
∆ιαδικτυακός τόπος Τηλεκπαίδευσης του

Κέντρου Η/Υ του Ε.Μ.Π.

Άννα Μοσχά
Ε.∆Ι.Π. στο Κέντρο Η/Υ του Ε.Μ.Π.



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ

� 2004 : Πρώτος διαδικτυακός τόπος τηλεκπαίδευσης του 

ΚΗΥ µε προϊόν της IBMΚΗΥ µε προϊόν της IBM

� 2008 : ∆ηµιουργία και δεύτερου διαδικτυακού τόπου 

τηλεκπαίδευσης του ΚΗΥ µε το Moodle

� 2011 : Ένας ενιαίος διαδικτυακός τόπος τηλεκπαίδευσης 
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για το Κέντρο Η/Υ µε το Moodle 

(http://elearning.central.ntua.gr/ ) που διατηρείται έως 

σήµερα.

ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ
ΕΜΠ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - http://www.central.ntua.gr



http://elearning.central.ntua.gr/
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∆ιαδικτυακός τόπος τηλεκπαίδευσης ΚΗΥ

Περιέχει:

�Ολοκληρωµένα διαδραστικά ηλεκτρονικά µαθήµατα που εστιάζουν στην

αυτόνοµη µάθηση αλλά και στην αξιολόγηση των φοιτητών του Ε.Μ.Π. 

�Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό εκµάθησης εξειδικευµένων λογισµικών

που αναφέρονται κυρίως σε εφαρµογές Μηχανικών.

�Για κάποιο χρονικό διάστηµα φιλοξενήθηκε ηλεκτρονικό µάθηµα
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Για κάποιο χρονικό διάστηµα φιλοξενήθηκε ηλεκτρονικό µάθηµα

µεταπτυχιακού επιπέδου που χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά για

ηλεκτρονική αξιολόγηση.
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Μαθήµατα ξενόγλωσσης τεχνικής ορολογίας

Το Κέντρο Η/Υ σε συνεργασία µε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ιδρύµατος

ανέπτυξε:ανέπτυξε:

� Ένα ηλεκτρονικό µάθηµα για την «Αγγλική Τεχνική Ορολογία» του 4ου εξαµήνου

που διδάσκεται στο σύνολο των φοιτητών του Ε.Μ.Π. 

� ∆ύο εξειδικευµένα ηλεκτρονικά µαθήµατα της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας τα

οποία αποτελούν εµβάθυνση της ύλης και αναφέρονται σε συγκεκριµένες σχολές.

� ∆ύο ηλεκτρονικά µαθήµατα για την Ιταλική Τεχνική Ορολογία που αναφέρονται
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� ∆ύο ηλεκτρονικά µαθήµατα για την Ιταλική Τεχνική Ορολογία που αναφέρονται

στο σύνολο των φοιτητών.

� Ένα µάθηµα Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας που εστιάζει στην Ακαδηµαϊκή Γραφή

και αναφέρεται σε συγκεκριµένες σχολές (αναπτύχθηκε το 2015).

ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ
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Μαθήµατα ξενόγλωσσης τεχνικής ορολογίας

Τα ηλεκτρονικά µαθήµατα :

� ∆ρουν συµπληρωµατικά.

� Εστιάζουν στην αυτόνοµη µάθηση και στην αξιόλογηση. 

� Είναι πλούσια σε δραδραστηκότητα και πολυµέσα.

� ∆ιαθέτουν αυτόµατη βαθµολόγηση.

� Περιέχουν ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης.
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� Περιέχουν ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης.
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Ιδιαιτερότητες µαθήµατος Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας

� Πάνω από 2000 φοιτητές εγγεγραµµένοι στο µάθηµα Αγγλικής Τεχνικής 

Ορολογίας µε διαφορετικά επίπεδα γλωσσοµάθειαςΟρολογίας µε διαφορετικά επίπεδα γλωσσοµάθειας

� 9 διαφορετικές σχολές 

� 3 διδάσκουσες της Αγγλικής Γλώσσας 

� 13–εβδοµάδων δίωρο µάθηµα συµπληρώνεται µε µία γραπτή εργασία

� Επιβαρυµένο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα των φοιτητών

� Χαµηλή θέση της ξένης γλώσσας σε Τεχνολογικό Ίδρυµα

7 ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ
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Σκοπός υλοποίησης ηλεκτρονικού µαθήµατος Α.Τ.Ο.

� Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση του µαθήµατος Αγγλικής Τεχνικής 

Ορολογίας µε τη χρήση των Νέων ΤεχνολογιώνΟρολογίας µε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

� Παρακίνηση των φοιτητών προς την µάθηση

� Προώθηση της αυτόνοµης µάθησης

� ∆ιεύρυνση της µαθησιακής εµπειρίας

� Βελτιστοποίηση των πηγών µάθησης

� Αποφόρτιση των διδασκόντων από το διόρθωµα γραπτών εργασιών

8 ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ
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Ηλεκτρονικό µάθηµα Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας

� Το βασικό ηλεκτρονικό µάθηµα για την «Αγγλική Τεχνική Ορολογία» αναφέρεται

σε πάνω από 2000 φοιτητές ανά εαρινό ακαδηµαϊκό εξάµηνο. σε πάνω από 2000 φοιτητές ανά εαρινό ακαδηµαϊκό εξάµηνο. 

� Εφαρµόστηκε από το 2005 έως το 2016 (το 2004 εφαρµόστηκε πιλοτικά) για το

σύνολο των φοιτητών.

� ∆ρα συµπληρωµατικά του παραδοσιακού αντίστοιχου µαθήµατος

� Αντικατέστησε την γραπτή εργασία που παρέδιδαν οι φοιτητές κατά τα

προηγούµενα έτη

9

προηγούµενα έτη

� Συµβάλει κατά ένα ποσοστό στο συνολικό βαθµό του αντίστοιχου µαθήµατος.

Το έργο έχει συν-χρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταµείο Κοινωνικών και Εθνικών Πηγών –

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
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Ηλεκτρονικό µάθηµα Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας
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Περιεχόµενο ηλεκτρονικού µαθήµατος

� Αυθεντικά κείµενα και βίντεο που αναφέρονται στην µηχανική µε ποικιλία 

γλωσσικού ύφους.γλωσσικού ύφους.

� Τεστ µε ερωτήσεις κλειστού τύπου (Πολλαπλής επιλογής, Drag and drop, 

αντιστοίχισης, συµπλήρωσης κενού) που εστιάζουν στην κατανόηση 

κειµένου ή βίντεου καθώς και στην απόκτηση λεξιλογίου. Συγκεκριµένα , 

υπάρχουν δεξαµενές ερωτήσεων παρόµοιας δυσκολίας και έτσι µε τυχαίο 

τρόπο κάθε εξεταζόµενος έρχεται αντιµέτωπος µε διαφορετικές ερωτήσεις 

σε κάθε τεστ. 

� Γλωσσάρι και παρατηρήσεις για την διευκόλυνση των εκπαιδευοµένων.
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� Γλωσσάρι και παρατηρήσεις για την διευκόλυνση των εκπαιδευοµένων.

� Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του ηλεκτρονικού µαθήµατος

� Κατά περιόδους το ηλεκτρονικό µάθηµα έχει εµπλουτιστεί µε επιπλέον 

ερωτήσεις και έχει γίνει αναθεώρηση του περιεχοµένου του.
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Περιεχόµενο ηλεκτρονικού µαθήµατος
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Στατιστικές µελέτες για το ηλεκτρονικό µάθηµα

� Το Κέντρο Η/Υ διεξήγαγε δύο στατιστικές µελέτες µε θέµα το βασικό 

ηλεκτρονικό µάθηµα της Αγγλικής Τεχνικής.ηλεκτρονικό µάθηµα της Αγγλικής Τεχνικής.

� Η πρώτη στατιστική µελέτη έγινε µετά την πρώτη χρονιά εφαρµογής του 

µαθήµατος τηλεκπαίδευσης και τα αποτελέσµατα της ήταν ενθαρρυντικά.

� Η δεύτερη στατιστική µελέτη διεξάχθηκε µετά από τέσσερα χρόνια 

εφαρµογής του ηλεκτρονικού µαθήµατος  µε σκοπό να εξακριβώσει αν τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από την πρώτη χρονιά έχουν διαχρονικό 

χαρακτήρα. Πράγµατι, προέκυψαν τα ίδια ενθαρρυντικά αποτελέσµατα µε 

αυτά της πρώτης χρονιάς
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αυτά της πρώτης χρονιάς

� Στις δύο έρευνες χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του 

ηλεκτρονικού µαθήµατος καθώς και οι βαθµοί των φοιτητών στο 

ηλεκτρονικό µάθηµα αλλά και στις εξετάσεις.

ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ
ΕΜΠ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - http://www.central.ntua.gr



Αποτελέσµατα πρώτης στατιστικής µελέτης

� Η συµµετοχή των φοιτητών στο ηλεκτρονικό µάθηµα ήταν µεγαλύτερη σε 

σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές.σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές.

� Οι φοιτητές είχαν θετική άποψη για το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού 

µαθήµατος, το λογισµό που χρησιµοποιήθηκε και τις αποκτηθείσες 

γνώσεις που αποκόµισαν από το ηλεκτρονικό µάθηµα.

� Το ηλεκτρονικό µάθηµα φάνηκε να έχει θετική εκπαιδευτική επίδραση 

στους φοιτητές λαµβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις τους στις γραπτές 

εξετάσεις.

14 ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ
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Αποτελέσµατα πρώτης στατιστικής µελέτης
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Mean Rank Scores in written exams:

2002-2004 :  5,25

2005           : 5,96

Mean Rank Scores in written exams (2005):

Students did the e-course :  5,96

Students did not do the e-course :  5,25



Αποτελέσµατα δεύτερης στατιστικής µελέτης

Mean Rank Scores in written exams:

Did e-course          Did not do e-course

2005-2008 5,75 5,03

Mean Rank Scores in written exams:Mean Rank Scores in written exams:
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2005-2008 5,75 5,03

2005 5,96 5,25

2006 5,93 5,10

2007 5,64 4,82

2008 5,47 4,78

20052005--2008        5,752008        5,75

20022002--2004        5,252004        5,25

2005                 5,96 (highest)          2005                 5,96 (highest)          

2003                 4,70 (lowest)2003                 4,70 (lowest)



Η Αγγλική Τεχνική Ορολογία σήµερα

� Νέο εκπαιδευτικό προσωπικό  στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών µε καθεστώς 

εξαµηνιαίων συµβάσεων. εξαµηνιαίων συµβάσεων. 

� Το µάθηµα της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας σήµερα εστιάζει 

περισσότερο στην Ακαδηµαϊκή Γραφή.

� Κατά την διάρκεια του παραδοσιακού µαθήµατος στην αίθουσα γίνονται 

εργασίες από οµάδες φοιτητών που διορθώνονται  κατά την ώρα του 

µαθήµατος µε γενικό τρόπο.

� Στα προσεχή σχέδια είναι η ανάρτηση όλων των εργασιών των φοιτητών  

στον διαδικτυακό τόπο τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Η/Υ για εύκολη 
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στον διαδικτυακό τόπο τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Η/Υ για εύκολη 

πρόσβαση και µελέτη.

ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ
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Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό

� Το Κέντρο Η/Υ σε συνεργασία µε ειδικούς έχει αναπτύξει ηλεκτρονικό

εκπαιδευτικό υλικό εκµάθησης εξειδικευµένων λογισµικών πουεκπαιδευτικό υλικό εκµάθησης εξειδικευµένων λογισµικών που

αναφέρονται κυρίως σε εφαρµογές Μηχανικών. 

� Το ηλεκτρονικό αυτό υλικό έχει σκοπό να προϊδεάσει αυτούς που 

πρόκειται να ασχοληθούν µε τα συγκεκριµένα πακέτα δίνοντας τους 

κάποιες βασικές γνώσεις που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν για τη 

χρήση τους.

� Ένα παράδειγµα είναι το εκπαιδετικό υλικό για το MSC Patran που 

προσοµοιώνει τη λειτουργία του συγκεκριµένου λογισµικού πακέτου και 
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προσοµοιώνει τη λειτουργία του συγκεκριµένου λογισµικού πακέτου και 

επιτρέπει την αλληλεπίδραση του εκπαιδευόµενου µε το εκπαιδευτικό 

υλικό.
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Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό για το MSC Patran
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Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για την R

� Πρόσφατα έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Η/Υ ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό

υλικό εκµάθησης της γλώσσας προγραµµατισµού R ανοιχτού κώδικα υλικό εκµάθησης της γλώσσας προγραµµατισµού R ανοιχτού κώδικα 

που χρησιµοποιείται για στατιστικούς υπολογισµούς  και δηµιουργία  

γραφικών. 

� Το ηλεκτρονικό αυτό υλικό έχει την µορφή ηλεκτρονικού µαθήµατος και 

αποτελείται από 8 παρουσιάσεις που έχουν δηµιουργηθεί µε Reveal.

� Περιέχει ανάλυση των βασικών εννοιών της R µε πολλά παραδείγµατα 

κώδικα καθώς και κάποιων βασικών εννοιών της στατιστικής µε 

παραδείγµατα χρήσης της R.
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παραδείγµατα χρήσης της R.

� Το συγκεκριµένο  υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αυτόνοµη µάθηση 

αλλά χρησιµοποείται και κατά την διαρκεία hands-on σεµιναρίου για την 

γλώσσα R που παραθέτει περιοδικά το Κέντρο Η/Υ στα µέλη της 

Πολυτεχνειακής  κοινότητας. 

ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ
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Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για την R

Με το συγκεκριµένο  εκπαιδευτικό υλικό  οι εκπαιδευόµενοι :

Εξοικειώνονται µε την γλώσσα R� Εξοικειώνονται µε την γλώσσα R

� Μαθαίνουν να διαχειρίζονται επαρκώς τα προς ανάλυση δεδοµένα

� Μαθαίνουν να εκπονούν περιγραφικά στατιστικά, µονοµετάβλητες 

στατιστικές αναλύσεις καθώς και µέρος διµετάβλητων στατιστικών 

αναλύσεων 

� Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν επαρκώς την επαγωγική µέθοδο (έλεγχο 

υποθέσεων). 
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υποθέσεων). 

� Εξοικειώνονται µε την δηµιουργία γραφικών µε την R
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Ηλεκτρονικό µάθηµα για την R
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Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για την R

Στα µελλοντικά σχέδια  είναι :

Η δηµιουργία τεστ κατανόησης της ύλης ανά ενότητα� Η δηµιουργία τεστ κατανόησης της ύλης ανά ενότητα

� Τεστ µε αυτόµατη διόρθωση κώδικα

� ∆ηµιουργία µιας επιπλεόν ενότητας που θα περιέχει την ολοκληρωµένη 

στατιστική ανάλυση µε τη χρήση της R ενός πραγµατικού παραδείγµατος 

δεδοµένων από την αρχή έως το τέλος.
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∆ιαδικτυακός τόπος Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Η/Υ του Ε.Μ.Π.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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