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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο άρθρο παρουσιάζεται ένα παράδειγµα εφαρµογής του µοντέλου µάθησης µε συνθετικές
εργασίες (Project-Based Learning - PBL) στη διδασκαλία προπτυχιακού µαθήµατος
Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων (Enterprise Resource
Planning - ERP). Πρωτεύων σκοπός της εφαρµογής του µοντέλου PBL στα πλαίσια του
συγκεκριµένου µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να βελτιώσουν τις γνωστικές,
τις συνεργατικές και τις µεθοδολογικές - τεχνικές τους δεξιότητες σε σύγχρονα συστήµατα
ERP µέσα από την ενεργό τους συµµετοχή σε µία σειρά από διαθεµατικές εργασίες. Τα
πλεονεκτήµατα της εφαρµογής της µεθόδου PBL είναι δύο: το πρώτο είναι η δυνατότητα
που παρέχεται στους φοιτητές να αυξήσουν τη γνώση τους σχετικά µε τα συστήµατα ERP
συµµετέχοντας σε οµάδες έργου και συνεργαζόµενοι στη µελέτη περιπτώσεων που
ανταποκρίνονται σε πραγµατικά προβλήµατα σύγχρονων επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι η
ευκαιρία που προσφέρεται στους φοιτητές να εφαρµόσουν στην πράξη τη θεωρητική γνώση
που έχουν αποκτήσει σε θέµατα πληροφοριακών συστηµάτων και τεχνικές διαχείρισης
έργων, µέσα από οµαδικές εργασίες.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Μάθηση µε συνθετικές εργασίες, Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Επιχειρηµατικών Πόρων, Εκπαίδευση στη ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Έργων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το µοντέλο µάθησης µε συνθετικές εργασίες (ΜΣΕ) αποτελεί µία ευρέως διαδοµένη
εκπαιδευτική προσέγγιση, ιδιαίτερα κατάλληλη για την οργάνωση και τη διδασκαλία
µαθηµάτων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) καθώς και
µαθηµάτων διοίκησης (Reeves & Laffey 1999, Janeck & Bleek 2002, Strand Norman et
al. 2004). Ως εργαλείο διδασκαλίας και µάθησης το µοντέλο ΜΣΕ προσφέρει στους
εκπαιδευόµενους δυνατότητες να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις
εµπειρίες τους µέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν την εµπειρική µάθηση.
Συνεργαζόµενοι σε οµαδικές εργασίες και αντιµετωπίζοντας περίπλοκες καταστάσεις σε
πραγµατικά προβλήµατα οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν γνωστικές και διαπροσωπικές
δεξιότητες.
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Η ΜΣΕ µπορεί να συνδυαστεί τόσο µε την παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας των
διαλέξεων καθώς και µε την πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο. Εν τούτοις µεταθέτει
την έµφαση από την παραδοσιακή δασκαλο-κεντρική προσέγγιση προς την µαθητοκεντρική διδασκαλία και τη συνεργατική µάθηση. Η ΜΣΕ βασίζεται στη δηµιουργία και
την αξιολόγηση συνθετικών εργασιών (projects) µικρής ή µεγάλης διάρκειας. Μία
τυπική υλοποίηση της µεθόδου εκτείνεται χρονικά στη διάρκεια ενός τυπικού
προπτυχιακού διδακτικού εξαµήνου (14 εβδοµάδες) και καταλήγει µε το τελικό
αποτέλεσµα του έργου (παραδοτέο) το οποίο µπορεί να είναι ένα προϊόν λογισµικού, µία
τεχνική αναφορά ή µία πολυµεσική παρουσίαση. Με βάση το τελικό παραδοτέο θα γίνει
και η τελική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εργασίας της κάθε οµάδας έργου
(Druit 1995, Moursund 1999).
Οι προπτυχιακοί φοιτητές συνήθως στερούνται εργασιακής εµπειρίας, οπότε
καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία χρήσης του µοντέλου ΜΣΕ είναι ο βαθµός
στον οποίο οι συνθήκες συνεργατικής µάθησης µε συνθετικές εργασίες προσοµοιώνουν
τις πραγµατικές εργασιακές συνθήκες και τις διαδικασίες των σύγχρονων επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα σε αντικείµενα εφαρµογής µεθόδων της διοίκησης και τεχνικών των νέων
τεχνολογιών (Kay et al. 2000, Shtub 2001). Η φύση της εργασίας στις σύγχρονες
επιχειρήσεις αλλάζει και µετατίθεται σταδιακά, από τις προσωπικές, σταθερές αναθέσεις
αρµοδιοτήτων, σε εργασίες οµαδικές και σε αυτόνοµα έργα πεπερασµένης διάρκειας που
έχουν συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα και συνδέονται µε συγκεκριµένα παραδοτέα
(Siegel 2000). Οι σύγχρονες επιχειρήσεις περιµένουν από τους εργαζόµενούς τους να
διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα (domain
specific knowledge), παρέχουν σε αυτούς συνεχή επιµόρφωση και ενηµέρωση στις νέες
τεχνολογίες ενώ, ταυτόχρονα, απαιτούν από αυτούς να κατέχουν αυξηµένες κοινωνικές,
συνεργατικές δεξιότητες και, κατά περίπτωση, ηγετικές ικανότητες. Η ΜΣΕ
αποδεικνύεται λοιπόν ως χρήσιµη και αποδοτική µέθοδος στην προετοιµασία
προπτυχιακών µαθητών για να αντιµετωπίσουν τις αυξηµένες απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας, όπου οι δυνατότητες διαρκούς ενηµέρωσης αλλά και οµαδικότητας στην
εργασία κρίνονται ως απαραίτητα εφόδια.
Το άρθρο περιγράφει την εφαρµογή της ΜΣΕ στο µάθηµα Προγραµµατισµού
Επιχειρησµατικών Πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP) του Τµήµατος
∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων (∆∆Ε) του ΑΤΕΙ Λάρισας. Το τµήµα ∆∆Ε έχει ως
βασικό στόχο την ανάπτυξη του θεωρητικού υποβάθρου αλλά και των δεξιοτήτων των
φοιτητών σε θέµατα που αφορούν στη ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Έργων (Project
Management - PM). Το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος περιλαµβάνει 8 εξάµηνα και
προσφέρει µαθήµατα που καλύπτουν, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,
τις εννέα γνωστικές περιοχές της ∆∆Ε, όπως αυτές έχουν ορισθεί από το Project
Management Institute των ΗΠΑ στο Project Management Body of Knowledge
(PMBOK, 2004), δηλαδή τα 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
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κινδύνου (risk management), καθώς και της διαχείρισης των προµηθειών ενός έργου
(procurement management).
Η διαθεµατική φύση των συστηµάτων ERP καθώς και η απαίτηση του µαθήµατος από
τους φοιτητές να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων και να
µπορούν να εφαρµόσουν τη σύγχρονη τεχνολογία για να βελτιώσουν τις λειτουργίες
τους καθιστούν το αντικείµενο των συστηµάτων ERP ως ιδιαίτερα κατάλληλο για
διδασκαλία µε ΜΣΕ (Joseph & George 2002). Οι λειτουργίες των συστηµάτων ERP
αντανακλούν αντίστοιχες λειτουργίες συγκεκριµένων επιχειρηµατικών διαδικασιών τις
οποίες και υποστηρίζουν µε τα µέσα που προσφέρει η σύγχρονη πληροφορική
τεχνολογία. Ως εκ τούτου τα συστήµατα ERP προσφέρονται για τη διδασκαλία
αντικειµένων που άπτονται του χώρου της διοίκησης αλλά και των νέων τεχνολογιών
(Lederer-Antonucci 1999, Becerra-Fernadez et al. 2000, Joseph & George 2002).
Στη σχετική βιβλιογραφία εµφανίζονται αρκετές µελέτες οι οποίες προτείνουν τη
χρήση των συστηµάτων ERP για τη διδασκαλία µαθηµάτων τόσο στο χώρο της
διοίκησης όσο και στο χώρο των νέων τεχνολογιών (Watson & Schneider 1999). Επίσης
στη βιβλιογραφία προτείνονται διδακτικές µέθοδες που εστιάζουν στην πρακτική
ενασχόληση των εκπαιδευόµενων µε θέµατα που ενισχύουν και υποστηρίζουν την
ανάπτυξη ιδιαίτερων τεχνικών δεξιοτήτων, π.χ. ενδιαφέρον παρουσιάζουν διδακτικές
µέθοδες που βασίζονται σε τεχνικές προσοµοίωσης (Parush et al. 2002). Το παρόν
άρθρο ασχολείται µε το πρόβληµα της διδασκαλίας συστηµάτων ERP και των σχετικών
εννοιών της επιστήµης της διοίκησης από µία διαφορετική οπτική γωνία. Η προσέγγιση
που προτείνεται αφορά στην επιλογή της κατάλληλης παιδαγωγικής µεθόδου για τη
διδασκαλία ενός µαθήµατος συστηµάτων ERP. Ως καταλληλότερη επιλέγηκε η ΜΣΕ
λόγω της συνάφειάς της µε τις απαιτήσεις του χώρου των συστηµάτων ERP καθώς και
των αρχών της διοίκησης και διαχείρισης έργων, που αποτελεί και το αντικείµενο
σπουδών του τµήµατος ∆∆Ε.

ΕΠΙΛΟΓΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ERP
Οι µαθησιακοί στόχοι ενός µαθήµατος ERP αντιστοιχούν σε γενικές δεξιότητες που
σχετίζονται µε την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιοίκησης (Watson &
Schneider 1999, Hawking et al. 2001) και περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τεχνικές
γνώσεις αλλά και διαπροσωπικές δεξιότητες (ISCC99 1999). Εν τούτοις, η συστηµική
ολοκλήρωση που προσφέρουν τα ERP τα διαφοροποιεί ουσιαστικά από τα υπόλοιπα
πληροφοριακά συστήµατα. Ένα σύστηµα ERP ενοποιεί και ολοκληρώνει τις
περισσότερες από τις επιχειρηµατικές διαδικασίες διευκολύνοντας, τόσο τη ροή όσο και
την ταυτόχρονη-κοινή χρήση των πληροφοριών. Αποτελείται από ένα αριθµό
λειτουργικών τµηµάτων (modules), κάθε ένα από τα οποία υποστηρίζει τις λειτουργίες
και προσφέρει επιχειρηµατικές λύσεις σε ένα αντίστοιχο υποσύστηµα µιας σύγχρονης
επιχείρησης (Kumar & Van Hillegersberg 2000, O’ Leary 2002). Τυπικά συστήµατα
ERP, όπως τα συστήµατα SAP, ORACLE, Baan και Peoplesoft, περιλαµβάνουν
τµήµατα για οικονοµική διαχείριση, υποστήριξη παραγωγής, διοίκηση ανθρώπινων
πόρων, διοίκηση και διαχείριση έργων κ.λπ. Εποµένως, ένα µάθηµα EPR δίνει στους
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εκπαιδευόµενους την ευκαιρία να αποκτήσουν τη συνολική εικόνα µίας επιχείρησης και
των διαδικασιών της καθώς και του τρόπου µε τον οποίο αυτές συνδυάζονται και
ολοκληρώνονται (Joseph & George 2002, Richtermeyer & Bradford 2003).
Αναφορικά µε τις τεχνικές γνώσεις, οι κύριοι µαθησιακοί στόχοι ενός µαθήµατος ERP
είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόµενους την ικανότητα να (Watson & Schneider
1999, Joseph & George 2002):
• περιγράφουν τις αρχές λειτουργίας των συστηµάτων ERP, θέµατα αρχιτεκτονικού
σχεδιασµού και να κατανοούν σχετικά µοντέλα επιχειρηµατικών διαδικασιών
• κατανοούν και εφαρµόζουν διαδικασίες για την αναπαράσταση, ολοκλήρωση,
αξιολόγηση και τον ανασχεδιασµό επιχειρηµατικών µοντέλων
• κατανοούν τον τρόπο µε τον οποίο τα συστήµατα ERP επηρεάζουν τις
επιχειρηµατικές διαδικασίες και τη διαδικασία του ανασχεδιασµού τους
• εµβαθύνουν σε θέµατα που αφορούν στις σχέσεις των επιχειρήσεων µε πελάτες και
προµηθευτές, στη µέτρηση της επιχειρηµατικής απόδοσης, στη δηµιουργία
επιχειρηµατικών στρατηγικών και, τέλος
• εξοικειωθούν µε σύγχρονες εφαρµογές και συστήµατα ΤΠΕ.
Η εφαρµογή των συστηµάτων ERP επιτρέπει τη χρήση τεχνολογίας σε πραγµατικά
επιχειρηµατικά περιβάλλοντα. Εποµένως, εκτός από τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις,
ένα µάθηµα ERP οφείλει να παρέχει στους εκπαιδευόµενους ευκαιρίες να βελτιώσουν
τόσο τις διαπροσωπικές - συνεργατικές τους δεξιότητες όσο και τις ικανότητες
επικοινωνίας. Επιπλέον, η διαθεµατική φύση των συστηµάτων ERP απαιτεί από τους
εκπαιδευόµενους να µπορούν να εφαρµόσουν στην πράξη συγκεκριµένες δεξιότητες που
σχετίζονται µε την ικανότητα συστηµατικής εφαρµογής τεχνικών επίλυσης
προβληµάτων, την κριτική σκέψη και τη λήψη αποφάσεων (Hawking et al. 2001).
Το µεγάλο αυτό φάσµα µαθησιακών στόχων µας οδήγησε στην επιλογή της ΜΣΕ ως
ενδεδειγµένης µεθόδου για τη διδασκαλία του µαθήµατος ERP στο 7ο εξάµηνο του
προγράµµατος σπουδών του τµήµατος ∆∆Ε. Σκοπός ήταν η διδασκαλία των βασικών
αρχών και εννοιών των συστηµάτων ERP µέσα από τη συνεργασία των εκπαιδευόµενων
σε οµάδες έργου και τη µελέτη ρεαλιστικών περιπτώσεων που απαντώνται στις
σύγχρονες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, το µάθηµα των συστηµάτων ERP λειτούργησε ως
χώρος για τη συστηµατική εφαρµογή και ενίσχχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων που
έχουν ήδη αποκτήσει οι φοιτητές σε τεχνικές ΤΠΕ και ∆∆Ε. Με βάση τα παραπάνω, το
διδακτικό µας µοντέλο βασίζεται σε 4 άξονες:
• ανάπτυξη τεχνικών γνώσεων, µέσα από τη χρήση ενός πλήρους συστήµατος ERP,
• εφαρµογή µεθοδολογιών της διαχείρισης έργων στην πράξη, µε βάση τις αρχές και
τεχνικές του PMBOK,
• βελτίωση συγκεκριµένων τεχνικών δεξιοτήτων των φοιτητών, µε την εκτέλεση
περίπλοκη και απαιτητικών εργασιών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα,
• ανάπτυξη διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, µέσα από συνθήκες
οµαδικής εργασίας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το µάθηµα των συστηµάτων ERP διδάσκεται στο τµήµα ∆∆Ε του ΤΕΙ/Λ από το
εαρινό εξάµηνο του 2002 και διαρκεί 14 εβδοµάδες. Ο αριθµός των εργασιών που
ανατίθενται στους φοιτητές ποικίλει και εξαρτάται από τον αριθµό των φοιτητών που
επιλέγουν το µάθηµα. Το µάθηµα επιλέγεται συνήθως από την πλειονότητα των
φοιτητών (περί 60 κάθε φορά), οπότε ο αριθµός των εργασιών που δίδονται ανά
εξάµηνο είναι περί τις 15. Κατά την πρώτη υλοποίηση του προγράµµατος δόθηκαν
στους φοιτητές 40 εργασίες για να επιλέξουν το θέµα µε το οποίο επιθυµούσαν να
ασχοληθούν. Η θεµατολογία σχεδιάστηκε έχοντας ως κύριο γνώµονα τη δυνατότητα
λειτουργικής διάσπασης κάθε θέµατος σε στοιχειώδεις εργασίες, ώστε να διευκολυνθεί η
ανάθεση ρόλων στα µέλη της οµάδας που θα αναλάµβανε το κάθε θέµα. Έτσι
επιλέχθησαν εργασίες προς την κατεύθυνση πολυδιάστατων επιχειρηµατικών
προβληµάτων που αντιστοιχούν σε αντίστοιχα λειτουργικά τµήµατα (modules) των
συστηµάτων ERP. Για παράδειγµα, επιλέχθησαν θέµατα από περιοχές όπως ο
προγραµµατισµός παραγωγής, η διαχείριση αποθεµάτων, ο προγραµµατισµός
απαιτήσεων υλικών, η πρόβλεψη παραγωγής και πωλήσεων, η διαχείριση πελατών, η
διαχείριση ανθρώπινων πόρων, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, η οικονοµική
διαχείριση κ.λπ. Οι φοιτητές κλήθησαν να προτείνουν λύσεις, επιλέγοντας και
εφαρµόζοντας στην πράξη τις λετουργίες του συστήµατος SAP R/3 και υλοποιώντας
διαφορετικές επιχειρηµατικές αποφάσεις και σενάρια. Η διάσταση αυτή της
ολοκλήρωσης των διαδικασιών και των πληροφοριών προσεγγίστηκε στην πράξη µέσα
από τη δηµιουργία και επίδειξη από τους φοιτητές απλών εργασιακών ροών (workflows)
Βασικός παράγοντας για την επιτυχία του µοντέλου ΜΣΕ είναι η συµµετοχή του κάθε
φοιτητή στην οµαδική εργασία. Ζητήθηκε από τους φοιτητές να επιλέξουν το θέµα που
θέλουν να ασχοληθούν, µε βάση την πρότερη εµπειρία τους, τις προτιµήσεις και το
υπόβαθρό τους. Επίσης τους ζητήθηκε να σχηµατίσουν µικρές οµάδες έργου (4-5
ατόµων) προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της ανεξαρτητοποίησης (freeriding) που ελλοχεύει σε µεγάλες, ασύνδετες οµάδες έργου (Strong & Anderson 1990).
Οι περιορισµοί που πρέπει να τηρούνται από τα µέλη της κάθε οµάδας παρουσιάστηκαν
στους φοιτητές από την αρχή του έργου. Κάθε οµάδα επέλεξε ένα µέλος της ως project
manager, ενώ 3-4 µέλη ορίστηκαν ως υπεύθυνοι για τις επιµέρους εργασίες του έργου
(project tasks). Ένα από τα µέλη της οµάδας ανέλαβε να κρατά τις σηµειώσεις των
συναντήσεων έργου (project meeting minutes). ∆ύο από τους φοιτητές (ένας εκ των
οποίων ήταν ο project manager) ανέλαβαν να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα του
έργου. Από τις οµάδες έργου που σχηµατίστηκαν ζητήθηκε να ετοιµάσουν µία
εισαγωγική αναφορά στην οποία να αιτιολογούν την επιλογή του θέµατος καθώς και τις
αναθέσεις που επέλεξαν να γίνουν στα µέλη της οµάδας.
Κατά την πρώτη του υλοποίηση, το µάθηµα ενισχύθηκε µε διαλέξεις, πειράµατα και
πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια, καθώς και τακτικές συµβουλευτικές συναντήσεις
µε κάθε οµάδα έργου ξεχωριστά. Ο σκοπός των διαλέξεων του µαθήµατος, που η
καθεµιά είχε διάρκεια 2 ώρες την εβδοµάδα, ήταν διπλός. Αρχικά, παρουσιάστηκε στους
φοιτητές το βασικό τεχνικό υπόβαθρο σχετικά µε τα συστήµατα ERP, έγινε µία γενική
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θεώρηση των επιχειρηµατικών διαδικασιών µέσα από το πρίσµα των ERP,
αναπτύχθηκαν θέµατα σχετικά µε τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση τέτοιων
συστηµάτων σε επιχειρήσεις και παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική και οι λειτουργίες του
συστήµατος SAP R/3. Κατά δεύτερο λόγο, συζητήθηκαν και συµφωνήθηκαν οι κανόνες,
η δοµή καθώς και θέµατα που αφορούν στον κανόνες διοίκησης και υλοποίησης κάθε
έργου. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε από τους φοιτητές να παρουσιάσουν και να
συζητήσουν µε τους υπόλοιπους συµφοιτητές τους τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν σε
θέµατα συνεργασίας στα πλαίσια της κάθε οµαδικής εργασίας, ενώ τους δόθηκαν και
γενικές οδηγίες-συµβουλές σε θέµατα διοίκησης έργου.
∆ύο επιπλέον ώρες την εβδοµάδα αφιερώθηκαν στη γνωριµία των φοιτητών µε το
σύστηµα SAP R/3, µέσα από φροντιστηριακές-εργαστηριακές ασκήσεις. Ως µέρος της
εργασίας τους, ζητήθηκε από τις οµάδες έργου να εκτελέσουν αντιπροσωπευτικά
επιχειρηµατικά σενάρια – workflows στο εργαστήριο Η/Υ, λειτουργώντας στην εικονική
επιχείρηση IDES (“Internet Demonstration and Evaluation System”) του συστήµατος
R/3. Η εικονική επιχείρηση IDES προσοµοιώνει το περιβάλλον ενός εικονικού διεθνούς
οµίλου εταιρειών µε θυγατρικές εταιρίες σε διάφορες χώρες. Η IDES περιλαµβάνει
έτοιµα επιχειρηµατικά σενάρια που έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να
αντικατοπτίζουν πραγµατικές απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.
Η έλλειψη βέβαια κατάλληλου διδακτικού υλικού (π.χ. ένα πλήρες διδακτικό
εγχειρίδιο στα Ελληνικά), σε συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα του αντικειµένου των
συστηµάτων ERP και τη δυσκολία, πολλές φορές, εξεύρεσης τεχνικής υποστήριξης
καθιστoύν ιδιαίτερα προβληµατική την διδασκαλία του µαθήµατος. Την πρώτη φορά
που επιχειρήσαµε τη διδασκαλία του, βασικός στόχος ήταν µόνο η εξοικείωση των
µαθητών µε τις βασικές έννοιες των συστηµάτων ERP και µε τη γενική αίσθηση ενός
τέτοιου συστήµατος στο εργαστήριο. Τις επόµενες φορές που διδάχθηκε το µάθηµα, η
προσοχή µας στράφηκε περισσότερο προς την κατεύθυνση των επιχειρηµατικών
διαδικασιών, µε στόχο να παρουσιαστεί το πώς ένα σύστηµα ERP υποστηρίζει τις
διαδικασίες µίας επιχείρησης και να δοθεί στους φοιτητές η δυνατότητα να αποκτήσουν
εµπειρίες εκτελώντας αντιπροσωπευτικά workflows. Παρόµοιες δυσκολίες έχουν
καταγραφεί και σε ανάλογες προσπάθειες άλλων ιδρυµάτων (SAP for MIT 2001;
Richtermeyer & Bradford 2003). Προχωρώντας προς την ίδια κατεύθυνση, τις επόµενες
φορές, ζητήθηκε από τους φοιτητές να προσοµοιώσουν πραγµατικά επιχειρηµατικά
σενάρια και να προσαρµόσουν τη λειτουργικότητα του συστήµατος SAP στις ανάγκες
εικονικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ζητήθηκε από τους φοιτητές να προσαρµόσουν
επχειρηµατικές διαδικασίες χρησιµοποιώντας τα εργαλεία διαχείρισης εργασιακών ροών
(workflow tools) του συστήµατος SAP. Η επιλογή να δοθεί αυτή η διάσταση στο
µάθηµα έγινε διότι:
• το σύστηµα IDES προσφέρει παραδείγµατα εργασιακών ροών σε µορφή που µπορεί
να χρησιµοποιηθεί από τους µαθητές ως υλικό µελέτης,
• ο ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών διαδικασιών παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον για
τους φοιτητές τµηµάτων διοίκησης
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• οι εργασιακές ροές µπορούν να οριστούν µε συστηµατικό τρόπο, χρησιµοποιώντας
το υποσύστηµα Επιχειρηµατικών Εργασιακών Ροών του SAP (SAP R/3 Business
Workflow), το οποίο και επιτρέπει στους φοιτητές να ορίσουν εργασιακές ροές µε
γραφικό τρόπο, χωρίς να προαπαιτεί προγραµµατιστικές δεξιότητες.
Για την καλύτερη επικοινωνία µεταξύ καθηγητών, υπευθύνων έργου και
εκπαιδευόµενων επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί το περιβάλλον ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης που λειτουργεί στο ΤΕΙ/Λ (http://e-class.teilar.gr)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Από τους υπεύθυνους έργου ζητήθηκε να παρουσιάσουν µία ενδιάµεση και µία τελική
αναφορά προόδου ταυτόχρονα µε τα αντίστοιχα παραδοτέα. Οι αναφορές προόδου
περιελάµβαναν την πρόοδο του έργου σε σχέση µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα, την
ανάθεση των εργασιών σε µέλη της οµάδας, τα «πρακτικά» των εσωτερικών
συναντήσεων καθώς και σηµειώσεις αναφορικά µε τη διαχείριση των κινδύνων.
Η δηµιουργία των απαραίτητων κινήτρων για συµµετοχή των εµπλεκοµένων στο έργο
αποτέλεσε ιδιαίτερο µέληµα κατά το σχεδιασµό του εγχειρήµατος. Η βαθµολογία της
εργασίας απετέλεσε το 70% της συνολικής βαθµολογίας του µαθήµατος, µε τις τελικές
εξετάσεις να συµµετέχουν κατά 25% στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού και την
παρακολούθηση του µαθήµατος κατά 5%. Τονίστηκε στους φοιτητές η σηµασία της
ενεργούς συµµετοχής τους στην οµαδική εργασία, συµµετέχοντας στις συναντήσεις της
οµάδας, προσφέροντας ιδέες, ετοιµάζοντας τα παραδοτέα κ.ο.κ. Επιπρόσθετα, η
εξοικείωση µε το σύστηµα SAP R/3 και ο βαθµός κατανόησης των διαδικασιών
αποτύπωσης επιχειρησιακών ροών εργασίας (business workflows) στο σύστηµα SAP,
έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της τελικής βαθµολογίας.
H αξιολόγηση του κάθε έργου δεν ήταν αποκλειστική ευθύνη των διδασκόντων αφού:
• Στο τέλος του µαθήµατος, κάθε µέλος της οµάδας αξιολογούσε τη συµµετοχή των
υπόλοιπων µελών της οµάδας του
• Αµέσως µετά την τελική παρουσίαση, µία κριτική επιτροπή αποτελούµενη από
πέντε φοιτητές αξιολογούσαν την παρουσίαση που έγινε έκαναν τις όποιες
προτάσεις έκριναν για την παρουσίαση που παρακολούθησαν καθώς και όποιες
συστάσεις θεωρούσαν απαραίτητες σχετικά µε το έργο στο σύνολό του.
Τέλος, υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις ότι οι διαδικασίες που υλοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια του έργου βοηθούν τους εκπαιδευόµενους να κατανοήσουν βασικές έννοιες
των συστηµάτων ERP, να αποκτήσουν την αίσθηση της λειτουργίας της πληροφοριακής
υποδοµής σε µία επιχείρηση καθώς και να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες στο χειρισµό
συστηµάτων ERP. Συγκεκριµένα:
• Η µέση βαθµολογία των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος
βελτιώνεται περί το 3.5% ανά εξάµηνο
• Οι φοιτητές εµπλέκονται διαρκώς πιο ενεργά στο SAP R/3. Στην τελευταία
υλοποίηση του µαθήµατος µε ΜΣΕ, στο 95% των έργων χρησιµοποιήθηκαν τα
εργαλεία εργασιακών ροών του SAP για την περιγραφή των σεναρίων, ενώ στην
αρχική υλοποίηση το αντίστοιχο ποσοστό έργων ήταν µόνο το 37% του συνόλου.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι διαδικασίες της διαµορφωτικής αξιολόγησης (formative evaluation) του µαθήµατος
πραγµατοποιούνται κάθε εξάµηνο σπουδών σε συνεχή βάση, καθώς οι διδάσκοντες
προσπαθούν να διατηρούν κατά τη διάρκεια του εξαµήνου συνεχή επικοινωνία µε τους
υπευθύνους των οµάδων (πρωτίστως) αλλά και µε τα µέλη της κάθε οµάδας. Τα
αποτελέσµατα της διαµορφωτικής αξιολόγησης του µαθήµατος, κατά την πορεία της
υλοποίησής του έως τώρα, έδειξαν ότι πρέπει να υιοθετηθούν ορισµένες πρακτικές
επιλογές που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω βελτίωσή του, π.χ. διαπιστώθηκε η ανάγκη
µείωσης των ωρών της θεωρητικής διδασκαλίας και αύξησης των ωρών της πρακτικής
ενασχόλησης στο εργαστήριο µε το SAP R/3. Επιπλέον, διαδικασίες συνολικής
αξιολόγησης του µαθήµατος (summative evaluation) πραγµατοποιούνται στο τέλος κάθε
εξαµήνου σπουδών, όπου κάθε φορά παρουσιάζεται στους φοιτητές το ίδιο
ερωτηµατολόγιο. Η ανάλυση των υποβληθέντων απαντήσεων από την πλευρά των
φοιτητών παρουσιάζει ορισµένα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα:
• Η πλειοψηφία των φοιτητών δέχεται ότι η οργάνωση του µαθήµατος είναι επαρκής
(57%), οι στόχοι του µαθήµατος ικανοποιούνται (58%) και ότι το µέγεθος της
εργασίας που επιτελούν είναι υψηλό (82%).
• Οι φοιτητές αξιολογούν το µάθηµα ως αρκετά δύσκολο (65%).
• Πιστεύουν ότι ένα διδακτικό εγχειρίδιο σε συστήµατα ERP δεν θα τους βοηθούσε
σηµαντικά (69%), ενώ θεωρούν απολύτως απαραίτητη την επιπρόσθετη
βιβλιογραφία και το υλικό από σχετικούς δικτυακούς τόπους (85%).
• Πιστεύουν ότι γενικά η αξιολόγησή τους πραγµατοποιείται µε δίκαιο τρόπο (59%).
• Είναι γενικά ευχαριστηµένοι από τις διαδικασίες της συλλογικής και συνεργατικής
µάθησης σε οµάδες (79%) και από την πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο µε το
σύστηµα SAP R/3 (68%).
• Η συνεργασία τους µε τα άλλα µέλη της οµάδας προσδιορίστηκε ότι συνεισφέρει
περισσότερο από κάθε άλλο µέσο στην επίτευξη των στόχων του µαθήµατος (63%).
• Οι φοιτητές αναγνωρίζουν ότι η πιο σηµαντική ικανότητα που απέκτησαν είναι το
να συνεργάζονται παραγωγικά και µεθοδικά σε περιβάλλον οµάδας (86%) και
επιπρόσθετα θεωρούν ότι η εργασία σε οµάδες βελτίωσε την πράξη τις γνώσεις τους
στο αντικείµενο της ∆∆Ε (76%).
• Αυτοαξιολογούν τις επιδόσεις τους στη χρήση του SAP R/3 ως ικανοποιητικές
(53%) και το βαθµό κατανόησης των επιχειρηµατικών διαδικασιών ως επαρκή
(56%).
• Θεωρούν ότι το µάθηµα συντελεί σηµαντικά στην ανάπτυξη βασικών τεχνικών
γνώσεων (86%).
Αναφορικά µε ορισµένα ποιοτικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή
της µεθόδου ΜΣΕ στο συγκεκριµένο µάθηµα µπορούµε να σηµειώσουµε τα ακόλουθα:
• Οι φοιτητές συµµετέχουν πιο ενεργά στις µαθησιακές δραστηριότητες, γεγονός που
αποδεικνύεται κυρίως από το µεγάλο ποσοστό των φοιτητών που παρακολουθούν
τις διαλέξεις του µαθήµατος. Από την αρχή του κάθε εξαµήνου οι φοιτητές
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εµπλέκονται σε οµαδικές εργασίες και κατανοούν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο
της οµάδας όπου µετέχουν.
• Οι φοιτητές εφαρµόζουν στην πράξη πληροφοριακά εργαλεία της ∆∆Ε (π.χ. MS
Project, Primavera Planner) και αντίστοιχες τεχνικές (PERT/CPM).
• Αποκτούν τεχνικές γνώσεις αναφορικά µε τα συστήµατα ERP και δείχνουν
περισσότερο ενδιαφέρον στο να ασχοληθούν και στη συνέχεια µε αντίστοιχα
θέµατα. Το συµπέρασµα αυτό τεκµηριώνεται από το γεγονός ότι περίπου το 7.5%
των φοιτητών στο επόµενο και τελικό (8ο) εξάµηνο σπουδών επιλέγουν ένα
αντικείµενο σχετικό µε τα συστήµατα ERP ως θέµα της πτυχιακής τους εργασίας.
Η γενική αξιολόγηση του µαθήµατος δείχνει ορισµένα θετικά στοιχεία αναφορικά µε
την παιδαγωγική αξία και την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου ΜΣΕ ως µέσο για τη
βελτίωση των συνεργατικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των φοιτητών. Πολλοί από
αυτούς υιοθετούν µια «επαγγελµατική» θεώρηση για τη µελέτη τους. Πολλοί αλλάζουν
τις αρχικές τους (λανθασµένες) θεωρήσεις και την αρνητική τους διάθεση αναφορικά µε
τη δουλειά και τη συνεργασία µε άλλους συναδέλφους τους σε οµάδες. Η πλειοψηφία
από τους φοιτητές, για παράδειγµα, πριν από το συγκεκριµένο µάθηµα συνεργάζονταν
µόνο µε φίλους - συναδέλφους της αρεσκείας τους. Τώρα µαθαίνουν ότι η επιλογή των
µελών µιας οµάδας εργασίας γίνεται µε βάση ρόλους και αρµοδιότητες. Η πλειοψηφία
επίσης των φοιτητών εφαρµόζει στην πράξη και µαθαίνει νέες επικοινωνιακές
δεξιότητες και τεχνικές. Οι αυξηµένες απαιτήσεις επικοινωνίας του µαθήµατος
καλύπτονται, σε ένα βαθµό, από τη χρήση της ασύγχρονης πλατφόρµας τηλεεκπαίδευσης e-class. Στατιστικά στοιχεία της χρήσης των υπηρεσιών επικοινωνίας του
e-class (συζητήσεις, αποστολή µηνυµάτων, δηµοσίευση κειµένων) δείχνουν ένα
σταθερά υψηλό βαθµό χρησιµοποίησης της πλατφόρµας για τους σκοπούς του
µαθήµατος. Τέλος, η τρέχουσα επιδίωξη και η ερευνητική δράση των διδασκόντων
προσανατολίζεται προς την αξιολόγηση του τρόπου σύνθεσης των οµάδων εργασίας µε
σκοπό την υιοθέτηση ορισµένων βέλτιστων πρακτικών για το σκοπό αυτό. Κατά την πιο
πρόσφατη υλοποίηση του µαθήµατος διαπιστώθηκε ότι η σύνθεση των οµάδων εργασίας
έχει σηµαντική επίδραση στην αποτελεσµατικότητα και στην ποιότητα των παραδοτέων
και, εν τέλει, στην εργασία της κάθε οµάδας. Για παράδειγµα, οι διοικητικές γνώσεις και
ικανότητες του υπευθύνου της κάθε οµάδας είναι καθοριστικές για το τελικό
αποτέλεσµα της εργασίας. Στρατηγική επίσης κατεύθυνση των διδασκόντων είναι να
προωθηθούν οριζόντιες συνεργατικές δράσεις και µε άλλα µαθήµατα του προγράµµατος
σπουδών, προς όφελος των φοιτητών, των καθηγητών αλλά και του τµήµατος συνολικά.
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