Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ενημερωτικό Δελτίο – Νοέμβριος 2015

Το παρόν είναι ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο για
τη δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών». Ανά τακτά διαστήματα θα σας
αποστέλλονται πληροφορίες για την πορεία του έργου.

τα ανοικτά μαθήματα ξεκίνησαν ως ιδέα πριν από τρία
χρόνια και εξελίχθηκαν σε έργο εθνικής εμβέλειας.

25 AEI, 3.000+ ανοικτά μαθήματα
Η ολοκλήρωση του έργου

Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) έχει τη
χαρά να ανακοινώσει το επιτυχές πέρας του
έργου «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Μαθημάτων».
Με τη σύμπραξη 25 Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
ανά την Ελλάδα, με τη συμμετοχή άνω των
3.000 διδασκόντων και με περισσότερα από
3.000 ανοικτά μαθήματα να παρέχονται
ελεύθερα και δωρεάν για όλους μέσω
Διαδικτύου, ολοκληρώθηκε το έργο Ανοικτά
Ακαδημαϊκά Μαθήματα, έπειτα από τρία
χρόνια πορείας.
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου,
τα ανοικτά μαθήματα παρουσιάστηκαν σε
ειδική ημερίδα απολογισμού και
ενημέρωσης, υπό τον τίτλο «3 χρόνια ανοικτά
μαθήματα: Η πορεία, τα επιτεύγματα, η
επόμενη ημέρα», η οποία διοργανώθηκε από
το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο και έλαβε χώρα
στις 30 Οκτωβρίου, στο Κεντρικό Κτήριο του
Πανεπιστημίου Αθηνών.

«3 χρόνια ανοικτά μαθήματα: Η πορεία, τα
επιτεύγματα, η επόμενη ημέρα»
Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας απολογισμού
κήρυξε ο Καθηγητής Λάζαρος Μεράκος, Επιστημονικός
Υπεύθυνος της δράσης «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Μαθημάτων», ο οποίος εξήγησε πώς τα

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Καθηγητής Δημήτρης Χασάπης,
τ. Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος διαβεβαίωσε για
την υποστήριξη του υπουργείου στο έργο, αλλά και ο
Αν. Πρύτανης Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγητής Θωμάς
Σφηκόπουλος, ευχόμενος τη συνέχεια του εγχειρήματος
και την εκ νέου χρηματοδότησή του.
Εκ μέρους του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) έγινε
απολογισμός της δράσης οριζόντιας υποστήριξης των
ιδρυμάτων και των κύριων επιτευγμάτων της, με
προεξέχοντα τις πλατφόρμες Open eClass και Open
Delos.
Στο πλαίσιο της ημερίδας, παρουσιάστηκαν επτά
ιδρυματικά έργα και ακολούθησε πάνελ συζήτησης, με
τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ/ ΕΠ και εκπροσώπων των
συνεργαζόμενων ΑΕΙ, με αντικείμενο τα οφέλη, τα
διδάγματα και τις φιλοδοξίες που απορρέουν από την
πορεία του έργου ως σήμερα.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη βράβευση της
καλύτερης ιδρυματικής ιστοσελίδας και τη διάκριση 18
ανοικτών μαθημάτων.

Ανοικτή γνώση διαθέσιμη σε όλους!

Τι είναι τα ανοικτά μαθήματα

Η καλύτερη ιστοσελίδα και τα ανοικτά μαθήματα
που ξεχώρισαν
Ανάμεσα στις ιδρυματικές ιστοσελίδες των
συνεργαζόμενων ΑΕΙ, ξεχώρισε και βραβεύθηκε ως ο
καλύτερος ιδρυματικός ιστότοπος εκείνος του ΤΕΙ
Αθήνας, διακρινόμενος για τον σχεδιασμό του, την
ευκολία πλοήγησης του χρήστη και την ενσωμάτωση
πρωτότυπων χαρακτηριστικών.
Ως «ανοικτά μαθήματα που ξεχώρισαν» διακρίθηκαν
τα εξής:

 Παρατηρησιακή Αστρονομία
 Travel journalism, communication and social media
 Νεοελληνική Γραμματεία. Υποχρεωτικά κείμενα. Μ.
Αναγνωστάκης, Ποιήματα
 Δίκτυα Η/Υ
 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 Κλινική Άσκηση στην Πνευμονολογία
 Διδακτικές Προσεγγίσεις Διερευνητικής Μάθησης
 Μελάνια και Επικαλυπτικά (Ε)
 Κοσμητολογία ΙΙI (Ε)
 Ψηφιακή Σχεδίαση
 Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
της χώρας, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα
στο Διαδίκτυο για όλους.
Τι προφέρουν
Νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ευκαιρία στη
μάθηση για όλους. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα
αποτελούν ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης, που
συνάδει με τον δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή των
ΑΕΙ.
Ποιοι τα παρακολουθούν
Φοιτητές και απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
μαθητές, επαγγελματίες και οποιοσδήποτε επιθυμεί να
διευρύνει ή να ανανεώσει τις γνώσεις του.
Επιπλέον πληροφορίες και αναζήτηση μαθημάτων
Περισσότερα για τα «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα»
και το εν λόγω έργο μπορείτε να μάθετε στο
project.opencourses.gr. Τα 3.000+ ανοικτά μαθήματα
που παρέχονται από όλα τα συμμετέχοντα ΑΕΙ της
χώρας μπορείτε να τα αναζητήσετε στην Εθνική Πύλη
Αναζήτησης, opencourses.gr.
Μη διστάσετε να επικοινωνήστε με το Ακαδημαϊκό
Διαδίκτυο (GUnet) για πρόσθετες πληροφορίες ή
υποστήριξη.
Μονάδα Υλοποίησης: Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.

 Εργαστήρια Μηχανικής - Θερμότητας
 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ι
 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ
 Υδρογεωχημεία - Αναλυτική Γεωχημεία
 Applied Linguistics to Foreign Language Teaching
and Learning
 Αττική ερυθρόμορφη αγγειογραφία της αρχαϊκής
εποχής

Λίγα λόγια για το έργο

Επικοινωνία: 210 7275603, opencourses [at] noc.uoa.gr

