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Στόχος της εργασίας

� Παρουσίαση του δυναµικού φαινοµένου της
εκπαίδευσης µέσω διαδικτύου(e-learning)

� Την επέκταση του e-learning ως πολιτική
καινοτοµίας για τη διαχείριση της γνώσης και
εκπαίδευσης στον επιχειρηµατικό κόσµο

� ∆ιερεύνηση των παραγόντων που συντελούν στην
επιτυχή υιοθέτηση της εφαρµογής του από µία
επιχείρηση και συγκεκριµένα από την
PriceWaterHouseCoopers (Pwc)



∆οµή της εργασίας

� Κεφάλαιο 1ο : Ο όρος και το φαινόµενο εισαγωγικά του e-learning, η επέκτασή του
στο χώρο των επιχειρήσεων και η άµεση εφαρµογή του από την ελεγκτική εταιρία
PriceWaterHouseCoopers

� Kεφάλαιο 2ο : Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε το e-learning. Ορισµοί, 
κατηγοριοποίηση και πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της εφαρµογής του.

� Κεφάλαιο 3ο : Θεωρητικό υπόβαθρο

1. Θεωρία της Προσχεδιασµένης Συµπεριφοράς (Theory of Planned Behavior –TPB)
2. Το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας ( Technology Acceptance Model – TAM)
3. Θεωρία της Καινοτοµίας ( Innovation Theory)
4. Οργανωτική ∆οµή και Καινοτοµία (Organizational Structure and Innovation)
� Κεφάλαιο 4ο : Mεθοδολογία έρευνας ( Μελέτη περίπτωσης, παρατήρηση, 

συνέντευξη)
� Κεφάλαιο 5ο : Παρουσίαση και ανάλυση της µελέτης περίπτωσης της ελεγκτικής

εταιρίας PriceWaterHouseCoopers
� Kεφάλαιο 6ο :  Αποτελέσµατα της έρευνας

� Κεφάλαιο 7ο :  Συµπεράσµατα



Περιορισµοί της έρευνας

� Απουσία πληροφόρησης σχετικά µε την
τεχνογνωσία όσον αφορά την υιοθέτηση του e-
learning από την Pwc, οδηγία µητρικής εταιρίας

� Μη επαρκής αριθµός ερωτήσεων στις συνεντεύξεις
προς κάλυψη όλων των θεµάτων

� Η παρατήρηση ως µέθοδος έρευνας µπορεί να
αποβεί υποκειµενική και να επηρεαστεί ο
ερευνητής από διάφορους παράγοντες

� Ρίσκο αποσπάσεων προκατειληµµένων
απαντήσεων



Γενικά για το e-learning

� Αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας του ∆ιαδικτύου για την
εφαρµογή µιας σειράς λύσεων που ενισχύουν τη γνώση και την
απόδοση

� Είδη :
1. Courses 
2. Informal learning
3. Blended learning
4. Communities
5. Knowledge management
6. Networked learning
7. Work-based learning ( EPSS)

� Aνάλογα µε τον τύπο µεταφοράς διακρίνεται σε :
1. Συγχρονισµένο

2. Ασύγχρονο



Categories of e-learning



Πλεονεκτήµατα του e-learning για την

επιχείρηση

� Χαµηλότερο κόστος

� Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα

� Αύξησης της παραγωγικότητας του εργατικού
δυναµικού

� Γρηγορότερη παροχή βοήθειας σε νέους
υπαλλήλους

� Έγκαιρο και αξιόπιστο



Πλεονεκτήµατα του e-learning για τους

εργαζόµενους

� Βολικότητα και φορητότητα

� Μεγαλύτερη συνεργασία

� Ευκαιρίες µάθησης

� Εργασιακή ικανοποίηση

� Υψηλή συνοχή



Mειονεκτήµατα του e-learning
� .

� Ανάγκη για καλούς εκπαιδευτές

� Εξοπλισµός και εκπαίδευση

� Αξιολόγηση

� Απουσία του ανθρώπινου παράγοντα

� Εµπειρίες



Θεωρίες µάθησης

� Θεωρία της Προσχεδιασµένης Συµπεριφοράς
(Theory of Planned Behavior –TPB)

� Το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας
( Technology Acceptance Model – TAM)

� Θεωρία της Καινοτοµίας ( Innovation Theory)

� Οργανωτική ∆οµή και Καινοτοµία
(Organizational Structure and Innovation)



� Είναι µια θεωρία που προβλέπει την
προσχεδιαζόµενη συµπεριφορά

� Βοηθά να κατανοήσουµε πώς η στάση, οι
υποκειµενικοί κανόνες και ο
αντιλαµβανόµενος έλεγχος της συµπεριφοράς
ενός ατόµου µπορούν να επηρεάσουν την
πρόθεσή του να χρησιµοποιήσει την
εφαρµογή του e-learning( Στη θέση του
ατόµου ερευνάται η συµπεριφορά της Pwc)

Θεωρία της Προσχεδιασµένης Συµπεριφοράς

( Theory of Planned Behavior – TPB)



Organizational Behavior and Human Decision     
Processes



To Μοντέλο της Αποδοχής της Τεχνολογίας

( Technology Acceptance Model- TAM)

� Αναπτύχθηκε προκειµένου να εξηγήσει
και να προβλέψει την αποδοχή της
Τεχνολογίας της Πληροφορικής από
άτοµα.



Θεωρία της Καινοτοµίας ( Innovation 
Theory)

� Θεωρία της ∆ιάχυσης της Καινοτοµίας ( 
Rogers 1995) – Oρίζει την καινοτοµία ως µία
ιδέα ,πρακτική ή αντικείµενο το οποίο γίνεται
αντιληπτό ως καινούριο από το άτοµο ή
οποιαδήποτε άλλη µονάδα υιοθέτησής του.

� O Sciulli (1998) περιγράφει την καινοτοµία
στο χώρο του e-learning ως µία ιδέα, προϊον, 
υπηρεσία ή τεχνολογία η οποία γίνεται
αντιληπτή ως κάτι καινούριο και βρίσκεται στο
πρώιµο στάδιο της αποδοχής και της χρήσης
του από το οικονοµικό κατεστηµένο.



Οργανωτική δοµή και καινοτοµία

� Η οργανωτική δοµή αναφέρεται στο σχεδιασµό
ενός οργανισµού καθώς και στις διαδικασίες που
ακολουθούνται από τα ανώτερα στελέχη του
οργανισµού όσον αφορά το συντονισµό και τον
έλεγχο των δραστηριοτήτων λήψεως αποφάσεων

� Εστιάζει σε 4 όψεις µιας εταιρίας :
1. Συγκεντρωτισµός ( centralization)
2. Τυποποίηση ( formalization)
3. Πολυπλοκότητα ( complexity)
4. Ενοποίηση ( integration)



Μεθοδολογία έρευνας

� Επιλέχθηκε το Ερευνητικό ή
επεξηγηµατικό παράδειγµα ώστε να
βοηθήσει τον ερευνητή να κατανοήσει
καλύτερα το γενικό, κοινωνικό και
οργανωσιακό περιβάλλον µέσα στο
οποίο γίνεται µια καινοτοµία όπως είναι
η υιοθέτηση µιας εφαρµογής e-learning
στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής
των εργαζοµένων µιας εταιρίας



Προσέγγιση έρευνας

� Μελέτη περίπτωσης (της Pwc)µε στόχο την
κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο η
οργανωτική δοµή της διευκολύνει ή εµποδίζει
την υιοθέτηση της εφαρµογής του e-learning 
στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής του
ανθρωπίνου δυναµικού της

� Η συνέντευξη επιλέχθηκε λόγω της
προσαρµοστικότητάς της
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Useful Information
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Countries
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Our Service Lines

� Assurance

� Tax Accounting & Legal Services (TLS)

� Advisory

PwC in Greece



� Continuous learning & 

development

� Full sponsorship for 

specific training 

programmes

� Opportunities to work 

with a global network

� Challenging & dynamic 

work environment

Joining PwC in Greece

What we can offer you



Αποτελέσµατα έρευνας (Pwc)

� Η κατανοµή των πόρων πληροφόρησης και των
πολιτικών της εταιρίας καθορίζονται µε βάση τη
συλλογική εργασία και τη διασταύρωση των
λειτουργιών των εκάστοτε οµάδων ανάπτυξης

� Ενθαρρύνει τη συµµετοχή στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων

� ∆εν υπάρχουν αυστηροί κανόνες που να µην
επιτρέπουν την ανάληψη πρωτοβουλιών

� Ο βαθµός της πολυπλόκότητας είναι ιδιαίτερα υψηλός

� Υψηλό επίπεδο ενοποίησης



Συµπεράσµατα

� ∆ιαπιστώθηκε ότι η Pwc διαθέτει
εύκαµπτη δοµή µε χαµηλά επίπεδα
συγκεντρωτισµού και ιεραρχίας, υψηλά
επίπεδα πολυπλοκότητας και
ενοποίησης που προωθούν
νεωτεριστικές ιδέες και παρέχουν το
κατάλληλο οργανωτικό περιβάλλον για
την υιοθέτηση µιας εφαρµογής e-
learning



Προτάσεις για µελλοντική έρευνα

� Απαιτείται µελλοντική έρευνα προκειµένου να
εµπλουτιστεί η γνώση και η καλύτερη
κατανόηση της εφαρµογής του e-learning από
τις επιχειρήσεις, καθώς οι περισσότερες
έρευνες σχετικά αναφέρονται είτε γενικά στην
εξ’αποστάσεως εκπαίδευση, είτε σε
συστήµατα που έχουν αποκλειστικά
αναπτυχθεί για τις ανάγκες εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων


