Ενημερωτικό Δελτίο – Σεπτέμβριος 2014

Το ενημερωτικό δελτίο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά
Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» είναι μία
ηλεκτρονική έκδοση της ομώνυμης δράσης που
παρουσιάζει πληροφορίες για την πορεία και τα
πεπραγμένα της δράσης καθώς και για τα επόμενα
προγραμματισμένα βήματα.

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Μέχρι στιγμής, ενδιαφέρον για συμμετοχή στη δράση έχει
εκδηλωθεί από μέλη ΔΕΠ 31 από τα 33 τμήματα του
Πανεπιστημίου. Ο αριθμός των μαθημάτων που έχουν
δηλωθεί πλησιάζει τα 500.
Αναλυτικά, η κατανομή στις Σχολές έχει ως εξής:

Ημερίδα ενημέρωσης
Η κεντρική ενημερωτική ημερίδα της δράσης για το
έτος 2014 πραγματοποιήθηκε στις 9/4/2014 στο
αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος» (Κεντρικό
Κτίριο), με τη συμμετοχή περίπου 100 μελών ΔΕΠ
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Χαιρετισμό απηύθηνε ο Αντιπρύτανης Καθ. Θ.
Σφηκόπουλος.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν
βασικά σημεία του σχεδιασμού, της πορείας και των
προοπτικών της δράσης από τον επιστημονικό
υπεύθυνο του έργου Καθ. Λ. Μεράκο και τον
συντονιστή Π. Μπαλαούρα, καθώς και ειδικά
θέματα: η πλατφόρμα φιλοξενίας των Ανοικτών
Ακαδημαϊκών Μαθημάτων Open eClass (Κ.
Τσιμπάνης) και η διαδικασία ανάπτυξής τους (Ε.
Τσίλη, Α. Σπανίδου, Μ. Πετράκη). Η ημερίδα έκλεισε
με τις τοποθετήσεις της Καθ. και Κοσμήτωρος της
Νομικής Σχολής Δ. Καλλινίκου, του Καθ. Π. Πετράκη,
της Επ. Καθ. Ζ. Σμυρναίου, του Αν. Καθ. Γ.
Κουρουπέτρογλου και του Καθ. Λ. Μεράκου και
συζήτηση.
Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της
Δράσης.

Η συγκεκριμένη δράση έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι και το
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Συνεπώς,
τα μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να συμπράξουν με
μαθήματά τους θα πρέπει να έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον
τους έως τον Σεπτέμβριο του 2014!

Στελέχωση και κατάρτιση των τοπικών ομάδων
υποστήριξης των μελών ΔΕΠ
 Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης και έχουν
συναφθεί οι πρώτες συμβάσεις.
 Πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 13-15/5/2014
και 20-22/5/2014 ο Α’ κύκλος κατάρτισης σε τεχνικά και
νομικά θέματα.
 Εν εξελίξει είναι η διαδικασία στελέχωσης της ομάδας
εικονοληπτών.

Ενημέρωση τμημάτων
Η ενημέρωση για τη δράση συνεχίζεται σε επίπεδο
Γενικών Συνελεύσεων Τομέων.

Έναρξη ανάπτυξης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων
στην πλατφόρμα Open eClass

Τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον
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Εν εξελίξει βρίσκεται η διαδικασία ανάθεσης
μαθημάτων στα μέλη των τοπικών ομάδων
υποστήριξης.
Η διαδικασία διαμόρφωσης του πρωτογενούς
εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται από τα μέλη
ΔΕΠ και ανάπτυξης των Ανοικτών Ακαδημαϊκών
Μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eClass έχει
ξεκινήσει από τις τοπικές ομάδες υποστήριξης και θα
συνεχίζεται τους επόμενους μήνες.

Βιντεοσκόπηση μαθημάτων


Ξεκίνησε η καταγραφή, μέσω σταθερών IP καμερών,
διαλέξεων που πραγματοποιούνται στα Τμήματα
Χημείας και Γεωλογίας.



Συνεχίζεται η ζωντανή μετάδοση και καταγραφή,
μέσω σταθερών IP καμερών, διαλέξεων που
πραγματοποιούνται στο Τμήμα Μαθηματικών και
στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.





Συνεχίζεται η καταγραφή, μέσω συνεργείων
εικονοληψίας, διαλέξεων που πραγματοποιούνται
στα Τμήματα Φυσικής, Βιολογίας, Γεωλογίας,
Οικονομικών Επιστημών, Γαλλικής Φιλολογίας, και
Ιστορίας & Αρχαιολογίας.
Εν εξελίξει βρίσκεται ο διαγωνισμός για την
προμήθεια και εγκατάσταση 45 σταθερών IP
καμερών σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας.
Η κατανομή τους στα τμήματα θα γίνει με βάση τον
αριθμό των δηλωθέντων μαθημάτων Α+ .

 Δείτε εδώ σύντομα αποσπάσματα βιντεοδιαλέξεων.
Ενημερωτική συνάντηση των εκπροσώπων τμημάτων
Πραγματοποιήθηκε στις 27/3/2014, στο ΚΛΕΙΔΙ,
ενημερωτική συνάντηση με τη συμμετοχή των
εκπροσώπων των περισσοτέρων τμημάτων.

Αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του
2014, η πρώτη έκδοση του τρίτου κύκλου (3.x) της Open
eClass.
Πλατφόρμα ΔΗΛΟΣ
Αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του
2014, η έκδοση beta της νέας πλατφόρμας
βιντεοδιαλέξεων ΔΗΛΟΣ, η οποία θα αντικαταστήσει την
υπάρχουσα υπηρεσία videolectures.uoa.gr. Η νέα
πλατφόρμα αναπτύσσεται κεντρικά από τη GUnet και θα
παρέχει ένα εύχρηστο περιβάλλον επεξεργασίας (κοπής,
συγχρονισμού κτλ), φιλοξενίας και διάθεσης
βιντεοδιαλέξεων.
Δήλωση συμμετοχής στη δράση και επιπλέον
πληροφορίες
Δηλώσεις συμμετοχής στη δράση μπορούν να γίνουν είτε
μέσω του εκπροσώπου του Τμήματός σας ή στέλνοντας email
στο opencourses [at] noc.uoa.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο
της δράσης ocw-project.uoa.gr.
Μονάδα Υλοποίησης: Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης
Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ).

Επικοινωνία
Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης
opencourses @noc.uoa.gr, 2107275423

