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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφαλαίο 1

Εισαγωγή

1.1 Εισαγωγικά

"Σε μια παγκόσμια κοινωνία που βασίζεται σε διαρκώς αυξανόμενη γνώση 
είναι ανάγκη να υπάρξει η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και πρόσβαση σε 
δυνατότητες μακροπρόθεσμης μάθησης. Σε ολόκληρο τον κόσμο η on-line 
μάθηση- η χρήση ψηφιακών δικτύων για την υποστήριξη και μεταφορά 
δυνατοτήτων μάθησης- έχει γίνει ένα πανίσχυρο μέσο για την εκπλήρωση 
αυτού του στόχου".

Advisory Committee for Online Learning

Η παγκοσμιοποίηση- υπό μορφή κινητικότητας εργατικού δυναμικού και κεφαλαίου, 
διεθνούς εμπορίου, παγκόσμιων πληροφοριών, δικτύων και τεχνολογιών επικοινωνιών- 
έχει γίνει οδηγός για την επίτευξη οικονομικής ευημερίας. Τα αποτελέσματα της 
παγκοσμιοποίησης, που συνδυάζονται με την ταχύτητα της αλλαγής, ωθούν τις οργανώσεις 
και τους εργαζόμενους να μένουν ενημερωμένοι πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις και γνώσεις. 
Παράλληλα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να καθιερωθούν στο σύγχρονο περιβάλλον 
εργασίας διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα, διαδικασίες πιστοποίησης και ολοκληρωμένα 
μαθησιακά περιβάλλοντα (integrated learning environments) και να αναπτυχθεί 
διαθεματικό και πολύγλωσσο μαθησιακό ολικό, σύμφωνο με τις μοντέρνες παιδαγωγικές 
μεθόδους.

Το βάρος της σύγχρονης τάσης της αγοράς εργασίας δίνεται πλέον στην εξειδίκευση αλλά 
και τη συνεχή κατάρτιση. Πολλές χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αμερική, ο Καναδάς, 
η Αυστραλία, και διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός για την Οικονομική 
Συνεργασία και Ανάπτυξη (Organization for the Economic Co-operation and Development 
-OECD), η Cedefop (European Center for the Development of Vocational Training), το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (European Training Foundation) 
εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την επαγγελματική και τη δια βίου 
εκπαίδευση και παρακολουθούν τις επιπτώσεις τους στην οικονομική άνθηση και 
καινοτομία.
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1.1.1 Ο Ρολος toy E-Learning

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, λοιπόν, αλλάζουν διαρκώς τον τρόπο με 
τον οποίο οι υπάλληλοι εργάζονται και μαθαίνουν. Οι περισσότεροι εργοδότες 
αναγνωρίζουν ότι οι υπάλληλοί τους χρειάζονται να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις 
ικανότητες τους και ότι η έννοια του e-leaming είναι ένας τρόπος που μπορεί να βοηθήσει 
προς αυτή την κατεύθυνση. To e-learning είναι ένα εργαλείο γι αυτούς, μέσω του οποίου 
μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες των υπαλλήλων τους, να δημιουργούν 
εκπαιδευόμενους με προοπτικές διαρκούς μάθησης, και ταυτόχρονα να αξιολογούν τις 
ανάγκες μάθησης των υπαλλήλων τους, να αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενο της μάθησης 
σε καθημερινή βάση και να παρέχουν τη δυνατότητα κατάρτισης είτε στο σπίτι είτε στον 
εργασιακό χώρο.
Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, επιδιώκουν αυτή τη στρατηγική, για να δημιουργήσουν 
αυτόνομους εργαζόμενους, που θα μαθαίνουν διαρκώς, αλλά και για να κερδίσουν 
χρήματα (Ξυνή, 2003). Με υπαλλήλους διατεθειμένους να μάθουν, αισθάνονται ότι άξιζε η 
επένδυσή τους στο e-leaming. Με άλλα λόγια, η επιλογή αυτού του τύπου εκπαίδευσης:

S Θα είναι αποτελεσματική όσον αφορά το κόστος και το χρόνο

S Θα επιφέρει ικανοποιητική επιστροφή της επένδυσης (Return of Investment- ROI)

S Θα αυξήσει την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των εκπαιδευομένων

■S Θα ικανοποιήσει όλες οι ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εκπαιδευόμενου.

Αλλά και πολλοί εργαζόμενοι αρχίζουν να χρησιμοποιούν το e-learning, για να γίνουν πιο 
αποδοτικοί και καινοτόμοι, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης στην οποία 
εργάζονται. Έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη, 
είναι πιο σίγουροι και πιο παραγωγικοί.

Η κατάρτιση μέσω υπολογιστών, λοιπόν, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία και 
επαναπροσδιορίζει τις συνθήκες στον εργασιακό χώρο. Συνδυάζει την ισχύ της σημερινής 
τεχνολογίας και των παγκόσμιων δικτύων με τη δυνατότητα των ανθρώπων να 
δημιουργούν και καλλιεργούν γνώσεις και ικανότητες. Με λίγα λόγια, το e-leaming μπορεί 
να γεφυρώσει το χάσμα που έχει χωρίσει παραδοσιακά τη μάθηση από την εργασία 
(Harasim L., Hiltz S.R., Teles L., Turoff M., 1995).

Συνήθως, οι ευκαιρίες για εκπαίδευση ρυθμίζονται από το πόσα χρήματα βγάζει κανείς, 
από τον τομέα στον οποίο απασχολείται, αν είναι μόνιμος ή προσωρινός υπάλληλος, ολικής 
ή μερικής απασχόλησης κτλ. Έτσι, λοιπόν, όσοι βρίσκονται ήδη σε μια καλή θέση έχουν 
πρόσβαση σε πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης, όπως αίθουσες διδασκαλίας ή συνεδρίων, 
μαθήματα, σεμινάρια κτλ.

Ααμβάνοντας υπόψη το κόστος των παραδοσιακών μορφών κατάρτισης και τα χαμηλά 
ποσοστά της επίσημης κατάρτισης και μάθησης στον εργασιακό χώρο, το e-learning μπορεί 
να αποτελέσει μια έτοιμη λύση. Ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να 
δοκιμάσουν συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου επιπέδου, καθώς είναι πολύ 
δύσκολο για αυτές να ανταγωνιστούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, σε σχέση με τις αμοιβές, τα 
προνόμια και την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (Munro)., Brink Β, Osborne Μ., 2003).

Μια άλλη προαιρετική δυνατότητα είναι η βασισμένη στο web κατάρτιση, η οποία 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις την αγορά από εξωτερικούς προμηθευτές υλικού για εκμάθηση.

Υπάρχουν όμως κάποιες βασικές υποθέσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
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> το e-learning δεν είναι αντικατάσταση για τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως η 
παραδοσιακή τάξη, η δασκαλοκεντρική παράδοση κτλ

> δεν υπάρχει κανένας σωστός τρόπος να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθεί το e- 
leaming. Ούτε οι εργασιακοί χώροι ούτε οι λύσεις e-learning είναι ομοιογενείς. Οι 
εργοδότες και οι εργαζόμενοι έχουν συγκεκριμένες ανάγκες που αφορούν την 
ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα ολόκληρης της επιχείρησης αλλά και 
την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη όλων των υπαλλήλων.

Γενικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σήμερα οι τεχνολογίες e-leaming είναι προσιτές σε μια 
επιχείρηση και είναι χτισμένες με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, για να δώσουν τη 
δυνατότητα της αποτελεσματικής μάθησης στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Οι επιχειρήσεις 
που θα τις χρησιμοποιήσουν θα αποκτήσουν ένα μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα, όχι 
μόνο γιατί θα μειώσουν δραματικά το κόστος της διαρκούς εκπαίδευσης των εργαζομένων 
τους, αλλά κυρίως γιατί θα δουν μεγάλη διαφορά στην απόδοση τους.

1.2 Στοχος

Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να αναπτυχθούν πολύπλευρα όλα όσα 
αφορούν την εφαρμογή του e-learning στον εργασιακό χώρο.

Η εργασία αποτελεί την απόδειξη ότι η εκπαίδευση, οι νέες τεχνολογίες και η εργασιακή 
καθημερινότητα συνδυάζονται αρμονικά και βρίσκουν εφαρμογή στον τομέα που σήμερα 
γνωρίζει αυξανόμενη εξέλιξη και απαντάται με τους όρους e-training. Vocational Training, 
Ηλεκτρονική Επαγγελματική Κατάρτιση, Δια Βίου Κατάρτιση/ Μάθηση, Εκπαίδευση/ 
Κατάρτιση μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Τηλεκατάρτιση.

Απώτερος στόχος είναι η κάλυψη τόσο της θεωρητικής όσο και της πρακτικής πλευράς του 
ζητήματος, δηλαδή παρουσίαση τεχνολογικών μέσων, μεθοδολογιών και πραγματικών 
περιπτώσεων ηλεκτρονικής κατάρτισης σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον, προς όφελος 
όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, επιδίωξη είναι 
να καλυφθούν οι τομείς:

■ της ορολογίας και κατηγοριοποίησης που οφείλει να γνωρίζει κανείς σχετικά με το 
e-leaming

■ της συσχέτισης της έννοιας με φαινόμενα που απασχολούν τη σύγχρονη επιχείρηση

■ του τρόπου μέσω του οποίου η ηλεκτρονική κατάρτιση υλοποιείται στην πράξη
■ των αποτελεσματών (θετικών και αρνητικών) που αποφέρει η χρήση της στις 

επιχειρήσεις

■ του παιδαγωγικού υπόβαθρου που υποβοηθά και κατευθύνει την εκπαιδευτική 
πράξη

■ των στατιστικών δεδομένων που αποδεικνύουν τη χρησιμότητα του e-leaming

■ της τεχνολογικής υποδομής που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίησή του, πχ 
εργαλεία και προμηθευτές

■ της στρατηγικής που ακολουθείται για την επιτυχή ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής 
εφαρμογής

■ της παρουσίασης επιχειρηματικών λύσεων στη παγκόσμια αγορά.
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1.3 Δομή

Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου διαμορφώθηκε η εξής δομή:

Το 2° κεφάλαιο ασχολείται με την εννοιολογική προσέγγιση του όρου e-leaming και το πώς 
αυτός συνδέεται με άλλες έννοιες, όπως e-business. New Economy, Δια Βίου Εκπαίδευση, 
Εκπαίδευση Ενηλίκων, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων κτλ. Γίνεται, επίσης, αναφορά στα 
τεχνικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή στα διεθνή πρότυπα που ισχύουν για την 
ηλεκτρονική εκπαίδευση, την κατηγοριοποίησή του λογισμικού, καθώς και περιγραφή 
όλων των όρων που σχετίζονται με το e-leaming.

Το 3° κεφάλαιο αφορά τους τρόπους με τους οποίους υλοποιείται η ηλεκτρονική κατάρτιση. 
Αναφέρονται αναλυτικά τα μέσα για ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση, καθώς και τα 
μειονεκτήματα, τα πλεονεκτήματα και οι κρίσιμοι παράγοντες που οφείλουν να γνωρίζουν 
οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γίνεται, φυσικά, αναφορά στις θεωρίες 
μάθησης που βρίσκονται πίσω από την υλοποίηση οποιοσδήποτε μορφής ηλεκτρονικής 
κατάρτισης. Τέλος, παρατίθενται στατιστικά δεδομένα από γενικά ευρήματα και έρευνες 
που αφορούν τη χρήση και αποτελεσματικότητα του e-leaming κατά περιοχή.

Το 4° κεφάλαιο αναφέρεται στην τεχνολογική υποστήριξη της ηλεκτρονικής κατάρτισης. 
Γίνεται παρουσίαση και περιληπτική αναφορά στα χαρακτηριστικά των γλωσσών 
προγραμματισμού, πολυμεσικών συγγραφικών εργαλείων, εργαλείων γραφικών, 
εργαλείων για ήχο και video, εργαλείων συνδιασκέψεων, συνεργατικής μάθησης και 
εικονικής πραγματικότητας και, τέλος, στα ολοκληρωμένα μαθησιακά περιβάλλοντα. Στο 
τελευταίο τμήμα του κεφαλαίου παρατίθεται εκτενής κατάλογος των προμηθευτών που 
ασχολούνται με παροχή περιεχομένου, τεχνολογίας ή υπηρεσιών για την υποστήριξη του e- 
leaming σε επιχειρήσεις, όπως και αναφορά στις εικονικές βιβλιοθήκες, ως παρόχους 
περιεχομένου.

Στο 5° κεφάλαιο ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να μάθει για τη στρατηγική και το 
σχεδίασμά ενός συστήματος ηλεκτρονικής κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι 
φάσεις ανάπτυξης του συστήματος (Σχεδιασμός, Δημιουργία, Εφαρμογή, Βελτίωση) και τα 
επιμέρους βήματά τους. Σχολιάζονται οι δυνατές επιλογές που έχει μια επιχείρηση, ενώ 
παρουσιάζονται προτάσεις για σωστή επιλογή προμηθευτών και προϋποθέσεις κάτω από τις 
οποίες οφείλει ένας εργοδότης να υιοθετήσει την ηλεκτρονική κατάρτιση.

Στο 6° κεφάλαιο παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων επιχειρήσεων που εφάρμοσαν 
αποτελεσματικά το e-leaming για την κατάρτιση του προσωπικού τους. Οι περιπτώσεις 
αναλύονται κατά κλάδο της αγοράς, δηλαδή τραπεζικό κλάδο, κλάδο τεχνολογιών και 
τηλεπικοινωνιών, κλάδο αεροπλοΐας και αυτοκινητοβιομηχανίας, κλάδο τροφίμων και 
παροχής υπηρεσιών, κλάδο ιατρικής και φαρμακευτικής κτλ.

Το τελευταίο κεφάλαιο (7ο) αφορά τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται τα ευρήματα, οι προτάσεις και τα ζητήματα προς μελλοντική έρευνα.
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1.4 Ευχαριστίες

Θα ήθελα να εκφράοω τις ευχαριστίες μου και την εκτίμησή μου στην κα Μάρω 
Βλαχοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, για την πολύτιμη καθοδήγησή της. Οι 
αξιόλογες συμβουλές της και οι εύστοχες διορθώσεις της συνέβαλαν στην άρτια 
ολοκλήρωση και παρουσίαση της παρούσας εργασίας. Ο μεταδοτικός ενθουσιασμός της και 
η συμπαράστασή της αποτέλεσαν για μένα πηγή ενθάρρυνσης.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κο Αναστάσιο Οικονομίδη, Επίκουρο Καθηγητή, 
για την παραχώρηση αξιόλογου υλικού και τη γενναιόδωρη βοήθειά του. Οι υποδείξεις του 
και η πολύχρονη εμπειρία του στο σχετικό αντικείμενο αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα 
για την ολοκλήρωση της συγγραφής του κειμένου.

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου για τη συμπαράσταση, τις θυσίες τους και τη στήριξη 
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Κεφαλαίο 2

E-Learning

2.1 Τι Ε ΙΝΑΙ E-L EARNING

2.1.1 Εννοιολογικη Προσέγγιση

To e-leaming (electronic ή distance learning) είναι μια πραγματική επανάσταση για την 
εκπαίδευση. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης (alternative training method) που 
δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την 
εβδομάδα (συνήθως μέσω του Internet).

Περικλείει ένα σύνολο από τεχνολογίες, με αποτέλεσμα οι ορισμοί που δίνονται να είναι 
συνήθως περισσότεροι του ενός. Έτσι, πολλοί αναφέρονται στον όρο με τα παρακάτω:

■ "η χρήση των Νέων Τεχνολογιών για την επιτάχυνση της διάχυσης της Γνώσης από 
τον εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους, μέσα σε ένα ευέλικτο περιβάλλον, όπου 
οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν τον τρόπο, τον τόπο, τον χρόνο και την 
ποσότητα της γνώσης που θέλουν να πάρουν" (Disabled),

■ "η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας, κατά κύριο λόγο 
του Διαδικτύου, στη διαδικασία της μάθησης" (Δανηλόπουλος Γ., 2001),

■ "η χρήση των νέων τεχνολογιών της ICT (Η/Υ, δίκτυα και υπερμέσα) στην υπηρεσία 
τόσο της εκπαίδευσης όσο και της κατάρτισης" (Αυγερίου Π.,2001),

■ "το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ύλης, το οποίο είναι σε μορφή πολυμεσική 
(multimedia), δηλαδή, αποτελείται όχι μόνο από κείμενο (text) αλλά από ήχο 
(audio), video και άλλα μέσα αλληλεπίδρασης, ελέγχοντας και αξιολογώντας την 
μελέτη, την απόδοση και το βαθμό αφομοίωσης των γνώσεων των εκπαιδευομένων" 
(Ξυνή, 2003) και πολλά άλλα.

__________________________________________________ 2.1·1·1·Ποιους αφορά το e-learning

Οι λύσεις e-leaming μπορεί να αφορούν:

> εργοδότες του ιδιωτικού τομέα: παρέχοντας πληροφορίες για το τι είναι e-learning, 
πώς θα τους ωφελήσει και πώς θα αναπτυχθεί μια στρατηγική e-leaming που 
συνδέεται με την επιχείρησή τους

> υπαλλήλους: δίνοντας πληροφορίες για τους νέους τρόπους της δια βίου μάθησης 
και της επαγγελματικής ανάπτυξης
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Η δια βίου εκπαίδευση έχει να κάνει με τη δημιουργία ισχυρών δεσμών ανάμεσα 
στην εκπαίδευση στα διαφορετικά στάδια της ζωής, παρά με την θέαση αυτών των 
φάσεων ως ξεκομμένων μεταξύ τους.

> παράγοντες του δημόσιου τομέα: παρέχοντας πληροφορίες για τις επιπτώσεις, την 
κατεύθυνση και την υιοθέτηση του e-leaming και τη σχέση του με την καινοτομία, 
την παραγωγικότητα και τη δια βίου μάθηση

> συνδικάτα: παρουσιάζοντας πληροφορίες για τις καινοτόμες μεθόδους εκμάθησης 
και επαγγελματικής ανάπτυξης στους εργασιακούς χώρους.

Τα οφέλη από μια τέτοια λύση είναι φυσικά πολλά υψηλά ποσοστά δια βίου μάθησης, 
υψηλή παραγωγικότητα, υψηλή καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, αυξανόμενη ισότητα 
(McDonald J., Lynch W., Kearsley G., 1996) (καθώς προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την 
παροχή δικαιωμάτων ισότιμα ανάλογα με την ηλικία, το εισόδημα, το επίπεδο μόρφωσης 
κτλ). Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι μπορούν με τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες 
ηλεκτρονικής κατάρτισης:

• Να μοιράζονται περιεχόμενο, εφαρμογές και ιδέες που έχουν αποκτήσει μέσα από 
το e-leaming με άλλες επιχειρήσεις

• Να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινότητας που καθιστά τη μάθηση 
καθημερινή διαδικασία στην εργασία

• Να επιτύχουν τη δημιουργία e-leaming λύσεων, ακόμη και για υπαλλήλους με 
χαμηλές δεξιότητες

Το κράτος από την πλευρά του μπορεί:

• Να υποστηρίξει την ενσωμάτωση του e-leaming στην παραγωγική διαδικασία και 
να τη συνδυάσει με τη δια βίου μάθηση

• Να υποστηρίξει τη διαδικασία δημιουργίας standards και προγραμμάτων e- 
leaming

• Να βελτιώσει την πρόσβαση των εργαζομένων σε ICTs (Information and 
Communications Technologies), χρησιμοποιώντας ως μέσα πχ την αποκέντρωση, 
την ίση μεταχείριση των μη ευνοημένων ομάδων, τη υποστήριξη της αυτόνομης 
εργασίας κτλ (Wright C., 2000).

2.1.2 E-Learning και E-Business

To e-leaming αποτελεί συστατικό του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-business), οπότε οι 
επιχειρήσεις που είναι αναμιγμένες στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πιθανότερο να 
αναμιχθούν και σε αυτό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πως η σύγχρονη άποψη περί e-business, 
ως υποστήριξης και αυτοματοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών μέσω ICTs 
(Pawlowski J, Adelsberger Η., 2002), δεν αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη τεχνολογία, αλλά 
σε μια διαφορετική επιχειρηματική νοοτροπία, δομή και οργάνωση.

Η αρχιτεκτονική e-business προτείνει την υιοθέτηση μιας κοινής αρχιτεκτονικής για όλα. 
Μόνο αν όλες οι εφαρμογές κατασκευαστούν και στεγαστούν πάνω από μια κοινή 
πλατφόρμα, γίνεται δυνατή η δημιουργία μιας εσωτερικής εταιρικής δομής οικονομικής 
και φιλικής προς τη διακίνηση πληροφοριών. "Η επιχείρηση πρέπει να επανεφεύρει τον 
εαυτό της, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση για όλες τις δραστηριότητές της. Να 
χρησιμοποιήσει δηλαδή μια ενιαία δομή, μια κοινή πλατφόρμα εφαρμογών και έναν 
ομοιόμορφο τρόπο σκέψης για όλες τις εργασίες της" (Επιτήδειος, 2003).
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
*Ραγδαίες εξελίξεις σε 
γνώσεις και κατάρτιση 
*Ανάγκη για just-in-time 
κατάρτιση
* Ανάγκη για εξεύρεση cost- 
effective τρόπων για την 
κάλυψη των εκπαιδευ
τικών αναγκών
*Το χάσμα στις ικανότητες 
και οι δημογραφικές 
αλλαγές απαιτούν νέα 
εκπαιδευτικά μοντέλα
* Απαίτηση για ευέλικτη 
πρόσβαση στη δια βίου 
μάθηση

¥

ΠΑΡΟΧΕΣ:
*Η πρόσβαση στο Ίντερνετ 
γίνεται δεδομένη σε 
εργασία και σπίτι 
Όι εξελίξεις στην ψηφιακή 
τεχνολογία προσφέρουν 
διαδραστικό και πολύ- 
μεσικό περιεχόμενο 
* Αυξανόμενη παραγωγή σε 
e-learning προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότη
τας
*Προκύπτει συμβατότητα 
και επαναχρησιμοποίηση 
e-leaming προϊόντων

A
L e-Commerce/ e-Business

Σχήμα V. Σχέση e-learning και e-business 
Πηγή με προσαρμογή: SRI Consulting & WR Hambrecht +Co, 2000

Ήδη πολλές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει σημαντικά σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά 
συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού [Human Resource Information Systems 
(HRIS)] και σε Enterprise Resource Planning (ERP) συστήματα και έχουν την επιλογή είτε 
να χρησιμοποιήσουν e-leaming δυνατότητες που παρέχονται με αυτά είτε να 
χρησιμοποιήσουν εφαρμογές βασισμένες στο Διαδίκτυο. Δημιουργούν με αυτό τον τρόπο 
ένα πιο συμπαγές σύστημα διοίκησης.

Οι φραγμοί στη χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου από τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δυνατότητά τους να υιοθετήσουν το e-leaming είναι·.
1. έλλειψη πληροφοριών και εκπαίδευσης 2. αβεβαιότητα που περιβάλλει το κόστος και τα 
οφέλη του e-business 3. πρόσβαση και διαθεσιμότητα σε πόρους ηλεκτρονικού εμπορίου 4. 
ανησυχία για θέματα ασφάλειας (The Conference Board of Canada, 2001).

2.1.3. E-Learning και Nea Οικονομία

Η ραγδαία εξάπλωση των νέων τεχνολογιών έχει αδιαμφισβήτητα προκαλέσει σημαντικές 
αλλαγές σε πολλούς κλάδους της οικονομίας και της κοινωνίας. Το τοπίο αλλάζει 
δραματικά δημιουργώντας και στη χώρα μας, αυτό που όλοι σήμερα ονομάζεται "Νέα 
Οικονομία": "Νέα οικονομία ονομάζουμε το σύνολο όσων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων υλοποιούνται, βασισμένες πάνω στην αμφίδρομη ψηφιακή επικοινωνία. 
Γι' αυτό και σχεδόν πάντοτε οι δράσεις αυτές αξιοποιούν (σε διαφορετικές αναλογίες) τα 
χαρακτηριστικά της συσσώρευσης, της εξειδίκευσης και του αυτοματισμού" (Επιτήδειος Γ., 
2001).
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Η εμφάνιση της Νέας Οικονομίας

Παλιά Οικονομία Νέα Οικονομία

Απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων Δια Βίου Εκπαίδευση (Life Long Learning)

Εργαζόμενοι vs Διοίκηση Ομάδες εργασίας

Ασφάλεια Ανάληψη επιχειρηματικών ρίσκων

Μονοπώλιο Ανταγωνισμός/ Συμμαχίες

Εξοπλισμός/ ιδιοκτησία Πνευματική ιδιοκτησία

Εθνικό επίπεδο Παγκόσμιο επίπεδο

Σταθερότητα Ταχύτητα/ αλλαγές

Top-down δομή Κατανεμημένη (distributed) δομή

Πίνακας 1: Η εμφάνιση της Νέας Οικονομίας 
Πηγή με μετατροπή: LearnFrame, 2000

Από αυτές τις οαρωτικές αλλαγές δεν μπορεί να μείνει εκτός η εκπαίδευση. Οι απαιτήσεις 
της "Νέας Οικονομίας" οδηγούν σε απαιτήσεις που στον τομέα της εκπαίδευσης 
εκφράζονται από μια σειρά προδιαγραφών, πχ αυτή να είναι άμεσα διαθέσιμη, πλούσια σε 
περιεχόμενο και βάθος, ανανεώσιμη, πιστοποιήσιμη, συνεχής, μικρού κόστους κτλ.

Στη σύνοδο κορυφής στη Λισσαβόνα το 2000 [σχέδιο δράσης με την ονομασία e-leaming: 
designing tomorrow's education (Τηλεκπαίδευση: σχεδιάζοντας την εκπαίδευση του αύριο)] 
τέθηκε ως γενικός στόχος η Ευρώπη να αναλάβει σημαντικό ρόλο στη "Νέα Οικονομία". Το 
e-leaming υπάγεται πλέον στο πρόγραμμα δράσης e-Europe (Ηλεκτρονική Ευρώπη) 
(European Commission, 2002), που έχει στόχο την πλήρη ένταξη της Ευρώπης στην 
ψηφιακή εποχή. Ανάμεσα σε άλλα, ως στόχος συμπεριλήφθηκε η παροχή της δυνατότητας 
σε κάθε εργαζόμενο να αποκτήσει βασικές γνώσεις πληροφορικής μέσα από προγράμματα 
δια βίου κατάρτισης μέχρι το τέλος του 2003.

Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://europa.eu.int/) το Μάρτιο του 2001 υιοθέτησε το e- 
leaming με την επιδίωξη:

• να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την απόκτηση ψηφιακών γνώσεων

• να βελτιώσει την ικανότητα όλων να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στη μάθηση 
και την εργασία

• να προσαρμόσει τα υπάρχοντα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι ώστε 
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κοινωνίας της πληροφορίας

Ειδικότερη αναφορά για τους εργαζόμενους έγινε μέσω του προγράμματος "Delta" (που 
αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας που σχετίζεται με το εκπαιδευτικό λογισμικό), το 
οποίο μετεξελίχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Τεχνολογίες της Κοινωνίας των 
Πληροφοριών" (1ST- Information Society Technologies) (Ευρωπαϊκή Ένωση, 1999) σε ειδικό 
άξονα που εντάχθηκε στο θέμα "Εκπαίδευση και Κατάρτιση" (Education and Training) με 
τις εξής κατευθύνσεις:

• Το Σχολείο του Αύριο (School of Tomorrow)
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• Ο Διδασκόμενος Πολίτης (The Learning Citizen)

• Δοκιμές και καλύτερη πρακτική όσον αφορά προηγμένες λύσεις για ενδοεπιχειρησιακή 
κατάρτιση σε ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) (Trials and best practice addressing 
advanced solutions for on-the-job in SMEs)

2.1.3.1. Κατάσταση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται το πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Υπουργείο 
Οικονομίας, 2003), που παρέχει αυξημένους για τέτοιο τομέα πόρους (για το 2000-2006 
ανέρχονται στο ποσό του 1 τρις δρχ, με μεγάλη συμμετοχή σε αυτό του τομέα της 
εκπαίδευσης και του e-learning).

Στο δημόσιο τομέα η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών συμβαδίζει και με μια προσπάθεια 
αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, 51.000 
υπάλληλοι παρακολούθησαν προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και άλλοι 9.500 
υπάλληλοι προγράμματα πληροφορικής. Παρόλα αυτά το ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί 
σήμερα να αντεπεξέλθει στις ανάγκες που δημιουργούνται για μια ανοιχτή και 
αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

Οι γενικοί στόχοι που επιδιώκονται στα πλαίσια της πολιτικής προώθησης της εκπαίδευσης 
και απασχόλησης είναι:

• Αύξηση της παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις μέσω ανάπτυξης, χρήσης και 
υποστήριξης προηγμένων εκπαιδευτικών προϊόντων, με στόχο ένα σωστά και σύγχρονα 
εκπαιδευμένο (ή εκπαιδευόμενο με νέες δεξιότητες) προσωπικό.

• Αναπροσαρμογή και επανεκπαίδευση του υποαπασχολούμενου εργατικού δυναμικού 
της χώρας (π.χ. νέοι άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ) για πλήρωση κενών θέσεων (π.χ. έλλειψη 
περίπου 50.000 την επόμενη πενταετία στον ITC κλάδο).

• Δημιουργία έμπειρων στελεχών, οι οποίοι θα έχουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και εμπειρία 
που απέκτησαν μέσα από "εικονικές εμπειρίες σε εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα" 
που πλησιάζουν την πραγματικότητα (virtual περιβάλλοντα).

2.1.4. E-Learning και Δια Βίου Εκπαίδευση

Η γνώση σήμερα είναι ο πολυτιμότερος πόρος της επιχείρησης. Οι ταχύτατες αλλαγές 
απαξιώνουν πολύ γρήγορα τη γνώση του παρελθόντος και δημιουργούν την ανάγκη για 
άμεση και στιγμιαία (just-in-time) γνώση (Fischer S., 1997). Γι' αυτό και έχουν αναπτυχθεί 
συστήματα Διαχείρισης της Γνώσης (Knowledge Management), τα οποία είναι "συστήματα 
που διαχειρίζονται την πληροφορία, διανέμοντας την από αυτούς που γνωρίζουν σε 
αυτούς που πρέπει να γνωρίζουν" (Disabled).

Μέσα σε κάθε επιχείρηση καθημερινά δημιουργείται ή εισάγεται γνώση, η οποία όμως 
πρέπει να διανέμεται και να ενημερώνεται συνεχώς, εξασφαλίζοντας παράλληλα το ίδιο 
επίπεδο αφομοίωσης μεταξύ των εργαζομένων. Είναι μια διαδικασία που αφορά όλο το 
ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και έχει ισχύ όσο διαρκεί η επαγγελματική ζωή του 
εργαζόμενου. Την απλή αυτή έννοια εκφράζει ο όρος "Δια Βίου Μάθηση" (Life Long 
Learning), που, όπως προαναφέρθηκε, έχει να κάνει με τη δημιουργία ισχυρών δεσμών 
ανάμεσα στην εκπαίδευση στα διαφορετικά στάδια της ζωής.

Η ανάγκη διαρκούς κατάρτισης και ενημέρωσης πηγάζει από το γεγονός ότι το σημερινό 
εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα να σνταποκριθεί στην ταχύτητα των
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αλλαγών ποο συντελούνται. Δυστυχώς, ακόμη ανταποκρΐνεται στην προ-ψηφιακή (pre
digital) εποχή. Επίσης είναι άκριτα συνδεδεμένο με τον κοινό χρόνο, τον κοινό τόπο και το 
κοινό επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 
βρίσκονται την ίδια ώρα στο ίδιο σημείο και να έχουν περίπου το ίδιο επίπεδο γνώσεων, 
για να υπάρξουν συνθήκες επιτυχούς μάθησης. Κάτι τέτοιο, βέβαια, μειώνει την ευελιξία 
όσον αφορά το χρόνο, το κόστος και τον αριθμό των καταρτιζόμενων. Την ανάγκη για μια 
πιο ευέλικτη μορφή εκπαίδευσης έρχεται σήμερα να καλύψει το e-learning.

Συμβαίνει όμως και το εξής: η εκπαίδευση ακολουθεί τους δρόμους της ελεύθερης αγοράς. 
Είναι γεγονός ότι είναι αυξανόμενη η συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων, 
σε μια προσπάθεια να διοχετεύονται στην αγορά άτομα με γνώσεις που απορροφούνται 
άμεσα στην παραγωγική διαδικασία (Trondsen, Ε., 2003). Ειδικά η παροχή
"πελατοκεντρικής" μάθησης είναι το κλειδί της επιτυχίας στη νέα μορφή εκπαίδευσης που 
κατά κύριο λόγο σήμερα στηρίζεται και πάλι στις νέες τεχνολογίες δικτύων και 
υπολογιστών.

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να κινείται και η ίδια προς αυτή 
ακριβώς την κατεύθυνση. Το θέμα μάλιστα συζητήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της 
Στοκχόλμης και στη Σουηδία. Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκή 
Ένωση), στοχεύοντας στην καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, 
έχει καταρτίσει το πρόγραμμα "Εκπαίδευση του Αύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση". Βασικοί 
στόχοι του προγράμματος είναι:

α) η άμεση σύνδεση της μαθησιακής διαδικασίας με την αγορά εργασίας, δηλαδή η σύνδεση 
της εκπαίδευσης με την παραγωγή,

β) η ανάπτυξη της δια βίου κατάρτισης και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, κυρίως 
πληροφορικής, στην εκπαίδευση.

Και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) 
(http://www.ekep.gr/EKEP/main.asp) από την ίδρυσή του (2000) ασχολείται με την 
εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση και την "εναρμόνιση του περιεχομένου και των 
κατευθύνσεων της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες 
εργοδοτών και εργαζομένων". Στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων υλοποιείται η 
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού 
Π ροσανατολισμού).

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το Cedefop (European Centre for the Development of Vocational 
Training) (http://www.cedefop.eu.int/) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (European Training Foundation) (http://www.etf.eu.int/) ασχολούνται με την 
επαγγελματική εκπαίδευση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης σε μια συντονισμένη προσέγγιση και χάραξη κοινής στρατηγικής.

2.1.5. E-Learning και Εκπαίδευση Ενηαικων

Τα τελευταία χρόνια η δια βίου εκπαίδευση υλοποιείται μέσω της προσπάθειας για την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οι συνεχείς αλλαγές στον χώρο της απασχόλησης, η κατάργηση 
παραδοσιακών επαγγελμάτων και η εμφάνιση νέων καθιστά απαραίτητο το να μπορούν τα 
άτομα να παρακολουθούν τις αλλαγές που συντελούνται σε όλους τους τομείς με 
ταχύτατους ρυθμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές υπολογίζεται πως ένας 
ενήλικας μέχρι τα 32 του χρόνια θα αλλάξει δουλειά 9 φορές! (The Digital Promise Project, 
2003). Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη προσφορά σε προγράμματα
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εκπαίδευσης και τη συνεχή διεύρυνση των ομάδων εργατικού δυναμικού στις οποίες 
απευθύνονται.
Τα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών έχουν εκσυγχρονιστεί και έχουν συμπεριλάβει 
στις κατευθύνσεις τους την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ειδικά για την Ελλάδα (ΥΠΕΠΘ, 2003) 
ανάμεσα σε άλλα έχει δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφορικής και στην 
απόκτηση δεξιοτήτων-κλειδιών απαραίτητων για την επαγγελματική εξέλιξη. Η δράση 
αυτή υλοποιείται μέσω της Μάθησης από Απόσταση, με σκοπό την πρόσβαση όλων στα 
συστήματα κατάρτισης.
Για την εκπαίδευση ενηλίκων υπάρχουν, όμως, συγκεκριμένες παράμετροι που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη. Όταν ο εκπαιδευόμενος είναι ενήλικος έχει μεγαλύτερη κριτική ικανότητα 
και μπορεί να παρακολουθήσει ανεξάρτητες σπουδές που δεν κατευθύνονται απόλυτα από 
τον εκπαιδευτή (Brookfield, S., 1995). Τα δίκτυα υπολογιστών μπορούν να παρέχουν με 
πολλούς τρόπους αυτή τη μορφή ανεξάρτητης εκπαίδευσης. Η ανεξαρτησία ελευθερώνει 
τον ενήλικο και του δίνει δυνατότητα να ασχοληθεί ταυτόχρονα με άλλες υποχρεώσεις του.

Αλλά και κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να ερευνηθεί ο 
τρόπος με τον οποίο οι ενήλικοι μαθαίνουν και αν αυτός είναι διαφορετικός από εκείνον 
των ανηλίκων. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν πως για τους ενήλικες δεν ισχύει η 
παιδαγωγική, η οποία είναι κατάλληλη για παιδιά, αλλά η λεγάμενη ανδραγωγική1. Άλλοι 
πάλι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την άποψη ότι 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του τρόπου μάθησης ενηλίκων και ανηλίκων. 
Πάντως, η διαμάχη μεταξύ παιδαγωγικού και ανδραγωγικού μοντέλου εκπαίδευσης 
ενηλίκων εξακολουθεί να συνεχίζεται και να προκαλεί διάφορες συζητήσεις 
(Παπασταμάτης, Α., 2003).

2.1.6. E-Learning και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Η αποδοτική διαχείριση του προσωπικού και η ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης 
εκπαιδευτικής πολιτικής της εταιρίας είναι σημαντικό κομμάτι της Διοίκησης Ανθρωπίνων 
Πόρων2. Κάθε επιχείρηση οφείλει να αναπτύξει ένα πρότυπο της εκπαιδευτικής της 
πολιτικής (Ξηροτύρη-Κουφίδου, Σ.,1997).

1 Ως ανδραγωγική (andragogy) ορίζεται "ο τρόπος και η επιστήμη της διδασκαλίας και διευκόλυνσης 
μάθησης στους ενήλικες" (Rutherford, J., 2003)
2 "Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων είναι μια προσπάθεια συστηματικής και μακροχρόνιας 
αντιμετώπισης του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού μιας οργάνωσης, το οποίο αντιμετωπίζεται 
ως 'πόρος' (Ξηροτύρη-Κουφίδου, Σ.,1997)"
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Σχήμα 2: Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής 
Πηγή: Ξηροχύρη-Κουφίδου, Σ.,1997

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, η εκπαιδευτική πολιτική συμπεριλαμβάνεται στη 
γενικότερη διαμόρφωση της στρατηγικής ανταγωνισμού. Η εξωτερική κυβερνητική 
πολιτική επηρεάζει τις αποφάσεις των εταιριών, αφού καθορίζει τις ανάγκες στην αγορά 
εργασίας, ταυτόχρονα όμως με την εσωτερική οργανωσιακή δομή και φιλοσοφία της 
διοίκησης. Η επιχείρηση, αφού προσδιορίσει τις εκπαιδευτικές τις ανάγκες, δηλαδή τις 
οργανωτικές της ανάγκες, το περιεχόμενο των απαραίτητων εργασιών και το είδος των 
προσόντων και ικανοτήτων που υπάρχουν και απαιτούνται, προχωρά στην κατάρτιση ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν αφορούν είτε όλα τα 
επίπεδα της επιχείρησης είτε συγκεκριμένα στελέχη (κατώτερα, μεσαία, ηγετικά).
Με τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας εμφανίστηκαν σήμερα Υπολογιστικά Συστήματα 
Διαχείρισης Προσωπικού (Computerized Personnel Information Systems- CPIS) 
(Corbridge,M., Pilbeam, S., 1998) τα οποία συμπεριλαμβάνουν στο σχεδίασμά τους 
δυνατότητες για ηλεκτρονική εκπαίδευση προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα τέτοιο 
σύστημα μπορούν να αποθηκευτούν εκπαιδευτικές εφαρμογές με κεντρική διαχείριση, 
αρχεία σχετικά με τις ανάγκες και την πρόοδο του κάθε υπαλλήλου ή ομάδων υπαλλήλων, 
καταγραφή του κόστους εκπαίδευσης, σχεδιασμός για μελλοντικές αλλαγές, ανάλογα με τις 
δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί κτλ. Στην ουσία η κάθε επιχείρηση πρέπει να υιοθετήσει 
ένα Learning Requirements Planning (LRP) δηλαδή "μια επίσημη διαδικασία υλοποίησης 
των εκπαιδευτικών αναγκών ολόκληρης της επιχείρησης με τη βοήθεια της τεχνολογίας, 
που θα τη βοηθήσει να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκπαιδευτικές 
της ανάγκες" (Kapp, Κ.Μ., 2001).
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Η χρήση ενός τέτοιου συστήματος μπορεί σαφώς να ικανοποιήσει τις πρωταρχικές ανάγκες 
συμμετοχής ενός υπαλλήλου σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

■ να ενημερώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να προσαρμόζεται ομαλότερα 
στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον (εφόοον είναι νέο στέλεχος)

■ να μένει ενημερωμένος γύρω από τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία ή το 
επιστημονικό του αντικείμενο (συνήθως με φοίτηση σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα)

■ να αναπτύσσει δημιουργική σκέψη

■ να μαθαίνει πώς εκτελείται μια συγκεκριμένη εργασία (on the job training) ή να 
λαμβάνει προκαταρκτική εκπαίδευση για κάποιο αντικείμενο (vestibule training) ή 
να κάνει την πρακτική του εξάσκηση (in-basket training) (συνήθως κατά τις 
εναλλαγές θέσεων εργασίας- job rotation)

■ να λάβει θεωρητική εκπαίδευση σχετικά με προβλήματα που πιθανόν τον 
απασχολήσουν

■ να μαθαίνει να παίρνει σημαντικές αποφάσεις ανάλογα με τη θέση την οποία 
κατέχει στην πυραμίδα της ιεραρχίας (συνήθως με υπόδυση ρόλων-role playing ή 
επιχειρηματικά παίγνια-business games)
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2.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

2.2.1. Τροποι Μεταφοράς Περιεχομένου

Μια εφαρμογή ή στρατηγική e-learning αποτελείται από περιεχόμενο, τεχνολογία και 
υπηρεσίες (The Conference Board of Canada, 2001). Περιεχόμενο είναι τα μαθήματα, το 
πρόγραμμα σπουδών και οι διδακτικές ενότητες (modules). Τεχνολογία είναι η μέθοδος 
που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του περιεχομένου. Οι υπηρεσίες αναφέρονται στη 
συντήρηση, αναβάθμιση του περιεχομένου, τεχνική αναβάθμιση κτλ.

To e-learning χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (Information and 
Communications Technologies- ICTs) για τη μεταφορά περιεχομένου (content) με 
μονόδρομο (one-way) ή αμφίδρομο (two-way) τρόπο:

1. Μονόδρομη ή Ασύγχρονη (one-way/ asynchronous) τεχνολογία: τεχνολογία που 
παρέχει περιεχόμενο με μια κατεύθυνση σε μια στιγμή του χρόνου. Η εκπαίδευση 
δεν παρέχεται και λαμβάνεται κατά την ίδια χρονική στιγμή. Ο εκπαιδευτής μπορεί 
να προετοιμάσει το εκπαιδευτικό υλικό και να το αποθηκεύσει σε κάποιο 
ηλεκτρονικό μέσο. Ο χρήστης μπορεί να πάρει το εκπαιδευτικό υλικό και να 
εκπαιδευτεί μόνος του, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας παράλληλα πλήρη 
δυνατότητα (ασύγχρονης) επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με τους άλλους 
εκπαιδευόμενους ή με τον εκπαιδευτή.

Παρέχεται μέσα από:

• Ευρυζωνική (broadband) τηλεόραση
• Computers
• CD-ROMs
• Οπτικοακουστικά μέσα (audiovisual aids)
• E-mail (messaging)
• Films
• Internet/intranet/extranet δίκτυα
• Video
• Ασύρματες (wireless) technologies
• Digital video disk (DVD)
• Discussion groups
• Bulletin boards κτλ

2. Αμφίδρομη ή Σύγχρονη (two-way/ synchronous) τεχνολογία: τεχνολογία που 
παρέχει περιεχόμενο με δυο ή περισσότερες κατευθύνσεις σε μια στιγμή του χρόνου. 
Ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει στην εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο. 
Δημιουργείται μια "εικονική" αίθουσα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Σε 
περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι πολλοί, απαιτείται χρονικός συντονισμός. Ο 
κάθε χρήστης βρίσκεται στο δικό του χώρο (γραφείο, σπίτι κτλ), αλλά μπορεί μέσω 
τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (πχ Internet, WAN, LAN κτλ) να συμμετέχει σε μια 
"ζωντανή" εικονική αίθουσα διδασκαλίας με παρακολούθηση ηλεκτρονικού 
πίνακα, συμμετοχή σε audio- και video- conferences, σε συζητήσεις με τους άλλους 
εκπαιδευόμενους και τον εκπαιδευτή κτλ.

Παρέχεται μέσα από:

• ICQ/1RC — διαδραστική συνομιλία (interactive conferencing) και chat rooms
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• Virtual classrooms
• Κοινή χρήση εφαρμογών (application sharing)
• Teleconferencing
• Internet/intranet δίκτυα
• Web conferencing
• Ασύρματες (wireless) technologies κτλ

Φυσικά, ο καθένας από τους παραπάνω τρόπους έχει τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα του:

Σύγχρονη:
+ Ζωντανή επικοινωνία 
+ Άμεσες απαντήσεις 
+ Αίσθηση κοινού και αντίκτυπου 
+ Υψηλή διαδραστικότητα

Ασύγχρονη:
+ Αρκετός χρόνος για σκέψη 
+ Ευέλικτη χρήση χρόνου 
+ Υποστήριξη μεγάλων ομάδων

- Ανελαστική χρήση χρόνου
- Κακή επεκτασιμότητα για 

μεγάλες ομάδες

- Μπορεί να είναι αργή και 
δυσκίνητη

- Χαμηλή διαδραστικότητα

Πίνακας 2: Σύγκριση σύγχρονης και ασύγχρονης τεχνολογίας 
Πηγή: Αυγερίου, Π., 2001

Η μάθηση, πάντως, σύγχρονα ή ασύγχρονα, μπορεί να γίνει με εξατομικευμένο ρυθμό (self- 
paced), συνεργατικά (collaborative) (για εξυπηρέτηση κυρίως κοινωνικών στόχων), με ένα ή 
περισσότερα εκπαιδευτικά μέσα (βιβλία, CD-ROMs, ήχο5, εικόνες, video, εφαρμογές 
Computer Based Training κτλ.) (Μετσόβιο Πανεπιστήμιο).

2.2.2. Διεθνή Πρότυπα E-Learning

Η σημασία των προτύπων είναι γνωστή. Κάθε εταιρία προσπαθεί να εδραιώσει τη δική της 
αρχιτεκτονική στην αγορά, με στόχο την υιοθέτησή της από το μέγιστο δυνατό αριθμό 
πελατών. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται μεγάλη προσοχή, ώστε να μην υπάρξει 
μελλοντικός εγκλωβισμός (lock-in) σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο, που μακροπρόθεσμα θα 
οδηγήσει σε αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Συνήθως, το καλύτερο κριτήριο 
αξιολόγησης είναι η μέχρι σήμερα συμπεριφορά της εταιρείας και η εφαρμογή της 
αρχιτεκτονικής της στην ευρύτερη αγορά.

Τα πλέον γνωστά ανοιχτά πρότυπα για πλατφόρμες e-leaming είναι τα παρακάτω (Fallon 
C., Brown S., 2003, Teleteaching):
IMS (http://www.imsproiect.org)· H IMS (Instructional Management System) είναι μία 
διεθνής κοινοπραξία με μέλη από εκπαιδευτικές, επιχειρησιακές και κυβερνητικές 
οργανώσεις που αναπτύσσουν μια σειρά από πρότυπα για κατανεμημένη, ανοιχτή 
εκπαιδευτική διαδικασία και αντικείμενα. Σκοπός της είναι να καθορίσει τεχνικές 
προδιαγραφές για τη συνεργασία εφαρμογών και υπηρεσιών στη κατανεμημένη μάθηση 
και να υποστηρίξει την υιοθέτηση των προδιαγραφών από προϊόντα και υπηρεσίες 
παγκοσμίως. Αναπτύσσει επίσης προδιαγραφές για συστήματα ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης, οι οποίες βασίζονται στην XML (extensive Markup Language).
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AICC (http:/ /www.aicc.org). H AICC είναι μία διεθνής ένωση για την εκπαίδευση. 
Αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για τη βιομηχανία της αεροπλοΐας για την ανάπτυξη 
παράδοση και αξιολόγηση CBT προγραμμάτων. Η πλατφόρμα της είναι ταυτόχρονα 
οδηγός και πρότυπο και είναι η πλέον διαδεδομένη, με τεχνικές προδιαγραφές για 
ανταλλαγή μαθημάτων και παρακολούθηση της απόδοσης.

SCORM (http://www.adlnet.org). To SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 
αναπτύχθηκε από την ομάδα ADL (Advanced Distributed Learning), πρωτοβουλία του 
υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αμερικής (Department of Defence). Η ADL είναι μία 
προσπάθεια από την κυβέρνηση, τη βιομηχανία και το ακαδημαϊκό περιβάλλον της 
Αμερικής να στοιχειοθετήσουν ένα κατανεμημένο μαθησιακό περιβάλλον που να επιτρέπει 
τη συνεργασία μαθησιακών εργαλείων και υλικών. Σκοπός, δηλαδή, είναι να συνενώσει τα 
υπόλοιπα πρότυπα. Αυτή τη στιγμή αποτελεί το πιο δημοφιλές πρότυπο. Βασίζεται κι αυτό 
στην XML.

IEEE LTSC (http://ltsc.iee.org/) Η LTCS (Learning Technology Standards Committee) 
δημιουργήθηκε από την IEEE Computer Society Standards, για να αναπτύξει τεχνικά 
πρότυπα, πρακτικές και οδηγίες για την εκπαιδευτική τεχνολογία. Η LTSC συνεργάζεται 
επίσημα και ανεπίσημα με άλλες οργανώσεις που αναπτύσσουν προδιαγραφές και πρότυπα 
για παρόμοιους σκοπούς.

Τ.120 & Η.323 (www.itu.int/home/): Είναι μια σειρά από πρότυπα του IT-U (International 
Telecommunication - Union) που δημιουργήθηκαν για επικοινωνίες πραγματικού χρόνου 
μεταξύ πολλών σημείων. Το Η.323 είναι ένα πρότυπο για φωνή και βίντεο μέσω IP, δηλαδή 
για διαδίκτυο αλλά και για επιχειρησιακά δίκτυα (intranets). Έχει γίνει επίσης αποδεκτό 
από το IMTC (Instructional Teleconferencing Multimedia Consortium) που έχει 150 μέλη 
από ενδιαφερόμενες εταιρείες του κλάδου.

2.2.3. Κατηγοριοποιηςη Εφαρμογων/Εργααειων/Μεςων

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κατηγοριοποιηθεί το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε 
περιπτώσεις εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών (OLTCL, 1996). Κυρίως χωρίζονται σε ομάδες 
ανάλογα με τη λειτουργία τους. Ενδεικτικά αναφέρονται:

S Διαδραστικά πολυμέσα

Ο όρος Πολυμέσα αφορά "το συνδυασμό σε μια παραγωγή: κειμένου, ήχου, εικόνας 
(ακίνητης και κινητής) και βίντεο διανθισμένων με ισχυρή δόση διαλογικότητας με το 
χρήστη" (Ομάδα Εργαστηρίου Πολυμέσων, 1996). Συνήθως παρέχονται με τη μορφή CDs, 
αλλά τώρα τελευταία παρατηρείται και έκρηξή τους στο Internet. Η κατανόηση του 
περιεχομένου των πολυμεσικών εφαρμογών γίνεται πιο εύκολα, αφού οι πληροφορίες είναι 
κωδικοποιημένες με διάφορους και συνήθως περισσότερους του ενός τρόπους (πχ κείμενο 
και εικόνα ή ήχος μαζί κτλ).

S Internet

Παρά το γεγονός ότι το Internet (ή αλλιώς www-world wide web) αποτελεί αμφιλεγόμενο 
θέμα, είναι σαφώς ανεξάντλητη πηγή γνώσης. Παρέχει πληθώρα ευκαιριών μάθησης για 
όσους επιθυμούν να καταρτιστούν άμεοα σε κάποιο θέμα είτε αυτόνομα είτε συμμετέχοντας 
σε μια κοινότητα (community), μέσα από μια διαδικασία ενεργούς παρουσίας στη 
διαχείριση και επεξεργασία των πληροφοριών. Εδώ μπορούν να ενταχθούν όλων των ειδών 
τα δίκτυα (intranets, extranets, WANs, LANs κτλ).
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό εργαλείο του Internet είναι το υπερκείμενο (hypertext). 
Το υπερκείμενο είναι ένα μέσο, μέσω του οποίου μπορεί να γίνει σύνδεση ηλεκτρονικών 
πληροφοριών ή ακόμη και λογισμικού. Εξυπηρετεί στη μη γραμμική παρουσίαση 
πληροφοριών, κατά την οποία δημιουργούνται εννοιολογικές δομές βασισμένες στο 
περιεχόμενο.

Ζ Εφαρμογές

Αφορούν όλα τα είδη του λογισμικού που μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε 
εξειδικευμένη εκπαιδευτική εφαρμογή ή μπορεί να είναι απλοί επεξεργαστές κειμένου, 
βάσεις δεδομένων, λογιστικά φύλλα, προγράμματα γραφικών. Μπορεί να λαμβάνουν 
μέρος άμεσα στη διαδικασία μάθησης ή απλά να βοηθούν στην εύκολη διεκπεραίωση 
μεγάλου όγκου εργασίας. Η χρήση τους ποικίλλει και μπορεί να υποστηρίξει αρκετές 
δημιουργικές δραστηριότητες.

S Πρακτικές ασκήσεις
Οι πρακτικές ασκήσεις (ακριβής όρος στην αγγλική: drill and practice) αφορά λογισμικό 
που βασίζεται στη λογική Ερεθίσματος- Αντίδρασης [Stimulus- Response (S-R)] 
(Πιπερόπουλος, Γ., 1999), που ολοκληρώνονται συνήθως μέσα από μια συγκεκριμένη 
ακολουθία βημάτων και καθοδήγησης (απαιτούνται συνήθως μικρές και γρήγορες 
απαντήσεις). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και βαθμό δυσκολίας των 
ασκήσεων, ενώ αυτού του είδους η μάθηοη συνοδεύεται από επανατροφοδότηση, θετική και 
αρνητική, και πολλές φορές χρειάζεται επίβλεψη.

S Μοντελοποίηση και εικονική πραγματικότητα

Η μοντελοποίηση (modelling) αφορά λογισμικό που είτε επιτρέπει έπους χρήστες να 
δημιουργήσουν τα δικά τους μοντέλα (δημιουργική μάθηση) είτε αναπαριστούν τα ίδια 
κάποια μοντέλα, γνωστά και ως μοντέλα προσομοίωσης (διερευνητική μάθηση) 
(Ζωγόπουλος, Ε., 2000). Η εικονική πραγματικότητα (virtual reality) ως τεχνολογία 
βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, τα έμπειρα συστήματα και στα γραφικά.

Τα παραπάνω περικλείονται στην ευρύτερη έννοια ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης 
(LMS3- Learning Management Systems και LCMS4- Learning Content Management 
Systems). Τα συστήματα αυτά, συνήθως, παρέχουν πληροφόρηση και ευκαιρίες μάθησης 
ανά εκπαιδευτική ενότητα (π.χ. σεμινάρια, on-line courses κτλ) και μπορούν να 
αγοραστούν από εξωτερικούς προμηθευτές ή να σχεδιαστούν εντός της επιχείρησης. 
Επιτρέπουν το σχεδίασμά της εκπαίδευσης, την καταγραφή των εκπαιδευομένων και την 
επικοινωνία μεταξύ τους. Είναι πραγματικά σημαντικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις που 
θέλουν να καταγράψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, να προγραμματίσουν τις

3 "LMS είναι λογισμικό που αυτοματοποιεί τη διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήματος και ελέγχει 
την παροχή μάθησης. Δομείται γύρω από το μάθημα και όχι το περιεχόμενο και περιέχει βάση 
δεδομένων. Καταγράφει τους χρήστες, τα μαθήματα, τα δεδομένα που αφορούν τους χρήστες και 
μπορεί να παράγει αναφορές για τη διοίκηση" (Watson Wyatt, 2003).
4"LCMS είναι λογισμικό για τη δημιουργία, διαχείριση, διατήρηση, παροχή και παρακολούθηση 
web-based περιεχομένου. Παρέχει επίσης δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και συγχώνευσης του 
περιεχομένου, ασύγχρονης συνεργασίας, αξιολόγησης και πιστοποίησης κτλ. Διαχειρίζεται τους 
καταλόγους των μαθημάτων και τα προφίλ των χρηστών, ενώ μπορεί να παρέχει και δυναμική 
παρουσίαση του περιεχομένου" (Watson Wyatt, 2003).
Πρέπει να σημειωθεί πως το LMS και το LCMS θεωρούνται δυο διαφορετικά πράγματα, περιέχουν 
όμως στοιχεία που αλληλοσυμπληρώνουν το ένα το άλλο.
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εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες και να παρακολουθήσουν το επίπεδο των γνώσεων των 
εργαζομένων τους.

2.2.4. Κατηγορίες E-Learning

To e-learning μπορεί να κατηγοριοποιείται με διάφορους τρόπους. Στη βιβλιογραφία 
μπορεί κανείς να συναντήσει πολλούς όρους που αφορούν και την κατάρτιση, οι οποίοι 
πιθανόν εμπεριέχουν ο ένας τον άλλο: CBT, WBT, ILT, VC, E-Training, IT Training, Soft 
Skills Training, CAI, CMI, CAE, CSLA, MBT, TBT, IBT κτλ.

Σχήμα 3: Βασική κατηγοριοποίηση του e-learning 
Πηγή: Teleteaching

TBT-Technology Based Training

To TBT αποτελεί την ευρύτερη έννοια που περιλαμβάνει την κατάρτιση με χρήση 
οποιοσδήποτε μορφής τεχνολογίας.

CBT- Computer Based Training

To CBT είναι ο προάγγελος του e-learning και περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογίες που 
αφορούν την εκπαίδευση με τη χρήση πολυμέσων (multimedia). Έχει απλοϊκή μορφή, 
περιεχόμενο και επικοινωνία και αφορά κατά κύριο λόγο αυτο-εκπαίδευση (self - paced).

Το μέσο που χρησιμοποιείται είναι κυρίως το CD-ROM, μέσω του οποίου ο εκπαιδευόμενος 
μπορεί να παρακολουθήσει μια σειρά μαθημάτων, κυρίως με ασκήσεις και τυποποιημένες 
ερωτήσεις, μέσα από τον προσωπικό του υπολογιστή (PC).
Συνήθως, μέσα από το CBT παρέχεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να έχει 
αλληλεπίδραση με το μέσο, αλλά το περιβάλλον στο οποίο μαθαίνει μπορεί να είναι 
απομονωμένο και να μην παρέχει βοήθεια σε απορίες. To CBT χρησιμοποιήθηκε πολύ στο 
παρελθόν διαδραματίζοντας κυρίως ρόλο εγχειριδίου.

MBT-Multimedia Based Training

Αφορά το γενικότερο όρο του CBT, με τη διαφορά ότι παρέχει και διαδραστικότητα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία μέσω video, audio, και animation.
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WBT- Web Based Training

Αλλιώς μπορεί να το συναντήσουμε και ως on-line Training. To WBT αποτελεί την 
επέκταση του CBT. Με την εμφάνιση του web παρουσιάστηκαν τεχνολογίες streaming που 
επιτρέπουν τη διαρκή ροή πληροφοριών (εικόνες, ήχος, video, κείμενο) και εκπαιδευτικών 
ενοτήτων προς τον εκπαιδευόμενο μέσω δικτύων (Internet, intranet, extranet κτλ). Στις 
περισσότερες περιπτώσεις παρέχεται πολύ μεγαλύτερο πλήθος ασκήσεων και 
τυποποιημένων απαντήσεων (Μπουντουρίδης Μ., Παναγιωτόπουλος Ν., 2000).

_________________________IBT-Internet Based Training

To IBT αφορά την κατάρτιση που παρέχεται με χρήση του TCP/IP πρωτοκόλλου (Internet) 
αλλά όχι απαραίτητα μέσω του HTTP (World Wide Web). Μπορεί να αφορά ειδικές 
εφαρμογές και πρωτόκολλα.
^________________________________________________ ______ VC - Virtual Classroom

Αφορά κυρίως το distance learning, όπου ο εκπαιδευόμενος απέχει από τον εκπαιδευτή. Τα 
virtual classrooms επιτρέπουν τη διεξαγωγή ολόκληρου μαθήματος σε πραγματικό χρόνο, 
με τους εκπαιδευόμενους να είναι σε πολύ μακρινή απόσταση από την φυσική αίθουσα 
διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτής παραδίδει κανονικά την ύλη, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία 
του (π.χ. ασπροπίνακας, Powerpoint κλπ), ενώ οι πληροφορίες μεταφέρονται στον 
εκπαιδευόμενο σε πραγματικό χρόνο. Στην ουσία η αίθουσα μετατρέπεται σε μικρό studio, 
όπου μια κάμερα καταγράφει την εκπαίδευση και ένα ειδικό λογισμικό αναλαμβάνει να 
συνθέσει όλα τα στοιχεία της εκπαίδευσης (video, οθόνη εκπαιδευτή, σημειώσεις, ασκήσεις 
κ.τ.λ.) και να τα αποστείλει μέσω Internet ή μέσα από άλλες συνδέσεις στους χρήστες. Στην 
περίπτωση αυτή, βέβαια, απαιτείται μεγάλο bandwidth (εύρος ζώνης), γιατί ο όγκος των 
πληροφοριών που ρέει από την αίθουσα προς τον εκπαιδευόμενο είναι μεγάλος.

ILT - Instructor Led Training

To ILT (ή αλλιώς C-leaming -Classroom) επιτρέπει την επικοινωνία εκπαιδευόμενου με 
εκπαιδευτή, πολλές φορές όμως όχι σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ο 
εκπαιδευόμενος μπορεί να πάρει μια εκπαιδευηκή ενότητα μέσα από CBT ή WBT, να 
υποβάλλει τις ερωτήσεις του στον εκπαιδευτή μέσω e-mail η μέσω ενός discussion board και 
να λάβει τις απαντήσεις του σε κάποια άλλη χρονική στιγμή.

To ILT δίνει το πλεονέκτημα της περιοδικής τηλεκαθοδήγησης από τον εκπαιδευτή και της 
ελεύθερης έκφρασης τυχόν αποριών πάνω σε μια ενότητα πέρα από τις τυποποιημένες 
ερωταπαντήσεις μιας ενότητας με τη μορφή CBT ή WBT.

ΕΤ- E-Training

Το Ε - Training (Ηλεκτρονική Επαγγελματική Εκπαίδευση) είναι μέρος του e-leaming που 
αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε αντιπαράθεση με το e-leaming που αφορά ΑΕΙ, 
σχολεία κτλ.

IT Training

To IT (Information Technologies) Training, αφορά την εκπαίδευση σε ITC τεχνολογίες με 
χρήση hardware, software, δικτύων κτλ.
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Soft Skills Training

To Soft Skills Training, αφορά εκπαίδεοση κυρίως επαγγελματικού χαρακτήρα που δεν 
έχουν σχέση με IT Training, δηλαδή σε περιοχές όπως: διοίκηση, πωλήσεις, ανθρώπινο 
δυναμικό, υπηρεσίες, λογιστικά, οικονομικά κτλ.

CAI - Computer Assisted Instruction

Η καθοδήγηση εκπαιδευομένων με τη βοήθεια υπολογιστή (Computer Assisted Instruction) 
θεωρεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως μια αυτόνομη εκπαιδευτική μηχανή για την 
παρουσίαση συγκεκριμένων διδακτικών μαθημάτων, με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων 
παιδαγωγικών στόχων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα drill and practice, τα tutorial, 
games, προβλήματα κτλ. και ό,τι έχει να κάνει με καθοδήγηση, testing και 
επανατροφοδότηση.

CMI - Computer Managed Instruction

Η διαχείριση διδασκαλίας από τον υπολογιστή (Computer Managed Instruction) βασίζεται 
στις δυνατότητες αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
για την οργάνωση της καθοδηγούμενης μάθησης και την παρακολούθηση της εργασίας και 
της προόδου του εκπαιδευόμενου. Συνήθως αφορά το πρόγραμμα λογισμικού (software) 
που δεν χρησιμοποιείται για την παρουσίαση πληροφοριών στον εκπαιδευόμενο, αλλά που 
απαντά αυτόματα στις απορίες του μαθητή.

CAE-Computer-Administrated Evaluation

Στην περίπτωση αυτή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται μόνο για testing και 
για την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

CSLA- Computer Supported Learning Activities

Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της διδασκαλίας και μόνο, πχ 
παρουσιάσεις με γραφικά, computerized overheads κτλ. Δεν υποστηρίζεται καθοδήγηση, 
testing κτλ.

EPSS-Electronic Performance Support Systems

Είναι γνωστά και ως "Help Systems" ή "just-in-time information" και απαντώνται με τη 
μορφή ηλεκτρονικών εγχειριδίων (electronic manuals). Μπορεί να έχουν απλή κειμενική 
μορφή (text-only), όπως το γνωστό "Help" στα περισσότερα λογισμικά πακέτα, ή να 
αφορούν μια on-line υποστήριξη πολύπλοκης μορφής, που περιλαμβάνει ήχο, animated 
simulations, full-motion video κτλ. Σε οποιαδήποτε μορφή τους αποτελούν ευκολόχρηστα, 
task-oriented εργαλεία για την εκτέλεση των εργασιών του εκπαιδευόμενου. Συνήθως ο 
χρήστης χρειάζεται να εφαρμόσει την παρουσιαζόμενη γνώση, παρά απλά να τη μάθει.
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Κεφαλαίο 3

Υλοποίηση toy E-Learning

3.1 Κατηγορίες

Οι τεχνολογίες τοο e-learning και οι μέθοδοι ποο χρησιμοποιούνται έχοον εξελιχθεί στην 
πορεία τοο χρόνου με ραγδαίους ρυθμούς, παρέχοντας απεριόριστες δυνατότητες για όσους 
θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν.
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Σχήμα 4: Εξέλιξη των τεχνολογιών στον τομέα τοο e-learning 
Πηγή: Barron, Τ., 2002

Κάθε φορά ποο μια επιχείρηση επιλέγει μια λύση θέτει κάποια ερωτήματα:

1. Είναι δυνατόν όλες οι τεχνολογίες και υπηρεσίες να συνυπάρξουν σε ένα ενοποιημένο 
περιβάλλον; Ποιος θα είναι ο ρόλος τους και πώς θα δομηθούν;
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2. Πώς θα γίνεται πρόσβαση στο περιεχόμενο; Ποιος τρόπος ασύγχρονης ή σύγχρονης 
μεταφοράς περιεχομένου θα χρησιμοποιηθεί και για ποιον τύπο χρήστη; Πώς θα 
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη πλευρά του εκπαιδευόμενου;

3. Ποιος θα είναι ο βαθμός διαδραστικότητας του κάθε αντικειμένου;

4. Πώς θα δομηθεί ολόκληρο το εκπαιδευτικό περιβάλλον, ώστε να συνδυαστούν τα 
διάφορα στοιχεία; Πώς θα γίνεται η διαχείριση; Ποιοι θα είναι οι περιορισμοί του 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος;

Ανάλογα με τις ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες:

3.1.1. Ασύγχρονη

3.1.1.1.Audiovisual aids- Οπτικοακουστικά μέσα

Με τον όρο οπτικοακουστικά μέσα γίνεται αναφορά σε data-, overhead-, slide- και video
projectors, visual presenters, projection screens, ηχητικά συστήματα, cd players, 
κασετόφωνα κτλ.

Τα απλά οπτικοακουστικά μέσα βοήθησαν πολύ στη βελτίωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Έρευνες έχουν αποδείξει πως η χρήση οπτικοακουστικών μέσων βελτιώνει την 
επικοινωνιακή διαδικασία, καθώς οι πληροφορίες απεικονίζονται και οπτικοποιούνται με 
κατανοητή μορφή και παραμένουν στη μνήμη περισσότερο σε σχέση με άλλες διδακτικές 
μεθόδους5.

Σήμερα ο όρος συμπεριλαμβάνει ολόκληρο τον τεχνολογικό εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση.

3.1.1.2.Video/audio tapes

Αφορά τη γνωστή τεχνολογία. Μπορεί να είναι απλές μαγνητικές ταινίες [οι κλασικές 
(βίντεο-) κασέτες] ή video/audio- disks (laser disks), στα οποία καταγράφονται 
εκπαιδευτικά film για αναπαραγωγή σε οθόνη ακόμη και υπολογιστή. Τα interactive laser- 
videodisks (IVD) αφορούν συνήθως τη διάδραση με μια βίντεο-οθόνη είτε μέσω 
πληκτρολογίου είτε μέσω touch-screen. Τα μέσα αυτά μπορούν να αντιγραφούν εύκολα.

3.1.1.3.Institutional Television (ITV)

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 
"είναι η εφαρμογή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων με στόχο την 
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Εκπαίδευση και ευρύτερα την 
επιμόρφωση και τη δια βίου μάθηση. Έχει αναδειχθεί διεθνώς σε προνομιακό μηχανισμό 
διάχυσης της γνώσης μέσω προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκπομπών 
γενικής παιδείας και πληροφόρησης" (ERTonline). Οι εκπομπές της είναι μια εναλλακτική, 
οπτικοακουστική, εκπαιδευτική πρόταση για εκπαιδευόμενους όλων των βαθμιδών.

5 Έρευνες δείχνουν ότι αφομοιώνουμε το 20% όσων βλέπουμε, το 40% όσων βλέπουμε και ακούμε, το 
70% όσων βλέπουμε, ακούμε και δημιουργούμε Cones. ]., 1998).
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3.1.1.4. Multimedia6 CD ROMs / DVDs

Τα CD (compact disk) και τα DVD (digital video disk ή digital versatile disk) είναι τα 
γνωστά οπτικά μέσα αποθήκευσης. Θεωρούνται πολύ καλά μέσα αποθήκευσης μεγάλου 
όγκου δεδομένων, οχετικών με εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ψυχαγωγικά θέματα. Είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνολογίας των πολυμέσων και ενδείκνυνται για multimedia 
lecture presentations.

Ένα μέσο CD προσφέρει χωρητικότητα 700ΜΒ ή 80min VHS video. Τα CDs χωρίζονται σε 
διάφορες κατηγορίες, όπως CD-R, CD-RW, CD-I (Interactive) για υψηλή ποιότητα ήχου και 
εξειδικευμένες CD-based presentations, photo CD, για καταγραφή εικόνων και 
φωτογραφιών κτλ.

Τα DVD από την άλλη είναι οι απόγονοι των CDs και προσφέρουν χωρητικότητες από 
4,7GB ως 17GB με μεγάλους ρυθμούς μεταφοράς. Μπορεί να αποθηκεύσουν ψηφιακό ήχο 
διάρκειας 2,5 ωρών και 4,5 ώρες κινούμενης εικόνας, ήχου κτλ (Ζωγόποολος Ε., 2000). 
Σήμερα τείνουν να αντικαταστήσουν τα audio CDs, τις videotapes και σταδιακά τα video 
game cartridges. Υποστηρίζονται ευρέως από πολλές εταιρίες ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
από εταιρίες παραγωγής hardware, από κινηματογραφικά και μουσικά studios κτλ. Και 
αυτά αντιγράφονται εύκολα.

3.1.1.5.E-mail (messaging)

To e-mail χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή μηνυμάτων ή πληροφοριών μεταξύ των 
χρηστών σε μη πραγματικό χρόνο. Οι χρηστές επικοινωνούν με τη βοήθεια ηλεκτρονικών 
διευθύνσεων μέσω ειδικού λογισμικού και φυσικά του Internet ή κάποιου άλλου δικτύου.

3.1.1.6.Bulletin boards/ Newsgroups/ Fora/ Discussion groups

Αφορούν συνδιασκέψεις χρηστών που καλύπτουν μεγάλη θεματολογία.

Τα BBS (Bulletin Board Systems) δίνουν τη δυνατότητα καταχώρησης και ανάγνωσης 
μηνυμάτων, όπως συμβαίνει με τις αγγελίες σε εφημερίδες και περιοδικά, όπου υπάρχει 
ταξινόμηση κατά θέμα. Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει τα μηνύματα που τον ενδιαφέρουν, 
να απαντήσει σε όποια από αυτά επιθυμεί, ενώ τα δικά του θα δημοσιευθούν στην ίδια 
περιοχή, για να μπορούν να τα βλέπουν οι άλλοι αναγνώστες. Μπορεί μάλιστα να γίνει 
χωρισμός σε διάφορες ανεξάρτητες περιοχές, ώστε σε κάθε περιοχή να εργάζονται μαζί 
κάποια άτομα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται μικρές ομάδες εργασίας. Οι περιοχές 
μπορούν να ταξινομηθούν με βάση το θέμα συζήτησης ή εργασίας που γίνεται μέσα σε 
αυτές. Γνωστή μορφή των BBS χρησιμοποιείται στην περίπτωση, όπου ειδικοί απαντούν σε 
απορίες χρηστών δίνοντας τεχνικές οδηγίες, συνήθως μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην κατηγορία ομαδικής συζήτησης ανήκουν και οι ομάδες ειδήσεων (newsgroups). 
Μοιάζουν πολύ με τις λίστες συζητήσεων (discussion groups) του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Στα newsgroups δίνεται περισσότερη έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα 
συζήτησης και η επικοινωνία εξελίσσεται αυστηρά με βάση αυτό. Αντίθετα, σε μια λίστα 
συζητήσεων με πολλούς συνδρομητές μπορούν να συζητηθούν πολλές ιδέες και θέματα, 
ανεξάρτητα από τον τίτλο της λίστας που μπορεί και να μην ενδιαφέρουν όλους τους 
χρήστες.

Οι δυο πιο γνωστές περιπτώσεις είναι το USENET (Users' Network) και το LISTSERV.

6 Τα πολυμέσα μπορούν να χρησιμοποψθούν σε πληθώρα εφαρμογών είτε απλών είτε διαλογικών 
(interactive) είτε με τη χρήση υπερμέσων (hypermedia) (Μαμούκαρης, Κ., 1999).
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To USENET (κυρίως για UNIX) είναι μια συνάθροιση χιλιάδων τοπικά οργανωμένων 
newsgroups, που καλύπτουν τεράστια θεματολογία και μπορεί να αφορούν είτε 
μεμονωμένες ομάδες είτε όλους τους χρήστες του διαδικτύου. Μοιάζει με ηλεκτρονικό 
περιοδικό μεγάλου όγκου, όπου όλοι μπορεί να συμμετέχουν, ανεξάρτητα από επίπεδο 
μόρφωσης. Η υπηρεσία αυτή μοιάζει με τις επιστολές των αναγνωστών που δημοσιεύονται 
στον τύπο. Κάθε newsgroup επιλέγει ένα συγκεκριμένο θέμα για συζήτηση και μπορεί να 
στείλει ένα άρθρο σε όποια ομάδα ειδήσεων επιθυμεί. Τα άρθρα μπορούν να συνοδεύουν 
σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις κτλ. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 20.000 διαφορετικές 
ομάδες θεμάτων.

To LISTSERV επίσης παρέχει discussion fora σε ποικιλία θεμάτων χωρισμένων κατά τίτλο ή 
περιοχή ενδιαφερόντων. Ο χρήστης μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε όποιο θέμα τον 
ενδιαφέρει και από τη στιγμή εκείνη και μετά θα λαμβάνει όλα τα μηνύματα που στέλνουν 
οι άλλοι χρήστες για αυτό το θέμα. Αντίστοιχα και αυτός μπορεί να στείλει μήνυμα στην 
ομάδα του, το οποίο θα μεταδοθεί ταυτόχρονα σε όλα τα μέλη. Χρησιμοποιούνται κυρίως 
οι τεχνολογίες push και multicasting.

Τα συστήματα BBS χρησιμοποιούνται για ασύγχρονη επικοινωνία, παράλληλα με τις λίστες 
ομαδικών συζητήσεων (mailing lists) και τα newsgroups (ομάδες ειδήσεων και 
συζητήσεων). Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται για ασύγχρονες ομαδικές συζητήσεις 
και έχουν λιγότερους χρήστες από τα newsgroups.

3.1.1.7.Reading/ Mailing lists

Αφορούν τη μαζική εφαρμογή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τη μορφή ηλεκτρονικής 
συνδρομής σε ταχυδρομικούς καταλόγους (σαν πίνακας ανακοινώσεων) και υλοποιούνται 
από ομάδες χρηστών με ειδικά ενδιαφέροντα, πχ τεχνικά, επιστημονικά, κοινωνικά κτλ. Ο 
χρήστης προεπιλέγει από ηλεκτρονικούς καταλόγους θέματα που τον ενδιαφέρουν και 
γίνεται συνδρομητής στέλνοντας κατάλληλο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Πολλές mailing lists απλά επαναδρομολογούν μηνύματα στους αποστολείς των αρχικών 
μηνυμάτων. Άλλες φιλτράρονται είτε από τους ίδιους τους ανθρώπους είτε από ειδικά 
προγράμματα. Έτσι οι λίστες διακρίνονται σε "ελεγχόμενες" (moderated) και σε "μη 
ελεγχόμενες" (unmoderated). Στις ελεγχόμενες λίστες ορισμένα μηνύματα που φτάνουν 
λογοκρίνονται και δε δημοσιεύονται, ενώ υπάρχει επιλογή και ως προς το είδος των μελών.

3.1.2. Σύγχρονη

3.1.2.1.Computer Conferencing (CC ή Electronic Conferencing)

Η τηλεδιάσκεψη είναι ομαδική επικοινωνία ατόμων, όπου το μέσο επικοινωνίας είναι οι 
υπολογιστές. Συνήθως αναφέρεται γενικά σε συστήματα αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας 
(interaction), που επιτρέπουν σε πολυάριθμους χρήστες να συνδεθούν μέσω ενός δικτύου, 
να στείλουν e-mail μηνύματα σε συγκεκριμένες διευθύνσεις και να παραλάβουν αντίστοιχα 
από άλλους χρήστες. Προσομοιάζει μια διαρκή συζήτηση, όπου οι συμμετέχοντες 
εισέρχονται ή εξέρχονται, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους ή το διαθέσιμο χρόνο τους.

___________________________________________________________ 3.1.2.2.Dataconferencing

Η συνδιάσκεψη δεδομένων (dataconferencing) επιτρέπει σε πλήθος ατόμων που βρίσκονται 
σε απομακρυσμένα μεταξύ τους σημεία να δουλεύουν καν να τροποποιούν το ίδιο αρχείο 
δεδομένων ή να επεξεργάζονται τα ίδια δεδομένα ταυτόχρονα (πχ έγγραφα επεξεργασίας 
κειμένου, λογιστικά φύλλα, γραφικά κτλ).
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_________________________3.1.2.3.Teleconferencing

Είναι ξενικός όρος που αναφέρεται στη δυνατότητα "μιας ομάδας ανθρώπων να 
επικοινωνούν όλοι μαζί ταυτόχρονα μέσω τηλεφώνου ή λογισμικού ομαδικής επικοινωνίας 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο." (Laudon, Κ., Laudon,)., 2000)

__________________________________________ 3.1.2.4,Audio/Video Conferencing

Αφορά τη συνδιάλεξη με άλλα άτομα που δε βρίσκονται στο ίδιο μέρος με τη χρήση audio/ 
video τεχνολογιών, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να βλέπουν ο ένας τον άλλο σε οθόνη. 
Αν ο υπολογιστής υποστηρίζει ήχο (πχ. κάρτα ήχου, μικρόφωνο, ηχεία κτλ) μπορεί κάποιος 
να μιλήσει σε πραγματικό χρόνο. Η εικόνα video μπορεί να μεταδοθεί με υπηρεσίες 
διανομής multicast (πολλαπλή μετάδοση). Υπάρχουν ακόμη και υπηρεσίες μετάδοσης video 
σε πραγματικό χρόνο (streaming). Επίσης ανάλογα με το πλήθος των συμμετεχόντων το 
videoconferencing κατηγοριοποιείται σε small room videoconferencing, classroom 
videoconferencing, desktop videoconferencing κτλ (Touchstone, A., Anderson, E., 2003).

3.1.2.5.Διαδραστική συνομιλία (Interactive Conferencing)/ On-line chatting

Στην υπηρεσία αυτή οι χρήστες μπορούν να συνδιαλεχθούν μέσω του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή με σύγχρονη (real-time) text-based ή πολυμεσική επικοινωνία μέσω 
τηλεπικοινωνιακού καναλιού. Είναι σαν την πληκτρολόγηση ενός τηλεφωνήματος σε 
κάποιον άλλο που βρίσκεται στη γραμμή.

Τα πιο γνωστά προγράμματα είναι το ICQ και το IRC. To ICQ (I Seek You) 
(http://www.icq.com) είναι ένα πρόγραμμα για instant messenging μέσω του διαδικτύου 
που δημιουργήθηκε από την America Online το 1998 ως απόγονος του προγράμματος 
Mirabilis Ltd. Με περισσότερους από 150 εκατομμύρια χρήστες λειτουργεί σε όλες τις 
πλατφόρμες και προσφέρει user-created interest lists, user-created chat-rooms, θεματικές 
κοινότητες (communities) κτλ.

Εξίσου γνωστό είναι και το Internet Relay Chat (IRC), το οποίο είναι ταυτόχρονα υπηρεσία 
και πρόγραμμα επικοινωνίας. Προγράμματα που υλοποιούν αυτή την υπηρεσία είναι τα 
mIRC, Pirch, Virc, Ircle κτλ. Με το IRC δημιουργείται ένα νοητό σημείο συγκέντρωσης, 
όπου οι χρήστες μπορούν να συνδιαλέγονται για διάφορα θέματα και να αναπτύσσουν τις 
ιδέες τους.

Για να συνδεθεί στο IRC, ο χρήστης χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα IRC client και συνδέεται 
σε IRC servers, που είναι προγράμματα εγκατεστημένα σε υπολογιστές σε διάφορες 
περιοχές του δικτύου. Οι χώροι συζητήσεων του IRC λέγονται κανάλια (channels) και 
ελέγχονται πλήρως από τους χρήστες που τα δημιουργούν. Στην εκπαίδευση μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν IRC servers στους οποίους συνδέονται οι εκπαιδευόμενοι και οι 
εκπαιδευτές.

Σήμερα υπάρχουν και συστήματα με δυνατότητες φωνητικής συνομιλίας, πχ HearMe, 
Excite κτλ ακόμη και υποστήριξης εικόνας. Πρόσφατη εξέλιξη είναι και το instant 
messaging (στιγμιαία αποστολή μηνυμάτων), πχ Yahoo Messenger, Instant Messenger κτλ. 
Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης προειδοποιείται, όταν ένας χρήστης που είναι 
καταχωρημένος στον κατάλογό του βρίσκεται στη γραμμή του δικτύου. Υπάρχουν τέλος 
και web forms-based chats, java-based chats κτλ.

____________________________________________________________ 3.1.2.6.Intemet - WWW

Είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος προσπέλασης και παρουσίασης πληροφοριών. To Internet 
και κατ' επέκταση το world wide web παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης σε
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ένα μεγάλο εύρος πόρων. Τα πιο γνωστά λογισμικά interfaces/ όπως το Mosaic, ο Explorer 
και το Netscape διευκολύνουν την περιήγηση στο www.
Ο παγκόσμιος ιστός σε συνδυασμό με τη χρήση πολυμεσικών αρχείων (embedded 
multimedia files) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρουσίαση μαθημάτων με μορφή 
κειμένων, hypertexts, γραφικών, audio και video, εικόνας. Ακόμη παρέχει πληθώρα 
δυνατοτήτων για ομαδικές τηλεδιασκέψεις σε πραγματικό χρόνο με μετάδοση εικόνας και 
ήχου.
'Ενα μειονέκτημα που μπορεί να αναφερθεί είναι ότι συχνά χρειάζεται πολύς χρόνος, για 
να φορτώσει κάποιος στον υπολογιστή του προγράμματα πολυμέσων (bandwidth-hungry) 
που κατεβάζει από το Internet. Με τη χρήση όμως broadband υπηρεσιών, πχ δίκτυα ΑΤΜ 
(Asynchronous Transfer Mode), τηλεφωνικές γραμμές οπτικών ινών και ISDN (Integrated 
Services Digital Network), το πρόβλημα μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. Με προγραμματισμό 
Java ή με CGI script μπορεί να δημιουργηθεί, επίσης, επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με 
γραπτά κείμενα. Εξάλλου, μέσω του διαδικτύου υπάρχει πρόσβαση σε βάσεις με πολύτιμο 
εκπαιδευτικό υλικό.

3.1.2.7.ΜΟΟ (MUD, object-oriented)

Τα MOOs είναι online περιβάλλοντα που προέκυψαν από παιχνίδια ανάθεσης ρόλων 
βασισμένα σε κείμενο (text-based shared role playing games- MUDs). Συνήθως, επιτρέπουν 
τη διάδραση σε πραγματικό χρόνο σε ένα εικονικό (virtual) περιβάλλον, όπου είναι δυνατή 
και η δημιουργία ατομικού περιβάλλοντος βασισμένου στις προτιμήσεις του χρήστη, πχ 
δωμάτια (rooms), αντικείμενα, περιγραφές χαρακτήρων κτλ.

3.1.2.8.MUD (Multiple user dimension ή dungeon ή domain ή dialogue)

To MUD είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο οι χρήστες μπορούν να συνδέονται και να το 
εξερευνούν. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο computerized χαρακτήρα, ο 
οποίος μπορεί να συνομιλεί με άλλους χαρακτήρες.

Η χρήση των MUDs στην εκπαίδευση προσφέρει αμεσότητα στην ανταλλαγή μηνυμάτων, 
σταθερή πρόσβαση των εκπαιδευόμενων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και 
πλήρη ομαδική συνεργασία. Εκτός από επικοινωνία, τα MUD επιτρέπουν επιπλέον 
λειτουργίες και προγραμματισμό αντικειμένων με διάφορες εντολές.

Υπάρχουν επίσης προγράμματα γραφικών, για να συνδέεται κάποιος σε MUDs μέσα από 
τα Windows και να βλέπει διάφορες εικόνες ή τρισδιάστατα γραφικά, καθώς συμμετέχει 
στη συζήτηση. Τέτοια προγράμματα κυκλοφορούν στο Internet και χρησιμοποιούνται 
κυρίως για ομαδικά παιχνίδια. Ακόμη μπορούν να δημιουργηθούν MUDs σε ιστοσελίδες 
και ο χρήστης να συνδέεται άμεσα σε αυτά, όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Σε 
προγράμματα λογισμικού, που σχεδιάζονται για εκπαίδευση από απόσταση, συνήθως 
παρέχεται παράθυρο για συνομιλίες με γραπτά κείμενα (text chat).

_____________________________________________ 3.1.2.9.Groupware/ Application sharing

Αφορά λειτουργίες και υπηρεσίες συλλογικής χρήσης (groupware) για συνεργασία στον 
επαγγελματικό χώρο. Άτομα και ομάδες εργασίας σε διαφορετικά σημεία της επιχείρησης 
μπορούν να δουλεύουν από κοινού σε εργασιακά αντικείμενα και να συμμετέχουν σε 
ομάδες συζήτησης (collaborative tools). Περιλαμβάνει λογισμικό για κοινή χρήση 
πληροφοριών σε κοινά αρχεία και βάσεις δεδομένων, συλλογική συγγραφή και σχολιασμό, 
τηλεσυναντήσεις, χρονικό προγραμματισμό συσκέψεων και συναντήσεων, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, ηλεκτρονική διανομή αλληλογραφίας κτλ.
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Στις περιπτώοεις του application sharing ένας χρήστης ξεκινά την εφαρμογή και αυτή 
εμφανίζεται στους υπολογιστές όλων των συμμετεχόντων ταυτόχρονα. Οι χρήστες μπορούν 
να εισάγουν δεδομένα είτε με το ποντίκι είτε με το πληκτρολόγιο. Αν και φαίνεται πως η 
εφαρμογή τρέχει σε όλους τους υπολογιστές, στην πραγματικότητα αυτή τρέχει μόνο σε 
έναν. Ο χρήστης που πρώτος έτρεξε την εφαρμογή έχει επίσης δικαιώματα αποκλεισμού 
κάποιων χρηστών.

3.1.3. Συνδυαστική Μάθηση (Blended Learning)

Όλες οι παραπάνω μορφές εφαρμόζονται είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, 
ενώ τα χαρακτηριστικά τους εναλλάσσονται και εξελίσσονται διαρκώς. Από τη 
συνδυαστική αυτή χρήση έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ζήτημα γύρω από το λεγόμενο 
"blended learning" (συνδυαστική μάθηση), δηλαδή "την ενοποίηση στοιχείων τόσο της 
παραδοσιακής διδασκαλίας όσο και της υποβοηθούμενης από τεχνολογικά μέσα 
διδασκαλίας σε μια ολοκληρωμένη έννοια" (Knowhow). Ο βαθμός στον οποίο οι δυο 
μορφές θα συνυπάρξουν στη συνδυαστική μάθηση εξαρτάται άμεσα από το τι επιθυμεί 
κάποιος να επιτύχει, λαμβάνοντας υπόιμη του τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
καθεμίας.

Παραδοσιακή κατάρτιση Ηλεκτρονική κατάρτιση
1. δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη 

δημιουργία, το διαμοιρασμό και τη χρήση 
της επιχειρησιακής γνώσης

2. η γνώση συνήθως περιορίζεται σε λίγους και 
σε ειδικούς, καθώς είναι δύσκολο να υπάρξει 
διαμοιρασμός της γνώσης και εμπειρίας

3. η γνώση φυλάσσεται σε φακέλους, συρτάρια 
κτλ

4. οι υπάλληλοι συνήθως δεν χρησιμοποιούν τη 
γνώση για να βελτιώσουν τη συμπεριφορά 
τους και την ικανό τιμά για λήψη 
αποφάσεων

1. δίνεται έμφαση στην απόκτηση γνώσης που 
σχετίζεται με το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της επιχείρησης

2. οι σύγχρονες τεχνολογίες εξασφαλίζουν τη 
συλλογή δεδομένων και γνώσεων και 
μάλιστα από τους καλύτερους

3. η γνώση συλλαμβάνεται ψηφιακά και 
ταξινομείται, ενώ μπορεί να διανεμηθεί 
ηλεκτρονικά στους χρήστες όπου και όποτε 
τη χρειαστούν (just-in-time)

4. γίνεται χρήση των αποθηκεομένων 
πληροφοριών για αύξηση της γνώσης μέσω 
πρόσβασης και μελέτης στις βάσης 
δεδομένων

Πίνακας 3: Σύγκριση παραδοσιακής και ηλεκτρονικής κατάρτισης 
Πηγή με προσαρμογή: Jones. J., 1998
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3.2 Πλεονεκτήματα

Η ηλεκτρονική κατάρτιση έχει υιοθετηθεί από πολλές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της 
αγοράς. Οι τάσεις, μάλιστα, δείχνουν πως βρίσκεται μέσα στα μελλοντικά σχέδια ακόμη 
περισσότερων από αυτές. Το συγκεκριμένο γεγονός οφείλεται αναμφισβήτητα στα πολλά 
πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η χρήση της. Τα πλεονεκτήματα αφορούν, άμεσα ή 
έμμεσα, όλους τους συμμετέχοντες σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής κατάρτισης, οι οποίοι 
είναι:

1. οι εκπαιδευόμενοι,

δηλαδή οι υπάλληλοι (όλων των βαθμιδών)

2. οι εκπαιδευτές,

οι οποίοι είναι καθηγητές ή επιστημονικοί σύμβουλοι

3. οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος,

που είναι όλοι οι ειδικοί που θα δημιουργήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης και θα 
καθορίσουν τον τρόπο διανομής του

4. οι διαχειριστές,

συνήθως οι εργοδότες (ακόμη και τα συνδικάτα), που είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση 
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών λειτουργιών

Έτσι, λοιπόν, μέσω του e-learning έχει κανείς ευκαιρίες για:

3.2.1.Έγκαιρη εκπαίδευση (just-in-time)

To e-leaming είναι ευέλικτο. Οι εργοδότες μπορούν να ενσωματώσουν την ηλεκτρονική 
μάθηση στις επιχειρησιακές ανάγκες και να παρέχουν στους υπαλλήλους τη γνώση και τις 
ικανότητες που χρειάζονται, ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζονται (leaming-on-demand) 
(The Conference Board of Canada, 2001).

3.2.2.Ευελιξία χρόνου

Ο χρόνος που ο εκπαιδευόμενος αφιερώνει στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού είναι 
απόλυτα οριζόμενος από τον ίδιο (ή σε συνεργασία πολλές φορές με τους εργοδότες τους). 
Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό γίνεται οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο είτε μέσω 
τοο Internet είτε μέσω του επιχειρησιακού δικτύου (intranet) (Ξυνή, 2003).

Επίσης, δεν είναι απαραίτητο οι χρήστες να ακολουθούν όλη τη σειρά των μαθημάτων 
(modules). Αντίθετα, μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε τμήματα αυτών, που ικανοποιούν 
τις ανάγκες τους τη δεδομένη στιγμή. Συχνά, οι τεχνολογίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα να 
μπορεί κανείς να ταιριάζει τον τρόπο μάθησης με τις ατομικές ανάγκες του για μάθηση, 
δηλαδή να διαλέξει ποια ενότητα θέλει να μάθει και πόσο χρόνο θα αφιερώσει για αυτή.

To e-training εξασφαλίζει λιγότερο χρόνο μάθησης, με αποτέλεσμα ο υπάλληλος μετά την 
ολοκλήρωση μιας ενότητας (module) να μπορεί να προχωρήσει σε επόμενες ενότητες ή να 
επιστρέφει στη θέση εργασίας του.
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____________________________ 3.2.3.Ευελιξία χώροο

To e-learning είναι εντελώς ανεξάρτητο από το χώρο, οε αντίθεση με την κλασική 
εκπαίδευση, όπου οι αίθουσες διδασκαλίας είναι περιοριστικές και η επέκτασή τους 
δύσκολη. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εικονικές (virtual classrooms) με απεριόριστη 
"χωρητικότητα". Με αυτό τον τρόπο παύει να είναι περιορισμός η γεωγραφική κατανομή 
όσων συμμετέχουν σε μια εικονική αίθουσα διδασκαλίας.

ΧΩΡΟΣ
ΙΔΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ

χ ΙΔΙΟΣ
ρ

A Β
Γ
Ο Παραδοσιακή μορφή Web-based
Ν κατάρτισης σε αίθουσα εξ αποστάσεως σεμινάρια
Ο
Σ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ Γ Δ

Computer-assisted κέντρα Πλήρως αυτοματοποιημένα
κατάρτισης και εξέλιξης συστήματα

Πίνακας 4: Πώς η ηλεκτρονική κατάρτιση ξεπερνά τους περιορισμούς χώροο και χρόνου
Πηγή με προσαρμογή: Jones. J., 1998

________________________________________________________ 3.2,4.Ευελιξία περιεχομένου

Στο e-leaming, το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται ως συνδυασμός κειμένου, ήχου, 
εικόνας, video, animation, simulation, ομιλίας, διαλογικής συνεργασίας κλπ, ξεπερνώντας 
την κειμενική συνήθως μορφή της παραδοσιακής μάθησης. Η βαρύτητα στο σημείο αυτό 
είναι πολύ μεγάλη, καθώς έχει αποδειχθεί πως οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν και 
αφομοιώνουν πολύ πιο εύκολα το μαθησιακό υλικό, όταν αυτό τους δίνεται με 
παραστατικό τρόπο (Βλαχοπούλου, 2003).

Επίσης, ο σχεδιασμός του περιεχομένου και της παροχής γνώσεων μπορεί να ρυθμίζεται και 
να ανανεώνεται αυτόματα με δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης (reusability), ώστε να 
ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 
πραγματικότητα το προαναφερόμενο just-in-time για την εκπαίδευση, καθώς 
εκμηδενίζονται οι χρόνοι διανομής. Είναι προφανές ότι από την στιγμή που 
ολοκληρώνεται η σύνθεση του περιεχομένου, η πρόσβαση κάθε ενδιαφερομένου είναι 
άμεση. Το γεγονός αυτό αποκτά τεράστια σημασία στις περιπτώσεις που το περιεχόμενο 
έχει ανάγκη συνεχούς επικαιροποίησης, ανανέωσης και εμπλουτισμού. Έτσι, βελτιώνεται 
και η απόδοση της προμηθευτικής αλυσίδας της μάθησης (Disabled).

Τέλος, οτιδήποτε παράγεται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία (και ειδικά όταν αυτή 
γίνεται μέσω δικτύου υπολογιστών) μπορεί να αποθηκευτεί (συνήθως σε μια βάση 
δεδομένων) και τα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν αργότερα. Έτσι, πχ δεν είναι 
υποχρεωτικό να γράφει κάποιος τα πρακτικά μιας συζήτησης, γιατί μπορεί να λαμβάνει 
έτοιμη από το δίκτυο ολόκληρη τη συζήτηση που έχει γίνει με τη μορφή γραπτών κειμένων 
και έχει αποθηκευτεί σε κάποια αρχεία. Τα δεδομένα μπορούν να υποστούν επεξεργασία, 
να αναλυθούν, να δημοσιευτούν, να εκτυπωθούν, να μοιραστούν κτλ (Πανεπιστήμιο 
Πατρών).
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3.2.5.Μάθηση οε πραγματικές συνθήκες με οικείο εξοπλισμό

To e-learning είναι ιδιαίτερα αποδοτικό στη σύνδεση μάθησης και εργασίας. Οι εργοδότες 
μπορούν να σχεδιάσουν συστήματα εκμάθησης που χρησιμοποιούν εξοπλισμό και 
τεχνολογίες που ήδη χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Πλεονεκτήματα που προκύπτουν είναι η 
οικονομική υποστήριξη, η εξασφάλιση χρόνου για κατάρτιση και η μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα από την εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες.

Πολλοί βρίσκουν θετικό το ότι η εκπαίδευση είναι σχετική με το ίδιο το αντικείμενο της 
δουλειάς και έτσι τη βρίσκουν πιο αποτελεσματική. To e-learning αποτελεί, δηλαδή, 
κίνητρο για το προσωπικό να επενδύσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια στην εκπαίδευση 
στο χώρο εργασίας, καθώς εξαλείφεται η ψυχολογική πίεση της προσπάθειας σύνδεσης μιας 
εξωτερικής δραστηριότητας εκπαίδευσης παράλληλα με την καθημερινή εργασία.

Με λίγα λόγια, το e-learning παρέχει δυνατότητες μάθησης συγκεκριμένης γνώσης, όταν 
αυτή χρειάζεται και όπου χρειάζεται με τεχνολογίες που αποτελούν τμήμα της εργασίας.

3.2.6.Χαμηλό κόστος

Προκύπτουν σημαντικά κέρδη από το μειωμένο κόστος επενδύσεων, τη μείωση της ανάγκης 
για συγγραφή, παραγωγή και αποστολή των παραδοσιακών εγχειριδίων και σημειώσεων 
και τη μείωση των μετακινήσεων, καθώς η παραδοσιακή μέθοδος εκπαίδευσης με την 
παραδοσιακή αίθουσα και την off-site εκπαίδευση σημαίνει τη μετακίνηση προσωπικού 
από τοποθεσία σε τοποθεσία με την ταυτόχρονη κατανάλωση χρόνου εργασίας. Γενικότερα 
παρέχεται εξοικονόμηση πόρων και κόστους για όλους τους συμμετέχοντες: εργοδότες, 
εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους.

Το κόστος βέβαια της κάθε εφαρμογής εξαρτάται από τον όγκο των πληροφοριών που θα 
συμπεριληφθούν και από τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα απεικονιστούν.

3.2.7.Περισσότερο έλεγχο του εργαζόμενου στη διαδικασία της μάθησης

Σήμερα υπάρχει διαφορετική σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Ο μεν πρώτος 
παρέχει εργαλεία, όπως εργαλεία e-leaming, και υποθέτει ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι 
υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή τους, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Από 
την άλλη πλευρά, ο εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση τοο ολικού αυτού και 
την καλύτερη χρήση του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον 
μάθησης χωρίς κριτική επίβλεψη (Cyg, 1996).

3.2.8. Αυτοματοποίηση μάθησης

Μέσω της ηλεκτρονικής κατάρτισης παρατηρείται δραστική μείωση της ανάγκης διαρκούς 
προγραμματισμού καθηγητών, αιθουσών κτλ, ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των 
συμμετεχόντων είναι πρακτικά απεριόριστος. Εξάλλου, η προσοχή του εκπαιδευόμενου 
εστιάζεται στην ίδια τη μάθηση και όχι στις παραδοσιακές τεχνικές λήψης μάθησης, πχ 
σημειώσεις κατά τη διάρκεια της διδαοκαλίας (Educational Development Partnership 
Program, 1997).

Επίσης, μειώνονται και οι ανάγκες για χρήση φυλλαδίων και συμπληρωματικού υλικού. Οι 
καθηγητές μπορούν μεταβιβάσουν τη γνώση με μια πιο ελκυστική μορφή διδασκαλίας από 
τα απλά γραπτά κείμενα, δηλαδή με χρήση διαγραμμάτων, εικόνων, ήχου, βίντεο και έτσι 
να είναι πιο αποτελεσματικοί (Politechnica, 2001).

_______________________________________________________ 3.2.9.Εξατομικευμένη μάθηση

To e-learning, εισάγει την έννοια της αοτοδιδασκαλίας, τοο εσωτερικού κινήτρου μάθησης 
και τοο personalization στο ρυθμό μάθησης, αφού ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος καθορίζει
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αυτόνομα το χρόνο που θα διαθέσει για την πλήρη αφομοίωση του περιεχομένου της 
εκπαίδευσης. Πολλές φορές, μάλιστα, οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι αυτού του είδους η 
μάθηση αρμόζει καλύτερα στη δική τους ιδιοσυγκρασία, καθώς μαθαίνουν με το δικό τους 
τρόπο.

Απόρροια αυτού είναι ότι μπορεί να μειωθεί το άγχος της έκθεσης σε άλλους και το άγχος 
της επιτυχίας, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Προσφέρεται αίσθηση 
αυτονομίας και ανεξαρτησίας, ακόμη και σε περιπτώσεις αποτυχίας (productive failure), 
αλλά και αυτοπεποίθηση για την ίδια την τεχνολογία. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται και 
"hyper learning", δηλαδή δυναμική μάθηση με τον τρόπο που ταιριάζει στον καθένα 
(Teleteaching) (σε αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο της "σειριακής διδασκαλίας").

Τέλος, απαιτείται από τον εκπαιδευόμενο να απαντήσει σε κάθε ερώτηση που του τίθεται, 
κάτι που δεν συμβαίνει συχνά στην παραδοσιακή διδασκαλία.

3.2.10.Προώθηση συνεργασίας

To e-leaming, υπό οποιαδήποτε μορφή, προωθεί τη συνεργασία (σύγχρονη ή ασύγχρονη), 
τη διάδραση, την επικοινωνία, την κοινή χρήση πληροφοριών. Υπάρχει δυνατότητα 
σύνδεσης πολλών συμμετεχόντων (υπό μορφή ενεργών εκπαιδευόμενων και όχι παθητικών 
δεκτών) ταυτόχρονα σε πολλαπλές τοποθεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα για αποκεντρωμένη 
εκπαίδευση (εξαιρετικά θετικό για εταιρίες με πολυεθνικό χαρακτήρα). Επίσης, από τη 
στιγμή που το μαθησιακό υλικό είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, δίνεται η δυνατότητα να 
δημιουργηθεί μια ενιαία πηγή πληροφόρησης.

3.2.11.Μέτρηση αποτελεσματικότητας

Μέσω του e-learning δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης της προόδου και συνεπώς του 
αποτελέσματος της επένδυσης. Αναμφισβήτητα είναι πιο εύκολη η μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και η παρακολούθηση της προόδου των 
εκπαιδευόμενων και αντικειμενικότερη η αξιολόγηση, η πιστοποίηση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί. Στις περισσότερες πλατφόρμες μάθησης, μάλιστα, 
περιέχονται εργαλεία μέτρησης της απόδοσης πριν και μετά τη διεξαγωγή της 
επιμόρφωσης.

3.2.12.Υποστήριξη σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Η ηλεκτρονική κατάρτιση εξαλείφει και τις διαφορές ανάμεσα σε υπαλλήλους ισχυρούς ή 
αδύνατους, κοινωνικά υγιείς ή ασθενείς. Τυφλοί μπορούν να συμμετέχουν με τη βοήθεια 
συνθετικής φωνής μέσα από τον υπολογιστή, ανάπηροι να χρησιμοποιούν τεχνητά 
βοηθήματα κτλ.

Παρά την ύπαρξη των προαναφερθέντων θετικών στοιχείων, δεν παύουν να υφίστανται 
σημαντικά μειονεκτήματα. Αυτά είναι συνήθως απόρροια του ότι το e-learning βασίζεται 
στις νέες τεχνολογίες που είτε φέρουν αναπόσπαστες ελλείψεις είτε χρησιμοποιούνται/ 
αξιοποιούνται λανθασμένα.
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3.3 Μειονεκτήματα

Υπάρχουν αρκετές αιτίες που δυσκολεύουν ή αποθαρρύνουν τους συμμετέχοντες από τη 
χρήση e-learning συστημάτων. Τέτοιες είναι:

3.3.1. Κόστος

Το σημείο αυτό αναφέρεται στο αρχικό κόστος δημιουργίας και αγοράς τοο εξοπλισμού 
ηλεκτρονικής εκμάθησης και ακολούθως όλο το διαρκές κόστος συντήρησης και λειτουργίας 
του.

Τα οικονομικά ζητήματα θέτουν μια θεμελιώδη πρόκληση στην εφαρμογή των λύσεων e- 
leaming, καθώς η τεχνολογία έχει τη φήμη ότι είναι ακριβή και απρόβλεπτη. Ενώ το e- 
leaming θεωρείται ως μια οικονομικά αποδοτική λύση, η κοινή ανησυχία ωφελείται στο ότι 
θεωρείται δαπανηρότερη από τις παραδοσιακές λύσεις κατάρτισης, ειδικά στα πρόωρα 
στάδια εφαρμογής, όταν δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι στόχοι.

Επιπλέον, τα οικονομικά οφέλη μπορούν να μειωθούν από το υψηλό κόστος κάποιων 
τεχνολογιών και από το φτωχό προγραμματισμό και υλοποίηση της εφαρμογής. To e- 
leaming, όπως οποιαδήποτε επιχειρησιακή καινοτομία, απαιτεί την έρευνα, τον 
προγραμματισμό και τον επαρκή χρόνο για την υιοθέτησή του (The Conference Board of 
Canada, 2001).

3.3.2. Χρόνος

Αφορά την έλλειψη χρόνου, καθώς οι εργαζόμενοι δεν έχουν περιθώρια για άλλες 
δραστηριότητες στο χώρο εργασίας, αλλά και οι εργοδότες δεν έχουν το χρόνο να 
δημιουργήσουν και να συντηρήσουν λύσεις e-leaming.

Με άλλα λόγια, οι υπάλληλοι δεν αφιερώνουν αρκετή ώρα στον εργασιακό χώρο για 
μάθηση, ένα πρόβλημα που θα εμπόδιζε ακόμη και την καλύτερη εφαρμογή e-learning ή το 
καλύτερο παραδοσιακό μοντέλο παράδοσης. Εξάλλου, υπάρχει συνήθως ανεπαρκές 
διάστημα να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί η εφαρμογή.

_________________________________________________________________ 3.3·3·Περιεχόμενο

Αφορά προβλήματα περιεχομένου, καθώς οι εργοδότες είτε δεν μπορούν να βρουν 
εργαλεία με το κατάλληλο περιεχόμενο στην αγορά είτε, αν το βρουν, συνειδητοποιούν ότι 
είναι κατασκευασμένο με παραδοσιακές μεθόδους και είναι συνεπώς ακατάλληλο για 
ηλεκτρονική εκμάθηση.

Βασικό πρόβλημα είναι και η επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου. Πολλοί έχουν υλικό 
γραμμένο με τις παραδοσιακές μεθόδους και δε γνωρίζουν, αν αυτό μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί. Άλλοτε εμπόδιο αποτελεί η γλώσσα του εργαλείου (πχ διαθέσιμο 
μόνο στα αγγλικά) ή το αντικείμενο στο οποίο μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί.

___________________________________________________________3.3.4.Τυποποίηση γνώσης

"Η κατάτμηση της προσφερόμενης γνώσης σε μικρές ενότητες και η οργάνωση της με 
αυστηρά λογική σειρά τυποποιεί τη σκέψη και δεν αφήνει χώρο για διαισθητική ή 
διορατική σύλληψη" (Πανεπιστήμιο Πατρών).
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3.3.5.Απρόσωπη επικοινωνία

Με το e-learning μειώνεται αισθητά η προσωπική επικοινωνία και επαφή μεταξύ των 
συμμετεχόντων. Η παρεμβολή του μέσου επηρεάζει τη φύση και το χαρακτήρα της 
διαπροσωπικής επικοινωνίας, αλλοιώνοντας τα χαρακτηριστικά και καταργώντας τις 
διαφορές και τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι συνομιλητές, πχ, δεν μπορεί κάποιος να δει 
εκφράσεις του προσώπου του άλλου, να διαβάσει τη γλώσσα του σώματος, να διακρίνει την 
αλλαγή στον τόνο της φωνής τοο κτλ.

Ακόμα και στη σύγχρονη εκπαίδευση είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί η φυσική 
παρουσία, ενώ το πρόβλημα μεγαλώνει στην ασύγχρονη μάθηση. Πολλές φορές και η 
έλλειψη εξοικείωσης των συμμετεχόντων με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία δημιουργεί 
επιπρόσθετη αμηχανία και κάνει τις σχέσεις πιο "τυπικές" (Πανεπιστήμιο Αθηνών).

_______________________________________________________ 3.3.6.Απώλεια ενδιαφέροντος

Η εμπειρία δείχνει ότι όταν γίνεται αλόγιστη χρήση του e-leaming, χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη και ουσιαστική προσφορά, τότε προκαλείται απώλεια του ενδιαφέροντος και της 
προσοχής από τους συμμετέχοντες. Έρευνες επίσης έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευόμενοι, και 
κυρίως όσοι δεν έχουν προηγούμενη επαφή με νέες τεχνολογίες, καταναλώνουν 
περισσότερο χρόνο για την "εξερεύνηση" του νέου υλικού (και κυρίως του hardware 
τμήματος) είτε από ενθουσιασμό είτε από περιέργεια και λιγότερο στο περιεχόμενο της 
μάθησης.

Εξάλλου, η μηχανικότητα και η μονοτονία μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές αντιδράσεις 
ανάλογα με το χαρακτήρα του εκπαιδευόμενου. Κάποιοι γίνονται επιθετικοί, άλλοι παύουν 
να συμμετέχουν στη συζήτηση, άλλοι εθίζονται και αφιερώνουν πολλή ώρα, παραμελώντας 
βασικά καθήκοντά τους.

3.3.7.Δύσκολη χρήση

Κάποιοι εργαζόμενοι δε γνωρίζουν ακόμη πώς να χρησιμοποιούν υπολογιστές ή 
τουλάχιστον να απολαμβάνουν τη χρήση τους (σύνηθες φαινόμενο σε χαμηλόμισθους 
υπαλλήλους ή σε θέσεις με χαμηλά προσόντα). Γι' αυτό και ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται 
πολύ προσεκτικά. Αν μια εφαρμογή είναι δυσνόητη και δύσκολη στη χρήση της, 
απαιτώντας υψηλό επίπεδο γνώσεων ή καλή γλωσσική επάρκεια, τότε δεν είναι 
αποτελεσματική. Με άλλα λόγια, ένα περιβάλλον πολύπλοκο μπορεί να φοβίσει και να 
αποτρέψει τους εκπαιδευόμενους.

Εξάλλου, η ηλεκτρονική κατάρτιση μπορεί να μην είναι τελικά και τόσο ευέλικτη. "Παρόλο 
που συχνά αναφέρεται το σλόγκαν 'οποτεδήποτε και οπουδήποτε' παραλείπεται η 
προσθήκη όσο κάποιος κάθεται στον υπολογιστή του'" (Μιχαηλίδου, Α., 2001).

______________________________________________________ 3.3.8. Αντίσταση της διοίκησης

Συνήθως οτ μετέχοντες στη διοίκηση αντιστέκονται οε τέτοιου είδους αλλαγές, κυρίως 
επειδή οι ίδιοι δεν ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιούν ή επειδή θεωρούν ότι αυτή θα 
δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στην επιχείρηση. Επίσης, υπάρχει και η επικρατούσα 
λογική ότι αν μια τεχνολογία χρησιμοποιηθεί, για να αλλάξει τις μαθησιακές διαδικασίες 
του προσωπικού, τότε 75% του συνολικού χρόνου της προσπάθειας αναλώνεται σε μη 
παρεμφερή τεχνικά ζητήματα, που αφορούν κυρίως αλλαγές στη δομή της επιχείρησης και 
τις χρησιμοποιούμενες πρακτικές.

_________________________________________________3.3.9.Αντίσταση των μαθητευόμενων

Πολλοί ενήλικες εργαζόμενοι αντιστέκονται στην εκμάθηση ή χρήση νέων μεθόδων και 
μπορούν να δουν το e-leaming ως απειλή για τη θέση τους ή τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις
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τους. Δεν αισθάνονται βολικά από τις αλλαγές στη δοολειά τους. Μάλιστα, αν δεν τους έχει 
δοθεί επαρκής πληροφόρηση για το νέο εργαλείο, διαρκώς το αντιμετωπίζουν με 
καχυποψία. Ειδικά αν κάποια είδη εκπαίδευσης (πχ, τηλεδιάσκεψη) καταγράφονται, 
αποθηκεύονται και μπορούν να ανακτηθούν, τότε ο φόβος της δημόσιας αποτυχίας τους 
κυριαρχεί (Cyg, 1996).

3.3.10.Τεχνολογικά εμπόδια

Πολλοί βλέπουν τα συστήματα e-learning ως επιπλέον επιβάρυνση στο ήδη πιεσμένο 
πληροφοριακό και τεχνολογικό τους σύστημα. Τίθενται ζητήματα προβληματικής 
συμβατότητας μεταξύ hardware και software, χαμηλού εύρους ζώνης, μεγάλου χρόνου 
απόκρισης. Εφόσον υιοθετηθεί μια λύση e-learning, πρέπει η επιχείρηση να έχει την 
κατάλληλη υποδομή, για να την τρέξει, να διδάξει το προσωπικό της πώς να τη 
χρησιμοποιήσει και να κάνει απαραίτητες ρυθμίσεις, όπου χρειάζεται.

Άλλη πρόκληση είναι η τεχνική υποστήριξη που οφείλει να προσφέρει ένας προμηθευτής ή 
ακόμη ο ίδιος ο εργοδότης, καθώς σε πιθανές βλάβες οι χρήστες απαιτούν άμεση βοήθεια.

_________________________________________________________ 3.3.11.Επιλογή κατασκευής

Εργαλεία που κυκλοφορούν στην αγορά είναι συνήθως μικρής διάρκειας ζωής και 
απαιτούν διαρκή αναβάθμιση και συντήρηση. Αντίθετα, ιδιόκτητα εργαλεία είναι συνήθως 
πιο δυνατά, αλλά πιο δύσκολο να αποτιμηθούν οικονομικά και μπορούν να πέσουν σε 
σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις κατά τη δημιουργία τους.

3.3.12.Έλλειψη σχεδιασμού

Μπορεί να μην υπάρξει σωστή συνεννόηση μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού, του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και των τεχνικών και πληροφοριακών συστημάτων, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση, αναδιατάξεις και πιθανή αποτυχία του 
εγχειρήματος. Χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός και σωστή καθοδήγηση, σχετικά με τον 
καθορισμό της σημασίας του e-learning μέσα στο γενικότερο σχεδίασμά της επιχείρησης.

3.3.13.Έλλειψη αξιολόγησης

Αν τα αποτελέσματα της χρήσης τοο συστήματος δεν καταγράφονται, αξιολογούνται και 
πιστοποιούνται, κάτι αρκετά πολύπλοκο, τότε ένα μέρος του στόχου δεν έχει επιτευχθεί και 
δεν γίνεται δελεαστική η όλη προσπάθεια προς τους συμμετέχοντες.

_________________________________________________________3.3.14.Επιπλέον προσωπικό

Η επιχείρηση οφείλει να έχει το κατάλληλο προσωπικό με τις ικανότητες να σχεδιάσει, να 
κατασκευάσει και να διαχειριστεί μια e-learning εφαρμογή και μετά να εξασφαλίσει ότι η 
απόδοση και η χρήση της θα παρακολοοθείται, θα αναγνωρίζεται και θα αμείβεται. 
Δημιουργείται, δηλαδή, η ανάγκη για την ύπαρξη επιπλέον προσωπικού, πχ τεχνικών, 
διαχειριστών κτλ. Μια τέτοια προοπτική φυσικά δεν είναι αρεστή στους εργοδότες.

_____________________________________________ 3.3.15,'Ελλειψη επικοινωνίας και ηγεσίας

Σύγχυση μπορεί επίσης να δημιουργηθεί, αν δεν υπάρχει και σωστή επικοινωνία μεταξύ 
διοίκησης και υπαλλήλων. Απαραίτητο είναι να υπάρχει ειδικό προσωπικό, ώστε να 
αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες και αποφάσεις.

______________________________________________________3.3.16·Υποχρεώσεις εκπαιδευτή

Οι υποχρεώσεις τοο εκπαιδευτή αυξάνονται πολύ. Υποχρεώνεται έκτος από το χρόνο του 
μαθήματος να αφιερώνει και άλλο χρόνο για τη σωστότερη προετοιμασία του μαθήματος, 
για τη δημιουργία και συντήρηση του ψηφιακού υλικού, καθώς και για την ασύγχρονη
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επικοινωνία με τους μαθητές (συμμετοχή σε βήματα συζητήσεων, απαντήσεις οε 
ηλεκτρονικά μηνύματα κλπ).

3.3.17.Ανισότητα

Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει ισότητα στην πρόσβαση σε συστήματα ηλεκτρονικής 
κατάρτισης για τους υπαλλήλους όλων των κοινωνικών τάξεων και οικονομικών 
στρωμάτων.

____________________________________________________________3.3.18-Νομικά ζητήματα

Ειδικά για τη διαδικτυακή κατάρτιση προκύπτουν νομικά προβλήματα που αφορούν τα 
πνευματικά δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο είναι ελεύθερα προσβάσιμο 
και άρα «αντιγράψιμο» (Conway-Jones D., Richardson W., 2003, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
Σήμερα βέβαια γίνονται προσπάθειες για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου, πχ. 
Copyright Directive, WIPO Copyright Treaty (WCT), WIPO Performances and Phonograms 
Treaty (WPPT) (eleamingeuropa, 2002) κτλ.
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3.4 Κρίσιμοι Παράγοντες

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας είναι (The Conference Board of Canada, 2001):

1. Η καλλιέργεια ολόκληρης θεωρίας για το e-leaming εντός της επιχείρησης,

2. Η διεξαγωγή εκτενών ερευνών και προσεκτικού οχεδιασμού,

3. Η συνεργασία με άλλους οργανισμούς και εκπαιδευτές για εξοικονόμηση χρόνου και 
χρημάτων και κοινή χρήση αυτής της εμπειρίας,

4. Η δοκιμαστική εφαρμογή μικρών εφαρμογών πριν την εγκατάσταση μεγάλων 
εφαρμογών,

5. Ο εναρμονισμός των e-leaming λύσεων με τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης,

6. Η χρήση των γνώσεων με τις οποίες οι εργαζόμενοι είναι ήδη εξοικειωμένοι,

7. Η επιτυχής εμπλοκή των υπαλλήλων σε νέες διαδικασίες,

8. Η διασφάλιση ομαδικής εργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των τεχνολογιών 
πληροφορικής και του ανθρώπινου δυναμικού,

9. Η σωστή εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτών και των μάνατζερ στη χρήση του e- 
leaming και την υποστήριξη του προσωπικού,

10. Η ενσωμάτωση του e-learning με τη διοίκηση.
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3.5 Θεωρίες Μάθησης

"Τα καλύτερα μαθήματα χρησιμοποιούν τις καλύτερες στρατηγικές, αλλά και 
αυτές οι στρατηγικές βασίζονται σε εκτενή γνώση του πώς οι άνθρωποι 
μαθαίνουν και αποκτούν εμπειρία για τον χειρισμό της γνώσης"

Rex J. Allen, Allen Communication, CD-ROM Professional

Υπάρχουν πολλές γνωστικές (cognitive) θεωρίες σχετικά με το τι είναι μάθηση. Η καθεμιά 
προσπαθεί να ερμηνεύσει αυτή την πολύπλοκη διαδικασία μέσα από το δικό της γνωστικό 
αντικείμενο (University of Colorado, 2003). Οι πιο γνωστές είναι οι παρακάτω:

3.5.ι. Συμπεριφορισμός- Behaviorism

Η θεωρία αυτή υποστηρίζει πως η γνώση σχετίζεται κοινωνικά και ατομικά με τις 
προηγούμενες εμπειρίες του ατόμου. Δεν υπάρχει "απόλυτη" γνώση αλλά πολλές όψεις της 
αλήθειας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο. Η γνώση σπάει σε μικρότερα κομμάτια, 
ώστε ο εκπαιδευόμενος να προσηλώνεται και να εξασκείται σταδιακά σε καθένα από αυτά 
(OLTCL, 1996).

Η σχολή του συμπεριφορισμού θεωρεί πώς η μάθηση είναι μια αξιοσημείωτη αλλαγή στη 
συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου (Charles Sturt University). Οι γνώσεις πρέπει να 
μαθαίνονται διαδοχικά και μάλιστα κάθε καινούργια γνώση πρέπει να στηρίζεται σε 
προηγούμενες αποκτηθείσες γνώσεις. Η έμφαση δίνεται δηλαδή κυρίως στο αποτέλεσμα 
στην έξοδο (output) της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κύριος εκπρόσωπος της θεωρίας 
υπήρξε ο Skinner.

Σύμφωνα με το Skinner (Πιπερόπουλος, Γ., 1999), ο πιο σημαντικός παράγοντας στη 
μάθηση είναι το τι ακριβώς κάνει ο οργανισμός που μελετάμε, δηλαδή ποια είναι η ακριβής 
συμπεριφορά του. Η θεωρία αυτή είναι γνωστή και ως "Ερέθισμα- Αντίδραση" [Stimulus- 
Response (S-R)]. Αρχικά προσφέρεται ένα ερέθισμα με τη μορφή παρουσίασης κάποιου 
περιεχομένου (content). Σε αυτό το ερέθισμα απαιτείται αντίδραση, συνήθως με τη μορφή 
ερώτησης. Ανάλογα με την ακρίβεια της απόκρισης, δίνεται η κατάλληλη 
επανατροφοδότηση. Αν η απάντηση είναι σωστή, η επανατροφοδότηση είναι θετική 
(positive reinforcement), ενώ σε αντίθετη περίπτωση (negative reinforcement/ punishment) 
επαναλαμβάνεται η όλη διαδικασία με την ίδια ή ελαφρώς τροποποιημένη μορφή.

Εδώ ανήκουν τα simulations και οι μοντελοποιήσεις.

3.5.2. Γνωστικισμός- Cognitivism

Η σχολή του γνωστικισμού υποστηρίζει πως ο εκπαιδευόμενος πρέπει να προσθέτει νέες 
έννοιες πάνω στο ήδη υπάρχον γνωστικό του υπόβαθρο και να δημιουργεί σχέσεις ανάμεσα 
στις παλιές και νέες γνώσεις. Ο εκπαιδευόμενος δηλαδή είναι ενεργός επεξεργαστής 
πληροφοριών. Η έμφαση εδώ δίνεται στην είσοδο (input) της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
(San Francisco State University, 2000).
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Η γνωστική ψυχολογία αντίθετα/ δίνει μεγάλη βαρύτητα στις εσωτερικές νοητικές 
καταστάσεις του ανθρώπου, οι οποίες ταξινομούνται με βάση ορισμένα μοντέλα, κανόνες, 
αναπαραστάσεις κτλ (CSCL, 1998). Οι γνωστικοί ψοχολόγοι πιστεύουν πως χρειάζεται ένα 
πλήθος από στρατηγικές μάθησης, για να υλοποιηθεί σωστά μια εφαρμογή μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών απομνημόνευσης, απλής καθοδήγησης, επαγωγής κτλ.

3.5.3. ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ- CONSTRUCTIVISM

Και η θεωρία του κονστρουκτιβισμού ή δομική θεωρία (San Francisco State University, 
2000) αντιμετωπίζει τον εκπαιδευόμενο ως ενεργό συμμετέχοντα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, με ικανότητες να ανακαλύπτει και να κατασκευάζει τη γνώση, προσπαθώντας 
να βγάλει νόημα μέσα από τις νεοαποκτηθείσες εμπειρίες τοπς. Θεωρείται project-oriented 
(προσανατολισμένη προς εργασίες) και σχετίζεται με την επίλυση προβλημάτων, την 
κριτική σκέψη και την ενεργητική χρήση της γνώσης.

Η θεωρία υποστηρίζει πως η γνώση δομείται μέσα στο μυαλό των ανθρώπων υποκειμενικά 
και βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες και μεταγνωστικές διαδικασίες ή αντιδράσεις 
(VCCS Litonline). Επίσης, η μάθηση αποκτάται μέσα από την κατάκτηση κάποιων 
στρατηγικών μάθησης, που ικανοποιούν τους προσωπικούς στόχους του ατόμου, ενώ 
αξιολογείται καλύτερα μέσα από την παρατήρηση και το διάλογο.

Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, η δομική θεωρία λαμβάνει υπόψη της τις εμπειρίες και 
μεταγνωστικές διαδικασίες. Η γνώση που κατακτάται μπορεί να αντικαταστήσει ή να 
επαναδομήσει προηγούμενές γνωστικές δομές και έννοιες, μέσα από μια διαδικασία 
σύγκρισης και σύγκρουσης της νέας και της παλιάς δομής. Έμφαση δίνεται στο να 
αναγνωριστούν οι ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα του κάθε ατόμου 
ξεχωριστά, ώστε το μαθησιακό περιβάλλον να προσαρμοστεί σε αυτό. Το κάθε άτομο 
αποτελεί μια πλήρη οντότητα με προκαθορισμένες γνώσεις, στάσεις και χαρακτηριστικά.

Εφαρμογές με αυτή τη θεωρία είναι τα modeling software (Logo, HyperCard, spreadsheet 
κτλ) αλλά και οι εφαρμογές με βάσεις δεδομένων.

Η εκπαιδευτική στρατηγική που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται σε κάποια από τις παραπάνω 
θεωρίες, ενώ συνήθως παρατηρείται η ακολουθία α) παρουσίαση πληροφοριών, β) 
καθοδήγηση του εκπαιδευόμενου, γ) εξάσκηση με ανάδραση (feedback) και δ) αξιολόγηση 
(Γιουβανάκης, Α., Σαμαρά, X., 1999).
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3.6.Στατιστικά Δεδομένα

Υπάρχει διαθέσιμη πληθώρα στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη χρήση και την 
αποτελεσματικότητα του e-leaming για τις επιχειρήσεις. Άλλα αποτελούν γενικά ευρήματα 
και άλλα προέρχονται από συγκεκριμένες έρευνες μεγάλων οργανισμών ή εταιριών τοο 
ιδιωτικού κυρίως τομέα.

3.6.1. Γενικά Ευρήματα

Για να παραχθεί 1 ώρα εκπαιδευτικού ολικού σε μορφή CBT χρειάζονται περίπου 120 ως 
300 ώρες εργασίας (Chernngton, D., 1995). Περιεχόμενο που χρειάζεται 2 ώρες διδασκαλίας 
με Instructor-Led Training (ILT) απαιτεί μόνο 1 ώρα με CBT (Strategic Solutions Group, 
1997).

Ο απαιτούμενος χρόνος μάθησης μέοω της ηλεκτρονικής κατάρτισης μειώνεται κατά 30% 
περίπου (Cherrington, D., 1995), ενώ προσφέρεται μέχρι και 250% βελτίωση στη διατήρηση 
της γνώσης που προσφέρεται, σε σύγκριση με παραδοσιακή μορφή κατάρτισης σε αίθουσα 
(Geoleaming). Η εταιρία S4Potential7 αναφέρει για το ίδιο ζήτημα πως έρευνες έδειξαν ότι 
το κέρδος στη μάθηοη είναι 56% με το e-leaming, η μονιμότητα (consistency) της μάθηοης 
50-60% μεγαλύτερη και η διατήρηση των γνώσεων 25-50% υψηλότερη. Η μείωση του 
χρόνου που παρατηρείται είναι 20-80% με το εύρος 40-60% να είναι πιο συχνό (Solutions 
for Potential).

Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα αλλάζουν τη μορφή της εκπαίδευσης του προσωπικού 
τους κατά 10-50% από παραδοσιακές σε μορφές e-leaming, με αποτέλεσμα περισσότερα 
δεδομένα να έρχονται στο φως (Bersin & Associates, 2003). Η εταιρία Gartner Group8 
προβλέπει πως περίπου 60% των επιχειρήσεων μέχρι το 2003 στην Αμερική θα 
χρησιμοποιούν ένα ολοκληρωμένο LMS- Learning Management System (THINQ).

H Brandon Hall9 πιστεύει επίσης πως οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν 40-60% μείωση του 
κόστους συγκρίνοντας instructor-led εκπαιδευτικά μαθήματα και technology-delivered 
προγραμμάτων (Geoleaming).

Ως προς το είδος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται, έχει υπολογιστεί ότι το 16% των 
εταιριών που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους χρησιμοποιεί IVDs (interactive video disks) 
(De Cenzo, D., Robbin, S., 1996). To electronic conferencing επίσης θεωρείται μια καλή λύση,

Ή "Solutions For Potential" είναι μια εταιρία που χρησιμοποιεί τεχνολογίες που συνδυάζουν 
μεθόδους και δεξιότητες με interactive multimedia για τη βελτίωση της απόδοσης των υπαλλήλων 
και των επιχειρήσεων.
8 Η Gartner, Inc. είναι ερευνητική εταιρία που ασχολείται με τη συμβουλευτική εταιριών σχετικά με 
το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία με στόχο την επιχειρηματική επιτυχία. 
Δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς CRM, business-to-business e-commerce, supply chain 
management, wireless, emerging technologies, security, IT services, e-business κτλ. 
(http://www3.gartner.com/lnit)
9 Εταιρία αναγνωρισμένη στο χώρο της βιομηχανίας, που ασχολείται με τις υπηρεσίες e-leaming για 
τις επιχειρήσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις που επικρατούν, τις βέλτιστες πρακτικές, 
τα εργαλεία, τους προμηθευτές κτλ (http://www.brandon-hall.eom/l.
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καθώς σε έρευνα του 2001 της εταιρίας Raymond James & Associates10 2/3 των εταιριών 
αποδέχτηκαν αυτή την εναλλακτική ως αποδοτική (Watson Wyatt_a, 2003). Οι multimedia- 
based ώρες κατάρτισης για το 2000 αναμενόταν να ανέβουν από 16 σε 37%, σύμφωνα με 
την OmniTech Consulting Group11, ενώ η ίδια έρευνα δείχνει πως ένα στα τέσσερα desktops 
είναι και multimedia workstation, ένα ποσοστό που θα έχει διπλασιαστεί μέχρι το 2000 
(Windows Magazine, 1998).

Χρήση τεχνολογιών στην επαγγελματική κατάρτιση (soft skills training)

για το 1999

satellite/ 
broadcast^

12% / videotapes
21%

cd-rom
32%

internet/intranet
28%

Σχήμα 5: Χρήση τεχνολογιών στην επαγγελματική κατάρτιση 
Πηγή με προσαρμογή: Teleteaching

Η ASTD12 το 2000 βρήκε βέβαια πως 67% των επιχειρήσεων που υλοποιούν λύσεις e- 
learning δε μέτρησαν καθόλου την αποδοτικότητα των web-based training προγραμμάτων 
τους, 95% μέτρησαν μόνο τις αντιδράσεις των εκπαιδευόμενων προς τα μαθήματα και μόνο 
3% μέτρησαν την απόδοση στην εργασία (Perez, R., 2002).

Στο περιοδικό Training υπήρχαν στοιχεία ότι οι επιχειρήσεις δεν επέλεξαν το e-learning ως 
λύση για την κατάρτιση των υπαλλήλων τους, έχοντας ως εμπόδια κατά 30% το κόστος, 30% 
το γεγονός ότι οι υπάλληλοι δεν ήθελαν να εκπαιδεύονται on-line, 30% έλλειψη σωστής 
διοίκησης. Οι λόγοι κατά 58% δεν ήταν τεχνολογικοί αλλά λόγοι νοοτροπίας (Mosher, Β.).

3.6.2. Ερευνες-Μελετες

Εξειδικευμένες μελέτες φορέων- δημόσιων και ιδιωτικών- που σχετίζονται με το e-learning 
φέρνουν στο φως πληθώρα στοιχείων για την εφαρμογή του στις επιχειρήσεις. Αν και 
πολλές από αυτές αφορούν πολυεθνικές εταιρίες, γεγονός που δυσχεραίνει το διαχωρισμό 
των δεδομένων κατά περιοχή, παρόλα αυτά τα διαθέσιμα στοιχεία είναι αρκετά και 
ανανεώνονται διαρκώς.

10Εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα τον επενδύσεων
(http:/ / www.raymondjames.com / rja/T
πΠολοεθνική εταιρία συμβούλων ποο δραστηριοποιείται στο να βοηθά μεγάλες επιχειρήσεις να 
αναπτύσσουν και να υλοποιούν στρατηγικές ανάπτυξης και βελτίωσης μέσω της τεχνολογίας
(http://www.otcg.com/)
12Η ASTD ασχολείται με την επαγγελματική κατάρτιση και με ζητήματα απόδοσης. Παρέχει 
πληροφορίες, αναλύσεις, έρευνες, πρακτικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο αυτό βασισμένη 
σε δικές της έρευνες, εμπειρίες, γνώσεις, ενώ δραστηριοποιείται και στον τομέα των σεμιναρίων, 
συνεδρίων, εκδόσεων κτλ (http://www.astd.org/index lE.htmΠ.
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3.6.2.Ι.Μεγάλη Βρετανία

Σύμφωνα με έρευνες οτη Μεγάλη Βρετανία το 1994 (Brook Street Recruitment Agency13 και 
Henley Research Centre14), η εκπαίδευση του προσωπικού στο μεγαλύτερο ποσοστό 
παρέχεται μέσω εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) ή με σύμβαση με κάποιον εξωτερικό 
εκπαιδευτικό οργανισμό (με ποσοστό 24% στο σύνολο των ερωτηθέντων). Το ίδιο φάνηκε 
και στην ετήσια έρευνα του 1997 του αμερικάνικου περιοδικού Training, όπου τα ποσοστά 
έδειξαν ότι το 38% του σχεδιασμού στον τομέα T&D (training and development) 
πραγματοποιείται από εξωτερικούς προμηθευτές και το 32% της δημιουργίας 
προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, για το IT training το 45% πραγματοποιήθηκε και πάλι 
από εξωτερικούς προμηθευτές (Walton, }., 1999). Αυτό σημαίνει ότι η κάθε επιχείρηση δεν 
είναι διατεθειμένη να δημιουργήσει δικό της εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

3.6.2.2.Αμερική

Το 1996 έγιναν έρευνες στην Αμερική (από την OmniTech) που έδειξαν ότι στο σύνολο των 
ωρών ηλεκτρονικής κατάρτισης το 16% περιλάμβανε χρήση multimedia με τάσεις 
διπλασιασμού ως το 1998. Το 30% των υπαλλήλων που εκπαιδεύεται μέσω multimedia είναι 
επαγγελματίες, κάτι που δείχνει πως αυτοί έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε πολυμεσικά 
κομπιούτερ (Jones. J., 1998).

Από το σύνολο των εργαζομένων που έλαβαν τέτοιου είδους εκπαίδευση 74% ανήκαν στον 
τομέα πωλήσεων/ marketing, 67% σε εξυπηρέτηση πελατών, 66% σε προσωπικό διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων, 51% στον λογιστικό τομέα, 38% στον τομέα διαφήμισης/ PR. Οι 
ομάδες, λοιπόν, που δέχονται τη μεγαλύτερη κατάρτιση με πολυμεσικά μέσα είναι αυτές 
που έχουν να κάνουν με πελάτες (Jones. J., 1998).

Από τους παραπάνω υπαλλήλους 42% έλαβαν μέρος σε μια πολυμεσική εκπαιδευτική 
εφαρμογή για απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 25% για 
τεχνική εκπαίδευση, 11% για εξειδικευμένες εργασίες, 19% για product training, 13% για 
marketing/πωλήσεις training. Τη χρονιά εκείνη το 95% των επιχειρήσεων χρησιμοποίησε 
πολυμεσικά CDs, ενώ μόνο το 13% intranets/ www πρωτόκολλα. Οι τάσεις που 
καταγράφηκαν ήταν ότι το ποσοστό αυτό θα αυξανόταν δραματικά (Jones.}., 1998).

Η Asymetrix Corporation15, σε έρευνα του 1997, έδειξε πως το computer-based training 
απέφερε 3% κέρδη κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του στις επιχειρήσεις, σε σχέση με τις 
παραδοσιακές μεθόδους. Στο δεύτερο χρόνο το ποσοστό ανέβηκε στο 26%. Αντίστοιχα, η 
χρήση του Internet έδειξε ότι αποφέρει 23% κέρδος τον πρώτο χρόνο και 43% το δεύτερο. 
Από όσες εταιρίες χρησιμοποίησαν web-based HR συστήματα το 24% ήταν για εφαρμογές 
on-line training και το 19% εφαρμογές για συνεργασία μέσω groupware (Jones. J., 1998).

13 Εταιρία που ασχολείται με την εύρεση εργασίας (http://www.brookstreet.co.uk/ )
14 Το τμήμα αυτό είναι το ερευνητικό τμήμα του Henley Management College και ασχολείται με τους 
τρόπους που μπορεί να βελτιωθεί η επίδοση και η απόδοση των εταιριών με στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας τους (http://www.henleymc.ac.uk/henleymc02.nsf/pages/cbe).
15 Είναι η γνωστή εταιρία Click21earn παροχής επιχειρηματικών λύσεων παραγωγικότητας. 
Ασχολείται με τους τρόπους που μπορεί μια επιχείρηση ή μια κυβέρνηση να βελτιώσει την 
επιχειρηματική της δράση με τη βοήθεια λογισμικών πακέτων (http: / /www.asymetrix.com/).
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Αγορά e-learning

Σχήμα 6: Τάσεις αύξησης της αγοράς e-learning στην Αμερική 
Πηγή με μετατροπή: Watson Wyatt_b, 2003

Σε στοιχεία του 1999, οι επιχειρήσεις στην Αμερική ξόδεψαν περίπου 62 δισεκατομμύρια 
δολάρια για κατάρτιση, περίπου 25% περισσότερα από ότι 6 χρόνια νωρίτερα. Η 1DO 
υπολόγισε ότι 17 δισεκατομμύρια της κατάρτισης δόθηκαν σε outsourcing services, ενώ το 
ποσοστό αυτό θα έφτανε τα 33 δισεκατομμύρια μέχρι το 2004. Η πλειοψηφία των εταιριών 
ακόμη υλοποιεί την κατάρτιση των υπαλλήλων με παραδοσιακές μεθόδους και μόνο 500 
εκατομμύρια δολάρια αφορούν το e-leaming. Παρόλα αυτά το ποσό αυτό είχε τάσεις για 
αύξηση ως τα 11 εκατομμύρια μέχρι το 2003 (InterWise, Inc., Morgan Keegan). Για το 2004 η 
ίδια εταιρία προέβλεψε πως η παραδοσιακή διδασκαλία των υπαλλήλων θα περιοριστεί 
μόνο στο 35% του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης (WatsonWyatt_b, 2003).

Σχήμα 7: Αγορά εκπαίδευσης και κατάρτισης για το 2000 στις ΗΠΑ 
Πηγή με προσαρμογή: Teleteaching 16

16 Η IDC είναι εταιρία συμβούλων με δραστηριότητα στον τομέα της information technology και των 
τηλεπικοινωνιών. Ασχολείται με αναλύσεις, τάσεις, στρατηγικές αποφάσεις κτλ 
(http://www.idc.com/ 1.
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Στην Αμερική ο τομέας της επαγγελματικής κατάρτισης είναι ο τρίτος μεγαλύτερος και τα 
κέρδη των εταιριών, κατά περίπτωση, κυμαίνονται ως εξής:

Επαγγελματική κατάρτιση (corporate/ professional)

0,41

16,3

□ E-leaming platforms
□ E-leaming content

□ Publishing

□ Testing & assessment

□ Instructor-led Training
□ Synchronous E-learning

(σε εκ.$)

Σχήμα 8: Επαγγελματική κατάρτιση 
Πηγή με προσαρμογή: Eduventures, Inc. 2002

Η Strategic Solutions Group Inc17 (Strategic Solutions Group, 1997) αναφέρει πως έρευνες 
του Training δείχνουν ότι εταιρίες των ΗΠΑ με 100 ή περισσότερους υπαλλήλους ξόδεψαν 
58,6 εκατομμύρια δολάρια για την κατάρτιση το 1997. Το 32% των επιχειρήσεων επέλεξε 
εξωτερική ανάθεση για την εκπαίδευση των υπαλλήλων, ενώ οι μέθοδοι που επιλέγονται 
στις περιπτώσεις του CBT υλοποιήθηκαν με CD-ROM σε ποσοστό 36%, με disks 28%, 
network/intranet 24%, computer-based games/simulations 15%, Internet 10%, commercial 
online services 3%. Πολλές από τις επιχειρήσεις υλοποίησαν και τα Electronic Performance 
Support Systems (12% στο σύνολο των εταιριών με 28% από αυτές με περισσότερους από 
10.000 υπαλλήλους). Εξάλλου, οι μελέτες έδειξαν ότι οι εκπαιδευόμενοι αφομοίωσαν το 75% 
της ύλης μέσω ενός interactive CBT μαθήματος σε αντίθεση με το 25%-40% σε ένα ILT 
μάθημα.

Η ίδια έρευνα έδειξε πως το CBT αποφέρει κέρδος στο χρόνο κατά 25-50%, ενώ προσφέρει 
εξοικονόμηση κατά 20% στον πρώτο χρόνο, ενώ για τα επόμενα χρόνια (όπου δεν τίθεται 
πάλι ζήτημα δημιουργίας, εφαρμογής κτλ.) το κέρδος φτάνει το 50%. Για να θεωρηθεί πως 
το CBT είναι προσοδοφόρο, πρέπει μάλιστα η εταιρία να το εφαρμόσει σε περισσότερους 
από 150 υπαλλήλους.
Το 1997 σε έρευνα του Corporate Knowledge Center (EC2 The Annenberg Center for 
Communication, University of Southern California18) και της Omnitech Consulting Group, 
inc. σε εταιρίες (περίπου 17.000 υπάλληλοι στο σύνολο) 42% των επιχειρήσεων που

17 Η Strategic Solutions Group Inc (http://www.ssgi.net) παρέχει λύσεις για αύξηση της 
παραγωγικότητας με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.
18 The EC2 Incubator Project είναι μια μη κερδοσκοπική ερευνητική οργάνωση, με έδρα το 
Annenberg Center for Communication στο University of Southern California. Υποστηρίζει έρευνα 
στον τομέα των επικοινωνιών και των ψηφιακών τεχνολογιών.
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ρωτήθηκαν είχαν συνεργασία με κάποιο πανεπιστήμιο (corporate university) ή κάποιο 
εκπαιδευτικό κέντρο. Από αυτές 20% είχαν στα σχέδια τους να συνεργαστούν με κάποιο 
πανεπιστήμιο ως το 2000. 38% του budget για την κατάρτιση αφορούσε εξωτερικούς 
κατασκευαστές, συμβούλους, ιδιωτικούς προμηθευτές, πανεπιστήμια και συνεργασία με 
άλλες εταιρίες.
Ως προς το ποσοστό κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε το CBT, αυτό φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα:

Κατηγορία Ορισμός Αριθμός επιχειρήσεων
(Ν=202)

Training μέσω υπολογιστή

Light CBT user Ο συνολικός χρόνος της κατάρτισης 
μέσω υπολογιστή είναι λιγότερος από 
10%

70 (35%)

Moderate CBT user Ο συνολικός χρόνος της κατάρτισης 
μέσω υπολογιστή κυμαίνεται από 
10% ως 19%

58 (29%)

Heavy CBT user Ο συνολικός χρόνος της κατάρτισης 
μέσω υπολογιστή ξεπερνά το 20%

68 (34%)

CBT user δίχως 
κατηγοριοποίηοη

Δεν ορίστηκε από τις επιχειρήσεις 
χρόνος κατάρτισης μέσω υπολογιστή

6 (3%)

Πίνακας 5: Ποσοστά χρήσης του CBT 
Πηγή με προσαρμογή:υίΚΙ Annenberg Center for Communication, 1997

Στην ίδια έρευνα αποδείχθηκε πως εταιρίες με ολιγάριθμο προσωπικό τείνουν να μην 
εκπαιδεύουν συχνά το προσωπικό τους (57%), σε σχέση με εταιρίες που έχουν πολυάριθμο 
προσωπικό (78%) και μάλιστα 65% της κατάρτισης αφορά μη διοικητικό προσωπικό ενώ 
μόνο 35% managers και executives.

Καταγράφηκαν, επίσης, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν και οι τάσεις που 
επικρατούσαν τότε για την καθεμία από αυτές:
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Άλλο είδος κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένων και 
videotapes, εγχειρίδια, on-the-job 
κτλ

Classroom training

Training μέσω υπολογιστή: 
συμπεριλαμβανομένων και cd- 
roms, EPSS, web-based training

28% 27%

56% 40%

33%
16%

1997 Προσδοκίες για το 
2000

Σχήμα 9: Προσφερόμενες μέθοδοι εκπαίδευσης 
Πηγή με προσαρμογή: EC2 Annenberg Center for Communication, 1997

Τέλος, σε ερώτηση αν το ενδιαφέρον τους για την επαγγελματική κατάρτιση άλλαζε, σε 
περίπτωση που κάποιος φορέας (εξωτερικός προμηθευτής, πανεπιστήμιο, business school) 
πρόσφερε μαθήματα ΜΒΤ, δόθηκαν οι εξής απαντήσεις:

1% 1% 1%

ενδιαφέροντος

Το ενδιαφέρον 
δεν αλλάζει 38% 40% 44%

Αύξηση --------
ενδιαφέροντος

61%
59%

55%

Εξωτερικός
προμηθευτής/ Πανεπιστήμιο Business school 

σύμβουλος

Σχήμα 10: Αλλαγή στο ενδιαφέρον των εταιριών για συνεργασία με φορείς σε περίπτωση προσφοράς 
εξ αποστάσεως κατάρτισης μέσω ΜΒΤ (multimedia-based training)

Πηγή με προσαρμογή: EC2 Annenberg Center for Communication, 1997
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3.6·2.3·Καναδάς

Στον Καναδά το 2001 (The Conference Board of Canada19, 2001) έρευνες απέδειξαν πως το 
46% μικρών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να βρουν το κατάλληλο 
προσωπικό για τις κενές τους θέσεις. To e-leaming μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση αυτού 
του προβλήματος. Γενικά, τα ποσοστά εκπαίδευσης έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια. Η International Data Corporation (IDC) υπολογίζει ότι η αξία της Καναδικής 
αγοράς e-leaming φτάνει τα 250 εκατομμύρια δολάρια και υπολογίζεται πως ετησίως 
αυξάνεται με ρυθμό 57%, ώστε να αγγίξει τα 900 εκατομμύρια το 2004.

Τα ποσοστά έδειξαν ότι το 70% εταιριών ξεκίνησαν εκπαίδευση του προσωπικού τους, 
παρόλα αυτά χωρίς την υποστήριξη των εργοδοτών. Μόνο το 19% είχε αυτή την 
υποστήριξη. Αναβάθμιση της τεχνολογίας οδήγησε σε υιοθέτηση της εκπαίδευσης μέσω 
υπολογιστών (computer-related training). 51% των εταιριών που υιοθέτησαν τεχνολογίες 
computer υιοθέτησαν και τεχνολογίες e-leaming (47% χρησιμοποιούν internet/ web 
τεχνολογίες, ενώ 82% δείχνει πως θέλει μελλοντικά να κάνει χρήση τέτοιας τεχνολογίας).

Παραδοσιακές μέθοδοι, όπως μαυροπίνακας και projector, ακόμη διατηρούν υψηλή θέση 
στις προτιμήσεις των εργοδοτών. Μικρή μείωση στη χρήση τους από 54 σε 48% δείχνει ίσως 
την αύξηση στις προτιμήσεις για το e-learning. Το 25% ακόμη χρησιμοποιεί έναν 
συνδυασμό των δυο μεθόδων. Αυτό δείχνει είτε παράλληλη χρήση τους ή την υποχώρηση 
του ενός και την επικράτηση του άλλου.

Ως προς τον τρόπο δημιουργίας της e-leaming εφαρμογής, οι εταιρίες επέλεξαν:

Εύρεση e-leaming εφαρμογής

Κατασκευή εντός 
της επιχείρησης 

51%

Προμηθευτές(με 
προσαρμογές) 

49%

Σχήμα 11: Εύρεση e-learning εφαρμογής 
Πηγή με μετατροπή: (The Conference Board of Canada, 2001)

50% του προσωπικού δήλωσε ότι έχει ικανότητες να χρησιμοποιήσει το e-learning, 39% ότι 
μόνο μερικές φορές μπορεί να το χρησιμοποιήσει και το 4% ότι δεν μπορεί. 76% των

19Το Conference Board of Canada (www.conferenceboard.ca/) είναι μια ανεξάρτητη, μη 
κερδοσκοπική ερευνητική οργάνωση με θυγατρικές σε Ευρώπη και Αμερική. Στόχος της οργάνωσης 
είναι η άμεση ανταπόκριση των μελών της σας συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας 
οικονομίας. Δραστηριοποιείται στην έρευνα νέων πρακτικών, το σχεδιασμό στρατηγικών και την 
παροχή ενημέρωσης, αναλύσεων και εμπειρίας, με στόχο την προώθηση του Καναδά παγκοσμίως. Το 
Education and Lifelong Learning Group αποτελεί τμήμα της οργάνωσης, με στόχο τη 
δραστηριοποίηση στους τομείς της εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας, για τη δημιουργία μιας 
κοινωνίας συνεχούς μάθησης στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
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εργοδοτών θεώρησε ότι το προσωπικό τοο χρειάζεται βοήθεια στις γνώσεις των 
υπολογιστών και της χρήσης e-learning.
Οι λόγοι των εργαζομένων για τη χρήση της εφαρμογής ήταν:

Κυριότεροι λόγοι των εργαζομένων για τη χρήση τεχνολογιών μάθησης

0 10 20 30 40 50 60 70

Just-in-time μάθηση εντός του εργασιακού 
χώρου

Οικονομική λύση

Μεγαλύτερος έλεγχος των εργαζομένων στη 
μάθηση

Εναρμόνηση με τις ανάγκες μάθησης στον 
εργασιακό χώρο

Σχήμα 12: Κυρτότεροι λόγοι των εργαζομένων για χρήση των τεχνολογιών μάθησης 
Πηγή με μετατροπή: The Conference Board of Canada, 2001

73% των εργαζομένων ευχαριστήθηκε την εμπειρία του e-learning και το γεγονός ότι μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, ότι μπορούν οι ίδιοι να καθορίζουν το ρυθμό 
μάθησής τους και ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν μαζί με άλλους.

Ζητήθηκε επίσης από εργαζόμενους και εργοδότες να δηλώσουν τις αιτίες που μπορούν να 
τους οδηγήσουν στη χρήση e-leaming λύσεων:

Τι ωθεί τους εργαζόμενους στη χρήση e-leaming λύσεων

Περισσότερος χρόνος για μάθηση κατά τη διάρκεια 
της εργασίας

Συνδυασμός με παραδοσιακές μεθόδους 

Εκμάθηση χρήσιμων γνώσεων 

Off-site πρόσβαση στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες 

Πληρωμή του κόστους απ ό τους εργοδότες

ι 1 ui i ... i.
______________________

i
__ ______ _______ 1

i
___ __

1

... .
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Σχήμα 13: Τι ωθεί τους εργαζόμενους οτη χρήση e-leaming λύσεων 
Πηγή με μετατροπή: The Conference Board of Canada, 2001
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Τι μπορεί να ωθήσει τους εργοδότες προς τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες

Πληροφόρηση για τις τεχνολογίες 

Τεχνική υποστήριξη 

Διοικητική υποστήριξη 

Άνεση στη χρήση 

Επιπλεόν χρόνος 

Χρηματοδότηση

0 10 20 30 40 50 60

Σχήμα 14: Τι μπορεί να ωθήσει τοος εργοδότες προς τις εκπαιδευτικέ τεχνολογίες 
Πηγή με μετατροπή: The Conference Board of Canada, 2001

Και η ανταμοιβή των εργαζομένων θεωρήθηκε πολύ σημαντική. 54% των εργοδοτών 
δήλωσε ότι ανταμείβουν την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και 40% ότι παρέχουν μόνο 
αυξημένες ευθύνες.

Βελτιώνεται, επίσης, και η επίδοση των υπαλλήλων. 8 στους 10 υπαλλήλους είπαν πως 
δέχονται κατάρτιση στη δουλειά που δεν μπορούσαν να έχουν με κανένα άλλο τρόπο. 4 
στους 5 είπαν ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να αποκτηθούν δεξιότητες που 
μπορούν να εφαρμοστούν στη δουλειά και 8% πως ό,τι έμαθαν μπορεί άμεσα να 
εφαρμοστεί στον εργασιακό τους χώρο. 63% των υπαλλήλων δήλωσαν αλλαγή στη 
συμπεριφορά τους.

Οι υπάλληλοι επιζητούσαν παράλληλα την αναγνώριση της προσπάθειάς τους. Παρά το 
γεγονός ότι κίνητρο ήταν η ανάγκη για προσωπική εξέλιξη, ήθελαν οι προσπάθειές τους να 
αναγνωρίζονται και να εκτιμούνται. Παρόλα αυτά 40% δεν είχαν τέτοια αναγνώριση, ενώ, 
από αυτούς που την είχαν, η επιβράβευση ήταν η ανάληψη περισσότερων ευθυνών.

Οι τεχνολογίες που επιλέχθηκαν και οι τάσεις που επικράτησαν για αυτές ήταν οι 
παρακάτω:

Μέθοδοι διδασκαλίας στον εργασιακό χώρο

Παραδοσιακή e-learning Συνδυασμός Αλλες μέθοδοι 
τάξη τάξης και e- (βιβλία,

learning εγχειρίδια κτλ)

■ 1999 
Ο2000

Σχήμα 15: Μέθοδοι διδασκαλίας στον εργασιακό χώρο 
Πηγή με μετατροπή: The Conference Board of Canada, 2001
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Χρήση εκπαιδευτικών τεχνολογιών

100
80
60
40
20

0
□ παρόν
□ μέλλον

Σχήμα 16: Χρήση εκπαιδευτικών τεχνολογιών 
Πηγή με μετατροπή: (The Conference Board of Canada, 2001)

Τέλος, παρατηρήθηκε ότι από τους εργαζόμενους που δεν είχαν χρόνο να συμμετέχουν 
στην ηλεκτρονική κατάρτιση, το 55% δήλωσαν ότι ήταν πολύ απασχολημένοι, ενώ το 29% 
θεώρησαν το χρόνο ή την τοποθεσία των μαθημάτων μη βολική.

3.6.2.4.Ευρώπη

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Watson Wyatt's20 (Watson Wyatt, 2002) σε 173 
εταιρίες διαφόρων μεγεθών σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2002 φάνηκε ότι το 75% των 
επιχειρήσεων έχουν ως στόχο την υιοθέτηση B2E/eHR21 λύσεων μέσα στα επόμενα δύο 
χρόνια. 4% από αυτές προτιμούν το outsourcing. 65% χρησιμοποιούν το e-mail ως τρόπο 
επικοινωνίας, ενώ 74% των μικρών επιχειρήσεων παρέχουν πρόσβαση σε εταιρικά intranets 
για τους υπαλλήλους και 82% για managers, σε αντίθεση με αντίστοιχα ποσοστά 51% και 
66% για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Στο σύνολο των εταιριών, 67% των υπαλλήλων 
έχουν πρόσβαση σε intranets και 45% πρόσβαση στο Internet.

Το ότι παρέχεται εξελιγμένη τεχνολογία στους υπαλλήλους, έδειξε ότι αυτό δε σημαίνει και 
ταυτόχρονη χρήση της. Το 31% των επιχειρήσεων δήλωσε πως η χρήση των τεχνολογιών 
ήταν χαμηλή και το 36% ότι η χρήση του Internet χαμηλή.

Η διαδραστικότητα (interactivity) αυτών των συστημάτων προς το παρόν κυμαίνεται στο 
34% για όσα μπορούν να χαρακτηριστούν ως on-line, ενώ τα περισσότερα παρουσιάζουν 
στατικές πληροφορίες (74%).

20 Η Watson Wyatt είναι πολυεθνική εταιρία συμβούλων με ανπκείμενο το ανθρώπινο κεφάλαιο, την 
οικονομική διαχείριση, τεχνολογικές λύσεις, παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και στρατηγικής.

21 Business to Employer/ E-Human Resources: "Η εφαρμογή οποιοσδήποτε μορφής τεχνολογίας που 
δίνει τη δυνατότητα σε διοίκηση και εργαζόμενους να έχουν άμεση πρόσβαση σε HR και άλλες 
υπηρεσίες για επικοινωνία, ομαδική διαχείριση, διαχείριση γνώσης, κατάρτιση και άλλες διοικητικές 
εφαρμογές" (WatsonWyatt_a, 2002).
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Αξιόλογη είναι επίσης η έρεονα της Cedefop22 το 2000 μέσω του European Training Village23 
(ETV) (Cedefop, 2002). Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 271 εταιρίες του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα, εταιρίες παροχής e-learning υπηρεσιών, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις IT και 
τηλεπικοινωνιών, σύμβουλοι, ερευνητές κτλ. Σε ερώτηση για το αν και πόσο συχνά η 
δημιουργία του e-learning περιεχομένου λαμβάνει χώρα εντός ή εκτός της επιχείρησης 
δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις:

Σχήμα 17: Τρόποι δημιουργίας e-leaming περιεχομένου 
Πηγή με μετατροπή: Cedefop, 2002

Την ίδια χρονιά διεξήχθη έρευνα σχετική με το e-learning και τις βασικές δεξιότητες των 
ενηλίκων με 590 συμμετέχοντες. Από όσους ερωτήθηκαν για το αν χρησιμοποιούν e- 
leaming μεθόδους και περιεχόμενο σε ενήλικες εκπαιδευόμενους (για την απόκτηση 
βασικών δεξιοτήτων) 34% ήδη παρείχαν, 36% είχαν ως στόχο τους κάτι τέτοιο για το 
επόμενο έτος, 19,4% σχέδιαζαν να το κάνουν κάποια στιγμή στο μέλλον, 3,7% δεν το είχαν 
ως επιλογή και 6,9% δεν θεωρούσαν ότι ήταν στα πλαίσια του επιχειρηματικού τους ρόλου.

Σε ερώτηση επίσης αν το e-learning παρέχει ευελιξία στην απόκτηση δεξιοτήτων από τους 
ενήλικες 58,8% θεώρησαν το ρόλο του πολύ σημαντικό, 29,5% σχετικά σημαντικό, 10,3% 
θεώρησαν ότι είναι ακόμη νωρίς για τέτοιου είδους κρίσεις και 1,4% ότι δεν μπορεί να 
διαδραματίσει κανένα σημαντικό ρόλο.

Τέλος, υπολογίστηκε και το πώς οι διάφορες επιχειρήσεις υπολόγισαν το κόστος του e- 
learning περιεχομένου:

Δημιουργία e-learnlng περιεχομένου 
εντός της επιχείρησης

58,50%

25,90%

ι—1 15,60%

....Ο......J .... 1__ 1 _
πάντα περιστασιακά ποτέ

Δημιουργία του e-learnlng 
περιεχομένου με outsourcing

............. .... .55.10%....... .....

πάντα περιστασιακά ποτέ

22 Η Cedefop είναι φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση. Ασχολείται με την έρευνα και τις αναλύσεις γύρω από την επαγγελματική εκπαίδευση, 
γύρω από συστήματα κατάρτισης, πολιτικές, πρακτικές κτλ. (www.cedefop.eu.int)
23 To ETV είναι ένα σημείο συνάντησης για όσους ενδιαφέρονται για την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρηση, στο οποίο μπορούν να διαμοιράζονται γνώσεις με άτομα από ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Διευθύνεται από την Cedefop. (www.trainingvillage.gr)
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□ σε σύγκριση με το κόστος 
της κατάρτισης στην 
παραδοσιακή αίθουσα

□ με το ποσοστό του χρόνου 
δημιουργίας του 
περιεχομένου προς τις ώρες 
εκμάθησης (development 
time/ learner hours)

□ ως μέτρο σύγκρισης σε 
σχέση με το κόστος έτοιμων 
πακέτων e-learning 
περιεχομένου

Σχήμα 18: Πώς πανεπιστήμια, ιδιωτικοί και δημόσιοι παροχείς (training providers) e-learning 
περιεχομένου υπολογίζουν το κόστος του e-leaming περιεχομένου 

Πηγή με μετατροπή: Cedefop, 2002

Τέλος, οε αντίστοιχη έρευνα της Cedefop (Cedefop, 2003) διαφάνηκε ότι οτην Ελλάδα 
τουλάχιστον τα 3/5 των ερωτηθέντων δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ICT γνώσεις και 
δεξιότητες (χρήση υπολογιστή, Internet, τεχνολογικών εργαλείων) που απαιτούνται σε 
σχέση με άτομα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ειδικότερα 62,8% δεν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν Η/Υ και 69,2% άλλα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία αποτελούν 
(δυστυχώς) από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

3.6.2.5. Αυστραλία

Σε έρευνες που έγιναν σε 90 εταιρίες από το National Centre for Vocational Education 
Research (NCVER)-4 με χρηματοδότηση του Australian National Training Authority 
(ANTA)24 25 το 2000, προέκυψαν γενικά συμπεράσματα σχετικά με την κατάρτιση των 
υπαλλήλων στην Αυστραλία. Η εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων αφορούσε 
κυρίως τους τρεις πρώτους μήνες της εργασίας τους και καταλάμβανε το ήμισυ της 
εργάσιμης ημέρας. Προηγούμενες γνώσεις και κατάρτιση αύξαναν την πιθανότητα να έχει 
κάποιος εργαζόμενος και κατάρτιση στη συνέχεια της εργασιακής του πορείας, μειώνοντας 
όμως τις ώρες που πραγματικά θα ασχολούνταν με αυτή. Γενικά, οι επιχειρήσεις στην 
Αυστραλία εκπαιδεύουν περισσότερο το προσωπικό τους σε σχέση με άλλες στην Αμερική.

Στοιχεία απέδειξαν πως οι επιχειρήσεις τείνουν να αναθέτουν την εκπαίδευση των 
υπαλλήλων τους σε εξωτερικούς συνεργάτες. Έτσι, in-house εκπαιδευτικά προγράμματα 
μειώθηκαν από 35% το 1989 σε 33% το 1997 και η εξωτερική ανάθεση αυξήθηκε από 9,8% σε 
20% για τις ίδιες χρονιές.

24 To National Centre for Vocational Education Research ('http://www.ncver.edu.au/') είναι 
πρωταρχική οργάνωση έρευνας και εξέλιξης (research and development) στην Αυστραλία στον 
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
25 To Australian Training Authority (http://www.anta.gov.au) είναι κρατική υπηρεσία για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
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Σύμφωνα με την IDC, το e-learning στην εορύτερη περιοχή θα αυξηθεί κατά 94% για το 
διάστημα 1999-2004 και θα φτάσει τα 235 εκατομμύρια δολάρια το 2004. Το ποσοστό αυτό 
θα οφείλεται κυρίως στην παρουσία της Αυστραλίας (Sun Microsystems, 2001).

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά στοιχεία καθώς οι επίσημοι φορείς, πχ 
Australian Bureau of Statistics (ABS)26, μειώνουν σταδιακά τη χρηματοδότηση και τις 
έρευνες στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης (Blandy, R., Dockery, Μ. Hawke, A., 
Webster, E„ 2000).

26 To Australian Bureau of Statistics (http://www.abs.gov.au) είναι η επίσημη στατιστική υπηρεσία 
της Αυστραλίας.
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Κεφαλαίο 4

Τεχνολογική Υποστήριξή

E-Learning

4.1 Εργαλεία Συγγραφής

Τα εργαλεία τα οποία έχει οτη διάθεσή του όποιος επιθυμεί να ασχοληθεί με τη συγγραφή, 
παρουσίαση και διανομή εκπαιδευτικού λογισμικού (εκπαιδευτές, σχεδιαστές, προμηθευτές 
κτλ) είναι πάρα πολλά. Πολλά από αυτά είναι ακριβά προγράμματα, που παρέχονται από 
αναγνωρισμένες στο χώρο εταιρίες, και άλλα διατίθενται δωρεάν ακόμη και μέσω του 
διαδικτύου.

Η απαρίθμηση και περιγραφή όλων των εργαλείων δεν είναι φυσικά δυνατή στα πλαίσια 
αυτής της εργασίας. Θα παρατεθεί όμως περιγραφή των πιο χαρακτηριστικών από αυτά. 
Για την καλύτερη κατανόησή τους, γίνεται κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με τη χρήση 
τους και σύμφωνα με το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα.

Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις κάποια εφαρμογή δεν ανήκει αποκλειστικά σε μια 
κατηγορία, καθώς η τάση των εταιριών τον τελευταίο καιρό είναι να εμπλουτίζουν τα 
εργαλεία τους με επιπρόσθετες δυνατότητες, καλύπτοντας έτσι μεγαλύτερο φάσμα 
υπηρεσιών.

Ο τρόπος με τον οποίο τα διάφορα εργαλεία συνδυάζονται και συλλειτουργούν για την 
παραγωγή της τελικής εκπαιδευτικής εφαρμογής φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
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Σχήμα 19: Αλληλεπίδραση εργαλείων συγγραφής 
Πηγή με προσαρμογή: Barron, Τ., 2002

4.ι.ι.Γλωςςες Προγραμματισμού

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη, αν αρχικά δε γινόταν αναφορά στις πιο γνωστές γλώσσες 
προγραμματισμού, οι οποίες κατεξοχήν συμμετέχουν στη συγγραφή οποιουδήποτε είδους 
λογισμικού, άρα και του εκπαιδευτικού. Αποτελούν από μόνες τους αυτόνομα εργαλεία, 
που με εξειδικευμένη χρήση μπορούν να παράγουν εκπληκτικά αποτελέσματα.

Μάλιστα, λόγω της αλματώδους αύξησης της χρήσης του Internet, μεγάλο μερίδιο στον 
τομέα του προγραμματισμού καταλαμβάνουν πλέον και οι διαδικτυακές γλώσσες.

4.1.1.1.C/C++_______________________________________________________________________________

Η C και η C++ (της Borland) είναι από τις πιο δημοφιλείς υψηλού επιπέδου γενικές 
γλώσσες προγραμματισμού (http: / / www.borland.com/). Η C είναι σχετικά μικρή γλώσσα, 
χωρίς πολλές λέξεις ή εντολές. Επειδή κατά τη χρήση της μπορεί να υπάρξει έλεγχος του 
υλικού (hardware) και των περιφερειακών του υπολογιστή, αναφέρεται συχνά ως η 
"χαμηλότερη υψηλού επιπέδου γλώσσα" (Cassiopea). Η γλώσσα C++ είναι εκτεταμένη 
έκδοση της C, με την οποία είναι ο ευκολότερος ο προγραμματισμός και ο 
προσανατολισμένος στο αντικείμενο. Για επίτευξη αυτού του στόχου, η C++ χρησιμοποιεί 
αντικείμενα και μεθόδους που είναι ορισμένα σε βιβλιοθήκες της γλώσσας.

Τα προγράμματα που παράγονται χαρακτηρίζονται για την εύκολη ανάγνωση, συντήρηση 
και τη μεταφορά τους σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Υπάρχει επίσης δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης των προγραμμάτων μέσω της αποθήκευσής τους σε μια βιβλιοθήκη 
και επανάκλησής τους μέσα από το αρχείο βιβλιοθήκης.
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Όπως και στη C, ένα C++ πρόγραμμα αποτελείται από συλλογή ορισμών, δηλώσεων και 
συναρτήσεων που μπορεί να χωρίζεται σε περισσότερα από ένα αρχεία. Η C++ (και τα νέα 
εργαλεία συγγραφής της) έχουν γραφικό drag-and-drop περιβάλλον, βελτιωμένους 
wizards, παραδείγματα κτλ. Ο προγραμματιστής μπορεί να δημιουργήσει νέους τύπους και 
κλάσεις ή να χρησιμοποιήσει ήδη υπάρχοντα αντικείμενα.

Πολλές άλλες υψηλού επιπέδου γλώσσες έχουν αναπτυχθεί βασισμένες στη C, όπως η η Perl.

4.1.1.2.Visiial Basic______________________________________________ ____________________________

Η Visual Basic (VB) (της Microsoft) είναι ένα αντικειμενοστραφές εργαλείο RAD (Rapid 
Application Development), δηλαδή μια γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να 
δημιουργήσει εφαρμογές πιο γρήγορα από άλλες παραδοσιακές γλώσσες, όπως ή C++, 
Pascal, Cobol κτλ. Προέκυψε από την (DOS) έκδοση BASIC (Beginners' All-Purpose 
Symbolic Instruction Code), στην οποία ο προγραμματισμός γινόταν σε text περιβάλλον με 
σειριακή εκτέλεση των εντολών.

Παρέχει εργαλεία για προγραμματισμό ακόμη και στο Internet και βοηθά τους 
προγραμματιστές ναι δημιουργήσουν είτε απλές εφαρμογές είτε client/ server 
περιβάλλοντα, κυρίως για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Ο τρόπος με τον οποίο το 
καταφέρνει αυτό είναι παρέχοντας πρότυπα (templates) για τα αντικείμενα που 
χρησιμοποιούνται συχνά. Ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής μπορούν να 
τροποποιηθούν κατάλληλα οι ιδιότητες του κάθε αντικειμένου.

Η Visual Basic είναι μια γλώσσα με γραφικό περιβάλλον GUI (Graphical User Interface), 
όπου σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα γεγονότα (events) και οι ενέργειες (actions). Οι 
προγραμματιστές μπορούν να διαχειρίζονται τμήματα του κώδικα ξεχωριστά, με 
αποτέλεσμα στο τέλος μια ολοκληρωμένη εφαρμογή να αποτελείται από πολλά 
υποπρογράμματα, που εκτελούνται αυτόνομα ή μαζί.

Και η ίδια η Visual Basic έχει εξελιχθεί με τη νέα έκδοση Visual Basic .NET, που 
συγχωνεύεται στη νέα πλατφόρμα της Microsoft .NET, και περιέχει καινούργια στοιχεία, 
όπως object-oriented σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, κληρονομικότητα αντικειμένων, 
υποστήριξη για χειρισμό των εξαιρέσεων (exception handling), νημάτωση (threading) κτλ. 
Βέβαια, η νέα έκδοση της γλώσσας δεν έχει πολλές από τις μορφές σύνταξης της 
παραδοσιακής VB, με αποτέλεσμα να χρειάζονται πολλές τροποποιήσεις σε υπάρχοντες 
κώδικες, κάτι που μπορεί να αποθαρρύνει πολλούς από τη χρήση της (Blaine, Τ., 2001).

4.1.1.3. Delphi______________________________________________________________________________

Η Borland Delphi είναι ένα παραθυρικό περιβάλλον προγραμματισμού τόσο για 
αρχάριους όσο και για επαγγελματίες. Με τη χρήση του μπορούν να δημιουργηθούν 
αυτόνομες, αποδοτικές και φιλικές προς το χρήστη εφαρμογές, συνήθως σε λίγο χρόνο και 
με λίγο κώδικα. Παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για ανάπτυξη, δοκιμή και επέκταση 
των εφαρμογών με χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων (reusable) στοιχείων 
(http://www.borland.com/).

Η γλώσσα προέρχεται από τη Borland Turbo Pascal και μάλιστα από την 
αντικειμενοστραφή έκδοσή της, Object Pascal. Το περιβάλλον είναι ευκολόχρηστο, με 
γραφικά drag-and-drop παράθυρα, ενώ υπάρχει και βιβλιοθήκη (Visual Component 
Library) με επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα.

Ζγούβα Αλεξάνδρα 71

http://www.borland.com/


Κεφάλαιο 4: Τεχνολογική υποστήριξη e-learning

Οι τελευταίες εκδόσεις της γλώσσας είναι η Delphi 6 (σε εκδόσεις Personal, Professional, 
Enterprise) και το Delphi 7 Studio.

4.1.1.4.HTML____________________________________________________________________________

Η HTML (HyperText Markup Language) είναι η πιο γνωστή γλώσσα στην οποία είναι 
γραμμένες οι σελίδες του διαδικτύου. Γίνεται κατανοητή από όλους τους browsers και 
παρέχει πρωταρχικά τη δυνατότητα των hyperlinks. Μπορεί μάλιστα να γραφτεί σε 
οποιονδήποτε editor, ενώ επιτρέπει την ενσωμάτωση ήχου και εικόνων στις web σελίδες. Τα 
πιο γνωστά εργαλεία συγγραφής προγραμμάτων HTML για τη δημιουργία ιστοσελίδων 
είναι οι Claris Home Page και Adobe PageMill.

Αρχικά είχε κατασκευασθεί με σκοπό μόνο τη μορφοποίηση κειμένου, αλλά με τον καιρό 
ενσωμάτωσε και σχεδιαστικές τεχνικές . Χρησιμοποιεί ετικέτες (tags), για να καθορίσει τον 
τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται οι εικόνες, το κείμενο, ο ήχος, οι υπερουνδέσεις σε ένα 
έγγραφο. Όταν ένας web browser ανοίγει ένα αρχείο HTML, οι ετικέτες μεταφράζονται σε 
κατάλληλα χαρακτηριστικά, με αποτελέσματα στην εμφάνιση και τη λειτουργικότητα της 
σελίδας.

Η γλώσσα όμως έχει την εμφανή αδυναμία ότι αλληλεπίδραση με τους χρήστες (δυναμική 
αποστολή και λήψη δεδομένων) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Έτσι, κρίθηκε 
απαραίτητη η ανάπτυξη και άλλων γλωσσών προγραμματισμού για το Internet. Αρχικά, 
αναπτύχθηκε από την εταιρεία Netscape η γλώσσα JavaScript, η οποία, όπως και η HTML, 
μεταφράζεται από τον browser κατά την εμφάνιση της σελίδας. Η Microsoft ανέπτυξε από 
την πλευρά της μια δική της έκδοση της γλώσσας JavaScript, την οποία ονόμασε Jscript, και 
μια έκδοση της γλώσσας Basic, ειδικά για το Internet, που ονόμασε VBScript. Η ίδια η 
HTML εξελίχθηκε με τη Dynamic HTML, η οποία είναι πιο δυναμική και μπορεί να 
αντιδρά άμεσα στις ενέργειες του χρήστη, χωρίς επιπρόσθετα αιτήματα στον server.

Έτσι, με την χρήση των παραπάνω γλωσσών είναι δυνατό να ελεγχθούν και να 
προγραμματιστούν όλα σχεδόν τα αντικείμενα που μπορεί να περιέχει μία ιστοσελίδα, 
διαδικασία που απευθύνεται κυρίως σε προγραμματιστές.

4.1.1.5.Java

Η Java ( από τη Sun Microsystems) είναι πολύ γνωστή αντικειμενοστραφής γλώσσα 
προγραμματισμού που μοιάζει με τη C και είναι πιο αξιόπιστη για εφαρμογές Internet. Έχει 
το ιδιαίτερο γνώρισμα δημιουργίας των applets (μικροεφαρμογών) που τρέχουν μέσω του 
διαδικτύου, ενώ θεωρείται και πολύ ασφαλής (Λιακέας, Γ., 2001). Η δημιουργία σελίδων σε 
αυτή γίνεται με "γρήγορο κώδικα", ο οποίος μεταγλωττίζεται γρήγορα από τους compilers. 
Με τη γλώσσα αυτή μπορούν να δημιουργηθούν και δυναμικές ιστοσελίδες που περιέχουν 
ήχο και βίντεο, φόρμες εισαγωγής στοιχείων, παιχνίδια, real-time εφαρμογές. Μπορούν, 
βέβαια, να δημιουργηθούν και εντελώς αυτόνομες εφαρμογές.

Φημίζεται για την ιδιότητα του garbage collection (συλλογή κώδικα που δεν 
χρησιμοποιείται) και τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και ενθολάκωσης 
(encapsulation) του κώδικα. Επίσης, είναι γρήγορη και ανεξάρτητη από τις πλατφόρμες στις 
οποίες τρέχει, χάρη στην ύπαρξη ενός διερμηνευτή που μεσολαβεί ανάμεσα στο λειτουργικό 
σύστημα και το Java πρόγραμμα. Για τους υπερασπιστές της Java αυτό είναι ριζοσπαστική 
τεχνολογία, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία προγραμμάτων που μπορούν να τρέξουν σε 
πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές.
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Παρόμοια με τη Java είναι και η Javascript αλλά με πιο απλή μορφή. Η τελευταία 
ενσωματώνεται μέοα σε HTML κώδικα και δε χρειάζεται μεταγλώττιση. Η ύπαρξη της από 
πολλούς θεωρείται συμπληρωματική ως προς τις ελλείψεις της HTML και όχι καθαρή 
γλώσσα προγραμματισμού.

4.1.1.6.JavaScript_________________________________________________________________________

Η JavaScript (από την Netscape) είναι μια νέα scripting γλώσσα, με την οποία γίνεται 
εύκολα η ανάπτυξη μιας interactive σελίδας (σελίδας που αλληλεπιδρά στον εαυτό της). Για 
να τρέξουν scripts γραμμένα σε JavaScript είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός browser που 
υποστηρίζει JavaScript, πχ Netscape. Αν ένας browser δεν υποστηρίζει τη γλώσσα, θα δει 
τον JavaScript κώδικα μέσα στο HTML έγγραφό του. Βέβαια, χρειάζεται πρώτα κανείς να 
γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες της HTML, για να μπορεί να υλοποιήσει μια εφαρμογή σε 
Javascript.

Τα γεγονότα (events) και οι χειριστές γεγονότων (event handlers) είναι ένα πολύ σημαντικό 
μέρος στον JavaScript προγραμματισμό, όπως άλλωστε και στη Java. Σημαντικές επίσης 
είναι και οι λειτουργίες (functions), ένας τρόπος για ενσωμάτωση πολλών εντολών μαζί.

Η JavaScript αποτελεί το πρώτο βήμα για την απλοποίηση της Java, στόχο που θέλει να 
επιτύχει η Sun, για να δώσει τη δυνατότητα σε μη προγραμματιστές να μπορούν να 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Παρόλο που η Netscape ξεκίνησε την ανάπτυξη της JavaScript 
αυτόνομα, γρήγορα συνεργάστηκαν με τη Sun, συμφωνώντας να κάνουν τη JavaScript ένα 
υποσύνολο της Java. Έτσι, στη JavaScript δεν υπάρχει ανάγκη βοηθητικών εργαλείων, ούτε 
χρειάζεται μεταγλώττιση εφαρμογών της Java. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εισαχθεί το 
JavaScript κομμάτι στις ιστοσελίδες, για να το διαβάσει ο browser και να ακολουθήσει τις 
οδηγίες.

Με τη JavaScript μπορούν υποστηριχθούν απλές ενέργειες, όπως το άνοιγμα παραθύρων, 
παρουσίαση σελίδας κτλ ή να είναι περίπλοκες, πχ έλεγχος των περιεχομένων μιας φόρμας 
που θέλει να υποβάλλει ένας χρήστης με προειδοποίηση για ύπαρξη λανθασμένων 
δεδομένων. Γενικά, οι ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν είναι έγγραφα με πλαίσια, 
επαναφόρτωση μέρους του παραθύρου, δημιουργία εγγράφων με αλληλεπίδραση, 
μηνύματα που ολισθαίνουν, χρονικός μηχανισμός αντίστροφης μέτρησης, έγγραφα με 
αυτόματη ενημέρωση κτλ (PDP Lab_b).

4.1.1.7.XML______________________________________________________________________________

Η XML (extensible Markup Language) έχει δημιουργηθεί από το W3C (World Wide Web 
Consortium) και μοιάζει με την HTML, με τη διαφορά ότι είναι πιο ευέλικτη. Περιγράφει 
τη δομή του εγγράφου και καθορίζει τι σημαίνουν τα δεδομένα σε ένα έγγραφο. 
Χρησιμοποιεί και αυτή ετικέτες, οι οποίες όμως δεν είναι απλοί χαρακτήρες, αλλά 
περιγράφουν τα δεδομένα στο αρχείο κειμένου και το νόημά τους.

Σε αντίθεση όμως με την HTML, οι ετικέτες XML δεν καθορίζουν τη μορφοποίηση ή τον 
τρόπο εμφάνισης των δεδομένων κατά την προβολή τους στην οθόνη (Microsoft Office 
Online). Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα δημιουργούνται τα φύλλα στυλ (style sheets), 
δηλαδή έγγραφα με κατάλληλη μορφοποίηση, που χρησιμοποιούν ένα ειδικό σύνολο 
οδηγιών για τη μετατροπή πληροφοριών στο αρχείο XML. Εάν ένα φύλλο στυλ εφαρμοστεί 
σε ένα αρχείο XML, το φύλλο στυλ ελέγχει τη μορφοποίηση ή τον τρόπο εμφάνισης του 
αρχείου αυτού. Το πρότυπο για τα φύλλα στυλ XML ονομάζεται Extensible Style Language 
(XSL).
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Η γλώσοα αοτή προοφέρει επίσης και καλύτερη απόδοση στο δίκτυο, καθώς επιτελεί μέρος 
της επεξεργασίας των πληροφοριών, απαλλάσσοντας τους servers από φόρτο εργασίας.

Τέλος, εκείνο που θα πρέπει να αναφερθεί, είναι ότι το W3C έχει εκδώσει ειδικές συστάσεις 
σχετικά με την κωδικοποίηση των εγγράφων XML και τις ηλεκτρονικές υπογραφές για την 
ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (W3C: Ελληνικό γραφείο).

4.1.2.ΠθΛΥΜΕΣΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ- MULTIMEDIA AUTHORING

Tools

Αποτελούν την αμέσως πιο σημαντική κατηγορία λογισμικού για τη δημιουργία 
εκπαιδευτικού υλικού. Συμβάλλουν στη δημιουργία και συνένωση πολυμεσικών στοιχείων, 
με στόχο την επίτευξη διάδρασης μεταξύ περιβάλλοντος και χρήστη. Χρησιμοποιούνται 
επίσης για τη δημιουργία κι διαχείριση των ιστοσελίδων στις περιπτώσεις του web-based 
training. Η παρουσίαση της πληροφορίας σε μια τέτοια εφαρμογή μπορεί να ποικίλλει από 
μια απλή γραφική αναπαράσταση ως μια πολύπλοκη διάταξη με πολυμεσικές σελίδες.

4.1.2.1.Authorware Professional

To Authorware (http:/ /www.macromedia.com/software/authorware/) είναι εργαλείο της 
Macromedia (http://www.macromedia.com/). Είναι ευέλικτο εργαλείο για δημιουργία e- 
leaming πολυμεσικών εφαρμογών με εφαρμογές σε CD, DVD και δίκτυα. Είναι κατάλληλο 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο των 
εκπαιδευόμενων με ερωτήσεις, quiz κτλ (με την παρακολούθηση συγκεκριμένων 
μεταβλητών και λειτουργιών).

Υποστηρίζει τεχνολογία ActiveX και μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε Windows όσο και σε 
Mac. Επίσης, παράγει μικρό μέγεθος αρχείου, ενώ τα περισσότερα από τα πολυμεσικά του 
στοιχεία μπορούν να αποθηκεύονται εκτός εφαρμογής.

Το πρόγραμμα έχει ένα ευκολόχρηστο interface με drag-and-drop αντικείμενα, wizards και 
flowline για ιεράρχηση των αντικειμένων. Μπορούν να εισαχθούν διάφορα πολυμεσικά 
στοιχεία, πχ ήχος (MP3 streaming audio), εικόνες, γραφικά, κείμενο (RTF), videos, movies, 
ακόμη και παρουσιάσεις PowerPoint, όπως και κλασικά στοιχεία εφαρμογών, όπως 
υπερσονδέσεις, buttons, check boxes, radio buttons, combo boxes, list boxes κτλ. Επίσης, 
παρέχονται 11 διαφορετικοί τύποι διαδραστικότητας, που αποδίδονται στα αντικείμενα της 
εφαρμογής.

Τα αντικείμενα που δημιουργούνται μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ενώ μπορούν να 
δημιουργηθούν και knowledge objects, τα οποία είναι έτοιμα πρότυπα που εξυπηρετούν 
συγκεκριμένες ανάγκες.

Η τελευταία έκδοση (7) μπορεί να υποστηρίξει και scripts, όπως JavaScript για περισσότερες 
δυνατότητες, ενώ συνεργάζεται και με άλλα προγράμματα, όπως Macromedia Flash, 
Windows Media Player κτλ.
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4.1.2.2.Toolbook ToolBook
Είναι και αυτό αξιόλογο εργαλείο (http://www.asymetrix.com/en/toolbook/) της 
Click2Learn (http: / /www.asymetrix.com/), με φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον 
εργασίας. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να εξάγει αρχεία σε HTML και Java, 
με αποτέλεσμα να μπορούν να τρέξουν απευθείας και στο Internet. Υποστηρίζει επίσης 
τεχνολογία ActiveX.

Το εργαλείο αυτό έχει δυο διαφορετικές εκδόσεις, το ToolBook Assistant και το ToolBook 
Instructor. Η διαφορά μεταξύ των δυο εργαλείων είναι καταρχήν το κοινό στο οποίο 
απευθύνονται. Και τα δυο έχουν σχεδόν τις ίδιες δυνατότητες, ενώ οι εφαρμογές τους 
μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους.

• ToolBook Assistant

Απευθύνεται σε απλούς χρήστες και επαγγελματίες για δημιουργία διαδραστικών 
εφαρμογών χωρίς προγραμματισμό. Το περιεχόμενο που παράγει ο Assistant είναι 
απόλυτα συμβατό με τον Instructor. Τα πλεονεκτήματα του εργαλείου είναι ότι παράγει 
γρήγορα τις εφαρμογές με drag-and-drop διαδικασίες, ενώ περιλαμβάνει έτοιμα πρότυπα 
και wizards. Βασίζεται σε γνωστά εκπαιδευτικά standards, ενώ υπάρχει και 
διαλειτουργικότητα με άλλα προγράμματα. Υποστηρίζει επίσης αξιολόγηση των χρηστών 
με ερωτήσεις true/false, πολλαπλής επιλογής, match, συμπλήρωσης των κενών κτλ. Οι 
εφαρμογές μπορούν να λειτουργήσουν τόσο σε CD όσο και διαδικτυακά.

• ToolBook Instructor

Απευθύνεται σε σχεδιαστές και δημιουργούς περιεχομένου με πολυμεσικά στοιχεία και 
διαδραστικότητα. Μπορεί να υποστηρίξει από διαδραστικό περιεχόμενο μέχρι και 
simulations σε τρεις εκδόσεις: παρουσίαση (demonstration), εξάσκηση (practice) και εξέταση 
(test). Για την προσομοίωση υπάρχει ειδικός editor, που δημιουργεί εφαρμογές είτε για 
παραθυρικά περιβάλλοντα είτε για προβολή σε browser. Υποστηρίζει JavaScript (υπάρχει 
περιβάλλον για συγγραφή κώδικα, όπου συντάσσεται η διαχείριση γεγονότων), ActiveX 
και τα standards που ισχύουν για τα μαθησιακά περιβάλλοντα. Και το εργαλείο αυτό 
υποστηρίζει αξιολόγηση των χρηστών με τα ίδια εργαλεία και μπορεί να τρέξει σε CD, στο 
Internet ή σε άλλο δίκτυο. Συνήθως, υποστηρίζεται και από την ύπαρξη βάσης δεδομένων 
στην οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα. Παρέχεται επίσης και ασφάλεια με την εισαγωγή 
password για όσους χρησιμοποιούν το εργαλείο.

4.1.2.3. Dreamweaver

To Dreamweaver (http:/ / www.macromedia.com/software/dreamweaver/) της
Macromedia είναι δυνατό επαγγελματικό εργαλείο για δημιουργία web sites και 
εφαρμογών. Υποστηρίζει τόσο γραφικό περιβάλλον δημιουργίας, όσο και περιβάλλον 
συγγραφής κώδικα HTML, XHTML, XML, ASP, ASP.NET, JSP, PHP κτλ.

Η ύπαρξη ποικιλίας εργαλείων και μενού επιτρέπουν τη γρήγορη επιλογή, διαχείριση και 
τροποποίηση σελίδων. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα έτοιμα πρότυπα, δομές sites, 
λειτουργίες σε JavaScript κτλ. Οι σελίδες μπορούν ανά πάσα στιγμή να παρουσιάζονται και 
από την πλευρά του χρήστη και να ελέγχεται η λειτουργικότητα τους από τον browser. Το
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πρόγραμμα μπορεί να συνεργάζεται με άλλα προγράμματα, όπως το Macromedia 
Fireworks (για καλύτερη διαχείριση των γραφικών), τα Microsoft Word και Excel κτλ.

Τα αρχεία που δημιουργούνται είναι Cascading Style Sheets (CSS)27 με αποτέλεσμα η δομή 
και ο σχεδιασμός να καθορίζεται από τον χρήστη με μεγαλύτερη εξειδίκευση. Παράλληλα, 
πραγματοποιείται και έλεγχος των ετικετών (tags), ώστε οι σελίδες που δημιουργούνται να 
μπορούν να τρέξοον σε όλους τους browsers.

Για το θέμα της ασφάλειας παρέχονται usernames και passwords, ενώ μπορεί να 
υποστηριχθεί secure FTP για ασφαλή μεταφορά αρχείων.

4.1.2.4.Director

Η Macromedia έχει δημιουργήσει επίσης και το Director 
(http://www.macromedia.com/software/director/), εργαλείο πολύ χρήσιμο για 
δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου.

Στις εφαρμογές του μπορούν να εισαχθούν πολυμεσικά στοιχεία τα οποία υποστηρίζονται 
σε πολλά formats, όπως video (RealVideo, QuickTime, AVI), εικόνες/ φωτογραφίες QPG, 
GIF, PNG, BMP, PSD, TIFF, PICT), ήχος (MP3, WAV, AIF, RealAudio), animation, 3D 
μοντέλα, κείμενο. Η διαδραστικότητα αυτών των στοιχείων πραγματοποιείται από την 
απόδοση κάποιων behaviors (συμπεριφορών) που ορίζονται με κώδικα. Για την 
παρακολούθηση όλης της δουλειάς από το χρήστη και την ακολουθία των οθονών υπάρχει 
η κλασική γραμμή ροής (streamline).

Το εργαλείο μπορεί να συνεργαστεί καλά και με άλλα προγράμματα, όπως Shockwave 
Player, ColdFusion MX, Macromedia Flash, ενώ τρέχει είτε τοπικά σε CD, DVD είτε 
δικτυακά. Για την καλύτερη επικοινωνία με άλλα προγράμματα υπάρχουν διαθέσιμα και 
κάποια Xtras.

Το πρόγραμμα, τέλος, μπορεί να δημιουργήσει εφαρμογές για πολλούς χρήστες, όπως 
παιχνίδια, εφαρμογές για εκπαίδευση από απόσταση και real-time collaboration, ενώ τρέχει 
και σε πλατφόρμα Windows αλλά και σε Mac.

4.1.2.5.Quest Net+ Quest*
To πρόγραμμα QuestNet+ (http:/ / www.allencomm.com/products/authoring%
5Fdesign/quest/70/) δημιουργήθηκε από την Allen Communication (www.allencom.com). 
To λογισμικό που παράγεται μπορεί να τρέξει ανεξάρτητα τις εφαρμογές εντός, ακόμη και 
εκτός, δικτύου (LAN ή Διαδικτύου). Το εργαλείο είναι αντικειμενοστραφές και υποστηρίζει 
κώδικα C, παρέχοντας όλα τα πλεονεκτήματα της γλώσσας.

Η δημιουργία των μαθημάτων στο πρόγραμμα αυτό γίνεται σε δυο επίπεδα. Στο πρώτο 
λαμβάνει χώρα ο γενικός σχεδιασμός του μαθήματος, οι ακολουθίες των βημάτων κτλ και 
στο δεύτερο δημιουργείται το περιεχόμενο για τα επιμέρους τμήματα, με τη βοήθεια απλών 
βημάτων και τεχνικών (πχ drag & drop).

27 Cascading Style Sheets (CSS) είναι ένας απλός μηχανισμός για εισαγωγή style (πχ γραμματοσειρά, 
χρώμα) σε συγκεκριμένα στοιχεία των σελίδων του διαδικτύου. Ο αντίστοιχος κώδικας μπορεί να 
συμπεριληφθεί είτε στο HTML αρχείο είτε σε ένα ξεχωριστό CSS αρχείο.
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Το περιβάλλον συγγραφής είναι δυναμικό και γραφικό, με αποτέλεσμα να μπορούν να το 
χρησιμοποιούν με άνεση τόσο οι έμπειροι όσο και οι άπειροι σχεδιαστές. Υπάρχουν επίσης 
έτοιμες δομές και πρότυπα για τα μαθήματα, τα οποία μπορούν αμέσως να 
χρησιμοποιηθούν μόνο με την εισαγωγή του κατάλληλου περιεχομένου.

Υποστηρίζονται ActiveX αντικείμενα, όπως 3D και virtual reality στοιχεία, ημερολόγια, 
HTML και Java αντικείμενα, ενώ μπορούν να ενσωματωθούν αρχεία κειμένου, 
παρουσιάσεις, electronic workbooks κα.

Αξιόλογα εργαλεία της κατηγορίας αυτής είναι και: AfterEffects (Macromedia), iCreate, 
TurboDemo, Breeze, iLife, Final Cut Pro, Icon Author, ColdFusion (Macromedia), GoLive 
(Adobe), PowerPoint (Microsoft), Media Objects (Oracle), ImageMagick Gif, Construction 
Kit, FrontPage (Microsoft), PageMill (Adobe), Claris Home Page, Netscape GOLD, BBedit 
(για Mac), HotDog Professional, Visual Web, PageSpinner (για Mac), InContext Spider, 
Emissary, WebAuthor (Quarterdeck Office Systems Inc.) κα.

4.ι.3.Εργαλεια Γραφικών- Graphics Tools

Λειτουργούν ως επικουρικά εργαλεία στη συγγραφή εκπαιδευτικού λογισμικού, 
βελτιώνοντας κατά πολύ την αισθητική πλευρά των εφαρμογών.

4.1.3.1.CorelDraw

C0RE10RAW

GRAPHICS * •
SUITE

To CorelDRAW (http: / / www.corel.com/servlet/Satellite?pagename=Corel/
Products/productlnfo&id-1042153079054) είναι πολύ γνωστό πρόγραμμα από την εταιρία 
Corel (http://www,corel.com/). Χρησιμοποιείται κυρίως για σχεδίασμά γραφικών, 
μορφοποίηση φωτογραφιών, δημιουργία animations. Το πακέτο χωρίζεται σε τρία μέρη:

. CorelDRAW 11

Αποτελεί το εργαλείο με το οποίο πρέπει κανείς να ξεκινήσει, για να εξοικειωθεί με το 
περιβάλλον εργασίας, τις εργαλειοθήκες και τις δυνατότητές τους, τις τεχνικές δημιουργίας 
ή τροποποίησης γραφικών. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την 
επεξεργασία γραφικών, όπως βούρτσες, γεωμετρικά σχήματα, σχεδιασμός ακρίβειας, ενώ σε 
αυτά μπορούν να προστεθούν 3D effects και animations. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται με 
το Flash, για την επίτευξη καλύτερων behaviors των αντικειμένων, με το Corel CAPTURE, 
για εισαγωγή εικόνας από οθόνες, το Acrobat Reader, για δημιουργία και προεπισκόπηση 
των γραφικών σε αρχεία .pdf, το QuickTime Player, για εισαγωγή των γραφικών σε videos 
κτλ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης βιβλιοθήκη με 10.000 εικόνες clipart, 1.400 φωτογραφίες και 
1.000 γραμματοσειρές.

• CorelDRAW Graphics Suite 11

Εργαλείο με πολλές επιλογές και επανατροφοδότηση σε κάθε κίνηση, παρέχει διαδραστικά 
σχεδιαστικά εργαλεία για δημιουργία ή μορφοποίηση γραφικών. Η επιφάνεια εργασίας 
μπορεί να διαμορφωθεί, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Η εργαλειοθήκη του 
περιέχει τις κλασικές βούρτσες (brushes), σχέδια, όπως γραμμές, έλλειψη, κύκλος, 
ορθογώνια, σύμβολα κτλ. Παρέχει επίσης εργαλεία για αποκοπή ή ένωση στοιχείων, ακόμη 
και για δημιουργία πανοραμικών φωτογραφιών από τη συνένωση πολλών διαφορετικών
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μεταξύ τους. Στις επιλογές του ουμπεριλαμβάνονται πολλά δυναμικά effects και animations 
για εικόνες, κείμενο, διαγράμματα. Υποστηρίζει, τέλος, το πρόγραμμα Flash για 
περισσότερες δυνατότητες. Στο πακέτο περιλαμβάνεται μια βιβλιοθήκη με πολυάριθμα 
αντικείμενα, παρόμοια με αυτά του CorelDRAW 11.

• CorelDRAW Essentials 2

Είναι βιβλιοθήκη γραφικών που δίνει πολλαπλές επιλογές. Προσφέρει περίπου ό,τι και τα 
παραπάνω με επιπρόσθετες δυνατότητες για βελτίωση και οργάνωση φωτογραφιών σε 
album σε συνεργασία με το Corel Photobook και Corel PhotoAlbum. Και αυτό 
συμπεριλαμβάνει βιβλιοθήκη με 100.000 δωρεάν εικόνες, 250 πρότυπα και 500 
γραμματοσειρές.

4.1.3.2.Adobe Photoshop Adobe Photoshop

To πιο γνωσιό και δυναμικό εργαλείο (http:/ / www.adobe.com/products/ 
photoshop/ main.html) που χρησιμοποιείται από απλούς χρήστες αλλά και επαγγελματίες 
για επεξεργασία εικόνων και φωτογραφιών, ακόμη και από το Διαδίκτυο.

Αποτελείται από πολυάριθμες εργαλειοθήκες με διαφορετικές δυνατότητες για σχεδίασμά ή 
τροποποίηση γραφικών. Το περιβάλλον εργασίας μπορεί να τροποποιηθεί, ενώ υπάρχει 
δυνατότητα για δημιουργία ακόμη και shortcuts για συνήθεις διαδικασίες. Το πρόγραμμα 
επίσης προσφέρει έξυπνους οδηγούς και δυνατότητες για πολλαπλές επιλογές.

Όλες οι φωτογραφίες και τα γραφικά "χτίζονται" με τη λογική των επιπέδων (layers), ενώ οι 
ενέργειες καταγράφονται σε μια history palette, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει την ακολουθία 
των βημάτων του και να μπορεί να επαναλάβει ή να αναιρέσει κάποιες από αυτές.

Υπάρχει, ακόμη, συλλογή από φίλτρα (περίπου 100) που μπορούν να επιβληθούν σε 
φωτογραφίες, 3D effects και βούρτσες, που αλλάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Ο 
χρήστης έχει δυνατότητα να παρέμβει και στο χρώμα (φωτεινότητα, αντίθεση, τόνος, 
σκίαση) με ειδικά εργαλεία, ενώ μπορεί να αφαιρέσει σκόνη, σκισίματα, ρυτίδες κτλ με τη 
βοήθεια ειδικών αλγορίθμων.

Το πρόγραμμα συνεργάζεται και με άλλα προγράμματα, όπως το Macromedia Flash, ενώ 
μπορεί να γίνει επεξεργασία εικόνων και από κάμερα.

4.1.3.3.Macromedia Freehand

Για τη διαχείριση γραφικών η Macromedia δημιούργησε το FreeHand 
(http://www.macromedia.com/software/freehand/).

Χρησιμοποιείται για σχεδίασμά γραφικών, γραφική οργάνωση πληροφοριών, δημιουργία 
storyboard κα. Μπορούν να υλοποιηθούν animations, effects, 3D γραφικά και να 
τροποποιηθούν φωτογραφίες ως προς όλα τους τα χαρακτηριστικά (χρώμα, ανάλυση, 
εμφάνιση, σκίαση, γεμίσματα, φωτισμός) ή εισαχθούν απλά γεωμετρικά σχήματα και 
κείμενο.

Υπάρχουν πρότυπα (για background και σελίδες) και σχεδιαστικά εργαλεία για 
δημιουργία, παραγωγή και δημοσίευση γραφικού περιβάλλοντος, όπως πχ παρουσιάσεων.
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Οι διαθέσιμες εργαλειοθήκες διευκολύνουν στην επιλογή των κατάλληλων στοιχείων και 
την επεξεργασία τους, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να αναζητά εντολές μέοα στα μενού.

Η απόδοση χαρακτηριστικών και συμπεριφορών σε γραφικά στοιχεία γίνεται συνήθως με 
drag-and-drop διαδικασίες με τη βοήθεια script εντολών, ενώ όλη η ροή των εργασιών 
καταγράφεται γραμμικά (streamlined workflow).

Τα γραφικά που εξάγονται από το πρόγραμμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
εκτύπωση, για δημοσίευση στο Internet ή για εισαγωγή σε άλλα προγράμματα, όπως το 
Macromedia Flash και το Macromedia Fireworks.

4.1.3.4.Adobe Illustrator Adobe Illustrator

To πρόγραμμα Adobe Illustrator (http://www.adobe.com/products/illustrator/ 
main.html) είναι και αυτό ένα δυνατό εργαλείο για επεξεργασία γραφικών και 
φωτογραφιών.

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει 3D effects και αντικείμενα (γραφικά και κείμενο), να 
τροποποιήσει τη μορφή εικόνων με ειδικά εργαλεία για artwork (ακόμη και με το χέρι) και 
να κάνει χρήση των πολλαπλών επιλογών για εξειδικευμένες εκτυπώσεις.

Για τη μορφοποίηση του κειμένου παρέχονται ειδικά εργαλεία για τους χαρακτήρες, τις 
γραμμές, το στυλ των παραγράφων και των σελίδων, ενώ ό,τι θα παραχθεί μπορεί να σωθεί 
και ως πρότυπο του χρήστη (template).

Φυσικά, υπάρχουν οι κλασικές εργαλειοθήκες με επιλογές για μολύβι, γόμα, σχήματα κτλ 
και μια δωρεάν βιβλιοθήκη από 200 έτοιμα πρότυπα και 100 γραμματοσειρές

Υποστηρίζονται όλα τα προγράμματα της Adobe, πχ Acrobat Distiller, Photoshop, 
InDesign, After Effects και τα προϊόντα του Microsoft Office.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν επίσης τα Photoshop Elements, PaintShop (για Windows), 
Photostyler (επεξεργασία ψηφιογραφικών εικόνων), ImageMaps, Fireworks, Ulead Gif 
Animator, ImageReady (Adobe), Image Composer (Microsoft), Gif Construction Set, 
ImageStyler (Adobe), Liquid Motion (Microsoft), Weblmage, SmartSaver Pro, Gif Animator 
(Microsoft), Image Analyzer, PaintStudio Lite, PhotoPlus, PhotoPlayer κτλ.

4.1.4.Εργαλεία για Ηχο/Βίντεο-Audio/Video Tools

Στα πολυμεσικά εκπαιδευτικά εργαλεία είναι πλέον απαραίτητη η ενσωμάτωση ψηφιακού 
ήχου και βίντεο. Για το λόγο αυτό θα αναφερθούν αξιόπιστα εργαλεία που ικανοποιούν 
την ανάγκη αυτή, προσφέροντας συνήθως δυνατότητες επεξεργασίας και των δυο 
πολυμεσικών στοιχείων.

4.1.4.1.QuickTime
QuickTime

To QuickTime (http://www.apple.com/quicktime/) είναι το πλέον γνωστό εργαλείο της 
Apple (http://www.apple.com/)· Χρησιμοποιείται για μετάδοση, δημιουργία και 
μεταφορά ήχου και εικόνας από απλούς χρήστες, multimedia και web designers, 
δημιουργούς, παρόχους κτλ. Η χρήση του είναι ευρεία, καθώς, σύμφωνα με δεδομένα της
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εταιρίας, η έκδοση QuickTime 5 "κατέβηκε" πάνω από 100 εκατομμύρια φορές από 
Windows και Mac χρήστες στον πρώτο χρόνο, ενώ το QuickTime 6 έφτασε τα ίδια νούμερα 
στους πρώτους 10 μήνες.

To QuickTime διαθέτει δωρεάν μια σειρά λογισμικού (product suite):

• QuickTime Player

Είναι μα ευκολόχρηστη εφαρμογή για μετάδοση και διάδραση με video, audio, VR, 
γραφικά. Συμπεριλαμβάνει και το MPEG-4 (format για ψηφιακά μέσα και internet), 3GPP 
(standard για wireless multimedia) κα.

• QuickTime Pro

Χρησιμοποιείται για λειτουργίες συγγραφής, από απλή δημιουργία παρουσίασης με slides 
μέχρι πολύπλοκη κωδικοποίηση ήχου και video, ενοποίηση πολλών διαφορετικών media 
τύπων σε ένα αρχείο movie κτλ.

• QuickTime Streaming Server

Το εργαλείο αυτό αφορά τη μετάδοση των streaming media είτε live είτε on-demand.

• MPEG-2 Playback

To QuickTime 6 αναπαράγει περιεχόμενο σε MPEG-2 format.

• Streaming Server

O QuickTime Streaming Server είναι ένα open source εργαλείο (ο κώδικάς του διατίθεται 
δωρεάν) που τρέχει σε όλες τις πλατφόρμες, πχ. Linux, Solaris, Windows 2000. Διατίθεται με 
μορφή προγραμματιστικού ή δυαδικού κώδικα.

• QuickTime Broadcaster

Ο χρήστης αυτού του εργαλείου μπορεί να παράγει ένα "live broadcast event" με 
δυνατότητες για όποιον θέλει να συμμετέχει σε αυτό.

4.1.4.2.RealAudio * •

Η εταιρία RealNetworks (http://www.realnetworks.com/) έχει δημιουργήσει μια σειρά 
προγραμμάτων που μπορούν να στέλνουν streaming εικόνα (video) και ήχο (audio) σε 
πραγματικό χρόνο. Μπορεί να αφορούν τη δημιουργία (create), σύλληψη (capture), 
μετάδοση (deliver), διαχείριση (manage) πολυμέσων, να είναι media players ή ειδικά 
πακέτα για διαφημίσεις, εκπαίδευση, υποστήριξη κτλ. Ενδεικτικά αναφέρονται:

• RealOne Player

Ο πιο γνωστός player της εταιρίας που στις τελευταίες εκδόσεις συμπεριλαμβάνει και το 
Jukebox. Παρέχει δυνατότητες για αναπαραγωγή video, MP3, CD σε περισσότερα από 50 
formats, συμπεριλαμβανομένου και του Windows Media. Παρέχεται σε διάφορες εκδόσεις 
για PC, κινητά, διάφορες πλατφόρμες κτλ.

• RealOne Desktop Manager

Ο RealOne Desktop Manager (κατηγορία manage) χρησιμοποιείται από systems 
administrators για τη διαχείριση των media players σε επιχειρήσεις, κυβερνητικούς 
οργανισμούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
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• VideoFramer

Χρησιμοποιείται για την ψηφιοποίηση, μετατροπή, και παραγωγή videos AVI για 
RealVideo (κατηγορία edit). Μπορεί να συνεργαστεί και με άλλα προγράμματα, πχ 
RealProducer Plus.

• Presentation Maker

Είναι λογισμικό για τη δημιουργία web-based πολυμεσικών παρουσιάσεων που 
συγχρονίζονται με παρουσιάσεις σε PowerPoint. Ειδικές εφαρμογές του μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση και δημόσιες υπηρεσίες.

• Camtasia Corporate Training Suite

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους 
αποτελεσματικά με τη βοήθεια του e-leaming, ενσωματώνοντας τεχνολογίες πολυμέσων στο 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Αποτελείται από τρία διαφορετικά εργαλεία και δεν παρέχεται 
δωρεάν από την εταιρία.

• Camtasia Studio

Είναι λογισμικό (4 εργαλεία) που «συλλαμβάνει» (κατηγορία capture) τη δραστηριότητα σε 
ήχο και εικόνα σε κάποιον υπολογιστή και παράγει video για μετάδοση σε άλλους χρήστες.

4.1.4.3.Windows Media Series 1 Windows
W- Media 9 Series

H Microsoft έχει δημιουργήσει και αυτή ένα πακέτο λογισμικού για ήχο και video, το 
Windows Media Series (http:/ / www.microsoft.com/ windows/
windowsmedia/technologies/overview.aspx)

Αποτελείται ενδεικτικά από τα:

• Windows Media Encoder

Είναι ένα εργαλείο για δημιουργούς περιεχομένου που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν 
multichannel ήχο υψηλής ποιότητας και high-definition video. Κυρίως αφορά την 
κωδικοποίηση και μετάδοση του ήχου σε CD και DVD.

• Microsoft Producer

Ο Microsoft Producer συλλαμβάνει και συγχρονίζει ήχο, video, slides και γραφικά σε on
line πολυμεσικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και επικοινωνίες. Η εταιρία το 
διαθέτει ως add-in στο Microsoft Office PowerPoint 2003.

• Windows Media Player

Χρησιμοποιείται για αναπαραγωγή ήχου και βίντεο. Προσφέρεται σε πολλές εκδόσεις, για 
διάφορες πλατφόρμες (Windows 98, Me, 2000, ΧΡ) και σε μορφές όπως mini-player και full 
screen. Αφορά κυρίως τη streaming μετάδοση.
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4.1.4.4.Flash

To Flash (http://www.macromedia.com/software/flash/) είναι εργαλείο της εταιρίας 
Macromedia. Χρησιμοποιείται για όλες τις διαδραστικές εφαρμογές, όπως interactive 
presentations, photo slide shows, video presentations, animations. Υποστηρίζει .pdf και 
Adobe Illustrator αρχεία, ενώ μπορούν να εισαχθούν σε μια εφαρμογή του video clips 
Quicktime και. avi. Όλα αυτά μπορούν με τροποποιηθούν με εισαγωγή κώδικα (script).

Η κάθε εφαρμογή «χτίζεται» με βάση μια ιστορική ιεράρχηση (timeline) πάνω σε πολλαπλά 
επίπεδα (layers) για καλύτερη παρακολούθηση της πορείας της εργασίας. Μπορεί να 
εισαχθεί κείμενο στατικό ή δυναμικό, με όλες τις γνωστές δυνατότητες μορφοποίησης, 
δηλαδή, μέγεθος, χρώμα, στοίχιση, ενώ είναι δυνατή η εισαγωγή βοηθητικών στοιχείων 
πλοήγησης (button, combo box, menu, scroll bar) αλλά και στοιχείων ελέγχου 
(loading/unloading, stop/play, rewind/forward, show/hide). Τα γεγονότα (events) που 
καθοδηγούν την πλοήγηση βασίζονται στη συγγραφή συμπεριφορών (behaviours). Για τα 
χαρακτηριστικά που μόλις αναφέρθηκαν, το εργαλείο αυτό μπορεί να καταταχθεί και στα 
πολυμεσικά συγγραφικά εργαλεία.

4.1.4.5.Adobe Premiere Adobe Premiere Pro

To Adobe Premiere (http://www.adobe.com/products/premiere/main.html) είναι ένα 
πρόγραμμα της εταιρίας Adobe (http://www.adobe.com/). Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να 
επεξεργαστεί real-time ψηφιοποιημένο ήχο και video από κάμερα, ταινίες QuickTime, 
animation, slides κτλ.

Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μια ποικιλία από παλέτες για το κάθε αντικείμενο που 
επεξεργάζεται, ενώ μπορεί να βλέπει κάθε φορά το αποτέλεσμα με βάση το storyboard και 
το timeline της εξέλιξης του video. Τα πολυμεσικά αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν 
μπορούν επίσης να συνδεθούν δυναμικά μεταξύ τους. Τα format που υποστηρίζει είναι τα 
MPEG-1, MPEG-2, DV, AVI, Windows Media 9 Series, QuickTime WAV, WMA, MP3, A1FF 
AI, PSD, JPEG, TGA, TIFF, PCX, BMP κα.

To πρόγραμμα υποστηρίζει εξειδικεομένη επεξεργασία, δίνοντας δυνατότητα για play back, 
εισαγωγή effects, επεξεργασία χρωμάτων σε εικόνες. Περιλαμβάνει ακόμη έναν audio 
mixer, για εισαγωγή ήχου πάνω στο timeline, για εισαγωγή effects, για μίξη του ήχου ή 
δημιουργία surround ήχου (με τη βοήθεια προβολής κυματομορφών και διανυσμάτων).

Για ευκολία του χρήστη υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας κάποιων shortcuts για το 
πληκτρολόγιο.

Το πρόγραμμα συνεργάζεται και με άλλα προγράμματα της εταιρίας, όπως το Adobe Title 
Designer, για δημιουργία ποικιλίας σχεδίων, το Adobe After Effects για πιο εντυπωσιακά 
αποτελέσματα, το Adobe Photoshop για εισαγωγή επεξεργασμένων εικόνων, το Adobe 
Audition για εισαγωγή επεξεργασμένων αρχείων ήχου, το Adobe Encore DVD για το 
αρχεία .avi και MPEG-2.

Στην κατηγορία των εργαλείων αυτών θα μπορούσαν να προστεθούν και τα 1st 
SoundForge, Sound Recorder, AudioWriter, JukeBox Tools, MP3 Home Studio, 
MusicMatch, Jukebox, AudioEdit, Deluxe, Awave Studio, GoldWave, Sound Forge Build 
117 beta, Media Jukebox για τον ήχο αλλά και τα VideoClick (Vsoft), VeonStudio, 
HyperGen (ARsT design). Screen Watch (OPTX International), VideoClick (MPEG Server)
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(Vsoft), WebCam (TrueTech), Virage Video Logger, AVSVideoConverter, Blaze Media Pro, 
RealProducer (RealNetworks), Windows Media On-Demand Producer για video.

4.ι.5.Εργαλεια Συνδιασκέψεων -Conferenfing Tools

Τα τελευταία χρόνια στην αγορά του e-learning άρχισαν να επικρατούν εφαρμογές που 
υποστηρίζουν real-time επικοινωνία. Για την υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας είναι 
απαραίτητα προγράμματα που διευκολύνουν την επικοινωνία με εικόνα και φωνή και 
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία virtual τάξεων, για συνεδριάσεις κτλ.

4.1.5.1.CU-SeeMe

To CU-SeeMe (http://www.cuworld.com/) είναι ένα πρόγραμμα της εταιρίας CUseeMe 
Networks (πρώην White Pine Software), η οποία το 2001 συγχωνεόθηκε με την First Virtual 
Communications (www.fvc.com). Διατίθεται δωρεάν αλλά και με συνδρομή και επιτρέπει 
την επικοινωνία με φωνή και εικόνα μέσω του Internet ή οποιουδήποτε δικτύου 
υπολογιστών (TCP/IP). Φυσικά για την εγκατάστασή του σε κάποιο μηχάνημα υπάρχουν 
ελάχιστες απαιτήσεις, πχ κάρτες ήχου, ηχεία, κάρτα video, Internet Explorer με 
ενεργοποιημένη δυνατότητα cookies, CPU 450 Mhz, 128 MB RAM, 56 Kbps modem κτλ.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ δύο ατόμων ή 
μικρών ομάδων ως 12 χρήστες. Μεταδίδει έγχρωμο (full colour) video (ως 22 ταυτόχρονα 
videos) και ήχο σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας έτσι δυνατότητα και για μετάδοση ακόμα 
και μουσικής από DJs. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να ανταλλάσσει γραπτά μηνύματα σε 
ένα ξεχωριστό παράθυρο συνομιλιών. Υπάρχει επίσης σύστημα με whiteboard, για κοινή 
χρήση αρχείων κειμένου και γραφικών.

Για ασφάλεια του χρήστη δίνεται η δυνατότητα κωδικού αναγνώρισης ID, ενώ με 
συγκεκριμένες λειτουργίες (zap) μπορεί να υπάρξει παρακολούθηση της δραστηριότητας 
στο virtual χώρο του χρήστη. Υπάρχει, τέλος, και μετρητής παρακολούθησης της απόδοσης 
αλλά και reports για violation errors.

Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επαγγελματικές επικοινωνίες π.χ. 
συνεδριάσεις και συζητήσεις των μελών μιας τηλετάξης ή των μελών μιας επιχείρησης, με 
χρήση των υπαρχόντων γραμμών σύνδεσης με το διαδίκτυο, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο 
τα έξοδα και το χρόνο μετακίνηοης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλου είδους 
επικοινωνίες.

4.1.5.2. W ebConference. com

Το εργαλείο WebConference.com (http:/ / www.webconference.com/) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από μια επιχείρηση στο τμήμα της εκπαίδευσης, των πωλήσεων, του 
marketing κτλ και ενδείκνυται κυρίως για on-line επαγγελματικές συνεδριάσεις. Επιτρέπει 
την ταυτόχρονη παρουσίαση ή το διαμοιρασμό εφαρμογών με άλλους χρήστες (ακόμη και 
100), δίνοντας δυνατότητες και για κοινή τροποποίηση αρχείων, χωρίς να χρειάζεται να 
απαιτείται export σε άλλο format, μεταφορά τους ή αποστολή με e-mail. Υποστηρίζει 
μεταφορά real-time εικόνας (video) και ήχου, κυρίως με χρήση των υπηρεσιών VoIP, με
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αποτέλεσμα η κάθε παρουσίαση να είναι πολομεοική αλλά και η συνεργασία με ενεργή 
συμμετοχή όλων των μελών αποτελεσματική.

Ειδικότερα, μπορεί κανείς να προγραμματίσει συνεδρίες (ημερομηνία, ώρα, θέμα), να 
επιλέξει συγκεκριμένους χρήστες από τη λίστα επιλογής, να στείλει e-mail, να μοιραστεί 
εφαρμογές, αρχεία, παρουσιάσεις, να χειριστεί από απόσταση τον υπολογιστή ενός άλλου 
χρήστη, δίνοντας on-line βοήθεια ή υποστήριξη. Απαιτεί μόνο έναν απλό browser με 
πρόσβαση στο Internet και καμία μετατροπή (configuration) του συστήματος. Για τον κάθε 
χρήστη που θα συμμετέχει δεν απαιτείται εγκατάσταση του Webconference.com client, 
καθώς αυτός φορτώνεται κάθε φορά που ξεκινά ένα session είτε μέσω ActiveX για Windows 
ή Helper Applications για Mac. Το μόνο που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να ζητήσει τις 
αντίστοιχες υπηρεσίες μέσω του browser. Μόλις το session σταματήσει, η πλευρά του 
χρήστη παύει να υπάρχει.

Η υπηρεσία υλοποιείται από δυο επικοινωνιακούς servers, τον Data Conferencing Page 
Server για το χειρισμό των requests του ίδιου του server και τον Web Tunneling Protocol 
(WTP) Server για το χειρισμό των requests του κάθε χρήστη ξεχωριστά.

Η ασφάλεια εξασφαλίζεται με χρήση username και password, ενώ οι δραστηριότητες στο 
δίκτυο καταγράφονται είτε σε log files είτε παρουσιάζονται με μορφή reports σε ένα 
επιπρόσθετο σύστημα παρακολούθησης. Πρέπει να σημειωθεί πως η εταιρία προϋποθέτει τη 
χρήση cookies, ενώ διασφαλίζεται πως τα log files δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς 
σκοπούς.

Το εργαλείο αυτό μπορεί κανείς να το αγοράσει, ενώ δίνεται και μια trial version μέσω του 
Internet.

4.1.5.3.NetMeeting

To NetMeeting (http:/ / www.microsoft.com/windows/netmeeting/) της Microsoft28 
(http://www.microsoft.com/) επιτρέπει στο χρήστη τη real-time επικοινωνία με άλλους 
χρήστες με φωνή και εικόνα. To NetMeeting 3 συμπεριλαμβάνεται και στα Windows 2000 
και χρησιμεύει ως εργαλείο συνεργασίας, συνεδριάσεων, ως web τηλέφωνο κτλ.

Με το NetMeeting ο χρήστης μπορεί παράλληλα να στείλει, να λάβει, να απορρίψει αρχεία 
μαζί με real-time εικόνα (video) και ήχο (audio). Για κάθε χρήστη εμφανίζονται 
πληροφορίες για την ύπαρξη ήχου (μικρόφωνο), video (κάμερας), τη διεύθυνση e-mail και 
το όνομα του. Επιτρέπεται επίσης και επικοινωνία με γραπτά μηνύματα μέσω της 
υπηρεσίας chat με πολλούς ή έναν χρήστη (whisper).

Σημαντικό είναι ότι ο χρήστης μπορεί να διαμοιραστεί εφαρμογές με άλλους 
(εμφανιζόμενες μέσα σε ένα πλαίσιο), επιτρέποντας έτσι το διαχωρισμό των 
διαμοιραζόμενων από τις τοπικές εφαρμογές. Ο διαμοιρασμός μπορεί να γίνει και στο 
επίπεδο του remote desktop sharing, όπου κάποιος χρήστης, μέσα από ασφαλή κανάλια με 
χρήση password, μπορεί να χειριστεί ένα μηχάνημα και από απόσταση. Επιπρόσθετα, το 
εργαλείο δίνει δυνατότητες για λειτουργίες παρόμοιες με αυτές που διενεργούνται σε ένα 
server, όπως επιλογή διαφορετικών directories και η δημιουργία μια δυναμικής λίστας για 
όλους τους διαθέσιμους χρήστες.

28 Η Microsoft προσφέρει πληθώρα εργαλείων στον τομέα του real time collaboration, πχ Live 
Communications Server, Exchange Server κτλ.
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Το πρόγραμμα θεωρείται αρκετά ασφαλές, καθώς υποστηρίζονται κωδικοποίηση των 
αρχείων και των δεδομένων, user authentication με τη χρήση certificates, χρήση password 
κτλ.

4.1.5.4.Live Meeting
Microsoft·Office

Live Meeting

To Live Meeting (http://www.microsoft.com/office/livemeeting/prodinfo/ default.mspx) 
(πρώην PlaceWare Conference Center) είναι και αυτό εργαλείο της Microsoft. 
Χρησιμοποιείται για συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων μιας επιχείρησης, για on-line 
training και για τη διεξαγωγή web-based σεμιναρίων.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται σε ένα virtual περιβάλλον μεταξύ δυο ή περισσοτέρων 
ατόμων, με χρήση απλά του τηλεφώνου και της σύνδεσης Internet. Ο χρήστης δεν έχει παρά 
να συνδεθεί, να κάνει αίτηση συμμετοχής ή να ξεκινήσει ένα meeting και να συνομιλήσει με 
άλλους. Μάλιστα υπάρχουν δυνατότητες για δυο ειδών virtual rooms, ένα για μικρές 
συνεδρίες και ένα για συνεδρίες με συμμετοχή πολλών ατόμων.

Παρέχει όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν και τα άλλα εργαλεία, ενώ ταυτόχρονα 
διαθέτει και ηλεκτρονικό whiteboard, εργαλεία δημιουργίας flowcharts κτλ. Όλα τα μέλη 
μπορούν να βλέπουν το τι παρουσιάζεται από κάποιον (γραφικά, εφαρμογές, Web σελίδες, 
αρχεία, λογισμικό) με ακριβή παρακολούθηση των κινήσεων του ποντικιού ή των inputs 
από το πληκτρολόγιο, ενώ μετά από το πέρας μιας συνομιλίας υπάρχει δυνατότητα 
διαφύλαξής, ακόμη και εκτύπωσης, όλων των περιεχομένων της συνομιλίας από τους 
συμμετέχοντες.

Το εργαλείο αυτό είναι αρκετά αξιόπιστο, καθώς ακόμη και το σύστημα του παρουσιαστή 
να παρουσιάσει τεχνικά προβλήματα, μπορεί να συνεχιστεί η συνεδρία. Το απόρρητο 
διασφαλίζεται από εννέα επίπεδα ασφάλειας, ενώ και πάλι υπάρχει χρήση passwords 
(authenticated access control lists -ACLs) και κωδικοποίηση όλων των δεδομένων. Τέλος, 
υπάρχει και σύστημα παρακολούθησης της συμμετοχής και της απόδοσης του συστήματος.

Το εργαλείο πωλείται από τη Microsoft, ενώ δίνεται και μια trial version μέσω του Internet.

Άλλα εργαλεία συνεργασίας που μπορούν να αναφερθούν είναι: Α+ Conferencing, 
Assemble Conferencing, Breeze Live (Macromedia), Bridgit (Smart Technologies Inc.), 
Centra, Click to Meet (First Virtual Communications), Communique Conferencing, DC- 
MeetingServer (Data Connection Ltd), Dreamcast F.A.S.T., eCollaboration, eZmeeting 
(Sigma Design), iMeet (NetSpoke), MeetingOne, MeetingPlace (Latitude 
Communications), Meetingroom7, Microsoft Exchange Server, PictureTalk (Pixion), Present 
Online (Conferencing.net), RoomTalk Communicator, Virtual-Workspaces
(VirtualDesign.net), VoiceCafe, Weblnterpoint (WebDialogs), ConferenceRoom 
(WebMaster Inc.), GRClive (GrassRoots Communications), iChat AV, 
PhoneConference.com, Premiere Conferencing κα

4.1.6.Εργαλεία Εικονικής Πραγματικότητας/ Προσομοίωσης - 

Virtual Reality/Simulation Tools

Υπάρχουν κατηγορίες λογισμικών που αφορούν εικονικά περιβάλλοντα μάθησης (V.R.), τα 
οποία υλοποιούνται με χρήση εξομοιωτικών μοντέλων με τρισδιάστατα γραφικά, που 
μιμούνται πραγματικές καταστάσεις (Μιχαηλίδου, Α., 2001). Οι εφαρμογές αυτές μπορούν
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να υλοποιηθούν σήμερα ακόμη και με ένα απλό εργαλείο toolkit, όπως πχ το QuickTime 
V.R. της Apple, για Macintosh ή Windows, στο οποίο μπορεί να σχεδιαστεί αρχείο QTVR, 
που περιέχει ταινία εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality Movie). Υπάρχουν όμως 
και ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές λογισμικού (integrated software-based architectures), 
εικονικά περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας πολλών χρηστών για επικοινωνία πραγματικού 
χρόνου (large scale real time multi-user virtual reality) ή συνεργατικά εικονικά 
περιβάλλοντα (collaborative virtual environments). Ενδεικτικά θα αναφερθούν:

4.1.6.1.WorldToolKit WorldToolKit

To WTK (http://www.sense8.com/products/wtk.html) είναι δημιούργημα της εταιρίας 
Sense8 (http://www.sense8.com/index.html). Είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία high-performance, real-time, 3D εφαρμογών για επιστημονικούς και 
εμπορικούς σκοπούς. Οι τελευταίες του εκδόσεις μάλιστα υποστηρίζουν και network-based 
distributed simulations. To WorldToolKit μπορεί να τρέξει και να μεταφερθεί σε 
πλατφόρμες, όπως SGI, Sun, Windows, Linux.

Προσομοιώνει το μοντέλο ενός εικονικού κόσμου, ο οποίος αποτελείται από συστατικά- 
γεωμετρικά σχήματα (στατικά ή δυναμικά μεταξύ τους), οπτικές γωνίες, περάσματα, 
σένσορες κτλ που έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν και να οργανώνονται. Το 
πρόγραμμα βασίζεται σε μια αντικειμενοστραφή βιβλιοθήκη γραμμένη στη γλώσσα 
προγραμματισμού C με περίπου 1.000 συναρτήσεις και 20 κλάσεις (classes), οι οποίες 
δημιουργούν πολλά εικονικά περιβάλλοντα, που συσχετίζονται μεταξύ τους και 
δημιουργούν το ευρύτερο εικονικό περιβάλλον της εφαρμογής.

4.1.6.2.QuickTime VR Authoring Studio QuickTime VR 
Authoring Studio

H Apple για να υλοποιήσει την τεχνολογία virtual reality με χρήση 3D εικόνας και 
interactive αντικειμένων έχει δημιουργήσει το QuickTime VR Authoring Studio 
(http: / /www.apple.com/quicktime/qtvr/authoringstudio/index.html). Η παραγόμενη 
εφαρμογή προορίζεται για πλοήγηση με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι και όχι με γάντια, 
γυαλιά κτλ, ενώ μπορεί να τρέξει σε υπολογιστές Mac ή Windows.

Ο εικονικός κόσμος αναπαρίσταται στην οθόνη του υπολογιστή, ενώ ο χρήστης με την 
βοήθεια απλών (πληκτρολόγιο, ποντίκι, joystick) ή εξειδικευμένων (spaceball, spacemouse) 
περιφερειακών συσκευών πλοηγείται σ' αυτόν. Κάθε στιγμή η οθόνη λειτουργεί σαν ένα 
παράθυρο στον εικονικό κόσμο, αλλάζοντας την οπτική γωνία του χρήστη ανάλογα με τους 
χειρισμούς του.

To QuickTime VR Authoring Studio είναι λογισμικό που επιτρέπει εύκολα και γρήγορα τη 
δημιουργία VR photo-realistic περιβαλλόντων και αντικειμένων με αντίστοιχα εύχρηστα 
εργαλεία. Οι χρήστες έχουν δυνατότητα να μετατρέψουν απλές φωτογραφίες σε εικόνες με 
οπτική γωνία 360 μοιρών, με δυνατότητες zoom, animation, hot spots και πολυμεσικές 
συνδέσεις.

Αποτελείται από πέντε τμήματα (panorama stitcher, panorama maker, scene maker, object 
maker, project manager) που υλοποιούν όλη τη διαδικασία, από το χειρισμό της κάμερας 
κατά τη στιγμή της σύλληψης μιας εικόνας, την ένωση όλων των επιμέρους φωτογραφιών
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σε μια σκηνή, την ενοποίηση των σκηνών, μέχρι και την εξαγωγή της εφαρμογής σε 
αποθηκευτικά μέσα, πχ CDs.

Ενδείκνυται για εκπαιδευτικούς αλλά και για εμπορικούς σκοπούς.

4.1.6.3.VR Juggler___________________________________________________

Ο VR Juggler (http://www,vrjuggler.org/about.php') είναι ένα πρόγραμμα που 
υλοποιείται από το Iowa State University's Virtual Reality Applications Center. Ο κώδικάς 
του είναι open source. Στην ουσία είναι μια συλλογή τεχνολογιών που παρέχουν τα 
απαραίτητα εργαλεία που χρειάζεται κάποιος, για να δημιουργήσει VR εφαρμογές και 
μάλιστα παρέχει την virtual πλατφόρμα, το σύστημα διαχείρισης των I/O συσκευών, τη 
βιβλιοθήκη με κώδικα, το runtime, τα εργαλεία για επεξεργασία ήχου, για διαχείριση του 
μοντέλου κτλ.

To VR Juggler μπορεί να τρέξει σε απλά PCs αλλά και σε πολύπλοκα multi-screen 
συστήματα, σε workstations και super computers. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν αυτή 
την τεχνολογία είναι ευέλικτες, μπορούν να τρέχουν σε διάφορα λειτουργικά συστήματα 
και να υποστηρίζουν πολλές I/O συσκευές. Ο κώδικας που παράγεται χωρίζεται σε 
αυτόνομα modules και μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Μάλιστα το κάθε module 
παραμένει αυτόνομο, ώστε η κάθε εφαρμογή να χρησιμοποιεί μόνο ό,τι της χρειάζεται.

4.1.6.4.CAVELib CAVE

Μεγάλη κατηγορία στα συστήματα εικονικής πραγματικότητας είναι και τα συστήματα 
cave. Αποτελούνται χαρακτηριστικά από δωμάτιο με τοίχους, δάπεδο και οροφή, μέσα στο 
οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βαδίζει και να δρα.

Η εταιρία VRCO Inc (http://www.vrco.com/) που εξειδικεύεται σε προϊόντα 3D 
τεχνολογιών έχει δημιουργήσει το CAVELib (http://www.vrco.com/products/ 
cavelib/cavelib.html),noo είναι γνωστή εφαρμογή για τη δημιουργία λογισμικού VR. 
Στόχος της εταιρίας είναι να δημιουργήσει ένα εργαλείο που θα είναι ευκολόχρηστο, 
απομονώνοντας από τον χρήστη το δύσκολο κομμάτι της υλοποίησης της εικονικής 
πραγματικότητας. Έτσι, ο χρήστης δε χρειάζεται να ασχοληθεί με δημιουργία παραθύρων, 
υπολογισμούς, multi-processing και multi-threading, συγχρονισμούς, διαμοιρασμό 
δεδομένων κτλ.

Επιτρέπει τη συνεργασία, διάδραση και το διαμοιρασμό δεδομένων ανάμεσα σε πολλούς 
χρήστες και μπορεί να τρέξει σε Solaris, Windows 2000 και Linux. Η παραγώμενη 
εφαρμογή μπορεί επίσης να τρέξει σε κάθε μηχάνημα, ανεξάρτητα από το σύστημα 
παρουσίασης (display system) και χωρίς επαναληπτικές μεταγλωττίσεις.

Η παρουσίαση των δεδομένων είναι κυρίως viewer-centred, με διαφορετικά επίπεδα 
διάδρασης, με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις σε τομείς όπως 
παραγωγή, product development, R&D, κατάρτιση, marketing κτλ.

Άλλα εργαλεία που ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι: RoboDemo, SoftSim, SuperScape 
VRT, CorelWEBGRAPHICS, Autodesk 3-D Studio MAX, REALAX, Prosolvia, SGI, VRCO, 
Multigeb-Paradigm, DIVE, OpenSG, OpenRM, DIVERSE, VRPN, SiLVIA, Maverik κα.
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4.ι.7.Συνεργατικα Εργαλεία- Collaboration Tools

Τα συνεργατικά εργαλεία μπορεί να τα συναντήσει κανείς και ως collaborative groupware. 
Έχουν και αυτά σημαντικό μερίδιο στην αποτελεσματική υλοποίηση της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, καθώς μέσω αυτών μπορεί να υπάρξει επικοινωνία, συνεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών ή των εκπαιδευόμενων 
μεταξύ τους.

4.1.7.1. Lotus Notes Lotus Notes

H IBM Lotus έχει καθιερωθεί για το εργαλείο της Lotus Notes 
(http:/ / www.lotus.com/products/product4.nsf/wdocs/noteshomepage) που υλοποιεί ένα 
πλήρες συνεργατικό περιβάλλον για επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις εκπαίδευσης από απόσταση, καθώς 
μπορεί να ενοποιηθεί μέσα σε ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και να εφαρμοστεί για 
υπαλλήλους που βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.

Περιλαμβάνει υπηρεσίες, όπως messaging, e-mail, προγραμματισμό δραστηριοτήτων και 
δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων, με δυνατότητες πρόσβασης των χρηστών είτε είναι 
συνδεδεμένοι με το δίκτυο είτε όχι.

Στην περίπτωση του messaging το σύστημα παρακολουθεί και καταγράφει ποιοι είναι 
συνδεδεμένοι την κάθε στιγμή, δίνοντας δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να αρχίσει μια 
συνομιλία σε άλλη εφαρμογή. Βέβαια, υπάρχουν και εύχρηστα shortcuts, που επιτρέπουν 
από το περιβάλλον mail να ξεκινήσει κάποιος chat, χωρίς να χρειάζεται να τρέξει άλλη 
εφαρμογή.

Επιτυγχάνεται επίσης και κοινός διαμοιρασμός δεδομένων μέσω drag-and-drop μεταφοράς 
περιεχομένου μέσα στα e-mail.

Παρέχεται, τέλος, αυξημένη ασφάλεια με χρήση κρυπτογράφησης.

4.1.7.2.First Class FirstClass

Η εταιρία Open Text Corporation (http://www.opentext.com/) δημιούργησε το 
πρόγραμμα First Class (http:/ / www.firstclass.com/), με στόχο την προσφορά 
επικοινωνιακής και συνεργατικής λύσης για επιχειρήσεις και οργανισμούς και τη 
δημιουργία on-line ηλεκτρονικών κοινοτήτων. Φυσικά, χρησιμοποιείται και για 
περιπτώσεις εκπαίδευσης, καθώς επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και την 
εύκολη πρόσβαση των εκπαιδευόμενων σε υλικό και σε δραστηριότητες.

Παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να επικοινωνούν αποδοτικά και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και δεδομένα μέσω email, voice conferencing, fax, on-line chats, συναντήσεις, 
on-line δημοσιεύσεις, knowledge sharing, online multimedia παρουσιάσεις, text-based 
συνομιλία κτλ.
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Η επικοινωνία μπορεί να επιτευχθεί μέσα από πολλές συσκευές, όπως ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, τηλέφωνο (σταθερό, ασύρματο και κινητό), browser, PAD (Personal Digital 
Assistant) κα.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι τέτοια που υποστηρίζει όλες τις πλατφόρμες, όπως 
Windows, Macintosh, Linux και Unix, ενώ για την ασφάλεια της μετάδοσης έχει 
προβλεφθεί η κρυπτογράφηση των δεδομένων και η παροχή passwords.

4.1.7.3.Forum

To Forum (www.foruminc.com) είναι ένα εργαλείο (shared-document collaboration 
system) που αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο του Τέξας (Texas Α&Μ University). Αφορά 
κυρίως το ομαδικό conferencing και τη συνεργατική μάθηση (on-line collaborative 
learning), μια και δίνει δυνατότητες για πολλαπλές ανεξάρτητες συνδιαλέξεις.

Οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν και να επεξεργάζονται από κοινού αρχεία και 
δεδομένα, να στέλνουν μηνύματα (e-mail, discussion boards και mail list) και να 
χρησιμοποιούν πολυμεσικούς τρόπους διασύνδεσης των εγγράφων. Μπορούν επίσης να 
εισάγουν input κάθε στιγμή, καθώς κάτι τέτοιο δε δημιουργεί προβλήματα στις 
επικοινωνίες, αφού όλα αποθηκεύονται δυναμικά στις βάσεις του fileserver.

Τρέχει σε Windows 95, 98, NT, ΜΕ και απαιτεί απλά ένα web browser (Netscape, Explorer). 
Ο κώδικας του server είναι γραμμένος σε Java, με αποτέλεσμα να τρέχει σε Unix και NT 
servers, ενώ το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί όλους όσους συμμετέχουν κάθε στιγμή.

Άλλα συνεργατικά εργαλεία που πρέπει να αναφερθούν είναι τα παρακάτω: WebNotes, 
Domino (Lotus), WorkgroupShare (Outlook), Colligo Workgroup, Share360, FolderShare, 
Pragmatic Office, hotComm, Documentation Manager, iFS2EE for WorkGroup, Webcalng, 
ProjectForum,VisualOffice, MeetingRoom, TeemWork, Mindcube, OfficeClip Enterprise, 
Cooltalk, Groove κα.

4.1.8.Ολοκληρωμένα Μαθηςιακα Περιβάλλοντα- Integrated 

Learning Environments

Αποτελούν ολοκληρωμένες εφαρμογές29 παρουσίασης περιεχομένου, διαχείρισης κτλ. και 
καλύπτουν συνήθως όλες τις φάσεις ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισμικού, δηλαδή τα 
στάδια (που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5) σχετικά με τον καθορισμό των εκπαιδευτικών 
αναγκών, την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας και στρατηγικής, τη δημιουργία ενός 
blueprint των μαθημάτων, την εισαγωγή περιεχομένου κτλ. Εφαρμόζονται κυρίως στην 
συνεργατική μάθηση (σύγχρονη και ασύγχρονη) και ενδείκνυνται για επαγγελματική 
κατάρτιση. Σήμερα έχουν εξελιχθεί μέσω της επέκτασης του Διαδικτύου και συνήθως

29 Πρέπει να σημειωθεί πως τα ενοποιημένα μαθησιακά περιβάλλοντα μπορούν να χαρακτηριστούν 
ως Learning Management Systems, Learning Content Management Systems ή Course Management 
Systems, καθώς εμπεριέχουν και ενοποιούν όλες τις λειτουργίες που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2.
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βασίζονται σε client/ servers τεχνολογίες. Όλα τα εργαλεία ποο προαναφέρθηκαν 
συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος.

Μπορεί φυσικά κάποια εργαλεία να μην καλύπτουν όλα τα βήματα σχεδιασμού και 
υλοποίησης, αλλά να υπάρχουν διαθέσιμα ως επιμέρους πακέτα, άλλα για το σχεδίασμά, 
άλλα για τη δημιουργία των απαραίτητων βάσεων δεδομένων, άλλα που ακολουθούν 
συγκεκριμένο μοντέλο σχεδιασμού κτλ.

4.1.8.1.Designer's Edge Designer's Edge

To Designer's Edge (http://www.allencomm.com/products/authoring design/
designer/) από την Allen Communication (http://www.allencomm.com/) εμπεριέχει όλα 
τα pre-authoring εργαλεία και έχει ως στόχο τη σωστή καθοδήγηση του δημιουργού 
(έμπειρου ή μη) που σχεδιάζει ένα σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Κυρίως επικουρεί 
κατά τις φάσεις ανάλυσης, σχεδιασμού και αποτίμησης του αποτελέσματος. Πιο 
συγκεκριμένα, βοηθά κατά τη φάση ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, των 
εκπαιδευτικών στόχων, της δημιουργίας του blueprint των μαθημάτων, της καταγραφής της 
ακολουθίας των μαθημάτων και της διαχείρισης των στοιχείων (εικόνες, ήχοι κτλ)

Έχει on-line καθοδήγηση σε κάθε στάδιο της δημιουργίας και κυρίως στα κρίσιμα σημεία 
του σχεδιασμού και της επιλογής της μαθησιακής στρατηγικής. Ενοποιεί όλα τα δεδομένα 
δημιουργώντας ένα χάρτη πλοήγησης και ένα storyboard του μαθήματος για μεγαλύτερη 
ευκολία. Δίνει επίσης δυνατότητες για αναλύσεις και reports, για αύξηση της διάδρασης με 
το χρήστη και δημιουργία επαναχρησιμοποιούμενων τμημάτων.

Μπορεί να έχει output σε HTML και Java, κάτι που διευκολύνει τη ανεξαρτησία στην 
πλατφόρμα εφαρμογής. Μπορεί, τέλος, να συνεργαστεί με γνωστά προγράμματα, όπως το 
Authorware, το Toolbook II κτλ.

4.1.8.2. WebCT

To World Wide Web Course Tool (http://www.webct.com/) της ομώνυμης εταιρίας 
δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο της British Columbia και χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία μαθημάτων για το Internet. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι ότι παρέχει 
δυνατότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, on-line chat, διασκέψεων, συνεργασία ομάδων, 
παρουσιάσεων εργασιών κτλ.

Τα εργαλεία που προσφέρει είναι εκπαιδευτικά και συνεργατικά (Χατζήαντωνίου. Π., 1999). 
Περιέχει γλωσσάρι (glossary) για την ερμηνεία των όρων, ευρετήριο θεμάτων και 
δυνατότητες προσθήκης βιβλιογραφικών αναφορών και διευθύνσεων του διαδικτύου.

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων υπάρχουν κουίζ πολλαπλής επιλογής με άμεση 
(πολυμεσική) ανατροφοδότηση, ενώ υπάρχει και παρακολούθηση της συμμετοχής και της 
προόδου του κάθε χρήστη.

Από τα επικοινωνιακά εργαλεία ξεχωρίζει αυτό της διάσκεψης, όπου οι συμμετέχοντες 
μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα, να απαντούν σε άλλα και να διατηρούν αρχεία με 
την επικοινωνία με άλλους χρήστες. Για την παρουσίαση των εργασιών τους παρέχεται 
ειδικός χώρος, όπου δημοσιεύεται η δουλειά της κάθε ομάδας.
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4.1.8.3.Blackboard ]BJb.

Η εταιρία Blackboard (http://www.blackboard.com/) έχει δημιουργήσει μια σειρά 
προϊόντων (suite) για εκπαίδευση εξ αποστάσεως (Blackboard e-Education Suite) 
(http://www.blackboard.com/products/index.htm).

Γενικά, τα προγράμματα της σειράς αυτής προσφέρουν δυνατότητες συνομιλίας σε 
πραγματικό χρόνο, σε ιδιωτικά δωμάτια, με ταυτόχρονη ανταλλαγή δεδομένων, αρχείων 
κτλ, τα οποία μπορούν να διαφυλάσσονται στον προσωπικό φάκελο του χρήστη. 
Διατίθενται επίσης δύο ειδών ηλεκτρονικές διευθύνσεις: μια εσωτερική, για χρήση κατά την 
επικοινωνία με άλλους εκπαιδευόμενους, και μια εξωτερική, για χρήση σε επικοινωνία με 
το εξωτερικό περιβάλλον.

Στο whiteboard, το οποίο ελέγχει ο εκπαιδευτής, μπορεί να παρουσιαστεί αρχείο 
PowerPoint ή ιστοσελίδες, ενώ ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται από το ημερολόγιο του 
μαθήματος, τον οδηγό σπουδών ή από τα σχετικά εγχειρίδια. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω 
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους, όπου υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση. 
Ανάλογα με το ρόλο του κάθε συμμετέχοντα (εκπαιδευόμενος, εκπαιδευτής κτλ) παρέχονται 
διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης και προνόμια.

Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή αποτελείται από τα:

• Blackboard Learning System

Αφορά κυρίως τη διαχείριση και το διαμοιρασμό του περιεχομένου, online αξιολογήσεις, 
καταγραφή των μαθητών, virtual συνεργασία κτλ. Μπορεί να ενσωματωθεί σε υπάρχοντα 
πληροφοριακά συστήματα.

• Blackboard Learning System ML

To Blackboard Learning System ML (multi-language) προσφέρει λύση για χρήστες που 
μιλούν διαφορετική γλώσσα μεταξύ τους. Η πλατφόρμα βασίζεται σε κωδικοποίηση 
Unicode, με αποτέλεσμα να μπορεί να αναγνωριστεί περιεχόμενο γραμμένο σχεδόν σε όλες 
τις γλώσσες.

• Blackboard Content System

Απευθύνεται σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να διαχειρίζονται το 
χώρο που τους αποδίδεται από το σύστημα για διαφύλαξη, διαμοιρασμό και 
επαναχρησιμοποίηση αρχείων, ενώ δίνεται δυνατότητα για πρόσβαση σε πηγές, άρθρα και 
papers, για δημιουργία παρουσιάσεων ή προσωπικών αρχείων.

• Blackboard Portal System

Περιλαμβάνει όλες τις web υπηρεσίες που προσφέρονται για επικοινωνία, ανταλλαγή 
πληροφοριών κτλ.

4.1.8.4.Leaming Space
Lotus
LearningSpace

To Lotus LearningSpace (http://www.lotus.com/products/learnspace.nsf/wdocs/ 
homepage/opendocument) έχει δημιουργηθεί από την IBM Lotus
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(http://www.lotus.com/). Η τελευταία έκδοση (5) αφορά τη web-based εκπαίδευση και 
απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις.

Διαφοροποιείται σε δυο μεγάλα τμήματα. Το πρώτο (Core Module) αφορά την on-line self- 
paced εκπαίδευση, στην οποία τα μαθήματα είναι δομημένα και η πλοήγηση ευέλικτη, ενώ 
υπάρχουν και αξιολογήσεις (ερωτήσεις, τεστ κτλ). Το δεύτερο τμήμα (Collaboration 
Module) αφορά τη συνεργατική μάθηση μέσω επικοινωνίας εκπαιδευτών και 
εκπαιδευόμενων σε real-time virtual classrooms (με video, ήχο, διαμοιραζόμενα 
whiteboards, εφαρμογές, δυνατότητα e-mail ή instant messaging, ιδιωτικής συζήτησης 
κτλ.)

Το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να διαχειρίζονται το περιεχόμενο των 
μαθημάτων ανάλογα με τα μαθησιακά στυλ των εκπαιδευόμενων. Μπορεί να εισαχθεί 
υλικό σχεδόν από όλες τις πηγές, ενώ δίνονται δυνατότητες για επαναχρησιμοποίησή του 
σε άλλα μαθήματα. Παρέχει επίσης επιλογές για παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, των 
μαθημάτων, των προγραμμάτων, των εγγραφών των χρηστών με προβολή τους σε reports 
κα.

Οι συνεδρίες μπορούν να καταγραφούν και να αναπαραχθούν από όποιον το ζητήσει. Τα 
δε δεδομένα σώζονται είτε τοπικά είτε στον file server. Μπορούν, τέλος, να δημιουργηθούν 
διάφορα προφίλ, ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη και να δοθούν διαφορετικά 
permissions.

Η τεχνολογία του Lotus LearningSpace υποστηρίζεται από ASP, Java και σχεσιακές βάσεις 
δεδομένων (DB2, Oracle, SQL Server), ενώ μπορεί να τρέχει σε πλατφόρμες Microsoft 
Windows NT και Windows 2000. Το πρόγραμμα στην ουσία δεν αποθηκεύει το ίδιο το 
περιεχόμενο αλλά τη σύνδεση σε αυτό (path ή URL).

4.1.8.5.TopClass TopC lass'

Η εταιρία WBTSystems (http://www.wbtsystems.com/) έχει δημιουργήσει τη δική της 
σειρά για εφαρμογές e-leaming, την TopClass e-Learning Suite 
(http://www.wbtsystems.com/products). Αφορά διαδικτυακή εκπαίδευση (web-based) 
και καλύπτει όλα τα στάδια της δημιουργίας, από το σχεδίασμά του περιεχομένου μέχρι τη 
διαχείριση ολόκληρου του συστήματος. Αποτελείται από τα:

• TopClass LCMS

Αφορά τη διαχείριση του περιεχομένου και την αξιολόγηση είτε σε εξατομικευμένη είτε σε 
συνεργατική μάθηση. Παρέχει δυνατότητες, όπως personalized μεταφορά περιεχομένου, 
ακόμα και σε διαφορετικές γλώσσες, παρακολούθηση των χρηστών, διαχείριση της 
εκπαίδευσης και των βάσεων δεδομένων κτλ.

• TopClass LMS

Αφορά τη δόμηση των μαθημάτων, τη δημιουργία δραστηριοτήτων, την εισαγωγή των 
δεδομένων, ακόμη και off-line (CD, DVD κτλ), και γενικά την εκπαίδευση που μπορεί να 
είναι είτε self-paced είτε instructor-led.

• TopClass Competencies

Αποθηκεύει στην ουσία τη γνώση μιας επιχείρησης σε δομές και δημιουργεί μια 
χαρτογράφηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα 
να μπορούν οι χρήστες να διαγνώσοον πιθανές τους ελλείψεις.
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• TopClass Mobile

Ενδιαφέρει όσους χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο και τους προσφέρει τα 
μαθήματα με τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες. Υλοποιεί επίσης τη μεταφορά του 
περιεχομένου σε CD ή DVD.

• TopClass Publisher

Επιτρέπει τη μετατροπή υπάρχοντος περιεχομένου σε άλλη μορφή οικεία για όλους τους 
χρήστες, όπως Word, PowerPoint, HTML κτλ. Μπορούν επίσης να εισαχθούν και 
πολυμεσικά στοιχεία και να υποστηριχθούν αρχεία Flash, QuickTime, Shockwave, applets, 
videos κτλ.

• TopClass Virtual Classroom

Είναι η γνωστή υπηρεσία της εικονικής τάξης. Υποστηρίζονται audio/ video conferencing, 
αξιολογήσεις, whiteboards, άμεση ανατροφοδότηση, διαμοιρασμός εφαρμογών κτλ.

• TopClass XML Toolkit

Είναι ένα εργαλείο για την ενσωμάτωση του TopClass με το υπόλοιπο πληροφοριακό 
σύστημα της επιχείρησης.

4.1.8.6.Virtual-U Virtual-U™

To Virtual-U (http://www.vlei.com/products.htm), που παρέχεται από την εταιρία Virtual 
Learning Environments Inc. (VLEI) (http://www.vlei.com/), δημιουργήθηκε αρχικά από 
το Simon Fraser University (SFU) στον Καναδά σε συνεργασία με το TeleLeaming 
Network of Centres of Excellence (TL*NCE).

Χρησιμοποιείται για on-line distributed learning με δυνατότητες για σχεδίασμά, παροχή 
και διαχείριση των μαθημάτων. Παρέχει επίσης δυνατότητες για συνδιαλέξεις των χρηστών 
και με πολυμεσικά στοιχεία, όπως γραφικά, video και ήχο, διαχείριση του συστήματος και 
δημιουργία βάσης δεδομένων για διατήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Τα μαθήματα δημιουργούνται με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Για 
το σχεδίασμά τους υπάρχει on-line οδηγός με δυνατότητες δημιουργίας syllabus και 
εισαγωγής αρχείων, όπως PowerPoint, Word κτλ. Η προβολή των μαθημάτων γίνεται από 
οποιαδήποτε τοποθεσία μέσω του web browser, όπως και η κατάθεση και ανάκληση 
πιθανών εργασιών, βαθμών κτλ.

Στο κομμάτι της διαχείρισης των μαθημάτων μπορεί να υπάρξει εμπιστευτική ανταλλαγή 
σχολίων μεταξύ των εκπαιδευτών και παροχή on-line help. Τέλος, για τη διαχείριση των 
μαθημάτων υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές και 
administrators, εργαλεία για τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων, εξαγωγή στατιστικών 
στοιχείων κτλ.

Τρέχει σχεδόν σε όλες τις πλατφόρμες και είναι εξ ολοκλήρου web-enabled.

4.1.8.7.Symposium Centra Symposium

To Symposium (http:/ / www.centra.com/products/symposium/index.asp) είναι
δημιούργημα της εταιρίας Centra (http:/ / www.centra.com/) που ειδικεύεται στην παροχή
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λογισμικού εφαρμογών για ηλεκτρονική εκμάθηση και επιχειρηματική συνεργασία στο 
Διαδίκτυο.

Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για περιπτώσεις συνεργατικής αλλά και ατομικής 
μάθησης, ενώ επιτρέπει σε μεγάλες ομάδες απομακρυσμένων εργαζόμενων, συνεργατών και 
πελατών να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται και να μαθαίνουν μέσω intranets, extranets 
και το Internet. Η επικοινωνία μπορεί να είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη, ενώ υποστηρίζεται 
καταγραφή των sessions των μαθημάτων, διαχείριση του συστήματος, συνδιαλέξεις, 
αξιολογήσεις κτλ.

Οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν συνδιάσκεψη ήχου και βίντεο, επιλέγοντας μάλιστα και 
γλώσσα. Η κύρια σύνοδος μπορεί να χωριστεί σε μικρότερες, οι οποίες καταγράφονται 
αυτόματα στον server και είναι δυνατό να αναπαραχθούν αργότερα από τους χρήστες.

Για τις παρουσιάσεις υπάρχει ηλεκτρονικός πίνακας, ενώ οι παρουσιαστές μπορούν να 
είναι περισσότεροι του ενός. Οι συντονιστές και οι σομμετέχοντες μπορούν να 
διαμοιράσουν οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows, σομπεριλαμβανομένης της 
επιφάνειας εργασίας ή ακόμα και έναν απομακρυσμένο server.

Για την αξιολόγηση υπάρχει ένα ευρύ σύνολο από ερωτήσεις, οι οποίες μπορούν να 
βαθμολογηθούν αυτόματα και να είναι προσβάσιμες από τη βάση δεδομένων.

Ταυτόχρονα, υπάρχει εκτεταμένο σύστημα διαχείρισης των χρηστών, καθώς γίνεται 
αποθήκευση των δεδομένων στη βάση δεδομένων (δεδομένα αξιολογήσεων, χρηστών, 
εκδηλώσεων και παρακολουθήσεων με παροχή αναφορών), ενώ πραγματοποιείται και 
έλεγχος της χωρητικότητας του συστήματος, ώστε οι χρήστες να μην υπερβούν τη διαθέσιμη 
χωρητικότητα κατά τον προγραμματισμό συνόδων.

Η ασφάλεια του συστήματος παρέχεται από την ύπαρξη firewall, κρυπτογράφησης, 
κωδικών και παροχής προνομίων για κάθε ομάδα χρηστών.

Παρόμοιο εργαλείο της εταιρείας είναι και το Knowledge Center, το οποίο κυρίως βοηθά 
στην αξιολόγηση, την οργάνωση και τη διανομή εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ο χρήστης 
της εφαρμογής έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές και δραστηριότητες όπως 
παρουσιάσεις, προσομοιώσεις, μαγνητοσκοπήσεις, ζωντανές on-line εκδηλώσεις, πηγές του 
διαδικτύου κτλ.
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4.2 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Όπως θα αναφερθεί στο επόμενο κεφάλαιο, η κάθε επιχείρηση έχει συγκεκριμένες επιλογές 
για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Ακόμα και τα επιμέρους στάδια 
μπορούν να υλοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους και σε συνεργασία με διαφορετικούς 
φορείς. Έτσι, στην αγορά υπάρχουν ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί, συνεταιρισμοί, 
μεσίτες, προμηθευτές, πύλες, εταιρίες συμβούλων και πολλές άλλες επιχειρήσεις, που 
συνεπικουρούν με διαφορετικό τρόπο στη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής.

Οι τάσεις που επικρατούν τα τελευταία χρόνια είναι οι διαρκείς συνεργασίες/ συμμαχίες 
μεταξύ προμηθευτών, ώστε να καλύπτουν ο ένας τα κενά του άλλου (κενά τεχνολογίας, 
υπηρεσιών ή περιεχομένου), αφού λίγοι στην πραγματικότητα προσφέρουν αμιγώς 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες (πολλοί τις υπολογίζουν στις 5.000 ετησίως) (Barron, Τ., 2002).

Οι συμμαχίες μπορούν να αφορούν είτε το τεχνολογικό επίπεδο, παρέχοντας 
interoperability μεταξύ των τεχνολογιών δυο διαφορετικών προμηθευτών είτε τη 
συνεργασία με εταιρίες συμβούλων, εταιρίες που ασχολούνται με παροχή περιεχομένου, 
ολοκληρωμένων λύσεων ή διοικητικές δραστηριότητες, δημιουργώντας έτσι νέα κανάλια 
για τις πωλήσεις τους. Αλλά και εταιρίες που ασχολούνται με το e-learning αρχίζουν 
σταδιακά να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η 
κατηγοριοποίησή τους.

Purpose For Allies:

Σχήμα 20: Λόγοι συμμαχίας προμηθευτών 
Πηγή: Barron, Τ., 2001

Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικού 
χαρακτήρα ή επιχειρηματικής ανάπτυξης να αναπτύσσουν υπηρεσίες ανάπτυξης 
περιεχομένου και φιλοξενίας ή να δημιουργούν δικά τους "πανεπιστήμια" ή portals. Άλλοι 
δημιουργούν θυγατρικές με αποκλειστική ενασχόληση με την εκπαίδευση, προσφέροντας 
ταυτόχρονα υπηρεσίες hosting και ολοκληρωμένα προϊόντα. Πολλές εταιρίες 
συνεργάζονται επίσης με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς κατάρτισης, για να 
εκμεταλλευθούν την πιστοποίηση και το περιεχόμενο που αυτές προσφέρουν. Τέλος, οι 
επιχειρήσεις διανθίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν με on-line λύσεις, web-based 
σεμινάρια, δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης της απόδοσης, δημιουργία
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βάσης δεδομένων ή ψηφιακών βιβλιοθηκών, παράδοση τοο περιεχομένου με 
περισσότερους από έναν τρόπους (σύγχρονος, ασύγχρονος, self-paced, instructor-led) 
(E0NOPLAN, 2001) κτλ.

Σχήμα 21: Επικαλυπτόμενες δραστηριότητες εταιριών 
Πηγή: WR Hambrecht+Co, 2000

Στην παρούσα εργασία, αν και παρατίθεται εκτενής κατάλογος των περισσοτέρων εταιριών 
που ασχολούνται με την παροχή περιεχομένου, τεχνολογιών και υπηρεσιών για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, για λόγους συντομίας, θα παρουσιαστούν μόνο ορισμένες 
αντιπροσωπευτικές από αυτές.

4.2.1.Click21eam cUck^learn

Η εταιρία Click21earn (http: / /home.click21earn.com/) (πρώην Asymetrix) είναι από τις πιο 
αναγνωρισμένες εταιρίες στην παροχή επιχειρηματικών λύσεων παραγωγικότητας.

Ιδρύθηκε το 1984 από τη Microsoft και πλέον αριθμεί πολυάριθμους και βαρυσήμαντους 
πελάτες πχ American Airlines, AT&T, Fujitsu, Microsoft, Pfizer, Symantec, Thomson 
Corporation κα. Έχει παραρτήματα σε πολλές περιοχές της Αμερικής, σε Ινδία, Μεγάλη 
Βρετανία και Ιαπωνία.

Συνεργάζεται τόσο με επιχειρήσεις όσο και με κυβερνητικούς οργανισμούς, με στόχο τη 
βελτίωση της απόδοσής τους. Το αντικείμενο της εταιρίας καλύπτει λύσεις για αύξηση των 
πωλήσεων των εταιριών, βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και αύξηση της
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ανταγωνιστικότητας των συνεργατών της και υλοποιείται με την παροχή εφαρμογών 
λογισμικού.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η καθοδήγηση που δίνει στις επιχειρήσεις για 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να επιτευχθεί η κατάρτιση των ίδιων των 
υπαλλήλων των επιχειρήσεων.

Η Click21earn παρέχει τόσο προϊόντα όσο και υπηρεσίες. Τα προϊόντα που παρέχει 
αφορούν κυρίως την κατάρτιση και τη συνεργασία, τόσο μεταξύ των ίδιων των υπαλλήλων 
όσο και μεταξύ υπαλλήλων και πελατών. Απευθύνεται τόσο στους εργαζόμενους όσο στους 
εκπαιδευτές και τα στελέχη της επιχείρησης.

Τα προϊόντα της είναι δομημένα (σε modules), ώστε η κάθε εταιρία να χρησιμοποιεί είτε 
μόνο ό,τι χρειάζεται είτε ολόκληρο το πακέτο προγραμμάτων. Τα κυριότερα προϊόντα της 
(που αναλύθηκαν παραπάνω) είναι το Aspen και το ToolBook. Το πρώτο υποβοηθά την 
εκπαίδευση και τη συνεργασία και το δεύτερο είναι εργαλείο δημιουργίας διαδραστικού 
περιεχομένου και μαθημάτων.

Τα εργαλεία βασίζονται καταρχήν στη δόμηση όλων των δεδομένων και της γνώσης της 
εταιρίας, στην αποτελεσματική ανάκτησή τους από τη βάση δεδομένων (repository) και στη 
δυνατότητα εξατομικευμένης μάθησης. Με αυτά όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γνώση 
που είναι δυνατόν να καταγραφεί σε ηλεκτρονικά μέσα. Για τη γνώση και την εμπειρία 
όμως που δεν μπορούν να καταγραφούν, η λύση είναι επικοινωνία μεταξύ των 
ενδιαφερομένων με σύγχρονους και ασύγχρονους τρόπους επικοινωνίας.

Η εταιρία επίσης ασχολείται με webinars (διαδικτυακά σεμινάρια) όπως επίσης και με την 
on-line υποστήριξη και την τεχνική υποστήριξη όλων των πελατών της .

4.2.2. Docent Docent

Η Docent (http://www.docent.com/) είναι πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού 
για την αύξηση της απόδοσης των εταιριών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της αφορούν την 
εκπαίδευση των υπαλλήλων και των πελατών, την αύξηση των πωλήσεων, την υλοποίηση 
ERP/CRM συστημάτων κα.

Οι πελάτες της είναι τόσο κυβερνητικοί φορείς όσο και ιδιωτικές επιχειρήσεις από τους 
περισσότερους τομείς της αγοράς, πχ Cingular Wireless, Harley-Davidson, Lucent 
Technologies κα. Συνεργάζεται επίσης και με επιχειρήσεις που ειδικεύονται στο 
outsourcing, όπως IBM Human Capital Solutions, Cap Gemini Ernst & Young, Deloitte 
Consulting. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συνεργασία της με φορείς που εξειδικεύονται στην 
παροχή περιεχομένου, οι οποίοι θα αναφερθούν παρακάτω.

Στα προϊόντα της περιλαμβάνονται ολοκληρωμένα πακέτα εκπαίδευσης από απόσταση (e- 
Leaming Suites) και LMS/LMCS συστήματα, στα οποία υπάρχουν δυνατότητες 
παρακολούθησης των χρηστών και της απόδοσής τους. Μαζί με τους συνεργάτες της 
παρέχουν end-to-end λύσεις: περιεχόμενο εξειδικευμένο για συγκεκριμένους τομείς της 
αγοράς. Soft Skills Training, υπηρεσίες δημιουργίας περιεχομένου και υλοποίησης των 
εφαρμογών.

Προσφέρει εξ ολοκλήρου Internet-based e-learning πλατφόρμες και τα προϊόντα της 
μπορούν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Οι 
πελάτες μπορούν είτε να προσθέσουν το δικό τους περιεχόμενο στα πακέτα εφαρμογών ή 
να διαλέξουν από τον κατάλογο έτοιμων περιεχομένων που προσφέρει η εταιρία.
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Ο κατάλογος της εταιρίας περιλαμβάνει μαθήματα από γνωστούς παρόχοος περιεχομένου 
με συγκεκριμένο τρόπο προμήθειας και κοστολόγησης: SkillSoft, Harvard Business School 
Publishing eLearning, TrainingOnline, Bankers Training Consulting Company, NETg κα. 
Στο σύνολο διατίθενται περίπου 2.700 μαθήματα σε τομείς όπως λογιστικά, τραπεζικά, 
ασφαλιστικά, επιστήμες υγείας, οικονομικά, πληροφορική, ανθρώπινοι πόροι, κατασκευές, 
επικοινωνίες κτλ.

Οι ειδικοί της εταιρίας μπορούν όμως να δημιουργήσουν και δικό τους περιεχόμενο, 
προσπαθώντας να διευκολύνουν επιχειρήσεις που δεν μπορούν ή δεν προλαβαίνουν να 
υλοποιήσουν από μόνες τους μια τέτοια προσπάθεια. Η εταιρία έχει ήδη 15 χρόνια εμπειρία 
σε αυτόν τον τομέα και υλοποιεί αυτή την υπηρεσία με μια ομάδα που αποτελείται από 
έναν project manager για επίβλεψη, ένα σχεδιαστή του περιεχομένου, έναν σχεδιαστή του 
interface και την ομάδα υλοποίησης. Υπάρχει, βέβαια, διαρκής επίβλεψη και παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Φυσικά, προβλέπεται και υποστήριξη από τους τεχνικούς, καθώς και έλεγχος/ επικύρωση 
ότι όλα λειτουργούν σωστά και σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας.

Τα κυριότερα προϊόντα της εταιρίας είναι Docent Peak Performance για την αναγνώριση 
και τη θέσπιση στρατηγικών στόχων, τα Docent Learning Management Server (LMS) και 
Docent Learning Content Management System (LCMS) για τη δημιουργία και υλοποίηση 
των μαθημάτων, τα Docent Exchange και Docent Live! για την επίτευξη σταθερής 
επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και το Docent Analytics για τη 
μέτρηση των αποτελεσμάτων.

Η Docent ασχολείται επίσης με σεμινάρια, trade shows και συνέδρια.

[Σημείωση: Τον Οκτώβριο του 2003 οι δύο μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο του e-learning, 
Click21earn και Docent, ανακοίνωσαν σκοπεύουν να συγχωνευθούν. Ο κυριότερος λόγος 
είναι ότι με τον τρόπο αυτό θα κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι σε άλλες 
μεγάλες εταιρίες, πχ IBM, PeopleSoft, SAP, που διαρκώς κερδίζουν έδαφος στην αγορά. Οι 
δύο εταιρίες διαβεβαίωσαν τους πελάτες τους πως δεν θα διακοπεί καμία σειρά προϊόντων 
και υπηρεσιών από αυτές που ήδη παρέχονται (Lundy,}., 2003)]

4.2.3.NETg

Η NETg (http://www.netg.com/) λειτουργεί από το 1971 και παρέχει ολοκληρωμένες 
λύσεις για blended learning σε επιχειρήσεις. Στόχος της είναι η ανάπτυξη και η επίτευξη 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις εταιρίες-πελάτες της, γεγονός που επιτυγχάνεται 
με παροχή προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών.

Συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παγκόσμιων προμηθευτών των ολοκληρωμένων 
λύσεων εκμάθησης. Πελάτες της είναι επιχειρήσεις και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, όπως 
Siemens, Barclays, Motorola, Shell κτλ. Καταμετρά περίπου 82.500 εκπαιδευτικά 
αντικείμενα, 3.000 βραβευμένα e-leaming μαθήματα, χιλιάδες on-line βιβλία, self-study 
οδηγούς κτλ. Το περιεχόμενό της υπάρχει περίπου σε 12 γλώσσες, ενώ τα μαθήματα 
αφορούν IT e-learning (1.850), business/ professional development (1.300), ILT training 
(250), MBA (σε συνεργασία με το Cardean University) κα.

Η συμβατότητα και η ομαλή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών λύσεων είναι πολύ σημαντική 
για την εταιρία. Έτσι, δημιούργησε το NETg Learning Management Alliance Program
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(LMAP), για να διασφαλιστεί ότι τα LMS συστήματα των συμμετεχόντων εταιριών θα 
ενσωματωθούν σωστά στη διαδικασία, δίνοντας ταυτόχρονα και τη δυνατότητα για 
επιλογή ανάμεσα σε γνωστούς LMS προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται, όπως 
Oracle, BlackBoard, Docent, Saba, WebCT, Sun, Thinq κτλ.

To περιεχόμενο μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και τα 
μαθησιακά στυλ, πχ e-learning, instructor-led training, βιβλία/ e-books, live classrooms 
κτλ.

Η εταιρία παρέχει μάλιστα έτοιμο portal για επικοινωνία και φιλοξενία της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, δίνει όμως δυνατότητα στις εταιρίες, αν θέλουν, να δημιουργήσουν δικό τους 
portal που θα βασίζεται στο επιχειρησιακό ενδοδίκτυό τους.

Εφόσον μια εταιρία δεν καλύπτεται από το εύρος των μαθημάτων που προσφέρονται, 
μπορεί να επιλέξει τα εργαλεία και τις υπηρεσίες της NETg για δημιουργία δικού της 
περιεχομένου.

Τα διαθέσιμα εργαλεία είναι το Search & Select, μια μικρή μηχανή αναζήτησης που θέτει 
μικρές δραστηριότητες μάθησης, το NLO+, εργαλείο που υποστηρίζει αποκοπή ή προσθήκη 
υπάρχοντος περιεχομένου και το ILT CustomCourse, εργαλείο για δημιουργία 
περιεχομένου και μαθημάτων.

Η NETg προσπαθεί επίσης να πετύχει και την παρακολούθηση, αξιολόγηση και διαχείριση 
των αποτελεσμάτων, παρέχοντας δυνατότητες για αξιολόγηση των χρηστών αλλά και για 
προσφορά πιστοποίησης.

4.2.4. Unext unext
Η Unext (http://www.unext.com) είναι ιδιωτική εταιρία στην Αμερική που παρέχει on-line 
εκπαίδευση. Το 2000 ίδρυσε το Cardean University, έναν ακαδημαϊκό οργανισμό που είναι 
πλέον αναγνωρισμένος από τους κατάλληλους φορείς (Accrediting Commission of the 
Distance Education and Training Council, Illinois Board of Higher Education) και μπορεί 
να παρέχει πιστοποιήσεις.

Το πανεπιστήμιο Cardean συνεργάζεται με άλλα γνωστά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να 
επωφελείται από το γνωστό όνομα και την εμπειρία που αυτά διαθέτουν. Τέτοια είναι το 
Stanford University, London School of Economics and Political Science, University of 
Chicago Graduate School of Business, Carnegie Mellon University, Stanford University κτλ.

Τα αντικείμενα διδασκαλίας του πανεπιστημίου αφορούν κυρίως τον τομέα της διοίκησης 
επιχειρήσεων, του management, του e-commerce, του marketing, των οικονομικών/ 
λογιστικών, της επικοινωνίας και των παρεμφερών με αυτά αντικειμένων.

Το 2003 η Unext σύναψε στρατηγική συμμαχία με το New York Institute of Technology για 
τη δημιουργία του Ellis College of ΝΥΙΤ, παρόμοιου φορέα με το πανεπιστήμιο Cardean 
για την εκπαίδευση εργαζόμενων ενηλίκων.

Και το ΝΥΙΤ είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα και 
προσφέρει μέσω του Online Campus με τη σειρά του περίπου 100 μαθήματα για τα πτυχία 
όλων των βαθμιδών.

Για την υλοποίηση των μαθημάτων υπάρχει διαρκής επικοινωνία μεταξύ του 
εκπαιδευόμενου και των φορέων του πανεπιστημίου, πχ εκπαιδευτών, συμβούλων
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εκπαίδευσης, κυρίως με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ προβλέπεται και τεχνική αλλά και 
οικονομική υποστήριξη των συμμετεχόντων.

4.2.5.Ninth House 9 ninth house

H Ninth House (http: / /www.ninthhouse.com/home.asp) προσφέρει και αυτή e-learning 
υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, κυβερνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Παρέχει off- 
the-shelf προϊόντα έτοιμα προς χρήση με τρεις διαφορετικές μορφές: μαθήματα, 
διαδραστικές προσομοιώσεις (simulations) και υπηρεσίες συμβουλευτικής (με την ονομασία 
Instant Advice).
Οτ πελάτες της εταιρίας είναι γνωστά ονόματα, όπως U.S. Department of Justice, Empire 
BlueCross BlueShield, KPMG Consulting, Sara Lee Corporation, Kelley School of Business, 
Memorial Health, JP Morgan, U.S. Navy, Cornell University κα
Η εταιρία προσπαθεί να μεταδώσει το περιεχόμενο με μορφή όσο το δυνατόν πιο πλούσια 
σε πολυμέσα (full-motion video), διασκεδαστική και διαδραστική, ώστε η αφομοίωση και η 
διατήρηση της γνώσης να είναι μεγάλη. Θεωρεί ότι τα προϊόντα της μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αυτόνομα αλλά και με άλλες μεθόδους, ακόμη και ως instructor-led 
training, ώστε να είναι δυνατή υλοποίηση του blended learning.

Τα μαθήματα και οι προσομοιώσεις αποτελούν εκτεταμένες διδασκαλίες με videos, 
δραστηριότητες και πολυμεσικά στοιχεία, που βοηθούν τους εργαζόμενους να εξασκήσουν 
ορισμένες δεξιότητες, πριν τις εφαρμόσουν στην πραγματικότητα. Η θεματολογία τους 
σχετίζεται με leadership, management, καινοτομία, διαχείριση projects, σομμαχίες, virtual 
teams κα.

Η υπηρεσία Instant Advice αποτελείται από 500 μικρά videos, διάρκειας ως 3 λεπτά το 
καθένα, που προσφέρουν μικρές συμβουλές ή ανατροφοδότηση για εργασιακά ζητήματα.

Η ομάδα της εταιρίας που ασχολείται με τη συγγραφή του περιεχομένου είναι συγγραφείς, 
αρθρογράφοι, σύμβουλοι εταιριών, διευθυντικά στελέχη κα που έχουν πολύχρονη εμπειρία 
στην επιχειρησιακή ανάπτυξη και εκπαίδευση.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με αξιολογήσεις πριν και μετά τα μαθήματα, με 
ενσωματωμένα στη διδασκαλία τεστ και με εξαγωγή εκθέσεων (reports). Τα εργαλεία 
απευθύνονται τόσο στους χρήστες του συστήματος όσο και στους διαχειριστές του.

Τέλος, προσφέρεται, εκτός από το περιεχόμενο, τεχνική υποστήριξη σε όλους τους πελάτες 
μαζί με on-line βοήθεια και πηγές.

4.2.6. PeopleSo ft PeopleSoft»

Η PeopleSoft (http://www.peoplesoft.com/) είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία 
λογισμικού και έτοιμων λύσεων για επιχειρήσεις. Ιδρύθηκε το 1987 και σήμερα απασχολεί 
12.000 υπαλλήλους και έχει 11.000 πελάτες σε περισσότερες από 150 χώρες.

Το αντικείμενο της αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις και κυρίως τη διαχείριση ανθρωπίνων 
πόρων, την οικονομική διαχείριση, το supply chain management, την παροχή υπηρεσιών 
κα. Μέσα σ' όλα ασχολείται και με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε εταιρίες.

Τα κυριότερα προϊόντα της είναι πακέτα εφαρμογών (suites): PeopleSoft Enterprise (ή 
PeopleSoft 8), PeopleSoft EnterpriseOne (ή J.D. Edwards 5) και PeopleSoft® World.
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Ως προς τις e-learning λύσεις, η PeopleSoft βοηθά τις εταιρίες να δημιουργήσουν end-to- 
end λύσεις για managers, ομάδες και τελικούς χρήστες. Ο στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος 
εκπαίδευσης, να αυξηθούν οι δυνατές εκπαιδευτικές λύσεις και να αυξηθεί η γενικότερη 
αξία της επιχείρησης. Η PeopleSoft βοηθά τις εταιρίες σε όλες τις φάσεις υλοποίησης μιας 
εκπαιδευτικής λύσης, πχ από την αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών, τη θέσπιση των 
στόχων μέχρι και την αξιολόγηση και την καταμέτρηση της ROI.

Παρέχει περίπου 750 μαθήματα εκ των οποίων τα 500 είναι web-based, ενώ πολλά από 
αυτά μπορούν να αγοραστούν και σε CD. Για κάθε κατηγορία υπαλλήλων προσφέρει 
διαφορετικές δυνατότητες. Έτσι, προσφέρει μαθήματα για διοίκηση, e-business, ασφάλεια, 
πληροφορική, οικονομικά, supply chain management κα.

Για την υλοποίηση των web-based μαθημάτων χρησιμοποιείται το PeopleSoft Live 
WebCasts, που βοηθά στη δημιουργία real-time, διαδραστικών μαθημάτων που 
υλοποιούνται μέσω του Internet. Για την υποστήριξη υπάρχει ένας ειδικός εκπαιδευτής που 
μπορεί να δίνει ανατροφοδότηση κάθε στιγμή, ενώ στην κάθε virtual αίθουσα που 
δημιουργείται μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 35 εκπαιδευόμενοι, στην οποία μπορούν να 
επικοινωνούν, να χρησιμοποιούν εφαρμογές κα.

Τα μαθήματα μπορεί να διεξάγονται είτε σε προκαθορισμένο μέρος και χρόνο είτε μπορούν 
να δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται από τον κάθε εκπαιδευόμενο όπου και 
όποτε αυτός το χρειαστεί (on-demand). Μπορεί επίσης να αγοραστεί είτε ολόκληρο το 
πακέτο μαθημάτων είτε μέρος αυτού ή να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κάθε εταιρίας. 
Εξάλλου, υπάρχει δυνατότητα παροχής μαθημάτων on-site, αναβαθμίζοντας κατάλληλα τα 
υπάρχοντα μηχανήματα, ή off-site, δημιουργώντας ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια, 
χωρίς την παρεμβολή της επιχείρησης. Για όλα αυτά χρειάζονται μόνο απλά PC και ένας 
απλός web browser (με κάποιες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις).

Παρέχεται επίσης και το User Productivity Kit, που περιλαμβάνει λογισμικό για 
δημιουργία μαθημάτων και περιεχομένου ανάλογα με το αντικείμενο.

4.2.7.Ernst & Young =U Ernst & Young

H Ernst & Young (http://www.ey.com/global/content.nsf/International/Home) είναι 
γνωστή πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται σε 140 χώρες και ασχολείται με την 
ελεγκτική, τη φορολόγηση, τα οικονομικά των επιχειρήσεων, την ασφάλεια, το risk 
management, τους ανθρώπινους πόρους. Δημιουργήθηκε το 1989 από τη συγχώνευση δυο 
διαφορετικών λογιστικών εταιριών, την Ernst & Ernst και την Arthur Υoung & Co.

Με την πολύχρονη εμπειρία της εστιάζει τη δραστηριότητά της στην αναγνώριση κρίσιμων 
παραγόντων για την επιτυχία μιας επιχείρησης και την εύρεση λύσεων σε μεγάλα 
προβλήματά τους.

Παρά το γεγονός ότι είναι εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, δεν περιορίζεται 
μόνο σε αυτό, αλλά έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές και στον τομέα του e-learning.

Οι υπηρεσίες του e-learning υλοποιούνται μέσω της θυγατρικής της, Intellinex. Οι στόχοι 
της εταιρίας είναι καταρχήν να μειώσει το κόστος και το χρόνο που χρειάζεται μια 
επιχείρηση, για να υλοποιήσει μόνη της μιας εφαρμογή, παρέχοντάς της έτοιμες λύσεις και 
προϊόντα. Βοηθά τις εταιρίες να ενσωματώσουν τη διαδικασία μάθησης μέσα στην 
εργασιακή διαδικασία και να τροποποιήσουν ομαλά την τεχνολογική τους υποδομή, ώστε 
να εξυπηρετηθούν όλοι οι στρατηγικοί τους στόχοι.
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Η Intellinex αναλαμβάνει το σχεδίασμά, την υλοποίηση και τη λειτουργία των 
εκπαιδευτικών συστημάτων, προσφέροντας υπηρεσίες, περιεχόμενο και τεχνολογία 
ταυτόχρονα.

Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν όλη τη διαδικασία, από την αρχική αποτίμηση των 
αναγκών μέχρι και την υποστήριξη της λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος. 
Υπάρχει υποστήριξη από συμβούλους, διαχείριση του προγράμματος και καταγραφή της 
απόδοσής του και γενικά εφαρμογή δοκιμασμένων πρακτικών στο σχετικό αντικείμενο.

Ως προς το περιεχόμενο, η Intellinex αναπτύσσει μαθήματα βασισμένα στις υπηρεσίες και 
τα προϊόντα του κάθε πελάτη ή σε γενικές επιχειρηματικές δεξιότητες ή γνώσεις 
πληροφορικής (300 off-the-shelf έτοιμα μαθήματα που προμηθεύεται από παρόχοος 
περιεχομένου). Για τη δημιουργία του περιεχομένου υπάρχει ειδική ομάδα από project 
managers, σχεδιαστές, γραφίστες κτλ.

Για την τεχνολογική υποστήριξη έχουν δημιουργηθεί οι πλατφόρμες LEAP Learning 
Management System και LEAP Learning Content Management System, οι οποίες μπορούν 
να εγκατασταθούν και να τρέχουν στο server του πελάτη ή να φιλοξενούνται στην ASP 
πλατφόρμα της Intellinex .

4.2.8.Michigan Virtual University

MICHIGAN
VIRTUAL

To Michigan Virtual University (MVU) (http://www.mivu.org/) ιδρύθηκε το 1998 από 
κυβερνητικούς φορείς σε συνεργασία με επιχειρήσεις της αγοράς και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα (κολέγια και πανεπιστήμια) για την παροχή εκπαιδευτικών δυνατοτήτων σε 
εργαζόμενους της Αμερικής. Είναι ιδιωτική επιχείρηση, μη κερδοσκοπική και δεν παρέχει 
αυτόνομα πιστοποιήσεις, αλλά οι πιστοποιήσεις δίνονται μέσω των επιχειρήσεων που 
υλοποιούν τα προγράμματα. Η διοίκηση του πανεπιστημίου αποτελείται από εκπροσώπους 
της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Παρέχει περίπου 2.000 μαθήματα σε διάφορα θέματα (πληροφορική, κατασκευές κα) για 
επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Blackboard μέσω 
υπολογιστή, αλλά δίνοντας δυνατότητες για προσαρμογή τους σε PDAs, web TV κτλ.

Η ιδέα αυτή έχει επεκταθεί και εφαρμόζεται πλέον και μέσω του Manufacturing Training 
Network (http://www.michman.com/), πρωτοβουλία του 2002 για την εκπαίδευση 
μηχανικών, που υλοποιήθηκε από Υπουργείο Εργασία της Αμερικής (U.S. Department of 
Labor) σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις Michigan Works, Ford Motor Company, 
DaimlerChrysler, General Motors και το Michigan Virtual University.

4.2.9.Globewide Network Academy

Η Ακαδημία (www.gnacademy.org ) αποτελεί ένα εκπαιδευτικό portal, το οποίο ιδρύθηκε 
το 1993, εδρεύει στις ΗΠΑ και έχει ως στόχο την προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
και την πρόσβαση όλων σε εκπαιδευτικές δυνατότητες. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που χρηματοδοτείται από διαφημίσεις και δωρεές και προσφέρει δωρεάν 
φιλοξενία (hosting) για μη κερδοσκοπικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Δεν παρέχει η ίδια ηλεκτρονικά μαθήματα, αλλά φιλοξενεί έναν κατάλογο από περίπου 
32.600 μαθήματα και 4.900 διαφορετικά προγράμματα από παροχείς εκπαιδευτικών
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οπηρεσιών. Οι δυνατότητες που έχει ο χρήστης είναι μόνο η πρόσβαση στη βάση 
δεδομένων.

Στο site παρέχονται τόσο πληροφορίες για τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τα πτυχία, την 
τρέχουσα βιβλιογραφία κτλ όσο και για τους παρόχους με πληροφορίες σχετικές με το πώς 
μπορούν φιλοξενηθούν και αυτοί, την κοστολόγηση κτλ.

Ακολουθεί ένας κατάλογος από γνωστές εταιρίες που δραστηριοποιούνται (με κάθε τρόπο) 
στο χώρο του e-learning:

Όνομα εταιρίας Ηλεκτρονική διεύθυνση Αντικείμενο
Able Plus Systems http: / / ableplus.com/ Προμηθευτής λογισμικού
Acadoo http:/ / www.acadoo.nl/ Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
AdVal http://www.adval.co.uk/ Εταιρία που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, σε δημιουργία 
πολυμεσικών εφαρμογών και σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με στόχο τη 
βελτίωση της απόδοσης τόσο του 
προσωπικού όσο και ολόκληρης της 
επιχείρησης

Advanced 
Interactive Systems

http://www.ais-sim.com/ Εταιρία παροχής λύσεων e-leaming σε 
περιβάλλοντα προσομοίωσης για 
κυβερνητικούς, στρατιωτικούς οργανισμούς 
και υπηρεσίες.

Akamai
Technologies

http: //akamai.com / Υπηρεσίες και υποστήριξη τεχνολογιών e- 
business

Allen
Communications

http://www.allencomm.com/ Προμηθευτής εργαλείων (pre-authoring, 
multimedia, διαχείριση)

Alpine Media 
Corporation

http: / / www.alpinemedia.com / Υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα 
σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης 
των e-learning αναγκών τους

America's Learning 
Exchange

http://www.alx.ore/ Web-based υπηρεσία παροχής πηγών 
σχετικές με εκπαίδευση και κατάρτιση

Amy Smith 
Consulting

http: / / www.amvsmithconsulting.com / Παροχή e-leaming μαθημάτων και 
υπηρεσιών

Artifact Software http:/ / www.artifact- 
software.com/home.html

Δημιουργία λογισμικού για παροχή virtual 
Internet training μαθημάτων, βάσεων 
δεδομένων κτλ

ASTD http: / / www.astd.org/ Ασχολείται με την επαγγελματική κατάρτιση 
και με ζητήματα απόδοσης. Παρέχει 
πληροφορίες, αναλύσεις, έρευνες, πρακτικές 
πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο αυτό 
βασισμένη σε δικές της έρευνες, εμπειρίες, 
γνώσεις, ενώ δραστηριοποιείται και στον 
τομέα των σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδόσεων 
κτλ.

AT&T Learning 
Network

http: / / www.att.com / Πρόγραμμα για βοήθεια σε εκπαιδευτικούς 
φορείς με στόχο την αποτελεσματική χρήση 
της τεχνολογίας στην εκπαίδευση

Avalon http: / / www.atlantis.com/ Δημιουργία λογισμικού για σχεδίασμά, 
παροχή, διαχείριση και υποστήριξη 
multimedia εξ αποστάσεως μαθημάτων

Avilar http: / / www.avilar.com / Δημιουργία λογισμικού για υλοποίηση, 
διαχείριση και παροχι) web-based training
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μέοω Internet, intranet, extranet
Blackboard http: / / www.blackboard.com/ Παροχή προϊόντων λογισμικού και 

υπηρεσιών για ηλεκτρονική κατά ρήση
Blue Web'n 
Learning Sites

http: / / www.kn.pacbell.com/wired/blu 
ewebn/ ______________________________

Βάση δεδομένων με Internet learning sites 
κατηγοριοποιημένα κατά θέμα, τόπο κτλ

Brainshark.com http: / / www.brainshark.com /ni / index, 
asp__________________________________

Δημιουργία λογισμικού για πολυμεσικές 
παρουσιάσεις__________________________

BrainVisa
Technologies

http://www.brainvisa.com/ E- learning λύσεις για διαχείριση 
συστημάτων και περιεχομένου

Brandon Hall http: / / www.brandon-hall.com / Εταιρία αναγνωρισμένη εταιρία στο χώρο 
της βιομηχανίας που ασχολείται με τις 
υπηρεσίες e-leaming για τις επιχειρήσεις. 
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις 
που επικρατούν, τις βέλτιστες πρακτικές, τα 
εργαλεία, τους προμηθευτές κτλ___________

Bridge-PT
Consulting

http://www.bridge-pt.com / Προσφορά τεχνογνωσίας για web-based 
λύσεις_________________________________

BrightWave http: / / www.bright-wave.co.uk/ Εταιρία που δραστηριοποιείται στη 
δημιουργία e-learning περιεχομένου

Broadview http: / /www .broadview.com/start.html Συμβουλευτικές υπηρεσίες για IT, 
επικοινωνίες και πληροφορική.

Caucus Systems http://www.caucus.com/ Δημιουργία λογισμικού για web based 
asynchronous conferencing___________

CDI Education http://cdieducation.com/ Παροχή μαθημάτων, πιστοποιήσεων και 
υποστήριξης για εκπαίδευση από απόσταση

Centra Software http://www.centra.com/ Δημιουργία λογισμικού για Web based live 
συνεργασία______________________________

click21earn.com http: / / click21eam.com / Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών για e- 
leaming_______________________________

Cognitivity http://www.mentorware.com/ Παροχή επιχειρησιακής e-learning 
πλατφόρμας για ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών αναγκών με ενοποίηση των 
υπαρχουσών τεχνολογιών________________

Communique http:/ / www.ccimeet.com/ Δημιουργία λογισμικού για υπηρεσίες web 
conferencing_____________________________

CompUSA http:/ / www.compusa.com/ Εταιρία παροχής λύσεων hardware και 
software και σχετικών υπηρεσιών______

Convergent Media 
Systems

http:/ / convergent.com/ Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε 
οργανισμούς για υποστήριξη των 
επιχειρηματικών τους αναγκών______

CourseBridge http://www.coursebridge.com/ Παροχή μαθημάτων για πληροφορική και 
προγραμματισμό________________________

Cranial Expansion http: / / www.cranialexpansion.com / Εταιρία συμβούλων για e-learning λύσεις 
για τις Καναδέζικες επιχειρήσεις_________

CyberU http://www.cyberu.com/ Παροχή λύσεων για διαχείριση ανθρωπίνων 
πόρων___________________________________

DigitalThink http://www.digitalthink.com/ Παροχή web-based μαθημάτων και 
τεχνολογιών εκπαίδευσης__________

Dimack http://www.dimack.com/ Παροχή λύσεων για δίκτυα και e-leaming
Docent http:/ / www.docent.com/ Δημιουργία λογισμικού για 

αυτοματοποίηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας

EasyProf http:/ / www.easvprof.com / Προμηθευτής εργαλείων (authoring)
eCollege http: / / www.ecollege.com/ Πάροχος λογισμικού και υπηρεσιών και 

συνεργάτης εκπαιδευτικών οργανισμών με
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στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικών 
communities

Edge Interactive http://www.edgeinteractive.com/ Εκπαιδευτικά μαθήματα σε ποικιλία 
γλωσσών που υλοποιούνται μέσω 
παραδοσιακής διδασκαλίας, μέσω internet ή 
μέσω του επιχειρησιακού ενδοδικτύου

eknowledge http://www.eknowledee.com/ Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
Internet ή CD

ElementK http:/ / www .elementk.com/ Μαθήματα σε θέματα προγραμματισμού, 
ανάπτυξη web site, δικτύωση, graphic 
design κτλ

Eloquent http: / /eloquent.com / Παροχή λύσεων και υποστήριξης για 
επιχειρήσεις

Enterprise Training 
Solutions

http: / /www.enterprisetrainine.com / Αύσεις e-learning για κυβερνητικούς φορείς, 
επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ινστιτούτα. 
Μαθήματα μέσω Internet, CD ή 
επιχειρησιακών ενδοδικτύων

Epic http://www.epic.co.uk/ Εταιρία που ασχολείται με υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, παροχής λύσεων και 
υποστήριξης γύρω από το e-learning 
επιχειρήσεων.

ESHconnect http://www.eshconnect.com/ On-line μαθήματα για επιχειρησιακά 
θέματα, όπως επαγγελματική ασφάλεια, 
health training και παροχή υπηρεσιών 
σχετικές με υλοποίησης εκπαιδευτικών 
σχεδίων, προσαρμογές web-based training 
μαθημάτων, υποστήριξη πελατών κτλ.

ETCAI Products http: / / www.etcai.com / Εκπαιδευτικό λογισμικό για διδασκαλία. 
Παροχή δωρεάν CD και δυνατότητες 
download υλικού.

Eutectics http://www.socratease.com/ Δημιουργία λογισμικού για σχεδίασμά, 
συγγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση 
εκπαιδευτικού περιεχομένου

ExecuTrain http: / / www.executrain.com / Εταιρία παροχής on-line υπηρεσιών
Faculty Training http://www.facultvtraining.net/ Προετοιμασία εκπαιδευτών για δημιουργία 

και παροχή on-line μαθημάτων
Free Distance 
Learning

http://distancelearn.about.com/cs/free
courses

Υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Future Media http://www.futuremedia.co.uk/ Πάροχος on-line συστημάτων και 
συμβουλευτικής για επιχειρήσεις

GeneEd http: / / eeneed .com / E-leaming λύσεις για τον κλάδο των 
επιστημών

Generation21 http: / / www. gen21 .com / Παροχή λογισμικού και υπηρεσιών e- 
leaming

Global Learning 
Systems

http: / / www. globallearningsvstems.com Παροχή εκπαιδευτικών λύσεων σε 
πολυάριθμες γλώσσες και υπηρεσιών 
υποιπήριξης

L

Horizon http://www.horizonlive.com / Παροχή λύσεων για εκπαίδευση 
προσωπικού επιχειρήσεων

HP httt>://www.hn.com/ Εταιρία λογισμικού και υλικού
IBM http:// ibm.com/ Εταιρία λογισμικού και υλικού
ILINC http://www.ilinc.com/ Δημιουργία λογισμικού για multimedia, 

web-based, instructor-led interactive 
περιβάλλοντα

Informetica http://www.informetica.com/ Δημιουργία λογισμικού για σχεδίασμά.
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συγγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση 
εκπαιδευτικού on-line περιεχομένου

Institute of
Computer
Technology

http:// www.ict.org/ Προσφορά υπηρεσιών και λύσεων 
κατάρτισης για επιχειρήσεις και 
οργανισμούς

Institution of 
Chemical Engineers

http:// www.icheme.org/ On-line μαθήματα για απόκτηση δεξιοτήτων 
μηχανικής (engineering) και διοίκησης

Integrity E- 
Leaming

http: / / www.ielearning.com / Δημιουργία λογισμικού για web-based 
μαθήματα (Open Architecture)

Intellexis http://www.intellexis.com / Εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα 
παροχής εκπαιδευτικών λύσεων σε θέματα 
κυρίως οικονομικά και business και στην 
παροχή e-leaming λύσεων για blended 
εκπαίδευση.

Internet Technology 
Training Center

http://www.getontheworldwideweb.co Διδασκαλία μαθημάτων για Internet και 
web developmentml

ISOPIA Interactive 
Network

http:/ /www.isopia.com/main.html Πάροχος Learning Management λογισμικού 
για Internet-based εκπαίδευση

Javanti http: / / www.javanti.org/ Προμηθευτής ανοικτού κώδικα για 
εφαρμογές e-leaming

John Matchett 
Limited

http://www.jmlnet.com/ Παροχή μαθημάτων και διαχείριση 
εκπαιδευτικού λογισμικού

Knowledgelinx
Corporation

http: / / www .knowledgelinx .net / Δημιουργία τεχνολογιών διαχείρισης 
γνώσης για επιχειρήσεις

KnowledgeNet.com http://knowledeenet.com/ Παροχι) λύσεων e-leaming και 
πληροφορικής

KnowledgePlanet.c
om

http://knowledge planet.com/ Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών για 
υποστήριξη και βελτίωση της λειτουργίας 
μιας επιχείρησης

KnowledgePool http://www.knowledgepool.com/ Πάροχος λύσεων για e-leaming και 
instructor led training

Learn Direct http:/ /www .leamdirect.co.uk/ Παροχή on-line learning
Kontis http://www.e-learn.cz/ Λύσεις e-leaming
Leam.com http://www.learn.com/coursecatalog.as

p?categorv=28
Παροχή μαθημάτων για προγραμματισμό 
και λογισμικό

LearnFrame http://www.leamframe.com/ Παροχή συστημάτων για διαχείριση 
εκπαίδευσης και on-line εκπαιδευτικών 
μαθημάτων

Learning Net http:/ / www.leaming.net/ Δημιουργία interactive προγραμμάτων 
κατάρτισης μέσω Internet

Leamwright http:/ / www.leamwright.com/ Παροχι) λύσεων για εκπαίδευση 
προσωπικού με τη βοήθεια του e-learning

Leo Media http:/ /www .leomedia.net/ Σχεδιασμός, εφαρμογή και υποστήριξη 
marketing για εκπαιδευτικά προϊόντα και 
υπηρεσίες

LiveFire Labs http: / / www.livefirelabs.com / On-line μαθήματα για προχωρημένους σε 
θέματα πληροφορική

Lotus Development http://lotus.com/ Ενασχόληση με προϊόντα, υπηρεσίες και 
υποστήριξη σχετικά με το e-business

Macromedia http://www.macromedia.com/ Προμηθευτής εργαλείων και λογισμικού για 
συγγραφή, υλοποίηση και διαχείριση 
interactive εκπαιδευτικών εφαρμογών

McGraw Hill 
Lifetime Learning

http:/ / mheducation.com/showcase.htm 
1

Μαθήματα επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
εξέλιξης, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 
αποδοτικότητας, Internet κτλ
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Mentorware http: / / www.mentorware.com / Δημιουργία λογισμικού για σχεδίασμά, 
παροχή και διαχείριση on-line μαθημάτων

MicroMedium http: / / www.micromedinm.com/ Προμηθευτής εργαλείων για interactive 
εκπαιδευτικές εφαρμογές______________

Microsoft http:/ / microsoft.com/ Εταιρία λογισμικού
Mind Edge http:/ / www.caso.com/ Παροχή online και παραδοσιακών 

μαθημάτων μέσω του Internet_____
MindLeaders https: / /link.mindleaders.com/e- 

leam/default.asp? 
AssocID=COMPUTQ64

On-line εκπαίδευση για λογισμικά

Mindlever http://www.mindlever.com/ Φιλοξενία e-learning μαθημάτων και 
συστημάτων διαχείρισης____________

MyCloe http://www.mycloe.com / Παροχή βοήθειας, συμβουλευτικής, 
διαχείρισης και φιλοξενίας για υλοποίηση e- 
leaming προγραμμάτων__________________

NETg http://netg.com/ Εταιρία παροχής e-learning λύσεων
Ninth House http://ninthhouse.com/ E-learning λύσεις για επιχειρήσεις
notHarvard.com http://notharvard.com/ On-line μαθήματα και πιστοποιήσεις
Novations
Learning
Technologies

http://www.novations. 
com / novations / go / NL 
T/3459/en/DesktopDef 
ault.asnx_______________

Εταιρία παροχής Internet-based 
εκπαιδευτικών λύσεων για την αύξηση της 
απόδοσης των επιχειρήσεων.

Novell http:/ / www.novell.com / Παροχή λύσεων σε επιχειρήσεις για Intemet- 
based learning___________________________

Novologic http:/ / www.novologic.com/ Υποστήριξη εκπαιδευτικών συστημάτων
Oak Tree Systems 
Learning

http:/ / www.oaktree-systems.com/ Δημιουργία λογισμικού και παροχή 
συμβουλευτικής για επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με την κατάρτιση______

ONE TOUCH 
Systems______

http:// onetouch.com/ Παροχή λύσεων και υποστήριξης για 
επαγγελματική κατάρτιση___________

Online Innovation 
Institute

http://www.oii.org/ Δημιουργία on-line μαθημάτων

Oracle http://oracle.com/ Εταιρία λογισμικού
Pathlore http://www.pathlore.com/ Παροχή λύσεων για on-line learning
PBS Adult Learning 
Service

http://www.pbs.org/als/ On-line μαθήματα για ενήλικες

Performance
Solutions

http:/ / performance-solutions.com/ Παροχή λύσεων για κατάρτιση προσωπικού 
εταιριών_________________________________

Picture Talk http:/ / www.picturetalk.com/ Δημιουργία λογισμικού για διαχείριση εξ 
αποστάσεως εκπαιδευτικών συστημάτων

PlaceWare http://main.placeware.com/ Το γνωστό site της Microsoft
Playback Media http://www.playback.com/ Παροχή εκπαιδευτικών λύσεων κυρίως μέσω 

on-line streaming video___________________
Productivity 
Center, Inc.

http://www.prodctr.com/ Προμηθευτής εργαλείων

Provant http://provant.com/ Παροχή λύσεων για αύξηση της απόδοσης 
και της αποτελεσματικότητας των εταιριών

Puresafety.com http://www.puresafety.com/ On-line κατάρτιση για θέματα υγείας κατ 
ασφάλειας
Παροχή λογισμικού για interactive
m λ ilfi'm n <4 n

Qarbon.com http: / / www.qarbon.com /
multimedia__________________________
Λογισμικό για πολυμεοικές εφαρμογές
Ππππνιί ληΛΡΜν \/ίγτ uioli-KacoH fraininn

RealNetworks httn: / / www.real.com /
Παροχή λύσεων για web-based trainingRight Reason 

Technologies
http: / / www.rightreasontech.com /
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Saba Software http:/ / saba.com/ Πάροχος λύσεων για διαχείριση 
ανθρωπίνων πόρων και on-line ή off-line 
training

Sandline Learning http:/ / www.sandline- 
learnine.co.uk/site mapl.htm

Μαθήματα πληροφορικής σε video και CD

Scholars.com http://www .scholars.com/ On-line training community για όσους 
ασχολούνται με πιστοποιήσεις Microsoft και 
Novell

Sessions.edu http: / / sessions.edu/ Δημιουργία εργαλείων και λογισμικού για 
εκπαίδευση

Skillbase http://www.entegria.co 
.uk/services/services re 
sourcing.htm

Λύσεις για διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού.

SkillSoft http: / / skillsoft.com / Παροχή e-learning μαθημάτων για 
management, business και IT τεχνολογίες

SmartForce http: / / smartforce.com/ Πάροχος εκπαιδευτικών εφαρμογών και 
μαθημάτων

SoftArc http://www.softarc.com/ Δημιουργία λογισμικού για group 
collaboration

Specialized 
Solutions, Inc.

http:/ / www.specializedsolutions.com/ Εξατομικευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση 
για πτυχία πληροφορικής

Strategic Solutions 
Group

http:/ / www.ssgi.net Παρέχει λύσεις για αύξηση της 
παραγωγικότητας με τη βοήθεια των νέων 
τεχνολογιών.

substanz: http: / / www.substanz.net/substanz.htm Εταιρία που ασχολείται με τη δημιουργία 
διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών για 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της πληροφόρησης, διασκέδασης και 
εκπαίδευσης.

1

Synaptics Learning http:/ / www.svnapticslearning.com/ Πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών για 
σχεδίασμά, υλοποίηση, παροχι') και 
διατήρηση e-learning λύσεων για 
επιχειρήσεις

S4Potential http: / / www .s4potential.com / Εταιρία που χρησιμοποιεί τεχνολογίες που 
συνδυάζουν μεθόδους και δεξιότητες με 
interactive multimedia για τη βελτίωση της 
απόδοσης των υπαλλήλων και των 
επιχειρήσεων.

Teach.com http://www.teach.com/mO/index.asp Παροχή e-leaniing λύσεων για 
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, 
κυβερνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς

Teamscape htt p: / / www .teamsca pe .com Web-based λύσεις για επιχειρησιακή 
κατάρτιση

TechEdge Online htto: //www.techedgeonline.com / Μαθήματα σχετικό με τηλεπικοινωνίες και 
ηλεκτρονική

TechOnLine, Inc. http:// www.techonline.com/ E-learning λύσεις και πηγές
TeleCampus http://courses.telecampus.edu/subiects On-line classroom με υπηρεσίες και 

μαθήματα/ index.cfm
The Training 
Place's

http://www.trainingplace.com/ Δημιουργία λογισμικού για σχεδίασμά, 
παροχή και διαχείριση real-time μαζικής και 
εξατομικευμένης εκπαίδευσης μέσω του 
Διαδικτύου.

Thinkeractive http: / / www.thinkeractive.com / Δόσεις για e-learning και on-line μαθήματα
THINQ http:/ / www.thinq.com/ Δημιουργία λογισμικού διαχείρισης 

εκπαιδευτικών συστημάτων
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http://www.trainingplace.com/
http://www.thinkeractive.com
http://www.thinq.com/
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Train Any Time http://www.trainanvtime.com / Εταιρία e-leaming για δημιουργία 
interactive, γραφικά μαθήματα

Trifus httn: / / www .trifus .com / Παροχή e-leaming λύσεων
Unext http://www.unext.com/ Πανεπιστήμιο παροχής ηλεκτρονικών 

μαθημάτων
University Alliance http: / / info.bisk.com/index.asp?Source= Παροχή on-line πτυχίων Bachelor και 

Master13S43
VCampus http://www.vcampus.com/ Παροχή e-leaming υπηρεσιών για web- 

based εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
ViaSinc http://www.viasinc.com/ Εταιρία που ειδικεύεται σε σχεδίασμά, 

υλοποίηση και υποστήριξη λογισμικού για 
computer-based και Internet-based 
εκπαίδευση.

Vuepoint http://www.vuepoint.com/default.asp Παροχή λογισμικού και υπηρεσιών για e- 
learning σε επιχειρήσεις

WBT Systems http://www. wbtsvstems.com/ Δημιουργία λογισμικού για παροχή και 
υποστήριξη εκπαίδευσης μέσω Internet και 
intranet χρησιμοποιώντας το www

Web Courseworks http://www.webcourseworks.com/ Σχεδιασμός περιεχομένου και LMS για 
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς

Webxpose http://www.webxpose.nl/en/htmlinde Εταιρία που ασχολείται με λύσεις 
επικοινωνίας, διαδραστικές εφαρμογές, 
πολυμέσα, βάσεις δεδομένων και γενικά ό,τι 
χρειάζεται για την υλοποίηση e-leaming 
λύσεων.

x.htm

x.hlp http://www.xhlp.com/home.cfm Εταιρία παροχής e-leaming λύσεων, κυρίως 
για simulations.

lcomma6 httn:// www.lkomma6.com/ Παροχή on-line λύσεων για επιχειρήσεις.

Πίνακας 6: Προμηθευτές e-learning εξωτερικού
Πηγή: Αναδιάρθρωση πινάκων με βάση τις πηγές The Training Place, 2001, Wolff, P., 2001, Western

Carolina University και sites από το Internet
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4.3 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική αγορά μόλις πρόσφατα άρχισε να εκδηλώνει ενδιαφέρον για την ηλεκτρονική 
κατάρτιση. Ακόμη δεν έχει ωριμάσει πλήρως η ιδέα, αν και οι εργαζόμενοι αρχίζουν 
σταδιακά να διαπιστώνουν τις αυξημένες ανάγκες στην ευρύτερη αγορά εργασίας. Γενικά, 
το μέλλον του e-leaming στην Ελλάδα προβλέπεται αρκετά ευοίωνο, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, καθώς τόσο στο χώρο των ελληνικών ιδιωτικών 
επιχειρήσεων όσο και στον εκπαιδευτικό, το e-leaming αποτελεί ήδη πραγματικότητα.

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες λύσεις και τα εργαλεία προέρχονται από το εξωτερικό και 
οι υπηρεσίες από παραρτήματα ξένων εταιριών στη χώρα μας. Η αγορά αντιμετωπίζει 
κυρίως την έλλειψη έτοιμου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς οι μεγάλες εταιρείες του 
εξωτερικού έχουν παράγει μια πληθώρα εκπαιδευτικών τίτλων σε διάφορα αντικείμενα, 
στην πλειοψηφία τους όμως στην αγγλική γλώσσα. Συνεπώς, οι ελληνικές επιχειρήσεις που 
θέλουν να εντάξουν κάποιες δραστηριότητες e-leaming στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα 
και επιθυμούν να έχουν τα μαθήματα τους στην ελληνική γλώσσα είναι συνήθως 
υποχρεωμένες να αναπτύξουν όλο το εκπαιδευτικό τους υλικό, γεγονός που αυξάνει αρκετά 
το κόστος του όλου εγχειρήματος.

Συνήθως οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική κατάρτιση επιλέγουν 
σεμινάρια που ολοκληρώνονται μεμονωμένα και όχι μια μακροπρόθεσμη λύση, πχ on-line 
portal ή πανεπιστήμιο. Το πιο συνηθισμένο φαινόμενο είναι το blended learning, όπου μαζί 
με τη γνώση που παρέχεται μέσω e-leaming, υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού του 
εκπαιδευτικού προγράμματος με σεμινάρια επίλυσης αποριών και πρακτικής εξάσκησης 
των εκπαιδευομένων.

Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική κατάρτιση δεν υπάρχει, εκτός από τις 
γραμμές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Υπουργείου Παιδείας. Σταδιακά βήματα 
γίνονται και από το Υπουργείο Εργασίας που υποστηρίζει τη συμμετοχή των εργαζομένων 
σε συνέδρια και σεμινάρια (παραδοσιακού ακόμη τρόπου διδασκαλίας).

Από ιδιωτικές κυρίως πρωτοβουλίες και αυτενέργεια των ίδιων των υπαλλήλων μπορεί να 
εφαρμοστεί η ηλεκτρονική κατάρτιση και πάλι όμως με υπεροχή της εκμάθησης δεξιοτήτων 
σε χρήση Η/Υ, που, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξαιρετικά μειωμένη στην Ελλάδα.

Εξάλλου, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι ακόμη σε θέση να αντεπεξέλθουν οικονομικά 
σε μια τόσο σημαντική επένδυση, όσο κι αν αυτό μακροπρόθεσμα έχει σημαντικά 
αποτελέσματα. Η αποδοχή τέτοιων συστημάτων είναι σταδιακή κυρίως σε μεγάλες και όχι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κι αυτό γιατί η επένδυση σε ένα τέτοιο σύστημα είναι αρκετά 
σοβαρή. Στο δημόσιο τομέα δε είναι λιγοστές οι εφαρμογές και περιορίζονται πάλι στην 
εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ιδιαίτερα βοηθά το γεγονός ότι τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρουν 
υποδομές και υπηρεσίες για το e-leaming ως εξωτερικοί συνεργάτες. Πάντως στην 
πλειοψηφία τους οι διαθέσιμες λύσεις αφορούν κυρίως τις ανώτερες και ανώτατες βαθμίδες 
της εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι προμηθευτές e-leaming ασχολούνται με την εκπαίδευση 
μαθητών Γυμνασίου, Λυκείου, ΤΕΙ ή των ίδιων των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν επίσης 
κάποιες ιδιωτικές σχολές που παρέχουν μαθήματα on-line και εταιρίες που προσφέρουν 
λύσεις πληροφορικής και ενσωματώνουν το e-leaming μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες. Και 
πάλι τα μαθήματά τους αφορούν στην πλειοψηφία τους γνώσεις IT.

Ζγούβα Αλεξάνδρα 110



Κεφάλαιο 4: Τεχνολογική οποστήριξη e-learning

Οι πιο γνωστοί προμηθευτές e-learning στην Ελλάδα είναι:

4.3.1.Q-R

Η Q&R (Quality & Reliability) (www.q-r.gr) ιδρύθηκε το 1992 και έχει ως στόχο την 
προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς που θέλουν να επεκτείνουν τη λειτουργία τους στο Διαδίκτυο, επιχειρήσεις 
που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και ιδιώτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, που 
θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

Το 1999 ο Όμιλος Πουλιάδης (γνωστός για τη δραστηριοποίησή του στον IT χώρο) 
εξαγόρασε το 40% των μετοχών της, δίνοντας νέα ώθηση στην εταιρία και αυξάνοντας το 
εύρος των αντικειμένων της. Από το 2000 συμμετέχει και στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών.

Στα πλαίσια της προσπάθειάς της να επεκτείνει τις δράστηριότητές της στην παγκόσμια 
αγορά, προχώρησε σε στρατηγικές συμμαχίες -οπό μορφή αγορών μετοχικού κεφαλαίου- 
με γνωστές εταιρίες στο χώρο των τεχνολογιών. Έχει συνεργαστεί με επιχειρήσεις, όπως 
WBT, Netg, Gilat Communications, KCL για εφαρμογές σε δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και διεθνή projects.

Οι δραστηριότητές της αφορούν την παροχή ολοκληρωμένων IT συστημάτων στο δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργία λογισμικού, υλοποίηση λύσεων e-business (όπου 
εντάσσονται λύσεις e-commerce, e-leaming, σχεδιασμός sites), συμμετοχή σε R&D 
προγράμματα, εκπροσώπηση μεγάλων προμηθευτών λογισμικού, λύσεις για ασφάλεια 
πληροφοριακών συστημάτων, διασφάλιση ποιότητας κα.

Για την υλοποίηση του e-learning η Q&R έχει δημιουργήσει μια σειρά ολοκληρωμένων 
προϊόντων και υπηρεσιών με την ονομασία Global Learn. To Global Learn είναι ένα LMS 
σύστημα για δημιουργία, διαχείριση και διανομή εκπαιδευτικού υλικού, που προσφέρει και 
συγγραφικά εργαλεία για δημιουργία περιεχομένου (ακόμη και με απλές παρουσιάσεις 
PowerPoint). Η πλατφόρμα υποστηρίζει τόσο on-line όσο και off-line διδασκαλία, 
σύγχρονη και ασύγχρονη. Είναι μια προσπάθεια να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
εργαζομένων των επιχειρήσεων και παράλληλα να προσφέρει την κατάλληλη τεχνολογική 
υποδομή, όπως υπολογιστές, επικοινωνιακά μέσα, εφαρμογές κτλ.

To Global Learn περιέχει έτοιμα προς χρήση ψηφιακά εκπαιδευτικά σεμινάρια που 
προσφέρονται σε CD ή μέσω δικτύου/ Internet. Τα θέματα αφορούν διοίκηση, marketing, 
επικοινωνία, εξυπηρέτηση πελατών, οικονομία, καθώς και τεχνολογίες, όπως Microsoft, 
Oracle, Cisco, SAP, Linux κα (με παροχή των αντίστοιχων πτυχίων των εταιριών).

Η εταιρία επιδιώκει η εκπαιδευτική εφαρμογή που δημιουργείται να είναι προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες των υπαλλήλων, διαθέσιμη 24 ώρες, να παρέχει δυνατότητες για συνεργασία 
και επικοινωνία και ταυτόχρονα δυνατότητες πιστοποίησης των γνώσεων.

Για την παροχή του περιεχομένου η Q&R απέκτησε το 2001 το 35% της Integration S.A. 
(http://www.econtent.gr/), εταιρία με εμπειρία χρόνων στην επαγγελματική κατάρτιση 
που προσφέρει σεμινάρια στη διοίκηση, χρηματοοικονομικά, σε τεχνικά επαγγέλματα κα. 
Με αυτή τη συνεργασία η Q&R προσπαθεί να συνδυάσει την παραδοσιακή μέθοδο με το e- 
leaming.

Τα μαθήματα προσφέρονται μέσω του portal της εταιρείας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις ή σε 
ιδιόκτητα εργαστήριά της, για όσους δε διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή. Ταυτόχρονα η
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Integration, παράγει δικό της ή κατά παραγγελία εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε διάφορα 
αντικείμενα με τη βοήθεια του TOP CLASS Publisher της WBT.

Τα μαθήματα συνδυάζουν κείμενα, ήχο, ψηφιακές εικόνες, simulation, ασκήσεις, πολλαπλές 
δυνατότητες εκμάθησης ανά κεφάλαιο, on-line βοήθεια από εξειδικευμένο εκπαιδευτή, 
animations, τηλεδιασκέψεις κτλ. Με την τεχνολογία των simulations ο συμμετέχων σε ένα 
εκπαιδευτικό σεμινάριο μπορεί να εκπαιδευτεί σε κάποιο πρόγραμμα χωρίς να το έχει 
εγκατεστημένο στον υπολογιστή του. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν ακόμη τεστ 
αξιολόγησης πριν και μετά την παρακολούθηση των μαθημάτων (Βασιλειάδης, Α., 2001). 
Τέλος, το λογισμικό έχει ενσωματωμένα εργαλεία που επιτρέπουν αμφίδρομη 
αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή, δυνατότητες διεξαγωγής 
videoconference, ενώ υποστηρίζει message boards και e-mails (Νάκου, Κ., Βλασσόπουλος, 
Ν„ 2000).

Η Q&R υποστηρίζει επίσης ηλεκτρονική επιχειρηματική συνεργασία (e-collaboration) μέσω 
της πλατφόρμας Learn Link. Παρέχει στους συμμετέχοντες δυνατότητες για κοινή χρήση 
εφαρμογών, εικονικές συναντήσεις, ομαδική εργασία και εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το 
πλήθος των χρηστών (Βασιλειάδης, Α., 2001).

Παρέχονται παράλληλα υπηρεσίες υποστήριξης για τη λειτουργία on-line εκπαιδευτικών 
κέντρων, ανάπτυξης εκπαιδευτικών portals και δυνατότητες φιλοξενίας των εκπαιδευτικών 
συστημάτων.

Γνωστοί πελάτες της εταιρίας για IT λύσεις είναι οι: Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο 
Γεωργίας, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Εθνικό Τυπογραφείο, ΙΚΥ, 
ΕΥΑΘ, Εφετείο Πειραιά, Αττικό Μετρά, TVX, Creta Farm, Πλαστικά Κρήτης, Φυρογένης, 
Migato, Telemarketing κα.

4.3.2.Compact
COMPACT

Η Compact (http://www.compact.gr) ιδρύθηκε το 1995 και δραστηριοποιήθηκε στο χώρο 
της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών με το γνωστό παραδοσιακό τρόπο της διδασκαλίας 
σε αίθουσες. Η εταιρία διαρκώς ανανεώνεται, για να προσαρμόζεται στις αυξανόμενες 
ανάγκες της αγοράς και πλέον διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο e-learning.

Οι υπηρεσίες της αφορούν τρεις μεγάλους τομείς: την εκπαίδευση στην αίθουσα (ILT- 
Instructor Led Training), την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) και τους ανθρώπινους 
πόρους (Human Resources). Η στρατηγική της περιλαμβάνει μια ακολουθία βημάτων, 
όπως: απολογισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των πελατών της, εξεύρεση της καλύτερης 
δυνατής λύσης για αυτούς, δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου, προσφορά εργαλείων, 
υποστήριξη κατά τη διάρκεια ολόκληρης της υλοποίησης του έργου, αξιολόγηση του 
εγχειρήματος κα.

Η Compact έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με γνωστές εταιρίες, όπως η SmartForce, η Gilat 
και η Auralog. Πιο συγκεκριμένα, το 1997 η εταιρία SmartForce, παραχώρησε στην 
Compact τα αποκλειστικά δικαιώματα διακίνησης των προϊόντων της για την Ελλάδα, 
Κύπρο και Τουρκία (ορίζοντάς την ως Technology Partner) με δυνατότητες τροποποίησης 
του εκπαιδευτικού περιεχομένου των μαθημάτων για προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα. 
Η Gilat φημίζεται και αυτή για τις τεχνολογίες στο e-learning, ενώ η Auralog συμμετέχει με 
το πακέτο TeLL me More για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με ηλεκτρονικό τρόπο.

Για το e-learning η εταιρία υλοποιεί την πλατφόρμα SmartForce Global Learning 
Management System, για τη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ανεξάρτητα από
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μορφή, περιεχόμενο, γλώοοα και προμηθευτή. Η πλατφόρμα αυτή παρέχει επίσης και μια 
κεντρική βάση αποθήκευσης της γνώσης, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες, ενώ 
είναι αρκετά ευέλικτη και μπορεί να προσαρμόζεται στα προϋπάρχοντα πληροφοριακά 
συστήματα των εταιριών.

Τα μαθήματα που δημιουργούνται αφορούν την self-paced εκπαίδευση, μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθοόν, είναι πλούσια σε πολυμέσα και φιλικά προς το χρήστη, περιέχουν 
ασκήσεις αξιολόγησης και ερωτήσεις αναζήτησης. Επιτρέπουν επίσης την επικοινωνία 
(σύγχρονη/ ασύγχρονη) με τους εκπαιδευτές και την απόκτηση πιστοποίησης μετά το 
πέρας των μαθημάτων.

Οι λύσεις που προσφέρονται χωρίζονται κατά κατηγορία πελατών, δηλαδή τους εταιρικούς 
πελάτες και τους ιδιώτες. Όσον αφορά τους εταιρικούς πελάτες περίπου 15.000 
εκπαιδευόμενοι και 50 εταιρείες έχουν επωφεληθεί από τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης της Compact (και του GLMS), ενώ οι ιδιώτες εξυπηρετούνται μέσω του 
διαδικτυακού εκπαιδευτικού κέντρου που έχει δημιουργήσει, το e-learning.gr Campus 
(http:/ / www.e-learning.gr).

To portal αυτό προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε τίτλους μαθημάτων με μορφή CBT από τη 
SmartForce που περιλαμβάνουν πληροφορική, επιχειρησιακές δεξιότητες (business skills) 
και ξένες γλώσσες. Διατίθενται πάνω από 2.000 τίτλοι μαθημάτων, εκ των οποίων οι 1.500 
αφορούν την πληροφορική. Πάνω από 70 τίτλοι κυκλοφορούν ήδη στα ελληνικά, ενώ κάθε 
εβδομάδα προστίθεται στον ελληνικό κατάλογο ακόμη ένας.

Με τη εγγραφή του σε κάποιο κύκλο μαθημάτων ο χρήστης έχει πρόσβαση σε πληθώρα 
εκπαιδευτικών εργαλείων, σύγχρονης και σύγχρονης διδασκαλίας (Νάκου, Κ., 
Βλασσόπουλος, Ν., 2000). Ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής είναι ένας μήνας. Μαζί με το 
περιεχόμενο παρέχονται εργαλεία αξιολόγησης των αποκτημένων γνώσεων, εργαλεία 
επικοινωνίας (συμμετοχή σε forum και chat rooms με την επίβλεψη των εισηγητών της 
εταιρίας, επικοινωνία με e-mail με τον εισηγητή, δυνατότητα συμμετοχής σε virtual 
classrooms). Το προσωπικό της εταιρίας προσφέρει για όλες τις υπηρεσίες διαρκή 
υποστήριξη.

Με την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης και για περαιτέρω εξειδίκευση ο χρήστης 
μπορεί να συμμετέχει σε εικονικές τάξεις με χρήση της πλατφόρμας Learn Link της Gilat.

Παράλληλα, η Compact μπορεί να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό και κατά παραγγελία, 
ανάλογα με το θέμα που ενδιαφέρει τον κάθε πελάτη και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Για όσους δε διαθέτουν σύνδεση στο Internet προσφέρονται τα Intelligent CD Packages, 
ολοκληρωμένες ομάδες μαθημάτων σε CD, που καλύπτουν εφαρμογές και τεχνολογίες 
πληροφορικής (Java, Sisco, Unix, Internet security, τηλεπικοινωνίες) καθώς και θέματα 
επιχειρησιακής ανάπτυξης (marketing. Human Resources, πωλήσεις). Η ανάπτυξη των 
θεμάτων αυτών γίνεται σε συνεργασία με αμερικάνικα ιδρύματα και εταιρίες, όπως Kansas 
State University, Intellexis, Provant, PwC κα (Βασιλειάδης, A., 2001).

Στους πελάτες της εταιρίας ανήκουν οι ALPHA Τράπεζα Πίστεως, EFG Eurobank - 
Ergasias, ASPIS BANK, Εθνική Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζα 
της Ελλάδας, ΑΓΕΤ Ηρακλής, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Ελληνικά Καλώδια, Αθήνα 2004, Ελληνικά 
Ναυπηγεία, Τσιμέντα TITAN, Χαρτοποιία Θράκης, ΕΡΓΟΣΕ, Πολεμικό Ναυτικό, ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού κα.
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4.3.3.CIN

Η CIN (Collaborative Interactive Network) (http://www.cin.gr) ιδρύθηκε το 1991, αλλά 
μόλις το 2000 μετονομάστηκε σε CIN, ως μέλος του Ομίλου 01 Πληροφορική, ο οποίος από 
το 1987 παρέχει προηγμένες υπηρεσίες τεχνολογίας και κατάρτισης σε οργανισμούς και 
επιχειρήσεις (Νάκου, Κ., Βλασσόπουλος, Ν.,2000).

Η εταιρία ασχολείται με την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων επιμόρφωσης και 
επιχειρηματικής συνεργασίας με τη χρήση συστημάτων εξ αποστάσεως επικοινωνίας και 
σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Στόχος της είναι ο αρμονικός συνδυασμός 
επικοινωνίας, εκπαίδευσης και συνεργασίας για τη βελτίωση της απόδοσης και της 
παραγωγικότητας της κάθε επιχείρησης, δημιουργώντας παράλληλα ιδανικές συνθήκες για 
προσαρμογή σε περιβάλλον διαρκών εξελίξεων.

Η κύρια δραστηριότητά της είναι η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και σε φυσικά πρόσωπα με σεμινάρια και 
υπηρεσίες επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμη οι υπηρεσίες της απευθύνονται σε 
συλλόγους και σωματεία και σε εταιρίες με διάσπαρτο προσωπικό, μεγάλο αριθμό 
υποκαταστημάτων ή μεγάλο δίκτυο διανομής και πωλήσεων (Νάκου, Κ., Βλασσόπουλος, 
Ν.,2000).

Η CIN συμμετέχει σε στρατηγικές συμμαχίες με γνωστές εταιρίες, όπως η Centra, η Trainet 
για υλοποιήσεις e-learning, και η OTEnet, για υλοποιήσεις τηλεπικοινωνιακών υποδομών. 
Τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, τα ολοκληρωμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες της 
βασίζονται στη σύγχρονη διδασκαλία όσο και στην ασύγχρονη on-demand μάθηση. 
Παρέχει επίσης την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή, διεξάγει έρευνες και μελέτες στο e- 
leaming και το on-line collaboration (Νάκου, Κ., Βλασσόπουλος, Ν.,2000).

Οι δραστηριότητες της CIN χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλους τομείς: την εξ αποστάσεως 
επιχειρησιακή συνεργασία (e-business collaboration), την ηλεκτρονική κατάρτιση (e-class), 
τις υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν λύσεις για επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν, 
να επιβλέψουν και να επικοινωνήσουν με γεωγραφικά διεσπαρμένο προσωπικό. Η εταιρία 
σε συνεργασία με την OTEnet υλοποιεί ηλεκτρονική μορφή επιχειρηματικής συνεργασίας 
(e-Συνεργασία), ηλεκτρονικές συσκέψεις (e-Meeting), παρουσιάσεις ημερίδων και 
συνεδρίων σε ηλεκτρονική μορφή (e-Conference/ Sat - Conference /σ-Συνέδριο) με 
παράλληλη φιλοξενία όλων των παραπάνω.

Για το e-learning ειδικότερα εφαρμόζεται και blended learning με εφαρμογή σε δυο 
μεγάλους τομείς: το e-Class Business και το e-Class Open.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιεί η CIN είναι το Centra, για real-time εκπαίδευση και 
συνεργασία, blended learning και διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου, η ΕΣΤΙΑ, 
σύστημα LMS για διαχείριση διαδικασιών ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, το 
TrainNet, πλατφόρμα για υλοποίηση δορυφορικών δικτύων και μια σειρά μαθημάτων για 
εκπαίδευση από απόσταση, και το Δίας, εφαρμογή διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού 
(Βασιλειάδης, Α., 2001).

Το πακέτο της Centra περιλαμβάνει πλειάδα εφαρμογών για επικοινωνία σε πραγματικό 
χρόνο, δημιουργία και διαχείριση διδακτικού υλικού. Ενδεικτικά αναφέρονται το Centra 
Symposium (collaboration, virtual classrooms), Centra Conference (real-time εκδηλώσεις), 
Centra eMeeting (real-time συσκέψεις). Centra Knowledge Center (δημιουργία
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εκπαιδευτικού περιεχομένου και διαχείριση των δραστηριοτήτων των χρηστών). Centra 
Knowledge Catalog (αναβαθμισμένη χρήση εκπαιδευτικού περιεχομένου). Centra 
Knowledge Composer Pro (συγγραφή περιεχομένου), CentraOne (ολοκληρωμένη 
πλατφόρμα για υλοποίηση e-learning) κα.

Η ΕΣΤΙΑ είναι ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον στην ελληνική γλώσσα με 
αρκετές δυνατότητες για ασφαλή υποστήριξη e-learning διαδικασιών. Επικοινωνεί εύκολα 
με το λογισμικό Centra και υποστηρίζει διαχείριση των μαθημάτων, των δραστηριοτήτων 
των χρηστών και των εκπαιδευτών, όπως και λειτουργίες αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων.

Τα μαθήματα που παρέχει η CIN αφορούν τόσο το real-time e-learning, όπου είναι 
απαραίτητη η ταυτόχρονη αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, όσο και τη self- 
paced μάθηση (ασύγχρονα). Στην πρώτη περίπτωση διατίθενται 51 τίτλοι μαθημάτων και 
στη δεύτερη 82, στην πλειοιμηφία τους σχετικούς με υπολογιστές αλλά και management, 
marketing, οικονομικά ζητήματα, θέματα γύρω από πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών, 
ηγεσία κτλ. Τα σεμινάρια είναι στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά (μέσω ξένων εταιριών). 
Για τη σύγχρονη μορφή της μάθησης μπορεί να υλοποιηθεί video/ audio conferencing, 
chat, application sharing, παρουσιάσεις, αξιολόγηση, ομαδική εργασία, εξαγωγή εκθέσεων. 
Στην ασύγχρονη (self-paced) αντίστοιχα υπάρχει παρακολούθηση αλληλεπιδραστικού 
εκπαιδευτικού υλικού, αξιολογήσεις, e-mail κα. Σε όλα αυτά συμμετέχει και η ΕΣΤΙΑ με 
διαχείριση είτε από τη CIN είτε από τους πελάτες και δυνατότητες παρακολούθησης της 
απόδοσης και εξαγωγής αναφορών (Βασιλειάδης, Α., 2001).

Υποστηρικτική λειτουργία επιτελεί η πλατφόρμα TrainNET της Mentergy για την 
υλοποίηση της διασύνδεσης όλων των περιοχών που θα συμμετέχουν στη εκπαιδευτική 
προσπάθεια.

Πελάτες της είναι οι AMC (Albanian Mobile Communications), ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ALPHA 
BANK, ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΚΑΡ A.B.E.E., PALSO (Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών), OTEnet, OTE Α.Ε., Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Οικονομικών Επιστημών κα.

Ακολουθεί πίνακας με τις πιο γνωστές εταιρίες στον ελληνικό χώρο που 
δραστηριοποιούνται στο e-leaming:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

@novation
technologies

http: / / www .enovation.gr / index.htm Ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογιών, 
πληροφορικής και e-learning.

All-seminars http://www.all-
seminars.gr/displav/DispMain.asp

Κατάλογος σεμιναρίων, μαθημάτων και 
γενικό υπηρεσιών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην Ελλάδα.

Altec http://www.altec.gr Παροχή λύσεων για πληροφορική και 
τηλεπικοινωνίες.

BYTE http: / / www.b vte. gr Συνεργασία με πολλούς content 
providers (LeamingSpace της IBM 
Lotus).

CIN http:/ / www.cin.gr Μαθήματα εταιρικού περιεχομένου 
(Certtra-T rainnet-Δίας).

Ζγούβα Αλεξάνδρα 115

http://www.all-
http://www.altec.gr
http://www.b
http://www.cin.gr


Κεφάλαιο 4: Τεχνολογική υποστήριξη e-learning

COMPACT
COMPUTING

http: / / www.compact.gr 

http://w'ww.e-learning.gr

Εύκολη ενσωμάτωση μαθημάτων
custom περιεχομένου (SmartForce
Campus- LeamLink της Gilat).

Conseptum http://www.conceptum.er/ Παραγωγή λογισμικού για πολυμέσα 
και Internet.

Distance Learning 
Centre

http://www.dlc.gr/ Παροχή εκπαιδευτικής πλατφόρμας και 
μαθημάτων από απόσταση.

EchoNet http://www.echonet.gr/defaultl.asp Δίκτυο ηλεκτρονικής κατάρτισης για 
γιατρούς.

Eco-Agro http://www.eco-aero.er/ Παροχή on-line μαθημάτων και 
αξιολόγησης για θέματα οικολογικής 
γεωργίας.

Europedia Hellas http://www.europedia.gr/ Δικτυακός τόπος παροχής
πληροφοριών για σπουδές απο 
απόσταση, e - learning, work based 
learning, lifelong learning and 
professional development, MBA on - 
line.

EXODUS http: / / www.exodus.er Δυνατότητες δημιουργίας και
ανάπτυξης εκπαιδευτικού portal
(Exodus e-Leam και πολλά άλλα).

Fast Forward AE http://www.ffwd.gr/ Παροχή επιχειρηματικών λύσεων και 
ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

GROUP3 http://www.group3.gr Οργάνωση σεμιναρίων κατά
παραγγελία (Πλατφόρμα της Group3).

HellasNet http://www.hellasnet.gr/ Παροχή ολοκληρωμένων διαδικτυακών 
λύσεων.

IBM HELLAS http://www.ibm.com/gr Ολοκληρωμένες λόσας για επιχειρήσεις 
(Πλατφόρμα της IBM).

Ifilios http://www.ifilios.gr/ Μαθήματα e-leaming.

INTE*LEARN http: / / www. intelearn.gr Έμφαση στη χρήση πολυμέσων 
(LeamingSpace της IBM Lotus).

Integration S.A. http://www.econtent.gr/ Παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Interactive
Learning

http://www.interactive.gr/ Μαθήματα πληροφορικής.

Keystone http://www.kevstone.gr/ Δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, 
παροχή πολυμεσικών CDs και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

New Horizons http:/ /www.newhorizons.gr/ On-line μαθήματα πληροφορικής.
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NextWeb http://www. nextweb.gr/ Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, 
εφαρμογές διαδικτύου, συστήματα 
διαχείρισης υλικού, υπηρεσίες
streaming media και e-learning

Online Computer 
Services SA

http://www.online.gr/ Εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής 
και ανάπτυξη λύσεων λογισμικού.

OTENET http:/ / www.otenet.gr Συνεργασία με τη CIN (Centra 
Symposium).

Papasavas http://www.papasavas.gr/ Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων
πληροφορικής για επιχειρήσεις

Q&R http://www.q-r.gr Προμήεθια περιεχομένου (Top Class 
Enterprise Server και άλλα).

SPACE HELLAS http:/ / www.space.gr Εύκολη ενσωμάτωση custom
περιεχομένου μαθημάτων (Πλατφόρμα 
της Interwise).

Stelnet http:/ / www.stehiet.gr/ Σεμινάρια μικρής διάρκειας για 
στελέχη επιχειρήσεων με συνδυασμό 
θεωρητικής διδασκαλίας και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΕΕΣ Northern http://northern-gr.tripod.com/ Μαθήματα self-paced ή on-line για 
διοίκηση, λογιστική, οικονομικά.

Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών-Κέντρο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

http://eleam.elke.uoa.gr/ Μαθήματα εξ αποστάσεως για διοίκηση, 
χρηματοοικονομικά και τραπεζικά.

E0NOPLAN http://www.els.gr/ Παροχι) συμβουλευτικών υπηρεσιών 
και περιεχομένου για ηλεκτρονική 
εκμάθηση.

ΕΛΚΕΠ http://w4u.eexi.gr/~elcobv/ Μαθήματα πληροφορικής, διοίκησης 
και οικονομίας.

Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο

http:/ / www.eap.gr/ Απόκτηση πτυχίων και μεταπτυχιακών 
τίτλων εξ αποστάσεως.

Έπαφος http:/ / www.epafos.gr/ Κατασκευή και εμπορία λογισμικού 
σχετικού με την εκπαιδευτική
διαδικασία.

Καινοτομικά 
Συσπίματα 
Εκπαίδευσης ΑΕ

http://www.kainotomika.gr/ Συμβουλευτικές υπηρεσίες και παροχή 
μαθημάτων εξ αποστάσεως.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ http://www.multiland.gr Συμβουλευτική υποστήριξη- ανάπτυξη
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ διδακτικών πακέτων (Intraleam).

Πίνακας 7: Προμηθευτές e-leaming στην Ελλάδα 
Πηγή: Βασιλειάδης, Α„ 2001, CHIP 2001, in.gr, pathfinder.gr, robby.gr
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4.4 Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Για την ηλεκτρονική εκπαίδευση και την εκπαίδευση από απόσταση σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζουν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες30. Η δημιουργία τους προέκυψε αβίαστα, αφού 
το κόστος της ψηφιακής αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διατήρησης και αναζήτησης των 
πληροφοριών μειώνεται και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνονται ολοένα και πιο διαθέσιμες 
και εύχρηστες. Έτσι, πολύ συχνά οι περισσότεροι προμηθευτές συνεργάζονται με ψηφιακές 
βιβλιοθήκες για την παροχή περιεχομένου, αλλά και οι ίδιες οι παραδοσιακές βιβλιοθήκες 
προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως CD-ROMs, on-line καταλόγους κοινής 
πρόσβασης ή on-line βάσεις δεδομένων.

Η προσπάθεια για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών (The Digital Libraries Initiative) 
ξεκίνησε το 1994 (http://www.cise.nsf.gov/iis/dli home.html) από το National Science 
Foundation (NSF), το Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA), τη National 
Aeronautical and Space Administration (NASA), τη National Library of Medicine (NLM) 
και το National Endowment for the Humanities (NEH), ανοίγοντας το δρόμο για 
συζητήσεις γύρω από "τη χρήση, αποτελεσματικότητα, απόδοση, κλιμάκωση και διατήρηση 
των παρόντων και μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών και συλλογών" (The Library of 
Congress, 1998). Μάλιστα η προσπάθεια έχει περάσει στη δεύτερή της φάση 
(http://www.dli2.nsf.gov/). Ο ορισμός που δόθηκε για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες από τους 
παραπάνω οργανισμούς είναι: "Οι πηγές πληροφοριών που μπορούν να προσπελαστούν 
μέσω του Διαδικτύου αποτελούν συστατικά μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Αυτές 
περιλαμβάνουν βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, καταλόγους τηλεφώνων, ηχητικές και 
μουσικές εγγραφές, εικόνες, βιντεοκλίπ, επιστημονικά δεδομένα και προσωπικές 
πληροφοριακές υπηρεσίες, όπως κάποιες αναφορές σχετικά με τα αποθέματα μιας 
επιχείρησης. Αυτές οι πληροφοριακές πηγές, όταν συνδεθούν ηλεκτρονικά μέσω ενός 
δικτύου, αναπαριστούν σημαντικούς συντελεστές μιας αναδυόμενης, διεθνώς προσβάσιμης 
ψηφιακής βιβλιοθήκης" (PDF Lab_a).

Σήμερα σχεδόν το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων ή μια 
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, ενώ στο διαδίκτυο δημοσιεύονται κατάλογοι στοιχείων για κοινή 
χρήση (Online Public Access Catalogs -OPACs). Επίσης, πολύ συνηθισμένη είναι και η 
συνεργασία των βιβλιοθηκών σε consortiums. Αν και οι ψηφιακές υπηρεσίες θεωρούνται 
μεγάλης σημασίας, υπάρχουν μεγάλα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, όπως ζητήματα 
κόστους, τύπωσης και διανομής, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων κτλ.

4.4.1.CURL

To Consortium of University Research Libraries (CURL) (http://www.curl.ac.uk/) έχει 
δημιουργήσει μια βάση βιβλιογραφικών δεδομένων στα οποία μπορούν να έχουν 
πρόσβαση όλοι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μέσω telnet και ftp με συνδρομή για την

30 Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες εμπεριέχονται στη γενικότερη κατηγορία των προμηθευτών, καθώς 
αποτελούν ανεξάντλητη πηγή γνώσης. Προμηθεύουν όλους όσους ασχολούνται με ηλεκτρονική 
εκπαίδευση και κατάρτιση με το απαραίτητο (πολλές φορές πολυμεσικό) περιεχόμενο, αλλά και με 
υπηρεσίες.
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αναζήτηση. Η βάση περιέχει περισσότερα από 30 εκατομμύρια έγγραφα από βιβλιοθήκες 
της Βρετανίας, εκ των οποίων 74% είναι στα αγγλικά και τα υπόλοιπα στα γαλλικά, 
γερμανικά, ισπανικά, ρώσικα, ιταλικά, ελληνικά, λατινικά κτλ. Υπάρχουν επίσης και 
αρχεία μουσικής, χάρτες και αρχεία υπολογιστών.

Πανεπιστήμια που συνεργάζονται με το CURL είναι: University of Birmingham 
Information Services, University of Bristol Information Services, British Library, Cambridge 
University Library, Edinburgh University Library, Glasgow University Library, Imperial 
College London Library, Leeds University Library, University of Liverpool Library, 
University of London Library, Library of The London School of Economics and Political 
Science (LSE), National Library of Scotland, University of Oxford Libraries, University of 
Southampton Libraries, Trinity College Library Dublin, UCL (University College London) 
Library Services, University of Warwick Library κτλ.

To COPAC (http:/7copac.ac.uk/) είναι ένας on-line κατάλογος που προσφέρει δωρεάν 
πρόσβαση στα δεδομένα των 26 μεγαλύτερων βιβλιοθηκών της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Ιρλανδίας, συμπεριλαμβανομένων και των British Library και National Library of Scotland. 
Δημιουργήθηκε από το University of ManchesterKai παρέχεται ως υπηρεσία από το MIMAS 
(Manchester Information & Associated Services), εθνικού κέντρου της Βρετανίας για 
δικτυακή πρόσβαση σε δεδομένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Χρηματοδοτείται από το 
JISC (The Joint Information Systems Committee) και χρησιμοποιεί δεδομένα από τη βάση 
δεδομένων CURL (Consortium of University Research Libraries) (26 από τις 27 
βιβλιοθήκες).

To SELL- Southern European Libraries Link (http://levkada.physics.auth.gr/sell/) είναι 
μια συνεργασία των βιβλιοθηκών ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών για την παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών.

Στη συνεργασία αυτή συμμετέχουν το HEAL-Link, από την Ελλάδα, το CASPUR 
(Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Universita e Ricerca) 
και το INFER (Italian National Forum on Electronic Information Resources) από την 
Ιταλία, το Presidency of Council of Ministers και το Universidade de Aveiro της 
Πορτογαλίας, το Consorci de Biblioteques Universities de Catalunya, Consorcio Madrono 
και Consorcio de.Bibliotecas Universitarias de Andalucia από την Ισπανία, ενώ συμμετέχει 
επίσης και το ANKOS της Τουρκίας.

To ERIC (Educational Resources Information Center) (http://www.eric.ed.gov/) εδρεύει 
στις ΗΠΑ και είναι κέντρο παροχής εκπαιδευτικών πληροφοριών που χρηματοδοτείται 
από το U.S. Department of Education's Institute of Education Sciences και διαθέτει εκτενή 
βάση δεδομένων. Διαθέτει πάνω από ένα εκατομμύριο abstracts από άρθρα και κείμενα που

4.4.2.COPAC

4.4.3.SELL

4.4.4.ERIC
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σχετίζονται με την εκπαίδευση, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς και μπορούν να 
προσπελαστούν είτε μέσω του διαδικτύου είτε από άλλα δημόσια δίκτυα ή προμηθευτές.

4.4.5. HealLink

To HealLink (Hellenic Academic Libraries Link) (http://www.heal-link.gr/) είναι μια 
κοινοπραξία 32 ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας (18 ανωτάτων και 14 
τεχνολογικών ινστιτούτων), της Ακαδημίας των Αθηνών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος και μέλος του ήδη μέλος στην International Coalition of Libraries Consortia.

Στόχοι του είναι, εκτός από τη "δημιουργία και λειτουργία Συλλογικού Καταλόγου 
βιβλιογραφικών εγγραφών (Union Catalogue)" η καθιέρωση προτύπων, η "από κοινού 
συνδρομή ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών πληροφόρησης, καθώς και δικαιωμάτων 
απομακρυσμένης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών" και η "συνεργασία, 
μέσω καθιέρωσης κοινής πολιτικής, στις συνδρομές των περιοδικών (έντυπων και 
ηλεκτρονικών) μεταξύ των μελών, με σκοπό την ορθολογική ανάπτυξη των συλλογών των 
περιοδικών μεταξύ των εταίρων, την εξοικονόμηση πόρων και την πρόσβαση σε 
μεγαλύτερο αριθμό πηγών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών 
των χρηστών των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων".

Συμμετέχοντα ιδρύματα είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, η Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
Χαροκόπειος Σχολή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θράκης, Πειραιά, 
Κρήτης, Θεσσαλίας, Κύπρου, τα ΤΕΙ Καβάλας, Λαμίας, Λάρισας, Πάτρας, Σερρών, 
Θεσσαλονίκης κα, όπως επίσης και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Συμμετέχουν επίσης το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Ερευνητικό 
Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας των Υπολογιστών και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής 
Έρευνας.

Αξιόλογες επίσης και χρήσιμες για οποιαδήποτε προσπάθεια e-learning είναι και οι εξής: 
ACM (Association for Computing Machinery) Digital library, IEEE Computer Society 
Digital Library, OCLC Online Computer Library Center, Networked Digital Library Of 
Theses And Dissertations, Perseus Digital Libraries, Berkeley Digital Library SunSITE, 
California Digital Library, Digital Library of MIT Theses, AACE (Association for the 
Advancement of Computing in Education) Digital Library, African Digital Library, 
University of Washington Libraries Digital Collections κα
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86. http://www,webct.com/

Το επίσημο site του WebCT
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Κεφαλαίο 5

Στρατηγική και Σχεδιασμός

5.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ * •

Κρίσιμο ερώτημα, για το οποίο πολλές επιχειρήσεις ζητούν απάντηση είναι το πότε και για 
ποιες από αυτές η ηλεκτρονική επιμόρφωση αποτελεί την καλύτερη λύση. Η εμπειρία όσων 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό προσδιορίζει ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες θα 
πρέπει η διοίκηση της κάθε εταιρίας να λάβει σοβαρά υπόιμη της την επιλογή και υιοθέτηση 
αυτής της στρατηγικής (Strategic Solutions Group Inc, 1997):

• Όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός εκπαιδευόμενων υπαλλήλων (πάνω από 100)

• Όταν οι εκπαιδευόμενοι είναι γεωγραφικά διεσπαρμένοι

• Όταν οι δεξιότητες και οι προηγούμενες γνώσεις των εκπαιδευόμενων δεν είναι του 
ίδιου επιπέδου

• Όταν γίνονται συχνές προσλήψεις νέων υπαλλήλων

• Όταν υπάρχει ανάγκη για εξατομικευμένη μάθηση και για εύκολη πρόσβαση στη 
γνώση

• Όταν το περιεχόμενο αλλάζει συχνά και πρέπει να προσαρμόζεται στις 
επιχειρησιακές ανάγκες

• Όταν για την εκπαίδευση είναι απαραίτητος ήχος ή video

• Όταν η κατάρτιση αφορά ακριβό ή επικίνδυνο εξοπλισμό

• Όταν η επιμόρφωση αφορά πολύπλοκο αντικείμενο με εναλλακτικές ή πολλά 
βήματα

• Όταν η εκπαίδευση αφορά την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων ή τα προϊόντα της 
επιχείρησης

• Όταν είναι απαραίτητη η προσομοίωση on-the-job εμπειριών

• Όταν είναι απαραίτητη η παρουσία, ενημέρωση και πρόσβαση σε μεγάλες βάσεις 
δεδομένων

• Όταν η επιχείρηση θέλει μακροπρόθεσμο μειωμένο κόστος κατάρτισης

• Όταν είναι πολύ δύσκολή ή ακριβή η κατάρτιση από κάποιους ειδικούς εκπαιδευτές

• Όταν είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευόμενων 
υπαλλήλων
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• Όταν η επιχείρηση δεν επιθυμεί να εμπλακεί στην διαδικασία επένδυσης σε ένα 
είδος τεχνολογίας που σε μικρό χρονικό διάστημα θεωρείται πεπαλαιωμένη.
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5.2 Φάσεις Ανάπτυξης

Ένα ζήτημα που απασχολεί κυρίως τους human resource managers είναι το πώς μπορούν οι 
εργοδότες να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το e-leaming και να επιλέξουν τις σωστές 
τεχνολογίες. Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, σχεδιασμός, ως μια διαδικασία "συστηματικής 
ανάπτυξης εκπαιδευτικών προδιαγραφών, με βάση τις θεωρίες της μάθησης και 
διδασκαλίας που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης" (McNeil, S. 2003), είναι 
το δεύτερο μεγαλύτερο ζήτημα μετά την ίδια την κατάρτιση. Φυσικά, το e-leaming δεν είναι 
πανάκεια ή μοναδική λύση, αλλά δουλεύει καλύτερα σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες 
και με τη βοήθεια εκπαιδευτών. Η σωστή επιλογή έχει να κάνει με τις μαθησιακές ανάγκες, 
το επιθυμητό αποτέλεσμα και την προσαρμογή σε τεχνολογικό επίπεδο.

Η e-leaming διαδικασία αποτελείται από (The Conference Board of Canada, 2001):

1. μια φάση σχεδιασμού (planning), η οποία περιλαμβάνει τη βασική απόφαση 
σχετικά με τις τεχνολογικές αλλαγές, τη δημιουργία μιας ειδικής υπεύθυνης ομάδας, 
έναν απολογισμό των οργανωσιακών, μαθησιακών και τεχνολογικών αναγκών και 
ικανοτήτων και το σχεδιασμό του e-leaming μοντέλου

2. μια φάση δημιουργίας (building), η οποία περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για 
την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας και την υλοποίηση των αποφάσεων κατά 
την πρώτη φάση, δηλαδή το σχεδίασμά και τον προγραμματισμό της e-learning 
λύσης, συμπεριλαμβανομένης και της παράδοσης της απαιτούμενης τεχνολογίας, 
του περιεχομένου και των υπηρεσιών που χρειάζονται, για να υποστηρίξουν την 
εφαρμογή

3. μια φάση ενοποίησης (integration) ή εφαρμογής (implementation) κατά την οποία η 
εφαρμογή συνδέεται με ολόκληρη την επιχείρηση, εγκαθίσταται, χρησιμοποιείται 
και ρυθμίζεται

4. μια φάση βελτίωσης (improvement) και αξιολόγησης (evaluation), κατά την οποία 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της εγκατεστημένης εφαρμογής και 
βελτιστοποιούνται οι λειτουργικές διαδικασίες

Οι φάσεις αυτές δίνουν έμφαση στη διαρκή βελτίωση και την παράλληλη πορεία της 
εφαρμογής με τη στρατηγική της επιχείρησης και τις επιχειρησιακές ανάγκες.
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Σχήμα 22: Φάσεις σχεδιασμού ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού συστήματος 
Πηγή με προσαρμογή: The Conference Board of Canada, 2001

5.2.11H Φάση: Σχεδιασμός

Πριν να ξοδευτεί χρόνος και χρήμα για την ηλεκτρονική εκμάθηση, πρέπει η επιχείρηση να 
δει τι θέλει και πώς θα το καταφέρει. Αυτή η φάση δεν πρέπει να παραλείπεται, γιατί 
προσδιορίζεται η ανάγκη ύπαρξης του συστήματος, οι γενικοί του στόχοι, ενώ 
αναπτύσσεται και το γενικό πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στη διοίκηση. 
Προσδιορίζονται τα προβλήματα υπαρχόντων συστημάτων (εφόσον προϋπάρχουν), οι 
λύσεις σε αυτά και οι πιθανές εναλλακτικές. Μπορεί να διαρκέσει 3-10 ημέρες (Strategic 
Solutions Group Inc, 1997).

Περιλαμβάνει τα εξής:

5.2.1.1.Καταγραφή της σκοπιμότητας (strategic intend)

Περιλαμβάνει αρχικά τη δημιουργία της προκαταρκτικής μελέτης (preliminary study). 
Καθορίζονται οι βασικές υπηρεσίες και λειτουργίες του συστήματος, που θα σχετίζονται με 
τις γενικότερες λειτουργίες της επιχείρησης, και πραγματοποιείται ο σχεδιασμός ενός 
κύριου σχεδίου. Συντάσσεται πιθανόν και μια μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study), για 
να προσδιοριστούν πιο συγκεκριμένες παράμετροι του σχεδιασμού (Χαραμής, Γ., 2001). Με 
άλλα λόγια, δημιουργείται ένα προσχέδιο του έργου με όλες τις παραμέτρους που μπορεί 
να το επηρεάσουν, από τις στρατηγικές μάθησης μέχρι τα τεχνικά θέματα. Είναι σημαντικό 
όλα τα στοιχεία να τεκμηριώνονται, ώστε να γίνεται αναφορά ή μεταβολή σε αυτά σε όλη 
τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου.

___________________________________________________ 5.2.1·2·Σχηματισμός υπεύθυνης ομάδας

Είναι απαραίτητος ο σχηματισμός μιας ομάδας με σχετική πείρα στη διαδικασία. Γνώσεις 
σχετικές με τεχνολογίες πληροφοριών, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και 
εξέλιξη αναμφισβήτητα συμβάλλουν στην επιλογή σωστής απόφασης. Ομάδες 
εργαζομένων μπορούν να συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία, ώστε να θέσουν τα 
κατάλληλα ερωτήματα που θα κατευθύνουν το σχεδίασμά. Στην ομάδα αυτή πρέπει να
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γίνει και σαφής επιμερισμός των ευθυνών σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα, το κόστος, τη 
διαχείριση κτλ.

5.2.1.3 Απολογισμός των αναγκών (needs analysis)

Αναφέρεται και ως Curriculum Planning, και είναι η φάση κατά την οποία οι ίδιοι οι 
επιχειρηματίες ή οι προμηθευτές αξιολογούν τις υπάρχουσες λειτουργίες και αποφασίζουν 
σε ποιες περιοχές χρειάζεται κατάρτιση και πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.

Οι σχεδιαστές του e-learning πρέπει να καθορίσουν το επίπεδο της διοίκησης και τη 
γενικότερη κατάσταση της επιχείρησης και να δημιουργήσουν ένα business case. Είναι 
δόκιμο αρχικά να γίνει μια πλήρης ανάλυση της επιχείρησης (σε επίπεδο στελεχών, 
αντικειμένων εργασίας, τεχνολογίας κτλ) και να αναγνωριστούν προβληματικές περιοχές 
τις οποίες μπορεί να βελτιώσει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. Πρέπει να είναι σαφείς οι 
μετατροπές που θα γίνουν (Rouda, R., Kusy, Μ., 1995). Αν μάλιστα η επιχείρηση έχει 
σύστημα διαχείρισης γνώσης (Knowledge Management System) (αν και αυτό δεν αποτελεί 
μορφή εκπαίδευσης) μπορεί να προσφέρει δομή για την κατανόηση των αναγκών της 
επιχείρησης και ίσως το περιεχόμενο της e-leaming εφαρμογής. Επίσης, χρειάζεται να 
αναγνωριστεί, αν υπάρχει ήδη κατά τομείς κάποιο είδος κατάρτισης, το οποίο πρέπει να 
ληφθεί υπόψη και να συμπεριληφθεί στο σχεδίασμά. Μέθοδοι που βοηθούν στην 
καταγραφή των μαθησιακών αναγκών είναι (Beach, D., 1985):

1. καταγραφή οργανωτικών προβλημάτων και προβλημάτων παραγωγής

■ χαμηλή παραγωγικότητα

■ υψηλά κόστη

■ χαμηλή ποιότητα

■ ασυμφωνίες διοίκησης- προσωπικού

■ χαμηλή πειθαρχία

■ καθυστερήσεις στην παραγωγή, αλλοίωση χρονοδιαγραμμάτων

2. ανάλυση αντικειμένων και προσωπικού

■ job analysis

■ αξιολογήσεις

(Εδώ ίσως συμπεριλαμβάνονται και παράμετροι, όπως η ηλικία, η προηγούμενες
γνώσεις, η οικογενειακή κατάσταση, η θέση στην πυραμίδα της ιεραρχίας, η
εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες)

3. συλλογή στοιχείων (ιδέες/ απόψεις) από προσωπικό και διοίκηση

4. καταγραφή τρεχόντων και μελλοντικών προβλημάτων

■ επέκταση της επιχειρηματικής δράσης

■ νέα προϊόντα και υπηρεσίες

■ νέος οχεδιασμός

■ νέες τεχνολογίες

■ οργανωτικές αλλαγές
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Πηγή με προσαρμογή: Cascio, W., 1995.

Από τα παραπάνω προκύπτει μια Needs Analysis Report ποο εμπεριέχει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία. Αν όλα δείχνουν προς την κατεύθυνση ότι η ηλεκτρονική κατάρτιση 
είναι καλή λύση για την εταιρία, τότε ακολουθεί το επόμενο βήμα του σχεδιασμού. Στο 
σημείο αυτό μάλιστα πρέπει να ελεγχθεί, αν ο προμηθευτής καταλαβαίνει τις ανάγκες της 
εταιρίας. Καλύτερα είναι να χαθεί λίγος χρόνος και ίσως κάποια χρήματα, για να αλλάξει ο 
προμηθευτής, παρά να υπάρξει συνέχεια με λάθος συνεργάτη.

5.2.1.4,Ορισμός των αναγκών και των προσδοκιών της ομάδας- στόχου (target group)

Πρέπει να οριστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι (κύριοι και προαιρετικοί, γνωστικοί, 
ψυχοσωματικοί, συναισθηματικοί, διαπροσωπικοί κτλ) σε συνάρτηση με τις ανάγκες των 
χρηστών, δηλαδή την ικανότητά τους στη χρήοη υπολογιστών, την πρόσβασή τους σε 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και τα κενά στις δεξιότητές τους. Αυτά θα 
δώσουν και τις βασικές προτεραιότητες στη στρατηγική.

5.2.1.5.Προσδιορισμός της διαδικασίας εργασίας κατά την e-leaming διαδικασία

Το πιο πιθανό είναι πως ένα τμήμα του e-leaming θα προσαρμοστεί μέσα στις εργασιακές 
διαδικασίες. Στο οημείο αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες, όπως (Attwood, Μ., 
Dimmock, S., 1996):

■ Η ανάγκη να μη διακόπτεται η φυσιολογική ροή της εργασίας

■ Η διαμόρφωση ενός σωστού ωραρίου χρήσης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας

■ Η εύκολη πρόσβαση κατά τη διάρκεια της εργασίας των υπολογιστικών
εκπαιδευτικών πόρων (υπολογιστές κτλ)
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■ Η βέλτιστη ενοποίηση μεταξύ εργασιακών απαιτήσεων και περιεχομένου της 
εκπαιδευτικής εφαρμογής

■ Ο ακριβής καθορισμός του τρόπου ένταξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
στην εργασία (προσφορά συμπληρωματικών γνώσεων, πλήρης αντικατάσταση, 
κτλ)

______5.2.1.6·Απολογισμός των διαθέσιμων πληροφοριών και πληροφοριακών τεχνολογιών

Ο απολογισμός των υπαρχουσών ICTs είναι πολύ κρίσιμο βήμα. Μπορεί να περιλαμβάνει 
ολικό απολογισμό των πληροφοριών και των τεχνολογιών επικοινωνίας (όπως δίκτυα, 
servers, κομπιούτερ, τηλέφωνα PDAs (Personal Digital Assistants) κτλ), των 
πληροφοριακών συστημάτων και των δυνατοτήτων αποθήκευσης, τα ποσοστά ικανότητας 
και χρήσης των υπολογιστών από τους υπαλλήλους, το διαθέσιμο εύρος ζώνης, τη δικτύωση 
και τις δυνατότητες των PCs, ζητήματα αδειών κτλ.

Ενδεικτικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:

• Τι τύπος δικτύου υπάρχει; Είναι ευρυζωνικό;

• Ποια είναι η ταχύτητα και η μνήμη των υπολογιστών;

• Μπορεί να δίκτυο να δεχτεί multimedia και βίντεο εφαρμογές;

• Υπάρχουν κάρτες ήχου;

• Σε ποιες τεχνολογίες έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι;

• Πόσα διαθέσιμα κομπιούτερ υπάρχουν;

• Υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά;

• Σε τι πιθανώς θα προκαλέσει πρόβλημα μια εφαρμογή e-leaming;

• Υπάρχει κινητή ή ασύρματη εργασία;

5.2.1.7 Ορισμός του budget

Πρέπει φυσικά να συνταχθεί ο προϋπολογισμός του έργου, που θα ορίζει ποιο θα είναι το 
συνολικό κόστος και από πού θα καλυφθεί. Δυστυχώς οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν πως η 
επιμόρφωση θεωρείται έξοδο και όχι επένδυση (Cascio, S., 1995).

______________________________________________________________5.2.1.8 Δημιουργία ή αγορά;

Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα, αν το υλικό θα αγοραστεί από εξωτερικούς 
προμηθευτές, αν θα κατασκευαστεί εντός της επιχείρησης ή αν θα υπάρξει συνδυασμός και 
των δύο. Είναι σημείο στρατηγικής σημασίας και οι υπεύθυνοι οφείλουν να εξετάσουν όλες 
τις δυνατές λύσεις:

I. Κύκλος έωιίε συστιίυατοτ

Είναι η παραδοσιακή μέθοδος ανάπτυξης συστημάτων μέσα από συγκεκριμένα στάδια που 
πρέπει να ολοκληρώνονται με συγκεκριμένη σειρά και ενδείκνυται για μεγάλα ή μεσαία 
συστήματα. Τα στάδια αυτά είναι:

1. ορισμός (definition)

2. μελέτη συστήματος (systems study)

3. σχεδιασμός (design)

4. προγραμματισμός (programming)
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5. εγκατάσταση (installation)

6. εργασίες μετά την υλοποίηση (postimplementation)

Η μέθοδος αυτή είναι χρονοβόρα, με μεγάλο κόστος και μικρή ευελιξία, ενώ απαιτεί σαφή 
προσδιορισμό των απαιτήσεων.

11. Δηπιουονία ποοτύπων

Η δημιουργία προτύπων (Laudon, Κ., Laudon, 2000) αφορά την ανάπτυξη ενός 
πειραματικού συστήματος γρήγορα και με σχετικά μικρό κόστος. Η εφαρμογή 
παρουσιάζεται στους τελικούς χρήστες, οι οποίοι και την αξιολογούν, με στόχο να 
μπορέσουν καλύτερα να καθορίσουν τις ανάγκες στους στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Από 
τη φάση αυτή προκύπτει το πρωτότυπο (prototype), δηλαδή μια πρώτη λειτουργική έκδοση 
της εφαρμογής, το οποίο μέσα από μια επαναληπτική διαδικασία (iterative process) 
δοκιμών, αλλαγών και βελτιώσεων οδηγεί στην τελική ανάπτυξη του συστήματος.

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:

1. Καθορισμός των αναγκών του χρήστη

2. Ανάπτυξη αρχικού προτύπου

3. Χρήση προτύπου

4. Διόρθωση και βελτίωση

Σχήμα 24: Δημιουργία προτύπου 
Πηγή με προσαρμογή: Laudon, Κ„ Laudon, J., 2000

Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι ο ίδιος ο τελικός χρήστης μπορεί να συμμετέχει 
εντατικά και να επέμβει αμέσως στα τμήματα τα οποία θα χειρίζεται, με αποτέλεσμα να
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αισθάνεται οικεία και με την τελική εφαρμογή, η οποία και θα ικανοποιεί πλήρως τις 
ανάγκες του.

Καμιά φορά βέβαια η γρήγορη δημιουργία προτύπων μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της 
σημασίας άλλων σημαντικών βημάτων, όπως την πλήρη τεκμηρίωση. Χρειάζονται σαφή 
βήματα για τον καθορισμό των αναγκών, την εκχώρηση πόρων, τον εντοπισμό 
προβλημάτων κτλ.

III. Πακέτα λονισιιικοό εωαοπονών

Η επόμενη δυνατότητα είναι η αγορά έτοιμου πακέτου λογισμικού εφαρμογών (off-the- 
shelf) του εμπορίου που διατίθενται είτε προς πώληση είτε προς ενοικίαση. Λόγω του ότι 
πολλές επιχειρήσεις έχουν τις ίδιες ανάγκες και λειτουργίες, δημιουργούνται πακέτα που 
καλύπτουν μεγάλο φάσμα προσφερόμενων υπηρεσιών. Εφόσον, δηλαδή, υπάρχει ένα 
διαθέσιμο πακέτο λογισμικού, η εταιρία δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσει από την 
αρχή δικό της πρόγραμμα. Το κάθε πακέτο αξιολογείται συνήθως στη αίτηση υποβολής 
προσφοράς (Request For Proposal- RFP) ως προς τις λειτουργίες, τη ευελιξία, τη φιλικότητα 
προς το χρήστη, τους πόρους που χρειάζεται κτλ (Laudon, Κ., Laudon, ]., 2000).

Το ήδη σχεδιασμένο και δοκιμασμένο πακέτο υποστηρίζεται από τους προμηθευτές και ως 
προς τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης, ενώ μπορεί να εφοδιαστεί και με πληθώρα 
βελτιώσεων, προσθέσεων και προσαρμογών (customization) στις ανάγκες της 
συγκεκριμένης εταιρίας που το αγοράζει, χωρίς να αλλοιώνεται σημαντικά η ακεραιότητα 
του πακέτου.

Δυστυχώς, όσο αυξάνεται ο βαθμός προσαρμογής τόσο αυξάνεται και το συνολικό κόστος 
υλοποίησης (και μάλιστα όσο το ποσοστό των γραμμών κώδικα που πρέπει να αλλάξει 
φτάνει το 5%, το κόστος υλοποίησης πενταπλασιάζεται).

Σχήμα 25: Αύξηση κόστους κατά την τροποποίηση πακέτου εφαρμογών 
Πηγή με προσαρμογή: Laudon, Κ„ Laudon,}., 2000

IV. Ανάπτυξη από τελικού€ γοηστες

Η μέθοδος αυτή αναφέρεται στη ανάπτυξη των συστημάτων από τους ίδιους τους τελικούς 
χρήστες με ελάχιστη ή καθόλου βοήθεια από ειδικούς. Αυτό γίνεται εφόσον, βέβαια, έχουν 
στη διάθεσή τους τις κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού, τα εργαλεία (κυρίως 4ns 
γενιάς). Με τον τρόπο αυτό οι ίδιοι οι χρήστες μπορούν να καθορίζουν τις ανάγκες τους, 
επιτυγχάνεται και πάλι μεγαλύτερη συμμετοχή και ευχαρίστηση των χρηστών, ενώ οι 
ταχύτητες ολοκλήρωσης των συστημάτων είναι μεγαλύτερες. Το μειονέκτημα είναι ότι
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ακόμη τα εργαλεία 4ns γενιάς έχουν περιορισμένες δυνατότητες εφαρμογής. Χρειάζεται, 
παράλληλα, μεγαλύτερη οργάνωση, διοίκηση, έλεγχο και επίβλεψη και σαφή καθορισμό 
των στόχων, πχ αιτιολόγηση του κάθε κόστους, καθιέρωση προτύπων κτλ. Συνήθως τέτοιου 
είδους εφαρμογές αναπτύσσονται σε επιχειρήσεις που έχουν και κέντρα πληροφοριών 
(information centers), τα οποία είναι ειδικές εγκαταστάσεις που παρέχουν εκπαίδευση και 
υποστήριξη στους χρήστες, ως αναφορά το υλικό, λογισμικό, εργαλεία, συμβούλους, 
τεχνικούς κτλ (Laudon, Κ., Laudon, ]., 2000).

V. Ε£ωτεοικύ ανάθεση

Εφόσον μια εταιρία δεν έχει ή δε θέλει να χρησιμοποιήσει τους δικούς της πόρους για ένα 
σύστημα, μπορεί να αναθέσει με σύμβαση αυτή τη δουλειά (λειτουργία του κέντρου 
υπολογιστών, της λειτουργίας των δικτύων, της ανάπτυξης των εφαρμογών) σε έναν 
ανεξάρτητο εξωτερικό οργανισμό ή φορέα.

Αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο, καθώς μια μικρή επιχείρηση μπορεί να μην έχει το 
κατάλληλο κεφάλαιο να επενδύσει σε εξοπλισμό, να μην έχει πολυάριθμο προσωπικό (το 
υπάρχον να το απασχολεί στις βασικές επιχειρησιακές δραστηριότητες) ή την απαραίτητη 
γνώση (Fitz-enz, )., Davison. Β., 2002). Συνήθως, σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα η 
εκπαίδευση είναι on-the-job και την ευθύνη της έχει ο προσωπάρχης, εφόσον υπάρχει. Σε 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις υπάρχει ξεχωριστό τμήμα εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης (training 
and development center T&D), πολλές φορές ως μέρος του τμήματος διοίκησης προσωπικού 
(Beach, D., 1985).

Γενικά, η μέθοδος του outsourcing προτιμάται από επιχειρήσεις:

^ Όταν θέλουν να έχουν ελαττωμένο κόστος από την ύπαρξη δικού τους κέντρου 
υπολογιστών ή τεχνικού προσωπικού ή ολόκληρης της ευθύνης από την υλοποίηση 
ενός τέτοιου έργου

S 'Οταν η υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή της εταιρίας είναι ανύπαρκτη, 
αναποτελεσματική ή γενικά κατώτερη από τις τρέχουσες απαιτήσεις

^ Όταν θέλουν να χρεώνονται μόνο για όσες υπηρεσίες περιστασιακά απαιτούν, αντί 
να υποχρεούνται να συντηρούν ολόκληρες εγκαταστάσεις και εκτός των 
απαραίτητων χρονικών περιόδων

S Όταν το δικό τους προσωπικό δεν μπορεί να συμβαδίσει με τις ραγδαίες εξελίξεις σε 
τεχνολογικό επίπεδο.

Κίνδυνοι

Στις περιπτώσεις που μια επιχείρηση επιλέξει να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την 
ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ρισκάρει να:

■ είναι πλήρως εξαρτημένη από τον προμηθευτή

■ να εγκλωβιστεί στις τεχνολογίες του (lock-in)

■ να μην μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών

■ να αντιμετωπίσει προβλήματα ως προς την έγκαιρη τεχνική υποστήριξη

■ να μην μπορέσει να κατανοήσει ο προμηθευτής πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
της επιχείρησης

■ να υπάρχουν προβληματικές επαγγελματικές ή επικοινωνιακές σχέσεις.
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To Outsourcing Institute (http://wivw.outsourcing.com/) μάλιστα ονομάτισε τους 
κρίσιμους παράγοντες που πρέπει να προσέξει μια επιχείρηση για αποτελεσματικό 
outsourcing (Fitz-enz, J., Davison. B., 2002).

Μια επιχείρηση και ένας εξωτερικός συνεργάτης μπορεί να συνδέονται είτε μέσω ενός 
συμβολαίου εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing contract), που διαρκεί περίπου 1-2 χρόνια, 
είτε μέσω μιας στρατηγικής συνεργασίας (strategic partnership), διάρκειας 5-10 χρόνων 
(Walton,)., 1999).

Παράλληλα με τον όρο outsourcing υπάρχει και ο όρος outtasking (Walton, ]., 1999), ο 
οποίος αναφέρεται σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που μια επιχείρηση προχωρά σε μια 
σύμβαση με κάποιον εξωτερικό συνεργάτη, για να μπορέσει όμως να εφαρμόσει τις 
υπηρεσίες του εντός της επιχείρησης (in-house), εκμεταλλευόμενη την επιστημονική του 
εξειδίκευση και εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο τομέα.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι μέθοδοι είναι διάφορες. Αν 
προϋπάρχει εκπαιδευτικό λογισμικό, η επιχείρηση μπορεί να καταφύγει στον 
επανασχεδιασμό λογισμικού (software reengineering). Είναι μια μέθοδος που αντιμετωπίζει 
το πρόβλημα της παλαίωσης του λογισμικού και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που η 
επιχείρηση θέλει να διασώσει σε ένα βαθμό το υπάρχον λογισμικό, αλλά να αποφύγει το 
επίπονο και ακριβό έργο της αντικατάστασής του. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία 
CASE (computer-aided software engineering), τα οποία προσφέρουν μια 
αυτοματοποιημένη λύση στη δημιουργία συστημάτων, τεκμηρίωσης και γενικότερου 
συντονισμού. Υπάρχει επίσης δυνατότητα για γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών (rapid 
application development), οπού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με τη χρήση πρωτοτύπων 
και τη στενή συνεργασία χρηστών και προγραμματιστών αναπτύσσονται εφαρμογές. 
Δημοφιλείς είναι επίσης οι δομημένη (structured) και η αντικειμενοστραφής (object- 
oriented) μεθοδολογία.

Δυνατές επιλογές

Για την περίπτωση της συνεργασίας με εξωτερικό φορέα η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει 
ανάμεσα στα επιχειρηματικά μοντέλα για την ηλεκτρονική εκπαίδευση -και κατ' επέκταση 
για την επαγγελματική επιμόρφωση- που υπάρχουν (Χατζημπαχάρη, Μ., 2003):

Άμεση παροχή Υπηρεσιών/ Εικονικά πανεπιστήμια (Direct sales/ Virtual Universities)

Πανεπιστήμια, ιδιωτικοί οργανισμοί και πάροχοι ή μεμονωμένες επιχειρήσεις προσφέρουν 
μαθήματα χωρίς τη συμμετοχή κάποιου ενδιάμεσου. Είναι υπεύθυνοι αποκλειστικά για την 
όλη μαθησιακή διαδικασία, ενώ προσφέρουν βοήθεια, τεχνική και λειτουργική, προς τους 
συμμετέχοντες. Συνήθως, προσφέρουν ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης σε συγκεκριμένα 
τμήματα της αγοράς. Πολλές φορές το ύψος των διδάκτρων είναι αυξημένο, λόγω της 
ανάληψης από αυτούς τους οργανισμούς του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
υποστήριξης.

Εκπαιδευτικοί συνεταιρισμοί/ Κοινοπραξίες (Partnership/ Joint venture)

Είναι μια επιχειρηματική συνεργασία δυο ή περισσότερων εκπαιδευτικών οργανισμών για 
το σχεδίασμά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνήθως για να συμπληρώσει ο ένας τα κενά 
του άλλου. Στις κοινοπραξίες ο εκπαιδευόμενος έχει να περισσότερες επιλογές ως προς το 
αντικείμενο εκμάθησης και τα επιστημονικά πεδία.

Μεσίτης (Brand broker)

Είναι μια ανεξάρτητη ενδιάμεση ιδιωτική επιχείρηση, η οποία συνεργάζεται με επώνυμα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναλαμβάνοντας την προβολή και προώθησή τους, 
χρησιμοποιώντας όμως στην ουσία την εγγύηση που προσφέρουν. Κυρίως απευθύνεται σε
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υπαλλήλους επιχειρήσεων και οργανισμών, με αποτέλεσμα η δομή των μαθημάτων να είναι 
ιδανική για τις επαγγελματικές τους ανάγκες.

Εκπαιδευτικές πύλες (Mall/ Aggregator Broker)

Είναι εκπαιδευτικά sites που συγκεντρώνουν πολυάριθμες πληροφορίες σχετικά με 
μαθήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια 
κτλ. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τα αντικείμενα που διδάσκονται, το 
κόστος κτλ από όλους τους φορείς που φιλοξενούνται στο site.

Τοπικές συμπράξεις (Regional consortia)

Είναι συμπράξεις εκπαιδευτικών φορέων της ίδιας κοινότητας. Μοιάζει με τις κοινοπραξίες, 
χωρίς όμως περιορισμούς στον αριθμό των σομμετεχόντων, ενώ συνήθως αναφέρεται στην 
ίδια γεωγραφική περιοχή. Και πάλι ο εκπαιδευόμενος έχει να περισσότερες επιλογές ως 
προς το αντικείμενο εκμάθησης.

Προμηθευτής καναλιού ειδικών υπηρεεηών (Channel supplier)

Αφορά κάποια ιδρύματα που απευθύνονται σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς μέσω 
υπαρχόντων καναλιών του Διαδικτύου. Έτσι κάποιος που επιθυμεί να διαφημίσει τα 
μαθήματά του σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, δεν έχει παρά να φιλοξενηθεί σε 
υπάρχουσες πύλες που αφορούν ολόκληρο το επιστημονικό πεδίο, πχ γεωργία, ιατρική κτλ. 
Τα μαθήματα παρέχονται μέσω αυτού του καναλιού. Συνήθως ο εκπαιδευόμενος έχει πιο 
ολοκληρωμένη κατάρτιση, καθώς από τον ίδιο φορέα μπορεί να έχει πρόσβαση σε σχετικές 
πηγές, τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν τον τομέα του κτλ.

Μοντέλο υποστήριξης και περιεχομένου (content & support)

Περιλαμβάνει την κατηγορία των on-line μαθημάτων. Όπως μπορεί κανείς εύκολα να 
σομπεράνει από το όνομά του, παρέχεται και το περιεχόμενο του μαθήματος αλλά και η 
υποστήριξη και διδασκαλία των εκπαιδευτών. Τα μαθήματα γίνονται είτε σε εκτυπωμένη 
μορφή είτε με τη βοήθεια τηλεδιασκέψεων. Οι διεργασίες σε απευθείας σύνδεση 
καταλαμβάνουν περίπου το 20% του συνολικού χρόνου μελέτης.

Μοντέλο περικάλυψης (wrap around)

Περιλαμβάνει όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς που στα μαθήματά τους παρέχουν τόσο το 
κλασικό περιεχόμενο, πχ δραστηριότητες, οδηγό σπουδών κτλ, όσο και επιπλέον 
δυνατότητες, όπως cd-roms και χρήση Internet. Οι διεργασίες σε απευθείας σύνδεση 
καταλαμβάνουν περίπου το 50% του συνολικού χρόνου, σε σχέση με τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης της μάθησης το αναλαμβάνουν οι 
ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι.

Ολοκληρωμένο μοντέλο (integrated)

Τα μαθήματα υλοποιούνται μέσω on-line συζητήσεων, εκτέλεσης εργασιών, ανεύρεσης και 
επεξεργασίας πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Το περιεχόμενο και η πορεία τους είναι 
δυναμικά και καθορίζονται από τις ανάγκες και την εξελικτική πορεία των συμμετεχόντων.

5.2.2 2Η ΦΑΣΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Κατά τη φάση της δημιουργίας προσδιορίζονται οι προδιαγραφές του λογικού και φυσικού 
σχεδιασμού του συστήματος. Η υπεύθυνη ομάδα έχει συσταθεί, το e-leaming μοντέλο έχει 
διαμορφωθεί, είναι γνωστό το κόστος, οι ανάγκες για μάθηση κτλ, επομένως έρχεται η 
στιγμή για την επόμενη φάση αυτή της δημιουργίας, συμπεριλαμβανομένης και της
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επιλογής του προμηθευτή, της διαχείρισης της συνεργασίας μαζί τους, της μεθόδου 
μέτρησης των αποτελεσμάτων κτλ. Η μέση διάρκεια είναι 4-8 εβδομάδες.

___________________________ 5·2.2.1·Αντικειμενικοί στόχοι και στρατηγικές εκπαίδευσης

Με βάση τους εκπαιδευτικούς στόχους καθορίζονται οι επιλογές που θα δίνονται στους 
χρήστες, ώστε να πληρούνται μια σειρά από εκπαιδευτικά κριτήρια. Δημιουργείται αρχικά 
ένα "blueprint" του εκπαιδευτικού συστήματος,με έναν αρχικό σχεδιασμό που 
περιλαμβάνει όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, τη δομή των menu, το σχεδίασμά των 
οθονών (screen designs), των εκπαιδευτικών σελίδων (page layouts) κτλ (Pinneast, 
Pervenanze, Ρ., LeamSource, CeleXx's Performance Media Group). Ακολουθεί η σύσταση 
του αναλυτικού σχεδιασμού (detail design) με τα κείμενα επανατροφοδότησης για σωστές 
και λάθος απαντήσεις, τη δημιουργία του storyboard των μαθημάτων κτλ.

Τα τελικά προϊόντα της φάσης σχεδιασμού (deliverables) είναι οι τελικοί στόχοι του κάθε 
μαθήματος, η περιγραφή της εκπαιδευτικής στρατηγικής που χρησιμοποιήθηκε και των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μια γενική παρουσίαση ολόκληρου του εκπαιδευτικού 
περιεχομένου, μια λίστα όλων των απαραίτητων στοιχείων που πρέπει να αναπτυχθούν, πχ 
animation, video κτλ, στοιχεία του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος που μπορεί να 
συμπεριληφθούν (hardware, software) κτλ

5.2.2.2.Έρευνα των e-learning επιλογών σε περιεχόμενο, τεχνολογίες και υπηρεσίες (in-
house/ outsourcing)

Στην προηγούμενη φάση η επιχείρηση έπρεπε να επιλέξει, αν το εκπαιδευτικό σύστημα θα 
αναπτυχθεί in-house ή αν θα επιλεγεί προμηθευτής (outsourcing). Η γενικευμένη αυτή 
απόφαση θα πρέπει τώρα να εξειδικευθεί.

Η υπεύθυνη ομάδα, σε συνεργασία με τη διοίκηση, αποφασίζουν ποιες συγκεκριμένες 
υπηρεσίες ή προϊόντα θα χρησιμοποιήσουν από τον κάθε προμηθευτή, ποια μαθήματα από 
τον κατάλογό του θα χρειαστούν και πώς θα ενσωματωθούν στην επιχειρησιακή 
εφαρμογή.

_______________________________5.2.2.3.Πρόσβαση σε εξωτερικούς προμηθευτές και προϊόντα

Υπάρχουν σχετικές εκθέσεις με αξιολογήσεις διαφόρων προμηθευτών, όπου αναλύονται 
γενικά οι προδιαγραφές του κάθε συστήματος, οι πλατφόρμες εφαρμογής τους και άλλα 
διάφορα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. (πχ,
http://www.edutools.info/course/compare/index.jsp).

Φυσικά, το πρώτο βήμα είναι ένα Request for Proposals (RFP) ορίζοντας τις απαιτήσεις της 
επιχείρησης. Αφού γίνουν οι προσφορές, επιλέγονται ορισμένοι προμηθευτές. Πάντα είναι 
απαραίτητες συστάσεις και έλεγχος. Επίσης, πρέπει να γίνονται εκτενείς ερωτήσεις για τα 
προϊόντα, τις υπηρεσίες, την παράδοση, τα μακροπρόθεσμα κόστη, τα κόστη συντήρησης, 
άδειας κτλ. (Kruse, Κ., 2003)

Συμβουλές για την επιλογή καλού προμηθευτή

Η λανθασμένη επιλογή προμηθευτή μπορεί να προκαλέσει χάσιμο χρόνου ή χρημάτων και 
αποτυχία στην επιτυχημένη εφαρμογή της εκπαιδευτικής στρατηγικής. Για το λόγο αυτό οι 
επιχειρήσεις πρέπει να προσέξουν τα εξής (Strategic Solutions Group Inc, 1997, Kruse, K., 
2003):

• Ο προμηθευτής που θα επιλέξουν να έχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για την 
υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής. Βέβαια, το ότι μια τέτοια εταιρία έχει 
high-tech εργαλεία ή γνώσεις δε σημαίνει αυτόματα ότι μπορεί να δημιουργήσει
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και μια εφαρμογή που θα μεταφέρει το περιεχόμενο στους χρήστες με 
αποτελεσματικό τρόπο. Γι' αυτό είναι απαραίτητη μια συνύπαρξη θεωρίας, γνώσης 
και δημιουργικού ταλέντου.

• Ο προμηθευτής πρέπει να έχει προηγούμενη εμπειρία στην παραγωγή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης. Τα χρόνια κατά τα οποία ένας 
προμηθευτής βρίσκεται στην αγορά, οι εφαρμογές που έχει δημιουργήσει για άλλες 
εταιρίες και ο βαθμός στον οποίο αυτές αποδείχθηκαν ικανοποιητικές αποτελούν 
ένα καλό κριτήριο. Συνήθως, η επιλογή του προμηθευτή γίνεται ανάλογα με το 
είδος της εκπαίδευσης που θέλει η επιχείρηση να παρέχει ή με το είδος της γνώσης ή 
τον τρόπο παρουσίασής της.

• Επειδή η συνεργασία με έναν προμηθευτή θεωρείται συνήθως ως στρατηγική 
(strategic partnership), πρέπει αυτός να είναι σε θέση να προσφέρει σταθερότητα 
και καλή διοίκηση, όχι όμως μόνο σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης. Αυτό είναι που 
κάνει τον προμηθευτή να κατανοεί αμέσως τις ειδικότερες ανάγκες μιας 
επιχείρησης και να την ικανοποιεί άμεσα. Επίσης, η συνεργασία αυτή θα πρέπει να 
βασίζεται σε συνεχή επικοινωνία, κοινή αναθεώρηση των βημάτων και αναγνώριση 
των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησία του καθενός.

5.2.2.4.Συνεργασία με άλλους οργανισμούς

Ίσως είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί κάτι που ήδη κάποιος άλλος έχει 
χρησιμοποιήσει, καθώς η πρότερη γνώση και εμπειρία οδηγεί σε προγραμματισμένες με 
ακρίβεια και δυναμικές εφαρμογές των εκπαιδευτικών συστημάτων. Συνεργασίες μπορούν 
να προκύψουν μεταξύ εταιριών ίδιου αντικειμένου, με εκπαιδευτικά ινστιτούτα, με 
εκπαιδευτικές μονάδες άλλων εταιριών ή με μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Με τη βοήθεια 
του διαδικτύου και των ασφαλών sites οι δυνατότητες για συνεργασία είναι φυσικά 
περισσότερες.

______________________ 5.2.2·5·Εμπλοκή των εργαζομένων στη δημιουργία του περιεχομένου

Υπάλληλοι από διαφορετικούς τομείς της επιχείρησης μπορούν να προσφέρουν 
συμπληρωματικές γνώσεις, ενώ υπάρχουν ειδικά προγράμματα τα οποία οι ίδιοι οι 
υπάλληλοι μπορούν να διαμορφώσουν με τις γνώσεις τους. Μια τέτοια διαδικασία είναι 
φυσικά θεμιτή, καθώς ωφελεί στην αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων, την κατανόηση 
και τις καλές εργασιακές σχέσεις, την παροχή κινήτρου κτλ.

5.2.2.6.Δημιοοργία μέτρων

Για να φανεί αν η εφαρμογή είχε καλά αποτελέσματα, είναι απαραίτητα δεδομένα. Πρέπει 
να οριστούν μέθοδοι συλλογής των δεδομένων και μέτρα, όπως τα ποσοστά ολοκλήρωσης 
των ενοτήτων, διάρκεια χρήσης της εφαρμογής κτλ.

5.2.3 3Η ΦΑΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στη φάση αυτή αναπτύσσονται εκδόσεις του λογισμικού (prototype development, beta 
program development, final program development), όπου αποδεικνύεται η 
αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα της δημιουργίας. Διαρκεί από ένα μήνα μέχρι δύο 
χρόνια.
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5.2.3.1.Εγκατάσταση, χρήση και δοκιμή (testing)

Αφορά όλο το κομμάτι της εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος. Περιλαμβάνει 
φυσικά το live testing του προγράμματος, όπου συλλέγονται ποιοτικά και ποσοτικά 
δεδομένα. Περιλαμβάνει τις αλλαγές, τις τροποποιήσεις, τις αναθεωρήσεις και εν μέρει την 
αξιολόγηση του συστήματος.

5.2.3.2.Παρακολούθηση, σύνδεση και μέτρηση

Στη φάση αυτή μετριούνται διάφορα κενά, περίοδοι μάθησης, σκορ και συνυπολογίζονται 
όλα με τη γενικότερη απόδοση του συστήματος.

_____________________________________________________ 5·2.3.3·Ενσωμάτωση στην επιχείρηση

Η ενσωμάτωση αφορά την κατανόηση και την αποδοχή της προσπάθειας αλλά και την 
αφοσίωση και την ενσυνείδητη προσωπική εμπλοκή των χρηστών. "Για να μπορέσει μια 
εφαρμογή να επιβιώσει πρέπει όλοι, χρήστες και διοίκηση, να την αισθανθούν δική τους. 
Πρέπει από νωρίς να εμπλακούν σε αυτή" (Karen L. McGraw, Technical & Skills, Training). 
Αν οι εργαζόμενοι δεν ταυτιστούν με το εργαλείο, τότε η προσπάθεια μπορεί να καταλήξει 
σε αποτυχία. Αυτή η φάση αφορά, με λίγα λόγια, το πώς θα έρθουν σε επαφή με το e- 
leaming οι χρήστες και οι managers, πώς θα γίνονται μετρήσεις και συλλογή δεδομένων, 
ποια θα είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτών, πώς θα παρέχεται χρόνος για μάθηση κτλ.

_________________________________________________________5.2·3·4.Παροχή κατάλληλων ICTs

Οι χρήστες μπορούν να αποθαρρυνθούν, αν δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση και 
διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των συστημάτων της επιχείρησης. Σημαντικό είναι να 
υπάρχει πληθώρα υπολογιστών και εύκολη πρόσβαση.

______________________________________________________5.2·3.5·Εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Το σημείο αυτό αφορά την εκπαίδευση ορισμένων υπαλλήλων και τον ορισμό τους ως 
εκπαιδευτές (trainers/ instructors). Ακόμη αφορά και την αλλαγή του ρόλου τους σε 
"διαμεσολαβητές": "Ο ρόλος και η ευθύνη των εκπαιδευτών αλλάζει δραματικά. Σε πολλές 
επιχειρήσεις οι εκπαιδευτές λειτουργούν ως μέσο για την ολοκλήρωση (integrators), ως 
project managers ή ως σύμβουλοι εκπαίδευσης" (Emily Kay, Inside Technology Training). 
Οι εργοδότες μπορούν να βασιστούν στις ικανότητες του υπάρχοντος προσωπικού για την 
υποστήριξη σε αυτό τον τομέα της e-leaming εφαρμογής.

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτές πρέπει επίσης να μάθουν το εργαλείο πολύ καλά. Η διαδικασία της 
"εκπαίδευσης του εκπαιδευτή" (training the trainer) είναι πολύ βασική. Υπάρχουν ενδείξεις 
ότι οι εκπαιδευτές χρειάζονται επιπλέον ικανότητες (οι οποίες αριθμητικά έχουν 
υπολογιστεί περίπου στις 31) και είναι σχετικές με ικανότητες διοίκησης, μεταδοτικότητας, 
παρουσίασης, γενικές ικανότητες κτλ.

5.2.3.6.Δημιουργία μηχανισμών για διαχείριση του περιεχομένου και την αναβάθμιση

Αν το περιεχόμενο της εφαρμογής είναι δυναμικό, με συνεχείς αλλαγές σε προϊόντα ή 
υπηρεσίες της επιχείρησης, τότε πρέπει να υπάρχει διαρκής ενημέρωση. Καλό θα ήταν να 
ενοποιηθεί το e-learning σύστημα με αυτό της επιχείρησης και η ενημέρωση να είναι 
αυτοματοποιημένη.

________________________________________________ 5.2.3·7·Δημιουργία e-leaming κοινοτήτων

Μια δημοφιλής προσέγγιση είναι η δημιουργία κοινοτήτων με σχετικό αντικείμενο 
μάθησης. Μέλη των κοινοτήτων μπορούν να δουλεύουν μαζί, να λύνουν από κοινού 
προβλήματα, να μοιράζονται γνώσεις.
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5.2.4 4Η ΦΑΣΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Στη φάση αυτή μπορεί να γίνει έλεγχος για τα σημεία αποτυχίας ή επιτυχίας της 
εφαρμογής. Από τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την 
αποδοτικότητα της εφαρμογής με βάση το βαθμό ικανοποίησης των υπαλλήλων. 
Προτεραιότητα παίρνουν οι περιοχές που θέλουν βελτίωση.

Ο κύκλος βελτιστοποίησης της εφαρμογής φυσικά δεν τελειώνει εδώ, αλλά ξεκινά μια 
επαναληπτική διαδικασία και αναθεώρηση λαθών (WBTIC, 2003).

5.2.4.1. Αξιολόγηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού λογισμικού και των εκπαιδευτικών

Είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί πραγματικά η εκπαίδευση με χρήση υπολογιστών σε 
οποιαδήποτε μορφή της, πχ. ενοποιημένα συστήματα μάθησης (integrated learning 
systems), διαδραστικά πολυμέσα (interactive multimedia), μικρόκοσμοι (microworlds) κτλ. 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό.

Καταρχήν όσοι ασχολούνται με τις καινοτομίες στον τομέα της ηλεκτρονικής κατάρτισης 
τις αποδέχονται ‘ως αποτελεσματικές, αφού διαφημίζονται ως τέτοιες. Δυστυχώς όμως 
πολλές φορές επενδύονται περισσότερα χρήματα στο marketing του e-leaming παρά στο 
ίδιο το περιεχόμενό του.

Επίσης, η αξιολόγηση της ηλεκτρονικής κατάρτισης περιορίζεται πολλές φορές σε ένα 
παιχνίδι αριθμών, όπου η αξία του απεικονίζεται με το ποσό των χρημάτων που ξοδεύεται 
για την αγορά hardware και software, την αναλογία χρηστών προς τα χρησιμοποιούμενα 
μηχανήματα, το χρόνο πρόσβασης των χρηστών στην εφαρμογή κτλ. Τέτοιου είδους 
ποσοτικά δεδομένα είναι εύκολο να συλλεχθούν, δεν λαμβάνουν υπόψη τους όμως 
σημαντικούς παράγοντες, όπως την υλοποίηση, την κινητοποίηση, τη μάθηση κτλ.

Πρέπει, λοιπόν, να αναπτυχθούν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των μορφών και 
εργαλείων εκπαίδευσης με τη βοήθεια υπολογιστών, τα οποία κάθε φορά διαφοροποιούνται 
ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο είναι αυτή είναι απαραίτητη. Ακολουθούν ορισμένες 
προτεινόμενες μέθοδοι.

Οι περισσότερες έρευνες χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση το μοντέλο των τεσσάρων 
επιπέδων του Kirkpatrick. Το μοντέλο αυτό δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι 
πραγματικά πετυχαίνει η εξ αποστάσεως κατάρτιση, αλλά αν λειτουργεί καλύτερα σε σχέση 
με άλλες εναλλακτικές λύσεις (Ξηροτύρη-Κουφίδου, Σ.,1997, Cherrington, D., 1995):

συστημάτων

/

Σχήμα 26: Τά τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης του Kirkpatrick 
Πηγή: Winfrey, Ε.
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Το πρώτο επίπεδο μετρά αντιδράσεις των εκπαιδευομένων, δηλαδή πώς αυτοί νιώθουν για 
το μάθημα. Η αξιολόγηση τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο θεωρείται απαραίτητη. Βέβαια, 
μια θετική αξιολόγηση στο σημείο αυτό μπορεί να μην εγγυηθεί και τη μάθηοη, όμως μια 
αρνητική αξιολόγηση μπορεί σίγουρα να μειώσει σημαντικά τις πιθανότητες μιας 
αποτελεσματικής κατάρτισης. Το κριτήριο αυτό πληρείται στις περισσότερες περιπτώσεις, 
καθώς ακόμη και με ένα απλό ερωτημαΐολόγιο συλλέγονται σημαντικά στοιχεία.

Το δεύτερο επίπεδο μετρά τι έμαθαν οι συμμετέχοντες. Εδώ προσμετρούνται οι 
αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Η μέτρηση μπορεί να γίνει με τεστ 
αξιολόγησης πριν και μετά τη διδασκαλία, με την post-training και την pre-post training 
μέθοδο (De Cenzo, D., Robbin, S., 1996). Η πρώτη αφορά τη μέτρηση της απόδοσης των 
υπαλλήλων μετά τη διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και η άλλη αφορά τη 
σύγκριση της απόδοσης πριν και μετά την εκπαίδευση. Μέθοδοι για τη μέτρηση της 
απόδοσης μέσω υπολογιστών μπορεί να είναι η ύπαρξη job analysis software, automated 
prescreening, computerized tests, performance appraisals, computerized certification 
testing κτλ (Jones.}., 1998).

To επόμενο επίπεδο μετρά τις αλλαγές στη συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων, όταν 
επιστρέφουν στην εργασία τους, που παρατηρούν οι ίδιοι οι υπάλληλοι στον εαυτό τους ή 
οι άλλοι- συνήθως ανώτεροι- σε αυτούς.

Το τέταρτο επίπεδο είναι και το πιο σημαντικό, καθώς μετρά τα αποτελέσματα στην ίδια 
την επιχείρηση, πχ κέρδη, αύξηση παραγωγικότητας κτλ. Συνήθως αποτελεί και τον λόγο 
για τον οποίο μια επιχείρηση έχει ξεκινήσει την όλη διαδικασία της εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση επίσης ενός εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να γίνει σε σχέση με τις 
φάσεις ανάπτυξής του (Τριανταφύλλου, Σ., 2002) και να διακρίνεται στην διαμορφωτική- 
πληροφορική (formative) και την ανακεφαλαιωτική (summative). Η πρώτη γίνεται πριν 
δοθεί στους χρήστες το σύστημα και η δεύτερη γίνεται μετά την ανάπτυξή του, 
υποδηλώνοντας αν το σύστημα έχει επιτύχει, αποτύχει ή χρειάζεται αλλαγές. Η 
διαμορφωτική αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται σε ιδανικές συνθήκες πριν την 
υλοποίηση του συστήματος, ώστε να εντοπιστούν περιοχές που μπορεί να δημιουργήσουν 
προβλήματα. Για τη χρηστικότητα του συστήματος χρησιμοποιείται η αξιολόγηση με 
έλεγχο, με επιθεώρηση και με έρευνα. Τέλος, μπορεί να αξιολογηθεί και η υλοποίηση. Εδώ 
συμμετέχει και ο χρήστης επισημαίνοντας παραλείψεις ή λάθη.
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Γενικά, η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος (Davis, Ρ., Brailsford, Τ) πρέπει να 
βασίζεται στις εξής παραμέτρους:

ΚΟΙΝΠΝίΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

Αξιολόγηση της ύλης 

//

Εγκυρός τα και Au6tvfw0rrjfO 
Ορθότητα 
Μόναότχόιπιο 
Καταλληλότητα 
Ζκοϊτοζ 
Evpvmwi

Λ Παιδαγωγικέ; παράμετροι

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΉ

/
Παρουσίαση και οργάνωση φ£ 
της ύλης, περιβάλλον 6ιε παρής

Κόστος

ι

\ Διαδικασίες υποστήριξης, 
και ενημέρωσης ΕΑ

► Παράμετροι σχέδτοσμού Ε Λ

, Διάρκεια της ττλίΐροφσρΐος στο χρόνο 
■ Δ.α&κ.ασϊς ενημέρωσης, αλλαγής, προσθήκη;

Αλληλεπίδραση.
S* πλοήγηση.ανατροφοδότηση

■—* Σχέδιοομός οθόνης

Αξιολόγηση της μάθησης
Φορητοτητα του προϊόντος 

*'· Τί>νική κάλυψη

Το προϊόν της μάθησης
Η διάόκααία της μάθησης

Εύχρηστα

Εύκολο ο την εκμάθηση 

Αΐτοιελεαμαπκό ατη χρήση 

Εύκολο στην απομνημόνευση 

Λίγα λάθη
Ευχάριστο στη χρήση

Σχήμα 27: Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού 
Πηγή: Γεωργιάδου, Ε., Οικονομίδης, Α., 2001

Α. Χρηστικότητα (usability)

Με αυτή προσμετράται η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (interface) 
αλλά και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

• Τεχνολογική υποδομή

Οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρονικής κατάρτισης απαιτεί την υποστήριξη της τεχνολογίας.

=> Hardware και software

Γίνεται αναφορά στους τελικούς χρήστες (τερματικά ή απλά PCs), στους servers (αν 
απαιτούνται), στα διαθέσιμα περιφερειακά κτλ. Γίνεται αναφορά τόσο στο λειτουργικό που 
θα χρησιμοποιηθεί, σε όλες τις εφαρμογές που θα συμμετέχουν και σε όλες τις επιπρόσθετες 
δυνατότητες σχετικά με δυνατότητες για ήχο, βίντεο, για plug-ins, downloads ή αγορά 
επιπλέον λογισμικού. Ειδικότερες παράμετροι (Conta, 2001) είναι: ανεξαρτησία
πλατφόρμας (platform independence), δυνατότητες πρόσβασης (access), φυλλομετρητές 
(web browsers), δυνατότητες e-mail, βάσεις δεδομένων (database), δυνατότητες ρυθμίσεων 
(customization) κτλ.

=> Distribution method

Για web-based περιβάλλοντα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η μεταφορά της 
πληροφορίας από τον client στον server. Με άλλα λόγια γίνεται αναφορά στη σύγχρονη ή 
ασύγχρονη επικοινωνία, όπως και στο access control.

=> Τεχνική υποστήριξη

Γίνεται αναφορά στο τεχνικό προσωπικό της επιχείρησης, στην τεχνική εκπαίδευση 
εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών κτλ.
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=> Ζητήματα απόδοσης

Γίνεται αναφορά στα ποσοστά απασχόλησης των υπολογιστών, των επεξεργαστών των 
servers, ταχυτήτων του δικτύου επικοινωνίας, απουσίας καθυστερήσεων, μεγεθών και 
απαιτήσεων των βάσεων δεδομένων, παρακολούθησης της απόδοσης τόσο των χρηστών όσο 
και του δικτύου, στην αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος, προγραμματιστικά λάθη ή 
λάθη σε στοιχεία των εφαρμογών.

=> Ζητήματα ασφάλειας

Μιλάμε για ασφάλεια προσωπικών δεδομένων, πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και το ολικό, 
πρόσβασης στο λογισμικό κτλ. Στο ζήτημα της ασφάλειας συμπεριλαμβάνεται επίσης και το 
ζήτημα της πιστοποίησης του εκπαιδευτικού οργανισμού, δηλαδή το κατά πόσο ο φορέας 
που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες είναι έγκυρος και είναι νομικά εξουσιοδοτημένος, έχει 
ελεγμένο εξοπλισμό, προσωπικό υποστήριξης, ποιότητα περιεχομένου κτλ

• Κόστος

=> Κόστος εξοπλισμού

Μιλάμε για το κόστος αγοράς και συντήρησης του εξοπλισμού, κόστος συνδέσεων, αδειών, 
συμβολαίων, υποστήριξης κτλ.

=> Κόστος παροχέων

Αναφερόμαστε στο κόστος που προκύπτει στις περιπτώσεις web-based επιμόρφωσης, 
δηλαδή στα δίδακτρα, την τιμολογιακή επιβάρυνση των παροχέων με βάση το χρόνο, τη 
θέση, τον εξυπηρετητή κτλ.

• Χρόνοι

Γίνεται αναφορά στη διάρκεια ζωής του συστήματος και στους χρόνους διαθεσιμότητας, 
δηλαδή στον ελάχιστο και μέγιστο χρόνο που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος τις 
εφαρμογές, στο διαθέσιμο ωράριο κτλ.

Β. Μαθησιακή δυνατότητα (learnability)

Αφορά την ευκολία και την ευελιξία με την οποία μπορεί κανείς να μάθει και να θυμάται 
τις λειτουργίες του λογισμικού, δηλαδή δυνατότητες ανατροφοδότησης και συμβουλών, 
διόρθωσης λαθών, διαφύλαξης αρχείων, ευκολίας στην πλοήγηση στο περιεχόμενο κτλ.

Το ζήτημα της ευελιξίας του προγράμματος είναι πολύ σημαντικό, καθώς καθορίζει ποιος 
θα είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτή στην όλη διαδικασία. Κάποια προγράμματα είναι τόσο 
ευέλικτα που μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως το ρόλο του, είναι δηλαδή 
"ανθρωποειδή".

Απαραίτητο στοιχείο είναι επίσης η ύπαρξη λεπτομερών οδηγιών για την πρόσβαση και 
πλοήγηση στο εκπαιδευτικό υλικό, η δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή, 
η εύκολη πρόσβαση σε επιπλέον υλικό, η ύπαρξη καταλόγου όρων, η εμφάνιση του 
εκπαιδευτικού υλικού με πολλαπλούς τρόπους, συμβατούς με όλα τα μαθησιακά στυλ, η 
υποστήριξη των υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ (Χατζήμπαχάρη. Μ., 2003).

Γ. Εκπαιδευτική δυνατότητα (educability)

Αποτιμά την αποτελεσματικότητα του λογισμικού στη διαδικασία μάθησης, πχ 
εξυπηρέτηση μαθησιακών στόχων, διέγερση ενδιαφέροντος εκπαιδευόμενου, προαγωγή 
γνώσης και δεξιοτήτων κτλ. Γίνεται αναφορά στη μικρότερη δυνατή προσπάθεια που 
πρέπει να καταβάλλει ο εκπαιδευόμενος, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το σύστημα.
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στο κατά πόσο εοκολόχρηστη είναι η διεπαφή με το χρήστη και κατά πόσο η αισθητική 
απεικόνιση όλων των στοιχείων είναι ελκυστική για τον εκπαιδευόμενο.

=> Στόχοι

Οι στόχοι και τα αντικείμενα μιας εφαρμογής ηλεκτρονικής κατάρτισης μπορούν να 
ποικίλουν από ακριβώς εστιασμένους στόχους (πχ. ακολουθία ακριβών ενεργειών για την 
αντιμετώπιση έκτακτων ιατρικών περιστατικών) μέχρι και ασαφείς (πχ. παρουσίαση έργων 
μοντέρνας τέχνης). Έτσι, πχ ακριβής καθοδήγηση, ίσως με τη μορφή ηλεκτρονικών 
tutorials, μπορεί να επαρκεί για τη μάθηση. Άλλο είδος γνώσης μπορεί να αφορά μάθηση 
δημιουργική, όπου η σαφής καθοδήγηση είναι αναποτελεσματική (Reeves, Τ., 1997).

=> Εμπειρία

Η εμπειρική αξία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για όσους ασχολούνται με εκπαίδευση 
μέσω υπολογιστών. Είναι ο βαθμός στον οποίο η γνώση και η εμπειρία που αποκτάται με 
τις διάφορες εφαρμογές μπορεί να εφαρμοστεί και σε πραγματικές καταστάσεις ή σε άλλο 
context (νοηματικό πλαίσιο). Και αυτό γιατί με τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης οι 
πληροφορίες παρουσιάζονται με συγκεκριμένο τρόπο ή μορφή, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει σύνδεσή τους με πραγματικές καταστάσεις και έτσι οι χρήστες να μην μπορούν να 
ανακαλέσουν αποκτημένες γνώσεις υπό καινούργιες συνθήκες (Reeves, Τ., 1997)

=> Λάθη

Υπάρχουν δυο αντίθετες απόψεις σχετικά με τη σημασία των λαθών στη διαδικασία της 
μάθησης: η πρώτη υποστηρίζει πως μέσα από τα λάθη μαθαίνουμε καλύτερα, ενώ η δεύτερη 
θεωρεί πως η ιδανική μάθηση είναι αυτή στην οποία δεν υπάρχουν καθόλου λάθη.

=> Κινητοποίηση

Η κινητοποίηση, πρωτεύων παράγοντας για τη μάθηση, μπορεί να είναι εξωτερική (δηλαδή 
να προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον) ή εσωτερική (δηλαδή να πηγάζει από κάποια 
προσωπική ανάγκη). Οι περισσότερες εφαρμογές προσφέρουν μια μορφή κινητοποίησης, με 
πιο πρόσφατη αυτή των interactive πολυμέσων, που λόγω της πληθώρας εικόνων, videos, 
animation, κειμένου κτλ δημιουργούν ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. Έτσι, οι 
χρήστες πιο εύκολα χρησιμοποιούν μια εφαρμογή είτε για να ανακαλύψουν νέες γνώσεις 
είτε για να δουν ήδη αποκτημένες γνώσεις μέσω μιας όμορφης παρουσίασης.

=> Προσαρμογή στις ατομικές διαφοροποιήσεις

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ηλεκτρονικής κατάρτισης δεν είναι δυνατόν κάποιος να 
εγγυηθεί ότι οι χρήστες, στο σύνολό τους, θα έχουν τις ίδιες προαπαιτούμενες γνώσεις, την 
ίδια εμπειρία και κινητοποίηση, τον ίδιο τρόπο μάθησης κτλ. Υπάρχουν προγράμματα που 
παρέχουν ελάχιστο περιθώριο για προσαρμογή σε εξατομικευμένες ανάγκες, ενώ αντίθετα 
κάποια άλλα προσπαθούν να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις 
ατομικών διαφοροποιήσεων.

=> Έλεγχος στη μάθηση

Σε αυτό το σημείο γίνεται αναφορά στο κατά πόσο ο ίδιος ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει ο ίδιος την ύλη την οποία θέλει να μάθει, τον τρόπο που θα ακολουθήσει κτλ. Το 
σημείο αυτό είναι αμφιλεγόμενο, καθώς, παρά τη μεγάλη βαρύτητα που δίνεται τώρα 
τελευταία στον έλεγχο που πρέπει να έχει κανείς στην ίδια του τη μάθηση, τα αποτελέσματα 
δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι πάντα θετικά.
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=> Δραστηριοποίηση τοο χρήστη

Αφορά τη συμμετοχή και δραστηριοποίηση του χρήστη (engagement) στις γνωστικές 
διαδικασίες, μέσα από επικοινωνία, συμμετοχή, δημιουργική παρουσία, και συνεισφορά 
(relate-create-donate) (Kearsley, G., Shneiderman, B.,1999).

=> Συνεργατική μάθηση

Υπάρχουν εφαρμογές που υποστηρίζουν συνεργατική μάθηση δύο ή περισσοτέρων ατόμων 
για την επίτευξη κοινών στόχων. Στην περίπτωση αυτή το κέρδος είναι τόσο στις γνώσεις 
όσο και στην κοινωνικότητα των ατόμων. Αυτό συμβαίνει σε εμπορικά ILS ακόμη και σε 
προγράμματα συγγραφής multimedia προγραμμάτων, πχ Authoraware Professional, 
Macromind Director, που, λόγω της πολυπλοκότητάς τους, απαιτούν τη συνεργασία 
πολλών χρηστών.

=> Πολιτισμική ευαισθησία

Σε οποιαδήποτε εφαρμογή e-leaming υπάρχουν πάντα κάποια στοιχεία πολιτισμού που 
δεν μπορούν να αγνοηθούν. Εδώ γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ίσως είναι 
σχεδιασμένο το πρόγραμμα, στα στοιχεία (μουσική, κείμενο, εικόνες κτλ) που έχουν 
συμπεριληφθεί και άλλα.

Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, όπου το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα απευθύνεται σε 
εργαζόμενους που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς, η εισαγωγή τέτοιων 
στοιχείων κρίνεται απαραίτητη.

Δ. Ωφελιμότητα (utility)

Αναφέρεται στη χρησιμότητα του λογισμικού σε σχέση με την αύξηση των κερδών 
παραγωγικότητας (κριτήριο που παραπέμπει σε εμπορικά οφέλη).
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Κεφαλαίο 6

Μελετες Περιπτώσεων

Όλα όσα έχουν προηγηθεί στα παραπάνω κεφάλαια είναι το θεωρητικό υπόβαθρο που 
πρέπει να έχει μια επιχείρηση που επιθυμεί να υλοποιήσει μια e-leaming εφαρμογή για την 
εκπαίδευση του προσωπικού της. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει περιγραφή πραγματικών 
περιπτώσεων (case studies) επιχειρήσεων, που προέβησαν σε μια τέτοια ενέργεια. Θα 
εξεταστούν οι λόγοι που τους ώθησαν σε αυτή την απόφαση, η μεθοδολογία την οποία 
ακολούθησαν, οι εταιρίες με τις οποίες συνεργάστηκαν, τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν 
και, τέλος, τα αποτελέσματα που είχε η ηλεκτρονική κατάρτιση για αυτές.

Λόγω της πληθώρας των εταιριών, έχει γίνει κατηγοριοποίησή τους κατά κλάδο της αγοράς 
και έχουν επιλεγεί προς παρουσίαση οι καλύτερες δυνατές περιπτώσεις (best practices), 
όπως αναφέρονται στην τρέχουσα βιβλιογραφία.

Θα πρέπει να αναφερθεί, πως έχουν επιλεγεί επιχειρήσεις, λιγότερο ή περισσότερο γνωστές, 
συνήθως πολυεθνικές, με πολυπληθές προσωπικό, από τη μελέτη των οποίων διαφαίνεται 
παραστατικά το όφελος του e-leaming, εφαρμοζόμενο σε μεγάλη κλίμακα.

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη πως τα στοιχεία σε κάθε περίπτωση, που δίνονται στη 
δημοσιότητα είτε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις είτε από τους προμηθευτές τους, ποικίλλουν 
σε βάθος ανάλυσης. Αυτό, προφανώς, γίνεται για ευνόητους λόγους, καθώς η εκπαίδευση 
του προσωπικού και οι τρόποι με τους οποίους γίνεται, αποτελούν τμήμα της στρατηγικής 
της κάθε εταιρίας και, συνήθως, δεν αποκαλύπτονται πλήρως. Τα στοιχεία, επίσης, μπορεί 
να αφορούν υλοποίηση εφαρμογών σε διάφορες χρονικές στιγμές και για διαφορετικά 
τμήματα των εταιριών.
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6.1 Εφαρμογές στο Εξωτερικό

ό.ι.ι. Κλάδος Αυτοκινητοβιομηχανιών

6.1.1.1.Ford 

Η πρόκληση

Η γνωστή βιομηχανία Ford Motor (http://www.ford.com/en/default.htm), αξίας 160 
δισεκατομμυρίων δολαρίων με περισσότερους από 350.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, 
σίγουρα αποτελεί πρόκληση, για κάποιον που θα αναλάβει την εκπαίδευση του 
προσωπικού της. Αόγω του μεγέθους της, η εταιρία έχει χωριστεί σε μεγάλους επιμέρους 
τομείς.

Πρόσφατα, η διοίκηση προχώρησε σε αναδιοργάνωση της εταιρικής δομής με απολύσεις 
και μεταθέσεις πολλών υπαλλήλων. Έτσι, κλήθηκαν οι υπεύθυνοι να αξιολογήσουν τις 
ικανότητες και τα κενά των εργαζομένων που απέμειναν.

Μέχρι τότε είχαν δημιουργηθεί διάφορα LMS συστήματα, που λειτουργούσαν ανεξάρτητα 
το ένα από το άλλο. Μάλιστα, ως το 1994 η Ford εκπαίδευε το προσωπικό της στις 
παραδοσιακές αίθουσες.

Στο κύμα των αλλαγών, λοιπόν, αναθεωρήθηκε και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να 
γίνει γρήγορα απολογισμός των ικανοτήτων του προσωπικού, παρέχοντας ταυτόχρονα 
δυνατότητες για μακροπρόθεσμη εκπαίδευση.

Η λύση

Το 2001 δημιουργήθηκε το Ford Learning Network (FLN) για την εκπαίδευση 125.000 
υπαλλήλων, εκ των οποίων οι 30.000 σε σταθερή βάση. Το ψηφιακό αυτό δίκτυο 
συγκεντρώνει όλες τις πηγές της εταιρίας σε ένα σημείο. Σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και 
φιλοξενείται από την εταιρία Novations Learning Technologies (και βασίστηκε σε ένα 
νευρωνικό δίκτυο της εταιρίας Autonomy31 (http://www.autonomy.com/). Το σύστημα 
δημιουργήθηκε σε XML, επιτρέποντας την ενσωμάτωση σε άλλα πληροφοριακά συστήματα 
της εταιρίας και δίνοντας δυνατότητα για επεξεργασία των μεταδεδομένων.

To FLN περιέχει πάνω από 400.000 μαθήματα, 1.500 on-line και web-based tutorials, 800 
instructor-led μαθήματα σε παραδοσιακές αίθουσες, 1.900 e-books από γνωστές εταιρίες, 
όπως η Barnes & Noble, πηγές από sites, περιοδικά κα. Υπάρχουν συνολικά 48.000 
διαφορετικά κομμάτια πληροφοριών απεικονισμένα σε διάφορα μέσα. Τα περισσότερα 
θέματα σχετίζονται με το αντικείμενο της κάθε εργασίας, ενώ η χρήση του δικτύου είναι 
υποχρεωτική ή προαιρετική ανάλογα με το τμήμα (Sosbe, Τ., 2003).

Τα πιο σημαντικά σημεία του δικτύου είναι τα εξής (Novations Learning Technologies_b, 
2003):

31 Εταιρία που ασχολείται με την παροχή όλων των απαραίτητων τεχνολογιών για την 
αυτοματοποίηση των λειτουργιών μιας επιχείρησης. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού, 
όσο και υποστήριξη σε δίκτυα και πληροφοριακά συστήματα.
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• Δημιουργία ενός μεγάλου εκπαιδευτικού portal

• Δυνατότητες πρόσβασης σε όλα τα τμήματα της εταιρίας και καλύτερη χρήση των 
εκπαιδευτικών της πόρων

• Δυνατότητες αξιολόγησης των δεξιοτήτων

• Χαρτογράφηση των πιο σημαντικών εκπαιδευτικών ενοτήτων

• Ενοποίηση των πιο σημαντικών LMS συστημάτων

• On-line αξιολόγηση

• Ανάλυση δεδομένων και προβολή εκθέσεων

Επίσης, ενσωματώνει κάποια σημαντικά στοιχεία για τη διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού, όπως σύστημα προαγωγών, χαρτογράφηση ταλέντων κα. Παρέχει και on-line 
εξετάσεις για τεχνική πιστοποίηση, ενώ σε αυτό έχει προστεθεί ένα εργαλείο μέτρησης της 
απόδοσης με ψυχομετρικές ερωτήσεις, ώστε να μπορεί να γίνεται αντιληπτό, αν είναι 
αποδοτική η εκπαίδευση των εργαζομένων.

Μαζί με το Ford Learning Network έχει δημιουργηθεί και το Ford Design Institute ή 
FDI.Next για την τεχνική εκπαίδευση. To FDI χρησιμοποιεί την ίδια δομή και τα ίδια 
portals με το FLN, ενώ σε αυτό τα μαθήματα υπάρχουν στα αγγλικά, γερμανικά, σουηδικά 
και ιαπωνικά.

Ακόμη πιο γνωστό είναι το δίκτυο FORDSTAR, που αποτελεί πρωτοποριακό παράδειγμα 
για το πώς το e-leaming μπορεί να ενσωματωθεί σε μεγάλες επιχειρήσεις. To FORDSTAR 
δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό δίκτυο και αλλά μια υποδομή για real-time 
διαμοιρασμό γνώσης, για επικοινωνία και έρευνα.

Δημιουργήθηκε πολύ αργότερα από το πρώτο επικοινωνιακό δίκτυο της εταιρίας, Ford 
Communications Network (FCN). Η δημιουργία του προέκυψε εύκολα, όταν η Ford, στην 
προσπάθειά της να διαθέσει στην αγορά πολλά νέα προϊόντα, αντιλήφθηκε πως η 
εκπαίδευση του προσωπικού της δεν μπορούσε να γίνει ούτε από το προϋπάρχον δίκτυό της 
ούτε μιμούμενη τα απλά δίκτυα άλλων εταιριών, πχ Chrysler, GM κτλ (ONETOUCH_b, 
2001).

Το δορυφορικό FORDSTAR πρωταρχικά δημιουργήθηκε για τη διευκόλυνση των 
πωλήσεων, αλλά έδωσε έμμεση δίοδο και για το satellite-based Interactive Distance 
Learning (IDL). Από το 1994, και σε συνεργασία με την ONE TOUCH, η εταιρία πρόσφερε 
112 μαθήματα με εκπομπή 70 ώρες καθημερινά μέσω αυτού. To IDL σήμερα έχει 15 κανάλια 
και εκπέμπει 13 ώρες ημερησίως και 6 ημέρες την εβδομάδα. Κατά 99% είναι live και φτάνει 
σε 7.000 τοποθεσίες. Παρέχει δυνατότητες ψηφιακού video με άμεση ανάδραση και υψηλές 
ταχύτητες (Convergent, 2001).

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι πωλητές είναι εφοδιασμένοι με τα εργαλεία KnowledgeSite 
Manager και ένα interactive touchpad, που επιτρέπει one-way video και two-way audio για 
παρουσιάσεις και interactive επικοινωνία. Οι δραστηριότητες καταγράφονται από το 
δίκτυο και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της επιχείρησης για μελλοντική χρήση.

Η Ford Motor Company χρησιμοποιεί, επιπλεόν, φιλμς για την προσομοίωση 
προβλημάτων και αντιδράσεων κατά την αντιμετώπιση παραπόνων των πελατών (Dessler, 
G., 1988), ενώ έχει αξιοποιήσει και προϊόντα της Saba.

Το αποτέλεσμα

Τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ford αποτελούν πολύ σημαντική επένδυση για την 
επιχείρηση. Το αρχικό κόστος δημιουργίας του Ford Learning Network (FLN) ήταν 10
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εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρία υπολογίζει σήμερα πως θα γλιτώσει περίπου 15 
εκατομμύρια μέσα στα επόμενα χρόνια.

Από τη χρήση του μειώθηκε σημαντικά η διάρκεια της εκπαίδευσης. Οι υπάλληλοι πλέον 
ολοκληρώνουν ένα on-line μάθημα πιστοποίησης των ικανοτήτων τους με πηγές, live 
σεμινάρια, υπερσυνδέσεις σε βάσεις δεδομένων, ανακαλύπτοντας μόνοι τους τις ελλείψεις 
τους (self-access) και χωρίς να χρειαστεί να φύγουν από τη θέση εργασίας τους (Ford Motor 
Company, 2002).

Έχουν, επίσης, μειωθεί σημαντικά τα έξοδα για τη δημιουργία και ενημέρωση του 
εκπαιδευτικού περιεχομένου, αφού δε χρειάζεται το κάθε τμήμα αυτόνομα να δημιουργεί 
το δικό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, για τους πωλητές της Ford το δίκτυο αποτελεί μια ιδανική λύση για 
εκπαίδευση στην εργασία, ικανοποίηση και παροχή καλύτερων υπηρεσιών.

Το 1995 πρωτοεγκαταστήθηκε το δίκτυο της ONE TOUCH στις μισές τοποθεσίες από αυτές 
που απαιτούνταν (περίπου 2.000). Παρόλα αυτά η αποδοχή ήταν τόσο μεγάλη, που 
μπόρεσαν να καταρτιστούν οι διπλάσιοι πωλητές από αυτούς που είχαν εκπαιδευτεί τον 
προηγούμενο χρόνο (περίπου 18.000 άτομα). Το 1996 είχαν εκπαιδευτεί οι δεκαπλάσιοι 
υπάλληλοι, σε σχέση με τα δυο προηγούμενα χρόνια. Το αποκορύφωμα ήταν το 1997, κατά 
το οποίο εκπαιδεύτηκαν περίπου τα 2/3 όλων των πωλητών της εταιρίας. Περίπου 5.000 
πωλητές και 76.000 συνολικό προσωπικό που σχετίζεται με τις πωλήσεις λάμβαναν για το 
2001 την interactive εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

Το δίκτυο ήταν τόσο αποτελεσματικό, που η Ford με την ONE TOUCH το επεκτείνουν και 
σε Ευρώπη, Αυστραλία και Καναδά.

Η Ford έχει βραβευθεί για τη δραστηριότητά της από την ASTD για το 2002 στον τομέα 
"Outstanding Workplace Learning and Performance Programs" και "Electronic Learning 
Technologies", όπως επίσης και από το CIO Magazine με το "Web Business 50 Award" για 
το portal της.

6.1.1.2.Mercedes-Benz 

Η πρόκληση

Η Mercedes-Benz (http:/ / www.mercedes-benz.com/com/e/), γνωστή
αυτοκινητοβιομηχανία, έχει τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε αυτοκίνητα πολυτελείας και ένα 
πολύ μεγάλο αφοσιωμένο κομμάτι της αγοράς. Εκτός αυτού, τα συστήματά της διαρκώς 
βελτιώνονται και ανανεώνονται και θεωρούνται από τα πιο εκλεπτυσμένα στον κόσμο. 
Απασχολεί 1.200 άτομα στα κεντρικά της στις ΗΠΑ και άλλους 16.000 πωλητές σε 313 μέρη 
σε όλο τον κόσμο.

Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες της, που 
διασφαλίζεται από τη συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων της στα νέα δεδομένα που 
προκύπτουν. Αυτό, λόγω της φύσεως του αντικειμένου, αφορά άμεσα και το τεχνικό 
προσωπικό.

Το Τεχνικό Τμήμα της εταιρίας εδρεύει στο New Jersey και διαθέτει τέσσερα μεγάλα 
εκπαιδευτικά κέντρα σε άλλες περιοχές. Η αρμοδιότητά του είναι η εκπαίδευση των 
τεχνικών στα μοντέλα της Mercedes, στη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση 
εξαρτημάτων, σε διαδικασίες συντήρησης και επισκευής, τόσο σε επιβατικά όσο και σε 
μικρά φορτηγά.
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Μέχρι πρόσφατα η εκπαίδευση γινόταν στα εκπαιδευτικά κέντρα με βιντεοκασέτες και 
εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Η δημιουργία τους και διανομή τους στα επιμέρους κέντρα 
πώλησης ήταν μακρόχρονη και επίπονη και η διοίκηση δεν μπορούσε να διασφαλίσει ότι οι 
παλαιότερες εκδόσεις θα αντικαθίσταντο από νεότερες. Επιπρόσθετα, δημιουργούνταν 
προβλήματα χωρητικότητας κάθε φορά που πραγματοποιούνταν εκπαιδευτικά σεμινάρια 
στα κέντρα.

Έτσι, ήταν απαραίτητη μια λύση που θα μείωνε το κόστος διανομής του υλικού και τους 
χρόνους απουσίας των τεχνικών από τη δουλειά τους και, παράλληλα, θα έδινε 
δυνατότητες πιστοποίησης για την αποκτηθείσα γνώση και υποστήριξη κάθε στιγμή. Τέλος, 
η προτεινόμενη εφαρμογή θα μπορούσε με παραστατικό και ευχάριστο τρόπο, να διδάξει 
τους εργαζόμενους την ιστορία της εταιρίας και των προϊόντων της.

Η λύση

Η λύση ήρθε με τα streaming media. Η εταιρία ήταν ανάμεσα σε προϊόντα της 
RealNetworks και της Microsoft, αλλά, όπως αποδείχθηκε, η δεύτερη εταιρία κρίθηκε πιο 
αποτελεσματική.

Στην εταιρία προϋπήρχε ήδη ένα Windows-based δίκτυο, το οποίο με τη βοήθεια του 
Internet και την προσθήκη των Microsoft Windows Media εμπλουτίστηκε με e-leaming 
προγράμματα και πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώσεις (Microsoft). Στην προσπάθεια 
συμμετείχαν και οι εταιρίες Digital Think και Centra.

Εγκαταστήθηκαν Microsoft Windows 2000 Server και υπηρεσίες Windows Media για τη 
μεταφορά on-demand διαδραστικού περιεχομένου, τόσο σε σημεία πωλήσεως σε όλο τον 
κόσμο όσο και στα σπίτια των τεχνικών με dial-up και broadband συστήματα.

Η διδασκαλία στις αίθουσες, βέβαια, δε σταμάτησε να εφαρμόζεται.

Εξίσου σημαντική είναι η ύπαρξη του DaimlerChrysler Corporate University Online (DCU- 
Online), ομίλου στον οποίο ανήκει η Mercedes (http://www.daimlerchrysler.com/dccom). 
Είναι μια προσπάθεια της εταιρίας να συνδυάσει προσφορά e-learning υλικού και μιας 
πλατφόρμας για παρουσιάσεις και επικοινωνία. Δίνονται δυνατότητες για on-line εγγραφές 
σε μαθήματα, διαμοιρασμό κοινών δεδομένων, ολοκλήρωση διαδραστικών εκπαιδευτικών 
ενοτήτων, chat και συμμετοχή σε fora/communities, γλωσσάρια, ανατροφοδότηση, 
συνεργατική μάθηση μέσω του intranet κα (Malik, R, 2002).

Το αποτέλεσμα

Το θετικό είναι ότι έχουν μειωθεί κατά τον τρόπο αυτό τα έξοδα εκπαίδευσης, μετακινήσεων 
και οι χαμένες ώρες λόγω απουσίας από το χώρο εργασίας.

Οι τεχνικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επίκαιρο υλικό και με ρεαλιστικό τρόπο να 
βλέπουν ό,τι τους χρειάζεται ανά πάσα στιγμή.

Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε και μια βιβλιοθήκη για όλα τα αυτοκίνητα και τις τεχνικές 
συντήρησης σε αρχεία Windows Media.

Η DaimlerChrysler έχει βραβευθεί για το καλύτερο intranet e-leaming στο Troy Chamber of 
Commerce Techno Expo κατά το πρόγραμμα Expert and eWards 2003.

6.1.1.3.Toyota 

Η πρόκληση

H Toyota (http://www.tovota.com/index3.html) απασχολεί περίπου 35.000 υπαλλήλους 
και θεωρείται η τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο. Σημαντικό στοιχείο
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στη στρατηγική της εταιρίας είναι η διαρκής βελτίωση σε ό,τι κάνει, στην ποιότητα και την 
ασφάλεια της εργασίας και στην παραγωγή της.

Λειτουργεί από το 1986 και η αξία της σήμερα υπολογίζεται στα 99 εκατομμύρια δολάρια. 
Για το 2002 και το 2003 παρήγαγε αντίστοιχα 1,2 και 1,45 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε 25 
διαφορετικές χώρες.

Η εταιρία διατηρεί από το 1998 δικό της πανεπιστήμιο για τους υπαλλήλους της, το 
University of Toyota. Σε μια έκταση 15.000 τ.μ. η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα με instructor- 
led μαθήματα, παρουσιάσεις, χρήση οπτικοακουστικών μέσων κα σε ομάδες, συνήθως, των 
15 ατόμων (Autobodynews).

Η λύση

Η Toyota, για το παράρτημα της στον Καναδά, ανακάλυψε πως το HP Virtual Classroom 
είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την εκπαίδευση των πωλητών της (HR, 2003). Το εργαλείο 
επιλέχθηκε, γιατί κρίθηκε από τη διοίκηση εύκολο στη χρήση του και φιλικό για το 
συμμετέχοντα.

Αρχικά, προσελήφθησαν εξωτερικοί σύμβουλοι, για να λειτουργούν ως συντονιστές κατά τη 
διεξαγωγή συνεδριών, όμως σιγά σιγά ανέλαβαν τα ηνία οι ίδιοι οι εκπαιδευτές της 
TOYOTA.

Το εργαλείο παρέχει ένα περιβάλλον για διαδραστικές και αποτελεσματικές on-line 
συνεδρίες και διδασκαλίες μαθημάτων μέσω του browser, χωρίς την ανάγκη για 
μετακίνηση του εκπαιδευόμενου. Μπορούν να πραγματοποιηθούν παρακολουθήσεις 
μαθημάτων, meetings, παρουσιάσεις προϊόντων με χρήση PowerPoint, συνεργατική 
μάθηση σε γεωγραφικά διεσπαρμένους υπαλλήλους.

Η χρήση του εργαλείου πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά και τα γαλλικά, ενώ σημαντικά 
κρίθηκαν τα quiz για την αξιολόγηση της μάθησης. Χρησιμοποιήθηκαν και τα επιπρόσθετα 
στοιχεία του προγράμματος, όπως το polling, για την επιλογή καλύτερων λύσεων, η 
καταγραφή των virtual συνεδριών, για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν.

Παράλληλα με αυτά η διοίκηση αποφάσισε να βρει έναν τρόπο να εμπλουτίσει με e- 
leaming εφαρμογές το πανεπιστήμιο της εταιρίας, για να δώσει δυνατότητες στους πωλητές 
να έχουν απεριόριστη πρόσβαοη σε υλικό, να υποστηρίξει την εξατομικευμένη μάθηση 
(self-paced) αλλά και την εκπαίδευση στο σπίτι ή σε κίνηση (mobile).

Για την εύρεση λύσης επιλέχθηκε η Element Κ, η οποία και υλοποίησε μια e-leaming 
εφαρμογή για blended learning. Προσφέρθηκαν 400 μαθήματα σε θεματολογία από IT 
γνώσεις, web design, πρόσβαση σε τρέχουσα βιβλιογραφία κα. Τα μαθήματα της Element Κ 
θεωρούνται προαπαιτούμενα πια (prerequisites) για οποιαδήποτε παρακολούθηση σε 
αίθουσες (Element Κ).

Το αποτέλεσμα

To HP Virtual Classroom ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης για ενσωμάτωση 
της computer-based τεχνολογίας στις πωλήσεις. Με τη χρήση του οι πωλητές μπορούν να 
ελαχιστοποιήσουν το χάσιμο παραγωγικού χρόνου και τα έξοδα μετακινήσεων. Το σύστημα 
αποδείχθηκε τόσο ελκυστικό και αποδοτικό, που χρειάστηκε να δημιουργηθεί σύστημα on
line κρατήσεων για συνεδρίες, για να μην υπερφορτωθεί το δίκτυο.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η διαχείριση της εκπαίδευσης γίνεται κεντρικά, με 
μεταφορά του ίδιου περιεχομένου σε παγκόσμια κλίμακα. Ακόμη και όσοι εξακολουθούν 
να παρακολουθούν τις παραδοσιακές διδασκαλίες στο Toyota University υποχρεούνται να 
έχουν συμμετέχει σε κάποια συνεδρία στο εκπαιδευτικό σύστημα.
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Από την άλλη, το University of Toyota παρέχει τα μαθήματα σε 4.500 εγγεγραμμένους 
εκπαιδευόμενους, με συνεχώς αυξανόμενα νούμερα εγγραφών.

Η TOYOTA υπολόγισε πως εξοικονόμησε σε ένα χρόνο 7,5 εκατομμύρια δολάρια. Μόλις 
μέσα στις δυο πρώτες εβδομάδες έγινε πλήρης οικονομική εκμετάλλευση του προϊόντος 
(απόσβεση αρχικού κόστους). Η εταιρία για κάθε πωλητή αποταμιεύει 30.000 καναδέζικα 
δολάρια και 7 εκατομμύρια για όλο το εθνικό δίκτυο. Δεδομένου ότι για λειτουργία του 
συστήματος για ένα χρόνο απαιτούνται 20.000 δολάρια, η ROI είναι 350 φορές το ετήσιο 
κόστος.

Η εταιρία έχει βραβευθεί από την ASTD για το 2002 με το "Excellence in Practice Award" 
στον τομέα "Outstanding Workplace Learning and Performance Programs" και 
"Workplace Learning and Development". Κατέχει επίσης το "Silver Award- Excellence in e- 
leaming " από την Brandon-Hall για το 2002.

Λοιπές εφαρμογές κλάδου αυτοκινητοβιομηχανίας:

BWM Group, Honda, DaimlerChrysler, Mazda, Peugeot, Opel, Volkswagen, General 
Motors, Jaguar, Audi, Volvo, Mighty Motors.

6.1.2.ΚΛΑΔΟΣ ΑεΡΟΠΛΟΪΑΣ

6.1.2.1.Boeing 

Η πρόκληση

Για τη γνωστή αεροπορική εταιρία Boeing (http://www.boeine.com/flash.html) είναι 
πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι πελάτες πως τα αεροπλάνα που κατασκευάζονται 
πληρούν όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας. Η εταιρία, φυσικά, πρέπει να το 
διασφαλίσει αυτό τόσο για όσα εκτελούν πτήσεις εδώ και χρόνια όσο και για όλα τα 
καινούργια σκάφη που κατασκευάζει, που θα πλησιάζουν τις 16.000 τα επόμενα 20 χρόνια 
(Allen Communication^).

Για μεγάλο χρονικό διάστημα η στρατηγική της εταιρίας ήταν να δημιουργεί το 
εκπαιδευτικό της υλικό εντός της επιχείρησης. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια 
συνεργάζεται με εταιρίες παροχής εκπαιδευτικών λύσεων και ενσωματώνει τα εργαλεία στη 
στρατηγική της.

Η λύση

Η εταιρία χρησιμοποιεί το CBT ήδη από τη δεκαετία του 1980. Το 1994 ξεκίνησε μια μεγάλη 
προσπάθεια εκπαίδευσης των υπαλλήλων στα αεροπλάνα τύπου 777 στο κέντρο 
εκπαίδευσης του Seattle. Η εκπαίδευση περιελάμβανε τη χρήση ενός εγχειριδίου 4.000 
σελίδων, 30-40 ώρες εξάσκησης σε CBT (με animations, προβολές κτλ) και 6-7 συνεδρίες σε 
προσομοιωτή (simulator).

Από το 1996 η Boeing υιοθέτησε το Designer's Edge της Allen Communication. Για την 
εταιρία το εργαλείο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της, στην απαιτούμενη ποιότητα, αλλά 
και στα αναμενόμενα επιθυμητά ποσοστά παραγωγής.
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Το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία προγραμμάτων συντήρησης και βοηθά 
πολύ στη συστηματική δημιουργία τους μέσω των βοηθητικών οθονών, των διαδοχικών 
βημάτων με τα οποία δημιουργεί την εφαρμογή, την ομαδοποίηση των πληροφοριών κτλ.

Η εταιρία διατηρεί, παράλληλα, ένα μεγάλο δίκτυο για την εκπαίδευση του προσωπικού 
της, το Boeing Education Network (http:// lead.web.boeing.com/ben/ben.html) και τα 
Boeing Learning Centers (http://learningcenter.web.boeing.com/lcts.htm) (οι σύνδεσμοι 
είναι εσωτερικοί και τρέχουν μόνο μέσω του δικτύου της εταιρίας).

Το νομικό τμήμα της εταιρίας έχει δημιουργήσει και το Boeing eLegal Education Network 
για την παροχή άμεσων και έγκυρων γνώσεων και πηγών γύρω από νομικά θέματα, που 
μπορεί να αφορούν συναλλαγές, κυβερνητικά συμβόλαια, επαγγελματικούς κινδύνους και 
ρίσκα, ανταγωνισμό. Υπάρχουν 25 μαθήματα που συνοδεύονται συνήθως από FAQs, όπως 
και χρήσιμους συνδέσμους σε σχετική βιβλιογραφία καθώς και κανονισμούς της ίδιας της 
εταιρίας (Boeing, 2002).

Το 2002 η Boeing συνεργάστηκε με την OutStart Inc. για την προμήθεια λογισμικού που θα 
χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση των χρηστών μιας νέας γενιάς στρατιωτικών ελικοπτέρων 
(Comanche). Τα ελικόπτερα αυτά απαιτούν διαφορετικού είδους συντήρηση από τα 
παλαιότερα, καθώς είναι πλήρως ψηφιακά. Τα κεντρικά κομπιούτερ του κάθε ελικόπτερου 
είναι συνδεδεμένα με διαγνωστικά εργαλεία, που βοηθούν τους τεχνικούς να βρίσκουν και 
να διορθώνουν το πρόβλημα. Η διόρθωση όμως γίνεται με διαδραστικό τρόπο. Η 
εκπαίδευση για αυτού του είδους τη συντήρηση επιτελείται μέσω Internet/intranet ή CD 
(Watt, C.E, 2002).

Καινοτομία για το χώρο είναι και η συνεργασία του Boeing Leadership Center με την 
εταιρία substanz:, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των διαδραστικών ψηφιακών 
ταινιών (hyperstories). Η επιχείρηση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα hyperstories για το 
soft-skills training και για τη διδασκαλία των managers σε θέματα ασφάλειας, υγείας, 
ζητήματα της επιχείρησης κα.

Το λογισμικό αυτό είναι μικρού μήκους πολυμεσικές μη-γραμμικές ταινίες, που εξιστορούν 
μια μικρή ιστορία, έχουν ηθοποιούς και πλοκή. Λειτουργούν όπως τα hyperlinks, αλλά αντί 
να γίνεται μεταφορά σε μια άλλη σελίδα, ο χρήστης μεταφέρεται σε ένα άλλο κομμάτι της 
ιστορίας, όπως αυτός το επέλεξε (Clothier, 2003).

Η πρώτη hyperstory ονομαζόταν "Transition to Management 1" και δινόταν στους 
manager σε CD, format που επιλέχθηκε, καθώς η εταιρία φοβόταν μήπως από την 
υπερβολική χρήση του υπερφορτωνόταν το δίκτυο.

Τέλος, υπάρχουν και συνεργασίες για εκπαίδευση με προσομοιώσεις και πολυμέσα για τους 
πιλότους της εταιρίας, όπως αυτή με την Advanced Interactive Systems. Η συγκεκριμένη 
εφαρμογή εκπαιδεύει τους πιλότους, στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται κατά την ύπαρξη 
όπλων στο αεροπλάνο, αλλά και τους φροντιστές, στο να αναγνωρίζουν και να αμύνονται 
στην περίπτωση ύπαρξης ύποπτων επιβατών. Η εφαρμογή γίνεται με προσομοιώσεις με 
χρήση MPEG-2 video (Bacheldor, Β., 2002).

Έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλου είδους μικρές πολυμεσικές ταινίες (vignettes) για την 
εκπαίδευση των εργαζόμενων, που ασχολούνται με την προμήθεια των αεροσκαφών και το 
σύστημα προμηθειών (Vignettestraining).

Το αποτέλεσμα

Η εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το hyperstory για άλλα 3 χρόνια, καθώς οι 
αντιδράσεις ήταν πολύ θετικές. Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά και
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διαδρασηκά στη διαδικασία μάθησης και βιώνουν εμπειρικά κάποια γεγονότα. Έχουν, 
δηλαδή, τον έλεγχο της δικής τους μάθησης. Το θετικό είναι ότι βλέποντας την ίδια ιστορία 
από διαφορετικές πλευρές δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις και έτσι, στις 
περιπτώσεις κοινής θέασης, ξεκινά ένας εποικοδομητικός διάλογος γύρω από ζητήματα που 
μπορούν να εφαρμοστούν και στην καθημερινότητα. Με άλλα λόγια, κάθε φορά που τρέχει 
η εφαρμογή αποκαλύπτονται διαφορετικές πτυχές της.

Η Boeing έχει βραβευθεί από το CUNA Center με το Professional Development Training 
Award για το 2002 στον τομέα "Leading Edge University" και με το Award for Excellence 
in Workplace Literacy για την ίδια χρονιά.

Η γερμανική αεροπορική εταιρία Lufthansa (http://cms.lufthansa.com/pre/de/en/ 
homepage Noframes/0,4449,0-0-605242,00.html) εκπαιδεύει τους πιλότους της μέσω της 
θυγατρικής της Lufthansa Flight Training (LFT) σε θέματα προσομοίωσης πτήσεων, 
εκτάκτων αναγκών, e-leaming κα.

Η εταιρία αυτή επιζητούσε έναν τρόπο να μειώσει τον όγκο των χαρτιών που 
χρησιμοποιούν οι πιλότοι κατά τη διάρκεια της πτήσης στο πιλοτήριο (Novell).

Η Lufthansa Flight Training μαζί με την αεροπορική εταιρία LTU International Airways 
(http: //www.ltu.de/index.html) δημιούργησαν το SkyBook, το οποίο είναι ένα laptop με 
ενσωματωμένα σε ηλεκτρονική μορφή εγχειρίδια πτήσεων, δεδομένων για την πτήση και 
πρακτικών ασκήσεων για CBT.

Για την υλοποίηση της εφαρμογής η LFT συνεργάστηκε με την Τ&Α Systeme GmbH, 
συνεργάτη της εταιρίας Novell στη Γερμανία.

Για τη δημιουργία- η οποία είχε διάρκεια τριών μηνών- χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία, όπως 
το Novell NetWare (για τη δημιουργία της πλατφόρμας), το Novell ZENworks (για τη 
δημιουργία και διανομή του περιεχομένου), το Novell eDirectory (για την ασφάλεια), τα 
Novell NetWare 6 και Novell Cluster Services (για την τεχνική υποστήριξη).

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε έναν κεντρικό server και διανέμονται στα αεροδρόμια, στα 
οποία οι πιλότοι μπορούν να κάνουν ενημέρωση (update) στα laptops τους για τις 
τελευταίες εξελίξεις.

Τα στοιχεία παρακολουθούνται από τους κεντρικούς servers, λόγω της ύπαρξης 1D κατά 
laptop, ενώ το περιεχόμενο μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των πιλότων ή 
ομάδων από αυτούς.

Ακόμη, η Lufthansa προσφέρει στους εργαζομένους της το Lufthansa School of Business 
(http://www,lhsb.de/) στο οποίο χρησιμοποιείται το e-learning για εξατομικευμένη 
εκπαίδευση, εκπαίδευση από το σπίτι ή κινητή εκπαίδευση με χρήση των τελευταίων 
τεχνολογιών.

Υλοποιεί την πλατφόρμα LeamWay, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί το 
εκπαιδευτικό υλικό από τη δική του προσωπική σελίδα. Μπορεί, επίσης, μόνος του ή με 
άλλους χρήστες να ολοκληρώνει διάφορες δραστηριότητες με CBT ή WBT.

6.1.2.2.Lufthansa Lufthansa
Η πρόκληση

Η λύση
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Οι δραστηριότητες αφορούν προϊόντα της Lufthansa, δεξιότητες IT ακόμη και θέματα 
γεωγραφίας. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέοω e-mail, chat rooms ή συνεδριών. Υπάρχει 
γλωσσάρι, βάση δεδομένων, FAQs, ασπροπίνακας, ασκήσεις αξιολόγησης (Malik, Ρ., 2002).

Το αποτέλεσμα

Με το SkyBook υλοποιείται στην πράξη η "κινητή" (mobile) εκπαίδευση. Μετατρέποντας τα 
εγχειρίδια πτήσης σε on-line μορφή, σαφώς και δίνεται η δυνατότητα στους πιλότους να 
έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες κάθε στιγμή και να μη χρειάζεται να 
καταναλώνουν πολύ χρόνο στην προετοιμασία κάθε πτήσης.

Εξάλλου, δε χρειάζεται να εκπαιδεύονται οι πιλότοι μόνο σε συγκεκριμένα μέρη, ενώ οι 
πληροφορίες μπορούν να ανανεώνονται και να ενημερώνονται κάθε στιγμή. Ενώ για την 
ενημέρωση των γραπτών εγχειριδίων χρειαζόταν δυο εβδομάδες μέχρι την τελική διανομή 
του κειμένου, τώρα η ενημέρωση είναι άμεση. Δε χρειάζεται ακόμη να ξοδεύονται τεράστια 
ποσά από μετακινήσεις για μετεκπαιδεύσεις των πιλότων.

Με τον τρόπο αυτό η Lufthansa εξοικονομεί 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο, καθώς έχει 
μειωθεί κατά 90% η ποσότητα του χαρτιού που χρησιμοποιείται- περίπου 3 εκατομμύρια 
σελίδες ετησίως.

Η Lufthansa έχει βραβευθεί για τη συνεισφορά της στην εκπαίδευση των υπαλλήλων της με 
το Xchange 2000 European Excellence Award για το Lufthansa School of Business, όπως 
και το 2001 με το German HR Award - Excellence in HR Management.

6.1.2.3.American Airlines 

Η πρόκληση

AmericanAirlines

H American Airlines (http://www.aa.com/) είναι η γνωστή αμερικάνικη εταιρία που 
απασχολεί περίπου 117.000 υπαλλήλους. Με στόλο 1.100 αεροσκαφών εξυπηρετεί 250 πόλεις 
σε 41 χώρες, εκτελώντας περίπου 4.400 πτήσεις ημερησίως (IBM). Από το σύνολο των 
υπαλλήλων της η εταιρία υποχρεούται τους να εκπαιδεύει τους 24.000 φροντιστές της στους 
κανόνες ασφαλείας κάθε 12-13 μήνες, σύμφωνα με την FAA (Federal Aviation 
Administration- Υπηρεσία υπεύθυνη για την ασφάλεια στις πτήσεις) (Lotusadvisor).

Η ΑΑ επιθυμούσε την υλοποίηση μιας e-learning λύσης για το συγκεκριμένο ετήσιο 
εκπαιδευτικό της πρόγραμμα. Το ζητούμενο ήταν να μετατραπεί το παραδοσιακό σύστημά 
της σε ηλεκτρονική on-line μορφή. Μέσα στις απαιτήσεις της διοίκησης ήταν καταρχήν να 
υπάρχει επίσημη πιστοποίηση μετά το πέρας της εκπαίδευσης. Το σύστημα που θα 
δημιουργούνταν έπρεπε, παράλληλα, να μπορεί να ενημερώνεται γρήγορα, διαρκώς και με 
απόλυτη διασφάλιση του απόρρητου των στοιχείων με τις τελευταίες αλλαγές στους 
κανόνες ασφαλείας. Τέλος, θεμιτό ήταν να αποφύγει η εταιρία το χάσιμο πολύτιμου χρόνου 
και κόστους από την υλοποίηση δικού της προγράμματος.

Η λύση

Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκε το LearningSpace της IBM , μέσω του 
οποίου έγινε εφικτή η μεταφορά του εκπαιδευτικού υλικού από text-based (παραδοσιακά 
βιβλία και εγχειρίδια) σε ηλεκτρονική διαδραστική μορφή.

Το σύστημα που υλοποιήθηκε κρίθηκε εξαιρετικά εύχρηστο, αφού από οποιοδήποτε σημείο 
μπορούσε ο χρήστης να συνδεθεί σε ένα κεντρικό portal και να ολοκληρώσει τα μαθήματα. 
Τα μαθήματα ήταν διάρκειας 4-7 λεπτών το καθένα, πλούσια σε πολυμεσικά στοιχεία 
(γραφικά, κείμενο, animation σε Flash), ενώ υπήρχαν και quiz αξιολόγησης.
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Δημιοοργήθηκε, επίσης, μια κεντρική βάση δεδομένων, στην οποία καταγράφονταν οι 
δραστηριότητες του κάθε χρήστη.

Το αποτέλεσμα

Η American Airlines κατόρθωσε με τον τρόπο αυτό την άμεση, οικονομική και 
αποτελεσματική εκπαίδευση των φροντιστών της. Πιο συγκεκριμένα, η διάρκεια της 
ενημέρωσης και δημοσιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τους νέους κανόνες 
ασφαλείας μειώθηκε από 3 μήνες σε 2 μόλις εβδομάδες, ενώ το κόστος παραγωγής και 
διανομής του υλικού ελαττώθηκε κατά 60%.

Η ASTD έχει βραβεύσει την American Airlines για το 2001 με το Excellence In Practice 
Award στους τομείς "Outstanding Workplace Learning and Performance Programs" και 
"Employee Orientation Program- Organizational Learning".

Λοιπές εφαρμογές κλάδου αεροπορίας:

United Airlines, GKN Westland Helicopters Ltd, FlightSafety, Rockwell Collins Aviation 
Services, Continental Airlines, Alaska Airlines, Continental Airlines, Air Canada, National 
Air Traffic Services, Royal Air Force, Northwest Airlines, British Airways κα.

6.1.3.ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ/ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

6.1.3.1.IBM 

Η πρόκληση

Η IBM (http://www.ibm.com/us/) είναι η πιο γνωστή εταιρία παροχής τεχνολογικών 
λύσεων σε επίπεδο software και hardware. Μέσα στις εκτενείς δραστηριότητές της ανήκει 
και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων e-leaming για επιχειρήσεις, που συνοδεύεται από 
προμήθεια με εκπαιδευτικά εργαλεία (IBM Lotus), τεχνολογική υποδομή, τεχνική 
υποστήριξη, μαθήματα κατάρτισης με παράλληλη πιστοποίηση σε δικά της καταξιωμένα 
πτυχία, παράδοση περιεχομένου με διάφορους τρόπους (on-line, self-paced, virtual 
classrooms). Κυρίως ειδικεύεται στη διδασκαλία θεμάτων σχετικά με νέες τεχνολογίες IT 
(κάτι που δεδομένα εφαρμόζει και στο δικό της προσωπικό).

Είναι μια εταιρία που αναγνωρίζει το γεγονός ότι για την επιβίωση σε έναν ανταγωνιστικό 
χώρο πρέπει οι γνώσεις διαρκώς να βελτιώνονται και να εξελίσσονται. Κλειδί, λοιπόν, για 
την επιτυχία είναι η διαρκής βελτίωση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού που 
απαρτίζει την ίδια την εταιρία.

Στην περίπτωση που ακολουθεί θα μελετηθεί το πώς η ίδια η επιχείρηση χρησιμοποίησε το 
e-leaming προς όφελος της με βάση τα δικά της εργαλεία για την εκπαίδευση των 
υπαλλήλων της (πέρα από την τεχνική εκπαίδευση).

Το ζήτημα που προέκυιμε ήταν η εκπαίδευση των manager και των ειδικών της σε ζητήματα 
που αφορούσαν τη διοίκηση και το management (IBM, 2003). Η διοίκηση επιθυμούσε την 
εκπαίδευση υπαλλήλων στη χαμηλή κλίμακα της ιεραρχίας με αρκετά χρόνια 
προϋπηρεσίας στην εταιρία (και σε διεθνή projects) και ηλικίας 27-35.

Ο στόχος ήταν να προετοιμαστούν οι ανερχόμενοι managers για τους ρόλους που πιθανόν 
αναλάβουν στο μέλλον μέσα στην εταιρία, με έμφαση στη συνεργατικότητα και το
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διαμοιρασμό των γνώσεων. Επιθυμία της εταιρίας ήταν οι γνώσεις αυτές να μπορούν να 
εφαρμοστούν και στην πράξη.

Λόγω του ότι το ωράριο του προσωπικού ήταν ήδη αρκετά επιβαρημένο, κρίθηκε 
απαραίτητο να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος απομάκρυνσής τους από την εργασία τους. 
Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο να αφομοιωθεί ομαλά το μάθημα στις απαιτήσεις της 
κάθε δουλειάς, ακόμη και τις οικογενειακές υποχρεώσεις του εργαζόμενου.

Η λύση

Η IBM το 1998 προχώρησε σε μια στρατηγική συμμαχία με το Henley Management College 
της Βρετανίας για τη παροχή ενός ηλεκτρονικού MBA προγράμματος.

To MBA πρόγραμμα ήταν διάρκειας τριών χρόνων. Ήταν προσανατολισμένο προς τον 
εκπαιδευόμενο με δραστηριότητες συνεργασίας και διαμοιρασμού γνώσεων. Αποτελούνταν 
από ασύγχρονη και σύγχρονη ηλεκτρονική επικοινωνία, σεμινάρια, διδασκαλίες κα 
(blended learning) με ή χωρίς τη βοήθεια εκπαιδευτή.

Για τη δημιουργία του εικονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκε το Lotus 
LeamingSpace της ίδιας της IBM, μέσω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι είχαν πρόσβαση στο 
περιεχόμενο, έκαναν τις εργασίες τους, συμμετείχαν σε συνεδρίες, επικοινωνούσαν 
διαδραστικά και ερχόταν σε επαφή με τον εκπαιδευτή τους (είτε τον προσωπικό εκπαιδευτή 
τους είτε τον υπεύθυνο του κάθε μαθήματος).

Η αξιολόγηση των χρηστών του συστήματος γινόταν είτε μέσα από ομαδικές εργασίες στο 
εικονικό περιβάλλον είτε με εργασίες που ολοκληρώνονταν ατομικά.

Μια άλλη πρακτική εφαρμογή είχε πραγματοποιθεί το 1991, όταν η IBM (παράρτημα της 
Μεγάλης Βρετανίας), στα πλαίσια της αναδιοργάνωσής της, αποφάσισε τις υπηρεσίες της 
εκπαίδευσης, που ως τότε παρείχε in-house, να τις μεταβιβάσει σε έναν εξωτερικό 
συνεργάτη. Η εταιρία ήδη είχε δικό της τμήμα επιμόρφωσης για τη διδασκαλία μαθημάτων 
σχετικών με τεχνολογία, marketing, ζητήματα διοίκησης κτλ. Αποφάσισε, λοιπόν, να 
μεταφέρει όλα τα δικαιώματα εκπαίδευσης στην Skillbase Ltd., η οποία ήταν συνεργάτης 
της IBM (κατείχε το 40% των μετοχών της). Μόνο η τεχνική εκπαίδευση δεν μεταφέρθηκε, 
καθώς ήταν πολύ κοντά στο αντικείμενο της ίδιας της εταιρίας.

Το αποτέλεσμα

Το πρόγραμμα του MBA παρακολούθησαν περίπου 700 άτομα σε όλη την Ευρώπη. Τα 
πλεονεκτήματα ήταν καταρχήν πολλά για την IBM, καθώς αναβαθμίστηκε κατά πολύ το 
επίπεδο των εργαζομένων της και επεκτάθηκε το γνωστικό τους πεδίο και σε άλλα 
αντικείμενα (με την παράλληλη πιστοποίηση ενός μεγάλου πανεπιστημίου).

Και οι υπάλληλοι, όμως, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αισθάνονταν πιο 
σίγουροι για τον εαυτό τους, καθώς με τις γνώσεις και την εμπειρία που είχαν αποκομίσει 
ήταν πιο αποδοτικοί στη δουλειά τους, τη σχέση τους με τους συναδέλφους και με τους 
πελάτες τους.

Η IBM, εκτός από τα διάφορα βραβεία που έχει πάρει κατά καιρούς για τις υλοποιήσεις e- 
leaming εφαρμογών για τους πελάτες της, έχει βραβευθεί και από την ASTD το 2002 με το 
Excellence in Practice Award για τα "Outstanding Workplace Learning and Performance 
Programs", "Electronic Learning Technologies", "Organizational Learning" κα.

Ζγούβα Αλεξάνδρα 162



Κεφάλαιο 6: Μελέτες περιπτώσεων

6.1.3.2. Hewlett-Packard 

Η πρόκληση

Η Hewlett-Packard (http://www.hewlettpackard.com/) είναι πολύ γνωστή εταιρία στο 
χώρο της πληροφορικής με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως σε εκτυπωτές.

Η στρατηγική της εταιρίας επιτάσσει την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, στόχος που 
για να επιτευχθεί επιβάλλει μακρόχρονη και σε βάθος εκπαίδευση των εργαζομένων της. Η 
εκπαίδευση μέχρι πρόσφατα γινόταν σε παραδοσιακές αίθουσες. Η διοίκηση όμως, 
επιζητώντας την έγκαιρη και ενημερωμένη εκπαίδευση, κάνει στροφή προς την 
ηλεκτρονική κατάρτιση του προσωπικού της (Allen Communication^).

Ήδη από το 1996 η εταιρία αντιμετώπισε ένα πρόβλημα, όταν έπρεπε να εκπαιδεύσει 
εκατοντάδες χρήστες σε διάφορες χώρες για το σύστημα διαχείρισης των παραγγελιών.

Να σημειωθεί, ότι η ίδια η εταιρία προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις για 
e-learning, όπως virtual classroom, web casting, έτοιμα LMS, web-based περιεχόμενο, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες κα, κυρίως μέσω του HP Software Solutions University (SSU) 
(http://www.managementsoftware.hp.com/training/ssu/) (Bembry, D., 2003).

Η λύση

Η ηλεκτρονική κατάρτιση αφορά την on-line μεταφορά του περιεχομένου και των 
πληροφοριών τόσο σε υπαλλήλους σε κέντρα εξυπηρέτησης πελατών όσο και σε πελάτες, 
όποτε και όπου τη χρειαστούν.

Η HP συνεργάστηκε για το λόγο αυτό με την Allen Communication για τη δημιουργία δυο 
μαθημάτων γύρω από την αρχιτεκτονική και το hardware της LaserJet τεχνολογίας.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Designer's Edge (για το σχεδίασμά των 
μαθημάτων και των εκπαιδευτικών στόχων) και το Quest Net+ (για τη διαχείριση του 
περιεχομένου).

Τα μαθήματα παρέχονται μέσα από το intranet της εταιρίας και απευθύνονται στους 
υπαλλήλους της σε όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνουν πρακτικές ασκήσεις, ανατροφοδότηση, 
επαναλήψεις, υπερσυνδέσεις και ευκολόχρηστα μενού.

Επιπλέον, η εκπαίδευση ξεκίνησε με εγχειρίδια, βιβλιογραφικό υλικό και instructor-led 
καθοδήγηση, όμως σύντομα επεκτάθηκε και σε on-line μορφή. Η HP χρησιμοποίησε το 
δικό της λογισμικό για virtual classroom και τα εργαλεία της SAP iTutor και Knowledge 
Warehouse (LaRocca, Μ., 2001).

Στο εικονικό διαδραστικό περιβάλλον που δημιουργούνταν εκπαιδεύτηκαν τόσο οι τελικοί 
χρήστες όσο και οι εκπαιδευτές (train-the-trainer). Ο εκπαιδευτής οργάνωνε την on-line 
συνεδρία και κατεύθυνε τους εκπαιδευόμενους με τη βοήθεια της σύνδεσης του Internet, 
μιας ξεχωριστής σύνδεσης για ήχο και ενός ασπροπίνακα.

Τα εργαλεία της SAP χρησιμοποιήθηκαν, για να μπορέσουν οι χρήστες να συνεχίσουν την 
εκπαίδευση και μόνοι τους και να είναι πιο σίγουροι στη χρήση του συστήματος μετά το 
πέρας της εκπαίδευσης. To iTutor συνέβαλε στη δημιουργία διαδραστικών tutorials σε ένα 
περιβάλλον προσομοίωσης για εξατομικευμένη χρήση και το Knowledge Warehouse 
παρείχε μια βάση δεδομένων για δημιουργία, τροποποίηση, διανομή, αποθήκευση και 
διαχείριση του περιεχομένου, υλοποιώντας στην ουσία τη λειτουργία "Help" για 
οποιοδήποτε στοιχείο του προγράμματος με πολυμεσική παρουσίαση.
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Τέλος, η HP, μετά την εξαγορά της Compaq, χρησιμοποίησε ένα LMS σύστημα της THINQ, 
για να μπορέσει να σογχωνεύσει τα δυο προΰπάρχοντα συστήματα των εταιριών, ώστε να 
μπορούν να επικοινωνούν σωστά (Tischelle, G., 2002).

Παρόμοια εφαρμογή υλοποίησε η HP στην Καλιφόρνια μέσω του δικού της επιχειρησιακού 
intranet. Επιλέχθηκε για την επιχειρησιακή ενδοεπικοινωνία, τη μισθοδοσία, την ιατρική 
κάλυψη των υπαλλήλων κτλ. Δημιουργήθηκε όμως και το virtual university που παρέχει 
web-based training σε συνεργασία με γνωστά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικές εταιρίες. 
Τέλος, με τη χρήση των expert systems προβλέπεται το σύστημα να μπορεί να προτείνει 
μαθήματα στους υπαλλήλους, για να βελτιώσουν την επαγγελματική τους επίδοση.

Το αποτέλεσμα

Οι εργαζόμενοι έδειξαν να απολαμβάνουν το πρόγραμμα και δήλωσαν πως ικανοποιεί 
πλήρως τις ανάγκες τους. Η αποδοχή τους ήταν τόσο μεγάλη, που πλέον οι γνώσεις που 
προσφέρουν θεωρούνται προαπαιτούμενες για οποιοδήποτε άλλο μάθημα ακολουθεί.

Το περιεχόμενο μπορεί να ενημερώνεται πολύ γρήγορα και εύκολα και μπορεί να 
μεταφράζεται σε άλλες γλώσσες εκτός της αγγλικής.

Η εταιρία έχει βραβευθεί με το ASTD Excellence in Practice Award για το 2002 στους τομείς 
"Workplace Learning and Development", "Organizational Learning", "Technical Training" 
και "Training Management".

6.1.3.3.Siemens 

Η πρόκληση
SIEMENS

H Siemens (http://www.siemens.com/index.jsp) δραστηριοποιείται στο χώρο της 
κατασκευής ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων 
και οικιακών συσκευών. Απασχολεί περισσότερους από 460.000 υπαλλήλους σε 190 χώρες. 
Οι 57.000 από αυτούς ασχολούνται με τον τομέα R&D (Research&Development).

Λόγω του αντικειμένου της, η εταιρία κρίνει απολύτως απαραίτητο να εκπαιδεύει διαρκώς 
το προσωπικό της και ιδιαίτερα τους τεχνικούς της και να τους διατηρεί μόνιμα 
ενημερωμένους στις πρόσφατες εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα.

Το παράδειγμα που ακολουθεί αφορά το τμήμα της Siemens Energy and Automation 
(SE&A) στην Georgia των ΗΠΑ, που ασχολείται με την παροχή ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσών συγκεκριμένα στο βιομηχανικό και 
κατασκευαστικό κλάδο της αγοράς. Οι στόχοι της διοίκησης ήταν να εκπαιδευτεί το 
προσωπικό που ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο και τις πωλήσεις σε όλες τις 
χώρες γρήγορα και οικονομικά, χωρίς να επηρεαστεί η παραγωγικότητα (PlaceWare, 2002).

Μια άλλη περίπτωση προέκυψε στη Siemens στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο (η οποία 
τελικά συνεργάστηκε με τη NETg) (NETg_c). Παρόμοια στρατηγική ακολούθησε 
μεμονωμένα το Siemens Information and Communication Networks Inc. (Siemens ICN), 
όταν στην εταιρία εφαρμόστηκε το SAP και κρίθηκε απαραίτητη η μαζική εκπαίδευση των 
υπαλλήλων (THINQ).

Από το ιστορικό της εταιρίας προκύπτει πως e-leaming εφαρμογές είχαν υλοποιηθεί στα 
εκπαιδευτικά κέντρα της εταιρίας από νωρίς (ήδη από το 1984). Η Siemens, όμως, 
επιθυμούσε μια ολοκληρωμένη λύση για το προσωπικό της, όπου όλοι θα μπορούσαν να 
μπαίνουν σε μια κεντρική τοποθεσία και να έχουν όχι μόνο πρόσβαση σε εκπαιδευτικό 
υλικό, αλλά να μπορούν να διαμοιράζονται και τις γνώσεις που αποκομίζουν.
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Η λύση

Η λύση (για τη βελγική Siemens) δόθηκε με τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού portal της 
εταιρίας με την ονομασία Siemens Learning Valley (http://www.sieniens.be/slv/). To 
portal υλοποιείται μέσω ενός επιχειρηματικού ενδοδικτύου και προσφέρει πληροφορίες 
σχετικές με το κάθε επαγγελματικό αντικείμενο, εγγραφές σε μαθήματα και πρόσβαση σε 
on-line εκπαιδευτικό υλικό από το κάθε desktop των εργαζόμενων.

Το περιεχόμενο είναι πλούσιο σε simulations, γραφικά, κείμενο, ασκήσεις αξιολόγησης 
(πριν και μετά την εκπαίδευση). Διαρκούν ελάχιστα λεπτά, ώστε να μπορούν να 
ενσωματωθούν αποτελεσματικά μέσα στην εργασιακή καθημερινότητα, ενώ μπορούν να 
προσαρμοστούν και στις ανάγκες ή το μαθησιακό στυλ του κάθε εργαζόμενου. Σε μερικά 
μαθήματα γίνεται συνδυασμός με instructor-led μέθοδο ή on-line καθοδήγηση (από τους 
δικούς της ειδικούς).

Στο σύνολο τους τα μαθήματα φτάνουν τα 500 και μπορεί να αφορούν εκμάθηση γλωσσών 
προγραμματισμού ή συγκεκριμένων εφαρμογών. Παρέχονται, επίσης, 368 μαθήματα με 
παρουσιάσεις, 145 μέσω virtual classrooms, 149 με WBT και 57 με CBT, που αφορούν τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρίας.

Όμως και το τμήμα Siemens Qualification and Training (SQT) της εταιρίας συνεργάστηκε με 
την Intellexis για την παροχή εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικού τόσο στους υπαλλήλους 
όσο και στους πελάτες. Τα προγράμματα παρέχονται μέσω Internet ή CD (Intellexis, 2000).

Από την άλλη πλευρά, για την εκμάθηση του SAP δημιουργήθηκε μια blended λύση που 
αποτελούνταν από παρουσιάσεις, πρακτικές δραστηριότητες και εκμάθηση μέσω virtual 
classrooms. Για τα τελευταία οργανώνονταν πολυμεσικές διαδραστικές συνεδρίες με τη 
βοήθεια του εργαλείου TrainingServer Learning Management System της THINQ.

Ένα άλλο εργαλείο, το PlaceWare, επιλέχθηκε μετά από έρευνα και σύγκριση με άλλα, γιατί 
κρίθηκε ευκολόχρηστο, διαδραστικό, οικονομικό και αξιόπιστο. Είχε φιλικό και εύκολο στη 
χρήση του περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μπορεί κάποιος να ξεκινήσει αμέσως. Για τις 
ανάγκες, μάλιστα της επιχείρησης τροποποιήθηκε η μορφή του προγράμματος, ώστε οι 
χρήστες να βλέπουν το site και το λογότυπο της Siemens.

To PlaceWare είναι ιδανικό για συνεδρίες μικρής διάρκειας από τη θέση εργασίας του 
συμμέτεχοντα. Παράλληλα, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μπορεί να χωριστεί σε μικρά 
τμήματα, ενώ υπάρχει και διαρκής υποστήριξη. Τα μαθήματα αποτελούνταν από web- 
based tutorials και instructor-led διδασκαλίες.

Το ανάλογο PlaceWare Conference Center παρέχει δυο διαφορετικά εικονικά 
περιβάλλοντα, ένα για live διαδραστικές δραστηριότητες σε μεγάλο κοινό και ένα για on
line συνεργατικά meetings. Εμπεριέχει firewall για μεγαλύτερη ασφάλεια και μπορεί να 
υποστηρίξει μέχρι 2.500 ταυτόχρονες συνδέσεις. Για τον προγραμματισμό συνεδριών και 
συναντήσεων δε χρειάζεται κεντρική διαχείριση και, ως εξοπλισμό, χρειάζεται μόνο ένα 
τηλέφωνο, μια σύνδεση Internet και ένα browser.

Για την ολοκλήρωση της όλης προσπάθειας συμμετείχαν και προϊόντα της Centra.

Το αποτέλεσμα

Περισσότεροι από 6.000 υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στο Siemens Learning Valley, στο 
οποίο παρέχονται δυνατότητες και blended διδασκαλίας. Για την εκμάθηση δε του SAP με 
ηλεκτρονικό τρόπο εκπαιδεύτηκαν 1.500 άτομα μέσα σε ένα μήνα, μειώνοντας σημαντικά 
τα έξοδα της εταιρίας.
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Για το 2001 το 30% της εκπαίδευσης στη Siemens έγινε με ηλεκτρονικό τρόπο, ποσοστό που 
έφτασε το 40% για το 2002. Από την αρχική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος 
(το 2000) περίπου 4.000 συμμετέχοντες πήραν μέρος σε διαδικτυακές συνεδρίες σε 20 
διαφορετικές χώρες.

Η Siemens έχει βραβευθεί στο IT-Training Congress 2001, όπως και το 2003 με το 
Macromedia MAX-Award.

6.1.3.4.ΑΤ&Τ

Η πρόκληση

Η AT&T Corporation (http://www.att.com/) είναι από τις μεγαλύτερες και πιο 
αναγνωρισμένες επιχειρήσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Απασχολεί 151.000 άτομα 
και εξυπηρετεί καθημερινά 80 εκατομμύρια πελάτες.

Η διοίκηση αναγνωρίζει πως, για να μπορέσει να διατηρηθεί η πρωτιά της σε ένα 
περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει, πρέπει να εκπαιδεύει και να ενημερώνει διαρκώς το 
προσωπικό της.

Η σκέψη της ηλεκτρονικής κατάρτισης, πάντως, είχε ξεκινήσει ήδη από το 1992, όταν 
προέκυψε η ανάγκη να εκπαιδευτεί το τεχνικό της προσωπικό, το οποίο είναι γεωγραφικά 
διεσπαρμένο, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Η λύση

Η πρώτη προσπάθεια έγινε με ένα πιλοτικό broadcasting πρόγραμμα με two-way video, 
για την υλοποίηση του οποίου έπρεπε να σταλεί ο κατάλληλος εξοπλισμός (PC, κάμερα κτλ) 
σε κάθε τοποθεσία. Αν και τα οφέλη ήταν αρκετά, παρόλα αυτά η όλη λειτουργία του 
συστήματος κρίθηκε πολύπλοκη, χωρίς την απαιτούμενη διαδραστικότητα.

Αργότερα υλοποιήθηκε το Interactive Video Broadcast Network (IVBN) ως κομμάτι του 
τμήματος Network Operations and Engineering Training (NOET). Για την υλοποίηση η 
AT&T συνεργάστηκε με την ONE TOUCH (ONE TOUCH_a, 2001).

Με το πρόγραμμά της Presentation Server δόθηκε η δυνατότητα ένας εκπαιδευτής να κάνει 
live broadcasting σε πολλούς συμμετέχοντες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν μέσω ενός interactive 
touchpad και ενός μικροφώνου. Εμπεριέχονταν και δραστηριότητες αξιολόγησης με quiz 
και ερωτήσεις, που μπορούσαν να παρουσιάζονται άμεσα στους εκπαιδευόμενους. Για τις 
αποκτηθείσες γνώσεις παρέχονταν και πιστοποιήσεις, ενώ όλα τα δεδομένα αποθηκεύονταν 
στις βάσεις της εταιρίας.

Το 1993 η AT&T αγόρασε το KnowledgeSite της ONE TOUCH για τη μεταφορά του e- 
leaming περιεχομένου, το οποίο εφαρμόστηκε δοκιμαστικά σε 20 περιοχές και σήμερα 
φτάνει σε 285.

Μια άλλη λύση δόθηκε από την AT&T Broadband, η οποία συνεργάστηκε με την 
Generation21 Learning Systems για τη χρήση του εργαλείου Generation21 Enterprise για 
την εκπαίδευση 1.500 υπαλλήλων. Το εργαλείο έχει ως χαρακτηριστικό τη δημιουργία και 
χρήση δυναμικού περιεχομένου (Dynamic Learning Objects) και αποτελείται από 9 
τμήματα (modules) (είχε δημιουργηθεί αρχικά για την εκπαίδευση του προσωπικού στο 
Ακρωτήριο Κανάβεραλ) (Generation21, 2000).

Τα web-based simulations που δημιουργεί το εργαλείο διαρκούν περίπου 5 λεπτά. 
Μάλιστα, υπάρχουν έτοιμα πρότυπα στα οποία απλά προστίθεται περιεχόμενο. Αυτό δίνει
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τη δυνατότητα για γρήγορη δημιουργία ενός νέου μαθήματος. Οι προσομοιώσεις 
χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση σε νέο λογισμικό, στις πωλήσεις και στη διοίκηση.

Να σημειωθεί ότι μόλις το 2001 Η AT&T άρχισε να δημιουργεί τα δικά της simulation 
προγράμματα, αλλά ως τότε χρησιμοποιούσε το Macromedia Flash.

Για τους υπαλλήλους που δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε δίκτυα με μεγάλες ταχύτητες, η 
AT&T διαθέτει εναλλακτικές, όπως TV-news-style "talking heads" ή εικόνα και κείμενο αντί 
για video (Hoffman, Τ., 2003).

Το αποτέλεσμα

Η υλοποίηση του δικτύου IVBN κρίθηκε επιτυχής. Αυτό φάνηκε από την αύξηση στο 
μέγεθος και τη χρήση του δικτύου. Μέσα στο 2000 προστέθηκαν επιπλέον 10 καινούργιες 
τοποθεσίες KnowledgeSite.

Γενικά, η εταιρία δηλώνει πλήρως ικανοποιημένη από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που 
προσφέρει στους υπαλλήλους της.

Για τις εκπαιδευτικές της υπηρεσίες κέρδισε το Fortune Magazine Award.

Λοιπές εφαρμογές κλάδου τεχνολογιών/ τηλεπικοινωνιών:

Ericsson, Industrial Telecom, Nokia, Belgacom SA, U.S. Cellular, Cingular Wireless, Cable 
& Wireless, Whirlpool, Unisys, Polaroid, Xerox Corporation, Acer, Tele Danmark, T-mobile, 
Telenor, Imperatives, Creo, ABB Group, Arrow Electronics, Compaq, Lucent, Microsoft 
Corporation, New Horizons Worldwide, Symantec Corporation, Symbol Technologies, 
British Computer Society, 3M, Duracell, Qwest, Sprint 
MCI WorldCom, Verizon, Convergent, 3Com, Motorola, Intermec, Adobe, Aspect 
Communications, Cisco Systems, Seagate, Siebel Systems, Sun Microsystems, BellSouth, 
Sony, BT

6.ι.4.Ενεργειακος Κλάδος

6.1.4.1 .Shell 

Η πρόκληση

Η εταιρία Shell (ή Royal Dutch/Shell Group)
(http:// www.shell.com/home/Framework?siteId=home) απασχολεί παγκοσμίως περίπου
100.000 υπαλλήλους σε 130 χώρες. Τις υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού έχει 
αναλάβει το τμήμα Shell People Services (SPS), το οποίο ιδρύθηκε το 2000 και παρέχει 
γενικά υπηρεσίες HR σε όλο τον όμιλο (Eis).

Παρά τα παγκόσμια γεγονότα που επηρεάζουν τις τιμές στα προϊόντα του κλάδου, η 
εταιρία προσπαθεί να διατηρεί τις υπηρεσίες της σταθερές. Αυτό το εξασφαλίζει με διαρκή 
εκπαίδευση του προσωπικού της (Docent, 2003).

Αν και κατά καιρούς οι εργαζόμενοι είχαν κάποια μορφή κατάρτισης κατά τμήμα, χώρα 
και με διαφορετικές μεθόδους, αποφασίστηκε κάποια στιγμή να βελτιωθεί σημαντικά και 
μαζικά ο τομέας της εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά πρόβλημα ήταν η μετατροπή τεράστιων 
ποσοτήτων ήδη υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή και η ενσωμάτωσή 
του σε ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η λύση έπρεπε να
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προσφέρει αξιολόγηση, να τρέχει στο υπάρχον πληροφορικό σύστημα και τα μαθήματά της 
να τρέχουν στα desktop των υπαλλήλων (κάτι που σήμαινε δυνατότητες downloadano 
κεντρικούς servers σε απλά PCs).

Η λύση

Σε συνεργασία, λοιπόν με το τμήμα Shell Exploration & Production (Shell E&P) 
δημιουργήθηκε το Shell Learning Centre στην Ολλανδία, που ασχολείται με την εκπαίδευση 
ολόκληρου του προσωπικού παγκοσμίως.

To Shell Learning Centre μπορεί να συγκριθεί με ένα πανεπιστήμιο μεσαίου μεγέθους που 
προσφέρει computer-based κατάρτιση και μαθήματα e-leaming. Κάθε χρόνο περίπου 3.000 
υπάλληλοι το επισκέπτονται, για να παρακολουθήσουν τα περίπου 200 πολυμεσικά και 
διαδραστικά μαθήματα που προσφέρονται.

Για την τεχνολογική αναβάθμιση η Shell επέλεξε γνωστές διεθνείς εταιρίες, αλλά 
συνεργάστηκε και με τοπικές (ολλανδικές). Το 2000 συνεργάστηκε με την Docent και με 
άλλες θυγατρικές της για την υλοποίηση του web site του Shell Open University, το οποίο 
αποτελεί και το εκπαιδευτικό portal της εταιρίας.

Η εταιρία χρησιμοποίησε προϊόντα με αλλαγές και τροποποιήσεις, ώστε να ταιριάζουν 
περισσότερο στους στόχους και το προφίλ της. Άλλαξαν πολλά στοιχεία στο interface των 
προγραμμάτων της και τις δυνατότητες πλοήγησης με χρήση κυρίως JavaScript, Microsoft 
SQL Server και Microsoft Internet Information Server (Truston).

H Shell συνεργάστηκε, επίσης, με την εταιρία x.hlp για τη μετατροπή μιας μεγάλης 
εφαρμογής (με την ονομασία Well Performance Simulator) στο προφίλ που η διοίκηση 
επιθυμούσε. Το πακέτο που πρόσφερε έδινε τη δυνατότητα σε ειδικούς της Shell να 
μετατρέψουν εύκολα από μόνοι τους το υπάρχον υλικό σε διαδραστικά simulations, χωρίς 
επιπρόσθετη βοήθεια (x.hlp).

Με τη συνεργασία της με την Webxpose δημιούργηθηκαν μαθήματα που αξιοποιούσαν τις 
δυνατότητες των browser. Κυρίως ζητήθηκε από την εταιρία η τροποποίηση της δομής της 
πλοήγησης, τα γραφικά, οι υπερσυνδέσεις και τα εισαγωγικά animations. Αυτά 
υλοποιήθηκαν και πάλι με χρήση HTML, Java, JavaScript, Macromedia Flash.

Σημαντική συνεργασία της Shell ήταν αυτή με τη NETg και το Cardean University. Με 
αυτή ουσιαστικά υλοποιείται και η παροχή υπηρεσιών e-leaming στους υπαλλήλους της 
μέσω ενός συνόλου από web sites και το εσωτερικό intranet της επιχείρησης, που 
χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς (NETg, 2002).

Τα μαθήματα μπορεί να αφορούν απόκτηση δεξιοτήτων για τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές μέχρι θέματα σχετικά με e-commerce (http://www.communis.co.uk/ 
clients/shell/current/coursecatalogue.html). H NETg παρέχει τα professional IT και 
desktop computing μαθήματα και το πανεπιστήμιο Cardean (όπως προαναφέρθηκε) 
παρέχει μαθήματα με θέματα γύρω από business, management κα, σε συνεργασία με τα 
πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται, όπως πχ το Columbia Business School και το 
London School of Economics (Unext, 2002). Τα μαθήματα προσφέρονται με ποικίλους 
τρόπους, δηλαδή on-line ή instructor-led σε ειδικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης (Shell 
Centres στο Λονδίνο/ Shell Learning Centre στο Noordwijkerhout της Ολλανδίας κτλ) ή 
στα desktop των υπαλλήλων.

Όμως και η εταιρία Docent παρέχει εκπαιδευτικές λύσεις στη Shell, που εφαρμόζονται 
απευθείας στο intranet της. Οι υπεύθυνοι στο Shell Learning Centre, μετά από έρευνα σε 
προϊόντα και προμηθευτές, επέλεξαν τη Docent, κυρίως για την ευελιξία που προσέφερε η 
Internet-based πλατφόρμα της. Τα μαθήματα είναι self-paced, το περιβάλλον διαδραστικά.
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οι εγγραφές μπορούν να γίνουν on-line και η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τεστ μέσω 
του browser.

Το αποτέλεσμα

Περίπου 81.000 υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος μέσω του Internet, 
δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα χρήσης του σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εκπαίδευση 
είναι κοινή για όλους τους υπαλλήλους και συνοδεύονται από τις ανάλογες πιστοποιήσεις.

Η εταιρία, εξάλλου, εξοικονομεί πολλά εκατομμύρια δολάρια, καθώς δεν υπάρχουν πια 
έξοδα μετακινήσεων και στέγασης, ενώ μπορεί να παρακολουθεί από την κοινή πλατφόρμα 
την εκπαίδευση που λαμβάνει το προσωπικό της και να την προσαρμόζει ανάλογα.

6.1.4.2.ΒΡ 

Η πρόκληση

Η BP (http://www.bp.com/home.isp/refresh^true) είναι γνωστή πολυεθνική εταιρία 
πετρελαιοειδών με παραρτήματα σε 100 χώρες και 10 εκατομμύρια πελάτες καθημερινά σε 
όλο τον κόσμο. Εμπορεύεται διάφορα είδη πετρελαιοειδών, χημικών και πλαστικών.

Η ΒΡ ήθελε ένα πρόγραμμα για τη διδασκαλία των εργασιών κατασκευής και συντήρησης 
που πραγματοποιούνταν στα εργοστάσιά της στη Σκωτία από τους τεχνικούς. Ο στόχος 
ήταν η κατανόηση ολόκληρου του εξοπλισμού (προφανώς ακριβού και επικίνδυνου) που 
χρησιμοποιούνταν, ώστε οι εργασίες να πραγματοποιούνται πιο αποτελεσματικά (e- 
leamingguru.com, 2000).

Εκείνο που έπρεπε να ληφθεί υπόψη είναι ότι οι εργαζόμενοι δούλευαν με βάρδιες κατά τη 
διάρκεια όλο του 24ώρου, οπότε θα έπρεπε να μη διαταραχθεί καθόλου η κανονική ροή της 
εργασίας. Επίσης, η διοίκηση απαίτησε να δίνεται στο τέλος της εκπαίδευσης 
αναγνωρισμένη πιστοποίηση στους τεχνικούς της. Έτσι, οι τεχνικοί δεν θα εκπαιδεύονταν 
μόνο για να βελτιώσουν τη δουλειά τους, αλλά για να βελτιώσουν την ίδια τους την 
καριέρα (The Adval Group plc_b).

Η λύση

Τη λύση έφερε ένα πρόγραμμα CBT (σε CD) που αποτελούνταν από 21 πολυμεσικά 
μαθήματα με στοιχεία 2D, 3D, video και ήχο. Όλα τα παραπάνω στοιχεία έβαζαν νοητά 
τον εκπαιδευόμενο "μέσα" στον εξοπλισμό, ώστε να συνειδητοποιεί πώς δουλεύει το κάθε 
τμήμα του. Ο ήχος και οι διηγήσεις τόνιζαν το κειμενικό τμήμα της εφαρμογής και έκαναν 
τις παρουσιάσεις πιο ενδιαφέρουσες.

Υπήρχαν, επίσης, πολλά animations και ερωτήσεις, ώστε το περιβάλλον να είναι όσο το 
δυνατόν πιο διαδραστικό. Οι οδηγίες που εμφανίζονταν στην οθόνη σε συνδυασμό με τις 
animated απαντήσεις έδειχναν με παραστατικό τρόπο το πώς αντιδρά η μηχανή σε κάθε 
επιλογή του χρήστη. Στο τέλος κάθε μαθήματος υπήρχε αξιολόγηση με τεστ.

To LMS σύστημα, που δημιουργήθηκε με το Pathware της Macromedia, έδινε δυνατότητες 
για διαχείριση των εκπαιδευόμενων και των μαθημάτων και ενσωματώθηκε στο γενικότερο 
πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας. Μάλιστα, η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων 
οδηγούσε και στην απόκτηση της SVQ (Scottish Vocational Qualification), πιστοποίησης 
που συλλειτουργούσε με το πρόγραμμα.
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Το αποτέλεσμα

Στο πρόγραμμα εκπαιδεύτηκαν περίπου 1.200 τεχνικοί. Για πρώτη φορά οι υπάλληλοι 
μπόρεσαν να δουν πώς λειτουργούν οι μηχανές, εσωτερικά και εξωτερικά, με έναν 
ευχάριστο, παραστατικό τρόπο. Έδειξαν, επίσης, να μπορούν να αναλάβουν οποιοδήποτε 
είδος εργασίας, διασφαλίζοντας πως θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Εκτός αυτού, 
ενσωματώθηκε η διαδικασία μάθησης μέσα στην ίδια την εργασία.

Η ΒΡ έχει βραβευθεί για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής με το ΒΙΜΑ Award- 
Europe's Premier Interactive Award για το 1999.

6.1.4.3.Dow Chemical

Η πρόκληση

Η Dow Chemical (http://www.dow.com/Homepage/index.html) είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής χημικών παρασκευασμάτων, χημικών αερίων και 
λιπαντικών, συνθετικών πλαστικών και λιπασμάτων. Το προσωπικό της αγγίζει τις 60.000 
και οι πωλήσεις της ετησίως ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια δολάρια σε 170 χώρες.

Από το 1995 η εταιρία ήθελε να εκσυγχρονιστεί, καθώς μετρούσε ήδη 104 χρόνια πορείας 
στον ενεργειακό χώρο. Έτσι, το 1996 εγκαταστάθηκε ως νέο πληροφοριακό σύστημα το 
PeopleSoft 7 HRMS, εντός του οποίου υλοποιήθηκε ένα HR υποσύστημα με την ονομασία 
People Success Finder (PSF). To PSF έτρεχε μέσω του intranet και παρείχε πληροφορίες για 
προσφορά εργασίας, πηγές και πληροφορίες σε τρέχοντα ζητήματα κα. Από αυτό προέκυψε 
το ηλεκτρονικό πανεπιστήμιο της εταιρίας, το Learn@dow.now.

Η υλοποίησή του πήγαζε από την ανάγκη της Dow να εκπαιδεύσει το προσωπικό της σε 
θέματα περιβαλλοντικής ασφάλειας, υγείας, καθώς και σε άλλους κανονισμούς. Η διοίκηση 
απαιτούσε γρήγορη υλοποίηση, εύκολη δημιουργία μαθημάτων και δυνατότητα 
μετάφρασης του περιεχομένου σε διάφορες γλώσσες, ανοιχτή αρχιτεκτονική και ευελιξία 
στην προσαρμογή του συστήματος σε κάθε περιοχή.

Η λύση

Το εργαλείο TopClass της WBT Systems επιλέχθηκε για την υλοποίηση του εγχειρήματος. 
Οι χρήστες μπορούσαν να χρησιμοποιούν προϋπάρχοντα αποθηκευμένα αρχεία και 
παρουσιάσεις στο περιεχόμενο των μαθημάτων, που προσαρμόζονταν στις ανάγκες του 
κάθε χρήστη (WBTSystems, 2003).

Παράλληλα, με το TopClass Publisher μετατράπηκαν ένα εκατομμύριο ώρες παραδοσιακής 
διδασκαλίας σε αίθουσες σε web-based εκπαίδευση (να σημειωθεί ότι η παραδοσιακή 
διδασκαλία δεν έχει σταματήσει να εφαρμόζεται).

Όταν πρωτοξεκίνησε το πανεπιστήμιο το 1999 παρείχε 15 μόνο μαθήματα. Μέσα στον 
πρώτο χρόνο τα μαθήματα αυξήθηκαν στα 98 με 24.492 συμμετοχές. Το 2000 οι χρήστες 
είχαν να επιλέξουν από 426 διαφορετικά θέματα, στα οποία καταγράφηκαν 208.464 
συμμετοχές.

Τα μαθήματα που παρέχονται αυτή τη στιγμή αφορούν λογιστικά, οικονομικά, θέματα 
υγείας, συνθήκες ασφαλούς εργασίας, γνώσεις IT και προσφέρονται σε διάφορες γλώσσες.

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν τρεις servers (Compaq Pentium III με 4 processors). 
Στον 1° εγκαταστάθηκε το TopClass, στον 2° αποθηκεύτηκαν όλα τα αρχεία του 
εκπαιδευτικού περιεχομένου και στον 3° αποθηκεύτηκε η βάση δεδομένων (σε Oracle) 
(Overby, S„ 2002).
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Πριν την εισαγωγή ενός νέου μαθήματος στον κατάλογο, πραγματοποιείται αξιολόγησή 
του από ειδική ομάδα, για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η διδασκαλία του 
ηλεκτρονικά.

Το σύστημα καταγράφει, επίσης, την απόδοση των χρηστών και ολόκληρου του συστήματος 
και παρέχει πιστοποιήσεις. Οι πιστοποιήσεις θεωρήθηκαν σημαντικό πλεονέκτημα για μια 
εταιρία που χρειάζεται αναγνωρισμένα εκπαιδευμένους υπαλλήλους.

To TopClass, εξάλλου, λόγω της ανοιχτής του αρχιτεκτονικής, μπορεί να διατηρεί συνδέσεις 
και με το HR πληροφοριακό σύστημα της Dow. Αυτό είχε το εκπληκτικό πλεονέκτημα ότι 
στον κάθε χρήστη δίνεται μόνο ένα password και για τα δυο συστήματα, εξαλείφοντας την 
ανάγκη ύπαρξης άλλων 60.000 κωδικών.

Τέλος, όταν ο υπάλληλος ολοκληρώσει μια ενότητα και αξιολογηθεί, τα αποτελέσματα 
ενημερώνουν άμεσα τον ηλεκτρονικό του φάκελο στο PeopleSoft 7.

Το αποτέλεσμα

Τα αποτέλεσματα για τη Dow Chemical ήταν θεαματικά. To e-leaming σύστημα κόστισε 1,3 
εκατομμύρια δολάρια. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του εξοικονομήθηκαν περίπου 30 
εκατομμύρια, εκ των οποίων 850 χιλιάδες από γραφειοκρατικές διεκπεραιώσεις στοιχείων 
και αρχείων, 3,1 εκατομμύρια από έξοδα εκπαίδευσης, 5,2 εκατομμύρια για ολικό που 
χρησιμοποιείται στις παραδοσιακές αίθουσες και 20,8 εκατομμύρια από έξοδα για επιπλέον 
μισθούς και αμοιβές. Υπολογίστηκε επίσης πως κάθε εβδομάδα ολοκληρώνονταν 5.000-
10.000 μαθήματα. Το κόστος για την εκπαίδευση του κάθε συμμετέχοντα μειώθηκε από 95 σε 
11 δολάρια.

Το σύστημα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποδοτικό, καθώς σε συγχωνεύσεις και εξαγορές 
άλλων εταιριών του κλάδου είναι εύκολος ο χειρισμός για την εισαγωγή και διαχείριση 
νέων χρηστών.

Ακόμη και τα εργατικά ατυχήματα που αφορούν την ασφάλεια έχουν μειωθεί, παρά το 
γεγονός ότι το προσωπικό έχει αυξηθεί κατά 25%.

Για την υλοποίηση του πανεπιστημίου η Dow έχει βραβευθεί με τα CIO Magazine 
Enterprise Value Awards 2002, το ASTD Practice Award στους τομείς "Outstanding 
Workplace Learning and Performance Programs" και το ASTD BEST Award.

Λοιπές εφαρμογές ενεργειακού κλάδου:

CentraGas, KeySpan Energy, Phillips Petroleum, Nuclear Electric, CenterPoint Energy, 
Statoil κα.

6.1.5.Κυβερνητικος/Στρατιωτικός Κλάδος

6.1.5.1.Government Education and Training Network 

Η πρόκληση

Για τον στρατό (και τις κυβερνητικές υπηρεσίες) της Αμερικής είναι πολύ σημαντικό όλοι 
να είναι πάντα σε ετοιμότητα. Λόγω του ότι η εκπαίδευση τόσο των ένστολων όσο και των 
απλών εργαζόμενων είναι πολύ ακριβή, αμέσως διερευνήθηκε η δυνατότητα να υλοποιηθεί
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εκπαίδευση από απόσταση με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Convergent Media 
Systems Corporation, 2002).

Η λύση

Έτσι, 20 κυβερνητικές (κυρίως στρατιωτικές) υπηρεσίες δημιούργησαν το Government 
Education and Training Network (Distance Learning through Interactive Television) 
(GETN) (http://getn.govdl.org/). To δίκτυο αυτό χρησιμοποιεί δορυφορικά μέσα για 
interactive TV (one-way video/ two-way audio) και επιτρέπει στους χρήστες να 
μοιράζονται εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινές εγκαταστάσεις. Η υπηρεσία 
προσφέρεται σε συνεργασία με την AT&T (προσφορά των audioconferencing συστημάτων 
και τεχνολογικού εξοπλισμού), την Convergent Media Systems (παροχή εγκατάστασης, 
παρακολούθησης και ενοποίησης όλων των δορυφορικών υπηρεσιών) και την ΟΝΕ 
TOUCH Systems (συστήματα conferencing και αξιολόγησης).

Το δίκτυο δημιουργήθηκε το 1992 από το Air Force Institute of Technology's Center for 
Distance Education σε συνεργασία με το Army Logistics Management College και το 
National Technological University of Ft Collins. Εκπέμπει περίπου 10.000 ώρες το χρόνο και 
ασχολείται με την εκπαίδευση των εργαζομένων σε υπηρεσίες, όπως Στρατός και Ναυτικό 
(US Army/ Navy), Υπηρεσία Αεροπλοΐας (Federal Aviation Agency), Εθνική Φρουρά (Air 
National Guard/ Army National Guard), δικαστήρια (US Courts), Υπουργείο Άμυνας 
(Defense Equal Opportunity Management Institute/ Defense Logistics Agency), Τμήμα 
Ενέργειας (Dept of Energy), Ακτοφυλακή (US Coast Guard) κα.

Έχει στη διάθεσή του 12 ψηφιακά δορυφορικά κέντρα, ενώ τα προγράμματα μπορούν να 
διατεθούν από 800 διαφορετικούς servers και να τρέξουν σε περισσότερα από 1.250 sites.

Τα μαθήματα αφορούν διατήρηση και επισκευή αεροσκαφών, στρατιωτική εκπαίδευση, 
διοίκηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση (επικίνδυνα απόβλητα, μόλυνση), συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση, έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, νομικά και ιατρικά ζητήματα, διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, ασφάλεια και άλλα θέματα, που λόγω της φύσης τους (επικίνδυνες συνθήκες 
εργασίας, προσομοιώσεις, επικίνδυνος και ακριβός εξοπλισμός), μπορούν να υλοποιηθούν 
σωστά με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Από κει και πέρα την υλοποίηοη υποστηρίζει ξεχωριστά η κάθε υπηρεσία με το δικό της 
δίκτυο, όπως πχ η Αεροπορία (U.S. Air Force) που δημιούργησε το Air Technology 
Network (ΑΤΝ). Η ίδια υπηρεσία έχει συνεργαστεί και ανεξάρτητα με την Allen 
Communication για τη δημιουργία διαδραστικού πολυμεσικού εκπαιδευτικού λογισμικού 
για εξάσκηση σε πτήσεις και εναέριες εμπλοκές (Allen Communication_d). 
Χρησιμοποιούνται, μάλιστα, τα εργαλεία Designer's Edge και το QuestNet+ σε 140 CBT 
μαθήματα.

Στις περιπτώσεις της εκπαίδευσης των πιλότων της Air Force ως μέσο προσφέρεται και η 
προσομοίωση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παράγει computer-generated προβλήματα και 
κινδύνους, με αποτέλεσμα οι συνθήκες να μοιάζουν πολύ με την πραγματικότητα. Οι 
πιλότοι μπορούν να έχουν ανατροφοδότηση για την κάθε τους ενέργεια, ενώ το σύστημα 
μπορεί να βγάζει ακριβή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αντίδραση και τα 
αντανακλαστικά των εκπαιδευόμενων (Cherrington, D.J., 1995).

Με την Allen Communication συνεργάστηκε και η υπηρεσία United Defense Armament 
Systems Division για το Ναυτικό (U.S. Navy), πάλι για τη δημιουργία πολυμεσικών 
εφαρμογών και με χρήση παρόμοιων εργαλείων (Allen Communication_a)
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Το αποτέλεσμα

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση μπορεί να εκπαιδεύει οικονομικά, διαδραστικά και 
ανεξαρτήτως περιοχής ή υπηρεσίας το προσωπικό της, εφαρμόζοντας άμεσα αλλαγές στο 
περιεχόμενο των μαθημάτων. Η υπηρεσία που υποστηρίζει την υιοθέτηση αυτής της μορφής 
εκπαίδευσης είναι η Government Alliance for Training & Education (GATE)
(http:/ /gate.govdl.ore)

Σύντομα, μάλιστα, θα υποστηριχθεί και ψηφιακό video με πρωτόκολλο IP μέσω του κοινού 
Internet, δυνατότητες για store-and-forward video (με datacasting) για video βιβλιοθήκες, 
δυνατότητες αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων κειμένου κτλ.

Τα κέρδη για το σύνολο του δικτύου είναι εκπληκτικά. Έτσι, πχ μόνο για το ΑΤΝ 
υπολογίζεται ότι εκπαιδεύονται 10.000 στρατιώτες σε 150 διαφορετικά μέρη. Για ένα 
μάθημα μέσω δικτύου για 200 από αυτούς, διάρκειας 60 ωρών (ή 2 εβδομάδων), ο στρατός 
γλιτώνει περίπου 1.800 δολάρια κατά άτομο μόνο από το κόστος μεταφοράς. Στην ουσία, 
αυτού του είδους η διαδραστική μάθηση κοστίζει περίπου μόνο το 21% από την εκπαίδευση 
που απαιτεί μετακίνηση των υπαλλήλων.

6.1.5.2.Αστυνομία 

Η πρόκληση

Οι αστυνομικές υπηρεσίες σε κάθε χώρα έχουν την υποχρέωση να εκπαιδεύουν το 
προσωπικό τους τόσο στις τελευταίες εξελίξεις στους κανόνες ασφαλείας, στους νόμους όσο 
και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κινδύνου.

Οι κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα 
εκπαίδευσης του προσωπικού τους, στα οποία φαίνεται να δίνουν λύση διάφορες εταιρίες.

Η λύση

Η εταιρία Advanced Interactive Systems ασχολείται με υλικό και λογισμικό πρσομοιώσεων. 
Μαζί της έχουν συνεργαστεί η αστυνομία της πολιτείας Georgia στην Αμερική με 1.000 
υπαλλήλους, η Orange County της Καλιφόρνια με 1.800 αστυνομικούς και άλλους 3.600 
από μικρότερες περιοχές της πολιτείας, η αστυνομία της Σκοτίας με 2.600 αστυνομικούς, η 
αστυνομία του Βανκούβερ στον Καναδά. Τα πιο δημοφιλή εργαλεία της είναι το AIS 
PRISim Mobile Training Facility για simulations διαφόρων χώρων και το LlOOOPRISim 
Shootback Cannon, που προσομοιώνει τον πυροβολισμό ενός αστυνομικού με σφαίρες, 
σύμφωνα με ένα σενάριο σε DVD. Το πρώτο παρέχει δυνατότητες προσομοίωσης τρένων, 
αεροπλάνων, υπόγειου μετρό, πυροβολισμών, εικονικών παράθυρων, διαδρόμων, με 
απώτερο στόχο την εκπαίδευση σε τακτικές, εναλλαγές στρατηγικών αποφάσεων, 
εκπαίδευση για κάλυψη και απόκρυψη κα (Advanced Interactive Systems).

Μάλιστα, μετά τα τελευταία τρομοκρατικά χτυπήματα η αστυνομία της Μεγάλης Βρετανίας 
αισθάνθηκε την ανάγκη να δημιουργήσει εξελιγμένα αντιτρομοκρατικά εκπαιδευτικά 
κέντρα. Έτσι, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (London Metropolitan PoEce) 
συνεργάστηκε με την AIS για τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου, αξίας 55 εκατομμυρίων 
λιρών.

Η αστυνομία στο Surrey χρησιμοποιεί μια e-leaming πλατφόρμα της SmartForce για την 
εκπαίδευση του προσωπικού της σε γνώσεις IT. Έχει δημιουργηθεί μια βιβλιοθήκη με 
μαθήματα σε πληροφορική και project management, ενώ αναμένονται και άλλα ποικίλα 
θέματα. Η πλατφόρμα επιλέχθηκε από τη διεύθυνση για την ευελιξία που προσφέρει ειδικά
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για την off-line δικπεραίωση των μαθημάτων. Το προσωπικό εξετάζεται μετά το πέρας της 
κάθε ενότητας και μπορεί να ενημερώνεται άμεσα για τα αποτελέσματά του. Η δε διοίκηση 
έχει πρόσβαση σε μηνιαίες αναφορές με στατιστικά δεδομένα για τη χρήση του συστήματος 
και την απόδοση των χρηστών (ComputerWeekly.com, 2002).

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ έχει υλοποιήσει και αυτή εκπαίδευση του προσωπικού της 
(που φτάνει τις 28.000) στα εκπαιδευτικά της κέντρα (Police Training Schools) με τη βοήθεια 
των υπολογιστών. Το 2000 δημιουργήθηκαν 13 CBT CDs με θέματα που σχετίζονται από 
την παρακολούθηση κάποιου δικαστηρίου μέχρι τους τρόπους εκμάθησης συλλογής 
αποδεικτικών στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος. Από τότε οι εκδόσεις έχουν 
αναβαθμιστεί με προσομοιώσεις, διαδραστικά στοιχεία (κυρίως με το QuickTime VR). Τα 
εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται συχνά και σε blended μάθηση (eleamingpost, 2002).

Στο Illinois έχει εφαρμοστεί κάτι αρκετά πρωτότυπο. Η τοπική αστυνομία ήθελε να 
εκπαιδεύσει όλους τους υπαλλήλους στον τομέα της δικαιοσύνης (περίπου 30.000 
αστυνομικούς, δικαστικούς κτλ) στη χρήση του νέου τους πληροφοριακού συστήματος και 
στην εξεύρεση στοιχείων που βοηθούν στην πάταξη της εγκληματικότητας. Για την 
υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε το PHOENIX της Pathlore. Το εργαλείο παρέχει δυνατότητες 
για εισαγωγή στοιχείων multimedia, οπότε έχουν εισαχθεί σε βάσεις δεδομένων 
φωτογραφίες εγκληματιών, δακτυλικά αποτυπώματα, εξειδικευμένα στοιχεία, όπως 
τατουάζ, αυτοκίνητα αλλά και ονόματα και διευθύνσεις. Το σύστημα αυτό αναμένεται να 
εξαλείψει την ανάγκη για μετακινήσεις του προσωπικού για την παρακολούθηση των 
παραδοσιακών τριήμερων διδασκαλιών. Εξάλλου, παρέχονται δυνατότητες και για 
αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις on-line (Pathlore, 1999).

Το αποτέλεσμα

Όλα σχεδόν τα προαναφερθέντα συστήματα κρίνονται από τις διευθύνσεις αποδοτικά και 
οικονομικά.

Αλλά και οι αστυνομικοί υποστηρίζουν πως η απόδοσή τους έχει αυξηθεί κατά 90% και 
έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, όταν βρίσκονται σε υπηρεσία.

6.1.5.3·Ταχυδρομεία 

Η πρόκληση

Το 1996 τα ταχυδρομεία της Μεγάλης Βρετανίας (http://www.postoffice.co.uk) ξεκίνησαν 
την τεχνολογική αναβάθμιση των λειτουργιών των 18.000 παραρτημάτων τους σε ολόκληρη 
τη χώρα. Το πρόγραμμα, με την ονομασία Horizon, αξίας ενός εκατομμυρίου λιρών, 
συνέβαλε στην παροχή αυτοματοποιημένων υπηρεσιών (από απλή αγορά γραμματοσήμων 
μέχρι ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών) στους 28 εκατομμύρια πελάτες της 
εβδομαδιαίως (KnowledgePool).

Το 2001 ολοκληρώθηκε η μετατροπή, παρέχοντας στον οργανισμό ένα ασφαλές και 
δυναμικό δίκτυο υπηρεσιών. Η χρήση του δικτύου από τους εργαζόμενους γινόταν μέσω 
touch screens, στα οποία έπρεπε να εκπαιδευτούν όλοι οι εργαζόμενοι. Η πρόκληση ήταν 
να μπορέσουν 63.000 άτομα να λάβουν την ίδια εκπαίδευση, ανάλογα φυσικά με το είδος 
της δουλειάς τους.

Παράλληλα, την ίδια χρονιά η διοίκηση αποφάσισε να εφαρμόσει ένα εκτεταμένο e- 
leaming πρόγραμμα για το προσωπικό, που είχε φτάσει τις 200.000.
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Η λύση

Για το πρόβλημα του Horizon, ως λύοη επιλέχθηκε η συνεργασία με την εταιρία 
KnowledgePool, η οποία είχε σχετική εμπειρία σε εκπαίδευση προσωπικού. Το πρώτο βήμα 
ήταν η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων, η οποία πραγματοποιήθηκε 
με επισκέψεις των εκπαιδευτών της KnowledgePool στα διάφορα παραρτήματα και τα 
επιμέρους τμήματα για παρακολούθηση των μαθημάτων που γινόταν ως τότε, ώστε να 
διαπιστωθούν από κοντά οι εργασιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το προσωπικό ήταν ηλικίας 17-87 ετών, κάτι που σημαίνει πως δεν είχαν όλοι το ίδιο 
γνωστικό υπόβαθρο, καθώς άλλοι δεν ήξεραν καθόλου χρήση του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και άλλοι ήταν ήδη εξοικειωμένοι με τις επιμέρους αυτοματοποιημένες 
λειτουργίες των ταχυδρομείων.

Η διοίκηση, επίσης, θεωρούσε πως ο καλύτερος τρόπος να εκπαιδευτεί το προσωπικό ήταν 
μέσα σε παραδοσιακές αίθουσες, ενώ τρεις παράγοντες έπρεπε να ληφθούν υπόψη: α) οι 
εργαζόμενοι δεν έπρεπε να απομακρυνθούν περισσότερο από 15 μιλιά από τον τόπο 
εργασίας τους, β) η εκπαίδευση έπρεπε να λάβει χώρα τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν την 
εγκατάσταση του νέου συστήματος στο παράρτημα εργασίας και γ) στην εκπαιδευτική 
διαδικασία θα έπρεπε να συμμετέχουν και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Έπρεπε, παράλληλα, να ληφθεί υπόψη ότι 80% των υπαλλήλων ενός παραρτήματος είναι 
part-time ή μετακινείται συχνά σε διάφορα πόστα.

Το μεγάλο πρόβλημα φυσικά ήταν η αποτελεσματική διαχείριση ενός τέτοιου εγχειρήματος. 
Έτσι, δημιουργήθηκε ένα κέντρο διαχείρισης του συστήματος, στο οποίο απασχολήθηκαν 
50 εργαζόμενοι της KnowledgePool.

Η KnowledgePool δημιούργησε ένα ειδικό πρόγραμμα που μπορούσε να αποθηκεύσει και 
να διαχειριστεί πάνω από 1 εκατομμύριο εγγραφές-πληροφορίες. Η κάθε πληροφορία 
αφορούσε το συγκεκριμένο υπαλλήλο, ποια μαθήματα έπρεπε να παρακολουθήσει και 
ποιες εναλλακτικές ημερομηνίες υπήρχαν, σε περίπτωση που αυτός δεν μπορούσε να 
παραβρεθεί.

Αρκετούς μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος συστάθηκε ειδική ομάδα 200 
εκπαιδευτών, που ενημερώνονταν συνεχώς για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και 
υποχρεούνταν να δίνουν εξετάσεις, για να πιστοποιούν και αυτοί τη γνώση του 
συστήματος. Ως εκπαιδευτικά κέντρα επιλέχθηκαν 12.000 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ 
αποφασίστηκε η διδασκαλία να γίνεται σε αίθουσες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών 
(instructor-led) και την παράλληλη πρακτική εξάσκηση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Για όσους δεν είχαν προηγούμενη γνώση σε υπολογιστές υπήρξε ένα προκαταρκτικό 
μάθημα για εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Ακολούθησε ένα μάθημα για τα διοικητικά 
στελέχη, όπου γινόταν μια γενική παρουσίαση του συστήματος και των δυνατοτήτων του.

Για την εκπαίδευση, ωστόσο, του μεγάλου όγκου του προσωπικού δημιουργούνταν ομάδες 
των εξι ατόμων, τα οποία είχαν πρόσβαση σε μια test έκδοση του συστήματος και στην 
οποία μπορούσαν να εργαστούν κανονικά.

Ακόμη, υπήρχαν εξειδικευμένα μαθήματα για συγκεκριμένες θέσεις, όπως λογιστικά, 
θέματα απάτης κα, τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας και απορρήτου.

Με το τέλος της εκπαίδευσης οι εργαζόμενοι έπαιρναν και ειδική πιστοποίηση, ενώ όποιοι 
δεν περνούσαν τις εξετάσεις, συμμετείχαν σε επιπλεόν μαθήματα.

Για την πιο πρόσφατη περίπτωση, τα βρετανικά ταχυδρομεία επέλεξαν την εταιρία 
Futuremedia. Ο βασικός στόχος ήταν η παροχή των υπηρεσιών μέσω Internet και η άμεση
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εφαρμογή χοο σε 6.000 άτομα τους πρώτους έξι μήνες. Τα θέματα κάλυπταν γνώσεις IT, 
εκμάθηση των πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού και marketing (Futuremedia, 
2001).

Ανάλογα με την προηγούμενη περίπτωση, η μεθοδολογία που ακολούθησε η Futuremedia 
ήταν ο απολογισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, η προσφορά του λογισμικού και η 
φιλοξενία της δικτυακής πλατφόρμας, όπως και η υποστήριξη των χρηστών.

Το αποτέλεσμα

Ημερησίως 125 εκπαιδευτές έκαναν μαθήματα σε υπαλλήλους των ταχυδρομείων, καθώς 
κάθε εβδομάδα 300 παραρτήματα συνδέονταν με το νέο σύστημα.

Στα στατιστικά δεδομένα, που συγκέντρωνε η KnowledgePool κάθε εβδομάδα, διαφάνηκε 
πως οι υπάλληλοι ήταν ευχαριστημένοι από την εκπαίδευση και το νέο σύστημα σε ποσοστό 
98,5%.

Σήμερα το σύστημα χρησιμοποιείται επιτυχώς στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ εκπαιδευτές της 
KnowledgePool εξακολουθούν να προσφέρουν μαθήματα σε όσους δεν είχαν την ευκαιρία 
να συμμετέχουν στην πρώτη μαζική εκπαίδευση.

Πάντως η διοίκηση με τη συνεργασία της και με την Futuremedia απέδειξε την πρόθεσή της 
να δημιουργήσει ένα σταθερό e-leaming περιβάλλον για το προσωπικό της.

Λοιπές εφαρμογές κυβερνητικού/ στρατιωτικού κλάδου:

Royal Mail, Department of Veteran Affairs Police, Massachusetts Port Authority, Ports 
Authority of Puerto Rico, Ministry of Transport Nigeria, UNEDIC (French 
Unemployment Agency), United Defense Armament Systems Division, Army National 
Guard, Defense Information Systems Agency, Defense Finance and Accounting Service, 
Defense Security Service, Government of the District of Columbia, Military Training 
Services, National Security Agency, Navy & Marine Corp. Intelligence Training Center, 
New York State Department of Taxation, New York Dept, of Criminal Justice Services, 
State of Washington Department of Labor and Industries, US Army Recruiting, US 
Agency for International Development, Defence Evaluation and Research Agency 
(DERA), Pinkerton's National Detective Agency, Warwickshire County Council, Fire 
Service College, London Underground, The National Lottery.

6.1.6.Κλάδος Ιατρικής/ Φαρμακευτικής

6.I.6.I.Pfizer 

Η πρόκληση

Η Pfizer (http://www.pfizer.com/main.html) κατασκευάζει γνωστά φάρμακα και 
παρασκευάσματα για ανθρώπους και ζώα, με στόχο τη θεραπεία αρρωστιών αλλά και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τα προϊόντα της διατίθενται συνολικά σε 150 χώρες.

Κάποια στιγμή προέκυψε η ανάγκη να εκπαιδευτούν περίπου 40.000 άτομα σε θέματα 
καρδιαγγειακά, φυσιολογίας, ανατομίας, πρόγνωσης, διάγνωσης, αντιμετώπισης, 
HIV/AIDS κτλ. Η εκπαίδευση θα γινόταν σε διαφορετικές γλώσσες, τοπικά σε κάθε
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παράρτημα, με ιδιαίτερη προσοχή σε ειδικούς όρους και διαφορές (λόγω της ποικιλίας των 
γλωσσών).

Πριν την υλοποίηση κάποιου προγράμματος δημιουργήθηκε ένα business case για τον 
καθορισμό της ομάδας-στόχου, της μέτρησης του επιθυμητού βαθμού αποτελεσματικότητας 
και της σύγκρισης μιας νέας λύσης στην ήδη προϋπάρχουσα παραδοσιακή διδασκαλία σε 
αίθουσες.

Η λύση

Η εταιρία ζήτησε από τη Dimack να δημιουργήσει τέσσερα διαδραστικά e-learning 
εργαλεία με το Flash MX, για την εκπαίδευση των ανωτέρων στελεχών στις διαδικασίες και 
την πολιτική της Pfizer. Τα εργαλεία περιείχαν κείμενο (σε περιορισμένη έκταση), animated 
χαρακτήρες που παρουσίαζαν το κάθε τμήμα του προγράμματος, animated γραφικά με 
διαδραστικές δυνατότητες, διαδραστικές ασκήσεις με multiple choice και drag-and-drop 
(Dimack).

Για την εκπαίδευση που η Pfizer ονομάζει Laboratory Skills Training επιλέχθηκε η 
Learnwright για τη δημιουργία 25 μαθημάτων e- learning (Looksmart, 2003).

Εξάλλου, η Pfizer έχει το Pfizer's Research University (PRU). To 2002 συνεργάστηκε με την 
BrightWave για τη δημιουργία μαθημάτων e-learning, σε μια προσπάθεια να ανανεωθεί ο 
τρόπος εκπαίδευσης του προσωπικού (ερευνητές, επιστήμονες, managers, σύμβουλοι) στη 
δημιουργία φαρμάκων (e-learningzone, 2002)

Τέλος, η εταιρία συνεργάστηκε στενά και με την GeneEd.

Το αποτέλεσμα

Η Pfizer έμεινε ικανοποιημένη από την εκπαίδευση που έλαβε το προσωπικό της. Για να 
αποδειχθεί, αν το ίδιο ένιωθαν και οι υπάλληλοι, κλήθηκαν στο τέλος να συμπληρώσουν 
ένα ερωτηματολόγιο με την εμπειρία τους στην e-leaming εφαρμογή.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η εφαρμογή τους φάνηκε φιλική, με εύχρηστο γλωσσάρι και 
ικανοποιητικό περιεχόμενο. Ο στόχος της κάθε ενότητας ήταν σαφής και εκπληρωνόταν με 
την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Τέλος, οι αξιολογήσεις κρίθηκαν απαραίτητες και σαφείς 
(Huthwaite, 2003).

Στο σύνολο, πάνω από 44.000 άτομα εκπαιδεύτηκαν, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων 
από το R&D τμήμα της εταιρίας και άλλων τμημάτων.

Η εταιρία έχει βραβευθεί με το Arbor Award for Excellence για το 2003 για τη νέα 
συνεργατική φιλοσοφία που έχει δημιουργήσει για το προσωπικό της.

6.1.6.2. Wyeth 

Η πρόκληση
Wyeth

Η Wyeth (http://www.wyeth.com/) είναι γνωστή εταιρία παραγωγής φαρμακευτικών και 
βιοτεχνολογικών παρασκευασμάτων, προϊόντων περιποίησης, εμβολίων, ορμονών κτλ με 
εκτεταμένο τμήμα ερευνών και πωλήσεων. Απασχολεί 52.000 υπαλλήλους και διανέμει τα 
προϊόντα της σε 140 χώρες.

Η εταιρία προσλαμβάνει 700-1.000 πωλητές ετησίως, οι οποίοι υποχρεούνται να 
συμμετέχουν αρχικά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 4 Vi ημερών, για 
εξοικείωση, και αργότερα σε άλλα συμπληρωματικά, για γνωριμία με την τοπική αγορά και 
τις διαδικασίες του κάθε παραρτήματος (Click21eam, 2002). Ετησίως τα έξοδα του 
προγράμματος αυτού ανέρχονται σε 10,1 εκατομμύρια δολάρια.
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Η εκπαίδευση των υπαλλήλων της γινόταν μέχρι πρόσφατα με τον παραδοσιακό instructor- 
led τρόπο, που όμως αποδεικνυόταν ανεπαρκής και ακριβός.

Η εταιρία χρειαζόταν ένα έτοιμο LMS σύστημα, για να αξιοποιήσει το προϋπάρχον 
περιεχόμενό της, το οποίο θα έπρεπε να δίνει ευελιξία για την εκπαίδευση του προσωπικού 
της που βρίσκεται σε διαφορετικές χώρες του κόσμου.

Η λύση

Η Wyeth έχει υιοθετήσει το δικό της εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο αποτελείται από δυο 
μέρη: 1) υποστήριξη της μάθησης και της απόδοσης και 2) διαχείριση των δεξιοτήτων. Το 
πρώτο τμήμα ικανοποείται από την προσφορά κατάλληλων υποδομών (Internet, intranet, 
άμεση πρόσβαση) και πολλαπλών δυνατοτήτων για μάθηση (καθοδήγηση, διάδραση, 
συνεργασία, πρόσβαση σε πληροφορίες). Το επόμενο αφορά τόσο την παρακολούθηση και 
καταγραφή των αποκτημένων γνώσεων όσο και την εξέλιξη της καριέρας του κάθε 
εργαζόμενου (Roshan, V., 2002).

Η Wyeth χρησιμοποίησε το Aspen LMS και τη web-based πλατφόρμα της Click21earn για 
την εκπαίδευση του προσωπικού στις πωλήσεις για τη δημιουργία ενός προγράμματος 
blended learning με on-line μαθήματα, εγχειρίδια, ατομική διδασκαλία κα. και δυνατότητα 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων όλων των χρηστών παγκοσμίως.

Τα μαθήματα είνει χωρισμένα σε ενότητες των 5-10 λεπτών και στο σύνολό τους δεν 
ξεπερνούν τα 30 λεπτά κάθε φορά. Ακόμη έχει δημιουργηθεί και ένα εκπαιδευτικό CD από 
την εταιρία lcomma6. Περιέχει 7 ηλεκτρονικά βιβλία με παραπομπές και γλωσσάρια, 
καθώς και τεστ αξιολόγησης με multiple choice, single choice, συμπλήρωση κενών κτλ 
(lcomma6).

Με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως internet-based εκπαίδευσης, η ευθύνη των κατά 
τόπους πωλητών μεταφέρθηκε στα παραρτήματα της εταιρίας, στα οποία ο υπάλληλος 
μπορούσε αμέσως να εξοικειωθεί με τους τοπικούς κανόνες της αγοράς.

Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας δεν έχει εγκαταληφθεί, καθώς πραγματοποιούνται 
παράλληλα εργαστηριακά μαθήματα σε αίθουσες μαζί με το e-leaming.

Το σημαντικό είναι ότι ο κάθε υπάλληλος μπορεί να αποθηκεύσει στο σύστημα τις γνώσεις 
που αποκόμισε προς χρήση από άλλους.

Το αποτέλεσμα

Η Wyeth ανέλυσε τα δεδομένα που συγκέντρωσε από την υλοποίηση του συστήματος και 
αποφάνθηκε ότι το νέο πρόγραμμα είναι σίγουρα πιο αποδοτικό, ειδικά για τους 
νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους.

Η εταιρία περιμένει να εξοικονομήσει 1,6 εκατομμύρια δολάρια τον πρώτο χρόνο 
υλοποίησης του προγράμματος και 4,7 εκατομμύρια μέσα στα τρία επόμενα χρόνια.

Τώρα, πλέον, μέσα σε δυο μόλις ημέρες οι εργαζόμενοι μπορούν να εκπαιδευτούν σε ένα 
αντικείμενο που με την παλιά instructor-led μέθοδο χρειάζονταν 4 και Vz ημέρες (δηλαδή 
μειώνεται ο χρόνος κατά 50% περίπου). Για το κάθε έτος παραμένουν με αυτό τον τρόπο 12 
επιπλέον ελεύθερες εβδομάδες για άλλες δραστηριότητες.

Όμως και οι χρήστες δέχθηκαν με ενθουσιασμό το πρόγραμμα, κατά τη χρήση του οποίου 
μπόρεσαν να αποκτήσουν και δεξιότητες στο χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η Wyeth έχει κερδίσει το American Management Association's 2003 "Leadership in 
Training Award" για το επιτυχημένο εκπαιδευτικό της σύστημα.
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6.Ι.6.3.CareLeaming.com 

Η πρόκληση

Οι αλλαγές στην τεχνολογία και η έκρηξη των πληροφοριών έχουν επηρεάσει 
αναμφισβήτητα τον τομέα της ιατρικής. Οι έρευνες και βελτιώσεις σε μεθόδους και 
πρακτικές είναι καθημερινές και απαιτούν από τους εργαζόμενους στον κλάδο να είναι 
διαρκώς ενημερωμένοι στις τρέχουσες εξελίξεις.

Η λύση

Το 1999 διάφορα νοσοκομεία των ΗΠΑ σε συνεργασία με την Ένωση Αμερικάνικων 
Νοσοκομείων (American Hospital Association) ενώθηκαν για τη δημιουργία ενός μεγάλου 
e-leaming portal με την ονομασία CareLearning.com (http://www.carelearning.com/).

To portal παρέχει on-line πρόσβαση σε κατάρτιση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση για 
προσωπικό στον κλάδο υγείας. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής νοσοκομεία-μέλη που 
φτάνουν σήμερα τα 40: Bear Lake Memorial Hospital, Boundary Community Hospital and 
Nursing Home, Butler County Health Care Center, Capital Region Medical Center, Caribou 
Memorial Hospital, Harbor Beach Community Hospital, Weiser Memorial Hospital, 
Minidoka Memorial Hospital, Sistersville General Hospital, Two Rivers Psych Hospital κα.

Για την τεχνολογική υποστήριξη του εγχειρήματος επιλέχθηκε η εταιρία Avilar. Η 
πλατφόρμα υλοποιήθηκε με το εργαλείο WebMentor, ένα σύστημα για συγγραφή, 
παράδοση και διαχείριση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Τα βασικά σημεία του εκπαιδευτικού συστήματος είναι (Laurel, M.D., 2001):

■ Web-based interactive εκπαιδευτικά προγράμματα

■ Υποστήριξη της συνεχιζόμενη εκπαίδευσης

■ Παροχή πιστοποιήσεων

■ Υπερσυνδέσεις σε πολυάριθμα ακαδημαϊκά προγράμματα

■ Κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση των χρηστών

■ Παράλληλη ενημέρωση των πελατών

■ Δημιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων μέσω chat rooms και bulletin boards

■ Βελτίωση των δεξιοτήτων

■ On-line συμβουλευτική

Τα μαθήματα μπορούν να γίνονται on-line ή όχι, ενώ παραδίδονται και webinars 
(διαδικτυακά σεμινάρια) με θέματα του κλάδου υγείας ή μη.

Η αρχιτεκτονική του είναι ανοιχτή, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι φορείς που συνδέονται 
σε αυτό.

Το αποτέλεσμα

Η ύπαρξη ενός τέτοιου εκπαιδευτικού portal είναι τεράστιας σημασίας. Αυτή τη στιγμή 
παρέχονται υπηρεσίες σε 4.000.000 άτομα σε 4.500 διαφορετικές περιοχές (αν ληφθούν 
υπόψη και οι θυγατρικοί και οι έμμεσα συσχετιζόμενοι με το site φορείς).

Υλοποιείται στην πράξη η just-in-time ενημέρωση, γεγονός σπουδαίο λόγω της αμεσότητας 
και της κρισιμότητας των γνώσεων στο θέμα της υγείας και της περίθαλψης, ενώ 
ταυτόχρονα δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για μακροπρόθεσμη και 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού.
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Λοιπές εφαρμογές κλάδου ιατρικής/ φαρμακευτικής:

Abbott Laboratories, AstraZeneca, Buckman Laboratories, Ciba Specialty Chemicals Corp., 
Kendall Healthcare Products, Medco Health, Pharmaco, American Cancer Society, 
BlueCross/ Blue Shield, Children's Healthcare of Atlanta, Exempla Healthcare, Johns 
Hopkins University, Medstar Health, Memorial Hermann Healthcare, Misys Healthcare 
Systems, GlaxoSmithKline, Pharmacia, Mundipharma, Truman Medical Center, 
Genentech, Bayer, Utah Valley Regional Medical Centre, Wildlife Center of Virginia.

6.1.7.ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.1.7.1.Hilton

Η πρόκληση Hilton
Τα ξενοδοχεία Hilton (http://www.hilton.com/) είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Η 
αλυσίδα ξεκίνησε από την αγορά του πρώτου ξενοδοχείου το 1919 και έφτασε σήμερα να 
αριθμεί 499 σε όλο τον κόσμο σε περιοχές, όπως Αθήνα, Ρώμη, Σαν Φρανσίσκο, Παρίσι, 
Χαβάι, Μπέβερλι Χιλς κτλ. Το όνομά του αναγνωρίζεται σε ποσοστό 98% παγκοσμίως και 
φημίζεται για την άριστη παροχή υπηρεσιών στα 148.000 περίπου δωμάτια που διαθέτει. Το 
προσωπικό της αλυσίδας φτάνει τις 70.000 σε 77 χώρες.

Το ανθρώπινο δυναμικό θεωρείται σημαντική επένδυση για την εταιρία. Η διοίκηση 
επιθυμούσε να εκπαιδεύσει τους managers της σε θέματα που αφορούν λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων και στο πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση και τα οικονομικά της 
επιχείρησης (Intellexis). Η λύση που θα βρισκόταν θα έπρεπε να είναι οικονομική προς την 
εταιρία αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματική στο στόχο της, ο οποίος ήταν η παράλληλη και 
διαρκής εκπαίδευση των υπαλλήλων της σε όλες τις χώρες.

Το περιεχόμενο, επίσης, θα έπρεπε να είναι σχετικό με την επαγγελματική καθημερινότητα 
των εργαζομένων και παράλληλα να τους προσανατολίζει σωστά για τις αποφάσεις που θα 
πάρουν για την καριέρα τους.

Η λύση

Η επιχείρηση Hilton δημιούργησε, λοιπόν, ένα πανεπιστήμιο το 2002 για τους υπαλλήλους 
της, το Hilton University (http://www.hilton-university.com/). Η διοίκηση επέλεξε τις 
εταιρίες Skillsoft, eCollege, Futuremedia και Intellexis για την παροχή του περιεχομένου, το 
οποίο θα μπορούσε να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εταιρίας (CNNMoney, 2003). Η 
εταιρία Broadview δημιούργησε την επικοινωνιακή πλατφόρμα, η οποία ήταν ψηφιακή 
και έδινε δυνατότητες για παρουσιάσεις σε video (Broadview, 2002).

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν σημαντικά προβλήματα μετά την 1 In Σεπτεμβρίου, 
η διοίκηση συνέχισε την εξέλιξη και ολοκλήρωση του πανεπιστημίου.

Πριν την υλοποίηση κάποιου προγράμματος προηγήθηκε μια ανάλυση αναγκών κατά 
τομέα, για να συγκεκριμενοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ελλείψεις στο προσωπικό.

Το πανεπιστήμιο ξεκίνησε με 60 μαθήματα αρχικά, 20 για οικονομικά και 40 για 
management. Αυτή τη στιγμή παρέχονται 107 διαφορετικά μαθήματα σε θέματα, όπως 
πληροφορική, οικονομικά, λογιστικά, διαχείριση projects, δημιουργία, ανθρώπινοι πόροι.
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ομαδική εργασία, επικοινωνία, διαπραγματεύσεις, δεξιότητες σε συγγραφή και 
παρουσίαση, οργάνωση και διοίκηση, πωλήσεις κα. Τα μαθήματα διατίθενται σε τρία 
επίπεδα: βασικό, ενδιάμεσο και προχωρημένο.

Τα περισσότερα από αυτά χρειάζονται 2-5 ώρες για να ολοκληρωθούν, μπορούν όμως να 
υλοποιηθούν και κατά ενότητα, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία χρόνου στους χρήστες.

Από την Intellexis επιλέχθηκαν 25 μαθήματα, που αφορούν οικονομικά θέματα (τομέας 
"Finance for managers") και υποστηρίζονται πλήρως από τεχνικό προσωπικό της.

Μαζί με τα μαθήματα γίνονται μελέτες περιπτώσεων (case studies), ενώ δίνεται ένα 
γλωσσάρι με έννοιες σχετικές με τη δομή και λειτουργία των ξενοδοχείων. Συνήθως η 
διδασκαλία γίνεται με συνδυασμό του e-learning και της κλασικής διδασκαλίας σε 
αίθουσες, καθώς τα ξενοδοχεία έχουν υιοθετήσει τον παραδοσιακό αυτό τρόπο για την 
μέχρι τώρα εκπαίδευση του προσωπικού.

Τώρα πλέον παρέχονται multimedia CDs, on-line tutors, virtual classrooms, πηγές από 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες κα.

Η αξιολόγηση δε των χρηστών πραγματοποιείται με τεστ αξιολόγησης πριν και μετά την 
παρακολούθηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Το αποτέλεσμα

Τα on-line μαθήματα της Intellexis έχουν αποδειχθεί αποδοτικά και ιδιαίτερα φιλικά για 
τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, καθώς τα πέντε πιο δημοφιλή είναι δικά της. Το κάθε 
μάθημα έχει υπολογιστεί ότι κοστίζει λιγότερο από 10 δολάρια ανά χρήστη (Karaian, }., 
2003).

Το 2002,1.500 άτομα ολοκλήρωσαν 5.000 διαφορετικά προγράμματα e-learning με ποσοστό 
ικανοποίησης 87%. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2003 ολοκληρώθηκαν 20.000 μαθήματα από 
2.500 χρήστες (Kluit, A., Harley, S., 2003).

Από τους υπαλλήλους που παρακολούθησαν τα μαθήματα, 70% έδειξαν ολική αποδοχή του 
παρεχόμενου περιεχομένου και 90% τα πρότειναν και σε άλλους. Μάλιστα, 75% όλων όσων 
χρησιμοποίησαν τα μαθήματα ηλεκτρονικής κατάρτισης δήλωσαν πως θα έκαναν ξανά 
χρήση του e-leaming.

Η ικανοποίηση ήταν μεγάλη και για τις παρουσιάσεις, καθώς 99% των χρηστών έβλεπαν 
ολόκληρες τις παρουσιάσεις, 92% ήθελε να δει και άλλες και 93% θεώρησαν ότι οι 
παρουσιάσεις έγιναν με αποτελεσματικό τρόπο μέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Αυξήθηκε, επίσης, η αποδοτικότητα του προσωπικού αλλά και η ικανοποίηση των πελατών 
απέναντι στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα τεστ αξιολόγησης δείχνουν βελτίωση που 
κυμαίνεται από 25 έως 78%.

Να σημειωθεί ότι το Hilton κατέχει το βραβείο "The European Commission Award for 
Commitment to Lifelong Learning" για 2003.

6.1.7.2.AVIS

Η πρόκληση

Η πολυεθνική εταιρία Avis (http://www.avis.com/AvisWeb/home/AvisHome) είναι 
γνωστή για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε περίπου 100 χώρες Ευρώπη, Αφρική, Ασία και 
Μέση Ανατολή. Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι εξυπηρετεί περίπου 7 εκατομμύρια πελάτες 
(e-leamingguru.com, 2000).
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Κάποια στιγμή ενοποιήθηκαν τα εννέα τηλεφωνικά κέντρα ποο είχε στη διάθεσή της σε δύο 
μεγάλα, ένα στο Μάντσεστερ και ένα στη Βαρκελώνη. Εκτός αυτού, η εταιρία έχει και ένα 
κεντρικό υπολογιστικό σύστημα για τις κρατήσεις και διαθέσεις των αυτοκινήτων. Για τους 
παραπάνω λόγους, η Avis έπρεπε να εκπαιδεύσει το προσωπικό της με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως γλώσσας και χώρας, να μπορούν να 
χειρίζονται τα ίδια πληροφοριακά συστήματα, να υλοποιούν τις ίδιες διαδικασίες και να 
προσφέρουν ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες (Avis, 2000).

Μέχρι τότε η εταιρία εκπαίδευε το προσωπικό της με παραδοσιακές μεθόδους. Πιο 
συγκεκριμένα, μόνο η εκπαίδευση σε παραδοσιακές αίθουσες μαζί με τα έξοδα μεταφορών 
καταλάμβανε το 70% του συνολικού κόστους της εκπαίδευσης.

Η λύση

Για την υλοποίηση ενός μεγάλου εκπαιδευτικού προγράμματος η εταιρία συνεργάστηκε με 
την AdVal. To multimedia πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 5 γλώσσες και ήταν κυρίως self- 
paced, με συνεργασία σε ορισμένα σημεία με εκπαιδευτές. Αξιόλογα στοιχεία της 
εφαρμογής είναι τα παρακάτω (The Adval Group plc_a):

• Ένα εισαγωγικό video που εισάγει τους εργαζόμενους σε βασικές έννοιες των 
επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων.

• Ένα video που δείχνει τη συνολική διαδικασία ενοικίασης των αυτοκινήτων, από τη 
στιγμή της κράτησης, την επεξεργασία του τηλεφωνήματος στο τηλεφωνικό κέντρο 
μέχρι και την παραλαβή του αυτοκινήτου, με συνεντεύξεις τόσο από υπαλλήλους 
όσο και από πελάτες. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η εξοικείωση των υπαλλήλων 
με διαδικασίες που δεν έχουν δυνατότητα να δουν, ώστε να κατανοήσουν πλήρως 
πώς η δική τους δουλειά ενσωματώνεται στην κάθε συναλλαγή.

• Μια σειρά από video clips με σωστές και λανθασμένες συμπεριφορές υπαλλήλων. 
Αυτό γίνεται, για να θυμίσουν στους υπαλλήλους ότι η κάθε συναλλαγή δεν είναι 
απλά μια φωνή στο τηλέφωνο αλλά ένας πραγματικός πελάτης.

• Σε ένα τμήμα της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να ακούσει τμήμα ενός 
τηλεφωνήματος ποο κάνει κάποιος πελάτης. Το τηλεφώνημα σε κάποιο σημείο 
σταματά, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να ηχογραφήσει την απάντησή του, 
πριν ακούσει τη συνέχεια του τηλεφωνήματος. Αυτό συνεχίζεται, μέχρι να 
ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Ο χρήστης μπορεί να ξανακούσει τόσο τη δική του 
πλευρά όσο και την πλευρά του πελάτη και μετά να αξιολογηθεί για την απόδοσή 
του. Τα τηλεφωνήματα, βέβαια, μπορούν να αφορούν διαφορετικά είδη 
συναλλαγών. Αυτού του είδους οι ασκήσεις αποθηκεύονται στον κεντρικό server, 
ώστε ο εκπαιδευτής να μπορεί να παρακολουθεί την απόδοση του χρήστη και να 
συζητά γι' αυτή αργότερα μαζί του.

• Η αξιολόγηση των χρηστών γίνεται μέσω ενός "τηλεοπτικού quiz" κατά το οποίο ο 
παρουσιαστής κάνει ερωτήσεις σε μια πλειάδα ειδικών. Η κάθε απάντηση 
αξιολογείται από το χρήστη.

Το αποτέλεσμα

Τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν πολύ θετικά. Καταρχήν ο χρόνος 
εκπαίδευοης μειώθηκε από 4 σε 3 εβδομάδες, ενώ ανέβηκαν και τα επίπεδα ικανοποίησης 
των πελατών.

Ικανοποιήθηκε, τέλος, και η ανάγκη της Avis να απασχολεί ευέλικτο προσωπικό που να 
μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικά υπηρεσίες σε πελάτες. Αυτό έγινε χάρη στην
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ικανότητα του προγράμματος να επεκτείνει τις δραστηριότητες των εργαζομένων πέρα από 
τα στενά πλαίσια της δουλειάς τους, με συμμετοχή τους στην ευρεία διαδικασία των 
ενοικιάσεων.

Η εταιρία κατέχει το βραβείο Wolce 2000 Open Learning Award στην κατηγορία "Bespoke 
Product of the Year", όπως και το Silver Award- Excellence in e-leaming από την Brandon- 
Hall για το 2002.

6.1.7.3.Worldspan worldspan

Η πρόκληση

H Worldspan (http://www,worldspan.com/home.asp7fPagelD=2) είναι γνωστή εταιρία 
που παρέχει με ηλεκτρονικό τρόπο πληροφορίες για ταξίδια, δυνατότητες ηλεκτρονικού 
εμπορίου και κρατήσεων για πρακτορεία ταξιδίων, ηλεκτρονικά προϊόντα και συνδέσεις 
στο Internet. Ιδρύθηκε το 199032 και απασχολεί 2.640 υπαλλήλους. Μέσω της συνεργασίας 
της με 1.600 γραφεία παγκοσμίως, χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρονικά της συστήματα από
75.000 άτομα οε 70 διαφορετικές χώρες. Γενικά, είναι υπεύθυνη για το 50% όλων των on
line συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο για τις οργανώσεις ταξιδιών.

Κάποια στιγμή η εταιρία διαπίστωσε σημαντικά προβλήματα στο σύστημα εκπαίδευσης 
των πρακτόρων. Ως τότε οι χρήστες των συστημάτων συμμετείχαν μόνο σε εβδομαδιαία 
προγράμματα που υλοποιούνταν με την παραδοσιακή μέθοδο της instructor-led 
καθοδήγησης σε ιδιόκτητους χώρους. Παρόλα αυτά μόνο το 1/3 κατόρθωνε να εκπαιδευτεί, 
λόγω περιορισμών σε κόστος και προσωπικό σε κάθε ταξιδιωτικό γραφείο, με αποτέλεσμα 
να υπάρχου περίπου 50.000 ανεκπαίδευτοι εργαζόμενοι. Μάλιστα, όσοι ολοκλήρωναν 
κάποιο πρόγραμμα, σπάνια συνέχιζαν ή ανανέωναν τις γνώσεις τους (IBM, 2002).

Η λύση

Η Worldspan επιχείρησε να ανανεώσει, λοιπόν, την εκπαιδευτική της πολιτική και να 
δοκιμάσει την ηλεκτρονική κατάρτιση. Αυτή θα αφορούσε όλους όσους έκαναν χρήση των 
συστημάτων της (κρατήσεις εισιτηρίων, δωματίων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων).

Για την πραγματοποίηση του εγχειρήματος χρησιμοποιήθηκε το LeamingSpace της IBM, το 
οποίο εφαρμόστηκε στο extranet που διατηρούσε η εταιρία για τα συστήματα κρατήσεων 
των ταξιδιωτικών πρακτορείων. Η πρόσβαση όμως σε αυτό μπορούσε να γίνει ακόμη και 
μέσω του κοινού Internet.

Όλα ενσωματώθηκαν στο εκπαιδευτικό portal της εταιρίας Global Learning Center 
(http://globallearningcenter.wspan.com/learningcenter/default.htm), το οποίο η εταιρία 
υλοποίησε σε συνεργασία με τη Macromedia, την CompUSA (για την προμήθεια με 
εφαρμογές λογισμικού) και τη ViaSinc (για tutorials σε ταξιδιωτικές υπηρεσίες).

Τα προσφερόμενα μαθήματα προσφέρονται είτε σε self-paced μορφή είτε σε συνεργατικό 
περιβάλλον είτε μέσα σε virtual classrooms. Η διάρκειά τους είναι 5-10 λεπτά, για γρήγορη 
διεκπεραίωση, και περιέχουν γραφικά και πολυάριθμα animations. Επιτρέπεται η άμεση 
συνεργασία με τους εκπαιδευτές και ο διαμοιρασμός εφαρμογών. Στην περίπτωση αυτή οι 
προγραμματισμένες συνεδρίες διαρκούν 1 ώρα (πραγματοποιούνται 6 συνεδρίες ημερησίως 
με 10-15 συμμετέχοντες) (http://globalleaminecenter.wspan.com/arninecenter/DFs/rcs/ 
2757%20e Learning%20QRC%201003.pdf).

32 Διοικητικά ανήκει στις αεροπορικές εταιρίες Delta Air, Northwest Airlines και Trans World 
Airlines.
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Υποστηρίζονται, επίσης, σχεσιακές βάσεις δεδομένων και ASP τεχνολογία, όπως και 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των χρηστών με αξιολόγηση (quiz και ερωτήσεις για 
κάθε ενότητα).

Το αποτέλεσμα

Η Worldspan γλίτωσε 1,5 εκατομμύρια δολάρια σε έξοδα εκπαίδευσης και 0,5 εκατομμύρια 
σε έξοδα μετακίνησης. Το σύστημα, βέβαια, προχωρεί παράλληλα με τις παραδοσιακές 
μεθόδους, μειώνοντας τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις από 30 μόλις σε 7.

Βελτιώθηκε κατά πολύ η ικανοποίηση των υπαλλήλων για την εκπαίδευση, κάτι που 
αποδείχθηκε με το διπλασιασμό της συμμετοχής στην εκπαίδευση, όσο και η παροχή των 
υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Η εταιρία έχει τη δυνατότητα πλέον να ανανεώνει διαρκώς το περιεχόμενο (και σε 
διαφορετικές γλώσσες).

Λοιπές εφαρμογές κλάδου παροχής υπηρεσιών:

Advancia Corporation, Stream International, Royal LePage, Your Move, Pitney Bowes, 
Liberty Group, Liquent, Newmarket International, Wyndham Hotels, National Association 
of Insurance, Churchill Insurance, Century21.

6.1.8.TΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

6.I.8.I.Barclays Bank

Η πρόκληση
BARCLAYS

Η τράπεζα Barclays Bank (http://www.barclays.com/) συνειδητοποίησε το 1996 ότι για να 
παραμείνει πλήρως ανταγωνιστική έπρεπε να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των πελατών 
της. Για να το επιτύχει αυτό, θα έπρεπε οι υπάλληλοί της να βελτιώσουν τόσο τις δεξιότητές 
τους όσο και τη συμπεριφορά τους και να αποπνέουν εμπιστοσύνη σε μικρές επιχειρήσεις- 
πελάτες, ώστε να τους εμπιστευτούν τη διαχείριση των οικονομικών τους (e- 
leamingguru.com, 2000).

Έτσι, αποφάσισε να υλοποιήσει τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της για την 
εκπαίδευση του προσωπικού της. Σε συνεργασία με την εταιρία Adval Group και το 
Warwick Business School υλοποίησε ένα e-learning πρόγραμμα συνολικού κόστους 4 
εκατομμυρίων λιρών.

Η ίδια τράπεζα αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα, όταν κλήθηκε να εκπαιδεύσει 5.000 
άτομα σε διάφορες διοικητικές θέσεις (Epic_a).

Η λύση

Το πρόγραμμα περιελάμβανε τρία τμήματα:

1. Ένα εισαγωγικό video με την ονομασία "Seeing through their eyes", το οποίο 
έδειχνε απόψεις των πελατών για την τράπεζα. To video είχε ως στόχο να 
προκαλέσει τη συνειδητοποίηση των υπαλλήλων γύρω από το ζήτημα της 
εξυπηρέτησης των πελατών.
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2. Όσοι υπάλληλοι ασχολούνταν με ζητήματα μικρών επιχειρήσεων, παρακολούθησαν 
ένα CBT πρόγραμμα στο εκπαιδευτικό κέντρο της τράπεζας, διάρκειας δύο ημερών, 
που αποτελούνταν από 10 ώρες πολυμεσικών ασκήσεων. Οι ασκήσεις είχαν ως στόχο 
τη διδασκαλία ενοτήτων γύρω από την αγορά των μικρών επιχειρήσεων.

3. Εργαστηριακά μαθήματα διάρκειας 5 ημερών. Ο στόχος τους ήταν να μπουν οι 
υπάλληλοι στη θέση των επιχειρήσεων, ώστε να συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι 
ποιες ήταν οι ανάγκες τους.

Η μάθηση γινόταν με blended τρόπο, συνδυάζοντας off-line και on-line μέσα, με 
υπεσυνδέσεις σε άρθρα, νέα, forums, εργαλεία μέτρησης της απόδοσης, ενώ έδινε τη 
δυνατότητα για συνεργατικές δραστηριότητες και face-to-face workshops.

Το περιεχόμενο συνδεόταν όχι μόνο με πραγματικές καταστάσεις της ίδιας της Barclays 
αλλά και με σύγχρονα γεγονότα της επικαιρότητας.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Epic δημιουργήθηκε το site του Barclays University (με 
την ονομασία take the lead- www.taketheleadwithbu.com/). Είναι ένα σύγχρονο 
ηλεκτρονικό πανεπιστήμιο, με πληθώρα παροχών, όπως πηγές σε τρέχοντα άρθρα και 
βιβλία, δυνατότητες για on-line συνεδρίες, συνεργατικές δραστηριότητες κα.

Το αποτέλεψα

Μέχρι το 1997 περίπου 2.000 υπάλληλοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα. Σε έρευνα 
που διεξήχθη από την ίδια την Barclays, διαπιστώθηκε πως το επίπεδο κατανόησης, 
υποστήριξης και ικανοποίησης των πελατών της είχε αυξηθεί σημαντικά. Η τράπεζα έχει 
διασφαλίσει με αυτό τον τρόπο σημαντικό μερίδιο της αγοράς.

Ταυτόχρονα, το site λειτουργεί αποτελεσματικά και μέχρι και τώρα εμπλουτίζεται με 
πολυάριθμα μαθήματα.

Η Barclays κατέχει το βραβείο της Adval Group pic. για την καλύτερη εφαρμογή του 2000.

6.1.8.2.Royal Bank of Scotland 

Η πρόκληση
m

The Royal Bank 
of Scotland

H Royal Bank of Scotland Group pic (http:/ /www.rbs.co.uk/) φημίζεται για την προσφορά 
προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των μικρών επιχειρήσεων. Η εταιρία 
συνειδητοποιώντας τη σημασία της on-line εκπαίδευσης επιδίωξε, σε συνεργασία με την 
Adval, τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκπαίδευση του 
προσωπικού της που ειδικεύεται στον τομέα των μικρών επιχειρήσεων (προσωπικό που 
αποτελεί τους Business Relationship Managers και Business Advisers) (The Adval Group 
plc_c).

Η τράπεζα, θέλοντας να εκπαιδεύσει παράλληλα τη διοίκηση των υποκαταστημάτων και 
των παραρτημάτων της, δημιούργησε το Branch Manager Training and Development 
Programme. Με το πρόγραμμα αυτό επιδίωκε την ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στην καθημερινή εργασία και τη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων των ήδη 
υπαρχόντων managers, αλλά και την εκπαίδευση άλλων υπαλλήλων που τυχόν 
αναλάμβαναν μια τέτοια θέση, μέσα στο γενικότερο πλάνο μετατάξεων που 
πραγματοποιούνται.

Σημαντικό πρόβλημα στην πορεία της τράπεζας προέκυψε όμως και το 2001, όταν η RBS 
εξαγόρασε την National Westminster (NW) Bank. To καινούργιο προσωπικό έπρεπε.
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φυσικά, να μάθει τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας της, για να μη διαταραχθεί η 
σωστή εξυπηρέτηση των πελατών.

Τα πληροφοριακά συστήματα των δυο τραπεζών έπρεπε να σογχωνευθούν και οι διαφορές, 
πχ περισσότερη γραφειοκρατική δουλειά από την πλευρά της RBS, να εξομοιωθούν.

Το σύστημα που απαιτούνταν για την περίπτωση αυτή έπρεπε να έχει τρεις εκδόσεις 
versions: thick (video/audio), thin (text/graphic) και standalone (για χρήση σε PCs από το 
σπίτι).

Η διοίκηση, μάλιστα, επιθυμούσε στο τέλος του εγχειρήματος να διαπιστώσει αυξημένα 
κέρδη από τη κοινή χρήση των συστημάτων, μειωμένα παράπονα πελατών και καμιά 
μείωση στην αποτελεσματικότητα του προσωπικού.

Η λύση

Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών της τράπεζας και 
προσδιορίστηκαν οι ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας- στόχου. Έπειτα σε συνεργασία με 
τη διοίκηση, αναπτύχθηκε ένα web-based και cd-based πρόγραμμα αποτελούμενο από 20 
εκπαιδευτικές ώρες, που υποστηριζόταν από το επιχειρησιακό ενδοδίκτυο της ίδιας της 
τράπεζας και ενσωματωνόταν πλήρως στο ήδη υπάρχον LMS της.

Το πρόγραμμα αποτελούνταν από 11 μαθήματα που περιείχαν στοιχεία κειμένου, 
γραφικών, ήχου, video και animation. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια ειδικών τεχνικών, 
εμπλουτίστηκαν απλά κομμάτια κειμένου με διήγηση, ώστε η ανάγνωση να μην είναι 
βαρετή. Υπήρχαν video clips με εργασίες που αποτελούν καθημερινότητα για τους 
υπαλλήλους, και διαδρασπκές ασκήσεις, ώστε οι χρήστες να ελέγχουν από μόνοι τους το 
επίπεδο αφομοίωσης της γνώσης.

Όλα τα στοιχεία του προγράμματος μπορούσαν να τα παρακολουθούν και να τα 
διαχειρίζονται οι υπεύθυνοι, ενώ υπήρχαν δυνατότητες για αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων σε επόμενα στάδια. Ιδιαίτερη 
προσοχή δόθηκε στην ευελιξία των μαθημάτων, καθώς οι χρήστες δεν είχαν το ίδιο επίπεδο 
γνώσεων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συγχώνευσης, η Royal Bank of Scotland, σε 
συνεργασία με την Epic, δημιούργησε ένα πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών με αντικείμενα 
γύρω από απόκτηση διαπροσωπικών δεξιοτήτων, management, προσωπικής βελτίωσης κτλ. 
Τα μαθήματα ήταν δομημένα με μενού και διαδραστικά, εμπλουτισμένα παραδείγματα 
από την καθημερινή εργασία, φωτογραφίες, video κτλ. Αποτελούνταν από τα εξής 
τμήματα:

• "Rules of the game", με βασικές γνώσεις γύρω από τις πωλήσεις, τη διαχείριση και 
απόδοση προσωπικού

• "Managing people", αποτελούμενο από διαδραστικά video με πραγματικές 
καταστάσεις, με στόχο την εξάσκηση για ανάληψη ορθών αποφάσεων

• "Raising performance", για καθορισμό της απόδοσης τόσο των ατόμων όσο και 
ολόκληρου του υποκαταστήματος

• "Achieving excellence", για εξάσκηση γύρω από το πώς μπορεί να επιτευχθεί 
ικανοποιητική απόδοση.

Η αξιολόγηση πραγματοποιούνταν τόσο με τεστ πριν την παρακολούθηση των μαθημάτων, 
όπου ο εκπαιδευόμενος μπορούσε είτε να ανακαλύψει ελλείψεις του είτε να πιστοποιήσει τις
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γνώσεις του σε έναν τομέα, αλλά και με ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια του τελευταίου μέρους 
των μαθημάτων.

Το πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε από την Epic, προσομοίωνε μια εβδομάδα ενός μέσου 
manager. Κάθε μέρα υπήρχαν συγκεκριμένες εργασίες που έπρεπε να ολοκληρωθούν και 
video με τις αντιδράσεις διαφόρων πελατών με πολλαπλά σενάρια (Epic_b, c).

Οι σχεδιαστές συνεργάστηκαν στενά με τους υπαλλήλους της εταιρίας, πριν καταλήξουν 
στο τελικό πλάνο των μαθημάτων, για να κατανοήσουν ακριβώς τις εκπαιδευτικές τους 
ανάγκες.

Το αποτέλεσμα

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν περίπου 750 εργαζόμενοι το 2000 με υποστήριξη από 
άλλους 55 εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στη διαχείριση του συστήματος. Το 
προσωπικό βρισκόταν διεσπαρμένο σε περιοχές της Αγγλίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κάτι 
που ενίσχυσε τη σημασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα κρίθηκε σχετικά 
οικονομικό σε σχέση με άλλες λύσεις, καθώς το κόστος κατά άτομο ήταν περίπου 600 λίρες. 
Εξάλλου, η τράπεζα μπόρεσε να μετρήσει τις ικανότητες των υπαλλήλων, βγάζοντας 
σημαντικά συμπεράσματα γύρω από τις δεξιότητες που αυτοί κατέχουν ή θα έπρεπε να 
κατέχουν ή γύρω από το τι απαιτείται για αποδοτική εργασία στον τομέα των μικρών 
επιχειρήσεων.

Τέλος, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να απονέμει στο τέλος το Diploma of Customer 
Relationship Management από το Institute of Bankers, αποδίδοντας μεγαλύτερη βαρύτητα 
στο όλο πρόγραμμα.

Γενικά, η τράπεζα μπόρεσε να προσφέρει δυνατότητες κατάρτισης και βελτίωσης για τους 
υπαλλήλους της σε όλα της τα παραρτήματα, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την απόδοσή 
τους μέσω του δικτύου της. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και σε άλλους υπαλλήλους της σε 
διάφορους τομείς του τραπεζικού τομέα.

Ειδικά το video των πελατών αποδείχθηκαν εξαιρετικά δημοφιλή και αποτελεσματικά.

Η RBS κατέχει το βρετανικό βραβείο για το e-learning "The Personnel Today Awards
200σ'.

6.1.8.3.ABN AMRO BANK

Η πρόκληση

n ABN-AMRO

Η τράπεζα ABN AMRO (http://www.ahnamro.com/com/) είναι ένας ολλανδικός 
τραπεζικός όμιλος που προσφέρει τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. Απασχολεί 100.000 
υπαλλήλους σε 60 χώρες.

Ως μεγάλη επιχείρηση, αναγνωρίζει τη σημασία της διαρκούς εκπαίδευσης και προσπαθεί 
να παρέχει συνεχείς δυνατότητες κατάρτισης, εξέλιξης και σωστού προσανατολισμού στους 
υπαλλήλους της.

Η λύση

Η εκπαίδευση για χρόνια γινόταν με τη γνωστή μέθοδο διδασκαλίας σε αίθουσες. Παρόλα 
αυτά σήμερα το 75% της κατάρτισης γίνεται με on-line e-learning εφαρμογές. Για την 
υποστήριξη του συστήματος η τράπεζα επέλεξε τη NETg, με την οποία διατηρείται μια 
συνεργασία 12 χρόνων.
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Για την εκπαίδευση του προσωπικού υπάρχει ειδικό τμήμα στον όμιλο, το ABN AMRO 
Academy Netherlands, που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό δίκτυο της τράπεζας, Academy 
Web, και που ασχολείται αποκλειστικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να 
αναλάβει κάποιος εργαζόμενος την ευθύνη της ίδιας του της εξέλιξης μέσω της προσωπικής 
του βελτίωσης και κατάρτισης (NETg_b). Το τμήμα αυτό καθορίζει για τον κάθε υπάλληλο 
ένα προσωπικό πλάνο εξέλιξης (Personal Development Plan -PDP), το οποίο αποτελείται 
από όλες τις δεξιότητες που κατέχει ή θα έπρεπε να κατέχει για την ανάληψη μιας 
συγκεκριμένης θέσης. To PDP συνδέεται άμεσα με το e-leaming περιεχόμενο, ώστε ο κάθε 
υπάλληλος να λαμβάνει προσανατολισμένη εκπαίδευση.

Η τράπεζα χρησιμοποιεί το XtremeLeaming, μια εκπαιδευτική λύση που φιλοξενείται από 
τη NETg, υπηρεσίες της Saba και την πλατφόρμα της x.hlp.

Από τους 25.000 υπαλλήλους που χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό δίκτυο οι 3.000 έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν και το εκπαιδευτικό portal της Acadoo για την πρόσβαση 
στο περιεχόμενο (Looksmart, 2001).

Τα μαθήματα αφορούν θέματα IT, business, εξέλιξης, τραπεζικά κτλ στα οποία μπορούν να 
έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι μέσω του Internet και ενός password που τους παρέχεται. 
Είναι μικρής διάρκειας, για εύκολη χρήση, εξειδικευμένα πάνω σε ένα θέμα και πλούσια σε 
πολυμεσικά στοιχεία, pop-up οθόνες, διαδράσεις, ανατροφοδοτήσεις (Hawthorne 
Associates, 2002).

Το αποτέλεσμα

Η τράπεζα καταγράφει τα θετικά αποτελέσματα από την υλοποίηση μιας τέτοιας λύσης. 
Έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος απομάκρυνσης των υπαλλήλων από τη θέση εργασίας 
τους για την εκπαίδευσή τους, ενώ διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι γίνονται αποδέκτες 
έγκυρης και πιστοποιημένης γνώσης.

Με την επιτυχία που έχει μέχρι στιγμής το σύστημα, η ABN AMRO ελπίζει πως θα μπορέσει 
να δημιουργήσει ένα portal για όλους τους υπαλλήλους της σε παγκόσμια κλίμακα.

Το εκπαιδευτικό portal της ΑΒΝ συμπεριλαμβάνεται στα πιο επιτυχημένα του Ευρωπαϊκού 
χώρου για το 2001, σύμδωνα με την DigitalThink.

Λοιπές εφαρμογές τραπεζικού κλάδου:

Allfirst Bank, ΒΑΙ, Chase Manhattan, EquiServe, First USA Bank, Fleet Mortgage, Lloyds, 
New York Mercantile Exchange, Washington Mutual, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA), American Bankers, First Union National Bank, First Citizens Bank, National Bank 
of Australia, National City Bank, RBC Royal Bank of Canada, Bank of America, Peoples 
National Bank, Northwestern Mutual, American Express, Wachovia, Citibank, Deutsche 
Bank, Bank of Montreal.
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6.ι.9.Κλαδος Τροφίμων

6.1.9.1.Nestle 

Η πρόκληση

Η Nestle (http://www.nestle.com/) είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον τομέα των 
τροφίμων με συνολικό προσωπικό που φτάνει τις 250.000 άτομα σε 500 περίπου εργοστάσια 
παγκοσμίως.

Το 1999 η επιχείρηση, που χρησιμοποιούσε ως τότε την παραδοσιακή μέθοδο της 
διδασκαλίας σε αίθουσες, αποφάσισε να ενσωματώσει στη μέθοδο αυτή ένα e-learning 
πρόγραμμα. Η εφαρμογή του προγράμματος προοριζόταν για εφαρμογή σε όλους τους 
υπαλλήλους της παγκοσμίως με συμπληρωματικό ρόλο (blended solution).

Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος ήταν να προσφέρεται μέσω της εφαρμογής το θεωρητικό 
υπόβαθρο, πριν την πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
ημέρες της παραδοσιακής διδασκαλίας.

Η λύση

Η εταιρία γρήγορα συμμάχησε με τη NETg, λόγω της ολοκληρωμένης λύσης που μπορούσε 
να προσφέρει σε θέματα δικτύωσης, ολοκληρωμένων πακέτων και περιεχομένου. Επίσης, 
στην επιλογή βοήθησε το γεγονός ότι η NETg προσφέρει λύσεις πλούσιες σε simulations, 
κάτι που η Nestle έκρινε ως απαραίτητο για την αποδοτική πρακτική εξάσκηση των 
υπαλλήλων της (NETg_a).

Συνεργάστηκε επίσης με την Intellexis για την αποδοτική ενσωμάτωση της e-leaming 
εφαρμογής στις παραδοσιακές μεθόδους και για την εύκολη χρήση τους από μη τεχνικούς 
και μη ειδικούς (Intellexis, 2001).

Πρόσφατα, μάλιστα, η εταιρία ανακοίνωσε πως θα συνεργαστεί και με άλλες δυο μεγάλες 
επιχειρήσεις στον τομέα του e-learning, τη KnowledgePool και τη BrightWave 
(KnowledgePool ,2003). Θα χρησιμοποιήσει, επίσης, το Aspen Learning Content 
Management System (LCMS) της Click21earn, εκμεταλλευόμενη όλα τα πλεονεκτήματα της 
πλατφόρμας, πχ επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου, εξαγωγή εκθέσεων και 
στατιστικών, προσαρμογή σε ατομικές ανάγκες κτλ (Click21earn, 2003).

Η εταιρία αυτή τη στιγμή διατηρεί το Nestle University μέσα στο οποίο ενσωματώνεται και 
το e-learning. Προσφέρει περίπου 900 μαθήματα στον κατάλογό της, ακόμη και σε 
διαφορετικές γλώσσες. Τα μαθήματα αφορούν τόσο IT γνώσεις όσο και soft skills και είναι 
διάρκειας 5-7 λεπτών, με συγκεκριμένο θέμα διδασκαλίας εμπλουτισμένο με κείμενο, 
γραφικά και προσομοιώσεις.

Η παροχή των μαθημάτων γίνεται από κεντρικούς servers ανά χώρα ή μέσω του portal 
XtremeLearning για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο εταιρικό intranet (με χρήση 
passwords). Ακόμη και για χώρες με τη μη απαραίτητη τεχνική υποδομή, η e-learning 
εφαρμογή μπορεί να τρέξει σε CD τοπικά ή μέσω LAN. Για αρκετούς εργαζόμενους με 
πρόσβαση σε Internet και από το σπίτι η εκπαίδευση συνεχίζει και στον προσωπικό τους 
χώρο, ενώ υπάρχει δυνατότητα και πρόσβασης και από όσους ταξιδεύουν (μέσω 
αντίστοιχων συσκευών).

Μάλιστα για τους νέους υπαλλήλους παρέχεται ένα διαδραστικό CD, για τη γνωριμία τους 
με την εταιρία και την εξοικείωσή τους με κάποιες βασικές έννοιες του e-learning (e- 
Leaming Centre, 2003).

Ζγούβα Αλεξάνδρα 189

http://www.nestle.com/


Κεφάλαιο 6: Μελέτες περιπτώσεων

Το εγχείρημα, βέβαια, αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα κατά τη δημιουργία και 
εφαρμογή του, όπως πχ. προβλήματα χρόνου, μεγάλου όγκου πληροφοριών, οργανωτικές 
αλλαγές στην εταιρία κατά τη φάση υλοποίησης του CD (e-leaming solutions Europe, 2003).

To αποτέλεσμα

Η εφαρμογή αποδείχτηκε ευέλικτη, καθώς οι υπάλληλοι μπορούσαν να μαθαίνουν μια 
δεξιότητα όποια στιγμή τη χρειάζονταν, καθισμένοι στο γραφείο τους και έχοντας τη 
δυνατότητα να την εφαρμόσουν άμεσα στην πράξη.

Η διοίκηση της Nestle δηλώνει πλήρως ικανοποιημένη από την εκπαίδευση των 
υπαλλήλων.

6.1.9.2.PepsiCo 

Η πρόκληση
PEPSICO

Η PepsiCo (http://www.pepsico.com/) είναι από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των 
τροφίμων και αναψυκτικών με 142.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο και πωλήσεις σε 
περισσότερες από 200 χώρες. Δημιουργήθηκε το 1965 από τη συγχώνευση της Pepsi-Cola 
και της Frito-Lay, ενώ σήμερα έχει συνάψει συμμαχίες με εταιρίες, όπως Tropicana, 
Gatorade κα.

Η στρατηγική της εταιρίας βασίζεται στο να μπορεί να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των 
υπαλλήλων της, με απώτερο στόχο τη γενικότερη επιτυχή παρουσία της εταιρίας στην 
αγορά. Για το λόγο αυτό κάποια στιγμή αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ευρύτερο σύστημα 
που θα έδινε δυνατότητες βελτίωσης, μάθησης, αυτοαξιολόγησης και εξέλιξης στο 
προσωπικό της (Novations Group Inc_a, 2003).

Η διοίκηση επιθυμούσε το καινούργιο σύστημα να μπορεί να προσαρμοστεί στα ήδη 
υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, να μπορεί να εφαρμοστεί σε παγκόσμια κλίμακα, 
αλλά να ελέγχεται κεντρικά, και να προσφέρει δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ των 
υπαλλήλων, με παράλληλη ροή γνώσεων και πληροφοριών.

Η λύση

Η PepsiCo επέλεξε τη Novations Learning Technologies για την υλοποίηση του 
εγχειρήματος. Οι προδιαγραφές του συστήματος απαιτούσαν, καταρχήν, να υπάρχει 
ευελιξία στην παρουσίαση και παροχή του περιεχομένου κατά τμήμα, με διαχείρισή του 
από κεντρική βάση δεδομένων. Το περιεχόμενο θα έπρεπε να είναι διαθέσιμο κατά τη 
διάρκεια ολόκληρης της ημέρας και έτοιμο για χρήση από 13.000 αρχικούς χρήστες.

Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός web-based portal για τους υπαλλήλους με την 
ονομασία MyDevelopNet, που τους παρείχε όλες τις δυνατότητες για βελτίωση των 
γνώσεων και της καριέρας τους. Ήταν, με λίγα λόγια, μια web-based HR εφαρμογή που 
εμπεριείχε δυνατότητες για εκπαίδευση του προσωπικού.

Στη βάση δεδομένων μπορούσαν να αποθηκευτούν προσωπικά δεδομένα για τον κάθε 
χρήστη, όπως δημογραφικά στοιχεία, εκπαίδευση, γνώσεις, δεξιότητες κτλ.

Το σύστημα αυτό επικοινωνούσε αρμονικά με άλλα πληροφοριακά συστήματα της 
εταιρίας. Ο διαχειριστής του συστήματος μπορούσε να ελέγχει τους χρήστες, να ρυθμίζει το 
περιεχόμενο και τις πηγές, να αλλάζει τον κατάλογο των μαθημάτων και να βγάζει 
συγκεντρωτικές αναφορές για τις δραστηριότητες. Υπήρχε δυνατότητα, επίσης, να γίνεται 
απολογισμός των δεξιοτήτων του κάθε υπαλλήλου, με προτάσεις για προσωπικές 
βελτιώσεις.
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Τέλος, υπήρχε ενσωματωμένο ένα LMS σύστημα στο οποίο γινόταν αναλυτική παρουσίαση 
όλων των απαραίτητων πηγών για την επαγγελματική κατάρτιση, όπως κατάλογος 
μαθημάτων, βιβλιογραφικές πηγές, κασέτες, υπηρεσίες συμβουλευτικής, on-line εγγραφές 
σε μαθήματα κτλ.

Το αποτέλεσμα

Η εταιρία θεωρεί πως το σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προσωπικού της και 
αξιοποιεί πλήρως τις ικανότητες του κάθε υπαλλήλου. Από την πλευρά του προσωπικού, η 
αυξημένη χρήση των εφαρμογών αποδεικνύει και τη μεγάλη αποδοχή του.

6.Ι.9.3.McDonalds

Η πρόκληση

Η εταιρία McDonald's (http://www.mcdonalds.com/) είναι η γνωστή αλυσίδα λιανικής 
πώλησης τροφίμων που ιδρύθηκε το 1955. Σήμερα, με 1,5 εκατομμύρια υπαλλήλους και
30.000 εστιατόρια σε 119 χώρες, εξυπηρετεί 46 εκατομμύρια πελάτες ημερησίως, περίπου το 
1% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Όλα τα εστιατόρια της αλυσίδας διέπονται από τους ίδιους κανόνες και τις ίδιες 
επιχειρησιακές δομές. Ο πρωταρχικός στόχος της εταιρίας είναι η απόλυτη ικανοποίηση 
των πελατών, με την παροχή ποιοτικού φαγητού σε λογικές τιμές. Για να επιτευχθεί αυτό 
χρειάζεται όλοι οι υπάλληλοι, ακόμη και οι νεοπροσληφθέντες, να ενημερώνονται αμέσως 
και διαρκώς για τις εξελίξεις και τα νέα στην επιχείρηση.

Το πρόβλημα της εταιρίας ήταν το γεγονός ότι, λόγω της διαρκούς ανανέωσης των 
προϊόντων της, το εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται στους υπαλλήλους ήταν πολλές φορές 
πεπαλαιωμένο ή δύσκολο και χρονοβόρο να ενημερωθεί.

Ο παραδοσιακός τρόπος μάθησης αποτελούνταν από εγχειρίδια και βιβλία που άγγιζαν τις
2.000 σελίδες και δεν υπήρχαν διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές για e-learning 
μαθήματα. Υπήρχε, όμως, το επιχειρησιακό ενδοδίκτυο, που συνέδεε με γραμμή ISDN όλα 
τα υποκαταστήματα με το κεντρικό, το οποίο μπορούσε κάλλιστα να αξιοποιηθεί.

Η λύση

Για την επίλυση του προβλήματος επιλέχθηκε ως προμηθευτής η εταιρία Kontis, η οποία 
δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον με εύκολη χρήση, ακόμη και για αρχάριους 
χρήστες. Στο περιβάλλον ενσωματώθηκε ο γνωστός κλόουν της εταιρίας Ronald, που 
άλλαζε ανάλογα με το θέμα.

Δημιουργήθηκαν περίπου 20 μαθήματα, των οποίων η μορφή ήταν δομημένη σε 
παρουσιάσεις, επεξηγήσεις, αξιολογήσεις. Το περιβάλλον ήταν γραφικό και επηρεασμένο 
από το στυλ της εταιρίας. Ήταν πλούσιο σε πολυμέσα, animations, ήχο, εικόνες, ερωτήσεις, 
επανατροφοδοτήσεις, παιχνίδια και διαδράσεις, ώστε να μην παρουσιάζει τη βαρετή μορφή 
των εγχειριδίων. Βέβαια, όλο το ηλεκτρονικό περιεχόμενο είχε μεταφερθεί από αυτά τα 
εγχειρίδια.

Τα μαθήματα απαιτούσαν τη διάδραση τόσο με το μέσο, όσο και την επικοινωνία με τους 
εκπαιδευτές και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Ως εργαλείο επιλέχθηκε το ToolBook II Instructor. Για να μπορούν να ανακτηθούν στοιχεία 
από το ήδη υπάρχον πληροφοριακό σύστημα των McDonald's, όπως πχ τα στοιχεία των 
υπαλλήλων και οι κανονισμοί της εταιρίας, χρησιμοποιήθηκε το Tutor2000 Management 
System (Kontis).
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Το επόμενο πρόβλημα ήταν η σύνδεση όλων των εστιατορίων με το κεντρικό, μέσω της 
γραμμής ISDN, που χρεωνόταν κατά τη χρήση της. Για το λόγο αυτό όλα τα παραρτήματα 
εφοδιάστηκαν με ένα multimedia PC. Για να αποφεύγονται υπερβολικές χρεώσεις κατά τη 
διεξαγωγή των μαθημάτων, χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία του ToolBook II Instructor για τη 
διεκπεραίωση off-line μαθημάτων. Όλες οι δραστηριότητες των χρηστών αποθηκεύονταν σε 
ειδικά επικουρικά αρχεία, τα οποία τις βραδινές ώρες μεταφέρονταν στον κεντρικό server 
και έδιναν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να ακολουθήσουν βήμα-βήμα τις κινήσεις του 
χρήστη, σαν να ήταν on-line.

Το 2001 μαζί με την εταιρία DigitalThink ξεκίνησε ακόμη ένα δοκιμαστικό Internet-based 
πρόγραμμα για εφαρμογή σε πέντε χώρες (Βρετανία, ΗΠΑ, δυο ευρωπαϊκές και δυο 
ασιατικές χώρες) και στόχο να επεκταθεί παγκοσμίως (Martin, A., 2001). Το περιεχόμενο 
αφορούσε προσανατολισμό των υπαλλήλων και εκμάθηση των standards στην ποιότητα, τις 
υπηρεσίες, την καθαριότητα, τη φιλοξενία, την ασφάλεια (DigitalThink, 2001).

Η εταιρία συνεργάστηκε και με την KnowledgeNet.com, αφού είχε τελειώσει η συνεργασία 
της με την SmartForce (ο λόγος για την μεταπήδηση ήταν το γεγονός ότι τα μαθήματα της 
πρώτης αποδείχθηκαν πιο ευέλικτα για την McDonald's, αν και σε πλήθος ήταν σαφώς 
λιγότερα). Η συνεργασία αφορούσε την παροχή περιεχομένου με θέματα τεχνολογικής 
κατάρτισης για την εκπαίδευση του προσωπικού του IS (Information Services) τμήματος, 
δυναμικότητας 350 ατόμων.

Για τα άτομα αυτά υπήρχαν διαθέσιμα 257 μαθήματα με εκπαίδευση από Cisco μέχρι 
HTML (Goodridge, Ε., 2001). Τα μαθήματα είχαν περιβάλλον πολύ φιλικό για το χρήστη 
και αφορούσαν self-paced e-leaming (KnowledgeNet, 2001).

Το αποτέλεσμα

Τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών της KnowledgeNet.com έδειξαν αυξημένη χρήση των 
μαθημάτων και χρήστες που επαναλαμβανόμενα αξιοποιούσαν το σύστημα.

Η κατάρτιση των υπαλλήλων ήταν γρηγορότερη και μεγαλύτερη, απ' ότι με την 
παραδοσιακή μέθοδο, όπως και η ικανοποίηση των εργαζομένων.

Λοιπές εφαρμογές κλάδου τροφίμων:

South African Breweries, Southern Water, General Mills,Sysco foods,Giant Eagle foods, 
Royal Star Foods Limited, Kraft.
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6.2 Εφαρμογές στην Ελλαδα

Τα στοιχεία που υπάρχουν για εφαρμογές τοο e-leaming στην Ελλάδα είναι λιγοστά, αν 
και ο αριθμός των εταιριών που αποφασίζουν να υιοθετήσουν την ηλεκτρονική μορφή 
κατάρτισης ολοένα και μεγαλώνει. Οι προμηθευτές συνήθως περιορίζονται σε απλή 
αναφορά των πελατών τους και οι επιχειρήσεις σε συνοπτικές περιγραφές και ανακοινώσεις 
σχετικά με τις υλοποιήσεις στις οποίες έχουν προβεί.

Παρόλα αυτά η γενική εικόνα δείχνει πως γίνονται αξιόλογες προσπάθειες σε διάφορους 
κλάδους της ελληνικής αγοράς.

6.2.1.ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ (http://www.e-germanos.gr/el/home/) είναι γνωστή 
αλυσίδα καταστημάτων στην ελληνική αγορά που εξειδικεύεται σε προϊόντα και υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών. Οι δράστηριότητές του έχουν επεκταθεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, 
με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέτει 500 καταστήματα σε 6 χώρες (Ελλάδα, Πολωνία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας).

Ο Όμιλος θεωρεί πολύ σημαντική για την εξέλιξη και τη διατήρηση της επιτυχίας και 
απόδοσής του τη διαρκή βελτίωση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού του στις 
τρέχουσες εξελίξεις του τεχνολογικού και επιχειρηματικού τομέα. Η εκπαίδευση των 
υπαλλήλων διασφαλίζεται με προγράμματα e-leaming (σύγχρονα και ασύγχρονα) και 
μαθήματα στο εκπαιδευτικό κέντρο του Ομίλου (ΓΕΡΜΑΝΟΣ).

Η ηλεκτρονική κατάρτιση ξεκίνησε από το 2001 με τη δημιουργία ενός κεντρικού, 
εικονικού, εκπαιδευτικού κέντρου, του G e-school, της πρώτης τέτοιας προσπάθειας στην 
Ελλάδα (ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 2001). Το εικονικό σχολείο υποστηρίζεται από τη CIN και το 
λογισμικό Centra. Η εφαρμογή αφορά κυρίως τη ζωντανή επικοινωνία εκπαιδευόμενου και 
εκπαιδευτή μέσω μιας εικονικής αίθουσας, κατά την οποία υπάρχει πληροφόρηση και 
ενημέρωση των συμμετεχόντων σε τρέχοντα ζητήματα.

Το 2003 η εταιρία έκανε ακόμη ένα βήμα με τη δημιουργία ενός Επιχειρησιακού 
Πανεπιστήμιου με την ονομασία "Ακαδημία ΓΕΡΜΑΝΟΣ". Η Ακαδημία είναι μια 
προσπάθεια για την υλοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και της συνεχούς εξειδικευμένης 
επαγγελματικής κατάρτισης των υπαλλήλων του Ομίλου.

Σύμφωνα με την εταιρία, η Ακαδημία "αναμένεται να αποτελέσει έναν χώρο που θα 
επιτρέπει στους εργαζομένους να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν απόψεις, να έρχονται σε 
επαφή με τη Διοίκηση και τα Ανώτατα Στελέχη του Ομίλου και να μοιράζονται τις 
εμπειρίες και τις γνώσεις τους" (Ημερήσια On-line, 2003).

6.2.2.ΚΕΠ

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αποτελούν καινοτομία για τη σημερινή ελληνική 
πραγματικότητα και διευκολύνουν όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για τις λειτουργίες 
της Δημόσιας Διοίκησης. Οι ίδιες υπηρεσίες παρέχονται στους Έλληνες πολίτες και με 
ηλεκτρονική μορφή μέσω του portal http://www.kep.gov.gr. To site περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, πληθώρα εντύπων και
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δικαιολογητικών και πηγές. Η NewsPhone Hellas (http://www.newsphone.gr/) είναι η 
εταιρία που προσφέρει τις κατάλληλες υποδομές για την υλοποίηση του δικτύου. Σύμφωνα 
με δεδομένα της εταιρίας, έχουν συλλεχθεί, αξιολογηθεί και ψηφιοποιηθεί περισσότερες από 
1.500 διαδικασίες, ενώ το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του Πολίτη (τετραψήφιος 
αριθμός 1464) έχει δεχθεί περισσότερες από 2.000.000 κλήσεις μέχρι σήμερα (Newsphone)

To site αποτελεί μια προέκταση του έργου ΑΡΙΑΔΝΗ (Κεντρικό Σύστημα Πληροφόρησης, 
Υποστήριξης και Διασύνδεσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) που εντάσσεται στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας και χωρίζεται σε υποσυστήματα. Η ΑΡΙΑΔΝΗ έχει ως στόχο 
"τη βελτίωση της επικοινωνίας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης που λαμβάνει ο πολίτης 
από τις Δημόσιες Υπηρεσίες της χώρας ενώ σηματοδοτεί τη συνεργασία της Δημόσιας 
Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (Newsphone).

Εξέλιξη του ΑΡΙΑΔΝΗ είναι το "Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Πολιτών 
& Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου" (e-kep) και το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, που ως στόχο έχει τη 
διασύνδεση των ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) της Ελλάδας σε ένα ενιαίο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με ταυτόχρονες δυνατότητες για τηλεφωνία, τηλεδιάσκεψη, 
Internet, ασφάλεια και εφαρμογές e-learning (Σύζευξις,2003).

Για το e-leaming υλοποιείται μια πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, μέσω 
της οποίας οι υπάλληλοι των ΚΕΠ εκπαιδεύονται σε κάθε νέα εφαρμογή ή προϊόν της 
Δημόσιας Διοίκησης, όπως πχ. Φορολογικές Δηλώσεις, αποζημιώσεις του ΕΔΓΑ, Περιοδικές 
Δηλώσεις του ΙΚΑ και ΟΓΑ. Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 3.500 υπάλληλοι με
80.000 ώρες εκπαίδευσης (Newsphone)

6.3.3.Alpha Bank

Η Alpha Bank (http://www.alpha.gr/main.asp) είναι η δεύτερη σε μέγεθος Τράπεζα στην 
Ελλάδα με 450 παραρτήματα σε όλη τη χώρα και δραστηριότητες σε πολλές περιοχές 
παγκοσμίως. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004 έχει ανακηρυχθεί Επίσημη 
Τράπεζα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης του προσωπικού της η διοίκηση προχώρησε 
στην υλοποίηση μιας μεγάλης e-leaming εφαρμογής σε συνεργασία με την εταιρία 
Unisystems ( http://www.unisvstems.gr/Page/).

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε αρχικά σε δοκιμαστική φάση σε 50 υπαλλήλους 15 
υποκαταστημάτων με 6 μαθήματα, ενώ σήμερα παρέχεται στους υπαλλήλους 450 
υποκαταστημάτων με 12 εκπαιδευτικά αντικείμενα. Οι τίτλοι μαθημάτων αφορούν το ευρώ, 
τα εναλλακτικά δίκτυα της Τράπεζας, το έργο "Πρωτεύς 21" (που αφορά τον ανασχεδιασμό 
των Υποκαταστημάτων) και εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου.

Για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών μαθημάτων χρησιμοποιείται η πλατφόρμα IBM Lotus 
Learning Space, η οποία φιλοξενείται στο Data Center της Unisystems.

Τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού έχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός Όμηρος, ενώ στο 
σχεδιασμό του περιεχομένου συμμετείχε και ο Όμιλος Παπασάββας, ο οποίος ανέλαβε την 
ολοκλήρωση του περιεχομένου σε διάστημα ενός μηνός και την ενσωμάτωση του στην ήδη 
εγκατεστημένη πλατφόρμα e-learning (Παπασάββας, 2003).

Στην πραγματοποίηση του εγχειρήματος συμμετείχε και το Athens University of Economics 
and Business, το οποίο κατά το έτος 2003 ολοκλήρωσε ένα σχετικό project για την τράπεζα 
που αφορούσε τους τρόπους κινητοποίησης των υπαλλήλων προς τη χρήση του e-learning 
(Athens University of Economics and Business, 2003).
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Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή παρουσιάστηκε με επιτυχία στο Corporate e-Learning Forum 
2002 (Netweek, 2002).

6.4.4.Τράπεζα Πειραιώς
[«■ΤΡΑΠΕΖΑ
ΒβΙΙπειραιως

Η Τράπεζα Πειραιώς (http://www.piraeusbank.gr/ecHome.asp?lang=1) κατατάσσεται 
στις πιο δυναμικές τράπεζες στον ελληνικό χώρο, καθώς παρέχει ποικιλία τραπεζικών 
υπηρεσιών και προϊόντων και ένα ισχυρό ηλεκτρονικό δίκτυο, το winbank. Σήμερα έχει 
ιδρυθεί ο Όμιλος Πειραιώς που προέκυψε μετά από αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις και 
συμμαχίες με τράπεζες, όπως. Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης, Credit Lyonnais Hellas, 
Τράπεζα Χίου, National Westminster Bank PLC, ETBAbank κα.

Αποτέλεσμα των διαρκών αλλαγών της ήταν ότι προέκυψε το ζήτημα εγκατάστασης νέου 
πληροφοριακού συστήματος που να διαχειρίζεται τα στοιχεία των υπαλλήλων και των 
πελατών της καθώς και το σύνολο των σχέσεων τους με τα τραπεζικά προϊόντα. Η μεγάλη 
πρόκληση ήταν η εκπαίδευση ολόκληρου του προσωπικού στο σύστημα. Στρατηγική 
επιδίωξη ήταν να υπάρχει αποτελεσματική και διαρκής κατάρτιση του προσωπικού σε όλα 
τα υποκαταστήματα και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 
πελάτες.

Σε συνεργασία με την Info-Quest (http://www.infoquest.gr) υλοποιήθηκε το σύστημα 
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων PeopleSoft 8 Η RMS, που βασίζεται σε τεχνολογία Internet 
και δεν απαιτεί εγκατάσταση λογισμικού στους τελικούς χρήστες παρά μόνο έναν απλό 
browser. Το σύστημα υλοποιεί ένα σύνολο από υπηρεσίες για τις καθιερωμένες εφαρμογές 
διαχείρισης προσωπικού, όπως διαχείριση προσλήψεων, εκπαίδευση e-learning και 
ανάπτυξη, αξιολόγηση, διαχείριση δεξιοτήτων, μισθοδοσία κτλ (Boussias).

To PeopleSoft 8 δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να διαχειρίζονται με 
αποτελεσματικότητα τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εκπαίδευσή τους, ενώ 
εξάγονται και συγκεντρωτικές καταστάσεις για τα ανώτερα στελέχη (Crm2day, 2002).

Για την υλοποίηση του e-learning η Τράπεζα συνεργάστηκε με την εταιρία Exodus, η οποία 
διαφημίζεται στο Πειραιώς Business Center της (portal για την ενημέρωση των πελατών της 
σε επιχειρηματικά ζητήματα) στον τομέα που αφορά τις στρατηγικές λύσεις για την 
κατάρτιση του προσωπικού των εταιριών.

Η διοίκηση θέλησε να αποφύγει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, καθώς το προσωπικό 
ήταν γεωγραφικά διεσπαρμένο σε πολλές περιοχές και το κόστος της συμβατικής 
διδασκαλίας θα ήταν εξαιρετικά μεγάλο.

Η Exodus ανέπτυξε μια πολυμεσική εφαρμογή που περιλάμβανε αναλυτική παρουσίαση 
του νέου πληροφοριακού συστήματος, ασκήσεις, τεστ πολλαπλής επιλογής, προσομοιώσεις 
και μενού βοήθειας και διαγωνίσματα. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα μαθησιακό περιβάλλον με 
δυνατότητες αλληλεπίδρασης και προσομοίωσης των καθημερινών εργασιακών συνθηκών.

Λοιπές εφαρμογές e-learning στην Ελλάδα:

ΕΛΑΪΣ, LEVER, OAKΑ, ΔΕΗ, Εθνική Τράπεζα, Σιδενόρ, Ελληνικά Καλώδια, STET Hellas, 
Cosmote, ΠΥΡΚΑΛ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Αθηναϊκή Ζυθοποιία κα.
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To επίσημο site τοο Global Learning Center της εταιρίας Worldspan

105. http://globallearningcenter.wspan.com/learningcenter/PDFs/Qrcs/2757%20e Lea 
mine%20QRC% 201003. pdf

Η σελίδα με τα προσφερόμενα μαθήματα τοο Global Learning Center

106. http://www.aa.com/

To επίσημο site της American Airlines

107. http: / /www.abnamro.com/com/

To επίσημο site της ABN AMRO

108. http://www.alpha.gr/main.asp 

To επίσημο site της Alpha Bank

109. http://www.autonomy.com/

To επίσημο site της εταιρίας Autonomy

110. http://www.att.com/

To επίσημο site της AT&T Corp.

111. http://www.avis.com/AvisWeb/home/AvisHome 

To επίσημο site της Avis

112. http://www.barclavs.com/

To επίσημο site της Barclays Bank

113. http://www.boeing.com/flash.html 

To επίσημο site της Boeing

114. http://www.bp.com/home.jsp?refresh=true 

To επίσημο site της BP

115. http://www.carelearning.com/

To επίσημο site τοο CareLearning.com

116. http://www.communis.co.uk/clients/shell/current/coursecatalogue.html 

Σελίδα με λίστα των μαθημάτων ποο προσφέρονται στο Shell Learning

117. http://www.daimlerchrysler.com/dccom 

To επίσημο site της DaimlerChrysler
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118. http://www.dow.com/Homepage/index.html 

Το επίσημο site της Dow Chemical

119. http://www.e-germanos.gr/el/home/

Το επίσημο site του ΓΕΡΜΑΝΟΥ

120. http://www.ford.com/en/default.htm 

Το επίσημο site της Ford Motor Co

121. http://www.hewlettpackard.com/

To επίσημο site της Hewlett-Packard

122. http://www.hilton.com/

To επίσημο site της αλυσίδας ξενοδοχείων Hilton

123. http://www.hilton-university.com/

To επίσημο site του Hilton University

124. http://www,ibm.com/us/

To επίσημο site της IBM

125. http://www.infoquest.gr 

To επίσημο site της info-Quest

126. http://www.kep.gov.gr

To επίσημο site της Δημόσιας Διοίκησης

127. http://www.lhsb.de/

To επίσημο site του Lufthansa School of Business

128. http://www.ltu.de/index.html

To επίσημο site της LTU International Airways

129. http://www.managementsoftware.hp.com/training/ssu/ 

To επίσημο site του HP Software Solutions University (SSU)

130. http://www.mcdonalds.com/

To επίσημο site των McDonald's

131. http://www.mercedes-benz.com/com/e/

To επίσημο site της Mercedes-Benz

132. http://www.nestle.com/

To επίσημο site της Nestle

133. http://www.newsphone.gr/

To επίσημο site της NewsPhone Hellas

134. http://www.pepsico.com/

To επίσημο site της PepsiCo

135. http://www.piraeusbank.gr/ecHome.asp?lang=l
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Το επίσημο site της Τράπεζας Πειραιώς

136. http://www.pfizer.com/main.html 

Το επίσημο site της Pfizer

137. http://www.postoffice.co.uk

Το επίσημο site για τα ταχυδρομεία της Μεγάλης Βρετανίας

138. http://www.rbs.co.uk/

Το επίσημο site της Royal Bank of Scotland

139. http://www.shell.com/home/Framework?siteId=home 

To επίσημο site της Shell

140. http: / /www.siemens.be/slv/

To επίσημο site του Siemens Learning Valley

141. http://www.siemens.com/index.isp 

To επίσημο site της Siemens

142. www.taketheleadwithbu.com/

To επίσημο site του Barclays University

143. http://www.toyota.com/index3.html 

To επίσημο site της Toyota

144. http://www,unisvstems.gr/Page/

To επίσημο site της Unisystems

145. http://www.worldspan.com/home.asp?fPaeeID=2 

To επίσημο site της Worldspan

146. http://www.wyeth.com/

To επίσημο site της Wyeth

147. http://www, 1komma6.com/

To επίσημο site της lcomma6
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Κεφαλαίο 7

Συμπεράσματα

7.1.Ευρήματα Εργασίας

Με την έκρηξη των νέων τεχνολογιών έχει γίνει οαφές πως η ηλεκτρονική κατάρτιση, στη 
σύγχρονη ή ασύγχρονη μορφή της, έχει αποκτήσει βαρυσήμαντο ρόλο και θεωρείται 
σήμερα δημοφιλής επιλογή.

To e-leaming αποτελεί οικονομική και αποδοτική λύση, προσιτή στους περισσότερους 
εργοδότες. Βιομηχανίες, επιχειρήσεις, οργανισμοί -δημόσιοι και ιδιωτικοί- μπορούν πια να 
υλοποιήσουν αποδοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα είτε μόνοι είτε με τη βοήθεια 
προμηθευτών.

Σκοπός του e-leaming είναι να λύσει προβλήματα και να προσφέρει καινούργιες 
δυνατότητες, που με την κλασική εκπαίδευση δεν υπάρχουν, να δώσει καινούργιες 
προοπτικές. Πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, πως δεν υπάρχει μια ομοιογενής λύση αλλά 
πληθώρα εφαρμογών.

Η ευελιξία του e-leaming διαφαίνεται από το γεγονός ότι μπορεί καταρχήν να 
ενσωματωθεί αρμονικά και να συμπληρώσει τη λειτουργία υπαρχόντων εκπαιδευτικών 
συστημάτων. Δεν έρχεται να καταλύσει την ύπαρξή τους, αφού ακόμη και οι επιχειρήσεις 
που έχουν τις δυνατότητες και τους πόρους να κάνουν κάτι τέτοιο, δεν το προτιμούν. 
Σήμερα έδαφος κερδίζει το blended learning, μια μίξη ηλεκτρονικού και παραδοσιακού 
τρόπου διδασκαλίας, που ακόμη επιτελεί αποτελεσματικά το ρόλο της.

To e-leaming μπορεί να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση στους εργαζόμενους σε θέματα που 
σχετίζονται με την εργασιακή τους καθημερινότα ή οποιοδήποτε άλλο γνωστικό 
αντικείμενο. Τα πάντα μπορούν να διδαχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο: management, 
τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, γνώσεις IT, ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες, χρήση 
πληροφοριακών συστημάτων.

Με άλλα λόγια, το e-leaming φιλοδοξεί να μεταφέρει την επαγγελματική κατάρτιση σε ένα 
περιβάλλον πιο αυθεντικό, σε καταστάσεις που μπορεί να συναντήσει ο εκπαιδευόμενος σε 
πραγματικές συνθήκες. Η ηλεκτρονική κατάρτιση μπορεί να συμβαδίσει αρμονικά με την 
καθημερινή εργασία και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες των εργαζομένων και της 
επιχείρησης. Εξυπηρετεί τις ανάγκες για άμεση, επίκαιρη και διαρκή εκπαίδευση των 
υπαλλήλων, το γνωστικό επίπεδο των οποίων έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστικότητα της εταιρίας και τη θέση της στην αγορά.

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση μπορεί να αφορά όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης, με 
σαφή υπεροχή όσων δουλεύουν στις πωλήσεις, σε τεχνικά επαγγέλματα και όσους έχουν 
γενικότερα υψηλή θέση στην ιεραρχία ή επαφή με πελάτες. Σε πολλές επιχειρήσεις, κυρίως
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στο εξωτερικό, η αποδοτικότητα των στελεχών εξαρτάται άμεσα από την ενημέρωση στα 
νέα δεδομένα της αγοράς μέσω σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Διαπιστωμένα, αποτελεί κέρδος και επένδυση για την επιχείρηση, καθώς μειώνονται τα 
έξοδα μετακινήσεων, ο χρόνος απουσίας από την εργασία και το κόστος της παραδοσιακής 
εκπαίδευσης. Γενικά, η αξία της επένδυσης σε software και hardware πολλαπλασιάζεται, 
αφού γίνεται σύντομη απόσβεση του αρχικού κόστους. Αλλά και η ικανοποίηση του ίδιου 
του προσωπικού αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Και για τους εκπαιδευτές είναι θετικές οι εμπειρίες της ηλεκτρονικής κατάρτισης. Μπορεί 
να γίνει ένα εργαλείο που θα τους βοηθά να κάνουν εύκολα και γρήγορα τη δουλειά τους 
και να μη θεωρείται βάρος ή μεγαλύτερη ευθύνη.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή του e-leaming μέσω intranets 
ή υποδομής απλού Internet, υλοποιώντας τη δημοφιλή μορφή της, το web-based training. 
Αυτό συμβαίνει μέσα στη γενικότερη έκρηξη του Internet τις δυο τελευταίες, κυρίως, 
δεκαετίες και της χρήσης του για την παραγωγή γνώσης και πληροφοριών.

Άλλες δημοφιλείς μορφές μπορεί να είναι το standalone (self-paced) training, η ύπαρξη 
εκπαιδευτικών portals ή on-line πανεπιστημίων, πάντα με στοιχεία multimedia, πολλές 
φορές και δορυφορικές ή κινητές (mobile) τεχνολογίες.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες και διατίθενται είτε 
μεμονωμένα είτε ως πακέτα. Οι προμηθευτές συγχωνεύονται ή εξαγοράζουν άλλες εταιρίες 
με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ή επεκτείνουν διαρκώς το αντικείμενο 
ενασχόλησής τους.

Το χαρακτηριστικό είναι ότι η προσφορά είναι τόσο μεγάλη που, ακόμη και εταιρίες που 
εξειδικεύονται στο e-leaming, πολλές φορές προτιμούν το outsourcing σε οποιαδήποτε 
μορφή του, πχ αγορά εργαλείων και off-the-shelf προγραμμάτων, συνεργασία με virtual 
libraries, προμήθεια ολοκληρωμένων LCMSs/LMSs, φιλοξενία portals, υποστήριξη από 
διαδικτυακά πανεπιστήμια κτλ.

Τα στατιστικά δεδομένα είναι ενθαρρυντικά για τη χρήση και το μέλλον του e-leaming, 
αλλά ακόμη βρισκόμαστε σε αρχικό στάδιο μέχρι την πλήρη υιοθέτησή του.

Απαραίτητη κρίνεται και η παροχή πιστοποίησης της γνώσης και η παροχή εργαλείων για 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της δραστηριότητας των χρηστών.

Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι, δυστυχώς, τόσο αξιόλογη όσο στο εξωτερικό. Η 
εκπαίδευση εξ αποστάσεως και η δια βίου μάθηση αντιμετωπίζονται με ενδιαφέρον, κυρίως 
από εκπαιδευτικά ιδρύματα, και μεμονωμένα από κάποιες επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να 
πούμε πως υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς που ασχολείται με το e-leaming, αλλά 
αυτό ενσωματώνεται στις υπηρεσίες πολυεθνικών και ιδιωτικών εταιριών που ασχολούνται 
κυρίως με εφαρμογές πληροφορικής και υπηρεσίες Internet. Πολλά πράγματα, μάλιστα, 
ίσως αργήσουν πολύ να εφαρμοστούν στη χώρα μας.

Ζγούβα Αλεξάνδρα 206



Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα

7.2.Προ ΤΑΣΕΙΣ

Όπως προαναφέρθηκε, οι διεθνείς τάσεις δείχνουν ότι η ηλεκτρονική κατάρτιση έχει 
εισβάλλει παντού και η εξοικείωση με αυτή είναι απαραίτητη για όλους, εργαζόμενους και 
εργοδότες. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο οι συμμετέχοντες στο e-learning να έρθουν σε επαφή με 
τις νέες τεχνολογίες και να εκμεταλλεοθούν τις δυνατότητες που τους δίνει.

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και 
προσωπικής τους εξέλιξης. Κλειδί για την επιτυχία της ηλεκτρονικής κατάρτισης είναι η 
αυτενέργεια των υπαλλήλων, η εσωτερική κινητοποίηση (χωρίς αυτό να μειώνει τη σημασία 
των εξωτερικών κινήτρων), η ανάληψη της ευθύνης της προσωπικής τους εκπαίδευσης.

Η διαρκής εκπαίδευση και η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στη φιλοσοφία της επιχείρησης. Είναι, δηλαδή, θεμιτό:

• Η κατάρτιση των υπαλλήλων να υποστηρίζεται διαρκώς και οργανωμένα είτε 
ενδοεπιχειρησιακά από τμήματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό είτε 
εξωτερικά από εκπαιδευτικούς συνεργάτες.

• Να γίνει αντιληπτό πως το e-leaming ενσωματώνεται εύκολα στην παραγωγική 
διαδικασία με την κατάλληλη υποστήριξη και υλοποίηση.

• Να τεθούν ελάχιστες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και standards από τους 
εργαζόμενους.

• Να διασφαλιστεί η ανταλλαγή γνώσης εντός της επιχείρησης που να 
συμπεριλαμβάνει την έννοια της τεχνολογικής υποστήριξης.

Οι εργοδότες μπορούν να παρέχουν κίνητρα στους εργαζόμενους που συμμετέχουν στο e- 
learning:

• Να δίνουν έμφαση γενικά στην ατομική βελτίωση και όχι μόνο στην απόκτηση 
γνώσης για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο απασχόλησης. Μπορεί να τονιστεί πως το 
e-leaming δίνει εφόδια για ολόκληρη την επαγγελματική καριέρα.

• Θα πρέπει να υπάρχει αναγνώριση και επιβράβευση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

• Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την πιστοποίηση της αποκτημένης γνώσης 
είναι καλό να γίνεται αύξηση στο μισθό.

• Στις περιπτώσεις που για την παρακολούθηση μαθημάτων απαιτούνται δίδακτρα, 
μπορεί η επιχείρηση να καταβάλλει όλο το ποσό ή να προβεί σε διευκολύνσεις με 
μειώσεις (με δόσεις) από το μισθό του εργαζόμενου.

Από την άλλη, για να διασφαλίσει η διοίκηση ότι η επένδυση της σε ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα δε θα πάει χαμένη, μπορεί να αγοράζει ολόκληρα εκπαιδευτικά πακέτα και να 
δεσμεύει τους υπαλλήλους στη χρήση τους, ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της εργασιακής 
τους σύμβασης.

Η πολιτεία από την πλευρά της μπορεί να μεριμνήσει και να λύσει θεσμικά κενά που 
υπάρχουν στην υιοθέτηση εφαρμογών e-leaming, που αφορούν κυρίως την υποστήριξη και 
συντήρηση των υποδομών που δημιουργούνται. Πολλοί μπορεί να θεωρήσουν ότι κάτι 
τέτοιο υποχρεούται να το κάνει, καθώς έχει ευθύνη απέναντι στον κάθε εργαζόμενο που 
θέλει να βελτιώσει την ποιότητα της εργασιακής του καθημερινότητας και τον ίδιο του τον 
εαυτό. Πιθανή λύση είναι να επιβληθεί σε οργανισμούς και επιχειρήσεις η παροχή
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διευκολύνσεων σε όσους εργαζόμενους συμμετέχουν σε ένα e-leaming πρόγραμμα ή 
πρωταρχικά η δυνατότητα πρόσβασής τους στις νέες τεχνολογίες.

Ειδικότερα, πρέπει να μεριμνήσει για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κατάρτισης και στο 
δημόσιο τομέα, που είναι σαφώς πιο δυσκίνητος και απόμακρος σε τέτοιου είδους 
καινοτομίες. Αυτός είναι και ο λόγος που στον τομέα αυτό είναι ελάχιστες και λιγότερο 
πρωτοπόρες οι περιπτώσεις του e-learning.

Οι προμηθευτές καλό είναι να αναπτύσσουν πολύπλευρο περιεχόμενο, να παρέχουν όσο το 
δυνατόν πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εύκολα στη χρήση τους εργαλεία. Τα 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ή προγράμματα που αναπτύσσουν πρέπει να εστιάζουν στο να 
είναι φιλικά προς το χρήστη, να μην έχουν υπερβολικά υψηλές απαιτήσεις λειτουργίας και 
συντήρησης, να είναι προσιτά οικονομικά και, τέλος, η εφαρμογή τους να γίνεται σε 
οποιαδήποτε δικτυακή ή μη πλατφόρμα. Ακόμη, το περιεχόμενο πρέπει να έχει συνοχή, να 
είναι ολοκληρωμένο, να προσφέρει αλληλεπίδραση και δυνατότητες για προσαρμογή στις 
ατομικές ανάγκες. Αν ισχύουν τα παραπάνω, η ιδέα της υλοποίησης μιας εφαρμογής e- 
leaming δε φαντάζει τόσο δύσκολη, ακόμη και για μικρές επιχειρήσεις.

Ακόμη, οι προμηθευτές -με σεβασμό προς τον ίδιο τους τον εαυτό και τους πελάτες τους- 
πρέπει να προβούν σε έρευνες, αναλύσεις και αυτοκριτική για την ποιότητα του 
περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρουν. Έτσι, ο σχεδιασμός μελλοντικών 
προγραμμάτων θα προκόψει από την αντικειμενική αξιολόγηση των ήδη υπαρχόντων και 
την εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους, μακριά από το άγχος του κέρδους και του 
ανταγωνισμού. Θα πρέπει, βέβαια, να τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές και τα 
διεθνή standards.

Σε διεθνές επίπεδο, τα κράτη θα μπορούσαν να συνεργαστούν μεταξύ τους, ώστε οι 
κανονισμοί και οι ρυθμίσεις που αφορούν την κάθε χώρα χωριστά να εναρμονιστούν. Αυτό 
πιθανόν να λύσει πολλά διοικητικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολυεθνικές κυρίως 
εταιρίες, λόγω της ανομοιομορφίας σε υποδομές και νομοθεσίες (με ιδιαίτερη αναφορά στη 
χρήση διαδικτυακών πόρων).
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα

7.3.Θέματα Προς Ερευνα

Η εκπαίδευση, λοιπόν, είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο για την εξασφάλιση της επιτυχίας μιας 
επιχείρησης στην ηλεκτρονική εποχή (e-age) που διανύουμε. Οι τάσεις προδιαγράφουν 
λαμπρό μέλλον για το e-learning. Η αγορά ωριμάζει και βελτιώνεται διαρκώς, οι 
τεχνολογίες και οι εκπαιδευτικές λύσεις προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες του κάθε 
επαγγελματικού κλάδου.

Δε σημαίνει όμως ότι όσοι σχετίζονται με το αντικείμενο αυτό πρέπει να εφυσηχάζουν. 
Υπάρχουν σαφώς αρκετά ζητήματα που χρήζουν μελλοντικής έρευνας.

Το κυριότερο απ' όλα είναι η παρακολούθηση των ραγδαίων εξελίξεων στον τεχνολογικό 
τομέα. Κάθε μέρα ανακαλύπτονται νέοι τρόποι διάδρασης και επικοινωνίας μέσω των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, πχ δίκτυα οπτικών ινών, wireless/ mobile τενολογίες, voice 
over IP, virtual labs, simulations που αγγίζουν τα όρια της πραγματικότητας. Οι 
δυνατότητες που προσφέρουν είναι εκπληκτικές και αποτελεί πρόκληση το πώς αυτά 
μπορούν να εφαρμοστούν στην ηλεκτρονική κατάρτιση.

Είναι επιτακτική ανάγκη, όμως, να διερευνηθούν τρόποι επέκτασης και υλοποίησης του e- 
leaming σε τομείς που ακόμη έχουν μείνει ανεπηρέαστοι ή εσκεμμένα έχουν αποκλειστεί 
από οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση ίσως βοηθήσουν οι 
προτάσεις που προαναφέρθηκαν, που αφορούν όλους τους συμμετέχοντες στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.

Ειδικότερη μέριμνα μπορεί, επίσης, να δοθεί στην πιο ευέλικτη μορφή του e-learning, τη 
self-paced κατάρτιση, που από πολλούς ονομάζεται training-without-trainer. Σύγχρονα ή 
ασύγχρονα, έχει ακόμη αρκετά περιθώρια για εξέλιξη, καθώς οι πολέμιοί της αμφισβητούν 
τις δυνατότητές της για προσαρμογή στις ατομικές ανάγκες και τον τρόπο μάθησης του 
κάθε εκπαιδευόμενου.

Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η εξεύρεση νέων τρόπων τοποθέτησης του χρήστη, και 
κατ' επέκταση του ανθρώπου, μέσα σε ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε 
καθαρά ενεργό ρόλο κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Ίσως με αυτό τον τρόπο βρεθεί 
απάντηση στο ζήτημα της -σύμφωνα με πολλούς- "ψυχρής" και "απάνθρωπης" 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Τέλος, καλό θα ήταν να πραγματοποιηθεί οικονομική και ποιοτική σύγκριση ανάμεσα σε 
διαφορετικές υλοποιήσεις της ηλεκτρονικής κατάρτισης, ώστε να βρεθούν τρόποι 
προσφοράς των νέων τεχνολογιών με το μικρότερο δυνατό κόστος και τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα.
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