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Τίτλος σχεδίου: Αξιολόγηση και ποιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση

Α.  Περίληψη του  σχεδίου,  όπου  θα  αναφέρεται  και  ο  εταίρος  υποδοχής (όπως 
αναφέρεται  στην  πρόταση  και  με  βάση  την  κοινοτική  επιχορήγηση  που  τελικά 
εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα) και  αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης ανά 
ημέρα, που θα περιγράφονται και οι δραστηριότητες παιδαγωγικής, γλωσσικής και 
πολιτιστικής  προετοιμασίας  (εφόσον  προβλέπονται  στην  πρόταση  και  έχουν 
εγκριθεί), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Σήμερα θεωρείται ποιοτική η εκπαίδευση η οποία ικανοποιεί προτεραιότητες που 
παραπέμπουν στη στενή σχέση που οφείλει να έχει η εκπαίδευση με την οικονομία. 
Εκτεταμένες είναι επίσης οι αλλαγές στο κριτήριο ποιότητας που συνδέεται με το 
πρόγραμμα σπουδών, το περιεχόμενο, τους διδακτικούς του στόχους και προσεγγίσεις 
και το γενικότερο παιδαγωγικό κλίμα. Παράλληλα, λόγω των απαιτήσεων της αγοράς 
εργασίας, το κέντρο βάρους της ποιότητας έχει  μετατοπιστεί  από τις  γνώσεις  στις 
δεξιότητες  και τις  ικανότητες.  Έτσι,  η ποιοτική εκπαίδευση είναι  πλέον αυτή που 
προετοιμάζει  το νέο  άνθρωπο να μαθαίνει  και  να προσαρμόζεται  δια βίου σε μια 
κοινωνία υψηλής διακινδύνευσης, να διαχειρίζεται την πληροφορία, τον κίνδυνο και 
τις προσωπικές του σχέσεις, να καινοτομεί και να παράγει. Η εργαλειακή γνώση και 
οι δεξιότητες αποτελούν, σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη, την πεμπτουσία 
της  ποιοτικής  εκπαίδευσης.  Οι  στόχοι  της  εκπαίδευσης  έχουν  έτσι 
επαναπροσδιοριστεί,  εξαιτίας  της  σημερινής  ανάγκης  των  νέων  για  εξασφάλιση 
επαγγελματικής  αποκατάστασης,  σε  μια  ρευστή,  ανταγωνιστική  και 
παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας. 

Το πρόγραμμα αυτό αφορά δυο εβδομάδων εκπαιδευτική επίσκεψη 15 καθηγητών 
(δικαιούχων) του 2oυ ΕΠΑΛ Καρδίτσας (εταίρος αποστολής) και άλλων σχολείων 
της  περιοχής  της  Καρδίτσας,  στο  Πόρτσμουθ  της  Αγγλίας  στον  εκπαιδευτικό 
οργανισμό TRAINING VISION (εταίρος υποδοχής) με σκοπό την κατάρτισή τους σε 
θέματα  που  αφορούν  την  αξιολόγηση  και  την  ποιότητα  στην  δευτεροβάθμια 
επαγγελματική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν πανεπιστημιακές σπουδές 
και στην πλειοψηφία τους θα προέρχονται από το 2o ΕΠΑΛ Καρδίτσας.  Κοινό τους 
χαρακτηριστικό  η  ανάγκη  χρησιμοποίησης  ποιοτικών  μεθόδων  στον  τομέα  της 
κατάρτισης που θα τους βοηθήσουν να αναδειχθούν και να αναπτυχθούν στο χώρο 
της ΤΕΕ. 

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα 
συμμετάσχουν ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα σε θέματα αξιολόγησης και ποιότητας 
στην  εκπαίδευση,  σε  συνεργασία  με  τον  εκπαιδευτικό  οργανισμό  TRAINING 
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VISION (εταίρος υποδοχής). Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων  δεν αφορά μόνο 
τις μορφές της τυπικής μάθησης αλλά και της άτυπης ή ανεπίσημης μάθησης μέσω 
διαδικασιών όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) η κατάρτιση στο χώρο 
εργασίας,  η  μάθηση  μέσω  ομαδικής  εργασίας  κλπ.  Η  επαφή  με  εκπαιδευτικά 
ιδρύματα  δημοσίου  και  ιδιωτικού  τομέα  της  Βρετανίας,  μέσω  των  τεχνικών 
επισκέψεων του προγράμματος θα δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς μας για 
επιτόπου σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων, μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης 
και υιοθέτησης θετικών πρακτικών στη διδασκαλία. 

Η Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα συμβάλει στα εξής:
1.  Στη βελτίωση της  ποιότητας  και  της  πρόσβασης στη συνεχή  επαγγελματική 

κατάρτιση και στη δια βίου απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
2. Στην ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας, της διδασκαλίας και της μάθησης 
3.  Οι  εκπαιδευτικοί  θα  αξιολογούν  και  θα  χρησιμοποιούν  αποδοτικότερα  τους 

παραγωγικούς συντελεστές  του ΕΠΑΛ.
4. Στην επαγγελματική εξέλιξη και στη βελτίωση της απόδοσής τους καθώς και 

στην καλλιέργεια του τρίπτυχου: Γνώσεις-Δεξιότητες-Στάσεις.
5.  Επίσης,  η πράξη θα συντελέσει  στη διάχυση γνώσης/εμπειριών και έτσι στη 

σύνδεση  της  εκπαίδευσης  με  το  κοινωνικό  γίγνεσθαι.  Κάτι  τέτοιο  μπορεί  να 
επιτευχθεί μέσω της χρήσης δικτυακών τόπων.

6. Επηρεάζονται τα προγράμματα σπουδών και οι μέθοδοι διδασκαλίας.
Το  πρόγραμμα  θα  υλοποιηθεί  σε  χρονικό  διάστημα  2  ετών.  Σ΄  αυτό 

συμπεριλαμβάνεται και όλη η διαδικασία που έγινε ή θα γίνει για την εξεύρεση του 
εταίρου  υποδοχής,  την  επιλογή  του  θέματος,  τη  διαμόρφωση  του  σχεδίου 
υλοποίησης,  μέχρι  και την πλήρη αποπληρωμή του.  Δηλαδή το χρονικό διάστημα 
υλοποίησης  του  σχεδίου  θα  είναι  από  1/1/2011  μέχρι  31/12/2012.  Το  χρονικό 
διάστημα της  ροής  θα  είναι:  από 19/08/2012 μέχρι  2/9/2012  στο Πόρτσμουθ  της 
Αγγλίας στον εκπαιδευτικό οργανισμό TRAINING VISION.

Ημερομηνίες Ώρες Πρόγραμμα προετοιμασίας/κατάρτισης Εκπαιδευτής Συνοδός
(αν ισχύει)

20/8/2012 09:00-
15:00

     Welcome meeting with TRAINING 
VISION staff
                    Theme: Implementation of the 
deming philosophy in education

21/8/2012 09:00-
15:00

    1st Professional Visit: The Purple Door- 
University of Portsmouth
                    Address:28 Guildhall Walk; 
Portsmouth; PO1 2DD
                    Theme: INDICATORS FOR THE 
QUALITY OF SCHOOL EDUCATION

22/8/2012 09:00-
15:00

                       2nd Professional Visit: 
Portsmouth City Council-Employment 
department 
                       Address: Civic Offices Guildhall 
Square, Portsmouth, PO1 2AL
                    Theme:  REGIONAL LABOUR 
MARKET POLICY
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23/8/2012 09:00-
15:00

      3rd Professional visit: University of 
Portsmouth 
Address: Second Floor, Hippodrome House; 
Guildhall Walk; Portsmouth Hampshire;  PO1 
2Ry
                      Theme: THE BRITISH 
EDUCATIONAL SYSTEM. Tour to the 
laboratories.      Workshop on "Methods of 
teaching laboratory courses"

24/8/2012 09:00-
15:00

       4th Professional Visit: PGC for Teaching
                      Address: Training Vision Office
                      Theme: EUROPEAN PLAN FOR 
THE EVALUATION OF SCHOOL 
EDUCATION

27/8/2012 09:00-
15:00

       5th Professional Visit: Portsmouth City 
Museum           
                     Address: Museum Road; 
Portsmouth; PO1 2LJ
                     Theme: VOLUNTAREE 
RECRUITMENT AND TQM

28/8/2012 09:00-
15:00

       6th Professional Visit: Second Chance
                     Address: Second Chance House; 

Somers Road Bridge; 
Portsmouth Hampshire; PO5 
4NS

                      Theme: TRAINING SYSTEM 
AND TQM

29/8/2012 09:00-
15:00

7th Professional visit: Catch 22 South East 
Training

                  Address: Unit 8, Acorn Business 
Park, North Harbour, Portsmouth, Hampshire 

PO6 3TH
                      Theme: DISTANCE TEACHING 

(e-learning)
 

30/8/2012 09:00-
15:00

        8th professional visit: Community First
                      Address: 338 Commercial Road 
Portsmouth, PO1 4BT
                      Theme: European Credit System 

for Vocational Education and 
Training (ECVET)

31/8/2012 09:00-
15:00

Revision of the second week training
                       Final Evaluation and issuing of 
Certificates 

Το  παρόν  πρόγραμμα  αποτελεί  αναπόσπαστο  παράρτημα  της  σύμβασης   και 

τροποποιείται μόνο εγγράφως, με την υποβολή σχετικού αιτήματος από το δικαιούχο 
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φορέα και την έγγραφη αποδοχή του αιτήματος-τροποποίηση της σύμβασης από την 

Ε.Μ.-Ι.Κ.Υ.
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