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Περίληψη
Η ηλεκτρονική εκπαίδευση αποτελεί μία από τις σύγχρονες μορφές 
εκπαίδευσης. Υλοποιείται κυρίως μέσω Διαδικτύου, μεταφέροντας σύγχρονα 
ή ασύγχρονα το μαθησιακό υλικό, ενώ πολλές φορές υποκαθιστά πλήρως 
και τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Στόχος της παρούσας 
πτυχιακής εργασίας είναι να αναλυθούν τα επιχειρηματικά μοντέλα, που 
εφαρμόζονται διεθνώς στα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η 
ανάλυση συνοδεύεται και από παράθεση ενδεικτικών περιπτώσεων 
ανάλυσης. Παράλληλα, περιγράφονται οι τεχνολογικές προδιαγραφές (υλικό 
και λογισμικό) και τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται στα προγράμματα 
μαθημάτων που παρέχονται μέσω Διαδικτύου. Τέλος, επιχειρείται να 
ερευνηθεί η εφαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων στα δεδομένα της 
ελληνικής πραγματικότητας.

Abstract
E-learning is one of the modern forms of education. It takes place mostly via 
Internet, delivering sychronous or asychronous the learning material, while 
many times substitutes the traditional, educational procedures completely. 
This thesis is designed to analyze the business models, that are used 
internationally in electronic learning. For each business model there is a 
relative case study. Additionally, the technical requirements (hardware, 

software) of e-learning applications and the criteria for evaluating online 
courses are being described. Finally, the use of the international business 
models in greek e-learning platforms is examined deeply.
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1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο κάθε κοινωνίας. Ανάλογα με τις ανάγκες 
κάθε εποχής, τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα δεδομένα που επικρατούν, 
παρατηρούμε και την αντίστοιχη προσαρμογή στην παρεχόμενη 
εκπαίδευση. Στις εποχές όπου οι αποστάσεις ήταν απαγορευτικές για τις 
μετακινήσεις των ανθρώπων, η εκπαίδευση περιοριζόταν σε στενά 
γεωγραφικά όρια, τα οποία περικλείανε τόσο την κατοικία του εκπαιδευτή, 
όσο και των εκπαιδευόμενων. Αργότερα, στη βιομηχανική εποχή, 
εξαλείφοντας τις αποστάσεις με τη χρήση των διάφορων μεταφορικών 
μέσων, παρατηρούμε μετακινήσεις των εκπαιδευτών από τον ένα τόπο στον 
άλλο, με σκοπό τη μετάδοση της γνώσης. Σήμερα, στην εποχή της 
πληροφορικής επανάστασης, η εξάπλωση της γνώσης δεν απαιτεί καν την 
μετακίνηση των εκπαιδευόμενων και του εκπαιδευτή. Αρκεί η ύπαρξη καλά 
εξοπλισμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή και η διάθεση για απόκτηση 
γνώσης.

1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η αναζήτηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για τις σύγχρονες μορφές 
εκπαίδευσης, είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν διάφοροι ορισμοί, που 
πολύ συχνά ο ένας αποτελεί διεύρυνση του άλλου Όπως φαίνεται στην 
εικόνα 1.1.1,

Ανοιχτή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση

Αμεση Μάθηση

Μάθηση βασιζόμενη 
στον υπολογιστή

Εικόνα 1.1.1: Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης,πηγή: WRHAMBRECHT+CO, 2000
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ο όρος ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning) δεν αποτελεί μία ξεχωριστή 
κατηγορία εκπαίδευσης, η οποία δημιουργήθηκε με την εξάπλωση των 
υπολογιστών. Στην ουσία αποτελεί μία μορφή της ανοιχτής εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Παρατηρώντας λοιπόν κάποιος την ιεραρχία των σύγχρονων 
μορφών εκπαίδευσης θα έβλεπε σαν ευρύτερη κατηγορία την ανοιχτή εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning), μετά ακολουθεί η ηλεκτρονική 
εκπαίδευση (e-learning), και τέλος η απευθείας μάθηση (online learning) και 
η βασιζόμενη στον υπολογιστή μάθηση (computer-based learning).

Για την έννοια της ανοιχτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν διατυπωθεί 
διάφοροι ορισμοί. Στο σημείο αυτό θα έπρεπε ίσως να παρατηρηθεί ότι 
υπάρχει διαφορά μεταξύ της μάθησης εξ αποστάσεως (distance learning) 
και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance education). Στην πρώτη το 

επίκεντρο είναι ο εκπαιδευόμενος, ενώ στη δεύτερη ο εκπαιδευτής. «Οι 
πληροφορίες που παρέχει το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ο εκπαιδευτής στους 
εκπαιδευόμενους χαρακτηρίζονται ως εκπαίδευση ή διδασκαλία εξ 
αποστάσεως. Η εκπαίδευση ή διδασκαλία εξ αποστάσεως (Distance 
Education) έχει ως επίκεντρο τον εκπαιδευτή και τις πληροφορίες που 
παρέχει. Το αποτέλεσμά της είναι η μάθηση εξ αποστάσεως Distance 
Learning.«(Steiner, V., 1995).

Στην παρούσα εργασία και οι δύο έννοιες χρησιμοποιούνται με το ίδιο 
νόημα, για να δηλώσουν μία ευρύτερη κατηγορία που περικλείει μέσα της 
την έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

S ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - DISTANCE 

LEARNING

Για την ανοιχτή εκπαίδευση συναντάμε τους ακόλουθους ορισμούς:

"Η σύνδεση μέσω της τεχνολογίας καθηγητή και μαθητών σε πολλές 
γεωγραφικές περιοχές με δυνατότητες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας." 
(Bingham, J., Davis, Τ., & Moore, C., 1996)

Ή εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. 

Κ-12 (δημοτικά σχολεία και γυμνάσια των Η.Π.Α.), ανώτερη εκπαίδευση, 

διαρκής εκπαίδευση, κατάρτιση εργαζομένων μέσα από συνεργασία, 

κατάρτιση των εργαζομένων στις υπηρεσίες του στρατού και της 

κυβέρνησης, δια βίου εκπαίδευση." (Bingham, J., Dovis, Τ., & Moore, C., 
1996)

Ί
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Ή Ανοιχτή Εκπαίδευση (Distance - Learning) περιλαμβάνει όλα τα είδη 
εκπαίδευσης, όταν ο εκπαιδευόμενος απέχει από τον εκπαιδευτή (χώρος, 
χρόνος ή και τα δύο). Περιλαμβάνει το e-learning αλλά και άλλες μορφές 
(π.χ. μέσω κλασσικής αλληλογραφίας)."
(Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 2002)

✓ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - E-LEARNING

Μερικοί αντιπροσωπευτικοί ορισμοί της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι οι 
ακόλουθοι:

“Η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που υλοποιείται μέσω 
Διαδικτύου. Τα στοιχεία της είναι η μεταφορά περιεχομένου σε πολλαπλές 
μορφές, η διαχείριση της μαθησιακής εμπειρίας και μία διασυνδεμένη 
κοινότητα εκπαιδευόμενων, κατασκευαστών εκπαιδευτικού περιεχομένου και 
εκπαιδευτών. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση παρέχει γρηγορότερη μάθηση σε 
μειωμένο κόστος, αυξημένη πρόσβαση σε μάθηση και μερίδιο ευθύνης για 
όλους τους συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία."
(Cisco Systems, 2001).

“Η ηλεκτρονική εκπαίδευση καλύπτει ένα ευρύ σύνολο εφαρμογών και 
διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της βασισμένης σε υπολογιστή 
μάθησης, της βασισμένης στο WEB εκμάθησης, των εικονικών τάξεων, και 
της ψηφιακής συνεργασίας.” (Urdan, Τ. & Weggen, C., 2000)

^ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ - ONLINE LEARNING

"Η μάθηση σε απευθείας σύνδεση (online learning) αποτελεί απλά ένα 
κομμάτι της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και περιγράφει τη μάθηση διαμέσου 
του Διαδικτύου, σε ενδοεπιχειρησιακά και εξωεπιχειρησιακά δίκτυα.” (Urdan, 
Τ. & Weggen, C., 2000)

“Η απευθείας μάθηση είναι η μάθηση που παρέχεται μέσω των τεχνολογιών 
του παγκόσμιου ιστού και του Διαδικτύου.” (Kaplan-Leiserson, Ε., 2002)

“Μάθηση σε απευθείας σύνδεση, είναι η εκπαίδευση που σαν πλατφόρμα 

χρησιμοποιεί τα δίκτυα (Internet, Intranet, Extranet etc). Αποτελεί μέρος του 

e- learning και εξαπλώνεται ταχέως." (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 2002)

^ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ - COMPUTER-BASED LEARNING

"Μία διαλογική εκπαιδευτική προσέγγιση, στην οποία ο υπολογιστής, 

παίρνοντας τη θέση ενός εκπαιδευτικού, παρέχει στο σπουδαστή μία σειρά
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ερεθισμάτων, που κυμαίνονται από ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν 
ως επιλογές ή αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Ο υπολογιστής παρέχει 
έπειτα την κατάλληλη ανατροφοδότηση που βασίζεται στην απάντηση του 
σπουδαστή. "(Politechnica, 2001)

Ή μάθηση μέσω υπολογιστή, είναι ο προάγγελος της ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης. Πρόκειται για εκπαίδευση που βασίζεται στην τεχνολογία των 
Η/Υ και αναπτύχθηκε πριν την εμφάνιση του Διαδικτύου. Έχει απλοϊκή 
μορφή (σε σύγκριση με τα σημερινά συστήματα). Κατά κύριο λόγο αφορά 
την αυτοεκπαίδευση (self - paced εκπαίδευση).”
(Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 2002)

✓ ΑΝΑΜΕΜΙΓΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - BLENDED LEARNING

Θα ήταν καλό να αναφερθεί και μία ακόμα μορφή εκπαίδευσης, η 
ονομαζόμενη αναμεμιγμένη εκπαίδευση (blended learning), η οποία έρχεται 
να καλύψει τα κενά κοινωνικής επαφής που δημιουργούνται από την 
ηλεκτρονική εκπαίδευση.

“Συγκεκριμένα, ως αναμεμιγμένη εκπαίδευση ορίζεται η εκπαίδευση που 
συνδυάζει διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών τάξεων, της ζωντανής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και της 
εκπαίδευσης σε εξατομικευμένο ρυθμό.”
(Kaplan-Leiserson, Ε., 2002)

“Η αναμεμιγμένη εκπαίδευση είναι ένας καινούργιος όρος στο πεδίο της 

εκπαίδευσης, αλλά η βασική του ιδέα εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες. 
Ουσιαστικά, ως αναμεμιγμένη εκπαίδευση ορίζεται η μέθοδος παροχής 

εκπαίδευσης από απόσταση (χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία, όπως 
τηλεόραση και Διαδίκτυο ή χαμηλή τεχνολογία, όπως τα φωνητικά 
μηνύματα), συνδυασμένη με την παραδοσιακή εκπαίδευση ή κατάρτιση.” 
(Smith, J., 2001)

^ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ - BUSINESS MODELS

Επειδή στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν τα 

επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, χρήσιμο θα ήταν να 

δοθούν αντιπροσωπευτικά και κάποιοι ορισμοί για την έννοια της 
επιχειρηματικού μοντέλου.

“Επιχειρηματικό μοντέλο είναι η μέθοδος των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης, μέσω των οποίων μπορεί να διατηρηθεί
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που σημαίνει να παράγει κέρδος. Το επιχειρηματικό μοντέλο αναλύει 
λεπτομερώς πώς δημιουργεί το κέρδος της μία επιχείρηση, προσδιορίζοντας 
τη θέση της στην αλυσίδα αξιών." (Rappa, Μ., 1998)

“Ένα επιχειρηματικό μοντέλο είναι η περιγραφή της ποιότητας των 
υπηρεσιών ή των προϊόντων που μία επιχείρηση προσφέρει στους πελάτες 
της, η αρχιτεκτονική δομή της επιχείρησης και το δίκτυο των συνεργατών 
της, με τους οποίους δημιουργεί, διαχειρίζεται και μεταφέρει την 
προαναφερόμενη ποιότητα υπηρεσιών, με σκοπό να παράγει κέρδος και 
ένα σταθερό εισόδημα.” (Osterwalder, A. & Pigneur, Υ., 2002)
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1.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.2.1 ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ

Στην εποχή της πληροφορίας η μορφή της εκπαίδευσης που θα κατάφερνε 
να φέρει την κατάλληλη πληροφορία στους κατάλληλους ανθρώπους, την 
κατάλληλη στιγμή ακούγεται ως η ιδανική περίπτωση. Σε όλες τις 
αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες ο αριθμός των υπαλλήλων που 

διαχειρίζονται τη «γνώση» αυξάνεται συνεχώς, ενώ το ποσοστό είναι 
διπλάσιο από αυτό των χειρονακτικών εργατών.

Εκτός από τη μεγάλη ποσότητα γνώσης και την παραγωγή νέας γνώσης με 
εκρηκτικό ρυθμό, παρατηρείται επίσης όλο και συχνότερα στην εποχή μας η 
επιθυμία για μόρφωση όλων των κοινωνικών τάξεων, αλλά και για δια βίου 
μάθηση. Είναι φανερό επομένως ότι οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες για την 
επικράτηση και την εξάπλωση της ανοιχτής εκπαίδευσης. Την εκπαιδευτική 

κατάσταση δηλαδή, στην οποία ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι 
βρίσκονται σε γεωγραφική ή χρονική απόσταση ή και τα δύο. Τα μαθήματα 
και η γνώση μεταφέρονται στις μακρινές τοποθεσίες μέσω σύγχρονων και 
ασύγχρονων μέσων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων της γραπτής 
αλληλογραφίας, του κειμένου, των κασετών βίντεο και ήχου, των cd-rom, 
των τηλεδιασκέψεων, της διαδραστικής τηλεόρασης και του Διαδικτύου.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που 
ικανοποιούν πολλές από τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Αρχικά 

εμφανίζεται γεωγραφικά και χρονικά ανεξάρτητη και έπειτα, ανάλογα με τον 
τρόπο εφαρμογής της, μπορεί να είναι προσωποποιημένη και 
αλληλεπιδραστική, διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή και άμεση.

Η ανοιχτή εκπαίδευση πρωτοξεκίνησε με τη γραπτή αλληλογραφία και 
σήμερα σχεδόν ολοκληρώνεται με την προσομοίωση του ταξικού 
περιβάλλοντος σε μία εικονική τάξη. Οι σειρές μαθημάτων αλληλογραφίας 
στενογραφίας που προσφέρθηκαν από τον Isaac Pittman το 1840 ήταν 
μεταξύ των πιο πρόωρων προσπαθειών εκπαίδευσης από απόσταση. Ο 

πρώτος κατάλογος μαθημάτων που περιελάμβανε μαθήματα 

αλληλογραφίας έγινε διαθέσιμος από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin το 

1892.(Grimes, G., 1993)

Αρχικά, πρωτοεμφανίστηκαν μη αλληλεπιδραστικά μέσα, τα οποία δεν 

επέτρειταν την ταυτόχρονη επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων.
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Μέσω αλληλογραφίας αποστελλόταν μόνο κείμενο και σημειώσεις και στη 
συνέχεια κασέτες ήχου και βίντεο που ενίσχυαν τη μάθηση. Το επόμενο 
στάδιο ήταν η εφαρμογή ανοιχτής εκπαίδευσης μέσω καναλιών της 

τηλεόρασης, όπου παρουσιαζόταν σεμινάρια και σειρές μαθημάτων. Τέλος, 
φτάνουμε στα σημερινά χρόνια και στη χρήση του Διαδικτύου για τη 
μετάδοση γνώσης. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση έχει τελειοποιηθεί και 
οριστικοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια, χρησιμοποιώντας σύγχρονες αρχές 
διδασκαλίας, με πολλά οφέλη για τους μαθητευόμενους. Το αποτέλεσμα 
που προκύπτει είναι κολέγια, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και οργανισμοί 
που διεθνώς προσφέρουν στους σπουδαστές τους πλήρως πιστοποιημένα 

πτυχία, σεμινάρια και προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης σε αφθονία.

Γενικά στην ιστορία της ανοιχτής εκπαίδευσης διακρίνουμε πέντε γενιές 
(Σχολή Αξιωματικών Έρευνας Πληροφορικής, 2001):

1. 1η Γενιά: 1800 Εκπαίδευση μέσω αλληλογραφίας

2. 2η Γενιά: 1900 Εισάγονται το ραδιόφωνο και τα τηλέφωνα

3. 3η Γενιά: Δεκαετία του 50. Κανάλια τηλεόρασης

4. 4η Γενιά: Δεκαετία του 70, cd-roms, συνδιασκέψεις μέσω 
δορυφόρων

5. 5η Γενιά: Η τρέχουσα γενιά. Δίκτυα υπολογιστών, Διαδίκτυο & 

Παγκόσμιος Ιστός.

Το κόστος επένδυσης σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι κυμαινόμενο με 
μειωτική τάση, καθώς προχωρούμε από γενιά σε γενιά. Στο ακόλουθο 
σχεδιάγραμμα, εικόνα 1.2.1.2, που προέρχεται από την εταιρεία συμβούλων 
SRI, διακρίνεται η κατανομή των μέσων που χρησιμοποιούνται σε κάθε 
γενιά σε μία καμπύλη κόστους.
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Εικόνα 1.2.1.2: Καμπύλη κόστους μορφών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

πηγή: εταιρεία συμβούλων SRI

Βέβαια, η καμπύλη αυτή στηρίζεται σε κάποια δεδομένα, όπως είναι το 
γεγονός ότι σε μία σύγχρονη επιχείρηση που είναι εξοπλισμένη με 
υπολογιστές, ήδη το κόστος αγοράς και σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο έχει 
καλυφθεί. Επομένως, δεν είναι περίεργο το συμπέρασμα ότι στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση που είναι βασισμένες στο Διαδίκτυο το κόστος 
είναι το χαμηλότερο, αφού εξαλείφεται οποιαδήποτε ανάγκη μετακίνησης, 
διαμονής και εξόδων του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων.

1.2.2 Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

Το περιβάλλον σε μία παραδοσιακή τάξη εστιάζει κυρίως στο διδάσκοντα- 
εκπαιδευτή, ο οποίος εμφανίζεται ως ο μοναδικός φορέας της γνώσης. Η 
μάθηση για τους σπουδαστές είναι κυρίως παθητική, αφού τα περιθώρια για 
καινοτομίες είναι μικρά. Τόσο το περιεχόμενο της διδασκαλίας είναι 
συγκεκριμένο, όσο και ο χώρος και ο χρόνος της διεξαγωγής της. Φυσικά, 
δεν αποκλείονται οι περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευτές επιχειρούν να 
δημιουργήσουν ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον, φιλικό και ευέλικτο προς 
τους σπουδαστές. Οι περιπτώσεις όμως αυτές είναι λίγες, αφού και οι 

περισσότεροι εκπαιδευτές παρασύρονται από τον τρόπο που αυτοί 
διδάχτηκαν τις γνώσεις τους και που ήταν διδασκαλοκεντρικός.

Η τεχνολογία αποτελεί βασικό συντελεστή και για την παραδοσιακή 

εκπαιδευτική διδασκαλία. Η ενίσχυση του μαθήματος με επίδειξη διαφανειών 

ή πολυμεσικών εφαρμογών ολοκληρώνει την απόκτηση γνώσης από τους
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μαθητές. Το μειονέκτημα όμως με την τεχνολογία στην παραδοσιακή τάξη 
είναι ότι περιορίζεται για χρήση κυρίως από τους εκπαιδευτές και δεν 
υπάρχει υποχρεωτική επαφή των μαθητών με την τεχνολογία (C.J De 
Santis, 2002).

Από παιδαγωγικής άποψης πολλοί εκπαιδευτές εμφανίζονται υπέρμαχοι της 
παραδοσιακής εκπαίδευσης, γιατί δεν πιστεύουν ότι η ηλεκτρονική 
εκπαίδευση μπορεί να επιλύσει υπάρχοντα εκπαιδευτικά και διδακτικά 
προβλήματα. Σύμφωνα με τον Brandt S., τέτοια προβλήματα είναι η διαρκώς 
μεταβαλλόμενη φύση της τεχνολογίας, η πολυπλοκότητα των δικτυακών 
συστημάτων, η έλλειψη της σταθερότητας στα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα και η περιορισμένη κατανόηση από εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους του κατά πόσο πρέπει να γνωρίζουν, ώστε να 
συμμετέχουν στην ηλεκτρονική εκπαίδευση με επιτυχία. Επίσης, ο Gallic. S 

υποστηρίζει ότι η από απόσταση εκπαίδευση τείνει να αποξενώσει τους 
συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, να μειώσει το ακαδημαϊκό 
επίπεδο και να υποτιμήσει τα πανεπιστημιακά πτυχία. (Μάρκελλος, Κ., κ.α, 
2001)

1.2.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση και ειδικότερα αυτή που υλοποιείται μέσω 
Διαδικτύου είναι διαφορετική σε πολλές απόψεις από την παραδοσιακή 
πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, αρχικά στον τρόπο που λαμβάνονται οι 
πληροφορίες και έπειτα στο πώς αλληλεπιδρούν οι εκπαιδευτές με τους 
σπουδαστές. Για πολλούς ανθρώπους που συμμετείχαν στη διαδικασία της 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αυτή αποτελεί τον ιδανικότερο τρόπο μάθησης, 
αφού υποστηρίζουν ότι μαθαίνουν περισσότερα και μπορούν να τα 
διατηρήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, έχει αποδειχθεί από 
έρευνες ότι η απόδοση των σπουδαστών δεν είναι η ίδια σε όλα τα 
περιβάλλοντα και αυτό είναι μερικώς δικαιολογημένο, αν αναλογιστούμε τις 
διαφορές στα μαθησιακά στυλ. Γενικότερα, ένας σπουδαστής ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυτοέλεγχο, τεχνογνωσία, 
αυτοπειθαρχία στην τήρηση ενός προγράμματος μελέτης, να είναι 
εξοικειωμένος στη γραπτή επικοινωνία και διατύπωση των αποριών του και 

να μην προσμένει αυξημένη κοινωνική αλληλεπίδραση από τους 
συμμετέχοντες.
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Κυρίαρχο ρόλο στην ηλεκτρονική εκπαίδευση κατέχει ο εκπαιδευόμενος. Οι 
περισσότερες πληροφορίες (σε μορφή ερωτήσεων ή σχολίων) συνήθως 
ρέουν από τους μαθητευόμενους στον εκπαιδευτή. Επιπλέον, δεδομένης της 
ευελιξίας που υπάρχει στη διάρκεια και στον τόπο της διδασκαλίας, θα 
λέγαμε ότι η μάθηση στην ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι πιο ενεργητική. Οι 
εκπαιδευτές εμφανίζονται να είναι βοηθοί στο πλευρό των εκπαιδευόμενων 
και να περνούν τον περισσότερο χρόνο παρέχοντας πηγές γνώσεις και όχι 
περιεχόμενο στους εκπαιδευόμενους. Αυτό με τη σειρά του έχει ως 
αποτέλεσμα να αυξάνεται η ευθύνη των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι ελέγχουν 
την ποιότητα της γνώσης τους. (C.J De Santis, 2002)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης γίνονται πιο κατανοητά, 
όταν ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τους συμμετέχοντες σε αυτήν. 
Οι κύριοι συμμετέχοντες είναι οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές, οι 
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος (instructional 
developers) και οι διαχειριστές. Ως εκπαιδευόμενοι νοούνται οι μαθητές, 
σπουδαστές, φοιτητές, υπάλληλοι ή εργάτες που συμμετέχουν σε ένα 
πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, Από την άλλη εκπαιδευτές είναι οι 
καθηγητές ή οι επιστημονικοί σύμβουλοι που μεταδίδουν τη γνώση. Τέλος, 
ως υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος ορίζονται οι 
ειδικοί που κύρια αρμοδιότητά τους είναι να δημιουργήσουν το εκπαιδευτικό 
υλικό και να καθορίσουν τον τρόπο διανομής του και ως διαχειριστές οι 
υπεύθυνοι για τη διοίκηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών λειτουργιών.

Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης για τους μαθητευόμενους είναι 
τα ακόλουθα (Politehnica, 2001)

• Η ηλεκτρονική μάθηση ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
μαθητευόμενων και εκπαιδευτών. Η αλληλεπίδραση υποκινεί την 
κατανόηση και την ανάκληση της πληροφορίας.

• Προσαρμόζει διαφορετικά μαθησιακά στυλ και ενθαρρύνει τη μάθηση 
διαμέσου μίας ποικιλίας δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε όλα 

τα μαθησιακά στυλ.

• Ενθαρρύνει την ατομικά ρυθμιζόμενη μάθηση, όπου κάθε 

μαθητευόμενος παρακολουθεί με το ρυθμό που επιθυμεί.

• Είναι προσβάσιμη οποιαδήποτε ώρα και από οποιοδήποτε μέρος.

• Μειώνει τα μεταφορικά έξοδα και το χρόνο γ:α τους μαθητευόμενους.
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• Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους να συλλέγουν πληροφορίες από 
ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού, ανάλογα πάντα με τις 
προσωπικές τους ανάγκες.

• Επιτρέπει στους μαθητευόμενους να επιλέγουν το εκπαιδευτικό 
υλικό, στηριζόμενοι στο επίπεδο των γνώσεών τους, αλλά και στο 
επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα.

• Αναπτύσσει την εξοικείωση με το Διαδίκτυο, γεγονός που θα 
βοηθήσει τους αρχάριους εκπαιδευόμενους σε όλη τη σταδιοδρομία 
τους.

• Παρέχει παράλληλα οδηγίες στους χρήστες υπολογιστών και τους 
βοηθά να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

• Η ενθάρρυνση των σπουδαστών να αναλάβουν την ευθύνη και την 
επιτυχία της εκμάθησής τους οδηγεί στο χτίσιμο του αυτοσεβασμού 
και της αυτοπεποίθησης τους.

Τα σημαντικότερα οφέλη για τους εκπαιδευτές της ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης αναλύονται στη συνέχεια:

• Η ηλεκτρονική εκπαίδευση επιτρέπει στους εκπαιδευτές να 
αναπτύσσουν το υλικό τους, χρησιμοποιώντας τις διεθνείς πηγές του 
παγκόσμιου ιστού.

• Επιτρέπει στους εκπαιδευτές να μεταβιβάσουν τις πληροφορίες σε 
μία πιο ελκυστική μορφή από τα απλά γραπτά κείμενα της ανοιχτής 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η χρήση ποικίλων μορφών κειμένου, 
διαγραμμάτων και εικόνων με βίντεο και ήχο, καθώς και εφαρμογές 
εικονικής πραγματικότητας είναι σε θέση να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης ακόμα περισσότερο.

• Προσφέρει στους εκπαιδευτές τη δυνατότητα πρόσβασης στο 
σύστημα οποιαδήποτε ώρα, από οποιοδήποτε τόπο.

• Επιτρέπει στους εκπαιδευτές να συγκεντρώσουν την ουσιαστική 
πληροφορία σε πακέτα προσβάσιμα από τους φοιτητές και αυτοί να 
μπορούν να ασχοληθούν με δραστηριότητες υψηλότερων 
απαιτήσεων.

• Διατηρεί αρχεία κάθε συζήτησης, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για αναφορά και αξιολόγηση.

• Παράγει μεγαλύτερη προσωπική ικανοποίηση για τους εκπαιδευτές, 

μέσω της συμμετοχής σπουδαστών, που πραγματικά επιθυμούν να 
μάθουν.
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• Μειώνει το κόστος ταξιδιού και στέγασης που σχετίζεται με τα 
παραδοσιακά προγράμματα κατάρτισης.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα για τους υπεύθυνους στην ανάπτυξη του 
μαθησιακού υλικού είναι τα εξής:

• Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη μαθησιακού υλικού μπορούν να 
αναπτύξουν το μαθησιακό υλικό, εστιάζοντας μόνο στις απαραίτητες 
λεπτομέρειες, πώς για παράδειγμα να εκτελούν μία εργασία, όπως η 
επιδιόρθωση κάποιου εξοπλισμού.

• Η ηλεκτρονική εκπαίδευση θέτει ένα πλαίσιο για την τυποποίηση των 
μαθημάτων που παραδίδονται ηλεκτρονικά.

• Διευκολύνει τη μορφοποίηση του υλικού κατάρτισης και εκπαίδευσης, 
χρησιμοποιώντας την HTML.

• Επιτρέπει στους υπεύθυνους να σχεδιάσουν μία φορά και μετά να 
χρησιμοποιούν το ίδιο μοντέλο σε διαφορετικά προγράμματα.

• Προωθεί τη γενικότερη διαχείριση του μαθησιακού υλικού, των 

εργασιών και της διοίκησης μέσω μίας ιστοσελίδας
Όσον αφορά στους διαχειριστές, η ηλεκτρονική εκπαίδευση τους παρέχει τα 
ακόλουθα πλεονεκτήματα:

• Περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη και συνεχή αξιολόγηση της 
προόδου των σπουδαστών.

• Μειώνει τα έξοδα επένδυσης, που σχετίζονται με το χτίσιμο ενός 
σχολείου και εγκαταστάσεων κατάρτισης.

• Μπορεί να υποστηριχθεί από ένα πλήθος από πλατφόρμες, 
Windows, Unix και Mac, από τι στιγμή που όλες διαβάζουν αρχεία 
HTML.

• Η χρησιμοποίηση προτύπων στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης συνεπάγεται συνέπεια.

• Επιτρέπει σε ακαδημαϊκά ιδρύματα να εφαρμόσουν τα μοντέλα 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε μαθήματα διακεκριμένων καθηγητών, 
ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και οι εκπαιδευόμενοι 

που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση.

Φυσικά, η ηλεκτρονική εκπαίδευση, όπως και τα περισσότερα επιτεύγματα 

που σχετίζονται με την τεχνολογία, δεν παρουσιάζει μόνο πλεονεκτήματα, 

αλλά και μειονεκτήματα. Στη συνέχεια'παρατίθενται στον πίνακα 1.2.3.1 τα 

σημαντικότερα από αυτά:
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν κόστη μεταφοράς
Απαιτείται τεχνική υποστήριξη για 
όλους τους συμμετέχοντες.

Το υλικό μάθησης είναι διαθέσιμό, 

ανάλογα με τις ανάγκες του 

εκπαιδευόμενου

Δυσκολία μετατροπής του 

παραδοσιακού υλικού διδασκαλίας 
σε ηλεκτρονικό.

Συνδυάζεται παράλληλα με την 

επαγγελματική δραστηριότητα

Είναι ακατάλληλη μορφή
• · - ■ · ■

εκπαίδευσής για τους υπαλλήλους 

με ελλιπή εξοικείωση στους 
υπολογιστές.

Οι επιλογές μάθησης δεν 

περιορίζονται ανάλογα με τον τόπο

Σπανίως υπάρχει διαφοροποίηση 
του εκπαιδευτικού περιεχομένου,

κατοικίας ανάλογα με τα μαθησιακά στυλ.
Υπάρχει ευελιξία. 0 κάθε 

εκπαιδευόμενος μπορεί να 

ακολουθήσει το δικό του ρυθμό.

Δεν υπάρχει ισότητα στην 
πρόσβαση για όλες τις κοινωνικές 
τάξεις καί τα οικονομικά στρώματα

Εστιάζει περισσότερο στο 

μαθητευόμενο και λιγότερο στον 

εκπαιδευτή

Απαιτείται υψηλή υπευθυνότητα και 
αυτοπειθαρχία από τους χρήστες

Εξοικονόμηση κόστους, τόσο από 

τους παροχείς μάθησης, όσο και από 

τους οργανισμούς που επιθυμούν 

εκπαίδευση

Το κόστος για την εγκατάσταση και 
συντήρηση ενός συστήματος 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι 

υψηλό

Εξοικείωση συμμετεχόντων με τις 

σύγχρονες μορφές τεχνολογίας

Μερικές φορές οι ίδιοι οι διδάσκοντες 

χρειάζονται εκπαίδευση στις νέες 
τεχνολογίες

Δεν υπάρχει υποχρεωτικός 

περιορισμός εκπαιδευομένων.

Οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ 
των εκπαιδευόμενων είναι 

συγκεκριμένες'.
Έλλειψη προσωπικής επαφής- 

Διασφάλιση αντικειμενικότητας

Αποτρέπεται η ανάπτυξη κοινωνικών * - . *■
σχέσεων, λόγω απόστασης■ ..■ ......... .· ■·-

Η συνεχής πρόσβαση στη μάθηση 

24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα 

αποτελεί την ιδανική λύση για τους 

πειθαρχημένους, αυτό- 

παρακινούμενους υπαλλήλους μία ;

Η ανάγκη για προσωπική οργάνωση
■ * /..>... ' - ■ ·

του; χρόνου και της μελέτης
, ■: Γ' >· .. :Γ ; ■

αποθαρρύνει τους λιγοτερο 

οργανωτικούς και αποφασιστικούς

υπαλλήλους
■
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εταιρείας

Στις περισσότερες πλατφόρμες 
ηλεκτρονικής μάθησης, περιέχονται 

εργαλεία ελέγχου της 
αποδοτικότητας πριν και μετά τη 
διεξαγωγή της επιμόρφωσης

Πολλοί υπάλληλοι είναι διστακτικοί 
στη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα 
ηλεκτρονικής μάθησης, φοβούμενοι 

την αξιολόγηση της αποδοτικότητάς 
τους

Πίνακας 1.2.3.1: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

1.2.4 ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν έχει μόνο μία μορφή. Οι μορφές της 
εξαρτώνται και καθορίζονται από τον τρόπο που αυτή υλοποιείται. 
Συγκεκριμένα:

• Ηλεκτρονική εκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθμό (self-paced

training). Ο εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεσή του πληθώρα 
εκπαιδευτικών υλικών (βιβλία, αναφορές στο δίκτυο,
μαγνητοσκοπημένα μαθήματα, σημειώσεις, προγράμματα

εκμάθησης βασισμένα σε υπολογιστή κτλ), τα οποία είναι χωρισμένα 
σε ενότητες και αποφασίζει μόνο ο ίδιος πότε και πού θα τα 
χρησιμοποιήσει. Η επικοινωνία μεταξύ του διδάσκοντα και των 
υπόλοιπων εκπαιδευομένων είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

• Ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση (asynchronous e- 
learning). Η διαφορά με την προηγούμενη μορφή ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης είναι ότι τώρα ο εκπαιδευόμενος μπορεί, έστω και 
ασύγχρονα, να συνδιαλέγεται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. 
Για την ακρίβεια, ο εκπαιδευόμενος έχοντας το υλικό της διδασκαλίας 
στη διάθεσή του, μπορεί να προγραμματίσει τη μελέτη του 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Παράλληλα, όμως μπορεί και να 
επικοινωνεί με τον εκπαιδευτή του μαθήματος, του προγράμματος, 
κλπ. Η ολοκλήρωση της διδασκαλίας καθορίζεται από τον 
εκπαιδευτή, αλλά σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους.

• Σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση. (Synchronous e-learning)

Το μάθημα στην περίπτωση αυτή μοιάζει αρκετά με το μάθημα σε 

μία παραδοσιακή τάξη. Δηλαδή, υπάρχει ένας εκπαιδευτής, ο οποίος 

παραδίδει την καινούργια γνώση, απέναντι του βρίσκονται οι 

εκπαιδευόμενοι του, οι οποίοι μπορούν να του εκφράσουν απορίες 

' και να συνεργαστούν άμεσα μεταξύ τους, αλλά όλοι αυτοί
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συνδιαλέγονται σε ένα εικονικό περιβάλλον. Απαραίτητη 
προϋπόθεση να συμμετέχει κάποιος σε μία εικονική τάξη είναι να 
είναι εφοδιασμένος με υλικό τεχνολογίας τηλεδιάσκεψης.

Και οι τρεις μορφές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης παρουσιάζονται 
αναλυτικότερα στο τρίτο κεφάλαιο. Το μεγάλο πλεονέκτημα τους είναι ότι δεν 
απευθύνονται μόνο σε σχολικούς και ακαδημαϊκούς χώρους, αλλά μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και για την επιμόρφωση επαγγελματιών. Σε πολλές 
εταιρείες, κυρίως του εξωτερικού έχει γίνει πλέον φανερό ότι η 
αποδοτικότητα των στελεχών εξαρτάται άμεσα από την επιμόρφωσή τους 
στα νέα δεδομένα της αγοράς, μέσω της παρακολούθησης σεμιναρίων και 

ειδικών ημερίδων επιμόρφωσης. Από την άλλη όμως, η εμπειρία έχει δείξει 
ότι το κόστος μετακίνησης, διαμονής, αλλά και η απουσία από το χώρο 
εργασίας επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με μεγάλα κόστη. Στο δίλημμα αυτό 
απάντηση έρχεται να δώσει η ηλεκτρονική εκπαίδευση, η οποία μπορεί να 
εξασφαλίσει την επιμόρφωση των υπαλλήλων, χωρίς τη μετακίνηση και την 
υποχρεωτική απουσία από το χώρο εργασίας τους.

1.2.5 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

■ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MID WES TWERN

Στο Πανεπιστήμιο του Midwestern έλαβε χώρα μία έρευνα που είχε ως 
στόχο να συγκριθούν μεταξύ τους δύο προγράμματα που παρείχαν ακριβώς 
την ίδια σειρά μαθημάτων με αντικείμενο την Ανάπτυξη Ανθρώπινων 

Πόρων. Το πρώτο απευθύνονταν σε μία παραδοσιακή ακαδημαϊκή τάξη, 

ενώ το δεύτερο ήταν εξολοκλήρου διαθέσιμο ηλεκτρονικά. Και οι δύο ομάδες 

σπουδαστών διδάχτηκαν από τον ίδιο εκπαιδευτή, από το ίδιο τμήμα και 
μελέτησαν το ίδιο περιεχόμενο, δραστηριότητες και εργασίες. Ο αριθμός των 
σπουδαστών ήταν και στα δύο περιβάλλοντα ισότιμος (90 άτομα). Στο τέλος 
των προγραμμάτων οι φοιτητές της πρόσωπο-με πρόσωπο διδασκαλίας 
παρέδωσαν έντυπα τις εργασίες τους, ενώ η άλλη ομάδα την παρέδωσε 
ηλεκτρονικά. Όλες οι εργασίες διορθώθηκαν από τρεις διδάκτορες του 

πανεπιστημίου που δε γνώριζαν ότι η αξιολόγησή τους αποτελεί τμήμα 

έρευνας του Πανεπιστημίου. Συνολικά, τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

1. Ως προς την επίτευξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης μ; τους 

καθηγητές, πιο ευχαριστημένοι ήταν οι παραδοσιακοί σπουδαστές, 
εντύπωση που ενισχύθηκε σαφώς από την εβδομαδιαία συνάντηση
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όλων των μαθητών με τον καθηγητή τους. Από την άλλη, οι μαθητές 
της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ήταν ικανοποιημένοι από την επαφή 
με τους διδάσκοντές τους, αλλά όχι πλήρως, γιατί για χρόνια είχαν 
εξοικειωθεί με την προσωπική επαφή με τον καθηγητή τους.

2. Όσον αφορά στην ποιότητα του προγράμματος, έμειναν και οι δύο 
ευχαριστημένοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι δικαιολογείται μία ελαφρώς 
αυξημένη ικανοποίηση των σπουδαστών παραδοσιακής 
εκπαίδευσης, λόγω προσωπικής επαφής μεταξύ τους και με τους 

διδάσκοντες.
3. Η ικανοποίηση των σπουδαστών, ως προς την εκπαιδευτική 

εμπειρία, είναι πιο θετική γι’ αυτούς που παρακολούθησαν στην 
παραδοσιακή τάξη.

4. Η απόδοση στις τελικές εργασίες του μαθήματος ήταν η ίδια και στις 
δύο τάξεις.

5. Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα ήταν τα ίδια και στα δύο 
περιβάλλοντα.

6. Στη βοήθεια προς τους εκπαιδευόμενους, σαφώς και υπάρχουν 
διαφορές, οι οποίες οφείλονται στο γεγονός ότι στην παραδοσιακή 
εκπαίδευση η ανάδραση είναι δυναμική και άμεση (όταν 
προκύπτουν απορίες γίνεται αμέσως διάλογος), ενώ στην 
ηλεκτρονική εκπαίδευση η αλληλεπίδραση μπορεί να λάβει χώρα 
κυρίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, φαξ και σε κάποιες 
περιπτώσεις τηλεφώνου.

7. Παρατηρήθηκε ότι, σε αντίθεση με την παραδοσιακή τάξη, στο 
περιβάλλον της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η απόδοση των 
εκπαιδευόμενων ήταν η ίδια, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό στυλ 
που ακολουθούσαν.

8. Όσον αφορά στην υποστήριξη που λάμβαναν οι εκπαιδευόμενοι 
από το υπόλοιπο τμήμα, απολύτως ικανοποιημένοι δήλωσαν οι 
ηλεκτρονικοί σπουδαστές, οι οποίοι παρατήρησαν άμεση βοήθεια σε 
οποιαδήποτε υποστήριξη, τεχνική και λειτουργική, που ζήτησαν. 

(Johnson, S., κ.α, 1999)

■ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MICHIGAN

Στο Πανεπιστήμιο του Michigan διεξήχθη μία έρευνα από δύο κοθηγητές με 

στόχο να εντοπίσουν αν μπορούν κάποια ηλεκτρονικά μαθήματα μέσω 
Παγκόσμιου Ιστού να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή τάξη στη
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διδασκαλία των βασικών αρχών μικροοικονομίας. Το βασικό ερώτημα που 
τέθηκε ήταν αν οι συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης μαθαίνουν γρηγορότερα και καλύτερα απ' ό,τι στην πρόσωπο 
με πρόσωπο διδασκαλία. Επιπλέον όμως, η έρευνα ασχολήθηκε και με την 
επίδραση που μπορούν να έχουν τα γενικά χαρακτηριστικά των φοιτητών 
(φύλο, μέσοι όροι βαθμολογίας κ.ά) στα δύο διαφορετικά περιβάλλοντα.

Παρατηρήθηκε, λοιπόν ότι, ενώ οι φοιτητές στις εικονικές τάξεις, είχαν 
καλύτερα χαρακτηριστικά, η απόδοσή τους στις εξετάσεις ήταν σημαντικά 
χειρότερη απ’ ό,τι αυτή των παραδοσιακών σπουδαστών. Η διαφορά στην 
επίδοση των φοιτητών ήταν εντονότερη για τις ερωτήσεις των 
διαγωνισμάτων που εξουδετέρωναν τη δυνατότητα των σπουδαστών να 
εφαρμόσουν τις βασικές έννοιες σε πιο περίπλοκους τρόπους και λιγότερο 
αισθητή για τις βασικές στοιχειώδεις εργασίες εκμάθησης, όπως η γνώση 
βασικών ορισμών και η αναγνώριση σημαντικών εννοιών.

Οι γυναίκες σπουδάστριες είχαν ένα σημαντικό μειονέκτημα στα 
παραδοσιακά τμήματα, όπου σημείωσαν σχεδόν 6% χαμηλότερη επίδοση 
στις γραπτές δοκιμασίες, ενώ αντίθετα δεν εμφάνισαν κανένα σημαντικό 
μειονέκτημα στις εικονικές σειρές μαθημάτων. Πιθανώς, αυτό να οφείλεται 
στους τρόπους που οι σπουδαστές μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το 
υλικό που βρίσκεται διαθέσιμο ηλεκτρονικά.

Στα τελικά συμπεράσματα οι ερευνητές προτείνουν ότι η ολοκλήρωση ενός 
ηλεκτρονικού μαθήματος με τρόπο όπως ο παραδοσιακός είναι εφικτή, αλλά 
απαιτεί επιπλέον κόπο και πειθαρχία από τους φοιτητές, ειδικά αν πρόκειται 
για την εκμάθηση πολύπλοκων εννοιών (Brown, Β. & Liedholm, C., 2002).
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2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο όρος επιχειρηματικό μοντέλο, όπως προαναφέρθηκε στο 1° κεφάλαιο 
είναι πλέον εμφανιζόμενος σε όλες τις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές 
διεργασίες. Επιχειρηματικά μοντέλα συναντώνται στην οικονομία, στις 

συναλλαγές, στη διαφήμιση, ακόμα και στις επενδύσεις. Στο χώρο της 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης τα επιχειρηματικά μοντέλα που εντοπίστηκαν 
είναι λιγοστά και δεν ισχύουν μόνο στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, αλλά 
μερικές φορές και στην εκπαίδευση μέσω υπολογιστή ή ακόμα πιο γενικά 
στην ανοιχτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης, διαφορετική είναι η 
προσέγγιση του κάθε ερευνητή, ο οποίος ανάλογα με τις ανάγκες της 
εργασίας του αναλύει τα μοντέλα από παιδαγωγική σκοπιά, από 
επιχειρηματική, ή ακόμα και από διδακτική.

Πριν γίνει η ανάλυση των περιπτώσεων που εντοπίζουν τα επιχειρηματικά 

μοντέλα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, θα ήταν ίσως σημαντικό να 
αναφερθούν οι γενικότερες συνθήκες που ισχύουν αυτή τη στιγμή στο χώρο 
της αγοράς αλλά και της εκπαίδευσης.

Η μάθηση αρχίζει να προσανατολίζεται στους ρυθμούς της αγοράς. 
Ειδικότερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση δανείζεται κανόνες που ισχύουν στην 
ελεύθερη αγορά. Η παροχή μαθητοκεντρικής κα πελατοκεντρικής μάθησης 
διαφαίνεται ως το κλειδί της επιτυχίας στη νέα μορφή εκπαίδευσης, που 
στηρίζεται στις τεχνολογίες δικτύων και υπολογιστών.

Η διαμόρφωση μίας συγκεκριμένης στρατηγικής από τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και τους οργανισμούς αποτελεί μία καθοριστική καινοτομία. Οι 
παροχείς μάθησης πρέπει να οδηγούνται σε συνειδητές επιλογές και 
ανταλλαγές, στηριζόμενοι στην αποστολή και τις ικανότητές τους. Είναι 
απαραίτητο, επίσης, να εξακριβώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχουν στους πελάτες τους, καθώς και τη στρατηγική των βασικότερων 
ανταγωνιστών τους.

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι μία αναπτυσσόμενη βιομηχανία. Δημόσιοι 

και ιδιωτικοί φορείς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει την 
τάση αυτή και επενδύουν σημαντικά ποσά για επενδύσεις στις σύγχρονες 

τεχνολογίες. Η εκπαίδευση που χρησιμοποιεί τ. >ν Παγκόσμιο στό τείνει να 

γίνει ένα μόνιμο τμήμα του μαθησιακού περιβάλλοντος, και ως αυτόνομη
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δραστηριότητα, αλλά και ως συμπλήρωμα στην πρόσωπο με πρόσωπο 
διδασκαλία.

Η μεγαλύτερη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης παρατηρείται σε 

άτομα που τους ελκύει η δια βίου μάθηση, προέρχονται από διάφορες 
εθνικότητες και έχουν ξεπεράσει το 25 έτος της ηλικίας τους. Η πρόσβαση 
βέβαια σε αυτή δεν είναι ισότιμη, αφού εξαρτάται από το 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του μαθητευόμενου, το επίπεδο μόρφωσής 
του, τον τόπο κατοικίας και την πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές. Οι 
επιστημονικοί τομείς που συνήθως διδάσκονται είναι διοίκηση επιχειρήσεων, 
τεχνολογία υπολογιστών, παιδαγωγική επιμόρφωση καθηγητών και 
επιστήμες υγείας.

Οι συνεργασίες και οι συμπράξεις μεταξύ τοπικών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών αλλά και η διεθνής συνεργασία μεταξύ 
διακεκριμένων πανεπιστημίων αποτελούν πλέον νέες εκπαιδευτικές δομές, 
αλλά και τη μοναδική λύση να αντιμετωπιστεί ο αυξανόμενος ανταγωνισμός 
στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Αμέσως μετά παρατίθενται τα επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης.

2.1 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.1.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μία έρευνα για το συμβούλιο των Πρύτανεων στην Αλβέρτα του 
Καναδά, Μάιος 2000

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτηση του Συμβουλίου των 
Πρυτάνεων των δημόσιων Κολεγίων και των τεχνικών ιδρυμάτων στην 
Αλβέρτα του Καναδά. Ο σκοπός της εργασίας ήταν να αναπτυχθούν τα 
βασικά επιχειρηματικά μοντέλα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που 
εφαρμόζονται διεθνώς.

Τα επιχειρηματικά μοντέλα που προσδιορίστηκαν, τα οποία άλλοτε 

εμφανίζονται μεμονωμένα και άλλοτε σε συνδυασμό μεταξύ τους και τα 

χαρακτηριστικά τους αναμειγνύονται και αλλάζουν ραγδαία με την πάροδο 

του χρόνου, είναι τα ακόλουθα: (Standing Stones Consulting Ltd., 2000)

i 9



Ανάλυση Επιχειρηματικών Μοντέλων σε περιβάλλον e-learning Χατζήμπαχάρη Μαρία

• Άμεση Παροχή Υπηρεσιών / Εικονικά Πανεπιστήμια (Direct 
Sales/Virtual Universities)

Πρόκειται για το πιο συχνά εμφανιζόμενο μοντέλο ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης και θα λέγαμε ότι αποτελεί προέκταση της 
παραδοσιακής εκπαίδευσης. Μεμονωμένοι παροχείς, Πανεπιστήμια 
ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, προσφέρουν μαθήματα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης απευθείας στους μαθητευόμενους, χωρίς τη συμμετοχή 
κάποιου μεσάζοντα. Με άλλα λόγια, η διεκπεραίωση όλων των 
διαδικασιών που εμπλέκονται στην παροχή εκπαίδευσης ανήκει 
αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό φορέα.

Δεν εφαρμόζεται μόνο από τα δημόσια Πανεπιστήμια, αλλά και από 
ιδιωτικά ινστιτούτα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και από 
ιδιωτικούς οργανισμούς που παρέχουν ειδικά προγράμματα 

επιμόρφωσης σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. Φυσικά, το 
πλήθος των διδασκόμενων αντικειμένων στις δύο πρώτες 
περιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερο των διαθέσιμων προγραμμάτων 
που αφορούν την κατάρτιση υπαλλήλων σε επιχειρήσεις.

Το μοντέλο αυτό δεν εξασφαλίζει μόνο πλεονεκτήματα αλλά και 
μειονεκτήματα στους συμμετέχοντές του, δηλαδή στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και στους εκπαιδευόμενους.

Αρχικά, στα τμήματα των εκπαιδευόμενων εφαρμόζονται 

συγκεκριμένες τεχνικές marketing για την επιλογή τους, ώστε να 
εξασφαλίζεται σχετική ομοιογένεια στο τμήμα και κατ' επέκταση 
ποιότητα στις σπουδές τους. Επίσης, με την ομοιογένεια στο τμήμα 
μπορεί να επιτευχθεί βαθύτερη εξειδίκευση και προσανατολισμός 
στο αντικείμενο των σπουδών.

Ένα Εικονικό Πανεπιστήμιο, ως ο μοναδικός φορέας παροχής 
γνώσης, ασκεί τον απόλυτο έλεγχο στις εκπαιδευτικές διαδικασίες 
του. Είναι υπεύθυνο για τις σειρές μαθημάτων που προσφέρει, για τη 
βοήθεια, τεχνική και λειτουργική προς τους σπουδαστές του, για την 

αξιολόγησή τους και τέλος για την πιστοποίηση των πτυχίων που 
παρέχει. Η απόλυτη αυτονομία των κινήσεων συνεπάγεται φυσικά 

και λιγότερα κόστη για επαφές και συνεργασίες με άλλα 

πανεπιστήμια ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς.



Ανάλυση Επιχειρηματικών Μοντέλων σε περιβάλλον e-learning Χατζημπαχάρη Μαρία

Τα μαθήματα και το βάθος εξειδίκευσής τους προκύπτει από τη 
συνεργασία των εκπαιδευτών και των υπευθύνων για την ανάπτυξη 
του εκπαιδευτικού υλικού και χαρακτηρίζονται από απόλυτη 

ελευθερία όσον αφορά την οργάνωσή τους. Το υλικό αυτό είναι στη 
διάθεση των εκπαιδευτών του Εικονικού Πανεπιστημίου και δεν 
παρατηρείται το φαινόμενο της μεταπώλησής του σε εξωτερικά 
ιδρύματα.

Από την άλλη μεριά, η συγκέντρωση όλων των παιδαγωγικών 
λειτουργιών στην ευθύνη ενός ιδρύματος, συνεπάγεται και 

μεγαλύτερες δαπάνες. Οι δαπάνες μπορεί να αφορούν τους μισθούς 
των εκπαιδευτών, των υπαλλήλων τεχνικής υποστήριξης, των 
υπευθύνων των τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας, των ειδικών στην 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, κ.π.ά. Και οι δαπάνες με τη 
σειρά τους είναι λογικό να οδηγήσουν σε αύξηση των διδάκτρων των 
συμμετεχόντων.

Για τους εκπαιδευόμενους, η συνεργασία τους μόνο με ένα 

εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να σημαίνει περιορισμένες εναλλακτικές 
λύσεις όσον αφορά στο αντικείμενο των σπουδών τους. Είναι λίγες οι 
περιπτώσεις όπου ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα δεν εμφανίζει 
προσανατολισμό στο είδος των σπουδών του, αλλά παρέχει πτυχία 
σε διαφορετικούς μεταξύ τους τομείς. Η ιδανικότερη περίπτωση θα 
ήταν το πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημίων να είναι 
συγκεκριμένο, αλλά να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες της 

αγοράς. Μία τέτοια όμως συνεχής αναπροσαρμογή προϋποθέτει και 
συνεχείς δαπάνες ανανέωσης του εκπαιδευτικού υλικού και της 
τεχνολογίας.

Μία άλλη απειλή που αφορά το μοντέλο της Άμεσης Παροχής 
Υπηρεσιών είναι η παγκοσμιοποίηση της αγοράς. Οι σπουδαστές 
πλέον δεν προέρχονται μόνο από τοπικό ή εθνικό επίπεδο, αλλά 
ανήκουν σε διαφορετικά κράτη και εθνότητες. Αυτό για τον 

εκπαιδευτικό φορέα σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να 

εξασφαλίσει την ίδια ποιότητα σπουδών σε αυτούς που βρίσκονται 

σε κοντινή, αλλά και σε αυτούς που βρίσκονται σε μακρινή 

απόσταση. Περιορισμοί, όπως η γλώσσα διδασκαλίας, η διεθνής 

πιστοποίηση των πτυχίων, η ανεπαρκής τεχνολογική υποδομή, θα
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πρέπει να εκλείψουν ή να μειωθούν με πιθανές συμπράξεις 
Εικονικών Πανεπιστημίων με άλλα ιδρύματα.

• Εκπαιδευτικοί Συνεταιρισμοί / Κοινοπραξίες (Partnership / 
Joint Venture)

Στους Εκπαιδευτικούς Συνεταιρισμούς δύο ή περισσότεροι 
συνεργάτες εμπλέκονται για να παρέχουν μαθήματα ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης, χωρίς πάλι την εμπλοκή κάποιου ενδιάμεσου.

Στο μοντέλο αυτό όλος ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
γίνεται σε συνεργασία μεταξύ των εταίρων. Η ανάλυση των 
απαιτήσεων της αγοράς, η σχεδίαση και η ανάπτυξη του μαθήματος, 
καθώς και η τελική αποτίμηση είναι αποτέλεσμα συμφωνίας και των 
δύο παροχέων. Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους είναι 

καθαρά επαγγελματική. Αποτελεί μία κίνηση επιχειρηματική, όπου 
και οι δύο εκπαιδευτικοί φορείς σκέφτονται να καλύψουν με την 
ενδεχόμενη συνεργασία τους κοινές ανάγκες και να επιτύχουν 
αμοιβαίο κέρδος. Σπανίως, υπάρχει η ανάγκη για την ύπαρξη 
κάποιου τρίτου, ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει ίσως κάποιες 
διοικητικές ή χρηματοοικονομικές λειτουργίες, αλλά από την άλλη θα 
απαιτούσε και τμήμα των εσόδων. Κυρίως θα λέγαμε ότι ο 
αυξημένος ανταγωνισμός οδηγεί στις κοινοπραξίες αυτές, με στόχο 
να επικρατήσουν στην αγορά, καλύπτοντας η μία εταιρεία τα κενά 
της άλλης.

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένα ίδρυμα από το 
συνεταιρισμό του με κάποιο άλλον είναι ποικίλα. Καταρχήν ο 
διαμοιρασμός των υποχρεώσεων είναι το πιο σημαντικό. Ο ένας 
συνεργάτης μπορεί να εκμεταλλευτεί τα ισχυρά σημεία του άλλου ή 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Τα πιο ικανά στελέχη και από τα δύο 
ινστιτούτα μπορούν να σχηματίσουν ομάδες συνεργασίας και να 
παρέχουν πιο αποδοτική τεχνική υποστήριξη, ουσιαστικότερη 
βοήθεια στους σπουδαστές και καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό. Το 

κόστος των δαπανών για ηλεκτρονική εκπαίδευση επίσης μοιράζεται 

στα δύο και έτσι κάνει οικονομικά πιο αποδεκτή την οποιαδήποτε 

προοπτική αποτυχίας.
t

Όπως κάθε συνεργασία έτσι και στους Εκπαιδευτικούς 

Συνεταιρισμούς υπάρχει πάντα η πιθανότητα κακής επικοινωνίας

ΊΊ
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μεταξύ των συνεργατών. Οι παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την επικοινωνία μπορεί να είναι πολύ απλοί, όπως το 
λογισμικό σύγχρονης επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί, έως και 
πιο σύνθετοι, όπως, για παράδειγμα, η ασυμφωνία μεταξύ του 
διδακτικού προσωπικού. Φυσικά, όταν οι εμπλεκόμενοι είναι μόνο 

δύο, οι πιθανότητες για διαφωνία είναι περιορισμένες και συνήθως 
βρίσκεται η χρυσή τομή.

Δεδομένου ότι κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει τη δική του παράδοση, 
διδακτικές αρχές και εμπειρίες, είναι πολύ πιθανόν το φαινόμενο να 
παρουσιαστεί κάποια σύγκρουση στην τήρηση μίας νέας κοινής 
γραμμής. Όσο και αν το ζητούμενο είναι η βελτίωση της ποιότητας 
των σπουδών, αν αυτή υλοποιείται με διαφορετικά μέτρα, τότε είναι 
ανέφικτη.

Ο σπουδαστής από την άλλη πλευρά, σε αντίθεση με το 
προηγούμενο μοντέλο, στη στρατηγική των κοινοπραξιών έχει το 
πλεονέκτημα ότι μπορεί να επιλέξει από μία λίστα περισσότερων 
μαθημάτων και να μην περιοριστεί στο γνωστικό αντικείμενο ενός 
μόνο πανεπιστημιακού ιδρύματος. Επίσης, η προσπάθεια των δύο 
εκπαιδευτικών συνεταιρισμών να βελτιώσουν την ποιότητα των 
σπουδών τους και να μην απειληθούν από τον ανταγωνισμό, έχει ως 
αποτέλεσμα την παροχή προς στους εκπαιδευόμενους πιο 
αξιόπιστων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Τέλος, όσον αφορά τις 
χρηματικές υποχρεώσεις των φοιτητών, η διευκόλυνση που 

παρέχεται μπορεί να είναι και εδώ μεγαλύτερη, αφού ο 
διακανονισμός δε γίνεται με ένα αλλά με δύο ιδρύματα.

• Μεσίτης (Brand Broker)

Ένας ανεξάρτητος μεσίτης συνεργάζεται με επώνυμα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, ώστε να συμμετέχει στον ανταγωνισμό της ηλεκτρονικής 
αγοράς, εκμεταλλευόμενος την εγγύηση που του παρέχει το όνομα 
αυτών των ινστιτούτων. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο και η 

υλοποίηση των μαθημάτων γίνεται από τα ιδρύματα αυτά, αλλά ο 

ενδιάμεσος αναλαμβάνει την προβολή κα την προώθησή τους.

Τα συμβόλαια που υπογράφονται στις -περιπτώσεις αυτές περιέχουν
s

όρους αποκλειστικής συνεργασίας και αυτό είναι το σημαντικότερο 
στοιχείο που εκμεταλλεύεται ο ενδιάμεσος. Ο μεσίτης είναι συνήθως
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μία ιδιωτική εταιρεία που απευθύνεται επίσης σε μεγάλες εταιρείες. 
Το κύριο όπλο του είναι η εγγυημένη ποιότητα μαθημάτων που 
παρέχει (λόγω του κύρους των Πανεπιστημίων) και η 

αποκλειστικότητα ότι τα παρέχει μόνον αυτός.

Η αποκλειστικότητα αυτή συνεπάγεται ένα αρκετά σημαντικό 

χρηματικό τίμημα, αλλά αποτελεί και την ιδιαιτερότητα του μοντέλου. 
Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι το γεγονός ότι, 
επειδή το τελικό αποτέλεσμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζομένους 
εταιρειών και οργανισμών, η μορφή των μαθημάτων είναι 
προσανατολισμένη στις ανάγκες και τις αδυναμίες τους.

Οι εργαζόμενοι με τη σειρά τους παρακολουθώντας ένα από τα 
προγράμματα σπουδών, αποκτούν ένα ισχυρό αποδεικτικό γνώσεων 
(πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης), το 
οποίο αυξάνει τη ζήτησή τους και τους κάνει πιο ανταγωνιστικούς 
στην αγορά. Η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών είναι αυξημένη, αφού ελέγχεται διπλά, 
αντιπροσωπεύοντας και το επώνυμο πανεπιστήμιο, αλλά κα τον 
ενδιάμεσο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, 
που στις περιπτώσεις αυτές είναι ό,τι πιο πρόσφατο από πλευράς 
υλικού και ό,τι πιο ενημερωμένο από πλευράς λογισμικού.

Θεωρώντας ότι ο μεσίτης εμπλέκεται στο μοντέλο αυτό, μόνο επειδή 
έχει να αποκομίσει οφέλη, ενδιαφέρον θα ήταν να σημειωθούν τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν για το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Με τα προγράμματα αυτά, τα πανεπιστήμια διευρύνουν τους 
υποψήφιους σπουδαστές τους. Δεν απευθύνονται πλέον μόνο σε 
φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, αλλά και σε 
εργαζομένους διαφόρων οργανισμών και γι’ αυτό αναγκάζονται να 
εμπλουτίσουν το διδακτικό υλικό τους. Επιπλέον, επειδή οι 
οργανισμοί αυτοί μπορεί να βρίσκονται γεωγραφικά σε μεγάλη 

απόσταση, αυτόματα τα Πανεπιστήμια αποκτούν πρόσβαση 

διεθνώς.

Στο μοντέλο του Μεσίτη τα ιδρύματα αποδεσμεύονται από 

οποιαδήποτε πολιτική διαφήμισης και προώθησης των μαθημάτων 

τους, αφού αυτό αποτελεί κύριο μέλημα του ενδιάμεσου ιδιωτικού

24
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φορέα. Επίσης, τα κόστη τους για τα νέα προγράμματα είναι σχεδόν 
αμελητέα, και ο λόγος είναι ότι την κύρια χρηματοδότηση για τη 
σχεδίαση και την υλοποίηση τους την έχει αναλάβει ο ενδιάμεσος 
φορέας. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα του μοντέλου αυτού είναι ότι ο μεσίτης 
αναλαμβάνει και την τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη των 
μαθημάτων.

Η επιχειρηματική καθαρά πολιτική του ενδιάμεσου φορέα μπορεί 
όμως να οδηγήσει και σε αρνητικά αποτελέσματα. Ο ξεκάθαρος 
διαχωρισμός των εκπαιδευτικών λειτουργιών που διενεργούνται από 
τα πανεπιστήμια και της διοίκησης και διαχείρισης που την 
αναλαμβάνει ο μεσίτης, εγκυμονεί κάποιους σοβαρούς κινδύνους για 
την επιτυχία του εγχειρήματος. Καταρχήν, η οποιαδήποτε 
προσπάθεια είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, αν προκύψει 
πρόβλημα είτε με το εκπαιδευτικό ίδρυμα είτε με την ιδιωτική 
εταιρεία. Η εξάρτηση από τον ενδιάμεσο, η οποία συνοδεύεται και 
από υπογεγραμμένες συμφωνίες, απαγορεύει τη μελλοντική 
υλοποίηση των μαθημάτων αποκλειστικά από το πανεπιστημιακό 
ίδρυμα, οδηγώντας έτσι στην κατάργηση κάποιου πετυχημένου 
προγράμματος μαθημάτων, λόγω διαφωνίας μεταξύ των 
συνεργατών.

• Εκπαιδευτικές Πύλες (Mall / Aggregator Broker)

Στο μοντέλο αυτό ο φορέας που κατέχει τον κύριο ρόλο, οι 
Εκπαιδευτικές Πύλες, απλά φιλοξενούν τις απαραίτητες 

πληροφορίες, χωρίς να εμπλέκονται οι ίδιοι σε εκπαιδευτικές 
διαδικασίες. Συγκεκριμένα, όπως όλες οι πύλες στον Παγκόσμιο 
Ιστό, έτσι και οι εκπαιδευτικές, καταγράφουν συγκεντρωτικά στοιχεία 
για όσους ενδιαφερομένους θα ήθελαν να παρακολουθήσουν 
μαθήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η ποικιλία των μαθημάτων 
είναι μεγάλη και προέρχεται από Πανεπιστήμια, ιδιωτικά και δημόσια, 

από εκπαιδευτικούς οργανισμούς κα άλλα παιδαγωγικά ινστιτούτα. 

Γενικότερα το μοντέλο αυτό ξεκίνησε με πολύ απλή μορφή 

(ιστοσελίδα με λιτές πληροφορίες), αλλά εξελίσσεται συνεχώς 
επιθυμώντας να ικανοποιήσει τόσο τις επιθυμίες των παροχέων, όσο 

και τις ανάγκες των επισκεπτών του.

..ο
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Φυσικά, η φιλοξενία των πληροφοριών δε γίνεται δωρεάν. Τα έσοδα 
τις πύλης προέρχονται από το «μίσθωμα» των πληροφοριών που 
παραθέτει. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χώρος για κάποια εκπαιδευτική 
πληροφορία, τόσο υψηλότερο και το «ενοίκιο» για τον εκπαιδευτικό 
παροχέα που επιθυμεί να συμπεριληφθεί στην πύλη. Οι 

πληροφορίες είναι τοποθετημένες με διάφορες κατηγοριοποιήσεις 
(κατά επίπεδο σπουδών, κατά γνωστικό αντικείμενο, αλφαβητικά), 
ώστε να διευκολύνουν τον ενδιαφερόμενο να εντοπίσει τη σειρά 
μαθημάτων που επιθυμεί. Πάντοτε όμως υπάρχει και η δυνατότητα 
πρόσβασης μέσω κουμπιού αναζήτησης, που βγάζει αποτελέσματα 
είτε με το όνομα του μαθήματος είτε με το φορέα υλοποίησής του είτε 
με το γνωστικό αντικείμενο.

Ο ενδιαφερόμενος που επισκέπτεται μία Εκπαιδευτική Πύλη είναι 

φανερό, ότι πρώτα απ’ όλα θα μείνει ευχαριστημένος από την 

ποικιλία επιλογών που του παρέχεται. Έχοντας στη διάθεσή του 
ακόμα και πίνακες με τα χαρακτηριστικά κάθε ενότητας μαθημάτων, 
μπορεί να ελέγξει τα διαθέσιμα κριτήρια, να συγκρίνει τα μαθήματα 
που τον ενδιαφέρουν και να καταλήξει στο ιδανικότερο για την 
περίπτωσή του. Οι Εκπαιδευτικές Πύλες παρέχουν πληροφορίες για 
τις πιστοποιήσεις, τα κόστη, το εκπαιδευτικό υλικό, ακόμα και για την 
τεχνολογία που χρησιμοποιείται.

Οι παροχείς εκπαίδευσης δεν είναι πάντοτε όμως ευχαριστημένοι 
από τις υπηρεσίες μίας Εκπαιδευτικής Πύλης. Η απλή παράθεση των 
χαρακτηριστικών των μαθημάτων που παρέχει ένας παροχέας, απλά 
εξασφαλίζει τη συμμετοχή τους σε μία γενικότερη λίστα και δεν 
αποτελεί κάποια μέθοδο προβολής τους. Αντίθετα, η ταξινόμηση των 
μαθημάτων σε κατηγορίες, ανάλογα με κάποια χαρακτηριστικά 
μπορεί να αποβεί εις βάρος κάποιων περιπτώσεων. Αν, για 
παράδειγμα, κάποιος σπουδαστής που θέλει να προχωρήσει σε 
μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της υγείας, επιλέξει από την 
κατηγορία των ιατρικών σπουδών ένα από τα μεταπτυχιακά 

προγράμματα και δε μείνει ικανοποιημένος από τις πληροφορίες που 

παρέχει, τότε πολύ πιθανό είναι να μην προχωρήσει και σε δεύτερη 

περίπτωση στην ίδια κατηγορία και \/α καταδικάσει έ^σι την αξιόλογη 

ποιότητα υπηρεσιών ενός άλλου παροχέα.
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• Τοπικές συμπράξεις (Regional Consortia)

Οι Τοπικές Συμπράξεις περιλαμβάνουν ένα σύνολο από 
εκπαιδευτικά ινστιτούτα, που ανήκουν στην ίδια κοινότητα, 

συνεργάζονται για να προσφέρουν στους σπουδαστές τους καλύτερη 
μάθηση, ενώ παράλληλα μοιράζονται το κόστος και τις υπηρεσίες 
τους. Ο λόγος που προχωρούν σε αυτές τις συμπράξεις είναι κυρίως 
το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν 
στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την καλύτερη δυνατή ποιότητα στις σπουδές τους.

Οι Τοπικές Συμπράξεις μοιάζουν με το δεύτερο μοντέλο, αλλά εδώ οι 

συμμετέχοντες δεν έχουν περιορισμένο αριθμό και ανήκουν συχνά 
στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Επίσης, στις τοπικές συνεργασίες 
εμπλέκεται και κάποιος ενδιάμεσος οργανισμός, χωρίς όμως να έχει 
χρηματικές απολαβές. Ο οργανισμός αυτός απλά ενεργεί μεταξύ 
παροχέων εκπαίδευσης και ενδιαφερομένων και καλύπτει κάποιες 
από τις βασικές διαδικασίες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η 
εμπειρία στην εφαρμογή του μοντέλου αυτού έχει δείξει ότι για την 
επιτυχία του θα πρέπει να υπάρξει σαφής υποστήριξη από τις 
πολιτικές τοπικές αρχές, οι οποίες θα φέρουν τα ιδρύματα σε 
επικοινωνία μεταξύ τους, θα τα χρηματοδοτήσουν και μαζί θα 
θεσπίσουν ένα κοινό επιχειρηματικό πλάνο.

Η παρουσία του ενδιάμεσου μη κερδοσκοπικού φορέα δεν είναι 
πάντοτε απαραίτητη. Στις περιπτώσεις αυτές τη διεκπεραίωση όλων 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αναλαμβάνουν τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, τα οποία μπορεί να είναι Πανεπιστήμια, Κολέγια, ιδιωτικοί 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί ή συνδυασμοί των τελευταίων. Πολύ 
σημαντική είναι η υλικοτεχνική βοήθεια που παρέχει ο οργανισμός 
που εμπλέκεται μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. 
Αναλαμβάνει δηλαδή την εξασφάλιση της τηλεπικοινωνιακής 
υποδομής, την εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες, 

τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ακόμα και 

την υλοποίηση συνεργασιών. Πολλές φορές μάλιστα θεσπίζει και 

κάποια στάνταρντ ποιότητας που πρέπει να τηρούνται από τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, για να προχωρήσει ο ενδιάμεσος στη 

δημοσίευσή τους.
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Η συμμετοχή στις τοπικές συμπράξεις πολλών πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων έχει το πλεονέκτημα για τον εκπαιδευόμενο ότι μπορεί να 
επιλέξει από μία πληθώρα μαθημάτων. Η πληθώρα δεν αφορά μόνο 
το αριθμό, αλλά και το είδος των μαθημάτων, που μπορεί να 

προέρχονται από διάφορα επιστημονικά πεδία. Επίσης, η ποιότητα 
των προγραμμάτων είναι η καλύτερη δυνατή, αφού αντιπροσωπεύει 
τη φήμη πολλών πανεπιστημίων και συμβάλλει στην καθιέρωσή τους 
στην αρένα του ανταγωνισμού. Ακόμα και η παρουσία του 
ενδιάμεσου φορέα αποβαίνει προς όφελος των σπουδαστών, αφού 
τους εξασφαλίζει ικανοποιητική υποστήριξη σε τεχνικό, λειτουργικό 
και επιστημονικό τομέα. Ο μόνος δισταγμός τους σχετικά με την 
παρουσία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού είναι ότι πολλές φορές 
η εμπλοκή του συνεπάγεται τη μη επικύρωση των σπουδών.

Οι τοπικές συμπράξεις πρωτίστως προωθούν τη φήμη και τις 
δυνατότητες των πανεπιστημίων που συμμετέχουν σε αυτές. Βέβαια 
αυτό θα συμβεί, αφού εξασφαλιστεί η επιτυχία της συνεργασίας. Μία 
συνεργασία η οποία δεν είναι εύκολη να επιτευχθεί, όταν τα ιδρύματα 
που εμπλέκονται είναι πολλά και μάλιστα έχουν το καθένα τις δικές 
του αρχές και παραδόσεις.

Η μείωση του κόστους των επενδύσεων για ηλεκτρονική εκπαίδευση 
είναι ένα δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα για τα συνεργαζόμενα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Από την άλλη ο διαμοιρασμός του 
κόστους συνεπάγεται και αμοιβαίες υποχωρήσεις στην υλοποίηση 
των εκπαιδευτικών στόχων. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο 
υποχώρησης είναι για παράδειγμα η επιλογή του εκπαιδευτικού 
προσωπικού. Η ύπαρξη πολλών καταξιωμένων εκπαιδευτών ίσως 
δημιουργήσει έντονο ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ τους και οδηγήσει 
έτσι σε μία αποτυχημένη συνεργασία.

• Προμηθευτής καναλιού ειδικών υπηρεσιών (Channel 
Supplier)

Στο μοντέλο αυτό μεμονωμένα ιδρύματα εκμεταλλεύονται υπάρχοντα 

κανάλια του Παγκόσμιου Ιστού, για να προσφέρουν μαθήματα σε ένα 

καλά προσδιορισμένο τμήμα της αγοράς. Έστω, για παράδειγμα 

ένας παροχέας που επιθυμεί να απευθυνθεί σε μία ομάδα αγροτών 

που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιμόρφωση σε θέματα
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αγροτικής οικονομίας. Χρησιμοποιώντας μία ήδη υπάρχουσα πύλη 
για γεωργικά θέματα, μπορεί να προσφέρει μέσω αυτής ηλεκτρονικά 
κάποιες σειρές μαθημάτων.

Το μοντέλο αυτό δε σχετίζεται με το επιχειρηματικό μοντέλο της 
Εκπαιδευτικής Πύλης. Στις Εκπαιδευτικές Πύλες ο ενδιαφερόμενος 

θα βρει συγκεντρωμένες και ταξινομημένες τις πληροφορίες που 
επιθυμεί, αλλά τα μαθήματα δε θα τα παρακολουθήσει από το δικό 
της ιστοχώρο. Αντίθετα, στον παρόν μοντέλο, ο προμηθευτής 
χρησιμοποιεί τα κανάλια της εξειδικευμένης πύλης, για να διαθέσει 
ηλεκτρονικά τα μαθήματά του.

Πρόκειται για μία τελείως διαφορετική ιδέα παροχής ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και 
να εξελίσσεται συνεχώς. Ο σημαντικότερος λόγος που βρίσκει 
μεγάλη ανταπόκριση είναι γιατί υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των 
ενδιαφερόντων των εκπαιδευόμενων και του καναλιού παροχής των 
σε απευθείας σύνδεση μαθημάτων. Οι παροχείς εκπαίδευσης 
συνεργάζονται με τους ιδιοκτήτες των εξειδικευμένων πυλών, με 
σκοπό να παρέχουν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες, οι οποίες 
σίγουρα κοστίζουν λιγότερο από το να τις πρόσφεραν αυτόνομα 
μέσω ενός εικονικού πανεπιστημίου.

Τα πλεονεκτήματα του μοντέλου αυτού όσον αφορά τους 
εκπαιδευόμενους είναι τα ακόλουθα. Ενημερώνονται για τα 
διαθέσιμα μαθήματα επιμόρφωσης χωρίς να καταβάλουν ιδιαίτερη 
προσπάθεια, αλλά μέσα από την πρόσβαση που ήδη έχουν στην 
ηλεκτρονική πύλη της προτίμησής τους. Είναι πολύ πιθανό τα 
διαθέσιμα προγράμματα μαθημάτων που παρέχονται να ικανοποιούν 
πλήρως τις ανάγκες που έχουν προκύψει στις επαγγελματικές 
δραστηριότητές τους. Τέλος, όσο πιο ολοκληρωμένη είναι από 
άποψη υπηρεσιών η ηλεκτρονική πύλη, τόσο περισσότερη η βοήθεια 
που έχουν στη διάθεσή τους οι καταρτιζόμενοι. Η βοήθεια αυτή 

μπορεί να αφορά κάποια βιβλιοθήκη, κάποιες αξιόλογες πηγές- 

αναφορές ή ακόμα και τεχνολογική υποστήριξη.

Όταν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα επιλέξει να παρέχει τις υπηρεσίες του 
μέσω ενός Προμηθευτή Καναδού Ειδικών 'Υπηρεσιών, τότε είναι 

σίγουρο ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε τμήμα αγοράς που τον
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ενδιαφέρει. Η επένδυσή του δηλαδή γίνεται στο κατάλληλο τμήμα της 
αγοράς. Μέσω του καναλιού αυτού αποφεύγει επιπλέον δαπάνες για 
προώθηση και προβολή των μαθημάτων του, ενώ μέσα από τις 

πολιτικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί η πύλη μπορεί να 
προχωρήσει σε ανάλυση της υπάρχουσας αγοράς. Τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης αυτής στη συνέχεια μπορεί να τον οδηγήσουν στην 
αναπροσαρμογή κάποιων προγραμμάτων ή στην ίδρυση 
καινούργιων.

Από την άλλη πλευρά βέβαια η απόλυτη εξάρτηση του παροχέα 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από την εξειδικευμένη πύλη δεν 
προσδίδει μόνο θετικά χαρακτηριστικά. Και μόνο το γεγονός ότι η 
υλοποίηση των μαθημάτων εξαρτάται από τη λειτουργία του 
καναλιού υπηρεσιών είναι ήδη αρνητικό. Έπειτα, αν η τεχνολογία 
των παρεχόμενων υπηρεσιών από το κανάλι είναι χαμηλής 

ποιότητας, τότε είναι πολύ πιθανό να προδικάσει τη διάθεση των 
επισκεπτών και την ποιότητα των μαθημάτων που παρέχονται 
ηλεκτρονικά.

Στο μοντέλο αυτό η συνεργασία μεταξύ του καναλιού και του 
πανεπιστημιακού ιδρύματος δεν είναι αποκλειστική. Ο ιδιοκτήτης του 
καναλιού προκειμένου να αυξήσει τους επισκέπτες του μπορεί να 
συνεργαστεί με περισσότερα ιδρύματα κι έτσι να δημιουργηθεί 
έντονος ανταγωνισμός μεταξύ τους. Τέλος, η φιλοξενία των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δε γίνεται πάντοτε δωρεάν. 

Ειδικά, αν η ηλεκτρονική πύλη είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και η ζήτηση 
από εκπαιδευτικούς παροχείς είναι αυξημένη, τότε ένα μέτρο 
επιλογής τους είναι το αυξημένο μίσθωμα ή η τήρηση κάποιων 
προτύπων ποιότητας. Αυτόματα, λοιπόν, διαπιστώνεται ότι δεν 
υπάρχει ίση μεταχείριση προς όλους τους φορείς εκπαίδευσης και, 
επομένως, το μοντέλο αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί από 
οποιοδήποτε ινστιτούτο θα ήθελε να προσφέρει μαθήματα 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Μ)
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2.1.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ 
L. Banks, C. Graebner, and D. McConnell 
University of Sheffield

Οι αναλυτές της παρούσας έρευνας προτείνουν ένα σχετικά απλό πλαίσιο, 
όπου επιχειρούν να περιλάβουν το ευρύ σύνολο των μοντέλων για τα σε 

απευθείας σύνδεση μαθήματα. Έχει προκύψει ένας μυστικισμός γύρω από 
τον όρο «Σε απευθείας σύνδεση μαθήματα» και αυτό γιατί ο όρος 
χρησιμοποιείται αλόγιστα σχεδόν σε κάθε μάθημα, από αυτό που απλά 
προτείνει πηγές από το Διαδίκτυο, έως αυτό που υλοποιείται μόνο μέσω 
Διαδικτύου. Οι κατηγοριοποιήσεις που προτείνονται στην παρούσα έρευνα 
είναι επηρεασμένες από το υπόβαθρό που έχουν αποκτήσει οι αναλυτές 
από τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Γι’ αυτό μάλιστα 
τονίζεται και το γεγονός ότι όσοι έχουν εμπειρίες από διδασκαλία σε 
περιβάλλον Πανεπιστημίου ή κάποιου οργανισμού κατάρτισης πιθανώς να 
μη συμφωνούν με τα μοντέλα που παρουσιάζονται στη συνέχεια (Mason, R., 
1998):

• Μοντέλο Υποστήριξης και Περιεχομένου (content + support 
model)

Το μοντέλο αυτό είναι η πρώτη και πιο εκτενής κατηγορία των σε 
απευθείας σύνδεση μαθημάτων. Στηρίζεται στο διαχωρισμό μεταξύ 
του περιεχομένου του μαθήματος (το οποίο προφανώς διατίθεται 
σε εκτυπωμένη μορφή ή πλέον σαν πακέτο μαθήματος στον 
Παγκόσμιο Ιστό) και της υποστήριξης και διδασκαλίας των 
εκπαιδευτών (η οποία στην απλούστερη μορφή της μεταδίδεται 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεδιάσκεψης). Στο μοντέλο 
αυτό το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι σχετικά αμετάβλητο και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους εκπαιδευτές, άσχετους 
με το συγγραφέα του υλικού.

Μέσω της τηλεδιάσκεψης μπορούν να υλοποιηθούν στοιχειώδεις 
συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ των σπουδαστών, 

σχολιασμός μεταξύ των ομάδων εργασιών ή ακόμα και σε 

απευθείας σύνδεση αξιολογήσεις. Παρόλα αυτά, η σε απευθείας 

σύνδεση ανταλλαγή γνώσεων και ομαδική συνεργασία δεν είναι 

πάντοτε θετική και μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις μεταξύ των 
εκπαιδευόμενων. Συγκεντρωτικά, η υποχρεωτική συμμετοχή σε

σ ι
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διεργασίες σε απευθείας σύνδεση αντιπροσωπεύει το 20% του 
χρόνου που απαιτείται για μελέτη.

Στις περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο του μαθήματος είναι 
δομημένο σε αυστηρές ιστοσελίδες, οι πιθανότητες για συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων είναι περιορισμένες. Η σταδιακά όμως 
συνεχιζόμενη χρήση όλο και περισσότερων τεχνολογιών 
τηλεδιάσκεψης μέσω Παγκόσμιου Ιστού έχει ως αποτέλεσμα τη 

μετατροπή του μοντέλου Υποστήριξης και Περιεχομένου σε ένα 
από τα δύο επόμενα. Παρόλα αυτά όμως, και μόνο το γεγονός του 
ξεκάθαρου διαχωρισμού του περιεχομένου από την υποστήριξη 
αποτελεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό της τρέχουσας κατηγορίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Το μοντέλο Υποστήριξης και Περιεχομένου χρησιμοποιείται εκτενώς 
στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, όπου το περιεχόμενο 

προετοιμάζεται από αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς, αλλά 
διδάσκεται από διδακτικό προσωπικό ημιαπασχόλησης. Θα 
μπορούσε να μην ανήκει στα μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 
αλλά τελευταία παρατηρείται η αντικατάσταση παραδοσιακών 
τρόπων επικοινωνίας (πρόσωπο με πρόσωπο επαφή, τηλεφωνική 
επικοινωνία, αλληλογραφία) με την αλληλεπίδραση μέσω σύσκεψης 
με υπολογιστή. Συγκεκριμένα στη σειρά μαθημάτων με τίτλο 

«Θεμελίωση της Τεχνολογίας», οι 5000 σπουδαστές του 
χρησιμοποιούσαν το λογισμικό FirstClass για επικοινωνία με τον 
εκπαιδευτή τους και με τους συσπουδαστές τους. Σε άλλες σειρές 
μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται να εκτελέσουν δύο 
σχετικές με το περιεχόμενο των μαθημάτων εργασίες και να 
αποστείλουν τη μία ηλεκτρονικά. Επίσης, και στο Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο Διοίκησης Επιχειρήσεων οι συμμετέχοντες 
χρησιμοποιούν το FirstClass, σε συνδυασμό μάλιστα με σχετική 
ιστοσελίδα. Συνολικά, 40000 σπουδαστές χρησιμοποιούν τη 

σύσκεψη μέσω υπολογιστή, ως βοηθητικό μέσο στα μαθήματα που 

διδάσκονται κατά κύριο λόγο με έντυπο υλικό.

Μία έκδοση αυτού του μοντέλου που στηρίζεται αποκλειστικά στον 
Παγκόσμιο Ιστό αποπλεσε το τ είραμα τόυ Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογκ ς του Αγγλικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

3?.
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Η σειρά αυτή των μαθημάτων αττοτελούνταν από 100 ιστοσελίδες 
που περιείχαν πληροφορίες, ασκήσεις, συνδέσεις σε άλλα 
σχετικούς δικτυακούς τόπους και μία σειρά από εργασίες που 
πρέπει να εκτελέσουν οι σπουδαστές. Οι τελευταίοι εργάζονταν με 

το υλικό που είχαν διαθέσιμο ηλεκτρονικά και έστελναν τις εργασίες 

τους στον εκπαιδευτή, για να τις σχολιάσει και να τις διορθώσει. Η 
μορφή αυτή του μοντέλου είναι πιο ιδανική για σύντομες σειρές 
μαθημάτων ή για προγράμματα επιμόρφωσης επαγγελματιών.

• Μοντέλο Περικάλυψης (wrap around model)

Στο μοντέλο αυτό ανήκουν εκείνα τα μαθήματα που αποτελούνται 
από τα απαραίτητα υλικά ενός μαθήματος (οδηγός σπουδών, 

δραστηριότητες και συζήτηση), περικαλυπτόμενα όμως από 
επιπλέον δυνατότητες, όπως χρήση Διαδικτύου και cd-rom. Η 
κατανομή μεταξύ των ωρών που χρησιμοποιούνται για τις σε 
απευθείας σύνδεση δραστηριότητες από τη μία και όλες τις 
υπόλοιπες από την άλλη είναι 50/50. Η συγκεκριμένη προσέγγιση 
τείνει να ευνοήσει τη μάθηση μέσω αναφορών σε πηγές, δίνοντας 
μεγαλύτερη ελευθερία και ευθύνη στους σπουδαστές να 
ολοκληρώσουν τη σειρά μαθημάτων από μόνοι τους. Ο ρόλος του 
εκπαιδευτή είναι πιο εκτενής από το προηγούμενο μοντέλο, γιατί 
μόνο ένα μικρό τμήμα των μαθημάτων είναι προκαθορισμένο από 
πριν, και το μεγαλύτερο δημιουργείται μέσα από συζητήσεις και 
δραστηριότητες.

Στην κατηγορία αυτή ορισμένες φορές λαμβάνουν χώρα και 

δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο. Για την επίλυση 
προβλημάτων που προκύπτουν από το πρόγραμμα σπουδών 
χρησιμοποιείται λογισμικό διαμοιρασμού της οθόνης, ώστε οι 
εκπαιδευτές να μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους, 
έναν προς έναν ή όλους μαζί ομαδικά. Μία άλλη διάσταση 
ζωντανής επικοινωνίας, αλλά όχι αλληλεπιδραστική, είναι οι 

μονόδρομες ηχητικές διαλέξεις που φιλοξενούνται σε περιβάλλον 

ιστού και συνοδεύονται με υλικό παρουσίασης. Σε αυτές οι 

σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν, αποστέλλοντας τις 

ερωτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο μέλλον, με 

τη βελτίωση της τεχνολογίας οι διαλέξεις αυτές από ηχητικές θα 
εξελιχτούν σε βιντεοσκοπημένες.
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Οι σειρές μαθημάτων που υλοποιούνται μέσω αυτού του μοντέλου 
απαιτούν μεγαλύτερο αριθμό διδασκόντων και περισσότερα 
χρήματα για το μισθό τους, αφού η ευθύνη τους στη δημιουργία του 
περιεχομένου του μαθήματος είναι πολύ μεγαλύτερη συγκριτικά με 
το προηγούμενο μοντέλο. Πρόκειται όμως για το πιο αποδοτικό 
οικονομικά μοντέλο, όταν η σειρά των μαθημάτων που παρέχονται 
είναι μικρή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται από λιγότερο δημοφιλής σειρές 
μαθημάτων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας. Τέτοιες για 
παράδειγμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο προγραμματισμός σε 
γλώσσα Lisp και περιλαμβάνουν ένα εγχειρίδιο μαθήματος και 
συνεχή αλληλεπίδραση μέσω FirstClass με τον εκπαιδευτή και τους 
άλλους σπουδαστές.

• Ολοκληρωμένο μοντέλο (integrated model)

Το τρίτο και τελευταίο μοντέλο ανήκει στο ακριβώς αντίθετο άκρο 
από το πρώτο μοντέλο. Η σειρά μαθημάτων αποτελείται από 
συνεργατικές δραστηριότητες, μάθηση μέσω πληροφοριακών 
πηγών και αναφορών και ανάθεση εργασιών. Το ουσιαστικό 
κομμάτι των μαθημάτων λαμβάνει χώρα σε απευθείας σύνδεση 

μέσω συζήτησης, πρόσβασης και επεξεργασίας της πληροφορίας, 
καθώς και με την εκτέλεση εργασιών. Τα περιεχόμενα των 
μαθημάτων είναι ρευστά και δυναμικά, καθώς κυρίως 
διαμορφώνονται από τη δραστηριότητα του καθενός ή της ομάδας 
των σπουδαστών. Με άλλα λόγια, το ολοκληρωμένο μοντέλο 
ξεπερνά τη διάκριση μεταξύ περιεχομένου και υποστήριξης και είναι 
ανεξάρτητο στη δημιουργία της μαθησιακής κοινότητας. Η 
πραγματική επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω τεχνολογιών βίντεο και 

ήχου και στοχεύει να υποστηρίξει ένα μέρος από τις 
δραστηριότητες και τις εργασίες των ομάδων των σπουδαστών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η μοναδική σειρά μαθημάτων του Αγγλικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου που εφαρμόζει το ολοκληρωμένο μοντέλο είναι ο 

δεύτερος χρόνος των μεταπτυχιακών σπουδών που παρέχει. Τα 

μαθήματα αυτά βασίζονται κυρίως σε ατομικές ή ομαδικές

"4
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δραστηριότητες που εκτελούνται στον Παγκόσμιο Ιστό, 
χρησιμοποιώντας δημοσιεύσεις, δικτυακές συνδέσεις και άλλες 
αναφορές, που προτείνονται από την ομάδα προσωπικού των 
μαθημάτων. Κάθε μία από τις εργασίες που ανατίθεται στους 
σπουδαστές απαιτεί από αυτούς να ενσωματώσουν τη γνώση που 

αποκόμισαν από τις συζητήσεις και τις συσκέψεις που 
πραγματοποιήθηκαν, ενώ η τελική προς εξέταση εργασία που θα 
παραδώσουν θα πρέπει να αποτυπώνει τι έχουν μάθει από την 
κάθε μορφή επικοινωνίας- συζήτηση, από τις ασκήσεις, τη μελέτη ή 
την ομαδική εργασία.

2.1.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ “ΑΠΟ” Η’ “ΜΕΣΩ” ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ: 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Des Casey, Monash University

• Ο Παγόσμιος Ιστός, ως ττηγή πληροφορίας (The Web as 
Source of Information)

Η πιο συνηθισμένη χρήση του Παγκόσμιου Ιστού έως τώρα ήταν να 
λειτουργεί ως χώρος άντλησης πληροφοριών, για την υποστήριξη 
της παραδοσιακής διδασκαλίας.

Ένα τυπικό παραδοσιακό μάθημα που διδάσκεται στα Πανεπιστήμια, 
παρέχει στους σπουδαστές του πλούσιο έντυπο υλικό: τυπωμένες 
σημειώσεις διδασκαλίας, βεβαιώσεις πιστοποίησης, ασκήσεις 
εξετάσεων κ.ά. Για την εκπόνηση όμως των εργασιών τους, οι 
σπουδαστές χρησιμοποιούν ως μία από τις κυριότερες πηγές 
πληροφοριών τον Παγκόσμιο Ιστό. Στον Παγκόσμιο Ιστό μπορούν να 
προσεγγίσουν πληροφορίες, εικόνες ή άλλα στοιχεία πολυμέσων, 
που σε προηγούμενα χρόνια θα πρεπε να χουν ειδική πρόσβαση σε 
βάσεις δεδομένων για να τα αποκτήσουν. Επιπλέον, οι πηγές που 
προκύπτουν από τις πληροφορίες του Ιστού είναι αποδεκτές με 
ευχαρίστηση και από τους εκπαιδευτές.

Γενικότερα, στο μοντέλο αυτό το Διαδίκτυο αποτελεί τμήμα της 

μαθησιακής διδασκαλίας. Οι σπουδαστές εξακολουθούν να 

λαμβάνουν τις γνώσεις τους απευθείας μέσω του καθηγητή, ο οποίος 

παρίστα,αι στην παραδοσιακή τάξη. (Casey, D., 1998)
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• Ο Παγκόσμιος Ιστός, ως ηλεκτρονικό βιβλίο (The Web as 
Electronic Book)

Δεν είναι μικρός ο αριθμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που 
επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τον Παγκόσμιο Ιστό για να 
παρουσιάσουν το μαθησιακό υλικό τους με έναν πιο δομημένο 
τρόπο. Συγκεκριμένα, αυτή η δομημένη παρουσίαση της 
πληροφορίας έρχεται να αντικαταστήσει την παραδοσιακή 
διδασκαλία μέσω εκπαιδευτή.

Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τις εντολές της οθόνης για να 
διαβάσουν το υλικό τους, να συμμετέχουν σε δοκιμαστικά τεστ, να 
ενεργοποιήσουν εφαρμογές πολυμέσων ή ακόμα και να 
παρακολουθήσουν κάποιο φαινόμενο σε προσομοίωση. Το 
περιεχόμενο των μαθημάτων αποτελείται συχνά από πληροφορίες 
που συλλέγονται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο ή από άλλα 
συνοδευτικά μέσα. Στο μοντέλο αυτό, ενώ το υλικό των μαθημάτων 
παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω Παγκόσμιου Ιστού, δεν υπάρχει 
αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων.

• Ο Παγκόσμιος Ιστός, ως δάσκαλος (The Web as Teacher)

Η καινοτομία των μαθημάτων που παρέχονται ηλεκτρονικά, 
χρησιμοποιώντας το παρόν μοντέλο, είναι ότι πλέον γίνονται 
προσπάθειες επικοινωνίας μεταξύ σπουδαστών και εκπαιδευτών, 
αλλά και σπουδαστών μεταξύ τους. Ουσιαστικά, χρησιμοποιούν το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ομάδες συζητήσεων, για να επιτύχουν 
αυτήν την επαφή.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί, ότι ενώ το Διαδίκτυο αποτελεί 
ισχυρό εργαλείο μεταφοράς μεγάλης ποσότητας πληροφορίας, δεν 
αποτελεί εξίσου ικανό εργαλείο για την καλλιέργεια διαπροσωπικών 
σχέσεων, ειδικά αν συγκριθεί με την πρόσωπο με πρόσωπο 
διδασκαλία. Σε σχέση όμως με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, 

το μοντέλο του «Παγκόσμιου Ιστού ως δασκάλου» επιχειρεί να 

εξασφαλίσει, έστω και ασύγχρονα, μία μορφή επικοινωνίας.
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• Ο Παγκόσμιος Ιστός, ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ του 
δασκάλου και του σπουδαστή

(The Web as a Communication Medium Between Teacher and 
Student.)

Εξέλιξη του προηγούμενου μοντέλου αποτελεί η τρέχουσα 
περίπτωση, η οποία προϋποθέτει τη σε απευθείας σύνδεση 
επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων. Ουσιαστικά, ο 
σπουδαστής μαθαίνει από τον εκπαιδευτή, όχι παραδοσιακά, αλλά 
διαμέσου του Παγκόσμιου Ιστού. Η πληροφορία εξακολουθεί να 
παρουσιάζεται δομημένα, όπως και πριν, αλλά επιπλέον το 
Διαδίκτυο αποτελεί και το μέσο για την απαραίτητη ανθρώπινη 
επικοινωνία.

Όσον αφορά στις στρατηγικές που εφαρμόζονται στη διδασκαλία 
μέσω Παγκόσμιου Ιστού, είναι παρόμοιες με αυτές που χρόνια έχουν 
καθιερωθεί από την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο 
διδασκαλία. Συνεπώς, για αυτούς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν 
περιβάλλοντα μάθησης μέσω Παγκόσμιου Ιστού, τα ήδη υπάρχοντα 
μοντέλα διδασκαλίας θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν το 
πρόγραμμά τους με μεγαλύτερη επιτυχία.

Φυσικά, δε θα πρέπει να παραλειφθεί ότι υπάρχουν και αντικείμενα 
που η διδασκαλία τους μέσω παγκόσμιου ιστού είναι τελείως 
ακατάλληλη, γιατί προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία των 
συμμετεχόντων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
διδασκαλία της θεατρικής ερμηνείας, η οποία στην ουσία δεν είναι 
διδασκαλία, αλλά επίδειξη ικανοτήτων και ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις όμως, που απαιτούν μόνο την 
επεξήγηση κάποιων εννοιών ή χαρακτηριστικών από τον εκπαιδευτή 
και τη διατύπωση αποριών από τους σπουδαστές τότε το τρέχον 
μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί απόλυτα πετυχημένα. Ο βαθμός της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων δεν είναι 

συγκεκριμένος. Πολλές φορές μάλιστα εξαρτάται και από τους ίδιους 

τους εκπαιδευόμενους και το μαθησιακό στυλ που ακολουθούν.

Ορισμένοι σπουδαστές είναι πω αυτοπειβαρχούμενοι, έχουν μάθει 

να μελετούν ανεξάρτητα και χρειάζονται λιγότερη επικοινωνία με τον
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διδάσκοντα. Από την άλλη όμως, η πλειοψηφία των σπουδαστών, 
έχοντας συνηθίσει στην παραδοσιακή διδασκαλία, νιώθει μεγαλύτερη 
ασφάλεια όταν μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τον εκπαιδευτή, να 
του εκφράζει κάποιες πιθανές απορίες και γενικότερα να το 
συμβουλεύεται. Συνήθως, οι νεότεροι φοιτητές είναι αυτοί που 
εξαρτώνται από τον εκπαιδευτή τους και επιδιώκουν να έχουν επαφή 
συχνότερα μαζί του.

Από τη στιγμή που είναι σχεδόν ανέφικτο από ένα διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των 

χρηστών του, τότε η καλύτερη μέθοδος σχεδιασμού του είναι να 
εμπεριέχει όλες τις δυνατές βοηθητικές λειτουργίες και ο κάθε 

ενδιαφερόμενος να επιλέγει ανάλογα με τις προτιμήσεις του.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ο συγγραφέας του άρθρου θέλοντας να εμβαθύνει περισσότερο στα 
χαρακτηριστικά του μοντέλου «Ο Παγκόσμιος Ιστός, ως μέσο 
επικοινωνίας μεταξύ του δασκάλου και του σπουδαστή», προχώρησε 
στην κατασκευή ενός δικτυακού τόπου, μέσω του οποίου πρόσφερε 
στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα για ηλεκτρονική εκπαίδευση 
και αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα 
περιέχει κείμενο, γραφικά, σχετικές συνδέσεις, ηχογραφημένες 
διαλέξεις και βιντεοσκοπήσεις και επιχειρεί να διδάξει το σχεδίασμά 
και την κατασκευή υλικού για τον Παγκόσμιο Ιστό.

Όσον αφορά στην επικοινωνία των συμμετεχόντων, παρέχει και τις 

δύο μορφές, σύγχρονη και ασύγχρονη. Η ασύγχρονη επαφή 
επιτυγχάνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ομάδων 
συζήτησης, ενώ η σύγχρονη μέσω λογισμικού απευθείας 
επικοινωνίας. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ζωντανών 
αναμεταδόσεων ήχου και εικόνας των διαλέξεων που 
πραγματοποιούνται.

2.1.4 ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
David Collis, Yale University

O David Collis είναι βοηθός καθηγητής στο τμήμα Διεθνούς Διοίκησης

Επιχειρήσεων στο Πανεπιο τήμιο του Γέηλ, ενώ προηγούμενα δίδασκε στο

τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Έχει
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συγγράφει αρκετά άρθρα για τη στρατηγική των εταιρειών, τον ανταγωνισμό 
μεταξύ οργανισμών, τη διοίκησή τους κ.α. Στην έρευνα αυτή ο Collis 
αξιολογεί τα νέα δεδομένα στη βιομηχανία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
εστιάζοντας στα μαθήματα ανοιχτής εκπαίδευσης που παρέχονται σε 
απευθείας σύνδεση. Συγκεκριμένα, εξετάζει τα επιχειρηματικά μοντέλα 
πολλών κερδοσκοπικών διαδικτυακών επιχειρήσεων που έχουν εισβάλει 
στην αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και συγκρίνει τις στρατηγικές 
τους με αυτές των παραδοσιακών Κολεγίων και Πανεπιστημίων. Η 
κατανόηση των στρατηγικών των καινούργιων παιχτών στην αρένα της 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης θα διαφωτίσει τον τρόπο που θα συνεχιστεί αυτή 
η επανάσταση και τις συνέπειες που μπορεί να έχει στα ήδη διαμορφωμένα 
επιχειρηματικά μοντέλα των παραδοσιακών Κολεγίων και Πανεπιστημίων.

Είναι φανερό ότι είναι αρκετά δύσκολο να διατυπωθεί με λεπτομέρεια και 
σαφήνεια η στρατηγική όλων των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών που 

εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. Η ανάλυση όμως που γίνεται 
στην παρούσα έρευνα, και η οποία αφορά 127 εταιρείες-παροχείς 
εκπαιδευτικού περιεχομένου προσφέρει μία κατατοπιστική εικόνα της 
κατάστασης που ισχύει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως.

Η κατηγοριοποίηση των στρατηγικών που ακολουθούν οι εταιρείες 
βασίστηκε σε πέντε στοιχεία, τα οποία δείχνουν να έχουν το μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στις παραδοσιακές μορφές Κολεγιών και Πανεπιστημίων. Τα 
στοιχεία αυτά είναι: τα μαθήματα που διατίθενται ηλεκτρονικά από τους 
παροχείς, οι πελάτες στους οποίους απευθύνονται, η παιδαγωγική που 
εφαρμόζουν, η κοστολόγησή τους και η προέλευση του εκπαιδευτικού 
υλικού τους. (Collis, D., 2002)

Οι στρατηγικές μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες τέσσερις 
κατηγορίες:

• Προσθετική (incremental)
Η τεχνολογία παρέχεται στο χώρο του Πανεπιστημίου, ως 
συμπλήρωμα στην υπάρχουσα παραδοσιακή μορφή της τάξης. 

Παράδειγμα αποτελούν οι ιστοσελίδες που ενημερώνουν για την ύλη 
των μαθημάτων.

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οι πανεπιστημιακές κοινότητες υιοθετούν πλέον ευρέως αυτή την 

προσέγγιση, με στόχο να κάνουν την εκπαίδευση πιο ευέλικτη για
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τους μεμονωμένους σπουδαστές. Η στρατηγική αυτή αυξάνει το 
μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς, αλλά δεν αποτελεί ξέσπασμα για 
τον ανταγωνισμό της έως τώρα εκπαιδευτικής αγοράς, αφού οι 
περισσότερες εφαρμογές ανοιχτής εκπαίδευσης απευθύνονται σε 

σπουδαστές μέσα στα γεωγραφικά τους όρια.

• Συνεργασίες

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει σ' ένα τρίτο μέλος να μεταπωλήσει το 
εκπαιδευτικό υλικό παραδοσιακών Πανεπιστημίων και Κολεγίων πιο 
επιθετικά και σε νέες αγορές. Βοηθάει πιο γρήγορα και 
αποτελεσματικά στην ενδυνάμωση του ονόματος και των μαθημάτων 
που παρέχονται από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και μάλιστα με το 
χαμηλότερο ρίσκο σε χρόνο και χρήμα καθώς και με τις λιγότερες 

αντιρρήσεις του προσωπικού.

• Είσοδος νέων εταιρειών

Η τελευταία τάση που παρατηρείται είναι η αυτόνομη εισαγωγή των 
παραδοσιακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις νέες αγορές, χωρίς τη 

συμμετοχή κάποιου συνεργάτη.

Δύο σημαντικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την 
παρούσα ανάλυση του Πανεπιστημίου του Γέηλ είναι τα ακόλουθα. Αρχικά, 
ότι άμεσα ανταγωνιστική απειλή στην παροχή εκπαίδευσης με τον 
παραδοσιακό τρόπο δεν υφίσταται. Αντιθέτως, οι νέες μορφές παροχέων 
εκπαίδευσης που εμφανίζονται απευθύνονται στην εταιρική αγορά και μόνο 
σε ελαφρά χαμηλές τιμές. Από την άλλη όμως, οι καλά χρηματοδοτούμενοι 
ανταγωνιστές, υποστηριζόμενοι κυρίως από συμμαχίες με επώνυμα 
ιδρύματα, είναι φανερό πως θα είναι πολύ δύσκολο να νικηθούν από τη 
στιγμή που θα καθιερωθούν.

2.1.5 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.

ITiCSE2000 Working Group Reports

Δεδομένα όπως η αυξημένη ζήτηση για εκπαίδευση στους υπολογιστές, η 

εμφάνιση νέων μορφών εκπαίδευσης από απόσταση, καθώς και οι 

απαιτήσεις για δια βίου μάθηση οδήγησαν στην παρούσα ανάλυση με 

σκοπό να εντοπιστεί το καταλληλότερο μοντέλο /ια την εκπαίδευση στους 

υπολογιστές. (Clear, Τ., κ.α, 2000)
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Τα μοντέλα της Εξ Αττοστάσεως εκπαίδευσης που περιγράφονται είναι τα 
ακόλουθα:

• Κατανεμημένης τάξης (Distributed Classroom)

Οι συμμετέχοντες συνδιαλέγονται μέσω εργαλείων και υλικού 
σύγχρονης επικοινωνίας. Οι μαθητές και το προσωπικό απαιτείται 
να βρίσκονται σ’ ένα συγκεκριμένο τόπο, σε συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή (τουλάχιστο μία φορά την εβδομάδα). Ο αριθμός των 
διαφορετικών γεωγραφικών τόπων που επικοινωνούν ποικίλλει 
από δύο (point-to-point) σε πέντε ή περισσότερα σημεία (point-to- 
multipoint). Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των τοποθεσιών, τόσο 

μεγαλύτερη η πολυπλοκότητα σε τεχνικό, λογιστικό και νοηματικό 
επίπεδο. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
συνδεθούν από το σπίτι ή τον εργασιακό τους χώρο και δε 

δεσμεύονται υποχρεωτικά να παρευρίσκονται στην 
πανεπιστημιούπολη. Η φύση των εμπειριών που αποκομίζουν οι 

συμμετέχοντες μιμείται αυτή της παραδοσιακής τάξης.

Ο κυριότερος λόγος που οδηγεί στην επιλογή του πρώτου μοντέλου 
είναι η ανάγκη του πανεπιστημιακού ιδρύματος να ασκήσει 
μεγαλύτερο έλεγχο στη διαδικασία της μάθησης και στην επίδοση 
των σπουδαστών του.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Το Πανεπιστήμιο του Strayer, το οποίο βρίσκεται στην Ουάσινκτον 
παρέχει μαθήματα από απόσταση, μέσω του συστήματος απ’ 
ευθείας μετάδοσης που διαθέτει. To Strayer, ένα τοπικά 
πιστοποιημένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επέλεξε το 

μοντέλο της κατανεμημένης τάξης, κατά το οποίο ο εκπαιδευτής 
διδάσκει από τις ειδικές εγκαταστάσεις ηλεκτρονικής διδασκαλίας 
που βρίσκονται στη Βόρεια Βιρτζίνια. Οι συναντήσεις των τάξεων 
ορίζονται σε προγραμματισμένους χρόνους και οι σπουδαστές 

απαιτείται να εισάγονται στο σύστημα και να παραμένουν όσο 

βρίσκεται και ο εκπαιδευτής. Η συμμετοχή των σπουδαστών κατά 
τη διδασκαλία είναι ένα παράγοντας που επηρεάζει την αξιολόγηση 
των σπουδαστών.
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• Ανεξάρτητης Μάθησης (Independent Learning)

Με την Ανεξάρτητη Μάθηση οι σπουδαστές απελευθερώνονται από 
την ανάγκη να βρίσκονται σε συγκεκριμένο χρόνο, μία 

συγκεκριμένη στιγμή. Έχουν στη διάθεσή τους ένα λεπτομερή 

οδηγό σπουδών και ο καθένας τους αποκλειστική επικοινωνία με 
ένα μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας, που επιλύει τις απορίες 
τους και αξιολογεί τη δουλειά τους. Η μεταξύ τους επικοινωνία 
επιτυγχάνεται μέσω υπολογιστή, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας.

Οι εκπαιδευόμενοι στηριζόμενοι στις οδηγίες του οδηγού σπουδών 
μελετούν ο καθένας ανεξάρτητα. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει κάποια 

πιθανή επικοινωνία με τον εκπαιδευτή ή τους υπόλοιπους 
εκπαιδευόμενους. Το περιεχόμενο των μαθημάτων υπάρχει σε 
έντυπη μορφή, σε δισκέτα υπολογιστή ή βιντεοκασέτα, τα οποία 
μπορούν να δουν οι ενδιαφερόμενοι όποτε επιθυμούν, χωρίς 
συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό. Το υλικό των μαθημάτων 
χρησιμοποιείται το ίδιο για αρκετά χρόνια και γενικότερα είναι 
αποτέλεσμα μίας δομημένης διαδικασίας ανάπτυξης, στην οποία 

εμπλέκονται διάφορες ειδικότητες, όπως ειδικοί περιεχομένου και 
μέσων επικοινωνίας, καθώς και σχεδιαστές δομής εκπαιδευτικού 
υλικού.

Το μοντέλο αυτό απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευόμενους που 
έχουν το ακόλουθα χαρακτηριστικά. Εργάζονται αρκετές ώρες 
καθημερινά, ταξιδεύουν συχνά λόγω επαγγελματικών 
υποχρεώσεων και βρίσκονται σε γεωγραφική απόσταση μεταξύ 
τους. Είναι λογικό επομένως ότι για τους προαναφερόμενους η 
χρονική και τοπική ευελιξία στη διάρκεια των σπουδών τους είναι 
πολλή σημαντική.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου εφαρμόζεται το μοντέλο της 
ανεξάρτητης μάθησης είναι το πρόγραμμα NACTEL στο 

πανεπιστήμιο του Πέης, στο τμήμα τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών. 

Έχει σχεδιαστεί ειδικά και απευθύνεται μόνο στους εργαζομένους 

των τεσσάρων μεγαλύτερων εταιρειών τηλεπικοινωνιών στηνs
Αμερική. Η διάρκεια των παραδόσεων των εργασιών είναι μία 
εβδομάδα, αλλά μέσα στην εβδομάδα ο κάθε σπουδαστής
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προγραμματίζει το χρόνο του, όπως επιθυμεί. Τα μαθήματα 
υλοποιούνται κυρίως μέσω του παγκόσμιου ιστού και πολύ σπάνια 
επιδιώκεται συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο εκπαιδευτή με 
εκπαιδευόμενο. Μόνο σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνούν μέσω 
τηλεφώνου.

• Ανοιχτής Μάθησης + Τάξης (Open Learning + Class)

Το σύνθετο όνομα του μοντέλου δηλώνει και το διπλό χαρακτήρα 
του. Ονομάζεται λοιπόν Ανοιχτή Μάθηση, γιατί περιλαμβάνει τη 
χρήση τυπωμένου οδηγού σπουδών και άλλων μέσων 
παρουσίασης περιεχομένου, τα οποία είναι διαθέσιμα στο 
σπουδαστή να τα μελετήσει όποτε θελήσει, με το δικό του ρυθμό. 
Από την άλλη όμως ονομάζεται και μοντέλο Τάξης, επειδή κατά 
περιόδους απαιτεί και την επικοινωνία όλων των σπουδαστών μαζί, 
σα σε μία παραδοσιακή τάξη.

Φυσικά, η τάξη που σχηματίζεται είναι σε εικονικό περιβάλλον και 
υλοποιείται μέσω διαδραστικών λογισμικών επικοινωνίας. Στόχος 
κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων είναι να δοθεί στους 
σπουδαστές η δυνατότητα να συζητήσουν, να αποσαφηνίσουν 
κάποιες απορίες τους, να εργαστούν ομαδικά, να συμμετέχουν σε 
εργαστηριακές εργασίες και γενικότερα να λάβουν εφαρμοσμένη και 
όχι θεωρητική εμπειρία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Το Πανεπιστήμιο του Πέης έχει προχωρήσει στην ίδρυση ενός 
διδακτορικού προγράμματος στην επιστήμη των υπολογιστών, 
κατά το οποίο οι σπουδαστές συναντιούνται ομαδικά πέντε 
Σαββατοκύριακα το εξάμηνο. Πέρα όμως από τις συναντήσεις, το 
υλικό που απομένει προσεγγίζεται ηλεκτρονικά μέσω του 
Παγκόσμιου Ιστού, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Courselnfo. Ο 
σκοπός των διαπροσωπικών συναντήσεων είναι πολύπλευρος: 

προσανατολίζει τους σπουδαστές στις προσδοκίες των μαθημάτων 

και των υπόλοιπων συναντήσεων, προσδίδει μία κοινωνική 

διάσταση στο πρόγραμμα, παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη 

στους σπουδαστές που το επιθυμούν και τέλος επιτρέπει τον 
έλεγχο των εξετάσεων των σπουδαστών.



Ανάλυση Επιχειρηματικών Μοντέλων σε περιβάλλον e-learning Χατζημπαχάρη Μαρία

• Διπλός τρόπος, Ευέλικτη μεταφορά. (Dual Mode, Flexible 
Delivery)

Η προσέγγιση αυτή αντιπροσωπεύει ένα νέο, διαφορετικό μοντέλο 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, στο οποίο οι σπουδαστές που 
συμμετέχουν μπορεί να παρακολουθούν εντός ή εκτός της 
πανεπιστημιούπολης ή ακόμα και να επιλέγουν ένα συνδυασμό των 
προηγούμενων περιπτώσεων. Ανταποκρίνεται περισσότερο στις 
ανάγκες εκείνων των σπουδαστών που επιθυμούν να μελετούν 
παράλληλα με την εργασία τους ή σε εκείνους που οι οικογενειακές 
τους υποχρεώσεις βάζουν κάποιους περιορισμούς.

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής μπορεί να 
παρακολουθεί τις τακτικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται σε 

τάξεις ή να διαβάζει τελείως ανεξάρτητα μόνος του ή ακόμα να 
συμμετέχει και με τις δύο μορφές. Η διδασκαλία σε τάξη στοχεύει να 
υποστηρίξει τη μάθηση για τους πιο νέους και λιγότερο 
αυτοπειθαρχούμενους φοιτητές, να επεκτείνει τη γνώση που 
παρέχεται ηλεκτρονικά και να ενεργοποιήσει τους σπουδαστές να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτή.

Το υλικό που σχετίζεται με το μάθημα -πρόγραμμα, αξιολογήσεις, 
πηγές και σχετικές αναφορές-είναι διαθέσιμο μέσω του παγκόσμιου 
ιστού και χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο διάστημα από ένα 
εξάμηνο. Ακόμα και οι αναθέσεις εργασιών γίνονται συνήθως 
ηλεκτρονικά, μέσω του Διαδικτύου. Το προβλεπόμενο μάθημα στη 
διάρκεια του εξαμήνου εμπλουτίζεται με διάφορους τρόπους 
επικοινωνίας εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου, εκπαιδευόμενων 
μεταξύ τους, αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
τηλεφώνου ή και τηλεδιασκέψεων.

Στο μοντέλο αυτό η διάρκεια του μαθήματος είναι προκαθορισμένη 
με ημερομηνία έναρξης και λήξης, αλλά μπορεί να επεκταθεί για να 
υποστηρίξει την εισαγωγή σε αυτό σπουδαστών που δε 

συμμετέχουν στην πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στο Πανεπιστήμιο του Πέης, στη Νέα Υόρκη, διενεργήθηκε μία 

σειρά μαθημάτων με τίτλο «Εκμάθηση προγραμματισμού 
παιχνιδιών, με τη χρήση της Visual Basic» και η οποία αποτελεί
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χαρακτηριστικό παράδειγμα υλοποίησης του διττού μοντέλου. Η 
σειρά των μαθημάτων ολοκληρώθηκε εντατικά μέσα σε τρεις 
εβδομάδες στο χειμερινό εξάμηνο. Το εγχειρίδιο του μαθήματος και 
οι συναντήσεις είχαν ως σκοπό να εξοικειώσουν τους σπουδαστές 
με κρίσιμα θέματα στην απεικόνιση των δεδομένων και στον τεχνικό 

και λογικό σχεδίασμά ενός περιβάλλοντος παιχνιδιού, ώστε να 
μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές σε μελλοντικές 

προκλήσεις.

2.1.6 ELEARNING PROCESSES MODELS 
David Rashty

Στο άρθρο αυτό ο συγγραφέας επιχειρεί να αποτυπώσει την υπάρχουσα 
κατάσταση στο χώρο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, με σκοπό να διακρίνει 
τα διάφορα μοντέλα που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.

Η υπεροχή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία δυσκολιών και σύγχυσης στον τρόπο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και να συμμετέχει στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι περιορισμοί στη 
σωστή εφαρμογή των τεχνολογικών μέσων και οι οποίοι προέρχονται από 
τις παιδαγωγικές φιλοσοφίες. Μεταξύ αυτών των φιλοσοφιών είναι: η θεωρία 
της ανοιχτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία μειώνει την ανάγκη 
μεταφοράς από τόπο σε τόπο, χρησιμοποιώντας σύγχρονη και ασύγχρονη 

επικοινωνία, η θεωρία της ενεργητικής μάθησης ή μάθησης που στηρίζεται 
στην έρευνα, η οποία μεταχειρίζεται την επίλυση προβλημάτων, 

χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ως βοήθημα και τέλος η θεωρία της 
συνεργατικής μάθησης, η οποία επιχειρεί να χτίσει τη γνώση, βασιζόμενη 
στην αλληλεπίδραση με την υπόλοιπη ομάδα και τον υπολογιστή.

Και σ' αυτήν την έρευνα ο συντάκτης επισημαίνει ότι δε χρησιμοποιούνται 
όλα τα μοντέλα αποκλειστικά μεμονωμένα, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί και 
συνδυασμός τους. Τα μοντέλα που σημειώνει είναι (Rashty, D., 1999):

• Το μοντέλο Προσθήκης (Adjunct Model)

Το μοντέλο αυτό αναφέρεται στη συνέχεια της παραδοσιακής 
μάθησης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών και των 

εκπαιδευτών τους εκτός των ωρών του σχολείου. Η χρήση των 

μέσων επικοινωνίας που προσφέρει ο υπολογιστής, μπορεί να 

ενεργοποιήσει τη διενέργεια απευθείας συζητήσεων, την επίλυση
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προβλημάτων και ασκήσεων, την πραγματοποίηση συνεργατικής 
μάθησης μεταξύ των σπουδαστών και τη μετάδοση πληροφορίας 
από τον εκπαιδευτή στους εκπαιδευόμενους.

Η χρησιμοποίηση του μοντέλου Προσθήκης είναι συχνά προαιρετική 

για τους εκπαιδευόμενους, αλλά αρκετές φορές είναι ενσωματωμένη 

στο πρόγραμμα σπουδών και μάλιστα ευνοεί τον εκπαιδευόμενο με 
επιπλέον βαθμολογία, λόγω της συμμετοχής του. Το μοντέλο 

προσθήκης αποτελεί, επομένως, έναν εμπλουτισμό των 
παραδοσιακών λειτουργιών μάθησης και είναι, επίσης, μία εισαγωγή 
στη διαδικασία της υλοποίησης της διδασκαλίας σταδιακά μόνο με τη 
χρήση υπολογιστή.

Οι δυνατότητες που παρέχει το Διαδίκτυο επιτρέπουν στους 
εκπαιδευτές να αναθέσουν στους σπουδαστές εργασίες που 
στηρίζονται στην ποικιλία των πληροφοριών που βρίσκονται στον 
Παγκόσμιο Ιστό, να προτείνουν τη χρησιμοποίηση πηγών 
διαθέσιμων στο δίκτυο και ακόμα να παραθέσουν και τις αυθεντικές 
πηγές για το μαθησιακό υλικό που συνοδεύει το μάθημα.

• Το Μικτό μοντέλο (Mixed Model)

Στο Μικτό μοντέλο η χρήση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι ένα 
ανεξάρτητο τμήμα του προγράμματος σπουδών και της αξιολόγησης 
του εκπαιδευόμενου. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις εφαρμογής 
του Μικτού μοντέλου, όπως, για παράδειγμα, η χρήση του δικτύου 
για προσομοίωση καταστάσεων και υιοθέτηση ρόλων, καθώς και η 
αμοιβαία αξιολόγηση των εργασιών των σπουδαστών μεταξύ τους. 
Επιπλέον, μπορεί να συναντήσουμε τη μεταφορά μίας ολόκληρης 
σειράς μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ παράλληλα είναι 
διαθέσιμη και παραδοσιακά.

• Το σε «Απευθείας Σύνδεση» Μοντέλο (Online Model)

Στο μοντέλο αυτό η αλληλεπίδραση επιτυγχάνεται κυρίως διαμέσου 

της χρήσης υπολογιστή και των τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας. Στην 

περίπτωση αυτή η χρήση του υπολογιστή δεν έρχεται σε αντίθεση με 

τη χρησιμοποίηση άλλων μέσων, όπως η διανομή κασετών ήχου και 

β:ντεο ή τη χρήση βοηθητικής βιβλιογραφίας. Η πρόσωπο μεΕ 

πρόσωπο συναντήσεις για την παρουσίαση του μαθήματος και για 

τον τρόπο χρήσης των τεχνολογιών επικοινωνίας είναι και αυτές
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τμήμα του πλαισίου ενός μαθήματος που υιοθετεί το σε «Απευθείας 
Σύνδεση» μοντέλο.

Όπως και στα προηγούμενα μοντέλα, έτσι και στο παρών η 
συνεργατική μάθηση αποτελεί τον κυρίαρχο τρόπο, που 
διαμοιράζεται το εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες. Οι 
εργασίες των μαθημάτων συνήθως απευθύνονται σε ομάδες με 
διάφορους μαθητές, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για 

επικοινωνία μεταξύ τους. Η εμπειρία που έχει συλλεχθεί από τα 
μαθήματα που πραγματοποιούνται μέσω υπολογιστή έχει δείξει ότι οι 
σπουδαστές συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις και τείνουν να 
πάρουν θέση και να ανταποκριθούν σε έναν προβληματισμό που 
ενδεχομένως θα προκύψει στην ομάδα εργασίας τους. Πολλοί συχνά 
μάλιστα οι απαντήσεις τους προκύπτουν από πληροφορίες που 
μετέδωσαν κάποιοι συσπουδαστές τους στη διάρκεια μίας 

συζήτησης.

Σε αυτό το μοντέλο ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, θα λέγαμε ότι 
παρατηρείται σημαντική ευελιξία, αφού ο κάθε σπουδαστής μπορεί 
ελεύθερα να εκφραστεί την ίδια ή διαφορετική ώρα με τους 
υπόλοιπους και μάλιστα χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
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2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα κριτήρια που θα μπορούσε να λάβει υπόψη του ο υποψήφιος 

εκπαιδευόμενος, κατά την αξιολόγηση των μαθημάτων ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης, είναι ποικίλα και καλύπτουν διάφορους τομείς της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη συνέχεια ακολουθεί μία περιγραφή των 
σημαντικότερων κριτηρίων, τα οποία είναι ταξινομημένα σε γενικότερες 
κατηγορίες.

2.2.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

• Μία εισαγωγή της σειράς μαθημάτων πρέπει να είναι συνεχώς σε 
απευθείας σύνδεση. (Madden, D., 1999)

Οι υποψήφιοι σπουδαστές που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τη 
σειρά μαθημάτων, σίγουρα νιώθουν μεγάλη ικανοποίηση, όταν βρίσκουν 
πάντα διαθέσιμη μία ηλεκτρονική εισαγωγή σχετικά με το πρόγραμμα 

μαθημάτων. Στην εισαγωγή αυτή περιέχονται στοιχεία που αφορούν την 
επικοινωνία με τον εκπαιδευτή, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τις 

τεχνικές τους δεξιότητες, τα προαπαιτούμενα προσόντα, ενώ, για να 
αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε αυτήν, δεν απαιτείται η εγγραφή του 
στη σειρά μαθημάτων. Τέλος, η περιγραφή των μαθημάτων θα ήταν 
ακόμα πιο ολοκληρωμένη, αν περιελάμβανε και έναν οδηγό σπουδών.

• Εκπαίδευση, σχετικά με την πρόσβαση και την πλοήγηση στο 
μάθημα. (Madden, D., 1999)

Για πολλούς υποψήφιους εκπαιδευόμενους η απαιτούμενη εξοικείωση 
με τις μορφές τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική 
εκπαίδευση δεν είναι δεδομένη. Για να εξασφαλιστεί, επομένως, ίση 
μεταχείριση προς κάθε ενδιαφερόμενο, θα πρέπει η σειρά μαθημάτων 
στην κατασκευή της να περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για την 
πρόσβαση και την πλοήγηση στο περιεχόμενο των μαθημάτων.

• Δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή (MVU, 2002)

Η επικοινωνία με τον εκπαιδευτή εξασφαλίζει σε μεγάλο ποσοστό την 

επιτυχία του προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Γι' αυτό ο 

. εκπαιδευόμενος νιώθει εφησυχασμένος, όταν γνωρίζει με ακρίβεια τις 

ώρες και τον τρόπο που μπορεί να συνομιλήσει με τον εκπαιδευτή του.
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• Ύπαρξη συνδέσεων σε άλλους πιθανούς δικτυακούς προορισμούς. 
(Madden, D., 1999)

Το μαθησιακό περιεχόμενο που παρέχεται μέσω του Διαδικτύου θα 
πρέπει λογικά να είναι και το πιο ενημερωμένο, αφού στηρίζεται στη 
δυναμική μίας ανεξάντλητης βάσης δεδομένων. Στις περιπτώσεις όμως, 
όπου οι μεταβολές που μπορούν να γίνουν στην ύλη των μαθημάτων 

είναι περιορισμένες, τότε ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση 
να ενημερώνεται αυτόνομα από προτεινόμενες δικτυακές τοποθεσίες.

• Ύπαρξη και εμφάνιση επιλογών βοήθειας προς τους
εκπαιδευόμενους (MVU, 2002)

Κάθε σειρά μαθημάτων θα πρέπει να παρέχει σαφή και ολοκληρωμένη 

υποστήριξη στους εκπαιδευόμενούς του. Η βοήθεια αυτή πολύ συχνά 
έχει τη μορφή ενός κουμπιού Βοήθειας, το οποίο βρίσκεται σε κάθε 
σελίδα του μαθήματος, αλλά μπορεί να εξασφαλίζεται και μέσω 
ερωτήσεων που κάνουν στον υπεύθυνο κάθε τομέα. Η επικοινωνία με 

του υπεύθυνους μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
μέσω τηλεφώνου σε ώρες γραφείου.

• Ύπαρξη καταλόγου με όρους (MVU, 2002)
Πολλές σειρές μαθημάτων, ειδικότερα αυτές που παρέχουν
εξειδικευμένο τεχνικό περιεχόμενο, μπορεί να περιέχουν έννοιες, 

επεξηγήσεις ή λεξιλόγιο, το οποίο διαφέρει από την καθομιλουμένη των 
εκπαιδευόμενων. Στις περιπτώσεις αυτές, επειδή οι υποσημειώσεις 
φορτώνουν υπερβολικά το κείμενο, η καλύτερη λύση εμφανίζεται να είναι 
η ύπαρξη ενός καταλόγου με όρους, ο οποίος θα είναι προσβάσιμος από 
οποιαδήποτε σελίδα του μαθήματος.

• Επίπεδο δυσκολίας της γλώσσας που χρησιμοποιείται (Madden, D., 
1999)

Το επίπεδο της γλώσσας που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι τέτοιο 
που να συνδυάζει τη συνέπεια στο επιστημονικό αντικείμενο, αλλά και 
την κατανόηση από τους αρχάριους εκπαιδευόμενους.

• Εμφάνιση του μαθησιακού υλικού με τρόπο συμβατό, απ' όλα τα 
μαθησιακά στυλ. (Madden, D., 1999)

Υπάρχουν διάφορα μαθησιακά στυλ που ενισχύουν τη διαδικασία 

ί’άθησης, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε εκπαιδευόμενου. Οι 

«οπτικοί τύποι» ωφελούνται περισσότερο από τα διαγράμματα, τους
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χάρτες, τις διαφάνειες και γενικότερα τη χρήση εικόνων. Από την άλλη 
μεριά, οι «ακουστικοί τύποι» ενισχύουν τη μάθησή τους μέσω αρχείων 
ήχου, βίντεο, τη χρήση κασετών και cd-rom. Τέλος, υπάρχουν και οι 
εκπαιδευόμενοι που λειτουργούν καλύτερα, όταν εμπλέκονται οι ίδιοι στη 

μαθησιακή διαδικασία, σχεδιάζοντας περιλήψεις, σημειώνοντας τα 
δομικά στοιχεία των μαθημάτων ή ακόμα και εκπονώντας 
σχεδιαγράμματα για κάθε ενότητα.

• Χάρτης σειράς μαθημάτων (MVU, 2002)
Η ύπαρξη ενός βασικού αρχικού μενού είναι απαραίτητη για κάθε σειρά 
μαθημάτων. Το μενού αυτό αποτελεί το χάρτη της σειράς μαθημάτων και 
γι’ αυτό πρέπει να είναι προσιτό από οποιαδήποτε σελίδα. Αντίστοιχα 
και ο χάρτης θα πρέπει να παρέχει όχι μόνο τις πληροφορίες για το 
μαθησιακό υλικό αλλά και συνδέσεις προς αυτό. Φυσικά, οι συνδέσεις θα 
παραπέμπουν στις σημαντικότερες ενότητες και από κει η επιλογή θα 
γίνεται με τη χρήση των κουμπιών πλοήγησης.

• Πλοήγηση εντός των σελίδων του μαθήματος (MVU, 2002)
Η κατασκευή των σελίδων του μαθησιακού υλικού θα πρέπει να είναι 

τέτοια που να επιτρέπει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο του, το 
πολύ με τρία κλικ. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει να 
υπάρχουν σύνδεσμοι ή κουμπιά πλοήγησης σε κάθε σελίδα, ενώ η 
παρουσίαση των σελίδων μίας ενότητας δεν πρέπει να γίνεται σειριακά.

• Ύπαρξη δεικτών προόδου του κάθε εκπαιδευόμενου (MVU, 2002)
Η παρακολούθηση μαθημάτων σε απευθείας σύνδεση δεν 
ολοκληρώνεται με μία εισαγωγή στο σύστημα, αλλά απαιτεί 

επαναλαμβανόμενες εισόδους. Είναι πολύ σημαντικό για τον 
εκπαιδευόμενο κάθε φορά που εισέρχεται στο πρόγραμμα μαθημάτων 
να γνωρίζει ποιες ενότητες έχει ολοκληρώσει, ποιες σελίδες έχει 
επισκεφτεί και σε ποιες εξετάσεις έχει συμμετάσχει. Σε περίπτωση που η 
ύπαρξη δεικτών προόδου είναι ανέφικτη, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει 
να ενημερώνεται από το σύστημα ότι θα πρέπει από μόνος του να 

σημειώνει την πρόοδό του.

• Ύπαρξη δεικτών προσδιορισμού θέσης εντός του μαθήματος (MVU, 

2002)

Το απλό αυτό κριτήριο εξασφαλίζει τη ενημέρωση στους

εκπαιδευόμενους, σχετικά με το σημείο στο οποο βρίσκονται, εντός του
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μαθησιακού υλικού. Για παράδειγμα, αν λύνουν μία άσκηση, στην οθόνη 
τους θα πρέπει να είναι ορατός ο τίτλος της άσκησης, η ενότητα στην 
οποία ανήκει η άσκηση και τέλος το κεφάλαιο στο οποίο ανήκει η 
ενότητα.

• Δήλωση στοιχείων και οδηγιών επικοινωνίας (MVU, 2002)

Στα μαθήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που στηρίζονται στη σύγχρονη 
ή ασύγχρονη επικοινωνία των συμμετεχόντων, ο ενδιαφερόμενος καλό 
είναι να γνωρίζει από πριν τη φύση και τη συχνότητα της επικοινωνίας με 
τον εκπαιδευτή και τους συσπουδαστές του. Το κριτήριο αυτό ίσως είναι 
από τα βασικά που θα καθορίσουν τη συμμετοχή του ή μη σε μία σειρά 
μαθημάτων.

• Δυνατότητα συμμετοχής σε συζητήσεις (MVU, 2002)
Οι συζητήσεις αποτελούν το πιο συχνό τρόπο επικοινωνίας στην 
πλειοψηφία των μαθημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Βέβαια, για να 
αποβούν οι συζητήσεις εποικοδομητικές, θα πρέπει να τηρούνται και 
κάποια κριτήρια οργάνωσης και συμμετοχής. Καλό είναι σε κάθε 
συζήτηση να είναι διακριτό το θέμα της, τα ονόματα των ατόμων που 
συμμετείχαν, ακόμα και η χρονική στιγμή που μίλησαν. Επίσης, η 
αποδοτικότητα των συζητήσεων είναι μεγαλύτερη, όταν από πριν έχουν 
δοθεί στους συμμετέχοντες το θέμα και οδηγίες για τη συζήτηση. Τέλος, 

οδηγίες χρειάζονται και για τη σωστή λειτουργία του περιβάλλοντος 
συζητήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ισότητα στη συμμετοχή των 
εκπαιδευόμενων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ (MVU, 2002)

• Ύπαρξη κειμένου για μη κειμενικά στοιχεία
Είναι σημαντικό για τα άτομα με δυσκολίες στην όραση ή στην ακοή, τα 
πολυμεσικά στοιχεία να συνοδεύονται από σύντομες περιγραφές 
κειμένου. Για τις ιστοσελίδες που περιέχουν στοιχεία πολυμέσων, τα 
οποία δεν απεικονίζουν προσδιοριστικό κείμενο, θα πρέπει να υπάρχει 
και μία δεύτερη εναλλακτική μορφή τους, όπου θα εμφανίζεται η 

πληροφορία μόνο με κείμενο.

• Ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων επισήμανσης, πέραν του 

χρωματισμού.

Ο χρωματισμός των σημαντικών όρων είναι μία από της δημοφιλέστερες 

μεθόδους επισήμανσης της πληροφορίας. Όταν όμως αποτελεί το
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μοναδικό τρόπο εντοπισμού των κύριων σημείων ενός κειμένου, τότε 
αυτόματα αποκλείει από το στόχο της τα άτομα με δυσκολίες στην 
όραση και τη διάκριση των χρωμάτων. Εναλλακτικά, πέραν του 
χρωματισμού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επισήμανση ειδικά 
σύμβολα, όπως το άγκιστρο, ο αστερίσκος κ.ά.

• Συνεχής ενημέρωση του εναλλακτικού περιεχομένου, βασικού και 
βοηθητικού

Όπως προαναφέρθηκε, τα στοιχεία πολυμέσων πρέπει να συνοδεύονται 
από σύντομη περιγραφή κειμένου, για να διαθέτουν την πληροφορία 
τους και στα άτομα με δυσκολίες στην όραση και την ακοή. Η 
πληροφορία αυτή όμως θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά και 
να μορφοποιείται ανάλογα, ακολουθώντας οποιαδήποτε μεταβολή των 
πολυμεσικών στοιχείων.

• Τρεμούλιασμα της οθόνης
Πολλές φορές τα γραφικά που περιέχονται σε μία ιστοσελίδα έχουν 
μεγαλύτερες απαιτήσεις από το διαθέσιμο υλικό ή λογισμικό, με 
αποτέλεσμα η οθόνη να παρουσιάζει ένα κουραστικό και αντιαισθητικό 
τρεμούλιασμα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή των 
στοιχείων πολυμέσων, ώστε να είναι συμβατά με τις προδιαγραφές που 
ορίζονται από το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

2.2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (MVU, 2002)

• Τύπος και έκδοση φυλλομετρητή
Η δήλωση του τύπου και της χαμηλότερης έκδοσης του φυλλομετρητή 
που απαιτείται από τη σειρά μαθημάτων είναι απαραίτητη, ώστε να 
γνωρίζει έγκαιρα ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος αν θα πρέπει να 
εφοδιαστεί κάποιο πρόγραμμα, για να μπορέσει να παρακολουθήσει το 
μάθημα που τον ενδιαφέρει. Οι δημοφιλέστεροι φυλλομετρητές είναι ο 
Internet Explorer 5.5, ο Netscape Navigator 4.0, καθώς και οι επόμενες 

εκδόσεις τους.

• Ταχύτητα σύνδεσης

Η γνώση της ταχύτητας που απαιτείται για να συνδεθεί ο 

ενδιαφερόμενός με το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελεί 

ένα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με την
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τεχνολογία. Στον προσδιορισμό της ελάχιστης ταχύτητας, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται και το είδος της σύνδεσης. Για παράδειγμα, modem 
56Κ, ISDN 64Κ, DSL 128Κ, κ.α

• Δυνατότητες για ήχο

Αν το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει και στοιχεία ήχου, τότε θα 
πρέπει να δηλώνονται οι ελάχιστες προδιαγραφές ήχου που 

απαιτούνται, ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα ο ενδιαφερόμενος για τον 
εξοπλισμό (υλικό, λογισμικό) που πρέπει να έχει στη διάθεσή του.

• Δυνατότητες για βίντεο
Όπως και με τον ήχο έτσι και με το βίντεο για να μπορέσει να το 
παρακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες 

προϋποθέσεις. Αυτές, για παράδειγμα, μπορεί να αφορούν την ανάλυση 
και το βάθος χρώματος της εικόνας, αλλά ακόμα και τον τύπο της κάρτας 
γραφικών που απαιτείται.

• Απαιτήσεις για plug ins στο φυλλομετρητή
Πολλές φορές το μαθησιακό υλικό που διατίθεται στους 
εκπαιδευόμενους υποστηρίζεται και από επιπλέον στοιχεία, τα οποία 
απαιτούν την εγκατάσταση κάποιων plug-ins. Εκτός από το όνομα των 

προαπαιτούμενων plug-ins, θα πρέπει να δηλώνεται και η έκδοσή τους, 
π.χ Quicktime 5.0

• Απόκτηση των plug-ins
Ιδιαίτερη βοήθεια αποτελεί για τους εκπαιδευόμενους η δήλωση του 
δικτυακού τόπου, από τον οποίο μπορούν να εφοδιαστούν τα 
απαραίτητα προγράμματα. Επίσης, επειδή η εγκατάσταση τους μπορεί 
να αποδειχτεί ιδιαίτερα πολύπλοκη, καλό είναι να υπάρχουν σταδιακά τα 
βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος, για να κατεβάσει 
τις εφαρμογές που επιθυμεί.

• Απαιτήσεις λογισμικού
Για μία ολοκληρωμένη συμμετοχή στη σειρά μαθημάτων, για την 
εκπόνηση ασκήσεων και εργασιών σχεδόν πάντοτε απαιτείται και η 
ύπαρξη επιπλέον λογισμικού, πέραν του απαραίτητου φυλλομετρητή. Το 

λογισμικό αυτό θα πρέπει να δηλώνεται με λεπτομέρεια και ως προς τον 

τύπο, αλλά και ως προς την έκδοσή του, π.χ Word 2000, PowerPoint 

2000.
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• Απόκτηση λογισμικού
Το επιπλέον λογισμικό που απαιτείται για τη συμμετοχή σε κάποιο 
μάθημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μπορεί να διατίθεται δωρεάν στο 

Διαδίκτυο, αλλά μπορεί και να απαιτείται η αγορά του. Και στις δύο 
περιπτώσεις η δήλωση των δικτυακών τόπων, από όπου μπορεί να 
κατεβάσει ή να αγοράσει ο εκπαιδευόμενος το λογισμικό αποτελεί 
μεγάλη διευκόλυνση γι' αυτόν.

• Απαιτήσεις σε λειτουργικό σύστημα
Το λειτουργικό σύστημα είναι ακόμα μία παράμετρος που πρέπει να 

γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος, για να χρησιμοποιήσει το εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο αποτελεσματικά. Φυσικά κι εδώ θα πρέπει να δηλώνεται ο 
τύπος και η χαμηλότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος, π.χ 
Microsoft Windows 95 και πάνω για PC, OS 8.x ή ψηλότερο για 
Macintosh, κ.ά.

• Απαιτήσεις σε υλικό
Εξίσου σημαντικές με το λογισμικό είναι και οι προδιαγραφές που πρέπει 

να τηρούνται από τον εκπαιδευόμενο, όσον αφορά το υλικό στον 
υπολογιστή του. Στις δηλώσεις του υλικού περιλαμβάνονται η ταχύτητα 
του επεξεργαστή, η απαιτούμενη μνήμη, η χωρητικότητα του σκληρού 
δίσκου, αλλά και τα χαρακτηριστικά των περιφερειακών μονάδων, όπως 
είναι, για παράδειγμα, η ταχύτητα του DVD, ο τύπος του σαρωτή κ.α

• Οδηγίες για απόκτηση του υλικού

Τη δυνατότητα αυτή δεν τη συναντούμε σε πολλές σειρές μαθημάτων, 
αλλά διευκολύνει ιδιαίτερα τους ενδιαφερομένους, που δεν είχαν 
προηγούμενη εμπειρία σε αγορές ειδών πληροφορικής. Συγκεκριμένα, 
μέσω του κριτηρίου αυτού παρέχεται ενημέρωση για το πώς μπορεί να 
παραγγείλει κάποιος ηλεκτρονικά τον απαραίτητο εξοπλισμό ή, σε 
περίπτωση που δε θέλει να αγοράσει μέσω Διαδικτύου, υπάρχει μία 
λίστα με καταστήματα στα οποία μπορεί να πάει ο ίδιος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

• Λάθη υπερσυνδέσμων (MVU, 2002)

Η σωστή λειτουργία των υπερσυνδέσμων ελέγχεται μέσω του κριτηρίου 

αυτού. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται η σωστή σύνδεση θερμών λέξεων 
με κείμενα, εικόνες ή με άλλους δικτυακούς τόπους.
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• Γρήγορο κατέβασμα των σελίδων του μαθήματος (Madden, D., 1999) 
Η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνεται το κατέβασμα των σελίδων 
επηρεάζει πάντοτε τη διάθεση του χρήστη. Οι σελίδες που είναι 
φορτωμένες με πολλές εικόνες και γραφικά αργούν πολύ να 
ολοκληρωθούν και καθυστερούν γενικότερα τη συγκέντρωση του 
εκπαιδευόμενου στο μαθησιακό υλικό.

• Προγραμματιστικά λάθη (MVU, 2002)
Τα προγραμματιστικά λάθη αναφέρονται σε μηνύματα που αποτρέπουν 
τη φυσιολογική λειτουργία της εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 
Τέτοια μηνύματα είναι, για παράδειγμα, τα «Απαγορεύεται η 
πρόσβαση», «Μη εξουσιοδοτημένος χρήστης». Επίσης, 
προγραμματιστικά λάθη εμφανίζονται κατά το κατέβασμα μίας 
ιστοσελίδας ή αφού τερματιστεί.

• Λάθη σε εικόνες (MVU, 2002)
Οι εικόνες που εμπεριέχονται σε μία ιστοσελίδα θα πρέπει να 
εμφανίζονται σε όλους τους τύπους των φυλλομετρητών που 
συστήνονται από το σύστημα. Επειδή και αυτές αποτελούν τμήμα της 
μαθησιακής διαδικασίας, θα πρέπει το αντικείμενο που απεικονίζουν να 

είναι κατανοητό, αλλά και το μέγεθος τους να μην είναι πολύ μικρό, ώστε 
να διακρίνονται εύκολα.

• Λάθη σε πολυμέσα (MVU, 2002)
Εκτός από τις εικόνες το διδακτικό υλικό πολύ συχνά εμπεριέχει και 
επιπλέον πολυμεσικά στοιχεία, όπως είναι αρχεία ήχου και βίντεο. 
Πιθανά προβλήματα στα στοιχεία αυτά, όπως είναι η χαμηλή ταχύτητα 
ανανέωσης πλαισίου για το βίντεο ή η ύπαρξη ηχούς για τον ήχο, μπορεί 
να αποτρέψουν την παρακολούθηση μίας διάλεξης ή μίας 
προσομοίωσης και να αφήσουν ανολοκλήρωτη τη σειρά μαθημάτων.

• Λάθη Εξυπηρετητή (MVU, 2002)
Τα προβλήματα αυτά μοιάζουν με τα προγραμματιστικά, αλλά 
προκαλούνται αποκλειστικά από τη λειτουργία και τη συντήρηση του 

εξυπηρετητή. Τα μηνύματα που εμφανίζονται συνήθως δηλώνουν 

ξεκάθαρα ότι παρακωλύεται η διαδικασία, λόγω μη απόκρισης του 
εξυπηρετητή.
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ (MVU, 2002)

• Τύπος και μέγεθος γραμματοσειράς
Η χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου τύπου και μεγέθους 
γραμματοσειράς, διευκολύνει τον εκπαιδευόμενο να εξοικειωθεί με το 
περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και να εστιάζει στο περιεχόμενο 
και όχι στην εμφάνιση του κειμένου. Γενικότερα είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιούνται γραμματοσειρές τύπου Sans Serif, γιατί είναι πιο 
ευανάγνωστες.

• Εμφάνιση του κειμένου

Το χαρακτηριστικό αυτό απευθύνεται γενικότερα στην παρουσίαση του 
κειμένου. Ακόμα και αν η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται είναι 
ευανάγνωστη, ο εκπαιδευόμενος ενδέχεται να κουραστεί από ένα 
πολύχρωμο κείμενο, το οποίο εξομοιώνει όλες τις λέξεις και δεν τονίζει 
μόνο τις λέξεις-υπερσυνδέσμους .

• Αισθητική και τοποθέτηση των κουμπιών, εικονιδίων και υπόλοιπων 
στοιχείων

Η γενικότερη εμφάνιση ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
εξαρτάται από το κείμενο, αλλά και από την τοποθέτηση των υπόλοιπων 
στοιχείων, όπως είναι τα κουμπιά, οι εικόνες, τα κινούμενα γραφικά κ.ά. 
Στα κουμπιά πλοήγησης στηρίζεται η μελέτη του εκπαιδευόμενου, 
γι'αυτό θα πρέπει να είναι άμεσα κατανοητά και βαλμένα σε όλα τα 
κρίσιμα σημεία. Η ύπαρξη εικόνων προσελκύει το ενδιαφέρον του 
εκπαιδευόμενου, αλλά δε θα πρέπει να είναι πολλές, γιατί θα 
λειτουργήσουν κατασταλτικά για το κατέβασμα της ιστοσελίδας.

2.2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όπως με τα περισσότερα αγαθά, έτσι και στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, για 
να ασκηθεί πολιτική τιμολόγησης από τους παροχείς, επιδρούν οι νόμοι της 
προσφοράς και της ζήτησης. Όταν η τιμή συμμετοχής σ’ ένα πρόγραμμα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι ικανοποιητική, τότε και η ζήτηση για το 
πρόγραμμα αυτό είναι αυξημένη. Αντίθετα, όταν οι απαιτήσεις κόστους είναι 

εξωφρενικές, αυτόματα και η ζήτηση για τη σειρά μαθημάτων είναι μειωμένη. 

Φυσικά, η αξιολόγηση ενός μαθήματοι ηλεκτρονικήο εκπαίδευσης δεν 

εξαρτάται μόνο από τα δίδακτρά του. αλλά και από την ποιότητα 

εκπαίδευσης που παρέχει. Σύμφωνα με την Cornelia Weggen, αναλύτρια
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ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, « Η ηλεκτρονική εκπαίδευση, όταν συνδυάζεται 
με κάποια στάνταρτ ποιότητας, δεν είναι φθηνή. Υπάρχει ένας μύθος, ότι η 
ηλεκτρονική εκπαίδευση/κατάρτιση είναι φθηνότερη και, για την ακρίβεια, 
όντως μειώνει τα κόστη κατά πολλούς τρόπους. Από την άλλη όμως οι 
οργανισμοί θα πρέπει να προσδοκούν να χρεωθούν αρκετά, για να λάβουν 

αξιόλογη ηλεκτρονική επιμόρφωση.»

Η τιμολόγηση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης υλοποιείται με πολλούς 
τρόπους. Στη συνέχεια καταγράφονται οι δημοφιλέστεροι (Hartley, Ε., 2001):

■ Κόστος ανά θέση (Price per seat)
Πρόκειται για την πιο δημοφιλή τιμολογιακή πολιτική στην αγορά της 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Όπως υπονοείται και από τον τίτλο της, ο 
κάθε οργανισμός που ενδιαφέρεται πληρώνει μόνο για τα άτομα που θα 
εκπαιδευθούν. Οι υπάλληλοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 
αφού το έχει προπληρώσει η εταιρεία τους ή να το πληρώσουν η ίδιοι 

μέσω πιστωτικής και να τους επιστραφούν τα χρήματα. Όταν ο αριθμός 
των συμμετεχόντων από μία επιχείρηση είναι μεγάλος, τότε ο παροχέας 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης προχωρά σε μείωση της συνολικής τιμής.

■ Ενιαία Αμοιβή (One-time flat fee)
Σε αντίθεση με την προηγούμενη τακτική, στην Ενιαία Αμοιβή το κόστος 
για την εκπαίδευση δεν εξαρτάται από τον αριθμό των εκπαιδευόμενων. 
Οι παροχείς ηλεκτρονικών μαθημάτων παρέχουν μία σειρά από 

μαθήματα ή το σύνολο των μαθημάτων τους πάντοτε στην ίδια τιμή. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, όλοι οι υπάλληλοι σε έναν οργανισμό, επιτρέπεται 
να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και μάλιστα περισσότερες από μία 
φορά στη διάρκεια του χρόνου.

■ Εξόφληση μετά την έναρξη (Pay as you go)
Στο μοντέλο αυτό τόσο οι οργανισμοί, όσο και τα μεμονωμένα άτομα 
που εγγράφονται σε μία σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δε 
χρεώνονται πριν ξεκινήσει η διδασκαλία τους. Σε μερικές εφαρμογές οι 
εκπαιδευόμενοι εξοφλούν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους, ενώ σε 

άλλες αφού ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των μαθημάτων. Το 

τελευταίο συνεπάγεται πολλές φορές και δωρεάν παροχή υπηρεσιών, αν 

ο εκπαιδευόμενος δεν προλάβει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα 

εκπαίδευα; ,ς.
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■ Κόστος ανά εξυττηρετητή (Per server)
Αρκετοί παροχείς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μεταφέρουν τις άδειες 
χρήσης του περιεχομένου τους σε εξυπηρετητές. Μία εταιρεία επομένως 
που ενδιαφέρεται να λάβει ηλεκτρονική εκπαίδευση θα πρέπει να 
πληρώσει ανάλογα με τον αριθμό των εξυπηρετητών που χρησιμοποιεί, 
αλλά και να χρεωθεί επιπλέον για τη συντήρησή τους.

■ Δωρεάν (Free)

Οι δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν αφήνουν ανέπαφη και την 
ηλεκτρονική εκπαίδευση. Μεταξύ των δωρεάν ηλεκτρονικών καρτών και 
των δωρεάν γραφικών, μπορεί κάποιος να συναντήσει και δωρεάν 
ηλεκτρονικά μαθήματα. Ένα αξιόλογο παράδειγμα είναι ο δικτυακός 
τόπος www.powerd.com. Powered Inc. Συγκεκριμένα, στόχος της 

εταιρείας είναι να δημιουργήσει για τους πελάτες της ηλεκτρονικά 
πανεπιστήμια, τα οποία οι τελευταίοι με τη σειρά τους θα 
χρησιμοποιήσουν για να εκπαιδεύσουν το δικό τους πελατολόγιο. 
Βέβαια, παράλληλα με την παροχή δωρεάν μαθημάτων, αυξάνεται και η 
εξάρτηση προς την ιστοσελίδα τους, αλλά προωθείται και η πώληση 
περιφερειακών προϊόντων.

■ Κοστολόγηση βάσει χρόνου (Payment base on time)

Στην παρούσα πολιτική η τιμολόγηση εξαρτάται από το χρόνο που 
δαπανά ο εκπαιδευόμενος σε μία σειρά μαθημάτων. Για παράδειγμα μία 
σειρά μαθημάτων στη Διοίκηση επιχειρήσεων μπορεί να κοστίζει $45 την 
ώρα, ενώ αντίστοιχα μία σειρά μαθημάτων στην Τεχνολογία των 

Υπολογιστών μπορεί να χρεώνεται με $125 την ώρα. Ο λίγος χρόνος 
που έχουν στη διάθεσή τους οι εργαζόμενοι σε συνδυασμό με την 
ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση, ενισχύει την επικράτηση του μοντέλου 
αυτού στο μέλλον.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα από τα ουσιαστικότερα κριτήρια που καθορίζουν τη σημαντικότητα του 
προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που επιλέγεται είναι και η 

πιστοποίηση. Η διαδικασία της πιστοποίησης εξασφαλίζει ότι ο 

εκπαιδευτικός οργανισμός έχει ελεγχθεί όσον αφορά τον τεχνολογικό 

εξοπλισμό του, το προσωπικό του, τη διαχείριση των μαθημάτων και άλλα. 

Η πιστοποίηση συμβολίζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,

http://www.powerd.com
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καθώς και τη συνεχή προσπάθεια των ιδρυμάτων να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητά των προγραμμάτων τους.

Εκτός από την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η πιστοποίηση είναι 
απαραίτητη και σε άλλους τομείς. Οι σπουδαστές στηρίζονται στην 
πιστοποίηση, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε υποτροφίες και δάνεια που 
παρέχουν οι τράπεζες κυρίως στην Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
Επίσης, οι εργοδότες λαμβάνουν υπόψη τους την πιστοποίηση, όταν 
αξιολογούν τα προσόντα των εργαζομένων τους, αλλά και όταν πρόκειται να 
τους ενισχύσουν οικονομικά.

Στην Αμερική η πιστοποίηση είναι μία προαιρετική, μη κυβερνητική 
διαδικασία. Στις υπόλοιπες χώρες, υλοποιείται κυρίως μέσω κυβερνητικών 
γραφείων, τα οποία είναι νομικά εξουσιοδοτημένα.

Οι δύο κύριοι τύποι πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται διεθνώς είναι :

• Θεσμική πιστοποίηση

• Εξειδικευμένη, επαγγελματική πιστοποίηση

Η θεσμική πιστοποίηση απονέμεται, όταν ένα Κολέγιο ή Πανεπιστήμιο 
ικανοποιεί τα συγκεκριμένα κριτήρια που έχει προκαθορίσει το γραφείο 
πιστοποίησης. Ελέγχεται η αποδοτικότητα όλης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και στη συνέχεια πιστοποιείται. Η επιβεβαίωση αυτή 
αναγνωρίζεται σε όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο. Η εξειδικευμένη 
πιστοποίηση, όπως φαίνεται και από το όνομά της, απευθύνεται σε τμήματα 
πανεπιστημίων ή σε συγκεκριμένα προγράμματα μαθημάτων και όχι σε 
ολόκληρο το ίδρυμα. Στόχος της είναι να εστιάσει σε ένα μικρό σύνολο 
κριτηρίων που ελέγχουν την αποδοτικότητα στο συγκεκριμένο κάθε φορά 
επιστημονικό πεδίο.
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3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πριν περιγράφει αναλυτικά η τεχνολογία που εφαρμόζεται στην ηλεκτρονική 

εκπαίδευση, θα έπρεπε ίσως να παρουσιαστούν όλοι οι τρόποι με τους 

οποίους μεταφέρονται τα ηλεκτρονικά μαθήματα.

Αρχικά, η μορφή η οποία μοιάζει περισσότερο με την παραδοσιακή τάξη 

είναι η εικονική τάξη. Σπουδαστές και εκπαιδευτής μοιράζονται στον ίδιο 

χρόνο κάποιο διπλής κατεύθυνσης κανάλι επικοινωνίας, το οποίο μπορεί να 

μεταδίδει ήχο και βίντεο. Το μάθημα υλοποιείται κανονικά σαν σε μία τάξη, 

με όλους τους συμμετέχοντες να μπορούν να παρακολουθήσουν τους 

υπόλοιπους, να συνεργαστούν και να διατυπώσουν τις απορίες τους. Ένα 

σοβαρό μειονέκτημα είναι ότι, λόγω του περιορισμένου εύρους της 

τεχνολογικής υποδομής, ο αριθμός των σπουδαστών δεν μπορεί να 

ξεπερνά τους 15 με 20.

Στην Εικονική Διάλεξη ο εκπαιδευτής αναμεταδίδει τη διάλεξή του ζωντανά, 

αλλά παράλληλα ηχογραφείται για να την παρακολουθήσουν σε επανάληψη 

όσοι δεν την πρόλαβαν. Άλλα χαρακτηριστικά της εκδοχής αυτής είναι η 

μειωμένη αλληλεπίδραση με το διδάσκοντα (μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), η δυνατότητα ομαδικής συνεργασίας με τους υπόλοιπους 

σπουδαστές, ακόμα και η διενέργεια δημοσκοπήσεων. Σε αντίθεση με την 

εικονική τάξη, εδώ το πλήθος των σπουδαστών είναι απεριόριστο.

Στην επόμενη μορφή, αυτή της αυτορυθμιζόμενης μάθησης, ο κυρίαρχος 

ρόλος ανήκει στον εκπαιδευόμενο. Χρησιμοποιώντας ποικίλες τεχνολογίες, 

όπως εκμάθηση μέσω πολυμεσικών εφαρμογών σε cd-rom ή κατάρτιση με 

τη βοήθεια του Παγκόσμιου Ιστού, ρυθμίζει μόνος τη μελέτη του, μέσα από 

μαθησιακό υλικό, ασκήσεις και τεστ που διατίθενται ηλεκτρονικά. Αποτελεί 

ιδιαίτερα δαπανηρό εγχείρημα, αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να 

εξασφαλίσει όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες.

Μία τελείως εξατομικευμένη μορφή μάθησης, όπου ο εκπαιδευόμενος 

λαμβάνει προσωπική βοήθεια και προγραμματισμό της μελέτης του από τον 

εκπαιδευτή είναι αυτή της συμβουλευτικής υποστήριξης. Η επικοινωνία 

επιτυγχάνεται είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ταχυδρομείου είτε ακόμα 

πρόσωπο με πρόσωπο σε ώρες γραφείου. Παρόλο που η διαχείριση της 

μορφής αυτής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκη,
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αποτελεί την αμεσότερη λύση στις προσωπικές απορίες που προκύπτουν 

από τους μαθητευόμενους.

Το επόμενο μοντέλο, αυτό της συζήτησης, αποτελεί τη σε απευθείας 

σύνδεση συνομιλία. Η συνομιλία αυτή ενεργείται σε συγκεκριμένα χρονικά 

όρια και, αν κάποιος τη χάσει, δεν μπορεί να την παρακολουθήσει σε 

επανάληψη. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, γιατί ως τεχνολογική δυνατότητα 

είναι διαθέσιμη παντού, αλλά χαρακτηρίζεται από λιγότερο επιστημονισμό, 

λόγω της ελεύθερης πρόσβασης. Εξέλιξή της αποτελεί η σε πραγματικό 

χρόνο συζήτηση, η οποία όμως ηχογραφείται και για το λόγο αυτό οι 

συμμετέχοντες είναι σχεδόν πάντα του ίδιου τεχνολογικού και επιστημονικού 

υπόβαθρου.

Απ' όλα όσα προαναφέρθηκαν είναι, καταρχήν, ορατό ότι οι πλατφόρμες για 

ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν ανήκουν μόνο σε έναν τύπο. Γενικότερα, όλες 

οι παραπάνω μορφές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης συνοψίζονται σε τρεις 

γενικές κατηγορίες, οι οποίες είναι η εκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθμό, η 

σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση και η ασύγχρονη ηλεκτρονική 

εκπαίδευση.

3.1.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΡΥΘΜΟ

Εκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθμό παρέχεται όταν ο εκπαιδευόμενος 

έχει στη διάθεσή του συνδυασμό εκπαιδευτικών μέσων (βιβλία, κασέτες 

ήχου και εικόνας, εφαρμογές Computer Based Training), τα οποία μπορεί να 

χρησιμοποιήσει στον τόπο και το χρονική στιγμή που επιθυμεί, αλλά 

στερείται δυνατότητας συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων με 

συμμαθητές ή με τον εκπαιδευτή του.

Στην κατηγορία αυτή από άποψη τεχνολογίας, οι απαιτήσεις που υφίστανται 

εξαρτώνται κυρίως από την πολυπλοκότητα των πολυμεσικών εφαρμογών 

που χρησιμοποιούνται. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ανάγκες 

επικοινωνίας μέσω δικτύων (intranets, internet), τότε αυτόματα μειώνονται 

και οι απαιτήσεις από άποψη λογισμικού και επενδύσεων. Ένας καλά 

εξοπλισμένος προσωπικός υπολογιστής που μπορεί να υποστηρίξει 

πολυμεσικές εφαρμογές είναι αρκετός για να λάβει ο ενδιαφερόμενος 

εκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθμό.

3.1.2 ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Εκπαίδευση η πορεία της εκπαίδευσης 

ρυθμίζεται σε συνεργασία του διδάσκοντα με τους μαθητευόμενους. Όσον
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αφορά στο μαθησιακό υλικό, η κατηγορία αυτή μοιάζει με την προηγούμενη, 

γιατί κι εδώ οι συμμετέχοντες μπορούν να μελετούν στον τόπο και χρόνο της 

επιλογής τους. Η σημαντική διαφορά είναι ότι επιπλέον έχουν και τη 

δυνατότητα για ασύγχρονη επικοινωνία με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

και με τον εκπαιδευτή. Το υλικό διδασκαλίας δεν είναι απαραίτητο να έχει 

δοθεί όλο από την έναρξη του μαθήματος αλλά μπορεί να προσφέρεται 

στους εκπαιδευόμενους σταδιακά.

Κυρίως η Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Εκπαίδευση υλοποιείται μέσω του 

Διαδικτύου και της ασύγχρονης πρόσβασης που έχουν οι εκπαιδευόμενοι σε 

αυτό. Όμως για τη φιλοξενία του μαθησιακού υλικού στον Παγκόσμιο Ιστό, 

για τη διαχείρισή του, αλλά και την πρόσβαση των μαθητευόμενων σε αυτό 

απαιτείται η ύπαρξη λογισμικού. Το λογισμικό αυτό ονομάζεται πλατφόρμα 

Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης ή Σύστημα Διαχείρισης 

Μαθησιακού Υλικού (Learning Management System LMS).

Η μορφή της πλατφόρμας Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης δεν είναι 

συγκεκριμένη, αλλά μπορεί να συναντήσουμε από μία απλή ιστοσελίδα, 

όπου φιλοξενείται το εκπαιδευτικό υλικό κυρίως σε κειμενική μορφή, έως και 

ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης όλων των εκπαιδευτικών λειτουργιών που 

μπορεί να αφορούν τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συγκεντρωτικά, μία πλατφόρμα για ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση θα 

πρέπει τουλάχιστον να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις (Μπαλαούρος, 

Π., 2002) :

• Να υποστηρίζει χωρισμό των χρηστών σε ομάδες έτσι ώστε η ίδια 

πλατφόρμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από ένα 

μαθήματα. Προφανώς θα πρέπει να υποστηρίζει κάποιου είδους 

πιστοποίηση των χρηστών.

• Να υποστηρίζει τη δημιουργία βημάτων συζήτησης (discussion 

forums) για την επικοινωνία των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή 

ασύγχρονα.

• Να υποστηρίζει «δωμάτια συζητήσεων» (chat rooms) για συζήτηση 

σε πραγματικό χρόνο (σύγχρονη) και ανταλλαγή απόψεων.

• Να υλοποιεί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) για την καλύτερη 

επικοινωνία των χρηστών.
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• Να εξασφαλίζει εύκολο τρόπο τόσο για τον καθηγητή, για να 

τοποθετεί το υλικό του μαθήματος, όσο και για το μαθητή για την 

τοποθέτηση των εργασιών του.

• Να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές τοπικής αποθήκευσης του 

υλικού του μαθήματος, για επεξεργασία εκτός του δικτύου.

Αν και τα παραπάνω θεωρούνται απολύτως απαραίτητα για μία πλατφόρμα 

ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, την 

αποκτηθείσα εμπειρία και τους ολοένα πιο απαιτητικούς χρήστες έχουν 

αρχίσει να προστίθενται και άλλες ανάγκες, όπως (Μπαλαούρος, Π., 2002):

• Να υπάρχει το υλικό του μαθήματος και σε εύκολα εκτυπώσιμη 

μορφή για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

• Το περιβάλλον να είναι προσβάσιμο από απλό web browser, ώστε 

να μη χρειάζεται από τους χρήστες εγκατάσταση άλλου λογισμικού, 

αλλά να είναι προσβάσιμο από παντού (π.χ. Internet cafe) και από 

οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.

• Να έχει φιλικό περιβάλλον τόσο για το χρήστη/μαθητή όσο και για το 

χρήστη/καθηγητή.

• Να υποστηρίζει προσωποποίηση (customization) του περιβάλλοντος 

ανάλογα με το χρήστη. Επίσης, να κρατάει πληροφορίες (δημιουργία 

profiles) για το χρήστη, για να τον «βοηθάει» κατά την πλοήγηση.

• Να έχει ημερολόγιο με τις προθεσμίες και άλλα σημαντικά γεγονότα.

• Να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών.

• Να υποστηρίζει την εύκολη δημιουργία διαγωνισμάτων (online tests)

• Να υποστηρίζει την παρουσίαση και άλλων πολυμεσικών υλικών, 

όπως βίντεο, ήχου, εικόνων κλπ.

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Απ' όλες τις προαναφερόμενες απαιτήσεις προέκυψε η δομή των 

περισσοτέρων συστημάτων ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση. Ένα 

σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση θα πρέπει να 

υποστηρίζει διάφορα επιμέρους υποσυστήματα που θα αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους. Σύντομη περιγραφή αυτών των υποσυστημάτων δίνεται 

παρακάτω(ΟυΝβί, 2002)^

• Υποσύστημα Εγγραφής και Παρακολούθησης Εκπαιδει ομένων.

Το υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για την καταγραφή των
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εκπαιδευομένων, την εγγραφή τους στα μαθήματα που θα 

παρακολουθήσουν, την παροχή κατάλληλων δικαιωμάτων

πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό υλικό 

καθώς και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής του πορείας.

• Υποσύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτών. Το υποσύστημα αυτό θα 

είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, την οργάνωση και την κατάταξη 

των εκπαιδευτών στα εκπαιδευτικά μαθήματα.

• Υποσύστημα Αξιολόγησης Εκπαιδευόμενων. Το υποσύστημα 

αυτό θα είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων 

σ'ένα εκπαιδευτικό πακέτο με διάφορους τρόπους, όπως 

διαγωνίσματα, εξετάσεις, ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης.

• Υποσύστημα Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού. Το

υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του 

ηλεκτρονικού (ψηφιακού) Εκπαιδευτικού Υλικού σύμφωνα με τα 

γνωστά πρότυπα μαθησιοχώρων (AICC, SCORM, IMS κλπ) καθώς 

και για την εισαγωγή(εξαγωγή) του Εκπαιδευτικού Υλικού από(προς) 

άλλες πλατφόρμες.

• Υποσύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού. Το

υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή, την 

οργάνωση, και τη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει 

κάθε εκπαιδευτικό πακέτο.

• Υποσύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Προγράμματος

(Μαθημάτων). Το υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για τη 

δημιουργία, οργάνωση, ενημέρωση και διάθεση του Εκπαιδευτικού 

προγράμματος (Μαθημάτων).

• Υποσύστημα ελέγχου. Το υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για 

την παρουσίαση διάφορων στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη 

χρήση της υπηρεσίας, του εκπαιδευτικού υλικού, την καταγραφή της 

πρόσβασης, της συνεργασίας εκπαιδευτών - εκπαιδευομένων, τις 

λίστες των ομάδων των εκπαιδευομένων σε κάθε εκπαιδευτικό 

πακέτο κλπ.

Συγκριτικά με τη σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση η ασύγχρονη 

εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη. Συγκεκριμένα, μπορεί να 

εφαρμοστεί με τρεις τρόπους: την Αυτοδιδασκσλία, την Ημιαυτόνομη 

Εκπαίδευση και τη Συνεργαζόμενη Εκ11αίδευση (Guuet, 2002)2.
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Στην Αυτοδιδασκαλία ο εκπαιδευόμενος εκπαιδεύεται αυτόνομα, έχοντας 

στη διάθεσή του ποικίλα μέσα: βιβλία, CBT, Διαδίκτυο.

Η Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση λειτουργεί ακριβώς όπως η Αυτοδιδασκαλία, 

μόνο που υπάρχει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας με τον 

υπεύθυνο εκπαιδευτή. Η επικοινωνία εξασφαλίζεται είτε με φυσική παρουσία 

στην τάξη είτε μέσω δικτύου (Internet, E-mail κλπ.) είτε μέσω audio ή/και 

video conference και προφανώς τις ώρες εκείνες θεωρείται ότι έχουν 

σύγχρονη εκπαίδευση.

Στη Συνεργαζόμενη (Collaborative) Εκπαίδευση ο εκπαιδευτής και οι 

εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά ασύγχρονα. Οι 

εκπαιδευόμενοι ακολουθώντας ένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης των 

εργασιών μελετούν στο δικό τους χρόνο και χώρο.

Η Σύγχρονη και η Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δε λειτουργούν ως 

ανταγωνιστικές έννοιες, αλλά μπορούν - και πολλές φορές επιβάλλεται - να 

συμπληρώσουν η μία την άλλη.

3.1.3 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση χρησιμοποιεί στο μεγαλύτερο βαθμό 

τις δυνατότητες που προσφέρουν τα εσωτερικά δίκτυα και το Διαδίκτυο. Η 

διδασκαλία μοιάζει με αυτή της παραδοσιακής τάξης, με το πλεονέκτημα 

όμως ότι οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να μεταφερθούν από τον 

αγαπημένο τους τόπο σε μία τάξη. Βέβαια, αποτελούν τμήμα τάξης, αυτής 

που προηγούμενα ονομάστηκε εικονική, αλλά μέσω των τεχνολογιών 

τηλεπικοινωνίας. Η διεξαγωγή του μαθήματος γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε 

να προσφέρει τις ίδιες ή και παραπάνω δυνατότητες με αυτές που 

προσφέρονται σε μία κανονική αίθουσα.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΗ & ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση παρέχεται αμφίδρομα ή μονόδρομο. 

Στην αμφίδρομη επικοινωνία υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της κύριας 

αίθουσας, στην οποία βρίσκεται ο εκπαιδευτής και των υπόλοιπων 

αιθουσών που πιθανώς βρίσκονται οι απομακρυσμένοι εκπαιδευόμενοι. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι αίθουσες που επικοινωνούν είναι δύο ή τρεις, 

γιατί, όταν ο αριθμός των αιθουσών είναι μεγαλύτερος, χάνεται το 

παιδαγωγικό νόημα και η αλληλεπίδραση αφορά ηλεκτρονικές ημερίδες ή 

άλλες εκδηλώσεις. Πολύ συχνά υπάρχει μία σύγχυση των όρων
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τηλεδιάσκεψη και τηλεκτταίδευση. Μπορεί και η δύο να εξασφαλίζουν 

μετάδοση πληροφορίας από απόσταση, αλλά η τηλεδιάσκεψη από πλευρές 

υλικού είναι λιγότερο απαιτητική σε σχέση με τις προδιαγραφές ενός 

συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Η μονόδρομη επικοινωνία αποτελεί την πρώτη μορφή σύγχρονης 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτήν, μία εικονοροή μεταδίδεται 

από την αίθουσα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευόμενους, οι 

οποίοι παρακολουθούν τη διδασκαλία από τον προσωπικό τους Η/Υ, μέσω 

Διαδικτύου με χαμηλού ρυθμού γραμμή. Οι τελευταίοι δεν έχουν δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης με το διδάσκοντα και γι’ αυτό θεωρείται από εκπαιδευτική 

άποψη η μονόδρομη επικοινωνία ελλιπής ως μορφή. Στα σύγχρονα 

συστήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης η μονόδρομη επικοινωνία λειτουργεί 

προσθετικά της αμφίδρομης και όχι αυτόνομα.

3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3.2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Το υλικό που φιλοξενείται στις αίθουσες σύγχρονης ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης δεν είναι πάντοτε συγκεκριμένο, αλλά σε γενικές γραμμές 

επιχειρεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων (εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενου) και τις ανάγκες για αλληλεπίδραση. Στη συνέχεια, 

περιγράφονται οι απαιτήσεις των εκπαιδευτών και των σπουδαστών, καθώς 

και οι επικοινωνιακές λύσεις που πρέπει να εξασφαλιστούν:

• Απαιτήσεις που αφορούν τον εκπαιδευτή

Ο εκπαιδευτής έχοντας εξοικειωθεί από την παραδοσιακή διδασκαλία που 

του παρέχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων περιμένει και στην ηλεκτρονική 

εκπαίδευση, για να αποδώσει καλύτερα στη διάρκεια της διδασκαλίας του, 

να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα. Επομένως, η κάμερα που βιντεοσκοπεί 

τον καθηγητή θα πρέπει να κινείται κι αυτή και ο ίδιος να είναι εξοπλισμένος 

με φορητό μικρόφωνο.

Επίσης, ο εκπαιδευτής πολλές φορές επιζητά να παρατηρεί το βλέμμα των 

διδασκομένων, για να συνεχίσει την παράδοσή του ή να επαναλάβει κάτι. 

Ειδικά στα μαθήματα που η διδασκαλία γίνεται με διάλονο, θα πρέπει- 

οπωσδήποτε να υπάρχει οπτικο-ακουστική επικοινωνία με όλους τους 

σπουδαστές.
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• Απαιτήσεις που αφορούν τους εκπαιδευόμενους.

Όπως με τον εκπαιδευτή, έτσι και οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται την 

εξασφάλιση οπτικο-ακουστικής επικοινωνίας με το διδάσκοντά τους. Η 

δυνατότητα να εκφράσουν τις απορίες ή τις διαφωνίες τους στον εκπαιδευτή, 

σίγουρα τους επιτρέπει να νιώθουν πιο ασφαλείς με την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ιδιαιτέρως βοηθητική για τους εκπαιδευόμενους είναι και η 

ανοιχτή συζήτηση με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, παρόλο που 

βρίσκονται σε απομακρυσμένους τόπους. Η παρακολούθηση των 

αντιδράσεων και των κινήσεων των υπόλοιπων μαθητών, ακόμα και αν δε 

γίνεται συνεχώς, μπορεί να υλοποιηθεί περιοδικά ή στιγμιαία.

Οι τρόποι που συνήθως μπορούν να επικοινωνούν οι σπουδαστές με τους 

διδάσκοντες είναι δύο: ενεργητικά ή παθητικά. Στον ενεργό τρόπο 

λειτουργίας θα πρέπει να μπορούν να μεταδίδουν φωνή και ίσως και εικόνα 

στο διδάσκοντα, ενώ στον παθητικό τρόπο λειτουργίας θα πρέπει να 

λαμβάνουν μόνο την εικόνα, την φωνή και τα δεδομένα του διδάσκοντα.

Όλη αυτή την αλληλεπίδραση την καταφέρνουν μέσω των επιτραπέζιων 

τερματικών τηλεδιάσκεψης που διαθέτουν.

3.3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για να υλοποιηθεί μία εικονική αίθουσα που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα εργαλεία που 

χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα υλοποίησης.

Όσον αφορά στην τηλεπικοινωνιακή υποδομή που χρησιμοποιείται, τα 

συστήματα τηλεδιάσκεψης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

• Συστήματα συμβατά με το πρότυπο Η.320 της ITU-T, για

επικοινωνία πάνω από συνδέσεις ISDN.

• Συστήματα συμβατά με το πρότυπο Η.323 της ITU-T, για

επικοινωνία πάνω από δίκτυα TCP/IP.

• Συστήματα συμβατά και με τα δύο παραπάνω πρότυπα 

(Η.320/Η.323).

Το Η.320 και το Η.323 είναι πρωτόκολλα «ομπρέλες» δηλαδή πρότυπα τα 

οποία υποστηρίζουν πρωτόκολλα για μετάδοση video, ήχου, εφαρμογές 

χρήσης από κοινού. Συγκεκριμένα, για την από κοινού χρήση εφαρμογών 

χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο Τ.120. Έχουν αναπτυχθεί και άλλες
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πλατφόρμες για τηλεδιάσκεψη οι οποίες δε βασίζονται στα παραπάνω 

πρότυπα. Ένα παράδειγμα αποτελεί το VRVS (Virtual Rooms 

Videoconferencing Systems), πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από το 

CalTech (California Institute of Technology). To VRVS αποτελεί μία online 

πλατφόρμα στην οποία υπάρχουν εικονικές αίθουσες και μπορεί 

οποιδήποτε μέλος να κλείσει μία αίθουσα και οι υπολοιποι να συμμετέχουν 

στην συνάντηση αυτή. To VRVS για την από κοινού χρήση εφαρμογών 

χρησιμοποιεί το VNC (λογισμικό σε JAVA) (Μπαλαούρος, Π., 2002).
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3.4 ΥΛΙΚΟ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το υλικό που συναντάται στις αίθουσες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δεν είναι

συγκεκριμένο, αλλά εξαρτάται από τις υπηρεσίες που είναι σε θέση να

παρέχει. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να είναι:

• Ψηφιακό βίντεο υψηλής πιστότητας, μικροφωνική κάλυψη σπουδαστών 

καθώς και αυτόματη κάμερα παρακολούθησης των διδασκόντων.

• Τηλεδιάσκεψη πολλαπλών μερών σε προηγμένα δίκτυα IP με βάση 

ευρείας χρήσης πρωτόκολλο (Η 323) για πολυμεσικές εφαρμογές.

• Ασύγχρονη πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου, σε υλικά των διαλέξεων

• Απευθείας εκπομπή της διάλεξης στο Διαδίκτυο.

• Διεξαγωγή συνεδριάσεων και παρουσιάσεων μέσω εξειδικευμένης 

τεχνολογίας, όπως το σύστημα ηλεκτρονικού ασπροπίνακα, το σύστημα 

οπτικοποιητή για προβολή διαφανειών κ.λ π

Συγκεντρωτικά, ο εξοπλισμός που απαιτείται για την παροχή σύγχρονης και

ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης παρατίθεται στη συνέχεια:

• Σύστημα ομαδικής τηλεδιάσκεψης

Εικόνα 3.4.1: Ομαδική Τηλεδιάσκεψη, 
πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ, 2002

• Σύστημα ατομικής τηλεδιάσκεψης

Εικόνα 3.4.2: Ατομική Τηλεδιάσκεψη, 
πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ, 2002
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• Κάμερες:

Οι κάμερες που χρησιμοποιούνται δεν είναι του ίδιου τύπου. Υπάρχει η 

κάμερα που παρακολουθεί τον εκπαιδευτή αυτόματα προς όποια 

κατεύθυνση κινείται (εικόνα 3.4.3) και η κάμερα που απευθύνεται στους 

εκπαιδευόμενους και εστιάζει κάθε φορά σε αυτόν που έχει το λόγο 

(εικόνα 3.4.4).

%

Εικόνα 3.4.3: Κάμερα τύπου ΡΤΖ Εικόνα 3.4.4:Κάμερα αυτόματης εστίασης 
πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ

• Μικρόφωνα
Ανάλογα με τις επενδυτικές δυνατότητες του κάθε ιδρύματος, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν διάφορα μοντέλα μικρόφωνων Από τα πολύ απλά 

που είναι στη διάθεση του κάθε ομιλητή, μέχρι τα πανκατευθυντικά 

(εικόνα 3.4.5), που περιστρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις και τα 

ασύρματα (εικόνα 3 4 6) που είναι ιδανικά για συνεχή μετακίνηση

Εικόνα 3.4.5: Πανκατευθ. μικρόφωνο Εικόνα 3.4.6 ασύρματο μικρόφωνο

πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ
• Οπτικοποιητής
Ο οπτικοποιητής (εικόνα 3.4.7) επιτρέπει τη μετάδοση του έντυπου 
υλικού του εκπαιδευτή σε εικόνα και το προβάλλει στην οθόνη.

Εικόνα 3.4.7: Οπτικοποιητής, 
πηγή Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ, 2002
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• Οθόνες:
Στις οθόνες προβάλλεται ο εκπαιδευτής και το εκπαιδευτικό υλικό μέσω 
οπτικοποιητή.

Εικόνα 3.4.8: Άποψη αίθουσας τηλεκπαίδευσης από οθόνη, 
πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ, 2002

• Βιντεοπροβολέας

Εικόνα 3.4.9: Σταθερός βιντεοπροβολέας 
πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ, 2002

• Στερεοφωνικό Σύστημα:

Το στερεοφωνικό σύστημα παρέχει ηχητική υποστήριξη στην 

εκπαιδευτική διδασκαλία.

• Video:

To video χρησιμοποιείται για την κάλυψη των απαιτήσεων video του 

μαθήματος αλλά και τη μελλοντική μαγνητοσκόπηση και αποθήκευση 

των διαλέξεων.

• Μικτής Εικόνας - Ήχου

• Κονσόλα Ελέγχου

Μέσω της κονσόλας αυτής (εικόνα 3.4.10) ρυθμίζεται ποια συστήματα 

θα μπουν σε λειτουργία κάθε στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες της 

ηλεκτρονικής διδασκαλίας.

Εικόνα 3.4.10: Κονσόλα Ελέγχου 
πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ, 2002
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• Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου

Αποτελεί εξέλιξη της κονσόλας ελέγχου. Δεν απαιτείται κάποιος 

ρυθμιστής να παρακολουθεί την διδασκαλία, αλλά όλα γίνονται 

αυτόματα.
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3.5 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3.5.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα προϊόντα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή 

στην αγορά είναι πολλά και διαφορετικών ειδών μεταξύ τους. Υπάρχουν τα 

σχετικά απλοποιημένα που απλώς αποθηκεύουν σε μία ιστοσελίδα το 

μαθησιακό υλικό, τα πιο πολύπλοκα που φιλοξενούν και λειτουργίες 

ηλεκτρονικής αξιολόγησης και βαθμολόγησης των σπουδαστών και τέλος τα 

ολοκληρωμένα πακέτα που τείνουν να αντικαταστήσουν ηλεκτρονικά όλες 

τις εκπαιδευτικές διαδικασίες ενός παραδοσιακού πανεπιστημίου.

Για να μπορέσουν να συγκριθούν τα προϊόντα αυτά μεταξύ τους, έγινε 

αρχικά μία επιλογή των πιο σημαντικών κριτηρίων που πρέπει να τηρούνται, 

ώστε να θεωρηθεί ένα προϊόν ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ανταγωνιστικό. Τα 

κριτήρια χωρίστηκαν σε κατηγορίες, ανάλογα με τον τομέα που καλύπτουν. 

(Edutools, 2002)

Κριτήρια που αφορούν τους εκπαιδευόμενους:

• Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο

Πρόκειται για συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτών και των 

εκπαιδευομένων, η οποία υλοποιείται μέσω Διαδικτύου και περιλαμβάνει 

ανταλλαγή μηνυμάτων σε εικονικό περιβάλλον την ίδια χρονική στιγμή. 

Φυσικά, η συνομιλία, για να επιτευχθεί, προϋποθέτει λογισμικό, όπως το 

IRC, το Instant Messenger ή άλλες παρόμοιες πλατφόρμες ανταλλαγής 

κειμενικών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Μερικά από τα 

περιβάλλοντα συνομιλίας επιτρέπουν στις συζητήσεις να αποθηκεύονται 

και να ελέγχονται αργότερα, συντελώντας στη βαθμολογία του 

σπουδαστή.

• Ανταλλαγή αρχείων

Τα εργαλεία ανταλλαγής αρχείων επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να 

ανεβάσουν αρχεία από τους προσωπικούς υπολογιστές τους και να τα 

διαμοιραστούν με τους εκπαιδευτές και τους συσπουδαστές τους. Τα 

επισυναπτόμενα αρχεία δεν αποστέλλονται μέσω αυτής της δυνατότητας 

αλλά μέσα από την εσωτερική αλληλογραφία, που περιγράφεται αμέσως 

παρακάτω
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• Εσωτερική ηλεκτρονική αλληλογραφία

Η εσωτερική ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι τα ηλεκτρονικά μηνύματα, 

τα οποία μπορούν να διαβαστούν και να σταλούν μόνο μεταξύ των 

συμμετεχόντων σε μία ηλεκτρονική σειρά μαθημάτων. Το εσωτερικό 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένο βιβλίο 

διευθύνσεων, αλλά ορισμένα βιβλία διευθύνσεων είναι και εξερευνήσιμα 

από τους εκπαιδευόμενους.

• Καθημερινό ημερολόγιο / σημειώσεις

Το προσωπικό ηλεκτρονικό ημερολόγιο επιτρέπει στους 

εκπαιδευόμενους να κρατούν σημειώσεις σε καθημερινή βάση, τις 

οποίες μπορούν να μοιραστούν με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους 

και τους εκπαιδευτές. Υπάρχει δυνατότητα και για ιδιωτικό ημερολόγιο 

σημειώσεων, το περιεχόμενο του οποίου δεν επιτρέπεται να διαβαστεί 

από κανέναν άλλο εκτός του σπουδαστή.

Το καθημερινό ηλεκτρονικό ημερολόγιο είναι απαραίτητο για την 

αποθήκευση χρήσιμης πληροφορίας που στη συνέχεια θα βοηθήσει στη 

σύνταξη εργασιών ή έρευνας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

διατήρηση των προσωπικών σχολίων στο περιεχόμενο των μαθημάτων, 

τα οποία με τη σειρά τους στο μέλλον θα χρησιμοποιηθούν ως 

βοηθήματα στη μελέτη.

• Υπηρεσίες βίντεο

Οι υπηρεσίες βίντεο ενεργοποιούν την αλληλεπίδραση σε πραγματικό 

χρόνο ήχου και εικόνας. Περιλαμβάνουν την αναμετάδοση βίντεο σε 

εκείνους που δεν έχουν δική τους συσκευή ανάγνωσης βίντεο, αλλά 

επίσης εξασφαλίζουν τη δυνατότητα τηλεσύσκεψης, που μπορεί να 

πραγματοποιείται από σημείο σε σημείο ή μέσω ενός κεντρικού 

εξυπηρετητή-διαμεσολαβητή.

• Ασπροπίνακας

Ο ασπροπίνακας σε μία εφαρμογή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι μία 

ηλεκτρονική έκδοση ενός πίνακα (σβήνω-γράφω), ο οποίος 

χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους σε μία 

εικονική τάξη.

• Σελιδοδείκτης

Οι σελιδοδείκτες επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να επιστρέφουν 

εύκολα σε προηγούμενες σημαντικές σελίδες των μαθημάτων τους ή σε
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ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού. Σε μερικές περιπτώσεις οι 

σελιδοδείκτες είναι καθαρά ιδιωτικής χρήσης (αποθηκεύονται σε 

προσωπικούς φακέλους), ενώ σε άλλες επιτρέπεται ο διαμοιρασμός 

τους με τον εκπαιδευτή και τους συσπουδαστές. Τέλος, οι σελιδοδείκτες 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και να αποθηκευτούν σε διαφορετικούς 

φακέλους.

• Προσανατολισμός / Βοήθεια

Ο προσανατολισμός που παρέχεται μέσω εργαλείων στους 

εκπαιδευόμενους αποσκοπεί στο να τους βοηθήσει να μάθουν πώς να 

χειρίζονται το λογισμικό ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η βοήθεια μπορεί να 

δοθεί με ποικίλες μορφές. Είτε ως εγχειρίδιο που θα το διαβάσουν με το 

δικό τους ρυθμό, είτε ως ηλεκτρονικός οδηγός, είτε ως αυτόματη βοήθεια 

μέσω μαγικών βοηθών (wizard assistants).

• Αναφορά προόδου επίδοσης

Με τη δυνατότητα αυτή, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εισάγει και στη 

συνέχεια να ελέγχει τους βαθμούς του στις εργασίες και στις γραπτές 

δοκιμασίες, καθώς και την πρόοδό του στο μαθησιακό υλικό. Επίσης, με 

τη χρήση κάποιου βοηθητικού ημερολογίου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 

προγραμματίσει και το φόρτο εργασίας του.

• Αναζήτηση με λέξεις κλειδιά

Το μαθησιακό υλικό μπορεί να είναι ταξινομημένο σειριακά, αλλά μπορεί 

να είναι και διαθέσιμο μέσω λέξεων - συνδέσεων. Ο εκπαιδευόμενος, 

ανάλογα με την προτίμησή του, μπορεί να επιλέξει τη λέξη-κλειδί και να 

μεταφερθεί αυτόματα στο περιεχόμενο που αναζητά.

• Εργασία χωρίς σύνδεση

Η δυνατότητα για εργασία χωρίς σύνδεση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε 

καταστάσεις όπου οι συνδέσεις επικοινωνίας είναι αναξιόπιστες ή 

δαπανηρές. Στην ουσία το περιβάλλον χωρίς σύνδεση είναι μία τοπική 

εφαρμογή πελάτη, που ενσωματώνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά ενός 

σε απευθείας σύνδεση προϊόντος, χωρίς όμως να απαιτεί συνεχή 

σύνδεση στο Διαδίκτυο.

• Αυτοαξιολόγηση

Μέσα από την αυτοαξιολόγηση οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να λάβουν 

μέρος σε γραπτές δοκιμασίες, ενώ βρίσκονται σε απευθείας σύνδεση. 

Φυσικά οι εξετάσεις αυτές δε συμμετέχουν στη βαθμολογία τους. Η
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δυνατότητα της αυτοαξιολόγησης ενθαρρύνει τους σττουδαστές να 

αναλάβουν την ευθύνη της μάθησής τους, παρακολουθώντας σε οθόνη 

την πρόοδό τους.

• Χαρτοφυλάκιο

Τα χαρτοφυλάκια εκπαιδευόμενων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οι 

προσωπικές τους σελίδες ή ως ένας ηλεκτρονικός τόπος μέσω του 

οποίου μπορούν να επιδείξουν τις εργασίες τους στα μαθήματα που 

συμμετέχουν.

Κριτήρια που σχετίζονται με την υποστήριξη της εκπαίδευσης:

• Πιστοποίηση ταυτότητας

Η πιστοποίηση ταυτότητας είναι μία διαδικασία που λειτουργεί 

ασφαλιστικά για τον έλεγχο της πρόσβασης σ' ένα λογισμικό ή σ’ ένα 

υπολογιστικό σύστημα. Συνήθως η πρόσβαση επιτρέπεται με την 

εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού, αλλά δεν αποκλείεται να είναι 

και πιο απαιτητική χρησιμοποιώντας αλγορίθμους πολλαπλών επιπέδων 

κρυπτογράφησης.

• Έγκριση χρήσης μαθημάτων

Εκτός από την πιστοποίηση της ταυτότητας που είναι απαραίτητη για την 

πρόσβαση σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, επίσης 

σημαντική είναι και η δυνατότητα για έλεγχο της πρόσβασης και στη 

σειρά μαθημάτων που παρέχονται. Άλλες δυνατότητες σ' ένα μάθημα 

είναι προσβάσιμες από τον εκπαιδευτή, άλλες από τον εκπαιδευόμενο 

και άλλες, για παράδειγμα, από το διαχειριστή των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων.

• Διαχείριση μαθημάτων

Η διαχείριση των μαθημάτων επιτρέπει στους εκπαιδευτές να ελέγχουν 

καλύτερα την εξέλιξη του μαθησιακού τους υλικού. Μέσω των εργαλείων 

διαχείρισης των μαθημάτων μπορούν να θέσουν στη διάθεση των 

εκπαιδευόμενών τους διάφορα κείμενα, τεστ ή συζητήσεις, στα οποία η 

πρόσβαση θα επιτρέπεται για ορισμένο χρονικό διάστημα ή εφόσον 

πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Συνήθως, οι επιπλέον αυτές 

δυνατότητες συντελούν θετικά στην ενίσχυση των εκπαιδευόμενων.

• Εργαλεία βαθμολόγησης σε απευθείας σύνδεση

Τα εργαλεία βαθμολόγησης σε απευθείας σύνδεση επιτρέπουν στους 

εκπαιδευτές να διορθώνουν σε απευθείας σύνδεση τις εργασίες των
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σπουδαστών, να παρέχουν ανατροφοδότηση με βάση τις διορθώσεις 

τους και να αποθηκεύουν σε διαμοιραζόμενα φύλλα εργασίας το 

βαθμολόγιό τους.

• Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ

Η προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες συνεπάγεται την 

παροχή μίας ειδικής εμφάνισης του μαθησιακού υλικού, η οποία μπορεί 

να διαβαστεί από τον ειδικό αναγνώστη οθόνης, όπως ο JAWS. Για 

παράδειγμα, κάποιοι αναγνώστες οθόνης δε διαβάζουν με ευκολία 

πίνακες, πλαίσια και εικόνες.

• Πρότυπα μαθημάτων

Τα πρότυπα μαθημάτων αφορούν τη δυνατότητα του εκπαιδευτή να 

δημιουργήσει την αρχική δομή του μαθήματος του. Συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευτής χρειάζεται να επιλέξει, μέσα από συγκεκριμένες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις, αυτή που αυτός προτιμά για τη δομή του 

μαθήματος και της διδασκαλίας του. Φυσικά, για να γίνει αυτό 

πετυχημένα, θα πρέπει ο εκπαιδευτής να συμφωνεί με την προσέγγιση 

του σχεδιαστή του προτύπου.

• Προσαρμοσμένη εμφάνιση και αίσθηση

Μέσα από τη δυνατότητα αυτή ο εκπαιδευτής μπορεί να μορφοποιήσει 

ακόμα και την εμφάνιση του μαθησιακού του περιβάλλοντος, ανάλογα με 

την αισθητική του.

Τεχνικές προδιαγραφές, κοστολόγηση:

• Απαιτήσεις Βάσεων Δεδομένων

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν τις τεχνικές απαιτήσεις που μπορεί να έχει 

ένα λογισμικό διαχείρισης βάσεων δεδομένων, το οποίο είναι 

ενσωματωμένο στο πακέτο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

• Λογισμικό Φυλλομετρητή

Το κριτήριο αυτό καταγράφει την έκδοση του φυλλομετρητή που 

συνεργάζεται αποδοτικότερα με το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

• Εξυπηρετητής Unix

Το χαρακτηριστικό αυτό καταγράφει αν το περιβάλλον είναι συμβατό με 

υπολογιστή που \ οησιμοποιεί ο·ς λειτουργικό σύστημα κάποια έκδοση 

του Unix.
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• Εξυπηρετητής Windows

Όπως και με το Unix, το χαρακτηριστικό αυτό ελέγχει τη συμβατότητα με 

τα λειτουργικά συστήματα των windows.

• Κόστη

Τα κόστη περιλαμβάνουν τις αρχικές δαπάνες αγοράς και 

χρησιμοποίησης του προϊόντος, αλλά και τα έξοδα για τη διατήρηση του 

προϊόντος (ανανεώσεις, άδειες, συμβόλαια και υποστήριξη του 

προϊόντος).

3.5.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα εργαλεία που περιγράφονται στη συνέχεια είναι τα τέσσερα 

δημοφιλέστερα της αγοράς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης: Angel 5.5,

Blackboard 5.5, eCollege, WebCT 3,7 CampusVersion. Παρατίθενται σε 

τρεις πίνακες, ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται. Ο πίνακας 

3.5.2.1. παραθέτει τα κριτήρια που σχετίζονται με τους εκπαιδευόμενους, ο 

πίνακας 3.5.2.2 εμπεριέχει τα κριτήρια που υποστηρίζουν τη διαδικασία 

μάθησης και ο τελευταίος, πίνακας 3.5.2.3 δηλώνει τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την τεχνολογία.

ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ:

Angel 5.5 BlackBoard 5.5 eCollege
WebCT 3,7

CampusVersion

Συνομιλία σε πραγματικό Το εργαλείο συνομιλίας Το εργαλείο Το εργαλείο Το εργαλείο

χρόνο περιλαμβάνει: συνομιλίας συνομιλίας συνομιλίας είναι

φιλτράρισμα των υποστηρίζει υποστηρίζει Java-Based και

σπουδαστών, ιδιωτικά ιδιωτικά δωμάτια, ιδιωτικά υποστηρίζει

δωμάτια συνομιλίας και προσωπικά δωμάτια και ιδιωτικά δωμάτια

προσωπικά μηνύματα. Οι μηνύματα και προσωπικά και προσωπικά

εκπαιδευτές μπορούν να επικοινωνία με μηνύματα. Το μηνύματα. Το

χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένους σύστημα σύστημα

λεγάμενα των συμμετέχοντες. δημιουργεί δημιουργεί αρχείο

σπουδαστών για την Οι εκπαιδευτές αρχείο εισόδων για όλα τα

αξιολόγησή τους. μπορούν να 

οργανώσουν τις 

συνομιλίες 

χρησιμοποιώντας 

το ημερολόγιο 

του μαθήματος. 

Επίσης, 

προσφέρει ένα

εισόδων για 

όλους.

δωμάτια και μπορεί 

να υποστηρίξει έως 

και 4 παράλληλες 

ομαδικές 

συζητήσεις
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δομημένο τρόπο 

για να

διατυπώνουν οι 

σπουδαστές τις 

ερωτήσεις τους 

και να τους 

απαντούν οι 

εκπαιδευτές.

Ανταλλαγή αρχείων Οι εκπαιδευόμενοι Οι Οι Οι εκπαιδευόμενοι

μπορούν να μοιραστούν εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να

το περιεχόμενο των μπορούν να μπορούν να υποβάλλουν τις

προσωπικών τους υποβάλλουν τις κατεβάσουν εργασίες τους

φακέλων με άλλους εργασίες τους. αρχεία στους μέσω κουτιών

εκπαιδευόμενους. Ακόμα, χρησιμοποιώντας προσωπικούς απελευθέρωσης

μπορούν να υποβάλλουν κουτιά φακέλους των και να ανεβάσουν

τις εργασίες τους 

χρησιμοποιώντας κουτιά 

απελευθέρωσης και να 

επεξεργαστούν τα αρχεία 

κειμένων τους, 

χρησιμοποιώντας ένα 

φυλλομετρητή.

απελευθέρωσης. σπουδαστών. τα προσωπικά τους 

αρχεία σε ένα κοινά 

διαμοιραζόμενο 

φάκελο.

Εσωτερική ηλεκτρονική Οι εκπαιδευόμενοι Οι Οι Οι εκπαιδευόμενοι

Αλληλογραφία μπορούν να εκπαιδευόμενοι εκπαιδευόμεν μπορούν να

χρησιμοποιήσουν την πρέπει να έχουν οι πρέπει να χρησιμοποιήσουν

εσωτερική αλληλογραφία μία εξωτερική έχουν μία την εσωτερική

για να στείλουν μηνύματα ηλεκτρονική εξωτερική αλληλογραφία για

σε μεμονωμένους διεύθυνση για ηλεκτρονική να στείλουν

σπουδαστές ή σε ομάδες επικοινωνία με διεύθυνση για μηνύματα σε

σπουδαστών. Επίσης, εξωτερικούς επικοινωνία με μεμονωμένους

μπορούν να επισυνάψουν λογαριασμούς. εξωτερικούς σπουδαστές ή σε

αρχεία και να Την εσωτερική λογαριασμούς ομάδες

προωθήσουν τα ηλεκτρονική . Την σπουδαστών.

μηνύματά τους σε διεύθυνση τη εσωτερική Επίσης, μπορούν

εξωτερικές ηλεκτρονικές χρησιμοποιούν ηλεκτρονική να επισυνάψουν

t

διευθύνσεις. μόνο για τους 

συμμετέχοντες 

εντός του 

μαθήματος.

διεύθυνση τη 

χρησιμοποιού 

ν μόνο για 

τους

συμμετέχοντες 

εντός του 

μαθήματος. 

Επίσης, 

μπορούν να 

επισυνάψουν 

αρχεία και να 

τα

αποστείλουν 

με τα

εξερχόμενα

αρχεία και να 
προωθήσουν τα 

μηνύματά τους σε 

εξωτερικές 

ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις. 

Επιπλέον, έχουν τη 

δυνατότητα 

αναζήτησης στη 

λίστα των θεμάτων 

(subject) των 

ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων.
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μηνύματα.

Καθημερινό ημερολόγιο/ 

σημειώσεις
Οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να κρατήσουν 

προσωπικές σημειώσεις 

σχεδόν για κάθε μάθημα

Οι

εκτταιδευόμεν 

οι μπορούν να 

κρατήσουν 

σημειώσεις σε 

ένα

προσωπικό

τους

ημερολόγιο 

και να τις 

μοιραστούν με 

τον

εκπαιδευτή

τους.

Οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να 

επισυνάψουν 

σημειώσεις σε κάθε 

σελίδα του 

μαθήματος.

Επίσης, μπορούν 

να συνδέσουν τις 

σημειώσεις τους με 

το περιεχόμενο του 

μαθήματος και να 

δημιουργήσουν 

έναν εκτυπώσιμο 

οδηγό σπουδών.

Υπηρεσίες βίντεο Υπάρχουν προαιρετικά 

εργαλεία που 

υποστηρίζουν σε 

πραγματικό χρόνο 

αναμετάδοση βίντεο και 

ήχο με slide ή 

παρουσίαση παγκόσμιου 

ιστού. Επίσης, 

υποστηρίζουν διπλής 

κατεύθυνσης συνομιλία με 

κείμενο.

Στο περιεχόμενο 

των μαθημάτων 

μπορούν να 

εισαχθούν 

πολυμέσα με 

τεχνολογία ροής, 

χωρίς να απαιτείται 

η γνώση HTML. Το 

λογισμικό όμως δεν 

περιλαμβάνει 

εξυπηρετητή για 

τεχνολογία ροής.

Ασπροπίνακας Το λογισμικό 

περιλαμβάνει έναν 

ασπροπίνακα. Επίσης, 

υποστηρίζει κλήσεις 

τηλεφωνικής 

συνδιάσκεψης.

Το λογισμικό 

υποστηρίζει έναν 

ασπροπίνακα, 

που ελέγχεται 

από τον 

εκπαιδευτή. 0 

ασπροπίνακας 

επιτρέπει 

παρουσιάσεις σε 

PowerPoint ή 

Ιστοσελίδες, 

καθώς και 

ομαδική 

πλοήγηση στον 

παγκόσμιο Ιστό.

0

ασπροπίνακας

υποστηρίζει

μαθηματικά

και

επιστημονικά

σύμβολα,

παρουσιάσεις

σε

PowerPoint, 

δημιουργία 

γραφικών και 

έλεγχο από 

τον

εκπαιδευτή. 

Επίσης, 

επιτρέπει την 

αποθήκευσει 

κάποιων 

τμημάτων του 

ασπροπίνακα 

για μελλοντική 

μελέτη. Τέλος,

Το λογισμικό

υποστηρίζει

ασπροπίνακα.
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οι εκπαιδευτές 

μπορούν να 

μοιραστούν 

στιγμιότυπα 

μίας άλλης 

εφαρμογής 

που τρέχει 

μέσω του 

ασπροπίνακα.

Σελιδοδείκτης Οι εκπαιδευόμενοι Οι Οι εκπαιδευόμενοι

μπορούν να εκπαιδευόμεν έχουν τη

δημιουργήσουν οι μπορούν να δυνατότητα να

σελιδοδείκτες σ' έναν δημιουργήσου δημιουργήσουν

προσωπικό τους φάκελο ν και να σελιδοδείκτες σε

και μετά να τους κατηγοριοποιή προσωπικούς

μοιραστούν σ’ έναν κοινό σουν τους φακέλους.

φάκελο. Και στους δύο σελιδοδείκτες

φακέλους, οι σ’ έναν κοινό

εκπαιδευόμενοι μπορούν φάκελο. Οι

να κατηγοριοποιήσουν σελιδοδείκτες

τους σελιδοδείκτες τους. μπορούν να

συνοδεύονται

από σχόλια.

Προσανατολισμός/ Το σύστημα περιλαμβάνει Το σύστημα Το σύστημα Το σύστημα

Βοήθεια έναν οδηγό σπουδών σε περιλαμβάνει περιλαμβάνει περιλαμβάνει έναν

απευθείας σύνδεση. έναν οδηγό έναν οδηγό οδηγό σπουδών σε

σπουδών σε σπουδών σε απευθείας

απευθείας απευθείας σύνδεση Οι

σύνδεση. Οι σύνδεση. Οι εκπαιδευόμενοι

εκπαιδευόμενοι εκπαιδευόμεν λαμβάνουν βοήθεια

έχουν πρόσβαση οι έχουν σε απευθείας

σ' ένα εγχειρίδιο πρόσβαση σε σύνδεση για

σπουδαστών, στη βοήθεια που θέματα που

βάση γνώσεων παρέχεται σε αφορούν τις

και στο κέντρο πραγματικό συνομιλίες ή το

πληροφοριών του χρόνο. εσωτερικό

προϊόντος. Επίσης, ταχυδρομείο, αλλά

μπορούν να ακόμα και μικρές

συμβουλευτού περιγραφές για τα

ν τις υπόλοιπα εργαλεία.

απαντήσεις

των

δημοφιλέστερ

ων

ερωτήσεων ή 

να λάβουν 

υποστήριξη 

μέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου,
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24 ώρες, 7 

μέρες την 

εβδομάδα.

Αναφορά προόδου 

επίδοσης

Οι εκπαιδευτές μπορούν 

να ανακοινώσουν στο 

ημερολόγιο του 

μαθήματος

δραστηριότητες ή θέματα 

σχετικά με το μάθημα. Στο 

ημερολόγιο μπορούν να 

εισάγουν ανακοινώσεις 

όλη η τάξη, μία ομάδα 

σπουδαστών ή 

μεμονωμένα ο καθένας.

Τα γεγονότα που 

ανακοινώνονται στο 

ημερολόγιο του 

μαθήματος, αυτόματα 

εμφανίζονται και στο 

προσωπικό ημερολόγιο 

κάθε σπουδαστή. Από τη 

στιγμή που ο εκπαιδευτής 

βαθμολογήσει μία 

εργασία, ο σπουδαστής 

μπορεί να δει το βαθμό 

και τα σχόλιά του. Επίσης, 

ο κάθε σπουδαστής έχει 

μία δική του σελίδα, όπου 

σημειώνονται τα νέα 

ηλεκτρονικά του μηνύματα 

και κάποιες λίστες(των 

δραστηριοτήτων, των 

ομάδων εργασίας, των 

μαθημάτων κ.ά).

Οι εκπαιδευτές 

μπορούν να 

ανακοινώσουν 

στο ημερολόγιο 

του μαθήματος 

δραστηριότητες ή 

θέματα σχετικά με 

το μάθημα. 0 

εκπαιδευτής 

μπορεί να 

αναθέσει 

εργασίες

χρησιμοποιώντας 

το ημερολόγιο, 

καθώς και να 

ενεργοποιήσει μία 

επιλογή, κατά την 

οποία ο

σπουδαστής θα 

μπορεί να ελέγξει 

την κατάστασή 

του, σε κάθε 

χρονική στιγμή.

Οι

εκπαιδευόμεν 

οι μπορούν να 

παρακολουθο 

ύν όλες τις 

εργασίες τους, 

τις
προθεσμίες 

και τα 

καθήκοντα 

τους μέσα στα 

προσωπικά 

τους

ημερολόγια. 

Από τη στιγμή 

που οι 

εκπαιδευτές 

θα

βαθμολογήσο 

υν μία 

εργασία, ο 

εκπαιδευόμεν 

ος μπορεί να 

παρακολουθή 

σει τα βαθμό 

και τα σχόλιά 

του.

Συγκεκριμένα, 

μπορούν να 

δουν το βαθμό 

που πήραν, το 

άριστο 

ποσοστό και 

στατιστικά της 

τάξης.

Το σύστημα 

περιλαμβάνει 

εργαλεία που 

επιτρέπουν στους 

σπουδαστές να 

δουν την πρόοδό 

τους, μέσα από 

δραστηριότητες 

των μαθημάτων kui 

από τη

βαθμολόγηση των 

εκπαιδευτών τους. 

Όλοι οι

συμμετέχοντες 

μπορούν να 

εισάγουν τις 

ανακοινώσεις τους 

στο ημερολόγιο του 

μαθήματος.

Αναζήτηση με λέξεις 

κλειδιά

Οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να αναζητήσουν 

όλους τους τίτλους, τους 

υπότιτλους, τις σημαντικές 

λέξεις στο περιεχόμενο 

των σελίδων του 

μαθήματος τους.

Οι

εκπαιδευόμεν 

οι μπορούν να 

κάνουν 

αναζήτηση 

στο

περιεχόμενο

των

μαθημάτων 

τους. Επίσης, 

μπορούν να 

ελέγξουν την

Οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να 

κάνουν αναζήτηση 

σε όλες τις 

σημειώσεις του 

μαθήματος, στις 

περιλήψεις των 

συζητήσεων και 

στα θέματα της 

ηλεκτρονικής τους 

αλληλογραφίας.
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αναζήτησή

τους

χρησιμοττοιών 

τας φίλτρα.

Εργασία χωρίς σύνδεση Οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να κατεβάσουν 

στον υπολογιστή τους 

κρίσιμο μαθησιακό υλικό, 

μηνύματα εσωτερικού και 

εξωτερικού ταχυδρομείου, 

καθώς και σημειώσεις 

από το ημερολόγιο

Οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να 

συλλέξουν και να 

κατεβάσουν όλο το 

περιεχόμενο του 

μαθήματος και να 

εργαστούν χωρίς 

σύνδεση. Από τη 

στιγμή που 

εισάγονται στο 

μάθημα, οι 

σπουδαστές 

αποκτούν 

πρόσβαση σε όλο 

το υλικό.

Αυτοαξιολόγηση Οι εκπαιδευτές μπορούν 

να δημιουργήσουν 

αυτοαξιολογήσεις. Το 

σύστημα αυτόματα 

βαθμολογεί ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και 

σωστού/λάθους. Επίσης, 

μπορεί να προβάλει στην 

οθόνη ανατροφοδότηση 

που προέρχεται από τον 

εκπαιδευτή.

Οι εκπαιδευτές 

μπορούν να 

δημιουργήσουν 

αυτοαξιολογήσεις 

, στις οποίες οι 

σπουδαστές 

μπορούν να 

συμμετέχουν 

πολλές φορές. 

Επίσης, το 

σύστημα μπορεί 

να εμφανίσει στην 

οθόνη

ανατροφοδότηση 

και επεξηγήσεις 

που προέρχονται 

από τον 

εκπαιδευτή.

Οι

εκπαιδευτές 

μπορούν να 

δημιουργήσου

V

αυτοαξιολογή 

σεις χρονικά 

και μη χρονικά 

ρυθμισμένες. 

Το σύστημα 

αυτόματα 

βαθμολογεί 

ερωτήσεις 

πολλαπλής 

επιλογής και 

σωστού/λάθο 

υς. Επίσης 

μπορεί να 

προβάλει στην 

οθόνη

ανατροφοδότη 

ση και 

επεξηγήσεις 

που

προέρχονται 

από τον 

εκπαιδευτή 

Τέλος, οι 

εκπαιδευτές 

μπορούν να 

δημιουργήσου

Οι εκπαιδευτές 

μπορούν να 

δημιουργήσουν 

αυτοαξιολογήσεις 

χρονικά και μη 

χρονικά

ρυθμισμένες. Το 

σύστημα αυτόματα 

βαθμολογεί 

ερωτήσεις 

πολλαπλής 

επιλογής και 

σωστού/λάθους. 

Επίσης, μπορεί να 

προβάλει στην 

οθόνη

ανατροφοδότηση 

που προέρχεται 

από τον

εκπαιδευτή. Τέλος, 

οι εκπαιδευτές 

μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν 

τον επεξεργαστή 

εξισώσεων 

MathML, για να 

υποκινήσουν τους 

σπουδαστές να |

επεξεργαστούν |

μαθηματικές 

σημειώσεις
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ν μία βάση 

δεδομένων με 

ερωτήσεις, 

από τις οποίες 

με τυχαία 

επιλογή το 

σύστημα 

μπορεί να 

σχηματίσει 

δοκιμασίες 

αυτοαξιολόγη 

σης.

Χαρτοφυλάκιο Μία σελίδα από το μενού Οι Οι εκπαιδευόμενοι

του μαθήματος επιτρέπει εκπαιδευόμενοι μπορούν να

στους εκπαιδευόμενους μπορούν να δημιουργήσουν μία

να ανεβάσουν μία δημιουργήσουν προσωπική

φωτογραφία τους και να μία προσωπική ιστοσελίδα, με τη

καταγράψουν τους ιστοσελίδα, χρήση λογισμικού

πληροφορίες, που θα τις στην οποία που δεν απαιτεί

μοιραστούν με τα μπορούν να γνώση HTML.

υπόλοιπα μέλη της τάξης. ανεβάσουν τη

Κάθε σπουδαστής έχει φωτογραφία τους,

διαθέσιμο έναν να προσθέσουν

προσωπικό φάκελο, αλλά τις αγαπημένες

και έναν ομαδικό που τους συνδέσεις

μπορούν να και άλλης

χρησιμοποιηθούν ως προσωπικές

χαρτοφύλακας των πληροφορίες.

εργασιών του.

Πίνακας 3.5.2.1. Κριτήρια που αφορούν τους εκπαιδευόμενους

ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Angel 5.5 BlackBoard 5.5 eCollege
WebCT 3,7 

CampusVersion

Πιστοποίηση ταυτότητας Το λογισμικό αυτό απαιτεί 
προσωπική πιστοποίηση 
απέναντι στους 
λογαριασμούς εσωτερικού 
ταχυδρομείου, σε ένα 
domain NT ή σε έναν POP 
εξυπηρετητή.

Παρέχει διάφορα
επίπεδα
πιστοποίησης,
Το πρώτο 
απευθύνεται σε 
μία αυτόνομη 
βάση δεδομένων 
των χρηστών, 
ενώ τα
υψηλότερα στο 
LDAP ή στο 
Kerebos-based.

Η εισαγωγή 
του ονόματος 
χρήστη και 
του κωδικού 
πρόσβασης 
είναι
απαραίτητη 
για την
πρόσβαση σε 
κάθε
δυνατότητα
του
συστήματος.

Το λογισμικό 
χρησιμοποιεί για 
πιστοποίηση το 
πρωτόκολλο 
Secure Sockets 
Layer (SSL), το 
οποίο ελέγχει την 
πρόσβαση στους 
ακόλουθους roof1' 
εισαγωγή χρηστών, 
αλλαγή κωδικού 
ΧΡήστη, 
περιβάλλον 
διαχείρισης και 
περιβάλλον 
βοήθειας. Οι 
διαχειριστές του 
συστήματος 
μπορούν να 
θέσουν περιορισμόν 
μήκους του 
κωδικού
πρόσβασης και να 
απαιτήσουν
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αλλαγές στον 
κωδικό πρόσβασης 
μετά την αρχική 
είσοδο στο 
σύστημα ή μετά 
από ένα 
συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα.

Έγκριση χρήσης 
μαθημάτων

Το λογισμικό υποστηρίζει 
ελέγχους ασφαλείας, η 
οποίοι είναι διαφορετικοί, 
ανάλογα με το 
συμμετέχοντα 
(εκπαιδευτής, 
σπουδαστής, διαχειριστής, 
κ.ά) και το τμήμα του 
προγράμματος στο οποίο 
θέλει να αποκτήσει 
πρόσβαση.

Υπάρχει ένας 
αριθμός 
συγκεκριμένων 
ρόλων
(εκπαιδευτής,
εκπαιδευόμενος,
βοηθός
εκπαιδευτή) με 
συσχετιζομενα 
προνόμια. 
Επιπλέον, 
κάποια τμήματα 
μαθημάτων 
μπορεί να μην 
είναι διαθέσιμα 
κατά την 
ανάπτυξη του 
υλικού τους, ενώ 
περιοχές 
ομαδικής 
εργασίας 
μπορούν να 
περιορίσουν την 
πρόσβασή τους 
μόνο στα μέλη 
της ομάδας.

Το σύστημα 
έχει
διαφορετικές 
άδειες 
πρόσβασης 
για τον κάθε 
ρόλο. 0 
εκπαιδευτής 
έχει το 
δικαίωμα να 
δημιουργήσει 
ομάδες 
σπουδαστών 
και να
περιορίσει την
πρόσβαση
στο
μαθησιακό 
υλικό μόνο για 
τα μέλη της 
ομάδας.

Κάθε χρήστης 
αναλαμβάνει ένα 
ρόλο (εκπαιδευτής, 
εκπαιδευόμενος, 
σχεδιαστής/διαχειρι 
στής ή βοηθός 
εκπαιδευτή) με την 
αντίστοιχη 
πρόσβαση σε 
εργαλεία, 
λειτουργίες και 
πληροφορίες.

Διαχείριση μαθημάτων Οι εκπαιδευτές μπορούν 
να διαχειριστούν το 
διδακτικό υλικό τους, όπως 
επιθυμούν, στηριζόμενοι 
σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες έναρξης και 
λήξης και να
συγκεκριμενοποιήσουν την 
πρόσβαση σε αυτό, 
στηριζόμενοι σε 
δικαιώματα πρόσβασης, 
στην επίδοση των 
σπουδαστών ή στα μέλη 
μίας ομάδας.

Οι εκπαιδευτές 
μπορούν να 
διαχειριστούν το 
διδακτικό υλικό 
τους, όπως 
επιθυμούν, 
στηριζόμενοι σε 
συγκεκριμένες 
ημερομηνίες 
έναρξης και 
λήξης.

Οι
εκπαιδευτές 
μπορούν να 
διαχειριστούν 
το διδακτικό 
υλικό τους, 
στηριζόμενοι 
σε
συγκεκριμένες 
ημερομηνίες 
έναρξης και 
λήξης 
Επίσης, 
μπορούν να 
περιορίσουν 
την πρόσβαση 
σε
συγκεκριμένα 
τμήματα του 
μαθήματος και 
για
συγκεκριμένα 
άτομα, ενώ 
έχουν και τη 
δυνατότητα να 
διοργανώσουν 
συνομιλίες σε 
συγκεκριμένες 
ημερομηνίες.

Οι εκπαιδευτές 
μπορούν να 
περιορίσουν την 
πρόσβαση στο 
διδακτικό υλικό 
τους, στηριζόμενοι 
στις ομάδες που 
έχουν
δημιουργήσει οι 
σπουδαστές, στην 
επίδοσή τους 
αλλα και στα 
προηγούμενα 
μαθήματα που 
έχουν επιλέξει. Το 
εργαλείο μπορεί να 
συγχρονιστεί με τις 
ημερομηνίες που 
ορίζονται από το 
ημερολόγιο του 
μαθήματος.

Εργαλεία βαθμολόγησης 
σε απευθείας σύνδεση

Οι εκπαιδευτές μπορούν 
να βαθμολογήσουν 
εργασίες και τεστ σύντομης 
απάντησης σε απευθείας 
σύνδεση. Επίσης, 
μπορούν να προσθέσουν 
στο ηλεκτρονικό 
βαθμολόγιό τους και τους 
βαθμούς από τις 
υπόλοιπες εργασίες των 
σπουδαστών που δεν 
διορθώθηκαν σε απευθείας

Οι εκπαιδευτές 
μπορούν να 
εισάγουν και να 
προβάλλουν 
τους βαθμούς 
στο ηλεκτρονικό 
βαθμολόγιο σε 
κατηγορίες, ανά 
εργασία, ανά 
σπουδαστή και 
συνολικά. 
Επίσης,

Οι
εκπαιδευτές 
μπορούν να 
βαθμολογήσο 
υν τις
εξετάσεις των
σπουδαστών
σε απευθείας
σύνδεση.
Επίσης,
μπορούν να
προσφέρουν

Οι εκπαιδευτές 
μπορούν να 
βαθμολογήσουν τις 
εργασίες των 
σπουδαστών σε 
απευθείας 
σύνδεση.
Ακόμα, μπορούν 
να ορίσουν 
επιπλέον 
βαθμολογία 
(bonus) για
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σύνδεση. μπορούν να 
δημιουργήσουν 
μία έκδοση του 
βαθμολογίου 
τους, ώστε να 
μπορεί να 
μεταφερθεί και 
εξωτερικά σε 
φύλλο εργασίας.

ανατροφοδότη 
ση σε όλες τις 
εργασίες, 
μέσω
συνδέσεων 
στο σχετικά 
υλικό του 
μαθήματος.

συγκεκριμένες 
απαντήσεις σε 
τεστ. Επίσης, 
μπορούν να 
προσθέσουν στο 
ηλεκτρονικό 
βαθμολόγιό τους 
και τους βαθμούς 
από τις υπόλοιπες 
εργασίες των 
σπουδαστών που 
δε διορθώθηκαν σε 
απευθείας 
σύνδεση.
Επίσης, μπορούν 
να δημιουργήσουν 
μία έκδοση του 
βαθμολογίου τους, 
ώστε να μπορεί να 
μεταφερθεί και 
εξωτερικά σε φύλλο 
εργασίας.
Οι εκπαιδευτές 
έχουν τη 
δυνατότητα να 
ορίσουν και 
κλίμακα 
βαθμολόγησης, 
όπως επίσης και να 
εξουσιοδοτήσουν 
κάποιον άλλον νο 
βαθμοΛογε. in, 
εργασίες των 
σπουδαστών. 
Τέλος, το 
βαθμολόγιο 
επιτρέπει τη 
δημιουργία 
συγκεκριμένων 
στηλών, οι οποίες 
μπορούν να 
περιέχουν βαθμούς 
ή σχόλια των 
εκπαιδευτών.

Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ Το σύστημα παρέχει 
εναλλακτικά κείμενο για 
κάθε γραφικό του. Το 
περιβάλλον σχεδιάστηκε 
να είναι φιλικό για 
εφαρμογές ανάγνωσης 
οθόνης

Το σύστημα 
παρέχει alt- tags 
για όλες τις 
εικόνες του, 
καθώς και ένα 
εργαλείο για τον 
εκπαιδευτή να 
εισάγει alt-tags 
στις εικόνες που 
αυτός ανεβάζει. 
Για τους 
εκπαιδευτές και 
τους
εκπαιδευόμενους
που
χρησιμοποιούν 
βοηθητικές 
τεχνολογίες, το 
σύστημα παρέχει 
λεπτομερή 
περιγραφή του 
σχεδιασμού του. 
Πολλά από τα 
χαρακτηριστικά 
του λογισμικού 
σχεδιάστηκαν 
για να είναι 
συμβατά με την 
τεχνολογία 
ανάγνωσης 
οθονών JAWS

Το σύστημα
υποστηρίζει
αναγνώστες
οθόνης
τεχνολογίας
JAWS και
Window-Eyes.
Το
προσωπικό 
βοήθειας και 
οι τεχνικοί 
εκπαιδεύονται 
στη χρήση 
τεχνολογιών 
για άτομα με 
ειδικές 
αναγκες

Το σύστημα 
παρέχει μία 
περιγραφή 
κειμένου για κάθε 
γραφικό 
αντικείμενό του. 
Τόσο ο
ασπροπίνακας. 
όσο και οι 
συνομιλίες 
μπορούν να 
ενεργοποιηθούν 
και να
λειτουργήσουν από 
το πληκτρολόγιο.
Οι χρήστες
μΠΟρΟυν J‘j

επιλέξουν τα 
χρώματα των 
σχημάτων να έχουν 
μεγάλη αντίθεση.
Οι αναγνώστες 
οθόνης μπορούν 
να πλοηγηθούν 
μέσω αόρατων 
συνδέσεων.
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Πρότυπα μαθημάτων Οι εκπαιδευτές μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τα 
πρότυπα για να 
δημιουργήσουν 
υποσημειώσεις στο 
ημερολόγιο, να συντάξουν 
το περιεχόμενο του 
μαθήματος τους, τη 
βιογραφία τους και φυσικά 
το πρόγραμμα σπουδών 
και την περιγραφή του 
μαθήματος.

Οι εκπαιδευτές 
μπορούν να 
χρησιμοποιήσου 
ν τα πρότυπα για 
να
δημιουργήσουν 
ανακοινώσεις, 
υποσημειώσεις 
στο ημερολόγιο, 
να συντάξουν το 
περιεχόμενο του 
μαθήματος τους, 
τη βιογραφία 
τους και φυσικά 
το πρόγραμμα 
σπουδών και την 
περιγραφή του 
μαθήματος 
Μέσω ενός 
ειδικού 
επεξεργαστή 
που
περιλαμβάνει το 
σύστημα μπορεί 
ο εκπαιδευτής να 
επεξεργαστεί το 
υλικό του 
μαθήματος 
χωρίς σύνδεση 
και να το 
ανεβάσει στη 
σελίδα μόλις το 
ολοκληρώσει.

Οι
εκπαιδευτές 
μπορούν να 
χρησιμοποιήσ 
ουν τα 
πρότυπα για 
να
δημιουργήσου
V
υποσημειώσει 
ς στο
ημερολόγιο, 
να συντάξουν 
το
περιεχόμενο
του
μαθήματος 
τους, τη 
βιογραφία 
τους και 
φυσικά το 
πρόγραμμα 
σπουδών και 
την περιγραφή 
του
μαθήματος.

Οι εκπαιδευτές 
μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν 
τα πρότυπα για να 
δημιουργήσουν το 
πρόγραμμα 
σπουδών, την 
περιγραφή των 
μαθημάτων τους 
και των αναφορών 
τους.

Προσαρμοσμένη 
εμφάνιση και αίσθηση

Τα ιδρύματα - πελάτες 
μπορούν να 
δημιουργήσουν τα δικά 
τους πρότυπα εμφάνισης 
και να αλλάξουν τα 
κουμπιά πλοήγησης σε 
όλο το σύστημα.

Οι εκπαιδευτές 
μπορούν να 
αλλάξουν τα 
κουμπιά 
πλοήγησης και 
το χρώμα των 
σχημάτων για το 
μάθημά τους. Τα 
ιδρύματα 
μπορούν να 
προσθέσουν τα 
δικά τους 
λογότυπο και τις 
δικές τους 
κεφαλίδες και 
υποσέλιδα.

Το σύστημα 
παρέχει 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 
εμφάνισης. Τα 
ιδρύματα όμως 
μπορούν να 
δημιουργήσουν το 
καθένα το δικό του, 
καθώς επίσης και 
να προσθέσουν το 
δικό τους 
λογότυπο, μαζί με 
τις κεφαλίδες και τα 
υποσέλιδα της 
προτίμησής τους.

Πίνακας 3.5.2.2. Κριτήρια που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ:

Angel 5.5 BlackBoard 5.5 eCollege
WebCT 3,7

CampusVersion

Απαιτήσεις Βάσεων
Δεδομένων

Το ξεχωριστό λογισμικό 
βάσεων δεδομένων που 
χρησιμοποιείται από το 
σύστημα είναι το MS SQL 
Server 2000. Τα 
χαρακτηριστικά που 
προτείνονται για τον 
εξυπηρετητή της βάσης 
είναι: Pentium III 900 Mhz 
CPU, 2GB Ram, 20GB 
σκληρό δίσκο.

Το σύστημα 
περιλαμβάνει το 
απαραίτητο 
λογισμικό 
MySQL.

Λογισμικό Φυλλομετρητή To λογισμικό υποστηρίζει 
τους σημαντικότερους 
φυλλομετρητές, ΙΕ, 
Netscape, Opera, Lynx 
καθώς και φυλλομετρητές 
κινητών τηλεφώνων.

Το λογισμικό 
υποστηρίζει ΙΕ 
5.5, Netscape 
4.78, καθώς κα> 
μεταγενέστερες 
εκδόσεις. 
Φυλλομετρητές

Το λογισμικό 
υποστηρίζει ΙΕ 
4.01, Netscape 
4.08 καθώς και 
μεταγενέστερες 
εκδόσεις

Το λογισμικό 
υποστηρίζει ΙΕ 
5.1+, AOL7.0, 
Netscape 4.76 και 
6.2.1. Τα 
Javascript πρεττί., 
να είναι
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με Javascript και 
Cookies 
προτείνονται, 
αλλά δεν 
προαπαιτούνται.

ενεργοποιημένα 
σε όλες τις 
εκδόσεις.

Εξυπηρετητής Unix Το σύστημα 
τρέχει στις 
εκδόσεις Solaris 
2.8 και Red Hat 
Linux 6.2

Το σύστημα τρέχει 
σε Red Hat Linux 
fir Intel Iibc6, 6.2 
και 7.2 και σε 
Sparc Solaris 7 και 
8.

Εξυπηρετητής Windows Το σύστημα απαιτεί 
Windows 2000 ή Windows 
ΧΡ

Το λογισμικό 
τρέχει σε 
Windows NT 4.0, 
Windows 2000 
Server, ή σε 
Advanced 
Server

To σύστημα τρέχει 
σε Windows 2000 
Server SP2

Κόστη Η τιμή του λογισμικού 
ξεκινά στα $7500, 
επιτρέποντας τη χρήση σε 
1000 σπουδαστές. Οι 
ετήσιες δαπάνες για την 
άδεια του λογισμικού 
περιλαμβάνουν τρία 
στοιχεία: μέγιστο αριθμό 
λογαριασμών, δωρεάν 
ανανεώσεις και τεχνική 
υποστήριξη για το αρχικό 
προϊόν. Συγκεκριμένα, μη 
κερδοσκοπικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα 
στην Αμερική μπορούν να 
λάβουν δωρεάν άδεια 
χρήσης του λογισμικού. Η 
τεχνική υποστήριξη είναι 
διαθέσιμη μέσω 
τηλεφώνου, παγκόσμιου 
ιστού και ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, 
καλυπτόμενη χρηματικά 
από τις δαπάνες για την 
άδεια χρήσής.

Η άδεια του 
λογισμικού 
χρεώνεται σε 
ετήσια βάση και 
εξαρτάται από τον 
αριθμό των 
σπουδαστών που 
θα καλύψει Η 
τεχνική βοήθεια 
είναι διαθέσιμη 
μέσω του 
Παγκόσμιου Ιστού, 
του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή 
του τηλεφώνου. Η 
τεχνική
υποστήριξη είναι 
δωρεάν για δύο 
διαχειριστές με 
άδεια, αλλά οι 
εκπαιδευτές ή οι 
επιπλέον 
εκπαιδενες θη 
πρεπει να 
πληρώσουν 
επιπλέον.

Πίνακας 3.5.2.3. Κριτήρια που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές
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4 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4.1 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΣ

Με βάση τα επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που 

παρουσιάζονται στην έρευνα της εταιρείας συμβούλων Standing Stones, 

στον παρόν κεφάλαιο επιχειρείται να καταγραφεί μία αντιπροσωπευτική 

εφαρμογή για το κάθε μοντέλο. Για κάθε περίπτωση θα ελεγχθούν οι ίδιες 

παράμετροι, οι οποίες είναι και οι καθοριστικές κάθε εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Συγκεκριμένα, για κάθε εφαρμογή θα περιγραφούν ο τρόπος 

λειτουργίας των προγραμμάτων, η υποστήριξη που λαμβάνουν οι 

εκπαιδευόμενοι, οι χρηματοοικονομικές συνθήκες, το προφίλ των 

εκπαιδευτών-συνεργατών και οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος.

4.1.1 UNIVERSITY OF PHOENIX (ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Το εικονικό Πανεπιστήμιο του Phoenix είναι ένα ιδιωτικό, κερδοσκοπικό 

εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει σαν αποστολή να παρέχει υψηλής ποιότητας 

μόρφωση σε εργαζόμενους ενήλικους. Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του 

Πανεπιστημίου και η λειτουργική υποδομή του ενσωματώνει συνεργατικές 

στρατηγικές που στηρίζονται στο προσωπικό του, το οποίο διαθέτει πλούσια 

εμπειρία και υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο. Συνολικά, το Πανεπιστήμιο του 

Phoenix προσφέρει προγράμματα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά 

και ειδικά μαθήματα επιμόρφωσης που δεν καταλήγουν σε πτυχίο. Ο 

δικτυακός του τόπος βρίσκεται στο http://www.phoenix.edu/.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση στο συγκεκριμένο εικονικό Πανεπιστήμιο 

στηρίζεται εξολοκλήρου στις επιλογές του εκπαιδευόμενου. Με άλλα λόγια 

μπορεί να συμμετέχει στη χρονική στιγμή που αυτός επιθυμεί και από τον 

τόπο που επιλέγει. Το μόνο που απαιτείται από τον τελευταίο είναι ένα 

υπολογιστής, μία τηλεφωνική σύνδεση και φυσικά ένας παροχέας σύνδεσης 

στο Διαδίκτυο.

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και μέσω αυτού ο 

σπουδαστής μπορεί να λαμβάνει τις διαλέξεις, τις ερωτήσεις και τις εργασίες 

από τον εκπαιδευτή και μετά να τις μελετά χωρίς να είναι συ-'δεδεμένος. 

Επειδή η πληροφορία είναι όλη σε μορφή κειμένου, όλοι οι εκπαιδευόμενοι
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έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον υπολογιστή που 

διαθέτουν. Εκτός από το συγκεκριμένο μαθησιακό υλικό οι σπουδαστές 

έχουν επιπλέον επαφή με διακεκριμένους επαγγελματίες, με τους οποίους 

μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

Όλες οι αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτών-εκπαιδευόμενων υλοποιούνται 

ασύγχρονα, ώστε να διευκολύνονται οι συμμετέχοντες. Οι σειρές μαθημάτων 

παραδίνονται μία, μία για να υπάρχει η δυνατότητα μελέτης του αντικειμένου 

τους σε μεγαλύτερο βάθος. Κάθε σειρά μαθημάτων διαρκεί 5 ή 6 εβδομάδες 

και σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για κάποιο διάλειμμα ενδιάμεσα, 

αυτό δεν είναι ανέφικτο.

Για την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο του Phoenix οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Για την εισαγωγή στα προπτυχιακά τμήματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να εργάζονται και να είναι 

τουλάχιστον 23 ετών. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συμπληρώσει το όριο 

ηλικίας δεν απορρίπτονται, αλλά θα πρέπει να καλύψουν επιπλέον 

προδιαγραφές, που αφορούν μόνο αυτούς. Σε περίπτωση που κάποιος 

υποψήφιος δεν εργάζεται, αρκεί να προσκομίσει αποδεικτικό από κάποιον 

οργανισμό, ότι θα του επιτρέψει να εφαρμόζει στους χώρους του. όσα 

διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο. Η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή η 

στρατιωτική θητεία προσμετράται θετικά για κάθε εκπαιδευόμενο.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Και για τα μεταπτυχιακά τμήματα οι σπουδαστές πρέπει να είναι 

εργαζόμενοι ή να έχουν πρόσβαση σε μία εταιρεία, όπου θα εφαρμόζουν τις 

γνώσεις που αποκτούν. Στα τυπικά προσόντα τους περιλαμβάνεται ένα 

πτυχίο από κάποιο τοπικά πιστοποιημένο Πανεπιστήμιο ή από κάποιο 

διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο, καθώς και τουλάχιστον τρία χρόνια 

αξιόλογης επαγγελματικής εμπειρίας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Το Πανεπιστήμιο του Phoenix θέλοντας να βοηθήσει τους σπουδαστές του 

να εξοικειωθούν με τις εκπαιδευτικές λειτουργίες του παρέχει διάφορα 

τμήματα συμβουλευτικής. Ειδικότερα, κάθε εκπαιδευόμενος έχει το 

σύμβουλό του σε θέματα εγγραφής, χρηματοοικονομικά κ.ά
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο σύμβουλος εγγραφής αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τον εκπαιδευόμενο σε 

όλη τη διαδικασία εγγραφής και να λύσει πιθανές απορίες του σχετικά με το 

πρόγραμμα, τα μαθήματα, τις φόρμες, τα δίδακτρα και οτιδήποτε άλλο 

χρειαστεί.

Από τη στιγμή που το Πανεπιστήμιο λάβει την αίτηση και τα δίδακτρα από το 

σπουδαστή, ο σύμβουλος εγγραφής είναι υπεύθυνος να ενημερώσει τον 

ενδιαφερόμενο για τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού, για το 

μαθησιακό υλικό και για την παραγγελία των εγχειριδίων. Η εγγραφή σε όλες 

τις σειρές μαθημάτων μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή μέσω του Διαδικτύου, 

καθώς επίσης και η παραγγελία του μαθησιακού υλικού.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αμέσως μετά την πρώτη συμμετοχή στη σειρά μαθημάτων, ο ρόλος του 

συμβούλου εγγραφής παύει και το ρόλο του αναλαμβάνει ο ακαδημαϊκός 

σύμβουλος. Ο τελευταίος σε συνεργασία με τον εκπαιδευόμενο σχεδιάζουν 

λεπτομερώς όλες τις σειρές μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ο 

σπουδαστής και ορίζουν ακόμα και την ημερομηνία αποφοίτησής του. Στη 

διάρκεια των σπουδών ο σύμβουλος είναι στη διάθεση του σπουδαστή για 

θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την παρακολούθηση των 

μαθημάτων, τους εκπαιδευτές ακόμα και τη βαθμολογία του.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Στόχος του συγκεκριμένου σύμβουλου είναι να πληροφορήσει τον 

εκπαιδευόμενο για τις ποικίλες χρηματοοικονομικές επιλογές που υπάρχουν 

και να το βοηθήσει να επιλέξει την ιδανικότερη για τις ανάγκες του. Ο 

χρηματοοικονομικός σύμβουλος είναι ο συνδετικός κρίκος του 

εκπαιδευόμενου με οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει 

δάνεια, υποτροφίες και επιχορηγήσεις.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μέσω του προσωπικού διαδικτυακού του χώρου, ο κάθε εκπαιδευόμενος 

στο Πανεπιστήμιο του Phoenix μπορεί να διαχειρίζεται όλες τις προσωπικές 

του εκπαιδευτικές αρμοδιότητες. Έχοντας ο κάθε σπουδαστής μία 

προσωπική ιστοσελίδα που προστατεύεται μέσω κωδικού-πρόσβασης, 

μπορεί να ανανεώσει τις δημογραφικές πληροφορίες του, να επανεξετάσει 

το αρχείο' του, να αλλάξει το χρονοδιάγραμμά του, να κατεβάσει τα 

απαραίτητα plug-ins, ακόμα και να παραγγείλει το μαθησιακό υλικό του.

92



Ανάλυση Επιχειρηματικών Μοντέλων σε περιβάλλον e-learning Χατζημπαχάρη Μαρία

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο του Phoenix 

ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τη λειτουργία της βιβλιοθήκης. Ο 

πυρήνας της ιστοσελίδας που αφορά τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου είναι 

η συλλογή των βάσεων δεδομένων, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους 

σπουδαστές και στους εκπαιδευτές οποιαδήποτε στιγμή και από 

οποιοδήποτε υπολογιστή έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, πέρα από 

τις δικές της αναφορές σε αξιόλογες ακαδημαϊκές πηγές, ο ιστοχώρος της 

βιβλιοθήκης παρέχει και χρήσιμες συνδέσεις σε άλλες αξιόλογες βιβλιοθήκες 

στον Παγκόσμιο Ιστό.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για τους σπουδαστές που θα συναντήσουν πρόβλημα στη χρήση του 

λογισμικού ή σε οποιαδήποτε τεχνική λειτουργία, το Πανεπιστήμιο έχει 

διαθέσιμη μία ομάδα υποστήριξης, η οποία παρέχει συμβουλές 

τηλεφωνικούς 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Στο Πανεπιστήμιο του Phoenix το ενδιαφέρον για τους εκπαιδευόμενους 

συνεχίζεται και μετά την αποφοίτησή τους. Συγκεκριμένα, έχει ιδρυθεί ένα 

δίκτυο Αποφοίτων, το οποίο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για 

επαγγελματικές ευκαιρίες, για σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα σπουδών, 

για ειδικές προσφορές σε προϊόντα λογισμικού, ακόμα και για συναντήσεις 

μεταξύ τους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η εξόφληση των διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο του Phoenix δε γίνεται 

υποχρεωτικά ανά εξάμηνο, για να μην επιβαρυνθούν πολύ οι 

εκπαιδευόμενοι. Αντίθετα, ο κάθε σπουδαστής χρεώνεται για κάθε σειρά 

μαθημάτων που συμμετέχει και είναι υποχρεωμένος να εξοφλεί τα δίδακτρά 

του δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων. Το Πανεπιστήμιο, 

συνεργαζόμενο με οικονομικά προγράμματα ομοσπονδιακής υποστήριξης, 

παρέχει οικονομική ενίσχυση στους σπουδαστές που κρίνει ότι τη 

χρειάζονται, με τη μορφή δανείων και επιχορηγήσεων.

Όσον αφορά στη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, αν κάποιος 

εκπαιδευόμενος διακόψει τις σπουδές του, η στρατηγική που ακολουθεί το 

Πανεπιστήμιο είναι η ίδια για όλα τα προγράμμα^ά του. Συγκε^ριμένα, τα 

χρήματα που πληρώνει ο εκπαιδευόμενος για την αίτηση, την εγγραφή και 

το μαθησιακό υλικό του δεν επιστρέφονται. Από την άλλη τα χρήματα που
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έχει δώσει για τα δίδακτρα, μπορεί να επιστραφούν, ανάλογα με τις 

εβδομάδες φοίτησής του. Για παράδειγμα, αν έχει παρακολουθήσει από τις 

τέσσερις εβδομάδες του μαθήματος τις τρεις, τότε η εξόφληση των 

διδάκτρων γίνεται κανονικά, σαν να είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η συνέπεια της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης, όλοι οι εκπαιδευτές είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού τίτλου. Επιπλέον, παράλληλα με την ακαδημαϊκή καριέρα τους 

διατηρούν υψηλές θέσεις και στο επιστημονικό πεδίο που εργάζονται, όπου 

διακρίνονται ως ιδιοκτήτες εταιρειών, επιθεωρητές, μάνατζερ ή υψηλόβαθμα 

διοικητικά στελέχη.

Όπως με τους εκπαιδευόμενους, έτσι και οι εκπαιδευτές λαμβάνουν 

συνεχώς επιμόρφωση σχετικά με την ακαδημαϊκή τους δραστηριότητα. 

Αρχικά, πριν προσληφθούν στο Πανεπιστήμιο του Phoenix, συμμετέχουν σε 

ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, όπου 

παράλληλα ελέγχονται και οι ικανότητές τους, Στόχος του προσωπικού είναι 

να συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους και να προσπαθούν να διατηρούνται 

ενήμεροι για τις εξελίξεις στο επιστημονικό τους πεδίο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το λογισμικό πρόσβασης στο εικονικό Πανεπιστήμιο του Phoenix είναι 

συμβατό με Windows 95, 98 ΜΕ ή 2000. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 

του υλικού για μέγιστη επίδοση προτείνεται:

• Υπολογιστής Pentium ή καλύτερος

• Τουλάχιστος 32MB RAM

• Σκληρό δίσκο 1.5GB ή μεγαλύτερο

• Οθόνη SVGA

• Modem στα 28,8 bps ή ταχύτερο ή κάποια άλλη σύνδεση (ISDN, 

DSML)
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4.1.2 THE SINGAPORE - MIT ALLIANCE (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ)

Η συμμαχία ΜΙΤ-SINGAPORE είναι μία καινοτόμα συνεργασία στον τομέα 

της μηχανικής εκπαίδευσης και έρευνας, ανάμεσα σε τρία από τα κορυφαία 

πολυτεχνικά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, το Εθνικό Πανεπιστήμιο της 

Σιγκαπούρης, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang και το Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας στη Μασαχουσέτη. Ιδρύθηκε το 1998 και από τότε παρέχει 

εξειδικευμένη εκπαίδευση σε χιλιάδες σπουδαστές, μέσω των εξελιγμένων 

τεχνολογικών εγκαταστάσεων για ηλεκτρονική εκπαίδευση που διαθέτει. 

Ένας αρχικός στόχος του SMA είναι η δημιουργία ενός παγκοσμίου 

εμβέλειας κέντρου που θα παρέχει πτυχία εφαρμοσμένης μηχανικής, αλλά 

και δυνατότητες για έρευνα σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού. 

Επίσης, το κέντρο δίνει την ευκαιρία σε ιδιωτικούς οργανισμούς, να 

συνεργαστούν σε ερευνητικό πεδίο με τους σπουδαστές του, 

εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο και τη μελλοντική αποκατάστασή τους. 

Ακριβής πληροφορίες για την εκπαιδευτική συμμαχία παρατίθενται στο 

http://web.mit.edu/sma.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο εκπαιδευτικός συνεταιρισμός SMA προσφέρει πέντε προγράμματα 

μαθημάτων, σκοπός των οποίων είναι να προετοιμάσουν τους 

εκπαιδευόμενους για αποκατάσταση στις πιο καταξιωμένες εταιρείες 

τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Γενικότερα, πρόκειται για ένα μοναδικό 

συνδυασμό ακαδημαϊκής πρόκλησης και εφαρμοσμένης έρευνας, τον οποίο 

παρέχουν διακεκριμένοι εκπαιδευτές και ιδιοκτήτες εταιρειών.

Η εφαρμοσμένη έρευνα είναι ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της 

συμμαχίας του ΜΙΤ με τα δύο Πανεπιστήμια της Σιγκαπούρης, και γι' αυτό 

όλοι οι διδάκτορες απαιτείται να εκπονήσουν τη διατριβή τους, 

συνεργαζόμενοι μεταξύ τους. Μέσω του SMA οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη 

δυνατότητα να συνεργαστούν άμεσα με στελέχη σε επιχειρήσεις, με 

διάσημους ακαδημαϊκούς οργανισμούς ή με Εθνικά Ινστιτούτα Έρευνας και 

Τεχνολογίας.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Οι ακαδημαϊκοί τίτλοι που μπορούν να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι είναι 

μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Για να καταθέσει ο

http://web.mit.edu/sma
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ενδιαφερόμενος την αίτησή του σε κάποιο από τα δύο θα πρέπει να είναι 

ήδη κάτοχος πανεπιστημιακού ή πολυτεχνικού τίτλου. Επίσης, για όσους τα 

αγγλικά δεν είναι μητρική γλώσσα, θα πρέπει να πιστοποιήσουν τις γνώσεις 

τους με διεθνή πιστοποιητικά, όπως το TOEFL και το GRE. Οι αιτήσεις που 

απαιτούνται για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι όλες συγκεντρωμένες 

σ' ένα αρχείο που διανέμεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ή 

ταχυδρομικά μετά από αίτηση στη διεύθυνση του Πανεπιστημίου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το μαθησιακό υλικό είναι καταχωρημένο σ' έναν πίνακα, ταξινομημένο κατά 

έτος και κατά ακαδημαϊκή περίοδο (Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Άνοιξη). Η 

πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό και 

διασφαλίζεται με την αποστολή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ταυτότητας στο 

ίδρυμα. Για την ακριβή ώρα και ημερομηνία των μαθημάτων τους οι 

σπουδαστές έχουν στη διάθεσή τους ένα πρόγραμμα μαθημάτων, το οποίο 

επιπλέον τους ενημερώνει για τον εκπαιδευτή και την αίθουσα διδασκαλίας. 

Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών υλοποιείται 

με ασύγχρονο και σύγχρονο τρόπο. Οι σπουδαστές παρακολουθούν 

ζωντανά διαλέξεις μεταξύ των δύο πανεπιστημίων και αλληλεπιδρούν με 

τους διδάσκοντες μέσω λογισμικού τηλεδιάσκεψης (NetMeeting).

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ

Κάθε χρόνο μία επιτροπή του SMA αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε 

Πανεπιστήμια διαφορετικών χωρών και να ενημερώσει τους πιθανούς 

μελλοντικούς σπουδαστές για το προγράμματά του. Οι παρουσιάσεις έχουν 

ως στόχο την προβολή του συνεταιρισμού και τη διεθνή καθιέρωσή του.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ένα πλήθος υπηρεσιών από τα Διεθνή 

γραφεία Φοιτητών που υπάρχουν και στα τρία Πανεπιστήμια. Τα γραφεία 

αυτά παρέχουν συμβουλές σε προσωπικό, συναισθηματικό και ακαδημαϊκό 

επίπεδο. Οργανώνουν μάλιστα συναντήσεις, όπου προτείνονται μέθοδοι 

προγραμματισμού της μελέτης και ελέγχου του άγχους τους. Ειδικότερα, στα 

Πανεπιστήμια της Σιγκαπούρης έχουν δημιουργηθεί και γραφεία 

σταδιοδρομίας που αναλαμβάνουν τη ιοργάνωση η, ιρίδων καριέρας, αλλά 

και την επαφή των φοιτητών με μελλοντικούς εργοδότες.
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Η επιστημονική γνώση εξελίσσεται ραγδαία και ειδικότερα σε τομείς όπως η 

τεχνολογία και η εφαρμοσμένη μηχανική. Η συμμαχία SMA θέλοντας να 

εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη μόρφωση στους σπουδαστές της 

διοργανώνει ανά τακτά διαστήματα σεμινάρια, ειδικές εκδηλώσεις και 

συμπόσια.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου εξακολουθούν να αποτελούν ενεργά μέλη 

του και να ενημερώνονται μέσω του γραφείου Αποφοίτων που έχουν 

ιδρύσει. Το γραφείο αυτό επιδιώκει να τους κρατά σε συνεχή επαφή μεταξύ 

τους, να τους ενημερώνει για τις τρέχουσες εξελίξεις στον επιστημονικό 

χώρο, αλλά και να διοργανώνει κοινές δραστηριότητες, στις οποίες μπορούν 

να συμμετέχουν όλοι, έστω και από απόσταση.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η οικονομική υποστήριξη είναι διαθέσιμη για όλους τους εκπαιδευόμενους 

και συνήθως παρέχεται με τη μορφή υποτροφιών. Οι υποτροφίες καλύπτουν 

πλήρως τα δίδακτρα των μαθημάτων, αλλά και για τους σπουδαστές που 

μετακινούνται μεταξύ των Πανεπιστημίων, εξασφαλίζουν και τις δαπάνες 

μεταφοράς και διαμονής. Επιπρόσθετα, κάποιοι εκπαιδευόμενοι που είναι 

βοηθοί καθηγητών ή υπεύθυνοι εργαστηρίων λαμβάνουν για την εργασία 

τους οικονομική ενίσχυση.

Εκτός από τα Πανεπιστήμια, ακόμα και οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται 

με την κοινοπραξία SMA επιδοτούν τη φοίτηση κάποιων σπουδαστών, που 

πληρούν τις προϋποθέσεις που αυτοί θέτουν. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι που 

είναι παντρεμένοι και παίρνουν υποτροφία, είναι καλυμμένοι μόνο για τα 

προσωπικά τους έξοδα και όχι και τη διαμονή του συντρόφου τους.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου προέρχεται και από τα τρία 

Πανεπιστήμια, το ΜΙΤ και τα δύο της Σιγκαπούρης. Το υλικό των μαθημάτων 

δημιουργείται από το προσωπικό και από τους βοηθούς των εκπαιδευτών 

και αμέσως μετά μεταφέρεται στις ιστοσελίδες των μαθημάτων. Το υλικό 

αυτό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, σημειώσεις διαλέξεων, κουιζ 

γνώσεων και ανακοινώσεις.

Οι δι·: Λέξεις βιντεοο <οπούνται στις αίθουσες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του 

ΜΙΤ, μετά ψηφιοποιούνται και αρχειοθετούνται στην ιστοσελίδα του
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μαθήματος για μελλοντική αναμετάδοση. Εκτός από τις διαλέξεις, οι 

εκπαιδευτές έχουν μέσω της σελίδας του μαθήματος πρόσβαση σε ομάδες 

συζητήσεων, ημερολόγιο μαθημάτων και ένα πλήθος αναφορών που τους 

βοηθούν για την προετοιμασία του διδακτικού υλικού τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέσα στις ιστοσελίδες του συστήματος υπάρχει λεπτομερή περιγραφή των 

τάξεων, όπου αναφέρεται ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τα εποπτικά 

μέσα (φορητοί υπολογιστές, βίντεο, οπτικοποιητής, διαφανοσκόπειο. 

ασπροπίνακες) και οι τύποι των συνδέσεων (οπτικές ίνες, ασύρματη 

πρόσβαση, σύνδεση ISDN). Για κάθε τάξη δηλώνονται τα τετραγωνικά της 

μέτρα, ο σχεδιασμός και το πλήθος των θέσεων που διαθέτει. Η επικοινωνία 

μεταξύ των εκπαιδευτών και των σπουδαστών υλοποιείται με δύο τρόπους, 

σύγχρονα και ασύγχρονα.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η σύγχρονη μεταφορά των μαθημάτων του Πανεπιστημίου επιτυγχάνεται 

χρησιμοποιώντας δύο κανάλια επικοινωνίας:

1. Το πρώτο κανάλι προβάλλει όλες τις κάμερες που βρίσκονται στην 

αίθουσα, συμπεριλαμβανομένων αυτής του εκπαιδευτή, των 

εκπαιδευόμενων, του ασπροπίνακα, αλλά και του οπτικοποιητή 

κειμένων.

2. Το δεύτερο διαμοιράζεται στο υλικό που βρίσκεται αποθηκευμένο 

στον υπολογιστή, όπως είναι οι παρουσιάσεις σε PowerPoint, στα 

γραφικά, στις προσομοιώσεις και γενικότερα στο λογισμικό που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές.

Οι διαλέξεις στα πρώτα χρόνια περιλάμβαναν την προβολή μόνο 

διαφανειών του εκπαιδευτή, αλλά τώρα συνοδεύονται και από βίντεο. 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν παράλληλα δύο οθόνες βίντεο, από τις οποίες η 

μία προβάλλει τη διάλεξη και η άλλη τις διαφάνειες του ομιλητή. Στην 

ιστοσελίδα υπάρχει και διαθέσιμο δείγμα για τους ενδιαφερομένους, όπου 

προβάλλεται μία διάλεξη.

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η ασύγχρονη επικοινωνία επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας το Stellar, το 

διαδικτυακό σύστημα του MIT. To Stellar προσφέρει στους εκπαιδευτές κοι 

τους εκπαιδευόμενους μία ευέλικτη, αλλά σύνθετη πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, όπου μπορούν να οργανώσουν το περιεχόμενο των
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μαθημάτων τους και παράλληλα να παραμένουν συνδεμένοι με το υπάρχον 

πληροφοριακό σύστημα. Μέσω του Stellar οι εκπαιδευτές μπορούν να 

κατεβάσουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος τους το μαθησιακό υλικό που 

θέλουν, να το μορφοποιήσουν, αλλά και να το διαγράψουν. Με την 

ολοκλήρωση κάθε σειράς μαθημάτων δημιουργείται ένα αρχείο με όλο το 

υλικό που διδάχτηκε και στο οποίο οι εκπαιδευτές έχουν πρόσβαση 

ανάγνωσης για δεκαοχτώ μήνες από τη λήξη των μαθημάτων.
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4.1.3 UNEXT (ΜΕΣΙΤΗΣ)

Η Unext είναι μία εταιρεία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που παρέχει διεθνώς 

σειρές μαθημάτων σε εταιρείες και μεμονωμένα άτομα, μέσω του 

Πανεπιστημίου Cardean. To Cardean είναι ένα αποκλειστικά ηλεκτρονικό 

Πανεπιστήμιο που παρέχει από απόσταση εκπαίδευση και ανήκει στην 

εταιρεία Unext. (http://www.unext.com)

Η Unext και κατ’ επέκταση το Πανεπιστήμιο Cardean συνεργάζονται στην 

παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με αναγνωρισμένα διεθνή Πανεπιστήμια, 

εκμεταλλευόμενη τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τις ισχυρές 

αυτές συνεργασίες. Μερικά από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα-συνεργάτες της 

είναι τα ακόλουθα:

• Stanford University

• University of Chicago Graduate School of Business

• Carnegie Mellon University

• London School of Economics and Political Science

To Πανεπιστήμιο Cardean είναι πιστοποιημένο από την Επιτροπή 

Πιστοποίησης Distance Education and Training Council και η δικτυακή του 

διεύθυνση είναι http://www.cardean.edu/cgi-bin/cardean1/view/public_home.jsp

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Το Πανεπιστήμιο Cardean αυτή τη στιγμή παρέχει στους σπουδαστές του 

ένα πιστοποιημένο μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 

προγράμματα που απευθύνονται εξειδικευμένα σε επαγγελματίες 

εργαζομένους, αλλά και μία ποικιλία από σειρές μαθημάτων σε διάφορους 

τομείς, όπως λογιστική, πολιτική και νομοθεσία επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό 

εμπόριο, οικονομικά, στρατηγικές μάρκετινγκ κ.ά.

Οι εκπαιδευόμενοι, για να μπορέσουν να εγγραφούν στις σειρές μαθημάτων, 

θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα εφόδια:

• Βασική εξοικείωση με όρους και έννοιες της Διοίκησης Επιχειρήσεων

• Προφορική και γραπτή ευφράδεια στην αγγλική γλώσσα

• Αναλυτική ικανότητα στην κατανόηση και επίλυση επιχειρηματικών 

■ προβλημάτων
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Οι δημοφιλέστερες σειρές μαθημάτων στο Cardean δημιουργούνται σε 

συνεργασία με την ομάδα των διεθνώς καταξιωμένων Πανεπιστημίων που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως. Επιπλέον, επιλεγμένο προσωπικό και από 

άλλα Πανεπιστήμια βοηθά στην προετοιμασία του υλικού των 

προγραμμάτων του Πανεπιστημίου του Cardean.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Το προσωπικό και οι εκπαιδευτικοί βοηθοί στο Πανεπιστήμιο Cardean, πριν 

αναλάβουν τα μαθήματα, εμπλέκονται και οι ίδιοι σε καθεστώς εκπαίδευσης, 

όπου ενημερώνονται για τον κώδικα επικοινωνίας που πρέπει να τηρήσουν 

με τους σπουδαστές τους. Ο κώδικας αυτός τους επιβάλλει να απαντούν 

ανά τακτά διαστήματα στις ερωτήσεις των εκπαιδευόμενών τους, να 

παρέχουν ανατροφοδότηση κατά την αξιολόγησή τους και γενικότερα να 

τους ενισχύουν ηθικά με τη στάση και συμπεριφορά τους. Η συνεργασία 

μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία 

στο Πανεπιστήμιο του Cardean. Επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφόρων 

εργαλείων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και ενός περιβάλλοντος 

αλληλεπιδραστικής συνομιλίας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η συμμετοχή σε μία σειρά μαθημάτων δεν είναι απλή διαδικασία και ειδικά 

όταν ο υποψήφιος θα πρέπει να συνδυάσει το Πανεπιστήμιο με την εργασία 

και τις οικογενειακές υποχρεώσεις του. Για το λόγο αυτό στο Cardean έχει 

συγκροτηθεί ένα σύνολο από συμβούλους που βοηθούν τους 

ενδιαφερομένους να επιλέξουν το πρόγραμμα μαθημάτων που είναι 

κατάλληλο για την περίπτωσή τους. Από τη στιγμή που θα γίνει η εγγραφή 

σε κάποια από τις σειρές μαθημάτων, ο εκπαιδευόμενος θα έρθει σε επαφή 

με τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο, ο οποίος θα τον υποστηρίζει μέχρι την 

ολοκλήρωση των σπουδών του. Η επικοινωνία μεταξύ τους υλοποιείται 

τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Το Πανεπιστήμιο Cardean συνεργάστηκε με την εταιρεία Specialty Books 

και δημιούργησε το δικό του βιβλιοπωλείο. Μ<_αω αυτού εφοδιάζονται οι 

εκπαιδευόμενοι τα απαραίτητα εγχειρίδια κάθε σειράς μαθημάτων και τους
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τίτλους λογισμικού. Η αγορά των βιβλίων μπορεί να γίνει και από εξωτερικά 

βιβλιοπωλεία με εξαίρεση το υλικό του μεταπτυχιακού προγράμματος, το 

οποίο πρέπει να αγοραστεί από το βιβλιοπωλείο του Πανεπιστημίου. 

Χρονικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποκτήσουν το διδακτικό υλικό τους 

αμέσως μόλις ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και πριν την έναρξη των 

μαθημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στο Πανεπιστήμιο έχει δημιουργηθεί μία ομάδα τεχνικής υποστήριξης, η 

οποία είναι διαθέσιμη όλες τις ώρες και όλες τις μέρες της εβδομάδας με 

σκοπό να επιλύσει τις όποιες τεχνικές δυσκολίες εμφανίζονται κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων. Πριν την έναρξη των μαθημάτων η ομάδα αυτή 

παρέχει στους σπουδαστές μία σειρά από κριτήρια, για να ελέγξουν την 

κατάσταση του υπολογιστή τους, και ανάλογα τους παρέχει οδηγίες 

αναβάθμισης του υλικού ή του λογισμικού τους, ώστε να μπορούν να 

εκμεταλλευτούν πλήρως το πολυμεσικό υλικό των μαθημάτων τους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Cardean έχει συνεργαστεί με την τράπεζα Key, με σκοπό 

να παρέχει δάνεια στους σπουδαστές του, που θα καλύπτουν τα δίδακτρα, 

τα βιβλία και γενικότερα τις εκπαιδευτικές τους δαπάνες. Για να μπορέσει να 

κάνει ένας σπουδαστής αίτηση για δάνειο, θα πρέπει να πληρεί κάποιες 

προϋποθέσεις. Το ελάχιστο δάνειο που εγκρίνεται από την τράπεζα είναι 

$500. Οι εκπαιδευόμενοι που ενδιαφέρονται για οικονομική ενίσχυση 

μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Cardean, αλλά μπορούν 

να επικοινωνήσουν μέσω Διαδικτύου ή τηλεφωνικά και με την ίδια την 

τράπεζα. Τέλος, την αίτησή τους μπορούν να την καταθέσουν ηλεκτρονικά ή 

να την αποστείλουν ταχυδρομικώς στην τράπεζα.

Για τους εκπαιδευόμενους που το εισόδημά τους είναι λιγότερο των $65.000 

το Cardean παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσουν μόνο το ένα τρίτο των 

σπουδών τους. Για τα υπόλοιπα έξοδα που αφορούν την αγορά βιβλίων, 

μαθησιακού υλικού, υλικού ή λογισμικού εξοπλισμού οι εκπαιδευόμενοι 

επιβαρύνονται κανονικά. Η ενισχυτική αυτή υπηρεσία απευθύνεται σε 

σπουδαστές που πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και δεν 

εμπλέκονται σε άλλες επιδοτήσεις ή υποτροφίες.
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου Cardean απασχολείται πλήρως σε αυτό 

και είναι υπεύθυνο για τη διδασκαλία των μαθημάτων, αλλά και για τη 

δημιουργία του μαθησιακού υλικού. Συγκεκριμένα, το μαθησιακό υλικό είναι 

αποτέλεσμα της συνεργασίας των εκπαιδευτών απ' όλα τα Πανεπιστήμια με 

τα οποία είναι συμβεβλημένο το Cardean. Επιπλέον, το προσωπικό 

εμπλέκεται στο σχεδίασμά του οδηγού σπουδών και φυσικά στην 

αξιολόγηση των σπουδαστών. Όλοι οι εκπαιδευτές είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στο τομέα που διδάσκουν καθώς και 

αξιόλογης εργασιακής εμπειρίας.

Εκτός από το μόνιμο προσωπικό υπάρχουν και αναπληρωτές εκπαιδευτές, 

οι οποίοι έχουν υπογράψει κάποιο συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών με το 

Cardean, αλλά παράλληλα εργάζονται και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Κατά τη συνεργασία τους με το Cardean είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλες 

τις οδηγίες που ισχύουν και για το μόνιμο προσωπικό και να συμμετέχουν 

κανονικά σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, όπως είναι η αξιολόγηση 

των σπουδαστών, η επικοινωνία μαζί τους κ.ά. Τα τυπικά προσόντα που 

πρέπει να διαθέτουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτές είναι μεταπτυχιακός ή 

διδακτορικός τίτλος και αξιόλογη εργασιακή εμπειρία.

Τέλος, υπάρχει και το προσωπικό που προέρχεται από τα Πανεπιστήμια, με 

τα οποία συνεργάζεται το Cardean. Οι εκπαιδευτές από αυτά τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν παρέχουν διδασκαλία, αλλά συμμετέχουν στο 

σχεδίασμά των οδηγών σπουδών, στο περιεχόμενο των σειρών μαθημάτων 

και στην επιλογή των σχετικών αναφορών - πηγών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παράμετροι που πρέπει να πληρούνται για να μπορεί ο εκπαιδευόμενος 

να παρακολουθήσει τα προγράμματα μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο του 

Cardean είναι οι ακόλουθοι:

• Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο και λογαριασμός ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.

• Ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο τουλάχιστον στα 28,8 kbps

• Κεντρική Μνήμη τουλάχιστον 32ΜΒ

• Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 95/98/ΝΤ/2000

• Οθόνη με ανάλυση 800x600 και χρωματικό βάθος 16 bit

• Απαιτείται κάρτα ήχου, μικρόφωνο και ακουστικά
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• Φυλλομετρητής: Microsoft Internet Explorer 5.0 ή ανώτερος, 

Netscape Communicator 4.5 έως 4.7 και Netscape Navigator 4.08 ή 

ανώτερος.

• Απαιτούμενα Plug-ins: Macromedia Flash 5.0, Shockwave 8.0, Apple 

QuickTime 4.1

• Ατταιτούμενο λογισμικό: Microsoft Office
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4.1.4 SCOTTISH KNOWLEDGE Pic (ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ)

Η Scottish Knowledge Pic είναι μία Τοπική Σύμπραξη, η οποία άρχισε να 

λειτουργεί τον Αύγουστο του 1997, έχοντας την υποστήριξη όλων των 14 

Πανεπιστημίων της Σκωτίας, καθώς και πολλών καταξιωμένων εμπορικών 

και βιομηχανικών οργανισμών. Αντικείμενό της είναι η παροχή ευέλικτων 

μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σπουδαστές ανά τον κόσμο. 

Δικτυακά, πληροφορίες για τη Scottish Knowledge Pic διατίθενται στο 

http://www.scottishknowledge.com/home.cfm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ενδιαφερόμενος που θα ήθελε να ενημερωθεί για τις προσφερόμενες 

σειρές μαθημάτων, θα πρέπει αρχικά να επιλέξει από το μενού τη λίστα με 

τα μαθήματα. Αμέσως μετά εμφανίζονται κατηγοριοποιημένα όλα τα 

μαθήματα, βάσει του επιστημονικού τομέα που ανήκουν. Συγκεκριμένα, 

υπάρχουν διαθέσιμες σειρές μαθημάτων για Διοίκηση Επιχειρήσεων και 

Χρηματοοικονομικά, για εφαρμοσμένη μηχανική και τεχνολογία των 

υπολογιστών, για νομική και επιστήμες υγείας, για τουριστικές επιχειρήσεις 

και επιστήμες ασφάλειας, ενώ διευκρινίζεται ότι θα προστεθούν και άλλες. 

Στη συνέχεια, επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εμφανίζεται μία 

σύντομη περιγραφή όλων των χαρακτηριστικών του. Σε περίπτωση που ο 

ενδιαφερόμενος αποζητά μεγαλύτερη λεπτομέρεια, τότε μπορεί να 

κατεβάσει στον υπολογιστή του ένα αρχείο pdf, όπου περιγράφονται 

αναλυτικά όλα τα στοιχεία του προγράμματος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις το περιεχόμενο των μαθημάτων που 

προσφέρεται μέσω της Scottish Knowledge είναι αποτέλεσμα εργασίας του 

Πανεπιστημίου που το παρέχει.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Λόγω της φύσης του συγκεκριμένου μοντέλου ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες δεν προέρχονται από τη Scottish Knowledge, αλλά 

από τα Πανεπιστήμια ή τα Κολέγια που προσφέρουν τη σειρά μαθημάτων. 

Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη σύμπραξη έχει στη διάθεση όλων των 

επισκεπτών των ιστοσελίδων της ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, με όλες τις 

πρόσφατες εκδόσεις στο πεδίο των επιχειρήσεων και των υπολογιστών.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η Scottish Knowledge αποδέχεται για την πλειοψηφία των μαθημάτων 

σταδιακή εξόφληση των διδάκτρων. Και όσον αφορά τα δίδακτρα όμως, η 

πολιτική που ακολουθείται εξαρτάται από τη συγκεκριμένη σειρά 

μαθημάτων. Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής διακόψει τη φοίτησή 

του, η επιστροφή ή όχι των χρημάτων του εξαρτάται από τη στρατηγική του 

Πανεπιστημίου που παρέχει το πρόγραμμα.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Τα τυπικά προσόντα και η εργασιακή εμπειρία των εκπαιδευτών που 

διδάσκουν τις σειρές μαθημάτων δεν είναι καταγεγραμμένα στις σελίδες της 

Scottish Knowledge, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν γι' αυτά από 

τον ιστοχώρο του Πανεπιστημιακού οργανισμού, όπου εργάζονται οι 

διδάσκοντες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνολογικές απαιτήσεις δεν είναι οι ίδιες για όλες τις σειρές μαθημάτων, 

αλλά ποικίλλουν, γιατί εξαρτώνται από το ίδρυμα που τις παρέχει.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στο κεντρικό μενού της Scottish Knowledge υπάρχουν υπερσύνδεσμοι που 

αφορούν τους σπουδαστές και πληροφορούν για τις σειρές μαθημάτων, για 

τη χρηματοοικονομικές δυνατότητες και για το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. 

Εκτός όμως από αυτούς, υπάρχουν και συνδέσεις που απευθύνονται σε 

όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, ανεξάρτητα αν ενδιαφέρονται να 

παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα ή όχι. Οι επιλογές αυτές παραπέμπουν 

σε στοιχεία σχετικά με δημοφιλή προϊόντα λογισμικού, με τους συνεργάτες 

της κοινοπραξίας, καθώς και με άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στον τύπο και 

αναφέρονται στη Scottish Knowledge.

Ανάλυση Επιχειρηματικών Μοντέλων σε περιβάλλον e-learning Χατζημπαχάρη Μαρία
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4.1.5 GLOBEWIDE NETWORK ACADEMY (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ)

Η Globewide Network Academy είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, 

που ιδρύθηκε στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών με σκοπό να προωθήσει 

την από απόσταση εκπαίδευση σε οποιονδήποτε θα ενδιαφερόταν να 

συμμετέχει. Τα έσοδά της προέρχονται από διαφήμιση και από δωρεές. Στις 

υπηρεσίες του περιλαμβάνονται ένας πλούσιος κατάλογος μαθημάτων που 

παρέχονται από απόσταση, καθώς και πληροφορίες που αφορούν τους 

σπουδαστές και τους παροχείς της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Η GNA δεν είναι παροχεάς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αλλά προσφέρει 

έναν κατάλογο με ταξινομημένους τίτλους 31.684 μαθημάτων και 4.314 

προγραμμάτων. Η ταξινόμηση γίνεται κατά επιστημονικό πεδίο, αλλά ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει τη σειρά μαθημάτων που τον αφορά 

και μέσα από μία μηχανή αναζήτησης. Η δικτυακή διεύθυνσή της είναι 

http://www.gnacademy.org

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Γενικότερα, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι βασισμένο σε δύο τομείς, 

σε θέματα που αφορούν τους εκπαιδευόμενους και σε θέματα που αφορούν 

τους παροχείς εκπαίδευσης. Ο τομέας που ασχολείται με τους σπουδαστές 

παρέχει πληροφορίες για θέματα που τους ενδιαφέρουν, όπως είναι η 

πιστοποίηση, τα είδη των πτυχίων που μπορούν να αποκτήσουν, σχετικά 

συνέδρια ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ακόμα και άρθρα που έχουν 

δημοσιευτεί σχετικά με την από απόσταση εκπαίδευση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο τομέας που περιέχει πληροφορίες για τους παροχείς είναι χωρισμένος σε 

τρεις κατηγορίες: στη διαφήμιση, στην καταχώρηση στη λίστα και σε 

αναφορές σχετικές με τους εκπαιδευτές. Ο παροχέας που ενδιαφέρεται να 

διαφημιστεί μέσα από τις σελίδες του GNA, μπορεί μέσω της σύνδεσης 

αυτής να πληροφορηθεί για τις προδιαγραφές, το κόστος και τον τρόπο που 

θα προβληθεί. Από την άλλη για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που δε 

θα ήθελαν να διαφημιστούν, αλλά απλά να εντάξουν τις σειρές μαθημάτων 

τους στον κατάλογο του GNA, υπάρχει ειδική ιστοσελίδα που περιγράφει τη 

διαδικασία καταχώρηοης και τα κριτήοια που πρέπει να πληρούνται.

http://www.gnacademy.org
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Ιδιαίτερα ενημερωτικό και χρήσιμο είναι το τμήμα που περιέχει αναφορές για 

τους εκπαιδευτές. Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με ομάδες 

συζητήσεων, με εργαλεία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, με άρθρα που 

ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτές, καθώς και οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει 

να διδάσκουν σ’ ένα εικονικό περιβάλλον. Επιπλέον, είναι κι ένα χώρος 

όπου μπορούν να σημειώνουν τις προσωπικές τους εμπειρίες.
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4.2 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ένας χώρος που αναπτύχθηκε 

την τελευταία πενταετία, αλλά παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη. Παράγοντες 

όπως η γεωμορφολογική κατάσταση της χώρας μας (πολλά νησιά, ακριτικές 

περιοχές), ο περιορισμένος χρόνος των εργαζομένων για μετακίνηση, η 

πεποίθηση για διά βίου μάθηση, η ανάγκη παρακολούθησης των 

τεχνολογικών εξελίξεων ενισχύουν την ανάγκη για καθιέρωση της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και στον ελλαδικό χώρο.

Σύμφωνα με το τηλεπικοινωνιακό κέντρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης αίθουσες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έχουν εξοπλιστεί στις 

ακόλουθες πόλεις: Αλεξανδρούπολη, Κομοτινή, Ξάνθη, Σέρρες,

Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Φλώρινα, Καστοριά, Τρίκαλα, Βόλος, Ιωάννινα, 

Αθήνα, Πάτρα, Σάμος, Χανιά και Ηράκλειο. Σύμφωνα όμως με την 

Πρόσκληση 7 της Κοινωνίας της Πληροφορίας, είναι σε εξέλιξη η δημιουργία 

μίας αίθουσας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε κάθε ανώτατο ίδρυμα.

Ο περιορισμένος αριθμός των προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, έχει ως συνέπεια την εμφάνιση 

εφαρμογών μόνο στα δημοφιλέστερα μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

από το σύνολο που συναντήσαμε διεθνώς. Στη συνέχεια περιγράφονται 

τρεις εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που ανήκουν κατά σειρά στο 

μοντέλο των εκπαιδευτικών συνεταιρισμών, στο μοντέλο των τοπικών 

κοινοπραξιών και στο μοντέλο των εκπαιδευτικών πυλών.

4.2.1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GeM (Global eBusiness 

Masters), (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ)

To Global eBusiness Masters είναι ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα για τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά είναι και 

καταξιωμένο διεθνώς στο πεδίο της Ψηφιακής Οικονομίας. Αποστολή του 

είναι να εφοδιάσει το χώρο των επιχειρήσεων με καταρτισμένα στελέχη, που 

διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες στη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων 

στο σύγχρονο, περίπλοκο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Ιδρυτικά μέλη του μεταπτυχιακού είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της 

Αθήνας, το “Roterdam School of management” από το Πανεπιστήμιο 

Erasmus της Ολλανδίας, το “Georgia Stale University” ππό τις Η.Π.Α, το 

Πανεπιστήμιο της Κολωνίας από τη Γερμανία, το “Copenhagen Business 

School” από τη Δανία και το “Norwegian School of Economics and
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Business” από τη Νορβηγία. Επιπλέον, μέχρι σήμερα έχουν προστεθεί στη 

συνεργασία τα Πανεπιστήμια: “EGADE - Graduate School of Business 

Administration and Leadership of Monterrey Tech ITESM” από το Μεξικό, 

“ESCAPE” από την Ισπανία, “Reykjavik University” από την Ισλανδία και 

“University of Denver, Daniels College of Business" από τις Η.Π.A.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα τρέχει ως ειδίκευση του Ηλεκτρονικού 

Επιχειρείν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες των Αποφάσεων 

του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με Διευθυντή τον 

Καθ. Γεώργιο Δουκίδη. Η ειδίκευση επικεντρώνεται σε θέματα 

επιχειρησιακών μοντέλων/ διαδικασιών και εφαρμογών. Αναλύει σε βάθος 

τον τρόπο που το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ενισχύει/αλλάζει υπάρχουσες 

διαδικασίες (π.χ. μάρκετινγκ), δημιουργεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα (π.χ. 

πληροφοριομεσίτες), επιτρέπει τη λειτουργία των ψηφιακών επιχειρήσεων 

(π.χ. ηλεκτρονικές πληρωμές) και προτείνει νέες πρωτοποριακές εφαρμογές 

(π.χ. ηλεκτρονικές προμήθειες), (http://www.decision.aueb.gr/)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η λειτουργία του προγράμματος στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ 

σπουδαστών απ’ όλα τα κράτη που συμμετέχουν στο συνεταιρισμό 

πανεπιστημίων. Οι ομάδες που δημιουργούνται παρακολουθούν τα ίδια 

μαθήματα και αναλαμβάνουν από κοινού εργασίες. Συγκεκριμένα, από την 

Ελλάδα συμμετείχαν, για τα έτη 2000 και 2001, αντίστοιχα 15 και 24 

Έλληνες, στελέχη επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις για την εγγραφή στη σειρά 

μαθημάτων γίνονται κάθε Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο.

Το πρόγραμμα σπουδών στη συγκεκριμένη ειδίκευση του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν χωρίζεται σε τρεις τομείς: στα επιχειρηματικά θέματα, στο 

τεχνολογικό υπόβαθρο και, τέλος, στο νομικό, κανονιστικό πλαίσιο. Οι 

σπουδαστές, πέρα από την παρακολούθηση των διαλέξεων, ολοκληρώνουν 

τη συμμετοχή τους στα μαθήματα και με εφαρμογή των γνώσεών τους σε 

πραγματικές επιχειρήσεις.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι εκπαιδευόμενοι έχουν 

στη διό )εσή τους μιτ σύγχρονη και ευέλικτη πλατφόρμα μάθησης. Μέσω 

αυτής μπορούν να παρίστανται σε εικονικές τάξεις, να κατεβάζουν στον

i 10
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υπολογιστή τους το μαθησιακό υλικό που τους ενδιαφέρει, ακόμα και να 

ελέγχουν την πρόοδό τους. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία σύγχρονης 

επικοινωνίας οι σπουδαστές είναι σε θέση να συνομιλούν με τους 

συσπουδαστές τους από τις άλλες χώρες, να εκπονούν ομαδικά τις εργασίες 

τους, ακόμα και να παρακολουθούν σεμινάρια σχετικά με το επιστημονικό 

τους πεδίο.

Ήδη από την πρώτη ιστοσελίδα του συστήματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη 

δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα σπουδών τους, 

να συμβουλευτούν ένα πλούσιο κατάλογο με επιστημονικούς όρους, ακόμα 

και να διαβάσουν οδηγίες για τη σωστή πλοήγηση μέσα στο σύστημα. 

Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και των 

πλήθος των σχετικών πηγών και υπερσυνδέσεων που παρέχει το σύστημα.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οι διαλέξεις των μαθημάτων βρίσκονται αποθηκευμένες σε κειμενική μορφή, 

αλλά επιπλέον είναι διαθέσιμες και σε αρχεία ήχου. Η θεωρία πολύ συχνά 

συνοδεύεται και από πρακτικές εφαρμογές, για να είναι πιο ολοκληρωμένη η 

γνώση που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές. Ιδιαίτερα λειτουργική για τους 

εκπαιδευόμενους είναι και η παρουσίαση της διδασκαλίας και σε αρχεία 

PowerPoint, στα οποία μερικές φορές κάθε διαφάνεια συνοδεύεται και από 

ηχητική περιγραφή.

ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑΣ

Για τη δημιουργία κοινοτήτων σπουδαστών, αλλά και για την οργάνωση των 

μαθημάτων τους οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν το λογισμικό Blackboard. 

Μέσω ενός ολοκληρωμένου πίνακα ελέγχου, ο σπουδαστής μπορεί να έρθει 

σε επαφή με τον εκπαιδευτή του, να λύσει τις ασκήσεις του, να σημειώσει 

την αξιολόγησή του, ακόμα και να χρησιμοποιήσει στη διάρκεια μίας 

συζήτησης σε πραγματικό χρόνο το διαθέσιμο ασπροπίνακα, για να γράψει 

τα σχόλιά του.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Στο σύστημα υπάρχει ειδική ιστοσελίδα που αναφέρεται στο προσωπικό. 

Εκεί ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει τον εκπαιδευτή που επιθυμεί και 

να διαβάσει ένα σύντομο βιογραφικό του. Οι εκπαιδευτές είναι ταξινομημένοι 

σε δύο κατηγορίες: στο μόνιμο προσωπικό και τους επισκέπτες εκπαιδευτές.
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Για τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν τις τεχνολογικές προδιαγραφές του 

συστήματος και τις χρηματοοικονομικές συνθήκες δε βρέθηκαν πληροφορίες 

στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού Global eBusiness Masters.

4.2.2 ΤΗΛΕΜΑΘΟΣ (ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ)

Με επιδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική 

Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ), δημιουργήθηκε ο ΤΗΛΕΜΑΘΟΣ. 

Συγκεκριμένα, ο ΤΗΛΕΜΑΘΟΣ αποτελεί ένα δίκτυο Εκπαίδευσης από 

Απόσταση με έδρα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συμμετέχοντες φορείς 

την Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Κ. Μακεδονίας (ΕΚΕΜ), την Αναπτυξιακή 

Φλώρινας (ΑΝ.ΦΑΩ.) και το κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε. (Καστοριάς). 

Στόχος της Τοπικής αυτής Κοινοπραξίας είναι να παρέχει εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες σε εκπαιδευόμενους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες 

περιοχές της χώρας και του εξωτερικού. Περισσότερα στοιχεία για τον 

ΤΗΛΕΜΑΘΟ βρίσκονται στη δικτυακή διεύθυνση http://www.telemathos.uom.gr/

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

Το υλικό των μαθημάτων απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού: 

μεταπτυχιακούς σπουδαστές, στελέχη επιχειρήσεων, καθηγητές και 

δασκάλους πτυχιούχους ανωτάτων Πανεπιστημίων και σε Έλληνες του 

εξωτερικού.

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μέρος 

του κύκλου σπουδών τους από απόσταση. Στα μελλοντικά σχέδια όμως των 

υπευθύνων του ΤΗΛΕΜΑΘΟΥ είναι η παροχή όλων των μαθημάτων ενός 

μεταπτυχιακού προγράμματος, μέσω ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

μπορούν να λάβουν μέσω του ΤΗΛΕΜΑΘΟΥ τηλεπιμόρφωση πάνω σε 

θέματα που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και την 

εφαρμογή παιδαγωγικών μεθόδων κατά τη διδασκαλία τους.

Τα στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται και διαμένουν στους νομούς της 

Έδεσσας, της Φλώρινας και της Καστοριάς έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν μέσω του ΤΗΛΕΜΑΘΟΥ ειδικά προγράμματα 

εξειδίκευσης με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες, την οργάνωση και διοίκηση 

επιχειρήσεων ακόμα και να διδαχτούν ξένες γλώσσες.

Τέλος, η δράση του ΤΗΛΕΜΑΘΟΥ ξεπερνά τα όρια της ελληνικής 

επικράτειας και μέσω του προσωπικού και του τεχνολογικού εξοπλισμού του

http://www.telemathos.uom.gr/
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προσφέρει σε Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού μαθήματα για την ελληνική 

γλώσσα και τη διδακτική της.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ανάλογα με τις ανάγκες των ομάδων στόχου είναι και τα μαθήματα που 

παρέχονται μέσω του ΤΗΛΕΜΑΘΟΥ. Χωρίζονται και αυτά σε τέσσερις 

κατηγορίες: πληροφορική και επικοινωνίες, οικονομική και διοίκηση

επιχειρήσεων, ελληνική και ξένες γλώσσες και παιδαγωγική επιστήμη. Για 

την πρόσβαση στα μαθήματα αυτά ο επισκέπτης θα πρέπει να έχει δικό του 

όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το περιβάλλον μάθησης που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία των 

μαθημάτων στο δίκτυο του ΤΗΛΕΜΑΘΟΥ είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και 

ευέλικτο. Ο εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεσή του ένα πλήθος από εργαλεία 

που τον βοηθούν να παρακολουθήσει το μαθησιακό υλικό, να οργανώσει τη 

μελέτη του και να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευτή και τους συσπουδαστές 

του. Επίσης, μέσα από το ηλεκτρονικό γλωσσάρι είναι σε θέση να 

αποσαφηνίσει πολύπλοκους όρους, καθώς και να ελέγξει τις γνώσεις του με 

τα διαθέσιμα κουιζ. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος χρειαστεί βοήθεια 

στη χρήση του περιβάλλοντος, υπάρχει διαθέσιμο αντίστοιχο κουμπί, ενώ 

για ενίσχυση των γνώσεών του προτείνεται και ένα πλήθος από 

υπερσυνδέσμους στον Παγκόσμιο Ιστό.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο ΤΗΛΕΜΑΘΟΣ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εκπαίδευσης από 

απόσταση, αφού χρησιμοποιεί τις δική του τεχνολογική υποδομή, αλλά και 

το δικό του μαθησιακό υλικό για την παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Τα μαθήματα του ΤΗΛΕΜΑΘΟΥ παραδίνονται με τη μέθοδο της 

τηλεδιάσκεψης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, σε αυτό 

υπάρχει μία Μονάδα Πολυδιάσκεψης που αναλαμβάνει τις διαδικασίες 

αποκατάστασης και απόλυσης της διάσκεψης, καθώς και την υποστήριξη 

της εφαρμογής και της επικοινωνίας των πολλαπλών σημείων. Για την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των τηλετάξεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

διάθεση τουλάχιστον μίας βασικής πρόσβασης ISDN και εξοπλισμός 

κάμερας, τηλεόρασης και μικρόφωνου.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Για την παραγωγή του μαθησιακού υλικού, που ενίσχυε τη διδασκαλία της 

τηλεδιάσκεψης, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό WebCT (Web Course Tools). 

To προϊόν αυτό επιτρέπει τη δημιουργία εύχρηστων εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων και επιλέχθηκε από την ομάδα του ΤΗΛΕΜΑΟΟΥ, ως το 

κατάλληλο λογισμικό για να στηρίξει τα ηλεκτρονικά μαθήματα.
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4.2.3 e-yliko (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ)

Η e-yliko είναι μία Εκπαιδευτική Πύλη, σχεδιασμένη από τον Ενιαίο 

Διοικητικό Τομέα Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών του 

ΥΠΕΠΘ. (http://www.e-yliko..sch.qr). Διαφέρει από άλλες εκπαιδευτικές 

πύλες, γιατί κυρίως φιλοξενεί στους χώρους της διδακτικές προσεγγίσεις, 

άρθρα σχετικά με την εκπαίδευση, καθώς και δικτυακές διευθύνσεις σε 

ιστοσελίδες με ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Στην τρέχουσα φάση η εκπαιδευτική πύλη προσφέρει υλικό και πληροφορίες 

μόνο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αλλά στόχος 

της είναι να αποτελέσει χώρο συνάντησης και στήριξης όλης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί μία 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που περιέχει βοηθητικά εγχειρίδια και 

μεθόδους διδασκαλίας που ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο 

δημοτικό, το γυμνάσιο, τα ενιαία λύκεια και τα τεχνικά επαγγελματικά 

εκπαιδευτήρια.

Τα εγχειρίδια και τα άρθρα που διατίθενται μέσω της εκπαιδευτικής πύλης 

δεν αποτελούν δημιούργημα των διαχειριστών της πύλης, αλλά κάποιων 

ιδιωτών ή οργανισμών που θέλησαν να τα διαθέσουν για κοινή χρήση. 

Βέβαια, η αποδοχή, αλλά και η εκμετάλλευση του διδακτικού υλικού 

υπόκειται σε κάποιες προϋποθέσεις, που πρέπει να τηρούνται τόσο από 

τους δημιουργούς των εγγράφων όσο και από τους επισκέπτες της πύλης.

http://www.e-yliko..sch.qr
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης έγινε 

αντιληπτό ότι δεν υπάρχουν στο χώρο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

κάποια μοντέλα επισήμους καθιερωμένα, αλλά ο κάθε ερευνητής προσεγγίζει 

το θέμα από τη δική του επιστημονική σκοπιά. Γι’ αυτό συναντώνται μοντέλα 

που διακρίνονται από το ρόλο του Διαδικτύου στην εκπαίδευση, από τον 

τύπο του παροχέα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, από τη μορφή του 

περιεχομένου του διδακτικού υλικού κ.ά

Στόχος της εργασίας ήταν να εντοπιστούν και να αναλυθούν συγκεκριμένα 

τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και να 

προταθεί το ιδανικότερο μοντέλο για την ελληνική πραγματικότητα.

Θα πρέπει όμως στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι τα όρια μεταξύ των 

επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δεν είναι τόσο 

διακριτά, καθώς επίσης ότι και ο αριθμός τους δεν είναι συγκεκριμένος. Στην 

παρούσα χρονική στιγμή οι μορφές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που 

εφαρμόζονται είναι αυτές που περιγράφηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο. Ανά 

πάσα στιγμή όμως οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων αλλάζουν ή αυξάνονται, 

γεγονός που σημαίνει ότι θα προκόψουν νέα μοντέλα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης.

Σε διεθνές επίπεδο παρατηρήθηκε ότι δε γίνεται εύκολα η ταξινόμηση ενός 

προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε κάποιο από τα συγκεκριμένα 

επιχειρηματικά μοντέλα. Ο λόγος είναι γιατί κάποιες εφαρμογές συνδυάζουν 

χαρακτηριστικά από περισσότερα μοντέλα, αλλά και ότι τα όρια μεταξύ των 

επιχειρηματικών μοντέλων δεν είναι σαφή.

Για παράδειγμα, δεν είναι άμεσα διακριτό αν ένα σύστημα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης κατατάσσεται στις Εκπαιδευτικές Κοινοπραξίες ή στις Τοπικές 

Συμπράξεις. Και οι δύο δημιουργούνται από συμπράξεις Πανεπιστημίων, 

χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου ενδιάμεσου ή μίας Εκπαιδευτικής Πύλης. 

Φυσικά διαφορές υπάρχουν, αλλά στηρίζονται σε χαρακτηριστικά που δεν 

αναιρούν το ένα το άλλο. Μία διαφορά που υπάρχει είναι ότι στη Τοπικές 

Συμπράξεις τα εμπλεκόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα προέρχονται συνήθως 

από την ίδια γεωγραφική περιοχή και έχουν πιο στενούς δεσμούς 

συνεργασίας, αλλά και αυτό δε συμβαίνει πάντοτε. Ακόμα, και το γεγονός ότ 

οι Εκπαιδευτικές Κοινοπραξίες σχηματίζονται συνήθως μεταξύ 

Πανεπιστημίων ίδιου επιστημονικού αντικειμένου δεν αποτελεί δεδομένο.

1! 6
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Σημαντικές ομοιότητες υπάρχουν και μεταξύ των Εκπαιδευτικών Πυλών και 

των Προμηθευτών Καναλιών Ειδικών Υπηρεσιών. Και στα δύο μοντέλα 

φιλοξενούνται πληροφορίες για σειρές μαθημάτων που οδηγούν σε 

ακαδημαϊκούς τίτλους ή σε εξειδίκευση σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς.

Τέλος, στο μοντέλο του Μεσίτη, όπως περιγράφηκε, υπάρχει μία ιδιωτική 

εταιρεία που λειτουργεί ως μεσάζοντος μεταξύ των εκπαιδευομένων και των 

μαθημάτων που προέρχονται από γνωστά Πανεπιστήμια. Πολλές φορές ο 

Μεσίτης δε φαίνεται καθόλου, αλλά προβάλλεται κάποιο εικονικό 

Πανεπιστήμιο, που έχει ιδρύσει ο ίδιος και μέσω αυτού παρέχει τις 

εκπαιδευτικές του υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

Cardean University της Unext. Και εδώ όμως παρατηρούμε ότι στην εκδοχή 

αυτή το μοντέλο του Μεσίτη μοιάζει αρκετά με το μοντέλο των Άμεσων 

Πωλήσεων.

5.1 ΙΔΑΝΙΚΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται τόσο από την πλευρά 

των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων που θα ήθελαν να εκσυγχρονιστούν και να 

ακολουθήσουν τις διεθνείς εξελίξεις, όσο και από την πλευρά των 

εκπαιδευόμενων που θα θελαν οι εντατικοί ρυθμοί δουλείας τους ή ο 

απομακρυσμένος τόπος διαμονής τους να μην αποτελεί τροχοπέδη στη 

συνεχιζόμενη κατάρτισή τους.

Όσο έντονη όμως και να είναι η επιθυμία των συμμετεχόντων στις 

εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξή της 

παίζουν οι τρέχουσες συνθήκες και υποδομές που ισχύουν στον ελληνικό 

χώρο.

Κατά παράδοση, η ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση στα ελληνικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα κυρίως απευθύνεται σε νέους που αποφοιτούν από 

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα πανεπιστήμια η διδασκαλία των 

μαθημάτων γίνεται κυρίως με τη μέθοδο της διάλεξης και οι υπολογιστές 

χρησιμοποιούνται κυρίως ως ενισχυτικά μέσα διδασκαλίας. Πολλές φορές 

μάλιστα η συμμετοχή τους περιορίζεται απλά στην αναζήτηση πηγών στον 

παγκόσμιο ιστό για την εκπόνηση εργασία ■/.
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Από την άλλη όμως, ελληνικές εταιρείες που ακολουθούν σύγχρονες 

στρατηγικές διοίκησης έχουν ήδη συμμετάσχει σε προγράμματα 

τηλεκατάρτισης, γιατί έχουν πεισθεί ότι η επιμόρφωση των υπαλλήλων 

οδηγεί σε αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Άλλωστε, η ηλεκτρονική 

εκπαίδευση παρέχει την ιδανική μορφή μάθησης για τους υπαλλήλους μίας 

εταιρείας ή ενός οργανισμού. Ο ρυθμός παρακολούθησης των σεμιναρίων 

είναι ευέλικτος και ολοκληρώνεται γρήγορα, με αποτέλεσμα να έχουν τη 

δυνατότητα να εφαρμόσουν άμεσα αυτά που διδάχτηκαν. Έρευνες που 

έχουν γίνει διεθνώς σχετικά με την απόδοση στελεχών που συμμετείχαν σε 

προγράμματα ηλεκτρονικής κατάρτισης δείχνουν ότι οι τελευταίοι απέδωσαν 

από 40% ως 60% συγκριτικά περισσότερο από τους συναδέλφους τους που 

παρακολούθησαν προγράμματα με τον παραδοσιακό τρόπο.

Τέλος, επιστρέφοντας στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας καλό 

είναι να σημειωθεί ότι την τελευταία δεκαετία ιδιαίτερα διακριτή είναι και η 

ανάγκη για διά βίου μάθηση σε ηλικίες άνω των 25 ετών. Η ανάγκη αυτή 

μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως είναι η επιθυμία για 

πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση ή η φιλοδοξία για καλύτερη 

επαγγελματική αποκατάσταση.

Όσον αφορά στην τεχνολογική υποδομή και τις διαθέσιμες κεφαλαιουχικές 

πηγές, η κατάσταση στον ελληνικό χώρο περιγράφεται ως εξής. Αυτή τη 

στιγμή εφοδιασμένες με εξοπλισμό ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι 16 

αίθουσες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στόχος όμως της πρόσκλησης 7 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι να εφοδιαστεί κάθε ανώτατο ίδρυμα με 

μία αίθουσα τηλεκπαίδευσης. Όπως είναι φανερό, οι επενδύσεις στο χώρο 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης προέρχονται από το ελληνικό κράτος και 

κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες 

από ιδιωτικές επιχειρήσεις να συνεργαστούν με τριτοβάθμιό ιδρύματα και να 

επενδύσουν στην τεχνολογική αναβάθμισή τους.

Η παρουσία των ιδιωτών περιορίζεται μόνο στην ιδιοκτησία εταιρειών 

πληροφορικής, οι οποίες κατά κύριο λόγο αναπτύσσουν λογισμικό για 

περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και δεν παρέχουν οι ίδιες μαθήματα 

προς τους εκπαιδευόμενους. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν ως αποκλειστικό 

αντικείμενο την ηλεκτρονική εκπαίδευση, αλλά γενικότερα ασχολούνται με 

εφαρμογές πληροφορικής και υπηρεσίες Διαδικτύου.



Ανάλυση Επιχειρηματικών Μοντέλων σε περιβάλλον e-learning Χατζημπαχάρη Μαρία

Μετά την καταγραφή των συνθηκών που επικρατούν στον ελληνικό χώρο 

μπορεί πλέον να διαπιστωθεί η εφαρμογή ή όχι σε αυτόν των 

επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που περιγράφηκαν 

στο δεύτερο κεφάλαιο.

Αρχικά, τα μοντέλα του Μεσίτη και του Προμηθευτή καναλιού ειδικών 

υπηρεσιών σχεδόν αποκλείεται να εμφανιστούν στη χώρα μας, τουλάχιστον 

μέσα στα προσεχή χρόνια. Ο κυριότερος λόγος είναι γιατί απαιτούν ισχυρή 

ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν επενδύει στο 

χώρο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Επίσης, όσον αφορά το μοντέλο του 

Προμηθευτή καναλιού ειδικών υπηρεσιών, οι πιθανότητες να εφαρμοστεί σε 

ελληνικά προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι μικρές, γιατί 

προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένης πύλης, μέσω της οποίας θα 

παρέχονται και τα σχετικά προγράμματα μαθημάτων.

Από την ανάλυση περιπτώσεων του ελληνικού χώρου, όπως περιγράφηκαν 

στο τέταρτο κεφάλαιο, έγινε αντιληπτό ότι τα μοντέλα που ξεκίνησαν να 

εφαρμόζονται στη χώρα μας είναι αυτά της Άμεσης Παροχής Υπηρεσιών, 

των Εκπαιδευτικών Πυλών και των Τοπικών Συμπράξεων. Η Άμεση Παροχή 

Υπηρεσιών είναι το μοντέλο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ελληνικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, όταν θελήσουν να διευρύνουν τον παραδοσιακό 

τρόπο λειτουργίας τους και να προσφέρουν ακαδημαϊκούς τίτλους και μέσω 

Διαδικτύου. Σε περίπτωση μάλιστα που κάποια από τα ακαδημαϊκά 

ινστιτούτα συνεργαστούν μεταξύ τους υπό τη σκέπη κάποιου δημόσιου 

φορέα για την παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, τότε αυτόματα 

οδηγούμαστε στο μοντέλο των Τοπικών Συμπράξεων. Τέλος, η αναζήτηση 

στα περιεχόμενα των ελληνικών Εκπαιδευτικών Πυλών έδειξε ότι είναι 

έτοιμες να παρέχουν λίστες με μαθήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αρκεί 

βέβαια να υπάρχουν οι παροχείς τους. Έως τώρα, τα προγράμματα που 

διατίθενται μέσω αυτών απευθύνονται κυρίως σε μαθητές και διδάσκοντες 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο από τα 

τριτοβάθμια ιδρύματα.

Γενικότερα, είναι φανερό ότι, για να ισχυροποιηθεί ο θεσμός της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, οι 

παράμετροι που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι 

παροχείς για να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό είναι οι ακόλουθοι:
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• Ένταξη των προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην επίσημη 

εκπαιδευτική πολιτική των κρατών, ώστε να εξοικειώνονται οι 

σπουδαστές με τη νέα μορφή μάθησης.

• Προσεγμένος σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού, με σκοπό να 

σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τις συνήθειες του κοινού που 

απευθύνεται. Η ασυλλόγιστη μετάφραση και διδασκαλία 

πετυχημένων μαθημάτων άλλων χωρών μπορεί να οδηγήσει σε 

αντίθετα αποτελέσματα.

• Σύναψη συμμαχιών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να 

υπάρχει ποικιλία επιλογών για τον εκπαιδευόμενο, αλλά και 

διαμοιρασμός των εξόδων για τους παροχείς.

• Αξιοπιστία και ασφάλεια στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 

ώστε ο ενδιαφερόμενος να μην έχει κανένα ενδοιασμό να προτιμήσει 

την ηλεκτρονική εκπαίδευση, έναντι της παραδοσιακής.

• Προβολή των παρεχόμενων μαθημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

μέσα από άλλες ιστοσελίδες, που θα διαφημίζουν τα χαρακτηριστικά 

και την ιδιαιτερότητα κάθε προσπάθειας.

5.2 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι απόψεις για το αν η ηλεκτρονική εκπαίδευση αποτελεί προσοδοφόρο 

έδαφος για επενδύσεις διίστανται. Από τη μία πλευρά είναι οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαβλέπουν έντονα την τάση για καθιέρωση της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Από την άλλη όμως, πάντα υπάρχει ο φόβος 

μήπως οι προσπάθειες αυτές είναι οι επόμενες αποτυχημένες 

επιχειρηματικές επενδύσεις του Διαδικτύου.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η σημαντικότητα της ηλεκτρονική 

εκπαίδευσης δεν αξιολογείται μόνο από την απόσβεση των επενδύσεών της, 

γιατί δεν πρόκειται μόνο για επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο πρωταρχικός 

σκοπός που υπηρετεί είναι η πετυχημένη μετάδοση χρήσιμων γνώσεων στο 

εκπαιδευτικό κοινό, τις οποίες θα αφομοιώσει και στη συνέχεια θα μπορέσει 

να εφαρμόσει σε πρακτικό επίπεδο. Άλλωστε, η πλειοψηφία των ατόμων 

που συμμετέχουν σε προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης επιθυμούν 

κάποιον εξειδικευμένο τίτλο (πιστοποιητικό επιμόρφωσης, μεταπτυχιακό 

δίπλωμα), που θα τους εξασφαλίσει καλύτερη επαγγελματική πορεία.
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Μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που 

δείχνει να σέβεται αυτήν την πραγματικότητα είναι η απόφαση του 

Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης να προσφέρει μέσα στα 

επόμενα δέκα χρόνια, σχεδόν δωρεάν όλα τα μαθήματά του στους 

ενδιαφερομένους που έχουν υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

Αντίστοιχη προσπάθεια αποτελεί και το αγγλικό δικτυακό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Εικονική Οικονομία» (Virtual Economy), μέσω του οποίου κάθε 

χρήστης του Διαδικτύου μπορεί να βρει, χωρίς χρέωση, πληροφορίες 

οικονομικού περιεχομένου, να κατανοήσει δυσνόητους δείκτες και όρους, 

ακόμα και να παρακολουθήσει τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Απ' όλα όσα προαναφέρθηκαν, είναι φανερό ότι το μέλλον της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης προδιαγράφεται θετικό, αλλά εξαρτάται πάντοτε από τον τρόπο 

που θα εφαρμοστεί και τη σύγκλισή του με τις τρέχουσες συνθήκες της 

αγοράς. Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία 

οποιουδήποτε εγχειρήματος είναι πολλοί και θα πρέπει να ερευνηθούν σε 

βάθος από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πριν ακόμα προχωρήσουν στην 

υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
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που παρέχουν μαθήματα αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου

■ http://web.mit.edu/sma/
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(ΑΝ.ΦΑΩ.) και το κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε. (Καστοριάς)

■ http://www.e-yliko.sch.gr/

Η e-yliko είναι μία Εκπαιδευτική Πύλη, σχεδιασμένη από τον Ενιαίο 

Διοικητικό Τομέα Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών του 

ΥΠΕΠΘ
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