Κεντρικό Μητρώο
Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων

Ενημερωτικό Δελτίο – Σεπτέμβριος 2014

Οριζόντια υποστήριξη των ΑΕΙ για την
ανάπτυξη και παροχή Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων
1. Κείμενα, προδιαγραφές και οδηγίες
Ιδρυματική πολιτική
 Σχέδιο Κειμένου Ιδρυματικής Πολιτικής: Έχει συνταχθεί ένα σχέδιο κειμένου το οποίο, στη συνέχεια, κάθε
ίδρυμα θα προσαρμόσει στις ανάγκες και τη φυσιογνωμία του.

Προδιαγραφές
 Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και λογισμικού: Το κείμενο
αυτό έχει χρησιμοποιηθεί από την πλειονότητα των ιδρυμάτων στη σύνταξη των τευχών διαγωνισμών για την
προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και λογισμικού.
 Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων: Πρόκειται για την επικαιροποίηση και την ανάλυση των προδιαγραφών
που πρέπει να ακολουθούν τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα, όπως έχουν καθοριστεί και αναφέρονται στο
κείμενο της πρόσκλησης 101.

Οδηγίες και διαθέσιμα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα
 Για τις παρουσιάσεις και τις σημειώσεις των μαθημάτων (περιλαμβάνονται πρότυπα δημιουργίας).
 Για τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, σε σχέση πάντα με ανοικτά μαθήματα και ανοικτούς
εκπαιδευτικούς πόρους.
 Για την ανάπτυξη υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία: Αφορά στην παραγωγή τυποποιημένων
οδηγιών για προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό διαφόρων τύπων (LibreOffice 4.0, MS-Office 2007, 2010 & 2013,
PDF, LaTex), προκειμένου να καλύπτονται οι προδιαγραφές πρόσβασης από άτομα με αναπηρία.
 Για τις προδιαγραφές και τη διαδικασία ανάπτυξης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων.
 Για τεχνικά θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων: μάθημα που εστιάζει σε
τεχνικά θέματα σχετικά με την τεχνική υποστήριξη των ιδρυματικών πράξεων "Ανοικτά Ακαδημαϊκά
Μαθήματα". Απευθύνεται στο προσωπικό υποστήριξης που θα αναπτύσσει ανοικτά μαθήματα και το τεχνικό
προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση κάθε πλατφόρμας, καθώς και
την ανάπτυξη και επεξεργασία πολυμεσικού περιεχομένου για ανοικτά μαθήματα κατηγορίας Α και Α+.

Επικοινωνία
Έχουν δημιουργηθεί και είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα συνεργασίας πρότυπα για
 αφίσες ημερίδων
 ενημερωτικά δελτία (Newsletters)
 τρίπτυχα

2. Κατάρτιση
Κατάρτιση πρόσωπο με πρόσωπο
 17 - 18 Aπριλίου 2013: Διημερίδα για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την ανάπτυξη υλικού
προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία.
 10 Οκτωβρίου 2014: Κατάρτιση στις πλατφόρμες Open eClass και Open Delos.

Διαδικτυακή κατάρτιση μέσω των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων
 Περιλαμβάνει υλικό για χρήση από τα ιδρύματα, στο πλαίσιο των ιδρυματικών δράσεων κατάρτισης του
προσωπικού υποστήριξης και των δημιουργών ανοικτών μαθημάτων.

3. Υπηρεσίες προς τα ιδρύματα
Αρωγή για τα πνευματικά δικαιώματα
 Παρέχεται στα ιδρύματα βοήθεια όσον αφορά σε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών εκκαθάρισης.

Περιβάλλον συνεργασίας
 Είναι σε παραγωγή ένα συνεργατικό περιβάλλον που επιτρέπει τη συνεργασία της ομάδας οριζόντιας
υποστήριξης με τις επιμέρους ιδρυματικές ομάδες.

Υπηρεσίες φιλοξενίας των ανοικτών μαθημάτων των ιδρυμάτων
 Η οριζόντια δράση θα παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας ψηφιακών μαθημάτων και βιντεοδιαλέξεων σε
κατάλληλα διαμορφωμένη κεντρική υποδομή. Σκοπός είναι, εφόσον τα ιδρύματα το επιλέγουν, να μη χρειαστεί
να χρησιμοποιήσουν δικές τους υποδομές. Έχει διενεργηθεί διαγωνισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού
και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών βρίσκεται σε εξέλιξη.

4. Λογισμικό και πλατφόρμες
Από 1 Οκτωβρίου 2013, αναπτύσσονται οι εξής τρεις πλατφόρμες (έργο σε εξέλιξη):

Εθνική Πύλη Αναζήτησης Μαθημάτων
 Αναμένεται η δημοσιοποίησή της στο τέλος Οκτωβρίου 2014.

Πλατφόρμα Open eClass
 Έχουν ήδη δοθεί στα ιδρύματα οι εκδόσεις 2.9 και 2.10 της Open eClass,
οι οποίες υποστηρίζουν τη φιλοξενία ανοικτών μαθημάτων (Open Courses Ready),
ενώ βρίσκεται σε τελική ευθεία η ανάπτυξη της έκδοσης 3.0.

Πλατφόρμα Open Delos
 Είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη της πρώτης έκδοσης της πλατφόρμας Open Delos.
Η διανομή της στα ιδρύματα αναμένεται στο τέλος Οκτωβρίου 2014.
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