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1 Εισαγωγή
1.1

DELID-Το έργο

Τα τελευταία χρόνια πολλές Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και έργα στοχεύουν να παρακινήσουν τις ΜΜΕ
για μεγαλύτερη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες e-learning και να βελτιώσουν την ποιότητα του e-learning.
Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας, η διευκόλυνση της πρόσβασης και η ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες των ΜΜΕ. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν φαίνεται να έχουν φτάσει σε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων προς το παρόν. Το ίδιο ισχύει και για χρήσιμα προϊόντα, διαδικασίες και εργαλεία που έχουν
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Το e-learning για τις ΜΜΕ εξακολουθεί να είναι ένα εξειδικευμένο
ζήτημα και ο αριθμός των ΜΜΕ που ασχολούνται σοβαρά και συστηματικά με επίσημες πρωτοβουλίες
e-learning, θεωρείται χαμηλός.
Όμως, κάθε οργανισμός, είτε πρόκειται για πολυεθνική εταιρία ή για τοπική ΜΜΕ, η μάθηση και το
e-learning είναι καταλύτες για την ανάπτυξη και την καινοτομία. Είναι γνωστό ότι αρκετές Ευρωπαϊκές
ΜΜΕ πάσχουν από έλλειψη καινοτομίας στην κατάρτιση και έχει επισημανθεί συχνά ότι το e-learning
μπορεί να είναι ο κατάλληλος τρόπος για την υποστήριξη των αναγκών κατάρτισης των ΜΜΕ. Προφανώς η γενική στάση των ΜΜΕ απέναντι στην κατάρτιση αντανακλά αρκετά σημαντικά εμπόδια μέχρι
σήμερα. Αυτό αφορά στη «συμβατική κατάρτιση», αλλά ακόμη περισσότερο στο e-learning. Μερικά από
αυτά τα εμπόδια έχουν βαθιές ρίζες, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές υφιστάμενες λύσεις e-learning δεν
έχουν αναπτυχθεί για ΜΜΕ ή δεν έχουν προσαρμοσθεί στις ανάγκες τους.
Το παρόν εγχειρίδιο καλής πρακτικής είναι ένα από τα αποτελέσματα του έργου DELID. Το DELID
(Developing E-Learning in Dialogue - Αναπτύσσοντας το e-learning με διάλογο), ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI) είχε στόχο την ‘τοπικοποίηση’ και προσαρμογή υπαρχόντων προγραμμάτων e-learning από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες στις
ιδιαίτερες ανάγκες των ΜΜΕ προκειμένου να ενισχυθεί η μελλοντική συμμετοχή τους στο e-learning
και να υποστηριχθούν οι υπεύθυνοι των ΜΜΕ και αυτοί που αναπτύσσουν λύσεις e-learning για ΜΜΕ.
Κατά συνέπεια απευθύνεται σε εκείνους που αναπτύσσουν ή πρόκειται να αναπτύξουν λύσεις e-learning
για ΜΜΕ, σε οργανισμούς καθώς και σε διευθυντές ή αρμόδιους σε ΜΜΕ. Το εγχειρίδιο αυτό δεν επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλά στην ‘τοπικοποίηση’ και προσαρμογή υπαρχόντων
προγραμμάτων στις ιδιαίτερες ανάγκες των ΜΜΕ. Η προσαρμογή υπαρχόντων μαθημάτων μπορεί να
βοηθήσει όποιον αναπτύσσει τέτοια προϊόντα να κατανοήσει το έργο DELID, καθώς η διαδικασία ή τα
μεμονωμένα βήματα της διαδικασίας του DELID μπορεί να τον βοηθήσουν να προσαρμόσει ή να αναπτύξει νέα προϊόντα. Για το λόγο αυτό το εγχειρίδιο δεν είναι μόνο θεωρητικό. Στο πρώτο του μέρος, το
έργο παρουσιάζεται ως μελέτη περίπτωσης με προβλήματα και παραδείγματα καλής πρακτικής. Στο
δεύτερο μέρος οι εταίροι του DELID αναφέρονται σε έξι ζητήματα που εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια
του έργου. Τα κεφάλαια αυτά περιέχουν μερικές γενικές κατευθύνσεις καλών πρακτικών e-learning και
πολλές προτάσεις για την ανάπτυξη και την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ. Αυτές οι
προτάσεις είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης του έργου από τους εταίρους μέσω ποιοτικής ανάλυσης.
Δεν αναμένεται ότι τα αποτελέσματα αυτά θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση όλων των εμποδίων των
ΜΜΕ στην συμμετοχή στο e-learning, αλλά στοχεύουν να οδηγήσουν ένα βήμα μπροστά. Το κοινό που
ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί στους εταίρους για περισσότερες πληροφορίες.
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1.2

DELID σε διάλογο

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η προσαρμογή υπαρχόντων προγραμμάτων e-learning και η ενσωμάτωσή τους σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας συνεχούς διαδικασίας διαλόγου μεταξύ των διοργανωτών e-learning και των ΜΜΕ αναφορικά με τις ανάγκες μάθησης και την μαθησιακή συμπεριφορά των
εργαζομένων στις ΜΜΕ σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.
Προκειμένου να μην επεκταθούμε σε μια ενδιαφέρουσα αλλά γενική συζήτηση, η διαδικασία της συνεργατικής ανάπτυξης ακολούθησε μια σειρά βημάτων που αντιστοιχούν στους ακόλουθους συγκεκριμένους στόχους.

Βήμα 1:

Εργαζόμενοι από τις ΜΜΕ των εταίρων εργάσθηκαν για την συλλογή λύσεων e-learning
που είχαν προεπιλεγεί από τους διοργανωτές e-learning της ομάδας έργου. Στόχος ήταν
ο εντοπισμός μαθημάτων προς προσαρμογή κατά την διάρκεια του έργου και η παροχή
στους μελλοντικούς εκπαιδευόμενους μιας εμπειρίας e-learning σε βάθος. Στο στάδιο της
πρότασης, οι εταίροι του έργου εξέτασαν παραδείγματα μαθημάτων σε: μηχανολογικό
έλεγχο, διαχείριση χρόνου, λογιστική, τεχνικές επικοινωνίας, τεχνολογίες εκπαίδευσης,
διαχείριση άγχους και τεχνικές παρουσιάσεων.

Βήμα 2:

Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της κατάστασης, σε σχέση με την μάθηση και τα
προσόντα στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις: Ποιες ανάγκες υπάρχουν; Πως εντοπίζονται; Πως
μαθαίνουν οι εργαζόμενοι; Τι επιθυμούν να μάθουν; Ποια είναι η στάση τους απέναντι στο
e-learning, κλπ. Η ανάλυση αυτή που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου χρησιμοποίησε
επίσης τυποποιημένα εργαλεία σε γραπτή μορφή, αλλά δεν στόχευσε να επαναλάβει
αποτελέσματα που ήδη υπήρχαν, αλλά στην εμβάθυνσή τους μέσω της αλληλεπίδρασης και
της ένταξής τους στην καθημερινότητα του προσωπικού των ΜΜΕ.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου και για την έναρξη της διαδικασίας του διαλόγου, η
ανάλυση υλοποιήθηκε μέσω ποιοτικών και προσανατολισμένων στο διάλογο μεθόδων,
όπως η διήγηση, η καταλληλότητα της οποίας έχει ήδη αποδειχθεί για την ανάλυση
αλληλεπιδράσεων μέσα σε μια επιχείρηση. Η ιδιαίτερη σημασία αυτής της μεθόδου
έγκειται στην ενσωμάτωση του ειδικού ζητήματος που πρόκειται να αναλυθεί μέσα στο
ευρύτερο πλαίσιο της συνολικής κουλτούρας της επιχείρησης, στην δική μας περίπτωση
στην κουλτούρα μάθησης και σε ό,τι συνδέεται με αυτή, στην κουλτούρα επικοινωνίας,
αλληλεπίδρασης και την χρήση της τεχνολογίας.

	Ένα παράπλευρο αποτέλεσμα αυτών των βημάτων ήταν ο εντοπισμός πιθανών
‘εκπαιδευόμενων πρωτοβουλίας’, οι οποίοι σύμφωνα με μια μελέτη του Ινστιτούτου Grimme, είναι σημαντικοί για την επιτυχία τέτοιων πρωτοβουλιών στις ΜΜΕ γιατί ενεργούν ως
εσωτερικοί προωθητές των πρωτοβουλιών e-learning.

	

Fog, Budtz & Yakaboylu (2005). Storytelling. Branding in practice, Springer

	

Frenzel, Müller, Sotong (2004). Storytelling. Hanser Wirtschaft

	

http://www.good-practice.de/mido/index.php?action=view&page=1&id=94



Βήμα 3:

Με βάση τα αποτελέσματα του προηγούμενου βήματος, οι διοργανωτές e-learning
ανέπτυξαν μια πρώτη υπόθεση για τις ανάγκες των ΜΜΕ και πως μπορούν να καλυφθούν
από ένα πρόγραμμα e-learning.

Βήμα 4:

Οι υποθέσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τον πρώτο κύκλο διαλόγου με αρμόδια
πρόσωπα στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των ‘εκπαιδευόμενων πρωτοβουλίας’ που
εντοπίσθηκαν στο δεύτερο βήμα.
Ο διάλογος ενισχύθηκε από το μέτρο της διήγησης που επιλέχθηκε προηγούμενα, εφόσον
αποτελεί ένα μέτρο προσανατολισμένο στον διάλογο κατά το οποίο ο ‘ειδικός’ δεν ‘ανακρίνει’
κάποιον αλλά αντίθετα τον αποδέχεται ως εταίρο.

Βήμα 5:

Μετά τον πρώτο κύκλο διαλόγου, αναπτύχθηκε ένα σχέδιο μοντέλου e-learning για
ΜΜΕ και ένα σχέδιο για την προσαρμογή επιλεγμένων μαθημάτων. Το στάδιο αυτό της
διαδικασίας δεν στόχευσε μόνο στην κάλυψη της πλευράς των εκπαιδευομένων και των
αναγκών τους και κατά συνέπεια σε ζητήματα διδακτικής και τεχνολογίας αλλά και σε
θέματα ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων e-learning σε μια στρατηγική τοπικής ή εθνικής
ανάπτυξης και στο οικονομικό ερώτημα πότε και πως το e-learning είναι κερδοφόρο για
μια ΜΜΕ. Αν και το DELID δίνει έμφαση στις προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και
την εξατομίκευση της μάθησης. Οι εταίροι ήταν ενήμεροι ότι από οικονομικής άποψης, το
e-learning για τις ΜΜΕ πρέπει να ενταχθεί σε μια τοπική στρατηγική με στόχο να προσεγγίσει
περισσότερες από μία ΜΜΕ με μια λύση e-learning.

Βήμα 6:

Με βάση αυτά, υλοποιήθηκε ο δεύτερος γύρος διαλόγου.

Βήμα 7:

Αυτό οδήγησε στην τελική έκδοση του μοντέλου και σε ένα σχέδιο προσαρμογής /
ανάπτυξης.

Βήμα 8:

Σε ένα επόμενο βήμα, ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα. Δεν ήταν σχεδιασμένο να
αναπτυχθούν μαθήματα εξ αρχής, και αυτό για δύο λόγους: πρώτον, αυτό δεν θα ήταν
δυνατό με τον δεδομένο προϋπολογισμό και το υψηλό επίπεδο ποιότητας που απαιτείται.
Από την άλλη πλευρά, αν το μοντέλο ενδιέφερε άλλους διοργανωτές e-learning μετά το τέλος
του έργου, θα τους υποστήριζε στην χρήση των υπαρχόντων λύσεων κατάρτισης χωρίς να
τους υποχρεώνει να αναπτύξουν εξ ολοκλήρου νέα.

Βήμα 9:

Υλοποιήθηκαν τα προγράμματα κατάρτισης.

Βήμα 10: Σε ένα τελευταίο βήμα, ο τελικός κύκλος διαλόγου, αξιολόγησε την μεθοδολογία και
ανάλυσε τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από το μοντέλο.
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2 Μαθήματα που προσαρμόσθηκαν κατά τη διάρκεια
του έργου
2.1

Εισαγωγή στα Metadata από το TKK Dipoli

Οι χρήστες πληροφοριών είναι επίσης δημιουργοί πληροφοριών. Αν η πληροφορία δεν μπορεί να βρεθεί, δεν είναι χρήσιμη. Είναι ευθύνη όλων να εξασφαλίσουν ότι η πληροφορία που παράγεται μπορεί
να είναι προσβάσιμη και να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Για το λόγο αυτό, τα έγγραφα και το περιεχόμενό τους πρέπει να περιγράφονται, για παράδειγμα με λέξεις-κλειδιά, και θα πρέπει να δηλώνεται
ποιο είναι το περιεχόμενο του εγγράφου (για παράδειγμα, ποιος έβγαλε την φωτογραφία ή έγραψε το
άρθρο, πότε, για ποιο λόγο, ποια είναι τα πρόσωπα στην φωτογραφία ή ποια είναι τα θέματα στα οποία
αναφέρεται το άρθρο). Αν τέτοια πληροφορία για το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμη, η διαχείριση και
η ανεύρεση της πληροφορίας και η εκτίμηση των περιεχομένων και των νοημάτων είναι αδύνατη. Αυτή
η πληροφορία για την πληροφορία ονομάζεται Μetadata. Με την χρήση των Μetadata είναι δυνατόν να
αξιολογηθεί η χρησιμότητα της πληροφορίας στο μέλλον, να συνδεθεί με άλλες πηγές πληροφόρησης
και να χρησιμοποιηθεί σε νέες καταστάσεις. Η Meta γνώση περιλαμβάνει επίσης ετικέτες, περιλήψεις,
ονόματα αρχείων κλπ, που βοηθούν στην απόφαση αν αξίζει να αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες. Στα αρχεία που παράγονται από υπολογιστές αυτομάτως συνδέονται Metadata που είναι καλό να τα
γνωρίζουμε. Τα Metadata χρειάζονται σε περιβάλλον δικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών και την
ενσωμάτωση ψηφιακών πηγών και συστημάτων πληροφοριών. Τα Metadata διαμορφώνονται αυτόματα, αλλά απαιτείται και ο ανθρώπινος παράγοντας. Η ικανότητα περιγραφής ενός εγγράφου με την
χρήση Metadata μπορεί να συγκριθεί με την ικανότητα ενός δημοσιογράφου να δημιουργήσει ένα καλό
τίτλο. Με ένα καλό τίτλο ο δημοσιογράφος ξυπνάει το ενδιαφέρον για την ιστορία του. Τα υψηλής ποιότητας Metadata βοηθούν τους ανθρώπους και τις μηχανές αναζήτησης να εντοπίσουν την απαιτούμενη
αναφορά, άρθρο, εικόνα ή μήνυμα από τα βάθη των σκληρών δίσκων, των πληροφοριακών συστημάτων των ηλεκτρονικών αρχείων και του διαδικτύου.
Ο στόχος είναι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να:
•

κατανοήσουν την έννοια των Metadata

•

ενδιαφέρονται και να προσέχουν τα Metadata που παράγουν και

•

είναι ικανοί να δημιουργήσουν μια απλή λίστα από λέξεις-κλειδιά, για παράδειγμα, για τις ανάγκες
ενός δικτύου, αρχείου εικόνων ή άλλης μορφής οργάνωσης πληροφορίας.

Η κατάρτιση διαιρέθηκε σε επτά τμήματα και σε σχετικές ασκήσεις. Στην αρχή του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος καθοδηγείται στην δημιουργία ενός ιστολογίου που μπορεί να καταγράψει τις απαντήσεις
στις ασκήσεις και τελικά την περίληψη αυτών που έμαθε. Στο τέλος του μαθήματος, ζητείται από τον
εκπαιδευόμενο να αξιολογήσει το μάθημα.
Η κατάρτιση σε Metadata είναι χρήσιμη για όποιον παράγει πληροφορίες, γραφικά ή διάφορα έγγραφα
για το internet και απαιτείται να ξέρει τι είναι τα Metadata, που χρησιμοποιούνται και ποιος πρέπει να
οργανώσει τις πληροφορίες π.χ. μέσω της δημιουργίας καταλόγου ή με λέξεις – κλειδιά. Τα Metadata
χρειάζονται π.χ. από τις ΜΜΕ που επεξεργάζονται μεγάλο όγκο δεδομένων για λογαριασμό των πελατών τους ή έχουν στενή συνεργασία με διεθνείς εταίρους. Υπάρχει και στις δύο περιπτώσεις ανάγκη
προσαρμογής των διαδικασιών πληροφόρησης του εταίρου.
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2.2

Αρχές διαπροσωπικής επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων από το
AHE

Το μάθημα αποτελείται από δύο τμήματα: διαπραγματεύσεις και διαπροσωπική επικοινωνία. Περιλαμβάνει 6 αρχεία με το περιεχόμενο των ενοτήτων (PDF). Τα θέματα των ενοτήτων είναι:
Ενότητα 1: Είμαστε διαπραγματευτές;
Ενότητα 2: Προβλήματα διαπραγματεύσεων και η επίλυσή τους
Ενότητα 3: Διαπραγματεύσεις διοίκησης
Ενότητα 4: Ο Άτλας της σκέψης του διαπραγματευτή
Ενότητα 5: Προφορική επικοινωνία
Ενότητα 6: Μη προφορική επικοινωνία
Ο στόχος του τμήματος της διαπραγμάτευσης είναι η μετάδοση γνώσεων σε σχέση με την ευρεία χρήση
διαφόρων τεχνικών διαπραγμάτευσης – τόσο σε καθημερινές καταστάσεις, όσο και στο χώρο των επιχειρήσεων. Συμβάλλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας στις διαπραγματεύσεις. Η γνώση που
μεταδίδεται κατά το μάθημα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και σε ορισμένες περιπτώσεις να προβλέψουν την συμπεριφορά των εταίρων διαπραγματευτών, αυξάνοντας την πιθανότητα
να επιτύχουν το στόχο τους. Η πρακτική εφαρμογή της γνώσης βοηθά στον εντοπισμό των ισχυρών
σημείων και των αδυναμιών σε κάθε είδος διαπραγμάτευσης.
Ο στόχος του τμήματος της επικοινωνίας είναι η εισαγωγή στα πιο σημαντικά ζητήματα που συνδέονται
με την διαπροσωπική επικοινωνία και την κατάρτιση on-line μέσω της χρήσης του internet ως μέσου
επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν την σχετική θεωρία και αποκτούν πρακτικές δεξιότητες για
να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τις γνώσεις τους. Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
•

επικοινωνήσουν με τους άλλους και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους εύκολα

•

αναγνωρίσουν και να ξεπεράσουν εμπόδια επικοινωνίας

•

αναγνωρίσουν ψεύδη

•

ερμηνεύσουν μη λεκτικά μηνύματα

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα είναι:
•

συζήτηση

•

τεστ

•

ασκήσεις

•

μελέτες περιπτώσεων.



2.3

PowerPoint και Excel από το FIM

Το Power Point είναι λογισμικό παρουσιάσεων της Microsoft. Αν και τυπικά χρησιμοποιείται για την
παρουσίαση διαφανειών κατά την διάρκεια πρόσωπο – με - πρόσωπο συναντήσεων και παρουσιάσεων,
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στο διαδίκτυο και σε νέες τεχνολογίες με διάφορους τρόπους:
•

Οι διαφάνειες που χρησιμοποιήθηκαν σε μια ζωντανή παρουσίαση μπορούν να δοθούν σε άλλους
για να τις μελετήσουν αργότερα. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν στέλνουμε την παρουσίαση PowerPoint επισυναπτόμενη σε e-mail ή όταν την αναρτούμε στο δίκτυο μέσω ενός συνδέσμου.

•

Οι παρουσιάσεις PowerPoint μπορούν να ενσωματωθούν σε οπτικοακουστικές μεταδόσεις ή
συνέδρια. Οι διαφάνειες συντονίζονται με την συνολική παρουσίαση. Αυτό οργανώνεται εύκολα με
τεχνολογίες επικοινωνίας ή διαδικτύου.

•

Οι παρουσιάσεις PowerPoint μπορούν να ενσωματωθούν σε προ-καταγραμμένες ακουστικές
παρουσιάσεις που μπορούν να παρουσιασθούν οποιαδήποτε στιγμή με οποιοδήποτε τρόπο από το
δίκτυο. Αυτές οι παρουσιάσεις μπορούν επίσης να αποσταλούν με e-mail.

•

Οι παρουσιάσεις PowerPoint μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομες παρουσιάσεις χωρίς ήχο.

Το Power Point είναι χρήσιμο με πολλούς τρόπους και πολλοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν με κάποιο
τρόπο, αλλά για την αποτελεσματική του χρήση απαιτούνται κάποιες γνώσεις για τις βασικές λειτουργίες και διαδικασίες του.
Οι συμμετέχοντες δουλεύουν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον ILIAS, το μάθημα οργανώνεται σε ενότητες με ασκήσεις αυτο-εκπαίδευσης και ασκήσεις που αποστέλλονται στον εκπαιδευτή για προσωπική
ενημέρωση. E-mail και fora είναι επίσης διαθέσιμα. Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί για τους εκπαιδευόμενους και ο εκπαιδευτής είναι συνήθως διαθέσιμος σε 24ωρη βάση.
Το ίδιο ισχύει και για το μάθημα πάνω στις βασικές λειτουργίες του EXCEL.
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3 Προσαρμογή σε διάλογο με
τις ΜΜΕ
Βασισμένο στην ανάλυση του εμπορικού επιμελητηρίου της Νυρεμβέργης στην Γερμανία, με βάση τις
εμπειρίες και την αξιολόγηση στο πλαίσιο του έργου DELID.

3.1

Γενικά

“Αν αναπτύξεις e-learning που θα χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως, λάβε υπόψη σου την δυνατότητα
προσαρμογής ως προς την κουλτούρα”
Kieran McBrian
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης λογισμικού, ‘τοπικοποίηση’ σημαίνει η προσαρμογή περιεχομένων, διαδικασιών, προϊόντων και λογισμικού για παράδειγμα σε εθνικές, τοπικές, κλαδικές ή εθνοτικές αγορές και
στις σχετικές ανάγκες που έχουν εντοπιστεί. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τεχνικά ζητήματα, μετάφραση
και γλωσσικά στοιχεία, αλλά και διαφοροποίηση σε θέματα κουλτούρας.
Η πρόθεση του έργου DELID προχωρεί ένα βήμα περισσότερο από την συνήθη προσαρμογή: Υφιστάμενα προγράμματα e-learning από διάφορους εταίρους από την ΕΕ προσαρμόζονται με βάση τις ανάγκες
άλλων. Μεταφράστηκαν σε άλλες γλώσσες (διεθνοποίηση) και προσαρμόσθηκαν στις ανάγκες των
εθνικών ΜΜΕ.
Η ‘τοπικοποίηση’ ίσως είναι απλούστερη όταν η διεθνοποίηση του λογισμικού λαμβάνεται υπόψη στο
αρχικό στάδιο του σχεδιασμού και σε όλη την διάρκεια της ανάπτυξης. Η χρήση υπαρχόντων προγραμμάτων δεν έγινε μόνο για μείωση κόστους, εφόσον άλλες επιπλέον δαπάνες μπορεί να προκύψουν.
Αλλά η ‘τοπικοποίηση’ των υφιστάμενων μαθημάτων που έγινε για εθνικές ΜΜΕ στο έργο DELID
μπορεί να εφαρμοστεί για την ενημέρωση στους τρόπους διευκόλυνσης της χρήσης του e-learning στις
ΜΜΕ και την υπογράμμιση της σημασίας του σεβασμού των αναγκών των ΜΜΕ σε σχέση με τα προϊόντα e-learning.
Αρχικά ‘τοπικοποίηση’ σήμαινε η μετάφραση του προϊόντος σε άλλες γλώσσες (διεθνοποίηση). Επομένως, οι εταίροι που παρέχουν μαθήματα, έπρεπε να εγκαταστήσουν και να μεταφράσουν τα μαθήματα
σε μια τρίτη γλώσσα κατανοητή από τους εταίρους: τα αγγλικά. Η μετάφραση σε μια κοινή γλώσσα
διευκολύνει την συζήτηση πάνω στα περιεχόμενα και την οργανωτική δομή των μαθημάτων και την
από κοινού συνειδητοποίηση των ομοιοτήτων και διαφορών στις εθνικές διαδικασίες και δομές. Η διαδικασία αυτή αποκάλυψε επίσης μερικά ενδιαφέροντα προβλήματα και περιορισμούς. Αλλά η ανάγκη
μετάφρασης πρώτα σε μια κοινή γλώσσα και μετά στις γλώσσες των χρηστών απαίτησε περισσότερο
χρόνο, οδήγησε σε μεγαλύτερη πιθανότητα λαθών και αύξησε το κόστος. Επιπλέον η ‘τοπικοποίηση’
απαιτεί να ληφθεί υπόψη το οπτικο-ακουστικό μέρος της παρουσίασης που σημαίνει να αντιμετωπισθούν χαρακτηριστικά του κράτους, όπως τυπογραφικά, φάσμα χρωμάτων, γραμματοσειρές, γραφικά,
ήχοι, σύμβολα, νομίσματα και μονάδες μέτρησης.
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3.2

Διάλογος με τις ΜΜΕ

Στο πλαίσιο του έργου DELID, οι εταίροι προσάρμοσαν υπάρχοντα μαθήματα. Προσαρμογή σημαίνει
ειδικά την ανάλυση των αναγκών και των επιθυμιών των ΜΜΕ και την αναδιοργάνωση των μαθημάτων
με διάφορους τρόπους, προκειμένου να γίνει το e-learning πιο εύκολο, χρήσιμο και πρακτικό για τις
ΜΜΕ. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο μετάφραση και οργανωτικές ανάγκες, αλλά και προσαρμογή των
εννοιών και μπορεί να οδηγήσει σε ένα διαφορετικό σύστημα μάθησης που οι συνιστώσες αναδιοργανώνονται σε ένα διαφορετικό σενάριο μάθησης.
Οι τέσσερις πλευρές πρέπει να ληφθούν υπόψη:
•

Υλοποίηση (γενική προσαρμογή των μαθημάτων)

•

Διεθνοποίηση

•

Διάγνωση των αναγκών και επιθυμιών των ΜΜΕ (σε εθνικό επίπεδο)

•

Ένταξη των αποτελεσμάτων της διάγνωσης στα μαθήματα

Για την προσαρμογή ενός μαθήματος μέσω διαλόγου με μία ΜΜΕ ήταν χρήσιμο να εκπονηθεί ένα
ερωτηματολόγιο. Αρχικά, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε γιατί οι ΜΜΕ δεν χρησιμοποιούν e-learning
για συνεχιζόμενη κατάρτιση. Αν και οι ΜΜΕ ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για νέες και ίσως οικονομικότερες
μορφές συνεχιζόμενης κατάρτισης, φαίνεται πως υπάρχουν πολλά εμπόδια.
Έτσι, η ανάλυση των δομών, των αναγκών και των προβλημάτων των επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική. Μερικές πλευρές που είναι σημαντικό να τις γνωρίζει κανείς για την ανάπτυξη μέτρων προκειμένου να δώσει κίνητρο στις ΜΜΕ να υιοθετήσουν το e-learning είναι:
•

Υπάρχει εμπειρία με το e-learning και ποιες προσδοκίες έχουν οι επιχειρήσεις και οι
εκπαιδευόμενοι από το e-learning;

•

Ποιά είναι η δομή και το μέγεθος της επιχείρησης;
• Σε ποιο κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρηση;
• Γενικό εκπαιδευτικό επίπεδο (ομοιογενές – ανομοιογενές)
• Πως εκτιμά η επιχείρηση τις εκπαιδευτικές της ανάγκες;

•

Οργάνωση της μάθησης μέσα στις επιχειρήσεις: Είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε εργάσιμο
χρόνο;

•

Ποιες είναι απαιτήσεις και οι ανάγκες για κατάρτιση ανά τμήμα, υποκατάστημα κλπ.

•

Ποιο προσωπικό χρειάζεται κατάρτιση;

•

Πόσος είναι ο προϋπολογισμός για την συνεχιζόμενη κατάρτιση;

•

Πόσος χρόνος είναι διαθέσιμος για κατάρτιση; Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο για την κατάρτιση;
Πότε χρειάζονται οι εκπαιδευόμενοι αυτές τις γνώσεις;

•

Επίπεδο του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των μαθημάτων (βασικό, επαγγελματικό)

•

Είδος συμμετεχόντων στην συνεχιζόμενη κατάρτιση
• εκπαίδευση/πιστοποιητικά
• ηλικία / φύλο
• επίπεδο εργασίας
• ετοιμότητα για εκπαίδευση/ στάση απέναντι στο e-learning
• επίπεδο κινήτρου/ δυνατότητες παροχής κινήτρων
• επιφύλαξη ως προς το e-learning/ απογοήτευση από την εκπαίδευση

•

Μαθησιακό περιβάλλον (τεχνικός εξοπλισμός και περιορισμοί μέσα στην εταιρία).
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Οι εταίροι του DELID διαπίστωσαν μέσω συνεντεύξεων που βασίστηκαν σε ερωτηματολόγια, ότι οι
συμμετέχουσες ΜΜΕ είχαν εν μέρει συγκεκριμένες ανάγκες κατάρτισης και ενημέρωσης που θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν με τις δυνατότητες και τα οικονομικά εργαλεία των μεγάλων επιχειρήσεων.
Υπήρχε ανάγκη για πολύ συγκεκριμένα μαθήματα (π.χ. σε τεχνικά θέματα) που δυστυχώς δεν μπορούν
να οργανωθούν στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος κατάρτισης που θα απευθύνεται σε μια
ευρύτερη ομάδα επιχειρήσεων. Επομένως, κατά τον διάλογο με τις ΜΜΕ οι εταίροι του έργου DELID
έπρεπε να επιλέξουν περισσότερο γενικά θέματα, όπως λογισμικό γραφείου και θεωρητικές γνώσεις.
Ειδικά οι παράγοντες χρόνος και οργάνωση παίζουν αποφασιστικό ρόλο. Σε κάποια τμήματα είναι
μερικές φορές αδύνατον να εκπαιδευτεί κανείς λόγω της ροής της εργασίας και η οργάνωση του χρόνου
κατάρτισης είναι πολύ δύσκολη λόγω των πιεστικών ωραρίων. Συχνά δεν υπάρχει πλάνο καριέρας ή
ανάπτυξης του προσωπικού και η συνεχιζόμενη κατάρτιση λαμβάνει χώρα μόνο όταν η κατάρτιση είναι
αναγκαία.

3.3

Πηγές
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htm, access: 12-03-2008.
TEIA –TELES European Internet Academy AG: Lernen im Betrieb mit Computer und Internet. Effektiv an
jedem Arbeitsplatz. Berlin 2004.
Tozman, Reuben: Coming Clean About E-Learning Misconceptions.
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access: 12-03-2008
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4 Ανάπτυξη μοντέλου
Τα επόμενα κεφάλαια περιλαμβάνουν το θεωρητικό πλαίσιο για την ανάπτυξη προγραμμάτων elearning για ΜΜΕ αλλά και την εμπειρία από το έργο DELID με ορισμένα παραδείγματα. Οι εταίροι του
έργου εντόπισαν έξι διαφορετικούς και χρήσιμους τομείς που είναι βασικοί για την επιτυχή ανάπτυξη
προϊόντων e-learning για ΜΜΕ. Κάθε πτυχή περιλαμβάνει ένα εύρος προτάσεων γενικού χαρακτήρα,
αλλά και ειδικές συστάσεις για τις ΜΜΕ.

4.1

Παιδαγωγικά ζητήματα

Το e-learning εφαρμόζεται κυρίως στις ΜΜΕ. Τα προβλήματα που συνδέονται με το e-learning προέρχονται από λανθασμένες αντιλήψεις των επιχειρήσεων σε σχέση με τις αυτο-καθοδηγούμενες μαθησιακές
διαδικασίες. Μια άλλη πλευρά συνδέεται με το γεγονός ότι οι περισσότερες ΜΜΕ δεν έχουν τις απαιτούμενες υποδομές, δεν διατίθεται στο προσωπικό επιπλέον χρόνος για μάθηση και η συνεχιζόμενη
κατάρτιση δεν αμείβεται από τον εργοδότη.

«Έγκαιρη μάθηση»
Παρατηρήθηκε ότι οι ΜΜΕ που μετείχαν στο έργο συνήθως δεν διαθέτουν σχεδιασμό για την ανάπτυξη και την καριέρα του ανθρώπινου δυναμικού. Επομένως, η εκπαίδευση στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνει χώρα όταν παρουσιαστεί μια επείγουσα ανάγκη για εκπαίδευση. Δεν υπάρχει ανάλυση
αναγκών.
Κάθε επιχείρηση έχει μια ειδική οργανωτική δομή με βάση την οποία έχει αναπτυχθεί μια συγκεκριμένη κουλτούρα μάθησης. Αυτή η κουλτούρα μάθησης δίνει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης
της γνώσης μέσα στην επιχείρηση και σε ποιο βαθμό υποστηρίζεται η μεταβίβαση της γνώσης. Για την
επιτυχή μαθησιακή διαδικασία, δύο πλευρές είναι ιδιαιτέρως σημαντικές:
•

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να μπορεί
να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο της κατάρτισης.

•

Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αναγνωρίζει και να κατανοεί την υφιστάμενη κουλτούρα μάθησης
της επιχείρησης.

Στις ΜΜΕ, οι χρονικοί περιορισμοί είναι πολύ ισχυροί. Επομένως, οι ΜΜΕ χρειάζονται κατάλληλες ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στην κατάστασή τους: σύντομες περιόδους κατάρτισης προσαρμοσμένες στο
περιβάλλον τους, αποτελεσματική κατάρτιση κοντά στο αντικείμενό τους.
Ιδιαίτερα σημαντικά είναι επίσης τα παιδαγωγικά ζητήματα για την καλύτερη προσαρμογή της εξ αποστάσεως κατάρτισης στις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ.
Από τις συζητήσεις με τους υπαλλήλους των ΜΜΕ και τους υπευθύνους που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει
e-learning, μπορούν να εξαχθούν διάφορα συμπεράσματα.
Το ερώτημα ήταν τί έχουν εκτιμήσει (ή τί κενά υπήρχαν) αναφορικά με τα παιδαγωγικά ζητήματα σε
προηγούμενα προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης. Εκτός από τα πρακτικά ζητήματα μερικά γενικά θέματα σε σχέση με τις διαδικασίες e-learning στις ΜΜΕ θα εξετασθούν στην συνέχεια από παιδαγωγική σκοπιά.
Η παιδαγωγική σκοπιά περιλαμβάνει καλή γνώση της υφιστάμενης κουλτούρας κατάρτισης μέσα στην
επιχείρηση (που περιλαμβάνει ανεπίσημη κουλτούρα κατάρτισης, π.χ. «συνήθως ανταλλάσσουμε
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πληροφορίες τις Παρασκευές που δειπνούμε μαζί» και τις δυνατότητες μετάδοσης νέου μαθησιακού
περιεχομένου αποτελεσματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαζόμενων). Τα ακόλουθα ζητήματα
πρέπει να ληφθούν υπόψη:

4.1.1

Στάση της επιχείρησης

•

Η διοίκηση πρέπει να είναι καλά ενημερωμένη για τα υπέρ και τα κατά του e-learning και να έχει
πεισθεί για τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του για την επιχείρηση

•

Ύπαρξη επιθυμίας αλλαγών στο πεδίο του e-learning και υποστήριξη νέων μορφών και
διαδικασιών μάθησης

•

Η διοίκηση πρέπει να είναι σε θέση να μεταδώσει στους εργαζόμενους μια καθαρή στάση και
αποδοχή της νέας κουλτούρας μάθησης.

Η διοίκηση των ΜΜΕ που μετείχαν στο έργο ενδιαφέρεται πολύ για αυτή τη μορφή μάθησης. Ειδικότερα τα πλεονεκτήματα του e-learning τους επιτρέπουν να είναι ανοιχτοί ως προς τη δοκιμή των
προγραμμάτων. Μερικοί από αυτούς συμφώνησαν να διοργανώσουν εκπαίδευση στο χώρο εργασίας
μέσω παρουσιάσεων και επιπλέον χώρων εκπαίδευσης.

4.1.2

Το κίνητρο των εργαζομένων

•

Αυτό-παρακίνηση: Αλλαγή στάσης και συνείδησης των εργαζομένων

•

Ιδανική περίπτωση: οι καταρτιζόμενοι αναλαμβάνουν από μόνοι τους πρωτοβουλία να
συμμετέχουν στις δραστηριότητες συνεχιζόμενης κατάρτισης που υποστηρίζονται από την
επιχείρηση

Οι συμμετέχοντες στο DELID έχουν αναφερθεί στο πρόβλημα τους ως προς το κίνητρα. Αυτό αποτελεί
συχνά σημαντικό πρόβλημα και ο λόγος για τον οποίο οι συμμετέχοντες δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς
τα μαθήματα. Για την έλλειψη κινήτρων δεν ευθύνονται μόνο το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η σύνθεση των μαθημάτων, αλλά και το μαθησιακό περιβάλλον.
Σε ένα ελκυστικό και ενδιαφέρον μάθημα υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για την πρόληψη της αποχώρησης ή ακόμη και της απογοήτευσης και την προώθηση της επιθυμίας για μάθηση:
Παροχή κινήτρων από την διοίκηση της ΜΜΕ
• δημιουργία νέων δυνατοτήτων καριέρας ή αμοιβών
• ενίσχυση και προώθηση της συνεχιζόμενης κατάρτισης
• υποχρέωση για συνεχιζόμενη κατάρτιση
• ανάδραση
Κίνητρα από τον εκπαιδευτή
• τακτική επαφή με τους εκπαιδευόμενους
• ενεργός ρόλος
• προσβάσιμος και παρόν
Κίνητρα μέσω forum με άλλους συμμετέχοντες
• παροχή ζωντανής επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων.
Επομένως, έχει νόημα να διοργανωθεί μια ενότητα γνωριμίας σε ένα αρχικό εργαστήριο.
• ενεργός ρόλος του καθοδηγητή
• υποχρεωτικές ασκήσεις και συζητήσεις μέσα στο forum

17

4.1.3

Περιεχόμενα κατάρτισης

Τα περιεχόμενα της κατάρτισης πρέπει να είναι:
•

επαγγελματικά και λειτουργικά

•

εφαρμόσιμα στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων και πολύ πρακτικά

•

να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες.

Τρία βήματα είναι σημαντικά για την επιλογή των περιεχομένων της μάθησης:
•

συστηματική συλλογή σχετικού περιεχομένου

•

απόφαση σχετικά με την κατάλληλη δομή του περιεχομένου που έχει επιλεχθεί

•

απάντηση ερωτημάτων, όπως:
• Τι αφορά το περιεχόμενο;
• Ποιες γνώσεις / ικανότητες πρόκειται να αποκτηθούν;
• Ποιες μέθοδοι και διαδικασίες είναι καταλληλότερες για την υποστήριξη των εκπαιδευόμενων
στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων και για μια επιτυχή κατάρτιση;
• Πως μπορεί να υποστηριχθεί καλύτερα η μεταφορά γνώσης στην καθημερινή πρακτική;

Το περιεχόμενο πρέπει να έχει ξεκάθαρη αναφορά στους στόχους της επιχείρησης: ανάπτυξη ικανοτήτων για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των εργασιακών καθηκόντων και κατά
συνέπεια αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
Οι υπάλληλοι των ΜΜΕ προτιμούν τις μελέτες περιπτώσεων και τις απεικονίσεις που είναι αντιπροσωπευτικές των εργασιακών τους συνθηκών και με συγκεκριμένα παραδείγματα.
Απαιτείται να μπορούν να εντοπίσουν τον εαυτό τους στους χαρακτήρες και στις καταστάσεις που παρουσιάζονται.
Η προοδευτικότητα των περιεχομένων είναι επίσης πολύ σημαντική.
Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην επιθυμία τους να έχουν πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις.
Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να έχουν περιεχόμενα που μπορούν να μεταφερθούν
άμεσα στην καθημερινή τους εργασία. Αυτό είναι πολύ δύσκολο στην ανάπτυξη προγραμμάτων, λόγω
των διαφορετικών απαιτήσεων και εργασιακών περιοχών. Η πιθανότητα ανάλυσης της δομής και των
ειδικών αναγκών της επιχείρησης μπορεί να είναι επιτυχής, αλλά να έχει και κόστος, αν τα αποτελέσματα προσαρμόζονται στα προγράμματα κάθε επιχείρησης.
Μια άλλη περίπτωση για την ανταπόκριση στις ανάγκες και τις επιθυμίες των επιχειρήσεων είναι η
υβριδική μέθοδος ανάμεσα στο e-learning και στην πρόσωπο–με-πρόσωπο μάθηση που ονομάζεται
‘μεικτή μάθηση’. Με αυτή τη μέθοδο το μάθημα μπορεί να διαιρεθεί στο θεωρητικό μέρος (e-learning)
και στο πρακτικό, ειδικά προσαρμοσμένο μέρος (πρόσωπο –με - πρόσωπο/ εργαστήριο) όπως έγινε
π.χ. στην Γερμανία.

4.1.4

Μέθοδοι κατάρτισης

Οι υπάλληλοι των ΜΜΕ προτιμούν την προσέγγιση μέσω επίλυσης προβλημάτων με σενάρια μάθησης
που σχετίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο με την πραγματική τους εργασία.
Άρα οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη πρέπει να βασίζουν το e-learning σε μια συστηματική ανάλυση των
πραγματικών δραστηριοτήτων των εργαζομένων. Η καθοδήγηση από εκπαιδευτή είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχία της εξ αποστάσεως κατάρτισης.

18

Developing eLearning in Dialogue
Οι άνθρωποι χρειάζονται τεχνική, οργανωτική και παιδαγωγική υποστήριξη από τον εκπαιδευτή. Για
παράδειγμα μέσω συναντήσεων στο διαδίκτυο με τη χρήση ήχου, πίνακα, μεταφορά αρχείων και συζήτησης.
Στην Γερμανία παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούσαν να γνωρίσουν τον εκπαιδευτή και
τους άλλους εκπαιδευόμενους. Εδώ ιδιαίτερα η ανωνυμία του ίντερνετ και η έλλειψη προσωπικής
επαφής ήταν εμφανής.
Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι έχουν περιορισμούς στην εργασία και επικοινωνία σε άγνωστο περιβάλλον (Forum, Chat). Αρκετές φορές έχει αναφερθεί η ανάγκη για ένα εργαστήριο για να μπορέσουν
να γνωρίσουν τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές. Αυτό σημαίνει ένα βήμα πέρα από το καθαρό
e-learning και ένα βήμα προς τη «μεικτή μάθηση» (ενδιάμεση λύση: για πολλούς ανθρώπους που δεν
έχουν δοκιμάσει αυτή τη μορφή μάθησης, η «μεικτή μάθηση» μπορεί να είναι ευκολότερη).
Πλεονεκτήματα:
•

Τα περιεχόμενα μπορεί να προσαρμοστούν στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων στην φάση της
παρακολούθησης

•

Οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζονται και αισθάνονται πιο οικεία => ο φόβος του άγνωστο μειώνεται =>
μεγαλύτερη επιθυμία συμμετοχής σε forums/πλατφόρμες/μαθήματα

•

Οι εκπαιδευτές μπορούν να παρακινήσουν τους εκπαιδευόμενους κατά την διάρκεια των
εργαστηρίων

•

Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τα forums/πλατφόρμες/μαθήματα και μπορούν να διδαχθούν την
κοινή στρατηγική μάθησης και το πρώτο εισαγωγικό περιεχόμενο

Αυτά τα μέσα διευκολύνουν τις σχέσεις και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων, αλλά και των εκπαιδευτών μεταξύ τους.
Αλλά είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνει κανείς γρήγορα και συχνά απαντήσεις από τους εκπαιδευτές.
Πολύ σημαντικό: Ο εκπαιδευτής πρέπει να παρακινεί. Αυτό μπορεί να γίνει π.χ. μέσω άμεσης αλληλογραφίας με τον εκπαιδευόμενο όταν δεν μπορεί να λύσει μια άσκηση. (Ποιος είναι ο λόγος; Ποια είναι τα
προβλήματα;)
Σε ορισμένο βαθμό, η εξατομίκευση είναι μια αναγκαιότητα για επιτυχή κατάρτιση στις ΜΜΕ. Οι εκπαιδευόμενοι εξαρτώνται από την ατομική υποστήριξη των εκπαιδευτών στις ειδικές ανάγκες τους.
Είναι πολύ σημαντικό να υλοποιηθούν αρχικά τέστ για τον εντοπισμό συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
διαδρομών για όλους τους χρήστες σύμφωνα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ανάγκες τους για να
αποφευχθεί το χάσιμο χρόνου.
Το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι ευέλικτο σε κάποιο βαθμό.

4.1.5

Καθορισμός των κριτηρίων της ομάδας στόχου

Η ανάλυση της ομάδας-στόχου αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς μάθησης. Απόκτηση δεδομένων
μέσω: Συζήτησης, ανάλυσης εγγράφων, ερωτηματολογίων, παρατήρησης, ερωτημάτων σε ειδικούς.
Σημαντικά σημεία:
•

Ανάλυση της μαθησιακής κατάστασης (τι τεχνικός εξοπλισμός απαιτείται και για πόσο χρόνο)

•

Ανάλυση των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των εκπαιδευομένων

•

Ανάλυση των κινήτρων των εκπαιδευομένων (ενδιαφέροντα, στάσεις, προσδοκίες)
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4.1.6

Μερικές βασικές μορφές e-learning

•

Μάθηση μέσω οδηγιών: Εδώ ο εκπαιδευόμενος είναι μάλλον παθητικός και μόνο λαμβάνει
τη γνώση που προσφέρεται. Αλληλεπίδραση υπάρχει μόνο μεταξύ του συστήματος και του
εκπαιδευόμενου.

•

Δομημένη μάθηση με χρονική αλληλουχία: Το υλικό είναι δομημένο με συγκεκριμένη χρονολογική
σειρά που ορίζεται από το περιεχόμενο.

•

Λογικά δομημένη μάθηση: Εδώ η σειρά του υλικού καθορίζεται από παράγοντες λογικής. Ο
εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να ορίζει την μαθησιακή διδασκαλία μόνος του.

•

Μάθηση προσανατολισμένη στις ικανότητες: Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι ανάλογα με το
είδος της ικανότητας (π.χ. γλωσσική, κοινωνική, συμπεριφοράς).

•

Μάθηση προσανατολισμένη στην υποστήριξη: Προσαρμοσμένο περιβάλλον για την υποστήριξη
του εκπαιδευόμενου.

•

Μάθηση προσανατολισμένη στην επικοινωνία: Υπάρχουν διάφοροι συμπληρωματικοί τύποι π.χ.
πρόσωπο-με-πρόσωπο ή εικονική: ομάδα, καθοδήγηση από εκπαιδευτές.

•

Εποικοδομητική μάθηση: Περιλαμβάνει εμπειρικές μορφές μάθησης που δεν έχει χρονολογικές ή
λογικές δομές. Εδώ ο εκπαιδευόμενος και η εποικοδομητική του δράση παίζει σημαντικό ρόλο.

4.1.7

Προετοιμασία

Πολλά στελέχη ΜΜΕ δεν γνωρίζουν τη χρήση νέων τεχνολογιών. Άρα είναι σημαντικό να προετοιμαστούν για την on line κατάρτιση και τα εργαλεία επικοινωνίας. Η κατάρτιση μέσω διαδικτύου πρέπει να
προϋποθέτει μόνο βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και του διαδικτύου.
Σε αυτό το πλαίσιο οι γνώσεις πληροφορικής και ο τεχνικός εξοπλισμός παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι
εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το μαθησιακό περιβάλλον αυτόνομα και
ανεξάρτητα.
Οθόνες βοήθειας πρέπει να εμφανίζονται πριν από κάθε νέο περιεχόμενο και να είναι διαθέσιμες κατά
τη διάρκεια του μαθήματος.

4.1.8

Websites

Πρέπει να είναι φιλικά προς το χρήστη, δια-δραστικά, καλά δομημένα. Οι χρήστες προτιμούν τις ενότητες που είναι οπτικοποιημένες, με επεξηγήσεις και εύκολες στην κατανόηση. Η ενσωμάτωση ήχου,
φωνής, βίντεο και εικονικής πραγματικότητας και η διά-δραση έχουν πολλά πλεονεκτήματα, π.χ. προσομοιώσεις, παιχνίδια, τηλε-διασκέψεις και πολλούς τύπους επικοινωνίας όπως κοινή χρήση εφαρμογών και δικτυωμένη διαχείριση έργων. Αστείες πλευρές και περιεχόμενα διεγείρουν την περιέργεια και
παρακινούν την μάθηση. Η δια-δραστικότητα είναι πολύ σημαντική.

4.1.9
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4.2

Τεχνικά ζητήματα

4.2.1

Τεχνικό περιβάλλον των ΜΜΕ και διοργανωτές κατάρτισης

Στο πρώτο γύρο διαλόγου ελέγχθηκε το τεχνικό περιβάλλον των εργαζόμενων στις πιλοτικές ΜΜΕ στις
συμμετέχουσες χώρες. Κρίθηκε επαρκές για το είδος των μαθημάτων του έργου DELID. Οι απαιτήσεις
ήταν ένας Η/Υ ανά άτομο, επαρκής σύνδεση με ίντερνετ και καθιερωμένο λογισμικό. Αυτές οι απαιτήσεις υπήρχαν στην Γερμανία και τη Φινλανδία. Μερικά προβλήματα υπήρχαν στην Γαλλία όπου μερικές
ΜΜΕ δεν είχαν καλή σύνδεση στο ίντερνετ.
«Τοίχοι προστασίας» στις επιχειρήσεις μπορούν επίσης να εμποδίσουν τις λειτουργίες ή τα χαρακτηριστικά κάποιων μαθημάτων. Στο DELID πάντως δεν υπήρχαν σημαντικά προβλήματα με αυτό.
Το τεχνικό περιβάλλον των μαθημάτων on-line μεταβάλλεται συνεχώς. Αν ένα έργο σαν αυτό ξεκινούσε σήμερα, τα μαθήματα θα χρησιμοποιούσαν σίγουρα περισσότερα πολυμέσα και τηλε-διασκέψεις.
Η λίστα ελέγχου του τεχνικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιήθηκε στον πρώτο γύρο διαλόγου, θα
περιελάμβανε περισσότερα π.χ. μικρόφωνο και κάμερα και ίσως camcorder. Πολλά νέα και εύκολα στη
χρήση εργαλεία συνεργασίας και γνώσης όπως Wikis, Blogs, Skype έχουν εμφανιστεί ή χρησιμοποιούνται καθημερινά. Μερικά διατίθενται ελεύθερα στον ίντερνετ, όπως, όπως Yahoo groups ή Google Docs
για συγγραφή. Μερικά εργαλεία συνεργασίας όπως τα Webex’s WebOffice or Adobe’s ConnectPro δεν
είναι ελεύθερα, κάποια είναι ελεύθερα και χρηματοδοτούνται από τη διαφήμιση, μερικά είναι ανοικτού
κώδικα.
Ο τρόπος με τον οποίο το e-learning γίνεται κατανοητό και χρησιμοποιείται επίσης αλλάζει και διευρύνεται. Μπορεί να αντιμετωπιστεί ως τμήμα συνήθους ψηφιακού, δικτυακού περιβάλλοντος εργασίας με
άτυπα ή τυπικά στοιχεία μάθησης και κοινότητες πρακτικής. Θα ήταν ιδανικό να υπάρχουν διαθέσιμα
μαθήματα όταν εμφανίζεται μια ανάγκη.
Τα μαθήματα του DELID είχαν αναπτυχθεί προηγούμενα από τους διοργανωτές κατάρτισης για τους
δικούς τους μαθητές και τα μαθήματα χρησιμοποιούσαν –με κάποιες εξαιρέσεις- τεχνικά στοιχεία, τα
οποία ήταν διαθέσιμα την εποχή που αναπτύχθηκαν τα μαθήματα. Καθώς το τεχνικό περιβάλλον αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, ήταν μια πρόκληση να προσαρμοστούν τα μαθήματα στις ανάγκες των ΜΜΕ
και να χρησιμοποιηθούν τρέχουσες πρακτικές και τεχνικές e-learning. To πρόβλημα αυτό δεν μπορεί
ποτέ να επιλυθεί πλήρως και παραμένει ένας ‘αγώνας’. Επίσης, και το αντικείμενο της κατάρτισης χρειάζεται ανανέωση μερικές φορές, π.χ. η Microsoft έφερε μια καινούργια έκδοση του PowerPoint κατά τη
διάρκεια του έργου DELID.
Τα μαθήματα του DELID χρησιμοποίησαν τρεις διαφορετικές πλατφόρμες μάθησης. Σε κάθε χώρα οι
διοργανωτές των προγραμμάτων χρησιμοποίησαν διαφορετική πλατφόρμα ή σύστημα. Τα Γερμανικά
μαθήματα PowerPoint και Excel χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα ανοικτού κώδικα ILIAS. Το Πολωνικό
μάθημα Αρχές διαπροσωπικής επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων χρησιμοποίησε την πλατφόρμα
R5. Το Φινλανδικό μάθημα Metadata χρησιμοποίησε ένα συνδυασμό web site και είτε την πλατφόρμα
Optima για επικοινωνία και διάδραση ή blogging σε ελεύθερα blogs στο ίντερνετ.
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Η επιλογή της πλατφόρμας εξαρτήθηκε από τις διαθέσιμες πλατφόρμες των διοργανωτών της κατάρτισης. Είναι σημαντικό για τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν πλατφόρμες που είναι εύκολες στην
πρόσβαση, γρήγορες και εύκολες στην χρήση, έχουν γρήγορο χρόνο ανταπόκρισης, λειτουργούν σωστά
χωρίς διακοπές 24 ώρες το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα όλο το χρόνο. Οι πλατφόρμες διαθέτουν διάφορα χαρακτηριστικά, ενώ μερικά στοιχεία και λειτουργίες μπορούν να δημιουργηθούν με
άλλο λογισμικό και να ενσωματωθούν στην πλατφόρμα.
Σε μερικές περιπτώσεις είναι σημαντικό για τον εργοδότη ή το κρατικό σύστημα συνεχιζόμενης κατάρτισης, να μπορούν να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα και την μελέτη και να καταγράψουν το
χρόνο που οι εργαζόμενοι δαπάνησαν για μελέτη. Τα στοιχεία αυτά διατίθενται από ορισμένες πλατφόρμες. Αλλά είναι σημαντικό να προσέξει κανείς και τους νομικούς περιορισμούς. Σε ορισμένες χώρες
τέτοια παρακολούθηση απαιτεί την συγκατάθεση κάθε χρήστη λόγω περιορισμών για την προστασία
δεδομένων.
Στο έργο DELID ένας στόχος ήταν να μην αλλάξουν οι συμμετέχοντες από μια πλατφόρμα σε άλλη, αν
παρακολουθήσουν διάφορα προγράμματα στο πλαίσιο του έργου DELID. H εκμάθηση χρήσης μιας
πλατφόρμας κρίθηκε αρκετή. Επομένως, έπρεπε να αναζητηθούν τεχνικές λύσεις για την μεταφορά
- ανάλογα με το μάθημα – μεγάλου όγκου υλικού.
Για την μεταφορά κυρίως κειμένων στην πλατφόρμα ILIAS, εάν πρόκειται για μεγάλο όγκο συμφέρει η
μεταφορά με την βοήθεια του Open Office και του ELAIX. Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου το υλικό
μπορεί να μεταφερθεί απευθείας στον επεξεργαστή κειμένου του ILIAS με τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης. Αν δεν μεταφερθεί στον επεξεργαστή κειμένου του ILIAS μερικά χαρακτηριστικά όπως χαρακτηριστικά εξατομίκευσης δεν λειτουργούν ή λειτουργούν σε περιορισμένο βαθμό.
Όλες οι πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν στο DELID, έχουν τα γνωστά χαρακτηριστικά όπως forum
συζήτησης, chat, εργαλεία για τους συμμετέχοντες και εργαλεία για αυτούς που δημιουργούν το περιεχόμενο, διάφορα κουίζ, τέστ κλπ. Flash βίντεο έχουν δημιουργηθεί εκτός πλατφόρμας και έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα.
Μερικά στάνταρντς έχουν αναπτυχθεί για την μεταφορά on-line μαθημάτων από την μια πλατφόρμα
στην άλλη. Οι ILIAS, R5 και Optima έχουν την δυνατότητα δημιουργίας και ανάρτησης μαθημάτων σε
SCORM format, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατόν για το περιεχόμενo των συγκεκριμένων μαθημάτων.

4.2.2

Τεχνικά προβλήματα κατά την προσαρμογή των μαθημάτων στο DELID

Προσαρμογή του μαθήματος ‘Διαπραγματεύσεις’ από το Πολωνικό πρωτότυπο για τις
Γερμανικές ΜΜΕ
Η ομάδα προσαρμογής στη Γερμανία πιστεύει ότι το μάθημα θα έπρεπε να μεταβληθεί πολύ προκειμένου να είναι ελκυστικό στις Γερμανικές ΜΜΕ. Το αρχικό μάθημα είχε πολύ κείμενο και έδινε μια παλιομοδίτικη εντύπωση. Θα προτιμούσαν περισσότερο βίντεο με ήχο και θα άλλαζαν το ακαδημαϊκού στυλ
κείμενο σε ένα πιο ζωντανό στύλ με χρήση πολυμέσων. Αλλά το έργο DELID δεν διέθετε τους πόρους
για την συγγραφή σεναρίων, την εγγραφή και προετοιμασία φιλμ. Το έργο DELID δεν προέβλεψε ότι
τέτοιες πολυδάπανες αλλαγές θα χρειάζονταν και δεν διέθεσε τους ανάλογους πόρους. Η σχετική παραγωγή θα ήταν πολύ ακριβή. Η λύση ήταν να τροποποιηθεί το μάθημα από on-line σε ‘μεικτής μάθησης’
προσθέτοντας ένα πρόσωπο-με-πρόσωπο τμήμα μετά το on-line τμήμα.
Τα περιεχόμενα του μαθήματος μεταφέρθηκαν από την πλατφόρμα R5 στην πλατφόρμα ILIAS. Το
πρώτο πρόβλημα ήταν να δούμε πως λειτουργεί το μάθημα στην R5. Πιθανά η ILIAS και η R5 διαφέρουν
μεταξύ τους και η απόκτηση λογαριασμού και password για την πρόσβαση στο αρχικό Πολωνικό μάθημα δεν έδωσε άμεσα την ιδέα του τρόπου παρουσίασης του μαθήματος στην R5. Ο μεταφραστής Google
χρησιμοποιήθηκε – όχι για την μετάφραση εκπαιδευτικού υλικού - αλλά για την αρχική κατανόηση της
οργανωτικής δομής του μαθήματος στην R5.
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Η μεταφορά του υλικού του μαθήματος στην ILIAS δεν ήταν απλώς τεχνικά δύσκολη, αλλά και χρονοβόρα. Το περιεχόμενο δόθηκε ως απλό κείμενο μεταφρασμένο στα Αγγλικά, που έπρεπε να μεταφραστεί
στα Γερμανικά. Περιελάμβανε κείμενα και τεστ ερωτήσεων-απαντήσεων για να χρησιμοποιηθούν ως
διαδραστικό υλικό. Τα κείμενα έπρεπε να γραφτούν με τον επεξεργαστή της ILIAS ή το ELAIX /Open
Office για να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία που διαθέτει η πλατφόρμα ILIAS στους συμμετέχοντες.
Όπως για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν τους δικούς τους σελιδοδείκτες όταν δουλεύουν σε περιεχόμενο κειμένου.

Προσαρμογή του Γερμανικού μαθήματος PowerPoint για Πολωνικές ΜΜΕ
Η μεταφορά των περιεχομένων του μαθήματος από την πλατφόρμα ILIAS στην πλατφόρμα R5 απαίτησε
αρκετή τεχνική εργασία.
•

Ήταν δύσκολη η μετατροπή του αρχικού site σε κώδικα html

•

Εξουσιοδότηση και προσδιορισμός ταυτότητας χρηστών

•

Μετατροπή και συμπίεση flash ταινιών

•

Δεν υπήρχε πρόβλημα με την δημιουργία λειτουργιών php

•

Το σύστημα πλοήγησης του website παρουσίασε δυσκολίες λόγω των διαφορετικών κωδικών που
χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική και την Πολωνική έκδοση

•

Μικρά προβλήματα με την μεταφορά του μαθήματος στο server

•

Μετάφραση των τεστ (σε λίγες περιπτώσεις δεν υπήρχαν οδηγοί με τις σωστές απαντήσεις)

•

Μικρές διαφορές μεταξύ Γερμανικής και Πολωνικής έκδοσης λογισμικού

•

Μετάφραση σύντομων ταινιών

Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που συζητήθηκε με τους δημιουργούς του μαθήματος, ήταν το περιεχόμενο
των πολυμέσων, εφόσον το μάθημα είχε μικρά βίντεο με υπότιτλους στη Γερμανική γλώσσα.

Προσαρμογή του μαθήματος Metadata για Γαλλικές ΜΜΕ από τα Αγγλικά στο server του
TKK Dipoli
H αντικατάσταση των Αγγλικών με Γαλλικά κείμενα και η αλλαγή κειμένων σε κάποιες εικόνες ήταν
εύκολη. Υπήρξε πρόβλημα – μη τεχνικό – αναζήτησης στο ίντερνετ υλικού και εργαλείων στα Γαλλικά
για την αντικατάσταση του συνδεδεμένου εξωτερικού υλικού στα Αγγλικά. Δεν υπήρχαν προβλήματα
με την τοποθέτηση του μαθήματος στην πλατφόρμα ELMG (e-learning manager).

Προσαρμογή του Πολωνικού μαθήματος ‘Διαπραγματεύσεις’ για Γαλλικές ΜΜΕ
Το ίδιο στήσιμο, που χρησιμοποιήθηκε στο μάθημα Metadata χρησιμοποιήθηκε και στην περίπτωση
του μαθήματος ‘Διαπραγματεύσεις’ και στο υλικό των τεστ αυτοελέγχου. Δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα.

Τεχνικά ζητήματα κατά την προσαρμογή του Πολωνικού μαθήματος ‘Διαπραγματεύσεις’
για Φιλανδικές ΜΜΕ
Μια καλή μετάφραση του περιεχομένου του μαθήματος στα Φινλανδικά κατέδειξε ότι το περιεχόμενο
με την μορφή βιβλίου ήταν καλής ποιότητας. Περιελάμβανε περισσότερα ζητήματα σχετικά με τις ικανότητες και την συναισθηματική νοημοσύνη, πράγμα σπάνιο στα αντίστοιχα μαθήματα στην Φινλανδία.
Ο μεταφραστής πρότεινε την αντιστροφή της σειράς, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να πάρουν αρχικά μέρος σε μια εικονική κατάσταση διαπραγμάτευσης, που θα καταγραφεί, μετά να διαβάσουν την θεωρία
και μετά να αναλύσουν σε μια εικονική συνδιάσκεψη, τι συνέβη υπό το φως όσων έμαθαν στη θεωρία.
Η δομή του αρχικού Πολωνικού μαθήματος ήταν ορατή μετά την απόκτηση λογαριασμού και password
για το Πολωνικό μάθημα και με τη χρήση του μεταφραστή Google μεταφράστηκε από τα Πολωνικά στα
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Αγγλικά. Η Optima και η R5 φαίνεται πως έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Η υλοποίηση του Φινλανδικού
μαθήματος στην πλατφόρμα Optima ακολούθησε τη δομή του Πολωνικού πρωτοτύπου με ένα πρόσθετο forum συζήτησης για γενική συζήτηση για το e-learning. Τα forum συζήτησης της πλατφόρμας Optima
στέλνουν ειδοποίηση μέσω e-mail στους συμμετέχοντες και επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση στην άμεση
απάντηση σε μηνύματα στα forum της Optima. Αυτό είναι ένα στοιχείο που συνέβαλε σε ποιο ζωντανές
συζητήσεις στα forums.
Ο τύπος PDF επελέγη για την υλοποίηση των τμημάτων κειμένου όπως και στην Πολωνική έκδοση, ενώ
ένας απλός html τύπος χρησιμοποιήθηκε για τα τμήματα αυτοελέγχου με ερωτήσεις και απαντήσεις.
Εφόσον το μάθημα δεν περιείχε «ταυτόχρονες» εκπαιδευτικές περιόδους, τα forums συζήτησης κάθε
ενότητας είχαν τα ερωτήματα προς απάντηση από τους συμμετέχοντες. Ο τύπος PDF χρησιμοποιήθηκε
για τα κείμενα τύπου βιβλίου έτσι ώστε να είναι εύκολη η εκτύπωση, στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούσαν να διαβάζουν μεγάλα κείμενα από την οθόνη τους.
Το θέμα της διαπραγμάτευσης έχει αναφερθεί σαν παράδειγμα θέματος που δεν είναι δυνατόν να διδαχθεί σε μάθημα on-line, γιατί η πρακτική σε πραγματικές συνθήκες είναι πολύ σημαντική. Η μελέτη έχει
αξία, αν οι εικονικές συναντήσεις και οι πρακτική μέσω τηλε-διασκέψεων επαρκούν για αυτό το σκοπό.

Προσαρμογή του μαθήματος Metadata για Ελληνικές ΜΜΕ
Το μάθημα Μetadata χρησιμοποιήθηκε από Ελληνικές ΜΜΕ άμεσα χωρίς προσαρμογές από τον web
server του TKK Dipoli. Το μάθημα ήταν ένας συνδυασμός web site, εξωτερικού συνδεδεμένου υλικού και
εργαλείων και υποχρεωτικών και προαιρετικών ασκήσεων. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν ελεύθερες υπηρεσίες blog για τις σημειώσεις τους. Το TKK Dipoli μετάφρασε τα περιεχόμενα στα Αγγλικά,
‘τοπικοποίησε’ τα περιεχόμενα και το εξωτερικό συνδεδεμένο υλικό στα Αγγλικά και τοποθέτησε τα
περιεχόμενα ως μάθημα στον web server του TKK Dipoli.

4.2.3

Μερικές παρατηρήσεις

Έκδοση σε ενδιάμεση γλώσσα
Τα περιεχόμενα των μαθημάτων μεταφράστηκαν στα Αγγλικά ως ενδιάμεση γλώσσα. Το ενδιάμεσο
στήσιμο ήταν σε όλες τις περιπτώσεις απλό κείμενο. Θα ήταν πιο αποτελεσματικό για τον μεταφραστή,
αν οι επικεφαλίδες και το στήσιμο του κειμένου (έντονο, πλάγιο) ήταν ορατά, αντί του απλού κειμένου.
Επίσης, ο εξωτερικός ειδικός στις μεταφράσεις στην Φινλανδία, εξέφρασε την επιθυμία ο μεταφραστής
να συμμετέχει σε μια ομάδα που θα μπορούσε να δει το πλήρες αρχικό μάθημα στην αρχική γλώσσα.

Εσωτερική ή εξωτερική πλατφόρμα e-learning
Το Helsinki University of Technology Lifelong learning institute Dipoli συνήθως χρησιμοποιεί την Φινλανδική πλατφόρμα Discendum’s Optima για την εξυπηρέτηση της πελατείας του. Στην περίπτωση της
ανάπτυξης του μαθήματος Metadata ήταν γνωστό ότι το μάθημα θα χρησιμοποιούσαν επίσης τα στελέχη των ΜΜΕ του έργου DELID. Σε αυτή την περίπτωση το μάθημα για τους συνήθεις χρήστες ήταν
ένας συνδυασμός ενός απλού web site και επικοινωνίας και διάδρασης στην πλατφόρμα Optima ή μέσω
ελεύθερης υπηρεσίας, ενώ για τους συμμετέχοντες στο DELID ήταν το ίδιο αλλά χωρίς την πλατφόρμα Optima. Θεωρήθηκε ότι αυτή η λύση δίνει μια χρήσιμη επιλογή στους συνήθεις συμμετέχοντες να
γνωρίσουν το blogging και εξυπηρετεί καλύτερα και τις ανάγκες των στελεχών των ΜΜΕ του DELID.
Ένας από τους στόχους του μαθήματος Metadata ήταν να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες καλύτερα τα
χαρακτηριστικά του Web 2.0 και αυτό ήταν μια αναμενόμενη λύση από την πλευρά του θέματος του
μαθήματος.

Περιεχόμενο πολυμέσων
Στην υλοποίηση των μαθημάτων απαιτήθηκαν εύκολα στην χρήση και οικονομικά κινούμενα σχέδια
για τον εμπλουτισμό του υλικού πολυμέσων. Αν χρησιμοποιηθούν πολυμέσα τότε απαιτείται η χρήση
γραπτών σεναρίων για τα ηχητικά μέρη για την μετάφραση και την μαγνητοφώνηση.
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Σύντομος χρόνος ανάπτυξης
Το τεχνικό περιβάλλον μεταβάλλεται με γρήγορους ρυθμούς. Η επαναχρησιμοποίηση «παλιών» μαθημάτων για ΜΜΕ για άλλη ομάδα-στόχο ή η ανάπτυξη νέων μαθημάτων σε γρήγορα μεταβαλλόμενο
περιβάλλον απαιτεί κάποιο είδος μοντέλων «σύντομης ανάπτυξης».

4.2.4

Ερωτήματα αξιολόγησης για τους υπεύθυνους ανάπτυξης

Ακολουθεί λίστα ερωτήσεων που μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων κατά
την προσαρμογή του μαθήματος e-learning.

Παρουσίαση των πληροφοριών
Είναι η πληροφορία δομημένη καλά;
Οι πληροφορίες που ανήκουν στο ίδιο θέμα, αποτελούν ένα σαφές και συνεκτικό σύνολο;
Παρουσιάζεται μια θεματική οντότητα ανά σελίδα;
Περιγράφουν οι τίτλοι το περιεχόμενο του κειμένου;
Παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά στοιχεία στην αρχή του κειμένου;
Παρουσιάζονται οι πληροφορίες λογικά, έτσι ώστε να είναι εύκολο να αφομοιωθούν και να δημιουργηθεί μια ευρύτερη εικόνα για το τι έχει ειπωθεί;
Είναι η γλώσσα αρκετά απλή για την κατανόηση του περιεχομένου;
Είναι η γλώσσα σε σωστά Αγγλικά;
Βρήκατε κάποια ορθογραφικά λάθη στο κείμενο;
Βρήκατε κάποια λάθη στα πραγματικά δεδομένα;
Είναι τα γραφικά εύκολα στην ανάγνωση και την κατανόηση;
Βοηθούν οι τονισμένες λέξεις στην κατανόηση του κειμένου;
Υπάρχουν αρκετές απεικονίσεις π.χ. πίνακες ή σχήματα για την διάκριση των σημαντικών πληροφοριών;
Υπάρχει σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του κειμένου στην κύρια σελίδα;
Είναι εύκολα κατανοητό ποια είναι η ομάδα-στόχος του μαθήματος;
Οι πληροφορίες που παρέχονται λαμβάνουν υπόψη την οπτική των ΜΜΕ;

Οπτική παρουσίαση
Είναι η συνολική εμφάνιση των σελίδων σαφής και απλή;
Είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς τα βασικά στοιχεία κάθε σελίδας, π.χ. κύρια πλοήγηση, μενού,
τίτλοι, βασικά κείμενα κλπ;
Παρουσιάζονται αυτά τα βασικά στοιχεία με τον ίδιο τρόπο σε κάθε σελίδα;
Είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς σε ποια στοιχεία θα πρέπει να κάνει κλικ και ποια ανήκουν στο
φόντο;
Πιστεύετε ότι υπάρχει πολύ πληροφορία / υλικό σε μια σελίδα;
Είναι τα σχήματα αναγνώσιμα;
Είναι εύκολο να διακρίνει κανείς το κείμενο από το φόντο;
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κινούμενα σχέδια σε αυτό το e-learning; Αν ναι, τί είδους;
Υπάρχει αρκετή εικονογράφηση στις σελίδες; Αν όχι, τι είδους εικονογράφηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί;
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Αναγνωσιμότητα
Οι λέξεις κλειδιά έχουν τονισθεί μέσα στο κείμενο; Αν όχι, σκεφτείτε πως αυτό μπορεί να βελτιωθεί.
Είναι επαρκής η αντίθεση ανάμεσα στο κείμενο και το φόντο; Αν όχι, σκεφτείτε πως αυτό μπορεί να
βελτιωθεί.
Είναι ευανάγνωστος ο τύπος γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται;
Είναι ο γλωσσικός τύπος άψογος;
Έχει το κείμενο διαιρεθεί σωστά ώστε να είναι ευανάγνωστο;

Πλοήγηση
Δουλεύουν σωστά οι σύνδεσμοι;
Είναι η πλοήγηση καθαρή και εύκολη;
Είναι η δομή των σελίδων λογική;
Είναι το κύριο πλήκτρο πλοήγησης στο ίδιο σημείο;
Φαίνεται η θέση του χρήστη καθαρά σε κάθε σελίδα;
Μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο για την κύρια σελίδα σε κάθε σελίδα;
Είναι εύκολο να μετακινηθείτε από την μια σελίδα στη άλλη;
Έχουν οι σύνδεσμοι τις σωστές ονομασίες;
Μπορείτε να καταλάβετε σε τι αναφέρονται οι σύνδεσμοι όταν διαβάζετε το κείμενο;
Μπορείτε εύκολα να διακρίνετε τους συνδέσμους από το απλό κείμενο;
Μπορείτε εύκολα να διακρίνετε τους εσωτερικούς συνδέσμους και τους συνδέσμους που σας οδηγούν
σε άλλα web sites;
Βρήκατε αρκετές πληροφορίες στους συνδέσμους που σας οδηγούν σε άλλα web sites;
Η λειτουργία της αναζήτησης είναι σωστή;

4.3

Καθοδήγηση και προσόντα καθοδηγητών

4.3.1

Ανάγκη για καθοδηγητή

Κάθε μάθημα e-learning πρέπει να διαθέτει on-line ή off-line ΄καθοδηγητή’ όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στο e-learning για τον εκπαιδευτή, σύμβουλο, διδάσκοντα, βοηθό κλπ. Το ‘παιδαγωγικό’
του καθήκον είναι μεταξύ άλλων: οι διορθώσεις όταν απαιτείται, η άμεση απάντηση σε ερωτήσεις, η
παρακίνηση, η παρακολούθηση της προόδου, η υποβοήθηση της συγκέντρωσης των μαθητών κλπ.
Οι τρέχουσες θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων βασίζονται στην παραδοχή ότι οι εκπαιδευτές θα
βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να είναι αυτο-καθοδηγούμενοι και ανεξάρτητοι. Οι εκπαιδευόμενοι
πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες, αλλά η ανεξάρτητη μελέτη
έχει και φυσικούς περιορισμούς. Αν οι εκπαιδευόμενοι δεν λαμβάνουν επαρκή ενίσχυση από τον διδάσκοντα, οι εκπαιδευόμενοι δεν θα γνωρίζουν πάντα αν κατέχουν ακριβείς γνώσεις στο θέμα. Αρχικός
στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η προώθηση των αυτο-καθοδηγούμενων συμπεριφορών και
στάσεων και η αποθάρρυνση υπερβολικής εξάρτησης από τον καθοδηγητή (Milheim, 1995).
Το μοντέλο καθοδήγησης βασίζεται σε αυστηρά πρότυπα και προσδοκίες για την κατάρτιση και απαιτούνται καθοδηγητές που είναι σε θέση να εφοδιάζουν τους μαθητές ώστε να μαθαίνουν ανεξάρτητα.
Οι καθοδηγητές θεωρούνται ακόμα ειδικοί στη γνώση που έχουν ξεκάθαρη κατανόηση του αντικειμένου τους. Όμως, ο νέος ρόλος τους περιλαμβάνει την προώθηση πιο αυτο-καθοδηγούμενων μαθη26
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σιακών δραστηριοτήτων που προάγουν την επίτευξη στόχων γνώσης μέσω προσωπικής μελέτης. Οι
καθοδηγητές πρέπει να σχεδιάζουν προσεκτικά τις δράσεις καθοδήγησης που οδηγούν τους μαθητές
σε on-line μαθησιακές συνθήκες που προάγουν την προσωπική απόκτηση γνώσης. Οι καθοδηγητές
προσπαθούν να ενθαρρύνουν θετικές μαθησιακές συνήθειες που προωθούν τον αυτο-καθοδηγούμενο
τρόπο μάθησης και την συνεργασία με άλλους συμμαθητές. Απαιτείται ο σχεδιασμός δημιουργικών online ασκήσεων που ασκούν τους μαθητές αλλά δεν τους μπερδεύουν.
Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα e-learning του DELID θεωρούν ότι η ύπαρξη σύγχρονου και ασύγχρονου συστήματος καθοδήγησης είναι κύριος παράγοντας επιτυχίας.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εκπαιδευτική εμπειρία είναι καλύτερη και τα ποσοστά ολοκλήρωσης στις
ΜΜΕ είναι υψηλότερα όταν υπάρχει υποστήριξη από καθοδηγητή – είτε πρόσωπο-με-πρόσωπο, είτε
on-line, ή τηλεφωνικά. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τους εκπαιδευόμενους στις ΜΜΕ να έχουν
την ευκαιρία να διαλευκάνουν τις αμφιβολίες τους μέσω ατομικής και συνεχούς υποστήριξης. Μόλις
υπάρξει πρόβλημα σε σχέση με το περιεχόμενο της μάθησης ή διαχειριστικό ή τεχνικό ζήτημα που δεν
μπορεί να επιλυθεί, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να γράψει ένα μήνυμα στον τηλε-καθοδηγητή και να περιγράψει το πρόβλημα. Μπορεί να δηλώσει με λεπτομέρεια ποιες είναι οι δυσκολίες – σε ποιο μάθημα, σε
ποια άσκηση κλπ. Με αυτό τον τρόπο οι ΜΜΕ μπορούν να διαθέτουν μια πιο οικονομική λύση κατάρτισης σε σύγκριση με το να διέθεταν έναν εκπαιδευτή σε μια παραδοσιακή αίθουσα, αλλά και να κάνουν
τον χρόνο κατάρτισης των εργαζόμενων πιο αποτελεσματικό.

4.3.2

Ο καθοδηγητής ως εταίρος

Ο καθοδηγητής πρέπει να είναι εταίρος, σύντροφος και μεσολαβητής στην μαθησιακή διαδικασία παρά
ένας ‘προϊστάμενος’ και να είναι σε θέση να μεταδίδει εμπειρία σε κάθε θέμα. Αυτό συνδέεται με την
εστιασμένη στον εκπαιδευόμενο προσέγγιση, όπου σε υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, ο μαθητής πρέπει
να έχει μεγαλύτερη ευελιξία στον καθορισμό των μαθησιακών διαδρομών και στρατηγικών και να μην
καθοδηγείται σε μια γραμμική διαδρομή από το μάθημα ή τον εκπαιδευτή. Ο καθοδηγητής πρέπει να
είναι μέρος των ‘συνδυασμένων λύσεων’ κατάρτισης.

4.3.3

Ο καθοδηγητής ως ελεγκτής

Ο καθοδηγητής παρατηρεί τους εκπαιδευόμενους (‘πάνω από τον ώμο’ ή μέσω αυτόματου συστήματος
παρακολούθησης), ενώ προσπαθούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και τους δίνει βοήθεια όταν
χρειάζεται. Τα πληροφοριακά συστήματα καθοδήγησης είναι μερικές φορές ενσωματωμένα στην πλατφόρμα τηλε-μάθησης ή στο σύστημα συγγραφής. Αυτά μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο των
εκπαιδευομένων και να παρέχουν βοήθεια όταν υπάρχουν δυσκολίες. Ο καθοδηγητής (με τη βοήθεια
του λογισμικού) μπορεί να παρακολουθεί τις επιδόσεις του καταρτιζόμενου τόσο ώστε να μην απομακρύνεται πολύ από το στόχο αλλά θα πρέπει και να του επιτρέπει να έχει μια αίσθηση εξερεύνησης.

4.3.4

Ο καθοδηγητής και η σύγκριση με άλλους

Ο καθοδηγητής πρέπει να βοηθά τους καταρτιζόμενους να συγκρίνουν την απόδοσή τους με άλλους,
π.χ. ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να μάθει πόσο καλά ή άσχημα αποδίδει σε σύγκριση με τους άλλους
στην ομάδα κατάρτισης. Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει σαν κίνητρο για μάθηση. Επιπλέον, μπορεί να
ζητηθεί από τον εκπαιδευόμενο να αναλογιστεί τις προσπάθειές του και να αναλύσει την απόδοσή του.

4.3.5

Ο καθοδηγητής ενθαρρύνει άλλες στρατηγικές

Ο καθοδηγητής πρέπει να ενθαρρύνει τους καταρτιζόμενους να δοκιμάζουν διάφορες στρατηγικές και
να παρατηρούν ή να υποθέτουν τα αποτελέσματά τους. Αυτό είναι ένα είδος ερευνητικής μάθησης: ένας
καλός τρόπος να βοηθηθούν οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν πως μπορούν να θέσουν εφικτούς στόχους
και να τους επιδιώξουν.
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Οι προσομοιώσεις (σε αντίθεση με περισσότερο δαπανηρές αληθινές αναπαραστάσεις) παρέχουν άριστες ευκαιρίες εξερεύνησης, αλλά ο σχεδιασμός τους είναι πιο δύσκολος και χρονοβόρος.
Ο καθοδηγητής μπορεί επίσης να δημιουργήσει ένα συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον, π.χ. μέσω
ομάδων συζήτησης, συνδιασκέψεις κ.λ.π. για την ενθάρρυνση εναλλακτικών μαθησιακών στρατηγικών. Δείτε τις πηγές για χρήσιμες ιδέες και πρακτικές μεθόδους για υιοθέτηση διαφορετικών μαθησιακών στρατηγικών.

4.3.6

Καθοδηγητής: μερικές υποδείξεις

Ο καθοδηγητής πρέπει να:
•

Ελέγχει ότι όλοι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πως να στέλνουν μηνύματα και να ‘απαντούν’ σε
μηνύματα

•

Παρέχει στους συμμετέχοντες αρκετό χρόνο για να συνηθίσουν το on-line περιβάλλον πριν
επιμείνει να στέλνουν τις απαντήσεις τους

•

Ελέγχει ότι υπάρχει μια ελεύθερη περιοχή για συνδιασκέψεις

•

Προτιμά το χιούμορ από το θυμό

•

Ελέγχει αν ένα ή δύο άτομα μονοπωλούν την συνδιάσκεψη – να τους αντιμετωπίσει με ευγένεια
και να δημιουργήσει ένα πιο ανοικτό και ισότιμο περιβάλλον

•

Παρέχει ένα δομημένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ή μια περιοχή για σκέψεις και σχόλια

•

Αναθέτει σε ενεργούς συμμετέχοντες να δρουν ως μέντορες ή ως καθοδηγητές.

4.3.7

Τα προσόντα του καθοδηγητή

Για να γίνει κανείς online καθοδηγητής, απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα:
•

Γνώση του αντικειμένου προς διδασκαλία

•

Εμπειρία στην εκπαίδευση και την καθοδήγηση

•

Καλή γνώση Η/Υ.

Ανάλογα με τον τύπο και το επίπεδο της κατάρτισης, ο καθοδηγητής πρέπει να κατέχει το γνωστικό
αντικείμενο και να διαθέτει ένα από τα ακόλουθα:
•

σχετικό πτυχίο, επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό τίτλο σπουδών

•

ένα σχετικό τίτλο σπουδών τουλάχιστον μια βαθμίδα ανώτερη από το επίπεδο που διδάσκει

•

σημαντική σχετική εργασιακή εμπειρία.

Ο καθοδηγητής ίσως χρειάζεται επίσης σχετικά προσόντα διδασκαλίας ή κατάρτισης.
Ο καθοδηγητής μπορεί επίσης ένα πτυχίο όπως (για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο):
•

LeTTOL (Learning to Teach Online) ή το πιστοποιητικό Net-Trainers

•

Joint Examination Board Level 3 Πιστοποιητικό για την εκπαιδευτική χρήση του ίντερνετ

•

Το εκπαιδευτικό ίδρυμα TAP πιστοποιεί την καθοδήγηση στο e-learning, την κατάρτιση και την
ανάπτυξη ικανοτήτων διοίκησης – η απόκτηση τριών πιστοποιητικών οδηγεί στο Δίπλωμα σε
δεξιότητες e-learning

•

Μεταπτυχιακά προγράμματα σε online ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση – που διατίθενται από αρκετά
πανεπιστήμια, συχνά part time ή εξ αποστάσεως.
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4.3.8

Πηγές

Telecoaching partnership (2003) An electronic handbook of didactical guidelines and resources for the
design and implementation of Telecoaching and training via ICT. (English).
Milheim, W. D. (1995) Interactivity and computer-based instruction. Journal of Educational Technology
Systems, 24, 3, 225-233. (English)
Practical Strategies for Teaching Computer-Mediated Classes, (English) http://ifets.ieee.org/periodical/vol_
2_2001/discuss_summary_jan2001.html
llinois Online Network (IOL), (2003), Instructional Design for Online Course Development, Different topics
of use to designer plus PowerPoint presentation. Includes access to various on-line courses. www.ion.
illinois.edu (also in attachment) (English)
The site: http://www.e-learningsite.com/howtole/lmodel.htm contains useful materials for the course
designer, also special information for the ´telecoach´. Can be accessed at the home site itself. (English)
Bonk, C.J. (2002) Online Training in an Online World (82-93). Can be downloaded at http:www.
PublicationShare.com or http:www.jonesknowledge.com or See attachment (English)
Bonk, C.J. (2002) Online Teaching in an Online World (82-93). Can be downloaded at http:www.
PublicationShare.com or http:www.jonesknowledge.com or See attachment (English)
Morrison, Don (2003), The Search for the holy e-learning recipe- learning channels & strategy, in Training
Zone (UK) 10-Feb 2003 http://www.trainingzone.co.uk (English)
Klemm, W. (2003), Texas A&M University ,College Station, TX 77843-4458, www.cvm.tamu.edu/wklemm/
collab.htm , Publications on On-line Collaboration and Educational Technology , useful site for info about
on-line ICT. (English)
Pogrow, S. Designing Instruction for Web-Based Distance Learning. a web based course available at
http://www.dlrn.org/educ/course/ Permission to use content materials at this site can be requested from:
kschell@wested.org (English)
IFETS-IEEE, Practical Strategies for Teaching Computer-Mediated Classes, http://ifets.ieee.org/periodical/
vol_2_2001/discuss_summary_jan2001.html (English)
Sheppard, C. (2003), In Search of the Perfect e-Tutor, at www.elearningprofessional.com a useful site for
various resources related to e-learning. (English)
Balrus, J.M. Training Educators in Effective Technology-Integrated Instruction: A Model Course in Internet
Instructional Design, Joseph M. Baltrus, University at Albany, State University of New York http://www.
TechKnowLogia.org. (Requires free registration). (English)
The site: http://www.e-learningsite.com/howtole/lmodel.htm contains useful materials for the course
designer, also special information for the ´telecoach´.
The site: http://careersadvice.direct.gov.uk/helpwithyourcareer/jobprofiles/profiles/profile1345/ contains
useful information on qualification.
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4.4

Στρατηγικές κατάρτισης

Κατά το σχεδιασμό μιας στρατηγικής κατάρτισης, μια σημαντική απόφαση είναι το είδος της εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθεί, το e-learning, η διδασκαλία στην τάξη, ή ακόμη και μια σύνθετη μέθοδος. Σε γενικές γραμμές, το e-learning είναι καλύτερη για τα θέματα που απαιτούν απομνημόνευση. Η
διδασκαλία στην τάξη, οδηγεί μέσω της συζήτησης, της ανάθεσης ρόλων ή των εκπαιδευτικών video σε
συνδυασμό με τη συζήτηση λειτουργούν καλύτερα όταν διδάσκονται περίπλοκες ιδέες ή τρόποι αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια ποικιλία διαφορετικών στρατηγικών κατάρτισης στα εκπαιδευτικά προγράμματα των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένου του
e-learning, της διδασκαλίας στην τάξη και των διαδραστικών video κατάρτισης. Θα πρέπει να αξιολογείται κάθε θέμα πριν αποφασιστεί η μέθοδος εκπαίδευσης. Αν το θέμα απαιτεί απομνημόνευση ειδικών
πληροφοριών ή κανόνων, το e-learning είναι ιδανικό. Αν το θέμα είναι σχεδιασμένο ώστε να διδάξει σε
ανθρώπους πως να αλληλεπιδρούν με άλλους ανθρώπους και να αντιδρούν σε πραγματικά κοινωνικά
περιβάλλοντα, η διδασκαλία στην τάξη είναι κατάλληλη καθώς και η αξιοποίηση επαγγελματικών εκπαιδευτικών video και εργαλείων αξιολόγησης για τη διατήρηση της συνέπειας στην κατάρτιση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια „σύνθετη εκπαιδευτική“ προσέγγιση είναι ιδανική για την εξασφάλιση
της συμμετοχής των συμμετεχόντων και τη διατήρηση του θέματος. Η σύνθετη μάθηση χαρακτηρίζεται
από τη χρήση ενός συνδυασμού παραδοσιακών διαπροσωπικών διαλέξεων, μαθημάτων και εργαστηρίων με δραστηριότητες σε απευθείας σύνδεση όπως ανακοινώσεις σε e-mail, συζητήσεις και κουίζ. Με
αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν ταχύτερα απάντηση σε online τεστ που έχουν
πραγματοποιήσει και να επωφεληθούν από προσωπικές συζητήσεις των θεμάτων της κατηγορίας τους
με τους επόπτες και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
Τα μαθήματα προσαρμόζονται και αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου DELID κυρίως σε σχέση με
την προσέγγιση του e-learning και δεν εξετάζει τα θέματα που σχετίζονται με τη σύνθετη μάθηση (εκτός
από τη Γερμανία).
Σε περίπτωση που επιλεγεί η προσέγγιση του e-learning, δύο είδη στρατηγικών κατάρτισης μπορούν να
προσδιοριστούν για το συγκεκριμένο τύπο μάθησης:
1.

Το σύγχρονο e-learning, συμβαίνει όταν μεμονωμένα άτομα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες
την ίδια χρονική στιγμή. Παραδείγματα αυτού του είδους είναι η συνομιλία σε πραγματικό χρόνο,
Webinars, video/audio συσκέψεις ή εικονικές αίθουσες διδασκαλίας. Η σύγχρονη μάθηση επιτρέπει
τη στιγμιαία ανατροφοδότηση σχετικά με τις επιδόσεις και επιτρέπει την άμεση προσαρμογή της
κατάρτισης όταν προκύψει η ανάγκη. Η μέθοδος αυτή έχει γίνει πολύ δημοφιλής σε οργανισμούς,
στους οποίους οι εργαζόμενοι είναι διάσπαρτοι διότι θεσπίζουν κοινότητες μάθησης και
ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη εμπλοκή των σπουδαστών προσομοιώνοντας την ατμόσφαιρα σε μια
αίθουσα διδασκαλίας, παρόλο που οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι πολύ μακριά.

2.

Το ασύγχρονο e-learning αφορά την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων η οποία όμως δε
συμβαίνει την ίδια χρονική στιγμή. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν την αυτο-μάθηση σε
απευθείας σύνδεση ή μέσω DVD, την ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με
έναν εκπαιδευτή και την αποστολή μηνυμάτων σε μια ομάδα συζήτησης. Αυτή η μέθοδος είναι
ιδανική για μεμονωμένους μαθητές ή μικρές ομάδες. Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής
είναι ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να καθορίσουν το δικό τους ρυθμό στο μάθημα. Ωστόσο,
μπορεί να αισθάνονται απομονωμένοι και να χάσουν το κίνητρο εξαιτίας της έλλειψης ανθρώπινης
αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, υπάρχει μια υστέρηση στην ανάδραση και
περιορισμός στην πορεία προσαρμογής.

Οι ΜΜΕ μπορούν να υλοποιήσουν το e-learning με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
1.
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Γενικά μαθήματα που προσφέρονται στην ελεύθερη αγορά. Ένα μοντέλο κατάλληλο για όλες
τις ΜΜΕ, επειδή δεν επιβαρύνονται με εσωτερικά έξοδα σχετικά με τα μαθήματα ανάπτυξης ή
επενδύσεων σε συστήματα e-learning. Μια παγίδα είναι ότι οι εργαζόμενοι που παρακολουθούν
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γενικά μαθήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσόντα από το μάθημα για να υποβάλλουν
αίτηση σε κάποια άλλη εταιρεία.
2.

Τα τομεακά μαθήματα που αναπτύχθηκαν από τις ενώσεις ή τους συνεργαζόμενους εταίρους.
Είναι ένα κατάλληλο μοντέλο για όλες τις ΜΜΕ διότι τα αναπτυξιακά και τα λειτουργικά έξοδα θα
μπορούσαν να μοιραστούν μεταξύ των ΜΜΕ. Αυτό το μοντέλο μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση
των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων στις ενώσεις, τους κλάδους ή τις αλυσίδες αξίας.

3.

Εσωτερικά μαθήματα που αναπτύσσονται από τις ΜΜΕ με κάποια βοήθεια από εξωτερικούς
φορείς παροχής υπηρεσιών. Ένα μοντέλο κατάλληλο κυρίως για μεγάλες ΜΜΕ, οι οποίες
διαθέτουν την απαιτούμενη ικανότητα και τους απαιτούμενους πόρους εσωτερικά. Οι εργαζόμενοι
συνήθως αποτελούν τους ειδικούς περιεχομένου εφόσον τα θέματα των μαθημάτων συχνά
επικεντρώνονται σε ειδικές γνώσεις σχετικά με τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης.
Η πλατφόρμα του e-learning δεν αποτελεί μέρος των βασικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
και έτσι οι επιχειρήσεις συχνά αγοράζουν αυτές τις υπηρεσίες από εξωτερικούς φορείς παροχής
υπηρεσιών.

Το DELID σχετίζεται και με τους τρεις τύπους, αλλά όταν πρόκειται για στρατηγικές ειδικής κατάρτισης που αναπτύσσονται από τις ΜΜΕ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο δεύτερο και στο τρίτο είδος
εφαρμογής του e-learning, παρέχοντας τα κατάλληλα μαθήματα και συστάσεις για την ανάπτυξη μιας
στρατηγικής κατάρτισης e-learning.
Το ευρωπαϊκό έργο SIMPEL (www.simpel-eu.net) εντόπισε δύο στρατηγικές για την εισαγωγή του elearning στις στρατηγικές κατάρτισης μιας οργάνωσης:
1.

Η στρατηγική της ελάχιστης αλλαγής π.χ. εισαγωγή νέων μέσων και εκπαιδευτικών αρχών θα
πρέπει να περιλαμβάνει μόνο ελάχιστες αλλαγές στις δομές και διαδικασίες της εταιρείας. Μέσα
από μια λανθάνουσα εφαρμογή, η αποδοχή των νέων μέσων από τους εκπαιδευτές θα πρέπει
να διασφαλιστεί και έτσι παρουσιάζονται στο προσωπικό αυτόματα νέα εργαλεία και μέθοδοι
μάθησης.

2.

Δραστική αλλαγή στρατηγικής. Σε αντίθεση με την ελάχιστη αλλαγή στρατηγικής, η δραστική
αλλαγή περιλαμβάνει μια αναθεώρηση της οργάνωσης, της υποδομής, της κουλτούρας μάθησης
και της επιχειρηματικής στρατηγικής της, σχετικές με τους νέους εκπαιδευτικούς στόχους, ιδέες
και μεθόδους.

Η στρατηγική 2 είναι σε γενικές γραμμές πιο αποτελεσματική, αλλά αν το επίπεδο αποδοχής από τους
εκπαιδευόμενους της εταιρείας είναι η κατευθυντήρια γραμμή, τότε η στρατηγική 1 είναι πιο αποτελεσματική. Κατά την εισαγωγή της ηλεκτρονικής μάθησης σε μια ΜΜΕ οι υπεύθυνοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν το γεγονός ότι η ελάχιστη αλλαγή προσέγγισης μπορεί να είναι κατάλληλη για όσο διάστημα το e-learning θεωρείται πείραμα. Από τη στιγμή που γίνει μια σοβαρή δέσμευση για το e-learning,
οποιαδήποτε αρχή θα πρέπει να στηρίζεται σε δραστικές αλλαγές.
Κατά την ανάπτυξη μιας βιώσιμης στρατηγικής e-learning για τις ΜΜΕ, διάφορες πτυχές πρέπει να ληφθούν υπόψη σύμφωνα με την I. Hamburg
1.

Προσδιορισμός των αναγκών και των στόχων της κατάρτισης: Πολλές ΜΜΕ δεν έχουν τμήμα
ανθρώπινου δυναμικού ή έναν εμπειρογνώμονα κατάρτισης για να προσδιοριστούν με ακρίβεια
οι δεξιότητες των εργαζομένων που αντιστοιχούν στους στόχους της επιχείρησης. Η ανάγκη για
την κατάρτιση είναι συχνά αναγνωρισμένη μόνο όταν τίθεται ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Έτσι οι
ιδιοκτήτες των ΜΜΕ θα πρέπει να βοηθηθούν για να κάνουν αυτή την ανάλυση στο ευρύτερο
πλαίσιο των επιχειρηματικών στόχων και μακροπρόθεσμα τον επιχειρηματικό σχεδιασμό πριν την
έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

2.

Συμμετοχή υπαλλήλων: όταν το e-learning είναι στενά συνδεδεμένο με τις καθημερινές εργασίες
είναι πιο επιτυχημένο.
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3.

Χρονικοί παράγοντες και μορφή της κατάρτισης που χρησιμοποιείται: το προσωπικό των
ΜΜΕ συχνά καθοδηγείται από την καθημερινή επιχειρηματική πίεση και αφιερώνει λίγο
χρόνο στην εκμάθηση δραστηριοτήτων. Έτσι προτιμούν άτυπες μορφές μάθησης, οι οποίες
πραγματοποιούνται συχνά στην εργασία, ανταλλάσσοντας εμπειρίες με τους συναδέλφους σχετικά
με τα εργασιακά καθήκοντα.

4.

Περιεχόμενο μαθημάτων / εκπαίδευσης: το πιο σημαντικό αντικείμενο των μαθημάτων στις ΜΜΕ
θα πρέπει να είναι «οι βασικές δραστηριότητες» της επιχείρησης και θα πρέπει να αναφέρονται οι
απαιτούμενες ικανότητες του προσωπικού για τα εργασιακά τους καθήκοντα.

5.

Εκπαιδευτική υποστήριξη του e-learning και ενσωμάτωσή του με πιο παραδοσιακές μορφές της
μάθησης: η εκπαιδευτική εμπειρία είναι καλύτερη και τα ποσοστά ολοκλήρωσης είναι μεγαλύτερα
όταν υπάρχει εκπαιδευτική υποστήριξη είτε προσωπικά, είτε on-line ή μέσω τηλεφώνου.

6.

Υποδομές μάθησης: χώρος, χρόνος, κλίμα κτλ για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης.

7.

Οργανωτική πλευρά, μεταφορά της γνώσης: κοινότητες πρακτικής, ομάδες μάθησης, εταιρικές
σχέσεις υποστηριζόμενες από εκπαιδευτικές πλατφόρμες και ειδικές συνδέσεις πρέπει να
αναπτυχθούν, προκειμένου να ενισχυθεί η διαλογική μεταφορά.

8.

Οικονομικά θέματα: το επιχειρηματικό μέρος του μοντέλου θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τις
οικονομικές πτυχές της στρατηγικής του e-learning.

9.

Κριτήρια ποιότητας και (αυτό)αξιολόγησης: Τα ποιοτικά κριτήρια πρέπει να καθοριστούν. Θα
πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα
της εκπαιδευτικής προσπάθειας, τα οποία θα μπορούν εύκολα να χειριστούν οι ΜΜΕ, διότι εξαιτίας
της έλλειψης προσωπικού και της τεχνογνωσίας πραγματοποιούν σπανίως κάποια αξιολόγηση.

Η έρευνα στον DELID μέσω των διαδικασιών διαλόγου καταδεικνύει τη σπουδαιότητα των προαναφερθέντων ζητημάτων, ειδικά αυτών που σχετίζονται με τη δέσμευση, την υποστήριξη και την κινητοποίηση των υπαλλήλων. Για αυτό το λόγο, κατά το σχεδιασμό μιας στρατηγικής κατάρτισης βασισμένης στο
e-learning, το σημείο εκκίνησης θα πρέπει να είναι ο εκπαιδευόμενος, οι περιορισμοί, τα ενδιαφέροντα
και τα κίνητρά του.
Βήματα για την εφαρμογή μιας στρατηγικής κατάρτισης e-learning
Βήμα 1: Έναρξη με το μαθητή – αναγνώριση των περιορισμών του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεστε.
Βήμα 2: Κάντε ότι είναι απαραίτητο: - εάν το υλικό του e-learning θεωρείται ότι είναι σχετικό με τα
θέματα της οργάνωσης, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να προσπαθήσουν να το χρησιμοποιήσουν.
Βήμα 3: Προσδιορισμός των ενδιαμέσων/εκπαιδευτών: - περισσότερη μάθηση απαιτεί έναν καθοδηγητή να συμβουλεύει και να κατευθύνει το μαθητή. Επίσης, δε θα είναι επιτυχημένο το e-learning αν θα
λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά από άλλα είδη εκπαίδευσης.
Βήμα 4: Ενσωματωμένη δραστηριότητα σε έναν οργανισμό – οι ενότητες του e-learning θα πρέπει να
θεωρηθούν ως ένα στοιχείο στην οργανωσιακή στρατηγική κατάρτισης, και όπου είναι δυνατή η χρήση τους, θα πρέπει να συνδέονται με μαθήματα που γίνονται με καθοδήγηση εκπαιδευτών και με άλλα
συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. αξιολόγηση επιδόσεων).
Βήμα 5: Υποστήριξη και αυτοματοποίηση – το τελευταίο σημείο που καλύπτει και συμπληρώνει τα
άλλα. Το e-learning δεν προσφέρει την ευκαιρία για αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών μάθησης,
αντιθέτως είναι ένα δυναμικό νέο στοιχείο μιας ευρύτερης στρατηγικής, η οποία απαιτεί υποστήριξη
στους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο στο οποίο αυτοί μαθαίνουν.
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Με λίγα λόγια για τη δημιουργία μιας στρατηγικής κατάρτισης βασισμένης στο e-learning είναι απαραίτητο να:
•

Συνδεθούν ή/και να ευθυγραμμιστούν οι στόχοι του e-learning με τους επιχειρηματικούς στόχους

•

Εξασφαλιστεί η στήριξη από την ανώτερη διοίκηση

•

Καθοριστούν οι προδιαγραφές του e-learning

•

Καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα μετρούνται τα αποτελέσματα.

•

Ετοιμαστεί ένα σχέδιο εγκατάστασης

Συνδέοντας τη στρατηγική του e-learning με την επιχειρησιακή στρατηγική, η αντίληψη της αξίας της
κατάρτισης που παρέχεται ενισχύεται, και είναι απαραίτητο να συνδεθούν οι στόχοι του e-learning με
τους επιχειρηματικούς στόχους για να εξασφαλιστεί η τελική επιτυχία του συνόλου του προγράμματος
του e-learning.

4.5

Οικονομική πλευρά της δημιουργίας και διοργάνωσης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων e-learning

Η δημιουργία και η οργάνωση προγραμμάτων e-learning συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος
για τις επιχειρήσεις. Συνδέεται με το κόστος των εργαζομένων, σε δύο επίπεδα: της παραγωγής και της
υλοποίησης των προγραμμάτων. Τα άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα της παραγωγής, είναι:
1.

Ο συντονιστής της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, με τα εξής καθήκοντα, μεταξύ άλλων:
• οργάνωση και επίβλεψη των ομάδων που προετοιμάζουν το εκπαιδευτικό υλικό,
• επαφές με τους συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού,
• διαχείριση της ροής του υλικού από και προς την ομάδα παραγωγής,
• ηλεκτρονικός ποιοτικός έλεγχος του εκπαιδευτικού υλικού (εξασφάλιση υψηλής ποιότητας).

2.

Ο συγγραφέας διδακτικού υλικού, που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
σύμφωνα με την θεματολογία της κατάρτισης και τις μεθοδολογικές κατευθύνσεις που έχουν δοθεί
από την ομάδα παραγωγής (ακαδημαϊκό σύγγραμμα, διάφοροι τύποι παρουσίασης, εργασίες,
παραδείγματα εφαρμογής των θεμάτων που παρουσιάζονται, κουίζ και τεστ αυτο-ελέγχου, κλπ).

3.

Ο υπεύθυνος για την μεθοδολογία που προετοιμάζει το υλικό που παρέχεται από τον συγγραφέα
από άποψη μεθοδολογίας. Επίσης εξασφαλίζει την καλύτερη επιλογή μεθόδων διδασκαλίας και
τεχνικών για κάθε μάθημα που θα διδαχθεί με την χρήση νέων τεχνολογιών και συνεργάζεται
με τους συγγραφείς για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση μεθόδων και
τεχνικών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

4.

Ο επιμελητής που αναπτύσσει γλωσσικό υλικό (κείμενο, ήχο, βίντεο) που είναι μέρος του
εκπαιδευτικού υλικού. Είναι υπεύθυνος για την γραμματική και συντακτική ορθότητα των
κειμένων, προετοιμάζει τις ηχητικές εκδόσεις των κειμένων (που περιλαμβάνουν καθορισμός της
προφοράς των φράσεων, σωστή ονομασία, σύμβολα, κλπ). Επίσης, διορθώνει και επιμελείται τα
κείμενα και την στοιχειοθεσία.

5.

Ο ειδικός σε πολυμέσα που φροντίζει για τα γραφικά και την πληροφορική. Δημιουργεί στατικά
γραφήματα, κινούμενα σχέδια στον υπολογιστή, προσομοιώσεις (όπως τρισδιάστατες),
προγράμματα για την διάδραση στις ασκήσεις αυτο-ελέγχου και προετοιμάζει όλο το ηλεκτρονικό
διδακτικό υλικό για την πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (με διεθνή πρότυπα).

6.

Ο αξιολογητής που το καθήκον του είναι να διορθώσει το διδακτικό υλικό που αναπτύχθηκε.

7.

Ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου που ελέγχει το τελικό προϊόν, περιγράφει και αναφέρει τα τεχνικά
και άλλα λάθη που εντόπισε κατά τον έλεγχο.

8.	Ένας δοκιμαστής λογισμικού που ελέγχει την λειτουργία των τελικών προϊόντων σε διαφορετικά
συστήματα πλοήγησης, χρησιμοποιώντας διαφορετικές παραμέτρους, διαφορετικές αναλύσεις,
διαφορετικές συνδέσεις ευρυζωνικότητας και παρέχει τα σχόλιά του στον υπεύθυνο ποιοτικού
ελέγχου.
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Οι εργαζόμενοι σε διάφορα στάδια υλοποίησης (παροχής υπηρεσίας), περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
1.	Ένα εκπαιδευτή (καθοδηγητή) που παίρνει ενεργό μέρος στην διδακτική διαδικασία μέσω
πλατφόρμας εξ αποστάσεως κατάρτισης. Ο εκπαιδευτής διαθέτει πολλά εκπαιδευτικά εργαλεία
στην διάθεσή του μέσω της πλατφόρμας. Τα καθήκοντά του είναι η επίτευξη των διδακτικών
στόχων μέσω ενεργοποίησης των συμμετεχόντων και της εξασφάλισης της συνεργασίας,
επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων, από κοινού επίλυσης προβλημάτων,
εκτέλεσης εργασιών κλπ.
2.

Ο υπεύθυνος πληροφορικής, ο οποίος:

•

παρέχει πρόσβαση στα πληροφορικά συστήματα και το λογισμικό, επιτρέποντας την σύγχρονη και
ασύγχρονη επικοινωνία ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές,

•

είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία της πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης,

•

διαχειρίζεται και ενημερώνει τα website ( τεχνολογία WWW: PHP, ASP, JavaScript, XML, XHTML),

•

διαχειρίζεται την πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (διαχείριση Internet server, database
systems, δημιουργία και τροποποίηση εργαλείων της πλατφόρμας - τεχνολογίες WWW: PHP, ASP,
JavaScript, XML, XHTML),

•

δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων,

•

υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης με την χρήση της πλατφόρμας, παρέχει τεχνική υποστήριξη
της πλατφόρμας μέσω τηλεφώνου, e-mail κλπ.,

3.	Ένα άτομο που υποστηρίζει τους πελάτες και είναι υπεύθυνο για την τήρηση της σωστής
τεκμηρίωσης για τους συμμετέχοντες στα προγράμματα, την ορθή υλοποίηση των διοικητικών
αποφάσεων και την ενημέρωση των καταρτιζομένων σχετικά με τις αποφάσεις που τους αφορούν,
την έγκαιρη και σωστή δημιουργία της κατάστασης συμμετεχόντων, την έγκαιρη δημοσιοποίηση
των πληροφοριών για τα προγράμματα κατάρτισης και την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων.
4.	Ένα άτομο που διοικεί όλο τον κύκλο της κατάρτισης (διάφορα προγράμματα ενός κύκλου), που
είναι αρμόδιο για την εκπόνηση χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων, για την
σύναψη συμβάσεων με τους εκπαιδευτές, για την τακτοποίηση των οικονομικών ζητημάτων κλπ.
Όλες οι ανωτέρω εργασίες συχνά (ή μάλλον πάντοτε) υφίστανται στους οργανισμούς ανάπτυξης και
οργάνωσης προγραμμάτων e-learning. Εκτός από τις δαπάνες ανθρώπινου δυναμικού, η επιχείρηση κατάρτισης πρέπει να λάβει υπόψη επιπρόσθετα (και σημαντικά) κόστη, που σχετίζονται με την υποδομή
πληροφορικής που απαιτείται για την υλοποίηση της κατάρτισης.
Τα κόστη που αναφέρθηκαν δείχνουν ότι όταν μια επιχείρηση διοργανώνει μόνη της μαθήματα elearning, δεν είναι ούτε εύκολη ούτε φθηνή λύση. Για αυτό το λόγο είναι πλήρως τεκμηριωμένο να
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ειδικών εταιριών κατάρτισης. Τα προγράμματα αυτά έχουν πολλά πλεονεκτήματα που συχνά αντισταθμίζουν τα οφέλη από την συμμετοχή σε παραδοσιακά προγράμματα
κατάρτισης. Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα είναι:
1.

η έλλειψη απουσιών κατά την κατάρτιση. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται στην εργασία και η
επιχείρηση δεν χρειάζεται να βρει αντικαταστάτες. Συμμετέχοντας στην κατάρτιση με τη χρήση
Internet ή Intranet, οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να επιτελέσουν τα περισσότερα καθήκοντά τους
και μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μαθήματα οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσουν,

2.

μεγάλη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των προγραμματισμένων μαθημάτων (ανεξάρτητα
από τον αριθμό των συμμετεχόντων),

3.

μεγαλύτερη αποδοτικότητα της εργασίας,

4.

χαμηλότερο κόστος κατάρτισης (η εξάλειψη μερικών δαπανών που συνδέονται με την παροχή
προγραμμάτων κατάρτισης, όπως μεταφορικά έξοδα, γεύματα, εκτυπώσεις, οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι το e-learning είναι οικονομικότερο από τις παραδοσιακές μορφές κατάρτισης),
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5.

μεγαλύτερη αποδοτικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης, λόγω της σωστής δομής του
εκπαιδευτικού υλικού, που καθορίζει τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων,

6.

η δυνατότητα να παρέχονται στους χρήστες τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα κατάρτισης όπως
απαιτείται από κάθε επιχείρηση,

7.

η δυνατότητα επανάληψης όλων των προγραμμάτων ή κάποιων τμημάτων τους,

8.

εξοικονόμηση χρόνου, εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη μετακίνησης σε άλλο χώρο για την κατάρτιση,

9.

διαχείριση του περιεχομένου της κατάρτισης με βάση το ατομικό χρονοδιάγραμμα,

10. αποτελεί απλός τρόπος για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων κατάρτισης και την
ικανοποίηση των αναγκών των συμμετεχόντων κλπ.
Τα ανωτέρω πλεονεκτήματα αποδεικνύουν ότι η οργάνωση προγραμμάτων e-learning είναι ένας αποτελεσματικός και αποδοτικός τρόπος βελτίωσης των προσόντων των εργαζομένων. Στις περιπτώσεις
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που απαιτούν πρόσωπο – με -πρόσωπο επαφή με άλλα άτομα (π.χ.
ικανότητες διοίκησης, δημιουργία ομάδων κλπ), ενδείκνυται άλλου τύπου κατάρτιση. Όμως, αυτά τα
μειονεκτήματα δεν μειώνουν το ρόλο του e-learning, οποίος αποδεικνύεται επίσης από το αυξανόμενο
ενδιαφέρον και το γεγονός ότι οι ευεργετούμενοι αμέσως διαπιστώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα.
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι υπολογισμού της απόδοσης της επένδυσης (ROI) της κατάρτισης στο internet,
που βοηθούν αλλά δεν είναι καλά σχεδιασμένοι για ΜΜΕ. Υπολογίζουν την απόδοση της on-line κατάρτισης ή και σε σχέση με παραδοσιακές μεθόδους. Δεν είχαμε την δυνατότητα να τις ελέγξουμε και κατά
συνέπεια δεν τις αναφέρουμε. Αλλά μπορούν να βρεθούν εύκολα με μηχανές αναζήτησης με τον όρο
‘ROI on training calculator’. Θα ήταν ωφέλιμο να υπάρχει ανάλογος υπολογισμός για τις ΜΜΕ. Θα βοηθούσε να πεισθούν και να παρακινηθούν οι ΜΜΕ να συμμετάσχουν στην on-line κατάρτιση.
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4.6

Θέματα κουλτούρας

Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στην πρακτική περίπτωση των Γερμανών καταρτιζομένων αναφορικά
με τα θέματα κουλτούρας και στην συνέχεια παρουσιάζονται μερικές γενικές σκέψεις και προτάσεις:
Οι Γερμανοί εκπαιδευόμενοι στην ‘Διαπραγμάτευση’ δήλωσαν ότι στην εργασιακή τους κουλτούρα η
κατανόηση του θέματος και των περιεχομένων απαιτεί τουλάχιστον ένα μικρό τμήμα πρόσωπο – με
– πρόσωπο κατάρτισης. Η κατανόηση της κουλτούρας περιλάμβανε και σωματικά στοιχεία (γλώσσα
σώματος). Έτσι, οι Γερμανοί εταίροι αποφάσισαν να αρχίσουν το μάθημα on-line για την μετάδοση των
θεωρητικών γνώσεων και να διοργανώσουν ένα εργαστήριο μισής μέρας πρόσωπο – με – πρόσωπο
μετά την λήξη του on-line προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες και εξάσκησαν τις γνώσεις τους με την βοήθεια ειδικού σε τέτοια προγράμματα που
παρείχε το εμπορικό επιμελητήριο.
Σχετικά με τα γλωσσικά ζητήματα, το αρχικό κείμενο μεταφράστηκε αρχικά στα Αγγλικά (για όλους
τους εταίρους) και στη συνέχεια στα Γερμανικά και δημιούργησε επιπλέον φόρτο εργασίας. Επιπλέον, υποθέτουμε (αν και δεν αποδείχθηκε) ότι η μετάφραση μέσω δύο γλωσσών προκαλεί γλωσσικά
ελλείμματα.
Μια άλλη πλευρά αφορά διαφορές κουλτούρας. Πολλές εκφράσεις έπρεπε να τροποποιηθούν για να
εξασφαλισθεί μια αποδεκτή εκφορά του λόγου και να διευκολυνθεί η κατανόηση των κειμένων από
τους καταρτιζόμενους. Η μετάφραση 1:1 δεν ήταν επαρκής. Για την ‘τοπικοποίηση’ και υλοποίηση
απαιτήθηκε προσοχή σε γλωσσικές προδιαγραφές, π.χ. μια έντονη και με έμφαση φρασεολογία στην
αρχική γλώσσα.
Άλλα προβλήματα συνδέονται με την εννοιολογική απόχρωση ή σημασία κάποιον όρων ή ορισμών.
Οι άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες μπορεί να συνδέουν διαφορετικά συναισθήματα και συνειρμούς με την ίδια λέξη, επειδή το υπόβαθρο της κουλτούρας μπορεί να προκαλέσει
ένα αρνητικό συνειρμό σε μια περίπτωση και ένα πιο θετικό σε μια άλλη.
Στην παγκοσμιοποιημένη γνώση και την κοινωνία της πληροφορίας, παραδοσιακά και γνωστά διακριτά χαρακτηριστικά όπως η εθνικότητα, η γλώσσα ή η κουλτούρα φαίνεται πως γίνονται λιγότερο
σημαντικά. Με την παγκόσμια κατανομή της γνώσης μέσω ψηφιακών δικτύων, ο χρόνος και ο χώρος
δεν είναι πλέον περιοριστικοί παράγοντες στην σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία.
Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες δικτύων είναι η βάση για την ανάπτυξη του e-learning και τη χρήση του σε
παγκόσμια κλίμακα. Και είναι αυτή η ελευθερία επικοινωνίας που καθιστά το e-learning πολύτιμο για τις
ΜΜΕ. Οι επιχειρήσεις μπορούν, σε μεγάλο βαθμό να αξιοποιήσουν την έλλειψη περιορισμών χρόνου και
χώρου. Υπάρχει όμως ένας σημαντικός παράγοντας που συχνά αγνοείται στον σχεδιασμό του e-learning.
H πραγματική μαθησιακή διαδικασία λαμβάνει χώρα πάντα σε ένα ορισμένο πλαίσιο, δηλαδή σε μια
χρονική στιγμή που ο καταρτιζόμενος έχει την ευκαιρία να καθίσει και να συγκεντρωθεί στην κατάρτιση.
Αυτό που έχει σημασία για αυτούς που σχεδιάζουν την κατάρτιση είναι να λάβουν υπόψη το πλαίσιο
αυτό από την αρχή της διαδικασίας υλοποίησης. Υπάρχει μια αξιοσημείωτη τάση υπερ-γενίκευσης από
το δικό τους υπόβαθρο κουλτούρας στην κατάσταση των εκπαιδευόμενων. Αλλά η μάθηση στην ουσία
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από επιδράσεις της κουλτούρας. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και τα νέα μέσα όπως οι υπηρεσίες υπερκειμένου (hypertext) του internet αποτελούν σήμερα
μέρος της κουλτούρας μας. Τα μέσα αναπτύσσονται από ανθρώπινες πρακτικές σε συγκεκριμένα πλαίσια κουλτούρας. Εξυπηρετούν στην επικοινωνία, την διατήρηση και διανομή της γνώσης και της πληροφόρησης μέσω περιορισμών χρόνου και χώρου. Η εκδήλωση των μέσων που χρησιμοποιούνται στην
πραγματικότητα διαμορφώνεται από αυτές τις πολιτισμικές απαιτήσεις και σκοπούς. Στην διαδικασία
απασχόλησης με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT), τα μέσα, από την άλλη πλευρά
επιδρούν στο πολιτισμικό περιβάλλον. Για παράδειγμα η πολιτισμική επίπτωση του ICT διακρίνεται
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στην κατανομή του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού και στα αντίστοιχα πρότυπα χρήσης. Κάποιος
μπορεί να αξιολογήσει το οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο ενός ατόμου από την χρήση του κινητού
τηλεφώνου, του laptop ή άλλων ψηφιακών συσκευών, επομένως είναι εύκολο να διακρίνει αν πρόκειται για επιχειρηματία ή φοιτητή από αυτά τα στοιχεία. Και η εκτεταμένη χρήση αυτών των τεχνολογιών
επικοινωνίας έχει μεταβάλλει την εικόνα της κοινωνίας μας.
Υπάρχει μια μόνιμη και αμοιβαία ανταλλαγή μεταξύ διαδικασιών των μέσων και της κουλτούρας. H
πληροφόρηση και η γνώση είναι οι βασικές πηγές για να μπορέσει το άτομο να προσανατολιστεί στο
περιβάλλον του. Σύμφωνα με τον Ολλανδό ανθρωπολόγο Geert Hofstede, η κουλτούρα αποτελείται
από “πρότυπα σκέψης, αίσθησης και δυνητικής δράσης” . Τα πρότυπα αυτά ανήκουν σε κάθε άτομο και
αποκτώνται κατά την διαδικασία κοινωνικοποίησης και την καθημερινή επαφή με το κοινωνικό περιβάλλον. Για την μάθηση αυτό σημαίνει ότι κάθε νέα πληροφορία που γίνεται αντιληπτή θα συγκριθεί
με υπάρχουσες πληροφορίες και θα ενσωματωθεί στο δίκτυο δεσμών και σχέσεων των υπαρχόντων
εμπειριών και δεδομένων στην δεξαμενή γνώσεων του καταρτιζόμενου. Σε αυτή την ασυναίσθητη διαδικασία νέες εντυπώσεις αξιολογούνται και ταξινομούνται σύμφωνα με τις ατομικές δομές συσχέτισης
του καταρτιζόμενου που διαμορφώνονται από το περιβάλλον της κουλτούρας που ζει. Επομένως, ενώ
υπάρχουν πολλές παγκόσμιες τάσεις διάδοσης πολυεθνικών προϊόντων στον κόσμο και διανομή περιεχομένων κουλτούρας μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ο πυρήνας της ζωής του
ατόμου εξακολουθεί να είναι μοναδικός σύμφωνα με τις χρονικές και τοπικές συνθήκες.
Το επακόλουθο της μάθησης είναι ότι για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να είναι σχετική με τα ενδιαφέροντα και την κατάσταση του εκπαιδευόμενου. Τα πρακτικά παραδείγματα και οι περιπτώσεις
συγκεκριμένης εφαρμογής των περιεχομένων πρέπει να έχουν νόημα στην κουλτούρα και την κατάσταση των συμμετεχόντων. Η άγνοια της κατάστασης αυτής μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις, έλλειψη
κατανόησης και σαν αποτέλεσμα σε μειωμένη αφοσίωση του καταρτιζόμενου και σε μια απογοητευτική εμπειρία μάθησης. Η αποδοχή του εκπαιδευτικού υλικού θα διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με
τις επικρατούσες απόψεις, στάσεις και τρόπους σκέψης.
Εφόσον το υλικό e-learning συνήθως αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από κείμενο, η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο όταν το υλικό χρησιμοποιείται σε διαφορετικές χώρες.
Αλλά το ζήτημα της μετάφρασης του υλικού είναι μόνο η αρχή πολλών προβλημάτων σε σχέση με την
κουλτούρα. Αν στο εκπαιδευτικό υλικό δίνονται αρκετά παραδείγματα που βασίζονται σε μια κουλτούρα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κοινά και σε άλλες κοινωνίες ή ακόμη και σε οργανωτικά πλαίσια πέρα
από αυτό στο οποίο εργάζεται κανείς. Διαφορετικές κουλτούρες δεν υπάρχουν μόνο σε διαφορετικά
κράτη αλλά και σε διαφορετικούς οργανισμούς – γεγονός που διαχέει το γενικό πρόβλημα που συζητάμε εδώ σε διάφορα επίπεδα.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα πολιτισμικών διαφορών που δεν τα σκέφτεται αμέσως κανείς κατά την
προσαρμογή του περιεχομένου σε διαφορετικά εθνικά ή πολιτισμικά όρια. Οι Bentley, Tinney and Chia
(2005) εντόπισαν οκτώ διαφορές για την κατανόηση ζητημάτων κουλτούρας στο e-learning:
•

Γλωσσικές διαφορές: Η γλώσσα και η κουλτούρα είναι συνδεδεμένες.

•

Διαφορές στην κουλτούρα της εκπαίδευσης: Κάθε κουλτούρα αξιολογεί διαφορετικά την
εκπαίδευση.

•

Διαφορετικές τεχνικές υποδομές: Δεν διαθέτει κάθε εκπαιδευόμενος στον κόσμο τεχνική υποδομή
όπως η ευρυζωνική σύνδεση.

•

Διαφορές τοπικής-παγκόσμιας διάστασης: Μερικές κουλτούρες δίνουν έμφαση στο τοπική
διάσταση, ενώ άλλες ενθαρρύνουν την παγκόσμια διάσταση.

	

http://www.linezine.com/7.2/articles/pdamca.htm

	

Bentley, Tinney and Chia (2005) cited after Wang & Reeves: The Meaning of Culture in Online Education: Implications for
Teaching, Learning, and Design, In: Edmundson, Andrea (2007), Ed.: Globalized E-Learning. Cultural Challenges, Idea Group,
p. 7
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•

Διαφορετικοί τρόποι μάθησης: Σε μερικές χώρες, τα προγράμματα κατάρτισης εστιάζουν στον
ανταγωνισμό, ενώ σε άλλες στην συνεργασία. Επίσης, μπορεί να υπάρχει διαφορετικός ρυθμός
μάθησης ή βαθμός καθοδήγησης.

•

Διαφορετικά μοντέλα συλλογιστικής: Άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες μπορεί να έχουν
διαφορετικό τρόπο σκέψης για την επίλυση προβλημάτων.

•

Διαφορές στον βαθμό συγκεκριμένου-αφηρημένου: Διαφορετικές κουλτούρες μπορεί να έχουν
διαφορετικές απαιτήσεις για συγκεκριμένες αντί για αφηρημένες, θεωρητικές πληροφορίες

•

Διαφορές στο κοινωνικό πλαίσιο: Η αλληλεπίδραση μεταξύ του κοινωνικού πλαισίου και της
κουλτούρας των εκπαιδευομένων, πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη.

Από αυτές τις βασικές διαφοροποιήσεις μπορούν να εξαχθούν μερικές κεντρικές ιδέες σχεδιασμού μαθημάτων. Αυτά τα στοιχεία κλειδιά είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τις ΜΜΕ και μπορούν να βοηθήσουν
στην ανάληψη μέτρων από τις ΜΜΕ προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τις διαφορές κουλτούρας. Κατά την προσαρμογή μαθημάτων e-learning για διαφορετικές
χώρες ή ακόμη και για διαφορετικούς οργανισμούς, πρέπει να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα :
•

Από που προέρχονται τα online μαθήματα;

•

Ποιος τα έχει σχεδιάσει;

•

Ποιοι είναι αυτοί που τα παρακολουθούν;

•

Ποιοι είναι οι εκπαιδευτές που τα διδάσκουν;

•

Ποια είναι η φύση του περιεχομένου και σε ποιο βαθμό το περιεχόμενο υπόκειται σε διαφορετικές
ερμηνείες;

•

Ποια είναι η φύση της παιδαγωγικής που χρησιμοποιήθηκε στον σχεδιασμό των μαθημάτων και σε
ποιο βαθμό ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές;

Τα ανωτέρω ζητήματα δείχνουν ότι η προσαρμογή των μαθημάτων e-learning δεν σημαίνει μόνο
‘τοπικοποίηση’ απλώς μεταφράζοντας λέξη προς λέξη από την μια γλώσσα στην άλλη. Αντίθετα, οι
πολιτισμικές διαφορές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αποφυγή παρανοήσεων και του κινδύνου
δυσαρέσκειας των εκπαιδευομένων. Αυτές οι πολιτισμικές διαφορές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα
συμπεριφορών, συναισθημάτων και γενικά τρόπου σκέψης στην καθημερινότητα.
Για παράδειγμα, αν βασίζεται ένα παράδειγμα σε σενάριο Χριστουγεννιάτικων διακοπών και πρόκειται
να υλοποιηθεί το πρόγραμμα στην Ινδία, πρέπει να ξέρει κανείς ότι αν και τα Χριστούγεννα γιορτάζονται
στην Ινδία, οι παραδοσιακοί τρόποι μπορεί να είναι τελείως διαφορετικοί από τον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε εμείς τα Χριστούγεννα. Άλλο παράδειγμα αφορά στις διαφορές αντίληψης προτύπων σχεδίων. Αν χρησιμοποιηθεί κόκκινο στην πλατφόρμα e-learning για να τονισθούν τα σημαντικά
στοιχεία πρέπει να γνωρίζει κανείς ότι το κόκκινο κείμενο ερμηνεύεται ως προειδοποίηση στην κινέζικη
κουλτούρα.
Οι άνθρωποι μπορούν να είναι μέλη διαφορετικών ειδών κουλτούρας ταυτοχρόνως. Αυτό συνεπάγεται υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας για τις πολιτισμικές εφαρμογές. Αν η ομάδα-στόχος είναι μια μικρή
επιχείρηση από την Ισπανία και πρέπει να προσαρμοσθεί ένα μάθημα που αρχικά αναπτύχθηκε στην
Αγγλία, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι γενικές πολιτισμικές διαφορές μεταξύ Αγγλίας και Ισπανίας, αλλά
και να διερευνηθεί αν υπάρχουν περαιτέρω ειδικά χαρακτηριστικά του οργανισμού – στόχου που πρέπει να γίνουν σεβαστά στο εκπαιδευτικό υλικό. Μια σημαντική πλευρά είναι η χρήση προϋποθέσεων
και στερεοτύπων που πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί.
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Ακολουθούν μερικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την διαδικασία προσαρμογής προγραμμάτων e-learning από μια κουλτούρα σε άλλη:
•

Γνώριζε ότι κάποια πράγματα που θεωρείς φυσιολογικά δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο για την
ομάδα-στόχο και αντίστροφα.

•

Χρησιμοποίησε πολύ απλή γλώσσα και απόφυγε τους ιδιωματισμούς και τις διπλές έννοιες ή την
ασάφεια. Σε μερικές γλώσσες οι φράσεις πρέπει να είναι συντομότερες σε σχέση με άλλες.

•

Αν επικοινωνείς σε τρίτη γλώσσα όπως τα Αγγλικά που δεν είναι η μητρική σου ούτε της ομάδαςστόχου, λάβε υπόψη ότι ο κίνδυνος παρανοήσεων πολλαπλασιάζεται.

•

Προσπάθησε να ενεργοποιήσεις και να βελτιώσεις τις γνώσεις σου για την κουλτούρα της ομάδαςστόχου, π.χ. εθνικά, τοπικά, οργανωτικά ζητήματα.

•

Φαντάσου το περιβάλλον της ομάδας-στόχου. Ποιες είναι οι κλιματικές συνθήκες στην περιοχή;
Ποια τεχνικά και γλωσσικά ζητήματα επικοινωνίας πρέπει να λάβεις υπόψη;

•

Απόφυγε την χρήση στερεοτυπικών μεταφορών και άλλων γλωσσικών στοιχείων στο υλικό e-learning που θα μπορούσαν να προσβάλλουν την ομάδα-στόχο.

•

Ελαχιστοποίησε τις τεχνικές απαιτήσεις για την χρήση του μαθήματος e-learning αν δεν γνωρίζεις
ακριβώς αν οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνολογία.

•

Συμπεριέλαβε μηχανισμούς επικοινωνίας στην πλατφόρμα e-learning για την συλλογή απόψεων
από τους συμμετέχοντες και για να μπορείς αντιδράσεις σε πιθανές παρερμηνείες κλπ.

•

Λάβε υπόψη αν η κουλτούρα της ομάδας-στόχου διαμορφώνεται από ατομικιστικά
χαρακτηριστικά ή όχι. Με βάση αυτή την πληροφορία πρέπει να σχεδιάσεις το βαθμό καθοδήγησης
των εκπαιδευόμενων στο υλικό.

•

Μερικοί όροι δεν μεταφράζονται επαρκώς από την μία γλώσσα στην άλλη. Προσπάθησε να
αποφύγεις αυτούς τους όρους ή να δώσεις περιγραφές.
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση)
δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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