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EduOER Portal

Το eduOER είναι μία υπηρεσία του GÉANT, η οποία κάνει εύκολη 
την αναζήτηση και την εύρεση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων 
(Open multimedia learning resources) σε πολλαπλά εκπαιδευτικά 
ψηφιακά αποθετήρια. Μια αναζήτηση στο eduOER ισοδυναμεί με 
μία αναζήτηση σε περιπου 60 εκπαιδευτικά αποθετήρια, τα οποία 
διαθέτουν πανω απο 60.000 ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Το eduOER είναι μία διαδικτυακή πύλη, ένας συγκεντρωτικός 
κόμβος μεταδεδομένων ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (Open 
Educational Resource – OER). 

Ψηφιακά αποθετήρια οποιουδήποτε μεγέθους και οποιουδήποτε 
επιπέδου ωριμότητας είναι ευπρόσδεκτα να προσφέρουν 
μεταδεδομένα στο κόμβο eduOER και να ανταλλάξουν ανοιχτά 
πληροφορίες σχετικά με το διαθέσιμο υλικό τους προς όφελος της 
εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το eduOER επισκεφθείτε τη 
σελίδα: https://eduoer.up2university.eu/

https://eduoer.up2university.eu/


Ενδεικτικά Αποθετήρια

MIT (~1448 videos)

Khan Academy (~9047 videos)

Open UK (~1297 videos)

Yale University (~254 videos)

NASA (~896 videos)

TED (~949 videos)

DEUTSCHE WELLE (~347 videos)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ

• Greek National 

Aggregator of 

Educational Content 
(~742 videos)

• KALLIPOS (~331 videos)



ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ OER’S

Tίτλος

Περιγραφή

Λέξεις-Κλειδιά

Διάρκεια Βίντεο

Ημερομηνία Δημιουργίας

Συντελεστές

Αποθετήριο Προέλευσης

Γλώσσα

Θεματική Περιοχή



Ανάλυση του περιεχομένου

Γλώσσα
Ελληνικά (1077)

Αγγλικά (21375)

Ισπανικά (37881)

Γαλλικά (2108)

Γερμανικά (270)

Πορτογαλικά (425)

….

Θεματική Περιοχή
Μαθηματικά (3481)

Τέχνη και Αρχιτεκτονική (2603)

Υγεία και Ιατρική (1837)

Ιστορία (408)

Ψυχολογία και Κοινωνικές Επιστήμες 
(357) 

….



Αναζήτηση OERs



To eduOER στο Moodle

Το εργαλείο eduOER έχει ενσωματωθεί στην πλατφόρμα Up2U Moodle

και παρέχει άμεση πρόσβαση στην υπηρεσία eduOER. Στην 

εκπαιδευτική πλατφόρμα Up2U Moodle, χρήστες με ρόλο 

εκπαιδευτικού/δημιουργού περιεχομένου μπορούν εύκολα να 

αναζητήσουν και να επιλέξουν αρχεία πολυμεσικού περιεχομένου 

(audio/video) προκειμένου να τα ενσωματώσουν στα μαθήματά τους.



Ενσωμάτωση Βίντεο στο Moodle

1) Επιλέγετε “Add an Activity or Resource”



Ενσωμάτωση Βίντεο στο Moodle

2) Επιλέγετε “Page” (Resource) και πατατε “Add”



Ενσωμάτωση Βίντεο στο Moodle

3) Επιλογή του εικονιδίου eduOER (στο Πεδίο Page Content)



Ενσωμάτωση Βίντεο στο Moodle

4) Αναζήτηση του βίντεο που θέλουμε να εισάγουμε και επιλογή του



Ενσωμάτωση Βίντεο στο Moodle

5) Αποθήκευση του νέου Resource που δημιουργήσαμε (Save and 
Display)



Up2U DSpace

O στόχος της υπηρεσίας "UP2U repository service" είναι να 
επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν μαθησιακά αντικείμενα 
εμπλουτισμένα με μεταδεδομένα ώστε να είναι αναζητήσιμα και 
διαθέσιμα στους χρήστες.

Το DSpace είναι ένα λογισμικό που επιλέγεται από ακαδημαϊκούς, 
μη κερδοσκοπικούς και εμπορικούς οργανισμούς με σκοπό την
δημιουργία “ανοικτών” ψηφιακών αποθετηρίων. Διατηρεί και 
επιτρέπει την εύκολη, ανοιχτή πρόσβαση σε όλους τους τύπους 
ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, 
εικόνων, κινούμενων εικόνων, αρχείων mpeg και συνόλων 
δεδομένων, πλήρως συμβατά με τα διεθνή πρότυπα ανοικτών 
μεταδεδομένων.

https://repo.test.up2university.eu/

https://repo.test.up2university.eu/


Χρήση του DSpace μέσα από το 
Moodle

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος 
ένα μαθησιακό αντικείμενο που 
έφτιαξε και έχει αποθηκευμένο 
στον υπολογιστή του πρέπει 
πρώτα να το “ανεβασει”:

1) Επιλoγή “Add an Activity 
or resource -> URL”



Χρήση του DSpace μέσα από το 
Moodle

2) Επιλέγετε “Choose a link…” 



Χρήση του DSpace μέσα από το 
Moodle

3) Συμπληρώνετε υποχρεωτικά όλα τα πεδία, επιλέγετε “Send a 
file” και πατάτε “Next”.



Χρήση του DSpace μέσα από το 
Moodle

4) Βρίσκετε το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε, συμπληρώνετε το 
πεδίο “Save as” και έπειτα επιλέγετε “Upload this file”



Χρήση του DSpace μέσα από το 
Moodle

5) Συμπληρώνετε τα υπόλοιπα πεδία και αποθηκεύετε (Save and 
display) το resource που μόλις φτιάξατε.



CERNBox

To CERNBox είναι ένα μέσο αποθήκευσης στο cloud. Οι χρήστες
μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους μέσα από 
μία διεπαφή στο διαδίκτυο, να τα συγχρονίζουν με το CERNBox 
Client στον υπολογιστή τους, και να τα διαμοιράζουν με άλλους 
χρήστες. 

https://cernbox.up2university.eu/cernbox/

https://cernbox.up2university.eu/cernbox/


Χώρος Εργασίας CERNBox



Βασικές Λειτουργίες CERNBox

Προσθήκη Αρχείου/ 

Δημιουργία Φακέλου

Διαμοιρασμός 

Αρχείου/ Φακέλου
Δημιουργία 

Δημόσιου 

Συνδέσμου



Πνευματικά Δικαιώματα και Άδειες
https://creativecommons.org/licenses/?lang=en

Αναφορά Δημιουργού 
CC BY

Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να διανέμουν, να 
αναμειγνύουν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, ακόμη 
και εμπορικά, αρκεί να σας πιστώνουν για την αρχική δημιουργία. 
Αυτή είναι η πιο χαλαρή από όλες τις άδειες που προσφέρονται. 
Συστήνεται για τη μέγιστη διάδοση και χρήση του αδειοδοτούμενου 
υλικού. 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=en


Πνευματικά Δικαιώματα και Άδειες

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 
CC BY-SA (Attribution-ShareAlike )

Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να αναμειγνύουν, να 
τροποποιούν, και να δημιουργούν πάνω στο έργο σας, ακόμη και 
για εμπορικούς σκοπούς, αρκεί να σας αποδίδουν την 
αναγνώριση/ credit, και να υπαγάγουν τις νέες τους δημιουργίες 
υπό τους ίδιους όρους. Αυτή η άδεια συγκρίνεται συχνά με τις 
άδειες "copyleft" του ελεύθερου και ανοικτού κώδικα λογισμικού. 
Όλα τα νέα έργα που βασίζονται στο δικό σας, θα φέρουν την ίδια 
άδεια, οπότε και τα οποιαδήποτε παράγωγα θα επιτρέπουν και την 
εμπορική χρήση. Αυτή είναι η άδεια που χρησιοποιείται από την 
Wikipedia, και συστήνεται για υλικό που θα επωφεληθεί από την 
ενσωμάτωση περιεχομένου από την Wikipedia και από άλλα έργα 
με παρόμοια άδεια. 



Πνευματικά Δικαιώματα και Άδειες

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 
CC BY-NC (Attribution-NonCommercial )

Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να διανέμουν, να 
αναμειγνύουν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, κατά 
μη-εμπορικό τρόπο, και παρόλο που τα νέα τους έργα θα πρέπει 
επίσης να σας αποδίδουν αναγνώριση και να είναι μη-εμπορικά, 
δεν οφείλουν να υπαγάγουν τα παράγωγα έργα τους στους ίδιους 
όρους. 



Πνευματικά Δικαιώματα και Άδειες

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα 
Έργα 
CC BY-NC-ND (Attribution-NonCommercial-NoDerivs )

Αυτή η άδεια είναι η πιο περιοριστική από τις έξι κύριες άδειες μας, 
επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν τα έργα σας 
και να τα μοιράζονται με άλλους, αρκεί να σας αποδίδουν 
αναγνώριση/ credit, αλλά δεν μπορούν να τα αλλάξουν κατά 
κανέναν τρόπο, ή να τα χρησιμοποιήσουν εμπορικά. 



Πνευματικά Δικαιώματα και Άδειες

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια 
Διανομή 
CC BY-NC-SA (Attribution-NonCommercial-ShareAlike )

Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να αναμειγνύουν, να 
τροποποιούν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, κατά 
μη-εμπορικό τρόπο, αρκεί να σας πιστώνουν για την αρχική 
δημιουργία κι να υπαγάγουν τις νέες τους δημιουργίες υπό τους 
ίδιους όρους. 



Video Tutorials

Πως να αποθηκεύσετε στο DSpace μέσα από το Moodle:

https://eduoer.up2university.eu/video/5c8b5fffe11a283b5a8b4567

Πως να χρησιμοποιήσετε αντικείμενα από το DSpace στο Moodle

https://eduoer.up2university.eu/video/5c532880e11a28da388b4567

Πως να ενσωματώσετε βίντεο από το eduOER στο Moodle

https://eduoer.up2university.eu/video/5ca5c20be11a2836578b4567

https://eduoer.up2university.eu/video/5c8b5fffe11a283b5a8b4567
https://eduoer.up2university.eu/video/5c532880e11a28da388b4567
https://eduoer.up2university.eu/video/5ca5c20be11a2836578b4567


Επιπλέον Σημειώσεις- Περιορισμοί

DSpace

512 MB μέγιστο όριο μεγέθους αρχείου

CernBOX

9GB συνολική χωρητικότητα ανά χρήστη



Τύποι αρχείων που υποστηρίζει
το DSpace (1/2)



Τύποι αρχείων που υποστηρίζει
το DSpace (2/2)


