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Συνοπτική περιγραφή:
Η πανδημία COVID 19 άλλαξε ραγδαία το τοπίο της εκπαίδευσης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η ανάγκη
για άμεση μετάβαση σε εξ αποστάσεως διδασκαλία ώστε να αποφευχθεί η απώλεια ακαδημαϊκών εξαμήνων ήταν
επιτακτική. Το ΑΠΘ αντέδρασε άμεσα και από τον Μάρτιο του 2020 υποστηρίζει διαρκώς, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη συνεχή ενίσχυσή του, το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό έργο των διδασκόντων του. Μέσα από έναν συνδυασμό προμηθειών που θα καλύψουν τόσο οριζόντιες ανάγκες του Ιδρύματος όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες στο επίπεδο των Τμημάτων του, θα πραγματοποιηθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την υποστήριξη του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων του ΑΠΘ. Το σύνολο των προτεινόμενων προμηθειών ενισχύει το εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικό έργο των διδασκόντων με στόχο όχι μόνο την μη απώλεια ακαδημαϊκών εξαμήνων αλλά
και την ταυτόχρονη ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και διδασκαλίας με την αποτελεσματική
υιοθέτηση νέων μορφών εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι το ΑΠΘ είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που
καλύπτει τόσα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη συμβολή των Τμημάτων του
(μέσα από τη διενέργεια ηλεκτρονικής έρευνας στην οποία οι Πρόεδροι των Τμημάτων κατέγραψαν πρόσθετες ανάγκες τους) στον σχεδιασμό του έργου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε
Τμήματος.
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές διαδικασίας. Ενδεικτικά, προγραμματίζεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών για την
κάλυψη των αναγκών τόσο του ιδρύματος όσο και των διδασκόντων:
- 2.500 αδειών χρήσης εργαλείου σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
- 10 αδειών λογισμικού απομακρυσμένης Διαχείρισης Desktop Management
- 2 εξυπηρετητών για την υποστήριξη εξ αποστάσεως πρόσβασης σε λογισμικά κεντρικής διαχείρισης μέσω
απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας
- 167 tablets διαφόρων τύπων
- 40 φορητών υπολογιστών διαφόρων τύπων
- 296 ψηφιακών γραφίδων διαφόρων τύπων
- 375 ακουστικών διαφόρων τύπων
- 392 web cameras διαφόρων τύπων
- 35 εκπαιδευτικών καμερών εγγραφών
- Εξοπλισμού κεντρικής υπηρεσίας καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης μαθημάτων (φορητές βιντεοκάμερες,
Video Grabbers, μνήμες καμερών, υπολογιστικός εξοπλισμός (parts) για θέσεις εργασίας επεξεργασίας βίντεο 4K
και 3D γραφικών)
- Φορητού εξοπλισμού για πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διαλέξεων από αίθουσες διδασκαλίας
- Λοιπού εξοπλισμού και περιφερειακών Η/Υ (οθόνες, ηχεία, μικρόφωνα, αποθηκευτικοί δίσκοι)

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 613.500,00€ (κωδικός ενάριθμου:
2021ΣΕ34510014).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ).

