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1. Γενικό πλαίσιο
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί κοινή παραδοχή και ανάγκη η συνεχής βελτίωσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και πρακτικής, καθώς και η ενσωμάτωση σε αυτή σύγχρονων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο η ανάπτυξη ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου σε
μεγάλη κλίμακα από Πανεπιστήμια, που με τη μορφή ανοικτών μαθημάτων αυξάνουν την
εμβέλεια και τη συμβολή τους στη διάδοση της γνώσης και συμπληρώνουν την παραδοσιακή
διδασκαλία.
Τέλος, νέες τεχνολογίες όπως το βίντεο παίζουν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο όχι μόνο στην
εκπαίδευση αλλά και στην προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των
καλών πρακτικών διδασκαλίας.
Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια δράσεις υποστήριξης
της διδασκαλίας και του εν γένει εκπαιδευτικού έργου με νέα μέσα, που περιλαμβάνουν:
•

τεχνικές από απόσταση εκπαίδευσης,

•

ανάπτυξη και διάδοση υπηρεσιών όπως το eclass και

•

εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην
διδασκαλία και στην έρευνα.

Οι δράσεις αυτές έχουν συνήθως αφετηρία συγχρηματοδοτούμενα ιδρυματικά έργα, όπως:
•

τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης» 1 και 2 και

•

τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» πιο πρόσφατα.

Στην παρούσα φάση, λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η Πράξη «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», στο πλαίσιο της οποίας έχει αποκτηθεί εξοπλισμός για
καταγραφή και επεξεργασία βίντεο, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται πλούσιο ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων βιντεοσκοπημένες διαλέξεις που
καλύπτουν πλήθος μαθημάτων, το οποίο ενσωματώνεται σταδιακά και διατίθεται μέσω της
πλατφόρμας opencourses. Η Πράξη αυτή υποστηρίζεται από μια σημαντική πλέον ομάδα
ανθρώπων (μέλη ΔΕΠ, εργαζόμενοι στο πανεπιστήμιο, συνεργάτες, κλπ.) με σχετική
τεχνογνωσία στην περιοχή αυτή.
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2. Γενικές διατάξεις
Όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται απόλυτα από τις κρίσεις και τις αποφάσεις της
Επιτροπής Επιβράβευσης και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού Καλύτερων Ψηφιακών
Μαθημάτων & Βέλτιστων Πρακτικών.
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του
διαγωνισμού ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, όπως επίσης να παρατείνει ή να μειώσει τη
διάρκεια και τις ημερομηνίες συμμετοχής, ανακοινώνοντας τα παραπάνω στον δικτυακό τόπο
των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων (http://opencourses.uom.gr).
3. Συμμετέχοντες - Εξαιρέσεις συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες στη βράβευση των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων είναι διδακτικό
προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που τους έχει ανατεθεί μάθημα από τη
Συνέλευση του Τμήματος και έχουν ολοκληρώσει την ψηφιοποίησή του σύμφωνα με τις
προδιαγραφές, έτσι όπως αυτές καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 23309/18-11-2010
Πρόσκληση με Κωδικό 101 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ως εξής:
Τεχνικές Προδιαγραφές Μαθήματος Α+
Προδιαγραφή

Πλήρεις
Προδιαγραφές
Α+

Αναλυτική περιγραφή μαθήματος

√

Αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος

√

Λέξεις - κλειδιά, Βασικοί όροι μαθήματος

√

Οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων

√

Αναλυτική περιγραφή στόχων ενοτήτων

√

Λέξεις - κλειδιά, βασικοί όροι ανά ενότητα / ενότητα διαλέξεων

√
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Σημειώσεις, διαφάνειες και λοιπό υποστηρικτικό υλικό
ανά διάλεξη

√

Αναφορά βιβλιογραφίας

√

Ασκήσεις

√

Χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των
ιδρυμάτων

√

Πολυμεσικό υλικό όπως:

√

i)

καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις

ii) καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις συγχρονισμένες με διαφάνειες
{annocated video)
iii) podcast, εκφωνήσεις στις διαφάνειες, άλλο διαδραστικό υλικό
κ.α.

Τα μαθήματα υλοποιήθηκαν σε αμφιθέατρο ή αίθουσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου που
είχε ειδικό εξοπλισμό για την καταγραφή βίντεο και ήχου και το ψηφιοποιημένο υλικό των
βιντεομαθημάτων, καθώς και το διδακτικό υλικό είναι διαθέσιμα, μετά από επεξεργασία και
καθορισμό

πνευματικών

δικαιωμάτων

στο

δικτυακό

τόπο

του

Πανεπιστημίου

(http://opencourses.uom.gr).
Από τους συμμετέχοντες διδάσκοντες στη δράση εξαιρούνται:
Α) Όσα βιντεομαθήματα – διδάσκοντες δεν πληρούν τις προδιαγραφές των Ανοικτών
Ψηφιακών Μαθημάτων, μέχρι την διενέργεια της διαδικασίας βράβευσης,
Β) Τα βιντεομαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2015, αφού είναι σε εξέλιξη η καταγραφή και
επεξεργασία τους.
Γ) Οι κ.κ. Ρουμελιώτης Μάνος και Σιφαλέρας Άγγελος, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Εφ.
Πληροφορικής, διότι συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος ως Επιστημονικά
Υπεύθυνος και Τεχνικά Υπεύθυνος της Πράξης/Υποέργου αντίστοιχα.
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4. Διαδικασία διαγωνισμού
Για τη διοργάνωση του διαγωνισμού συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης και
Επιβράβευσης των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα:
Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιβράβευσης έχει την ευθύνη χειρισμού όλων των θεμάτων
που σχετίζονται με την οργάνωση και υλοποίηση του διαγωνισμού και αφορούν ενδεικτικά
στην προβολή της διοργάνωσης, στην διοργάνωση της επίσημης τελετής βράβευσης, καθώς
και σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από τους παρόντες όρους.
Η Επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:
- Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Αναπληρωτή Πρύτανη, ως Πρόεδρο,
- Ευστράτιο Καρατζίδη, μέλος ΕΤΕΠ, ως Μέλος,
- Βαρβάρα Βάμβουρα, ΙΔΑΧ του Πανεπιστημίου, ως Μέλος.
5. Διαδικασία αξιολόγησης
Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και η αξιολόγηση κάθε προσπάθειας, η
Επιτροπή Επιβράβευσης και Αξιολόγησης θα μελετήσει, αξιολογήσει και προτείνει για
βράβευση, τα βιντεομαθήματα του διδακτικού προσωπικού που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
και

που

έλαβαν

την

καλύτερη

αξιολόγηση

από

τις

απαντήσεις

ηλεκτρονικού

ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της επιβράβευσης και διανεμήθηκε
στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες,
Μέλη ΔΕΠ, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου).
Σε περίπτωση ισοψηφίας, οι ισοψηφήσαντες για κάποια ή για όλες τις θέσεις (1η, 2η,
3η), διενεργείται κλήρωση για την τελική κατάταξη στην 1η, 2η και 3η θέση.
6. Κριτήρια αξιολόγησης
Οι διδάσκοντες των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων θα κριθούν με βάση τα ακόλουθα
κριτήρια (σε παρένθεση το ειδικό ποσοστιαίο βάρος):
•

Αξιολόγηση από το κοινό (70%)
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•

Αξιολόγηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιβράβευσης των Ανοικτών Ψηφιακών
Μαθημάτων (30%).

Κάθε βιντεομάθημα δύναται να αξιολογηθεί από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα
(προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, Μέλη ΔΕΠ, εκπαιδευτικό και
διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου). Γενικά σε όσους συμπληρώσουν το
ερωτηματολόγιο, που θα αναρτηθεί σε δικτυακούς τόπους του Πανεπιστημίου και θα
διανεμηθεί σε ομάδες (λίστες) του Πανεπιστημίου.
Το ερωτηματολόγιο θα προβάλει τα διαθέσιμα βιντεομάθηματα και τους διδάσκοντες, και ο
κάθε επισκέπτης μπορεί να αξιολογεί κατά την εκτίμησή του το καλύτερο.
Κάθε συμμετέχων στο ερωτηματολόγιο μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία μόνο
μία φορά.
Link ερωτηματολογίου:
https://goo.gl/uEKN13
Ημερομηνία διάρκειας ψηφοφορίας: 5/6/2015 – 22/6/2015 .
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή λογαριασμού uom.edu.gr
Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν τα βιντεομάθηματα και από τους
συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο αλλά και την επιτροπή Αξιολόγησης και Επιβράβευσης
των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων είναι τα παρακάτω:
•

•

Συνολική εικόνα βιντεομαθήματος
•

Συνολική απόδοση διδάσκοντα

•

Ποιότητα βιντεομαθήματος

Αξιολόγηση μαθήματος – διδάσκοντα
•

Οργάνωση και παρουσίαση βιντεομαθήματος
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•

Διακριτές ενότητες μαθήματος

•

Αντικείμενο του μαθήματος

•

Μεταδοτικότητα διδάσκοντα

Τα τρία (3) βιντεομαθήματα που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία θα βραβευτούν
ως καλύτερα Ανοικτά Ψηφιακά Βιντεομαθήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
7. Βραβεία
Προβλέπεται διαδικασία χορήγησης τιμητικών βραβείων – διακρίσεων για τις τρεις (3)
καλύτερες συμμετοχές σε επίπεδο ιδρύματος τα οποία θα προσφερθούν στους πρωτεύσαντες
από τον πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιβράβευσης των Ανοικτών Ψηφιακών
Μαθημάτων και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του προγράμματος σε ειδική τελετή
βράβευσης.
8. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη/
συμμετέχοντος στο ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης στον διαγωνισμό των Ανοικτών
Ψηφιακών Μαθημάτων υπόκειται στους παρόντες όρους, καθώς και στις σχετικές διατάξεις
του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για την εν γένει προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως
ερμηνεύονται με τις αποφάσεις των αρμόδιων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και των
αρμοδίων Δικαστηρίων. Σε κάθε περίπτωση το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διατηρεί το
δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης
των επισκεπτών της ιστοσελίδας/ χρηστών/ συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και σύμφωνα
με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του
συμμετέχοντος για καταχώριση των προσωπικών του στοιχείων σε αρχείο που θα τηρείται με
αυτά και την επεξεργασία τους από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη διενέργεια του
διαγωνισμού, αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης του διαγωνισμού, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει.
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Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεσμεύεται να διαφυλάττει τον προσωπικό χαρακτήρα των
στοιχείων που δηλώνουν οι διαγωνιζόμενοι και δε δύναται να τα μεταβιβάσει χωρίς τη
συναίνεση τους σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την
εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την
επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και την ενημέρωση τους για ζητήματα
που σχετίζονται με τον διαγωνισμό.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα
άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.
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