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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο άρθρο παρουσιάζονται η µεθοδολογία και τα συµπεράσµατα της εφαρµογής 
του µοντέλου µάθησης µε συνθετικές εργασίες (Project-Based Learning-PBL) στο πλαίσιο του 
µαθήµατος «Πληροφοριακά Συστήµατα Προγραµµατισµού Επιχειρησιακών Πόρων» (ERP) που 
περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα σπουδών του Ζ’ εξαµήνου του Τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης 
Έργων (∆∆Ε) του TEI Λάρισας. Το µοντέλο PBL αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση 
γνωστικών διεργασιών αλλά και συνεργατικών-µεθοδολογικών δεξιοτήτων µέσω της εκπόνησης 
συνθετικών εργασιών (projects). ∆ύο είναι τα βασικά µαθησιακά οφέλη που προκύπτουν από την 
υιοθέτηση του µοντέλου PBL στο πλαίσιο της διδασκαλίας του συγκεκριµένου µαθήµατος: πρώτον, 
να εντρυφήσουν οι σπουδαστές σε εφαρµογές των ΤΠΕ στο περιβάλλον µιας σύγχρονης επιχείρησης 
(µε τα συστήµατα ERP) µέσα από οµαδικές δραστηριότητες που ευνοούν συνεργατικές δράσεις 
µάθησης και διερεύνησης της γνώσης και, δεύτερον, να εφαρµόσουν στην πράξη τις επιστηµονικές 
µεθόδους της διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management). 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Μάθηση µε Συνθετικές Εργασίες (Project-Based Learning-PBL), 
∆ιαχείριση Έργων (Project Management), Εφαρµογές των ΤΠΕ. 

Εισαγωγή 
Το µοντέλο Μάθησης µε Συνθετικές Εργασίες (Project-Based Learning-PBL) αποτελεί 
ισχυρό και διαδεδοµένο διδακτικό εργαλείο, ιδιαίτερα κατάλληλο για τη διδασκαλία 
µαθηµάτων νέων τεχνολογιών σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών (Fincher et al., 2001, 
Janeck & Bleek, 2002). Γενικά, το µοντέλο PBL µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
συνδυασµό µε τη δασκαλοκεντρική (teacher centered) τυποποιηµένη προσέγγιση 
διδασκαλίας των διαλέξεων καθώς και µε την πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, 
όπου οι σπουδαστές εργάζονται αυτόνοµα εκτελώντας εργασίες-ασκήσεις. Το µοντέλο 
των συνθετικών εργασιών εµπλέκει τους σπουδαστές σε οµαδικές δραστηριότητες 
µακράς χρονικής διάρκειας (π.χ. στο πλαίσιο ενός εξαµήνου σπουδών), κατά τις οποίες 
διαπραγµατεύονται θέµατα-προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου, οικοδοµούν την 
αναγκαία γνώση επί του γνωστικού αντικειµένου, καλλιεργούν κλίσεις και δεξιότητες 
και καταλήγουν στην ανάπτυξη των τελικών παραδοτέων (π.χ. ενός προγράµµατος, 
µιας τεχνικής αναφοράς, µιας παρουσίασης) που συνιστούν και το τελικό αποτέλεσµα 
της συνθετικής εργασίας (Druit,  1995, Moursund, 1999, Schneider et al., 2002). 
Η µάθηση βασισµένη σε συνθετικές εργασίες µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία σε 
κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης εάν ακολουθηθούν συστηµατικά ένα σύνολο από 
προδιαγραφές που αφορούν στον καθορισµό χαρακτηριστικών για το περιεχόµενο, τις 
συνθήκες, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα-αξιολόγηση κάθε συνθετικής 
εργασίας (Πανσεληνάς, 2002, Πολίτης και άλλοι, 2001). Η επιτυχία όµως της 
εφαρµογής του µοντέλου PBL στο πλαίσιο ενός προπτυχιακού µαθήµατος που 
σχετίζεται µε απόκτηση δεξιοτήτων σε τεχνολογίες πληροφορικής και management 
εξαρτάται επιπρόσθετα από το βαθµό στον οποίο εξοµοιώνονται πραγµατικές συνθήκες 
εργασίας σύγχρονων επιχειρήσεων/οργανισµών, όπου θα κληθούν να εργαστούν και να 
σταδιοδροµήσουν οι απόφοιτοι (Kay et al., 2000). Στο διαρκώς µεταβαλλόµενο και 
ανταγωνιστικό περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων οι εξειδικευµένες γνώσεις επί 
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συγκεκριµένων γνωστικών αντικειµένων (domain specific knowledge) χρειάζεται 
συνεχώς να ανανεώνονται και να εµπλουτίζονται. Ιδιαίτερα τα στελέχη µε 
υπευθυνότητες διαχείρισης έργων θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από γνώσεις επί του 
διαθεµατικού γνωστικού αντικειµένου της διοίκησης και διαχείρισης έργων (project 
management), αυξηµένες κοινωνικές και συνεργατικές δεξιότητες (social competence) 
(PMP, 1999, Wegner, 1998), αφού καλούνται να συµµετέχουν ενεργά στις εργασιακές 
ροές, να συνεργάζονται αρµονικά, να επιβλέπουν και να καθοδηγούν τα µέλη µιας 
οµάδας για την επίτευξη των στόχων του έργου που διαχειρίζονται. Επιπρόσθετα, 
πρέπει να είναι σε θέση να εφαρµόζουν δεξιότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα 
(methodological competence) που απαιτούνται για την αποτελεσµατική διαχείριση ενός 
έργου από άποψη χρόνου, κόστους, ποιότητας και ασφάλειας. Οι δεξιότητες αυτές 
σχετίζονται, γενικότερα, µε την ικανότητα συστηµατικής εφαρµογής τεχνικών επίλυσης 
προβληµάτων, όπως είναι η ικανότητα της ανάλυσης ενός προβλήµατος, η ικανότητα 
αναζήτησης σχετικών χρήσιµων πληροφοριών, η αποδοτική διαχείριση του διαθέσιµου 
χρόνου και πόρων, η συστηµατική σχεδίαση, εκπόνηση, ανάπτυξη και παρακολούθηση 
κάθε σχεδίου λύσης, η ικανότητα χρήσης και αξιοποίησης κατάλληλων πληροφοριακών 
συστηµάτων, η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή επικοινωνία που είναι ιδιαίτερα 
απαραίτητη για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της κάθε εργασίας (PMCD, 
2002).  
Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων στο ΑΤΕΙ 
της Λάρισας στοχεύει να αναπτύξει το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και τις δεξιότητες 
των σπουδαστών στις εννέα γνωστικές περιοχές που ορίζονται από το Project 
Management Institute των ΗΠΑ στο Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK, 2000), δηλαδή στα αντικείµενα της διαχείρισης της ολοκλήρωσης 
(integration management), του αντικειµένου των εργασιών (scope management), του 
κόστους (cost management), της ποιότητας (quality management), των ανθρώπινων 
πόρων (management of human resources), της επικοινωνίας (communication 
management), του κινδύνου (risk management), καθώς και της διαχείρισης των 
προµηθειών ενός έργου (procurement management). Παράπλευρα µε τα µαθήµατα 
κορµού, στο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνονται µαθήµατα πληροφορικής παιδείας 
που αποσκοπούν στην εξοικείωση των σπουδαστών µε βασικές εφαρµογές των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην απόκτηση δεξιοτήτων 
χρήσης σύγχρονου λογισµικού γραφείου, υπηρεσιών διαδικτύου και πληροφοριακών 
συστηµάτων που υποστηρίζουν τη διαχείριση των έργων. Οι απόφοιτοι του τµήµατος 
δεν αρκεί να κατέχουν τεχνικές γνώσεις και ικανότητες στην εφαρµογή επιστηµονικών 
µεθοδολογιών και εργαλείων διοίκησης και διαχείρισης έργων, αλλά είναι απαραίτητο 
να έχουν τις ικανότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να διοικήσουν και να 
επικοινωνήσουν αποτελεσµατικά. Το µοντέλο PBL έρχεται να συµβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων του προγράµµατος σπουδών και οι αρχές του (Moursund, 1999) 
συνδέονται άµεσα µε το γνωστικό αντικείµενο του τµήµατος (το επιστηµονικό πεδίο 
της διαχείρισης έργων). Για τους λόγους αυτούς η διδακτική µέθοδος της µάθησης µε 
συνθετικές εργασίες υιοθετείται σε πολλά από τα µαθήµατα του προγράµµατος 
σπουδών. 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη µεθοδολογία και την εφαρµογή του PBL στο 
µάθηµα «Πληροφοριακά Συστήµατα Προγραµµατισµού Επιχειρησιακών Πόρων» του Ζ’ 
εξαµήνου. Αρχικά θα παρουσιαστεί συνοπτικά το περιεχόµενο και οι στόχοι του 
µαθήµατος. Από το εύρος του γνωστικού αντικειµένου και τις αυξηµένες µαθησιακές 
απαιτήσεις του µαθήµατος δικαιολογείται η επιλογή του PBL ως επιπρόσθετης µεθόδου 
διδασκαλίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κατευθύνσεις που δόθηκαν για την 
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εκπόνηση των εργασιών, το πλάνο εφαρµογής του PBL, ο τρόπος αξιολόγησης και 
αποτίµησης των συνθετικών εργασιών και τα γενικότερα συµπεράσµατα από την 
εφαρµογή του µοντέλου. 

Περιεχόµενο-Σκοποί του µαθήµατος και επιλογή µεθόδων διδασκαλίας  
Ο όρος ERP (Enterprise Resource Planning) αναφέρεται σε σύγχρονα πληροφοριακά 
συστήµατα (ΠΣ) οργάνωσης επιχειρήσεων όπως είναι τα συστήµατα SAP R/3, 
ORACLE Business Suite, Peoplesoft, Microsoft Navision κλπ. Τα ΠΣ-ERP ανήκουν 
στην κατηγορία των πληροφοριακών συστηµάτων της διοίκησης επιχειρήσεων, δηλαδή 
αποτελούν συστήµατα που µπορούν να δώσουν σωστά και γρήγορα πληροφορίες που 
είναι χρήσιµες στη διαχείριση και διοίκηση των λειτουργικών τµηµάτων µιας 
σύγχρονης επιχείρησης. Τα ΠΣ-ERP είναι οργανωµένα ανά τµήµατα (modules), το 
καθένα από τα οποία χρησιµοποιείται για τη µηχανοργάνωση και την υποστήριξη ενός 
αντίστοιχου λειτουργικού τµήµατος (O’ Leary, 2002). Για παράδειγµα, ένα 
συγκεκριµένο τµήµα υποστηρίζει την οικονοµική διαχείριση, ένα άλλο τη διαχείριση 
παραγωγής, την αποθήκη, τις πωλήσεις, το µάρκετινγκ µιας επιχείρησης κλπ. Με την 
περάτωση του µαθήµατος οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
• περιγράφουν τη βασική φιλοσοφία και αρχές των ΠΣ-ERP, 
• εξηγούν την οργανωτική δοµή ενός συστήµατος ΠΣ-ERP,  
• αναλύουν τις επιπτώσεις των ΠΣ-ERP στη λειτουργία ενός οργανισµού και στο 

περιβάλλον του,  
• χρησιµοποιούν βασικές τεχνολογίες υποστήριξης ενός συστήµατος ΠΣ-ERP,  
• εφαρµόζουν διαδικασίες αναπαράστασης, υλοποίησης, ολοκλήρωσης, 

αναδιοργάνωσης και συγχρονισµού των επιχειρηµατικών διαδικασιών, µε σκοπό 
την ανάπτυξη στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για µια επιχείρηση, 

• αναγνωρίζουν και να συνδέουν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός συστήµατος ΠΣ-
ERP µε τα προβλήµατα και τις ευκαιρίες ανάπτυξης µιας επιχείρησης, και να  

• αναγνωρίζουν και να συνδέουν τις δυνατότητες χρήσης ενός ΠΣ-ERP µε τη  
µετεξέλιξη των διαδικασιών ενός οργανισµού.  

Τα ΠΣ-ERP καλύπτουν ένα ευρύ και διαθεµατικό φάσµα εννοιών, µεθόδων, 
διαδικασιών και τεχνολογικών εφαρµογών και απαιτούν ένα σύνολο µεθοδολογικών 
δεξιοτήτων που είναι πολύ δύσκολο να διδαχθούν και να αφοµοιωθούν από τους 
σπουδαστές στα πλαίσια ενός πεντάωρου µαθήµατος ακολουθώντας τη συµβατική 
προσέγγιση µιας σειράς διαλέξεων. Επιπρόσθετα, η έλλειψη ενός κατάλληλου 
διδακτικού εγχειριδίου που να καλύπτει πλήρως το αντικείµενο καθιστά αναγκαίο για 
τους σπουδαστές να αναζητήσουν τις πληροφοριακές πηγές. Για τους λόγους αυτούς οι 
διδάσκοντες αποφάσισαν το µάθηµα να γίνει ως συνδυασµός δύο µεθόδων 
διδασκαλίας:  
• Με εργαστηριακή διδασκαλία, όπου οι σπουδαστές εργάζονται αυτόνοµα (υπό την 

καθοδήγηση των διδασκόντων) εκτελώντας εργασίες-ασκήσεις στο ΠΣ-ERP 
SAP/R3, το οποίο και διατέθηκε δωρεάν στο τµήµα από την αντίστοιχη εταιρεία 
(www.sap.com). Στόχος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών µε µεθοδολογικές 
δεξιότητες χρήσης του συγκεκριµένου, ιδιαίτερα ισχυρού και διαδεδοµένου ΠΣ-
ERP. 

• Με την εκπόνηση συνθετικών εργασιών από τους σπουδαστές σε οµάδες 3-5 
ατόµων. Οι συνθετικές εργασίες ήταν υποχρεωτικές και, ταυτόχρονα, ένα ισχυρό 
κίνητρο για τους σπουδαστές αφού βαθµολογούνταν µε το 70% του τελικού 
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βαθµού του µαθήµατος. Οι σπουδαστές µπορούσαν να επιλέξουν µεταξύ 40 
διαφορετικών θεµάτων, ανάλογα µε τις επιθυµίες, τα ενδιαφέροντα ή τις 
προηγούµενες γνώσεις τους (Marx et al., 1997). 

Κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2002-03 σχηµατίστηκαν 24 οµάδες 
σπουδαστών που ασχολήθηκαν µε σύγχρονα θέµατα που άπτονται του 
προγραµµατισµού των επιχειρησιακών πόρων. Ενδεικτικά αναφέρουµε θέµατα όπως 
προγραµµατισµός παραγωγής (production planning), διαχείριση αποθήκης (inventory 
management), προγραµµατισµός απαιτήσεων υλικών (material requirements planning), 
πρόβλεψη παραγωγής και πωλήσεων (production & sales forecasting), διαχείριση 
πελατών (customers’ management), διαχείριση ανθρώπινων πόρων (management of 
human resources), διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management), 
οικονοµική διαχείριση (financial management) κλπ. 
Οι εργασίες που ανατέθηκαν αναφέρονται σε ετερογενή θέµατα που το καθένα 
παρουσιάζει αυξηµένη πολυπλοκότητα, γεγονός που, αφενός, αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα για τη διδασκαλία του µαθήµατος µε παραδοσιακές µεθόδους (διαλέξεις) 
και, αφετέρου, τεκµηριώνει την επιλογή της µεθόδου PBL ως την πλέον κατάλληλη για 
τη διδασκαλία του µαθήµατος ΠΣ-ERP. Για παράδειγµα, το module της οικονοµικής 
διαχείρισης ενός ΠΣ-ERP περιλαµβάνει µεταξύ άλλων λειτουργικότητες που 
υποστηρίζουν τη γενική λογιστική, τους λογαριασµούς πληρωτέους και εισπρακτέους, 
τη σύνταξη προϋπολογισµού, τη διαχείριση οικονοµικών ροών, τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου κ.ά. Συνεπώς, η υιοθέτηση της µεθόδου PBL δίνει στους σπουδαστές τη 
δυνατότητα ενασχόλησης µε πραγµατικά επιχειρησιακά προβλήµατα και εξοµοιώνει τη 
µαθησιακή διαδικασία µε το επιχειρηµατικό περιβάλλον.  

Οδηγίες για τις συνθετικές εργασίες  
Στο πρώτο µάθηµα-συνάντηση δόθηκαν σαφείς οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µελέτης, 
εκπόνησης, συγγραφής, παρουσίασης των εργασιών, ώστε οι σπουδαστές να βιώσουν 
εξοµοιωµένες καταστάσεις και πραγµατικούς ρόλους της διαχείρισης και διοίκησης 
έργων. Πιο συγκεκριµένα, οι οδηγίες κατέστησαν σαφές ότι σε κάθε εργασία θα έπρεπε 
να ακολουθηθούν οι βασικές αρχές του project management (PMBOK, 2000). Ο 
αρχηγός της κάθε οµάδας (project manager), αφού εκλέχθηκε από τα άλλα µέλη της 
οµάδας, όφειλε να εκπονήσει: 
• Ορισµό του αντικειµένου της εργασίας (scope management). Για τον ορισµό του 

αντικειµένου της εργασίας ο αρχηγός, σε συνεργασία µε τα µέλη της οµάδας, 
όφειλε να αναζητήσει, πέραν των βιβλιογραφικών αναφορών και των 
ηλεκτρονικών διευθύνσεων που δόθηκαν από τους διδάσκοντες, άρθρα και βιβλία 
σχετικά µε το θέµα της εργασίας. Το αποτέλεσµα αυτής της έρευνας ήταν, αφού 
κατανοήθηκαν οι σκοποί της εργασίας από τα µέλη της οµάδας, να οριστούν µε 
σαφήνεια ο γενικός σκοπός (mission statement) και οι επιµέρους στόχοι (project 
goals) της κάθε εργασίας καθώς και να δηµιουργηθεί ο πίνακας περιεχοµένων της 
τεχνικής αναφοράς-τελικού παραδοτέου (deliverable). 

• Χρονοδιάγραµµα της εργασίας (time management). Για τον ορισµό του 
χρονοδιαγράµµατος το πρώτο βήµα ήταν ο καθορισµός των δραστηριοτήτων που 
απαιτούνταν για την εκπόνηση της εργασίας (Εικόνα 1). Στη συνέχεια, έπρεπε να 
οριστούν τα διαγράµµατα Gantt και PERT της εργασίας. Οι διδάσκοντες εδώ 
συµβούλευσαν τους αρχηγούς να καθορίσουν τις δραστηριότητες των οµάδων τους 
µε βάση εννοιολογικά και όχι τεχνολογικά χαρακτηριστικά (Πολίτης και άλλοι, 
2001), ώστε να εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή όλων των µελών 
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της κάθε οµάδας σε κάθε δραστηριότητα. Με την κατασκευή του διαγράµµατος 
PERT ο αρχηγός της εργασίας ήταν σε θέση να καθορίσει το «ποιος θα κάνει τι»,  
βάση των υποχρεώσεων και των επιθυµιών των µελών της οµάδας καθώς και των 
χρονικών προθεσµιών της εργασίας (deadlines). Στη συνέχεια, έπρεπε να εξαχθεί 
και να αναλυθεί το κρίσιµο µονοπάτι (critical path) της εργασίας. Στη διάρκεια του 
εξαµήνου ο αρχηγός ήταν υποχρεωµένος να ελέγχει περιοδικά ότι η εργασία 
προχωρούσε σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα. Σε περίπτωση καθυστέρησης, για 
λόγους αµέλειας, ο αρχηγός όφειλε να αναφέρει το γεγονός αυτό στον διδάσκοντα, 
γεγονός που επιδρούσε αρνητικά στην τελική αξιολόγηση. 

• ∆ιαχείριση ποιότητας (quality management). Στο βήµα αυτό ο αρχηγός της οµάδας 
είχε, κατά κύριο λόγο, ελεγκτικό ρόλο. Ήταν υποχρεωµένος να ελέγξει αν το 
παραδοτέο της οµάδας πληρούσε τις ποιοτικές προδιαγραφές που είχανε τεθεί στην 
αρχή από τους διδάσκοντες. Για παράδειγµα, όφειλε να ελέγξει εάν η τεχνική 
αναφορά περιείχε εξώφυλλο, πίνακα περιεχοµένων, πίνακα εικόνων, αν τα 
σχήµατα είχαν λεζάντα, εάν οι αναφορές ήταν γραµµένες µε σωστό τρόπο, να 
εξασφαλιστεί ότι δεν εµφανίζονταν ορθογραφικά λάθη, ότι το κείµενο ήταν 
συντακτικά σωστό κλπ. 

• ∆ιαχείριση επικοινωνίας (communication management). Το βήµα αυτό αποτελούσε 
ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία της εργασίας κάθε οµάδας καθώς στόχος των 
εργασιών δεν ήταν απλά η απόκτηση γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων (technical 
skills) αλλά και η ανάπτυξη soft skills όπως η επικοινωνία. Στα πλαίσια της 
διαχείρισης της επικοινωνίας, ο αρχηγός της κάθε οµάδας όφειλε να φέρει σε στενή 
επαφή τα µέλη της οµάδας µε σκοπό την καλύτερη απόδοση. Ο αρχηγός κάθε 
οµάδας καθόρισε εκ των προτέρων ένα σύνολο συναντήσεων µε τα µέλη της 
οµάδας το οποίο και γνωστοποίησε στους διδάσκοντες. Σε κάθε συµβουλευτική 
συνάντηση ήταν υποχρεωµένος να παραδώσει τα πρακτικά των συναντήσεων 
ακολουθώντας το σχετικό έγγραφο-πρότυπο. 

• Επιπλέον, ήταν αυτός που ήταν υπεύθυνος για την επικοινωνία µε τους 
διδάσκοντες-συµβούλους και για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της 
εργασίας στο κοινό-συµφοιτητές. 

ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 WP0 - ∆ηµιουργία Οµάδας - Ορισµός εργασίας 5 days Mon 20/10/03 Fri 24/10/03
2 Έναρξη Εργασίας 0 days Fri 24/10/03 Fri 24/10/03 1
3 WP1 -∆ιαχείριση Αντικειµένου εργασιών 1 day Mon 20/10/03 Mon 20/10/03
4 WP2 - Μελέτη Βιλιογραφίας που δόθηκε από διδάσ 6 days Mon 3/11/03 Mon 10/11/03 2
5 Εύρεση συµπληρωµατικής Βιβλιογραφίας 6 days Mon 3/11/03 Mon 10/11/03
6 Πίνακας Περιεχοµένων Εργασίας 0 days Mon 10/11/03 Mon 10/11/03 13
7 WP3 - ∆ηµιουργία Χρονοπρογράµµατος 3 days Wed 12/11/03 Fri 14/11/03
8 ∆ηµιουργία διαγράµµατος Gannt 1 day Wed 12/11/03 Wed 12/11/03
9 ∆ηµιουργία διαγράµµατος Pert 1 day Thu 13/11/03 Thu 13/11/03 8
10 Ανάθεση πόρων 1 day Fri 14/11/03 Fri 14/11/03 9
11 Εύρεση κρίσιµου µονοπατιού 1 day Fri 14/11/03 Fri 14/11/03
12 WP4 - ∆ιαχείριση Επικοινωνίας 59 days Mon 10/11/03 Mon 2/2/04
13 1η Συµβουλευτική Συνάντηση 0 days Mon 10/11/03 Mon 10/11/03 5
14 2η Συµβουλευτική Συνάντηση 0 days Fri 14/11/03 Fri 14/11/03 11
15 3η Συµβουλετική Συνάντηση 0 days Wed 17/12/03 Wed 17/12/03 21
16 Παρουσίαση της εργασίας στο κοινό 0 days Mon 2/2/04 Mon 2/2/04 22
17 WP5 - Εκτέλεση Εργασίας 50 days Mon 17/11/03 Fri 23/1/04
18 ∆ηµιουργία Πρώτης Έκδοσης της Εργασίας 21 days Mon 17/11/03 Mon 15/12/03
19 ∆ηµιουργία ∆εύτερης Έκδοσης της Εργασίας 27 days Thu 18/12/03 Fri 23/1/04 15
20 WP6 - ∆ιαχείριση Ποιότητας 31 days Tue 16/12/03 Tue 27/1/04
21 Έλεγχος Πρώτης Έκδοσης της Εργασίας 2 days Tue 16/12/03 Wed 17/12/03 18
22 Έλεγχος ∆εύτερης Έκδοσης της Εργασίας 2 days Mon 26/1/04 Tue 27/1/04 19

24/10

10/11

10/11
14/11

17/12
2/2

29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23
October November December January February

 
Εικόνα 1: Πρότυπο ∆ιάγραµµα Gantt Εργασίας 
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Χρονοδιάγραµµα και εφαρµογή των συνθετικών εργασιών 
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει το χρονοδιάγραµµα κάθε συνθετικής εργασίας. Κάθε εργασία 
ακολούθησε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα δραστηριοτήτων που διήρκεσε ένα εξάµηνο 
σπουδών. Οι διδάσκοντες ήταν σε καθηµερινή βάση διαθέσιµοι για να παρέχουν κάθε 
βοήθεια προς τους σπουδαστές αλλά και να τους εµψυχώνουν και να τους καθοδηγούν. 
Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκαν τρεις συµβουλευτικές συναντήσεις µε όλα τα µέλη 
της κάθε οµάδας µε σκοπό το καλύτερο συντονισµό κάθε συνθετικής εργασίας και τον 
έλεγχο των ενδιάµεσων αποτελεσµάτων.  
Με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία των διδασκόντων µε τους αρχηγούς των οµάδων 
εργασίας αλλά και των µελών µιας οµάδας εργασίας µεταξύ τους, έγινε χρήση της 
πλατφόρµας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης e-class, που λειτουργεί στο δικτυακό τόπο 
του ΤΕΙ Λάρισας (http://e-class.teilar.gr/) µε την υποστήριξη του Ακαδηµαϊκού 
∆ιαδικτύου GUNet. Ιδιαίτερα αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες της δηµόσιας και 
ιδιωτικής συζήτησης µε τις οµάδες των σπουδαστών, η ατζέντα µε τις εργασίες και τις 
προθεσµίες, η δηµοσίευση ανακοινώσεων και η αποστολή e-mails στις οµάδες καθώς 
και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των εργασιών από τους σπουδαστές. Οι 
περισσότεροι σπουδαστές είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του e-class καθώς 
χρησιµοποιείται στο Τµήµα και για την υποστήριξη άλλων µαθηµάτων. 
Οι διδάσκοντες του µαθήµατος παρατήρησαν αυξηµένη χρήση των υπηρεσιών του e-
class από τους χρήστες-σπουδαστές. Στην ηλεκτρονική επικοινωνία µε τους 
σπουδαστές, οι διδάσκοντες προσπάθησαν να τηρούν την οργανωτική ιεραρχία της 
κάθε οµάδας και να έρχονται σε άµεση επαφή µε τον αντίστοιχο αρχηγό και όχι µε τα 
υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Με τον τρόπο αυτό η χρήση του e-class υποστήριξε την 
οργανωτική δοµή των οµάδων εργασίας και την «ηλεκτρονική» παρακολούθηση-
συντονισµό όλων των εργασιών από τους διδάσκοντες. 
Ο αρχηγός κάθε οµάδας καθόριζε εκ των προτέρων ένα σύνολο συναντήσεων  της 
οµάδας το οποίο και γνωστοποίησε στους διδάσκοντες. Σε κάθε συµβουλευτική 
συνάντηση ήταν υποχρεωµένος να παραδώσει τα πρακτικά των συναντήσεων 
ακολουθώντας το σχετικό έγγραφο-πρότυπο. 

Αξιολόγηση των συνθετικών εργασιών  
Θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά την εκπόνηση των συνθετικών εργασιών ο κύριος ρόλος 
των διδασκόντων ήταν κυρίως συµβουλευτικός και συντονιστικός. Οι διδάσκοντες 
καθοδηγούσαν, εµψύχωναν και παρείχαν κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο των 
σπουδαστών. Για την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της πορείας και των 
αποτελεσµάτων κάθε συνθετικής εργασίας ο αντίστοιχος αρχηγός οµάδας τηρούσε 
φύλλο παρακολούθησης της συνθετικής εργασίας που περιείχε στοιχεία σχετικά µε το 
βαθµό υλοποίησης των δραστηριοτήτων, πιθανές καθυστερήσεις, τον ρόλο, την 
υπευθυνότητα και τις δράσεις κάθε µέλους της οµάδας. Το φύλλο αυτό παρουσιάζονταν 
σε κάθε συνάντηση στους διδάσκοντες και αξιολογούνταν σχετικά. Επίσης 
αποτιµήθηκε η πρώτη έκδοση της εργασίας που παραδόθηκε την 8η εβδοµάδα.     
Η τελική αποτίµηση των εργασιών έγινε µε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων κάθε 
οµάδας στο κοινό-σπουδαστές και στηρίχθηκε σε δύο βασικές αρχές: 
• κάθε θετική ενέργεια οφείλεται να ενθαρρύνεται ενώ κάθε αρνητική να 

αποθαρρύνεται 
• η τελική βαθµολόγηση ήταν υπευθυνότητα (εκτός των διδασκόντων) και της 

οµάδας αξιολόγησης (η οποία αποτελούνταν από κριτές-σπουδαστές που 
επιλέγονταν τυχαία).  
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Εβδ ∆ραστηριότητα Παρατηρήσεις 

Προκαταρτικά στάδια 

 Ανακοίνωση των εργασιών Οι διδάσκοντες ανακοίνωσαν τις εργασίες.  
Οι εργασίες ανακοινώθηκαν κατά τη 
διάρκεια του µαθήµατος, αναρτήθηκαν σε 
πίνακα ανακοινώσεων και ανακοινώθηκαν 
στο intranet της σχολής. 

 ∆ηµιουργία οµάδων Οι σπουδαστές σχηµάτισαν οµάδες 
εργασίας, επέλεξαν τον αρχηγό της οµάδας 
(project manager) και το θέµα της εργασίας. 

Έναρξη της εργασίας 

1 ∆ιαχείριση αντικειµένου 
εργασιών 

Μελέτη της προτεινόµενης βιβλιογραφίας 
από τον αρχηγό της οµάδας σε συνεργασία 
µε την οµάδα. 

2 ∆ιαχείριση αντικειµένου 
εργασιών 

Αναζήτηση συµπληρωµατικής 
βιβλιογραφίας. 

1η Συµβουλευτική Συνάντηση – ∆ηµιουργία Πίνακα Περιεχοµένων της Εργασίας  

3 Ανάπτυξη 
Χρονοπρογράµµατος 

Ο αρχηγός της οµάδας δηµιουργεί τα 
διαγράµµατα  Gantt-PERΤ, αναθέτει τους 
πόρους και βρίσκει το κρίσιµο µονοπάτι. 

2η Συµβουλευτική Συνάντηση - Οι διδάσκοντες βοηθούν, συµβουλεύουν, 
κατευθύνουν, και εµψυχώνουν την οµάδα 

4-7 ∆ουλειά σε εξέλιξη για την 
πρώτη έκδοση της εργασίας 

Οι σπουδαστές εργάζονται σύµφωνα µε το 
χρονοπρόγραµµα. Ο αρχηγός της οµάδας (ή 
όλη η οµάδα αν χρειάζεται) συναντιέται και 
µε τους διδάσκοντες σε ώρες γραφείου για 
επίλυση αποριών. 

8 Πρώτη έκδοση εργασίας Ποιοτικός έλεγχος και παραγωγή της 
πρώτης έκδοσης. 

3η Συµβουλευτική Συνάντηση – Σχόλια και συµβουλές για την πρώτη έκδοση.  

9-13 ∆ουλειά σε εξέλιξη για την 
τελική έκδοση της εργασίας 

Οι σπουδαστές εργάζονται σύµφωνα µε το 
χρονοπρόγραµµα. Αν χρειάζεται, τα µέλη 
της οµάδας συναντιούνται ατοµικά µε τους 
διδάσκοντες σε ώρες γραφείου για επίλυση 
αποριών. 

14 Τελική έκδοση εργασίας Ποιοτικός έλεγχος και παραγωγή της 
τελικής έκδοσης. 

Παρουσίαση στο κοινό - Τέλος εργασίας 

Πίνακας 1: Χρονοδιάγραµµα συνθετικών εργασιών 
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Για την υλοποίηση της πρώτης αρχής ορίστηκαν κανόνες οι οποίοι είτε λειτουργούν 
θετικά είτε επιδρούν αρνητικά στον τελικό βαθµό. Για παράδειγµα εάν δεν έχουν 
ακολουθηθεί οι κανόνες µορφοποίησης ή εάν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη τότε η 
βαθµολογία µειώνεται 10%. Ως παράδειγµα θετικής ενέργειας αναφέρουµε την επίλυση 
δύσκολων ασκήσεων και η επίδειξη χρήσης των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος 
SAP/R3. Η βαθµολόγηση της τελικής παρουσίασης κάθε συνθετικής εργασίας από τους 
κριτές (φοιτητές σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες) έγινε µε τη χρήση συγκεκριµένου 
ερωτηµατολογίου το οποίο καλύπτει θέµατα κατανόησης, οργάνωσης, παρουσίασης 
κλπ. 

Συµπεράσµατα 
Με την εφαρµογή του µοντέλου µάθησης µε συνθετικές εργασίες στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας του µαθήµατος «Πληροφοριακά Συστήµατα Προγραµµατισµού 
Επιχειρησιακών Πόρων» επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα: 
• Οι σπουδαστές συµµετέχουν στο µάθηµα πιο ενεργά γεγονός που επιβεβαιώνεται 

από την παρουσία τους στο µάθηµα. Το γεγονός ότι αναγκάζονται από πολύ νωρίς 
κατά την διάρκεια του εξαµήνου να ασχοληθούν ενεργά µε τις υποχρεώσεις του 
µαθήµατος έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη κατανόηση και εµπέδωσή του. 

• Η σπουδαστές βίωσαν στην πράξη µεθοδολογίες του project management κατά την 
εκπόνηση της εργασίας τους. 

• Οι σπουδαστές κατάφεραν να εµβαθύνουν σε ειδικά και τεχνικά ζητήµατα των 
συστηµάτων ERP, γεγονός που τους δηµιούργησε περισσότερο ενδιαφέρον για το 
θέµα και τους γέµισε αυτοπεποίθηση για αντίστοιχες µελλοντικές εργασίες. 

• Εφαρµόζοντας στην πράξη τεχνικές διαχείρισης έργων για την εκπόνηση της κάθε 
συνθετικής εργασίας υπήρξε όφελος καθώς αυξήθηκε η εµπειρία στη χρήση και 
εφαρµογή αντίστοιχων µεθόδων (χρονικού προγραµµατισµού) και εργαλείων 
(Microsoft Project). 

• Η αξία του διδακτικού µοντέλου µε συνθετικές εργασίες ως µέσο ανάπτυξης  
κοινωνικών και µεθοδολογικών δεξιοτήτων επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Το βασικό 
πρόβληµα στη λειτουργία των οµάδων ήταν η αρνητική στάση πολλών 
σπουδαστών για συµµετοχή σε οµαδικές εργασίες που ήθελαν να συνεργαστούν  
αποκλειστικά σε οµάδες µε άτοµα της αρεσκείας τους. Η στάση αυτή βελτιώθηκε 
κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Επιπλέον, πολλοί σπουδαστές βελτίωσαν τις 
ικανότητες επικοινωνίας, παρουσίασαν ιδιαίτερη υπευθυνότητα και  
κοινωνικότητα. Η πλειοψηφία των σπουδαστών χρησιµοποίησε την πλατφόρµα e-
class ως µέσο επικοινωνίας.  

• Η εργασία βοήθησε τους σπουδαστές να εξοικειωθούν µε µεθόδους 
βιβλιογραφικής αναζήτησης που θα τους χρειασθεί ιδιαίτερα κατά την εκπόνηση 
της πτυχιακής εργασίας στο επόµενο εξάµηνο.  

Τέλος, οι διδάσκοντες είχαν την ευκαιρία για µια ουσιαστική και καθηµερινή 
συνεργασία µε τους σπουδαστές, η οποία, αν και αυξάνει αισθητά το φόρτο εργασίας, 
αυξάνει ταυτόχρονα και το βαθµό ικανοποίησης από το γεγονός ότι οι σπουδαστές 
συµµετέχουν πιο ενεργά στις διαδικασίες του µαθήµατος, µαθαίνουν καλύτερα, 
περισσότερα και πιο ευχάριστα. 
Τα συµπεράσµατα αυτά αποτελούν αρχική εκτίµηση των διδασκόντων, αφού το 
µοντέλο διδασκαλίας PBL εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια του 
συγκεκριµένου µαθήµατος. Το επόµενο βήµα είναι η επαναληπτική εφαρµογή της 
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µεθόδου µε σκοπό την εξαγωγή ποσοτικών συµπερασµάτων και η σύγκριση της 
µεθοδολογίας µε άλλες παρόµοιες (Reeves & Laffey, 1999).  
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