Διοίκηση και Κέντρα Δικτύων & Ψηφιακών Υπηρεσιών  
έδωσαν έγκαιρα λύσεις

Απόδοση επένδυσης σε περιεχόμενο και υποδομές 
ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 



Αδυναμ
ίες

Έλλειψη εμπειρίας  στη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης για 
διδασκαλία

Εστίαση στα εργαλεία και όχι στην παιδαγωγική (αλληλεπίδραση, 
καινοτομία)

Άγχος διδασκόντων και διδασκομένων 

Μη σταθερή ποιότητα υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης 

Ανεπάρκεια υποδομών

Νομικά ζητήματα: Καταγραφή τηλεδιασκέψεων, IPR, Προσωπικά 
δεδομένα



Επόμενα βήματα
Ενίσχυση υποδομών (αλληλεπίδραση) κυρίως εξυπηρετητές)

Επένδυση στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

• Περισσότερα ποιοτικά μαθήματα, πλουσιότερο περιεχόμενο

Aξιοποίηση /σχεδιασμός υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης στην εκπαίδευσηξιοποίηση /σχεδιασμός υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης στην εκπαίδευση

• Σύνδεση με πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και διαχείρισης πολυμέσων 

Σχεδιασμός υπηρεσιών υποστήριξης εξετάσεων

Ενημέρωση & κατάρτιση διδασκόντων (χρήση εργαλείων, παιδαγωγικών 
δυνατοτήτων/ευκαιριών)



Ευχαριστώ !
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