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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ένας µεγάλος αριθµός από διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά µε µεθόδους, πρότυπα και
διαδικασίες που αφορούν την ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτρονικής µάθησης
αναπτύσσονται διεθνώς. Οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις, οι οποίες προσεγγίζουν τα θέµατα της
ποιότητας στην ηλεκτρονική µάθηση από διαφορετικές προοπτικές, όπως τον έλεγχο, την διοίκηση,
την διασφάλιση, την τυποποίηση, και την αξιολόγηση της, ελκύουν συνεχώς το ερευνητικό αλλά και
το πρακτικό ενδιαφέρον στον χώρο της ηλεκτρονικής µάθησης. ∆ιαφαίνεται λοιπόν η ανάγκη της
ανάπτυξης ενός κοινά αποδεκτού πρότυπου περιγραφής, ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των
διαφορετικών προσεγγίσεων ποιότητας που βρίσκουν ή µπορούν να βρουν εφαρµογή στην
ηλεκτρονική µάθηση. Ένα τέτοιο µοντέλο µεταδεδοµένων, αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο Ποιότητας στην Η-Μάθηση (European Quality Observatory – EQO), µε στόχο την
υποστήριξη όλων των φορέων που ενδιαφέρονται για θέµατα ποιότητας στην ηλεκτρονική µάθηση.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε το πρότυπο µοντέλο του EQO, όπως και την αξιοποίησή του από
το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ποιότητας στην Η-Μάθηση που συλλέγει και κατηγοριοποιεί
περιγραφές προσεγγίσεων ποιότητας µέσω της κατάλληλης δικτυακής πύλης (www.eqo.info) µε
στόχο την πληροφόρηση και την διάδοσή τους σε ενδιαφερόµενους χρήστες.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ηλεκτρονική Μάθηση, Ποιότητα, ∆ιεθνή Πρότυπα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της ποιότητας αποτελεί σηµείο αναφοράς στον χώρο της
εκπαίδευσης, µε την ανάπτυξη προτύπων και προσεγγίσεων που έχουν ως στόχο την αξιολόγηση
και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (European
Commission, 2003). Αυτή η εξέλιξη δε θα µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον τοµέα της
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ανοικτής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου ο ανταγωνισµός για αναβάθµιση του ποιοτικού
επιπέδου των προσφερόµενων υπηρεσιών αυξάνεται συνεχώς. Οι εκπαιδευόµενοι (και ειδικά όσοι
για διαφόρους λόγους επιλέγουν ευέλικτες µορφές εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης µέσω της χρήσης
υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης) δίνουν όλο και περισσότερο βάρος στην επιλογή λύσεων που
προσφέρουν υψηλό επίπεδο ποιότητας και ικανοποιούν τις ανάγκες στους στον µέγιστο δυνατό
βαθµό.
Σε ολόκληρο τον κόσµο αναπτύσσονται προσεγγίσεις και πρότυπα ποιότητας για την διοίκηση,
διασφάλιση και αξιολόγηση ποιότητας που στοχεύουν στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής µάθησης
(EDEN, 2003). Οι προσεγγίσεις αυτές βασίζονται σε διαφορετικές µεθοδολογίες, εστιάζουν σε
διαφορετικές διαστάσεις, και συνεισφέρουν µε ποικίλους τρόπους στην ποιότητα µιας
ολοκληρωµένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής µάθησης. Η ανάπτυξη και χρήση κατάλληλων
εργαλείων για την περιγραφή, την κατηγοριοποίηση και την ανάλυση των διαφορετικών
προσεγγίσεων ποιότητας, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην υποστήριξη των εµπλεκόµενων
φορέων (για παράδειγµα, ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης, επαγγελµατικά κέντρα κατάρτισης,
επιχειρήσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού ή/και λογισµικού ηλεκτρονικής µάθησης) ώστε να
αξιολογήσουν και αναβαθµίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Παράλληλα, ανάλογα
εργαλεία θα υποστηρίξουν τους ερευνητικούς φορείς και τους οργανισµούς τυποποίησης στην
προσπάθεια της επιλογής, σύνθεσης και βελτίωσης των προτύπων ποιότητας για την ηλεκτρονική
µάθηση (Pawlowski, 2003).
Στα πλαίσια αυτά, µια από τις τέσσερις δράσεις που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα
eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να µελετήσουν τα θέµατα που σχετίζονται µε την
ποιότητα στην ηλεκτρονική µάθηση είναι το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ποιότητας στην ΗΜάθηση (“ΕQΟ:European Quality Observatory”, http://www.eqo.info). Το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο Ποιότητας στην Η-Μάθηση εργάζεται προς τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη ενός
πρότυπου µοντέλου περιγραφής και ανάλυσης προσεγγίσεων ποιότητας που εφαρµόζονται (ή
µπορούν να εφαρµοστούν) στην ηλεκτρονική µάθηση: το πρότυπο µοντέλο EQO. Στόχος του
προτύπου είναι η δοµηµένη καταγραφή της απαραίτητης πληροφορίας που αφορά µια συνολική
και ολοκληρωµένη προσέγγιση ποιότητας. Η πληροφορία αυτή µπορεί να συµπεριλαµβάνει την
περιγραφή των χαρακτηριστικών του πεδίου εφαρµογής για το οποίο αναπτύχθηκε, την αναφορά
των µεθοδολογικών της στοιχείων, αλλά και την αποτύπωση και αποτίµηση της εµπειρίας από την
χρήση της σε διαφορετικούς οργανισµούς. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το πρότυπο
µοντέλο EQO και η χρήση του για την περιγραφή προσεγγίσεων ποιότητας οι οποίες συλλέγονται,
κατηγοριοποιούνται και αποθηκεύονται στην δικτυακή πύλη του EQO.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Τα προγράµµατα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που βασίζονται σε τεχνολογίες ηλεκτρονικής
µάθησης έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν από τις παραδοσιακές µορφές
εκπαίδευσης. Η φυσική συνύπαρξη του εκπαιδευόµενου µε τον εκπαιδευτή ή η παρουσία τους στις
εγκαταστάσεις ενός εκπαιδευτικού οργανισµού δεν είναι απαραίτητη, ενώ παράλληλα οι
προσφερόµενες υπηρεσίες χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό τις τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών (και στις περισσότερες περιπτώσεις το ∆ιαδίκτυο) για να υποστηρίξουν τις
εκπαιδευτικές διαδικασίες. Οι σχετικές µε την ηλεκτρονική µάθηση υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί
και εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε τέτοιο βαθµό ώστε ο όρος ‘ηλεκτρονική µάθηση’ να
αναφέρεται πλέον σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Παράλληλα, η προσφορά υπηρεσιών ή
προϊόντων
ηλεκτρονικής µάθησης συγκεντρώνει πλέον την προσοχή οργανισµών από
διαφορετικούς χώρους (π.χ. εκπαιδευτικούς οργανισµούς ή επιχειρήσεις) καθώς εµπλουτίζει τα
προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης που υποστηρίζουν. Παρατηρείται λοιπόν µια µεγάλη ποικιλία
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δραστηριοτήτων σχεδιασµού, ανάπτυξης και προσφοράς προγραµµάτων, υπηρεσιών ή προϊόντων
ηλεκτρονικής µάθησης - η οποία µάλιστα αναµένεται να αυξάνει διαρκώς (Barker, 2002). Ακόµη
και αν το υψηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών και προγραµµάτων ηλεκτρονικής µάθησης
θεωρηθεί ως αυτονόητος στόχος, οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις προσφοράς τους πολλές φορές
δεν επιτρέπουν ή δεν εξασφαλίζουν τον στόχο αυτό. Η ποικιλία των δραστηριοτήτων που
σχετίζονται µε την προσφορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης, οδηγεί σε µια αντίστοιχη
πολλαπλότητα των ποιοτικών διαστάσεων του προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας
(Frydenberg, 2002; Σάµψων & Μανουσέλης, 2004). Οι ποιοτικές διαστάσεις αυτές
αντιµετωπίζονται διεθνώς µε την ανάπτυξη ενός σηµαντικού αριθµού προσεγγίσεων και προτύπων
ποιότητας που στοχεύουν στην περιοχή της ηλεκτρονικής µάθησης. Πιο συγκεκριµένα, µπορούµε
να διακρίνουµε τις παρακάτω δύο κατηγορίες:
•

•

Προσεγγίσεις ποιότητας που αναπτύσσονται ειδικά για την ηλεκτρονική µάθηση: αυτές οι
προσεγγίσεις συνήθως επικεντρώνονται σε εξειδικευµένες διαδικασίες ή προϊόντα
ηλεκτρονικής µάθησης, όπως την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τον
σχεδιασµό ηλεκτρονικών µαθηµάτων, και την αποτίµηση της ποιότητας υπηρεσιών
ηλεκτρονικής µάθησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα Κριτήρια Ποιότητας του European
Treasury Browser για Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό (Vicenza et al., 2002), το
Μοντέλο ∆ιαδικασιών Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου
του Essen (Pawlowski, 2002).
Γενικές προσεγγίσεις ποιότητας που µπορούν να εφαρµοστούν στο πεδίο της ηλεκτρονικής
µάθησης: αυτές οι προσεγγίσεις συνήθως αποτελούν γενικότερες προσεγγίσεις
προσανατολισµένες στην διοίκηση ή σε γενικότερες διαδικασίες ποιότητας υπηρεσιών
και προϊόντων, οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν και στο πεδίο της ηλεκτρονικής
µάθησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε το διεθνές πρότυπο ISO 9000 (ISO, 2000), το
Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας EFQM (http:/www.efqm.org), και το Μοντέλο
Αξιολόγησης BAOL για διοίκηση κέντρων ανοικτής και ευέλικτης εκπαίδευσης /
κατάρτισης (BAOL, 2001).

Κάθε µία από τις προσεγγίσεις που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, είναι δυνατόν να
επικεντρώνει σε διαφορετικές διαστάσεις της ποιότητας στην ηλεκτρονική µάθηση, να βασίζεται
σε διαφορετικές µεθοδολογίες, ή να απευθύνεται σε διαφορετική κατηγορία χρηστών από
ορισµένες άλλες. Συνεπώς ένα πλαίσιο περιγραφής, σύγκρισης και κατηγοριοποίησης
προσεγγίσεων ποιότητας που αφορούν την ηλεκτρονική µάθηση αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο
για την πληροφόρηση και υποστήριξη των ενδιαφερόµενων φορέων. Παράλληλα, η δυνατότητα
χρήσης αυτού του πλαισίου για την καταγραφή και ανάλυση των εµπειριών από την εφαρµογή
κάθε προσέγγισης ποιότητας µπορεί να υποστηρίξει την εξαγωγή πολύτιµων συµπερασµάτων
τόσο για τους φορείς που τις αναπτύσσουν, όσο και τους οργανισµούς που επιθυµούν να τις
χρησιµοποιήσουν σε ένα συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής.

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ EQO
Το πρότυπο περιγραφής και ανάλυσης προσεγγίσεων ποιότητας του EQO είναι ένα µοντέλο
δεδοµένων που έχει ως στόχο την αναπαράσταση και καταγραφή πληροφορίας σχετικά µε
προσεγγίσεις ποιότητας για την ηλεκτρονική µάθηση, στα πλαίσια της κατηγοριοποίησής τους σε
ένα σύστηµα καταλογοποίησης / αποθήκευσης, και πιο συγκεκριµένα στην δικτυακή πύλη του
EQO (Σχήµα 1). Το µοντέλο αναπτύχθηκε µε βάση το αρχικό µοντέλο περιγραφής των στοιχείων
των προσεγγίσεων ποιότητας της οµάδας ειδικών για την ∆ιασφάλιση Ποιότητας (Quality
Assurance Group) στο Εργαστήριο Μαθησιακών Τεχνολογιών (Learning Technologies Workshop)
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Τυποποίησης CEN/ISSS (http://www.cenorm.be/isss/workshop/lt/).
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Το αρχικό µοντέλο της οµάδας του CEN/ISSS περιείχε στοιχεία που επέτρεπαν την καταγραφή
των κυριότερων στοιχείων σχετικά µε µια προσέγγιση ποιότητας, µε στόχο την δυνατότητα
καταλογοποίησης της. Στα πλαίσια του έργου EQO, το µοντέλο αναπτύχθηκε και εµπλουτίστηκε
κυρίως προς δύο κατευθύνσεις:
•
Την πληρέστερη περιγραφή µιας προσέγγισης ποιότητας, συµπεριλαµβάνοντας
καλύτερη βιβλιογραφική περιγραφή, καταγραφή µεθοδολογικών στοιχεία, και
ενσωµάτωση περισσότερων στοιχείων για το προσδοκώµενο πεδίο εφαρµογής.
•
Την δοµηµένη καταγραφή στοιχείων σχετικά µε την αξιολόγηση και αποτίµηση της
εφαρµογής µιας προσέγγισης ποιότητας σε ένα συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής.
Η οµάδα εργασίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου EQO (στην οποία συµµετείχαν οι
συγγραφείς της παρούσης εργασίας µαζί µε ειδικούς από τους φορείς που συµµετέχουν στο έργο,
συµπεριλαµβανοµένων των υπευθύνων ανάπτυξης του αρχικού µοντέλου του CEN/ISSS)
θεώρησε σηµαντική την περαιτέρω αυτή ανάπτυξη του µοντέλου µε στόχο τόσο την βελτίωση στις
δυνατότητες κατηγοριοποίησης και ανάλυσης προσεγγίσεων ποιότητας, όσο και την δυνατότητα
δοµηµένης καταγραφής στοιχείων από υπάρχουσες εφαρµογές τους, ώστε να υποστηριχθούν
ενδιαφερόµενοι φορείς (που είτε αναζητούν κάποια κατάλληλη προσέγγιση, είτε επιθυµούν να
βελτιώσουν κάποια συγκεκριµένη).

Σχήµα 1: Η δικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Ποιότητας (http://www.eqo.info)
Το πρότυπο EQO αποτελείται από δύο µέρη που συνιστούν το γενικό πλαίσιο περιγραφής και
ανάλυσης µίας προσέγγισης ποιότητας, αλλά επιτελούν διαφορετικό σκοπό:
•
Το Μέρος Α περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν την προσέγγιση ποιότητας που
περιγράφεται. Περιέχει δηλαδή δεδοµένα σχετικά µε τα γενικά στοιχεία της προσέγγισης
ποιότητας, το προσδοκώµενο πεδίο εφαρµογής της και της µεθοδολογίας που
χρησιµοποιεί. Το Μέρος Α συµπληρώνεται από έναν ειδικό σε θέµατα ποιότητας της
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•

ηλεκτρονικής µάθησης (τον δηµιουργό της προσέγγισης ή κάποιον άλλο που έχει
αποκτήσει σχετική εµπειρία µε την συγκεκριµένη προσέγγιση).
Το Μέρος Β περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εµπειρία από την πρακτική
εφαρµογή της προσέγγισης ποιότητας σε ένα συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής. Περιέχει
δεδοµένα σχετικά µε τον οργανισµό στον οποίο υλοποιήθηκε η προσέγγιση, τους
ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους που απαιτήθηκαν, και τις διαδικασίες και οµάδες
στόχου για τις οποίες εφαρµόστηκε. Παράλληλα, καταγράφει την αξιολόγηση της
προσέγγισης όπως προκύπτει από την εµπειρία της εφαρµογής της στο συγκεκριµένο
πεδίο. Το Μέρος Β συµπληρώνεται από τον υπεύθυνο εφαρµογής της προσέγγισης στην
συγκεκριµένη περίπτωση.

Στόχος του προτύπου EQO είναι να υποστηρίξει τόσο την περιγραφή, ανάλυση και
κατηγοριοποίηση των προσεγγίσεων ποιότητας (µε τα στοιχεία που περιλαµβάνει το Μέρος Α)
όσο και την δυνατότητα ενδιαφερόµενων φορέων να αποτιµήσουν τα αποτελέσµατα της
εφαρµογής της προσέγγισης από την καταγραφή των εµπειριών σε διάφορα πεδία εφαρµογής (µε
τα στοιχεία που περιλαµβάνει το Μέρος Β). Στις επόµενες παραγράφους θα παρουσιάσουµε
συνοπτικά τις διαφορετικές κατηγορίες στοιχείων που περιλαµβάνει το µοντέλο, όπως και την
πληροφορία που καταγράφεται σε αυτά.
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ &
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΑΛΛΟΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ

MΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σχήµα 2: ∆ενδρική αναπαράσταση των στοιχείων της κατηγορίας Γενικά Στοιχεία
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Γενικά Στοιχεία Προσέγγισης Ποιότητας
Η κατηγορία των Γενικών Στοιχείων µιας προσέγγισης ποιότητας, περιλαµβάνει τις απαραίτητες
γενικές πληροφορίες για την ταξινόµησή της. Στόχος της κατηγορίας αυτής είναι να απεικονίσει
τις πληροφορίες σχετικά µε την συγκεκριµένη έκδοση της προσέγγισης ποιότητας που
περιγράφεται, τον οργανισµό που την ανέπτυξε, αλλά και µεταδεδοµένα που αφορούν την ίδια την
περιγραφή. Πιο συγκεκριµένα, η κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
Κωδικός, Τίτλος, Έκδοση, Περιγραφή, Τοποθεσία πρόσβασης, Στοιχεία δηµιουργίας,
∆ικαιώµατα και περιορισµοί χρήσης, Γλώσσα, Μεταδεδοµένα. Στο Σχήµα 2 παρουσιάζονται τα
στοιχεία της κατηγορίας Γενικών Στοιχείων σε δενδρική δοµή.
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΧΡΗΣΤΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ/
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΩΡΑ/ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΣΧΕΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΙ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΒΑΡΥTΗΤΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σχήµα 3: ∆ενδρική αναπαράσταση των στοιχείων της κατηγορίας Πεδίο Εφαρµογής
ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΕΣΤΙΑΣΗ

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σχήµα 4: ∆ενδρική αναπαράσταση των στοιχείων της κατηγορίας Μέθοδος
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Πεδίο Εφαρµογής της Προσέγγισης Ποιότητας
Η κατηγορία των στοιχείων σχετικών µε το Πεδίο Εφαρµογής, περιλαµβάνει τις πληροφορίες
που αφορούν το πεδίο για το οποίο αναπτύχθηκε η προσέγγιση και την αποτύπωση των στόχων
της. Πιο συγκεκριµένα, στόχος της κατηγορίας αυτής είναι να καταγράψει πληροφορίες σχετικά
µε τον εκπαιδευτικό τοµέα ή τον τοµέα παραγωγής µε τον οποίο πιθανώς σχετίζεται η προσέγγιση
ποιότητας, τις οµάδες χρηστών στις οποίες απευθύνεται, τις γεωγραφικές ή πολιτισµικές
ιδιαιτερότητες που λαµβάνει υπ’ όψιν, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες µε τις οποίες σχετίζεται και
τυχόν συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές, αλλά και την αποτύπωση των στόχων και
προτεραιοτήτων της. Η κατηγορία Πεδίο Εφαρµογής συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
Εκπαιδευτικός τοµέας, Τοµέας παραγωγής, Οµάδα χρηστών, Γεωγραφική / Πολιτισµική
κάλυψη, Θεµατική περιοχή, Εκπαιδευτική διαδικασία, Στόχοι. Στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται τα
στοιχεία της κατηγορίας Πεδίο Εφαρµογής σε δενδρική δοµή.

Μέθοδος της Προσέγγισης Ποιότητας
Η κατηγορία της Μεθόδου µιας προσέγγισης ποιότητας ηλεκτρονικής µάθησης, περιλαµβάνει τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθεί µια
προσέγγιση ποιότητας, και εντοπίζει διάφορες κατηγορίες στοιχείων που την χαρακτηρίζουν. Πιο
συγκεκριµένα, η κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Εστίαση,
Μεθοδολογία, Περιγραφή. Στο Σχήµα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία της κατηγορίας Μεθόδου σε
δενδρική δοµή.

Εµπειρία Εφαρµογής της Προσέγγισης Ποιότητας
Η κατηγορία των στοιχείων σχετικά µε την Εµπειρία Εφαρµογής, αποτελεί ουσιαστικά το Μέρος
Β του µοντέλου και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αφορούν την εµπειρία από την εφαρµογή
της προσέγγισης ποιότητας σε ένα συγκεκριµένο πεδίο. Στόχος της κατηγορίας αυτής είναι τόσο η
καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν τον οργανισµό στον οποίο εφαρµόστηκε η
προσέγγιση και τα στοιχεία σχετικά µε την διάρκεια και τους πόρους της εφαρµογής της, όσο και
η καταγραφή δεδοµένων σχετικά µε την αξιολόγηση της προσέγγισης για το πεδίο εφαρµογής µε
βάση την συγκεκριµένη εµπειρία. Η κατηγορία Εµπειρία Εφαρµογής συµπεριλαµβάνει τα
παρακάτω στοιχεία: Γενικές πληροφορίες, Πεδίο Εφαρµογής, Αξιολόγηση της εφαρµογής. Στο
Σχήµα 5 παρουσιάζονται τα στοιχεία της κατηγορίας Εµπειρία Εφαρµογής σε δενδρική δοµή.
Η κατηγορία στοιχείων αυτή αποτελεί την σηµαντικότερη αναβάθµιση σε σχέση µε το αρχικό
µοντέλο του CEN/ISSS. Εκτός από την δοµηµένη καταγραφή στοιχείων σχετικά µε την εφαρµογή
της ποιότητας και την καταγραφή σχολίων σχετικά µε την εφαρµογή σε µορφή ελεύθερου
κειµένου, χρησιµοποιεί και ένα πιλοτικό σύστηµα πολλών κριτηρίων για την απεικόνιση των
προτεραιοτήτων της προσέγγισης ποιότητας και την ποσοτικοποιηµένη αποτίµηση της εφαρµογής
σε σχέση µε τις προτεραιότητες αυτές.
Η ποσοτικοποιηµένη αυτή αποτίµηση της καταλληλότητας µιας προσέγγισης ποιότητας πάνω στο
σύστηµα πολλαπλών κριτηρίων, έχει ως στόχο να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη µιας
πιλοτικής υπηρεσίας που θα αναπτυχθεί για την δικτυακή πύλη του EQO: µια υπηρεσία που θα
λαµβάνει υπ’ όψη τις αποθηκευµένες αξιολογήσεις προσεγγίσεων που έχουν γίνει από χρήστες της
πύλης (οι οποίοι έχουν εφαρµόσει τις προσεγγίσεις σε ένα συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής, πχ.
έναν εκπαιδευτικό οργανισµό, µε συγκεκριµένες προτεραιότητες ποιότητας), ώστε να προτείνει σε
ενδιαφερόµενους άλλους χρήστες προσεγγίσεις ποιότητας κατάλληλες για τις προτεραιότητες της
δικής τους περίπτωσης εφαρµογής. Η υπηρεσία επιχειρεί να προβλέψει την καταλληλότητα µιας
υπάρχουσας προσέγγισης για έναν νέο χρήστη µε τη χρήση ενός πολυκριτήριου µοντέλου
απόφασης (Manouselis & Sampson, 2004).
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EMΠΕΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΧΩΡΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΡΟΛΟΣ
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΟNΟΜΑΣΙΑ ΕΚΠ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ
∆ΙΑ∆ΙΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑ∆Α ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

Σχήµα 4: ∆ενδρική αναπαράσταση των στοιχείων της κατηγορίας Εµπειρία Εφαρµογής
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Αξιολόγηση του Μοντέλου EQO
Το πρότυπο µοντέλο του EQO χρησιµοποιείται για την καταγραφή και αποθήκευση των
στοιχείων προσεγγίσεων ποιότητας στην δικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου
Ποιότητας. Η ανάπτυξη του µοντέλου EQO έγινε σε διαφορετικά στάδια που εµπεριείχαν την
αξιολόγηση και βελτίωση του. Πιο συγκεκριµένα:
•
Η αρχική ανάπτυξη του µοντέλου έγινε από την οµάδα εργασίας του έργου EQO. Κατά
την φάση αυτή εντοπίστηκαν τα σηµεία του αρχικού µοντέλου του CEN/ISSS που
χρήζανε ανάπτυξης, έλαβαν χώρα µια σειρά από συναντήσεις εργασίας κατά τις οποίες
αναπτύχθηκε η πρώτη έκδοση του νέου µοντέλου (έκδοση 1.0), και στην συνέχεια έγινε
χρήση της έκδοσης αυτής για την περιγραφή ενός ενδεικτικού αριθµού προσεγγίσεων
(περί τις 10). Παράλληλα, η έκδοση 1.0 απεστάλη προς αρχική αξιολόγηση σε ειδικούς
από τις τρεις (3) υπόλοιπες δράσεις του Προγράµµατος eLearning που σχετίζονται µε
την ποιότητα στην η-µάθηση. Τα αποτελέσµατα της αρχικής αυτής φάσης συλλέχθηκαν
και οδήγησαν στην ανάπτυξη της έκδοσης 1.1 του µοντέλου.
•
Η έκδοση 1.1 του µοντέλου EQO ήταν αυτή που στην συνέχεια υλοποιήθηκε στα
πλαίσια της δικτυακής πύλης του EQO (http://www.eqo.info). Συστάθηκαν εντός του
έργου ξεχωριστές οµάδες εργασίας, οι οποίες την χρησιµοποίησαν για την περιγραφή
και αποθήκευση στην βάση δεδοµένων της πύλης ενός σηµαντικού αριθµού
προσεγγίσεων ποιότητας (περί τις 80). Παράλληλα, η έκδοση 1.1 παρουσιάστηκε σε
συναντήσεις εργασίας στα πλαίσια Ευρωπαϊκών συνεδρίων που σχετίζονται µε
ηλεκτρονική µάθηση (όπως το Online Educa 2003 και το LearnTEC 2004) όπως και στο
Εργαστήριο Μαθησιακών Τεχνολογιών (Learning Technologies Workshop) του
CEN/ISSS. Κατεγράφησαν έτσι χρήσιµες παρατηρήσεις και συλλέχθηκε εµπειρία που
οδήγησε στην αναβάθµιση του µοντέλου στην έκδοση 1.2 (τρέχουσα δηµοσιευµένη
έκδοση στην δικτυακή πύλη του EQO, http://www.eqo.info).
•
Κατά την φάση εκτεταµένης χρήσης που διανύουµε τώρα, το µοντέλο EQO
χρησιµοποιείται από τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης του EQO για την καταγραφή
και αποθήκευση των προσεγγίσεων ποιότητας που αυτοί επιθυµούν να συνεισφέρουν.
Παράλληλα, αναµένεται να ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία του µηχανισµού
υπολογισµού της καταλληλότητας µιας προσέγγισης ποιότητας σε σχέση µε τις ανάγκες
ενός συγκεκριµένου πεδίου εφαρµογής (µε βάση το σύστηµα πολλαπλών κριτηρίων
αποτίµησης της καταλληλότητας που εµπεριέχεται στην κατηγορία Εµπειρία
Εφαρµογής). Η φάση αυτή αναµένεται να ολοκληρωθεί µε την διεξαγωγή ειδικής
συνάντησης εργασίας (workshop) στα πλαίσια του συνεδρίου ICALT 2004
(http://lttf.ieee.org/icalt2004/). Τα αποτελέσµατα της φάσης αυτής αναµένεται να
οδηγήσουν στην τελική έκδοση του µοντέλου.

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι διαστάσεις της ποιότητας στην ηλεκτρονική µάθηση αποτελούν πεδίο µελέτης σε ολόκληρο
τον κόσµο, και συνεχώς αναπτύσσονται και εξετάζονται προσεγγίσεις ποιότητας µε διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Στην εργασία αυτή παρουσιάσαµε ένα πρότυπο µοντέλο για την περιγραφή,
κατηγοριοποίηση και ανάλυση προσεγγίσεων ποιότητας που αφορούν την ηλεκτρονική µάθηση –
το πρότυπο EQO του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Ποιότητας στην Η-Μάθηση. Περιγράψαµε
την δοµή και τα στοιχεία του µοντέλου δεδοµένων του προτύπου αυτού, και παρουσιάσαµε πώς
χρησιµοποιείται στα πλαίσια της περιγραφής, ανάλυσης και κατηγοριοποίησης προσεγγίσεων
ποιότητας στην δικτυακή πύλη του EQO. Σε γενικές γραµµές, το ενδεικτικό παράδειγµα από την
δικτυακή πύλη του EQO καταδεικνύει τις δυνατότητες που προσφέρει ένα τέτοιο πλαίσιο
περιγραφής και ανάλυσης προσεγγίσεων ποιότητας στον χώρο της ηλεκτρονικής µάθησης, οι
οποίες επεκτείνονται ακόµη περισσότερο, µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα την δυνατότητα
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αξιολόγησης της εφαρµογής µιας προσέγγισης σε έναν συγκεκριµένο οργανισµό µε βάση µια
σειρά από κριτήρια αξιολόγησης (Ehlers, 2004) και την χρήση των αξιολογήσεων αυτών για την
περισσότερο στοχευµένη υποστήριξη των χρηστών της πύλης (Manouselis & Sampson, 2004).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η µελέτη που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή χρηµατοδοτείται µερικώς από το πρόγραµµα
eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο συγκεκριµένα την δράση “ΕQΟ:European Quality
Observatory”. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν οι παρακάτω φορείς: το Πανεπιστήµιο του Essen
(Γερµανία), το European Schoolnet (Σουηδία), το ΜΜΒ Institut für Medien- und
Kompetenzforschung (Γερµανία), το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεµατικής του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ελλάδα), και το Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées (Γαλλία). Ως συνεργαζόµενος φορέας συµµετέχει επίσης το CEDEFOP: European
Centre for the Development of Vocational Training (Ευρωπαϊκή Ένωση).
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