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ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-learning) (ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1 – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ HACCP)
Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να θέσουμε ένα θέμα, το οποίο
κατά την κρίση μας είναι επιτακτικής ανάγκης. Όπως είναι φυσικά γνωστό σε
όλους μας, οι επιχειρήσεις τροφίμων είναι υποχρεωμένες, σύμφωνα με το
νόμο και τις υγειονομικές διατάξεις, να εκπαιδεύσουν όλο το προσωπικό τους
στις βασικές αρχές HACCP.
Στη διαδικασία αυτή παρουσιάζονται πολλά προβλήματα που οφείλονται και
στην υφιστάμενη δυσμενή για την αγορά κατάσταση. Τα προβλήματα αυτά
συνοψίζονται ως εξής:
•

Υψηλό κόστος διεξαγωγής των προγραμμάτων (κόστος αίθουσας,
υψηλότερο κόστος εισηγητή λόγω μετακινήσεων, υψηλή κοστολόγηση
ορισμένων φορέων κ.ά.).

•

Υψηλό κόστος συμμετοχής του καταρτιζόμενου (λόγω μετακινήσεων
– πολλές φορές σε άλλη πόλη ή και σε άλλο νησί, καύσιμα, εισιτήρια,
χαμένα μεροκάματα κ.ά.).

•

Απώλεια χρόνου στις μετακινήσεις.

•

Επικινδυνότητα σωματικής ακεραιότητας (ατυχήματα) κατά τις
μετακινήσεις ατόμων από μακρινές περιοχές, (οι περισσότεροι
κινούνται με δίκυκλες μηχανές).

•

Δυσκολία εύρεσης κοινού διαθέσιμου χρόνου (λόγω διαφορετικού
ωραρίου εργασίας – εργαζόμενοι σε ψητοπωλεία δεν μπορούν ποτέ να
συμμετέχουν σε απογευματινά τμήματα, αλλά και εργαζόμενοι σε μπαρ
σε πρωϊνά).

•

Καθυστερήσεις στο χρόνο διεξαγωγής των σεμιναρίων λόγω των
παραπάνω προβλημάτων.

•

Αδυναμία διεξαγωγής προγραμμάτων και συμμετοχής σε αυτά
προσωπικού από απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Τα παραπάνω προβλήματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τη χρήση της
σύγχρονης τεχνολογίας και τη διοργάνωση εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικών
προγραμμάτων

(e-learning)

με

την

προϋπόθεση

τήρησης

αυστηρών

προδιαγραφών κατά τη διεξαγωγή τους.
Οι προδιαγραφές αυτές προτείνεται να είναι:
•

Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποτελείται από προεγγεγραμμένο υλικό,
ούτως ώστε να έχει την δυνατότητα πρόσβασης μίας εβδομάδας ο
χρήστης, προκειμένου να το παρακολουθήσει τις ώρες που θα μπορεί.

•

Να παρέχεται η δυνατότητα ερωτήσεων, με ειδική ηλεκτρονική φόρμα,
προς τον εκπαιδευτή (με δυνατότητα γραπτών ερωτημάτων στα
ελληνικά), τα οποία θα απαντώνται και θα αποστέλλονται.

•

Να παρέχεται η δυνατότητα αποστολής εκπαιδευτικού υλικού με τη
χρήση ηλ. ταχυδρομείου.

•

Να είναι εμφανής η λίστα των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράμματος.

•

Να υπάρχει απόδειξη της παρουσίας των καταρτιζόμενων, οι οποίοι
δεν θα ξεπερνούν τα 30 άτομα ανά πρόγραμμα.

•

Να δίδεται η δυνατότητα σε προσωπικό του ΕΦΕΤ να μπορεί να
ελέγχει (εξ’ αποστάσεως – με κωδικό πρόσβασης – τη σωστή
διεξαγωγή του προγράμματος).

•

Να διατηρείται ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο από τους εισηγητές, οι
οποίοι θα αμοίβονται κανονικά ανά πρόγραμμα και να ελέγχεται και
από τον υπεύθυνο διεξαγωγής του προγράμματος.

•

Μετά το πέρας της παρακολούθησης του προγράμματος, να
αποστέλλεται ο πλήρης φάκελος των συμμετεχόντων στον ΕΦΕΤ, να
διενεργούνται οι εξετάσεις και να διανέμονται στους συμμετέχοντες τα
επίσημα πιστοποιητικά μόνο από τον ΕΦΕΤ.

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η επιτάχυνση της εκπαίδευσης, η
παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε αυτήν όλων των εργαζομένων, ακόμη
και των απομακρυσμένων περιοχών, η στήριξη των επιχειρήσεων του
κλάδου, αφού η εκπαίδευση θα παρέχεται με τον ελάχιστο δυνατό χρόνο
προετοιμασίας, σε χρόνο κατάλληλο προς τις ανάγκες του κάθε κλάδου,
αλλά και με το ελάχιστο κόστος, όπως άλλωστε ο ΠΑΣΚΕΔΙ το έχει
αποδείξει και στο παρελθόν.
Βαδίζουμε στο μέλλον, παρακαλώντας για τις ενέργειές σας.
Με τιμή
Νίκη Κωνσταντίνου
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