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Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζεται ο τρόπος διασύνδεσης της ιδρυματικής πλατφόρμας 

"Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" με το αποθετήριο του 

εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, σημειώσεις, βίντεο μαθήματος)  του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

Πιο συγκεκριμένα εστιάζει: 

- στη δημιουργία ηλεκτρονικού μαθήματος 

- στη εισαγωγή πληροφοριακού υλικού του μαθήματος 

- στη διασύνδεση του μαθήματος με τις μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις 
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Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος 
 

Η δημιουργία νέου ηλεκτρονικού μαθήματος γίνεται μέσα από το διαχειριστικό 

περιβάλλον της διαδικτυακής εφαρμογής, στη οποία πρόσβαση έχουν οι διαχειριστές του 

συστήματος με τη χρήση username και password. 

Η δημιουργία νέου ηλεκτρονικού μαθήματος γίνεται μέσα από την αντίστοιχη φόρμα με 

την συμπλήρωση/επιλογή των διάφορων πεδίων που αφορούν τις πληροφορίες του 

μαθήματος. Τα πιο σημαντικά πεδία για το ηλεκτρονικό μάθημα είναι: 

• Τίτλος Μαθήματος 

• Κωδικός 

• Κατηγορία (Α+ ή Α-) 

• Τμήμα Μαθήματος στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

• Πληροφορίες Εξαμήνου 

• Διδάσκοντας/ες 

• Εισαγωγικό κείμενο μαθήματος 

• Λέξεις Κλειδιά 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται δείγμα της συγκεκριμένης φόρμας (τα 

συμπληρωμένα πεδία είναι ενδεικτικά του υλικού που μπορεί να εισαχθεί): 
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Εισαγωγή Πληροφοριακού Υλικού 

Μαθήματος 
 

Πληροφορίες 

 

 Πρόκειται για μια στατική σελίδα πληροφόρησης για το ανοικτό ψηφιακό μάθημα με 

βασικότερες ενότητες τις ακόλουθες: 

• Δικτυακός τόπος μαθήματος 

• Ομάδα στόχος 

• Προαπαιτούμενα 

• Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος 

• Βιβλιογραφία 

• Προτεινόμενα συγγράματα 

• Ηλεκτρονικές πηγές μάθησης 
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Περιεχόμενα (Syllabus) 

 

Είναι η βασική σελίδα παρουσίασης περιεχομένων του κάθε μαθήματος (syllabus). 

Σημειώνεται εδώ ότι υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας περισσότερων σελίδων (από μία) 

ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθήματος. 

 

 

 

Βοηθητικό Υλικό 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα μπορεί να αναρτηθεί επιπλέον υλικό για το μάθημα, το οποίο 

δεν ακολουθεί τη λογική της ενότητας. Τέτοιο υλικό μπορεί να είναι: 

• Σημειώσεις 

• Ασκήσεις 

• Παλιά θέματα εξετάσεων 

• Επιπλέον υλικό για μαθήματα που απαιτούν χρήση εφαρμογών 

Δεν περιορίζεται η δομή της σελίδας με συγκεκριμένο τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

κατασκευή της δομής με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθήματος. Σε ορισμένες 
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περιπτώσεις η ύπαρξη της σελίδας αυτής δεν είναι απαραίτητη (βάση του τύπου 

μαθήματος). 

Το υλικό του κάθε μαθήματος αποθηκεύεται στο δίσκο του εξυπηρετητή, ενώ για κάθε 

μάθημα διατίθεται ένας ξεχωριστός φάκελος (βάση του αναγνωριστικού ID του 

μαθήματος) ώστε το υλικό να είναι αποθηκευμένο και χωρισμένο κατά μάθημα. 

 

 

 

Ενότητες 

 

Με τη σελίδα αυτή ξεκινάει ο διαχωρισμός του μαθήματος σε ενότητες, οι οποίες μπορεί να 

είναι οι διαλέξεις του μαθήματος ή οποιοσδήποτε άλλος εννοιολογικός διαχωρισμός με 

βάση τις απαιτήσεις του  μαθήματος αλλά και τον τρόπο που θα αποφασίσει ο διδάσκων 

να διαθέσει το υλικό του. 
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Υλικό Ενότητας 

 

Το υλικό της κάθε ενότητας μπορεί να είναι: 

• Ένα απλό κείμενο περιγραφής της ομάδας υλικού 

• Αρχείων διαφανειών 

• Καταχωρήσεις βιντεοσκοπημένων αρχείων 

Και στο σημείο αυτό δίνεται η δυνατότητα το κάθε μάθημα να έχει τη δική του 

ονοματολογία όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης του ψηφιακού υλικού αλλά πάντα μέσα 

από ένα ομοιόμορφο γραφιστικό και δομικό περιβάλλον. 
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Διασύνδεση Μαθήματος με 

Μαγνητοσκοπημένες Βιντεοδιαλέξεις 
 

Τα αρχεία των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων αποθηκεύονται σε εξωτερικό σκληρό δίσκο 

ακολουθώντας τους εξής κανόνες: 

1. Όλα τα βίντεο ενός μαθήματος αποθηκεύονται σε φάκελο με όνομα τον κωδικό (ID) 

του μαθήματος στον ιστοχώρο 

2. Κάθε βίντεο πρέπει αποθηκεύεται στο φάκελο σε δύο ποιότητες (720 και 1080) αλλά 

με κοινό όνομα και διαφορετική κατάληξη (π.χ. xxxxx.720.mp4 και 

xxxxx.1080.mp4) 

Ο εξωτερικός σκληρός δίσκος έχει προσαρτηθεί (mount) σε συγκεκριμένο υποφάκελο του 

ιστοχώρου ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω του web (τεχνικά αυτό σημαίνει ότι ο 

φάκελος φαίνεται κάτω από το www) 

Στον ιστοχώρο για την ενσωμάτωση των αρχείων βίντεο σε μία ενότητα γίνεται με την 

προσθήκη μεταδεδομένων που αφορούν το βίντεο. Τα μεταδεδομένα που απαιτούνται 

είναι τα ακόλουθα: 

1. Ο κωδικός του μαθήματος (εισάγεται αυτόματα από το σύστημα) 

2. Τίτλος του βίντεο (ελεύθερο κείμενο) 

3. Το όνομα του βίντεο όπως αυτό έχει αποθηκευτεί στον εξωτερικό σκληρό δίσκο 

(χωρίς τις καταλήξεις για τον τύπο του αρχείου –mp4- καθώς και χωρίς την 

πληροφορία της ποιότητας του βίντεο -720 ή 1080) 

Στον ιστοχώρο γνωρίζοντας τον κωδικό του μαθήματος (για τον εντοπισμό του φακέλου) 

και τα μεταδεδομένα του αρχείου βίντεο (για τον εντοπισμό του φυσικού αρχείου) 

ελέγχεται αν το αρχείο υπάρχει στον εξωτερικό δίσκο και σε ποιες ποιότητες είναι 

διαθέσιμο έτσι ώστε να κάνει τη σύνδεση και δείξει το βίντεο στο site. 
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