
6ξ Παμαορακειακό Μαθηςικό Σσμέδοιξ 

Σε έμαμ κόρμξ πξσ αλλάζει: 

Τξ δικαίχμα ρςημ εκπαίδεσρη 

και η εκπαίδεσρη ρςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα 

Τίτλος εργασίας: Μαζικά Αμξικςά Διαδικςσακά Μαθήμαςα (MOOC).   

Μελέςη πεοίπςχρηπ: Mathesis (Κέμςοξ Αμξικςώμ Διαδικςσακώμ Μαθημάςχμ 

ςχμ Παμεπιρςημιακώμ Εκδόρεχμ Κοήςηπ) 
 

Ονόματα μαθητών: Γεώογιξπ Δημξύδηπ, Εσρςοάςιξπ Καοξύληπ,  

  Ζήρηπ Κξλσμπιώςηπ, Αμαρςάριξπ-Φξίβξπ Κξμμημόπ,  

  Μάοκξπ Κξρμίδηπ, Νικήςαπ Παπαδόπξσλξπ,   

  Κχμρςαμςίμξπ Πασλίδηπ, Ελεσθεοία Τριοαμίδξσ,  

 Κχμρςαμςίμα Χοιρςξδξσλίδξσ, Παμαγιώςηπ-Παύλξπ Σιμυά,  

 Αγγελική Τοαςρέλα, Χοιρςίμα-Αλενάμδοα Τριτόοη, Αμδοέαπ Φαςερίδηπ 

Υπεφθυνοι καθηγητές: Νικόλαοσ Καβαρδίνασ, Βαςίλειοσ Ι. Τεμπερεκίδησ, Κωνςταντίνοσ Χρυςοβζργησ 



ΟΡΙΜΟ - ΓΔΝΙΚΑ 

MOOC: Massive (Μαζικά) 

           Οpen (Ελεύθεοα/Αμξικςά) 

           Online (Διαδικςσακά) 

           Courses (Μαθήμαςα) 
   

Ο όοξπ MOOC εμταμίζεςαι ςξ 2008 και έυει ςιπ  

οίζεπ ςξσ ρςξ κίμημα ςηπ αμξικςήπ εκπαίδεσρηπ  

(Open Education Movement) 



ΒΑΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ 

• edX 

• Coursera 

• Udacity  

Άλλξι πάοξυξι: η Udemy, η P2Pu και η KhanAcademy 



MATHESIS 

Τξ Κέμςοξ Αμξικςώμ Διαδικςσακώμ Μαθημάςχμ  

Mathesis,  

ιδούθηκε ςξ 2015 χπ έμα ιδιαίςεοξ ςμήμα  

ςχμ Παμεπιρςημιακώμ Εκδόρεχμ Κοήςηπ (ΠΕΚ)   

με δχοεά από ςξ  

Ίδοσμα Σςαύοξπ Νιάουξπ. 



MATHESIS 

Σςόυξπ ςξσ Mathesis είμαι μα λειςξσογήρει  

χπ εθμικό κέμςοξ  

διαδικςσακήπ εκπαίδεσρηπ  

με ρσμεογαζόμεμξσπ παμεπιρςημιακξύπ  

από όλη ςημ Ελλάδα. 

Ποξρτέοει 17 μαθήμαςα &  

ρύμςξμα θα ποξρτέοει και άλλα 5! 



Κάθε μάθημα απξςελείςαι από: 

• Υλικό μαθήμαςξπ (βιμςεξδιαλένειπ μέυοι 15 λεπςά) 

• Σημειώρειπ pdf  

• Χώοξ ρσζήςηρηπ 

• Τερς ανιξλόγηρηπ 

• Χώοξ ποξόδξσ 

• Χώοξ αμακξιμώρεχμ 

MATHESIS 



MATHESIS 

• 20000 πιρςξπξιηςικά (30000 ςξμ Ιξύμιξ ςξσ 2018) 

 

• 59% γσμαίκεπ, 41% άμςοεπ 

 

• 33% εκπαιδεσςικξί 

 

• 14% τξιςηςέπ/μαθηςέπ 

 

 

 

 

 

 

 

Πξρξρςό λήφηπ πιρςξπξιηςικξύ 60%! 



• Ποξρβάριμα από όλξσπ 

• Υπεομίκηρη δσρκξλιώμ (γλώρρα, διατξοεςικά 

 εκπαιδεσςικά επίπεδα…) 

• Ποξραομόριμξπ υοόμξπ παοακξλξύθηρηπ ρςξ 

ποόγοαμμα ςχμ τξιςηςώμ 

• Οι υώοξι ρσζήςηρηπ μαπ τέομξσμ κξμςά ρε 

αμθοώπξσπ με παοόμξια εμδιατέοξμςα 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ MOOC 



ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ MOOC 

• Αδσμαμία ελέγυξσ ςχμ ρςξιυείχμ ςχμ τξιςηςώμ 

 

• Οι υώοξι ρσζήςηρηπ καςακλύζξμςαι από εοχςήρειπ  

 ακσοώμξμςαπ ςξμ ρκξπό ςηπ δημιξσογίαπ ςξσπ 

 

• Υφηλό πξρξρςό εγκαςάληφηπ ςξσ μαθήμαςξπ 

 

• Αμηρσυία, πχπ ποξρχπικά ρςξιυεία θα  

 υοηριμξπξιηθξύμ χπ ποξπ πώληρη σλικξύ  

 ρε εογξδόςεπ και εςαιοείεπ 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Τξ μέλλξμ ςχμ MOOC εναοςάςαι από ςημ πξιόςηςά 

ςξσπ γιαςί: 

 

• Μόμξ η σφηλή πξιόςηςα είμαι ρσμβαςή με ςημ 

εσγέμεια πξσ εμπεοιέυει η έμμξια ςξσ δχοεάμ, η 

έμμξια ςξσ δώοξσ 

 

• Η ενίρχρη ςχμ εσκαιοιώμ ρςη μάθηρη είμαι από 

ςξσπ εσγεμέρςεοξσπ ρςόυξσπ πξσ ανίζει μα 

σπηοεςεί καμείπ 
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