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Περίληψη 
Σήµερα θεωρείται ως παιδαγωγική καινοτοµία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η χρήση και 
λειτουργία της ∆ιαδικτυακής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (∆εξΑΕ,  Web based Education). 
Οι υποστηρικτές της, θεωρούν ότι ανανεώνει την εκπαίδευση µε υπολογιστή µε τις µεθόδους 
και τεχνολογίες που εξασφαλίζει το διαδίκτυο (internet), γιατί προσφέρει δυνατότητα 
διαρκούς ανανέωσης του εκπαιδευτικού υλικού και µια ευέλικτη δοµή που επιτρέπει την 
εξατοµίκευση της µάθησης. Στην εργασία αυτή γίνεται η παρουσίαση ενός προτεινόµενου 
εκπαιδευτικού µοντέλου ∆εξΑΕ για την δηµιουργία επιχειρήσεων στο διαδίκτυο από 
κατοίκους ορεινών ή αποµακρυσµένων περιοχών (νησιά, κλπ.). Σκοπός του είναι η εκµάθηση 
των βασικών αρχών διοίκησης επιχειρήσεων, η χρήση Η.Υ. και διαδικτύου όπως επίσης και η 
µεθοδολογία σχεδίασης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce 
acts). 
 
 
Εισαγωγή 
Η ∆ιαδικτυακή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (∆εξΑΕ) δίνει τη δυνατότητα συµµετοχής στον 
εκπαιδευόµενο ανεξάρτητα από τους περιορισµούς του χώρου και του χρόνου. Η αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ∆εξΑΕ ανοίγει νέους 
ορίζοντες στην διδακτική πράξη ενώ παράλληλα εµπλουτίζει την παιδαγωγική επιστήµη µε 
νέα πιο ισχυρά µαθησιακά εργαλεία. 

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί ένα εκπαιδευτικό µοντέλο ∆εξΑΕ ως 
συµπληρωµατικό ή αποκλειστικό µέσω διαδικτύου, µέσο εκπαίδευσης, µε εφαρµογή στην 
απόκτηση ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την δηµιουργία επιχειρήσεων στο διαδίκτυο 
προσανατολισµένων στην τοπική παραγωγή και αγορά (ηλεκτρονικό εµπόριο). Αυτό θα 
αφορά είτε επιχείρηση προς επιχείρηση (Business-to-Business, B2B) είτε επιχείρηση προς 
καταναλωτή (Business-to-Consumer, B2C) (Turban et al, 2000), (Turban et al, 2004). Η 
πρώτη µορφή χρησιµοποιείται για ηλεκτρονικές προµήθειες και επιχειρηµατικές συναλλαγές 
και προσφέρει (∆ουκίδης et al, 2001), (Turban et al, 2000), (Kosiur, 1997), (Elsenpeter & 
Velte, 2001): ελάττωση του κόστους, βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας, αύξηση 
των εσόδων, παροχή υπηρεσιών που εκσυγχρονίζουν και οργανώνουν εργασίες ρουτίνας. Η 
δεύτερη µορφή χρησιµοποιείται για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε πελάτες και 
προσφέρει (Ποµπορτσής και άλλοι, 2002), (Turban et al, 2000), (∆ουκίδης και άλλοι, 2001), 
(Kosiur, 1997), (Elsenpeter & Velte, 2001): παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε φθηνότερες 
τιµές, συνεχή λειτουργία, αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών πιο εύκολα, δυνατότητα για 
αυτοεξυπηρέτηση (self –service) µε ελαχιστοποίηση του κόστους των κέντρων τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης (call centres). Το ηλεκτρονικό εµπόριο ή επιχειρείν (e-commerce) αλλάζει τα 
επιχειρηµατικά µοντέλα, ανατρέπει τους κανόνες και τους συµβατικού νόµους της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας προς όφελος των «επιχειρηµατιών» που ζουν σε 
αποµακρυσµένες και ορεινές περιοχές χωρίς να αναγκαστούν να εγκατασταθούν στα αστικά 
κέντρα εντείνοντας την ερήµωση της υπαίθρου. Επίσης µε την χρήση των νέων τεχνολογιών 
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(πληροφορική, διαδίκτυο κ.α.) µπορούν να δηµιουργηθούν σηµαντικά κέρδη διαθέτοντας 
προϊόντα σε πολύ χαµηλότερες τιµές. Σε αυτή την περίπτωση µπορούν να δηµιουργηθούν 
έσοδα από την υποστήριξη, τη διαφήµιση κλπ. (Kosiur, 1997), (Turban et al, 2000), 
(∆ουκίδης και άλλοι, 2001), (Ποµπορτσής και άλλοι, 2002). 
 
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
Υπάρχουν αρκετά παιδαγωγικά µοντέλα-θεωρίες διδασκαλίας και µάθησης. Μεταξύ αυτών, 
τα πιο γνωστά είναι τα ακόλουθα (Anderson et al., 1996, Cobb, Wood & Yakel, 1990, 
Perkins, 1992, Ρετάλης, και άλλοι, 2005, Tennant, 1997, Von Glaserfeld, 1989, Wertsch, 
1985): 

• Συµπεριφοριστικό. Βασίζεται στην ιδέα ότι η µάθηση είναι µια µορφή παρατηρήσιµης 
συµπεριφοράς και αποτέλεσµα ανταπόκρισης σε κάποιο ερέθισµα 
(Ερέθισµα→Αντίδραση).  

• Γνωστικής προσέγγισης. Βασίζεται στο ότι στη βασική σχέση του προηγούµενου 
µοντέλου εισέρχεται και ο όρος µανθάνων, οπότε έχουµε την νέα σχέση: 
Ερέθισµα→Μανθάνων→Αντίδραση. ∆ίνεται η έµφαση, στις εσωτερικές γνωστικές 
διεργασίες που πραγµατοποιούνται στο µυαλό του εκπαιδευόµενου κατά την 
διαδικασία της µάθησης.   

• Κονστρουκτιβισµού. Σε αυτό το µοντέλο ο εκπαιδευόµενος πρέπει να έχει ή να 
αποκτήσει την ικανότητα να διαχειρίζεται τη διαδικασία της µάθησης. Η µάθηση, 
έτσι, καθοδηγείται και εξελίσσεται µέσω της κοινωνικής διάδρασης που διενεργείται 
κατά την διάρκεια του µανθάνειν, καθώς ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί και 
χρησιµοποιεί τη γνώση που προκύπτει από ενέργειες προσαρµοσµένες στο 
περιεχόµενο του µαθήµατος.  

• Μοντέλα εγκατεστηµένης µάθησης και κοινοτήτων µάθησης. Το µοντέλο της 
εγκατεστηµένης µάθησης στηρίζεται σε δύο αρχές: η πρώτη, θεωρεί ότι είναι α-
νόητο, να θεωρούµε, πως υπάρχει γνώση εκτός συγκεκριµένου περιβάλλοντος-
πλαισίου, αφηρηµένου ή γενικού χαρακτήρα. Κρίνεται αναγκαίο η γνώση να 
τοποθετείται και να µαθαίνεται σε αυθεντικά περιβάλλοντα-πλαίσια, δηλαδή, σε 
πλαίσια που περιλαµβάνουν την γνώση µέσα σε εµπειρικές συνθήκες. Η δεύτερη 
αρχή θεωρεί ότι η νέα γνώση και µάθηση, βρίσκεται µέσα στις κοινότητες µάθησης 
και απαιτεί κοινωνική διάδραση και οµαδική συνεργασία. Κάποιοι παιδαγωγοί και 
ψυχολόγοι (Salomon, 1993, Gardner, 1993) προεκτείνουν το µοντέλο της 
εγκατεστηµένης µάθησης, σε «γεωγραφία της µάθησης», όπου διερευνούν την σχέση 
µεταξύ µάθησης (ή της ευφυίας) και των εργαλείων ή µέσων που έχουν στη διάθεση 
τους τα άτοµα (βιβλιοθήκες, διαδίκτυο, µολύβια κ.α.). Η µάθηση, µέσα σε κοινότητες 
µπορεί να πάρει διάφορες µορφές και φέρνει στην επιφάνεια πολλαπλές διαστάσεις 
της διαδικασίας µάθησης (παραδοσιακές-πρόσωπο µε πρόσωπο, µε την βοήθεια της 
τεχνολογίας-εικονικές κοινότητες, virtual communities). Έτσι στην βιβλιογραφία 
συναντάµε αναφορές για κοινότητες µάθησης σε συνδυασµό µε ηλεκτρονική µάθηση 
ή την εξ αποστάσεως µάθηση (Pallof & Pratt, 1999, Russell & Ginsburg, 1999, 
Vrasidas, Zembylas & Chamberlain, 2004).    

 
Υπάρχουν και άλλα παιδαγωγικά µοντέλα που λαµβάνουν περισσότερο υπόψη τις 

κοινότητες µάθησης, πρακτικής και συνεργασίας (learning communities & communities of 
practice and collaboration) (Van den Hooff, Elving, Meeuwsen and Dumoulin 2003, Wenger 
1998, Retallick, Cocking and Combe 1999). Επίσης διαφαίνεται µια τάση της εκπαιδευτικής 
κοινότητας σε περισσότερο social–constructivism προσεγγίσεις µάθησης (Brown, Collins 
and Duguid 1989, Duffy and Cunningham 1996). Σύµφωνα µε κάποιους ερευνητές η 
εκπαίδευση θα πρέπει να επικεντρώνεται: στον εκπαιδευόµενο, στην αποτίµηση, στην γνώση 
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και στην κοινότητα µάθησης (Bransford, Brown and Cocking, 2000). Οι παρεχόµενες 
πληροφορίες, δεδοµένα, γεγονότα µπορούν να ενεργοποιηθούν και να ερµηνευθούν 
καλύτερα όταν το κοινωνικό πλαίσιο αναπαρίσταται στη µαθησιακή διαδικασία (Lave & 
Wenger, 1991).  Από τη σύγκριση των κυριότερων παιδαγωγικών µοντέλων κατά τη µελέτη 
τους από τον Merrill (2003) προκύπτει ότι τα πιο δραστικά περιβάλλοντα µάθησης είναι 
εκείνα τα οποία επικεντρώνονται στην επίλυση προβληµάτων (problem – centered) και 
θεωρούν ότι υπάρχουν διακριτές φάσεις µάθησης (Εικ. 1). 
 

 
Εικόνα 1. Βασικές Αρχές ∆ιδασκαλίας κατά Merrill. 

Photo 1. Merrill’s Basic Principles of Teaching.   
 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην ανάλυση του Merrill έχει κυρίαρχο ρόλο ο 
εκπαιδευόµενος ως άτοµο και όχι η συµµετοχή του σε ένα εκπαιδευτικό σύνολο (Merrill, 
2003).  

Για την σχεδίαση διδακτικών συστηµάτων χρησιµοποιείται ευρέως το µη γραµµικό 
µοντέλο που βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στον κονστρουκτιβισµό (Blumer, 1969, Kuhn, 1996, 
Piaget, 1970, Von Glaserfeld, 1989, Vygotsky, 1978). Αυτό το µοντέλο ανάπτυξης 
διδακτικών συστηµάτων πρεσβεύει, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα (Ρετάλης, και άλλοι., 
2005): 

• Η διαδικασία ανάπτυξης ενός συστήµατος χωρίζεται σε φάσεις και όχι σε βήµατα 
(ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίησης, αξιολόγηση). 

• Χρησιµοποιούντα ειδικές µέθοδοι  διοίκησης του έργου ανάπτυξης, συνήθως 
υιοθετηµένες από την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων (information systems).  

• Για να καλυφθεί το κενό της φάσης αξιολόγησης του προβλήµατος και της 
κατασκευής του συστήµατος, που αποτελεί την λύση του προβλήµατος, 
παρεµβλήθηκε η φάση της σχεδίασης, όπου κατασκευάζεται η αρχιτεκτονική του 
συστήµατος υπό κατασκευή. 

• Τα διδακτικά συστήµατα αποτελούνται από τρία µέρη: ανθρώπινους πόρους, πόρους 
µαθησιακού υλικού και πόρους τεχνολογικής υποδοµής. 

• Τα συστήµατα διαφοροποιούνται σήµερα ανάλογα µε την εκπαιδευτική φιλοσοφία 
και τους διαθέσιµους πόρους. Τα διδακτικά συστήµατα πρέπει να είναι «ανοικτά», να 
διέπονται, από µαθητοκεντρική εκπαιδευτική φιλοσοφία.  

 
Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Μοντέλου ∆εξΑΕ  
Το προτεινόµενο µοντέλο αφορά την απόκτηση ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων µέσω της 
∆εξΑΕ για εφαρµογή στην εκπαίδευση & κατάρτιση της δηµιουργίας επιχειρήσεων στο 
διαδίκτυο προσανατολισµένων στην τοπική παραγωγή και αγορά (ηλεκτρονικό εµπόριο). Το 
συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο περιλαµβάνει θεωρητικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες 
υλοποίησης που δεν είναι απαραίτητα µόνο χειρωνακτικές αλλά προϋποθέτουν χρήση των 
αισθήσεων (όραση, ακοή κλπ.). Πέραν αυτού η διαδικασία µάθησης σε ένα τέτοιο γνωστικό 
αντικείµενο δεν µπορεί να χαρακτηρίζεται από απλές διεργασίες όπως αποµνηµόνευση, 
εκλογίκευση και αναστοχασµό αλλά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και πιο σύνθετες 
διαδικασίες όπως δηµιουργία, πειραµατισµό και ανατροφοδότηση. Στο επόµενο σχήµα 
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παρουσιάζονται τα στάδια δηµιουργίας ενός εκπαιδευτικού µοντέλου ∆εξΑΕ ανάλογα µε τη 
χρονική σειρά δηµιουργίας τους.  

 

Σχήµα 1. Στάδια δηµιουργίας εκπαιδευτικού µοντέλου ∆εξΑΕ. 
Figure 1. Development Stages of educational model “Web based Education”. 

 
Η απόδοση της διδασκαλίας ενός επαγγελµατικού µαθήµατος κρίνεται από τα αποτελέσµατα 
της δηλαδή από το αν οι εκπαιδευόµενοι έµαθαν αυτά που διδάχθηκαν (συµπεριφοριστική 
προσέγγιση). Εποµένως για την επιτυχία της διδασκαλίας του µαθήµατος πρέπει να ελεγχθεί 
το µαθησιακό αποτέλεσµα. Το µαθησιακό αποτέλεσµα έχει συνάφεια µε τις µαθησιακές 
διεργασίες που λαµβάνουν χώρα κατά την διδασκαλία του (Σχ. 2). Άρα για τον σχεδιασµό 
ενός εκπαιδευτικού µοντέλου που αφορά ένα επαγγελµατικό αντικείµενο που περιλαµβάνει 
συνδυασµό γνώσεων & δεξιοτήτων θα πρέπει να προσδιορίσουµε το µαθησιακό πλαίσιο 
δηλαδή τις διεργασίες που θεωρούµε ότι απαιτούνται για την να επιτευχθεί ικανοποιητικό 
µαθησιακό αποτέλεσµα.  

                                                            

Σχήµα 2. Παράγοντες επίδρασης του Μαθησιακού αποτελέσµατος. 
Figure 2. Impact Factors of learning outcomes.  

 
Η διδακτική του γνωστικού αντικειµένου στο εκπαιδευτικό µοντέλο που προτείνεται µε την 
βοήθεια ενός συστήµατος ∆εξΑΕ θα πρέπει να ακολουθεί τις εξής αρχές όσο αφορά την 
σχέση εκπαιδευτών – εκπαιδευόµενου/ων ως προς την µαθησιακή διαδικασία που θα διέπει 
το προτεινόµενο Μαθησιακό Πλαίσιο (ΜΑΠ): 

• ενίσχυση του ενδιαφέροντος, 
• συσχετισµός µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες,  
• σύνδεση µε τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες, 
• συνδυασµός µε ενεργό συµµετοχή και άσκηση, 
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• εξατοµίκευση της µάθησης, 
• συνεργατικότητα, 
• επιλογή των κατάλληλων µεθόδων και µέσων, 
• προσοµοίωση διαδικασιών για απόκτηση δεξιοτήτων µέσω του πειραµατισµού και 

της δηµιουργίας, 
• και αξιολόγηση της µαθησιακής διαδικασίας κατά επίπεδα (πριν την εκπαίδευση, 

κατά την πορεία και µε το πέρας της). 
Ο πυρήνας του ΜΑΠ που αποτελεί τις γνώσεις που δυνητικά διαθέτει το γνωστικό 
αντικείµενο, είναι ένα δυναµικό σύνολο, που αλληλεπιδρά µέσω ενεργειών µε τον 
εκπαιδευόµενο/ους µέσω του εκπαιδευτή/ων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν τις δράσεις που 
απαιτείται να έχει το σύστηµα που θα δηµιουργηθεί για να πετύχει τις αρχές του ΜΑΠ. Ο 
συνδυασµός των γνώσεων αυτών οδηγεί στην απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που ικανοποιούν τους στόχους του εκάστοτε εκπαιδευτικού αντικειµένου (Σχ. 3). 
 

 

   

  

 

 

Σχήµα 3. Σύνδεση στόχων µαθήµατος µε ικανότητες-δεξιότητες. 
Figure 3. Connection of course’s objectives -  skills.  

 
Χρησιµοποιώντας την ταξινόµηση του Bloom (1956) στο επόµενο σχήµα φαίνεται η σύνδεση 
ΜΑΠ-ταξινοµία του Bloom: 

 

Σχήµα 4. Το ΜΑΠ υπό το πρίσµα της ταξινοµίας Bloom. 
Figure 4. The Learning Framework below Bloom’s taxonomy. 

 
Επιπλέον, στο επόµενο σχήµα φαίνεται συνολικά το ΜΑΠ ως προς το µαθησιακό 
αποτέλεσµα. 

  

Σχήµα 5. Μαθησιακό αποτέλεσµα. 
Figure 5. Outcome’s Learn.   

 
Το ΜΑΠ επηρεάζεται επιπρόσθετα και από τους εξής παράγοντες λόγω της υλοποίησης του 
σε ένα σύστηµα ∆εξΑΕ: µεθοδολογίες σχεδίασης e-learning, µεθοδολογία ανάπτυξης του 
εκπαιδευτικού υλικού και περιορισµούς και δυνατότητες διαδικτυακής εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης.  
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Στο ∆ιδακτικό Πλαίσιο (∆ΙΠ) που θα υλοποιηθεί για την ∆εξΑΕ, η µορφή επικοινωνίας 
που θα χρησιµοποιηθεί είναι η µερική αµφίδροµη επικοινωνία (ασύγχρονη διάσταση του 
προτεινόµενου συστήµατος από πλευράς εκπαιδευτή/ων) λόγω της απόστασης και της 
δυσκολίας πρόσβασης (ορεινές περιοχές). Μέσω της ∆εξΑΕ παρουσιάζονται τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά στο προτεινόµενο ∆ΙΠ: 

• θεωρητική ∆ιδασκαλία µε βοήθεια υπολογιστή (ρυθµός µάθησης, επιλογή τρόπου 
παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωση ύλης), 

• εργαστηριακή διδασκαλία µε βοήθεια υπολογιστή (χρήση προσοµοιωτών-simulators), 
• χρήση πολυµέσων (κείµενο, εικόνες, ήχος, video, animation), 
• χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού (simulators, εικονικά εργαστήρια), 
• αξιολόγηση µε την βοήθεια υπολογιστή, 
• σύνδεση µε πληροφορίες µέσω διαδικτύου,  
• ασύγχρονη επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό, 
• εξατοµικευµένη (ατοµικές ασκήσεις) και συνεργατική µάθηση (οµαδικές εργασίες-

project), 
• και επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευοµένων (στο πλαίσιο οµαδικών εργασιών). 

 
Η Αξιολόγηση της µαθησιακής απόδοσης στο προτεινόµενο ∆ΙΠ θα την διακρίνουµε σε: 

αυτό-αξιολόγηση (αφορά ασκήσεις, εργασίες προς χρήση των εκπαιδευόµενων χωρίς 
βαθµολογικό ενδιαφέρον) και αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό (µε βαθµολογικό 
ενδιαφέρον). 

Το ΕΚΠΑΙδευτικό Πλαίσιο (ΕΚΠΑΙΠ), της εφαρµογής στην ∆εξΑΕ περιλαµβάνει το 
ΜΑΠ και το ∆ΙΠ. Αποτελείται από την τοµή των ∆ΙΠ και ΜΑΠ και παρουσιάζει τα  
ακόλουθα αλληλοσυνδεόµενα στοιχεία (Σχ. 6): 

• σχέση εκπαιδευτή/ων-εκπαιδευόµενων-διάγνωση επιπέδου γνώσεων-τρόποι 
επικοινωνίας-διαδίκτυο, 

• σχέση εκπαιδευτή/ων-εκπαιδευόµενων-εξατοµικευµένη µάθηση-διαδίκτυο 
• σχέση µεταξύ εκπαιδευοµένων-συνεργατική µάθηση-διαδίκτυο 
• επιλογή µεθόδου διδασκαλίας-τρόπου επικοινωνίας-διαδίκτυο, 
• σχέση µεταξύ στόχων µαθήµατος µε ικανότητες-δεξιότητες-οργάνωση ύλης-

εκπαιδευτικό υλικό-διαδίκτυο, 
• σύνδεση µέσων-πολυµέσα-εκπαιδευτικό λογισµικό-πρακτικές γνώσεις µέσω ενός 

εικονικού εργαστηρίου-εκπαιδευτικό υλικό-διαδίκτυο 
• και σύνδεση αξιολόγηση-µαθησιακά αποτελέσµατα-σύνδεση στόχων µαθήµατος µε 

ικανότητες-δεξιότητες-διαδίκτυο. 
 

Συνολικά η δηµιουργία του ΕΚΠΑΙΠ συνδυάζει από τα ακόλουθα επιστηµονικά και 
τεχνολογικά αντικείµενα: Θεωρίες και παιδαγωγικά µοντέλα µάθησης, Τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning) και ∆ιαδικτυακή 
εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. 
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Σχήµα 6. ∆οµή ΕΚΠΑΙΠ. 
Figure 6. Structure’s EF (Educational Framework). 

 
∆οµή Μοντέλου 
Το Μοντέλο ΑΣύγχρονης Εκπαίδευσης (ΜΑΣΕ) είναι ένα προτεινόµενο εκπαιδευτικό µοντέλο 
ασύγχρονης εκπαίδευσης το οποίο προέρχεται από το ΕΚΠΑΙΠ (ΜΑΠ, ∆ΙΠ) και αφορά την 
εκπαίδευση σε επαγγελµατικά γνωστικά αντικείµενα που περιλαµβάνουν γνώσεις & 
δεξιότητες όπως είναι τα θέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου, µέσω της ∆εξΑΕ. Για την σχεδίαση 
του χρησιµοποιήθηκαν συστατικά στοιχεία από συναφή µοντέλα ασύγχρονης εκπαίδευσης 
(Αρβανίτης και άλλοι, 2005, Καραγιάννης και άλλοι, 1996, Πατέλης και άλλοι, 2006, 
Papachristos et al., 2007a, Papachristos et al., 2007b, Papachristos et al., 2010). Αποτελείται 
από δύο τοµείς: 

• Θεωρητικός τοµέας: περιλαµβάνει την εκπαίδευση του θεωρητικού µέρους.  
• Πρακτικός τοµέας: περιλαµβάνει την εκπαίδευση του πρακτικού (εργαστηριακού) 

µέρους  που αφορά χρήση Η/Υ, σχεδίαση e-commerce sites, «εξοµοίωση εικονικών 
επιχειρήσεων» . 

Τα προσφερόµενα εκπαιδευτικά αντικείµενα θα λειτουργούν ως πλήρως αυτόνοµα µαθήµατα 
στο διαδίκτυο (internet) µέσω ενός Web Site που θα µπορεί να εισέλθει κάθε υποψήφιος 
εκπαιδευόµενος. Η γενική δοµή του ΜΑΣΕ (θεωρητικός & πρακτικός τοµέας) είναι η 
ακόλουθη όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα: 

Σχέση εκπαιδευτή/ων-
εκπαιδευόµενων 

∆ιάγνωση επιπέδου 
γνώσεων 

Αξιολόγηση 
Μαθησιακά  
αποτελέσµατα 

Σύνδεση στόχων µαθήµατος µε 
ικανότητες-δεξιότητες 
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Σχέσεις µεταξύ 
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Σχήµα 7. Γενική ∆οµή ΜΑΣΕ. 
Figure 7. Structure’s MASE (Model of Asynchronous Education). 

 

 

Η επιµέρους ανάλυση του ∆ΜΤ φαίνεται στο επόµενο σχήµα: 

 

Σχήµα 8. ∆ιδακτικό-Μαθησιακό Τµήµα (∆ΜΤ). 
Figure 8. Teaching Learning Sector (TLS). 

 
 
Το ∆ιδακτικό Μαθησιακό Τµήµα (∆ΜΤ) αποτελείται από τρία εκπαιδευτικά επίπεδα: 

• ΕΒΥ-Επίπεδο Βασικής Υποδοµής (υποχρεωτικό µετά από ανεπιτυχές τεστ επιπέδου 
γνώσεων): σε αυτό οι εκπαιδευόµενοι καλύπτουν τα κενά γνώσης που απαιτείται για 
να παρακολουθήσουν το γνωστικό αντικείµενο. Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό και η 
οργάνωση της ύλης (σταδιακή και γραµµική δοµή) είναι τέτοια ώστε να καλυφθούν 
τα κενά. 
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εξατοµικευµένη µάθηση για εµβάθυνση σε 
ειδικά αντικείµενα ή καλύτερη εξάσκηση 
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Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση 
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9 

• ΕΕ-Επίπεδο Ειδίκευσης (υποχρεωτικό): σε αυτό οι εκπαιδευόµενοι µελετούν το 
γνωστικό αντικείµενο. Παρέχεται το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. 

• ΕΕΞ-Επίπεδο ΕΞειδίκευσης (προαιρετικό): σε αυτό οι εκπαιδευόµενοι εισχωρούν 
εφόσον επιθυµούν εµβάθυνση της µελέτης τους για µεγαλύτερη εξειδίκευση ή αν 
διαπιστωθεί (από αξιολόγηση-ανατροφοδότηση) µαθησιακό πρόβληµα από τον 
εκπαιδευτή. Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό δοµηµένο σε ενότητες µε έµφαση στην 
λεπτοµερή ανάλυση και στις ασκήσεις. 

 
Κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίζεται σε ΜΑΘήµατα µε γραµµική σειρά (ΜΑΘi όπου 

i=1..n) που µε την σειρά του κάθε µάθηµα διακρίνεται σε θεµατικές Εκπαιδευτικές ΕΝότητες 
(ΕΕΝ) που ακολουθούν µια γραµµική σειρά στην εκπαιδευτική παρουσίαση τους (ΕΕΝj όπου 
j=1..n) (Σχ. 9). Ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να ολοκληρώσει το πρώτο µάθηµα για να 
συνεχίσει στο επόµενο (τυπική διαδικασία) και αντίστοιχα στις ενότητες (την πρώτη ενότητα 
για να συνεχίσει στην επόµενη). Στο τέλος κάθε µαθήµατος µπορεί να προστρέξει στο 
αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης και στο τέλος κάθε επιπέδου υπάρχει τελική (συνολική) 
αξιολόγηση όπου του είναι απαραίτητη (αν είναι θετική) για να ολοκληρώσει επιτυχώς την 
εκπαιδευτική ύλη του µαθήµατος (αν ήταν στο επίπεδο ειδίκευσης) ή να συνεχίσει στο 
επίπεδο ειδίκευσης (αν ήταν στο επίπεδο βασικής υποδοµής). Εφόσον ο εκπαιδευτής 
διαπιστώσει αδυναµίες στην τελική αξιολόγηση, µπορεί να προκρίνει τον εκπαιδευόµενο, να 
εισέλθει στο επίπεδο εξειδίκευσης σε συγκεκριµένο µάθηµα, για να το παρακολουθήσει ή ο 
ίδιος ο εκπαιδευόµενος αν το επιθυµεί µπορεί να εισέλθει σε όποιο µάθηµα ή µαθήµατα 
επιθυµεί (για µεγαλύτερη εξειδίκευση). Στο επίπεδο εξειδίκευσης παρέχονται µαθήµατα 
επανάληψης µε έµφαση στην λεπτοµερή ανάλυση και ασκήσεις (λυµένες και άλυτες).  

 

Σχήµα 9. Εσωτερική ∆οµή Εκπαιδευτικού Επιπέδου. 
Figure 9. Internal’s Structure of educational level. 

 
Η δόµηση των ΜΑΘ ή ΕΕΝ θα ακολουθεί µια γραµµική σειρά γιατί βασίζεται στην 
οργάνωση της ύλης (YΛ) που διέπεται από οργανική συσχέτιση της νέας ύλης µε την 
προηγούµενη ύλη που καλύπτει το προηγούµενο ΜΑΘ ή η προηγούµενη ΕΕΝ, στην 
οργανωµένη δοµή των νέων γνώσεων και στην οργανωµένη πλοκή των διδακτικών φάσεων 
κάθε διδασκαλίας. Επιπλέον θα γίνεται οργανωµένη χρήση και εκµετάλλευση των µέσων και 
µεθόδων διδασκαλίας ανάλογα µε την εκάστοτε φύση του γνωστικού αντικειµένου. 
Ακολούθως ισχύουν τα εξής: 
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ΥΛx={ εκπαιδευτικάστοιχείο1,εκπαιδευτικόστοιχείο2,…,εκπαιδευτικόστοιχείοn}                  (1)          
   
όπου x=ΕΕΝ ή ΜΑΘ, επίσης 
 
εκπαιδευτικό στοιχείοi (ΕΣi)={ορισµός ή έννοια ή αρχή ή µαθηµατικός τύπος}                 (2) 
 
και η Χρονική αρχή (ta) και Χρονικό τέλος (tb) της ύλης αφορά την χρονική παρουσίαση των 
εκπαιδευτικών στοιχείων ως νέα γνώση που µετά την παρουσίαση µετασχηµατίζονται 
χρονικά (t) σε παλαιά γνώση για τον εκπαιδευόµενο-χρήστη (εφόσον µαθησιακά 
αφοµοιωθούν) µέχρι να εισέλθει η νέα γνώση από το σύστηµα. Η παρουσίαση της ΥΛ πρέπει 
να ακολουθεί την εξής διαδροµή όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα: 
 

Πορεία παρουσίασης και δόµησης της ύλης 
 

                             ta νέα γνώση                                 νέα γνώση                                              νέα γνώση        

                                                                                       t
b
παλιά γνώση                                 παλιά γνώση                                          παλιά γνώση 

 

 

 
 
 

Σχήµα 10. ∆ιαδροµή της ΥΛ. 
Figure 10. The road of syllabus.   

 
 
Κάθε ΕΕΝ διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Σχ. 11): 

• Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ). Στην περίπτωση του υλικού της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης που ακολουθεί και η ∆εξΑΕ καταργείται το ένα µοναδικό σύγγραµµα 
και δηµιουργείται ένα πολυµορφικό υλικό που αποτελείται από τα εξής (Holmberg, 
2002):  
1.Υλικό Μαθήµατος (ΥΜ). Περιλαµβάνει το βασικό µαθησιακό υλικό κάθε  
γνωστικού αντικειµένου (κείµενο, simulation, case study, φωτογραφίες, σχήµατα, 
video, software κ.α.). 
2.Υλικό Πηγών Μαθήµατος (ΥΠΜ). Περιλαµβάνει βιβλιογραφικές πηγές, links κάθε 
EEN. 
3. Υλικό Αυτό-Αξιολόγησης (ΥΑΑ). Περιλαµβάνει ασκήσεις, test, εργασίες, project 
(µε προτεινόµενες λύσεις) που αφορούν κάθε EEN. 

 

Σχήµα 11. Χαρακτηριστικά ΕΕΝ. 
Figure 11. Characteristic’s EEN (Educational Unit). 
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• Μέσα (Μ). Το µοντέλο χρησιµοποιεί ως µέσα παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή: εκπαιδευτικό λογισµικό, animation, video, κείµενο, 
εικόνες όλα σε ψηφιακή µορφή.  

• Εκπαιδευτικές Μεθόδους (ΕΜ). Σε κάθε ΕΕΝ εντάσσεται ένα πλήθος εκπαιδευτικών 
µεθόδων τροποποιηµένων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ασύγχρονης εκπαίδευσης 
βάση του ∆ΙΠ. Ειδικότερα χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το θέµα κάθε ΕΕΝ, οι εξής: 
ΕΙΣήγηση (ΕΙΣ) (κείµενο, σχήµατα, φωτογραφίες, ήχο), ΕΠΙδειξη (ΕΠΙ) (video, 
animation), Ατοµικές Εργασίες (ΑΕ) (χρήση email), Οµαδικές Εργασίες (ΟΕ) (χρήση 
email), Συζήτηση µε Εκπαιδευτικό (ΣΕ) (χρήση email, τηλεφώνου) και Αξιολόγηση 
(Α). 

• Χρόνος Εκπαίδευσης (ΧΕ). Υπάρχει χρόνος εκπαίδευσης της κάθε ΕΕΝ προς 
ενηµέρωση του χρήστη-εκπαιδευόµενου. Ο χρόνος ποικίλει για κάθε ΕΕΝ ανάλογα µε 
το αντικείµενο που διαπραγµατεύεται. Σε αυτόν περιλαµβάνονται µελέτη, εξάσκηση, 
αξιολόγηση. Ο χρόνος αυτός δεν είναι υποχρεωτικός για τον εκπαιδευόµενο που 
µπορεί να τον αυξήσει ή να µειώσει ανάλογα µε το ρυθµό µάθησης του (ασύγχρονη 
διάσταση του προτεινόµενου µοντέλου) χωρίς όµως να ξεπεράσει ένα συγκεκριµένο 
χρονικό όριο που θέτει ο εκπαιδευτής για την συνολική αξιολόγηση του επιπέδου. 

• Θεωρίες Μάθησης (ΘΜ). Η κάθε ΕΕΝ διέπεται από το ΜΑΠ και ειδικότερα από το 
περιεχόµενο του εκπαιδευτικού υλικού, από το µοντέλο γνωστικής προσέγγισης και 
από τον κονστρουκτιβισµό και η οργάνωση της ύλης από την ταξινοµία του Bloom. 
Επίσης στην διδακτική διαδικασία χρησιµοποιείται η συνεργατική µάθηση µέσω της 
οµαδικής εργασίας ή project.  

Η εσωτερική δοµή µιας τυπικής ΕΕΝ αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 
                                                               

                                                      ΕΕΝi ={Π1, Π2,…, Πn}                                        (3) 
όπου Π:Παρουσίαση και ισχύει 
                                                 Πi={ΕΙΣj,EΠΙj,AEj,OEj,ΣΕj,Aj}                                           (4) 
 
όπου j=1..n ο αριθµός των µέσων που χρησιµοποιούνται σε κάθε εκπαιδευτική µέθοδο που 
διαθέτει µια παρουσίαση (π.χ. Π1 ={ ΕΙΣ3} => j=3 σηµαίνει ότι η εισήγηση κάνει χρήση 3 
µέσα). Για κάθε εκπαιδευτική µέθοδο σε σχέση µε τα µέσα ισχύουν τα εξής: 
        
 ΕΜj={ εκπαιδευτικό λογισµικό, κείµενο, ήχος, εικόνα, animation, video}                  (5) 
 
Το τµήµα Εικονικό εργαστήριο φαίνεται στο επόµενο σχήµα, η δοµή του: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήµα 12. ∆οµή Εικονικού Εργαστηρίου. 
Figure 12. Virtual Laboratory Structure. 

 
Το τµήµα ∆ΜΤ περιέχει αντίστοιχη δοµή µε το τµήµα του θεωρητικού τοµέα, ο Simulator 
είναι το εκπαιδευτικό/α λογισµικό/α εργαστηριακής εξάσκησης που θα χρησιµοποιηθεί για 
εργαστηριακή πρακτική σε ψηφιακό περιβάλλον. Στο Σχήµα 13 φαίνεται η εσωτερική δοµή 
του τµήµατος της εξάσκησης. Το τµήµα Εξάσκησης είναι το τµήµα που παρέχει σενάρια 

∆ιδακτικό 
Μαθησιακό Τµήµα 

Simulator 

Είσοδος σε τµήµα 
 
Έξοδος από µοντέλο 
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εργαστηριακών ασκήσεων (για σχεδίαση site, «εικονικών επιχειρήσεων» κλπ.) µε την χρήση 
του Simulator (ο οποίος περιλαµβάνει αντίστοιχα λογισµικά εξοµοίωσης για εξάσκηση στην 
χρήση Η/Υ, σχεδίαση site, εξοµοίωση επιχειρησιακών διεργασιών) από τον χρήστη-
εκπαιδευόµενο. Χωρίζεται ανάλογα µε τα τµήµατα του ∆ΜΤ που έχει ο πρακτικός τοµέας και 
τα σενάρια κάθε επιπέδου που αφορούν το αντίστοιχο επίπεδο ∆ΜΤ. 
 

 

Σχήµα 13. ∆οµή του τµήµατος Εξάσκηση. 
Figure 13. Structure of Practice’s dept.  

 
Τα σενάρια δίνονται σε µορφή κειµένου, σχηµάτων και φωτογραφιών. Το τµήµα Αξιολόγηση 
έχει την ίδια δοµή και στους δύο τοµείς και φαίνεται στο επόµενο σχήµα: 
 
 

 

Σχήµα 14. ∆οµή του τµήµατος Αξιολόγηση. 
Figure 14. Structure of Evaluation dept.  

 
Το τµήµατα Τεστ Μαθηµάτων και Τεστ Επιπέδου είναι τµήµατα που παρέχουν Τεστ ΕΞέτασης 
(ΤΕΞ) τα οποία έχουν µορφή µέσων: κειµένου, εικόνων, animation, εκπαιδευτικού 
λογισµικού. Το τµήµα Ανατροφοδότηση (Σχ. 15) αφορά το τµήµα επικοινωνίας µεταξύ 
εκπαιδευόµενου/ων και εκπαιδευτικού και έχει την µορφή µερικής αµφίδροµης επικοινωνίας 
και εξυπηρετεί τις ακόλουθες χρήσεις: µεταφορά τεστ αξιολόγησης και αποτελεσµάτων, 
ερωτηµάτων, σχόλιων για το µάθηµα, εκπαιδευτική αξιολόγηση του συστήµατος από τους 
χρήστες – εκπαιδευόµενους (µεταφορά ερωτηµατολογίων από τον εκπαιδευτή προς 
εκπαιδευόµενους και αντίθετα), απεικόνιση εκπαιδευτικών οδηγιών στο διαδίκτυο από τον 
εκπαιδευτικό. Η µεταφορά γίνεται µε την βοήθεια του email µέσω διαδικτύου (internet) αφού 
αναφερόµαστε σε ασύγχρονο σύστηµα και τηλεφωνικής επικοινωνίας.  
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Σχήµα 15. Μορφή επικοινωνία του τµήµατος Ανατροφοδότησης. 

Figure 15. Communication form of Feedback dept. 
 
 
Η επιλογή του email για το ΜΑΣΕ έγινε γιατί είναι το παλαιότερο και κατά πολλούς το 
αποτελεσµατικότερο ασύγχρονο συνεργατικό εργαλείο (αντίστοιχα και για το τηλέφωνο). Το 
ΜΑΣΕ θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητα βοήθειας-οδηγιών στο εκπαιδευόµενο όσο αφορά 
την λειτουργία χρήσης του. Για αυτό στην κατασκευαστική του εκδοχή (ΣΑΣΕ) θα πρέπει να 
παρέχεται επιλογή βοήθειας για τον χρήστη. 
 
Κατασκευαστική Εκδοχή του Μοντέλου (ΣΑΣΕ)   
Το ΣΑΣΕ µπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε λογισµικό δηµιουργίας ιστοσελίδων 
όπως για παράδειγµα το Frontpage (HTML). Στο επόµενο σχήµα φαίνεται το µοντέλο σε 
µορφή Web sites να ακολουθεί την δενδροειδής-ιεραραρχική µορφή των ιστοσελίδων: 
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Σχήµα 16. ∆οµή Web site ΣΑΣΕ. 
Figure 16. Web sites structure of SASE (Asynchronous Education System). 
 
 

Το µοντέλο της ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ απλοποιηµένο και δεν χρειάζεται 
µεγάλες απαιτήσεις σε υποδοµή, υλικό και λογισµικό, τόσο από την πλευρά του εξυπηρετητή 
(server) που εκπέµπει την πληροφορία (το µάθηµα) όσο και από τον απλό χρήστη 
(εκπαιδευόµενο), που ζητά την πληροφορία (µάθηµα) από τον εξυπηρετητή µέσα από το 
διαδίκτυο. Το ΣΑΣΕ λειτουργεί σε ένα εξυπηρετητή (Σχ. 17). Ο εξυπηρετητής, είναι 
προσαρµοσµένος στο περιβάλλον του Παροχέα Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Internet Service 
Provider), όπου δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις (requests) των χρηστών. Πιο 
συγκεκριµένα, ο εξυπηρετητής υπηρεσιών πρόσβασης (Web access Server) φιλοξενεί την 
κεντρική σελίδα του κόµβου, από όπου ο χρήστης του συστήµατος θα µπορεί να οδηγείται 
είτε στις υπηρεσίες ενηµέρωσης, είτε στις υπηρεσίες εκπαίδευσης. 
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Σχήµα 17.Τεχνολογική Υποδοµή ΣΑΣΕ. 

Figure 17. Hardware of SASE. 
 
 

Η υψηλή διαθεσιµότητα είναι απαραίτητη σε ένα σύστηµα ∆εξΑΕ για την ασφάλεια και 
διασφάλιση της λειτουργίας του. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη λειτουργία ειδικού λογισµικού 
διαχείρισης των αποθηκευτικών µέσων των συστηµάτων (τεχνολογία RAID-1 και RAID-5) 
και την υλοποίηση µηχανισµών επανάκαµψης (αρχιτεκτονική θερµής εφεδρείας-hot swap).  
 
Παράδειγµα Σχεδίασης 
Το προτεινόµενο παράδειγµα σχεδίασης του ΜΑΣΕ & ΣΑΣΕ αφορά την εκπαίδευση & 
κατάρτιση στην δηµιουργία επιχειρήσεων στο διαδίκτυο προσανατολισµένων στην τοπική 
παραγωγή και αγορά (ηλεκτρονικό εµπόριο). Οι Εκπαιδευτικές Απαιτήσεις (ΕΑi) του 
παραδείγµατος, καθορίζονται από τα ακόλουθα: ΕΑ1-Αναλυτικό πρόγραµµα-Ύλη µαθήµατος 
(Πιν. 1), ΕΑ2-Εργαστηριακή πρακτική (Πιν. 2), ΕΑ3-Μαθησιακοί Στόχοι του γνωστικού 
αντικείµενου (Σχ.18). Επιπλέον το παράδειγµα σχεδίασης θα πρέπει, να διαθέτει, και τα εξής, 
ΤΕχνικά ΧΑρακτηριστικά (ΤΕΧΑi): ΤΕΧΑ1-Ο εξυπηρετητής του ΣΑΣΕ να είναι σε κεντρικό 
σηµείο σε µια ορεινή περιοχή (στο µεγαλύτερο οικισµό µε ασύρµατη ή ενσύρµατη σύνδεση 
στο διαδίκτυο και εύκολη οδική πρόσβαση από τους άλλους οικισµούς), ΤΕΧΑ2-Χρήση 
πολυµεσικών στοιχείων (multimedia) στην κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού, ΤΕΧΑ3-
Ασφάλεια εξυπηρετητή συστήµατος, ΤΕΧΑ4-Επεκτασιµότητα. Συνολικά οι εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά φαίνονται στο Σχήµα 19 όπου απεικονίζεται η 
συνολική σύνδεση τους. 
 

Πίνακας 1. Εκπαιδευτική Ύλη θεωρητικού µέρους.  
Table 1. Syllabus’s Theory. 

 
α/α Εκπαιδευτική Ύλη 

1 Αρχές ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

2 Εισαγωγή στην χρήση υπολογιστώνµ 

3 Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

4 Υποδοµή για Ηλεκτρονικό εµπόριο 

5 Στρατηγική  & Υλοποίηση 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου για ορεινές 

περιοχές 

6 Σχεδίαση Ιστοσελίδων 

7 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ  

8 Λιανικές  
Πωλήσεις στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

9 Καταναλωτές στο Internetκαι Έρευνα 

Αγοράς 

Web server 
Internet Web client 

Web client 
 

Web client 
 

Web client 
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10 ∆ιαφήµιση στο Ηλεκτρονικό εµπόριο 

11 Οικονοµικά Επιχιερήσεων 

12 Ηλεκτρονικό εµπόριο Επιχειρήσεων µε 

Επιχειρήσεις 

13 Νοµικά θέµατα για Ηλεκτρονικό 
Εµπόριο 

14 Μελλοντικές Τάσεις για το Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο 

 
 

Πίνακας 2. Εργαστηριακή πρακτική. 
Table 2. Laboratory’s practice. 
α/α       Εργαστηριακή Πρακτική 

1 Εξάσκηση στην χρήση υπολογιστών 

2 Web design 

2 Σχεδίαση ηλεκτρονικού καταστήµατος 

(e-shop) 

3 Εξοµοίωση Εικονικών η-επιχειρήσεων 

(επιχειρησιακά παίγνια)  

 

 

 
 

Σχήµα 18. Μαθησιακοί Στόχοι. 
Figure 18. Objective’s Learn. 

 
 
Εκπαιδευτική ∆οµή  
Η εκπαιδευτική διεργασία, που θα λαµβάνει χώρα, στο παράδειγµα σχεδίασης αποτελείται, 
από τα εξής εκπαιδευτικά επίπεδα (βάση του ΜΑΣΕ): 

• Επίπεδο Ενισχυτικής Μάθησης (αντιστοιχεί στο επίπεδο ΕΒΥ του ΜΑΣΕ). Στο επίπεδο 
αυτό εντάσσονται οι εκπαιδευόµενοι οι οποίοι παραπέµπονται από το διαγνωστικό 
τεστ να παρακολουθήσουν θέµατα προαπαιτούµενων γνώσεων για το Ηλεκτρονικό 
Εµπόριο. Στο επίπεδο αυτό παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό για θέµατα υπολογιστών & 
διαδικτύου, αρχές management & marketing, παραδείγµατα ηλεκτρονικών 
επιχειρήσεων). 

• Επίπεδο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (αντιστοιχεί στο επίπεδο ΕΕ του ΜΑΣΕ). Το 
επίπεδο αυτό αφορά τους εκπαιδευόµενους που πέτυχαν στο διαγνωστικό τεστ και θα 
παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σύµφωνα µε την εκπαιδευτική ύλη 
του.  

• Επίπεδο Εξειδίκευσης (αντιστοιχεί στο επίπεδο ΕΕΞ του ΜΑΣΕ). Στο επίπεδο αυτό 
γίνεται εµβάθυνση ενός γνωστικού αντικειµένου µε την παρουσίαση εξειδικευµένων 

e-
επιχειρήσεις 

Να αναλύει 
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γνώσεων και εφαρµογών. Ειδικότερα, στην µεθοδολογία ίδρυσης εταιρειών 
ηλεκτρονικού εµπορίου, στην χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου σε θέµατα 
διαφήµισης, λιανικών πωλήσεων, τηλε-υποστήριξης σε διάφορα θέµατα (π.χ. παροχή 
γεωπονικών υπηρεσιών), ανάλυση προφίλ καταναλωτών στο διαδίκτυο, ειδικά θέµατα 
web design (χρήση video, φωνής, ηλεκτρονικών συστηµάτων κρατήσεων-πληρωµών, 
blogs). Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην χρήση κώδικα ανοικτού λογισµικού για την 
υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικού εµπορίου (για ελαχιστοποίηση κόστους) και σε 
θέµατα ασφάλειας.  

 

Σχεδίαση ∆ιεπαφής 
Η διάταξη διεπαφής (interface), θα αναπτυχθεί, σε οποιοδήποτε λογισµικό σχεδίασης 
ιστοσελίδων (π.χ. FrontPage, Dreamweaver, ΡΗΡ κλπ.). Κατά την σχεδίαση, δόθηκε βάρος 
στην εργονοµία και στην εύκολη πλοήγηση από πλευράς χρήστη (Σχ. 19).  
 
 
 
 
Error!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 19. ∆ιάταξη ∆ιεπαφής Παραδείγµατος Σχεδίασης. 
Figure 19. Interface’s Paradigm. 

 
 
Σενάριο Πλοήγησης (Storyboard) 
Η πλοήγηση στο παράδειγµα είναι και προς τις δύο κατευθύνσεις (αµφίδροµη). Επιπλέον η 
πλοήγηση θα προσοµοιάζει µε εκείνης ενός βιβλίου µε την επιπρόσθετη δυνατότητα των 
πολυµεσικών χαρακτηριστικών που προσθέτουν νέες διαστάσεις στην διαδικασία µάθησης 
(χρήση εικόνας στατικής και µη, ήχου και κειµένου). Ακολουθούν δύο παραδείγµατα χρήσης-
διαγράµµατα ροής του παραδείγµατος σχεδίασης (ένα θεωρητικού τοµέα, ένα πρακτικού 
τοµέα) (Σχ. 20): 
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Σχήµα 20. Παραδείγµατα χρήσης-διαγράµµατα ροής. 
Figure 20. Storyboard (paradigm). 
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Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
Το προτεινόµενο εκπαιδευτικό µοντέλο ∆εξΑΕ στο ηλεκτρονικό επιχειρείν προσφέρει: 
ευέλικτη χρήση µέσων και εργαλείων, συνθετική παρουσίαση επιλεγµένων βιβλιογραφικών 
κειµένων που καλύπτουν όλο το γνωστικό αντικείµενο, ανάπτυξη συνεργατικότητας και 
ποιότητα εκπαίδευσης. Με την υλοποίηση του, τα οφέλη για τους εκπαιδευόµενους θα είναι: 
η καλύτερη κατανόηση των γνωστικών αντικειµένων µε την χρήση πολλαπλών µέσων 
(εικόνα, ήχος , κείµενο, animation), η συνεχή επικοινωνία µε τους εκπαιδευτές, η δυνατότητα 
πρόσβασης σε µεγάλο αριθµό πηγών (τράπεζες πληροφοριών, βιβλιοθήκες, εταιρείες), και η 
δυνατότητα εξατοµικευµένης και συνεργατικής µάθησης. Ελπίζουµε το µοντέλο αυτό να 
αποτελέσει το έναυσµα για την δηµιουργία και υλοποίηση παρόµοιων προσπαθειών µε στόχο 
την ανάπτυξη των αποµακρυσµένων περιοχών της Ελλάδος και την προσέγγιση τους στην 
κοινωνία της γνώσης, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας.  
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Abstract 
Nowadays, the use of Web based Education (WbE) in distance learning education is 
considered to be an innovative method of learning. Supportive parties argue that WbE renews 
the educational practice through the use of computers and their applied methodology, as well 
as the technologies provided by the use of the internet. These result to consciously renewing 
the educational material and to creating a flexible structure which promotes the 
individualization of learning. In this paper, it is presented an educational model of Web based 
Education (WbE) for the creation of enterprises in the Internet from residents of mountainous 
or faraway regions (islands etc.). The aim of the proposed model is the learning of basic 
principles of business administration, PC and Internet use as well as the methodology of 
design and development of e-commerce acts.  
 


