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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ξεκινώντας την αναζήτηση θέµατος για διπλωµατική εργασία βρέθηκα µπροστά σε έναν
εντελώς καινούριο κόσµο,

όχι µόνο για µένα, αλλά τελικά όπως αποδείχτηκε και για την

πλειονότητα της ελληνικής επιχειρηµατικής πραγµατικότητας .
Σκοπός της συγκεκριµένης ∆ιπλωµατικής εργασίας είναι να προσεγγίσω το ζήτηµα της
ηλεκτρονικής εκµάθησης ξένων γλωσσών µέσω του ∆ιαδικτύου, από την πλευρά του κόστους
ενός τέτοιου εγχειρήµατος Το στήσιµο από µηδενική βάση ενός εικονικού φροντιστηρίου ξένων
γλωσσών που χρησιµοποιεί διδακτικές µεθόδους ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) και η
µελέτη αυτού από την άποψη του κόστους, είναι κάτι που δεν υφίσταται σε απόλυτα
οργανωµένο επίπεδο και ταυτόχρονα προκαλεί αµηχανία, καθώς δεν γίνεται αντιληπτή η
διάσταση κι ο σκοπός µιας τέτοιας εκπαιδευτικής, µαθησιακής προοπτικής.
Όσον αφορά στην αναζήτηση από την ελληνική διαδικτυακή πραγµατικότητα
πληροφοριών και δεδοµένων σε αποκλειστικά εξειδικευµένο επίπεδο, αποδείχθηκε σχεδόν
ανύπαρκτη, απογοητευτική και σε πρωτόγονο επίπεδο. Παρόλα αυτά, µε τα µέσα που διαθέτει
η ελληνική πραγµατικότητα και µε την πολύτιµη και ουσιαστική συνδροµή ξένης εταιρείας
λογισµικού, κατάφερα να φέρω εις πέρας την αποστολή µου όσο καλύτερα µπορούσα.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Francois Bourachot της εταιρείας
Auralog, τους κυρίους Αναστάσιο Ντέµκα κι Άγγελο Παµπουκίδη της εταιρείας OTS του οµίλου
της ALTEC, και τέλος τον κύριο Γρηγόρη Μάντζιαρη Λογιστή για τις πληροφορίες που µου
έδωσαν και για την πολύτιµη συνδροµή τους στην εργασία µου.
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Abstract
During my research for the subject of my Thesis I found myself in front of a brand
new world and as it has been proven it is also a brand new field for the majority of the
Greek businesses society.
The purpose of this specific Thesis is to approach the matter of teaching foreign
languages using electronic means especially through the World Wide Web, from the
point of view of the cost of the whole undertaking. Setting up from scratch a virtual
foreign language school using e-learning and seeing how much will this undertaking
cost, it is something that does not exist in a completely organized level and at the same
time it causes embarrassment as it is not easily understood the dimension and the
purpose of such an educational prospect.
Looking for specialized information and data especially through the Greek sites it
was almost non-existent, disappointing and at a primitive level. Despite all these
difficulties and with the substantial assistance from a French software company I
managed to complete my project as well as I could.
At this point I would like to thank Mr. Francois Bourachot from Auralog, Mr
Anastasios Demkas as well as Mr. Angelos Pampoukidis from OTS (Altec Group) and
last Mr. Gregoris Mantziaris Accountant, for giving me essential information and for
helping me with my project.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ορισµός e-learning
Οι ορισµοί σχετικά µε το e-learning ποικίλλουν όµως οι περισσότεροι
αναφέρονται στη διδασκαλία και / ή στην µάθηση που λαµβάνει χώρο µέσω του
∆ιαδικτύου (Internet). Σύµφωνα µε τον Elliott Masie, έναν από τους πρωτοπόρους του
e-learning, το e-learning1 ορίζεται ως « η χρήση της δικτυακής τεχνολογίας µε
σκοπό το σχεδιασµό, την διανοµή, τη επιλογή, τη διοίκηση και την επέκταση της
µάθησης».
Η εταιρεία Cisco Systems παρέχει ένα πιο εκτεταµένο ορισµό λέγοντας ότι
«µεταξύ των συστατικών του e-learning περιλαµβάνεται η διανοµή περιεχοµένου
σε πολλαπλές µορφές (multiple formats), η διαχείριση της µαθησιακής εµπειρίας
καθώς και µια δικτυακή κοινότητα µαθητευόµενων, παραγωγών περιεχοµένου
και ειδικών εµπειρογνωµόνων»
Σύµφωνα µε τους Wentling,Waight,Gallaher, Fleur,Wang και Kanfer (2000,p.5)2 το elearning ορίζεται ως « η απόκτηση και χρήση γνώσης που διανέµεται και
διευκολύνεται πρωταρχικά από ηλεκτρονικά µέσα».
Οι τεχνολογίες που συνθέτουν ένα περιβάλλον e-learning είναι οι εξής:

•Computer Based Training (CBT)
•Web Based Training (WBT)
•Instructor Led Training (ILT)
•Virtual Classroom (VC)

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Education)
Σύµφωνα µε το American Council on Education (1996)3 η Εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση ορίζεται σαν «ένα σύστηµα που συνδέει τους εκπαιδευόµενους µε
κατανεµηµένες πηγές µάθησης. Χαρακτηρίζεται 1) από διαχωρισµό τόπου και / ή
χρόνου ανάµεσα στον εκπαιδευτή και τους µαθητευόµενους, και / ή ανάµεσα
στους µαθητευόµενους και τις πηγές µάθησης, και 2) από διάδραση µεταξύ
µαθητευόµενου και εκπαιδευτή, µεταξύ µαθητευόµενων και / ή µεταξύ
Μάντζαρη ∆ήµητρα
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µαθητευόµενων και πηγών µάθησης που διεξάγεται µε χρήση µέσω ενός ή και
περισσότερων µέσων».
Μερικές από τις διαθέσιµες µεθόδους4 για µετάδοση της εκπαίδευσης στους χρήστες
είναι οι εξής:
•

∆ι’ αλληλογραφίας (Correspondance tuition)

•

Εκπαίδευση βασισµένη σε υπολογιστή (Computer Based Training)

•

∆ιαδραστικό video (Interactive video (IV))

Εκπαίδευση on line (On line Education)5
Η On-line εκπαίδευση σταδιακά συµπληρώνει την παραδοσιακή face-to-face
εκπαίδευση. Οι µαθητές κάνουν µαθήµατα µέσω του Internet, επικοινωνούν µε τους
εκπαιδευτές τους και τους οµολόγους τους, υποβάλλονται σε tests, αναρτούν στο
Internet

τις δικές τους εργασίες προς συζήτηση. Η σπουδή (µελέτη) είναι ακόµα

οργανωµένη γύρω από σταθερές µονάδες χρόνου.

Εκπαίδευση Βασιζόµενη στο ∆ιαδίκτυο (Web Based Training)
Ο γενικός όρος WBT χρησιµοποιείται για να περιγράψει εκπαιδευτικά ή
ενηµερωτικά προγράµµατα που προσφέρονται µέσω του Internet ή δικτύων Intranet
και οι συµµετέχοντες παρακολουθούν µέσω Web Browser. Μπορεί να περιλαµβάνουν
στατικές µεθόδους όπως streaming audio και video, σελίδες του Web, Live Web
Broadcasts, portals πληροφόρησης αλλά και interactive όπως bulletin boards, chat
rooms,

instant

messaging,

videoconferencing

κ.α.

Οι

επιχειρήσεις

συχνά

χρησιµοποιούν συστήµατα WBT για να ενηµερώσουν και να εκπαιδεύσουν τους
υπαλλήλους τους. Η εκπαίδευση µπορεί να ελέγχεται από κατάλληλα καταρτισµένο
άτοµο (instructor) ή από τους εκπαιδευόµενους.

Εκπαίδευση Βασιζόµενη στον Υπολογιστή(Computer Based Training)
Τα διάφορα προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνδυάζουν κάποιο
σύστηµα CBT µε εργαλεία επικοινωνίας για να δηµιουργήσουν µια εικονική αίθουσα
διδασκαλίας. Κάθε χρήστης εκτελεί στον υπολογιστή του ειδικά σχεδιασµένη εφαρµογή
client, όπου ανανεώνεται δυναµικά το εκπαιδευτικό περιεχόµενο και φυσικά έχει
πρόσβαση σε on line πληροφορίες κάθε είδους.
Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Υπάρχουν προγράµµατα τόσο για ιδιώτες (µέσω του Internet) όσο και για
εταιρείες (µέσω Internet , Intranets).Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα χρήσης
εκπαιδευτικών CD-ROM για όσους (κυρίως ιδιώτες) δεν διαθέτουν σύνδεση στο
Internet.6

∆ιδασκαλία µέσω Υπολογιστή (Computer Mediated Instruction)
Σύµφωνα µε την Ακαδηµαϊκή Σύγκλητο του Πολιτειακού Πανεπιστηµίου της
Καλιφόρνια (California State University Academic Senate) η διδασκαλία µέσω
υπολογιστή (CMI) ορίζεται ως όλες οι µορφές εκπαίδευσης οι οποίες εµπλουτίζονται ή
χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά µέσα και/ ή τεχνολογία βασισµένη σε υπολογιστή7.

∆ια Βίου Εκπαίδευση (Lifelong Education)
Ανάµεσα στους διάφορους ορισµούς που έχουν δοθεί για την ∆ια Βίου
Εκπαίδευση (Lifelong Education),στην έκδοση της UNESCO που τιτλοφορείται
«Learning: the treasure within” γνωστή και ως αναφορά Delors(1996) δίνεται ο
ακόλουθος ορισµός: «Καθώς ο 21ος αιώνας πλησιάζει, η εκπαίδευση ποικίλει τόσο
σε καθήκοντα και µορφές που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που δίνουν τη
δυνατότητα στους ανθρώπους από την παιδική ηλικία µέχρι τα γεράµατα να
αποκτούν µια ζωντανή γνώση του κόσµου, των άλλων ανθρώπων και του εαυτού
τους»8. Συνδυάζει σχεδόν φυσικά τους 4 βασικούς τύπους µάθησης δηλαδή «µαθαίνω
να γνωρίζω» (‘learning to know’), «µαθαίνω να κάνω» (‘learning to do’), «µαθαίνω να
ζω µαζί, να ζω µαζί µε άλλους» (‘learning to live together, learning to live with others’),
«µαθαίνω να είµαι» (‘learning to be’)

∆ίκτυα Ασύγχρονης Μάθησης (Asynchronous Learning Networks)
Ο σκοπός των ∆ικτύων Ασύγχρονης Μάθησης (ALN) είναι να δώσουν τη
δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να µαθαίνουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε,
ελεύθεροι από περιορισµούς χρόνου και χώρου. Τα ALNs είναι on line τόποι µάθησης
όπου δίνεται έµφαση στην άνθρωπο προς άνθρωπο επικοινωνία σε συνδυασµό µε
παραδοσιακά, αλλά και διανεµόµενα µέσω της πληροφορικής τεχνολογίας εργαλεία

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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µάθησης.9 Τα ALNs έχουν την δυνατότητα να συνδέουν γεωγραφικά αποµακρυσµένους
ανθρώπους, να διευκολύνουν την µάθηση µε διαφορετικές µεθόδους, να επιτρέπουν
την εναλλαγή χρόνου και τόπου, την γρήγορη επανατροφοδότηση, τις on line
προσηµειώσεις και τα εργαστήρια.10
Μερικές από τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για ασύγχρονη εκπαίδευση
είναι :e-mails, Discussion Groups,Bulletin Boards

Σύγχρονη Εκπαίδευση (Synchronous Training)
Εκπαίδευση που λαµβάνει χώρο την ίδια στιγµή σε πραγµατικό χρόνο (real time).
Πρόκειται για Chat rooms που βρίσκονται είτε σε κάποιον server είτε µπορούν να
εισαχθούν σε ιστοσελίδες µε τη µορφή applets. Οι χρήστες µε τη βοήθεια chat-client
software συνδέονται σε εικονικά δωµάτια (virtual rooms) κι επικοινωνούν µεταξύ τους
πληκτρολογώντας στην οθόνη11.

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Οι Τρεις Γενιές του e-learning 12
• e-learning 1ης γενιάς
Στο e-learning 1ης γενιάς το Internet απλά χρησιµοποιείται ως µηχανισµός
διακίνησης (διανοµής) συµβατικών εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών µε ένα
καινούριο τρόπο π.χ εισάγοντας εγχειρίδια, κείµενο και µαθήµατα on line..Η
εκπαιδευτική φιλοσοφία ανήκει σε µια προ-ψηφιακή εποχή.
• e-learning 2ης γενιάς
Στα συστήµατα 2ης γενιάς το Internet χρησιµοποιείται ως ένα νέο εκπαιδευτικό
περιβάλλον όπου υπάρχει µια εξειδικευµένη αντίληψη για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες κι έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να εκµεταλλευτούν την βασισµένη
στον εκπαιδευόµενο δυναµική του Internet. Το εκπαιδευτικό σύστηµα προσαρµόζεται
στον µαθητευόµενο κι όχι ο µαθητευόµενος στο σύστηµα. ∆ηµιουργείται η
βάση(δυνατότητα) να χτιστεί όλη η µάθηση γύρω από τις ανάγκες του µαθητευόµενου κι
υπάρχει µια ολοκλήρωση µεταξύ του εκπαιδευόµενου και της δουλειάς του υπό την
έννοια ότι παρέχεται η δυνατότητα να συνδεθεί η µάθηση µε καίρια εργασιακά ζητήµατα
σε µια just- in- time και just- enough διαδικασία.
• e-learning 3ης γενιάς
Τα βασιζόµενα στο Internet συστήµατα µάθησης 3ης γενιάς στηρίζονται στην 2η
γενιά

ενσωµατώνοντας

αντικείµενα

µάθησης

υψηλού

εύρους

ζώνης

και

υποστηρίζοντας περίπλοκες προσοµοιώσεις, εικονικές τάξεις και διάφορες άλλες
µορφές on-line συνεργασίας. Τα στοιχεία της τεχνολογίας 3ης γενιάς υπάρχουν σήµερα,
αλλά χωρίς την πολυσυλλεκτική και διεξοδική πλατφόρµα της 2ης γενιάς παραµένουν
ιδιαίτερα ακριβά και σχετικά αποµονωµένα εκπαιδευτικά αντικείµενα, καταπληκτικά
αλλά µόνο για λίγους, πλούσιους και προνοµιούχους. Όταν τα προβλήµατα του εύρους
ζώνης και της προσβασιµότητας βελτιωθούν

τα συστήµατα 3ης γενιάς θα είναι οι

κυρίαρχοι.

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Συστήµατα

∆ιαχείρισης

Εκµάθησης

(Learning

Management

Systems)13
Ο όρος Συστήµατα ∆ιαχείρισης Εκµάθησης (LMS) χρησιµοποιείται συχνά για να
οµαδοποιήσει ένα µεγάλο εύρος εργαλείων αφιερωµένων στην ασύγχρονη µετάδοση
και στη διαχείριση της µάθησης. Τα LMS σε γενικές γραµµές παρέχουν µια
ολοκληρωµένη άποψη των εργασιών των φοιτητών και των στόχων τους. Συνήθως
καλύπτουν πολλαπλά µαθήµατα περιλαµβάνοντας ιχνηλάτηση στόχων και αξιολόγηση
της προόδου.
Τα LMS µπορούν να διαιρεθούν σε υποκατηγορίες όπως:
•

Συστήµατα διαχείρισης σειράς µαθηµάτων (Course Management Systems)

•

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems)

•

(Learning Content Management Systems)

•

Επιχειρησιακά

Συστήµατα

∆ιαχείρισης

Μάθησης

(Enterprise

Learning

Management Systems)

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Σειράς Μαθηµάτων (Course Management Systems )
Τα συστήµατα διαχείρισης σειράς µαθηµάτων (περαιτέρω καλούµενα CMS) είναι
βασικά ένα LMS που προετοιµάζεται για την παράδοση και τη διαχείριση του διδακτικού
υλικού µέσω των υπηρεσιών Ιστού (κυρίως καθοδηγούµενα από εκπαιδευτή, instructorled) και παρέχει τα ενσωµατωµένα εργαλεία για την αξιολόγηση της προόδου κατ΄
άτοµο ή για οµάδες µαθηµάτων. Οι βασικές ενότητες CMS είναι: διευθυντής
περιεχοµένου (content manager µε απλά εργαλεία συγγραφής), εργαλείο ασύγχρονης
συνεργασίας, αρχείο-φύλακας µάθησης. Συνηθέστερα, τα CMSs προσφέρουν µόνο
περιορισµένο αριθµό προτύπων

για

χρήση,

προκειµένου να διευκολυνθεί

η

χρησιµοποίησή τους. Τα συστήµατα εκείνα δεν παρέχουν τα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα ολοκλήρωσης, επίσης δεν τείνουν να είναι συµβατά µε βιοµηχανικά
πρότυπα CMSs .Είναι δηµοφιλή στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπου τα
συστήµατα παράδοσης γνώσης

γίνονται αντιληπτά ως µαθηµάτο-κεντρικά (course-

centric). Μερικά παραδείγµατα CMSs περιλαµβάνουν Blackboard και WebCT. Τα
περισσότερα CMSs µετεξελίσσονται τελικά είτε σε ένα LMS είτε σε LCMS,

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems)
Τα συστήµατα LMS βρίσκονται συνήθως στα µεγάλα πανεπιστήµια και σε
εκπαιδευτικά τµήµατα εταιριών. Τα LMSs τείνουν να είναι ακριβά, σε σύγκριση µε τα
συστήµατα CMS. Τα LMSs απαιτούν σηµαντική προσαρµογή. Χαρακτηριστικά, τα
συστήµατα διαχείρισης εκµάθησης (LMS) ενισχύουν τα Συστήµατα διαχείρισης σειράς
µαθηµάτων (CMS) µε νέα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, όπως το σύστηµα διαχείρισης
ικανότητας,

αξιολόγηση

των

δεξιοτήτων.

Παραδείγµατα

τέτοιων

συστηµάτων

περιλαµβάνουν: Knowledgesoft Enterprise, Docent Enterprise, και ISOPIA ILMS.
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Μάθησης (Learning Content Management
Systems)
Αυτή η υποκατηγορία έχει προκύψει αρκετά πρόσφατα, στηριζόµενη σε ένα
πρότυπο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εκµάθησης. Τα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα
συνήθως περιλαµβάνουν προηγµένα ενσωµατωµένα εργαλεία συγγραφής
και µια διαχείριση γνώσης/µια τεχνολογία συστηµάτων επιχειρηµατικών βάσεων
δεδοµένων για τη διαχείριση δεδοµένων.
Τα LCMSs εφαρµόζονται πολύ συχνά στα εταιρικά intranets προκειµένου να
αποθηκεύσουν

προηγουµένως

αναπτυγµένα

modules

εκµάθησης.

Παρούσες

εφαρµογές LCMS, εντούτοις, δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες. Η κατόπιν
παραγγελίας, διαθέσιµης-σε όλους- φύση αυτών των συστηµάτων τα καθιστούν κατά
ένα µεγάλο µέρος αγνοηµένα από τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα.
Παραδείγµατα LCMSs περιλαµβάνουν: Centra’s Mindlever, Total Knowledge
Management System από την Generation 21, Knowledge Producer από την ΙΒΜ
Mindspan Solutions και Aspen από Click2Learn.

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ LMS
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Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του e-learning
Στα πλεονεκτήµατα του e-learning συµπεριλαµβάνονται σύµφωνα µε τον
Alexander14:
•

βελτίωση της ποιότητας της εκµάθησης

•

βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση

•

µείωση των δαπανών της εκπαίδευσης και

•

βελτίωση της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης.

Τα κύρια πλεονεκτήµατα της εξ αποστάσεως εκµάθησης είναι η ευελιξία, η
µείωση του κόστους, και η περισσότερο αποδοτική χρήση του χρόνου και η
υποκίνηση του προσωπικού. Μπορεί να είναι αποτελεσµατικότερη - οι άνθρωποι
µαθαίνουν

στους

δικούς

τους

ρυθµούς

και

παρακρατούν

περισσότερες

πληροφορίες, το προσωπικό είναι πολύ πιθανότερο να δεχτεί την ιδιοκτησία και οι
εκπαιδευόµενοι είναι περισσότερο δραστήριοι, όσον αφορά στις πρωτοβουλίες
που λαµβάνουν.
Για την επιχείρηση, η αποδοχή των αξιών της κατάρτισης και το µήνυµα
ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα φέρνει θετικές αλλαγές στην επιχειρησιακή
κουλτούρα και φιλοσοφία, εισάγοντας την έννοια της ύπαρξης «µιας οργάνωσης
που µαθαίνει» και παρέχοντας το περαιτέρω πλεονέκτηµα ανύψωσης του ηθικού
του προσωπικού και της υποκίνησης (Tarr, 1998).
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το e-learning διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο
σε

όλους

τους

τοµείς

της

επιχείρησης.

Εκτός

από

την

οικονοµική

αποτελεσµατικότητά του, τα κύρια πλεονεκτήµατά του είναι η ευελιξία του, η
ευκολία του προς τους χρήστες, το γεγονός ότι γίνεται ευρέως προσιτό, διαθέτει
εύκολη δυνατότητα πρόσβασης, συνέπειά και δυνατότητα επανάληψης. Οι στόχοι
του e-learning

είναι εξαρτώµενοι από την ποιότητα της διδασκαλίας και την

αποτελεσµατικότητα της on line πρόσβασης.
Στο άρθρο µε θέµα «Delivering Maximum Return on Your e-learning
Investment15» ο Kevan Skelton της Deloitte& Touche αναφέρει µεταξύ των άλλων
και τα εξής πλεονεκτήµατα του e-learning:
•

Μείωση των εξόδων µετάδοσης της µάθησης µεταξύ 30% και 60%.

•

∆απανάται λιγότερος χρόνος µακριά από το γραφείο, µείωση του
κόστους ευκαιρίας.

•
Μάντζαρη ∆ήµητρα
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•

Εξουσιοδοτούνται οι εργαζόµενοι να διαχειρίζονται, να κανονίζουν τη
µάθηση στο δικό τους ρυθµό.

•

Ενθαρρύνεται η δικτύωση, ο διαµοιρασµός της πληροφορίας και η
συνεργασία.

•

∆υνατότητας προσαρµογής της µάθησης γύρω από το ωράριο
εργασίας.

•

∆ιασφαλίζεται το ότι το περιεχόµενο είναι επαναχρησιµοποιήσιµο και
διαθέσιµο σε όλους τους υπαλλήλους.

Βέβαια ένα βασικό µειονέκτηµα είναι η προϋπόθεση σχετικής γνώσης και
εξοικείωσης µε τους υπολογιστές και τη χρήση τους. Πάνω σ’ αυτό στηρίζει το
επιχείρηµά του και ο Peter Honey υποστηρίζοντας πως ένα από τα προβλήµατα
της αποτίµησης, αξιολόγησης του e-learning είναι ότι είναι εκλεκτικό (eclectic).16
Στα µειονεκτήµατα του e-learning συγκαταλέγονται περιορισµοί στο bandwidth
και παράπονα σχετικά µε απαράδεκτα αργούς χρόνους λήψης δεδοµένων µέσω
του ∆ιαδικτύου.
Οι Alexander και McKenzie (1998)17 αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική εκµάθηση
θα αποτύχαινε για τους ακόλουθους λόγους:
•

υπερβολικά φιλόδοξη από την άποψη της επιθυµητής έκβασης, όσον αφορά
στον προϋπολογισµό και στο διαθέσιµο χρόνο

•

αξιοποίηση συγκεκριµένων τεχνολογιών πληροφορικής για δικό τους
λογαριασµό, χωρίς να δοθεί ο επαρκής σεβασµός προς τον κατάλληλο
σχεδιασµό της εκµάθησης

•

καµία αλλαγή στην αξιολόγηση της εκµάθησης ώστε να προσαρµοστεί µε τα
αλλαγµένα αποτελέσµατα εκµάθησης

•

έναρξη ανάπτυξης λογισµικού χωρίς επαρκή σχεδιασµό

•

αποτυχηµένη να προετοιµάσει τους σπουδαστές για συµµετοχή σε
εµπειρίες εκµάθησης τέτοιες όπως εργαζόµενοι κατά οµάδες και

•

αποτυχηµένη να εξασφαλίσει µε σαφήνεια την άδεια των πνευµατικών
δικαιωµάτων.

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Το σχέδιο δράσης eLearning 18
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η Αγορά του e-learning 19
Εκπαιδευτική Αγορά.
Η αγορά εκπαίδευσης είναι τεράστια και σε παγκόσµιο επίπεδο ανταγωνίζεται την
αγορά υγείας για το ποια είναι πρώτη.
Από στατιστικές για το 1999 και το 2000 στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι η εκπαίδευση
είναι $772 Βil ή 9% του GDP που αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους αγορές:
U.S. EDUCATION AND TRAINING MARKET IN 2000.

Η Επιχειρηµατική Αγορά.
Πολύ ενδιαφέρον έχει η ανάλυση του IDC (1) για τις τάσεις αγοράς για
Επιχειρηµατική Εκπαίδευση το 1999, οι µεταβολές που έγιναν µέσα σε δύο µόλις
χρόνια, αλλά και οι προβλέψεις για την επόµενη τριετία. Η τάση για Interactive,
Web-based Synchronous and Asynchronous Training είναι δραµατική (σε βάρος
κυρίως της “απλοϊκής” CD-ROM βασισµένης εκπαίδευσης.

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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TRAINING DELIVERY METHODS IN 1998

TRAINING DELIVERY METHODS IN 1999.

IDC: Purchase Requirements for International Business /Softskills Traning, 1999.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι παρατηρείται και προβλέπεται ανάπτυξη του elearning σε σχέση µε το c-learning καθώς και του Internet – learning µέσα στο ΤΒΤ
(Technology Based Training). Επίσης παρατηρείται σηµαντική ανάπτυξη του Soft
skills e-learning έναντι του ΙΤ-Training.

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι ότι το e-learning ουσιαστικά τώρα
αρχίζει. Έτσι για το 1999 το 92% των µεγάλων επιχειρήσεων στις Η.Π.Α. έχουν
προγραµµατίσει πιλοτικά προγράµµατα, κυρίως Web-based. Επίσης, παρότι
σήµερα το κύριο µέρος της εκπαίδευσης και πιστοποίησης (certification) αφορά ΙΤ,
η εικόνα αναµένεται να αλλάξει ριζικά τα επόµενα 2-3 χρόνια.

Η πρόβλεψη είναι ότι το 2003 το ΤΒΤ θα ξεπεράσει το ΙLT (κλασσικό)

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Σε απόλυτα νούµερα τα µεγέθη µιλάνε από µόνα τους, όπως ο παρακάτω πίνακας.
The U.S. $62.5 Bil Corporate Training Market in 1999.

IT
Total Corporate Training
Outsourced Training
Technology-Based
Training
Web-based Training

31.2
9.5
2.3
0.9

Soft Skills
31.3
5.5
0.7
0.2

Έτσι παρότι τι 75% της αγοράς είναι ILT(Instructor Led Training) ή c-learning και το
e-learning έχει µόνο το 20% το 1999, το e-learning αναµένεται να φθάσει το 40%
και µάλιστα σε βάρος του CD-ROM, Video κτλ. καθότι αυξάνεται µε ρυθµό 83%.

Ένα άλλο χρήσιµο στοιχείο είναι ότι το 1999 περίπου 70 εκ. άνθρωποι είχαν
κάποιας µορφής εκπαίδευση ή επιµόρφωση µέσω του ∆ιαδικτύου. Με έσοδα της
τάξης των $550 Mil το 1998 η αγορά αυτή αναµένεται να ξεπεράσει τα 4.1 Bil το
2003.

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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GROWTH OF INTERNET-BASED TRAINING IN U.S. BY PRODUCT.

Μερικά άλλα γεγονότα που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν όταν πρόκειται να
προγραµµατίσουµε e-learning δράσεις είναι:
•

Ο πληθυσµός των ΑΕΙ και λοιπών ιδρυµάτων αποτελεί µειοψηφία (κάτω
από 20%) όλων των µαθητών ηλικίας πάνω των 18 ετών.

•

Ο

“νέος”

µέσος

µαθητής

αναζητά

εξειδικευµένη

εκπαίδευση

σαν

προϋπόθεση εργασίας ή για να βελτιώσει την θέση του στον οργανισµό που
εργάζεται.
•

Η ανάγκη για επανεκπαίδευση είναι συνεχής.

•

Οι ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού είναι τεράστιες.

•

Τα έξοδα της κλασσικής εκπαίδευσης αυξάνονται συνεχώς (ταξίδι,
παραµονή, αίθουσες, δάσκαλοι, µέσα)

•

Η κλασσική εκπαίδευση, ακόµα και στην ίδια πόλη του εκπαιδευόµενου,
απαιτεί χρόνο που συνήθως δεν υπάρχει (π.χ. µετάβαση από και προς).

•

Οι απαιτήσεις της “νέας οικονοµίας” οδηγούν σε απαιτήσεις στην
εκπαίδευση που εκφράζονται από µια σειρά προδιαγραφών π.χ. να είναι
άµεσα διαθέσιµη, όταν την χρειαζόµαστε, όπου βρισκόµαστε, συχνά, να
είναι

πλούσια

σε

περιεχόµενο

και

βάθος,

να

είναι

ανανεώσιµη,

πιστοποιήσιµη, συνεχής και µικρού κόστους.

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Το παρακάτω διάγραµµα είναι χαρακτηριστικό όσον αφορά στις Συνθήκες που
οδηγούν στο e-learning.
Αγορά και Ζήτηση Οδηγούν το e-learning.

Όσον αφορά στη διάδοση της τεχνολογίας που απαιτείται για το e-learning και
εποµένως της αγοράς, το 1997 υπήρχαν περίπου 90 εκ. χρήστες στο ∆ιαδίκτυο.
Το 2000 οι χρήστες θα ξεπερνούν τα 500 εκ. Στην Ελλάδα τα νούµερα είναι επίσης
ενδεικτικά, δηλαδή ενώ είχαµε λιγότερους από 100.000 χρήστες Internet User
Growth το 1997, έχουµε ξεπεράσει τις 600.000 το 2000 και προβλέπεται να
φτάσουν τα 2 εκ. τα επόµενα 2 χρόνια.

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Σε επίπεδο πληθυσµού στην Αµερική από 15% οι χρήστες του Internet το 1997, το
2000 θα ξεπεράσουν το 35% και το 2003 θα είναι πάνω από 60%. Μερικές
Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεπεράσει την Αµερική, αν και στο σύνολο της η ΕΕ
υστερεί

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Η Αγορά των Σχολείων (Μέση, Κατώτερη).
Πρόκειται για µια τεράστια Παγκόσµια αγορά αλλά και σε κάθε χώρα χωριστά
(ακόµα και στη χώρα µας), καθότι ο δυνητικός πληθυσµός των χρηστών είναι
εξαιρετικά µεγάλος (δάσκαλοι, µαθητές).

Στα παρακάτω δίνονται µερικά στοιχεία διαγραµµατικά για την αγορά στις ΗΠΑ,
ενώ αντίστοιχα στοιχεία θα πρέπει να συγκεντρωθούν στην ΕΕ. ∆υστυχώς για τη
χώρα µας η αγορά αυτή είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και µπορούµε να µιλάµε µόνο
για περιορισµένου µεγέθους και για ασυνεχείς προσπάθειες (π.χ. Οδύσσεια).

Παρότι τα µεγέθη είναι µεγάλα στις Η.Π.Α. µε 110.000 σχολεία και 53 εκ. µαθητές,
µε τεράστια χρηµατοδοτικά προγράµµατα (συγκρινόµενα µε τα δικά µας) από την
κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τοµέα, όλες οι σχετικές µελέτες και αναλύσεις
Μάντζαρη ∆ήµητρα
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είναι πολύ επιφυλακτικές για την επιτυχία του e-learning (ή ΤBT) στα σχολεία (π.χ.
Ε-rate program το 1996 ύψους $2,5 Bill και $1,3 Bill το 2000 για διασύνδεση
47.000 σχολείων και βιβλιοθηκών µε 30 εκ. µαθητές). Ο κυριότερος παράγοντας
που καθυστερεί τη µαζική υιοθέτηση του e-learning είναι οι ίδιοι οι δάσκαλοι (βλέπε
συνδεδεµένους δασκάλους). Επίσης σηµαντική ανασταλτική επίδραση έχουν οι
απόψεις ότι η µαθησιακή διδασκαλία πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική (Instructor
Led Training), αλλά και άλλοι παράγοντες που δεν έχουν σχέση µε την τεχνολογία.

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Μετασχολική Αγορά (ΑΕΙ κυρίως).
Και η αγορά αυτή είναι εξαιρετικά µεγάλη και αποτελεί βάση για την ανάπτυξη και
διάδοση του e-learning, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν φραγµοί για την ανάπτυξή
της (όπως στα σχολεία οι δάσκαλοι).
Αντίθετα η έλλειψη σε εκπαιδευµένο προσωπικό οδηγεί σε µια µεταµόρφωση τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Σύµφωνα µε το IDC οι φοιτητές ηλικίας πάνω από
24 χρόνια αποτελούν το 43.5%, ενώ πάνω από 75% των φοιτητών ηλικίας πάνω
των 24 ετών εργάζεται. Εάν λοιπόν αναλογισθούµε ότι η ανώτατη παιδεία στις
Η.Π.Α. έχει προϋπολογισµό $232 Βil το 1996 µε 15 εκ. φοιτητές, µε 1 εκ.
καθηγητές και 1.7 εκ. διοικητικό προσωπικό, καθώς και ότι ο αριθµός τους
συνεχώς αυξάνει, δεν µπορεί παρά οι σύγχρονες τεχνολογίες εκπαίδευσης (ΤΒΤ)
να διεισδύσουν και να αντικαταστήσουν ένα µεγάλο µέρος από τις κλασσικές (clearning).

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Ήδη τα ΑΕΙ στις Η.Π.Α. το 1999 δαπάνησαν για e-learning $305 Mil (ή 10%
του προϋπολογισµού για ΙΤ) που θα φθάσει τα $380 Mil το 2000.
∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι σήµερα τα e-universities έχουν εκατοµµύρια
µαθητές µε πάνω από 200.000 αναγνωρισµένους απόφοιτους (certified). Ένα
µόνο Πανεπιστήµιο το Open University έχει 200.000 µαθητές.
Το σηµαντικότερο ίσως είναι η πρόβλεψη ότι το 2002 θα υπάρχουν πάνω
από 2.2 εκ. φοιτητές e-learning, µόνο στις Η.Π.Α. Σήµερα εκτός Η.Π.Α. σε 12 eΠανεπιστήµια έχουν εγγραφεί πάνω από 3 εκ. µαθητές.

Η προτίµηση στις σύγχρονες Interactive µεθόδους ΤΒΤ εκπαίδευσης για
Πανεπιστηµιακές σπουδές είναι επίσης φανερή και αναµένεται να αυξηθεί ακόµα
περισσότερο.
Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Βιοµηχανία & Αγορά e-learning.
Η αγορά του e-learning, εκτός από τις κατηγορίες χρηστών στους οποίους
απευθύνεται (βλέπε H Αγορά του e-learning παραπάνω) χαρακτηρίζεται από τρία
διαφορετικά τµήµατα, δηλαδή διαχωρίζεται στα:
-

Περιεχόµενο (content).

-

Τεχνολογία.

-

Υπηρεσίες.
Επίσης η εκπαίδευση που βασίζεται στο ΤΒΤ παραδίδεται και στις επιχειρήσεις

µέσα από µια σειρά από µεθόδους, όπου το WBT έχει αρχίσει να απόκτα µεγάλο
µερίδιο.

Το µερίδιο του CBT και WBT αναµένεται να αυξηθεί ραγδαία στα επόµενα
χρόνια, καθώς τα µέσα που απαιτεί (PCs, Internet etc.) διαδίδονται µε ταχύτητα.
Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Περιεχόµενο. Οι εταιρείες και οι οργανισµοί που ανήκουν σε αυτή την
κατηγορία είναι οι συγγραφείς, δηµιουργοί ή διαχειριστές πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Το περιεχόµενο παραδίδεται στους εκπαιδευόµενους µε διάφορα µέσα και
µεθοδολογίες (σύγχρονες, ασύγχρονες, αυτοεκπαίδευση, τυποποιηµένη ή κατά
παραγγελία, για ΙΤ ή άλλα θέµατα) και είναι ΤΒΤ κατά κύριο λόγο. Για τη
δηµιουργία περιεχοµένου µια εταιρεία ή οργανισµός µπορούν απλά να ενοικιάσουν
την γνώση ενός ΑΕΙ ή ειδικών, να την οργανώσουν και να τη µεταπωλούν. Άλλοι
δηµιουργούν βιβλιοθήκες από µαθήµατα ή σεµινάρια που απευθύνονται σε αγορές
Β2Β ή Β2C ή ακόµα και Πανεπιστηµιακή ή Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση.
Κατά κύριο λόγο είναι εταιρείες εκδότες, Εταιρείες εκπαίδευσης, ΑΕΙ ή νέου
τύπου e- business ή συνδυασµός τους. Συνήθως προσφέρουν και άλλες
υπηρεσίες

πέραν

του

περιεχοµένου,

δηλαδή

σχεδιασµός

προγράµµατος,

παρακολούθηση, εξετάσεις, βαθµολόγηση, βοήθεια και συµβουλές, προσφορά
υποδοµής κτλ. Εταιρείες που ανήκουν εδώ (U.S.) είναι: SmartForce, Ninth House,
NETg, Unext, Univercity access, Devry, Execu Train. Κατά κανόνα “δεν παράγουν
τα πάντα” και χρησιµοποιούν τεχνολογίες ή υπηρεσίες και τρίτων.
Τεχνολογία. Είναι οι Εταιρείες που αναπτύσσουν και προσφέρουν εργαλεία
για όλες τις φάσεις του e-learning, δηλαδή ανάπτυξη, παρακολούθηση, παράδοση,
αξιολόγηση, επικοινωνίες κτλ. Προσφέρουν ή υποστηρίζουν ένα ή περισσότερα
από τα παρακάτω εργαλεία: authoring, web publishing, capture & edit, training
Μάντζαρη ∆ήµητρα
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management, administration, performance support, testing, virtual classroom
whiteboard, video & audio, conferencing technology, simulation tools etc.
Εταιρείες

που

ανήκουν

στην

κατηγορία

αυτή

είναι:

Lotus,

Teamscape,

Macromedia, DataBeam (of IBM), One Touch Systems κτλ.
Υπηρεσίες. Πρόκειται για τους Learning Service Providers ή αυτούς που
αναπτύσσουν εκπαιδευτικά sites (portals) και προσφέρουν ό,τι απαιτεί η αγορά.
Συνεργάζονται µε µια πληθώρα εταιρειών και οργανισµών που προσφέρουν
περιεχόµενο και χρησιµοποιούν σαν βάση συνήθως τις τεχνολογίες άλλων
Εταιρειών. Το µέρος αυτό της αγοράς αυξάνει πολύ ταχύτερα από τις άλλες δύο
κατηγορίες.
Μερικές µεγάλες εταιρείες έχουν δηµιουργήσει τα δικά τους “Πανεπιστήµια”
και

πρόσφατα

δηµιουργούν

θυγατρικές

µε

αποκλειστικό

αντικείµενο

την

εκπαίδευση. Ένα πρόσφατο παράδειγµα είναι η δηµιουργία από την ΙΒΜ της
Mindspan µε πάνω από 3.500 εργαζόµενους σε 55 χώρες που ξεκίνησε µε
πελάτες 2,5 εκ. µαθητές από την ΙΒΜ, µε χιλιάδες µαθήµατα (όλα βασισµένα στο
Learning Space της Lotus). Το µέγεθος αυτής της εταιρείας ίσως να ξεπερνά όλες
τις άλλες µαζί.
Άλλες

εταιρείες

του

χώρου

είναι:

Click2learn,

eMind.com,

University.com,Vcampus κτλ. Υπάρχουν πάνω από 100 εκπαιδευτικά portals στις
Η.Π.Α.
Συνήθως στις εταιρείες αυτές υπάγονται και οι εταιρείες Πιστοποίησης
Σπουδών (Certification).Η πιστοποίηση κατά κανόνα προσφέρεται από µεγάλες.
Εταιρείες (ΙΒΜ, ΜMicrosoft, CISCO κτλ.). ή και από ανεξάρτητους οργανισµούς.
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Η αγορά e-learning στις Η.Π.Α.

Η ανάπτυξη της αγοράς e-learning στις Η.Π.Α. είναι τόσο µεγάλη που έχει
εξαναγκάσει τις παραδοσιακές εταιρείες εκπαίδευσης (ΙLT) ή να προσθέσουν στα
προϊόντα τους ΤΒΤ ή να εξαγοράσουν µικρές εταιρείες και των τριών κατηγοριών.
Έχουµε δηλαδή µια ανάµειξη των “bricks” (c-learning) µε εταιρείες “clicks” (elearning) όπως και σε πολλές άλλες αγορές και κλάδους.
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Η αγορά στην Ευρώπη
Η εταιρεία ερευνών IDC ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η αγορά ηλεκτρονικής µάθησης
(e-learning market) στην Ευρώπη, αυξάνεται κατά 96% για τα επόµενα πέντε
χρόνια. Η ευρωπαϊκή αγορά εκτιµάται ότι θα φτάσει τα 4 δισεκατοµµύρια δολάρια
το 2004.
Η

αγορά

αυτή

αφορά

τόσο

την

κατάρτιση

σε

θέµατα

πληροφορικής

τεχνολογίας (ΙΤ training), σε ποσοστό πάνω από το µισό, όσο και στην κατάρτιση
σε άλλους επαγγελµατικούς τοµείς (soft skills training), όπως είναι οι πωλήσεις, το
marketing, οι ηγετικές δεξιότητες, κλπ.
European eLearning Market Forecast by Segment

1999
Source : IDC, 2000
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Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία, εκπροσωπούν
σηµαντικές ευκαιρίες για υπηρεσίες ηλεκτρονικής µάθησης.
Η εταιρεία IDC θεωρεί ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές που θα
µπορούσαν να οδηγήσουν σε επιτυχή αποτελέσµατα, στις αγορές αυτές.
Μία

προσέγγιση

είναι

η

προσφορά

ολοκληρωµένων

λύσεων

ηλεκτρονικής µάθησης. Η προσέγγιση αυτή αφορά προµηθευτές που
προσφέρουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες και προϊόντα, από κατάλληλο
λογισµικό και συµβουλές µέχρι περιεχόµενο κατάρτισης και διαχείρισης όλων
των εφαρµογών και των υπηρεσιών. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η εφαρµογή
της σωστής τεχνολογίας στο σωστό µαθησιακό περιβάλλον.
Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ξόδεψαν 320 εκατοµµύρια δολάρια για
ηλεκτρονική µάθηση µέσα στο 2000 και αναµένεται αύξηση του ποσού αυτού
- κατά µέσο όρο - 96% µέχρι το 2004, όπου θα ξεπεράσει τα 4
δισεκατοµµύρια.
Η µεταστροφή προς την ηλεκτρονική µάθηση στον τοµέα της
κατάρτισης σε θέµατα πληροφορικής τεχνολογίας, αντιπροσωπεύει τη στροφή
από την παραδοσιακή κατάρτιση (Instructor Led Training-ILT προς την
ηλεκτρονική µάθηση.
Η αύξηση είναι περισσότερο ταχεία στον τοµέα της κατάρτισης σε
θεµατικές που δεν αφορούν την πληροφορική τεχνολογία (non-ΙΤ segment) σε
σύγκριση

µε

τον

τοµέα

κατάρτισης

πληροφορικής

τεχνολογίας

(ΙΤ

segment).Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τους σωστούς «παίκτες». Οι 10
µεγαλύτεροι προµηθευτές κατάρτισης πληροφορικής τεχνολογίας (ΙΤ training)
µοιράζονταν το 1999, µόλις το 17% της αγοράς ΙΤ training.Η αγορά

κατάρτισης σε τοµείς πέραν της πληροφορικής τεχνολογίας (non-ΙΤ
training)

είναι

περισσότερο τµηµατοποιηµένη,

πράγµα που

δείχνει

ότι υπάρχουν ακόµα µεγαλύτερες ευκαιρίες στο χώρο αυτόν.
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Πολλοί

προµηθευτές

κατάρτισης

έχουν

αντιδράσει

γρήγορα,

ανακοινώνοντας ότι έχουν ήδη αναπτύξει υπηρεσίες και προϊόντα για
ηλεκτρονική µάθηση. Το περιεχόµενο θα συνεχίσει να είναι το προεξέχον
τµήµα της αγοράς κατά την περίοδο της πρόγνωσης. Οι υπηρεσίες θα
αντιπροσωπεύουν το δεύτερο µεγαλύτερο τµήµα και θα έχουν τη µεγαλύτερη
ανάπτυξη κατά την περίοδο της πρόβλεψης.
European e Learning Market Forecast by Segment
1989

Content
Services
Delivery
Total e learning
market

80
20
35
135

2000

186
54
80
320

2001

409
143
165
717

2002

737
308
295
1,340

2003

2004

CAGR

1,316
598
479
2,393

2,134
1,107
711
3,952

93%
123
83%
96%

Key Assumptions
• Internet Penetration will increase rapidly in all European Countries in the forecast period.
• Quality of e learning tools will improve for the forecast period.
• Tools will become a commodity over time with a few brands dominating the market
Message in the Data:
•

Content will make up the biggest portion of the e Learning market, but services will
be the fastest growing segment.

Source: IDC, 2000
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Η Ευρωπαϊκή Αγορά του E-learning ανά χώρα
European e Learning Market by Country
$Μ

1999

2000

2001

2002

2003

2004

CAGR

Germany
France
United
Netherlands
Italy
Sweden
Belgium
Denmark
Spain
Switzerland
Norway
Austria
Finland
Ireland
Portugal
Greece
Total

20
14
16
11
8
11
9
9
4
7
9
5
7
2
2
1
135

48
33
38
26
19
26
20
22
9
16
21
12
16
6
4
2
320

106
74
84
54
45
52
42
45
29
34
44
30
36
18
15
10
717

198
139
156
101
84
96
78
85
54
64
82
56
67
33
28
19
1,340

348
254
270
179
157
164
139
144
103
116
137
102
113
64
56
48
2,393

575
420
446
296
259
271
229
237
171
192
226
168
186
105
92
80
3,952

95%
98%
94%
94%
100%
90%
93%
91%
113%
94%
90%
102%
93%
113%
118%
153%
96%

Key Assumptions:.
•

Internet Penetration will increase gradually over the forecast period in all countries.

•

The Scandinavian countries currently have a high level of internet penetration

Message in the Data:
•

The e Learning market will be high growth across Europe

Source: IDC, 2000

Οι παίκτες στη Ευρώπη
Υπάρχει µια ποικιλία από προµηθευτές κατάρτισης µε ηλεκτρονική
µάθηση (e-learning training providers), από µεγάλους και καθιερωµένους
µέχρι νέους προµηθευτές.
Μεταξύ των καλά καθιερωµένων παικτών είναι η ΙΒΜ, η Oracle, η
ΗΡ, και η Knowledgepool, που δραστηριοποιούνται σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες. Οι εταιρείες ΝΕΤg και Smartforce είναι νέοι παίκτες που
εξειδικεύονται στο περιεχόµενο. Παρόλα αυτά και οι δύο εταιρείες
στρέφονται προς την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων. Άλλες εταιρείες

Μάντζαρη ∆ήµητρα

38

e-Learning:Cost Analysis

όπως η SΑΒΑ, η Centra, και η WΒΤ Systems, ειδικεύονται στις υποδοµές
ηλεκτρονικής µάθησης.
Η έρευνα της IDC έχει δείξει ότι οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για
την εφαρµογή συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης, εκδηλώνουν όλο και
περισσότερο την ανησυχία τους όσον αφορά τόσο στην ικανότητα
ολοκλήρωσης των προσφερόµενων λύσεων µε τα συστήµατα της
εταιρείας, όσο και στην ικανότητα µέτρησης των επιχειρηµατικών
πλεονεκτηµάτων πέραν από το περιορισµό του κόστους.
Μερικές εταιρείες ηλεκτρονικής µάθησης εστιάζουν στην προώθηση
τεχνολογικών υποδοµών για ηλεκτρονική µάθηση και ως τέτοιες είναι
πρωτίστως

εταιρείες

λογισµικού

(software).

Άλλες

εταιρείες

επικεντρώνονται και στο περιεχόµενο και στις υπηρεσίες. Πολλοί παίκτες
προσφέρουν έναν συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων από τους τοµείς
τεχνολογίας, υπηρεσιών και περιεχοµένου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η φιλολογία γύρω από την Ανάλυση Κόστους της ∆ικτυακής Μάθησης
(Networked Learning)
Σύµφωνα µε την ευρύτερη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες απόψεις
και µέθοδοι, σχετικές µε το κόστος ανάπτυξης κυρίως εικονικών(virtual) πανεπιστηµίων.
Μερικές από τις πιο αξιόλογες απόψεις παρατίθενται σε εργασίες όπως η “Costs for the
Development of A Virtual University”20 του M.Turoff, καθηγητή στο Institute of Technology
του New Jersey,που αποτελεί «ευαγγέλιο» και βάση για πολλές µελέτες, η εργασία “Costs and
Costing of Networked Learning” του Greville Rumble, καθηγητή στο Open University United
Kingdom, “Cost analysis of E-Learning: A Case Study of A University Program”21 των Tim
L.Wentling και Ji-Hye Park, καθηγητών στο University of Illinois at Urbana-Champaign καθώς
επίσης και “The Economics of Online Learning” του Stephen Downes22 καθηγητή στο
University of Alberta.
Ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζουν το θέµα διαφέρει όχι τόσο ως προς την ουσία του
θέµατος, αλλά όσον αφορά στο βαθµό ανάλυσης και ιδιαίτερα λεπτοµερούς αντιµετώπισης.
Σύµφωνα µε τον Greville Rumble23 το κόστος για ένα πλήρως αναπτυγµένο ηλεκτρονικό
εκπαιδευτικό σύστηµα (e-education system) πρέπει να συµπεριλαµβάνει:
1. Την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υλικών (Developing e-materials)
2. Τη διδασκαλία και αξιολόγηση των µαθητών on line(Teaching and assessing students
on line)
3. Την πρόσβαση στην ιστοσελίδα (Accessing the web site)
4. Τη διαχείριση/ διοίκηση των φοιτητών on line (Administering students on line)
5. Την παροχή της υποδοµής και υποστήριξης µέσα στην οποία κάθε ηλεκτρονική
εκπαίδευση µπορεί να λειτουργήσει (Providing the infrastructure and support within
which e-education can operate)
6. Το σχεδιασµό και τη διαχείριση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε µακροοικονοµικό
επίπεδο (Planning and managing e-education at the macro-level)
Από την άλλη µεριά ο M.Turoff

24

κάνει πιο γενικό, αλλά ταυτόχρονα και πιο ουσιαστικό και

ευθύ διαχωρισµό ανάµεσα σε κόστη Εκπαιδευτικού προσωπικού (Faculty Costs) και σε
κόστη Εκτός Εκπαιδευτικού προσωπικού (Non Faculty Costs) χωρίς να «διυλίζει τον
κώνωπα» .
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Έτσι όσον αφορά στα Faculty Costs συγκαταλέγονται τα εξής:
•

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (µισθοί ,επιδόµατα, εξοπλισµός)

ενώ στα Non Faculty Costs τα εξής:
•

Κόστος Εξοπλισµού Υπολογιστών (Netwrork Server, video equipment, software,
initial hardware, video tapes, cd-roms, αποσβέσεις)

•

Κόστος Πάγιων Εγκαταστάσεων (ενοίκια / αγορά, Λειτουργικά έξοδα, συντήρηση,
αποσβέσεις)

•

Μη Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Business Manager ως Head administrative, πλήρους
απασχόλησης Κοινωνικοί επιστήµονες, πλήρους απασχόλησης διοικητικό
προσωπικό, πλήρους απασχόλησης τεχνικό προσωπικό)

Μερικά από τα καίρια ερωτήµατα που θέτει ο Turoff, οι παράµετροι-κλειδιά όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει, είναι:
•

Το µέγεθος της τάξης (ο αριθµός των σπουδαστών) και

•

Ο αριθµός των µαθηµάτων (σειράς µαθηµάτων, courses)

Πέρα από τις παραµέτρους-κλειδιά υπάρχει έντονος προβληµατισµός γύρω από θέµατα
∆ιοίκησης (Management), µε κύριο αυτό του εκπαιδευτικού προσωπικού αν δηλαδή θα πρέπει
να προτιµηθούν αναπληρωτές καθηγητές ή συνταξιούχοι-µερικής απασχόλησης έναντι των
µονίµων καθηγητών για λόγους καθαρά µείωσης του κόστους. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν
είναι απαραίτητοι οι µόνιµοι απλά δεν χρειάζεται όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό να τελεί υπό
καθεστώς µονιµότητας.
Μεταξύ των προβληµατισµών για τη ∆ιοίκηση συγκαταλέγονται και :
1. η ευφυής εκτίµηση/ αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της διανοµής του
µαθήµατος (the course delivery effectiveness),
2. η ∆ικτύωση που επιτρέπει τις κοινωνικο-συναισθηµατικές και επαγγελµατικές
συναλλαγές,
3. η κατανοµή του 80% - 90% του συνολικού προϋπολογισµού για µισθούς
εκπαιδευτικού προσωπικού ενώ µόνο το 50% αφορά µορφωτικό προϋπολογισµό
(educational budgeting), η έλλειψη µιας σηµαντικής βιβλιοθήκης,
4. η δηµιουργία cd-rom µε όλο το υλικό που χρειάζεται για κάποιο συγκεκριµένο πτυχίο
(degree) και η καταβολή πνευµατικών δικαιωµάτων για περιορισµένη διανοµή του
υλικού,
5. η δυνατότητα που δίνεται πλέον στους καθηγητές να εκδίδουν µόνοι τους την ύλη
των µαθηµάτων χωρίς την παρεµβολή µεσαζόντων
Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Στην εργασία µε θέµα “Cost analysis of E-Learning: A Case Study of A University
Program” των Tim L.Wentling και Ji-Hye Park, καθηγητών στο University of Illinois at UrbanaChampaign δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα στο διαχωρισµό µεταξύ αποδοτικότητας
κόστους (cost efficiency) και αποτελεσµατικότητας κόστους (cost effectiveness)
Η αποδοτικότητα σηµαίνει την αναλογία της εξόδου (αποτελέσµατος) προς την είσοδο
(δεδοµένα, τι καταβάλαµε σε µισθούς, ενοίκια, εξοπλισµό κτλ) ενώ η αποτελεσµατικότητα
ενδιαφέρεται µόνο για την έξοδο (το αποτέλεσµα). Αν το δούµε από διαφορετική οπτική γωνία,
η αποδοτικότητα εστιάζει στο " πόσο αποτέλεσµα λάβαµε από τα δεδοµένα" δηλαδή
ταυτίζεται µε την ποσότητα ενώ η αποτελεσµατικότητα εστιάζει στο "πόσο σχετική είναι η
έξοδος," δηλαδή αφορά στην ποιότητα. Μια µέθοδος εκµάθησης είναι σχετικά οικονοµικά
αποδοτική, στην περίπτωση που τα αποτελέσµατά της κοστίζουν λιγότερο ανά µονάδα εισόδου
και είναι οικονοµικά αποτελεσµατική εάν τα αποτελέσµατά της όχι µόνο αναλώνουν το λιγότερο
κόστος από άλλα, αλλά και είναι σχετικά προς τις ανάγκες των µαθητευοµένων " (Rumble,
1997). Ως εκ τούτου, µια µέθοδος εκµάθησης µπορεί να είναι αποτελεσµατική, αλλά όχι
απαραιτήτως αποδοτική και αντίστροφα. Συνεπώς, οι δύο όροι πρέπει να χρησιµοποιηθούν
προσεκτικά και να είναι καθορισµένοι µε σαφήνεια.
Από την οπτική γωνία της εκπαίδευσης όταν συσχετίζουµε τη χρηµατοοικονοµική
απόδοση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης δεν σηµαίνει ότι πρόκειται µόνο για κόστη του
προγράµµατος, αλλά για κόστη σχετικά µε την εκπαιδευτική αξία και τις ανάγκες των
µαθητευοµένων. Για το λόγο αυτό ο όρος οικονοµικά αποτελεσµατική, παρά οικονοµικά
αποδοτική

είναι πιο εύστοχος για να υπογραµµίσει τη χρηµατοοικονοµική απόδοση της

εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Ο Bates25 για την εκτίµηση του κόστους και του οφέλους έχει δηµιουργήσει το µοντέλο
ACTIONS.Τα αρχικά του ακρωνυµίου αυτού σηµαίνουν :
Access (Πρόσβαση)
Costs (Κόστη)
Teaching Functions (Εκπαιδευτικές / ∆ιδακτικές Λειτουργίες)
Interactions and user-friendliness (∆ιαδράσεις και φιλικότητα προς τον χρήστη)
Organization (Οργάνωση)
Novelty (Καινοτοµία)
Speed (Ταχύτητα)
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Οι Bourdeaux και Bates26 εντοπίζουν τις ακόλουθες περιοχές κόστους κλειδιών
Σταθερά και Μεταβλητά Κόστη
Κόστη παραγωγής και ∆ιανοµής
Εξοπλισµός και υλικά ∆ιδασκαλίας
Μεταβλητές που έχουν αντίκτυπο στο κόστος
Κόστος και Λήψη Αποφάσεων
Εν κατακλείδι θέτοντας όλους αυτούς τους παράγοντες στο παιχνίδι είναι σηµαντικό να
κατανοήσουµε το κόστος σε όρους παροχής πρόσβασης χρησιµοποιώντας την κατάλληλη
τεχνολογία. Η τεχνολογία µπορεί να είναι δαπανηρή (costly), και να θεωρείται απαρχαιωµένη
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Το µοντέλο ACTIONS υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα της
διάκρισης ανάµεσα σε σταθερά και µεταβλητά κόστη, καθορίζοντας ποια τεχνολογία να
χρησιµοποιήσουµε.
Στη συµβατική εκπαίδευση το κόστος κάθε µαθήµατος τείνει να είναι σχεδόν το ίδιο κάθε
χρόνο. Από την άλλη µεριά όµως τα τεχνολογικά κόστη τείνουν να παρουσιάζουν µεγαλύτερη
διακύµανση και µπορούν να χωριστούν σε κόστη παραγωγής και κόστη διανοµής. Υπάρχουν
διάφοροι τρόποι να εκφράσουµε τα κόστη. Καθένας από αυτούς έχει την αξία του ανάλογα µε
το σκοπό. Μια πλειάδα υποθέσεων µπορεί να επιδράσει στο ποια κόστη και οφέλη θα
συλλεγούν.
•

Ολικό κόστος για ολόκληρη τη χρονική διάρκεια ενός µαθήµατος (course) ή ενός σχεδίου
για διάφορο αριθµό µαθητών που παίρνουν το συγκεκριµένο µάθηµα

•

Το οριακό κόστος που έχει η αύξηση του όγκου της διδασκαλίας κατά µία µονάδα

•

Το οριακό κόστος που έχει η προσθήκη ενός επιπλέον µαθητή σε ένα µάθηµα

•

Το µέσο κόστος ανά ώρα µελέτης υλικού για µια συγκεκριµένη τεχνολογία

•

Το µέσο κόστος ανά ώρα µελέτης ανά µαθητή (per student study hour)

Οι Whalen και Wright στo άρθρο τους µε θέµα “Methodology for Cost-Benefit Analysis of
Web-based Tele-learning: Case Study of the Bell Online Institute”27
αναφέρονται σε µεθόδους Μέτρησης της Χρηµατοοικονοµικής Απόδοσης
χρησιµοποιώντας εργαλεία όπως η Ανάλυση Νεκρού Σηµείου (Breakeven point Analysis)
προκειµένου να προσδιορίσουν τον αριθµό των εκπαιδευόµενων ή/ και των µαθηµάτων
(courses) δηλαδή σε ποιο σηµείο τα πάγια έξοδα καλύπτονται από το πλήθος των µαθητών,
και το Return On Investment (R.O.I.) το οποίο µας υποδεικνύει το οικονοµικό όφελος(κέρδος)
Μάντζαρη ∆ήµητρα
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ή απώλεια που έχουµε από τη χρήση Web-based Training εν αντιθέσει µε την διεξαγωγή του
µαθήµατος σε αίθουσα διδασκαλίας. Για παράδειγµα ROI της τάξης του 300% σηµαίνει ότι $3
εξοικονοµήθηκαν από µειωµένα έξοδα διανοµής για κάθε $1 που δαπανήσαµε σε Web-based
Training

Στην εργασία τους ασχολούνται µε τη σύγκριση κόστους (Cost Comparison) έχοντας ως
βάση τα έξοδα ανάπτυξης και διανοµής των µαθηµάτων, τα οποία µε τη σειρά τους
διακρίνονται σε :
•

Σταθερά Έξοδα (Fixed Costs) τα οποία παραµένουν τα ίδια ανεξάρτητα από το
παραγόµενο αποτέλεσµα

•

Μεταβλητά Έξοδα (Variable Costs) τα οποία ποικίλουν άµεσα µε την ποσότητα του
παραγόµενου αποτελέσµατος

∆ε λαµβάνουν υπόψη τους τα λεγόµενα sunk costs

28

δαπάνες που δεν επηρεάζονται από

την απόφαση που λαµβάνεται. ∆απάνες οι οποίες θα υπήρχαν ακόµα κι αν το µάθηµα γινόταν
παραδοσιακά (µέσα σε αίθουσα) θα πρέπει να αγνοηθούν. Για παράδειγµα εάν κάποιο µάθηµα
γινόταν προηγουµένως σε αίθουσα διδασκαλίας και δεν χρειάζεται επιπλέον έρευνα και
ανάπτυξη για την ύλη του µαθήµατος, το κόστος δηµιουργίας του διανοητικού κεφαλαίου για το
µάθηµα αυτό θα ήταν sunk cost. Παροµοίως το κόστος των µελετών σκοπιµότητας δεν θα
έπρεπε να συµπεριλαµβάνεται ως στοιχείο κόστους (costing element).29
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Τα σταθερά και µεταβλητά έξοδα τα εξετάζουν υπό το πρίσµα διαφορετικών τρόπων
διδασκαλίας όπως Videoconferencing, Traditional classroom delivery, CD-rom based learning
βασιζόµενα σε πλατφόρµες και τεχνολογίες για ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση.
Οι διάφορες τεχνολογίες που χρησιµοποιούν µε βάση τις οποίες γίνεται η σύγκριση όσον
αφορά στο κόστος των διαφορετικών τρόπων διδασκαλίας βασιζοµένων στο ∆ιαδίκτυο (Web
based courses) είναι οι :
•

Routing,

•

Frame Relay,

•

TCP/IP on WebCT,

•

TCP/IP on Mentys

Έτσι από τη µια έχουµε τα πάγια κεφαλαιουχικά έξοδα (Fixed Capital Costs) για τις
διάφορες πλατφόρµες εκµάθησης (WebCT, Mentys, Pebblesoft (asynchronous) Symposium
(Synchronous)) κι από την άλλη έχουµε τα µεταβλητά λειτουργικά έξοδα (Variable
Operating Costs)
Τα Fixed Capital Costs περιλαµβάνουν τον server τον οποίο διαµοιράζονται όλα τα µαθήµατα
που είναι εγκατεστηµένα πάνω του καθώς επίσης και το κόστος ανάπτυξης του
περιεχοµένου (Cost of the Content Development) το οποίο διαµοιράζονται όλοι οι µαθητές
που παίρνουν το συγκεκριµένο µάθηµα.
Η Ανάπτυξη Περιεχοµένου περιλαµβάνει έξη επιµέρους στοιχεία :
1)σχεδιασµό της διδασκαλίας και των πολυµέσων
2) παραγωγή κειµένου, ήχου, βίντεο, γραφικών και φωτογραφιών
3) ανάπτυξη λογισµικού συγγραφής και διανοµής, ή το κόστος για άδεια χρήσης εµπορικού
λογισµικού
4)ολοκλήρωση, τροποποίηση / προσδιορισµός και έλεγχος του περιεχοµένου του µαθήµατος
5) εκπαίδευση µαθητών και εκπαιδευτών
6) έλεγχος του µαθήµατος.
Όσον αφορά στα Λειτουργικά Έξοδα (Operating costs) αυτά αναπαριστούν τα κόστη
(δαπάνες) για το χρόνο που ξοδεύουν οι µαθητές και οι εκπαιδευτές για τα µαθήµατα (courses).
Τα κόστη αυτά αναλύονται για να προσδιορίσουν τα κόστη / µάθηµα, κόστη / φάση
ανάπτυξης, κόστη / µαθητή, και τα κόστη / τρόπο διανοµής (π.χ. Synchronous ή
asynchronous).
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Cost Comparison κατά Whalen και Wright

COST COMPARISON
FIXED COSTS

CAPITAL

SERVER

CONTENT
DEVELOPMENT

VARIABLE COSTS

OPERATING

COSTS FOR THE TIME
STUDENTS &
INSTRUCTORS SPEND

COSTS PER:

COURSE
1) INSTRUCTIONAL AND
MULTIMEDIA DESIGN
PHASE
2) THE PRODUCTION OF
TEXT, AUDIO, VIDEO,
GRAPHICS, AND
PHOTOGRAPHS

3) THE DEVELOPMENT
OF AUTHORING AND
DELIVERY SOFTWARE,
OR THE COST OF
LICENSING
COMMERCIAL
SOFTWARE

STUDENT

MODE OF
DELIVERY

4) THE INTEGRATION,
MODIFICATION, AND
TESTING OF COURSE
CONTENT

5) STUDENT AND
INSTRUCTOR TRAINING

6) COURSE TESTING
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Η Βασιζόµενη στο ∆ιαδίκτυο Εκπαίδευση (Web based Training) έχει υψηλότερα πάγια
έξοδα απ’ όσα απαιτεί η παραδοσιακή διδασκαλία µέσα στην αίθουσα, αλλά τα υψηλότερα
αυτά κόστη για την ανάπτυξη των µαθηµάτων ξεπερνιούνται από τα χαµηλότερα µεταβλητά
κόστη για τη διανοµή των µαθηµάτων. Αυτό οφείλεται κυρίως στη µείωση

του χρόνου

διανοµής του µαθήµατος (συµπίεση του µαθήµατος) και στη δυνατότητα διανοµής
µαθηµάτων σε µεγαλύτερο αριθµό µαθητών, συγκριτικά µε την αίθουσα διδασκαλίας, χωρίς
να προκύπτουν σηµαντικά συµπληρωµατικά κόστη (δαπάνες)
Οι Whalen και Wright κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η ποσότητα του πολυµεσικού
περιεχοµένου ενός µαθήµατος είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας στο κόστος κι αυτό
φαίνεται κι από τον παρακάτω πίνακα

όπου διαπιστώνουµε πως το µάθηµα µε τεχνολογία TCP/IP on Mentys που χρησιµοποίησε
τις περισσότερες ώρες για ανάπτυξη πολυµέσων , είναι τελικά αυτό µε το µεγαλύτερο Νεκρό
Σηµείο και το µικρότερο R.O.I. την µικρότερη δηλαδή απόδοση της επένδυσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Απόδοση Επί της Επένδυσης [Return On Investment (R.O.I.)]
Όσον αφορά το R.O.I. υπάρχει ολόκληρη φιλολογία ως προς την αξιοποίησή του ως
στοιχείου αξιολόγησης της επένδυσης.
Ο Eugene Deeny30 και συγκεκριµένα στο άρθρο του “Calculating the real value of elearning” κάνει αναφορά στους Kirkpatrick31 και Philips32 και συγκεκριµένα στις 2 µεθόδους
που ανέπτυξαν, τα µοντέλα δηλαδή για θεώρηση του R.O.I.

τόσο από την ανθρώπινη

απόδοση, όσο κι από την επιχειρηµατική απόδοση.
Στο αρχικό του µοντέλο ο Kirkpatrick αναλογίζεται την αξία της κατάρτισης σε 4 επίπεδα:
1. Αντίδραση του συµµετέχοντα
2. Απαιτούµενα προσόντα
3. Προσόντα που τίθενται σε ισχύ, που εφαρµόζονται
4. Οργανωσιακά οφέλη που προκύπτουν
Με τη σειρά του ο Philips προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στο µοντέλο του Kirkpatrick
για να υπολογίσει το R.O.I. που δηµιουργείται από την εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό µια
εταιρεία δεν µπορεί να µετρήσει το R.O.I. αποµονώντάς το, αλλά πρέπει να το βασίσει σε
µετρήσεις που έχουν συλλέγει από τα 4 προηγούµενα επίπεδα.
Οι ειδικοί επιστήµονες που ασχολούνται µε την αξιολόγηση έχουν αναπτύξει 3 φόρµουλες
για τη µέτρηση του εκπαιδευτικού R.O.I. Κάθε µία από αυτές αντανακλά την διαφορετική
αντίληψη της κάθε εταιρείας για το R.O.I.
Οι φόρµουλες αυτές είναι (µε την αγγλική ορολογία) οι έξης:
•

TACTP-TACNP = PNS

Αφαιρούµε τα Συνολικά ∆ιοικητικά Έξοδα του Νέου Προγράµµατος (Σ∆ΕΝΠ) από τα
Συνολικά ∆ιοικητικά Έξοδα του Προηγούµενου Προγράµµατος(Σ∆ΕΠΠ) και το
αποτέλεσµα µας δίνει την Σχεδιασµένη Αποταµίευση (ΣΚΑ)
[Total Administrative Costs of the former Training Program -Total Administrative Costs
of the New Program (TACNP) = Projected Net Savings (PNS)]
Αν και η αποταµίευση είναι σηµαντική το ROI εµπερικλείει πολλά περισσότερα από αυτά.
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•

TCT/number of students=CPS

∆ιαιρούµε το Συνολικό Κόστος Εκπαίδευσης (ΣΚΕ) µε τον αριθµό των µαθητών κι ο λόγος
αυτός µας δίνει το Κόστος Ανά Μαθητή (ΚΑΜ)
[Total cost of Training (TCS)/ number of students =Cost Per Student (CPS)]
Κι αυτή η φόρµουλα είναι χρήσιµη, αλλά δεν αποτελεί αληθινό µέτρο του ROI
•

TB (in $) * 100 / TTC= ROI

Πολλαπλασιάζοντας τα Συνολικά Οφέλη (ΣΟ) της εκπαίδευσης (σε $) µε το 100 και
διαιρώντας τα µε το Συνολικό Κόστος της Εκπαίδευσης (ΣΚΕ) παίρνουµε το ποσοστό του
ROI του νέου προγράµµατος.
[Total Benefits (TB)*100/ Total Training program Cost (TTC)=ROI]
Για να υπολογίσουµε όµως το ROI µέσω αυτής της φόρµουλας πρέπει να
προσδιορίσουµε τα απτά οφέλη της εκπαίδευσης και να αναθέσουµε µια νοµισµατική αξία σε
οφέλη, όπως αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση της ποιότητας, µείωση του ρυθµού
ανακύκλωσης του προσωπικού, µείωση του χαµένου χρόνου λόγω τραυµατισµών, µειώσεις
στις αποζηµιώσεις των εργατών και στις ασφαλιστικές διεκδικήσεις
TACTP-TACNP=PNS
TACTP: Total Administrative Costs of

Σ∆ΕΠΠ - Σ∆ΕΝΠ = ΣΚΑ
Σ∆ΕΠΠ: Συνολικά ∆ιοικητικά Έξοδα του

the former Training Program

Προηγούµενου Προγράµµατος

TACNP: Total Administrative Costs of

Σ∆ΕΝΠ: Συνολικά ∆ιοικητικά Έξοδα του

the New Program

Νέου Προγράµµατος

PNS: Projected Net Savings

ΣΚΑ: Σχεδιασµένη Καθαρή Αποταµίευση

TCT/number of students=CPS
TCT: Total Cost of Training

ΣΚΕ / αριθµό των µαθητών = ΚΑΜ
ΣΚΕ:Συνολικό Κόστος Εκπαίδευσης

CPS: Cost Per Student

ΚΑΜ:Κόστος Ανά Μαθητή

TB (in $) * 100 / TTC= ROI

ΣΟ (σε $) *100 / ΣΚΕ = ROI

TB: Total Benefits

ΣΟ:Συνολικά Οφέλη

TTC: Total Training program Cost

ΣΚΕ:Συνολικό Κόστος του Εκπαιδευτικού

ROI: Return On Investment

προγράµµατος
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Σύµφωνα µε το White Paper της Docent “Calculating the Return On Your e Learning
Investment”33 οποιαδήποτε ανάλυση για το ROI πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες 4
κατηγορίες δυνητικών οφελών:
•

Ισχυρή (Σκληρή) Μείωση Κόστους εναντίον Εναλλακτικών λύσεων
(Hard cost savings vs. Alternative solutions)

•

Ισχυρή (Σκληρή) Επίδραση στο Εισόδηµα εναντίον Εναλλακτικών λύσεων
(Hard revenue impacts vs. Alternative solutions)

•

Αδύναµα (Μαλακά) Ανταγωνιστικά Οφέλη εναντίον Εναλλακτικών
(Soft competitive benefits vs. Alternatives)

•

Αδύναµα (Μαλακά) Εξατοµικευµένα Οφέλη εναντίον Εναλλακτικών
(Soft benefits to individuals vs. Alternatives)

Ισχυρή (Σκληρή) Μείωση Κόστους (Hard cost savings)
Πρόκειται για εξοικονόµηση εξόδων που µπορούν να ποσοτικοποιηθούν και στη συνέχεια
να υπολογιστούν, να µετρηθούν εύκολα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
1. Έξοδα ταξιδίου δηλ. αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, γεύµατα, ενοικιάσεις
αυτοκινήτων κ.α.
2. Εγκαταστάσεις
3. Αµοιβές εκπαιδευτών
4. ∆απάνες εκτυπώσεων, διανοµής κι αποθήκευσης
5. Επανεκπαίδευση, ανανέωση των µαθηµάτων, ενηµέρωση του περιεχοµένου
6. Μείωση των εξόδων υποστήριξης των πελατών π.χ. µέσο κόστος ανά λεπτό για
τηλεφωνική υποστήριξη
Ισχυρή (Σκληρή) Επίδραση στο Εισόδηµα (Hard revenue impacts)
Είναι η αξία του συνόλου των εσόδων που µπορούν να εκτιµηθούν ή να µετρηθούν. Για να
γίνει αυτό πρέπει να λάβουµε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:
1. Απολεσθέντα έσοδα (κόστος ευκαιρίας) π.χ. Ανεπαρκώς εκπαιδευµένο προσωπικό
2. Αυξηµένη παραγωγικότητα
3. Λιγότερος χρόνος για ανάπτυξη προϊόντων
4. Αυξηµένα έσοδα
5. Αυξηµένες ευκαιρίες για έσοδα
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Αδύναµα (Μαλακά) Ανταγωνιστικά Οφέλη (Soft competitive benefits)
Τα Soft competitive benefits είναι δύσκολο και µερικές φορές κι αδύνατον να
ποσοτικοποιηθούν, αλλά είναι εξίσου επιτακτικά µε τα προηγούµενα. Συνήθως οι επιχειρήσεις
όταν προσπαθούν να υπολογίσουν το ROI της επένδυσης, ξεκινάνε µε τις δύο πρώτες
κατηγορίες εσόδων κι εξόδων (δηλ. Hard cost savings, Hard revenue impacts). Στη συνέχεια
τοποθετούν τα Soft competitive benefits στην κορυφή του επιχειρηµατικού πλάνου για να
έχουν µια πιο ολοκληρωµένη άποψη της συνολικής απόδοσης. Όταν αναπτύσσουµε Soft
competitive benefits καλό είναι να λαµβάνουµε υπόψη τις ακόλουθες αξίες, τιµές:
1. Αµεσότητα
Kαθώς η εκπαίδευση θεωρείται µια αέναη διαδικασία κι όχι απλά ένα γεγονός, η
µετάδοση της γνώσης είναι απλά ένα κλικ µακριά (a web browser away)
2. Συνέπεια
Λόγω της αυτοµατοποίησης στον τρόπο µετάδοσης της γνώσης σε µεγάλης
κλίµακας κοινό, υπάρχει µεγαλύτερη συνέπεια απ’ ό,τι αν γινόταν η µετάδοση της
γνώσης µε την ανθρώπινη διάδραση που ενδεχοµένως να διαφέρει από
εκπαιδευτή σε εκπαιδευτή κι από στιγµή σε στιγµή
3. Πιστοποίηση- Βεβαίωση.
Το Web-based e Learning είναι ένα µέσο αποτελεσµατικότητας κόστους για
βεβαίωση γνώσης σε µεγάλη κλίµακα.
4. Σύστηµα κλειστού κυκλώµατος
Βελτίωση µε κάθε επανάληψη
5. Οι ειδικοί εκτελούν τη δουλειά τους
∆εν υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας
6. Γνώση
Κατά πόσο οι αποδέκτες του e-learning το κατανοούν, το αντιλαµβάνονται
7. Αυξηµένο ηθικό
Εξατοµικευµένες Αξίες (Individual Values)
Εξατοµικευµένες αξίες είναι οφέλη που γίνονται αντιληπτά στο επίπεδο του κάθε χρήστη
χωριστά. Αντιπροσωπεύουν µιαν επιµέρους κατηγορία Soft benefits και δεν πρέπει να
αγνοηθούν στην προσπάθειά µας να κατανοήσουµε το συνολικό αντίκτυπο που έχει στην
επιχείρηση µια λύση e-learning.Στις Individual values ανήκουν:
1. Μαζική τυποποίηση. ∆εν υπάρχει χαµένος χρόνος
2. Επιµονή στη µάθηση. ∆ραστηριότητες Just-In-Time
3. Υποκίνηση. Ξέρω που βρίσκοµαι
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4. Προτεραιότητες καθαρής µάθησης
5. Γνώση ότι κάποιος παρακολουθεί την πρόοδό µου
Στο ίδιο άρθρο υποδεικνύονται κι οι µαθηµατικές φόρµουλες, οι τρόποι για τον
υπολογισµό του ROI. Αρχικά χρειάζονται 3 δεδοµένα σηµεία:
1. Η χρονική περίοδος. Συνήθως 1 χρόνος
2. Η επένδυση.
3. Η απόδοση
Υπάρχουν 3 τρόποι υπολογισµού του ROI
Ως ποσοστό επί τοις εκατό
Για παράδειγµα εάν τα κέρδη µας είναι $1,000,000 µέσα σε 12 µήνες για µια αρχική
επένδυση ύψους $250,000 την ίδια χρονική περίοδο, το ROI µπορεί να υπολογιστεί ως εξής:
Εάν Απόδοση= Εξόφληση – Επένδυση
ROI=[(Εξόφληση – Επένδυση)/ Επένδυση]*100 κι εν προκειµένω
ROI=[($1,000,000-$250,000)/$250,000]*100= 300%
Ως αναλογία
∆ιαιρώντας την απόδοση προς την επένδυση
$1,000,000 / $250,000 = 4:1
Ως χρόνος για την εξισορρόπηση (Νεκρό Σηµείο)
Καθορίζοντας των αριθµό των ηµερών, εβδοµάδων ή µηνών που θα χρειαστούν για να
ισοφαρισθεί (εξισορροπηθεί) η επένδυση.
Χρονική περίοδος εξισορρόπησης (Νεκρό Σηµείο) = (Επένδυση / Απόδοση) * Χρονική
Περίοδο
($250,000/$1,000,000)*12 µήνες = (0.25)*12 = 3 µήνες ή 90 ηµέρες
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Περιγραφή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η δηµιουργία µιας επιχείρησης που θα προσφέρει
υπηρεσίες εκµάθησης (ενός φροντιστηρίου µε την ευρύτερη έννοια) ξένων γλωσσών από
απόσταση,

εφαρµόζοντας

µεθόδους

ηλεκτρονικής

εκµάθησης

e-learning

και

πιο

συγκεκριµένα η ανάλυση κόστους που συνεπάγεται αυτό το εγχείρηµα.
Η επιχείρησή µας προσφέρει εκµάθηση 7 ξένων γλωσσών από απόσταση:
•

British English

•

American English

•

German

•

Spanish

•

Italian

•

French

•

Dutch,

και σε 8 επίπεδα ανά γλώσσα*
•

Beginner,

•

Intermediate, Intermediate +,

•

Advanced, Advanced +,

•

Business, Business +, Business ++

προκειµένου να καλύψουµε ένα σχετικά ευρύ φάσµα χρηστών.
Οι χρήστες της υπηρεσίας είναι κυρίως µαθητές και ενήλικες , οι οποίοι θα πρέπει να
έχουν πρόσβαση στο internet.
Το κέντρο διατηρεί σταθερές κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 250 τ.µ.,
όπου απασχολούνται διδακτικό, διοικητικό, και τεχνικό προσωπικό. Τα µαθήµατα
δηµιουργούνται σε ψηφιακή µορφή πάνω σε µια πλατφόρµα ειδικού εκπαιδευτικού
λογισµικού, το οποίο αγοράζει η εταιρεία για αυτό το σκοπό και εγκαθιστά σε κάποιο server.
Κατόπιν οι χρήστες της υπηρεσίας χρησιµοποιούν τους προσωπικούς τους κωδικούς για να
συνδεθούν µε τον server και να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα.
Τα κύρια σηµεία στα οποία η υπηρεσία διαφοροποιείται από τα συµβατικά
προγράµµατα σπουδών και αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα είναι:
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 Η συντήρηση εγκαταστάσεων µικρού µεγέθους µε απεριόριστη δυνατότητα
υποδοχής

χρηστών

(απουσία

αιθουσών

διδασκαλίας).

Σηµαντική

µείωση

λειτουργικών εξόδων.
 Απουσία παραδοσιακής διδασκαλίας, ενίσχυση αυτόνοµης µάθησης.
 Προσφορά της υπηρεσίας συνεχώς όλο το χρόνο, γεγονός το οποίο συνεπάγεται
µέγιστη αξιοποίηση του προσωπικού και ταυτόχρονα σηµαντική διευκόλυνση των
χρηστών. Άµεση συνέπεια είναι σηµαντική αύξηση των εσόδων σε σχέση µε τη
συµβατική παροχή τίτλων σπουδών.
 ∆υνατότητα ευέλικτου ρυθµού παρακολούθησης
 Τα µειωµένα λειτουργικά έξοδα και η αύξηση των εσόδων λόγω της διαρκούς
ετήσιας λειτουργίας του κέντρου επιτρέπουν τη δυνατότητα παροχής της
υπηρεσίας µε σηµαντικά λιγότερα δίδακτρα σε σχέση µε τα δίδακτρα που απαιτούν
τα συµβατικά προγράµµατα.
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Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας
Πριν περάσουµε στα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας θεωρώ δόκιµο να κάνουµε έναν
διαχωρισµό ανάµεσα στο τί γενικά θα έπρεπε να περιλαµβάνει (ιδεατό σενάριο) ένα
εικονικό φροντιστήριο ξένων γλωσσών υπό την προϋπόθεση ότι αναλαµβάνουµε προσωπικά
κι εξ’ολοκλήρου και την παραγωγή αρχείων video και ήχου, και στο τί τελικά θα
συµπεριλάβουµε (πραγµατικό σενάριο) στην µελέτη µας µε βάση τα δεδοµένα και τα µέσα
που διαθέτουµε και πορευόµαστε µε αυτά. Έτσι για το λόγο αυτό θα βασιστούµε στο
πραγµατικό σενάριο.

Για την προσφορά µαθηµάτων εξ αποστάσεως, πρέπει να συνεργάζονται δύο τµήµατα
Τµήµα Α΄ : Οι χώροι εργασίας (γραφεία) των καθηγητών .
Τµήµα Β΄ : Ο χώρος εγκατάστασης του server του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού
πακέτου που θα επιλέξει η εταιρεία µε τη βοήθεια του οποίου θα παρουσιάσει την ύλη των
µαθηµάτων στο Internet και θα πραγµατοποιεί όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες
(επικοινωνία, βαθµολογία, εγγραφές κλπ)
Για τη δηµιουργία αυτών των τµηµάτων και τη µεταξύ τους επικοινωνία πρέπει να
βρεθούν φυσικά οι κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις (εγκαταστάσεις που θα διαθέτουν την
κατάλληλη τεχνική υποδοµή για τη διασύνδεση των Η/Υ) και κατόπιν να συσταθεί πρώτα ένα
τοπικό δίκτυο Η/Υ (LAN). Στο LAN αυτό είναι συνδεδεµένα όλα τα µηχανήµατα του κέντρου.
Κατόπιν, το κέντρο πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο παροχέα

τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών για να συνδεθεί στο Internet. Ο παροχέας υπηρεσιών Internet, µπορεί να
αναλάβει (σε δικό του server) τη φιλοξενία της εταιρικής σελίδας µέσω της οποίας θα γίνεται
γνωστή η παρουσία της εταιρείας. Από τη σελίδα αυτή ο χρήστης µπορεί να µεταβεί µέσω
των κατάλληλων συνδέσµων στο server στον οποίο είναι αποθηκευµένο το εκπαιδευτικό
λογισµικό, για να παρακολουθήσει τα µαθήµατα και να επικοινωνήσει µε το προσωπικό του
κέντρου.
Περισσότερο αναλυτικά :
Προκειµένου να υλοποιήσουµε το project µας θα ακολουθήσουµε τη λύση του
Collocation Hosting που µας παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα και µας γλιτώνει από σοβαρά
έξοδα εγκατάστασης. Πριν προχωρήσουµε στην αναλυτική πρόταση θα αναφερθώ στο
Collocation, θα εξηγήσω τι είναι και σε τι µας εξυπηρετεί.
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Collocation Hosting34
∆ύο βασικά προβλήµατα απασχολούν σε έντονο βαθµό όλες τις επιχειρήσεις, οι
οποίες βασίζονται στο Internet, Intranets, Extranets, συστήµατα υπολογιστών, call centers ή
τηλεπικοινωνίες:
•

Η εξασφάλιση ικανοποιητικής και αξιόπιστης ισχύος που επιτρέπει τη λειτουργία των
υπολογιστών και των επικοινωνιακών συστηµάτων 24 ώρες την ηµέρα, επτά ηµέρες
την εβδοµάδα.

•

Η απόκτηση αρκετού bandwidth για την εξυπηρέτηση των αναγκών των web sites, των
back offices και άλλων επιχειρηµατικών υπηρεσιών.

Η µεταφορά των servers της επιχείρησης και του σχετικού εξοπλισµού σε χώρο που παρέχει
collocation hosting, µπορεί να επιλύσει και τα δύο παραπάνω προβλήµατα.
Τι είναι Collocation
Πρόκειται για µια υπηρεσία που επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να εγκαταστήσει τον
εξοπλισµό

της

µέσα

στον

ειδικά

διαµορφωµένο

χώρο

των

collocated

servers

απολαµβάνοντας έτσι τις βασικές παροχές του νέου data center της FORTHnet όπως UPS,
κλιµατισµός, 24ώρη υποστήριξη, ελεγχόµενο περιβάλλον, συνεχής λειτουργία του δικτύου
ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.
Παραδείγµατα τέτοιων servers είναι:
• Web και DNS servers
• Commerce server
• Application server
• FTP και Mail servers
• Audio/Video broadcasting servers
Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η ανάγκη για µόνιµη σύνδεση µε το δίκτυο του
provider και το επιπλέον κόστος της αγοράς του αναγκαίου δικτυακού εξοπλισµού.
Τοποθετώντας τον εξοπλισµό της επιχείρησης σας στο χώρο της εταιρείας που προσφέρει το
Collocation έχουµε άµεση πρόσβαση στο δίκτυο, απολαµβάνοντας παράλληλα µεγαλύτερη
ασφάλεια και φυσική προστασία.
Πλεονεκτήµατα του Collocation
• Η υπηρεσία είναι πλήρως προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης
•

Ο αποθηκευτικός χώρος παρέχει γρήγορη σύνδεση στο Internet, ασφάλεια, χώρους

σχεδιασµένους ειδικά για servers (θερµοκρασία, πυρασφάλεια κ.α.).
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• ∆εν είναι απαραίτητη η αγορά ακριβού δικτυακού εξοπλισµού και η ανάγκη εγκατάστασης
µισθωµένης γραµµής και επιπλέον τηλεπικοινωνιακών τελών
• ∆εν είναι αναγκαία η απασχόληση εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού για τη συντήρηση
των servers και του δικτύου
• ∆εν υφίσταται κόστος για υποδοµή φιλοξενίας και φυσικής προστασίας
• Απαιτείται µικρό κόστος σε εξοπλισµό, αρκεί µόνο ο server (όχι modem, router κ.α.)
• 24 Χ 7 λειτουργία του δικτύου και τεχνική υποστήριξη
• Πρόσβαση σε LAN στα 100 Mbps
• Ελάχιστος χρόνος υλοποίησης
• Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος
• Υψηλό bandwidth διαθέσιµο
• Αυξηµένη ευελιξία διαµόρφωσης
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Σύνδεση LAN & Internet
Όλα τα µηχανήµατα (Η/Υ, scanner, servers, εκτυπωτές) πρέπει να συνδεθούν σε ένα
δίκτυο (LAN). Για τη σύνδεση αυτή απαιτείται:
•

To φυσικό µέσο διασύνδεσης των Η/Υ, δηλαδή ένα καλώδιο. Ο τύπος του καλωδίου που
χρησιµοποιείται γι’ αυτό το σκοπό λέγεται UTP (Unshielded Twisted Pair). Επιλέγουµε
ποιότητα Category 5 (10 Base 2), το οποίο υποστηρίζει ταχύτητες µετάδοσης µέχρι
1000Μbps, ενώ είναι ιδιαίτερα φτηνό.

•

Αναµεταδότης (Hub ή Switch). Πρόκειται για συσκευή που συνδέει τους Η/Υ µεταξύ τους,
δηλαδή προωθεί τα πακέτα δεδοµένων που λαµβάνει σε µία από τις θύρες του (ports) από
ένα σταθµό εργασίας (Η/Υ) που βρίσκεται συνδεδεµένος σε αυτή, στις υπόλοιπες θύρες
του. Επιλέγουµε ένα αναµεταδότη 64 θυρών.

•

Σύνδεση στο Internet. Η σύνδεση αυτή (µέσω ADSL), περιλαµβάνει πολλές κατηγορίες.
Εµείς επιλέγουµε τη high stream 512, µε ταχύτητες 512 kbps(download) / 128 kbps
(upload),σταθερή µηνιαία χρέωση η οποία συνεπάγεται ένα εφάπαξ τέλος σύνδεσης και
τέλος εγκατάστασης καθώς και ένα µηνιαίο πάγιο τέλος.

Σχηµατικά, ο τρόπος σύνδεσης των συσκευών σε LAN και η σύνδεση του LAN στο
Internet περιγράφεται στην εικόνα 1.
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ADSL
γραµµή

ISP

Εικόνα 1:Η σύνδεση του κέντρου εκπαίδευσης από απόσταση στο Internet

Γραφεία καθηγητών και προσωπικού
Είναι οι χώροι στους οποίους οι καθηγητές (10) σχεδιάζουν και υλοποιούν τα
µαθήµατα στο web, ενώ παράλληλα επικοινωνούν µε τους φοιτητές. Κάθε καθηγητής
χρειάζεται ένα δικό του γραφείο µε έναν υπολογιστή µε τα χρειώδη του και τα περιφερειακά
του. Στα γραφεία θα συνυπολογίσουµε και τους Η/Υ των γραφείων του υπόλοιπου
προσωπικού δηλ. Προέδρου, ∆ιευθυντή Οικονοµικών, ∆ιευθυντή Προώθησης Υπηρεσιών και
Μάρκετινγκ, Τεχνικού administrator, ∆ιοικητικού υπαλλήλου οικονοµικών υπηρεσιών,
Βοηθός-Γραµµατέας (Συνολικά 16).Υποθέτουµε ότι ο εξωτερικός συνεργάτης Λογιστής θα
χρησιµοποιεί δικό του Η/Υ.
Κάθε Η/Υ (σε σύνολο 16) πρέπει να διαθέτει λογισµικό TCP / IP (για να µπορεί να
συνδεθεί στο Internet). Το λογισµικό αυτό συνήθως βρίσκεται ενσωµατωµένο στους Η/Υ κατά
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την αγορά τους, όπως και το λειτουργικό σύστηµα των windows. Επίσης πρέπει να διαθέτει
κάρτα δικτύου NIC (Network Interface Card), ώστε να συνδέεται στο LAN. Η επιλογή της
κάρτας πρέπει να γίνει µε βάση το είδος του δικτύου που θα χρησιµοποιηθεί.. ∆ιαλέγουµε
κάρτα 10 / 100 ΝΙC για περιβάλλον (πρωτόκολλο) επικοινωνίας Fast Ethernet στα 100Μbps.
Επίσης, κάθε Η/Υ χρειάζεται το κατάλληλο συνοδευτικό λογισµικό όπως εφαρµογές γραφείου
(Microsoft Office), και προγράµµατα παρακολούθησης αρχείων ήχου και βίντεο (όπως το real
player).

Tα παραπάνω προγράµµατα χρεώνονται ξεχωριστά από την αγορά των

µηχανηµάτων. Θεωρούµε όµως ότι στην τιµή των Η/Υ περιλαµβάνονται ορισµένα
περιφερειακά όπως τα ηχεία, µικρόφωνο, κάρτες γραφικών και ήχου, και CD -ROM. Οι
υπολογιστές είναι τύπου workstation, µε προδιαγραφές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
λογισµικού της Auralog1:
Pentium (PII)
32 MB RAM (64 MB)
Microsoft Windows ™ 95, 98, Millennium (64 MB RAM), NT4 (128 MB), 2000 (192 MB), ή XP
(192 MB)
Network card: 10 MB/s
Network protocol: TCP/IP
90 MB διαθέσιµο στο hard disk (150 MB)
640x480, 256-έγχρωµη οθόνη (1024x768, 65,536 χρώµατα)
16-bit Windows™-συµβατή sound card
Microphone και speakers ή headset.
Σηµείωση: Λόγω µη διαθεσιµότητας στην αγορά (λόγω τεχνολογικής απαξίωσης) µερικών
από τα υλικά (π.χ. επεξεργαστές PII) θα βασιστούµε σε στοιχεία τρέχοντα και σε
ολοκληρωµένα υπολογιστικά συστήµατα της αγοράς, αξιόπιστα κι ένα βήµα πριν από την
κορυφή της τεχνολογίας.

Επιπλέον, είναι απαραίτητα :
•

Ένας εκτυπωτής Laser για κάθε 8 περίπου άτοµα (δηλαδή 2 εκτυπωτές) Εκτιµούµε ότι οι
εκτυπωτές δε χρειάζεται να είναι περισσότεροι, καθώς προορίζονται µόνο για εσωτερική
χρήση του κέντρου.

1

∆ες σελ.72
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•

UPS. Απαραίτητη συσκευή για τη συνέχιση λειτουργίας των Η/Υ σε περίπτωση διακοπής
ηλεκτρικού ρεύµατος. Θεωρούµε ότι είναι αρκετά ups διάρκειας 13 λεπτών, ένα για τον
server του LAN (η HellasNet που µας φιλοξενεί µε collocation, µας παρέχει ups για τον
server)

•

Ζip drives για την τήρηση back - up των µαθηµάτων, ένα για κάθε H/Y (σύνολο 16).

•

CD, δίσκοι zip, και αναλώσιµα.

Χώρος εγκατάστασης εκπαιδευτικού λογισµικού.
Εδώ χρειαζόµαστε έναν Server στον οποίο θα εγκαταστήσουµε το εκπαιδευτικό
λογισµικό. Ο Server αυτός είναι ο PY RX300 X/2.4/512 2G της Fujitsu-Siemens και έχει τις
προδιαγραφές:
•

Rack mountable server 19" (2U) incl. 1 hot plug power supply module and rack

mounting kit, 4 hot replace fans, dual systemboard with 1x Xeon processor, 2GB DDR RAM
PC2100 ECC, PCI Graphics, 2xGbit Ethernet LAN onboard, Fast-IDE controller (for 2x2
devices) and 2-channel U320 SCSI controller onboard; temperature sensor for CPU module
and FSC PDA function; Software: ServerStart package incl. ServerBooks CD,
•

ServerSupport CD and ServerView CD.

•

Processor XEON DP 2.4GHz/512kB/533MHz

•

CD-ROM ATAPI 0.5"

•

HDD U320 15k 36GB hot plug 1"

•

RAID Ctrl U160 2-ch 2i/2e 64MB Mylex

•

PCI-X-risercard 3 x 64bit/100MHz option

•

Power Supply Module 500W (hot plug)

Χρειάζεται το λειτουργικό σύστηµα Win2000, λογισµικό Office και βέβαια το εκπαιδευτικό
Λογισµικό.
To εκπαιδευτικό λογισµικό είναι το ζωτικό κοµµάτι πάνω στο οποίο στηρίζεται όλη η
υπηρεσία. Πρόκειται για έτοιµο πακέτο προορισµένο να εκτελεί όλες τις διαδικασίες που
απαιτεί µία διδασκαλία. Το πλεονέκτηµα χρήσης έτοιµων εκπαιδευτικών πακέτων είναι ότι τα
πακέτα αυτά είναι εύκολα και φιλικά στη χρήση έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να
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προσφέρουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράµµατα (courses) τα οποία υπό άλλες
συνθήκες θα ήταν απρόσιτα στους µη κατέχοντες προγραµµατισµό σε Η/Υ. Στο Κεφάλαιο 7
δίνεται µία περιγραφή των εργαλείων που διαθέτουν και εικόνες από τα εργαλεία του
εκπαιδευτικού πακέτου Auralog.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Καθήκοντα προσωπικού
Πρόεδρος
Επικεφαλής του κέντρου, ο οποίος έχει ρόλο γενικού διευθυντή. Τα καθήκοντά του
είναι τα ακόλουθα:
•

Είναι υπεύθυνος για τη συνολική λειτουργία του κέντρου, την τήρηση και την
επίτευξη των στόχων του.

•

Αποφασίζει για τον αριθµό και το είδος των διδασκόµενων ξένων γλωσσών..

•

Αποφασίζει σχετικά µε τα προγράµµατα σπουδών (περιεχόµενο - διάρκεια) και τον
κανονισµό λειτουργίας τους.

•

Συντονίζει και ελέγχει τις ενέργειες των άλλων µελών της κεντρικής διεύθυνσης,
ελέγχει και εγκρίνει τον προϋπολογισµό, τα οικονοµικά αποτελέσµατα, και τα
προγράµµατα της επιχειρηµατικής ανάπτυξης και προώθησης.

•

Λόγω του µικρού µεγέθους της εταιρείας, αναλαµβάνει επίσης καθήκοντα
διευθυντή προσωπικού, λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε προσλήψεις και
απολύσεις προσωπικού, το ύψος των αµοιβών, ανάθεση καθηκόντων στο
προσωπικό, τη ρύθµιση των κανόνων και των προϋποθέσεων για την ανάληψη
των συγκεκριµένων καθηκόντων, την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του
προσωπικού και του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται.

∆ιευθυντής Οικονοµικών
Τα καθήκοντα του διευθυντή οικονοµικών είναι τα ακόλουθα:
•

Εισηγείται και υποβάλλει προτάσεις προς τον πρόεδρο για τη διαµόρφωση της
οικονοµικής πολιτικής της εταιρείας.

•

Προτείνει τρόπους για την κατανοµή των κερδών σε επενδύσεις και καταρτίζει τον
προϋπολογισµό του κέντρου.

•

Αναλαµβάνει µελέτες σκοπιµότητας, αντικατάστασης - ανανέωσης του εξοπλισµού
µε τη βοήθεια των τεχνικών και των υπόλοιπων εργαζοµένων.

•

Φροντίζει για την εξασφάλιση των αναγκαίων χρηµατικών µέσων για την κάλυψη
των αναγκών χρηµατοδότησης.
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•

Φροντίζει να εξασφαλίζεται η ορθολογική πρόβλεψη και ο έλεγχος των δαπανών, η
ελαχιστοποίηση του κόστους και η επίτευξη των στόχων της εταιρείας ως προς τα
κέρδη και την απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων.

•

Συµµετέχει στη διαµόρφωση της εµπορικής και τιµολογιακής πολιτικής (πολιτική
διδάκτρων και µισθών, αυξήσεις, πρόσθετες παροχές, επιδόµατα κλπ).

∆ιευθυντής Προώθησης Υπηρεσιών και Μάρκετινγκ
Ο διευθυντής Προώθησης Υπηρεσιών και Μάρκετινγκ αναλαµβάνει τα ακόλουθα:
•

Καταρτίζει και προτείνει στον πρόεδρο προγράµµατα ανάπτυξης και σχεδιασµού
των υπηρεσιών του κέντρου.

•

Αναλαµβάνει τη διερεύνηση του ανταγωνισµού, των τάσεων της αγοράς, και τις
ανάγκες των υποψηφίων χρηστών και υλοποιεί τη στρατηγική µάρκετινγκ και
γενικά τις µεθόδους προώθησης των υπηρεσιών του κέντρου.

•

Αναλαµβάνει τον τοµέα της επικοινωνίας και των δηµοσίων σχέσεων µε τους
ενδιαφεροµένους για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε το κέντρο, τον τρόπο
λειτουργίας του και τις προσφερόµενες βεβαιώσεις σπουδών, αλλά και µε τους
προµηθευτές της εταιρείας σε τεχνογνωσία και τεχνολογία.

Καθηγητές
Θεωρούµε ότι κάθε καθηγητής µπορεί να αναλάβει τη διδασκαλία τουλάχιστον 2
µαθηµάτων και 30 µαθητών. Ο υπολογισµός των αµοιβών των καθηγητών θα γίνει µε βάση
µηνιαίες απολαβές (µισθός) κι όχι µε ωριαία αποζηµίωση λαµβάνοντας υπόψη ότι θα
απασχολούµε το προσωπικό και κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
Οι καθηγητές όταν δεν είναι επιφορτισµένοι µε καθαυτήν την διδασκαλία,
αναλαµβάνουν τα ακόλουθα:
•

Επικοινωνούν ασύγχρονα (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) µε τους φοιτητές για
επίλυση αποριών.

•

Αποφασίζουν σχετικά µε την ύλη των µαθηµάτων και τον τρόπο που θα
υλοποιηθεί αυτή στο ∆ιαδίκτυο.

•

Αναλαµβάνουν ερευνητικό έργο επί του γνωστικού τους αντικειµένου,
προετοιµάζουν θέµατα εργασιών και εξετάσεων και φυσικά τα διορθώνουν.
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•

Εισηγούνται στην κεντρική διοίκηση αλλαγές στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και
τις ανάγκες των τµηµάτων τους σε τεχνολογικό εξοπλισµό.

•

Είναι επιφορτισµένοι µε τη ∆ιαχείριση της Τάξης (Class Administration)

Σύµφωνα µε το software της Auralog ο καθηγητής µπορεί να εγγράψει κάθε µαθητή
στο πρόγραµµα, να δηµιουργήσει τα profiles, και να οµαδοποιήσει τους µαθητές
ανάλογα µε τη διδασκόµενη γλώσσα, το επίπεδο και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο.

Βοηθός Καθηγητών - Γραµµατειακή υποστήριξη
Σύµφωνα µε τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό κρίνεται σκόπιµο να προσληφθεί ένας
βοηθός µε γνώσεις χειρισµού Η/Υ και πλοήγησης στο Internet, παρόλο που είναι γνωστό πως
οι καθηγητές βάσει προγράµµατος λογισµικού δύνανται να διαχειρίζονται τις εγγραφές των
µαθητών, τα προφίλ τους κι ό,τι άλλο σχετικό µε τους µαθητές, προκειµένου να
αποφορτιστούν από τα καθήκοντα αυτά. Ο βοηθός θα αναλάβει τα ακόλουθα:
•

Καθήκοντα γραµµατειακής υποστήριξης για τα µαθήµατα του καθηγητή µε τον
οποίο συνεργάζονται (αυτό είναι εφικτό γιατί όπως έχει ήδη φανεί από την
περιγραφή των δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού λογισµικού, οι εγγραφές και η
τήρηση βάσεων δεδοµένων µε τα στοιχεία των φοιτητών πραγµατοποιούνται µέσω
του εκπαιδευτικού πακέτου).

•

Επικοινωνούν µε τους φοιτητές κυρίως µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για να
επιλύουν απορίες σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν τη χρήση του εκπαιδευτικού
πακέτου, τον τρόπο αποστολής των εργασιών, κλπ.

Τεχνικός administrator
Ο ρόλος του administrator του κέντρου είναι:
•

Να εγκαθιστά µηχανήµατα και περιφερειακά και να τα θέτει σε λειτουργία.

•

Να είναι υπεύθυνος για τυχόν δυσλειτουργίες των server, των υπόλοιπων
µηχανηµάτων και του LAN γενικότερα.

•

Να εγκαθιστά το εκπαιδευτικό λογισµικό.
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•

Να ενηµερώνει τους καθηγητές και να προτείνει σχετικά µε αγορές σε λογισµικό ή
σε εξοπλισµό, να έρχεται σε επαφή µε πωλητές εξοπλισµού Η/Υ και να παρέχει
τεχνικές συµβουλές.

∆ιοικητικός υπάλληλος οικονοµικών υπηρεσιών
Ο υπάλληλος αυτός διεκπεραιώνει κάθε οικονοµική συναλλαγή του κέντρου, όπως:
•

την είσπραξη των διδάκτρων (τα οποία θα πληρώνονται σε κάποιο τραπεζικό
λογαριασµό).

•

τις πληρωµές του προσωπικού.

•

την εξόφληση των υποχρεώσεων του κέντρου προς τρίτους (αγορές

-

προµήθειες).
•

λοιπά

έξοδα

(πχ

τυχόν

παραγωγής

και

διανοµής

εκπαιδευτικών

CD,

συγγραµµάτων κλπ).
Λογιστής
Ο λογιστής αναλαµβάνει τα ακόλουθα:
•

ενηµερώνει και τηρεί τα βιβλία της εταιρείας,

•

συντάσσει τους λογαριασµούς της (ισολογισµούς, αποτελεσµάτων χρήσης)

•

αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στην δηµόσια οικονοµική
υπηρεσία

Λόγω του µικρού µεγέθους της εταιρείας, θεωρούµε ότι η ανάθεση αυτών των
καθηκόντων γίνεται σε εξωτερικό λογιστή, ο οποίος έχει υπό την ευθύνη του και άλλες
εταιρείες και ιδιώτες.
Ακολουθεί το οργανόγραµµα του εκπαιδευτικού κέντρου
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Οικονοµικός
∆ιευθυντής

∆ιευθυντής
Marketing

Τεχνικός
Administrator

Υπάλληλος
οικονοµικών
υπηρεσιών

Καθηγητές

ΒοηθόςΓραµµατειακή
Υποστήριξη

Εικόνα 10: Το οργανόγραµµα του κέντρου εκπαίδευσης από απόσταση.

Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζω τα βασικά χαρακτηριστικά του σύστηµατος Tell Me
More της εταιρείας Auralog δηλαδή το λογισµικό, το LMS, τις προδιαγραφές και τα απτά
δεδοµένα που έχουµε στα χέρια µας από την εταιρεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Βασικά Χαρακτηριστικά του συστήµατος Tell me More

Εικόνα 2: Χαρακτηριστικά της µεθόδου TeLL me More

Τεχνολογία Αναγνώρισης Οµιλίας(Speech recognition technology)
Χάρη σε αυτή την τεχνολογία το TeLL me More αναγνωρίζει τι λέγεται, αξιολογεί την
προφορά και διορθώνει τα λάθη. Ο µαθητής µπορεί πραγµατικά να δουλέψει πάνω στην
προφορά του.
Γράφηµα Οµιλίας και Καµπύλη Ύψους (The speech graph and pitch curve )
Το εργαλείο αυτό λειτουργεί εν είδει οπτικής βοήθειας για να βελτιώσουν οι µαθητές
την προφορά τους και τον τονισµό. Ο µαθητής στοχεύει να ταιριάξει τη γραφική παράσταση
όσο πιο πιστά γίνεται.
Τεχνολογία SETS [SETS Technology (Spoken Error Tracking System)]
Η αποκλειστική αυτή τεχνολογία αυτόµατα υποδεικνύει και υπερτονίζει τις λέξεις µε
λάθος εκφερόµενη προφορά, µέσα σε ανεξάρτητες προτάσεις.
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Εικόνα 3: Τεχνολογικές Καινοτοµίες

Τρισδιάστατη Φωνητική Αναπαράσταση (3D phonetic animation)
Το εργαλείο αυτό επιτρέπει στο µαθητή να παρατηρεί την άρθρωση των λέξεων µε
απόλυτη λεπτοµέρεια έτσι ώστε να τις αναπαράγει µε µεγαλύτερη ακρίβεια.
Αυτόµατη Μετάδοση της Προόδου των Μαθητών προς τους Εκπαιδευτές
(Automatic transfer of learners’ progress to the tutors)
Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκµάθησης ο εκπαιδευτής λαµβάνει την ολοκληρωµένη
δουλειά των µαθητών, την εξετάζει, την αξιολογεί και βαθµολογεί στην τελική αναφορά.
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Εικόνα 4: Μαθήµατα µέσω ∆ιαδικτύου

Επικοινωνιακά εργαλεία (σύγχρονα / ασύγχρονα)
• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µεταξύ των συµµετεχόντων, έναν προς έναν.
•

Επικοινωνία Μαθητή- Καθηγητή µέσω του ∆ιαδικτύου
Με ένα απλό click του ποντικιού µέσα στο περιβάλλον εργασίας θέτει σε επαφή τον
µαθητή µε τον καθηγητή.

•

Εργαλείο για γραπτή συνοµιλία σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ όλων των
συµµετεχόντων µε µετάδοση στοιχείων των οµάδων συνοµιλίας και των ονοµάτων
τους (Chat).
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Εικόνα 5:Σύγχρονα / Ασύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία

Λεπτοµερής παρακολούθηση των µαθητών
Ο καθηγητής έχει πρόσβαση στις απαντήσεις των µαθητών για κάθε άσκηση. Μια αναφορά
δραστηριοτήτων η οποία αθροίζει τα αποτελέσµατα των µαθητών επιτρέπουν στον καθηγητή
να αξιολογήσει τη συµβολή του µαθήµατος, να επανακατευθύνει τον µαθητή αν κρίνεται
σκόπιµο, και να µετρήσει την πρόοδο του µαθητή.

∆υνατότητες του καθηγητή
• ∆ιαχείριση αρχείου σπουδαστών µε διάφορες πληροφορίες, όπως τήρηση δεικτών
και στατιστικών που σχετίζονται µε την πρόοδο των σπουδαστών, βαθµολογικοί
κατάλογοι, προσωπικά δεδοµένα και έλεγχος των λογαριασµών των σπουδαστών
για την πρόσβασή τους στο πρόγραµµα.
• Τµηµατική ή µερική χρήση των εργαλείων ανάλογα µε το εύρος των πληροφοριών
για επεξεργασία.(Π.χ. αναζήτηση από τους καταλόγους µόνο των αριστούχων
µαθητών.)
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∆ιαχείριση αρχείων
Το πακέτο διαθέτει περιβάλλον δηµιουργίας directories

στα οποία ο καθηγητής

τοποθετεί τα files που κατασκευάζει και τα οποία µπορεί από το πεδίο αυτό να χειρίζεται. Τα
αρχεία που δέχεται το πακέτο µπορεί να είναι και multimedia αρχεία. Επιπλέον, παρέχονται
δυνατότητες όπως:
• Η µεταφορά files από τον υπολογιστή του καθηγητή στον server του εκπαιδευτικού
λογισµικού και αντίστροφα.
• Λειτουργίες zipping και unzipping για εύκολη µεταφορά µεγάλου αριθµού αρχείων.
• Κλασσικές λειτουργίες διαχείρισης αρχείων (δηµιουργία, αντιγραφή, µεταφορά και
διαγραφή).
Βάση ∆εδοµένων µε απαντήσεις σε συχνά διατυπούµενες ερωτήσεις
Μια Βάση ∆εδοµένων που περιέχει τυποποιηµένες απαντήσεις σε συχνά διατυπούµενες
ερωτήσεις επιτρέπουν στον καθηγητή να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσµατικά στο
αίτηµα κάθε µαθητή για πληροφορίες.
Εξατοµικευµένα Μονοπάτια µάθησης και προσαρµοζόµενες Παράµετροι
Ο καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει µονοπάτια µάθησης, καθώς επίσης και να
προσαρµόσει το Σύστηµα TeLL me More στο επίπεδο και στις ανάγκες κάθε µαθητή
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Εικόνα 6: ∆ηµιουργία εξατοµικευµένου µονοπατιού µάθησης

Εικόνα 7: Εργαλεία ∆ιαχείρισης Τάξης

Μάντζαρη ∆ήµητρα

73

e-Learning:Cost Analysis

Εικόνα 8: ∆ιόρθωση Γραπτών

Υπηρεσίες Internet για το χτίσιµο γλωσσολογικών γνώσεων
Προεπιλεγµένες Ιστοσελίδες µε γλωσσικό ενδιαφέρον προτείνονται στο µαθητή για να
εµπλουτίσει την κατανόηση της γλώσσας. ∆ίνεται επίσης η δυνατότητα στο µαθητή να
συµµετάσχει στο Auralog Club και να επικοινωνήσει µε άλλους web surfers ανά τον κόσµο για
τη γλώσσα που διδάσκεται.
Το περιβάλλον που βλέπει ο καθηγητής όταν χρησιµοποιεί το πακέτο είναι ελαφρώς
διαφοροποιηµένο από αυτό που βλέπει ο µαθητής. Έτσι, ο καθηγητής έχει στη διάθεσή του
τα κατάλληλα εργαλεία για να επέµβει στο περιεχόµενο των µαθηµάτων, ενώ οι φοιτητές δεν
έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το σύστηµα αναγνωρίζει τους µαθητές από τους σχεδιαστές από
τους κωδικούς εισόδου τους σε αυτό.

Μάντζαρη ∆ήµητρα

74

e-Learning:Cost Analysis

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Η Οικονοµικοτεχνική πρόταση της Auralog
Μετά από συστηµατική αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο και προκειµένου να έχω µία
αξιόπιστη και ολοκληρωµένη πρόταση αποφάσισα να βασιστώ σε πραγµατικά δεδοµένα και
για το λόγο αυτό κατέληξα στην πρόταση της συγκεκριµένης εταιρείας, την οποία και ευθύς
αµέσως παραθέτω.
Η εταιρεία Auralog παρέχει 4 διαφορετικές δυνατότητες εκµάθησης:
1. E-Tracking (guided self-study)
2. E-tutoring (E-learning with tutoring services on demand)
3. E-coaching (E-learning with complete tutoring services)
4. Blended Learning
E-Tracking (guided self-study)
Πρόκειται για σειρά µαθηµάτων µε e-learning χωρίς την εξ αποστάσεως διδασκαλία,
εκπαίδευση.
Οι διδασκόµενες γλώσσες είναι: British English, American English, German, Spanish,
Italianan, French and Dutch.
∆ιάρκεια : 6 µήνες minimum
Τιµολόγηση: από 200€/άτοµο
Provider: Auralog, X
Παρέχεται Μέσω: Internet ή Cd-rom
Περιεχόµενο της υπηρεσίας:
-

Έλεγχος τοποθέτησης (Positional Test) µέσω Internet διάρκειας 45 λεπτών

-

Έλεγχος ∆ιαµόρφωσης, ∆ιάρθρωσης (Configuration Test) του Η/Υ

-

Αποστόλη εξατοµικευµένου µονοπατιού µάθησης προσαρµοσµένο στο επίπεδο του
χρήστη

-

Αποστολή αναφορών στον ∆ιαχειριστή Εκπαίδευσης µία φορά τον µήνα

-

Τελικός ‘Έλεγχος (Final Test)

-

Αποστολή τελικής αναφοράς και ερωτηµατολογίου ικανοποίησης.

-

Τεχνική βοήθεια στους µαθητές (εγκατάσταση κι απαντήσεις σε τεχνικές ερωτήσεις)
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E-tutoring (E-learning with tutoring services on demand)
Το E-tutoring είναι σειρά µαθηµάτων χρησιµοποιώντας το e-learning µε εξ
αποστάσεως παθητική καθοδήγηση, εκπαίδευση (tutoring). Η επικοινωνία γίνεται µέσω email (απάντηση µέσα σε 48 ώρες¤)
Οι διδασκόµενες γλώσσες είναι: British English, American English, German, Spanish,
Italianan, French and Dutch.
∆ιάρκεια : 6 µήνες minimum
Τιµολόγηση: από 495 €/άτοµο
Provider: Auralog, X
Παρέχεται Μέσω: Internet ή Cd-rom
Περιεχόµενο της υπηρεσίας:
-

Έλεγχος τοποθέτησης (Positional Test) µέσω Internet διάρκειας 45 λεπτών

-

Έλεγχος ∆ιαµόρφωσης, ∆ιάρθρωσης (Configuration Test) του Η/Υ

-

Αποστόλη εξατοµικευµένου µονοπατιού µάθησης προσαρµοσµένο στο επίπεδο του
χρήστη

-

Ο µαθητής δικαιούται να υποβάλλει στον εκπαιδευτή του όσες ερωτήσεις επιθυµεί

-

Απάντηση µέσα σε 48 ώρες

-

Αποστολή επιµέρους µονοπατιών µάθησης

-

Αποστολή αναφορών στο ∆ιαχειριστή Εκπαίδευσης και στο µαθητή µία φορά το µήνα

-

Τελικός ‘Έλεγχος (Final Test) µε σχόλια

-

Αποστολή τελικής αναφοράς και ερωτηµατολογίου ικανοποίησης.

-

Τεχνική βοήθεια στους µαθητές (εγκατάσταση κι απαντήσεις σε τεχνικές ερωτήσεις)

E-coaching (E-learning with complete tutoring services)
Το E-coaching είναι σειρά µαθηµάτων µε e-learning µε εξ αποστάσεως ενεργητική
διδασκαλία. Η επικοινωνία γίνεται µέσω e-mail (απάντηση µέσα σε 48 ώρες)
Οι διδασκόµενες γλώσσες είναι: British English, American English, German, Spanish,
Italianan, French and Dutch.
∆ιάρκεια : 3 µήνες minimum
Τιµολόγηση: από 490 €/άτοµο
Provider: Auralog, X
Παρέχεται Μέσω: Internet ή Cd-rom
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Περιεχόµενο της υπηρεσίας:
-

Έλεγχος τοποθέτησης (Positional Test) µέσω Internet διάρκειας 45 λεπτών

-

Έλεγχος ∆ιαµόρφωσης, ∆ιάρθρωσης (Configuration Test) του Η/Υ

-

Αποστόλη εξατοµικευµένου µονοπατιού µάθησης προσαρµοσµένο στο επίπεδο του
χρήστη

-

Ο µαθητής δικαιούται να υποβάλλει στον εκπαιδευτή του όσες ερωτήσεις επιθυµεί

-

Απάντηση µέσα σε 48 ώρες

-

Pro-active coaching by the tutor

-

Αποστολή επιµέρους µονοπατιών µάθησης

-

Αποστολή αναφορών στο ∆ιαχειριστή Εκπαίδευσης και στο µαθητή µία φορά το µήνα

-

Τελικός ‘Έλεγχος (Final Test) µε σχόλια

-

Αποστολή τελικής αναφοράς και ερωτηµατολογίου ικανοποίησης.

-

Τεχνική βοήθεια στους µαθητές (εγκατάσταση κι απαντήσεις σε τεχνικές ερωτήσεις)

Blended Learning
Η εταιρεία είναι εξοπλισµένη µε ένα E-system ( πλήρης πλατφόρµα εκµάθησης
γλωσσών). Οι υπηρεσίες εκµάθησης γλωσσών παρέχονται από τα φροντιστήρια ξένων
γλωσσών που έχουν εκπαιδευτεί στο σύστηµα Tell Me More. Ο συνδυασµός αυτός καθιστά
δυνατή µια πολύ ευέλικτη προσέγγιση στην εκµάθηση γλωσσών αναµιγνύοντας τα
πλεονεκτήµατα της ηλεκτρονικής µάθησης µε την παραδοσιακή, πρόσωπο µε πρόσωπο
διδασκαλία. Το E-system µπορεί να φιλοξενηθεί είτε στην εταιρεία Auralog (ή στον κατά τόπο
συνεργάτη της X) ή σε έναν «αφιερωµένο» server στο intranet της εταιρείας.
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AURALOG’S LMS
Όσον αφορά στο καθαυτό LMS που παρέχει η Auralog το TeLL me More E-System
υπάρχουν οι εξής δύο προτεινόµενες λύσεις:

Το E-system φιλοξενούµενο στην Auralog
E-system Tell Me More.
Οι τιµές για τις άδειες χρήστη είναι ανά µαθητή, ανά γλώσσα και ανά έτος.
100 άδειες: 15250 € (152,5 € ανά άδεια)
500 άδειες: 45 750 (91,5 € ανά άδεια)
1000 άδειες: 80 000 € (80 € ανά άδεια)
10 000 άδειες: 650 000 € (65 € ανά άδεια)
30 000 άδειες: 1 500 000 € (50 € ανά άδεια)
Το περιεχόµενο είναι διαθέσιµο στο Internet ή σε CD-rom
Εκπαίδευση σε θέµατα παιδαγωγικά και διοίκησης: 5 µέρες για 4 εκπαιδευτές (company
teachers or language schools) στο Paris:
4500 €
Φιλοξενία στον server της Auralog:
15 € ανά µαθητή (CD έκδοση)
35 € ανά µαθητή (internet έκδοση)
Επιλογές:
Learner Pack (Installation CD-rom, Content CD-rom, headset, manual): 15 € / µαθητή
Επιπλέον περιεχόµενο σε CD-rom: 4 € / CD
Τεχνική βοήθεια από την Auralog: 20€ / µαθητή
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Το E-system εγκατεστηµένο σε server στο intranet της εκάστοτε εταιρείας

E-system Tell Me More.
Οι τιµές για τις άδειες χρήστη είναι ανά µαθητή, ανά γλώσσα και ανά έτος.
100 άδειες: 15250 € (152,5 € ανά άδεια)
500 άδειες: 45 750 (91,5 € ανά άδεια)
1000 άδειες: 80 000 € (80 € ανά άδεια)
10 000 άδειες: 650 000 € (65 € ανά άδεια)
30 000 άδειες: 1 500 000 € (50 € ανά άδεια)
Το περιεχόµενο είναι διαθέσιµο στο Intranet ή σε CD-rom
Εκπαίδευση σε θέµατα παιδαγωγικά και διοίκησης: 5 µέρες για 4 εκπαιδευτές (company
teachers or language schools) στο Paris:
4500 €
Εγκατάσταση σε αποκλειστικό server:
3000 € + έξοδα µεταφοράς
Επιλογές:
Learner Pack (Installation CD-rom, Content CD-rom, headset, manual): 15 € / learner
Επιπλέον περιεχόµενο σε CD-rom: 4 € / CD
Τεχνική βοήθεια από την Auralog: 20€ / µαθητή
Παρατηρήσεις :
Ο server πρέπει να είναι αφιερωµένος στο Tell Me More.
Η εξ αποστάσεως συντήρηση από την οµάδα τεχνικών της Auralog είναι δυνατή (µε το PC
anywhere)
Η εταιρεία µπορεί να εκπαιδεύσει έναν τεχνικό

προκειµένου να διασφαλίσει την

εγκατάσταση και την τεχνική συντήρηση, µε κόστος 2000€
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Απαιτήσεις του Συστήµατος
(Οι συνιστώµενες προδιαγραφές σηµειώνονται στις παρενθέσεις)
Για τον server
Αριθµός χρηστών του TeLL me More®
που συνδέονται στο δίκτυο τον ίδιο
1-10
χρόνο (µαθητές ή Εκπαιδευτές)

11-50

51 και περισσότεροι

Processor

Pentium 200

PII 400 MHz

Multiprocessor or
several servers

RAM

64 MB (128 MB)

256 MB

512 MB

Operating system

Windows(tm) 95, 98,
Millennium, NT4 (128 MB),
2000 or XP (192 MB)

Windows(tm) NT4, Windows(tm) NT4,
2000 Server, XP
2000 Server, XP

Server bandwidth

10 MB/s

1 MB/s για κάθε ενεργό σταθµό εργασίας

Disk space required

220 MB + 1 MB ανά µαθητή

Network protocol

TCP/IP

Administrator Tool

Spreadsheet (Excel, Lotus 123) για εισαγωγή των λιστών των µαθητών
σε Εργαλεία ∆ιαχείρισης / ∆ιοίκησης

Για τους σταθµούς εργασίας των µαθητών (Students’workstations)

Pentium (PII)
32 MB RAM (64 MB)
Microsoft Windows ™ 95, 98, Millennium (64 MB RAM), NT4 (128 MB) ή 2000 (192 MB)
Network card: 10 MB/s
Network protocol: TCP/IP
90 MB διαθέσιµο στον hard disk (150 MB)
640x480, 256-εγχρωµη οθόνη (1024x768, 65 536 χρώµατα)
16-bit Windows™-συµβατή sound card
Microphone και speakers ή headset

Για τους σταθµούς εργασίας των εκπαιδευτών (Tutors’workstations)
Pentium (PII)
32 MB RAM (64 MB)
Microsoft Windows ™ 95, 98, Millennium (64 MB RAM), NT4 (128 MB), 2000 (192 MB), ή XP
(192 MB)
Network card: 10 MB/s
Network protocol: TCP/IP
90 MB διαθέσιµο στο hard disk (150 MB)
640x480, 256-έγχρωµη οθόνη (1024x768, 65,536 χρώµατα)
16-bit Windows™-συµβατή sound card
Microphone and speakers or headset?
Πρόσβαση σε Λογιστικά Φύλλα(Excel, Lotus 123) ώστε να γίνεται εξαγωγή του µητρώου των
µαθητών ως αρχείου
Σηµείωση: Πολλοί Εκπαιδευτές (Tutors) µπορούν να εργαστούν στον ίδιο σταθµό εργασίας.
Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Οι µονάδες:
Οι µονάδες µπορούν να αντιγραφούν είτε στο σκληρό δίσκο του server, ή µπορούν να είναι
προσβάσιµες µέσω ενός CD-ROM server. Το συγκεκριµένο hardware πρέπει να επιτρέπει
εύρος ζώνης (bandwidth) του 1 MB/s για κάθε ενεργό σταθµό εργασίας.
Εφόσον αντιγραφούν στο σκληρό δίσκο του server, ο χώρος που καταλαµβάνει κάθε πακέτο
φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Pack

Number of lesson CD-ROMs

Size

Pack 1

3

1,8 GB

Pack 2

2

1,2 GB

Pack 3

3

1,8 GB

Pack 1 + 2 + 3

8

4,5 GB

Εφαρµογές του TeLL me More Pro
Ο Server του TeLL me More PRO
Αναφέρεται σε ένα διαµοιραζόµενο κατάλογο στο δίκτυο ο οποίος συνήθως βρίσκεται
στον network server. Περιλαµβάνει όλες τις βάσεις δεδοµένων του TeLL me More PRO
databases όπως και δεδοµένα από τα CD-ROMs µαθήµατα.
Εργαλεία ∆ιαχείρισης
Software για ∆ιαχείριση των Εκπαιδευτών, µαθητών και οµάδων γλωσσών, των
λογαριασµών των µαθητών, των µαθηµάτων που εγκαθίστανται στο δίκτυο και τους
σταθµούς εργασίας που συνδέονται µε το TeLL me More PRO.
Εργαλεία Εκπαιδευτή
Software που επιτρέπει την επικοινωνία Εκπαιδευτή- µαθητών, την αποστολή
συγκεκριµένου µονοπατιού µάθησης ή αρχείου επιλογών, τη θεώρηση της συνολικής τους
πορείας, της λεπτοµερούς πορείας τους που περιλαµβάνει τις ακριβείς απαντήσεις που
δόθηκαν καθώς επίσης και τη δυνατότητα να ακούσουν τις πιο πρόσφατες φωνητικές
ηχογραφήσεις τους.
TeLL me More
Software για το µαθητή.

Πως να εισάγουµε τα αρχεία των µαθητών:
∆ηµιουργία αρχείου για εισαγωγή
Σηµείωση: Πρέπει να δηµιουργήσουµε τους κατάλληλους λογαριασµούς Εκπαιδευτών, τις
οµάδες γλωσσών και τις οµάδες µαθητών πριν να επιχειρήσουµε την εισαγωγή αρχείων.
Το εισαγόµενο αρχείο πρέπει να είναι της µορφής κειµένου (text format) (µε διαχωριστικό
separator “ ; ”) και να αποτελείται από διάφορες στήλες. Το αρχείο µπορεί να παραχθεί
εξάγοντάς το σε µορφή TXT από ένα λογιστικό φύλλο.
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Παράδειγµα δηµιουργίας αρχείου:
Ονοµασία Στήλης

Εξήγηση

Φύλο*

Mr = Κύριος
Ms = ∆εσποινίς
Mrs = Κυρία
Προσοχή! ΟΙ κωδικοί αυτοί πρέπει να χρησιµοποιηθούν άσχετα από το γλωσσικό
interface που θα επιλεγεί

Επίθετο*

Το επίθετο του µαθητή (εξ ορισµούt, το Όνοµα Χρήστη-Username)

Όνοµα*

Το όνοµα του µαθητή

Οµάδα µαθητών ή ID
Όνοµα ή αριθµός αναγνώρισης (ID) της οµάδας µαθητών
Οµάδας µαθητών
Τοποθεσία

Τοποθεσία του σταθµού εργασίας του µαθητή(µε το TeLL me More® e-system, ο
σταθµός εργασίας µπορεί να είναι είτε τοπικός είτε αποµακρυσµένος)

E-mail

Η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του µαθητή

Username

Το Όνοµα Χρήστη για πρόσβαση στο TeLL me More(r)

Password*

Ο Κωδικός Πρόσβασης στο TeLL me More(r)

Όνοµα των οµάδων γλώσσας ή/και των γλωσσών που µελετώνται (γλώσσες που
Learning Groups ή ID µελετώνται χωρίς Εκπαιδευτή). Εάν ένας σπουδαστής ανήκει σε µια οµάδα γλώσσας,
Learning Groups ή/και δεν υπάρχει καµία ανάγκη να δηλωθεί ποια γλώσσα µελετάει. Εάν η γλώσσα µαθήµατος
δηλώνεται χωρίς όµως καµία οµάδα γλώσσας να δηλωθεί, ο σπουδαστής θα µελετήσει
Lesson Languages
εκείνη την γλώσσα χωρίς να έχει πρόσβαση σε έναν Εκπαιδευτή.

Interface Language

Το γλωσσικό Interface (αναπαρίσταται από κωδικό 3-γραµµάτων).
Λίστα των κωδικών των Γλωσσών:
ANG = British English
FRA = French
ALL = German
ITA = Italian
ESP = Spanish
AME = American English
DUT = Dutch
GRE = Greek
BAS = Basque
KOR = Korean
TUR = Turkish
JPN = Japanese

* Προαιρετικό
Προσοχή! Τα ονόµατα κάθε στήλης δεν πρέπει να τροποποιούνται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Κοστολόγηση υπηρεσίας
Στις παρακάτω σελίδες παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες µε την κοστολόγηση της
επένδυσης.
Πρώτα αναφέρεται το τεχνικό κόστος, µε αναλυτική περιγραφή του τύπου
εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί, την ποσότητα, το κόστος µονάδας, το σύνολο του
κόστους, και το κόστος αντικατάστασης ή ανανέωσης κυρίως λογισµικού ή τµηµάτων του
hardware (πχ µνήµες). Πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν έχουµε αναφέρει πουθενά κόστος
συντήρησης, γιατί θεωρούµε ότι η προµηθεύτρια εταιρεία προσφέρει 24ωρο δωρεάν σέρβις ή
ότι στις τιµές συµπεριλαµβάνεται και το σέρβις. Συνήθως, η συντήρηση αφορά την εγγύηση
µετά την αγορά για 2-3 χρόνια, στη διάρκεια της οποίας η εταιρεία αναλαµβάνει επισκευή ή
αντικατάσταση του εξοπλισµού χωρίς χρέωση. Σε κάποιες εταιρείες, η εγγύηση µπορεί να
παραταθεί µε συµβόλαιο.
Τα ποσά στους πίνακες είναι γενικά εφάπαξ, δηλαδή αναφέρονται στην αρχική
επένδυση, το άθροισµα των οποίων δίνεται µε γαλάζιο χρώµα στο τέλος κάθε πίνακα. Όπου
το ποσό συµβολίζει ετήσιο ή µηνιαίο κόστος, αυτό αναφέρεται και δεν αθροίζεται µε τα
εφάπαξ ποσά, αλλά τα µηνιαία ποσά στο τέλος αθροίζονται ξεχωριστά για να προκύψει το
χρηµατοχρονοδιάγραµµα της επένδυσης.
Σε ορισµένα είδη εξοπλισµού, αναγράφεται το διακριτικό γράµµα Α, το οποίο σηµαίνει
ότι το είδος αυτό είναι αποσβέσιµο .
Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται στους πίνακες 1, 2, 3.
Ακολουθεί το κόστος των κτιριακών εγκαταστάσεων. Εδώ έχουµε θεωρήσει ότι η
αύξηση του ενοικίου είναι 5% το χρόνο και ότι τα ενοίκια πληρώνονται στην αρχή κάθε µήνα.
Ο πίνακας δείχνει το ενοίκιο εκκίνησης. Θεωρούµε αποσβέσιµη την επίπλωση (πίνακας 4).
Στη συνέχεια παραθέτουµε τους µισθούς του προσωπικού, κατά κατηγορία
προσωπικού. Το κόστος αναφέρεται για ένα άτοµο από κάθε κατηγορία. Περιγράφονται η
διάρκεια ενασχόλησής του και η αναγωγή αυτής της διάρκειας σε µηνιαία έκφραση.
Κοστολογούµε κάθε άτοµο ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει, και σε περίπτωση
ωροµίσθιων πολλαπλασιάζουµε την ωριαία αµοιβή µε τις ώρες ανά µήνα για να πάρουµε το
µηνιαίο µισθό. Θεωρούµε αύξηση µισθών κατά 2% το χρόνο, και ότι κάθε άτοµο πληρώνεται
µε 14 µισθούς το χρόνο. Ο πίνακας δείχνει τους µισθούς εκκίνησης (πίνακας 5).
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Θεωρούµε

ότι

πριν

την

έναρξη

των

µαθηµάτων,

υπάρχει

ένα

διάστηµα

προετοιµασίας, κατά το οποίο γίνεται η τοποθέτηση του εξοπλισµού και το "στήσιµο" των
µαθηµάτων στο δίκτυο. Τα έξοδα αυτού του διαστήµατος τα ανάγουµε στην αρχική επένδυση.
(πίνακας 6).
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά τα έξοδα είναι εφάπαξ.
Τα Αποσβέσιµα Είδη σηµειώνονται µε (Α)Θεωρώ ότι καλώδια, πρίζες µου τα παρέχει free o ΟΤΕ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ LAN & INTERNET (Πίνακας 1)
ΕΙ∆ΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΚΟΣΤΟΣ /
ΜΟΝΑ∆Α

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

LAN
SWITCH (A)

3COM SWITCH 24x10/100+2x1000T RACK (3C16475)

1

385,65 €

385,65 €

ROUTER (A)

Για τη διασύνδεση στο LAN (24 ports)
ZYXEL ADSL ROUTER WITH FIREWALL/VPN ANNEX A (ALCAT

1

154,74 €

154,74 €

1
1
12

34,99 €
44,99 €
44,99 €

34,99 €
44,99 €
539,88 €

12

95,00 €

1.140,00 €

ADSL OTE

Για σύνδεση µε την γραµµή ADSL
Πακέτα ADSL Προσβάσεων
Ονοµασία Πακέτου Ταχύτητα καθόδου Ταχύτητα ανόδου
2. high stream 512. 512 kbps(download) / 128 kbps (upload)
Τέλος ενεργοποίησης (εφάπαξ)
Τέλος εγκατάστασης (εφάπαξ)
Μηνιαίο Τέλος
(Σύνδεση µε ADSL γραµµή. Σύµφωνα µε πληροφορίες τόσο από τον ΟΤΕ όσο και από
δειγµατοληπτική έρευνα σε εταιρείες που χρησιµοποιούν ήδη ADSL γραµµή κατέληξα στο
συµπέρασµα ότι µε µια γραµµή 384/128 εξυπηρετούνται χωρίς πρόβληµα µέχρι 10 σταθµοί
εργασίας οπότε εν προκειµένω για 16 σταθµούς αρχικά και για τη φύση της εργασίας e-learning,
θα προτιµηθεί η συγκεκριµένη γραµµή 512/128 δεδοµένου ότι το κόστος σε µηνιαίο πάγιο δεν
είναι σηµαντικά διαφορετικό)

ADSL OTENET

Υπηρεσίες OnDSL OFFICE
512 OnDSL OFFICE
Πρόσβαση µε ταχύτητα: 512Kbps (Download) 128 Kbps (Upload)
IP διεύθυνση:1 Static
Καταχώρηση, ∆ροµολόγηση & DNS 16 IP ∆ιευθύνσεων
E-mail της µορφής user@company.gr1 ή user@company.ondsl.gr: Απεριόριστα
Αποθηκευτικός χώρος για τα e-mail: 1 Gbyte
Αυτόνοµο Σύστηµα ∆ιαχείρισης των e-mail από τον πελάτη
Domain name services
OnWeb υπηρεσία δηµιουργίας web site
Χώρος φιλοξενίας web site: 100ΜΒ
Σύνδεση µέσω PSTN ή ISDN 64K3
(Πρόσβαση στο Internet µε γραµµή ADSL)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ LAN & INTERNET (Πίνακας 1 συνέχεια)
ΕΙ∆ΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
UPS (A)

ΣΥΝΟΛΟ (1)

Μάντζαρη ∆ήµητρα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
MERLIN GERIN PULSAR EVOLUT.3000VA 2U
Για 13 λεπτά, 1 UPS για το Router
http://www.infoshop.gr/product.asp?PrID=316638

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΚΟΣΤΟΣ /
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
1
1.050,03 €
1.050,03 €

3.350,28 €
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COLLOCATION HOSTING (Πίνακας 2)
ΕΙ∆ΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

SERVER (Α)

PY RX300 X/2.4/512 2G UPS Fujitsu siemens

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΚΟΣΤΟΣ /
ΜΟΝΑ∆Α
1

3.112,78 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΜΝΗΜΗΣ DIMM DDR
1GB/333MHZ BN
KINGSTON

Processor XEON DP 2.4GHz/512kB/533MHz
CD-ROM ATAPI 0.5"
HDD U320 15k 36GB hot plug 1"
RAID Ctrl U160 2-ch 2i/2e 64MB Mylex
PCI-X-risercard 3 x 64bit/100MHz option
Power Supply Module 500W (hot plug)

1
1
3
1
1
1

315,51 €
37,92 €
309,45 €
652,27 €
24,27 €
150,17 €

MICROSOFT Windows 2000 Srv Αγγλικά + 10 CAL

1

1.356,90 €

12

1.100,52 €

13.206,24 €

500

91,50 €

45.750,00 €
65.534,41 €

1.356,90 €ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

http://shop.zeroone.gr/cgi-bin/zeroone.storefront
HellasNet
Rack Space: 2U
Average Bandwidth: 512 Kbps
IPs: 4IPs subnet 1 free IP
Επιπλέον στο παραπάνω πακέτο περιλαµβάνονται:
» 1 Dedicated 100Mbps switch port
» 5 POP3 email accounts
» DNS service (για 1 domain name)
» ∆ωρεάν Εγκατάσταση
» ∆ωρεάν web dialup 56Kbps
(Οι τιµή είναι χωρίς ΦΠΑ κι αναφέρεται σε µηνιαία βάση)
AURALOG SW
ΣΥΝΟΛΟ (2)

500 άδειες:

735,97 €

315,51 €
37,92 €
928,35 €
652,27 €
24,27 €
150,17 €

Περιέχει και 10 άδειες χρήσης.

COLLOCATION
HOSTING

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.112,78 €

Rack mountable server 19" (2U) incl. 1 hot plug power supply
module and rack mounting kit, 4 hot replace fans, dual system
board with 1x Xeon processor, 2GB DDR RAM PC2100 ECC, PCI
Graphics, 2xGbit Ethernet LAN onboard, Fast-IDE controller (for
2x2 devices) and 2-channel U320 SCSI controller onboard;
temperature sensor for CPU module and FSC PDA function;
Software: ServerStart package incl. ServerBooks CD,
ServerSupport CD and ServerView CD.

OPERATING
SYSTEM

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

651,31 €

ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πίνακας 3)
ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

WORKSTATIONS (Α)

ALTEC PC PERFORMER P4/2,66GHz + SONY 15'' TFT
CPU Intel P4 2.66GHZ
Memory 256MB
HD 40GB 7200 rpm
DVD-Rom
CD-RW
VGA Geforce 4MX440 64MB + TV-OUT
Sound Card Onboard
FDD 1.44MB
Modem 56k V.90 Int
Keyboard PS/2, Mouse PS/2
Speakers
Microsoft Windows XP Home Greek
3 χρόνια εγγύηση
12 µήνες Internet µε A.C.N
Οθόνη SONY 15'' TFT (3 χρόνια on site εγγύηση)
http://www.eml.gr/eMicroland/first.html
DIMM DDR 256MB /333MHZ BN KINGSTON KINGSTON €
41,81 / 14247 δρχ.

RAM

DIMM DDR 512MB/400MHZ BN KINGSTON KINGSTON € 82,6
/ 28146 δρχ.
ΚΑΡΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ LAN (Α ) 3 COM 3C905B-TX-NM 10/100Mbit PCI UTP
The fast Ethernet NICs automatically operate at 10Mbps when
connected to a hub supporting 10BASE-T Ethernet and at 100
Mbps when connected to a hub supporting 100BASE-TX/T4 Fast
Ethernet. The fast Ethernet desktop NICs use a single RJ-45
connector.
OFFICE SOFTWARE

MICROSOFT Office XP Professional Ελληνικό DSP
∆ιανέµεται µόνο µε αγορά ενός νέου ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Περιλαµβάνει Microsoft Word, Excel, Outlook,
PowerPoint και Access 2002.

PRINTERS (Α)

HP LASER LaserJet 1150 A4/1200/17/8

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΙ∆ΟΥΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΚΟΣΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

16

998,00 €

16

41,81 €

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ*

668,96 €

16

82,60 €

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ*

1.321,60 €

16

35,08 €

561,28 €

16 276,16 €

4.418,56 €

2

300,84 €

15.968,00 €

601,68 €

17 ppm black, 1200 x 1200 dpi, διάσταση Α4, Toner 2500
σελίδων (Q2624A), 8 MB µνήµη, 1 parallel port, USB 2.0 port,
κασέτα τροφοδοσίας 250 φύλλων, κάρτα δικτύου Οptional.
(Θεωρώ ότι 2 εκτυπωτές ανά 8 άτοµα αρκούν)
*Οι τιµές που αφορούν στην αναβάθµιση της µνήµης RAM είναι ενδεικτικές, ισχύουν για την τρέχουσα περίοδο , την περίοδο αντικατάστασής της θα διαφέρουν κατά πολύ

ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πίνακας 3 συνέχεια)
ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

SCANNERS

EPSON Perfection 3200 Photo USB 2.0 + FireWire

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΕΙ∆ΟΥΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1 359,34 €

359,34 €

Οπτική ανάλυση 3200 x 6400 dpi, 48 bit βάθος χρώµατος, One
Touch 4 πλήκτρων γρήγορης εκκίνησης, Built-in Transparency Unit
4" x 9", σύστηµα αποµάκρυνσης γρατζουνιών και σκόνης
(SilverFast SRD), OCR Ελληνικό και πολύ πλούσιο λογισµικό
απεικόνισης. (Θεωρώ ότι αρχικά ένα scanner είναι αρκετό)
ZIP DRIVES

ZIP DISKS

CD-R

ZIP DRIVE IOMEGA 250MB EXTERNAL USB
Εξωτερική αποθηκευτική συσκευή χωρητικότητας 250ΜΒ, σύνδεση
USB για τήρηση back up, δεν περιλαµβάνεται κασέτα.
ZIP IOMEGA 250MB
Θεωρώ ότι αρχικά µε 2 zip disks ανά workstation εξυπηρετούµαι
(2*16=32 Zip disks)
MMORE CD-R 48X CAKEBOX 80MN 50T

16 118,21 € 1.891,36 €

32

9,08 €

290,56 €

2

18,75 €

37,50 €

16

1,00 €

16,00 €

(Οι Workstations είναι εξοπλισµένοι και µε CD-RW, οπότε 2 πακέτα
των 50CD-R disk αρκούν και δεν είναι σηµαντικό το κόστος)
CD-RW

VERBATIM CDRW 4X 700MB
(Οι Workstations είναι εξοπλισµένοι και µε CD-RW, οπότε 1 CD-RW
disk ανά σταθµό αρκεί για αρχή)
ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΣΤΥΛΟ,∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ.ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ,ΝΤΟΣΙΕ κ.α.
Θεωρώ ότι αγοράζονται στην αρχή της επένδυσης κι ανανεώνονται
κατά βούληση κι ανάλογα µε τις ανάγκες
LASER TONERS
HP C7115A (1200/1220/1000)
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4/500Φ/80ΓΡ TRIO-TEC
ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ/ΦΑΞ
NEUSIEDLER
Νέας τεχνολογίας µε τρία φύλλα ενωµένα σε ένα.
∆ε γυρίζει στις άκρες.
Βάρος 80 gr.
Πακέτο 500 φύλλων,Α4.
(Θεωρώ ότι αγορά 30 πακέτων είναι αρκετή)

300,00 €

2

76,50 €

153,00 €

30

3,14 €

94,20 €

http://www.plaisio.gr
ΣΥΝΟΛΟ (3)
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Πίνακας 4)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
ΕΝΟΙΚΙΟ
∆ΕΗ
ΟΤΕ
ΕΥΑΘ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ (1)

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΕΤΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α ΣΥΝΟΛΟ
1.000,00 € 12.000,00 €
70,00 €
840,00 €
200,00 € 2.400,00 €
30,00 €
360,00 €
100,00 €

1.200,00 €

1.400,00 € 16.800,00 €

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
FAX
COPIER

16
16
16
16
2
1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ (2)
ΣΥΝΟΛΟ (1)+(2)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΩΡΩ ΌΤΙ Η
ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ
#
ΜΗΝΑ ΚΙ ΌΧΙ
#
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
#
ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΤΩΝ
#
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

200,00 €
200,00 €
100,00 €
200,00 €
300,00 €
2.000,00 €

3.200,00 €
3.200,00 €
1.600,00 €
3.200,00 €
600,00 €
2.000,00 €

ΕΤΗΣΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
20%

3.000,00 € 13.800,00 €
30.600,00 €

* Η ∆απάνη για την Θέρµανση αφορά τους χειµερινούς µήνες. Για λόγους χρηµατοοικονοµικού προγραµµατισµού ανάγω τη δαπάνη αυτή σε µηνιαία βάση
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ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πίνακας 5)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ADMINISTRATOR
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ*

ΠΛΗΘΟΣ
1
1
1
1
1
1
1
10

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
ΜΗΝΑΣ
2.500,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €
535,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
300,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΤΟΣ
30.000,00 €
Ο τεχνικός είναι part time.4ώρες/µέρα,
36.000,00 €
100ώρες/µήνα,
κόστος/ώρα 5,35€, σύνολο 535€/
30.000,00 €
µήνα (500€+7%). Ο λογιστής είναι εξωτερικός
6.420,00 €
συνεργάτης µε µηνιαία αµοιβή 300€.Οι αµοιβές
12.000,00 € των υπολοίπων υπολογίζονται για µισθολογική
12.000,00 €
περίοδο 14 µηνών
3.600,00 €

Υπόθεση 1η

8.198,40 €

98.380,80 €

Υπόθεση 2η

9.564,80 €

114.777,60 €

ΣΥΝΟΛΟ 1

19.033,40 €

228.400,80 €

ΣΥΝΟΛΟ 2

20.399,80 €

244.797,60 €

*
Υπόθεση 1: Ως ωροµίσθιοι
Με βάση τη νοµοθεσία οι αµοιβές των καθηγητών σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών υπολογίζονται µε max τις 22 ώρες / βδοµάδα
δηλαδή 88 ώρες/µήνα κι επιπλέον +10% για εργασία στο σπίτι δηλ. max 96 ώρες
Η ωριαία αντιµισθία ανέρχεται σε 8,54€ / ώρα Κόστος (δηλ περιλαµβάνει και το ΙΚΑ)
Υπόθεση 2: Ως πλήρους απασχόλησης
Ο καθηγητής προσλαµβάνεται ως υπάλληλος µε σταθερές µηνιαίες αποδοχές της τάξης των 956,48 €. Μισθολογική περίοδος 14 µηνών
ΩΡΙΑΙΑ
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΜΟΙΒΗ /
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Υπόθεση 1

1

Υπόθεση 2

1

Μάντζαρη ∆ήµητρα

8,54 €

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
ΜΗΝΑ/
ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΟΙΒΩΝ/
ΜΗΝΑ/
ΚΑΘΗΓΗΤΗ
96

819,84 €
956,48 €

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΟΙΒΕΣ
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΜΟΙΒΩΝ/ΕΤΟΣ/
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
9.838,08 €

10

98.380,80 €

11.477,76 €

10

114.777,60 €
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ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (Προαιρετικά)- ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΟ∆Α ΤΗΣ AURALOG (Πίνακας 6)
ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Εκπαίδευση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε θέµατα παιδαγωγικά και διοίκησης: 5
µέρες για 4 εκπαιδευτές (company teachers
or language schools) στο Paris:

Εγκατάσταση σε
αποκλειστικό server: 3000 € + έξοδα µεταφοράς
Η εταιρεία µπορεί να εκπαιδεύσει έναν
τεχνικό προκειµένου να διασφαλίσει την
εγκατάσταση και την τεχνική συντήρηση, µε
Εκπαίδευση
Τεχνικού-Συντηρητή κόστος 2000€
ΣΥΝΟΛΟ

Μάντζαρη ∆ήµητρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΚΟΣΤΟΣ /
ΜΟΝΑ∆Α

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1

4.500,00 €

4.500,00 €

1

3.000,00 €

3.000,00 €

1

2.000,00 €
9.500,00 €

2.000,00 €
9.500,00 €
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BREAK EVEN POINT ANALYSIS : ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟ∆Α (Πίνακας 7)
ΑΜΟΙΒΕΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ADMINISTRATOR
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

30.000,00 €
36.000,00 €
30.000,00 €
6.420,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
3.600,00 €

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
FAX
COPIER
ΣΥΝΟΛΟ

3.200,00 €
3.200,00 €
1.600,00 €
3.200,00 €
600,00 €
2.000,00 €

640,00 €
640,00 €
320,00 €
640,00 €
120,00 €
400,00 €

13.800,00 €

2.760,00 €

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ HARDWARE
385,65 €
154,74 €
1.050,03 €
5.221,27 €
15.968,00 €
561,28 €
601,68 €
359,34 €
1.891,36 €

134,98 €
54,16 €
367,51 €
1.827,44 €
5.588,80 €
196,45 €
210,59 €
125,77 €
661,98 €

26.193,35 €

9.167,67 €

130.020,00 €
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

ΕΝΟΙΚΙΟ
∆ΕΗ
ΟΤΕ
ΕΥΑΘ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*
COLLOCATION HOSTING
ADSL OTE
ADSL OTENET

12.000,00 €
840,00 €
2.400,00 €
360,00 €
1.200,00 €
13.206,24 €
539,88 €
1.140,00 €

SWITCH
ROUTER
UPS
SERVER
WORKSTATIONS
LAN PCI
PRINTERS
SCANNERS
ZIP DRIVES

ΣΥΝΟΛΟ

31.686,12 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ HARDWARE
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ &ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

130.020,00 €
31.686,12 €
9.167,67 €
2.760,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

173.633,79 €

Μάντζαρη ∆ήµητρα

Οι αποσβέσεις του HARDWARE γίνονται µε συντελεστή 35%
ανά έτος και για 3 έτη.
Οι αποσβέσεις των επίπλων και λοιπού πάγιου εξοπλισµού
γίνονται µε συντελεστή 20% και για 5 έτη
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BREAK EVEN POINT ANALYSIS:
ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟ∆Α (Πίνακας 8)
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

98.380,80 €
114.777,60 €

ΣΥΝΟΛΟ 1
ΣΥΝΟΛΟ 2

98.380,80 €
114.777,60 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Σύνδεση LAN & INTERNET
3.350,28 €
Collocation Hosting
65.534,41 €
Γραφεία ∆ιεύθυνσης & Προσωπικού
24.691,48 €
Μισθοί Προσωπικού*
228.400,80 €
Κόστος Παγίων Εγκαταστάσεων
30.600,00 €
ου
Αποσβέσεις (1 Έτους)
11.927,67 €
Έξοδα Προετοιµασίας
9.500,00 €
374.004,64
€
ΣΥΝΟΛΟ

Μάντζαρη ∆ήµητρα

*244.797,60 €

390.401,44 €
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Ανάλυση Νεκρού Σηµείου (Break Even Point Analysis)
Ένα

από

τα

εργαλεία

του

χρηµατοοικονοµικού

σχεδιασµού

βιωσιµότητας

νέων

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων είναι και η ανάλυση Νεκρού Σηµείου (Break Even Point Analysis).
Η Ανάλυση του Ν.Σ. επικεντρώνεται στον προσδιορισµό του επιπέδου δραστηριότητας- εν
προκειµένω στο ύψος του αριθµού των πελατών-µαθητών- στο οποίο τα προβλεπόµενα έσοδα
καλύπτουν όλα τα προβλεπόµενα έξοδα. ∆εδοµένου ότι ένα τµήµα του κόστους είναι σταθερό και
ανεξάρτητο από το βαθµό δραστηριότητας, η επιχείρηση πρέπει να πραγµατοποιεί κάποιο όγκο
πωλήσεων ώστε η διαφορά µεταξύ της αξίας πωλήσεων (έσοδα) και του µεταβλητού κόστους να
καλύπτει το σταθερό κόστος για να µην έχει η επιχείρηση ζηµιές35. Για να γίνει αυτό πρέπει να
διαχωρίσουµε τις δαπάνες µας σε σταθερές και σε µεταβλητές.
Όσον αφορά στην περίπτωσή µας, στις σταθερές δαπάνες ανήκουν οι αµοιβές διοικητικού
προσωπικού, τα έξοδα διοίκησης, οι αποσβέσεις, τα λειτουργικά έξοδα, δαπάνες συντήρησης κ.τ.λ.
Στις µεταβλητές δαπάνες ανήκουν οι αµοιβές των καθηγητών λόγω του ότι συµµετέχουν στην
παραγωγική διαδικασία και είναι συνάρτηση και του αριθµού των µαθητών-πελατών.
Η µαθηµατική διατύπωση της ανάλυσης του νεκρού σηµείου είναι η ακόλουθη:
ΕΣ(έσοδα)=ΕΞ(έξοδα) (1)
τ * Π =µ*Π +Σ (2)
τ=(τιµή/ µονάδα) δηλαδή δίδακτρα
Π=(ποσότητα) δηλαδή αριθµός µαθητών
µ=(µεταβλητό κόστος/µονάδα) δηλαδή µισθοί καθηγητών
Σ=(ύψος σταθερών εξόδων) δηλαδή Γενικά ∆ιοικητικά Έξοδα, Λειτουργικά Έξοδα, Αποσβέσεις
Υποθέτουµε ότι θέλουµε να παρέχουµε την υπηρεσία µας στην τιµή των τ=300€/µαθητή, τα
σταθερά έξοδα µας υπολογίζονται σύµφωνα µε τον Πίνακα 8 κι ανέρχονται σε Σ =173.633,79 €.
Όσον αφορά στα µεταβλητά έξοδα / µονάδα για να τα υπολογίσουµε διαιρούµε το σύνολο των
αµοιβών των καθηγητών µε το κόστος του εκπαιδευτικού software για να υπολογίσω σε κάθε
καθηγητή πόσο µέρος του κόστους του software αναλογεί δηλ το µεταβλητό κόστος ανά µονάδα ,διότι
οι καθηγητές είναι αυτοί που αναλώνουν , χρησιµοποιούν αποκλειστικά το εκπαιδευτικό software.
Έτσι έχουµε µ=98.380,80 €/45.750€=2,15 €
Εποµένως θέτοντας τις παραπάνω τιµές στον τύπο έχουµε
300€* Π= 2,15€*Π+173.633,79 €
Λύνοντας ως προς Π έχουµε Π=173.633,79 € / (300-2,15)=582,95 µαθητές
Μάντζαρη ∆ήµητρα
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Αν στην προηγούµενη εξίσωση θεωρήσουµε τα Μεταβλητά έξοδα =114.777,60 € (Περίπτωση
2) τότε το µ=114.777,60€/45.750€=2,5 και εποµένως το καινούριο Νεκρό Σηµείο θα είναι το
Π=173.633,79 € / (300-2,5)=583,65 µαθητές
Παρατηρούµε ότι µε βάση την Ανάλυση Νεκρού Σηµείο δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά στο
επίπεδο του αριθµού των µαθητών – πελατών που πρέπει να έχουµε προκειµένου να
εξισορροπηθούν τα Έσοδα µε τα Έξοδα είτε αν ακολουθήσουµε την Περίπτωση 1 και θεωρήσουµε
ότι απασχολούµε τους καθηγητές ως ωροµίσθιους είτε την Περίπτωση 2 ως πλήρους απασχόλησης.
Η διαφορά είναι µόλις της τάξης του 1 µαθητή (583,65 µαθητές- 582,95 µαθητές)οπότε δεν κρίνεται
ως σηµαντική.
Ο µόνος λόγος που µας προβληµατίζει και µας βάζει σε σκέψη για το είδος της σύµβασης εργασίας
των καθηγητών είναι για τον γενικότερο χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό και τον ταµειακό
προγραµµατισµό.
Εάν τώρα στην εξίσωση (2) θέσουµε:
τ=400€
µ=2,15€/µον
Σ=173.633,79 €
Θα έχουµε Π=Σ/(τ-µ)=>Π=173.633,79 € / (400-2,15)=> Π=436,43 µαθητές
Οµοίως για
τ=400€
µ=2,5€/µον
Σ=173.633,79 €
Θα έχουµε Π=Σ/(τ-µ)=>Π=173.633,79 € / (400-2,5)=> Π=436,81 µαθητές
Παρατηρούµε ότι µε αύξηση των διδάκτρων σε 400€ έχουµε αµέσως µείωση του αριθµού των
µαθητών και κατ επέκταση το Ν.Σ. βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας οπότε µε τον
ίδιο αριθµό καθηγητών εξυπηρετούµε λιγότερους µαθητές αλλά µε µεγαλύτερα δίδακτρα.

Μάντζαρη ∆ήµητρα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
Υπάρχει έντονος προβληµατισµός όσον αφορά στην υπάρχουσα µορφή της ηλεκτρονικής
εκµάθησης και γενικά στην αντίληψη που έχει ο επιχειρηµατικός κόσµος στην Ελλάδα για το elearning γενικότερα. Το γεγονός αυτό έγινε αντιληπτό τόσο από τη συστηµατική και ενδελεχή
αναζήτηση στις ιστοσελίδες ελληνικών εταιρειών στο ∆ιαδίκτυο, όσο και κατά τη διάρκεια της µελέτης
αυτών, όπου διαπίστωσα πως ανάλογο εγχείρηµα σε πανελλαδικό επίπεδο, καθαρά και αποκλειστικά
εξ αποστάσεως εκµάθησης ξένων γλωσσών δεν υφίσταται ή τουλάχιστον δεν υφίσταται στην
πραγµατική του διάσταση όπως οφείλει να είναι.
Η τυχόν ανάρτηση σαρωµένων χειρόγραφων σελίδων µε απαντήσεις πάνω σε ασκήσεις για τη
χρήση της γλώσσας ή η ύπαρξη µερικών ιστοσελίδων µε applets σχετικά µε εφαρµογές των ξένων
γλωσσών, το στοίβαγµα πληροφοριών και η µεταφορά αυτούσιων σελίδων από το πρωτότυπο βιβλίο
σε ηλεκτρονική µορφή τώρα, σίγουρα δεν αποτελούν e-learning, αλλά πρόκειται για µονοµερή,
κατακερµατισµένη κι εσφαλµένη άποψη για το e-learning.
Κατά την έρευνα που διεξήγαγα στο ∆ιαδίκτυο προς αναζήτηση πληροφοριών και
συγκεκριµένα προς εύρεση εταιρείας που να παρέχει πρωτίστως πλατφόρµα για e-learning δηλαδή
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εκµάθησης (Learning Management System - LMS) και επιπλέον να ασχολείται
και µε το απαραίτητο λογισµικό και την εν γένει σχεδίαση, από άποψη τεχνική και παιδαγωγική,
(των µαθηµάτων σχετικά µε e-learning για εκµάθηση ξένων γλωσσών) διαπίστωσα ότι υπάρχει
έλλειµµα διανοητικού κεφαλαίου, τεχνογνωσίας, περιορισµένη αντίληψη, και λανθασµένη-ας µου
επιτραπεί να πω- φιλοσοφία γύρω από την έννοια του e-learning.
Οι περισσότερες εταιρίες στρέφονται κυρίως γύρω από την εκµάθηση θεµατικών ενοτήτων και
προγραµµάτων που κινούνται στα πλαίσια της επιµόρφωσης σε νέες τεχνολογίες, της πληροφορικής
(όπως π.χ.της εκµάθησης χρήσης Η/Υ, MOUS, ECDL), του ηλεκτρονικού εµπορίου, της ανάπτυξης
επιχειρηµατικών δεξιοτήτων (Business Skills), κ.α.. Στο άρθρο που δηµοσιεύει το περιοδικό Computer
Software Για Όλους (Περιοδικό Computer Software για όλους, Solutions: e-learning Το νέο
πρόσωπο της εκπαίδευσης, σελ.106-111, τεύχος 11/2003) παρουσιάζονται µερικές από τις
βασικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο και ασχολούνται µε το e-learning,
καµιά όµως από αυτές δεν πληροί τις προδιαγραφές για ανάπτυξη πλατφόρµας και λογισµικού
εκµάθησης ξένων γλωσσών .
Η µόνη εταιρία κατά την προσωπική µου εκτίµηση η οποία έχει ασχοληθεί µε e-learning για
εκπαιδευτικούς οργανισµούς είναι η EnovationTechnologies (και πάλι όχι για ξένες γλώσσες). Παρέχει
ολοκληρωµένες λύσεις και πλατφόρµα κι είναι από τις ελάχιστες που διαθέτουν απρόσκοπτα
πληροφορίες στο διαδίκτυο.
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Χαρακτηριστικό της –ας µου επιτραπεί η έκφραση- χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στην
ελληνική πραγµατικότητα γύρω από το e-learning, είναι ότι στην προσπάθεια αναζήτησης
πληροφοριών από συγκεκριµένη µεγάλη εταιρεία συνεργαζόµενη µε άλλην εξίσου µεγάλη και
πολυεθνική εταιρεία πάνω σ’ ένα project για εφαρµογή e-learning σε συγκεκριµένο (διαφορετικό των
ξένων γλωσσών) γνωστικό αντικείµενο, διαπίστωσα µε έκπληξη ότι «δεν γνωρίζει η δεξιά τι ποιεί η
αριστερά χείρ» ∆εν ήταν ενήµεροι καν για τη συνεργασία αυτή.
∆υστυχώς σε επίπεδο εκµάθησης ξένων γλωσσών δεν υπάρχει οργανωµένη προσπάθεια
τόσο από τη µεριά των άµεσα ενδιαφερόµενων (π.χ. καθηγητές, ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων
γλωσσών) –µε εξαίρεση µια προσπάθεια που γίνεται από την ελληνογερµανική αγωγή σε συνεργασία
µε το Goethe- όσο και των εταιριών που δρουν στο χώρο της πληροφορικής τεχνολογίας. Υπάρχει
µαζική ανάπτυξη σε επίπεδο software αλλά και πλατφόρµας e-learning, Learning Management
Systems όσον αφορά στην εκπαίδευση στελεχών και στην εκµάθηση προγραµµάτων σχετικών µε την
πληροφορική (π.χ. Microsoft Office, Java,Oracle, κ.τ.λ), αλλά οι «θεωρητικές» επιστήµες βρίσκονται
όπως ήταν αναµενόµενο δυστυχώς σε δεύτερη µοίρα. Η ανεύρεση εταιρίας πληροφορικής που να
ασχολείται µε τη δηµιουργία πλατφόρµας για εκµάθηση ξένων γλωσσών εξ αποστάσεως, καθώς
επίσης και η από µέρους της παροχή τόσο υπηρεσιών περιεχοµένου (content provider) όσο και
εξατοµίκευσης προτιµήσεων (customization) και εξειδικευµένων τεχνολογιών και υπηρεσιών (π.χ.
τεχνικών προσοµοίωσης, chat rooms, on line interaction κ.τ.λ.), στάθηκε εξαιρετικά ουτοπική και για
το λόγο αυτό αρκεσθήκαµε σε πληροφορίες και δεδοµένα µιας Γαλλικής εταιρείας .
Στηρίχθηκα στην ουσιαστική και

ταχεία συµβολή της εταιρίας Auralog που ασχολείται

αποκλειστικά µε εκµάθηση ξένων γλωσσών, τόσο µέσω αποµακρυσµένων δικτύων, όσο και µέσω
τοπικών δικτύων, καθώς και µε εκµάθηση µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών µέσων και πολυµέσων εντός
των τειχών του φροντιστηρίου και κατ’ επέκταση διαθέτει την ανάλογη εµπειρία, σοβαρότητα και
τεχνογνωσία. Έτσι λόγω του ότι η ∆ιπλωµατική µου εργασία πραγµατεύεται πραγµατικά δεδοµένα και
συγκεκριµένη µελέτη περιπτώσεως, βασίστηκα στο λογισµικό της εταιρείας αυτής.
Περνώντας στις καθαυτό δυσκολίες και τα µειονεκτήµατα που είχα να αντιµετωπίσω για την
εφαρµογή e-learning µε σκοπό την εκµάθηση ξένων γλωσσών κατέληξα στα παρακάτω
συµπεράσµατα:
Ένα από τα βασικά µειονεκτήµατα είναι η απουσία θεσµοθετηµένου από το Υπουργείο
Παιδείας προγράµµατος σπουδών και ωρολογίου προγράµµατος (διάρκειας ακαδηµαϊκού
εξαµήνου) για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών εν αντιθέσει µε την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση όπου το
ακαδηµαϊκό εξάµηνο έχει εξ’ ορισµού διάρκεια 14 εβδοµάδων. Το γεγονός αυτό έχει επίπτωση και
στον προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού προσωπικού που είναι απαραίτητο, αλλά και στον
αριθµό των µαθηµάτων που καλείται να διδάξει ο κάθε εκπαιδευτής και κατά συνέπεια και στο
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χρόνο που δαπανά για την προετοιµασία και κάλυψη της ύλης καθώς επίσης και στον όγκο της ύλης
αυτής καθ’ αυτήν.
Με βάση πληροφορίες από διδάσκοντες σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών ανά την Ελλάδα δεν
υπάρχει θεσµοθετηµένη διάρκεια σπουδών, αλλά από εµπειρία και ακολουθώντας κατά πόδας τη
λειτουργία των σχολείων, το ακαδηµαϊκό έτος ξεκινά 1/10 και λήγει στις 30/6 µε αποκλίσεις βέβαια
από φροντιστήριο σε φροντιστήριο (π.χ. 15/9-15/6).
Όσον αφορά το πρόγραµµα σπουδών για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών εναπόκειται και
πάλι στην εµπειρία και στη φιλοσοφία του εκάστοτε φροντιστή µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει
προτεινόµενη κοινή βιβλιογραφία, αλλά να ακολουθείται το στυλ διδασκαλίας ετών και η πεπατηµένη,
δοκιµασµένη βιβλιογραφία του εκάστοτε φροντιστηρίου µε τις σχετικές αποκλίσεις πάντα.
Όσον αφορά στις ώρες απασχόλησης (σε περίπτωση που έχουµε ωριαία αποζηµίωση κι όχι µισθό
σε µηνιαία βάση) των καθηγητών στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών αυτές δεν πρέπει να ξεπερνάνε
τις 88 ώρες µηνιαία σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζει η νοµοθεσία, το ΙΚΑ και η Επιθεώρηση
Εργασίας. Το µεγάλο ερωτηµατικό βέβαια και η ειδοποιός διαφορά είναι ότι δεν γίνεται εφικτό και
αποτελεσµατικό να αντιδιαστείλουµε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας από τη νέα καινοτόµο
φιλοσοφία και λογική της ηλεκτρονικής εκµάθησης. Οφείλουµε όµως να επανεφεύρουµε τον τρόπο
που διδάσκουµε, όπως θα δούµε και παρακάτω, κι επιπλέον οι ώρες διδασκαλίας κάθε καθηγητή
πρέπει είναι συνάρτηση και απόρροια του αριθµού των σπουδαστών
Με βάση µελέτες που αφορούν κυρίως πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, το άριστο µέγεθος των
µαθητών-χρηστών που θα έπρεπε να εγγραφούν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. ∆εν υπάρχει
κανένας σταθερός τύπος για τον καθορισµό του βέλτιστου αριθµού σπουδαστών για τα προγράµµατα
e-learning (Bates, 2000 Morgan, 2000).
O Bates (2000) ανέφερε ότι ο κατάλληλος αριθµός σπουδαστών πρέπει να καθοριστεί από την
εκπαιδευτική φιλοσοφία, από το σχεδιασµό της σειράς µαθηµάτων, και των αριθµό σπουδαστών που
µπορούν να αντιµετωπιστούν από την τεχνολογία.
Ο Bishop (2000) παρά την προαναφερθείσα δυσκολία προσπάθησε να καθορίσει το βέλτιστο
µέγεθος οµάδων βασισµένο στην ανάλυση κόστους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, µια οµάδα που
αποτελείται από 25 σπουδαστές εµφανίστηκε και οικονοµικά (φορολογικά) βιώσιµη και παιδαγωγικά
υγιής, ακόµα κι αν το αποτέλεσµα παρουσίασε µικρό κέρδος σε σχέση µε την οµάδα 20 σπουδαστών.
Στην περίπτωση του διδακτικού υλικού για τα επανορθωτικά (remedial) µαθηµατικά που
χρησιµοποιούν ένα διαλογικό σύστηµα εκµάθησης πολυµέσων που αναπτύσσεται από την Εταιρία
Ακαδηµαϊκών Συστηµάτων (Academic Systems Corporation) προκειµένου να βελτιωθεί το ποσοστό
επιτυχίας σπουδαστών, τα ικανοποιητικά επίπεδα ετήσιας εγγραφής ώστε οι δαπάνες του mediated
συστήµατος εκµάθησης να µπορούν να είναι λιγότερες από εκείνες της σειράς µαθηµάτων εντός της
αίθουσας, ήταν 1.000 σπουδαστές ετησίως. (Cates, 1998)36
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Μια άλλη µελέτη σύγκρινε την οικονοµική αποδοτικότητα των προγραµµάτων που λαµβάνουν
χώρα στο χώρο του Πανεπιστηµίου (on campus) και διάφορων προγραµµάτων που λαµβάνονται
µέσω sites, µέσω ενός ολοκληρωµένου συστήµατος δορυφόρων και συνεδριάσεων µέσω video, από
το Human Computer Certificate Program στο Rensselaer Polytechnic Institute (Bray, 1998). Κατά
συνέπεια, η σειρά µαθηµάτων είχε Νεκρό Σηµείο εγγραφών περίπου 15 σπουδαστών ανά site
(receive-site students).
Οι Whalen και Wright (1999) στη µελέτη τους, οι όποιοι υπέθεσαν ότι υπάρχουν διάφορα
βασικά στοιχεία σχεδιασµού που πρέπει να προσδιοριστούν ως δαπάνες στα βασισµένα στο WEB
επιµορφωτικά προγράµµατα και ανέλυσαν το Break Even Point και το R.O.I., αποκάλυψαν ότι το
πρόγραµµα είχε Break Even Point 112 σπουδαστών και ένα ROI 228% µέχρι 3283%. Ακόµα κι αν το
Break Even Point κάθε προγράµµατος είναι συνολικά διαφορετικό, κοινή πραγµατικότητα είναι ότι ένα
πρόγραµµα ηλεκτρονικής εκµάθησης είναι ακριβότερο από ό,τι η παραδοσιακή διδασκαλία το καθιστά
σηµαντικό να υπολογίσει. Εποµένως, η απόφαση για το πλήθος των σπουδαστών που θα
εγγραφόταν σε µια οµάδα είναι εξίσου σηµαντική εκπαιδευτικά καθώς και οικονοµικά.37
Να µην ξεχάσουµε να επισηµάνουµε και το εξής σηµαντικό που µπορεί να αποτελέσει
τροχοπέδη ή και κίνητρο ανάλογα µε το πώς θα αντιµετωπιστεί από την επίσηµη πολιτεία πλέον.
Η δυνατότητα απόκτησης (ή αντίστοιχα παροχής) τίτλου σπουδών µετά από παρακολούθηση
κύκλου σπουδών µέσω ∆ιαδικτύου χρησιµοποιώντας τεχνικές και µεθόδους ηλεκτρονικής µάθησης
e-learning. Κατά πόσο θα είναι εφικτή, έγκυρη ως διαδικασία, θεσµοθετηµένη και αναγνωρισµένη
πρωτίστως από το Κράτος. Αυτό είναι ένα ζήτηµα που όντως χρήζει της προσοχής µας.
Αποτέλεσµα της ανυπαρξίας θεσµοθετηµένου προγράµµατος σπουδών είναι να υπάρχει µια
σχετική δυσκολία ως προς τον προσδιορισµό απαιτήσεων σε επίπεδο διδακτικού προσωπικού, πόσοι
δηλαδή απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες ενός τέτοιου εγχειρήµατος. Επιπλέον δεν πρέπει να
παραβλέψουµε τη φύση του e-learning και τη δυναµική του, που στηρίζεται στη λογική του µαθαίνω
«Anywhere, anytime, anyplace»38 . Έχοντας αυτό κατά νου µπορούµε να προβλέψουµε για
λειτουργία του e-φροντιστηρίου και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών, µε το όποιο
κόστος αυτή συνεπάγεται.
Ένα επίσης καίριο ζήτηµα είναι ο σχεδιασµός του µαθήµατος και η «µετατροπή» της ύλης σε µορφή
κατάλληλη για e-learning. Σύµφωνα µε την Joanne Capper39 και συγκεκριµένα στη µελέτη της µε τίτλο
«E-Learning: Current Status and International Experience» «…είναι σηµαντικό να επανεφεύρουµε
ολότελα τον τρόπο που πρέπει να διδάσκεται ένα µάθηµα, όταν το αναρτούµε στο διαδίκτυο. Το
να εισάγουµε απλά διαφάνειες µε Powerpoint στον Παγκόσµιο Ιστό δε συµβάλλει σε υψηλής
ποιότητας µάθηση.»
Το στοίβαγµα πληροφοριών και συγκεκριµένα το «σπάσιµο» βιβλίων και άρθρων σε µεγάλα
κοµµάτια, µε λίγα λόγια ο κατακερµατισµός υλικών µάθησης φτιαγµένων µε τον παραδοσιακό
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γραµµικό τρόπο και η µετατροπή τους σε αντικείµενα µάθησης δεν επιτυγχάνει και πολλά µε
την εισαγωγή τους στο ∆ιαδίκτυο.40
Στην πραγµατικότητα εκτιµάται ότι οι πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο διπλασιάζονται κάθε 3 µήνες,
καθώς οι παροχείς σπεύδουν να προσφέρουν τα µαθήµατα που µέχρι πρότινος γίνονταν σε αίθουσα
διδασκαλίας, καθώς και το έντυπο υλικό τους on line, µε αποτέλεσµα το e-learning να καταντά
«παχύσαρκο»41
Πάντως από την εποχή που πρωτοεισήχθη η έννοια του e-learning όπου σύµφωνα µε τον Paul
Butler, CEO της KnowledgePool, κυριαρχούσε η αρχή «one size fits all»42 µέχρι σήµερα, έχουν
επέλθει αλλαγές στη θεώρηση των πραγµάτων τουλάχιστον σε επίπεδο χωρών που έχουν ξεφύγει
από την 1η γενιά του e-learning και πλέον κινούνται σε επίπεδα «προσαρµοστικότητας»
(customizability) γύρω από τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες µάθησης του κάθε µαθητευόµενου,
είναι δηλαδή µαθητο-κεντρικά (learner-centric).
Ο Paul Butler υποστηρίζει πως «πιστεύουµε ότι ο αξιολογητής(evaluator) του προτιµώµενου
ύφους εκµάθησης, όχι µόνο θα βοηθήσει τους σπουδαστές κατά µόνας να µαθαίνουν
αποτελεσµατικότερα, αλλά και θα τους παρακινήσει για να µαθαίνουν οικοδοµώντας ένα «χάρτη»
(roadmap) µε βάση τον ατοµικό τους ψυχολογικό τύπο, και την προτίµηση εκµάθησής τους» και
προσθέτει «Κόβοντας και ράβοντας στα µέτρα των προσωπικοτήτων των σπουδαστών και
παρέχοντας κίνητρα σύµφυτα µε τα στυλ εκµάθησής τους, πιστεύουµε ότι οι σπουδαστές είναι
πιθανότερο να χρησιµοποιήσουν, να διατηρήσουν και να επιδιώξουν την πρόσθετη εκµάθηση, όταν
αυτά τα εργαλεία και οι µέθοδοι εφαρµόζονται»
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στην τεχνολογική απαξίωση του υλικού και του
λογισµικού. Ο Jackson43 υποστηρίζει πως ενώ οι οικονοµίες κλίµακος αναµένεται να οδηγήσουν σε
µειωµένα έξοδα, ένας αριθµός εξόδων που σχετίζονται µε τη διανοµή των µαθηµάτων on line τείνει να
ποικίλλει, χάρη στα επίπεδα διόγκωσης των εγγραφών

και περιοδικά χάρη στην τεχνολογική

απαξίωση του hardware και του software.
Στην ίδια µελέτη (της Joanne Capper) γίνεται αναφορά στην Jung44 η οποία διεξήγαγε µία από τις
λίγες διαθέσιµες µελέτες για cost-comparison, όπου σύµφωνα µε τα ευρήµατά της τα έξοδα
ανάπτυξης και διανοµής για on line µαθήµατα προσφερόµενα από το Εθνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο
της Κορέας µειώθηκαν µε το χρόνο από $12,768 το 1998 σε $7,902 το 1999, κι επίσης ο ρυθµός
ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών ήταν ο διπλάσιος απ’ ό,τι στον παραδοσιακό κύκλο σπουδών
(55,2% έναντι 93%). Το µέσο κόστος ανά µαθητή για 15 On line µαθήµατα είναι US $111.
Το πιο δύσκολο όµως κοµµάτι του συγκεκριµένου εγχειρήµατος είναι η υπάρχουσα κρατούσα
νοοτροπία για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και πώς θα υπάρξει σηµείο σύγκλισης και αποδοχής
της καινούριας πραγµατικότητας που εισάγει η ηλεκτρονική µάθηση εξ αποστάσεως.
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Σκοπός της συγκεκριµένης ∆ιπλωµατικής εργασίας είναι να προσεγγίσουµε το ζήτηµα της
ηλεκτρονικής εκµάθησης ξένων γλωσσών από την πλευρά του κόστους ενός τέτοιου εγχειρήµατος.
Λαµβάνοντας υπόψη τα µεγέθη και πολύ περισσότερο την ελληνική νοοτροπία και αντίληψη
που έχουµε οι περισσότεροι για την εκµάθηση των ξένων γλωσσών καταλήγουµε στο συµπέρασµα
ότι για να «περπατήσει» µια τέτοια διαδικασία, ένα σενάριο θα ήταν να απευθυνθούµε σε όλα τα
φροντιστήρια ξένων γλωσσών ανά την επικράτεια και να τους παρέχουµε την τεχνογνωσία, την
υλικοτεχνική υποδοµή και τη δυνατότητα «εκµετάλλευσης» των µεθόδων ηλεκτρονικής µάθησης
χωρίς να χρειάζεται να επωµιστούν εξολοκλήρου τα πάγια και τα λειτουργικά έξοδα. Ένα δεύτερο
σενάριο θα ήταν να αποταθούµε σε µεγάλες επιχειρήσεις και οργανισµούς (που δυστυχώς είναι
µετρηµένες στην Ελλάδα) και να τους παρέχουµε εκµάθηση ξένων γλωσσών σε επίπεδο Business ή
σε όποιο άλλο δυνατό επίπεδο.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να πω πώς τα αντίστοιχα δίδακτρα σε µεγάλο φροντιστηριακό
οργανισµό για εκµάθηση αγγλικών σε επίπεδο Business συνολικής διάρκειας 3 µηνών (κι ανάλογα µε
το πρόγραµµα σπουδών βέβαια) ανέρχονται σε 500€. Αν αναλογιστούµε την περίπτωση τιµολόγησής
µας στα 300€ και 400€ αντίστοιχα µε βάση την ανάλυση του Νεκρού Σηµείου, διαπιστώνουµε πως
διατηρούµε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών µας, αφού εµείς παρέχουµε
επιπλέον ευελιξία στο χρόνο και στο χώρο εκµάθησης. Να σηµειώσουµε επίσης πως αυξάνοντας τον
αριθµό των µαθητών-πελατών µας λόγω των οικονοµιών κλίµακας που επιτυγχάνουµε, µειώνουµε και
το κόστος ανά άδεια χρήσης του λογισµικού.
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι σηµασία έχει, όταν αναλογιζόµαστε την οικονοµική
απόδοση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, να εστιάζουµε όχι µόνο στις δαπάνες αλλά και σε
στοιχεία µη-κόστους που σχετίζονται µε την εκπαιδευτική αξία και τις ανάγκες των µαθητών. Το
ερώτηµα που πρέπει να θέτουµε δεν είναι «Αν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοστίζει περισσότερο ή
λιγότερο από ό,τι κοστίζει η παραδοσιακή εκπαίδευση;» αλλά «Αν τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης
αξίζουν τον κόπο (κόστος)»45
Για το λόγο αυτό οι παράγοντες που είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία του
προγράµµατος είναι το να µάθουν οι µαθητές, να µείνουν ικανοποιηµένοι, να παραµείνουν στο
πρόγραµµα σπουδών, καθώς επίσης και η ικανοποίηση των καθηγητών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δοθεί σε θέµατα σχετικά µε την παραµονή των µαθητών, όπως π.χ. µε ποιο τρόπο το πρόγραµµα
παρακρατεί τους µαθητές και γιατί οι µαθητές εγκαταλείπουν το πρόγραµµα σε συνδυασµό µε την
ανάλυση κόστους.46
Εν κατακλείδι διαπιστώνουµε πως είναι δύσκολο να αναλύσουµε την αποτελεσµατικότητα
κόστους ανάµεσα σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, γιατί κάθε ίδρυµα έχει µοναδικό υπόβαθρο στην
ανάπτυξη του προγράµµατός του και το αναλύει µε βάση διαφορετικούς ορισµούς της
αποτελεσµατικότητας κόστους (cost-effectiveness)47
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