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Εισαγωγή
Ο στόχος του προγράμματος ECO-SME+ είναι η ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου

μαθήματος

e-learning

για

τις

Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις σχετικά με το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και
Ελέγχου (EMAS).
Η

παρούσα

μελέτη

αποτελεί

τη

βάση

για

την

ανάπτυξη

των

εκπαιδευτικών υλικών και αποτελείται από την ανάλυση της τρέχουσας
κατάστασης της εξ’ αποστάσεως μάθησης (e-learning) σε κάθε χώρα
που συμμετέχει στο πρόγραμμα:
•

Αυστρία

•

Ελλάδα

•

Ισπανία

•

Πορτογαλία

•

Σλοβακία

•

Φινλανδία

Για τη συγγραφή της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν πληθώρα πηγών:
1. Η μεταφορά γνώσης από το πρόγραμμα SAVIGMA προς το ECOSME+.
2. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες των εταίρων, που συλλέχθηκαν μέσω
έρευνας με καθολική συμμετοχή.
3. Άλλες μελέτες, προγράμματα και έρευνες που έχουν αναπτυχθεί
από Ευρωπαϊκά Ιδρύματα σχετικά με την εξ’ αποστάσεως μάθηση
στην Ευρώπη.

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci:
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
Σελίδα 1
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Στόχοι
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παροχή πληροφόρησης σχετικά
με

τα

χαρακτηριστικά

του

εξ’

αποστάσεως

μαθήματος

που

θα

αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ECO-SME+, λαμβάνοντας
υπόψη:
-

Τις

ανάγκες

των

μικρομεσαίων

επιχειρήσεων,

που

αποτελούν την ομάδα στόχο του μαθήματος.
-

Την τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης της εξ’ αποστάσεως
μάθησης σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα,
όπως την περιγράφει ο αντίστοιχος εταίρος.

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci:
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
Σελίδα 2
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗ
Προκειμένου να δημιουργηθεί μία ενιαία μεθοδολογία, αναπτύχθηκε
ένα ερωτηματολόγιο, που αποσκοπούσε στη διερεύνηση της τρέχουσας
κατάστασης της εξ’ αποστάσεως μάθησης στις διάφορες χώρες και τον
εντοπισμό των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε μία
από αυτές
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από κάθε εταίρο του προγράμματος
και ο οργανισμός AEC ήταν υπεύθυνος για τη συλλογή και την ανάλυση
των πληροφοριών. Τα αποτελέσματα ανά χώρα είναι τα παρακάτω:
1 - Ποσοστό εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχέση με τη
συνολικά προσφερόμενη εκπαίδευση
Αυστρία: Το 14,2% των ατόμων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες
άτυπης μάθησης το 2003 χρησιμοποίησαν την εξ’ αποστάσεως μάθηση
είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω υπολογιστή (χωρίς διαδίκτυο)
Ελλάδα: ‘Όχι περισσότερο από 5-8%.
Ισπανία: Περίπου 10%.
Πορτογαλία:

10%

στις

ΜΜΕ;

60%

στις

μεγάλες

επιχειρήσεις

(Τράπεζες/ Τηλεπικοινωνίες).
Σλοβακία: Ασήμαντο ποσοστό, κοντά στο 0. Για την ακρίβεια, μόνο
3.9% των ενήλικων μαθητών συμμετείχαν σε προγράμματα μάθησης
και εκπαίδευσης το 2007. Η μάθηση εξ’ αποστάσεως (εκτός από το
ανοιχτό πανεπιστήμιο) παρέχεται κυρίως από μη τυπικούς οργανισμούς.
Φινλανδία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
2 - Σε ποια θέματα εστιάζει η παρεχόμενη εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση;
Αυστρία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Πρόγραμμα Leonardo da Vinci:
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
Σελίδα 3
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Ελλάδα: Σημαντικό ποσοστό των προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως
μάθησης

αναφέρονται

πολυμέσων.

σε

Ακολουθούν

θέματα
με

πληροφορικής

μικρότερα

και

ποσοστά

εφαρμογών

μαθήματα

σε

διοικητικά θέματα (π.χ. μάρκετινγκ, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών).
Ισπανία: Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία, Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού, Διοίκηση Περιβάλλοντος, Διαχείριση αποβλήτων, Διοίκηση
Ποιότητας και Διαχείριση Ικανοτήτων.
Πορτογαλία: Γνωστικά θέματα; Θέματα συμπεριφοράς.
Σλοβακία: Διοίκηση, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Μάρκετινγκ.
Φινλανδία:

Συνολικά

υπάρχει

πληθώρα

προγραμμάτων

εξ’

αποστάσεως μάθησης και σχεδόν για όλα τα θέματα. Τα περισσότερα
όμως εστιάζουν στα οικονομικά, τη διοίκηση και την πληροφορική.
3 - Ποσοστό των περιβαλλοντικών θεμάτων προς το σύνολο των
εκπαιδευτικών θεμάτων.
Αυστρία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Ελλάδα: Το ποσοστό των περιβαλλοντικών θεμάτων προς το σύνολο
των θεμάτων παραμένει μικρό και δεν ξεπερνά το 10%. Το ποσοστό
αυτό είναι ακόμα μικρότερο (περίπου 5-8%) όταν αναφερόμαστε στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ισπανία: Περίπου το 10% της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που
παρέχεται στη CEOE – CEPYME C. Real σχετίζεται με περιβαλλοντικά
θέματα.
Πορτογαλία: Περίπου 5%.
Σλοβακία: Ασήμαντο ποσοστό, μεμονωμένες δραστηριότητες που
οργανώνονται από μη τυπικούς οργανισμούς.
Φινλανδία: Πολύ μικρό ποσοστό.
4 – Ποια είδη οργανισμών παρέχουν μαθήματα εξ’ αποστάσεως;
Αυστρία: Συμβουλευτικές εταιρείες.
Πρόγραμμα Leonardo da Vinci:
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
Σελίδα 4
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Ελλάδα: Πανεπιστήμια και εταιρείες.
Ισπανία: Εταιρείες που ειδικεύονται στην εκπαίδευση και κοινωνικές
οργανώσεις (σωματεία, ενώσεις).
Πορτογαλία: Οργανισμοί με εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση και/ ή
στην πληροφορική καθώς και μερικά πανεπιστήμια.
Σλοβακία: Πανεπιστήμια, μη κυβερνητικοί οργανισμοί.
Φινλανδία:

Πανεπιστήμια,

δημόσιες

υπηρεσίες

και

οργανισμοί,

σύμβουλοι και ιδιωτικές εταιρείες.
5 – Ποιες πλατφόρμες χρησιμοποιούνται στα προσφερόμενα εξ’
αποστάσεως μαθήματα;
(Τυπικές πλατφόρμες ή ειδικά σχεδιασμένες)
Αυστρία: Και οι δύο.
Ελλάδα: Οι περισσότερες εταιρείες που παρέχουν εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση

πουλούν

περιεχόμενο),

που

ολοκληρωμένα

αναπτύσσονται

πακέτα

από

(πλατφόρμα

μεγάλες

εταιρείες

και
του

εξωτερικού.
Ισπανία: Εξαρτάται από την εταιρεία.
Πορτογαλία: Εμπορικές πλατφόρμες (π.χ.: IBM LMS/ SUN/) Δωρεάν
Πλατφόρμες Μάθησης (π.χ.: Moodle).
Σλοβακία:

Μεταβλητός

υπολογιστεί

λόγω

παράγοντας

του

μικρού

που

δεν

αριθμού

είναι

δυνατό

εταιρειών

να
που

δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.
Φινλανδία: Τυπικές.
6

-

Πόσες

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις

συμμετέχουν

σε

εξ’

αποστάσεως εκπαιδεύσεις;
Αυστρία:
εκπαίδευση

Το

4,7%
και

αυτών

που

προέρχονται

συμμετέχουν

από

σε

συνεχιζόμενη

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις

πραγματοποιούν «αυτόνομη μάθηση».
Πρόγραμμα Leonardo da Vinci:
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
Σελίδα 5
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Ελλάδα: Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό αλλά
υπολογίζεται ότι είναι πολύ μικρότερο του 5% (ίσως μικρότερο και του
3%).
Ισπανία: Περίπου 250 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Ciudad Real
συμμετέχουν σε προγράμματα της CEOE.
Πορτογαλία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Σλοβακία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Φινλανδία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

7

-

Πόσες

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις

συμμετέχουν

σε

εξ’

αποστάσεως εκπαίδευση σχετική με περιβαλλοντικά θέματα;
Αυστρία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Ισπανία: Περίπου 70 εταιρείες κάθε χρόνο.
Ελλάδα: Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, το εκτιμώμενο ποσοστό είναι
μικρότερο του 3%.
Πορτογαλία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Σλοβακία: Το ποσοστό διαρκώς μεγαλώνει, κυρίως με τη συμμετοχή
εταιρειών που θέλουν να πιστοποιηθούν με ISO 9001.
Φινλανδία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
8 – Πόσο διαρκούν τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα?
Αυστρία: Μπορεί να κυμαίνεται από ένα μικρό πακέτο, σύντομης
χρονικής διάρκειας, που εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα σε άλλα
μεγαλύτερα, που διαρκούν πολλούς μήνες.
Ελλάδα: Τα περισσότερα προγράμματα είναι σύντομα σεμινάρια που δε
διαρκούν

περισσότερες

από

2

εβδομάδες.

Από

την

άλλη,

τα

πανεπιστήμια παρέχουν προγράμματα που διαρκούν ολόκληρο το
εκπαιδευτικό

εξάμηνο

ή

το

ακαδημαϊκό

έτος

(9-10

μήνες)

και

συνδυάζουν την εξ’ αποστάσεως μάθηση με την τυπική.
Πρόγραμμα Leonardo da Vinci:
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
Σελίδα 6
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Ισπανία: Εξαρτάται από το θέμα του μαθήματος. Για παράδειγμα,
μαθήματα για Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία διαρκούν 600 ώρες
και πιο εξειδικευμένα μαθήματα, όπως Βιομηχανικά απόβλητα διαρκούν
50 ώρες.
Πορτογαλία: Περίπου 2 ώρες.
Σλοβακία: Κυμαίνεται, οι εταιρείες προτιμούν 1 εβδομάδα.
Φινλανδία: Από λίγες μέρες μέχρι ολόκληρα εξάμηνα.
9 – Πόσοι μαθητές χρησιμοποιούν την εξ’ αποστάσεως μάθηση;
Αυστρία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Ελλάδα: Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των μαθητών.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο αριθμός των φοιτητών πανεπιστημίου, που
παρακολουθούν μαθήματα εξ’ αποστάσεως είναι μεγαλύτερος από τον
αντίστοιχο

αριθμό

εργοδοτών

και

εργαζομένων

σε

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις.
Ισπανία: Στα μαθήματα της CEOE είναι εγγεγραμμένοι περίπου 375
μαθητές.
Πορτογαλία: Παρατηρείται εθνική επένδυση προς αυτήν τη μέθοδο
μάθησης με βασικό πλεονέκτημα τη μείωση του κόστους (όταν
χρησιμοποιείται στα σχολεία ώστε τα μαθήματα να είναι διαθέσιμα και
ως συμπλήρωμα της παραδοσιακής εκπαίδευσης). Επομένως υπάρχει
και αύξηση των μαθητών που τη χρησιμοποιούν.
Σλοβακία: Δεν υπάρχει ακριβής εικόνα αλλά ένα στοιχείο η εξ
αποστάσεως μάθηση χρησιμοποιείται κυρίως ως συμπλήρωμα των
παραδοσιακών εκπαιδευτικών μεθόδων.
Φινλανδία: Δεν διατίθενται επίσημα στοιχεία. Προς το παρόν οι
παραδοσιακές μέθοδοι μάθησης είναι πιο δημοφιλείς αλλά υπάρχει μια
γενική τάση προς τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως μάθησης.
10 – Πόσοι μαθητές τελειώνουν ένα εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα;

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci:
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
Σελίδα 7
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Αυστρία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Ελλάδα: Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των μαθητών.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο αριθμός των φοιτητών πανεπιστημίου, που
παρακολουθούν μαθήματα εξ’ αποστάσεως είναι μεγαλύτερος από τον
αντίστοιχο

αριθμό

εργοδοτών

και

εργαζομένων

σε

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις.
Ισπανία: Εξαρτάται από το θέμα της εκπαίδευσης. Σε μαθήματα
σχετικά με την πληροφορική, όπως η ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου,
το ποσοστό είναι περίπου 50%. Σε άλλα μαθήματα το ποσοστό
ανεβαίνει στο 95%.
Πορτογαλία: Τα ποσοστά των μαθητών που δεν ολοκληρώνουν τα
μαθήματα

είναι

χαμηλά

στις

περιπτώσεις

που

τα

μαθήματα

ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
Σλοβακία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Φινλανδία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
11 – Ποιο είναι το επίπεδο ικανοποίησης από τα προγράμματα
εξ’ αποστάσεως μάθησης;
Αυστρία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Ελλάδα: Η επιτυχία εξαρτάται τόσο από τον τρόπο παράδοσης όσο και
από το περιεχόμενο. Για το λόγο αυτό, ως πετυχημένη e-Learning
διαδικασία μετράται αυτή που είναι ενδιαφέρουσα, διαδραστική και με
ενημερωμένο περιεχόμενο.
Ισπανία: Το επίπεδο ικανοποίησης είναι πολύ υψηλό.
Πορτογαλία: Η ικανοποίηση είναι πολύ υψηλή όταν τα μαθήματα
ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και οι
μαθητές είναι σε θέση να εφαρμόσουν ότι έμαθαν σε σύντομο χρονικό
διάστημα.
Σλοβακία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Φινλανδία: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci:
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
Σελίδα 8

μεθοδολογία e-Learning

12

-

Ποιες

εκπαιδευτικές

μεθοδολογίες

χρησιμοποιούνται

(δάσκαλος-μαθητής, αυτομάθηση, μεικτή);
Αυστρία: Το πιο αποδοτικό σύστημα είναι ο συνδυασμός παραδοσιακής
και εξ’ αποστάσεως μάθησης.
Ελλάδα: Συνήθως μεικτή.
Ισπανία: Όλα τα μαθήματα της CEOE είναι αυτομάθησης με επίβλεψη
από εκπαιδευτή.
Πορτογαλία: Η εκπαίδευση είναι ασύγχρονη, χωρίς την ύπαρξη ενός
συστήματος καθοδήγησης.
Σλοβακία:

Κυρίως

αυτομάθηση

με

επίβλεψη

από

εκπαιδευτή

συνδυασμένη με συναντήσεις πρόσωπο-με-πρόσωπο.
Φινλανδία: Κυρίως αυτομάθηση, μερικώς επιβλεπόμενη.
13 - Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης;
Αυστρία:

Χρόνος,

τοποθεσία,

κόστος

(αρχικά

υψηλό

όταν

αναπτύσσεται η πλατφόρμα αλλά μετά μικρό αφού απαιτεί μικρό αριθμό
εργαζομένων).
Ελλάδα:
•

Άρση των φυσικών εμποδίων, όπως γεωγραφικά, για τη διασπορά
και διάδοση της γνώσης (πολύ σημαντικό για τα ελληνικά νησιά).

•

Προοπτικές για μια ενοποιημένη προσέγγιση στην εκπαιδευτική
λειτουργία της χώρας, παρέχοντας σε όλους ίσες ευκαιρίες, σε
όρους

χρόνου

και

απόστασης,

κατά

την

επιλογή

του

εκπαιδευτικού θέματος και χρόνου.
•

Συνεχής εκπαίδευση και μάθηση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων
των εκπαιδευτών.

•

Επιτάχυνση της διαδικασίας μεταφοράς της γνώσης από τους
εκπαιδευτές στους μαθητές.
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•

Άμεση σύνδεση ατόμων και ομάδων με εξωτερικές πηγές γνώσης
(διαδικτυακές βιβλιοθήκες, μουσεία κλπ) και αυξημένες ευκαιρίες
για συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, που
είναι γεωγραφικά διασπαρμένοι.

•

Δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για τη προσομοίωση των
λειτουργιών μιας παραδοσιακής τάξης (παράδοση μαθημάτων,
επίλυση ασκήσεων, διόρθωση ασκήσεων, ερωτήσεις κλπ).

•

Εξοικονόμηση χρόνου και εκπαιδευτικού προσωπικού.

•

Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων με ταυτόχρονη μείωση
των λειτουργικών αναγκών.

•

Ευελιξία σε χρόνο, χώρο και ρυθμό μάθησης.

•

Επαλήθευση από τον μαθητή του ρυθμού προόδου κατά την
διαδικασία μάθησης.

•

Οικονομικά

οφέλη

για

όλους

όσους

εμπλέκονται,

με

την

προοπτική ελαχιστοποίησης του κόστους.
Ισπανία: Το βασικό πλεονέκτημα είναι η ευελιξία για τον μαθητή. Η
συνεχής

βελτίωση

των

πλατφόρμων

επιτρέπει

στο

μαθητή

να

συμμετέχει ενεργά μέσω συζητήσεων, φόρουμ κλπ. Αυτό το γεγονός
διευκολύνει τη συμμετοχή των μαθητών, καταργώντας το εμπόδιο της
αναμονής μέχρι το τέλος του μαθήματος για να περάσουν τις εξετάσεις.
Πορτογαλία:
•

Μείωση κόστους.

•

Αύξηση των ευκαιριών εκπαίδευσης.

•

Μείωση των μετακινήσεων.

•

Αύξηση των πιθανοτήτων εξατομίκευσης.

Σλοβακία: Ευελιξία, διαχείριση χρόνου, δυνατότητα εργασίας και
μάθησης την ίδια ώρα.
Φινλανδία: Ευκολία στην παρακολούθηση, ανεξαρτήτως τόπου και
χρόνου.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Στο παρόν τμήμα παραθέτουμε ορισμένα συμπεράσματα από την
έρευνα της τρέχουσας κατάστασης της εξ’ αποστάσεως μάθησης στην
Ευρώπη, όπως αυτή αποτυπώνεται σε διάφορες έρευνες και μελέτες
από Ευρωπαϊκά Ιδρύματα.
Θέμα 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Η ανάπτυξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης επισημαίνεται σε όλες τις
μελέτες

που

αναλύθηκαν.

Το

ποσοστό

αυτού

του

είδους

της

εκπαίδευσης, τόσο στις χώρες των εταίρων όσο και στην υπόλοιπη
Ευρώπη είναι μικρότερο του 10% άρα έχει ακόμα μεγάλα περιθώρια
ανάπτυξης.
Θέμα 2. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Γενικά θέματα, όπως οι γνώσεις υπολογιστή και οι γλώσσες βρίσκονται
στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των μαθητών για αυτού του
είδους

τη

μάθηση.

καταλαμβάνουν

Επίσης,

εξειδικευμένα

σημαντικό
θέματα,

μερίδιο

όπως

τα

της

αγοράς

οικονομικά

και

μάρκετινγκ. Θέματα που παρουσιάζουν συνεχή αύξηση είναι τα
μαθήματα που αναπτύσσονται κατά παραγγελία.
Τα περιβαλλοντικά θέματα δεν είναι διαδεδομένα και άρα αποτελούν μια
στρατηγική καινοτομία στην αγορά της εξ’ αποστάσεως μάθησης.
Θέμα 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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Η γενική τάση είναι να μειώνεται η διάρκεια των εξ’ αποστάσεως
μαθημάτων, καθότι ο διαθέσιμος χρόνος των εργαζομένων δε μπορεί να
προβλεφθεί και συνήθως προέρχεται από τον ελεύθερο χρόνο τους.
Θέμα 4. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι

περισσότεροι

οργανισμοί

που

πραγματοποιούν

τέτοιου

είδους

εκπαίδευση είναι μεγάλες εταιρείες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
αποτελούν μια νέα αγορά που μπορεί να παρουσιάσει μεγάλα ποσοστά
συμμετοχής και αποτελούν πολύ καλές ευκαιρείς για τέτοιου είδους
μαθήματα.
Θέμα 5. ΕΙΔΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
Η χρήση εμπορικών πλατφόρμων είναι γενικά αποδεκτή και δε
συνηθίζεται η ανάπτυξη πλατφόρμων για κάθε έργο ή οργανισμό.
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ΠΗΓΕΣ
Αυστρία:
www.statistik.at
Ελλάδα:
“Go Online” Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και
Χειροτεχνίας http://www.go-online.gr/goonline/index.html
Περιοδικό Plant Management (διαδικτυακή έκδοση) http://www.plantmanagement.gr/online
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
http://www.statistics.gr/
http://www.statistics.gr/Athena2001/Athena2001.ASP?wcu=$lng=1
Υπουργείο Ανάπτυξης http://www.ypan.gr/index_c_cms.htm
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_LANG_ID=2
Ισπανία: τα στοιχεία από την Ισπανία βασίζονται στην εμπειρία του
συντονιστή του προγράμματος, CEOE-CEPYME Ciudad Real.
Πορτογαλία:
Διαδίκτυο
Συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς οργανισμούς
Σλοβακία:
Υπουργείο Εκπαίδευσης της Σλοβακικής Δημοκρατίας.
Στατιστική Υπηρεσία της Σλοβακικής Δημοκρατίας.
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Σλοβακίας.
Eurostat.
LdV Σλοβακία.
E-code.
Φινλανδία:
Προγράμματα μαθημάτων Εκπαιδευτικών οργανισμών (διαδίκτυο).

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci:
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
Σελίδα 13

μεθοδολογία e-Learning

Παράρτημα
Πρότυπο έρευνας

1 – Ποσοστό εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης σε σχέση με τη
συνολικά

προσφερόμενη

εκπαίδευση.
2 – Σε ποια θέματα εστιάζει η
παρεχόμενη εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση;
3

–

Ποσοστό

περιβαλλοντικών
προς

το

των
θεμάτων

σύνολο

των

εκπαιδευτικών θεμάτων.
4 – Ποια είδη οργανισμών
παρέχουν μαθήματα εξ’
αποστάσεως;
5

–

Ποιες

πλατφόρμες

χρησιμοποιούνται

στα

προσφερόμενα

εξ’

αποστάσεως μαθήματα;
(Τυπικές πλατφόρμες ή ειδικά
σχεδιασμένες)
6 – Πόσες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις συμμετέχουν σε
εξ’ αποστάσεως εκπαιδεύσεις?
7 – Πόσες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις συμμετέχουν σε
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
σχετική με περιβαλλοντικά
θέματα;
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8 – Πόσο διαρκούν τα εξ’
αποστάσεως μαθήματα;
9 – Πόσοι μαθητές
χρησιμοποιούν την εξ’
αποστάσεως μάθηση;
10 – Πόσοι μαθητές
τελειώνουν ένα εξ’
αποστάσεως πρόγραμμα;
11 – Ποιο είναι το επίπεδο
ικανοποίησης

από

τα

προγράμματα εξ’ αποστάσεως
μάθησης;
12 – Ποιες εκπαιδευτικές
μεθοδολογίες
χρησιμοποιούνται (δάσκαλοςμαθητής, αυτομάθηση,
μεικτή);
13 – Ποια είναι τα βασικά
πλεονεκτήματα της εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης;
Πηγή(ές) :
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