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INFORMATION SOCIETY
& LEARNING
Access to information and knowledge has been
reshaped lately by IT revolution. The power of the
Internet and Web over learning prompted the European Union to promote Information Society to all
member-states.
The Management Organisation Unit S.A. (MOU S.A.)
responded rapidly to the challenge by designing an
e-learning project based on blended learning.
E-learning streamlines learning opportunities nationwide by bridging education gaps between core
and periphery.

INTENDED BENEFICIARIES
• Employees of Managing Authorities and
MOU S.A. (end users)
• Employees of Implementing Bodies
(guest users-permitted access to
specific information)
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Ανάπτυξη Συστήµατος Σύγχρονης –Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
των Διαχειριστικών Αρχών και των Εµπλεκόµενων Υπηρεσιών για το ΚΠΣ
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Σύστηµα Τηλεκπαίδευσης Στελεχών ΚΠΣ

COMPETENCIES PROVIDED
•
•
•
•

Language skills
IT skills
Management skills
Technical knowledge training

BENEFITS
THE PROJECT
The MOU e-learning system is based on a widely
acknowledged electronic platform that provides
and manages learning. The courses offered are
built on synchronous and asynchronous technologies. Asynchronous technologies permit learners to control the time, place, and the content
that they view (web-based training courses and
searchable databases). Synchronous technologies
involve real-time interaction between a facilitator
and participants.

• Up-to-date information and on-going training
• Training adjustable to individual needs
• Time efficiency and training resources
flexibility
• Continuous development of individual
competencies
• “Networking” through collaboration tools

ACCESS TO THE SYSTEM
The system is accessible through the MOU website (www.mou.gr) with username and password
authentication.

Further information provided at www.mou.gr and elearning@mou.gr

www.mou.gr

Πληροφορίες
210 7499160
elearning@mou.gr

www.mou.gr

Το Σύστηµα Τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στο πλαίσιο του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

ανάπτυξη µε γνώση

Σύστηµα Τηλεκπαίδευσης Στελεχών ΚΠΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Η εξάπλωση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια,
µε τις πρωτόγνωρες δυνατότητες πρόσβασης σε
πληροφορίες και γνώσεις που παρέχει, έχει µεταµορφώσει όχι µόνο τον τρόπο επικοινωνίας αλλά
και τον τρόπο µάθησης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στη βελτίωση των
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την προσαρµογή
των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των
Κρατών-Μελών στην κοινωνία της γνώσης.
Η ΜΟΔ Α.Ε., ανταποκρινόµενη στην πρόκληση και
εναρµονιζόµενη µε την προτεραιότητα για µια κοινωνία της γνώσης, σχεδίασε και υλοποιεί το έργο
της τηλεκπαίδευσης (e-learning), έργο το οποίο
µπορεί να χαρακτηρισθεί πρωτοποριακό σε εθνικό
αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παροχή εκπαίδευσης, µε συνδυασµό των µεθοδολογιών της παραδοσιακής και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, φιλοδοξεί να συµβάλλει στην
επικαιροποίηση και εµπλουτισµό των γνώσεων και
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού των δοµών
διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυξιακών προγραµµάτων και να ενισχύσει, µε τον τρόπο
αυτό, την προσπάθεια για επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων.
Έρχεται επίσης, να υποστηρίξει την εφαρµογή της
ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης, να συµβάλει στον εκσυγχρονισµό
του δηµόσιου τοµέα και να µειώσει τη διαφορά των
παρεχόµενων ευκαιριών εκπαίδευσης ανάµεσα
στο κέντρο και την περιφέρεια.

Το έργο βασίζεται σε µια ηλεκτρονική πλατφόρµα για την παροχή και διαχείριση της εκπαίδευσης και δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη των δοµών διαχείρισης και υλοποίησης να συµµετέχουν
σε προγράµµατα «σύγχρονης» και «ασύγχρονης»
εκπαίδευσης, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα
γνώσεων και δεξιοτήτων.
Ο όρος «ασύγχρονη εκπαίδευση» σηµαίνει τη δυνατότητα ενός χρήστη του συστήµατος τηλεκπαίδευσης να παρακολουθήσει µια εκπαίδευση µέσω
διαδικτύου, µε το δικό του ρυθµό και σε τόπο και
χρόνο που ο ίδιος επιλέγει.
Ο όρος «σύγχρονη εκπαίδευση» σηµαίνει τη δυνατότητα µιας οµάδας χρηστών (εκπαιδευόµενων) να
παρακολουθήσουν µια εκπαίδευση «ζωντανά» στο
διαδίκτυο – στον ίδιο χρόνο αλλά ανεξαρτήτως τόπου, σε περιβάλλον µιας εικονικής αίθουσας διδασκαλίας, η οποία συντονίζεται από έναν εκπαιδευτή
και η οποία παρέχει δυνατότητα πλήρους αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της.

Το σύστηµα τηλεκπαίδευσης διευκολύνει την ολοκληρωµένη διαχείριση της εκπαίδευσης (παραδοσιακής και εξ αποστάσεως), συµβάλλοντας στην αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Επιτρέπει παράλληλα τη διαχείριση της
γνώσης καθώς περιλαµβάνει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη µε χρήσιµες πληροφορίες, πηγές ενηµέρωσης
και εύκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόµενο
που διατίθεται µέσω του διαδικτύου.
Το σύστηµα διαθέτει ακόµη ηλεκτρονικά εργαλεία
επικοινωνίας που διευκολύνουν την συγκρότηση
«δικτύων» µεταξύ των χρηστών (chat room, forum
κλπ.).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το έργο απευθύνεται σε:
• Στελέχη των Φορέων Διαχείρισης
και της ΜΟΔ Α.Ε. (ως χρηστών
του συστήµατος τηλεκπαίδευσης)
• Στελέχη των Φορέων Υλοποίησης
(ως επισκεπτών του συστήµατος
µε δυνατότητα πρόσβασης σε
προσδιορισµένο χώρο πληροφοριών)

Πληροφορίεs
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210 7499160

elearning@mou.gr

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Το σύστηµα έχει τη µορφή δικτυακής πύλης (portal)
και στηρίζεται στην τεχνολογία του διαδικτύου.

Η συµµετοχή στο σύστηµα τηλεκπαίδευσης της
ΜΟΔ Α.Ε. εξασφαλίζει:
• άµεση ανταπόκριση σε επίκαιρες ανάγκες
εκπαίδευσης και πληροφόρησης
• εξοικονόµηση χρόνου
• ευελιξία ως προς το χρόνο και τον τόπο
της εκπαίδευσης
• εξατοµίκευση και προσαρµογή της εκπαίδευσης
στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων
• συνεχή ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων
• αποτελεσµατικότερη «δικτύωση» µέσα από
τη χρήση των εργαλείων επικοινωνίας

Η δικτυακή πύλη βρίσκεται στο δικτυακό κόµβο
www.mou.gr, ενώ για την είσοδο των χρηστών στη
δικτυακή πύλη και τη χρήση των παρεχόµενων υπηρεσιών εκπαίδευσης απαιτείται η εισαγωγή ατοµικού κωδικού, που χορηγείται από τη ΜΟΔ Α.Ε..

ΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
Στο πλαίσιο του έργου παρέχονται έτοιµα µαθήµατα ηλεκτρονικής µάθησης, τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται στις ακόλουθες θεµατικές κατηγορίες:
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης ξένων γλωσσών.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικού
υπολογιστή σε εφαρµογές γραφείου.
• Ανάπτυξη προσωπικών επαγγελµατικών
δεξιοτήτων στη Διοίκηση Έργου, Διαχείριση
Χρόνου, Διαχείριση Κρίσεων κ.α.
• Εκπαίδευση σε τεχνικά θέµατα διαχείρισης
προγραµµάτων (π.χ. Ένταξη και Παρακολούθηση
Πράξεων, Έλεγχοι, Αξιολόγηση, Κρατικές
Ενισχύσεις, Νοµοθεσία Δηµοσίων Έργων κ.α.).

ανάπτυξη µε γνώση

