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Εισαγωγή 
 

Η παρούσα έκθεση κάνει μια ποσοτική καταγραφή της χρήσης των υπηρεσιών για την πλατφόρμα 

“Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας”.  

Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει: 

- στην καταγραφή και ανάλυση της επισκεψιμότητας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

- στην απήχηση των εκδηλώσεων για την προβολή της Δράσης και της πλατφόρμας 

- στη καταγραφή της συμμετοχής του κοινού, όσον αφορά την αξιολόγηση των μαθημάτων στην 

πλατφόρμα. 
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Καταγραφή της συμμετοχής του κοινού στην 
αξιολόγηση των μαθημάτων της πλατφόρμας 
 
Ημ/νια διενέργειας αξιολόγησης/ψηφοφορίας: 

Αριθμός συμμετοχών/ψήφων: 207 

Μέθοδος: Google Forms για πιστοποιημένους χρήστες google 
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Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την προβολή 
της Δράσης και της πλατφόρμας 
 

• Ημερίδα Ενημέρωσης για τα Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα 

Ημ/νία: 20 Σεπτεμβρίου 2013 

(163 προβολές από το site αλλά είχε αναρτηθεί και σε άλλα sites του Πανεπιστημίου) 

• Σεμινάριο Ενημέρωσης Καθηγητών 

Ημ/νία: 26 Σεπτεμβρίου 2013 

(144 προβολές από το site αλλά είχε αναρτηθεί και σε άλλα sites του Πανεπιστημίου) 

• Παρουσίαση Ιδρυματικής Πλατφόρμας για τα Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα 

Ημ/νία: 23 Ιανουαρίου 2014 

(187 προβολές από το site αλλά είχε αναρτηθεί και σε άλλα sites του Πανεπιστημίου) 

• Ημερίδα ενημέρωσης του έργου Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ - Opencourses 

Ημ/νία: 17 Σεπτεμβρίου 2014 

(81 προβολές από το site αλλά είχε αναρτηθεί και σε άλλα sites του Πανεπιστημίου) 

 

 

 


