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Πλαίσιο και στόχος/-οι
Το Κεν τρικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (CBA) της Πολ ωνίας είν αι έν ας ειδικός κυβερν ητικός
φορέας με ασ τυνομικές εξουσίες και εξουσίες παρακολούθησης. Στόχος του CBA είν αι η καταπολέμησ η της
διαφθοράς σ τον δημόσ ιο και τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως σ τα κυβερν ητικά όργ αν α και σ την τοπική
αυτοδιοίκηση και, γ εν ικότερα, σ ε κάθε δρασ τηριότητα που θέτει σ ε κίν δυνο τα οικονομικά σ υμφέροντα του
κράτους. Επί του παρόν τος, το CBA απασ χ ολ εί 1 1 94 αξιωματούχ ους και 1 66 δημόσ ιους υπαλ λ ήλ ους.
Ορμώμεν ο από την επιτακτική αν άγκη κατάρτισης γ ια την καταπολέμηση της απάτης, η οποία εν τοπίσ τηκε
κατά τη διερεύν ησ η υποθέσ εων απάτης, καθώς και από την εκτεταμέν η πείρα που αποκτήθηκε, το CBA
αποφάσ ισ ε ν α επεν δύσ ει σ τη δημιουργ ία κύκλ ου κατάρτισ ης γ ια την καταπολ έμησ η της απάτη ς.
Η πλ ατφόρμα ηλ εκτρονικής μάθησ ης (https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/) αποτελεί την πρώτη
δημόσια, δωρεάν πλατφόρμα γ ια την καταπολ έμησ η της διαφθοράς σ την Πολ ων ία, η οποία προσ φέρει
μαθήματα κατάρτισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς σ ε όλους όσους εν διαφέρονται γ ια το θέμα της
διαφθοράς, ιδίως δημόσ ιους υπαλ λ ήλ ους, επιχ ειρηματίες, σ πουδασ τές και μαθητές.
Οι πρώτες εργ ασ ίες σ χ εδιασ μού γ ια την ίδρυσ ή της ξεκίν ησ αν το 201 2, μαζί με την υποβο λ ή αίτησ ης
επιχ ορήγ ησ ης σ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασ ίσ τηκε σ τις ακόλ ουθες παραδοχ ές:



η πλ ατφόρμα θα λ ειτουργ ήσ ει γ ια 30 μήν ες,
κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, θα καταρτισ τούν 4 500 άτομα.

Η πλ ατφόρμα ηλ εκτρονικής μάθησ ης του Κεν τρικού Γραφείου Καταπολ έμησ ης της Δ ιαφθοράς τέθηκε σ ε
λ ειτουργία σ τις 21 Μαΐου 201 4. Αυτή ήταν η πρώτη γ εν ικά προσ βάσ ιμη διαδικτυακή πλ ατφόρμα σ την
Πολ ων ία, η οποία περιλ άμβαν ε μαθήματα κατάρτισ ης γ ια την καταπολ έμησ η της διαφθοράς. Οι ν έοι
χ ρήστες αποκτούν πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα με την εγ γ ραφή τους. Ο χ ρήσ της καθορίζει το
όν ομα χ ρήσ τη και τον κωδικό πρόσ βασ ης και αυτά του επιτρέπουν ν α σ υν δεθεί σ το σ ύσ τημα.
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Περιγ ραφή τ ης πρακτ ικής
Σκοπός των μαθημάτων κατάρτισης ήταν να απευθύνονται σ την ευρύτερη δυν ατή ομάδα αποδεκ τών , έτσ ι
ώσ τε οι γ ν ώσεις σχετικά με τις απειλές διαφθοράς και την καταπολέμησ ή της ν α μπορούν ν α φθάσ ουν σ ε
ολ όκληρο το φάσμα της κοινωνίας. Ο διαδικτυακός κύκλος κατάρτισης αποσκοπούσε σ την ευαισθητοποίηση
των δημόσιων αξιωματούχων, των υπαλλήλων, των δη μόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσ εων σ χ ετικά με
τη διαφθορά. Για τον σ κοπό αυτόν , το περιεχ όμεν ο του κύκλ ου μαθημάτων κατάρτισ ης βασ ίσ τηκε σ ε
πραγ ματικές περιπτωσιολογικές μελέτες. Στο πλαίσιο της κατάρτισης, οι σ υμμετέχοντες εν ημερώνονται γ ια
πιθαν ές σ υμπεριφορές που πρέπει ν α υιοθετούν κατά την αν τιμετώπιση της διαφθοράς. Παρέχ εται επίσ ης
σ τους σ υμμετέχοντες περισσότερο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό που προετοιμάζεται από το CBA, όπως
σ υστάσεις σ χετικά με διαδικασ ίες καταπολ έμησ ης της διαφθοράς κατά τη χ ρήσ η διαδικασ ιών σ ύν αψ ης
δημόσ ιων σ υμβάσ εων .
Η πλ ατφόρμα περιλ αμβάν ει τρεις θεματικές εν ότητες κατάρτισ ης:


Δ ιαφθορά στ η δημόσια διοίκηση — περιλ αμβάνει 9 μαθήματα σ χετικά με βασ ικές πληροφορίες
γ ια το ν ομικό και θεσ μικό πλ αίσ ιο, καθώς και σ υσ τημικές λ ύσ εις·



Δ ιαφθορά στ ις επιχειρήσεις — τα 1 0 μαθήματα με το υλ ικό επισ κόπησ ης που περιλ αμβάν ει η
σ υγ κεκριμέν η εν ότητα υποσ τηρίζον ται από παραδείγ ματα διεφθαρμέν ης σ υμπεριφοράς που
σ χ ετίζον ται με το διοικητικό και οικον ομικό περιβάλ λ ον ·



Κατ απολέμ ηση της διαφθοράς — 9 μαθήματα σ τα οποία αν αλ ύον ται οι κοιν ων ικές σ υν έπειες
της διεφθαρμέν ης σ υμπεριφοράς και ο αν τίκτυπός τους σ το κράτος και τους πολ ίτες .

Κάθε θεματική εν ότητα αποτελ είται από 9 -1 0 μαθήματα. Χρειάζον ται περίπου 45 λ επτά γ ια την
ολ οκλ ήρωσ η κάθε μαθήματος. Ολ όκλ ηρος ο κύκλ ος κατάρτισ ης —αποτελ ούμεν ος από 3 θεματικές
εν ότητες— είν αι διαθέσ ιμος σ ε δύο γλώσσες: πολωνικά και αγ γλικά. Κάθε μάθημα π εριέχ ει σ τατικό κείμεν ο
και διαλ όγους, σ κηνές κινουμένων σχεδίων, οπτικοακουστικό υλικό και περιεχ όμενο, τα οποία τροφοδοτούν
τη σ υζήτηση και την αλληλεπίδραση. Κάθε θεματική εν ότητα ολοκληρώνεται με δοκιμασία γ ν ώσ εων . Μετά
την ολοκλήρωση των εν οτήτων, ο σ υμμετέχων μπορεί ν α δημιουργήσει πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την
ολ οκλ ήρωσ η του κύκλ ου κατάρτισ ης.
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Αρχ ικά, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης δημιουργήθηκε σ το πλαίσιο του προγράμματος «Πρόληψη και
καταπολ έμησ η της εγ κλ ηματικότητας» που υποσ τήριζε η Ευρω παϊκή Επιτροπή.
Ο αρχ ικός
προϋπολογισμός γ ια τη δημιουργία προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης ήταν περίπου 1 80 000 ευρώ. Η
τιμή αυτή περιλάμβανε αμοιβές εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και σ χ εδιασ τών λ ογ ισ μικού ΤΠ. Η αρχ ική
ομάδα του έργ ου αποτελ είτο από:
1. 3-6 εσ ωτερικούς εμπειρογ ν ώμον ες του CBA·
2. εξωτερικούς ακαδημαϊκούς σ υνεργάτες από την Αστυνομική Ακαδημία, οι οποίοι υποσ τήριξαν τη
δημιουργ ία περιεχ ομέν ου γ ια την πλ ατφόρμα ηλ εκτρον ικής μάθησ ης·
3. εξωτερικούς προγραμματιστές ΤΠ γ ια τη δημιουργία της πλ ατφόρμας ηλ εκτρον ικής μάθησ ης, τη
φιλ οξεν ία και τη σ υν τήρησ η.
Το 201 5, μετά από 3 έτη υλ οποίησ ης του έργ ου και μόλ ις ολ οκλ ηρώθηκε το έργ ο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η πλατφόρμα πέρασε σ την κυριότητα του CBA. Την εποχή εκείν η, η ομάδα του CBA αποφάσ ισ ε
ν α εκσ υγ χ ρον ίσ ει και ν α σ υν τομεύσ ει το περιεχ όμεν ο της κατάρτισ ης, με βάσ η τις παρατηρήσ εις των
χ ρηστών . Με την αυξαν όμεν η εσ ωτερική εμπειρογ ν ωσ ία, το CBA δεν χ ρειαζόταν πλ έον την εξωτερική
εμπειρογ ν ωσ ία γ ια τη δημιουργ ία του περιεχ ομέν ου της ηλ εκτρον ικής μάθησ ης και βα σ ίσ τηκε σ ε
εσ ωτερικούς αν θρώπιν ους πόρους.
Τον Νοέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκε ο εκσ υγχρονισμός της πλατφόρμας. Η τροποποίησ η αφορούσ ε το
ουσ ιαστικό περιεχόμενο της έκδοσης σ την πολωνική γλώσσα, καθώς και τις τεχνολ ογ ικές λ ύσ εις του ίδιου
του ισ τοτόπου. Από την έν αρξη ισχύος του γ ενικού καν ον ισ μού γ ια την προσ τασ ία δεδομέν ων (ΓΚΠΔ ), η
πλ ατφόρμα κατάρτισ ης του CBA έχ ει τροποποιηθεί εκ ν έου ώσ τε ν α σ υμμορφών εται με τους ν έους
καν ον ισμούς. Από την 25η Μαΐου 2018 δεν σ υλλέγει ούτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπι κού χαρακτήρα.
Τον Μάρτιο του 201 9 εκσ υγ χ ρον ίσ τηκε η αγ γ λ ική έκδοσ η της κατάρτισ ης.
Στόχ ος της επικαιροποίησ ης της ηλ εκτρον ικής μάθησ ης ήταν ν α γ ίν ει πιο παρασ τατική, σ υμπαγ ής και
διαδρασ τική. Η ομάδα εφάρμοσ ε τις πλ έον πρόσ φατες λ ύσ εις ΤΠ γ ια την ηλ εκτρον ική μάθησ η,
σ υμπεριλαμβανομένων των κιν ουμένων σχεδίων, του κειμέν ου με πρόσθετο σ χολιασμό (v oice-over) και των
δοκιμών για την επαλήθευσ η των γ ν ώσ εων των χ ρησ τών . Η επικαιροποίησ η του κύκλ ου ηλ εκτρον ικής
μάθησ ης πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2016 και 20 17 με σ υνολικό προϋπολογισμό 80 000 EUR. Η επιλ ογή της
μη σ υμμετοχής εξωτερικών εμπειρογ ν ωμόν ων , καθώς και της μη σ υλ λ ογ ής και διαχ είρισ ης δεδομέν ων
προσωπικού χ αρακτήρα από τον Μάιο του 201 8, μείωσ ε δρασ τικά το κόσ τος της επικαιροποίησ ης και
επέτρεψ ε χ αμηλ ό κόσ τος σ υν τήρησ ης (περίπου 650 EUR τον μήν α).

Μοναδικά χαρακτηριστικά

Η κατάρτιση μέσ ω ηλ εκτρονικής μάθησ ης του CBA, που τέθηκε γ ια πρώτη φορά σ ε λ ειτουργία τον Μάιο του
201 4, ήταν η πρώτη δωρεάν πλατφόρμα ηλ εκτρονικής μάθησ ης σ την Πολ ων ία, η οποία ήτ αν προσ βάσ ιμη
μέσ ω ον όματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Μετά την επικαιροποίηση του Μαΐου 201 8 δεν απαιτείται
η καταχ ώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γ ια την κατάρτιση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, γ εγονός
που την καθισ τά ακόμη πιο προσ βάσ ιμη.
Η ηλ εκτρονική μάθηση κατά της διαφθοράς του CBA έχ ει πολλά μοναδικά χ αρακτηριστικά που σ υν έβαλ αν
σ την επιτυχ ία και την ευρεία χ ρήσ η της:
1. Δ ωρεάν πρόσ βασ η σ την ηλ εκτρον ική μάθησ η·
2. Σύν τομες θεματικές εν ότητες που θα μπορούσ αν ν α ολ οκλ ηρωθούν σ ε 45 λ επτά έως μία ώρα·
3. Ιδιαίτερα σ τοχευμένο και σ υμπαγές περιεχ όμεν ο, σ υν αφές γ ια τους δημόσ ιους υπαλ λ ήλ ους και
επικεν τρωμέν ο σ το πολ ων ικό και διεθν ές καν ον ισ τικό πλ αίσ ιο·
4. Δ ιεθν ή κάλ υψ η της ηλ εκτρον ικής μάθησ ης με την πολ ων ική και την αγ γ λ ική έκδοσ η·
5. Η ηλ εκτρον ική μάθησ η βασ ίζεται σ τις τελ ευταίες εξελ ίξεις σ τον τομέα ΤΠ·
6. Βελ τιωμέν η προσ βασ ιμότητα με δυν ατότητα αν άγ ν ωσ ης και ακρόασ ης του υλ ικού (ειδικά
χ αρακτηριστικά προσβασιμότητας γ ια άτομα με αν απηρία), ευρεία χ ρήση διαδραστικών εργ αλείων
όπως κιν ούμεν α σ χ έδια και δοκιμές·
7 . Δ υν ατότητα λήψης πισ τοποιητικού από το CBA μετά την ολ οκλ ήρωσ η του κύκλ ου κατάρτισ ης.
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Εκβάσεις και αποτελέσματα
Μόλ ις τρεις μήνες μετά την έν αρξη λ ειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησ ης, είχ αν ήδη εγγραφεί
4 500 άτομα (αρχ ικός σ τόχος γ ια 30 μήνες λ ειτουργίας)· Μετά από 1 2 μήνες, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σ ε
22 000.
Για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ελήφθησαν διάφορα μέτρα
προώθησης. Πρώτον, απεστάλη σ ύντομο σ ημείωμα σ τα μέσ α εν ημέρωσ η ς με την περιγ ραφή του έργ ου.
Δ εύτερον , το CBA απέσ τειλ ε επισ τολ ές σ ε υπουργ εία, άλ λ α κεν τρικά ιδρύματα και παν επισ τήμια
εν ημερώνοντας και προσ καλ ών τας εκπαιδευτικούς, ερευν ητές και σ πουδασ τές ν α σ υμμετάσ χ ουν σ τα
μαθήματα. Λίγ ο αργ ότερα, οι πλ ηροφορίες σ χ ετικά με την έν αρξη λ ειτουργ ίας της πλ ατφόρμας
απεσ τάλησαν σε όλους τους οργανισμούς και τα θεσ μικά όργ ανα της κεν τρικής κυβέρνησης, τις επαρχιακές
υπηρεσίες και τα γ ραφεία των διοικητών σ ε επαρχίες σε ολ όκληρη την Πολωνία. Στη σ υνέχεια, πριν από την
έν αρξη του ακαδημαϊκού έτους, οι πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα και τα μαθήματα απεσ τάλ ησ αν
σ τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων όπου διδάσκονται μαθήματα σ χετικά με την εθν ική ασ φάλεια. Τέλ ος, η
διαδικτυακή κατάρτιση προωθήθηκε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης με φυσ ική παρουσία που προσ φέρει
το CBA.
Το CBA προώθησ ε εν εργ ά την αγ γ λ ική έκδοσ η της διαδικτυακής πλ ατφόρμας μεταξύ των αρχ ών
καταπολέμησης της διαφθοράς σ την Ευρώπη, αντάλλαξε τις πληροφορίες με την πλατφόρμα της Ευρωπόλ
γ ια εμπειρογ ν ώμον ες, τους Ευρω παίους εταίρους κατά της διαφθοράς / το Ευρωπαϊκό Δ ίκτυο
Καταπολέμησης της Δ ιαφθοράς, την ομάδα χ ωρών κατά της διαφθοράς (GRECO) και άλ λ ες αρχ ές. Για την
περαιτέρω προώθησ η της χ ρήσ ης της πλ ατφόρμας, το CBA δημοσ ιεύει τακτικά αν αρτήσ εις σ τα μέσ α
κοιν ωνικής δικτύωσης με τον αριθμό των χ ρηστών που είν αι εγ γεγραμμένοι σ το πρόγ ραμμ α ηλ εκτρον ικής
μάθησ ης.
Η πλ ατφόρμα αριθμεί επί του παρόντος 186 361 μέλη που έχ ουν εγ γραφεί σ ε τουλάχιστον έν αν από τους
κύκλ ους μαθημάτων κατάρτισης. Παρόλο που η τρέχουσα έκδοση της κατάρτισ ης δεν σ υλ λ έγ ει δεδομέν α
σ χ ετικά με τη χ ώρα των χ ρηστών, στην προηγούμενη έκδοση καταγράφηκε σ υμμετοχ ή σ ε μαθήματα σ την
αγ γ λική γλώσσα από την Τσ εχία, τη Σλοβακία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, τη Λιθουανία, τη Λετον ία, την
Εσ θον ία, το Ην ωμέν ο Βασ ίλ ειο και την Αυσ τρία.
Ο αριθμός των χ ρησ τών ποικίλ λ ει αν άλ ογ α με την κατάρτισ η σ την οποία εγ γ ράφον ται:
Κατάρτισ η
Χρήσ τες
της
πολ ων ικής Χρήσ τες της αγ γλικής γ λωσσικής
γ λ ωσ σ ικής έκδοσ ης
έκδοσ ης
Δ ιαφθορά σ τη δημόσια διοίκηση 1 02 984
250
Δ ιαφθορά σ τις επιχ ειρήσ εις
33 61 0
1 52
Καταπολ έμησ η της διαφθοράς
44 689
261
Το CBA σ χ εδιάζει ν α αν απτύξει περαιτέρω την πλ ατφόρμα:
1.

με τη δημιουργ ία εφαρμογ ής γ ια κιν ητά ώσ τε ν α κατασ τούν οι πλ ηροφορίες ακόμη πιο
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προσ βάσ ιμες·
2. με την αν άπτυξη πρόσθετων προγραμμάτων μάθησης (πάνελ) σ χετικά με τη σ υμμόρφωσ η και την
ακεραιότητα·
3. με την αν άπτυξη προγ ράμματος κατάρτισ ης εκπαιδευτών .
Σε τελ ική αν άλυση, το CBA αποσκοπεί σ τη δημιουργία μιας παγκόσμιας διεθν ούς πλατφόρμας ηλεκτρονικής
μάθησ ης, η οποία θα επιτρέπει σ τις χ ώρες ν α διαθέτουν μια εθν ική πρόσ θετη εφαρμογ ή (plug -in),
αν απτύσσοντας με τον τρόπο αυτόν πολ υγ λ ωσ σ ικό περιεχ όμεν ο σ τοχ ευμέν ο σ τις εθν ικές αν άγ κες και
ρυθμισ τικές προδιαγ ραφές.

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας
Έξι έτη εφαρμογ ής της πλ ατφόρμας ηλ εκτρον ικής μάθησ ης επέτρεψ αν την εξαν τλ ητική μελ έτη των
βασ ικών παραγ όν των επιτυχ ίας:
1. Έν α ειδικό ρυθμισ τικό περιβάλλον. Η εθν ική σ τρατηγική της Πολωνίας για την καταπολ έμησ η της
διαφθοράς υποχ ρέωσ ε τις δημόσ ιες αρχ ές ν α παρέχ ουν κατάρτισ η γ ια την καταπολ έμησ η της
διαφθοράς σε όλους τους εργαζομένους. Με τον τρόπο αυτό αποκαλ ύφθηκε η μεγ άλ η αν άγ κη γ ια
προσφορά κατάρτισης. Η δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης ήρθε την κατάλληλη σ τιγ μή
γ ια ν α αν τιμετωπίσ ει αυτές τις αν άγ κες.
2. Η δημόσια σ υζήτηση σχ ετικά με τη διαφθορά σ την πολ ων ική κοιν ων ία, ιδίως μεταξύ των ν έων ,
αύξησ ε το εν διαφέρον γ ια το θέμα και τη διάδοσ η της πρωτοβουλ ίας.
3. Η ελ εύθερη πρόσβαση στην πλ ατφόρμα ηλ εκτρον ικής μάθησ ης επέτρεψ ε σ τους ν έους και τους
σ πουδασ τές ν α επωφελ ηθούν από αυτήν .
4. Ελ κυσ τική μορφή της κατάρτισης: οι σ ύντομοι, παραστατικοί και διαδραστικοί κύκλοι μαθημάτων ,
χ ωρισ μέν οι σ ε θεματικές εν ότητες, έτυχ αν θετικής υποδοχ ής από τους χ ρήσ τες.
5. Το πισ τοποιητικό ολοκλήρωσης χ αίρει εκτίμησης από τους χ ρήστες και σ ήμερα μάλισ τα απαιτείται
και από ορισ μέν α τμήματα αν θρώπιν ου δυν αμικού, λ όγ ω της υποχ ρέωσ ης ολ οκλ ήρωσ ης της
κατάρτισ ης που επιβάλ λ ουν οι εργ οδότες.
6. Σε εσ ωτερικό επίπεδ ο, η επιτυχ ία του προγ ράμματος ηλ εκτρον ικής μάθησ ης βασ ίζεται σ την
ικαν ότητα και τη γ νώση των εμπειρογ ν ωμόν ων του CBA, την πρόσ βασ η σ ε βάσ η δεδομέν ων με
περιπτωσιολογικές μελ έτες περιπτώσεων απάτης και ορθές πρακτικές, καθώς και την πρόσβασ η σ ε
ισ τορικά δεδομένα γ ια τις προβλέψεις τάσεων στην απάτη και την πρόταση σχετικού περιεχομέν ου
σ τους χ ρήσ τες όσ ον αφορά την απάτη σ την Πολ ων ία και τους κιν δύν ους διαφθοράς.

Προκλήσεις που προέκυψαν και διδάγματα που αντλήθηκαν

Η αρχ ική επέν δυση γ ια την ανάπτυξη του κύκλου μαθημάτων ηλεκτρον ικής μάθησ ης ήταν αρκετά
υψ ηλ ή και μπορούσ ε ν α καλ υφθεί μόν ο από έν α έργ ο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Το περιεχ όμενο της πρώτης έκδοσης της ηλ εκτρον ικής μάθησ ης ήταν υπερβολ ικά πυκν ό γ ια τον
χ ρήστη: δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους αριθμούς και τα δεδομέν α, απαιτών τας κατά μέσ ο όρο 3
ημέρες γ ια την ολοκλήρωση μιας εν ότητας κατάρτισης. Αυτό θεωρήθηκε υπερβολ ικά χ ρον οβόρο
γ ια τους χ ρήσ τες.
3. Η διαχ είριση των δεδομένων προσωπικού χ αρακτήρα ήταν χ ρονοβόρα και δαπαν ηρή. Ως εκ τούτου,
το CBA απ οφάσ ισ ε ν α μην σ υλ λ έγ ει δεδομέν α προσ ωπικού χ αρακτήρα των χ ρησ τών γ ια την
επικαιροποιημέν η έκδοσ η της πλ ατφόρμας ηλ εκτρον ικής μάθησ ης.
4. Οι εσ ωτερικές ικαν ότητες και γ ν ώσ εις της ομάδας που υλ οποιεί την ηλ εκτρον ική μάθησ η είν αι
καίριας σ ημασίας γ ια την επιτυχ ία. Για την επιτυχ ή εφαρμογ ή, το CBA αξιολ ογ εί τις ακόλ ουθες
ομαδικές αν άγκες (ανάλογα με την ομάδα-στόχο των χ ρηστών): εκπαιδευτής σ την καταπολ έμησ η
της διαφθοράς, έμπειροι ερευνητές, υπεύθυνοι συμμόρφωσης, εμπειρογνώμονες σ ε σ υγκεκριμένους
τομείς, εμπειρογνώμονες ΤΠ, ακόμη και ψ υχολόγοι, γ ια την προσαρμογή του περιεχομέν ου και της
μορφής σ την ικαν ότητα αυτοσ υγ κέν τρωσ ης των χ ρησ τών .
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Δυνατότητες μεταφοράς
Το περιεχ όμεν ο της πλ ατφόρμας ηλ εκτρον ικής μάθησ ης θα πρέπει ν α βασ ίζεται σ τις εθν ικές
αν άγ κες και το καν ον ισ τικό πλ αίσ ιο. Το CBA σ υν εργ άσ τηκε με τις αρχ ές της Μολ δαβίας, της
Βόρειας Μακεδον ίας, της Σλ οβακίας και της Λιθουανίας γ ια τη μεταφορά γνώσ εων σ χ ετικά με την
πλ ατφόρμα ηλ εκτρον ικής μάθησ ης και, σ ε ορισ μέν ες περιπτώσ εις, την από κοιν ού χ ρήσ η της
εικον ικής μηχανής στην οποία βασίζεται η λ ύση ΤΠ της κατάρτισης (δηλ. Μολδαβία και Λιθουανία).
Ωσ τόσ ο, πρέπει ν α σ ημειωθεί ότι το περιεχ όμεν ο της κατάρτισ ης θα πρέπει ν α είν αι
προσ αρμοσ μέν ο σ ε κάθε χ ώρα και κάθε σ υγ κεκριμέν η ομάδα-σ τόχ ο.
2. Η αρχ ική θέσ η σ ε λ ειτουργία της πλατφόρμας είν αι χ ρονοβόρα και δαπαν ηρή. Η εμπειρία του CBA
δείχ ν ει ότι η αν άπτυξη μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης απαιτεί τη σ υνεργασία μιας ομάδας
εμπειρογ ν ωμόν ων , τόσ ο εσ ωτερικών όσ ο και εξωτερικών .
3. Η επιτυχία της αγ γλικής έκδοσης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησ ης του CBA υποδηλ ών ει ότι
παρόμοια εργ αλ εία χ ρειάζον ται και σ ε άλ λ ες χ ώρες της ΕΕ.
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