Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ1
Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα
μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),
υπογεγραμμϋνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο του, το οπούο ςυνοδεύεται από τεχνικό
ϋκθεςη (υπογεγραμμϋνη από το ΚΕΚ) ςτην οπούα θα πρϋπει να ςυμπεριλαμβϊνονται:
1. υμπληρωμϋνοσ ο παρακϊτω πύνακασ:
Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών

ΝΑΙ/ΟΦΙ

Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ,
Εκπαιδευόμενουσ
Πλόρησ υποςτόριξη ελληνικόσ γλώςςασ του εκπαιδευτικού περιεχομϋνου
Πιςτοπούηςη (certification) ό ςυμμόρφωςη (compliance) SCORM-conformant ό
AICC-compliant/certified, Section 508-compliant τησ πλατφόρμασ
Πιςτοπούηςη (certification) ό ςυμμόρφωςη (compliance) SCORM-conformant ό
AICC-compliant/certified, Section 508-compliant του εκπαιδευτικού
περιεχομϋνου
Δυνατότητα καταγραφόσ τησ πορεύασ και των ενεργειών του καταρτιζόμενου
(tracking)
Δυνατότητα παραγωγόσ αναφορών (reports)
Ενςωματωμϋνα ςτο ςύςτημα τεςτ αξιολόγηςησ του προγρϊμματοσ
κατϊρτιςησ και τεςτ αυτοαξιολόγηςησ για κϊθε θεματικό ενότητα
Σεχνικό υποςτόριξη (helpdesk)

2. Αναλυτικό περιγραφό του εκπαιδευτικού περιεχομϋνου των προγραμμϊτων
κατϊρτιςησ ΠΟΤ ΝΑ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΝΕΣΑΙ ΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΕΔΙΟ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ
3. υνοπτικό περιγραφό των εκπαιδευτικών διαδραςτικών μεθόδων και τεχνικών
που θα χρηςιμοποιηθούν ςε ςχϋςη με τισ ιδιαιτερότητεσ τησ προτεινόμενησ
ομϊδασ ςτόχου για την επύτευξη του εκπαιδευτικού ςτόχου

1

Επιςθμαίνεται ότι θ διαδικαςία δεν αφορά ςε ιδθ εγκεκριμζνα με τθ μζκοδο τθσ τθλεκατάρτιςθσ
προγράμματα.

4. Αναφορϊ ςτην ςυμβατότητα του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με το
ςύςτημα τηλεκατϊρτιςησ
5. Αναφορϊ ςτην λειτουργικό και τεχνικό αρτιότητα του ςυςτόματοσ ςύμφωνα με
τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που ακολουθούν (ςυςτατικϊ μϋρη, τεχνολογύεσ που
χρηςιμοποιούνται, πιςτοποιόςεισ, λειτουργικϋσ δυνατότητεσ κλπ). υνιςτϊται
παραπομπό ςε διαδικτυακό τόπο όπου θα εύναι εφικτό η διαπύςτωςη τησ
λειτουργικότητασ τησ πλατφόρμασ και η πρόςβαςη ςε ενδεικτικό τμόμα.
6.

Περιγραφό του τρόπου παροχόσ τεχνικόσ και ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ
προσ τουσ ωφελούμενουσ κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ (περιγραφό των
τρόπων επικοινωνύασ, των μεθόδων υποςτόριξησ κ.ϊ.)
7. Περιγραφό των εμπλεκομϋνων εκ μϋρουσ του ΚΕΚ ςτο πρόγραμμα κατϊρτιςησ,
ανϊλυςη και τεκμηρύωςη του τρόπου επιλογόσ, τησ εςωτερικόσ επιμόρφωςησ
και του ςυντονιςμού τουσ (ςε κϊθε περύπτωςη θα πρϋπει να εύναι ϊτομα με
εμπειρύα ςτην τηλεκατϊρτιςη η οπούα να αναφϋρεται ςτο βιογραφικό τουσ
ςημεύωμα και να αποδεικνύεται η ςχϋςη τουσ με το αντικεύμενο).
Για την υλοπούηςη τησ προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ θα πρϋπει να
τηρούνται τα ακόλουθα κατ΄ελάχιςτον:
ΤΓΧΡΟΝΗ ΣΗΛΕΚΑΣΑΡΣΙΗ Η διεξαγωγό τησ ςύγχρονησ τηλεκατϊρτιςησ θα πρϋπει
να ςτηρύζεται ςτη χρόςη των τεχνολογιών τηλεδιϊςκεψησ και εικονικών ηλεκτρονικών
τϊξεων επιτρϋποντασ ώςτε ο επιμορφωτόσ και οι καταρτιζόμενοι να βρύςκονται μεν ςε
διαφορετικούσ χώρουσ αλλϊ ςτον ύδιο χρόνο, λαμβϊνοντασ ϊμεςη ανατροφοδότηςη.
Η αύθουςα διεξαγωγόσ θα πρϋπει να εύναι πιςτοποιημϋνη.
Ο επιμορφωτόσ που θα πρϋπει να εύναι πιςτοποιημϋνοσ, πρϋπει να ϋχει τον ϋλεγχο τησ
ροόσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, ενώ οι καταρτιζόμενοι πρϋπει να ϋχουν πρόςβαςη
ςε χώρουσ ςυζότηςησ (chat rooms) για να ανταλλϊξουν απόψεισ και να ςυνεργαςτούν
για την εκπόνηςη κοινών εργαςιών
Θα πρϋπει να υποςτηρύζεται η οπτικό και ηχητικό επικοινωνύα πραγματικού χρόνου ό
αύθουςασ διδαςκαλύασ με τη χρόςη κατϊλληλου εξοπλιςμού (υπολογιςτϋσ, κϊμερεσ,
μικρόφωνα, ηχεύα, ακουςτικϊ, δικτύωςη υψηλών ταχυτότων και λογιςμικό
τηλεδιϊςκεψησ) ώςτε οι καταρτιζόμενοι που δεν βρύςκονται ςτον ύδιο χώρο με τον
επιμορφωτό τουσ να μπορούν να ϋχουν φωνητικό και οπτικό επικοινωνύα τόςο μαζύ
του όςο και με καταρτιζόμενουσ που βρύςκονται επύςησ ςε διαφορετικούσ χώρουσ,
Εκτόσ από τη μετϊδοςη εικόνασ και τη φωνητικό επικοινωνύα, τα ςυςτόματα
τηλεδιϊςκεψησ μπορούν να υποςτηρύζουν και εφαρμογϋσ όπωσ εύναι η διαμούραςη
εφαρμογών και κειμϋνων (application and document sharing) και ο ηλεκτρομαγνητικόσ
πύνακασ (electronic board).

Η ςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί με τθ χριςθ μονόδρομθσ ι και
αμφίδρομθσ οπτικοακουςτικισ επικοινωνίασ.
ΑΤΓΧΡΟΝΗ ΣΗΛΕΚΑΣΑΡΣΙΗ Η αςύγχρονη τηλεκατϊρτιςη θα πρϋπει να
υλοποιεύται μϋςω ενόσ ολοκληρωμένου ςυςτήματοσ τηλεκατάρτιςησ (Ο..Σ.Κ.) το
οπούο θα πρϋπει να αποτελεύται απαραιτότωσ από Εφαρμογή Διαχείριςησ τησ
Εκπαίδευςησ – Learning Management System (LMS), η οπούα πρϋπει να περιϋχει:
I.
Εφαρμογή Διαχείριςησ του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – Learning
Content Management System (LCMS)
II.
Εφαρμογή Ανάπτυξησ και υγγραφήσ μαθημάτων - Authoring Tool
Οι εφαρμογϋσ μπορούν να προςληφθούν από το χρόςτη ωσ ϋνα ενιαύο
ομογενοποιημϋνο περιβϊλλον ό ωσ διακριτϊ τμόματα ςυμβατϊ μεταξύ τουσ. Σο
περιβϊλλον του υςτόματοσ πρϋπει απαραιτότωσ να εύναι ςτην Ελληνικό γλώςςα.
Η Εφαρμογό διαχεύριςησ εκπαιδευτικού περιεχομϋνου θα πρϋπει να διαθϋτει ΚΑΣ
ΕΛΑΦΙΣΟΝ τισ παρακϊτω λειτουργικϋσ δυνατότητεσ, ωσ προσ:
Σην διαχείριςη χρηςτών: διαχειριςτών, εκπαιδευτών, εποπτών τηλεκατϊρτιςησ,
καταρτιζομϋνων
1. Διαχεύριςη αναλυτικού προφιλ: ςτοιχεύα χρηςτών, κωδικού πρόςβαςησ
2. Έλεγχοσ πρόςβαςησ: ανϊλογα με τον ρόλο
3. Οργϊνωςη καταρτιζομϋνων ςε ψηφιακό τϊξη
Ση διαχείριςη μαθημάτων:
1. Οργϊνωςη περιεχομϋνου μαθημϊτων (θεωρύα/ αςκόςεισ –εργαςύεσ)
2. Ένταξη καταρτιζομϋνων/ ϋνταξη εκπαιδευτών
3. Ένταξη εκπαιδευτικών πακϋτων
4. Βαθμολόγηςη/αξιολόγηςη
Σο ςύςτημα τηλεκατϊρτιςησ που θα χρηςιμοποιηθεύ πρϋπει να πληρού τισ
προδιαγραφϋσ των διεθνών προτύπων SCORM (SCORM-conformant), AICC (AICCcompliant/certified, Section 508-compliant) τόςο ωσ προσ την πλατφόρμα όςο και
ωσ προσ το περιεχόμενο. Επύςησ πρϋπει να αναφϋρεται αν πρόκειται για
"ςυμμόρφωςη" (compliant) ή πιςτοποίηςη (certified).
Η πλατφόρμα – εφαρμογό διαχεύριςησ εκπαιδευτικού περιεχομϋνου θα πρϋπει να ϋχει
αναπτυχθεύ με βϊςει ϋναν ανοικτό κώδικα (open source), να χρηςιμοποιεύ γλώςςα
προγραμματιςμού PHP, βϊςη δεδομϋνων κατ΄επιλογό (MySQL & Postgre SQL) και Web
server ΙΙS ό Αpache, ςτα οπούα μπορεύ να ςτηριχθεύ η λειτουργύα τησ και να εύναι
διαθϋςιμα για ποικύλα λειτουργικϊ ςυςτόματα (Windows, Unix, Linux).
Η πρόςβαςη ςτο Ο..Σ.Κ. θα γύνεται μϋςω του Διαδικτύου από κεντρικό δικτυακό τόπο
τύπου portal, μϋςω του οπούου θα γύνεται η διαπύςτευςη των χρηςτών
(καταρτιζομϋνων) οι οπούοι θα διαθϋτουν ονομαςτικέσ άδειεσ πρόςβαςησ

τουλϊχιςτον για το διϊςτημα που διαρκεύ το πρόγραμμα τηλεκατϊρτιςησ όπου θα
μπορούν να ϋχουν εποπτεύα όλησ τησ μαθηςιακόσ τουσ πορεύασ.
ε κϊθε περύπτωςη το Ο..Σ.Κ θα πρϋπει να λειτουργεύ ικανοποιητικϊ με τισ ςυνόθεισ
τηλεπικοινωνιακϋσ γραμμϋσ, ώςτε να διαςφαλύζεται η πρόςβαςη των καταρτιζομϋνων
από τουσ προςωπικούσ υπολογιςτϋσ τουσ.
Σο ΚΕΚ πρϋπει να διαθϋτει ςτο προςωπικό του ϋνα ϊτομο υπεύθυνο τησ ςυνολικόσ
διαχεύριςησ και υποςτόριξησ του υςτόματοσ τηλεκατϊρτιςησ (system administrator),
το οπούο θα ϋχει τη ςυνολικό ευθύνη τησ παρακολούθηςησ τησ τηλεκατϊρτιςησ ςε
τεχνικό επύπεδο.
Σο ύςτημα θα πρϋπει να ϋχει δυνατότητα διαχείριςησ και ταυτόχρονησ χρήςησ
τουλϊχιςτον του ςυνολικού αριθμού των χρηςτών που ϋχει αναλϊβει. Οι χρόςτεσ θα
μπορούν μϋςα από το ύςτημα, αφού ςυμπληρώςουν μύα ηλεκτρονικό φόρμα – αύτηςη
ςυμμετοχόσ, να λαμβϊνουν ϋναν κωδικό πρόςβαςησ μϋςω του οπούου θα ϋχουν
πρόςβαςη ςε ςυγκεκριμϋνο αριθμό μαθημϊτων (που θα καθορύζεται από τον
διαχειριςτό του υςτόματοσ).
Κϊθε χρόςτησ του υςτόματοσ (διαχειριςτόσ, εκπαιδευτόσ, εκπαιδευόμενοσ, κλπ) θα
προβαύνει ςε «ειςαγωγό ςτο ύςτημα» (login) μύα μόνο φορϊ και ςτη ςυνϋχεια,
ανϊλογα με τον ρόλο και τα δικαιώματϊ του, θα μπορεύ μϋςα από ϋνα ενιαύο
περιβϊλλον να διαχειρύζεται τα επιμϋρουσ εργαλεύα του υςτόματοσ.
Πζραν τθσ ειςαγωγισ ςτο Σφςτθμα με τθ βοικεια του κωδικοφ πρόςβαςθσ, το Σφςτθμα κα
πραγματοποιεί καταγραφι τθσ πορείασ και των ενεργειών του καταρτιηομζνου (tracking)
κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκάςτου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Επίςθσ ο διαχειριςτισ του
Συςτιματοσ πρζπει να ζχει δυνατότθτα εξαγωγισ αναφορών (reports) οποιαδιποτε
ςτιγμι του ηθτθκεί, οι οποίεσ κα αποτυπώνουν τθν εκπαιδευτικι πορεία του
καταρτιηομζνου (χρονικά και ποιοτικά). Οι παραπάνω αναφορζσ κα αποτελζςουν
αντικείμενο ελζγχου.
Οι αναφορϋσ (reports) που θα παρϊγονται από το Ο..Σ.Κ. θα αφορούν τα ςτοιχεύα τησ
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και ςχετύζονται με:
1. τον χρόνο εναςχόληςησ του καταρτιζόμενου με κϊθε μαθηςιακό αντικεύμενο
2. την ϋκταςη του εκπαιδευτικού υλικού που προςπελϊςτηκε από τον καταρτιζόμενο
και παρϋμεινε ςε αυτό
3. την ϋκταςη τησ εμπλοκόσ του ςε αςκόςεισ και εργαςύασ (χρόνοσ εναςχόληςησ)
4. την εμπλοκό του ςε όλο το ςτϊδιο τησ κατϊρτιςησ
Και θα πρϋπει να περιϋχουν τουλϊχιςτον τισ παρακϊτω πληροφορύεσ:
 Φρονικό καταγραφό τησ πρόςβαςησ κϊθε καταρτιζομϋνου ςτο ύςτημα (ημϋρα,
ώρα, χρονικό διϊρκεια κ.ϊ.).
 Καταγραφό τησ μαθηςιακόσ πορεύασ κϊθε καταρτιζόμενου μϋςω αςκόςεων και
τεςτ αυτό-αξιολόγηςησ που θα παρϋχει το ύςτημα.








υγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα τησ πρόςβαςησ των καταρτιζομϋνων ςτο ύςτημα, ςε
επύπεδο προγρϊμματοσ και ςε επύπεδο υποϋργου (ςυνολικού αριθμού των
προγραμμϊτων που ϋχει αναλϊβει ο φορϋασ).
ε κϊθε περύπτωςη θα πρϋπει να εξαςφαλύζεται:
Η παρακολούθηςη των ςτοιχεύων ςυμμετοχόσ των καταρτιζόμενων ςε ατομικό
επύπεδο
Η παρακολούθηςη των ςτοιχεύων απόδοςησ των καταρτιζομϋνων ςε ατομικό
επύπεδο
Η παρακολούθηςη των ςτοιχεύων τησ ςυμμετοχόσ των καταρτιζόμενων
ςυνολικϊ (ανϊ τϊξη, μϊθημα/ενότητα).

Ιδιαύτερα ςημαντικό εύναι να παρϋχεται τεχνικό και ςυμβουλευτικό υποςτόριξη προσ
τουσ καταρτιζόμενουσ και τουσ εκπαιδευτϋσ κατϊ την διϊρκεια υλοπούηςησ που να
περιλαμβϊνει:
Τποςτήριξη τύπου help desk: εκπαιδευτικό και τεχνικό υποςτόριξη από ειδικϊ
οριςμϋνο ϊτομο για την ολόπλευρη χρόςη του ςυςτόματοσ τηλεκατϊρτιςησ και την
αξιοπούηςη των λειτουργικών δυνατοτότων που προςφϋρει. Η υποςτόριξη θα
παρϋχεται και τηλεφωνικϊ και μϋςω ηλεκτρονικόσ επικοινωνύασ
Διατομική ηλεκτρονική επικοινωνία: κϊθε καταρτιζόμενοσ/ εκπαιδευτόσ θα πρϋπει
να ϋχει την δυνατότητα διατομικόσ ηλεκτρονικόσ επικοινωνύασ με τον επόπτη –
εκπαιδευτό ςε όλη την διϊρκεια του προγρϊμματοσ τηλεκατϊρτιςησ με ςκοπό την
επύλυςη προβλημϊτων και την λόψη υποςτόριξησ όπου και όποτε απαιτηθεύ.
Ηλεκτρονικά εγχειρίδια Κάκε χριςτθσ κα μπορεί να προςφεφγει ςτθν υποςτιριξθ από
αναλυτικά εγχειρίδια (manuals) χριςθσ που διακζτει θ πλατφόρμα.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΝΑ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΝΕΣΑΙ
ΑΠΟΛΤΣΩ ΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΕ ΣΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.
Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτο λογιςμικό που θα χρηςιμοποιηθεύ για να αναδεικνύει το
εκπαιδευτικό περιεχόμενο κατϊ τη διϊρκεια τησ τηλεκατϊρτιςησ. Σο λογιςμικό πρϋπει
να εύναι διαδραςτικό - αλληλεπιδραςτικό, να χαρακτηρύζεται από ποικιλύα, να
προςφϋρει δυνατότητεσ εύκολησ πλοόγηςησ, να δύνει ϋμφαςη ςτη διαςφϊλιςη τησ
κατανόηςησ και ςτην ενεργητικό ςυμμετοχό. Επιπρόςθετα να υποςτηρύζει τη
διαθεματικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ και να ενιςχύει τη διερευνητικό και ςυνεργατικό
μϊθηςη. Από την ϊλλη μεριϊ, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρϋπει να ςυςχετύζεται με
τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ τησ κϊθε ενότητασ. Σϋλοσ τα μαθόματα πρϋπει
απαραιτότωσ να διατύθενται ςτην ελληνικό γλώςςα.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που κα αναπτυχκεί από τον Ανάδοχο και κα κοινοποιθκεί
ςτο Διαδίκτυο για πρόςβαςθ των καταρτιηομζνων του, κα αποτελζςει το βαςικό
εκπαιδευτικό υλικό.

