Περιγραφή

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα eClass αποτελεί την
πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου 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.
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βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι:
οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών
οι διακριτές κατηγορίες των μαθημάτων
η ευκολία χρήσης & δημιουργίας μαθήματος
η δομημένη παρουσίαση του μαθήματος

Ρόλοι Χρηστών
Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του χρήστη καθηγητή ο οποίος 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 καθηγητής
μπορεί να δημιουργήσει όσα μαθήματα επιθυμεί,
να επικοινωνεί με τους χρήστες-φοιτητές των
μαθημάτων του, 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.
Η πλατφόρμα eClass είναι σχεδιασμένη με
προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας. Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του
χρήστη - καθηγητή ο οποίος μπορεί εύκολα και
γρήγορα να δημιουργεί εύχρηστα και λειτουργικά
ηλεκτρονικά μαθήματα, χρησιμοποιώντας το
εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει (σημειώσεις,
παρουσιάσεις, κείμενα, εικόνες, κλπ). Από την
πλευρά τους οι εκπαιδευόμενοι (χρήστες φοιτητές) αποκτούν ένα εναλλακτικό κανάλι
πρόσβασης στην προσφερόμενη γνώση.
Παράλληλα, η πλατφόρμα eClass υποστηρίζει τις
υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς
περιορισμούς και δεσμεύσεις, ακολουθώντας τη
φιλοσοφία του Ανοικτού Λογισμικού. Η πρόσβαση
στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού
φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση
εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.
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Ο χρήστης - φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε
όσα μαθήματα του επιτρέπεται, να έχει πρόσβαση
στο εκπαιδευτικό υλικό που περιέχουν, και να
συμμετάσχει 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 διαχειριστής είναι αυτός που έχει τη
συνολική εποπτεία της πλατφόρμας. Δημιουργεί κι
ελέγχει τους λογαριασμούς των χρηστών,
διαχειρίζεται
τα
μαθήματα,
καθώς
επίσης
παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή
και τη βάση δεδομένων.
Κατηγορίες Μαθημάτων
Ανοικτά μαθήματα είναι τα μαθήματα ελεύθερης
πρόσβασης, όπου έχουν πρόσβαση ακόμα και
χρήστες που δεν διαθέτουν λογαριασμό.
Ανοικτά σε εγγραφή είναι τα μαθήματα στα
οποία ένας χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση
μόνο αν διαθέτει λογαριασμό στην πλατφόρμα και
εγγραφεί σε αυτά.
Τέλος κλειστά μαθήματα είναι τα μαθήματα στα
οποία ένας χρήστης που έχει λογαριασμό στην
πλατφόρμα έχει πρόσβαση μόνο αν του το
επιτρέψει ο υπεύθυνος καθηγητής.

Λειτουργίες & Δυνατότητες
Η πλατφόρμα eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.
Ειδικότερα, τα υποσυστήματα που συνθέτουν ένα
Ηλεκτρονικό Μάθημα και εισάγονται / ελέγχονται
από τον χρήστη - καθηγητή είναι τα εξής:

10. Βίντεο Μαθήματος όπου αποθηκεύονται και
παρουσιάζονται αρχεία βίντεο ή σύνδεσμοι σε
αρχεία βίντεο αποθηκευμένα σε έναν Video on
Demand Server που αφορούν το μάθημα.
11. Κουβέντα, χώρος όπου πραγματοποιούνται
συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα
στους εγγεγραμμένους χρήστες (φοιτητές και
καθηγητές) του μαθήματος.
12. Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων όπου υποστηρίζεται η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ χρηστών
φοιτητών και καθηγητών.
13. Εργαλεία Διαχείρισης Μαθήματος που
επιτρέπουν την αλλαγή των πληροφοριών
ταυτότητας και πρόσβασης του μαθήματος, τη
διαγραφή ή την ανανέωση του μαθήματος, τη
διαχείριση των εγγεγραμμένων χρηστών, κλπ)
Στόχοι - Οφέλη
Οι βασικοί στόχοι της πλατφόρμας είναι οι εξής:
•

ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική δραστηριότητα

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

•

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

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

•

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

•

εποικοδομητική χρήση του Διαδικτύου

3. Ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα και
ενημερώνουν τους χρήστες - φοιτητές.

•

ευκολία στη χρήση
εκπαιδευόμενους

4. Περιοχές Συζητήσεων για την ανταλλαγή
απόψεων και ιδεών σε θέματα σχετικά με το
μάθημα.

•

παροχή μιας αξιόπιστης χαμηλού κόστους
τηλεματικής υπηρεσίας για την Ασύγχρονη
Τηλεκπαίδευση

5. Ομάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές) που
απαρτίζονται από εγγεγραμμένους χρήστες
(φοιτητές και καθηγητές).

•

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

6. Σύνδεσμοι από το Διαδίκτυο που αφορούν το
αντικείμενο του μαθήματος.

•

ενεργή υποστήριξη από το Ακαδημαϊκό
Διαδίκτυο GUnet, ελεύθερη διάθεση και χρήση
χωρίς
περιορισμούς
και
δεσμεύσεις
(http://portal.eclass.gunet.gr)

7. Εργασίες
Φοιτητών,
χώρος
για
την
ηλεκτρονική διαχείριση των εργασιών του
μαθήματος.
8. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης που δημιουργεί ο
καθηγητής με στόχο την εξάσκηση των
φοιτητών στην ύλη του μαθήματος.
9. Περιγραφή
Μαθήματος,
χώρος
όπου
παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τους
στόχους, την ύλη, τη δομή, κλπ του
μαθήματος.
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από

εκπαιδευτές

και

