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Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων 
(LMS – Learning Management System). LMS – Learning Management System). 

Ελληνικό ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό, το οποίο σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και 
υποστηρίζεται ενεργά από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα (LMS – Learning Management System). από το 2001).

Διαθέτει ένα ισχυρό brand name στο χώρο της τηλεκπαίδευσης. 

Μια δωρεάν, ασφαλής και ευέλικτη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης
ικανή να υποστηρίξει κάθε εκπαιδευτική ανάγκη.



 
• 3 γενιές + 1 που ετοιμάζεται
• 37 εκδόσεις, 118 υπο-εκδόσεις
• 154 προγραμματιστές
• 116 branches, 27.572 commits
• 4.112 αρχεία, 911 οθόνες
• 1,9 GB πηγαίου κώδικα συνολικά
• 197.188 γραμμές πηγαίου κώδικα
• 4.945 μηνύματα σε 12 γλώσσες
• 2003 - 2021 και συνεχίζουμε…

από το 2003 μέχρι σήμερα…



ποιοι τη χρησιμοποιούν

* ενδεικτική λίστα



τι προσφέρει

Μια σειρά εργαλείων για το χτίσιμο εκπαιδευτικών πόρων, τη δημιουργία 

ευέλικτων ηλεκτρονικών μαθημάτων και την υποστήριξη όλων των 

εκπαιδευτικών σεναρίων 



σύγχρονη διεπαφή χρήστη



προσωποποιημένη πρόσβαση



λειτουργικότητα



εξωτερικά εργαλεία



σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Whiteboard - 
Παρουσιάσεις

Διαχείριση 
Συμμετεχόντων

Βίντεο

Διαμοιρασμός παρουσίασης ή εφαρμογής ή whiteboard

Chat - Notes

Επιλογές Χρήστη

Χειριστήρια



Open Delos API

Για την ασφαλή σύνδεση με την 
πλατφόρμα Open eClass και την 
παρουσίαση ιδιωτικών video σε 
κλειστά μαθήματα



online εγχειρίδια χρήσης

https://docs.openeclass.org 



mobile εφαρμογές

Διάθεση 2 νέων βελτιωμένων native mobile εφαρμογών για συσκευές:

‒ iOS      και Android



εγγενής υποστήριξη GDPR 

Privacy Policy, Terms of Use, Consent forms, Requests / Actions



LTI Integration, Exercises and Assignments, Extensions



ανάπτυξη, βιωσιμότητα

Μικρή, κεντρική ομάδα ανάπτυξης η οποία πλαισιώνεται από συνεργασίες 

(LMS – Learning Management System). κοινότητα GUnet, Πανεπιστήμια, άτομα και ομάδες)

Εξωτερικοί συνεργάτες
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2020-21
Νέες Εκδόσεις – Νέα Εργαλεία 

– Υπηρεσίες Υποστήριξης



Σε αυτό το περιβάλλον, η πλατφόρμα Open eClass, 
αξιοποιήθηκε στο μέγιστο βαθμό και με μεγάλη 
επιτυχία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

– Πανεπιστήμια

– Σχολεία όλης της χώρας (LMS – Learning Management System). ΠΣΔ)

– Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ

– Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Υποστηρίζοντας με ασφάλεια και σε μεγάλη 
κλίμακα, την εξ αποστάσεως διδασκαλία, την 
επικοινωνία, τη σύνδεση με τη σύγχρονη 
τηλεκπαίδευση, την εξ αποστάσεως εξέταση / 
αξιολόγηση.

συγκυρία του covid19



Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία/Εξετάσεις 2020-21



Α. Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών ΕΚΠΑ

Σε σύνολο 1.762 προπτυχιακών μαθημάτων, εαρινού εξαμήνου: 

• 1.500 μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα, καλύφθηκαν εξ 
ολοκλήρου με την εξ αποστάσεως διδασκαλία  86%

• 141 μαθήματα καλύφθηκαν μόνο ως προς το θεωρητικό τους 
μέρος από την  εξ αποστάσεως διδασκαλία 8%

• 121 μαθήματα δεν διδάχθηκαν λόγω της φύσης των 
μαθημάτων 6%  

Β. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

Σε σύνολο 1.583 μεταπτυχιακών μαθημάτων, εαρινού εξαμήνου:

• 1.361 μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα  καλύφθηκαν εξ 
ολοκλήρου με την εξ αποστάσεως διδασκαλία 86% 

• 39 μαθήματα καλύφθηκαν μόνο ως προς το θεωρητικό τους 
μέρος από την  εξ αποστάσεως διδασκαλία  3%

• 183 μαθήματα, δεν διδάχθηκαν λόγω της φύσης των 
μαθημάτων 11%

https://docs.openeclass.org/


Εξετάσεις 
Φεβρουαρίου 
2021

2.300 online 
εξετάσεις σε 
μαθήματα ΠΠΣ και 
ΠΜΣ του ΕΚΠΑ μέσω 
τις ιδρυματικής 
πλατφόρμας eclass 



ηλεκτρονική σχολική τάξη Δεκ/
2020

1.060.00
0

μαθητές

155.00
0 

εκπ/κοί

10.200 
σχολεία

400.00
0 

μαθήματ
α



ηλεκτρονική σχολική τάξη 
α φάση πανδημίας απρ/2020





που βρισκόμαστε σήμερα

σήμερα
 Τρέχουσα έκδοση Open eClass 3.10.3 - Exams Ready  (ΦεβρουάριοςΦεβρουάριος 2021)

 Αναμένεται η έκδοση Open eClass 3.11 - Exams Ready  (ΦεβρουάριοςΜάρτιος 2021) ) 

        Νέα εργαλεία υποστήριξης Εξετάσεων, Υποστήριξη διαδραστικού περιεχομένου H5P, 
      Νέα μορφή Μαθήματος,  Βελτιώσεις στα Ερωτηματολόγια και τις Στατιστικές 
Αναφορές, 
      Ενσωμάτωση διορθώσεων / βελτιώσεων

προετοιμάζεται 
 Nέα γενιά Open eClass 4 - (LMS – Learning Management System). Σεπτέμβριος 2021) 

      Νέο UI - Template engine και υποστήριξη πολλών templates, νέο Open eClass API, 
Widgets, 
      Εργαλειοθήκη, Εργαλείο Διαχείρισης Αρχικής σελίδας, νέες μορφές μαθημάτων, 
      More gamification, Υποστήριξη ενημερώσεων

 Διαδικασία πιστοποίησης: διαχειριστών, εκπαιδευτών, συνεργατών



ενσωμάτωση νέων εργαλείων



Open eClass 4

– Νέες διεπαφές χρήστη, προσφέροντας 

βελτιωμένη εμπειρία χρήσης.

– Νέα λειτουργικότητα εστιάζοντας 

στο περιεχόμενο (LMS – Learning Management System). H5P).

– Ενσωμάτωση νέων εργαλείων.

– Ανοικτότητα, διαλειτουργικότητα.

– Ευκολία στη χρήση.



Ευχαριστώ πολύ!

Σπύρος Μπόλης

sbol@gunet.gr
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