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Εγχειρίδιο – Μέρος 1

Management systems for effective online learning
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Γιατί ηλεκτρονικά;
Γιατί ηλεκτρονική εκπαίδευση(e‐learning);
Αυτός ο οδηγός σκοπεύει να σε βοηθήσει να απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις:

•
•
•
•
•

Γιατί τα συνδικάτα αναπτύσσουν ηλεκτρονική εκπαίδευση;
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα;
Ποιες είναι οι βασικές επιλογές;
Τι πρότυπα και συστάσεις χρειάζεται να ακολουθηθούν;
Πώς να ξεκινήσω;

Συνδικαλιστικές οργανώσεις και ηλεκτρονική εκπαίδευση (e‐learning)
Η ηλεκτρονική εκπαίδευση εξαπλώνεται ταχύτατα και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εμπλέκονται όλο και
περισσότερο. Υπάρχει πολλοί λόγοι γι’αυτό:

•
•
•
•
•
•

το e‐learning επεκτείνεται στα σχολεία, τα κολλέγια και τα πανεπιστήμια και όλο και περισσότεροι άνθρωποι
περιμένουν να χρησιμοποιήσουν την δύναμη του διαδικτύου για να μάθουν
η πρόσβαση στο ιντερνέτ γίνεται πιο γρήγορη και η ευρυζωνική σύνδεση είναι πλέον κοινή και προσιτή
οικονομικά
περισσότερες συσκευές κοινής χρήσης, όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι ταμπλέτες και τα λάπτοπ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό στο διαδίκτυο
τα συνδικάτα επεκτείνουν την χρήση των ιστοσελίδων τους για να προσφέρουν υπηρεσίες στα μέλη τους
κάποιοι συνδικαλιστές δυσκολεύονται να μπουν σε ια σειρά μαθημάτων με τον παραδοσιακό τρόπο.
Παραδείγματα περιλαμβάνουν άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές που δουλεύουν σε βάρδιες, ή θέλουν
να μελετήσουν ένα ειδικό μάθημα
η ηλεκτρονική εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει εξαιρετική ευελιξία στους μαθητευόμενους καθώς και
στους καθηγητές και διαχειριστές των μαθημάτων

Αυτοί είναι ισχυροί λόγοι για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να διερευνήσουν την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Αλλά
ποια είναι τα πλεονεκτήματα ‐ και υπάρχουν μειονεκτήματα;

Πλεονεκτήματα – και μειονεκτήματα;
Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι πιθανό να συνδέονται με την εξοικονόμηση κόστους για την
οργάνωση. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την ευελιξία, την επιλογή, και την
αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Κάποια από αυτά έχουν ήδη αναφερθεί.
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Μπορούμε να δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την άποψη πολλών εμπλεκομένων –
μαθητευομένων, καθηγητών, διαχειριστών, και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ως συνόλου.

Πλεονεκτήματα για τους μαθητευόμενους
•
•
•
•
•

ευελιξία – να επιλέγεις πότε και πού να μελετήσεις, χρησιμοποιώντας τον προτιμώμενο εξοπλισμό
ανεξαρτησία – ανάπτυξη μιας ερευνητικής προσέγγισης και χρήση του διαδικτύου για έρευνα
νέες δεξιότητες – το να γίνεις ηλεκτρονικός μαθητής και να βελτιώσεις τις δεξιότητες στις ΤΠΕ
επιλογή – το να κερδίζεις πρόσβαση σε μια ένα ευρύτερο φάσμα μαθημάτων, μαθησιακού υλικού, και
μεθόδων μελέτης
ευκαιρία – να συμμετέχεις σε μια κοινότητα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

Πλεονεκτήματα για τους καθηγητές
•
•
•
•

ευελιξία στο πότε και πώς να στηρίξουν τους μαθητευόμενους
ικανότητα να εργάζονται από οπουδήποτε και όχι σε μια σταθερή τοποθεσία
ευκαιρία να αποκτήσουν νέες πολύτιμες δεξιότητες ηλεκτρονικής διδασκαλίας που είναι επίσης χρήσιμες
στην τάξη
νέοι ρόλοι για να επικοινωνήσουν με τους μαθητευόμενους – email, φόρουμ κλπ

Πλεονεκτήματα για τους διαχειριστές
•
•
•
•

μαθήματα μη περιορισμένα λόγω διαθεσιμότητας χώρου ή τοπικών καθηγητών
ευκαιρία να απλοποιήσουν την διαχείριση μέσω ηλεκτρονικής πρόσληψης, μαθησιακού υλικού και
παρακολούθησης
λιγότερες ακυρώσεις μαθημάτων
γρήγορη επικοινωνία με συμμετέχοντες μέσω email και μηνυμάτων

Πλεονεκτήματα για τη οργάνωση
•
•
•
•

Ισχυρότερη συνδικαλιστική οργάνωση με την εκπαιδεύοντας ένα μεγαλύτερο εύρος από μέλη και
εκπροσώπους
Εκσυγχρονισμός των συστημάτων της οργάνωσης
Βελτίωση της φήμης καθώς η οργάνωση αλλάζει με τον καιρό
Κίνητρο για να συμμετοχή στην ένωση και αύξηση των συμμετοχών ως μέλη

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE)

PAGE 3 OF 35

1

Management systems for effective online learning

Μειονεκτήματα
Τώρα βλέπουμε τα πιθανά μειονεκτήματα για τις ίδιες ομάδες ατόμων

Μειονεκτήματα για τους μαθητευόμενους
•
•
•
•

Ίσως πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ΤΠΕ για να εργαστούν πάνω στο μάθημα
Ίσως έχουν εξοπλισμό και ευρυζωνική ταχύτητα που είναι αργή
Ίσως προτιμούν άμεση επαφή
Ίσως έχουν δυσκολίες να οργανωθούν και να συγκεντρωθούν μόνοι τους

Μειονεκτήματα για τους καθηγητές
•
•
•
•

Θα χρειαστεί να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ηλεκτρονική διδασκαλίας
Πρέπει να διαχειρίζονται τον χρόνο τους με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι στην συμβατική διδασκαλία
Μπορεί να έρχονται αντιμέτωποι με περισσότερα ατομικές αιτήσεις στήριξης
Μπορεί να έχουν δυσκολία στο να συνδυάζουν μαθήματα ηλεκτρονικά και ιδιαίτερα. Ζητούνται
διαφορετικές δεξιότητες και είναι εύκολο να κολλήσεις σε κάποια απ’αυτές.

Μειονεκτήματα για τους διαχειριστές
•
•
•

Θα πρέπει να ρυθμίσουν νέα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων
Πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα διαδικτυακά συστήματα είναι αξιόπιστα, ασφαλή και ότι υποστηρίζονται
σωστά
Πρέπει να αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ των μαθητευόμενων και των καθηγητών

Μειονεκτήματα για την οργάνωση
•
•
•

Πρέπει να αναπτυχθεί νέα προσέγγιση για την εκπαίδευση και να δοθούν πόροι γι’ αυτήν
Χρειάζεται να αναπτυχθεί μια συναφής, μεσοπρόθεσμη στρατηγική
Η άμεση επαφή είναι πολύ σημαντική για να χτιστεί μια γερή οργάνωση

Βασικές επιλογές
Μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει για την διαδικτυακή (online learning)και την ηλεκτρονική εκπαίδευση (e‐learning). Αλλά
ποιες είναι οι βασικές επιλογές; Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι της διαδικτυακής και της ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης; Αυτή είναι μια περίπλοκη ερώτηση την οποία θα προσπαθήσουμε ε να απαντήσουμε όσο απλά
μπορούμε δείχνοντας μια σειρά από επιλογές.
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Επιλογή 1: Εξ ολοκλήρου διαδικτυακή ή μικτή;
Τα μαθήματα σας μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου διαδικτυακά ή μπορεί να είναι μικτά ή συμπληρωματικά σε
συμβατικά μαθήματα.

Ένα μικτό μάθημα θα περιλαμβάνει στοιχεία ιδιαίτερων μαθημάτων, όπως μαθήματα διάρκειας λίγων ωρών έως και
λίγων ημερών, μαζί με στοιχεία διαδικτυακών μαθημάτων , όπως τα φόρουμ και οι έρευνες.

Η μικτή μάθηση γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και κολλέγια καθώς αποζητούν την
βελτίωση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας της μάθησης.

Η μικτή μάθηση έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της – ότι χάνεται στην άνεση κερδίζεται στην
αποτελεσματικότητα – η προσεκτική εξέταση είναι απαραίτητη.
Επιλογή 2: Ατομικό ή ομαδικό;
Τα μαθήματά σας μπορεί να είναι σχεδιασμένα για ατομική μελέτη ή για τάξεις ή για ομάδες. Τα ατομικά μαθήματα
συχνά επιτρέπουν σε συμμετέχοντες να ξεκινήσουν οποτεδήποτε και μπορεί να χαρακτηριστούν ως ταχεία
ηλεκτρονική εκπαίδευση – βλέπε την ενότητα πακέτα μαθημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για περισσότερες
πληροφορίες για το πώς να το κάνεις. Οι ομάδες πρέπει να είναι μικρές, δηλ. 10‐20 άτομα, αλλά σε κάποιες
περιπτώσεις είναι μεγαλύτερες με 20‐100 άτομα. Γενικά, όσο περισσότερο υλικό στέλνει ο καθηγητής, τόσο
μεγαλύτερο σε διάρκεια είναι το μάθημα και δεν διευκολύνει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Επιλογή 3: τμήματα ή όχι;
Αν η διαδικτυακή εκπαίδευση είναι σχεδιασμένη για ομάδες, τότε μπορούν να είναι σε τμήματα ή και όχι. Το τμήμα
είναι μια ομάδα μελών που ξεκινούν και τελειώνουν ένα μάθημα την ίδια στιγμή, και συνήθως δουλεύουν
συνεργατικά πάνω στα μαθήματα μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων, για παράδειγμα. Ένα μάθημα που δεν γίνεται
σε τμήμα θα επέτρεπε στα άτομα να συμμετάσχουν και να φεύγουν σε διαφορετικές ώρες.

Οι διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έχουν διαφορετικά δυνατά σημεία.

Η ταχεία ηλεκτρονική εκπαίδευση, για παράδειγμα, επιτρέπει μεγάλη ευελιξία να ανταποκριθεί στις καινούργιες
ανάγκες γρήγορα, ενώ η ηλεκτρονική εκπαίδευση σε ομάδες τονίζει και εκμεταλλεύεται την αξία της συνεργατικής
μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών. Και οι δύο μέθοδοι έχουν τα πλεονεκτήματά τους, αλλά προσέξτε να
επιλέξετε τον σωστό τύπο εκμάθησης για την κατάσταση.
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Παραδείγματα από συναδέλφους
Η σουηδική συνδικαλιστική συνομοσπονδία(LO) έχει αναπτύξει ένα σύστημα ταχείας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
Προς στιγμήν υπάρχουν 15 προγράμματα μαθημάτων σε διαφορετικά θέματα. Σκοπός είναι να υποστηριχθούν
εκπρόσωποι προσωπικού με γρήγορα και άμεσα εισαγωγικά μαθήματα. Όταν αντιμετωπίζουν μια ερώτηση,
μπορούν να βρουν απάντηση σε αυτά τα μαθήματα e‐learning. Επίσης, πριν τους επιτραπεί να πάνε στην τάξη για
κατ’ιδίαν μάθημα, μπορούν να έχουν μια εισαγωγή με αυτά τα μαθήματα.

Άλλος ένας τρόπος για να τα χρησιμοποιήσετε είναι η επανεκπαίδευση: ένας εκπρόσωπος εργαζομένων
παρακολούθησε ένα πρόγραμμα εργατικού δικαίου 10 χρόνια πριν και έχει ξεχάσει κάποια μέρη του. Τα
προγράμματα e‐learning τον βοήθησαν να ενημερώσει τις γνώσεις του.

Τα προγράμματα e‐learning μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν ως τμήμα ενός συμβατικού κατ’ιδίαν μαθήματος ή
να επιτρέψουν μια σύντομη δραστηριότητα μελέτης ατομικού χαρακτήρα πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
Η βρετανική συνδικαλιστική συνομοσπονδία (TUC) έχει αναπτύξει συστήματα διαδικτυακών μαθημάτων τα οποία
είναι σε ομαδικά τμήματα όπως τα συμβατικά μαθήματα σε τάξεις με ανακοινωμένες ημερομηνίες έναρξης. Οι
ομαδικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα μέσω ενός διαδικτυακού φόρουμ, στο οποίο μπορούν να μπουν ι
συμμετέχοντες όποτε θέλουν. Τα διαδικτυακά μαθήματα γίνονται με παρόμοιο τρόπο με τα μαθήματα στην τάξη.
Περιλαμβάνουν μια ποικιλία δραστηριοτήτων βασισμένων στην συζήτηση, εργασίες στη δουλειά και ατομική
εργασία. Οι διαδικτυακές συζητήσεις γίνονται γύρω από τις δραστηριότητες και περιλαμβάνουν υπο‐ομάδες από το
μάθημα. Διευκολύνονται από ένα καθηγητή εκπαίδευσης της TUC. Τα μαθήματα διαρκούν από 18 ώρες έως 36
εβδομάδες.

Πρότυπα για διαδικτυακή εκπαίδευση
Η ερώτηση για το τι πρότυπα πρέπει να εφαρμοστούν στην διαδικτυακή εκπαίδευση συνήθως χαρακτηρίζεται ως
περίπλοκη εμπεριέχοντας όρους όπως προσβασιμότητα και διαλειτουργικότητα. Ωστόσο, στη συνέχεια αυτού του
οδηγού θα δείτε ότι πιστεύουμε ότι μια απλή κατανοητή προσέγγιση είναι αυτή που πραγματικά χρειάζεται.

Εδώ βλέπουμε τα πρότυπα που χρειάζονται και πώς να μάθουμε περισσότερα.

Εκπαίδευση της συνδικαλιστικής οργάνωσης
Το βασικό σημείο για να κάνετε την αρχή είναι ότι η απόφαση να προχωρήσετε στην διαδικτυακή εκπαίδευση δεν
σημαίνει εγκατάλειψη των βασικών προτύπων και αρχών της εκπαίδευσης της συνδικαλιστικής οργάνωσης.
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Αυτό σημαίνει ότι η συνδικαλιστική οργάνωση θα προσπαθήσει να:

•
•
•
•

Είναι επικεντρωμένη στους μαθητές και να χρησιμοποιεί δυναμικές μαθησιακές μεθόδους
Προωθεί τις αξίες της ισότητας και της δημοκρατίας
Αποζητά να χτίσει αυτοπεποίθηση και να αναπτύξει δεξιότητες
Βοηθήσει στην ανάπτυξη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και να χτίσει την ικανότητες

Πρότυπα ανοιχτού τύπου
Προκειμένου η πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσής σας να είναι προσβάσιμη και να την προστατεύσετε από
μελλοντικές αλλαγές, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε διεθνή πρότυπα ανοιχτού τύπου για λογισμικό και
συστήματα. Αποφύγετε όσο το δυνατό την χρήση λογισμικού για το οποίο δίνεται άδεια από ένα μόνο πάροχο. Εδώ
έχουμε τα πιο σημαντικά πρότυπα λογισμικού.

Παγκόσμιος Ιστός
Τα διαδικτυακά σας μαθήματα θα διανεμηθούν μέσω διαδικτύου και πρέπει να ακολουθήσετε τα πρότυπα του
Παγκόσμιου Ιστού. Τα πρότυπα του ιστού διατηρούνται στην Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού, γνωστή και ως W3C.
Αυτός είναι ο ιστότοπος για την πρωτοβουλία προσβασιμότητας.

http://www.w3.org/WAI/

Το πιο σημαντικό μέρος του δικτύου είναι η γλώσσα HTML. Είναι συνεχώς υπό εξέλιξη, με μια νέα έκδοση που
ονομάζεται HTML 5.0 και είναι σε στάδιο δοκιμής. Να γνωρίζετε ότι δεν εκτελούν όλα τα προγράμματα περιήγησης
(browsers) το πρότυπο HTML και γι’αυτό, το υλικό που παράγεις πολλές φορές θα εξετάζεται σε προγράμματα
περιήγησης όπως το Firefox, το Chrome και το Safari καθώς και το Internet Explorer. Όλα αυτά τα προγράμματα
περιήγησης συμπεριφέρονται διαφορετικά.

Μορφές μέσων επικοινωνίας
Όλα τα μέσα που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνάδουν με πρότυπα ανοιχτού τύπου. Αυτό σημαίνει ότι για
παράδειγμα κάθε έγγραφο πρέπει να είναι σε μορφή PDF ή RTF και όχι σε αποκλειστική μορφή ενός εμπορικού
προμηθευτή.
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Οι εικόνες πρέπει να είναι σε μορφή JPGκαι τα βίντεο σε πρότυπο AVI. Για να δείξουμε αυτό το σημείο, το βίντεο
που αναπαράγεται σε πρόγραμμα Flash δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο σε iPad ή iPhone παρόλο που αυτό
πρόκειται να αλλάξει το καλοκαίρι του 2012.

Προσβασιμότητα
Η προσβασιμότητα στον ιστό είναι, ωστόσο, μέρος της συζήτησης.Web accessibility is just one part of the debate
however. Μια ευρύτερη προσέγγιση της προσβασιμότητας θα πρέπει να βασιστεί σε αυτές τις κοινώς αποδεκτές
αρχές:

•
•
•
•
•

απλός σχεδιασμός και σαφής δομή
υψηλή χρηστικότητα, με περιήγηση για έλεγχο του μαθητευόμενου
εναλλακτικές μορφές όπου είναι αναγκαίο, όπως εκδόσεις PDF που θέλετε να εκτυπώσετε
συμμόρφωση με ανοιχτά πρότυπα για κείμενο, εικόνες και μέσα (media)
χειρόγραφα και υπότιτλοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι όπου είναι δυνατό προκειμένου να δώσουν στους
μαθητευόμενους, με απαιτήσεις πρόσβασης, ευκαιρίες να συμμετάσχουν

Ένας χρήσιμος ιστότοπος για συζήτηση τέτοιων θεμάτων αναπτύσσεται από την βρετανική οργάνωση JISC η οποία
στηρίζει κολλέγια και ενήλικη εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο:

http://wiki.cetis.ac.uk/Accessibility_Tips

Πρότυπα υπηρεσιών
Συνδεδεμένα με εκπαιδευτικά και τεχνικά πρότυπα, υπάρχουν κι άλλα πρότυπα διεξαγωγής και υπηρεσιών. Τα
κύρια είναι τα εξής:

•
•

Συμφωνίες μεταξύ του μαθητευόμενου και της ένωσης σχετικά με την διεξαγωγή των μαθημάτων όπως
‘συμφωνία σπουδών’ – θα περιλαμβάνει ‘κανόνες λειτουργίας’ τους οποίους πρόκειται να ακολουθήσει ο
μαθητευόμενος στα μαθήματα
Συμφωνία μεταξύ της οργάνωσης και των διοργανωτών των προγραμμάτων στα πρότυπα υπηρεσιών, όπως
ο χρόνος απόκρισης και η διαθεσιμότητα υλικού.

Αυτά τα σημεία καλύπτονται εκτενέστερα στον Οδηγό για να Ξεκινήσετε.
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Παραδείγματα από συναδέλφους
Οι μαθητές δεσμεύονται:

•
•
•
•
•
•
•
•

Να συνεργαστούν στην επίτευξη των στόχων των μαθημάτων
Να συμμετέχουν σε όλες τις ενότητες του προγράμματος
Να συνδέονται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα
Να τηρούν τις προθεσμίες όπως δίνονται από τους καθηγητές και όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα
του προγράμματος ή όπως είναι συμφωνημένο με τους καθηγητές
Να στηρίζουν και να ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία και τις συζητήσεις
Να ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώσεις με τους άλλους συμμετέχοντες και τους καθηγητές
Να χρησιμοποιούν την κατάλληλη γλώσσα στα φόρουμ συζητήσεων (όχι απρεπείς και ρατσιστικές
εκφράσεις)
Να συμβουλεύουν άλλους συμμετέχοντες και καθηγητές για ενδεχόμενες απουσίες από το μάθημα

Οι καθηγητές δεσμεύονται:

•
•
•
•
•

•
•

Να παρέχουν στους συμμετέχοντες, πριν από την έναρξη του μαθήματος, το χρονοδιάγραμμα αυτού και
πληροφορίες γενικού περιεχομένου του
Να παρέχουν σε κάθε συμμετέχοντα ένα μοναδικό κωδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για όλα τα
στοιχεία του προγράμματος
Να στηρίζουν τους συμμετέχοντες στην εργασία τους
Να συνδέονται τουλάχιστον 3 φορές τη εβδομάδα και να απαντούν σε μηνύματα μέσα σε 72 ώρες,
επιτρέποντας κι άλλες υποχρεώσεις
Να συμβουλεύουν τους συμμετέχοντες για προγραμματισμένες απουσίες τους από το μάθημα. To advise
course participants of any planned periods of absence from the course. Σε περίπτωση που αυτές οι απουσίες
παραταθούν (πάνω από μια εβδομάδα), θα ρυθμιστεί έτσι ώστε κάποιος άλλος καθηγητής να καλύψει το
μάθημα.
Να παρέχουν κατάλληλο υλικό κατάρτισης που θα ενεργοποιήσει τους συμμετέχοντες να επιτύχουν τους
στόχους των μαθημάτων.
Να αξιολογήσουν την μαθησιακή διαδικασία και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης

Στρατηγική της διαδικτυακής εκπαίδευσης
Είναι σημαντικό να υπάρχει μια Στρατηγική Διαδικτυακής Εκπαίδευσης η οποία θα ενημερώνει την ανάπτυξη ενός
εκπαιδευτικού διαδικτυακού προγράμματος. Αυτή η στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρωταρχικά από
υπαλλήλους στην εκπαίδευση και σχεδιαστές σπουδών. Τα ζητήματα που ανακύπτουν σε αυτόν τον οδηγό μπορούν
να θεωρηθούν περίπλοκα αλλά οδηγούν στην καθιέρωση μιας στρατηγικής διαδικτυακής εκπαίδευσης. Πάντως,
τονίζουμε μια προσέγγιση κοινής λογικής βασισμένη σε σαφείς, καθιερωμένες αρχές.
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Υπάρχουν ακόμα δύο παράγοντες που θα βοηθήσουν:

•

•

μια σαφής διαδικτυακή στρατηγική η οποία ρυθμίζει:
− τους βασικούς στόχους
− τις ομάδες‐στόχους
− πρότυπα
− χρονοδιάγραμμα
μια ομάδα ανάπτυξης η οποία συγκεντρώνει:
− εκπαιδευτές και καθηγητές
− συγγραφείς
− διαχειριστές
− υπαλλήλους της οργάνωσης

Παραδείγματα από συναδέλφους
Το βρετανικό TUC υιοθέτησε μια στρατηγική διαδικτυακής εκπαίδευσης το 2004. Η στρατηγική βασίζεται στην
προσφορά όλων των συμβατικών μαθημάτων για τους εκπροσώπους της οργάνωσης σε μορφή διαδικτυακού
μαθήματος. η στρατηγική δηλώνει ότι τα διαδικτυακά μαθήματα θα συνδυάζουν απόλυτα την ποιότητα και
αποτελεσματικότητα των κατ’ ιδίαν μαθημάτων και θα υποστηρίζονται από καθηγητές της συνδικαλιστικής
οργάνωσης οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στον καινούργιο τους ρόλο.

Σχέδιο Δράσης
1. Φτιάξτε μια ομάδα που θα αναπτύξει μια στρατηγική διαδικτυακής εκπαίδευσης
2. Αποφασίστε σχετικά με τις βασικές ομάδες‐στόχους και το χρονοδιάγραμμα
3. Κάντε βασικές επιλογές μεταξύ διαδικτυακής, μικτής, ατομικής, ομαδικής και κατηγοριοποιημένες ομάδες
εκπαίδευσης
4. Ρυθμίστε τα βασικά πρότυπα που διαθέτετε για να γίνουν μέρος της στρατηγικής
5. Κρατήστε την στρατηγική υπό εξέταση
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Μέρος 2 – Ξεκινώντας με
την διαδικτυακή
εκπαίδευση
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Αυτό το μέρος του οδηγού ασχολείται με το πώς να ξεκινήστε στην συνδικαλιστική σας οργάνωση το πρόγραμμα
διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Τα βασικά ερωτήματα που εξετάζουμε είναι τα εξής:

•
•
•
•
•

Πώς ξεκινάω ένα πρόγραμμα διαδικτυακής εκπαίδευσης;
Ποιες δομές χρειάζεται να θέσω σε εφαρμογή;
Ποιοι ρόλοι χρειάζονται;
Πώς εξετάζω την πρόοδο;
Πώς μετρώ την επιτυχία;

Σχεδιασμός έργου
Πρώτα λίγα λόγια για το σχεδιασμό του έργου. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση του έργου μπορεί να είναι περίπλοκη
και λεπτομερής – ωστόσο προτείνεται μια απλή προσέγγιση.

Τα βασικά στοιχεία κάθε σοβαρού έργου θα είναι:

•
•
•

Μια στρατηγική που θα καθορίζει στόχους και αποτελέσματα
Ένα σχέδιο και μια ομάδα υλοποίησης
Μια μέθοδος εξέτασης και αξιολόγησης

Στρατηγική
Στην ενότητα ‘Γιατί διαδικτυακή εκπαίδευση;’ εξετάσαμε τι πρέπει να περιέχει μια στρατηγική διαδικτυακής
εκπαίδευσης, και γιατί.

Για να σχεδιάσουμε και να παρακολουθήσουμε την πρόοδο της στρατηγικής, θα ήταν φυσικό να έχουμε ένα είδος
ομάδας συντονισμού.

Παραδείγματα από συναδέλφους
Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα από το βρετανικό UK TUC σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για μια ομάδα
συντονισμού έργου.

Ομάδα Συντονισμού Έργου
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Η Ομάδα Συντονισμού Έργου είναι εκείνη που παίρνει αποφάσεις για το έργο. Κανονικά πρέπει να
περιλαμβάνει:
•
•
•
•

Τον Διευθυντή Έργου, πρόεδρο της ομάδας συντονισμού, τον Υπεύθυνο Έργου και τον Οικονομικό
Διαχειριστή
Τον φύλακα της Στρατηγικής Διαδικτυακής Εκπαίδευσης της TUC
Άλλους ενδιαφερομένους, όπως οργανώσεις και μαθητευόμενοι
Εκπροσώπους από κάθε φορέα χρηματοδότησης που συμβάλλει στο έργο (ανάλογα με την περίπτωση)

Η Ομάδα Συντονισμού Έργου θα τηρεί τα βασικά σημεία στην διάρκεια ζωής του έργου, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο. Ο
Υπεύθυνος Έργου θα δίνει μια έκθεση προόδου, και ο Διαχειριστής έναν επικαιροποιημένο προϋπολογισμό, πριν τις
συναντήσεις της Ομάδας Συντονισμού.
Σχέδιο υλοποίησης
Για να θέσετε σε εφαρμογή τη στρατηγική διαδικτυακής εκπαίδευσης, θα χρειαστείτε ένα σχέδιο υλοποίησης, και
μια ομάδα που θα το κάνει να δουλέψει.

Όσο μεγαλύτερο το έργο σας, τόσο πιο επίσημο πρέπει είναι το σχέδιό σας. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο στη
περίπτωση που εμπλέκεται ένας εξωτερικός φορέας χρηματοδότησης. Ακολουθεί ένα παράδειγμα επίσημου
πλαισίου σχεδίου από το TUC.

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE)

PAGE 13 OF 35

1

Management systems for effective online learning

Έγγραφο Υλοποίησης Έργου
Το Έγγραφο Υλοποίησης Έργου (Project Implementation Document‐PID) είναι το θεμέλιο για το έργο.
Το έγγραφο περιλαμβάνει αυτές τις ενότητες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σκοπός του εγγράφου
Εξέταση του έργου και στόχοι
Ορόσημα
Διαχείριση έργου και ομάδα
Διαχειριστής έργου και άλλοι βασικοί ρόλοι
Ανακοινώσεις έργου – εκθέσεις, συναντήσεις, λίστες με email, ιστοσελίδες
Αξιολόγηση κινδύνου – κατάλογος κινδύνων, η πιθανότητα και η σοβαρότητά τους, και αντίμετρα για να τους
αποτρέψετε και/ή να ελαχιστοποιήσετε τον αντίκτυπό τους
Πίνακας Gantt που δείχνει τις δραστηριότητες και τα χρονοδιαγράμματα
Προϋπολογισμός
Αξιολόγηση

Ομάδα Υλοποίησης
Η καλή ομαδική εργασία είναι ουσιαστική για την επιτυχία του έργου σας. Η ομάδα σας μπορεί να είναι μικρή, αλλά
περιλαμβάνει διαφορετικούς ρόλους.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα από το TUC που περιγράφει τους ρόλους σε μια ομάδα υλοποίησης.

Θυμηθείτε ότι πολλοί από αυτούς τους ρόλους μπορούν να συνδυαστούν.

Συγκρότημα υλοποίησης έργου
Το συγκρότημα υλοποίησης έργου είναι η ομάδα που κάνει πράξη το έργο.
Οι συναντήσεις της ολομέλειας κανονικά είναι υπό την προεδρία του Υπευθύνου Έργου, και οι συμμετέχοντες
περιλαμβάνουν όλους τους άλλους ρόλους στην ομάδα έργου που είναι καταγεγραμμένη εδώ. Το Συγκρότημα
υλοποίησης έργου κάνει συναντήσεις κάθε δύο με τέσσερις εβδομάδες. Όλα τα μέλη του βρίσκονται σε μια λίστα
email που χρησιμοποιείται για να σταλούν ενημερωτικά έντυπα σχετικά με το έργο.
Διευθυντής έργου
Ο Διευθυντής έργου αποτελεί την ανώτερη αρχή για το έργο. Ο διευθυντής καθορίζει την ημερήσια διάταξη για το
έργο, και ενεργεί σαν υποστηρικτής της.
Υπεύθυνος έργου
Ο Υπεύθυνος έργου είναι το βασικό άτομο για την επικοινωνία του έργου, υπεύθυνος για την δημιουργία
σημαντικών εκθέσεων. Ο υπεύθυνος πρέπει να εξετάζει όλα τα σημεία δράσης, και να τα κυνηγάει αν μένουν πίσω.
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Συγγραφέας/Διαχειριστής
Ο συγγραφέας είναι υπεύθυνος για την παραγωγή της ύλης και των μέσων των μαθημάτων.
Τεχνολόγος μάθησης
Ο τεχνολόγος μάθησης μετατρέπει το υλικό των μαθημάτων σε περιεχόμενο για το διαδικτυακό μαθησιακό
περιβάλλον. Μερικά καθήκοντα μπορεί να μοιραστούν μεταξύ του συγγραφέα/σχεδιαστή και του τεχνολόγου
μάθησης, όπως η διόρθωση, το μοντάζ και η παραγωγή υποστηρικτικού υλικού όπως βοήθεια στο ιντερνέτ και
συχνές ερωτήσεις.
Καθηγητής
Βλέπε τον οδηγό Καθηγητή για συζήτηση σχετικά με αυτόν τον ρόλο.
Διαχειριστής οικονομικών
Ο Διαχειριστής οικονομικών είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό του έργου.
Συντονιστές ‐ όπου ένα πρόγραμμα μαθημάτων είναι διαπιστευμένο
Υπάρχουν δύο συντονιστές: ένας εσωτερικός κι ένας εξωτερικός. Ο εσωτερικός συντονιστής εργάζεται μέσα στην
ομάδα για να διασφαλίσει ην ποιότητα των προτύπων και προσφέρει την ανταπόκριση του. Ο εξωτερικός
συντονιστής δεσμεύεται από έναν φορέα διαπίστευσης για να παρακολουθεί τα πρότυπα εργασίας.
Αξιολογητής
Ο αξιολογητής μπορεί να είναι από έναν οργανισμό ανεξάρτητο από το Συγκρότημα Υλοποίησης Έργου και στοχεύει
στη συλλογή αποδείξεων για να καθορίσει πόσο καλά επιτυγχάνει το έργο τους σκοπούς του, και για να προτείνει
τρόπους βελτίωσης των μεθόδων του για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη επίτευξη των σκοπών αυτών.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση θεωρείται μερικές φορές αναγκαίο κακό – κάτι που πρέπει να κάνεις για να ικανοποιήσεις κάποιον
άλλο. Αλλά αυτό απέχει πολύ από την περίπτωση που η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε όλα τα βασικά στάδια κάθε
έργου. Η αξιολόγηση η οποία χρησιμοποιείται με σύνεση είναι η εγγύηση σας για την ποιότητα του έργου σας, και ο
τρόπος σας να κάνετε συνεχείς βελτιώσεις.
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Υπάρχουν διάφοροι τύποι αξιολόγησης που ίσως βοηθήσουν στο διαδικτυακό μας πρόγραμμα εκμάθησης. Αυτός ο
πίνακας καθορίζει τους βασικούς τύπους, αναφέρει τι κάνουν και πώς μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Τύπος

Σκοπός

Ποιός/πώς

Τεχνικός

Εξετάζει ότι το υλικό και το
λογισμικό λειτουργούν στον
εξοπλισμό και το λογισμικό
που χρησιμοποιείται από
τους συμμετέχοντες

Ο Τεχνολόγος μάθησης
διεξάγει τους ελέγχους

Περιεχόμενο

Επαληθεύει ότι το υλικό είναι Επανεξέταση από τον ειδικό
σωστό
του θέματος

Χρηστικότητα

Ελέγχει ότι οι συμμετέχοντες Διαδικτυακά δεδομένα και
μπορούν να δουλέψουν μέσω έρευνες μαθητευόμενων
του μαθήματος

Αντίκτυπο

Εξετάζει τι έχουν επιτύχει οι
μαθητευόμενοι

Έρευνες και συνεντεύξεις με
μαθητευόμενους

Αποτελεσματικότητα
προγράμματος

Έκθεση για το πώς τα
αποτελέσματα του
προγράμματος συνάδουν με
τους στόχους του

Έκθεση εξωτερικού ερευνητή

Σχέδιο δράσης
1. Αναπτύξτε τη δική σας στρατηγική εκπαίδευσης
2. Φτιάξτε ένα συγκρότημα υλοποίησης έργου
3. Κατανείμετε ρόλους και σκιαγραφήστε ένα σχέδιο υλοποίησης
4. Αποφασίστε σχετικά την στρατηγική αξιολόγησης
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Δημιουργία διαδικτυακού υλικού
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Αυτό το μέρος του οδηγού εξετάζει το πώς δημιουργούμε υλικό για το διαδικτυακό σας μάθημα.

Τα βασικά ερωτήματα που εξετάζουμε είναι τα εξής:

•
•
•
•
•

Τι υλικό χρειάζεται;
Πού μπορώ να βρω υλικό;
Πώς δομώ αυτό το υλικό;
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω εικόνες και βίντεο;
Πώς κάνω αλλαγές;

Τι υλικό χρειάζεται;
Υπάρχουν τρία είδη υλικού που χρειάζεστε για το διαδικτυακό μάθημα.

•
•
•

Περιγραφή μαθήματος
Περιεχόμενο
Μαθησιακές δραστηριότητες

1 Περιγραφή μαθήματος
Θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως:

•
•
•
•
•

οι στόχοι του μαθήματος
πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα
κάποιες προϋποθέσεις εισόδου
καθοδήγηση για τους μαθητευόμενους
περίγραμμα μαθήματος

Αν σχεδιάζετε μια σειρά μαθημάτων, χρησιμοποιήστε την ίδια μορφή κάθε φορά. Αυτό απλοποιεί την διαδικασία
και βοηθά τους μαθητευόμενους να βρουν το δρόμο τους.

2 Περιεχόμενο
Αυτό είναι το αντικείμενο του μαθήματός σας. Μπορεί να αποτελείται από πολλά είδη υλικού:

•

Υπάρχοντα έγγραφα – όπως πολιτικές, έγγραφα έρευνας, κωδικοί πρακτικής. Μπορεί να προέρχονται από
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•
•
•

1

την οργάνωσή σας ή κάποιον οργανισμό όπως μια δημόσια υπηρεσία.
Παρουσιάσεις που χρησιμοποιείται σε κατ’ιδίαν μαθήματα ή συναντήσεις
Οι δικοί σας ή εξωτερικοί διαδικτυακοί τόποι
Εικόνες, βίντεο ή ηχητικές εγγραφές που ήδη έχετε ή από διαδικτυακές πηγές

Ωστόσο αυτό το υλικό συνήθως δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται να γίνει εισαγωγή, να δοθούν εξηγήσεις γι’αυτό , όπως
επίσης και να γίνει σύνοψη των βασικών σημείων – για παράδειγμα σε μια λίστα ελέγχου.
3 Μαθησιακές δραστηριότητες
Στα συμβατικά κατ’ιδίαν μαθήματα η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα μέσω μιας σειρά δραστηριοτήτων των
συμμετεχόντων, συνήθως με τη βοήθεια ενός καθηγητή. Αυτές οι δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και
αναπτύσσουν δεξιότητες όπως:

a. να βρίσκουν πληροφορίες
b.

να παίρνουν συνεντεύξεις

c. να συντάσσουν εκθέσεις
d. να κάνουν παρουσιάσεις
e. να αναλαμβάνουν ρόλους
f.

να κάνουν υπολογισμούς στα δεδομένα

g. να αναλύουν προβλήματα
h. να εκπονούν σχέδια
i.

να διεξάγουν έρευνες των μελών της οργάνωσης

j.

...και πολλές άλλες
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Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να διεξάγονται μεμονωμένα ή συχνά από μικρές ομάδες από 2 έως 4 άτομα.

Η πρόκληση για τους σχεδιαστές των διαδικτυακών μαθημάτων είναι να δημιουργήσουν καλές δραστηριότητες από
τις οποίες τα άτομα θα έχουν όφελος ενώ βρίσκονται μακριά από τον καθηγητή τους και τους άλλους
συμμετέχοντες.

Παραδείγματα
Ακολουθούν κάποια παραδείγματα για το πώς μπορούν να σχεδιαστούν μαθησιακές δραστηριότητες για τα
διαδικτυακά σας μαθήματα.

Οι συζητήσεις στο μάθημα μπορούν να γίνονται μέσω ενός διαδικτυακού φόρουμ ή ενός πίνακα ανακοινώσεων. Το
διαδικτυακό φόρουμ μπορεί να είναι για ένα ολόκληρο μάθημα, ή για μια υποομάδα που εργάζεται πάνω σε ένα
σχέδιο. Το διαδικτυακό μάθημα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους μαθητευόμενους να προσθέτουν συνημμένα
όπως έγγραφα ή φωτογραφίες.

Η εύρεση πληροφοριών είναι ένας τομέας κατάλληλος για διαδικτυακά μαθήματα. Το υλικό του μαθήματος μπορεί
να περιέχει από συνδέσμους μέχρι χρήσιμους ιστότοπους. Οι μαθητευόμενοι μπορούν να ενθαρρύνονται ώστε να
βρίσκουν τις δικές τους πληροφορίες στο ίντερνετ και να τις προτείνουν και στους άλλους – για παράδειγμα
συντάσσοντας μια περίληψη ή δίνοντας αστέρια.

Οι φάκελοι των μαθητών μπορεί να παίξουν ρόλο. Σε μαθητές συμβατικών μαθημάτων μπορεί να ζητηθεί να
φτιάξουν ένα φάκελο εγγράφων και ίσως φωτογραφιών ως απόδειξη της δουλειάς που έχουν ολοκληρώσει. Σε ένα
διαδικτυακό μάθημα οι μαθητές μπορούν να δώσουν τον χώρο αποθήκευσης στον οποίο έχουν ανεβάσει τα αρχεία
τους.

Τα κουίζ είναι δημοφιλείς δραστηριότητες στα διαδικτυακά μαθήματα. Μπορούν να βοηθήσουν τους
μαθητευόμενους να βρουν το δρόμο τους μέσω της πληροφορίας και να ελέγξουν τις γνώσεις τους. Τα κουίζ
μπορούν να είναι προσβάσιμα οποτεδήποτε ή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι μελέτες περίπτωσης (Case studies) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδυάσουν διάφορα είδη
εκπαίδευσης. Σε μια μελέτη περίπτωσης περιγράφεται ένα πρόβλημα ή μια κατάσταση. Στους μαθητευόμενους – οι
οποίοι δουλεύουν συχνά σε μικρές ομάδες – ζητείται να αναλύσουν το πρόβλημα, να βρουν σχετικές πληροφορίες,
και μετά να συζητήσουν και να προτείνουν λύσεις, για παράδειγμα μέσω συζήτησης με πίνακα ανακοινώσεων.
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Εύρεση εγγράφων της συνδικαλιστικής οργάνωσης και έκθεση περιεχομένου. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
έχουν πολλά έγγραφα πολιτικής αναφορικά με τις διακρίσεις, τον ρατσισμό, τις συλλογικές συμφωνίες, και τις
πολιτικές και άλλα. Μια καλή μαθησιακή δραστηριότητα σε ομάδα ή ατομικά αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο
έγγραφο και εκθέτει ένα τμήμα του περιεχομένου στον καθηγητή/ στο φόρουμ συζήτησης.
Πού μπορώ να βρω υλικό;
Έχουμε ήδη εξετάσει κάποιο τμήμα του πιο σημαντικού υλικού για το μάθημα – περιγραφή του μαθήματος και
μαθησιακές δραστηριότητες. Πρέπει να τις παράγεις εσύ – παρόλο που θα θέλετε συχνά να εξετάσετε
παραδείγματα από οπουδήποτε.

Αλλά τι γίνεται με το περιεχόμενο του μαθήματος; Αυτή πρέπει να είναι η βάση της προσέγγισής σας.

1 Συλλέξτε το δικό σας υλικό
Η συνδικαλιστική οργάνωση και το εθνικό κέντρο θα έχουν αρκετό χρήσιμο υλικό για χρήση στα μαθήματα – οδηγοί,
εγχειρίδια, φυλλάδια και ίσως βίντεο. Τα περιοδικά της οργάνωσης είναι επίσης μια χρήσιμη πηγή για φωτογραφίες
και γραφικά. Συλλέξτε όλα τα αρχεία μαζί σε ένα μέρος ώστε να συγκεντρωθούν για το μάθημα.

2 Αναζητήστε χρήσιμο εξωτερικό υλικό
Το διαδίκτυο είναι ένας τεράστιος χώρος αποθήκευσης περιεχομένου για την εκπαίδευση συνδικαλιστικών
θεμάτων. Χρήσιμο υλικό είναι το εξής:

•
•
•

Wikipedia και άλλες διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες
Κρατικοί και επίσημοι δικτυακοί τόποι, οι οποίες συχνά περιέχουν λεπτομέρειες του εργατικού δικαίου
Δικτυακοί τόποι για εκστρατείες, όπως για τη υγεία, την ασφάλεια και τη ισότητα

Συλλέξτε τις διευθύνσεις για τους δικτυακούς τόπους που βρίσκετε και αποθηκεύστε τους για να τους
χρησιμοποιήσετε αργότερα

3 Προσδιορίστε τα κενά
Εφόσον έχετε συλλέξει όλο το εσωτερικό και το εξωτερικό σας υλικό, μετά θα βρίσκετε σχεδόν πάντα κενά. Συχνά
για αυτά τα κενά θα υπάρχουν εξηγήσεις και κατάλογοι για να καταλάβετε το υλικό που έχετε.
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4 Φροντίστε να είστε σαφείς για τα πνευματικά δικαιώματα
Οι νόμοι για τα συγγραφικά και πνευματικά δικαιώματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα αλλά είναι σημαντικό να
είστε σαφείς για το δικαίωμα σας να χρησιμοποιήσετε υλικό από άλλες πηγές. Αν αμφιβάλλετε, ελέγξτε το.

Εδώ είναι μερικές γενικές συμβουλές:

•
•

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό που δημιουργήθηκε από εσάς ή από την οργάνωσή σας.
Εξαίρεση θεωρούνται για παράδειγμα φωτογραφίες από φωτογράφους που διατηρούν δικαιώματα
δημοσίευσης και οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εφημερίδα της συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Πολλοί δικτυακοί τόποι σας διευκολύνουν για να συνδεθείτε στο υλικό τους – για παράδειγμα το YouTube
έχει το χαρακτηριστικό να δημιουργεί ένα αυτόματο σύνδεσμο.
Σύντομα αποσπάσματα από βιβλία ή περιοδικά χρησιμοποιούνται νόμιμα για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Πολλοί κρατικοί δικτυακοί τόποι σας επιτρέπουν να κατεβάσετε επίσημα έγγραφα και σημειώσεις
καθοδήγησης. Πολλά υλικά εκδίδονται τώρα με άδειες Creative Commons. Αυτές οι άδειες επιτρέπουν
χρήση των υλικών με διάφορους τρόπους. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το
www.creativecommons.org.

Πώς δομώ το υλικό;
Ακριβώς όπως το υλικό σε χαρτί, τα ηλεκτρονικό σας υλικό πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη δομή. Μια τέτοια δομή θα
σας βοηθήσει να σχεδιάσετε μια συνεπή προσέγγιση. Θα βοηθήσει επίσης τους μαθητευόμενους στο να
καταλάβουν πώς λειτουργεί το μάθημα.
Απλή δομή
Η απλούστερη δομή για το μάθημά σας είναι πολύ γνωστή. Πάει ως εξής:

1. αρχή
2. μέση
3. τέλος
Η αρχή του μαθήματός σας θα περιέχει του στόχους του, το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα, καθοδήγηση για
τους μαθητευόμενους και ό,τι άλλο χρειάζεται για να ξεκινήσετε το μάθημα.
Η μέση του μαθήματος θα περιέχει το μαθησιακό περιεχόμενο και τις μαθησιακές δραστηριότητες που συνήθως
γίνονται σε μέρη, μονάδες και ενότητες. Θα το εξετάσουμε πιο λεπτομερώς παρακάτω.
Τα τέλος του μαθήματος μπορεί να περιέχει μια επανεξέταση του μαθήματος, κατάλογος δράσεων, μορφή
αξιολόγησης, και προτάσεις για τη συνέχεια.
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Μέρη, μονάδες και ενότητες
Εκτός κι αν το μάθημά σας είναι πολύ σύντομο – για παράδειγμα λιγότερο από 10 ώρες – τότε θα σας βοηθήσει να
το σπάσετε σε μέρη, τα οποία μερικές φορές ονομάζονται σε μονάδες και ενότητες. Σε αυτό τον οδηγό
χρησιμοποιούμε τη λέξη ‘μέρη’.

Εδώ υπάρχει καθοδήγηση σχετικά με το πώς να σχεδιάσετε τα μέρη του μαθήματος:

•
•
•

κάθε μέρος πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθος – εκτός από την αρχή και το τέλος που μπορούν να είναι πιο
σύντομα. Αυτό συνήθως εκφράζεται με τον αριθμό ωρών που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί το μέρος,
και/ή με τον αριθμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων προς διεκπεραίωση από τους μαθητευόμενους.
Τα μέρη μπορεί να χρειάζεται να υποδιαιρούνται σε υποτμήματα, που το καθένα περιέχει μια μαθησιακή
δραστηριότητα.
Όπως σε όλο το μάθημα, τα μέρη πρέπει να έχουν ξεκάθαρη δομή με αρχή, μέση και τέλος. Αυτή η δομή
πρέπει να είναι συνεκτική σε όλα τα μέρη του μαθήματος.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις εικόνες και τα βίντεο;
Οι εικόνες, τα γραφικά και τα βίντεο μπορούν να προσθέσουν κάτι παραπάνω στο υλικό του μαθήματος. Μπορούν
ακόμα ν α βοηθήσουν στη δομή του μαθήματος – για παράδειγμα, κάθε μέρος του μαθήματος μπορεί να ξεκινήσει
με ένα γραφικό που απεικονίζει το θέμα αυτού του τμήματος. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία για να
εξετάσετε.

Φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δείξουν εικόνες ατόμων, τόπων και αντικειμένων σχετικών με το
μάθημα. Υπάρχουν παραδείγματα φωτογραφιών με πολλά μέλη‐ συνδικαλιστές και εργασιακούς χώρους,
πρωτοσέλιδα από φυλλάδια της συνδικαλιστικής οργάνωσης και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε
παρακολούθηση ασφαλείας.

Γραφικά χρησιμοποιούνται συχνά για αντικαταστήσουν μακροσκελείς εξηγήσεις δομών και διαδικασιών. Υπάρχουν
παραδείγματα σχεδίων συνδικαλιστικών οργανώσεων, σχετικά με προσφυγές και πειθαρχικές διαδικασίες.

Βίντεο χρησιμοποιούνται συνήθως για να τραβήξουν άτομα να μιλάνε και για την παρουσίαση περιπτώσεων
μελέτης. Αποφύγετε, ωστόσο, να τραβάτε μεγάλα πλάνα που απλά δείχνουν ‘ομιλούσες κεφαλές.
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Πηγές
Υπάρχουν τρεις βασικές πηγές εικόνων και βίντεο για το υλικό σας:
•
•
•

Εκείνα που φτιάχνετε εσείς οι ίδιοι ή που είναι ήδη έτοιμα από την οργάνωση
Εκείνα από δημόσιους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνουν χώρους ανταλλαγής φωτογραφιών και βίντεο
Εκείνα που φτιάχνονται από συμμετέχοντες στα μαθήματά σας και υποβάλλονται για παράδειγμα σε ένα
φόρουμ συζήτησης.

Πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εικόνα από την δεύτερη
πηγή σε αυτή τη λίστα.

Προβλήματα προς αποφυγή
Κοινά προβλήματα στη χρήση των εικόνων και των βίντεο είναι το αργό κατέβασμα λόγω των μεγάλων αρχείων
εικόνων, και προβλήματα συμβατότητας με τη μορφή των βίντεο. Για να ξεπεράσετε αυτά τα προβλήματα μπορείτε
να:

•
•
•
•

Μειώσετε το μέγεθος των αρχείων των εικόνων με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνων
Τοποθετήσετε τις εικόνες σας σε ιστότοπους όπως το YouTube, το Flick και το Photobucket και να τις
συνδέσετε με αυτά, παρά να τις τοποθετήσετε κατευθείαν μέσα στο υλικό.
Κρατήσετε τα βίντεό σας σύντομα – συχνά είναι λεπτό βίντεο είναι αρκετό
Τοποθετήσετε τα βίντεό σας σε μορφή Flashπου είναι προσβάσιμη από πολλούς υπολογιστές και
προγράμματα περιήγησης

Πώς κάνω αλλαγές;
Ok – έχετε δημιουργήσει το υπέροχο νέο σας διαδικτυακό μάθημα. Τώρα πρέπει να σκεφτείτε πώς να το αλλάξετε.

Θα χρειαστεί να κάνετε αλλαγές για πολλούς λόγους:

•
•
•

Πρέπει να διορθώνονται λάθη – για παράδειγμα σύνδεσμοι με δικτυακούς τόπους μπορεί να μην ισχύουν ή
να έχουν λήξει
Χρειάζονται επικαιροποιήσεις λόγω αλλαγών σε νόμους ή πολιτικές
Η εμπειρία από τα μαθήματα συστήνει καλύτερους τρόπους για να κάνουμε πράγματα
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Ωστόσο, χρειάζεστε ένα ξεκάθαρο σχέδιο για να κάνετε αλλαγές. Το σχέδιο πρέπει να διασφαλίζει ότι οι αλλαγές
γίνονται τη σωστή στιγμή, με συμβουλές από τους σωστούς ανθρώπους και ότι δεν θα υπάρχει καμία σύγχυση για
το ποια είναι η σωστή έκδοση του μαθήματος. Ακολουθούν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές:

•
•
•

δημιουργείστε ένα ακριβές αντίγραφο του υλικού μαθήματος και αποθηκεύστε το σε ένα ασφαλές μέρος.
Όταν γίνεται μια αλλαγή, δημιουργείστε ένα νέο αντίγραφο
χρησιμοποιείστε μια μέθοδο ελέγχου της έκδοσης ρυθμίζοντας ημερομηνίες και εξουσιοδότηση
επανεξέτασης υλικού
διορθώστε λάθη άμεσα, κάντε ενημέρωση κάθε λίγους μήνες, και σημαντικές αναθεωρήσεις κάθε 1‐3
χρόνια

Παραδείγματα από συναδέλφους
Το βρετανικό TUC χρησιμοποιεί ένα σύστημα βασικών μαθημάτων τα οποία επικαιροποιούνται και μετά
αντιγράφονται κάθε φορά που οργανώνεται μια νέα συνεδρία μαθήματος. Μικρές διορθώσεις αναφέρονται σε ένα
γραφείο υποστήριξης και διεκπεραιώνονται άμεσα. Όπου ζητούνται ενημερώσεις , υλοποιούνται από τους
συγγραφείς των μαθημάτων. Κάθε δύο με τρία χρόνια, τα μαθήματα υποβάλλονται σε μια μεγάλη επανεξέταση
βασισμένη στην ανταπόκριση από τους μαθητευόμενους και τους καθηγητές.

Κατάλογος δράσεων
1. Αποφασίστε για μια ξεκάθαρη δομή για το υλικό του μαθήματός σας με μια αρχή, μέση και τέλος
2. Να είστε σαφείς σχετικά με τον αριθμό των μερών, των μονάδων ή των ενοτήτων και φροντίστε να έχουν
ένα συνεπές μέγεθος και δομή
3. Επιλέξετε αποτελεσματικές και δεσμευτικές μαθησιακές δραστηριότητες που θα γίνουν ηλεκτρονικά
4. Συλλέξτε υπάρχον υλικό από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές
5. Φροντίστε να είστε σαφείς σχετικά με τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
6. Αποφασίστε σχετικά με τι εικόνες και/ή βίντεο χρειάζεστε και συλλέξτε τα ή φτιάξτε τα
7. Σχεδιάστε τον έλεγχο έκδοσής σας και σχέδιο αναθεώρησης
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Αυτή η ενότητα απευθύνεται στους καθηγητές των ηλεκτρονικών μαθημάτων και βασίζεται σε ένα εγχειρίδιο του
βρετανικού TUC. Αντανακλά τους όρους των ηλεκτρονικών μαθημάτων του TUC, αλλά είναι γενικού ενδιαφέροντος
λόγω των θεμάτων που καλύπτει.

Ενώ σε αυτόν τον οδηγό χρησιμοποιούμε τη λέξη καθηγητές, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες λέξεις, ανάλογα
με τους ρόλους τους. Τέτοιες λέξεις είναι ο συντονιστής, ο διαμεσολαβητής, ο δάσκαλος, και πολλές άλλες. Μερικά
είδη διαδικτυακής εκπαίδευσης όπως η γρήγορη ηλεκτρονική εκπαίδευση μπορεί να μην έχει καθηγητή αλλά
τεχνικό γραφείο υποστήριξης.

Καθηγητές ηλεκτρονικών μαθημάτων χρειάζονται όλα τα προσόντα που έχουν και οι καθηγητές στα συμβατικά κατ΄
ιδίαν μαθήματα. Τα προσόντα αυτά περιλαμβάνουν δεξιότητες για να προωθήσουν την ενεργή και συμμετοχική
μάθηση, την δέσμευση στην συνδικαλιστική οργάνωση και τις δημοκρατικές αξίες, και την κατανόηση του πώς
μαθαίνουν οι ενήλικες.

Ωστόσο υπάρχουν λόγοι που αιτιολογούν την αναγκαιότητα της στήριξης των καθηγητών στα διαδικτυακά
μαθήματα της συνδικαλιστικής οργάνωσης:

•
•
•
•
•

Επειδή οι μαθητευόμενοι είναι μακριά, ο καθηγητής δεν μπορεί να έχει άμεση ανταπόκριση από εκείνους
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
Η ανάγκη να συνεργαστούν οι μαθητευόμενοι ηλεκτρονικά απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση
Οι μαθητευόμενοι μπορεί να αποζητούν μια άμεση και κατά πρόσωπο επαφή
Ο καθηγητές θα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους επικοινωνίας με τους μαθητευόμενους – φόρουμ,
κείμενα, τηλέφωνο, email, και άλλες
Οι καθηγητές μπορεί να χρειάζονται να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ

Αυτός ο οδηγός παρέχει κάποια υποστήριξη και μπορεί να συμπληρωθεί, για παράδειγμα, από:

•
•
•

Επίσημα μαθήματα για τους διαδικτυακούς καθηγητές
Ομάδα που θα διδάσκει ή θα καθοδηγεί έναν έμπειρο καθηγητή
Ένα διαδικτυακό φόρουμ για καθηγητές

Ρόλος του καθηγητή
Ο ρόλος του διαδικτυακού καθηγητή είναι να βοηθήσει τους μαθητευόμενους να επιτύχουν τα μαθησιακά
αποτελέσματα που έχουν συμφωνηθεί για το μάθημα. Ο καθηγητής μπορεί να επιτύχει αυτόν τον στόχο μέσω της
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άμεσης υποστήριξης στους μαθητευόμενους, αλλά και με το να ενθαρρύνει την ίση υποστήριξη και την επίλυση
προβλημάτων, καθώς και την αυτοδιαχειριζόμενη εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σε ορισμένες
περιστάσεις ο καθηγητής δεν πρέπει να επεμβαίνει προκειμένου να μην αποθαρρύνει την συνεργασία μεταξύ των
μαθητευόμενων.

Ο τρόπος που δουλεύετε ως καθηγητές καθορίζει πόση επιτυχία θα έχουν οι μαθητευόμενοι. Τα βασικά στοιχεία
του ρόλου σας θα είναι να:
•
•
•
•

Να παροτρύνετε και να καθοδηγείτε μαθητευόμενους που θα δουλεύουν μέσω του εκπαιδευτικού υλικού
Να προωθείτε την εποικοδομητική εργασία και συζήτηση στο πλαίσιο της ομάδας μελέτης
Να δίνετε στους μαθητευόμενους έγκαιρη και χρήσιμη ανατροφοδότηση στη δουλειά τους
Όταν ένα μάθημα οδηγεί στην απόκτηση ενός προσόντος, στηρίξτε τους μαθητευόμενους να λάβουν την
διαπίστευσή τους

Προετοιμασία για το μάθημα
Εδώ εξετάζουμε τι πρέπει να κάνετε πριν ξεκινήσει το διαδικτυακό μάθημα.

Δύο εβδομάδες νωρίτερα
Φροντίστε να έχετε:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Διαβάσει αυτόν τον Οδηγό Καθηγητή.
Εξοπλισμό εργασίας, email και λογισμικό περιήγησης
Ενημερωμένο λογισμικό κατά των ιών
Μια εφεδρική στρατηγική για τα δεδομένα του μαθητή τα οποία αποθηκεύετε τοπικά στον υπολογιστή σας
Έναν λογαριασμό για πρόσβαση στο μαθησιακό περιβάλλον
Οικειότητα με όλο το εκπαιδευτικό υλικό, τις δραστηριότητες, τα μαθησιακά αποτελέσματα και με
οποιαδήποτε κριτήρια αξιολόγησης
7. Ελέγξει ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις λειτουργίες που θα χρειαστείτε στο μαθησιακό περιβάλλον
8. Ένα σχέδιο αν ο υπολογιστής πάψει να λειτουργεί

Μια εβδομάδα νωρίτερα
1. Συστηθείτε στους μαθητευόμενούς σας μέσω email και ζητήστε τους να απαντήσουν αμέσως ώστε να έχετε
επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. Αφού έχετε ψάξει κάθε μαθητή στέλνοντας και δεύτερο email και δεν τους έχετε βρει, τηλεφωνείστε τους
3. Ενημερώστε τον διαχειριστή του προγράμματος αν αποτύχετε να έρθετε σε επαφή με κάποιους
μαθητευόμενους του τμήματός σας
4. Οργανώστε το σύστημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με φίλτρα και φακέλους. Είναι σημαντικό
κρατάτε αντίγραφα από όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα email που σχετίζονται με το μάθημά σας

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE)

PAGE 28 OF 35

1

Management systems for effective online learning

Την προηγούμενη ημέρα
• Στείλετε ένα email σε όλους τους μαθητευόμενους για να ελέγξετε ότι έχουν όλοι ό,τι χρειάζεται για να
έχουν πρόσβαση στο μάθημα(URL/όνομα χρήση/κωδικό πρόσβασης). Ένα υπόδειγμα email βρίσκεται στο
παράρτημα.
Καλωσόρισμα μαθητευόμενων
Τώρα εξετάζουμε πώς να καλωσορίσετε τους μαθητευόμενούς σας στο μάθημα.

Εισαγωγή
Υπάρχουν λίγα πράγματα που είναι χρήσιμο να ελέγξετε πολύ νωρίς στο μάθημα.

1. Είναι όλοι οι μαθητευόμενοι στο μάθημα όπως αναμενόταν;
2. Μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, τα φόρουμ συζητήσεων και σε άλλους πόρους;
3. Ξέρουν πώς να αποθηκεύουν αντίγραφα από οτιδήποτε σας στέλνουν;
Προσέξτε τυχόν απόντες ή αργούς μαθητές στην εκκίνηση
Αν κάποιοι μαθητευόμενοι αποτύχουν να στείλουν email ή να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες μέσα στις δύο
πρώτες εβδομάδες, επικοινωνήστε μαζί τους μέσω τηλέφωνου ή γράμματος. Θυμηθείτε ότι πολλοί απ’ αυτούς, δεν
έχουν αυτοπεποίθηση και είναι ζωτικής σημασίας η υποστήριξη και η ενθάρρυνσή τους.

Διαδικτυακά φόρουμ και μικρές ομάδες
Τώρα αναλύεται ο τρόπος χρήσης των διαδικτυακών φόρουμ.

Η πρώτη προτεραιότητα είναι να κινητοποιήσετε τους μαθητευόμενους ώστε να επικοινωνήσουν μεταξύ τους,
καθώς και με εσάς, να συνεχίσουν τη συζήτηση με το να συστηθούν μεταξύ τους.

Η συζήτηση μεταξύ των μαθητευόμενων μπορεί να γίνει:

•
•

Στο διαδικτυακό φόρουμ που θα δημιουργηθεί μέσα στο Μαθησιακό περιβάλλον
Μέσω άμεσων μηνυμάτων μεταξύ δύο ή περισσότερων μαθητών

Διαδικτυακά φόρουμ
Μέρος της προετοιμασίας σας για το μάθημα θα είναι το να γνωρίζετε πού βασίζονται οι δραστηριότητες
μαθημάτων στο φόρουμ συζήτησης για το εισερχόμενο υλικό των μαθητών.
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Παρακολουθήστε τις συζητήσεις προσεκτικά:

•
•

Χρειάζεται να ενεργοποιηθεί μια σειρά συζητήσεων; Τότε συμβάλετε ενθαρρυντικά στο να απαντήσουν
οι μαθητευόμενοι
Κάποιες συζητήσουν βγαίνουν εκτός θέματος; Τότε επαναφέρετέ τις στη σωστή κατεύθυνση

Θυμηθείτε ότι ο ρόλος σας είναι να τροφοδοτείτε τη συζήτηση παρά να κυριαρχούν σ’ αυτή.

Email ομάδων
Κάποιες δραστηριότητες στο μάθημα απαιτούν να δουλεύουν οι μαθητευόμενοι σε μικρές ομάδες. Θα πρέπει να
μοιράσετε τους μαθητές σε ομάδες και να ξεκινήσουν να επικοινωνούν. Αν κάποιοι μαθητευόμενοι εγκαταλείπουν ή
προχωρούν με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς ίσως χρειαστεί να αναδιοργανώσετε τις ομάδες.

Παρακολούθηση και στήριξη μαθητευόμενων
Δουλειά σας είναι να καθοδηγήσετε τους μαθητές σας μέσω του μαθήματος – προσφέροντας στήριξη , συμβουλές,
καθοδήγηση, εμπειρία, ενθάρρυνση, και ανατροφοδότηση. Πρέπει να είστε συχνά στο διαδίκτυο και να
παραλαμβάνετε μηνύματα μέσα σε δύο μέρες το πολύ. Ακόμα κι αν αυτό είναι «σας ευχαριστώ για το μήνυμα – θα
απαντήσουν λεπτομερώς σε περίπου δύο ημέρες…»

Όλες οι δραστηριότητες και οι αξιολογήσεις πρέπει να έχουν μια ανταπόκριση όπως:

Έλαβα την δραστηριότητα No.x. Όλα καλά και σωστά ….

Οι αξιολογήσεις πρέπει να έχουν πιο διεξοδική απάντηση.

Στόχοι
Ενώ η διαδικτυακή εκπαίδευση επιτρέπει στους μαθητευόμενους να δουλεύουν σε χρόνο και ρυθμό που τους
βολεύει, πολλοί προτιμούν να έχουν στόχους.
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Φροντίστε να:

•
•
•
•

Δοθεί στους μαθητευόμενους ένας πρόχειρος οδηγός για το πόσες ώρες πρέπει να κάνουν μάθημα, κατά
μέσο όρο, κάθε εβδομάδα
Τίθενται στόχοι όπως για παράδειγμα ‘ολοκληρώστε την δραστηριότητα X μέχρι την ημερομηνίαY’
Καθοριστεί ένα ημερολόγιο μαθημάτων με ημερομηνίες ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων
Ενθαρρύνονται οι μαθητευόμενοι να θέτουν τους δικούς τους στόχους γύρω από τις δικές τους δεσμεύσεις

Χειριστείτε στόχους και προθεσμίες με ευαισθησία, έτσι ώστε να προσφέρει το μάθημα την πλήρη ευελιξία της
ανοιχτής εκπαίδευσης.

Παρακολούθηση προόδου
Χρησιμοποιείστε τις λειτουργίες εντοπισμού του μαθητή στο Μαθησιακό Περιβάλλον για να παρακολουθείτε την
πρόοδο των μαθητών σας:

•
•
•

Προσδιορίστε όποιον μένει πίσω, και στείλτε του email για να ελέγξετε
Ανταποκριθείτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε στα emails. Λάβετε γνώση μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες.
Ενημερώστε τους μαθητές σας εκ των προτέρων, αν πρόκειται να μην επικοινωνείτε για μια περίοδο.
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Παροχή ανάδρασης
Η ανάδρασή σας στους μαθητές πρέπει:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Να ενθαρρύνει και να στηρίζει
Να είναι εποικοδομητική και λεπτομερής
Να επισημαίνει τα θετικά
Να συνδέεται με τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης
Να αναφέρει τι ανάγκες πρέπει να καλυφθούν αν μια δουλειά είναι ανολοκλήρωτη
Να υποδεικνύει άλλους πόρους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν, όπως ο δικτυακός τόπος

Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να έχετε ένα επεξεργασμένο έγγραφο για να αποθηκεύσετε το πρότυπο της
ανάδρασης στις δραστηριότητες όπου νομίζετε ότι επαναλαμβάνετε τις ίδιες προτάσεις/παραγράφους.

Σε ένα διαδικτυακό φόρουμ είναι χρήσιμο να δείχνετε ότι είστε ενήμεροι για τη συζήτηση με το να στέλνετε
μηνύματα αναγνωρίζοντας τι έχει ειπωθεί νωρίτερα.

Για παράδειγμα:

Ευχαριστώ τον Peter που ξεκίνησε αυτή την συζήτηση και την Jane και τον Kalsoom για τη συμβολή τους.
Είμαι χαρούμενος/η που αναγνωρίσατε ότι.... Ανυπομονώ να διαβάσω τις απόψεις της Dorothy και της
Gurdeep

Χρήση μικρών ομάδων
Οι δραστηριότητες των μαθημάτων συχνά βασίζονται σε μικρές ομάδες εργασίας 2‐4 ατόμων.

•
•
•
•

Οι μαθητευόμενοι το βρίσκουν εύκολο να χτίσουν αρμονικές και υποστηρικτικές σχέσεις με μόνο δύο ή τρία
άτομα
Μπορούν να επανεξετάζουν ο καθένας τη δουλειά του άλλου.
Τα θέματα συζήτησης είναι λιγότερο πιθανό να ξεφύγουν με την χαλιναγώγηση των μαθητών
Οι εργασίες μπορούν να μοιράζονται ανεπίσημα σε μικρή ομάδα
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Αυτά είναι μερικά σημεία τα οποία πρέπει να προσέξετε:

•
•
•

Για να διαλυθεί μια συζήτηση χρειάζονται μόνο ένα ή δύο άτομα από την ομάδα να εγκαταλείψουν
Οι μαθητευόμενοι πρέπει να έχουν επαρκείς δεξιότητες για να χρησιμοποιούν ομαδικό email
Πρέπει να βρείτε τρόπους για να παρακολουθείτε ποιές ομάδες δουλεύουν

μαθητευόμενοι που δεν απαντούν
περιμένετε κάποια δραστηριότητα κάθε εβδομάδα, εκτός κι αν κάποιος μαθητευόμενος σας έχει πει ότι θα είναι
εκτός δικτύου για κάποιο διάστημα. Αν δεν έχετε νέα από κάποιον μαθητή για μια εβδομάδα, στείλτε ένα σύντομο
email ρωτώντας τον αν έχει αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα. Αν δεν έχετε νέα από ένα μαθητή για δύο
εβδομάδες τότε τηλεφωνείστε του ή στείλτε του γράμμα.

Κάποιοι μαθητευόμενοι δεν δουλεύουν με συνέπεια. Μπορεί να πλήξουν μια δραστηριότητα, ή να έχουν μια μικρή
συμβολή σε μια συζήτηση, και να δίνουν υποσχέσεις ότι θα ενημερωθούν. Μπορεί να πουν ξαφνικά ότι δεν
μπορούν να συμμετέχουν επειδή είναι πολύ απασχολημένοι ή επειδή φεύγουν.

Εδώ αναφέρονται κάποιες προτάσεις:

•
•
•
•

μάθετε αν υπάρχει κάποιο βασικό πρόβλημα
προτείνετε ώρες έναρξης και λήξης για τις δραστηριότητες
ζητήστε από τον μαθητή να προτείνει ένα σχέδιο δράσης για να ενημερωθεί για τη δουλειά
επισημάνετε ότι η επιτυχία της ομάδας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο

Μαθητευόμενοι που θέλουν γρήγορη εξέλιξη
Μερικές φορές οι μαθητευόμενοι ρωτούν αν μπορούν να προχωρήσουν μέσα στο μάθημα πιο γρήγορα από άλλους
της ομάδας τους. Είναι σημαντικό ομάδες να προχωρούν μαζί στο μάθημα. Αλλά θα μπορούσατε να προτείνετε τα
εξής:

•
•

Να κοιτάζουν μπροστά και να προχωρούν στις ατομικές εργασίες τους, παρόλο που μπορεί να μην δώσετε
απάντηση σε αυτούς άμεσα
Να κάνουν εκτεταμένη εργασία, χρησιμοποιώντας πρόσθετους πόρους

Αν οι πιο γρήγοροι μαθητές παραπονιούνται για τους πιο αργούς, θα μπορούσατε να προτείνετε να πειραματιστούν
ενθαρρύνοντας διακριτικά τους άλλους να προχωρούν στα μαθήματά τους, και να βλέπουν τι δουλεύει και τι όχι.
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Παράρτημα
Δείγμα επιστολής καλωσορίσματος

Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό μάθημα YYY.

Θα είμαι ο καθηγητής σας σε αυτό το μάθημα. Ονομάζομαι Mark O’Gradyκαι διδάσκω διαδικτυακά
μαθήματα για το Κολλέγιο AAA. Το YYY θα ξεκινήσει στις ΗΗ/ΜΜ/ΧΧ και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του
ΜΜ/ΧΧ. [Μπορείτε να επιλέξετε να συμπεριλάβετε μερικές προσωπικές πληροφορίες εδώ].

Ελπίζω να είχατε την ευκαιρία να κατεβάσετε και να διαβάσετε τον οδηγό Μαθητή για το μάθημα, καθώς
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προετοιμασία του μαθήματος, και γίνεται
αναφορά στο μάθημα(αν δεν το έχεις, μην ανησυχείτε, μπορείτε να το κατεβάσετε από το
http://ppp.qqqq.rrr) . Σας συμβουλεύουμε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε τον Οδηγό Μαθητή και να
τον διαβάσετε προσεκτικά πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα αυτό καθαυτό. Παρακαλώ ενημερώστε με άμεσα
αν έχετε κάποια δυσκολία στο να κατεβάσετε ή να έχετε πρόσβαση στον οδηγό.

Παρακαλώ θυμηθείτε ότι αφότου ξεκινήσει το μάθημα θα χρειαστεί να ξοδέψετε κατά μέσο όρο
τουλάχιστον x ώρες ανά εβδομάδα για τη διάρκειά του, προκειμένου να συμμετάσχετε επιτυχώς στο
συλλογικό έργο και επίσης να τηρήσετε τα κριτήρια αξιολόγησης. Ακόμα, αν δεν προχωρήσετε με την
απαιτούμενη δουλειά στο μάθημα YYY, ίσως θεωρηθεί ότι έχετε αποσυρθεί από το μάθημα. Αν είναι πιθανό
να λείπετε για παραπάνω από τέσσερις συνεχόμενες ημέρες, παρακαλώ ενημερώστε με.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την ενότητα Πολιτική Δεοντολογίας του Οδηγού Μαθητή. Αν πρόκειται να
δουλέψετε μαζί κάποιους άλλους κατά τη διάρκεια του ΥΥΥ, παρακαλώ ενημερώστε με για το ποιοι είναι ,
και πώς προβλέπετε ότι θα σας βοηθήσουν.

Παρακαλώ θυμηθείτε ότι είστε υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι ο υπολογιστής (ές) που χρησιμοποιείτε
κατά τη διάρκεια του μαθήματος ΥΥΥ έχει ενημερωμένη έκδοση προστασίας κατά των ιών.
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[Προαιρετικό φιλικό κάλεσμα στο σημείο «Παρατήρησα ότι είστε από τη Γλασκόβη. Είναι μια από τις
αγαπημένες μου πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.»]

Παρακαλώ απαντήστε σε αυτό το email όσο πιο σύντομα γίνεται ώστε να είμαι σίγουρος ότι έχω
επικοινωνήσει μαζί σας. Και παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου αν έχετε ερωτήσεις για το
μάθημα.

Ανυπομονώ να εργαστώ μαζί σας.
Όνομα καθηγητή

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE)

PAGE 35 OF 35

