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ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρ. 07523/16.02.2012
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αθήνα, 16/2/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Ανοικτά
Μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Λάζαρο
Μεράκο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», του Άξονα Προτεραιότητας Αναβάθμιση της
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3
περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου της
Κατηγορίας Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ – ΑΝΟΙΚΤΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» και ειδικότερα του Υποέργου 1 με τίτλο
«Υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής
πλατφόρμας και άλλες δράσεις» ζητείται επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για
την υλοποίηση του έργου. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 1.667.210€ και υλοποιείται
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι
από 01/03/2012 έως 28/2/2015. Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση
έργου με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’
826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν σύντομη
περιγραφή του έργου (Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται
για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το
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ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (Παράρτημα ΙΙ) την οποία αποστέλλουν
μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD)
στη διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών
Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα
Ο κύκλος εξέτασης των προτάσεων από την επιτροπή αξιολόγησης θα ξεκινήσει από
την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ
(www.elke.uoa.gr) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28/03/2012. Οι
προτάσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα
κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Τα πιστοποιητικά που
ζητούνται ανά κατηγορία προσωπικού θα πρέπει να υποβληθούν σε περίπτωση που οι
υποψήφιοι κληθούν σε συνέντευξη.
Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί ξανά εάν προκύψει ανάγκη.
Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα εξαρτηθεί, κατά περίπτωση, από τις ανάγκες
των επιμέρους έργων και σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της διάρκειας
του εκάστοτε έργου. Η αμοιβή συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και
φορολογικών κρατήσεων θα εξαρτηθεί από το είδος του αντικειμένου που θα
ανατεθεί και την εμπειρία των υποψηφίων.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕ1 και ΠΕ4

1.1 Επιστημονικό Προσωπικό – Τεχνικός Υπεύθυνος
Για τις ανάγκες του έργου θα υποβληθούν προτάσεις για κατάρτιση σύμβασης
μίσθωσης έργου με έως 1 συνεργάτη.
Αντικείμενο ενασχόλησης:
Ο τεχνικός και διοικητικός συντονισμός του έργου.
Απαραίτητα προσόντα :




Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πληροφορικής ή Θετικής
Κατεύθυνσης.
Εξαετής (6) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα, παρακολούθησης και
διοίκησης έργων ΤΠΕ και σύνταξης προδιαγραφών για διαγωνισμούς ΤΠΕ.
Καλή γνώση (επίπεδο Β2 ή ισοδύναμο) της Αγγλικής Γλώσσας.

Συνεκτιμώμενα Προσόντα :








Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ
Πολύ καλή (επίπεδο Γ1) ή Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της Αγγλικής
Γλώσσας.
Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση έργων ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Εμπειρία αξιοποίησης της πλατφόρμας Openeclass.
Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, παρακολούθησης
και διοίκησης έργων ΤΠΕ και σύνταξης προδιαγραφών για διαγωνισμούς
ΤΠΕ πέραν των έξι (6) ετών.
Επιστημονική εξειδίκευση/γνώση που απαιτείται για την άμεση εμπλοκή στο
συγκεκριμένο έργο.
Επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη του
συγκεκριμένου έργου.

Η αμοιβή του τεχνικού υπευθύνου του έργου δεν θα ξεπερνά τις 3.000 ευρώ ανά έτος
όπως προβλέπεται από το σχετικό τεχνικό δελτίο και την πρόσκληση της
διαχειριστικής αρχής.

3

ΑΔΑ: Β44Υ46ΨΖ2Ν-ΗΛΣ

1.2 Επιστημονικό Προσωπικό
Για τις ανάγκες του έργου θα υποβληθούν προτάσεις για κατάρτιση σύμβασης
μίσθωσης έργου με έως 3 συνεργάτες.
Αντικείμενο ενασχόλησης:
Η οργάνωση, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο ποιοτικός έλεγχος των
παραδοτέων των ΠΕ1 και ΠΕ4.
Απαραίτητα προσόντα :
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πληροφορικής ή Θετικής
Κατεύθυνσης.
 Τετραετής (4) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα, παρακολούθησης και
διοίκησης έργων ΤΠΕ.
 Καλή γνώση (επίπεδο Β2 ή ισοδύναμο) της Αγγλικής Γλώσσας.
Συνεκτιμώμενα Προσόντα :
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Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ
Πολύ καλή (επίπεδο Γ1) ή Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της Αγγλικής
Γλώσσας.
Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και στο συντονισμό έργων ΤΠΕ στην
εκπαίδευση.
Εμπειρία αξιοποίησης της πλατφόρμας Openeclass.
Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, παρακολούθησης
και διοίκησης έργων ΤΠΕ πέραν των τεσσάρων (4) ετών.
Επιστημονική εξειδίκευση/γνώση που απαιτείται για την άμεση εμπλοκή στο
συγκεκριμένο έργο.
Επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη του
συγκεκριμένου έργου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕ2

2.1 Επιστημονικό Προσωπικό
Για τις ανάγκες του έργου θα υποβληθούν προτάσεις για κατάρτιση σύμβασης
μίσθωσης έργου με έως 5 συνεργάτες.
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Αντικείμενο ενασχόλησης:
Η υποστήριξη και διαχείριση της ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων
στα πλαίσια του ΠΕ2.
Απαραίτητα προσόντα :
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πληροφορικής ή Θετικής
Κατεύθυνσης.
 Τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση/υποστήριξη συστημάτων
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 Γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον PHP και HTML/XML.
 Εμπειρία σε περιβάλλον Linux, Apache, MySQL.
 Καλή γνώση (επίπεδο Lower ή Β2) της Αγγλικής Γλώσσας.
Συνεκτιμώμενα Προσόντα :
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Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ
Πολύ καλή (επίπεδο Γ1) ή Άριστη γνώση (επίπεδο Proficiency) της Αγγλικής
Γλώσσας.
Γνώση Javascript και τεχνολογιών AJAX
Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση/υποστήριξη συστημάτων
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης πέραν των τριών (3) ετών.
Εμπειρία στην υποστήριξη/διαχείριση της πλατφόρμας Open eclass.
Επιστημονική εξειδίκευση/γνώση που απαιτείται για την άμεση εμπλοκή στο
συγκεκριμένο έργο.
Επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη του
συγκεκριμένου έργου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕ2 και ΠΕ4

3.1 Επιστημονικό Προσωπικό
Για τις ανάγκες του έργου θα υποβληθούν προτάσεις για κατάρτιση σύμβασης
μίσθωσης έργου με έως 2 συνεργάτες.
Αντικείμενο ενασχόλησης:
Η υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων στα πλαίσια των πακέτων εργασίας
ΠΕ4 και ΠΕ2 και συγκεκριμένα στην υποστήριξη ανάπτυξης βιντεοδιαλέξεων και
άλλου πολυμεσικού υλικού καθώς και στη διαχείριση εξοπλισμού μετάδοσης και
καταγραφής εικονοροών.
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Απαραίτητα προσόντα :





Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής
Κατεύθυνσης
Διετής (2) επαγγελματική εμπειρία σε υποστήριξη/ανάπτυξη υπηρεσιών
βιντεοδιαλέξεων και ζωντανών μεταδόσεων.
Εμπειρία και γνώσεις στη μετάδοση εικονοροών και επεξεργασίας βίντεο και
σε αντίστοιχα λογισμικά επεξεργασίας βίντεο, όπως SONY VEGAS, Adobe
Dreamweaver, Flash Live Encoder
Καλή γνώση (επίπεδο Lower ή Β2) της Αγγλικής Γλώσσας.

Συνεκτιμώμενα Προσόντα :
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Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ.
Πολύ καλή (επίπεδο Γ1) ή Άριστη γνώση (επίπεδο Proficiency) της Αγγλικής
Γλώσσας.
Εμπειρία στην πλατφόρμα Open eclass.
Εμπειρία στη εικονοληψία και στη διαχείριση IP καμερών.
Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν των δύο (2) ετών σε
υποστήριξη/ανάπτυξη
υπηρεσιών
βιντεοδιαλέξεων
και
ζωντανών
μεταδόσεων.
Επιστημονική εξειδίκευση/γνώση που απαιτείται για την άμεση εμπλοκή στο
συγκεκριμένο έργο.
Επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη του
συγκεκριμένου έργου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕ4

4.1 Τεχνικό Προσωπικό
Για τις ανάγκες του έργου θα υποβληθούν προτάσεις για κατάρτιση σύμβασης
μίσθωσης έργου με έως 3 συνεργάτες.
Αντικείμενο ενασχόλησης:
Η υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων στα πλαίσια του πακέτου εργασίας
ΠΕ4 και συγκεκριμένα στην υποστήριξη ανάπτυξης βιντεοδιαλέξεων, επεξεργασίας
ήχου και παραγωγής πολυμεσικού υλικού.
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Απαραίτητα προσόντα :





Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής
Κατεύθυνσης.
Εμπειρία χρήσης λογισμικών SONY VEGAS, Cubase, Wavelab
Επαγγελματική εμπειρία στην ηχοληψία τουλάχιστον ενός έτους
Καλή γνώση (επίπεδο Lower ή Β2 ή αντίστοιχου επιπέδου) ξένης Κοινοτικής
Γλώσσας.

Συνεκτιμώμενα Προσόντα :









Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ ή στη Μουσική Τεχνολογία.
Πολύ καλή (επίπεδο Γ1) ή Άριστη γνώση ξένης Κοινοτικής Γλώσσας.
Εμπειρία χρήσης λογισμικού Matlab για επεξεργασία σήματος ήχου και
γλώσσας προγραμματισμού C.
Γνώσεις επεξεργασίας βίντεο και χρήσης αντίστοιχων εργαλείων λογισμικού.
Εμπειρία στην πλατφόρμα Open eclass.
Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν του ενός (1) έτους στην ηχοληψία
Επιστημονική εξειδίκευση/γνώση που απαιτείται για την άμεση εμπλοκή στο
συγκεκριμένο έργο.
Επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη του
συγκεκριμένου έργου.

4.2 Επιστημονικό Προσωπικό
Για τις ανάγκες του έργου θα υποβληθούν προτάσεις για κατάρτιση σύμβασης
μίσθωσης έργου με έως 2 συνεργάτες.
Αντικείμενο ενασχόλησης:
Η υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια του
ΠΕ4 καθώς και ο έλεγχός τους ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας
τουλάχιστον επιπέδου ΑΑ των διεθνών προδιαγραφών WCAG 2.0. Επίσης θα
συμμετέχουν στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση του
προσωπικού υποστήριξης.
Απαραίτητα προσόντα :



Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής
Κατεύθυνσης.
Διετής (2) επαγγελματική εμπειρία στην περιοχή της προσβασιμότητας
ηλεκτρονικού περιεχομένου για ΑΜΕΑ.
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Καλή γνώση (επίπεδο Lower ή Β2) της Αγγλικής Γλώσσας.

Συνεκτιμώμενα Προσόντα :
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Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ
Πολύ καλή (επίπεδο Γ1) ή Άριστη γνώση (επίπεδο Proficiency) της Αγγλικής
Γλώσσας.
Εμπειρία αξιοποίησης της πλατφόρμας Openeclass.
Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν των δύο (2) ετών στην περιοχή της
προσβασιμότητας ηλεκτρονικού περιεχομένου για ΑΜΕΑ.
Επιστημονική εξειδίκευση/γνώση που απαιτείται για την άμεση εμπλοκή στο
συγκεκριμένο έργο.
Επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη του
συγκεκριμένου έργου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕ3 και ΠΕ5

5.1 Επιστημονικό Προσωπικό
Για τις ανάγκες του έργου θα υποβληθούν προτάσεις για κατάρτιση σύμβασης
μίσθωσης έργου με έως 2 συνεργάτες.
Αντικείμενο ενασχόλησης:
 Σχεδιασμός κατάρτισης, προσαρμογή και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωση και διεξαγωγή καταρτίσεων.
 Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
Απαραίτητα προσόντα :
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πληροφορικής ή Θετικής
Κατεύθυνσης.
 Διετής (2) επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων τηλεκπαίδευσης
 Τετραετής (4) εκπαιδευτική εμπειρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση
 Εμπειρία στην εκπαιδευτική χρήση εργαλείων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 Καλή γνώση (επίπεδο Β2 ή ισοδύναμο) της Αγγλικής Γλώσσας.
Συνεκτιμώμενα Προσόντα :



Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα
Πολύ καλή (επίπεδο Γ1) ή Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της Αγγλικής
8
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Γλώσσας.
Εμπειρία στην εκπαιδευτική χρήση της πλατφόρμας Open eclass.
Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν των δύο (2) ετών στην υλοποίηση
έργων τηλεκπαίδευσης.
Επιπλέον εκπαιδευτική εμπειρία πέραν των τεσσάρων (4) ετών στην Ανώτατη
Εκπαίδευση.
Εμπειρία σε δράσεις προβολής και ευαισθητοποίησης σε θέματα
τηλεκπαίδευσης
Εμπειρία στην παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
Επιστημονική εξειδίκευση/γνώση που απαιτείται για την άμεση εμπλοκή στο
συγκεκριμένο έργο.
Επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη του
συγκεκριμένου έργου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης. Η διαδικασία
αξιολόγησης των προτάσεων θα γίνει σε δυο στάδια:
Α) Προκριματικό στάδιο, όπου η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις ως προς τα
απαραίτητα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά
αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.
Επισημαίνεται ότι προτάσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα
όπως αυτά ορίζονται ανά ειδικότητα θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία
αξιολόγησης. Τα συνεκτιμώμενα προσόντα αξιολογούνται υπό την προϋπόθεση ότι
προτάσεις των υποψηφίων πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά
περιγράφονται.
Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης διενεργεί προσωπική
συνέντευξη των υποψηφίων των οποίων η πρόταση έχει αξιολογηθεί θετικά στο
προκριματικό στάδιο. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να
προσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά
τους ζητηθούν για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά
τους.
Επισημαίνεται ότι ο ακριβής αριθμός των υποψηφίων που θα συνάψουν σύμβαση
έργου με το ΕΚΠΑ θα καθοριστεί στο τελικό στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων
που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους με την παρούσα πρόσκληση. Αν κατά την
διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ
(εργασίες αρμοδιότητας ΕΚΠΑ (Υ2))» (α) προκύψουν νέες ανάγκες σε ανθρώπινο
δυναμικό για την υποστήριξη του έργου, (β) ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
αντικαταστήσει κάποιον συνεργάτη ή (γ) θελήσει κάποιος συνεργάτης να αποχωρήσει
από το έργο, δεν θα δημοσιευτεί ξανά η πρόσκληση. Η Επιτροπή θα επιλέξει από
τους υποψηφίους που θα κληθούν σε συνέντευξη και θα αξιολογηθούν με την
9
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παρούσα πρόσκληση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση maria@noc.uoa.gr
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγητής Θ. Σφηκόπουλος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το παρόν Υποέργο αφορά σε προπαρασκευαστικές, υποστηρικτικές και αναπτυξιακές Δράσεις
επιστημονικού και τεχνολογικού περιεχομένου, για την υλοποίηση μέρους του αντικειμένου της
Πράξης, τις οποίες αναλαμβάνει να υλοποιήσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
με ίδια μέσα.
Η διάρκεια του φυσικού αντικειμένου έχει οριστεί από την 01/03/2012 έως τις 28/02/2015.
Πιο συγκεκριμένα το ΕΚΠΑ αναλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων του Υποέργου 1
«Υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες
δράσεις»:
1. Δράση Α. Υποστήριξη ανάπτυξης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων
2. Δράση Β. Υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων
3. Δράση Γ. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση τεχνικού και διδακτικού προσωπικού
4. Δράση Δ. Διαγωνισμοί Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων και Βέλτιστων Πρακτικών
5. Δράση Ε. Ενέργειες Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων
6. Δράση ΣΤ. Οργάνωση και υποστήριξη υλοποίησης της Ιδρυματικής Πράξης.

Υποέργο 1 - Υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής
πλατφόρμας και άλλες δράσεις
Το παρόν υποέργο περιλαμβάνει πέντε (5) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ), τα οποία είναι τα
ακόλουθα:






ΠΕ1: Οργάνωση και διοίκηση του υποέργου.
ΠΕ2: Υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας.
ΠΕ3: Κατάρτιση διδακτικού και τεχνικού προσωπικού.
ΠΕ4: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων.
ΠΕ5: Ενέργειες Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης Προβολής / Δημοσιότητας και
Διάχυσης των Αποτελεσμάτων
Η συσχέτιση των δράσεων με τα εν λόγω πακέτα εργασίας δίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας «Συσχέτιση δράσεων και ΠΕ»
Δράση

ΠΕ1

ΠΕ2

Α. Ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων

ΠΕ3

ΠΕ4
Χ

Β. Υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών
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μαθημάτων
Γ. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση του
τεχνικού και διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος

Χ

Χ

Δ. Διαγωνισμοί Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων
και Βέλτιστων Πρακτικών

Χ

Ε. Ενέργειες Προβολής / Δημοσιότητας και
Διάχυσης των Αποτελεσμάτων

Χ

ΣΤ. Οργάνωση και υποστήριξη υλοποίησης της
Ιδρυματικής Πράξης.

Χ

Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Οργάνωση και διοίκηση του υποέργου 1.
Το παρόν ΠΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:


Δ1.1. Σύσταση και λειτουργία της Ιδρυματικής Επιτροπής.



Δ1.2. Ορισμός ενός εκπροσώπου από κάθε Τμήμα.



Δ1.3. Ορισμός ιδρυματικής πολιτικής σχετικά με τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα.



Δ1.4. Διοικητικός και τεχνικός συντονισμός του έργου.

Σκοπός του ΠΕ είναι η οργάνωση και ο τεχνικός συντονισμός του υποέργου. Ακολουθεί ο
πίνακας παραδοτέων του ΠΕ1.
Πίνακας «Παραδοτέα ΠΕ1»
Α/Α

Π1.1.1

Tίτλος παραδοτέου

Απόφαση σύστασης Ιδρυματικής Επιτροπής του

Ημερομηνία

Είδος

παράδοσης

παραδοτέου

3ος μήνας

Κείμενο

3ος μήνας

Κείμενο

έργου από αρμόδιο όργανο του φορέα.
Π1.1.2

Απόφαση ορισμού εκπροσώπων τμημάτων, στο
πλαίσιο του έργου.

Π1.1.3

Κείμενο Ιδρυματικής Πολιτικής.

6ος μήνας

Κείμενο

Π1.1.4

Τριμηνιαίες τεχνικές αναφορές προόδου έργου.

Ανά τρίμηνο, έως το

Κείμενο

τέλος του έργου
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Α/Α

Π1.1.5

Tίτλος παραδοτέου

Σχέδιο για την ένταξη των υπηρεσιών στις

Ημερομηνία

Είδος

παράδοσης

παραδοτέου

Τέλος έργου

Κείμενο

υπάρχουσες δομές του ιδρύματος και τη
διατηρησιμότητά τους.

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ2): Υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας
Το ΠΕ αφορά στην τεχνική υποστήριξη της ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων.
Μέσω της ιδρυματικής αυτής πλατφόρμας θα είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο ένα μεγάλο
τμήμα των μαθημάτων του ιδρύματος ως ανοικτά ψηφιακά μαθήματα. Ως ιδρυματική
πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων θεωρείται το σύνολο των υποκείμενων υπηρεσιών και
λογισμικών που θα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη, διαχείριση και δημοσιοποίηση
ψηφιακού περιεχομένου, όπως η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass και η
πλατφόρμα φιλοξενίας βίντεο, κ.α. Το ΠΕ αφορά στη λειτουργική και τεχνική υποστήριξη
της ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων. Oι ενδεικτικοί τύποι δραστηριοτήτων
που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΕ είναι οι ακόλουθοι:


Δ2.1 Εγκατάσταση, προσαρμογή, ενημέρωση των λογισμικών της ιδρυματικής
πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων. Αφορά στην εγκατάσταση των λογισμικών της
πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων, την αισθητική προσαρμογή της, την ενημέρωση
των λογισμικών με την τρέχουσα έκδοση.



Δ2.2 Λειτουργική διαχείριση της ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων.
Αφορά στη λειτουργική διαχείριση της πλατφόρμας, όπως ενέργειες διαχειριστή
πλατφόρμας, διαχείριση λογαριασμών δημιουργών περιεχομένου, μαθημάτων,
μεταδεδομένων κ.α.



Δ2.3 Τεχνική διαχείριση των συστημάτων που φιλοξενούν τη πλατφόρμα ψηφιακών
μαθημάτων. Αφορά στην τεχνική διαχείριση των υπολογιστικών συστημάτων
φυσικών και/ή εικονικών καθώς και των λειτουργικών συστημάτων τους.



Δ2.4 Διαχείριση του εξοπλισμού και λογισμικού των συστημάτων μετάδοσης,
καταγραφής και επεξεργασίας διαλέξεων, του προγράμματος καταγραφής/μετάδοσης.
Αφορά στη διαχείριση του εξοπλισμού που θα αγοραστεί και εγκατασταθεί στα
πλαίσια του σχετικού υποέργου, όπως κάμερες κ.α., στην κεντρική διαχείριση του
λογισμικού ημερολογίου καταγραφής/μετάδοσης διαλέξεων κ.α.



Δ2.5 Υλοποίηση επικοινωνίας της ιδρυματικής πλατφόρμας με την οριζόντια
συγκεντρωτική πύλη αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων.



Δ2.6 Χρήση υπηρεσιών τύπου ερωτηματολογίων για την υλοποίηση ανάδρασης από
τους φοιτητές σχετικά με την ποιότητα των ψηφιακών μαθημάτων.
13
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Δ2.7 Καταγραφή και έκδοση στατιστικών χρήσης καθώς και αναφορών ικανοποίησης
χρηστών (ανάδραση με ερωτηματολόγια).

Ακολουθεί ο πίνακας παραδοτέων του ΠΕ2 (Δράση Β).
Πίνακας «Παραδοτέα ΠΕ2»
Α/Α

Tίτλος παραδοτέου

Ημερομηνία

Είδος παραδοτέου

παράδοσης
Π1.2.1

Ιδρυματική πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων
σε λειτουργία.

Τέλος έργου

- Η ιδρυματική
Πλατφόρμα σε

- Τεκμηρίωση εγκατάστασης και λειτουργίας

λειτουργία,

- Εγχειρίδια χρηστών σε ηλεκτρονική μορφή
(online help)

- Κείμενο

- Εγχειρίδια διαχειριστών πλατφόρμας και
συστημάτων
Π1.2.2

Συστήματα μετάδοσης, καταγραφής και
επεξεργασίας διαλέξεων σε λειτουργία.
Τεκμηρίωση εγκατάστασης.

Τέλος έργου

Κείμενο

Π1.2.3

Τεκμηρίωση επικοινωνίας ιδρυματικής
πλατφόρμας με την οριζόντια συγκεντρωτική
πύλη αναζήτησης

12ος μήνας

Κείμενο

Π1.2.4

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης ποιότητας
μαθημάτων (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική
μορφή) – Στατιστική επεξεργασία και
απεικόνιση.

Τέλος έργου

Κείμενο

Π1.2.5

Στατιστικά στοιχεία χρήσης των υπηρεσιών.

Ανά τρίμηνο

Κείμενο

Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3): Κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης
ψηφιακών μαθημάτων.
Σκοπός του ΠΕ είναι η κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών
μαθημάτων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνικές και παιδαγωγικές γνώσεις και
δεξιότητες ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων. Η κύρια δραστηριότητα του ΠΕ αφορά στην
14

ΑΔΑ: Β44Υ46ΨΖ2Ν-ΗΛΣ

κατάρτιση του προσωπικού του ιδρύματος σε θέματα (ενδεικτική θεματολογία):


ανάπτυξης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών
μαθημάτων,



αξιοποίησης των δυνατοτήτων της πλατφόρμας μέσω συγκεκριμένων σεναρίων
χρήσης,



πνευματικών δικαιωμάτων,



ενεργοποίησης καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης των βίντεο-διαλέξεων,



βασικής επεξεργασίας των καταγεγραμμένων βίντεο-διαλέξεων και δημοσιοποίησής
τους,



τεχνικής υποστήριξης και αρωγής του διδακτικού προσωπικού.

Όσο αφορά στην κατάρτιση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε έναν κύκλο ή περισσότερους
κύκλους ανάλογα με το αριθμό των καταρτιζόμενων, στο πρώτο έτος του έργου. Η κατάρτιση
θα είναι πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ θα καταγραφεί ώστε να δημιουργηθεί το αντίστοιχο
ανοικτό ψηφιακό μάθημα, με πλήρεις προδιαγραφές. Την κατάρτιση θα μπορούν να την
παρακολουθήσουν και μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ιδρύματος.
Κάθε κύκλος θα απευθύνεται σε ομάδες από 20 έως 30 περίπου εκπαιδευόμενους και θα έχει
διάρκεια 15 έως 20 ώρες.
Για τις καταρτίσεις θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα
αναπτυχθεί στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης και θα προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες του
ιδρύματος.
Οι προαναφερθείσες δραστηριότητες κωδικοποιούνται ως ακολούθως:
•

Δ3.1 Σχεδιασμός κατάρτισης και εκπαιδευτικού προγράμματος.

•

Δ3.2 Προσαρμογή και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

•

Δ3.3 Οργάνωση και διεξαγωγή καταρτίσεων.

Ακολουθεί ο πίνακας παραδοτέων του ΠΕ3.
Πίνακας «Παραδοτέα ΠΕ3»
Α/Α

Tίτλος παραδοτέου

Ημερομηνία

Είδος

παράδοσης

παραδοτέου

Π1.3.1 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

9ος μήνας

Κείμενο

Π1.3.2 Το εκπαιδευτικό υλικό των καταρτίσεων.

9ος μήνας

Κείμενο
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Α/Α

Tίτλος παραδοτέου

Π1.3.3 Αναφορές εκπαιδεύσεων (Συμμετέχοντες,
παρουσιολόγια κ.α).

Ημερομηνία

Είδος

παράδοσης

παραδοτέου

9ος μήνας

Κείμενο

Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4): Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων.
Η δράση αυτή αφορά στην ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων. Με τοv όρο ανοικτά
ψηφιακά μαθήματα εννοείται η χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (όπου
δεν εγείρονται ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων), τόσο από τους φοιτητές, σπουδαστές
όσο και από το ευρύ κοινό.
Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό θα προέλθει από τη μετατροπή/συγκέντρωση σε ψηφιακή
μορφή ασκήσεων, σημειώσεων, διαφανειών και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα
στην εκπαιδευτική διαδικασία, από την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού, από την
ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του περιεχομένου των υφιστάμενων ψηφιακών
μαθημάτων των ιδρυμάτων.
Μέρος των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων θα διαθέτουν και πολυμεσικό υλικό όπως
εκφωνήσεις ή βιντεοδιαλέξεις κ.α. Έτσι, η δράση αφορά στη δημιουργία πολυμεσικού
υλικού, όπως βιντεοδιαλέξεις, podcasts, πολυμεσικές παρουσιάσεις κ.α.
Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα διακρίνονται σε αυτά που καλύπτουν τις ελάχιστες
προδιαγραφές και αυτά που καλύπτουν τις πλήρεις προδιαγραφές. Στα πλαίσια του έργου θα
υποστηριχθεί η ανάπτυξη 633 και 158 μαθημάτων ελάχιστων (A-) και πλήρων προδιαγραφών
(A+) αντίστοιχα, μαθημάτων.
Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτηθεί στην ιδρυματική πλατφόρμα και θα είναι
ανοικτής πρόσβασης και διαθέσιμο με άδειες creative commons τόσο στους άμεσα
ενδιαφερόμενους (φοιτητές, σπουδαστές) όσο και στο ευρύ κοινό τόσο μέσω της ιδρυματικής
πλατφόρμας όσο και μέσω της εθνικής πύλης αναζήτησης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων.
Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα θα πιστοποιηθούν ως προς τη συμβατότητα με τις
προδιαγραφές που θα καθοριστούν από την Οριζόντια Δράση.
Για την υλοποίηση του παρόντος ΠΕ θα δημιουργηθεί ομάδα υποστήριξης η οποία και θα
καταρτιστεί στα πλαίσια του ΠΕ3 και θα αναπτυχθεί ο αντίστοιχος μηχανισμός υποστήριξης
και αρωγής των δημιουργών του εκπαιδευτικού περιεχομένου. H oμάδα υποστήριξης θα
απαρτίζεται από την κεντρική υποομάδα και από υποομάδες οργανωμένες κατά
Τμήματα/Σχολές που θα αναλάβουν την τοπική υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών
μαθημάτων.
Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό θα προέλθει από τη μετατροπή/συγκέντρωση σε ψηφιακή
μορφή ασκήσεων, σημειώσεων, διαφανειών και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα
στην εκπαιδευτική διαδικασία, από την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού, από την
ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της δομής και του περιεχομένου των υφιστάμενων
16
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ψηφιακών μαθημάτων του ιδρύματος, από την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις
ειδικές απαιτήσεις για προσβασιμότητα, από την καταγραφή των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του ιδρύματος (διαλέξεις, εργαστήρια, κ.α.), από τη δημιουργία
πολυμεσικού υλικού όπως πολυμεσικές παρουσιάσεις κ.α. Ειδικότερα, οι ενδεικτικές
δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΕ αφορούν στα ακόλουθα:


Δ4.1 Μετατροπή/συγκέντρωση σε ψηφιακή μορφή ασκήσεων, σημειώσεων,
διαφανειών και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα στην εκπαιδευτική
διαδικασία.



Δ4.2 Προσθήκη νέων μαθημάτων, αναβάθμιση υφιστάμενων. Ποιοτική και ποσοτική
αναβάθμιση της δομής και του περιεχομένου των υφιστάμενων ψηφιακών μαθημάτων
των ιδρυμάτων. Η υποστήριξη δεν θα εξαντληθεί στο τεχνικό μέρος αλλά θα
επεκταθεί και στις παιδαγωγικές πτυχές.



Δ4.3 Ζωντανές μεταδόσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καταγραφή, επεξεργασία
και δημοσιοποίηση των αρχείων βίντεο. Αφορά στην υποστήριξη τόσο των
αυτόματων ζωντανών μεταδόσεων και καταγραφών των διαλέξεων όσο και στην
καταγραφή με συνεργείο εικονοληψίας. Eπίσης, αφορά στη διαχείριση του
ημερολογίου καταγραφής/μετάδοσης διαλέξεων κ.α. σε επίπεδο τμήματος.



Δ4.4 Ανάπτυξη πολυμεσικού περιεχομένου και δημοσιοποίηση του. Αφορά στην
υποστήριξη ανάπτυξης πολυμεσικού περιεχομένου, όπως εκφωνήσεις, διαδραστικές
ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.α.



Δ4.5 Ανάπτυξη τουλάχιστον δύο υποδειγματικών ψηφιακών μαθημάτων για κάθε
τμήμα του ιδρύματος που θα καλύπτουν τις πλήρεις προδιαγραφές, όπως έχουν
οριστεί στην αντίστοιχη πρόσκληση και θα επικαιροποιηθούν στα πλαίσια της
οριζόντιας δράσης.



Δ4.6 Θεματική κατάταξη και κατηγοριοποίηση των μαθημάτων με βάση τα πεδία της
επιστήμης.



Δ4.7 Ανάπτυξη ενός ανοικτού ψηφιακού μαθήματος με πλήρεις προδιαγραφές από το
υλικό που θα προκύψει από την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης
ψηφιακών μαθημάτων.



Δ4.8 Προσαρμογή μαθημάτων και υλικού σε ειδικές απαιτήσεις όπως: παιδαγωγική
προσέγγιση, προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ, ορισμού πνευματικών δικαιωμάτων,
κανόνων δημοσιότητας κλπ.

Ακολουθεί ο πίνακας παραδοτέων του ΠΕ4.
Πίνακας «Παραδοτέα ΠΕ4»
Α/Α

Tίτλος παραδοτέου

Ημερομηνία
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Είδος
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παράδοσης
Π1.4.1

Π1.4.2

Ολοκληρωμένα ψηφιακά ανοικτά μαθήματα
σύμφωνα με τις προδιαγραφές αναρτημένα στην
ιδρυματική πλατφόρμα.

Τέλος έργου

Ανοικτό ψηφιακό μάθημα για την κατάρτιση του
προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών
μαθημάτων.

12ος μήνας

ΠΕ5: Ενέργειες Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης
Διάχυσης των Αποτελεσμάτων

παραδοτέου
Aνοικτά ψηφιακά
μαθήματα
Aνοικτά ψηφιακά
μαθήματα

Προβολής / Δημοσιότητας και

Σκοπός του ΠΕ είναι η δημιουργία και ενίσχυση της ψηφιακής κουλτούρας του διδακτικού
προσωπικού σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων ανοικτής πρόσβασης μέσω της
υλοποίησης ενεργειών και δραστηριοτήτων οι οποίες θα συντελέσουν όχι μόνο στην
ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού αλλά και στην ευαισθητοποίηση του. Ενέργειες που
θα επιτρέψουν στη δημιουργία ενεργής κοινότητας δημιουργών ανοικτών ψηφιακών
μαθημάτων, ενέργειες που θα προβάλουν και θα αναδεικνύουν τα αποτελέσματα του έργου
και ειδικότερα τα ψηφιακά μαθήματα που θα αναπτυχθούν.
Δέσμη Δραστηριοτήτων 5.1. Ενέργειες Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των
Αποτελεσμάτων.
Οι ενέργειες προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τις
ακόλουθες δραστηριότητες:
•

Δ5.1.1 Τη διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης σε ιδρυματικό επίπεδο με σκοπό την
πρώτη ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού για το σκοπό, τους στόχους και τη
μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.

•

Δ5.1.2 Τη διοργάνωση Ημερίδων Ευαισθητοποίησης στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού
έτους σε ιδρυματικό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των
φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού για τις δραστηριότητες του έργου.

•

Δ5.1.3 Την έκδοση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες κλπ) για όλες τις δράσεις
και επιμέρους δραστηριότητες.

•

Δ5.1.4 Την έκδοση περιοδικού ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) σε ηλεκτρονική
μορφή, που θα περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του έργου και το
οποίο θα διανέμεται σε όλους τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους στα πλαίσια
του έργου ανά τρίμηνο.

•

Δ5.1.5 Τη λειτουργία και τακτική ενημέρωση και αναβάθμιση των Δικτυακών Πυλών
του έργου.

•

Δ5.1.6 Τη συμμετοχή της Μονάδας Υλοποίησης και των βραβευμένων μελών
διδακτικού προσωπικού σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνουν
18
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εθνικοί, τοπικοί και κλαδικοί παραγωγικοί φορείς και οι οποίες αφορούν στη στήριξη
και την προώθηση της ανάπτυξης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων.
•

Δ5.1.7 Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, ημερίδες, workshops που έχουν αντικείμενο
σχετικό με της πρόσκλησης 101.

Δέσμη Δραστηριοτήτων 5.2. Διαγωνισμοί Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων και Βέλτιστων
Πρακτικών
Η δραστηριότητα αυτή θα περιλαμβάνει τη διοργάνωση διαγωνισμού καλύτερων ψηφιακών
μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη την πληρότητα των προδιαγραφών, το εύρος του
περιεχομένου, την εκτενή αξιοποίηση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας ψηφιακών
μαθημάτων, τις υιοθετημένες διδακτικές πρακτικές, τις βίντεο-διαλέξεις, την επισκεψιμότητα
του μαθήματος, την ανάδραση από τους φοιτητές καθώς και άλλα κριτήρια που θα ορισθούν
στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης.
Στόχος του διαγωνισμού θα είναι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης πρότυπων ψηφιακών
μαθημάτων ανοικτής πρόσβασης από τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, η δημιουργία μιας κοινότητας
προηγμένων δημιουργών ψηφιακών μαθημάτων, η επιβράβευση των προσπαθειών τους και η
δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης, υποστήριξης και προώθησης των καλύτερων
πρακτικών δημιουργίας και αξιοποίησης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων. Τα βραβευμένα
μαθήματα θα είναι υποψήφια προς αξιολόγηση στον αντίστοιχο διαγωνισμό της οριζόντιας
δράσης.
Για την υποστήριξη της κοινότητας δημιουργών ψηφιακών μαθημάτων θα χρησιμοποιηθούν
υπηρεσίες που θα παρέχει κεντρικά το GUnet στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης.
Η παρούσα δέσμη δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:
•

Δ5.2.1. Διαγωνισμοί καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων και βέλτιστων πρακτικών.

•

Δ5.2.2 Δημιουργία κοινότητας δημιουργών ψηφιακών μαθημάτων.

Ακολουθεί ο πίνακας παραδοτέων του ΠΕ5.
Πίνακας «Παραδοτέα ΠΕ5»
Α/Α

Tίτλος παραδοτέου

Ημερομηνία

Είδος

παράδοσης

παραδοτέου

Π1.5.1 Πρόγραμμα, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό
καθώς και συμμετέχοντες (εγγραφές) στις δράσεις
ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης.

Τέλος του έργου

Π1.5.2 Ο κατάλογος των βραβευμένων ψηφιακών
μαθημάτων.

Τέλος του έργου
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Κείμενα,
έντυπα
Κείμενο
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Αρχική πύλη:-3ος

Π1.5.3 Η δικτυακή πύλη του έργου.

μήνας
Συνεχής ενημερώσεις
έως το τέλος του
έργου
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Ιστοσελίδα/ες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Όνομα

: ……………………………………………………………….

Επώνυμο : ……………………………………………………………….
Δ/νση

: ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………….
Ε-mail

: ………………………………………………………………

ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση
σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του υποέργου ««Υποστήριξη ανάπτυξης

ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις
(Υ1)» στα πλαίσια του έργου/πράξης «Ανοικτά Μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών».
Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησή σας, σας υποβάλλω αίτηση για την / τις ακόλουθη / ες
ειδικότητα / ες:

1

Επιστημονικό προσωπικό στα πλαίσια του ΠΕ1 (ΤΥ) (Κατ. 1.1)

2

Επιστημονικό προσωπικό στα πλαίσια των ΠΕ1 και ΠΕ4 (Κατ. 1.2)

3

Επιστημονικό προσωπικό στα πλαίσια της ΠΕ2 (Κατ.2.1)

4

Επιστημονικό προσωπικό στα πλαίσια των ΠΕ2 και ΠΕ4 (Κατ.3.1)

5

Τεχνικό προσωπικό στα πλαίσια του ΠΕ4 (Κατ. 4.1)

6

Επιστημονικό προσωπικό στα πλαίσια του ΠΕ4 (Κατ. 4.2)

7

Επιστημονικό προσωπικό στα πλαίσια των ΠΕ3 και ΠΕ5 (Κατ. 5.1)
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ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΥΧΙΟ)
α/α

Τίτλος Πτυχίου

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Βαθμός

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Βαθμός

Έτος κτήσης

Βαθμός

1
2

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
α/α

Τίτλος Μεταπτυχιακού

1
2

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
α/α

Τίτλος Διδακτορικού

Ίδρυμα

1

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
α/α

Γλώσσα/Τίτλος Σπουδών

Καλή

1
2
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Πολύ καλή

Άριστη
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ/ΓΝΩΣΕΩΝ
Αναλυτική περιγραφή επιστημονικής εξειδίκευσης/γνώσεων που διαθέτω για την άμεση εμπλοκή στο
συγκεκριμένο έργο

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Αναλυτική περιγραφή επαγγελματικής ικανότητας που διαθέτω για την υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
α/
α

Ημ/νία
Έναρξης

Ημ/νία
Λήξης

Ανθρ/μήν
ες

Εργοδότης/Φ
ορέας

Καθεστώς
Απασχόλησης

Αντικείμενο Εργασίας/
έργου (αναλυτική
περιγραφή)

Αθήνα, …./ …./ …..

Ο / Η υποβάλων/ ουσα

Υπογραφή
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