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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η σχεδίαση ενός ∆ιαδικτυακού συστήµατος ηλεκτρονικής
κατάρτισης και υποστήριξης αγροτικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µε στόχο τη βελτίωση
και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων µέσω της χρήσης των τεχνολογιών
Πληροφορικής και επικοινωνιών και των πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Σκοπός του
προτεινόµενου συστήµατος είναι η κατάρτιση των αγροτικών ΜΜΕ τόσο σε θέµατα νέων
τεχνολογιών όσο και σε θέµατα γεωπονικού ενδιαφέροντος µέσω παροχής (α) εκπαιδευτικού υλικού
εξατοµικευµένου στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους ή/και (β) on-line εκπαίδευσης από συµβούλους
κατάρτισης εξ αποστάσεως. Το σύστηµα θα λειτουργεί ως ενδιάµεσος (πληροφοριοµεσίτης - έµπιστη
τρίτη οντότητα) µεταξύ εκπαιδευτικού υλικού/συµβούλων κατάρτισης εξ αποστάσεως και ΜΜΕ που
επιθυµούν να εκπαιδευτούν µέσω ∆ιαδικτύου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονικό εµπόριο, µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, αγροτικός τοµέας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο αριθµός των µαθησιακών περιβαλλόντων τα οποία βασίζονται στο ∆ιαδίκτυο αυξάνεται µε
γρήγορους ρυθµούς. Το ∆ιαδίκτυο θεωρείται ιδανική πλατφόρµα υποστήριξης εικονικών και
κατανεµηµένων µαθησιακών περιβαλλόντων µε αποτέλεσµα πολλοί δηµόσιοι και ιδιωτικοί
οργανισµοί να προσφέρουν προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης χρησιµοποιώντας την
υπηρεσία του Παγκόσµιου Ιστού (Anido et al., 2001). Ο Παγκόσµιος Ιστός προσφέρει νέες
ευκαιρίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώ η χρήση πολυµεσικού υλικού προσφέρει ένα
ελκυστικό περιβάλλον µάθησης για τους εκπαιδευόµενους (Leung & Li, 2001). Επιπρόσθετα, τα
δικτυακά συστήµατα εκπαίδευσης παίζουν σηµαντικό ρόλο λόγω των οικονοµικών
πλεονεκτηµάτων (π.χ. µείωση µετακινήσεων) τα οποία προσφέρουν τόσο στους εκπαιδευόµενους
και στους εκπαιδευτές όσο και στους οργανισµούς παροχής εκπαίδευσης.
Η παρούσα εργασία περιγράφει τη σχεδίαση ενός ∆ιαδικτυακού (Internet-based) Συστήµατος
Ηλεκτρονικής Κατάρτισης και Υποστήριξης (ΣΗΚΥ) αγροτικών Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) µε στόχο τη βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων µέσω της
χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των εφαρµογών
ηλεκτρονικού εµπορίου. Έµφαση δίνεται στην εκπαίδευση και υποστήριξη αγροτικών ΜΜΕ
επειδή παρουσιάζουν σηµαντικές δυσκολίες προσαρµογής στις νέες τεχνολογικές και
επιχειρηµατικές εξελίξεις, λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών όπως χαµηλό βαθµό υιοθέτησης
καινοτοµιών και νέων ΤΠΕ, χαµηλό βαθµό εξειδικευµένου προσωπικού, έλλειψη επιχειρηµατικής
κουλτούρας και γεωγραφική διασπορά. Η εξ αποστάσεως κατάρτισή τους, σε συνδυασµό µε άλλες
δράσεις (π.χ. οικονοµική ενίσχυση), µπορεί να αποτελέσει λύση στο παραπάνω πρόβληµα.

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B’, Επιµ. Α. ∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά
3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ z Inter@ctive
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Αναλυτικότερα, το ΣΗΚΥ στοχεύει στην: (α) εξ αποστάσεως κατάρτιση των αγροτικών ΜΜΕ σε
θέµατα ΤΠΕ, υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, ηλεκτρονικού εµπορίου και γεωργικής επιχειρηµατικότητας,
και (β) ενθάρρυνση και υποστήριξη στην υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικής
επιχειρηµατικότητας (e-business).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του ΣΗΚΥ είναι η κατάρτιση των αγροτικών ΜΜΕ µέσω ∆ιαδικτύου τόσο σε θέµατα
νέων ΤΠΕ και ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας όσο και σε θέµατα γεωπονικού ενδιαφέροντος
µέσω παροχής (α) εκπαιδευτικού υλικού εξατοµικευµένου στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους ή/και
(β) on-line εκπαίδευσης από Συµβούλους Κατάρτισης και Υποστήριξης εξ Αποστάσεως (ΣΚΥΑ).
Ο όρος ΣΚΥΑ αναφέρεται σε µεµονωµένα άτοµα µε εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα
Πληροφορικής, ∆ιαδικτύου, ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας ή/και γεωπονίας που επιθυµούν
να παρέχουν on-line εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τους Thysen et al. (2002) παρατηρείται µια εν γένει
αποτυχία των αγροτικών συµβουλευτικών συστηµάτων στην Ευρώπη, η οποία οφείλεται κυρίως
στο γεγονός ότι τα ∆ιαδικτυακά αυτά συστήµατα λήψης απόφασης αναφέρονται κατευθείαν στους
αγρότες χωρίς τη συµµετοχή ενδιάµεσων (π.χ. αγροτικών συµβούλων). Λαµβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, το ΣΗΚΥ υιοθετεί το επιχειρηµατικό µοντέλο του ηλεκτρονικού εµπορίου
πληροφοριοµεσίτες (infobrokers) (Timmers, 1998). Οι πληροφοριµεσίτες λειτουργούν ως
ενδιάµεσοι (έµπιστες τρίτες οντότητες) διευκολύνοντας την εγκαθίδρυση και λειτουργία
αµοιβαίων σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών. Αναλυτικότερα, το ΣΗΚΥ
λειτουργεί ως ενδιάµεσος µεταξύ (α) αγροτικών ΜΜΕ που επιθυµούν να επιµορφωθούν και (β)
εκπαιδευτικού υλικού ή/και ΣΚΥΑ. Βασική υπηρεσία του συστήµατος είναι η διεξαγωγή έρευνας
για τον εντοπισµό κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού ή/και ΣΚΥΑ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και
το προφίλ της εκάστοτε ΜΜΕ. Η κατάρτιση των ΜΜΕ θα πραγµατοποιείται είτε µε µορφή
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην περίπτωση παροχής εκπαιδευτικού υλικού (πιστοποιηµένου
από κατάλληλα ιδρύµατα και οργανισµούς), είτε µε µορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην
περίπτωση on-line εκπαίδευσης από τους ΣΚΥΑ (Κωστοπούλου & ∆αλιάνη, 2000).

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τα τελευταία χρόνια µεγάλη ερευνητική προσπάθεια έχει εστιασθεί στην προδιαγραφή,
ανάπτυξη και υλοποίηση ασφαλών µοντέλων ηλεκτρονικής µεσίτευσης για προϊόντα ή/και
υπηρεσίες. Ορισµένα από αυτά είναι: Architecture for Information Brokerage Service (ABS),
Agent-based Brokerage Services in Electronic Commerce (ABROSE), Common Brokerage
Architecture (COBRA), Generic Architecture for Information Availability (GAIA), και Object
Framework for Electronic Requisitioning (OFFER). Το ΣΗΚΥ βασίζεται στην υπηρεσία
πληροφοριοµεσίτευσης που προτείνεται από το πρόγραµµα ABS (ACTS, 1998). Το ΑBS
εστιάστηκε στο σχεδιασµό και υλοποίηση µιας ανοιχτής αρχιτεκτονικής υπηρεσιών µεσίτευσης
πληροφοριών µε στόχο τον αποτελεσµατικό εντοπισµό πληροφοριών. Το µοντέλο ABS εφαρµόζει
τη τεχνική των έµπειρων συστηµάτων επιτρέποντας τη µοντελοποίηση των υπηρεσιών
πληροφοροµεσίτευσης. Στο Σχήµα 1 δίνεται η αρχιτεκτονική του ΣΗΚΥ, στο οποίο ορίζονται τα
εµπλεκόµενα µέρη και οι µεταξύ τους σχέσεις ως εξής:
Χρήστες ΣΗΚΥ: Αγροτικές ΜΜΕ (π.χ. εταιρείες µεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών
προϊόντων, αναπτυξιακές εταιρείες), αγροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών, οµάδες
τοπικής δράσης κ.λπ.
Φορέας υπηρεσιών πληροφοριοµεσίτευσης ΣΗΚΥ: Υπουργείο Γεωργίας, οργανισµοί εκπαίδευσης,
το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΓΠΑ) κ.λπ. Ο φορέας
αυτός θα είναι υπεύθυνος για τον εντοπισµό κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και ΣΚΥΑ
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε ΜΜΕ. Αποτελεί το ενδιάµεσο µέρος µεταξύ των

472

χρηστών και των υπολοίπων µερών του συστήµατος και παρέχει πληροφορίες για τις
προσφερόµενες υπηρεσίες του συστήµατος.
Φορέας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης: Το Εργαστήριο Πληροφορικής του ΓΠΑ ή εταιρείες
Πληροφορικής που µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη,
τηλεκπαίδευση) καθώς και υπηρεσίες που αφορούν την ασφάλεια και πιστοποίηση του
συστήµατος.
Φορέας παροχής εκπαιδευτικού υλικού/ΣΚΥΑ: ΓΠΑ, ινστιτούτα/οργανισµοί γεωπονικής
πληροφόρησης, ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα, οργανισµοί,
ινστιτούτα κ.λπ. Ο φορέας αυτός θα διαθέτει (α) εκπαιδευτικό υλικό παρεχόµενο και
πιστοποιηµένο από το ΓΠΑ. ή άλλα ιδρύµατα και (β) πιστοποιηµένους ΣΚΥΑ (π.χ.
εξειδικευµένοι γεωτεχνικοί, καθηγητές πληροφορικής, ειδικοί επιστήµονες).
Φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου: Παροχέας υπηρεσιών δικτύου και ∆ιαδικτύου (π.χ. Otenet,
Forthnet, HellasOnline) που αφορά στην υποστήριξη της λειτουργίας του δικτύου προς όλα τα
εµπλεκόµενα µέρη του συστήµατος.
Φορέας Παροχής
Υπηρεσιών
Υποστήριξης

Χρήστες
ΣΗΚΥ
Αγροτικές
ΜΜΕ

Φορέας Υπηρεσιών
Μεσίτευσης
Πληροφοριών
ΓΠΑ

ΓΠΑ

Φορέας Παροχής
Εκπαιδευτικού.
Υλικού/ΣΚΥΑ
ΕΕκπ.
κπ.Υλ
Υλικό
ικό

ΣΚΥΑ

Φορέας Υπηρεσιών ∆ικτύου

Σχήµα 1: Αρχιτεκτονική ΣΗΚΥ
Οι βασικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού περιλαµβάνουν στοιχεία
όπως αναφορά σαφώς διατυπωµένων στόχων και προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, κατανεµηµένη
παρουσίαση της ύλης, σαφές επεξηγηµατικό και φιλικό κείµενο, συµβουλές για τον τρόπο µε τον
οποίο θα πρέπει να µελετηθεί το παρεχόµενο εκπαιδευτικό υλικό, και διατυπωµένη µε σαφήνεια
επίγνωση των διαφόρων δυσκολιών που πιθανότατα θα αντιµετωπίσει ο εκπαιδευόµενος.
Ενδεικτικά, η θεµατική ενότητα του ΣΗΚΥ, γεωργική επιχειρηµατικότητα, περιλαµβάνει
αντικείµενα όπως διοίκηση επιχειρήσεων, διοικητικές ικανότητες, οικονοµικές γνώσεις καθώς και
γεωπονικά θέµατα όπως φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής, βιοτεχνολογίας και ασφάλειας
τροφίµων (Newman & Wills, 1994).

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Το ΣΗΚΥ θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες της δράσης «Εκπαιδευτική Στήριξη του
προγράµµατος ∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Γ’ Κ.Π.Σ., Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα, Μέτρο 8.2). Αναλυτικότερα, το πρόγραµµα «∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ»
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(www.go-online.gr) αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει σκοπό την
εξοικείωση 50.000 ΜΜΕ µε την ψηφιακή οικονοµία, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των
ευκαιριών που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο και γενικότερα, την παρακίνηση των επιχειρηµατιών για
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Το πρόγραµµα έχει
τριετή διάρκεια (2000-2003) και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, την υποστήριξη επιχειρηµατιών και
εργαζοµένων από κατάλληλα προετοιµασµένους συµβούλους σε συνεργασία µε τα ΑΕΙ/ΤΕΙ και
τα επιµελητήρια της χώρας, τη δηµιουργία πληροφοριακού κόµβου (portal) για την παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης µέσω ∆ιαδικτύου και την λειτουργία Helpdesk. Η
δράση αυτή βασίζεται σε οµάδες συµβούλων υποστήριξης και καθοδήγησης των ΜΜΕ
κατάλληλα καταρτισµένων σε εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου, µε έµφαση στις σχετικές
υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω του ∆ιαδικτύου από φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
H Εκπαιδευτική Στήριξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιείται από ένωση φορέων,
συντονιστής των οποίων είναι το Εργαστήριο Πληροφορικής του ΓΠΑ και εταίροι τα
επιµελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας,
Λακωνίας) (http://peloponnisos.go-online.aua.gr). Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος
σχεδιάζεται η ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής κατάρτισης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
ΣΗΚΥ. Συγκεκριµένα, η ένωση θα αναπτύξει κατάλληλο λογισµικό που θα βασίζεται στην
ανωτέρω αρχιτεκτονική και θα παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες κατάρτισης προς τις αγροτικές
ΜΜΕ. Με αυτόν τον τρόπο, οι ΣΚΥΑ θα µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγησης χωρίς να
απαιτείται η φυσική τους παρουσία. Οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες παρέχουν πλεονεκτήµατα όπως
µείωση του κόστους µετακινήσεων και διευκόλυνση του χρονοπρογραµµατισµού του έργου.
Επίσης, σηµαντικά πλεονεκτήµατα του συστήµατος είναι ότι θα παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες
κατάρτισης προς τις ΜΜΕ καθώς και κατάλληλα εκπαιδευµένους ΣΚΥΑ σε συγκεκριµένες
υπηρεσίες (π.χ. κλαδικού τύπου). Με αυτό τον τρόπο η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών
αναβαθµίζεται ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακος (στο εκπαιδευτικό υλικό) και
αποµακρύνονται σηµαντικά κόστη (π.χ. µετακινήσεις). Το προτεινόµενο σύστηµα, ιδιαίτερα, µετά
το πέρας του προγράµµατος θα µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες δια βίου κατάρτισης των ΜΜΕ.
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