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Σίηλος ζτεδίοσ:  Evaluation and quality of teaching practices in technical-vocational 
education 
 
Α. Παξαζέζηε ζύνηομη περίληυη ηνπ ζρεδίνπ θηλεηηθόηεηαο κε αλαθνξά ζηνλ θνξέα 
ππνδνρήο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο νξγαληζκνύο.  
 

Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ζηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο ρώξεο ε 
πνηόηεηα θαη ε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζεσξνύληαη σο δύν αιιειεμαξηώκελεο 
έλλνηεο θαη απνηεινύλ βαζηθνύο ζηόρνπο, άμνλεο θαη θαηεπζύλζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
κεηαξξπζκίζεσλ. H αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζεσξείηαη όηη απνηειεί κία 
νπζηαζηηθή παξάκεηξν ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο 
ζπλδέεηαη ηόζν κε ηα δεηήκαηα ηεο νξγάλσζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
ησλ ζρνιείσλ, όζν θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ηελ 
εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ. Αο ζεκεησζεί αθόκε όηη ζηνλ δηεζλή ρώξν ηα 
ηειεπηαία ρξόληα, ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε, νη κνξθέο 
ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα εκθαλίδνπλ κηα 
ηδηαίηεξε δπλακηθή, εηδηθά ζηηο ρώξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από απνθεληξσκέλα 
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.  

ηε ρώξα καο ηα δεηήκαηα ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
έξγνπ απνηέιεζαλ ζηόρνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
΄90 θαη ζπλνδεύηεθαλ από ζεηξά πξσηνβνπιηώλ ζε λνκνζεηηθό, εξεπλεηηθό θαη 
εθαξκνζκέλν επίπεδν. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο απνηέιεζαλ δηαθξηηέο 
δξάζεηο ζην πιαίζην ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επηρεηξήζεθαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα κε 
ζεκαληηθά επηκέξνπο απνηειέζκαηα. Μέρξη ζήκεξα, όκσο, ν ζεζκόο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ παξέκελε αλελεξγόο. Από ην ζρνιηθό έηνο 2013-14 εηζάγεηαη ν 
ζεζκόο ηεο Αμηνιόγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ έξγνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο 
ελώ από ηνλ εξρόκελν Μάην μεθηλά θαη ε εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 152 γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ 
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εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Η απνπζία όκσο θάζε 
κνξθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ηα ηειεπηαία ρξόληα δεκηνπξγεί αηζζήκαηα 
αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηόηεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο καο.  

Αλαδεηθλύνληαη, ινηπόλ, νη αθόινπζεο αλαγθαηόηεηεο πνπ ζπγθξνηνύλ θαη ην 
πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο:  

* Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ κε 
ζθνπό ηελ δεκηνπξγία θνπιηνύξαο αμηνιόγεζεο  
* Γλσξηκία κνξθώλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνπ εθαξκόδνληαη ζε ρώξεο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπό ηελ πηνζέηεζε θαιώλ πξαθηηθώλ  
* πζηεκαηηθή αξρηθή κειέηε, δηεξεύλεζε θαη απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο.  
* Γηαηύπσζε θνηλά απνδεθηώλ ζηόρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ δξάζεο.  
* Παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ  

Θα ήηαλ πνιύ ρξήζηκν νη εθπαηδεπηηθνί καο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ζπλαδέιθνπο 
κηαο ρώξαο (Ιηαιία) πνπ εθαξκόδεη ηέηνηα ζπζηήκαηα κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή απόςεσλ 
θαη ηελ πηνζέηεζε θαιώλ πξαθηηθώλ.  

Γεληθόο ζηόρνο ηεο παξνύζαο πξόηαζεο είλαη ε θαηάξηηζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε 
ζέκαηα αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ κε απώηεξν ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο  
απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο θαη ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο.  
 
Οη εηδηθόηεξνη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:  
1. Η απόθηεζε εκπεηξηώλ από ζηειέρε θαη εθπαηδεπηηθνύο ζην πεδίν ηεο αμηνιόγεζεο  
2. Η δηακόξθσζε θνπιηνύξαο αμηνιόγεζεο, αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ γηα ζρεδηαζκό 
δξάζεσλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ  
3. Η αλαβάζκηζε ησλ δηδαθηηθώλ θαη παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ, ε πξνώζεζε ηεο 
θαηλνηνκίαο θαη ε αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθώλ θαη αληηζηαζκηζηηθώλ πξαθηηθώλ.  
4. Η αληαιιαγή απόςεσλ κε ζπλαδέιθνπο πνπ εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα εζσηεξηθήο θαη 
εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ κε ζθνπό ηελ πηνζέηεζε θαιώλ 
πξαθηηθώλ.  
5. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ θαη πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο ησλ 
καζεηώλ ηεο ΣΔΔ.  
6. Καηάξηηζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην Δπξσπατθό ζύζηεκα αθαδεκατθώλ κνλάδσλ 
(ECVET).  
7. Να ζπγθξίλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο δύν γεηηνληθώλ ρσξώλ (Διιάδα -Ιηαιία) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα 
αληαιιάμνπλ επί ηόπνπ απόςεηο θαη εκπεηξίεο θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα πξαθηηθά 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο καζεηώλ αληίζηνηρσλ 
εηδηθνηήησλ νη ζπλάδειθνί ηνπο ζε αληίζηνηρνπο εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο ηεο Ιηαιίαο κε 
ζθνπό ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο.  
8. Να πξνσζεζεί ε έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηώλ ζε δηαθξαηηθό 
επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ώζηε λα πξνθύςεη δηάρπζε ηεο Δπξσπατθήο 
θνπιηνύξαο  
9. Να αμηνινγήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ ζα 
παξαθνινπζήζνπλ.  

Η δηάξθεηα ηνπ ρεδίνπ νξίδεηαη από 1/10/2014 κέρξη 30/09/2015. Σν ρξνληθό 
δηάζηεκα ηεο ξνήο ζα είλαη: από 16/08/2015 κέρξη 30/08/2015 ζηε Ρώκε ηεο Ιηαιίαο ζηνλ 
εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό CO.EUR – Associazione di Consulenza e Formazione Europea.  
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Β. Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ην πρόγραμμα θαηάξηηζεο/ηνπνζέηεζεο ζε 
επηρεηξήζεηο/καζεηείαο, πξαθηηθήο άζθεζεο ανά ημέρα. Αλαθέξαηε ηε κεζνδνινγία 
πινπνίεζεο ηεο γισζζηθήο πξνεηνηκαζίαο (εάλ απαηηείηαη). Απνηππώζηε επηγξακκαηηθά ην 
αληηθείκελν θαηάξηηζεο αλά εκέξα ζπκπιεξώλνληαο, επηπξνζζέησο κε ηα αλσηέξσ, ηνλ 
θάησζη πίλαθα. 
 

α/α Ροής προζφπικού/εκπαιδεσηών ΕΕΚ (VET STAFF) 
ΥΩΡΑ ΤΠΟΔΟΥΗ: Ιηαλία 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ/ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ: 16/08/2015-30/08/2015 

 

Ημερομηνίες Ώρες Ανηικείμενο προγράμμαηος 
καηάρηιζης 

Επιτείρηζη/Οργανιζμός 
σποδοτής 

17/08/2015 9:00-14:00 

 
πλάληεζε ππνδνρήο. 
Γεληθή εηζαγσγή ζην πξόγξακκα, 
νξγαληζκνί εηαίξσλ θαη ζπκκεηερόλησλ. 
Ξελάγεζε ζηα αμηνζέαηα ηεο Ρώκεο 

 

18/08/2015 9:00-14:00 

 
Η δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο 
θαη θαηάξηηζεο ζηελ Ιηαιία (Γεληθό 
πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε 
θαη ηελ θαηάξηηζε: νξγάλσζε, 
ρξεκαηνδόηεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο 
πνηόηεηαο- Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε- 
Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη πξώην 
επίπεδν αξρηθήο επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο- Μεηα-δεπηεξνβάζκηα κε-
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε- Σξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε- Δθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη 
ζπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή 
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε). 
 

 

19/08/2015 9:00-14:00 

Η δηνίθεζε ηνπ Ιηαιηθνύ εθπαηδεπηηθνύ 
ζπζηήκαηνο: δξάζεηο, αξκνδηόηεηεο, 
ζρέζεηο, νξγαλσηηθέο δνκέο ζε εζληθό 
θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Η νξγάλσζε 
ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ 
(αξκνδηόηεηεο, πξνζόληα, ηθαλόηεηεο, 
ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαξηέξα, δηα βίνπ 
εθπαίδεπζε, πξννπηηθέο ησλ 
δηεπζπληώλ ζρνιείσλ θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ ζην Ιηαιηθό ζύζηεκα 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο). 

 

20/08/2015 9:00-14:00 

 
Οη πξαγκαηηθέο ηάζεηο ηεο πνιηηηθήο ηεο 
εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, 
παξαγσγή θαη κεηαξξπζκίζεηο: ε 
πξαγκαηηθή θπβεξλεηηθή πξόηαζε ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαη ην 
πξνβιεπόκελν αληίθηππν απηώλ γηα ηελ 
πνηόηεηα ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ. 

 

21/08/2015 9:00-14:00 

 
Η αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 
αμηνιόγεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 
Ιηαιία (ην θύξην κέηξν πνπ εθαξκόζηεθε 
γηα έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα 
αμηνιόγεζεο θαη ηελ αλάπηπμε θαη 
αμηνιόγεζε ησλ κέζσλ). 
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Ημερομηνίες Ώρες Ανηικείμενο προγράμμαηος 
καηάρηιζης 

Επιτείρηζη/Οργανιζμός 
σποδοτής 

24/08/2015 9:00-14:00 

 
Σν ζύζηεκα εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 
πνπ εθαξκόδεηαη ζε ζρνιεία ζηελ Ιηαιία 
(πιαίζην αμηνιόγεζεο, ηνκείο, δείθηεο, 
θξηηήξηα). Η πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο 
ISO. 

 

25/08/2015 9:00-14:00 

Σν ζύζηεκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηεο 
δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκόδεηαη ζηα 
ζρνιεία ζηελ Ιηαιία (θνπόο ηεο 
αμηνιόγεζεο θαη γεληθέο αξρέο. Μέζα, 
θξηηήξηα θαη εθηίκεζε ηεο αμηνιόγεζεο. 
Υαξαθηεξηζκόο ηεο πνηόηεηαο θαη 
βαζκνινγηθή θιίκαθα). 

 
 

26/08/2015 9:00-14:00 

πλάληεζε κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ 
Ιλζηηηνύηνπ θαη θαζεγεηέο ηνπ IPS Filosi. 
Δπαγγεικαηηθό Ιλζηηηνύην Κνηλσληθώλ, 
Δκπνξηθώλ θαη Σνπξηζηηθώλ Τπεξεζηώλ. 
Terracina. Η εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 
ζπλάληεζεο ζα πεξηιακβάλεη: 
παξνπζίαζε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ (δνκή, 
νξγάλσζε, δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 
ηνκείο ζπνπδώλ) θαη ε πξνζέγγηζε, ηα 
εξγαιεία θαη νη κέζνδνη πνπ 
πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη 
πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο ζην ζρνιείν 
θαη ηε δηδαζθαιία. 
http://www.filositerracina.gov.it 

 
 

27/08/2015 9:00-14:00 

Σν Δπξσπατθό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο 
γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε θαη 
ην '' Δπξσπατθό ύζηεκα Αθαδεκατθώλ 
Μνλάδσλ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή 
Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, ECVET '' 

 
 

28/08/2015 9:00-14:00 
πλάληεζε αμηνιόγεζεο, πηζηνπνίεζε 
θαη νξηζκόο ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο 
πξνόδνπ. 

 

 
 
 
 
 
 

Σο παρόν πρόγραμμα αποηελεί αναπόζπαζηο παράρηημα ηης ζύμβαζης και 
ηροποποιείηαι μόνο εγγράθφς, με ηην σποβολή ζτεηικού αιηήμαηος από ηο 
δικαιούτο θορέα και ηην έγγραθη αποδοτή ηοσ αιηήμαηος ηροποποίηζης ηης 
ζύμβαζης από ηην Ε.Μ.-Ι.Κ.Τ. 

 

http://www.filositerracina.gov.it/

