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Α. Εισαγωγή 

Στην παρούσα ανάλυση παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη πρόταση μεθοδολογίας για την 

ανάπτυξη προδιαγραφών σχεδίων προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης 

καθώς και αναλυτικού περιεχομένου αυτών, μαζί με τις προδιαγραφές Οδηγού Εκπαιδευτή 

και Καταρτιζομένων.   

 

Η πρόταση που αποτυπώνεται αναλυτικά στις ενότητες που ακολουθούν έχει σημείο 

αναφοράς τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, τα οποία αποτέλεσαν μια κρίσιμη 

καμπή για τη θεμελίωση της επαγγελματικής κατάρτισης επάνω σε μια νέα βάση: τις 

λειτουργίες που επιτελούνται σε ένα επάγγελμα και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

που απαιτούνται για την επιτέλεσή  τους. Η συμβολή της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

έγκειται στην ανίχνευση και διατύπωση μιας «γέφυρας» που να συνδέει τη βασική «μονάδα» 

του επαγγελματικού περιγράμματος, που είναι η επαγγελματική λειτουργία, με τη βασική 

«μονάδα» του προγράμματος κατάρτισης, που είναι η ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 

Η ανάλυση εκκινεί από μια σύντομη επισκόπηση της εξέλιξης και του προσδιορισμού των 

εννοιολογικών σχημάτων επάνω στα οποία δομείται η προτεινόμενη μεθοδολογία και την 

προσαρμογή αυτών στα δεδομένα και τα μέτρα της τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης. 

Ακολούθως, παρουσιάζονται αναλυτικά οι προδιαγραφές και οι διαδικασία για τη 

«μετάφραση» των δεδομένων των επαγγελματικών περιγραμμάτων σε «πλαίσιο 

προδιαγραφών» και σε αναλυτικά προγράμματα.   

 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αποτελέσει ένα τεκμηριωμένο μεθοδολογικό σχήμα αλλά 

και  έναν απολύτως χρηστικό Οδηγό Προδιαγραφών Ανάπτυξης προγραμμάτων τεχνικής 

επαγγελματικής κατάρτισης. Για τον λόγο αυτό, πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο δίνονται και 

συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής, ενώ η ανάλυση ολοκληρώνεται παραθέτοντας 

ολοκληρωμένες «Φόρμες Συμπλήρωσης», ώστε οι ανάδοχοι ανάπτυξης των προγραμμάτων 

να μπορούν εύκολα, αξιόπιστα και πληρώντας κοινές προδιαγραφές να προχωρήσουν στην 

ανάπτυξη του περιεχομένου των προγραμμάτων.    
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Β. Περίληψη 

 

Στην παρούσα ανάλυση ακολουθείται μια δομή ανάπτυξης από το γενικότερο στο ειδικότερο.  

Στην πρώτη κύρια ενότητα προηγείται η θεωρητική τεκμηρίωση του προτεινόμενου 

μεθοδολογικού σχήματος. Κυρίως γίνεται μια προσπάθεια να αποσαφηνιστούν και να 

τοποθετηθούν σε μια βάση κοινής παραδοχής και αντίληψης οι έννοιες επάνω στις οποίες 

οικοδομείται η προτεινόμενη μεθοδολογία.  Παρουσιάζεται, εν πολλοίς, η εξέλιξη και η 

πορεία από το παραδοσιακό θεματοκεντρικό curriculum στις νεώτερες θεωρίες που φέρουν 

στο επίκεντρο τον μανθάνοντα και τις διαδικασίες της μάθησης καθαυτής. 

 

 Ακολούθως, περνάμε σταδιακά στις αρχές ανάπτυξης σπονδυλωτών προγραμμάτων που να 

προσιδιάζουν κυρίως στους σκοπούς και τους στόχους της τεχνικής επαγγελματικής 

κατάρτισης.  Για την καλύτερη κατανόηση της διάρθρωσης των σπονδυλωτών 

προγραμμάτων παρέχονται διάφορα παραδείγματα, από ανάλογα προγράμματα σε χώρες της 

Ε.Ε. Ταυτόχρονα, μεταβαίνουμε στη νέα πραγματικότητα που συνιστά για τη χώρα μας η 

ευρεία εφαρμογή του υποδείγματος των επαγγελματικών περιγραμμάτων και επιχειρούμε τη 

διασύνδεση επαγγελματικών περιγραμμάτων - σπονδυλωτών προγραμμάτων. 

 

Αυτό που αποτελεί και το κρίσιμο σημείο τομής στην παρούσα παρουσίαση, είναι ακριβώς η 

ανάπτυξη των προτεινόμενων προδιαγραφών σπονδυλωτών προγραμμάτων τεχνικής 

επαγγελματικής κατάρτισης: καταρχήν, η περιγραφή της δομής και των προδιαγραφών των 

«σχεδίων σπονδυλωτών προγραμμάτων»,  για να ακολουθήσει στη συνέχεια η ανάλυση της 

δομής των Ενοτήτων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων. 

 

Τέλος, αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανάλυσης αποτελεί και η παρουυσίαση των 

προδιαγραφών του Οδηγού Καταρτιζομένων και Εκπαιδευτών, αντίστοιχα. Η παρουσίαση 

ολοκληρώνεται ουσιαστικά με την παράθεση στο Παράρτημα τόσο ενός συγκεκριμένου 

ενδεικτικού παραδείγματος, για τη δόμηση Ενοτήτων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στο 

πλαίσιο ενός σπονδυλωτού προγράμματος τεχνικής κατάρτισης όσο και με την  αναλυτική 

παρουσίαση της «Φόρμας Συμπλήρωσης»  (Template), που αναμένεται να αποτελέσει και τον 

«οδηγό» για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σχεδίων και του αναλυτικού περιεχομένου των 

προγραμμάτων κατάρτισης.  
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                                                                Γ. Executive Summary 

 

In this analysis a comprehensive proposal is presented for a common methodology concerning  

the development of “Specification Plans” for Technical Training Programs and of their 

analytical content syllabus, thus including specifications for the development of  Training 

Guides for trainers and trainees. 

 

The proposal described in detail in the following sections is benchmarked against the certified 

occupational profiles, which have been deemed as a major turning point for establishing 

vocational training on a new basis:  the “functions” that constitute a profession on one hand 

and the knowledge, skills and competences required, on the other hand, are the fundamental 

elements of  VET. The contribution of the proposed methodology lies in the identification and 

formulation of a "bridge" that links the basic "unit" of the vocational profile, which is 

represented by the professional function with the basic "unit" of the training program, which 

is represented by the unit of learning outcomes. 

 

The analysis is based on a brief overview of the progress and identification of the conceptual 

framework, upon which the proposed methodology is sructured and the adaptation of  these 

concepts to the specificities of technical vocational training. In the following sections a 

detailed process of "translating” the specifications of occupational profiles into "curricula 

frameworks " and “content syllabuses” is represented.   

 

Ulimately, the purpose of  this paper is to provide a theoretically founded methodological 

guide and a “manual” Specifications Plan for the development of technical vocational training 

programs. Therefore, apart from the theoretical framework, specific examples of application 

are provided, and the analysis is contemplated by the presentation of a comprehensive 

"Template", which contractors will utilize for the development of training programs and 

content syllabuses, in order to be developed easily, reliably and under common requirements. 
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Δ. Θεωρητική Τεκμηρίωση της προτεινόμενης Μεθοδολογίας 

Οι πηγές για τη συγκρότηση της παρούσας πρότασης μεθοδολογίας για την ανάπτυξη 

σχεδίων προγραμμάτων και οδηγών κατάρτισης προσανατολισμένων στο στόχο της 

αντιμετώπισης των συνεπειών της ύφεσης και της συνακόλουθης οικονομικής και κοινωνικής 

κρίσης θα πρέπει να αναζητηθούν σε μια ευρεία επιστημονική συζήτηση αλλά και στην 

απολύτως πρακτική συστημική αποτύπωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με πολιτικές και 

συγκεκριμένες δράσεις, που στοχεύουν:  

 Στη διάγνωση και ορθή αξιολόγηση των αναγκών σε νέες, επικαιροποιημένες και 

συμβατές με την πραγματικότητα γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού 

 Στη συστηματική αποτύπωση των επαγγελματικών προδιαγραφών, μέσω της 

ανάπτυξης σύνθετων μελετών με σαφή κοινωνικά- πολιτικά ερείσματα, όπως είναι τα 

επαγγελματικά περιγράμματα 

 Στην εξέλιξη και προσαρμογή του curriculum, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

της σημερινής οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας 

 Στη διαμόρφωση σύγχρονων, ευέλικτων, αλλά - όπως θα δούμε στη συνέχεια- και 

ολιστικών  προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε ακόμα και τα 

προγράμματα ταχύρρυθμης ή και βραχείας κατάρτισης να μην αποτιμώνται στενά 

«εργαλειακά»  στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς και των αναγκών που εκάστοτε 

προττάσσονται και τέλος     

 Στην αναγνώριση και επικύρωση/πιστοποίηση των προσόντων του ανθρώπινου 

δυναμικού 

 

Σχετικά, η τρέχουσα συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα οφέλη της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αναδεικνύει το γεγονός ότι, όταν η κατάρτιση αντιμετωπίζεται 

αποκλειστικά με στενά οικονομικά κριτήρια, υποτιμάται η αξία και η συμβολή της. Αντίθετα, 

διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη τόσο των επαγγελματικών όσο και των ευρύτερων προσόντων 

του ανθρώπινου δυναμικού τείνει να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και αμοιβαία 

οφέλη, για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. (CEDEFOP, 2013a)  

 

Εστιάζοντας στο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε ένα 

στέρεο υπόβαθρο για τον σχεδιασμό της μεθοδολογίας ανάπτυξης των σχεδίων κατάρτισης, 

αποτιμώντας τη σχετική ευρωπαϊκή εμπειρία αλλά και (επανα) προσδιορίζοντας τις έννοιες 

επάνω στις οποίες (πρέπει να) εδράζονται οι συγκεκριμένες δράσεις για την ανάπτυξη και 

υλοποίηση αποτελεσματικών  προγραμμάτων κατάρτισης που να ανταποκρίνονται σε 

πραγματικές ανάγκες.    
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Δ.1  Curriculum: Ορισμός και Περιεχόμενο  

 

Το Curriculum, άλλως αναφερόμενο συνήθως και ως «Αναλυτικό Πρόγραμμα», αποτελεί μια 

έννοια αρκετά συγκεχυμένη, που ενδεχομένως θεωρείται ότι προσιδιάζει περισσότερο στην 

τυπική γενική εκπαίδευση. Ωστόσο, εάν σύμφωνα με τη Braslavsky (2003) το Curriculum 

αποτελεί ένα είδος συμβολαίου ανάμεσα στη Διοίκηση, την Κοινωνία και τους Μαθησιακούς 

Οργανισμούς,  αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που προσλαμβάνει για την κατεύθυνση, τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και της μη τυπικής εκπαίδευσης. 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα και με τον «επίσημο» ορισμό του CEDEFOP (2010b, σ.20) το 

Curriculum είναι  

 

Ένα κανονιστικό κείμενο ( ή σύνολο κειμένων) που θέτει το πλαίσιο για τον σχεδιασμό 

μαθησιακών εμπειριών.  Ανάλογα με τη χώρα, τον τύπο της εκπαίδευσης και κατάρτισης και τον 

φορέα, τα curricula είναι δυνατόν να προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, το αντικείμενο, το περιεχόμενο, τη χωροθέτηση και τη χρονική διάρκεια της 

μάθησης, τις μεθοδολογίες εκπαίδευσης και αξιολόγησης, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. 

 

Για την παρούσα ανάλυση είναι καταλυτικής σημασίας τα ζητήματα που τίθενται με τον 

παραπάνω ορισμό, διότι οριοθετούν  ακριβώς το «πλαίσιο»  μέσα στο οποίο θα 

συμπεριληφθούν οι προδιαγραφές ανάπτυξης των προγραμμάτων κατάρτισης.  Ωστόσο, η 

παραπάνω παραδοχή για τον προσδιορισμό του όρου, δεν αναιρεί την πολυσημία του και τις 

πολλές διαφορετικές «αναγνώσεις» του. Όπως αναφέρεται, (Marsh, 2010), ορισμένες από τις 

διαφορετικές οπτικές περιλαμβάνουν σχηματικά τα ακόλουθα: 

  

 Το Curriculum αντιπροσωπεύει τα ‘σταθερά’ μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία 

ενσωματώνουν τις βασικές γνώσεις 

 Το Curriculum είναι εκείνα τα αντικείμενα που είναι τα πλέον απαραίτητα στην 

καθημερινή ζωή. 

 Curriculum είναι όλες οι οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες για τις οποίες 

υπεύθυνο είναι το σχολείο. 

 Curriculum είναι το σύνολο των μαθησιακών εμπειριών που οδηγούν στην απόκτηση 

γενικών δεξιοτήτων καθώς και γνώσεων σε διάφορες μαθησιακές δομές. 

 Το Curriculum αποτελεί το διερευνητικό πλαίσιο που  θέτει υπό εξέταση την 

εκάστοτε Αρχή καθώς και το πλαίσιο αναζήτησης σύνθετων όψεων των ανθρώπινων 

καταστάσεων  
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Τέλος, εν είδει σύνοψης των παραπάνω, παρατίθεται και ο ορισμός των Parkes & Nielsen 

(CEDEFOP 2009 σ.88) , οι οποίοι αποδίδουν το curriculum ως μια ισορροπημένη σχέση 

μεταξύ των δυνατοτήτων και των διαφερόντων των ατόμων και των κοινωνικών απαιτήσεων.  

Από αυτή την «ατομική οπτική» μπορεί να ιδωθεί ως μια ολότητα μέτρων, αλληλεπιδράσεων 

και εμπειριών που θα επηρεάσουν το μέλλον ενός προσώπου. 

 

Δ.2 Η εξέλιξη  του Curriculum  

 

 Όπως κάθε τι δυναμικό και εξελισσόμενο, το curriculum ως αποτύπωση τάσεων, πολιτικών, 

κοινωνικών και πολιτισμικών διεργασιών διαμορφώνεται σταδιακά ως ένα παλίμψηστο, 

ενσωματώνοντας λειτουργικά κάθε καινούργιο στοιχείο. Τα κύρια στάδια εξέλιξης του 

curriculum, όπως καταγράφονται, (Psifidou, 2009) περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ορόσημα: 

 

α) Την «παραγωγική θεωρία» του Tyler, σύμφωνα με την οποία τα αποτελέσματα της 

μάθησης είναι απτά και μετρήσιμα – κυρίως όσον αφορά στην εκτέλεση δραστηριοτήτων και 

την παρατηρούμενη συμπεριφορά - στον βαθμό, βέβαια, που τα μαθησιακά αντικείμενα 

κατατέμνονται σε μια σειρά από tasks. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, σε συνδυασμό με τη 

«λειτουργική ανάλυση» των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και τη δόμηση των Εθνικών 

Επαγγελματικών Προσόντων (NVQ’s)  επηρέασε καταλυτικά κυρίως το Αγγλοσαξωνικά 

μοντέλο της επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων. 

 

β)  Η προσέγγιση του  Tyler, που ανάγεται στις αρχές της δεκαετίας του ’50, περίοδο 

ανασυγκρότησης και έντονης βιομηχανικής ανάπτυξης στη δύση, ακολουθήθηκε στα μέσα 

της δεκαετίας του ’70, εποχή ύφεσης και πετρελαϊκής κρίσης, από τη φιλοσοφία της 

«διαδικασίας της διεργασίας» του Stenhouse, που συνδέει την έννοια του curriculum με την 

αξιολόγηση, σε ένα πιο εμπειρικό, όμως, επίπεδο, χωρίς τον αυστηρά τεχνικό 

προσανατολισμό του λειτουργισμού. Αργότερα  ακολούθησε, ένα βήμα πιο πέρα, η 

«πραξιακή θεωρία», η οποία μας φέρνει πιο κοντά στη θεωρία της ανάπτυξης του curriculum 

από τη σκοπιά της απελευθερωτικής παιδαγωγικής του Freire, ενώ πιο πρόσφατα, κυριαρχούν 

οι θεωρίες που ερμηνεύουν το curriculum ως μια κοινωνική διεργασία, με πολλούς μετέχοντες 

και συνδιαμορφωτές.  Να σημειώσουμε ότι με τον Dewey, ουσιαστικά, και την προοδευτική 

παιδαγωγική προσέγγιση, η έμφαση μετατοπίζεται σταδιακά από το πρόγραμμα καθαυτό 

στον μανθάνοντα, ενώ η εκπαίδευση εκλαμβάνεται με μια πιο ευρεία έννοια, έξω και πέρα 

από τον χώρο του σχολείου και του τυπικού συστήματος.  
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γ) Τελευταία, η θεωρία επικεντρώνεται στην αλλαγή κέντρου βάρους του curriculum από τον 

σχεδιασμό των εισροών με βάση τις θεωρητικές πηγές της γνώσης στα μαθησιακά 

αποτελέσματα.  Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, και σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (EQF, 2008) τα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν ουσιαστικά «εκφράσεις» ή 

«δηλώσεις», σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, του τι γνωρίζει, καταλαβαίνει 

και μπορεί να εκτελεί κάποιος, στο τέλος μιας μαθησιακής διεργασίας.  

 

Η θέση μας, τόσο ως προς τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και σε σχέση με τον 

τρέχοντα «επίσημο» ευρωπαϊκό ορισμό, είναι ότι μπορούμε να δούμε το curriculum  

δυναμικά ως μια εν προόδω κοινωνική διεργασία (Braslavsky, 2003) ανοίγοντας παράλληλα 

το πεδίο αντίληψης σε αυτό που ο Freire θέτει ως αναζήτηση για ένα συγκροτημένο πλαίσιο 

κανόνων για την απελευθερωτική εκπαίδευση,  η οποία για έναν συνειδητό εκπαιδευτή είναι 

μια πολύ σοβαρή προσέγγιση, πολύ απαιτητική, έχει πλαίσιο κανόνων και υπονοεί μια συνεχή 

αναζήτηση συγκρότησης κατά την εφαρμογή της. (Freire, Shor, 2008, σ. 131).   

Δ.3  Curriculum – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 

Προτού, όμως, προχωρήσουμε στην ανάλυση της έννοιας και της πρακτικής των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, σκόπιμο είναι να κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ του curriculum και του 

μαθησιακού προγράμματος. Όπως είδαμε, το curriculum θέτει το ευρύτερο πλαίσιο για την 

απόκτηση μαθησιακών εμπειριών και είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνικής διεργασίας που 

καταλήγει σε ένα συναινετικό αποτέλεσμα, το οποίο παίρνει τη μορφή επίσημων 

κανονιστικών κειμένων.  

 

Από την άλλη πλευρά, το  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης είναι ένα έγγραφο 

προγραμματισμού μαθησιακών εμπειριών σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Αναπτύσσεται στη βάση του curriculum και λαμβάνει υπ’ όψιν τις μαθησιακές ανάγκες των 

εκπαιδευομένων. (CEDEFOP, 2010b σ.21).  Συνεπώς, το curriculum είναι από τη φύση του 

ένας  πιο ευρύς, οδικός χάρτης σχεδιασμού μαθησιακών εμπειριών, που περιλαμβάνει 

στοχοθεσία, περιεχόμενο, μεθοδολογία εκπαίδευσης και αξιολόγησης, εκπαιδευτικό υλικό 

και προφίλ εκπαιδευτών. Όλα τα παραπάνω, όμως, εξειδικεύονται και καθορίζονται ανάλογα 

με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες, την ομάδα των εκπαιδευομένων και τη δομή 

εκπαίδευσης/κατάρτισης και αποκρυσταλλώνονται στη μορφή συγκεκριμένου Προγράμματος 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αυτό που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια είναι η 

μεθοδολογία και διαδικασία μετάβασης από το γενικό (curriculum)  στο ειδικό (Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).  Στη διαδικασία αυτής της μετάβασης η γέφυρα που θα μας 

οδηγήσει από το ευρύ στο ειδικό είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα.   
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Δ.4  Μαθησιακά Αποτελέσματα: Προσδιορισμός 

 

Όπως προαναφέρθηκε, τα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν μια αρκετά πρόσφατη 

προσέγγιση στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης.  Όπως 

κάθε καινοφανής έννοια δεν είναι απαλλαγμένη από διαφορετικές νοηματοδοτήσεις ανάλογα 

με την οπτική από την οποία αναλύει κανείς την έννοια. Ο Adam (CEDEFOP 2010b) 

αποτυπώνει εύστοχα ορισμένες από αυτές τις, όχι τόσο διαφορετικές όσο 

αλληλοσυμπληρούμενες, οπτικές: 

 

 Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι μια δήλωση του τι αναμένεται  ένας 

εκπαιδευόμενος να γνωρίζει, να κατανοεί και/ή να είναι ικανός να παρουσιάζει στο 

τέλος μιας μαθησιακής περιόδου  

Αυτή η διάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προσδιορίζει τα μαθησιακά 

αποτελέσματα ως αναμενόμενες γνώσεις και ικανότητες,  που μπορούν να παρατηρηθούν και 

συνεπώς να αξιολογηθούν 

 Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι δηλώσεις που αποσαφηνίζουν το τι θα γνωρίζει 

ένας εκπαιδευόμενος και θα είναι ικανός να κάνει, ως αποτέλεσμα μιας μαθησιακής 

δραστηριότητας. Τα αποτελέσματα αυτά εκφράζονται συνήθως ως γνώσεις, δεξιότητες 

και στάσεις.  

Σε αυτό τον ορισμό διακρίνουμε δύο πολύ σημαντικές συνιστώσες των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Αφ’ ενός συνδέονται άμεσα τα αποτελέσματα της μάθησης με μια 

συγκεκριμένη μαθησιακή δραστηριότητα και αφ’ ετέρου προσδιορίζονται και αποτυπώνονται 

με όρους γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, καλύπτοντας έτσι  ένα ευρύτερο μαθησιακό 

πεδίο, που περιλαμβάνει και διαπροσωπικές ή οριζόντιες ικανότητες (επικοινωνία, 

συνεργασία, ομαδικότητα, μεταγνωστική ικανότητα κ.ά.) 

 Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα επιτεύγματα. Τα 

μαθησιακά αποτελέσματα είναι δήλωση του τι ικανότηες αναμένεται να διαθέτει ένας 

εκπαιδευόμενος, ως αποτελέσμα μια μαθησιακής διαδικασίας. 

Εδώ διακρίνουμε αρκετά την επίδραση του αγγλοσαξωνικού λειτουργισμού, που προσδιορίζει 

τα αποτελέσματα της μάθησης ως απτά, συγκεκριμένα και μετρήσιμα επιτεύγματα, τα οποία 

προφανώς, θα πρέπει να μπορούν να παρουσιαστούν από τον εκπαιδευόμενο. 

 Οι δηλώσεις των μαθησιακών αποτελεσμάτων αποτελούν πρότυπα περιεχομένου 

(σπουδών) των τοπικών εκπαιδευτικών συστημάτων  

Ο συγκριμένος ορισμός συνδέει άμεσα τα μαθησιακά αποτελέσματα με το περιεχόμενο της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως αυτό μάλιστα ορίζεται από τα  περιφερειακά και τοπικά  

εκπαιδευτικά συστήματα.  
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 Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι δηλώσεις του τι αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι να 

γνωρίζουν  και να πράττουν, σε έναν συγκεκριμένο βαθμό, και συγκροτούν το 

αναγνωρισμένο curriculum 

Στην περίπτωση αυτή, τα μαθησιακά αποτελέσματα αποδίδονται άμεσα ως συνιστώσες του 

ευρύτερου αναλυτικού προγράμματος (curriculum). 

 

Σε κάθε περίπτωση κοινός τόπος σε όλες τις παραπάνω προσεγγίσεις είναι ότι τα μαθησιακά 

αποτελέσματα είναι μια σαφής ένδειξη/δήλωση/έκφραση/απόδοση του τι αναμένεται και 

προσδοκάται  να γνωρίζει και να μπορεί να κάνει ο εκπαιδευόμενος (intended learning 

outcomes), αφού θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μια μαθησιακή διαδικασία, σε οποιοδήποτε 

πλαίσιο και αν λαμβάνει αυτή χώρα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να μπορούν να 

αξιολογηθούν και να αποτιμηθούν σε όρους γνώσεων (νέα, επικαιροποιημένη, προστιθέμενη 

γνώση), δεξιοτήτων (τι μπορεί να εκτελεί επιτυχώς ο εκπαιδευόμενος) και ικανοτήτων 

(αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα πλαίσια).  Για τους τρεις αυτούς 

όρους (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) θα επανέλθουμε στη συνέχεια, για να δούμε τις 

τρέχουσες παραδοχές που τις διέπουν. Προτού προχωρήσουμε, θα ήταν χρήσιμο να 

παραθέσουμε ορισμένες παρατηρήσεις για την εξέλιξη των θεωριών της μάθησης και τις 

σύγχρονες τάσεις στην επαγγελματική κατάρτιση.  

 

Έχει σημασία να αναφερθούμε, παρενθετικά προς τα παραπάνω, στη θεωρία του 

Κονστρουκτιβισμού.  Μετά την αρχική κυριαρχία του Συμπεριφορισμού, που καθόρισε και τη 

δόμηση των  εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως μια σειρά επιτεύξεων προς υλοποίηση 

(επομένως, με απόλυτη προσήλωση στο περιεχόμενο και τους στόχους)  και τη σταδιακή 

μετάβαση στη Γνωσιακή προσέγγιση της μάθησης, με πρωτοπόρους τον Dewey και τον 

Vygotsky, όπου δεσπόζει το «σχήμα» του «οικοδομώ επάνω στην προγενέστερη γνώση και 

εμπειρία», ο Κονστρουκτιβισμός έθεσε ως δεσπόζουσα τη διαδικασία της μάθησης και όχι 

τόσο τα αποτελέσματά της καθαυτά. Επίσης, δεν δέχεται ότι αυτά (τα αποτελέσματα) είναι 

πάντα απτά και μετρήσιμα, ενώ προκρίνει και διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης (portfolio, 

αυτοαξιολόγηση, εκτέλεση έργου κ.ά).  

 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συγκεκριμένη θεωρία για την επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση, διότι ανέδειξε την αξία της κατάρτισης στον χώρο εργασίας, με τις εξής 

εναλλακτικές μορφές: διερευνητική κατάρτιση, καταστασιακή κατάρτιση, επίλυση 

πραγματικών προβλημάτων στον χώρο εργασίας και γενικότερα έφερε την κατάρτιση πιο 

κοντά στην «πραγματική ζωή».   
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Σχετικά, μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε εθνικό επίπεδο αναδεικνύουν τη σημασία της 

κατάρτισης σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες.  Σε μια μακροχόνια μελέτη του δικτύου 

Refernet (Schneider et al, 2009) που διεξήχθη στη Γερμανία μεταξύ εκπαιδευομένων σε 

μαθητεία στην Audi AG, αντικείμενο της οποίας ήταν κυρίως η μέτρηση του βαθμού 

κινητοποίησης και ενεργού συμμετοχής τους στη μαθησιακή διαδικασία, αναδείχθηκαν τα 

ακόλουθα: 

 Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν πολύ πιο θετικά την πρακτική ατμόσφαιρα του χώρου 

εργασίας απ’ ότι το θεωρητικό κομμάτι του κέντρου κατάρτισης 

 Έχουν πιο πολλές ευκαιρίες να συμβάλλουν θετικά στη διαδικασία της μάθησης, μέσα 

από τις δραστηριότητες της παραγωγής 

 Αισθάνονται πιο ικανοί να δράσουν αυτόνομα, με εμπιστοσύνη στην εαυτό τους και 

τις δυνατότητές τους και αισθάνονται κοινωνικά ενταγμένοι καθώς και ότι τους 

λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν 
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Δ.5  Βασικά υποδείγματα  για τα μαθησιακά  αποτελέσματα.  Κύριες τάσεις στην  

ανάπτυξη προγραμμάτων 

 

Στη συνέχεια, παραθέτουμε συνοπτικά τις κύριες τάσεις και πρακτικές σε ό,τι αφορά την 

υιοθέτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στα εθνικά πλαίσια επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης και προσόντων. (CEDEFOP, 2009)  

Ηνωμένο Βασίλειο:  

πρότυπα επαγγελματικά  

προσόντα 

Από τη μία πλευρά, στο Αγγλοσαξωνικό υπόδειγμα, είναι ιδιαίτερη εκτεταμμένη η αξιοποίηση 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τόσο στο πλαίσιο της μάθησης όσο και της αποτύπωσης 

των προσόντων.  Ειδικότερα, τα «πρότυπα προσόντα» προκύπτουν βάσει της λειτουργικής 

ανάλυσης των επαγγελματικών τομέων και η απόδοση σε αυτά τα πρότυπα είναι μετρήσιμη, 

σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο πρότυπο 

προσόν. 

Τα Εθνικά Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (NVQ’s) διαρθρώνονται γύρω από ένα 

μοντέλο υποχρεωτικών και επιλεγόμενων σπονδύλων κατάρτισης.  Οι σπόνδυλοι 

βασίζονται στις επαγγελματικές προδιαγραφές, μπορούν να πιστοποιηθούν μεμονωμένα και 

να συσσωρεύονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με δική τους επιλογή. 

Τόσο στο Ην. Βασίλειο- Σκωτία όσο και στην Ιρλανδία οι εργοδότες εμπλέκονται άμεσα στη 

διαδικασία ανάπτυξης των προγραμμάτων ενώ ο ρόλος των ενώσεων εργαζομένων είναι 

σαφώς πιο αδύναμος. 

 

Ιρλανδία: 10 βάθμιο  

πλαίσιο προσόντων 

Στην Ιρλανδία όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα αντιστοιχίζονται στο 10 βάθμιο Εθνικό 

Πλαίσιο Προσόντων, μέσω περιγραφικών δεικτών, που αφορούν σε: 

 Γνώσεις (γνωστικά αντικείμενα) 

 Δεξιότητες και τεχνογνωσία (εύρος δεξιοτήτων και επιλογή) 

 Ικανότητα (πλαίσιο εφαρμογής, ρόλος, οριζόντιες ικανότητες) 

 

Στόχος είναι στο εθνικό πλαίσιο να συγκαταλέγονται, όπως αναφέρθηκε, όλα τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και να απονέμονται μέσω αυτού και  όλοι οι σχετικοί τίτλοι (τουλάχιστον σε 

ό,τι αφορά την μετα - δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την 

ανώτερη τυπική εκπαίδευση, εξαιρουμένης της τριτοβάθμιας). 

 Στο Ιρλανδικό πρότυπο οι πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης έχουν τη δυνατότητα να 

αναπτύσσουν προγράμματα κατάρτισης  τα οποία υπόκεινται στην έγκριση του FETAC 
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(Further Education and Training Awards Council). Οι πάροχοι έχουν επίσης τη δυνατότητα 

να αναπτύσσουν και  μεμονωμένα προσόντα σε στενή συνεργασία με τους εργοδότες.  Για 

τον λόγο αυτό, στην παρούσα φάση αναμόρφωσης του συστήματος στην Ιρλανδία στόχος 

είναι ο εξορθολογισμός της ανάπτυξης των προσόντων  μέσω  ενός κεντρικού οργανισμού 

(FETAC) 

 

Γαλλία:  Το  

μοντέλο του CPC 
και τα προγράμματα- πλαίσια 

Από την άλλη πλευρά, στη Γαλλία παρατηρούνται δύο τάσεις στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση: Η πιο «κλασική» συμπεριφορική – παιδαγωγική μέσω στόχων, η 

οποία διέπει για παράδειγμα το Baccaloreat Professionnele, στην Αρχική Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση και η πιο σύγχρονη του Κονστρουκτιβισμού και της 

αλληλεπίδρασης, που αποδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στη μαθησιακή διαδικασία καθαυτή. 

Στη Γαλλία από το 1972  έχουν συσταθεί νομοθετικά από το Υπουργείο Παιδείας Τομεακές 

Συμβουλευτικές Επιτροπές (Commissions Professionnelles Consultatives - CPC ). Για την 

ανάπτυξη ενός προγράμματος- πλαισίου ενεργοποιείται μια επιτροπή 10 περίπου ατόμων 

στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του επαγγέλματος, επιθεωρητές, εκπαιδευτικοί  και 

ερευνητές. Στις παραπάνω ομάδες γίνεται μια άτυπη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

μελών, με αποτέλεσμα οι προδιαγραφές των επαγγελματικών προσόντων να είναι έργο 

κυρίως των εμπειρογνωμόνων και των εκπροσώπων του επαγγέλματος, ενώ οι 

εκπαιδευτικές/διδακτικές/παιδαγωγικές προδιαγραφές αναπτύσσονται από   τους 

εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Στα CPC συμμετέχουν  εκπρόσωποι από τα κατά  περίπτωση αρμόδια παραγωγικά 

υπουργεία, οι κοινωνικοί εταίροι και ειδικοί του εκάστοτε επαγγέλματος ή τομέα. Το μοντέλο 

του CPC περιλαμβάνει τα εξής εξαιρετικά ενδιαφέροντα στάδια ανάλυσης και εφαρμογής, 

σχετικά με τον σχεδιασμό και την απονομή των επαγγελματικών προσόντων: 

 Ανάλυση αναγκών σε προσόντα ανά τομέα 

 Ανάπτυξη Επαγγελματικών Προτύπων (κατά το πρότυπο των Ελληνικών 

Επαγγελματικών Περιγραμμάτων) 

 Στο πλαίσιο των προτύπων προσόντων,  καθορισμός των συναφών γνώσεων (savoir), 

δεξιοτήτων (savoir faire) και στάσεων (savoir etre) 

 «Μετάφραση» των Επαγγελματικών Προτύπων  σε πρότυπα ικανοτήτων (γνώσεις και 

δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν), με κυρίαρχο και καθοδηγητικό τον ρόλο των 

εκπαιδευτών στη διαδικασία αυτή  



Σελίδα 17 από 96 

 

 Διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης: (assessment standards) η διαδικασία αυτή 

περιλαμβάνει και τον καθορισμό των προδιαγραφών των προγραμμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 Τα παραπάνω μαζί με τη λίστα των ικανοτήτων (competences) δομούν το πλαίσιο 

αναφοράς για την πιστοποίηση (referentiel de certification), το οποίο αποτελεί το 

κείμενο αναφοράς για τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των 

διαδικασιών αξιολόγησης 

 

Τέλος, η θεσμοθέτηση στη Γαλλία το 1987 του baccalaureat professionnel, αποτέλεσε μια 

γενικότερη συστημική παρέμβαση για την αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 

Δανία: Action Plan  

«Καλύτερη Εκπαίδευση» 

  

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης «Καλύτερη Εκπαίδευση», η βασική παραδοχή και αρχή του 

σχεδίου δράσης είναι ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να αποκτήσουν βασικές 

ικανότηες και να λάβουν μέρος ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ζωή.  Από την άποψη 

αυτή τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να προσαρμόζονται διαρκώς στις δομικές 

αλλαγές που αφορούν σε (ανάγκες για) ικανότητες, που καθορίζονται από τον επιχειρηματικό 

τομέα, σύμφωνα και με το Βρετανικό πρότυπο.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η στοχοθεσία ανά επίπεδο και μορφή 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και να προσαρμόζονται ανάλογα τα προγράμματα, θέτοντας 

εξίσου ξεκάθαρα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσδοκόμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. 

Στη Δανία διασφαλίζεται με διάφορους τρόπους η ευελιξία στην παροχή κατάρτισης. Αυτό 

γίνεται μέσα από τον συνδυασμό βασικών μαθημάτων (basic courses), τα οποία 

περιλαμβάνουν γνώσεις και δεξιότητες κοινές  σε περισσότερα από  ένα επαγγέλματα σε 

έναν κλάδο και κύριων μαθημάτων (main courses) που περιλαμβάνουν γνώσεις και 

δεξιότητες εστιασμένες σε συγκεκριμένες προδιαγραφές προσόντων.  

Η ευελιξία επίσης επιτυγχάνεται μέσα από τις διαδικασίες πιστοποίησης της πρότερης 

μάθησης και της επαγγελματικής εμπειρίας. Οι Επιτροπές Εμπορίου καθορίζουν για κάθε 

επαγγελματικό πεδίο τις λεγόμενες «ενδιάμεσες εκπαιδευτικές διαδρομές»,  βάσει των 

οποίων και έχοντας ως οδηγό τα μαθησιακά αντικείμενα που καθορίζονται στις 

επαγγελματικά προσανατολισμένες εκπαιδευτικές προδιαγραφές, γίνεται η αξιολόγηση και 

πιστοποίηση της πρότερης μάθησης και εμπειρίας των καταρτιζομένων, με αποτέλεσμα να 

εξαιρούνται από ορισμένες ενότητες κατάρτισης. 
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Νορβηγία: τρία επίπεδα 

 

Στη Νορβηγία, έχει ενδιαφέρον να αναφερθούμε στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα, αν και 

αφορά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς δομείται σε τρία επίπεδα:  

 

Πρόγραμμα  Πυρήνας (Core Curriculum) – Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας – Εξειδικευμένο 

Πρόγραμμα ανά αντικείμενο.  Παρ’ όλο που, όπως αναφέραμε, το αναμορφωμένο αυτό 

σχήμα αφορά κυρίως στην τυπική εκπαίδευση, επεκτείνεται και στην ανώτερη δευτεροβάθμια 

αλλά και στην κατάρτιση, καθώς γίνεται προσπάθεια σε κάθε βαθμίδα να ορίζονται 

ξεκάθαροι στόχοι που να αντιστοιχούν σε προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.     

 
Ολλανδία: Επαγγελματικά  

Περιγράμματα και Προσόντα 

Εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο είναι το Ολλανδικό πρότυπο, καθώς προσιδιάζει 

ιδιαίτερα στην Ελληνική περίπτωση.  Στην Ολλανδία έχουν αναπτυχθεί 291 

Επαγγελματικά Περιγράμματα (beroepscompetentieprofiel), με ευρεία και αναλυτική 

περιγραφή εργασιών κάθε επαγγέλματος, για τα οποία ορίζονται οι επαγγελματικές 

ικανότητες,  οι οποίες ταξινομούνται σε: 

 Κύριες λειτουργικές (core functional) ή τεχνικές 

 Κύριες συμπεριφορικές 

 

Αυτές, με τη σειρά τους αναλύονται περαιτέρω σε εξειδικευμένες ικανότητες σχετικές  

με την εργασία. Κάθε εξειδικευμένη εργασιακή ικανότητα συντίθεται από τις 

ακόλουθες συνιστώσες: 

 Εργασιακή, που έχει να κάνει με την προσήκουσα εκτέλεση βασικών 

λειτουργιών του επαγγέλματος 

 Οργανωσιακή - Διοικητική, που αναφέρεται στις επαγγελματικές λειτουργίες 

σχετικά με τη διοικητική οργάνωση της εργασίας, την ιεραρχία κ.ά. 

 Κοινωνική - Επικοινωνιακή: επαγγελματικές λειτουργίες που αφορούν στην 

επικοινωνία, τη συνεργασία, την εργασία σε ομάδες κ.ά. 

 Αναπτυξιακή: επαγγελματικές ικανότητες που αφορούν στην καλλιέργεια 

οργανωσιακής κουλτούρας, ατομικής και ομαδικής ανάπτυξης κ.ά. 

 

Αρκετά ξεκάθαρο και σαφές είναι το σύστημα ανάπτυξης προγραμμάτων – πλαισίων στην 

Ολλανδία: 

 Από το 1996 έχουν συσταθεί τα λεγόμενα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης για την 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΚΒΒ) 
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 Έχουν συσταθεί σε  εθνικό επίπεδο 18 τέτοια κέντρα, που απαρτίζονται κυρίως από 

τους κοινωνικούς εταίρους του εκάστοτε τομέα και κλάδου της οικονομίας 

 Έργο τους αποτελεί η  παρακολούθηση και καταγραφή των αναγκών σε δεξιότητες 

και η ανάπτυξη συναφών εθνικών προγραμμάτων – πλαισίων 

Με τη σειρά τους τα Τοπικά Κέντρα Κατάρτισης (ROC)  εξειδικεύοντας το παραπάνω πλαίσιο 

αναπτύσσουν τα προγράμματα κατάρτισης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ειδικότερες τοπικές 

ανάγκες.   

 

Γερμανία: το concept  του 

Handlungskompetenz 

 

Στη Γερμανία, που έχει μεγάλη παράδοση στο δυαδικό σύστημα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επικρατεί σκεπτικισμός ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα 

και την αξιολόγηση της απόδοσης. Ο «τρίτος δρόμος» που επιλέγει η Γερμανία  θέτει στο 

κέντρο μια ολιστική προσέγγιση της «ικανότητας», την οποία και οριοθετεί ως «ικανότητα 

δράσης» (Handlungskompetenz), αναπτύσσοντας «συστάδες» ικανοτήτων που συντίθενται 

τόσο από  τεχνικές όσο και από μεθοδολογικές, προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες.   

 

Με βάση το υπόδειγμα της ικανότητας δράσης, τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης στη Γερμανία  αναπτύσσονται ενσωματώνοντας τις εξής ειδικότερες 

συνιστώσες: 

 Ικανότητες σχετικά με το αντικείμενο κατάρτισης (Fachkompetenz) 

 Προσωπικές ικανότητες 

 Κοινωνικές ικανότητες 

 Μετα- ικανότητες (τεχνολογία πληροφορικής, μεταγνωστική ικανότητα κ.ά.) 

 

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στη Γερμανία, τουλάχιστον όσον αφορά στην 

Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, δεν είναι σπονδυλωτά διαρθρωμένα.   Σύμφωνα με το 

Γερμανικό Μοντέλο στόχος της αρχικής κατάρτισης είναι να παράσχει γενικές γνώσεις για το 

επάγγελμα καθώς και δεξιότητες που δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά σε ένα 

επάγγελμα,  ούτως ώστε να διασφαλίζεται η κινητικότητα και ευελιξία στην αγορά 

εργασίας. 

 

Είναι γεγονός ότι τόσο τα συνδικάτα όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις εμμένουν στην αρχή 

του Berufsprinzip (Επαγγελματισμού), διότι μέσω αυτής ρυθμίζονται τόσο τα εκπαιδευτικά 

αντικείμενα όσο και τα επίπεδα προσόντων  στην αγορά εργασίας  
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Πιλοτικά, αναπτύσσονται σπόνδυλοι κατάρτισης για ορισμένα προσόντα, με στόχο την πιο 

ευέλικτη απόκτηση των προσόντων από όσους δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν κανονικά 

την εκπαίδευση/κατάρτισή τους, στο πλαίσιο του «τυπικού» δυαδικού συστήματος. Επίσης, η 

«σπονδυλωτή» προσέγγιση Προγραμμάτων - Πλαισίων εφαρμόζεται ήδη τόσο στην προ- 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση όσο και στο σύστημα απόκτησης «πρόσθετων 

προσόντων» μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας. 

 

Γενικότερα, η διαδικασία που ακολουθείται για την ανάπτυξη των προγραμμάτων - πλαισίων 

του δυαδικού συστήματος της Γερμανίας περιλαμβάνει τα εξής: 

 

1. Το τμήμα του προγράμματος που αφορά στην κατάρτιση στην εργασία 

αναπτύσσεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν 

κυρίως οι κοινωνικοί εταίροι 

2.  Το τμήμα του προγράμματος που αφορά στην θεωρητική κατάρτιση σε 

εκπαιδευτικό κέντρο  αναπτύσσεται από επιτροπή σε τοπικό επίπεδο (Lαnder)  που 

απαρτίζεται κυρίως από εκπαιδευτικούς 

3. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων βασίζεται στην αρχή  της συναίνεσης.  Τα 

προγράμματα δεν υιοθετούνται πριν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ όλων των μερών. 

Αυτή η πρακτική αντανακλά απόλυτα και τη σύγχρονη πολιτική φύση του curriculum, 

σύμφωνα με την οποία  το curriculum αποτελεί κατά βάση ένα  συμβόλαιο μεταξύ της 

κοινωνίας και του εκπαιδευτικού συστήματος
1
 

4. Όσον αφορά στην ευελιξία ανάπτυξης, σε τοπικό επίπεδο οι πάροχοι έχουν τη 

δυνατότητα να εξειδικεύουν περαιτέρω το θεωρητικό τμήμα του προγράμματος 

 

Γενικότερα, όσον αφορά στη φιλοσοφία και την πρακτική της ανάπτυξης των προγραμμάτων, 

να σημειωθεί ότι υπάρχει μια γενικότερη στροφή προς την ανάπτυξη προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης που είναι λιγότερο αναλυτικά και συγκεντρωτικά και διέπονται 

από την αρχή των ευρύτερων μαθησιακών τομέων (learning areas).  

Στο πλαίσιο αυτό, πολλές αρμοδιότητες ανάπτυξης των προγραμμάτων μεταφέρονται στους 

παρόχους και τους εκπαιδευτές.   

 

 

 

 

                                                 
1
 Braslavsky C. (2001) Tendences Mondiales et developpement des curricula, Presentation at the AFEC 

Conference “ L’ education dans tous ses etas- influences europeenes et inernationales sur le politiques nationales 

d’ education  et de formation”, Brussels 9-12 May 2001 
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Ισπανία: Η Μεσογειακή  
Προσέγγιση 

 

Στην Ισπανία το Γενικό Συμβούλιο για την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΓΣΕΚ) έχει συστήσει 

28 ομάδες εργασίας,  με αντικείμενο τον προσδιορισμό των προδιαγραφών των προσόντων. 

Αυτές οι ομάδες συγκροτούνται από εμπειρογνώμονες και ειδικούς εκπαιδευτές και 

επαγγελματίες, μέσω των οργανισμών που εκπροσωπούνται στο ΓΣΕΚ.  Έργο τους είναι: 

 Αρχικά σχεδιάζουν μονάδες ικανοτήτων (competence units) που λειτουργούν ως 

βάση για τη διαμόρφωση σπονδύλων κατάρτισης, περιλαμβάνοντας προδιαγραφές 

μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning outcomes standards) και κριτήρια 

αξιολόγησης 

 Κατόπιν, τα παραπάνω υποβάλλονται σε εξωτερική αξιολόγηση και δοκιμασία από 

ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και από τη δημόσια διοίκηση 

 Τέλος, προτείνονται για αποδοχή από το ΓΣΕΚ και το ΕΙΠ (Εθνικό Ινστιτούτο 

Προσόντων) αποφασίζει την καταχώρισή τους στον Εθνικό Κατάλογο 

Επαγγελματικών Προσόντων 

Επικαιροποίηση διενεργείται κάθε τέσσερα έτη  ή και νωρίτερα, αν είναι αναγκαίο. Για τον 

σκοπό αυτό, το ΕΙΠ έχει συστήσει τομεακά και περιφερειακά Παρατηρητήρια  και 

εισηγείται αναλόγως στο ΓΣΕΚ 

Το Ισπανικό σύστημα προσόντων είναι πλήρως «σπονδυλοποιημένο».  Οι σπόνδυλοι 

κατάρτισης,  που βασίζονται στις εκπαιδευτικές προδιαγραφές, καταχωρίζονται στον  

Κατάλογο Σπονδύλων  για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.  Οι 

σπόνδυλοι κατάρτισης αντιστοιχούν σε μονάδες ικανοτήτων, οι οποίες με τη σειρά τους 

απορρέουν από τις  επαγγελματικές προδιαγραφές.   

Είναι δυνατή  η πιστοποίηση τόσο σε ένα σύνολο μονάδων ικανοτήτων, που οδηγεί στην 

απονομή πλήρους Προσόντος όσο και σε μεμονωμένες μονάδες ικανοτήτων 

 

Το Ελληνικό υπόδειγμα: 

 από τα περιγράμματα  

στην πιστοποίηση προσόντων 

 

Τέλος, ειδικότερη μνεία πρέπει να κάνουμε στο Ελληνικό υπόδειγμα, το οποίο  κινείται προς 

την κατεύθυνση της υιοθέτησης της λογικής των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όσον αφορά 

στην ανάπτυξη προγραμμάτων και την πιστοποίηση προσόντων στη μη τυπική εκπαίδευση. Η 

ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης έγκειται στο γεγονός ότι θεσμικά υπάρχει μια 

μεγαλύτερη «παράδοση» στην Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

(Ν.2009/1992; ΦΕΚ 3056 Β/2012) που ήδη συμπλήρωσε έναν κύκλο ζωής 20 ετών το 2012. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το σύστημα της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης να είναι, 

αφ’ ενός μεν, προσανατολισμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ειδικότητες και 
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εξειδικεύσεις αιχμής, αφ’ ετέρου δε, να δομείται, βασιζόμενο τόσο σε μια λογική μετα- 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και σε μια λογική πιστοποίησης προσόντων. 

 

Από την άποψη αυτή, το Ελληνικό υπόδειγμα είναι ξεκάθαρα ευθυγραμμισμένο με τη 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20/12/2012 για την επικύρωση της  μη τυπικής 

και άτυπης μάθησης, σύμφωνα με την οποία  

τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται με την επικύρωση των εμπειριών μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης πληρούν τα συμφωνημένα πρότυπα που είναι ταυτόσημα ή ισοδύναμα με τα 

πρότυπα των επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται μέσω προγραμμάτων τυπικής 

εκπαίδευσης 

(2012/C 398/01) 

Να επισημάνουμε, παράλληλα, ότι στην Ελλάδα έχει θεσμοθετηθεί από το 2006 (ΦΕΚ 566 

Β/2006), όπως  επαναβεβαιώθηκε και με τον πρόσφατο Ν.4115/2013 το θεσμικό πλαίσιο για 

την ανάπτυξη και πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, στη βάση του οποίου 202 

αναλυτικά επαγγλατικά περιγράμματα έχουν αναπτυχθεί και πιστοποιηθεί μέσα από τριμερή 

εκπροσώπηση (Εθνική Αρχή – Γ’ βάθμιες αντιπροσωπευτικές ενώσεις εργοδοτών – Γ’ 

βάθμιες αντιπροσωπευτικές ενώσεις εργαζομένων).  Στα περιγράμμα καταγράφονται και 

αναλύονται:  

 Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες, οι οποίες αναλύονται περαιτέρω σε 

 Επί μέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες, οι οποίες με τη σειρά τους φτάνουν σε 

χαμηλότερο επίπεδο ανάλυσης σε  

 Επαγγελματικές Εργασίες  

 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα ανάλυσης αντιστοιχίζονται οι γνώσεις- δεξιότητες και 

ικανότητες που απαιτούνται, ταξινομούμενες μάλιστα σε βασικές και ειδικές, ενώ παράλληλα 

καθορίζονται η μεθοδολογία και οι τρόποι αξιολόγησης και καταγράφονται οι προτεινόμενες 

(ή και υφιστάμενες ή και συνδυασμός αυτών) διαδρομές απόκτησης των συναφών 

προσόντων,  οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό τυπικής - μη τυπικής 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματική πείρα. 

 

Σε ό,τι αφορά δε την πιστοποίηση των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως διαμορφώνεται σήμερα θεσμικά το πεδίο στην Ελλάδα, 

ισχύουν τα εξής: 
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 Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων δημιοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ 

δυνάμει της Aπόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με αρ. 10141/ΙΑ «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 3056/τ. Β/ 18.11.2012) 

 Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής 

Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 2844 Β/23.10.2012) 

 Πιστοποίηση στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» των 

ενδιαφερομένων που δεν διαθέτουν αναγνωριμένο επαγγελματικό τίτλο, (ΦΕΚ 25 Β’/ 

10.1.2013 «Τροποποίηση Κανονιστικού Πλαισίου Πιστοποίησης Επαγγελματιών») 

 Πιστοποίηση Φορτοεκφορτωτών Ξηράς- Λιμένος (ΦΕΚ 749 Β’/1.04.2013 

«Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Φορτοεκφορτωτών Ξηράς- Λιμένος)  

 Αναγνώριση Εξεταστών Μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών (ΦΕΚ 3178/τ. 

Β’ /2012) 

 Εξετάσεις Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων που ορίζονται από τον 

Ν.3982/2011, ΦΕΚ 143 Α/17.06.2011)  

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω εθνικά υποδείγματα, οι κύριες τάσεις που καταγράφονται 

(CEDEFOP, 2009) στην ανάπτυξη των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσα 

από τη φιλοσοφία των μαθησιακών αποτελεσμάτων, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Το πρόγραμμα ως «πλαίσιο»:  Τα αναλυτικά προγράμματα εκλαμβάνονται ως πλαίσια 

συμμετοχής των εμπλεκομένων με την εκπαίδευση και κατάρτιση και 

συμπεριλαμβάνουν την κοινωνία ως ολότητα 

 Ολιστική οπτική στα μαθησιακά αποτελέσματα: Τα μαθησιακά αποτελέσματα 

αντιμετωπίζονται με μια «ολιστική ματιά», αντικατοπτρίζοντας πολλαπλές εκφάνσεις 

της ζωής (επαγγελματικές αλλά και κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές) 

 Ευελιξία εφαρμογής: Επιδιώκεται η επίτευξη ευελιξίας στην εφαρμογή, είτε μέσω της 

σπονδυλωτής διάρθρωσης των προγραμμάτων είτε μέσω της αυτονομίας που δίδεται 

στους εκπαιδευτές και τους φορείς υλοποίησης είτε, τέλος, μέσα από τη διασφάλιση 

πολλαπλών διαδρομών απόκτησης των προσόντων 

  Ισότιμη σημασία στις εισροές: Έχει παρέλθει πλέον ανεπιστρεπτί η εποχή που το 

ενδιαφέρον εστιαζόταν αποκλειστικά και μόνο στις εκροές. Η δόμηση των 

προγραμμάτων μέσα από τη λογική των μαθησιακών αποτελεσμάτων συνοδεύεται 

εξίσου από τη διατύπωση προδιαγραφών που αφορούν στο περιεχόμενο σπουδών, τη 

μεθοδολογία κατάρτισης, την έκδοση Οδηγών για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές 
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 Ανάπτυξη core curricula: Αφορούν κυρίως στην τυπική εκπαίδευση και εστιάζουν σε 

βασικές ικανότητες που διατρέχουν οριζόντια το εκπαιδευτικό σύστημα 

 Ανάπτυξη Ενοτήτων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:  Πολλά σπονδυλωτά ή μη 

προγράμματα σπουδών δομούνται βάσει ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων (units) 

τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους στόχους και μαθησιακά αποτελέσματα  και 

καθορίζουν το περιεχόμενο σπουδών, τις ενότητες και την ακολουθία των 

μαθημάτων, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά,  όπως θα δούμε αναλυτικά και στην 

ενότητα των Μεθοδολογικών Αρχών ανάπτυξης Ενοτήτων Μαθησιακών 

Αποτελεσμάτων και των περιεχομένων εκπαίδευσης.   

 

 

Δ.6  Γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες 

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν ενδεικτικά, προκειμένου να καταδείξουμε ότι η δεσπόζουσα 

τάση στη δόμηση των προγραμμάτων είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ωστόσο, υπάρχουν 

και καταγράφονται και εναλλακτικές μεθοδολογίες και πιο ευέλικτες διαδρομές που αφορούν 

στην ανάπτυξη των προγραμμάων εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

 

Καθώς ήδη αναφερθήκαμε στην τυπολογία των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, είναι 

αναγκαίο να αποσαφηνίσουμε τις έννοιες, τουλάχιστον όπως αυτές γίνονται αντιληπτές στο 

μεγαλύτερο μέρος της Ε.Ε.    

 

 Προκειμένου να επιτύχουμε μια από κοινού κατανόηση των όρων και να έχουμε έναν ενιαίο 

κώδικα συνεννόησης δεν θεωρούμε σκόπιμο να εμπλακούμε σε ατέρμονες θεωρητικές 

συζητήσεις για το περιεχόμενο και την ερμηνεία των παραπάνω εννοιών. Για τον λόγο αυτό, 

θα προχωρήσουμε σε ορισμένες παραδοχές σχετικά με την πρόσληψη και χρήση των όρων, 

με οδηγό τα επίσημα ευρωπαϊκά κείμενα (EQF, 2008) και τα πρόσφατα γλωσσάρια όρων.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με το Terminology of European Education and Training Policy 

(CEDEFOP, 2008) και το Glossary quality in Education and Training (CEDEFOP, 2011)  

 

Οι γνώσεις είναι  το αποτέλεσμα της πρόσκτησης πληροφοριών μέσα από τη μάθηση,  οι οποίες 

συγκροτούν ένα σώμα από αρχές, γεγονότα, θεωρίες και πρακτικές που σχετίζονται με ένα 

πεδίο μελέτης ή εργασίας.  Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) οι γνώσεις ορίζονται 

ως θεωρητικές ή αντικειμενικές  

 

Οι δεξιότητες,  αντίστοιχα, συνίστανται στην ικανότητα εκτέλεσης έργου και επίλυσης 

προβλημάτων. Ειδικότερα, στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), οι δεξιότητες 
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αναφέρονται ως η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την 

εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 

(EQF), οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και 

δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση 

μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων) 

 

Τέλος, ως ικανότητα (πιο σωστή θα ήταν στα ελληνικά η χρήση του όρου «επάρκεια», 

διαφορετικά δημιουργείται αδικαιολόγητη σύγχυση) ορίζεται η αποδεδειγμένη ικανότητα να 

αξιοποιεί κανείς γνώσεις, δεξιότητες και προσωπικές ή κοινωνικές και μεθοδολογικές 

δυνατότητες (abilities) σε καταστάσεις εργασίας ή σπουδών καθώς και για επαγγελματική ή 

προσωπική ανάπτυξη ή  

η ικανότητα προσήκουσας εφαρμογής μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ένα δεδομένο πλαίσιο 

(εκπαίδευση, εργασία, προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη)  

Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), η περιγραφή ως προς τις ικανότητες αφορά στην 

υπευθυνότητα και την αυτονομία  του ατόμου κατά την εκτέλεση κυρίως κάποιου έργου. 

 

Σίγουρα οι παραπάνω ορισμοί δεν είναι απολύτως ικανοποιητικοί, δεδομένου δε και ότι η 

πιστή μετάφραση συχνά δεν αποδίδει την ίδια σημασία στους όρους, δεδομένων και των 

ποικίλων πολιτισμικών, ιστορικών και δομικών διαφορών μεταξύ των πλαισίων αναφοράς 

και των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών - μελών.   Ωστόσο, για την 

οικονομία του λόγου και προκειμένου, όπως είπαμε, να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, 

θα υιοθετήσουμε τους παραπάνω όρους ως τρέχουσες ισχύουσες παραδοχές.  

 

Δ.7  Περιορισμοί στην προσέγγιση των ικανοτήτων - Επαγγελματικά Περιγράμματα –

Πλαίσιο Προγράμματος  

 

  Η συζήτηση για την ανάπτυξη προγραμμάτων στο πλαίσιο των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

ή της «επάρκειας» (competence) στην εκτέλεση επαγγελματικών δραστηριοτήτων δεν 

διεξάγεται χωρίς να διατυπώνονται ενστάσεις και αντιρρήσεις για τους περιορισμούς σε αυτή 

την προσέγγιση. 

Χαρακτηριστικά, σε πρόσφατο ευρωπαϊκό συνέδριο με θέμα Curriculum Innovation and 

Reform διατυπώθηκε ο σκεπτικισμός (Roegiers, 2011) ότι ο τρόπος  με τον οποίο τα «πλαίσια 

ικανοτήτων» γίνονται κατανοητά και χρησιμοποιούνται  ως «οδηγοί» για την ανάπτυξη 

προγραμμάτων, συχνά καταλήγει στην διατύπωση και ανάπτυξη ατέλειτωτων καταλόγων 

τύπου check list με tasks, κριτήρια και δείκτες απόδοσης, τα οποία είναι τελικά εντελώς 

αντιλειτουργικά, αντιπαιδαγωγικά, ενώ είναι δύσκολο και για τον ίδιο τον εκπαιδευτή να τα 
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χειριστεί.  Επίσης, προγράμματα κατάρτισης που είναι δομημένα με αυτή τη λογική, μπορεί 

να είναι λειτουργικά για την πρακτική κατάρτιση επάνω στην εργασία, είναι όμως παντελώς 

ακατάλληλα για την κατάρτιση που διεξάγεται στις δομές, και αφορά κατά κύριο λόγο στο 

θεωρητικό μέρος.   

 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω δυσλειτουργιών ο μελετητής προτείνει την αναδιάταξη 

των καταγεγραμμένων επαγγελματικών ικανοτήτων σε 2-3 «πυρήνες ικανοτήτων» οι οποίες 

αντιστοιχούν στις κύριες λειτουργίες του επαγγέλματος, σχήμα το  οποίο παραπέμπει ευθέως 

στην ελληνική περίπτωση των επαγγελματικών περιγραμμάτων.  Πράγματι, τα επαγγελματικά 

περιγράμματα  (Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, ΦΕΚ 566 

Β’/2006) δομούνται γύρω από τις Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες, που αποτελούν έναν 

πυρήνα των κύριων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες «εξακτινώνονται» στη 

συνέχεια σε Επί μέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες,  οι οποίες πάλι με τη σειρά τους 

αναλύονται μέχρι το επίπεδο των Επαγγελματικών Εργασιών.  Το πώς ακριβώς θα μεταβούμε 

από το επίπεδο ανάλυσης των επαγγελματικών εργασιών στη διάρθρωση ενός προγράμματος 

επαγγελματικής κατάρτισης, θα μας απασχολήσει ειδικότερα στο επόμενο κεφάλαιο.     

 

Στο πλαίσιο της αναδιάταξης των καταγεγραμμένων επαγγελματικών ικανοτήτων σε 2-3 

κύριους «πυρήνες ικανοτήτων», προτείνεται περαιτέρω, ως απάντηση στη 

δυσλειτουργικότητα της υπερανάλυσης  των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, η  σύμπτυξη 

και αναδιάταξή τους τους σε  ολοκληρωμένες «Ενότητες» Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, τα 

οποία για λόγους μεθοδολογικής σαφήνειας και αποφυγής περιττής πολυπλοκότητας θα 

αναφέρονται στο εξής και θα αποτυπώνονται στην ανάλυση των σχεδίων προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης ως «Μαθησιακά Αποτελέσματα». Με αυτό τον τρόπο, όπως θα 

δούμε και στη συνέχεια και με πρακτικά παραδείγματα, είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένα 

Πλαίσιο Προγράμματος,   το οποίο ουσιαστικά θα θέτει τις προδιαγραφές ανάπτυξης και 

υλοποίησης εξειδικευμένων Προγραμμάτων  Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

 

Ενδεικτικά, σε σχέση με τα παραπάνω, παραθέτουμε το παράδειγμα του Core Curriculum και 

Προγράμματος Κατάρτισης για την  προετοιμασία βοηθών εκπαιδευτών για Κέντρα Ημέρας και 

Προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά με αναπηρία, από τη γέννηση έως 5 ετών, του  City 

University  της Νέας Υόρκης (Pickett et al, 1993). Το εν λόγω πρόγραμμα ακολουθεί την 

εξής διάρθρωση: 
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A. Ο «Πυρήνας» του Προγράμματος που περιλαμβάνει:  

 

Πίνακας 1. «Πυρήνας» Προγράμματος Κατάρτισης για την  προετοιμασία βοηθών εκπαιδευτών 

για Κέντρα Ημέρας και Προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά με αναπηρία  

ΤΙΤΛΟΣ:  A CORE CURRICULUM AND TRAINING PROGRAM TO PREPARE 

PARAEDUCATORS TO WORK IN CENTER AND HOME BASED PROGRAMS FOR YOUNG 

CHILDREN WITH DISABILITIES FROM BIRTH TO AGE FIVE 

Περιεχόμενα Core Curriculum  

1.  Προτεινόμενες διαδικασίες 

κατάρτισης για εκπαιδευτές  

1.1. Πρίν το πρόγραμμα: Μελέτη υλικού modules, 

προετοιμασία υλικού, ασκήσεων, case studies κ.ά.  

1.2. Κατά τη διάρκεια:  Αποσαφήνιση στόχων, 

διατύπωση «μαθησιακού συμβολαίου με 

καταρτιζόμενους, προετοιμασία μετάβασης από τη μία 

ενότητα στην άλλη κ.ά. 

1.3.  Ανατροφοδότηση από εκπαιδευόμενους 

2.  Οι ρόλοι (τα εργασιακά 

καθήκοντα των βοηθών 

εκπαιδευτών)  

Παρατίθενται με τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων: 

«Θα είναι ικανοί να… 

1………………… 

2………………… 

3…………………..» 

3.  Χρονική διάρκεια προγράμματος  

4. Απαιτούμενα υλικά και 

εξοπλισμός 

 

5.  Πηγές και βιβλιογραφία  

 

Πηγή: The National Resource Center for Paraprofessinals in Education and Related Services, Center for 

Advanced Study in Education, Graduate School and University Center, City Univesity of New York 

 

Το παραπάνω παράδειγμα είναι ενδεικτικό και μόνο και όχι αντιπροσωπευτικό της δόμησης 

ενός Core Curriculum και όπως παρατηρούμε, περιλαμβάνει πολύ βασικές πληροφορίες για 

την ειδικότητα και το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα το Πρόγραμμα Κατάρισης δομείται 

σπονδυλωτά και για κάθε σπόνδυλο τα προαπαιτούμενα τίθενται πολύ πιο αναλυτικά και 

συγκεκριμένα: 

Β. Ανάπτυξη των Σπονδύλων του Προγράμματος 

Πίνακας 2.  Παράδειγμα διάρθρωσης σπονδύλου Προγράμματος Κατάρτισης για την  

προετοιμασία βοηθών εκπαιδευτών για Κέντρα Ημέρας και Προγράμματα που απευθύνονται σε 

παιδιά με αναπηρία  

ΤΙΤΛΟΣ:  A CORE CURRICULUM AND TRAINING PROGRAM TO PREPARE 

PARAEDUCATORS TO WORK IN CENTER AND HOME BASED PROGRAMS FOR YOUNG 

CHILDREN WITH DISABILITIES FROM BIRTH TO AGE FIVE 

 

Σπόνδυλος: Σ.1. Human Development   Σ.1 Εκπαιδευτικοί στόχοι  

Σ.2 Απαιτούμενος χρόνος 

Σ.3 Υλικό και εξοπλισμός  

Σ.4 Οδηγίες προς εκπαιδευτές  

Σ.5 Βιβλιογραφία και πηγές 

Ο σπόνδυλος αναλύεται σε περαιτέρω Ενότητα Α. Αρχές τυπικής ανθρώπινης ανάπτυξης 
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Ενότητες  (Units)  

  

Ενότητα Β. Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

την τυπική ανθρώπινη ανάπτυξη 

 

Ενότητα Α. Αρχές 

τυπικής ανθρώπινης 

ανάπτυξης 

Υποενότητες   Α.1 Εισαγωγή  

Α.2 Στάδια ανάπτυξης  

Α.3 Βασικές αρχές ανθρώπινης ανάπτυξης  

Α.4 Κύρια χρησιμοποιούιμενη ορολογία 

Α.5 Κύριες αναπτυξιακές θεωρίες  

Α.6 Στάδια ανάπτυξης και σχήματα συμπεριφοράς, 

ανά ηλικιακή ομάδα 

Α.7 Ασκήσεις και δραστηριότητες  

 

Ενότητα Β. Παράγοντες 

που ενδέχεται να 

επηρεάσουν την τυπική 

ανθρώπινη ανάπτυξη 

Υποενότητες Β.1 Εισαγωγή: Αιτίες που προκαλούν αναπηρία- 

Κατηγορίες αναπηρίας  

Β.2 Εκπαιδευτική διαδικασία – Μαθησιακοί στόχοι 

Β.3 Προτεινόμενες Ασκήσεις - Δραστηριότητες  

 

Πηγή: The National Resource Center for Paraprofessinals in Education and Related Services, Center for 

Advanced Study in Education, Graduate School and University Center, City Univesity of New York 

 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι προχωρώντας από το «Πρόγραμμα- Πυρήνα» στην 

ανάλυση των σπονδύλων του Προγράμματος Κατάρτισης και των συναφών μαθησιακών 

ενοτήτων, το εκάστοτε πρόγραμμα εξειδικεύεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να συνδέεται το 

περιεχόμενο της κάθε ενότητας και υποενότητας με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. 

 

Δ.8  Ανάπτυξη Επαγγελματικών  Δεξιοτήτων 

 

Παρακάτω θα παραθέσουμε επιπλέον παραδείγματα σχετικά με την ανάπτυξη σπονδυλωτών 

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που υιοθετούν τη λογική των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων και θα δούμε αντίστοιχα πώς δομούνται. Αναφερθήκαμε ήδη 

πιο πάνω στην ολιστική προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που τη συναντάμε τόσο 

στο  Ιρλανδικό πρότυπο όσο και στο Γερμανικό.  Συγκεκριμένα, στην Ιρλανδία η 

«ικανότητα» ή «επάρκεια» (competence) γίνεται αντιληπτή ως μια αποτελεσματική και 

δημιουργική παρουσίαση και ανάπτυξη, ένα αβίαστο «ξεδίπλωμα» γνώσεων και δεξιοτήτων 

σε ποικίλες καταστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας βεβαίως και το επαγγελματικό πεδίο.  

Ομοίως, στη Γερμανία η ολιστική κατανόηση της ικανότητας ως Handlungsorientirung 

(ικανότητα δράσης)  έχει καθορίσει την ανάπτυξη του curriculum, κυρίως στην τυπική 

εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση σε οριζόντιες ικανότητες- κλειδιά.  

 

Από την άλλη πλευρά,  αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα είναι το πώς θα βοηθήσουμε τους 

εκπαιδευόμενους πιο αποτελεσματικά να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες με στόχο την 

απασχόληση και την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στο Ηνωμένο 
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Βασίλειο, η Επιτροπή για την Απασχόληση και τις Δεξιότητες το 2009 ανέθεσε μια μελέτη με 

το ερώτημα πώς μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερα τις δεξιότητες με αυτό τον στόχο.  

Σύμφωνα με το Report του UKCES (Leney, 2009) οι τέσσερις άξονες πάνω στους οποίους 

βασίζεται η επιτυχής απόκτηση προσόντων με στόχο την απασχόληση περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

1. Ενεργός συμμετοχή των εργοδοτών σε όλα τα στάδια:  

 Συμβουλευτικά κατά το στάδιο του σχεδιασμού προγραμμάτων  

 Εφ’ όσον είναι δυνατόν, αξιοποιώντας το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις τους για 

την υλοποίηση της κατάρτισης  

 Κατά το στάδιο της αξιολόγησης και ανατροφοδότησης 

 Δημιουργώντας έναν ισχυρό σύνδεσμο μεταξύ της μάθησης και του χώρου εργασίας 

 

2. Κάνοντας τη μάθηση πραγματική, «επί του αντικειμένου»:  

 Αναπτύσσοντας κατάλληλες δραστηριότητες  

 Διαπραγμάτευση και συμφωνία των προσδοκόμενων αποτελεσμάτων  

 Πιθανή σύνδεση του προγράμματος με μια θέση εργασίας στο τέλος της κατάρτισης 

 Εμπλέκοντας στη διαδικασία της κατάρτισης και μη επαγγελματίες εκπαιδευτές 

 Καλλιεργώντας υψηλό βαθμό δέσμευσης από την πλευρά των εκπαιδευτών  

 

3. Δίνοντας ευκαιρίες για αναστοχασμό και ολική (360°) ανατροφοδότηση.  Κάνοντας τους 

εκπαιδευόμενους να αισθανθούν ότι η μάθηση που πέτυχαν είναι κτήμα τους. 

  

4. Διασφαλίζοντας τη συμβατότητα του προγράμματος με τις πραγματικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, μέσω:  

 Πιλοτικής αξιολόγησης 

 Συμμετοχής των εκπαιδευομένων στον σχεδιασμό 

 Διασφάλισης ευελιξίας και ποικιλίας στη δομή του προγράμματος  

 Παροχής εξατομικευμένης υποστήριξης  

 

Δ.9 Αναπτύσσοντας σπονδυλωτά  προγράμματα κατάρτισης 

 Προτού προχωρήσουμε στην παράθεση επιπλέον παραδειγμάτων δόμησης σπονδυλωτών 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, χρήσιμο θα είναι να εξετάσουμε τον 

προσδιορισμό του «σπονδύλου κατάρτισης», κατηγορίας που μπορεί να αποβεί εξαιρετικά 

αξιοποιήσιμη κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων.  Ο σπόνδυλος κατάρτισης (Tutschner 

et al, 2009) γίνεται εννοιολογικά κατανοητός ως  μια εθνικά 
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προσδιορισμένη/προτυποποιημένη ενότητα (κατάρτισης) η οποία απορρέει από και είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με το οικείο επαγγελματικό περίγραμμα.  Σκοπός της ανάπτυξης των 

σπονδύλων κατάρτισης είναι να γεφυρώσουν τα κρίσιμα στοιχεία που συνθέτουν το 

επαγγελματικό περίγραμμα (Κύριες και δευτερεύουσες επαγγελματικές λειτουργίες, εύρος 

εφαρμογής, συναφείς γνώσεις- δεξιότητες- ικανότητες, κριτήρια αξιολόγησης) με τα 

μαθησικά αντικείμενα που απαρτίζουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης, προβαίνοντας σε μια 

ανασύνθεση και αναδιάταξή τους, ώστε να αποτελούν απολύτως κατανοητά και λογικά 

διδακτικά «εργαλεία». Στη διαδιακασία αυτής της αναδόμησης και «μετάφρασης» καταλύτης 

είναι τα (αναμενόμενα) Μαθησιακά Αποτελέσματα, δηλαδή το τι αναμένεται να γνωρίζει, να 

κατανοεί και να μπορεί να μετασχηματίζει σε δράση ο καταρτιζόμενος με την ολοκλήρωση 

μιας μαθησιακής διαδικασίας. 

 

Για παράδειγμα, στο νέο αναμορφωμένο επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτή της μη 

τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα στο παραδοτέο 2 «Μετατροπή του επικαιροποιημένου 

περιγράμματος σε εθνικό πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών με τη μορφή 

σπονδύλων» (Αρ. Διακήρυξης 36Α/2011)  η βασική μεθοδολογία που διέπει τη «μετάφραση» 

του οικείου επαγγελματικού περιγράμματος σε πλαίσιο (προδιαγραφών και  περιεχομένου) 

σπονδυλωτού προγράμματος κατάρτισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

 

Πίνακας 3. Κύρια βήματα μετατροπής επικαιροποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος του 

εκπαιδευτή της μη τυπικής εκπαίδευσης σε πλαίσιο προγράμματος με τη μορφή σπονδύλων 

Βήμα 1 

Η Κύρια 

Επαγγελματική 

Λειτουργία 

(ΚΕΛ) του 

Περιγράμματος 

 μεταφράζεται σε…  Κάθε  ΕΜΑ προσδιορίζεται από: 

 

Ενότητες Μαθησιακών 

Αποτελεσμάτων (ΕΜΑ) 

 

1. 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα  

2. Πιστωτικές μονάδες 

3.  Σχετική βαρύτητα  

4. Συναφείς Γνώσεις- Δεξιότητες- 

Ικανότητες  

Βήμα 2  

Κάθε ΕΜΑ, 

αποτελεί έναν 

σπόνδυλο 

κατάρτισης 

αναλύεται περαιτέρω σε…  Κάθε ΕΠΜΑ προσδιορίζεται από: 

Επί μέρους Ενότητες Μαθησιακών 

Αποτελεσμάτων (ΕΠΜΑ): 

ΕΠΜΑ 1 

ΕΠΜΑ 2 

ΕΠΜΑ ν… 

1. Εκπαιδευτικούς στόχους 

2. Υποσπόνδυλους κατάρτισης 

3. Διάρκεια 

4. Σχετική βαρύτητα 

5. Μεθοδολογία αξιολόγησης 
Πηγή: Ένωση Φορέων: Συντονιστή ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, μέλη: ΕΑΠ, ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

 Ουσιαστικά, όπως παρατίθεται στο παραπάνω σχήμα, το οποίο αποτελεί την Ενότητα Α της 

μεθοδολογίας μετατροπής του οικείου επαγγελματικού περιγράμματος σε πλαίσιο 
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προγράμματος, θεμέλια λίθος της μετατροπής είναι η (πιθανή) αναδιάταξη και «μετάφραση» 

των ΚΕΛ (Κύριων Επαγγελματικών Λειτουργιών) σε Κύριες και επί μέρους Ενότητες 

Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, οι οποίες, από εκεί και πέρα εύκολα (και κυρίως μέσα από 

λογικά βήματα) «γεμίζουν» με περιεχόμενο και αναπτύσσονται σε διδακτικές ενότητες με 

συγκεκριμένη αλληλουχία, διάρκεια, μεθοδολογία κατάρτισης και εργαλεία αξιολόγησης. 

Ουσιαστικά, εάν στα παραπάνω προσθέσουμε και τους Οδηγούς Εκπαιδευτή  και 

Εκπαιδευομένου, αποτυπώνουμε το βασικό σχήμα της μεθοδολογίας ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών σχεδίων και (σπονδυλωτών) προγραμμάτων κατάρτισης. 

 

 Αντίστοιχα, στην Ενότητα Β του παραπάνω προτύπου μετατροπής, παρατίθενται οι επί 

μέρους προδιαγραφές ανάπτυξης του πλαισίου προγράμματος, που αφορούν σε: 

 Προϋποθέσεις/προαπαιτούμενα παρακολούθησης προγράμματος 

 Προαπαιτούμενα προσόντα/προφίλ εκπαιδευτών 

 Προσδιορισμός των κατάλληλων εκπαιδευτικών μέσων και τεχνικών 

 Ενδεικτική βιβλιογραφία ανά υποσπόνδυλο  

  

Κλείνοντας την ενότητα αυτή, θα αναφερθούμε, όπως προείπαμε, σε κάποια ακόμα 

χαρακτηριστικά παραδείγματα δόμησης σπονδυλωτών προγραμμάτων κατάρτισης.  

 

Καταρχήν, παραθέτουμε το εθνικό Ιρλανδικό σπονδυλωτό πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης στην ειδικόητα Graphics & Construction Studies, η ανάπτυξη του οποίου 

χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  Το πρόγραμμα έχει την εξής δομή: 

 Rationale/ Εισαγωγή  

 Αριθμός modules - διαδοχή modules 

 Γενική περιγραφή modules (προσιδιάζουν στις Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες –

ΚΕΛ του Ελληνικού προτύπου των επαγγελματικών περιγραμμάτων ) 

 

Ακολουθεί ανάλυση ανά module (δυνάμει ΚΕΛ). Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Σπόνδυλο 

1: Graphic Communication 

 

Πίνακας 4: Ανάλυση Σπονδύλου Graphic Communication  στο Ιρλανδικό πρόγραμμα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Graphics & Construction Studies 

 

Σπόνδυλος 1: Graphic Communication  

Σκοπός: Ο σπόνδυλος αυτό στοχεύει να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των  

σπουδαστών, ώστε να σχεδιάζουν με ελεύθερο σχέδιο, στένσιλ, με 

κατάλληλα όργανα και με τον υπολογιστή.  Η αυτοπεποίθηση μπορεί 

να ενισχυθεί περαιτέρω διοργανώνοντας, όποτε είναι δυνατόν, 

εκθέσεις με τα έργα των σπουδαστών.   

Η κατάλληλη χρήση του χρώματος και της σκίασης, ώστε να 
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προστίθεται ζωή και βάθος στα έργα, αποτελεί επίσης σημαντική 

διάσταση του προγράμματος. Το περιεχόμενο του προγράμματος θα 

πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να αντιστοιχεί στις γνώσεις και την 

προηγούμενη εμπειρία των σπουδαστών επάνω στο αντικείμενο. Με 

την ολοκλήρωση του σπονδύλου οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι 

εξοικειωμένοι με τη γραφιστική ως μέσο επικοινωνίας  

Προϋποθέσεις 

παρακολούθησης: 

Καμία 

 

Στόχοι:  Να ενθαρρύνει τους σπουδαστές να αξιοποιούν τη γραφιστική ως 

μέσο επικοινωνίας 

 Να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν τη σημασία της στην 

καθημερινή  ζωή 

 Να τους παρέχει ευκαιρίες να αναπτύξουν ένα εύρος δεξιοτήτων 

σχετικά με τη γραφιστική επικοινωνία 

 Να τους εξοικειώσει με διάφορα συστήματα σχεδίασης 

 Να τους παρέχει ευκαιρίες να πειραματιστούν με διάφορα υλικά  

 Να τους εξοικειώσει με τη χρήση της νέας τεχνολογίας στη σχεδίαση 

 Να τους εξοικειώσει με τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας  

Πηγές: Βιβλιογραφία, video, διαδίκτυο 

Κύριες Εργασίες:  Οι σπουδαστές σημειώνουν  σε ένα check list τις βασικές 

προαπαιτούμενες εργασίες που ολοκλήρωσαν  

Ενότητες (Μαθησιακών Αποτελεσμάτων): 

Ενότητα 1:  Ελεύθερο σχέδιο και χρώμα 

Ενότητα 2: Σχήματα και λογότυπα  

Ενότητα 3: Τεχνοτροπίες σχεδιασμού 

Ενότητα 4: Πακετάρισμα  

Ενότητα 5: Σχεδιασμός υπό κλίμακα 

Ενότητα 6: Ψηφιακός σχεδιασμός 

Ενότητα 7: Υγιεινή και Ασφάλεια 
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Ενότητα 1: 

Ελεύθερο 

σχέδιο και 

χρώμα 

(προσδοκώμενα) Μαθησιακά 

Αποτελέσματα:  

 Οδηγίες για τους εκπαιδευτές: 

Με την ολοκλήρωση του σπονδύλου 

οι σπουδαστές θα είναι ικανοί να: 

1. Σχεδιάσουν και  

χρωματίσουν οπτικές  

«ψευδαισθήσεις» 

2. Επιλύσουν απλά γραφιστικά 

puzzles 

3. Δημιουργήσουν απλά puzzles 

4. Σχεδιάσουν  με πενάκι 

5. Αναπτύξουν ένα portfolio με 

ελεύθερο σχέδιο σε ένα 

δοσμένο θέμα 

6. Χρησιμοποιούν stencils, για 

να παράγουν σχεδιαστικές 

λύσεις 

1.  Στην αρχή της ενότητας θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

φύλλα εργασίας που περιέχουν 

puzzles, για να ενθαρρύνουν τους 

σπουδαστές να σχεδιάσουν και να 

ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους 

2. Θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν παραδείγμα 

οπτικών ψευδαισθήσεων, για να 

δείξουμε πώς απλές γραμμές μαζί με 

σκίαση μπορούν να ξεγελάσουν το  

μάτι και πώς αυτό συνδέεται με το 

σχέδιο. Οι σπουδαστές θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να σχεδιάζουν απλά 

αντικείμενα με τη βοήθεια χαρτιού 

μιλιμετρέ. Κάποιοι σπουδαστές 

μπορούν να ξεκινήσουν με την 

αντιγραφή σχεδίων, προκειμένου να 

αποκτήσουν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση 

3. Οι σπουδαστές μπορούν να 

πειραματιστούν με βιβλία ασκήσεων 

ή περιοδικά, προκειμένου να δουν 

πώς η απεικόνιση μπορεί να 

ενισχύσει το σχέδιο. Μπορούν να 

πειραματιστούν με διαφορετικές 

μεθόδους  και να αξιολογήσουν τα 

αποτελέσμάτά τους.  

4. Οι σπουδαστές θα πρέοπει να 

συγκροτήσουν ένα μικρό portfolio 

σχεδίων, για να παρουσιάσουν τις 

καλύτερες εργασίες τους  
Πηγή: Σε ελεύθερη απόδοση από το πρωτότυπο κείμενο του NCCA (National Council  for Curriculum and 

Assessment)  

 

Όπως παρατηρούμε στα ανωτέρω σχηματοποιημένα παραδείγματα, ουσιαστικά πρόκειται για 

ένα «πλαίσιο προγράμματος», καθώς προσδιορίζει, με βάση το πρότυπο προσόν του 

Σχεδιαστή – Γραφίστα (τις επαγγελματικές λειτουργίες και τις γνώσεις- δεξιότητες- 

ικανότητες που περιγράφονται σε αυτό) τις Κύριες και τις Επί μέρους Ενότητες Μαθησιακών 

Αποτελεσμάτων.  Προφανώς, πέραν αυτών, απομένει να αναπτυχθούν και να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα συγκεκριμένες ενότητες μαθημάτων, με συγκεκριμένο περιεχόμενο σπουδών, 

ωρολόγιο πρόγραμμα, ώρες θεωρίας και πρακτικής.μεθοδολογία και εργαλεία αξιολόγησης 

κ.λπ.  
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Τέλος, ένα ακόμα παράδειγμα σπονδυλωτού curriculum αφορά στο διετές πρόγραμμμα 

Dipoloma in applied Film Media του Centre for Continuing Adult Education, University 

College Cork, το οποίο  έχει την εξής διαβάθμιση: είτε καταλήγει στο επίπεδο 7 του 

δεκαβάθμιου NQF της Ιρλανδίας και στην απονομή του Diploma είτε μετά από φοίτηση ενός 

έτους στο επίπεδο 6 και στην απονομή Πιστοποιητικού σπουδών. 

Το  πρόγραμμα αυτό έχει την εξής δομή: 

1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.1. Στόχοι 

1.2. Μαθησιακά Αποτελέσματα 

1.3. Διάρκεια 

1.4. Προϋποθέσεις εισαγωγής 

1.5. Γλωσσικές απαιτήσεις (για ξένους σπουδαστές) 

1.6. Σπόνδυλοι ανά έτος και πιστωτικές μονάδες κάθε σπονδύλου 

  

Ακολουθεί ανάλυση ανά σπόνδυλο. Για την καλύτερη κατανόηση της διάρθρωσης του 

προγράμματος θα παραθέσουμε παραδειγματικά την ανάλυση ενός συγκεκριμένου 

σπονδύλου: 

Πίνακας 5: Ανάλυση σπονδύλου Diploma in Applied Film Media, University College Cork Ireland 

Κωδικός σπονδύλου CS2803 

Τίτλος: Film Project 

Θεματικό πεδίο: Εφαρμοσμένη ενημέρωση  

Συντονιστής σπονδύλου:  

Πιστωτικές μονάδες: 20 

Τμήμα: Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ενηλίκων UCC 

Στόχος του σπονδύλου: Παραγωγή επαγγελματικού project ενσωματώνοντας 

περιεχόμενο πολυμέσων 

Περιεχόμενα σπονδύλου: Τεχνικές επαγγελματικής παραγωγής: 

 Δουλεύοντας με θεματικούς πίνακες 

 Προ- παραγωγή 

 Γραφικά  

 Εξοπλισμός 

 Χωροθέτηση βίντεο 

 Φωτισμός 

 Επεξεργασία βίντεο 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Ολοκληρώνοντας αυτόν τον σπόνδυλο, οι σπουδαστές θα 

πρέπει να είναι ικανοί να: 

 Σχεδιάσουν και προγραμματίσουν ένα ικανοποιητικό 

βίντεο project 

 Να καταγράψουν ηχητικό και οπτικό υλικό σε υψηλό 
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επίπεδο ποιότητας 

 Να επεξεργαστούν τα μέσα σε επαγγελματικό επίπεδο 

 Να προσαρμόσουν το περιεχόμενο για διαφορετικά 

μέσα 

Αριθμός σπουδαστών 10 -25 

Προϋποθέσεις Καμία 

Εκπαιδευτικές περίοδοι Περίοδος 1 – 2 

Εκπαιδευτική μεθοδολογία: 16Χ2 ώρες θεωρητικά μαθήματα, 16Χ3ώρες πρακτική, 300 

ώρες αυτοκατευθυνόμενη μάθηση  

Αξιολόγηση: Σύνολο βαθμών 400. Συνεχιζόμενη Αξιολόγηση 400  βαθμοί 

(περιλαμβάνεται η παραγωγή ενός επαγγελματικού φίλμ 10 -15 

λεπτών με πολυμεσικό υλικό) 

Βάση για επιτυχή 

ολοκλήρωση: 

40% 

Υποχρεωτικά στοιχεία: Συνεχής Αξιολόγηση 

Ποινές για αργοπορημένη 

κατάθεση εργασιών: 

Έως 7 ημέρες -5% μείωση βαθμολογίας, έως 14 ημέρες -10% 

μείωση, 15 και παραπάνω ημέρες, βαθμός 0 

Τελικές ετήσιες εξετάσεις: Δεν προβλέπονται 

Προϋποθέσεις για 

συμπληρωματικές 

εξετάσεις: 

Τα πεδία της συνεχούς αξιολόγησης στα οποία οι σπουδαστές 

αποτυγχάνουν, πρέπει να επαναληφθούν, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του συντονιστή του σπονδύλου 

Πηγή: Σε ελεύθερη απόδοση από το πρωτότυπο κείμενο του UCC 

 Στο παραπάνω παράδειγμα, παρουσιάζεται αρκετά αναλυτικά και κατατοπιστικά η 

συγκρότηση του σπονδύλου, χωρίς βέβαια πάλι να γίνεται λεπτομερειακή αναφορά στο 

syllabus των μαθημάτων που θα περιλαμβάνονται στον σπόνδυλο. Όπως και στα 

προηγούμενα παραδείγματα, η λογική που διέπει τον σχεδιασμό είναι: στο συγκεκριμένο 

θεματικό πεδίο οι σπουδαστές πρέπει να ανταποκριθούν στα μαθησιακά αποτελέσματα που 

περιγράφονται.  Περιγράφονται οι στόχοι, οι τίτλοι των υποενοτήτων /μαθημάτων, οι βασικές 

εκπαιδευτικές μέθοδοι (όχι οι τεχνικές) και η διάρκεια. Ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται 

η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του course εδράζεται σε τρεις άξονες:  

α) ορίζοντας έναν συντονιστή (ουσιαστικά επιστημονικό υπεύθυνο και coach ανά σπόνδυλο)  

β) αναθέτοντας συγκεκριμένες εργασίες υπό τη μορφή έργου και θέτοντας επαγγελματικά 

standards για την υλοποίησή τους   

γ) εφαρμόζοντας σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης συνεχή αξιολόγηση και 

ανατροφοδότηση των σπουδαστών. 

Αντιλαμβάνεται κανείς, σε έναν τέτοιο σχεδιασμό πόσο κεφαλαιώδους σημασίας είναι ο 

ρόλος τόσο του συντονιστή όσο και των εκπαιδευτών. Το καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό στα 



Σελίδα 36 από 96 

 

χέρια εκπαιδευτών που αδυνατούν να οργανώσουν και να συντονίσουν την  πρακτική των 

σπουδαστών ή στα χέρια εκπαιδευτών με αμιγώς ακαδημαϊκό προφίλ, που είναι έξω όμως 

από την «αγορά» των media, μπορεί να οδηγήσει το πρόγραμμα σε εντελώς άλλη κατεύθυνση 

από αυτή για την οποία σχεδιάστηκε. 

Έχοντας συνεπώς αποκρυσταλλώσει σε ικανοποιητικό βαθμό ένα θεωρητικό πλαίσιο για τη 

δόμηση σύγχρονων σπονδυλωτών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και έχοντας κατά νου ανάλογα εθνικά και ευρωπαϊκά παραδείγματα, προχωράμε 

στην επόμενη ενότητα στην αποτύπωση των μεθοδολογικών προδιαγραφών των σχεδίων και 

των αναλυτικών προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης,  με αφετηρία το 

πλαίσιο προδιαγραφών που ορίζονται από τα επαγγελματικά περιγράμματα.      
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Ε. Μεθοδολογικές Αρχές ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Σχεδίων και 

Περιεχομένων Εκπαίδευσης  

Ε.1  Εισαγωγικά  

Αντικείμενο:   Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνεται μια επιχειρησιακά ολοκληρωμένη 

πρόταση  και μεθοδολογική προσέγγιση  ανάπτυξης σχεδίου προγράμματος τεχνικής 

επαγγελματικής κατάρτισης με  αφετηρία το Επαγγελματικό Περίγραμμα και στόχο την 

ανάπτυξη ενός πλαισίου ενιαίων προδιαγραφών.

 

Τεκμηρίωση:   Για την πληρέστερη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας του 

προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου έχει ήδη προηγηθεί στην προηγούμενη ενότητα μια 

ενδεικτική κριτική επισκόπηση της Ευρωπαϊκής εμπειρίας. Κοινό σημείο αναφοράς των 

συστημάτων που συγκρίνονται είναι η μετάβαση στη φιλοσοφία των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και των «μαθησιοκεντρικών» θεωριών (learner- centered) ως μέσο 

εμπλουτισμού και διεύρυνσης της έννοιας του Curriculum (Πρόγραμμα- Πλαίσιο).  

 

Κύριες    Προσεγγίσεις:  Από την παραπάνω επισκόπηση αναδεικνύονται τρεις κύριες 

κατευθύνσεις στην ανάπτυξη των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και των συναφών 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης: η σχολή της «ακραίας» κατάτμηση του 

προσόντος και σπονδυλοποίησης των προγραμμάτων, η ενδιάμεση «ολιστική» προσέγγιση 

και η τάση απόρριψης της ανάπτυξης σπονδυλωτών προγραμμάτων. 

 

Η Ελληνική    εμπειρία:  Από την άλλη πλευρά, η εμπειρία   από την ανάπτυξη και 

πιστοποίηση των επαγγελματικών  περιγραμμάτων στη χώρα μας καταδεικνύει με σαφήνεια 

ότι  με την καίρια συμβολή των κοινωνικών εταίρων διαμορφώθηκε ένα «ολιστικό» σύστημα 

καταγραφής των προσόντων μέσα από την αποτύπωση και ανάλυση των επαγγελματικών 

λειτουργιών και των συναφών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και των 

διαδρομών απόκτησής τους. 

 

Οι Περιορισμοί:  Στη χώρα μας η σχετική εμπειρία, τόσο από την ανάπτυξη προτύπων 

επαγγελματικών προσόντων όσο και από την αναγνώριση, αξιολόγηση και πιστοποίηση 

μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι πρωτόλεια.  Συνεπώς, η απευθείας μετάβαση σε ένα 

σύστημα πιστοποίησης εκροών χωρίς τη μεσολάβηση μιας «γέφυρας» που να συνδέει τα 

προσόντα με τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά επισφαλής.  
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Η Πρόκληση:   Το επόμενο βήμα μετά τα επαγγελματικά περιγράμματα είναι ο σχεδιασμός 

και η επιχειρησιακή διαμόρφωση ενός συστήματος που να διασυνδέει τα πρότυπα 

επαγγελματικών προσόντων (που ουσιαστικά εμπεριέχονται στο επαγγελματικό περίγραμμα) 

με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, στο πλαίσιο ενός προγράμματος 

εκπαίδευσης/κατάρτισης και αυτά με τη σειρά τους να οδηγούν σε ένα σύστημα πιστοποίησης 

προσόντων.  Η  ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης δεν είναι μόνο ζήτημα  

τεχνοκρατικής αντίληψης.  Αυτό που σ’ ένα δεδομένο πλαίσιο οικονομικών και κοινωνικών 

δομών και πολιτισμικής εμπειρίας βρίσκει εφαρμογή, σε ένα άλλο πλαίσιο είναι εντελώς 

ασύμβατο. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε κριτικά την ευρύτερη 

εμπειρία, προκειμένου να προχωρήσουμε σε έναν σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπ’ όψιν την  

τρέχουσα Ελληνική πραγματικότητα, ώστε τα σχεδιαζόμενα προγράμματα τεχνικής 

επαγγελματικής κατάρτισης να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του 

κάθε κλάδου και της χώρας συνολικά και όχι αντίθετα, οι ανάγκες να προσαρμόζονται στα 

θεωρητικά πρότυπα. 
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Ε.2  «Προδιαγραφές Ανάπτυξης Σχεδίων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης» 

Πυρήνας της συγκρότησης των προδιαγραφών για την ανάπτυξη των σχεδίων προγραμμάτων και των αναλυτικών προγραμμάτων

επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί η δέσμευση στις βασικές αρχές που διέπουν την επαγγελματική κατάρτιση, την ανάπτυξη

και την ενίσχυση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού . Στη λογική αυτή, κορμός για την ανάπτυξη των προδιαγραφών

αποτελούν οι έννοιες των ευέλικτων σπονδυλωτών προγραμμάτων, της μετατροπής των επαγγελματικών λειτουργιών σε ενότητες

μαθησιακών αποτελεσμάτων, των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ενότητες αντικειμένων μάθησης, της διδακτικής

μεθοδολογίας σε Οδηγούς Εκπαιδευτών και Εκπαιδευομένων

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία αναμένεται να αναπτύξουν οι ανάδοχοι που θα αναλάβουν το

έργο βασίζονται στα αντίστοιχα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα. Συνεπώς, λογική βάση και αφετηρία για

την ανάπτυξή τους αποτελούν οι Κύριες και Επί μέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες και Επαγγελματικές Εργασίες που

αποτυπώνονται σε αυτά. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε μέσα από συγκεκριμένο παράδειγμα τη διαδικασία μετατροπής

και ανα-δόμησης των παραπάνω συστατικών στοιχείων των περιγραμμάτων σε ολοκληρωμένες και διδακτικά

λειτουργικές Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, με όλα τα δεδομένα που θα περιλαμβάνονται σε αυτές

Μετατροπή Επαγγελματικών Λειτουργιών σε Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

2

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε πώς αναπτύσσεται το περιεχόμενο κάθε σπονδύλου και πώς «μεταφράζεται», τελικά,

σε διδακτικές ενότητες ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης με συγκεκριμένο περιεχόμενο, ωρολόγιο

πρόγραμμα, κατανομή θεωρίας και πρακτικής, κ.λπ. Θα εξετάσουμε, επίσης, ποια θα είναι η προτεινόμενη διάρθρωση

κάθε επί μέρους κεφαλαίου, ώστε να ικανοποιεί τα κριτήρια ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού υλικού ευέλικτου ,

ουσιαστικού σε περιεχόμενο και εύκολα προσπελάσιμου. Στόχος είναι η επαγγελματική κατάρτιση να είναι λειτουργική,

χρήσιμη και να παρέχει απτές και αξιοποιήσιμες γνώσεις και δεξιότητες. Τόσο η δομή όσο και το περιεχόμενο του

προγράμματος κατάρτισης και τα επί μέρους στοιχεία του, οφείλουν να υπηρετούν αυτή την επίτευξη

Ανάπτυξη περιεχομένου Σπονδύλων - Δομή και περιεχόμενο Ενοτήτων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΚΟΡΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

3

Τελευταία και πλέον σημαντική συνιστώσα ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού πλαισίου προδιαγραφών ανάπτυξης

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί η ανάπτυξη «Οδικών χαρτών πλοήγησης» προς εκπαιδευτές και

εκπαιδευόμενους. Οι μ εν πρώτοι θα μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν την εκπαιδευτική τους παρέμβαση με

μεγαλύτερη «ασφάλεια» και μέσα από διάφορες προτεινόμενες «διαδρομές», οι δεύτεροι θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή

ποιο είναι το αντικείμενο της μάθησης, ποιοι οι στόχοι, πώς αξιολογούνται, τι ανατροφοδότηση μπορούν να λάβουν.

Ανάπτυξη Οδηγών σπουδών Εκπαιδευτή και Εκπαιδευόμενου
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Ε.2.1  Σπόνδυλοι Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Τα προς ανάπτυξη προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, στις προδιαγραφές σχεδιασμού των 

οποίων αναφερόμαστε, αφορούν κατά  κύριο λόγο σε στοχευμένα προγράμματα τεχνικής 

επαγγελματικής κατάρτισης σύντομης διάρκειας, από 30 έως και (τα εκτενέστερα) 120 ωρών 

κατάρτισης. 

Για τον λόγο αυτό και στον βαθμό που τα προγράμματα κατάρτισης εδράζονται στα αντίστοιχα 

επαγγελματικά περιγράμματα,  δεχόμαστε την παραδοχή ότι κάθε Κύρια Επαγγελματική Λειτουργία 

(ΚΕΛ) του Επαγγελματικού Περιγράμματος αντιστοιχεί με έναν (1) Σπόνδυλο Κατάρτισης. 

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το παράδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος, το 

πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης με τίτλο «Τεχνίτης Συστημάτων Τροφοδοσίας Πετρελαιοκινητήρων» 

θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους σπονδύλους:  

 

Πίνακας 6. Αντιστοίχιση Κύριων Επαγγελματικών Λειτουργικών και Σπονδύλων  

Κύρια 

Επαγγελματική 

Λειτουργία 

(ΚΕΛ) 

Σπόνδυλος (1) Σπόνδυλος (2) Σπόνδυλος (3) 

 

Σπόνδυλος (4) 

(Προαιρετικός) 

Επιθεώρηση, 

έλεγχος και 

διάγνωση βλαβών 

συστημάτων 

τροφοδοσίας 

πετρελαιοκινητήρων 

Επιθεώρηση, 

έλεγχος και 

διάγνωση βλαβών 

συστημάτων 

τροφοδοσίας 

πετρελαιοκινητήρων 

   

Αφαίρεση, 

Αντικατάσταση και 

Επανατοποθέτηση 

Συστημάτων 

Τροφοδοσίας 

Πετρελαιοκινητήρω

ν 

 Αφαίρεση, 

Αντικατάσταση και 

Επανατοποθέτηση 

Συστημάτων 

Τροφοδοσίας 

Πετρελαιοκινητήρων 

  

Επισκευή και 

συντήρηση 

Συστημάτων 

Τροφοδοσίας 

Πετρελαιοκινητήρω

ν 

  Επισκευή και 

συντήρηση 

Συστημάτων 

Τροφοδοσίας 

Πετρελαιοκινητήρων 

 

    Κανόνες υγιεινής 

και ασφάλειας κατά 

την εκτέλεση των 

εργασιών 
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Όπως προκύπτει και από το παραπάνω σχήμα, εφ’όσον οι ανάδοχοι ανάπτυξης των προγραμμάτων 

κρίνουν ότι συντρέχουν λόγοι ανάπτυξης περισσότερων ή συμπλήρωσης «εγκάρσιων» σπονδύλων 

(θα μπορούσε, για παράδειγμα, ένας σπόνδυλος που αφορά σε θέματα ασφάλειας στη χρήση 

εργαλείων να είναι κοινός σε περισσότερα από ένα προγράμματα), θα μπορούσαν να τον 

προσθέσουν. Ομοίως,  εάν κρίνουν ότι συντρέχουν λόγοι ομαδοποίησης και συγκερασμού δύο 

σπονδύλων σε έναν, μπορούν να προχωρήσουν σε ανάλογη προσαρμογή.  Κατά κανόνα, ωστόσο, 

κάτι το οποίο αποτέλεσε και βασική αρχή ανάπτυξης των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, κάθε 

ΚΕΛ είναι αυτοτελής και αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη «δέσμη» επαγγελματικών εργασιών. 

Συνεπώς,  πιθανή «σύμπτυξη» ΚΕΛ οδηγεί σε αναδιάρθωση και επαναδιατύπωση όλου του 

περιγράμματος, προκαλώντας πιθανότατα μια «υπερσυσσώρευση»  δεδομένων που καθιστά 

δυσκολότερη την ανάλυση στα επί μέρους στοιχεία και κατ’ επέκταση πολύ πιο πολύπλοκη την 

ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης.  

 

Ε.2.2  Προδιαγραφές ανάπτυξης Σπονδυλωτών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

Ως προς τη διάρθρωση της δομής των σπονδύλων, προτείνεται να  περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τις 

ακόλουθες ενότητες. Υπενθυμίζεται ότι για την ανάπτυξη της παρούσας δομής λαμβάνονται υπ’ όψιν 

υποδείγματα από ανάλογα συστήματα και δομές, αλλά κύρια λαμβάνεται ως αφετηρία και σημείο 

αναφοράς το Επαγγελματικό Περίγραμμα των συναφών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. 

 

 Διάρθρωση- Ενότητες Σπονδυλωτών Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης  

 

1  Σκοπός συνολικά του προγράμματος τεχνικής κατάρτισης 

2  Στόχοι (διατυπωμένοι ευρύτερα/χωρίς λεπτομερή ανάλυση) συνολικά του προγράμματος 

τεχνικής κατάρτισης 

3  Τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά/απαιτήσεις του προγράμματος  

4  Προϋποθέσεις παρακολούθησης/εισαγωγής συνολικά του προγράμματος τεχνικής 

κατάρτισης 

5  Διάρκεια σε 

ώρες ανά 

σπόνδυλο και 

συνολικά: 

Θεωρία  Πρακτική  Εργαστήρια  Κατάρτιση σε 

εργασιακό 

χώρο  

Άλλο  
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6  Εκπαιδευτικό περιβάλλον (setting) – Τυχόν δόμηση/διευθέτηση χώρου  κατάρτισης 

συνολικά του προγράμματος τεχνικής κατάρτισης 

7  7.1. Μαθησιακά 

Αποτελέσματα  (ΜΑ) 

ανά σπόνδυλο  

Ομαδοποίηση και κατηγοροποιήση των Μαθησιακών 

Αποτελεσμάτων και τίτλοι αυτών 

 ΜΑ 1 

 ΜΑ 2 

 ΜΑ ν………… 

7.2. Γνώσεις, Δεξιότητες 

και Ικανότητες (Γ-Δ-Ι) 

που αναμένεται να 

αποκτηθούν μετά την 

ολοκλήρωση του 

προγράμματος   

Γενική περιγραφή, με τη μορφή:                      

Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, που αναμένεται να 

κατέχει ο εκπαιδευόμενος με την  επιτυχή ολοκλήρωση 

προγράμματος Κατάρτισης συνολικά 

8  Προφίλ/ Κριτήρια Εκπαιδευτών  

9  Απαιτούμενα υλικά και εξοπλισμός  

10  Βιβλιογραφία και πηγές (Προτάσεις  με άρθρα, δημοσιεύσεις, βιβλία για περαιτέρω μελέτη. 

Αναφορά σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες)  ανά σπόνδυλο κατάρτισης 

 

Ειδικότερα, ως προς τις παραπάνω  προτεινόμενες ενότητες διάρθρωσης του σπονδύλου (ή του 

«προγράμματος», συνολικά), επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 

1 Σκοπός του προγράμματος  Γίνεται η γενική περιγραφή του σκοπού του 

προγράμματος κατάρτισης συνολικά εν είδει δήλωσης του γενικού περιγράμματος ανάπυξης αυτού.  

Ο σκοπός δηλώνεται ως «προγραμματική δέσμευση» και πυρήνας ανάπτυξης και ανάλυσής του στα 

επιμέρους στοιχεία και τα συστατικά του προγράμματος, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις  

αντίστοιχες ενότητες ανάλυσης του σπονδύλου.    

 

2  Στόχοι του προγράμματος  Σε ένα πιο χαμηλό πεδίο ανάλυσης και εξειδίκευσης του 

σκοπού ακολουθεί η διατύπωση των στόχων, συνολικά σε επίπεδο προγράμματος. Στο επίπεδο αυτό 

ο λόγος γίνεται για εκπαιδευτικούς στόχους που αφορούν στην κατάρτιση. Στην πραγματικότητα, η 

πρόκληση στο πεδίο αυτό είναι να συγκεραστεί το αμιγώς εκπαιδευτικό κομμάτι της κατάρτισης με 

το καθαυτό αντικείμενο (subject matter).  Δέον είναι  οι στόχοι να μην είναι αμιγώς και αποκλειστικά 

προσανατολισμένοι στις ανάγκες της εκπλήρωσης συγκεκριμένων επαγγελματικών εργασιών (με 

πεδίο αναφοράς το επαγγελματικό περίγραμμα), ούτε, βέβαια, να περιορίζονται σε έναν «σχολικού 

τύπου» θεωρητικό διδακτισμό.     
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3  Τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος        

Στην ενότητα αυτή, εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο,  γίνεται αναφορά  σε ειδικότερα χαρακτηριστικά ή 

και απαιτήσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος.  Για παράδειγμα, ένας σπόνδυλος μπορεί 

να περιλαμβάνει την εκμάθηση εξειδικευμένων τεχνικών όρων ή η πρακτική να προϋποθέτει τη 

λήψη ειδικότερων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ή να απαιτεί συγκεκριμένες ικανότητες στην 

εκτέλεση κάποιων εργασιών, τα οποία καλό είναι να γίνονται εκ των προτέρων γνωστά. 

 

4  Προϋποθέσεις παρακολούθησης/εισαγωγής στο πρόγραμμα                   

 

Αναφερόμαστε  σε ο,τιδήποτε τυχόν θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την παρακολούθηση 

συνολικά του προγράμματος, όπως: συναφής ή μη τίτλοι εκπαίδευσης/κατάρτισης,  απαιτούμενη 

ελάχιστη εργασιακή πείρα, προηγούμενες εκπαιδεύσεις καταρτίσεις, ηλικία καταρτιζομένων, 

δυνατότητα παρακολούθησης από πολίτες με αναπηρία κ.ά.  

 

5 Διάρκεια σε ώρες ανά σπόνδυλο και συνολικά του προγράμματος 

 

Αναφέρουμε συνολικά πόσες ώρες διαρκεί η κατάρτιση ανά σπόνδυλο και επιμερίζουμε τις ώρες σε: 

θεωρία – πρακτική. Γενικότερα, στην ενότητα αυτή έχουμε τη δυνατότητα να εξειδικεύσουμε, εφ’ 

όσον το επιθυμούμε και είναι λειτουργικά χρήσιμο, τη διάρκεια εκτός του κλασικού σχήματος 

θεωρία – πρακτική, ενώ θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε και επιπλέον υποκατηγορίες, όπως:   κατ’ 

ιδίαν μελέτη εκπαιδευτικού υλικού,  ομαδικές εργασίες,  μελέτες περίπτωσης, ασκήσεις στο 

εργαστήριο, ομαδική επίλυση προβλημάτων κ.ά. κάτι το οποίο, όμως, για λειτουργικούς λόγους δεν 

προτείνεται. Στο τέλος, αθροίζουμε τις ώρες όλων των σπονδύλων για να εξαγάγουμε τις ώρες 

συνολικής διάρκειας του προγράμματος.  

    

6  Εκπαιδευτικό περιβάλλον του προγράμματος  

 

Ένα στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό για την κατάρτιση δεν είναι μόνον ο προσδιορισμός του 

πλαισίου και της δομής στην οποία πραγματοποιείται (Αίθουσες διδασκαλίας ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 

Εργαστηριακοί χώροι, σε συνεργαζόμενη επιχείρηση, διαδικτυακά,  μέσω εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας κ.ά.) αλλά και η δόμηση και η οργάνωση του χώρου καθαυτού.  Στην ενότητα αυτή 

μπορούμε να προσδιορίσουμε τα παραπάνω και να ορίσουμε τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις και 



ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ: Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στα 

δεδομένα της κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης 

επαγγελματικών  προσόντων 

Σελίδα 44 από 96 

 

προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται συνολικά για το πρόγραμμα κατάρτισης. (π.χ. αριθμός 

διαθέσιμων θέσεων εργασίας, εκπαιδευόμενοι ανά θέση εργασίας, επιθυμητή διάταξη του χώρου 

κατά την κατάρτιση, τρόπος και χωροθέτηση ομάδων εργασίας, δυνατότητα ή μη κίνησης στον 

χώρο, επίδειξης δεξιοτήτων κ.ά.) 

 

7  Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα                          Σ.7.1  Στην υποενότητα αυτή 

συνθέτουμε και κατηγοριοποιούμε τα αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα σε περιεκτικές 

Ενότητες (ΜΑ). Στην υποενότητα αυτή αναγράφουμε μόνον του τίτλους  των ΜΑ. Όπως θα δούμε 

και στην αναλυτική περιγραφή διάρθρωσης των ΜΑ, αντιστοιχούν (με πιθανή κατάλληλη 

αναδιάταξη και αναδιατύπωση περιεχομένου) στις ενότητες των Επί Μέρους Επαγγελματικών 

Λειτουργιών (ΕΕΛ)  του Επαγγελματικού Περιγράμματος. 

 

Σ.7.2.   Σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης θα περιγράψουμε με τρόπο συνοπτικό και συγκεντρωτικό τα 

μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να έχει επιτύχει ένας εκπαιδευόμενος με την επιτυχή 

ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης συνολικά. Αυτά θα είναι διατυπωμένα με σαφήνεια, 

χωρίς όμως λεπτομερή ανάλυση. Ενδεικτικά, στην ενότητα αυτή θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: 

  

Ένας εκπαιδευόμενος με την ολοκλήρωση του προγράμματος «Επισκευής και συντήρησης 

συστημάτων πέδησης»:  

Α. Θα  γνωρίζει: 

1. Τα διαφορετικά υλικά των συστημάτων πέδησης 

2. Τη λειτουργία των σύγχρονων συστημάτων και υλικών τριβής 

3. Τη λειτουργία και συνδεσμολογία των επί μέρους εξαρτημάτων 

Β . Θα κατανοεί: 

1. Σε ποιες περιπτώσεις τα συστήματα χρήζουν επισκευής 

2. Τις διαδικασίες και τα βήματα σωστής συντήρησης 

3. Τους βασικούς κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια κατά την εκτέλεση της εργασίας 

Γ. Θα είναι ικανός (επαρκής) να: 

1. Προβαίνει στη σωστή διάγνωση βλαβών 

2. Εφαρμόζει με ασφάλεια τις τεχνικές συντήρησης και επισκευής 

3. Συνθέτει και αποσυνθέτει τα επί μέρους εξαρτήματα 
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  8  Προφίλ /Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτών  

 

Όπως είναι γνωστό και ευρύτατα αποδεκτό,  αποφασιστικός παράγοντας για την επιτυχία ενός 

προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι η επάρκεια των εκπαιδευτών.  Ειδικότερα,  ένας 

εκπαιδευτής που απευθύνεται σε ενηλίκους αναμένεται (Buiskool et al, 2010) να συγκεντρώνει ένα 

αρκετά ευρύ «ρεπερτόριο»/σύνολο ικανοτήτων: 

 Προσωπικές ικανότητες:  να  είναι ο ίδιος ένας ενεργά/διά βίου μανθάνων 

 Διαπροσωπικές ικανότητες: να έχει ικανότητα επικοινωνίας, συντονισμού ομάδας 

 Επαγγελματική ικανότητα (ως εκπαιδευτής ενηλίκων): να προσπαθεί να προάγει την ίδια την 

εκπαίδευση ενηλίκων 

 Εξειδίκευση: να είναι ειδικός (συνδέοντας θεωρητικές γνώσεις και πρακτική εμπειρία) σε ένα 

μαθησιακό/επαγγελματικό πεδίο 

 Διδακτική ικανότητα: να γνωρίζει και εφαρμόζει μεθοδολογίες και τεχνικές που συνάδουν με 

ομάδα ενηλίκων εκπαιδευομένων, προσαρμόζοντας παράλληλα τη μεθοδολογία στις 

εκάστοτε συνθήκες 

 Ικανότητα διαχείρισης της ετερογένειας και ποικιλομορφίας στις ομάδες: οι ομάδες ενηλίκων 

εκπαιδευομένων είναι εξ’ ορισμού πιο «απαιτητικές» και με  συγκεκριμένες προσδοκίες, ενώ 

τα άτομα προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα, με διαφορετικές εμπειρίες, γνωστικό 

κεφάλαιο, εργασιακή πείρα κ.λπ. 

 

Συνεπώς, ο καθορισμός κριτηρίων για το επιθυμητό προφίλ των εκπαιδευτών στα υπό ανάπτυξη 

προγράμματα κατάρτισης είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίος.  Επίσης, χρήσιμο θα είναι να 

καθορίζεται στην περιγραφή του προγράμματος εάν απαιτείται, ενδεχομένως, μια σύντομη 

εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτών  στους στόχους του προγράμματος, στις ενδεδειγμένες 

εκπαιδευτικές τεχνικές καθώς και στο περιεχόμενο και τον τρόπο αξιοποίησης του Οδηγού 

Εκπαιδευτή,  που αναμένεται να αναπτυχθεί ως αναπόσπαστο τμήμα του εκάστοτε προγράμματος.   
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9 Απαιτούμενα υλικά και εξοπλισμός συνολικά του προγράμματος   

  

 

Ένας άλλος παράγοντας που συνήθως υποτιμάμε είναι η πρόβλεψη για υλικά και εξπλισμό που θα 

χρειαστούμε κατά την κατάρτιση. Ας φανταστούμε, για παράδειγμα, να διεξάγονται εξετάσεις σε 

εθνικό επίπεδο και ξαφνικά να διαπιστώσουμε ότι τα δοκίμια των γραπτών των εξεταζομένων δεν 

έχουν τη σωστή διάρθρωση ή δεν είναι αριθμητικά επαρκή ή είναι με διαφορετικές προδιαγραφές 

ανά εξεταστικό κέντρο. Ομοίως και στην κατάρτιση είναι απολύτως χρήσιμο να ορίσουμε τις 

προδιαγραφές των υλικών και του εξοπλισμού που θα χρειαστούμε συνολικά ή και ανά σπόνδυλο, 

ειδικότερα δε κατά την πρακτική, καθώς και να προϋπολογίσουμε τι ακριβώς και πότε θα 

χρειαστούμε, ούτως ώστε το πρόγραμμα  να υλοποιηθεί απρόσκοπτα.  

 

 

 

10  Βιβλιογραφία  και πηγές ανά σπόνδυλο του προγράμματος     

Τέλος, η γενική περιγραφή των προδιαγραφών του προγράμματος κλείνει με την παράθεση των 

βιβλιογραφικών αναφορών και των πηγών που χρησίμευσαν για την ανάπτυξη του προγράμματος. 

Αυτές οι αναφορές θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να πάρουν τη μορφή ενός  Παραρτήματος ( το 

οποίο θα μπορούσε να ενσωματωθεί και στον Οδηγό Εκπαιδευόμενου) που να περιλαμβάνει: 

 Βιβλία, κείμενα και τεχνικά άρθρα για περαιτέρω μελέτη και ενασχόληση 

 Παραπομπές σε ιστοσελίδες 

 Παραπομπές σε ηλεκτρονικά ή έντυπα περιοδικά 

 Τεχνικά εγχειρίδια, κ.ά.  
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Ε.2.3  Προδιαγραφές ανάπτυξης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΜΑ) 

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε ειδικότερα με τη δομή και το περιεχόμενο ανάπτυξης των 

Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΜΑ). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα ΜΑ αποτελούν τη βασική 

λειτουργική ενότητα επάνω στην οποία δομείται το εκπαιδευτικό σχέδιο προγράμματος 

επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό συμβαίνει για δύο κυρίως λόγους:  α) αφ’ ενός μεν, διότι τα ΜΑ 

αποτελούν τον «συνδετικό ιστό» μεταξύ των επαγγελματικών προδιαγραφών (occupational standards) 

και των εκπαιδευτικών προδιαγραφών (educational standards) και β) αφ’ ετέρου δε, διότι 

μετασχηματίζουν τις απαιτούμενες  γνώσεις- δεξιότητες- ικανότητες σε περιεχόμενο εκπαιδευτικών 

ενοτήτων  προγράμματος κατάρτισης.  Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα εδράζονται (κατάλληλα 

αναδιατυπωμένα, ώστε να δηλώνουν τις αναμενόμενες εκροές της μάθησης) στις Επί Μέρους 

Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΕΕΛ) του επαγγελματικού περιγράμματος. 

Ειδικότερα, ως προς τη διάρθρωση των ΜΑ προτείνεται η ακόλουθη διάταξη: 

 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΜΑ)  

Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα της διάρθρωσης του σπονδύλου απαριθμώνται και 

αναγράφονται οι τίτλοι των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΜΑ) που απαρτίζουν κάθε σπόνδυλο:  

Σ.7.1.  Μαθησιακά 

Αποτελέσματα (ΜΑ) ανά 

Σπόνδυλο 
 

Σπόνδυλος 1 Σπόνδυλος 2 Σπόνδυλος 3 

ΜΑ 1.1:……………… ΜΑ 2.1:……………… ΜΑ 3.1: …………… 

ΜΑ 1.2: …………… ΜΑ 2.2: …………… ΜΑ 3.2: …………… 

ΜΑ 1.3: …………… ΜΑ 2.3: …………… ΜΑ 3.3: …………… 

 

Στη συνέχεια, αναλύονται τα παραπάνω ΜΑ σε ώρες θεωρίας και πρακτικής.  Για κάθε ΜΑ 

προσδιορίζεται ο τίτλος και γίνεται μια πρώτη κατανομή των ωρών θεωρίας και πρακτικής.  Σε 

επόμενο επίπεδο, κατά την ανάλυση των ΜΑ, εαν διαφοροποιηθεί η κατανομή των ωρών, 

επανερχόμαστε και διορθώνουμε και αυτόν τον Πίνακα που είναι συγκεντρωτικός, όλων των ΜΑ :  
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 Διάρθρωση Σπονδύλου (ΣΠ) σε  Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΜΑ)  

 

Σπόνδυλος ΣΠ 1 Τίτλος: 

………………………………………………………………………………. 

 Ώρες 

ΜΑ 1. 1  
Τίτλος:………………………………………… 

Θεωρία Πρακτική 

Σύνολο ωρών Σ ΕΜΑ 1: ……… ……… 

ΜΑ 1.2.   
Τίτλος:…………………………………… 

 

Σύνολο ωρών Σ ΕΜΑ 2: ……. 
 

……. 
 

ΜΑ 1.3.   
Τίτλος:…………………………………… 

 

Σύνολο ωρών Σ ΕΜΑ 3: ……. 
 

……. 
 

Σύνολο ωρών Σπονδύλου 1  Σ ΣΠ 1  ……… ……… 

(Αντίστοιχα αναλύονται σε ΜΑ  και οι υπόλοιποι σπόνδυλοι)  

 

Είναι ενδεχόμενο σε ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα κατάρτισης να επιλέξουμε έναν μόνο Σπόνδυλο 

και τις Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων που τον συνθέτουν, προκειμένου να διεξαγάγουμε 

ένα στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης.  Ωστόσο, θα  πρέπει να έχουμε καθορίσει και αναπτύξει εκ 

των προτέρων όλα τα ΜΑ, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να προβαίνουμε σε όλες τις δυνατές 

επιλογές και συνδυασμούς.  Σε κάθε περίπτωση το «όλον» είναι προαπαιτούμενο και προϋπόθεση 

για να προχωρήσουμε στο «επί μέρους». 

 

 Προσδιορισμός Γνώσεων- Δεξιοτήτων- Ικανοτήτων, ανά Μαθησιακό Αποτέλεσμα (ΜΑ) 

 

Το επόμενο βήμα, αφορά στην ανάλυση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων σε Γνώσεις- Δεξιότητες- 

Ικανότητες. Στην ανάλυση αυτή θα έχουμε οδηγό και πάλι και σημείο αναφοράς τη σχετική Ενότητα 

του Επαγγελματικού Περιγράμματος. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι είναι 

δυνατόν στην ανάλυσή μας, εάν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, να διακρίνουμε τις 

υποκατηγορίες  που παρατίθενται ακολούθως.  Με τον τρόπο αυτό οι γνώσεις είναι δυνατόν να 
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ταξινομηθούν σε «γενικές» (ευρύτερες γνωστικές περιοχές)  και «ειδικές» ή εξειδικευμένες. Ομοίως, 

μπορούμε να κατατάξουμε τις δεξιότητες σε «επαγγελματικές», που αναφέρονται άμεσα στη 

συγκεκριμένη ειδικότητα του προγράμματος κατάρτισης και ενδεχομένως σε «διεπαγγελματικές», 

που μπορεί να είναι κοινές ή «μεταφερόμενες» σε ομοειδείς ή συναφείς ειδικότητες. Τέλος και οι 

ικανότητες είναι δυνατόν να διακρίνονται σε «αυστηρά» επαγγελματικές ή και «οριζόντιες», όπως η 

ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.  

Προσδιορισμός Γνώσεων-Δεξιοτήτων- Ικανοτήτων ανά Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΜΑ)   

 

Σπόνδυλος 1 Τίτλος: ………………………………………………………………………………. 

ΜΑ 1.   

Τίτλος:………

………………

………………. 

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 

Γενικές Ειδικές  Επαγγελματικές Διεπαγγελματικές Επαγγελματικές Οριζόντιες 

      

Ακολούθως, σε επίπεδο ΜΑ πάντα, αντιστοιχίζουμε «Δέσμες γνώσεων- δεξιοτήτων- ικανοτήτων» με 

τη διατύπωση συγκεκριμένων Εκπαιδευτικών Στόχων (ΕΣ) και αυτούς με «Τίτλους Εκπαιδευτικών 

Ενοτήτων» (Κεφαλαίων) και την περιγραφή τους, ούτως ώστε για κάθε διατυπωμένο εκπαιδευτικό 

στόχο  να αντιστοιχεί τουλάχιστον ένα Κεφάλαιο, ενώ είναι δυνατόν ένας ή και περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί στόχοι να περιλαμβάνονται σε ένα Κεφάλαιο.  Για παράδειγμα, στο Κεφάλαιο ΚΕ 1 

αντιστοιχούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι ΕΣ 1 και ΕΣ 2, ενώ στο Κεφάλαιο ΚΕ 2 αντιστοιχεί ο 

εκπαιδευτικός στόχος ΕΣ 3.  Οι  Εκπαιδευτικοί Στόχοι (ΕΣ) με κατάλληλη διατύπωση και πιθανή 

αναδιάταξη αντιστοιχούν, εν πολλοίς, στις Επαγγελματικές Εργασίες του Επαγγελματικού 

Περιγράμματος.  
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 Αντιστοίχιση  Εκπαιδευτικών Στόχων (ΕΣ) με «δέσμες» Γ-Δ-Ι, και με Τίτλους 

Κεφαλαίων (ΚΕ) 

 

Σπόνδυλος 1 Τίτλος: ………………………………………………………………………………. 

ΜΑ 1.   

Τίτλος:………

………………

………………. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι (ΕΣ) Αντιστοίχιση με δέσμες Γ-Δ-Ι Τίτλοι Κεφαλαίων (ΚΕ) 

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 

ΕΣ 1 ………………………

………………………

……………………… 

……… ……… …..……  

 

ΚΕ 1 

………………………

……………………... 

ΕΣ 2 ………………………

………………………

……………………… 

……… ……… ……… 

ΕΣ 3 ………………………

……………………… 

……… ……… ……… ΚΕ 2 …………………………… 

 

Στο επόμενο στάδιο αντιστοιχίζουμε τις Εκπαιδευτικές Ενότητες που έχουμε προσδιορίσει 

παραπάνω με συγκεκριμένα «Κεφάλαια» (μαθήματα) και αυτά σε ώρες θεωρίας και πρακτικής.  

 

 Ανάλυση των Κεφαλαίων (ΚΕ)  και αντιστοίχιση με ώρες κατάρτισης  

 

Σπόνδυλος 1 Τίτλος: ………………………………………………………………………………. 

ΜΑ 1.   

Τίτλος:……………

………………………

…. 

Περιέχει τα ακόλουθα Κεφάλαια (ΚΕ) Ώρες Θεωρίας- Πρακτικής  

Θεωρία Πρακτική 

ΚΕ 1 …………………. ……… 

 

……… 

ΚΕ 2 …………………. ……… 

 

……… 

ΚΕ 3 …………………. ……… 

 

……… 

Σύνολο ωρών Κεφαλαίων ΜΑ 1 (ΣΜΑ1 ) Θεωρία Πρακτική 

……… 

 

……… 

 

(Ομοίως και για τις υπόλοιπες ΕΜΑ) 

 

Η ενότητα αυτή είναι δυνατόν να συμπτυχθεί με την αμέσως προηγούμενη, ώστε σε ένα template να 

αποτυπώνονται:  Εκπαιδευτικοί στόχοι / Αντιστοίχιση με Γ-Δ-Ι /Κεφάλαια/Ώρες θεωρίας και 

πρακτικής (βλ. σχετικά και στο Παράρτημα 2)  
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Αξιολόγηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
 

Τέλος, ανά Σπόνδυλο και ΜΑ προσδιορίζουμε τη μεθοδολογία αξιολόγησης των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αντιστοιχούν ανά ΜΑ, σχηματικά ως ακολούθως (βλ. 

αναλυτικότερα στο Παράρτημα του παρόντος)   

 

ΣΠ 1: 

................................................................................................................... .............................................................................................................  

 
Γνώσεις 

Μέθοδος 

Αξιολόγησης 
Δεξιότητες 

Μέθοδος 

Αξιολόγησης 
Ικανότητες 

Μέθοδος 

Αξιολόγησης 

ΜΑ 1.1.   

………………………

………………………

………………………

…….. 

      

      

      

 

 

Ανάλυση Δομής Κεφαλαίων (ΚΕ) 

 

Στο τελευταίο και πιο «χαμηλό» στάδιο της ανάλυσης περιλαμβάνεται η προτεινόμενη δομή των 

Κεφαλαίων  που θα αποτελέσουν και το καθαυτό αντικείμενο της κατάρτισης.  Σε αυτό το επίπεδο 

και λαμβάνοντας υπ’ όψιν και σχετικές κριτικές παρατηρήσεις σχετικά με τις μεθοδολογικές αρχές 

που (πρέπει να) διέπουν τη δόμηση του εκπαιδευτικού υλικού σε αντικείμενα συναφή με την 

κατάρτιση σε τεχνικά επαγγέλματα (Καραλής, 2008) προτείνεται η ακόλουθη δομή: 

 

α/α Δομή Κεφαλαίου  (ΚΕ) Σύντομη Περιγραφή 

 

1 Εισαγωγή/ Γενική 

περιγραφή του 

Εκπαιδευτικού 

Αντικειμένου 

Εισαγωγικές 1-2 παράγραφοι  σχετικά με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού αντικειμένου που πραγματεύεται το κεφάλαιο.  

2 Σκοπός – Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα 

Περιγράφεται τι αναμένεται να γνωρίζουν,  να μπορούν να αναλύουν, να 

κατανοούν, να ανασυνθέτουν και να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι όταν θα 

έχουν ολοκληρώσει το κεφάλαιο.   

3 Έννοιες – κλειδιά/τυχόν 

βασική ορολογία  

Επειδή είναι πολύ σημαντικό για τις τεχνικές ειδικότητες που θα 

αναπτυχθούν σε προγράμμματα να είναι σαφής, απολύτως κατανοητή και 

κοινά αποδεκτή η ορολογία, θεωρείται σκόπιμο να παρατίθεται αρχικά  με 

τη μορφή κεντρικών/βασικών για το αντικείμενο εννοιών- κλειδιών 

4 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού 

Αντικειμένου 

Περιλαμβάνει το καθαυτό περιεχόμενο του κεφαλαίου. Είναι αυτονόητο ότι 

μπορεί να διαρθρώνεται σε επί  μέρους ενότητες και υποενότητες. 

5 Σύντομες ερωτήσεις 

ανατροφοδότησης 

Εμβόλιμα, στις Ενότητες ή και συνολικά στο τέλος του κάθε Κεφαλαίου 

μπορούν να περιλαμβάνονται σύντομες ερωτήσεις 
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/αυτοαξιολόγησης ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης, για τον on going έλεγχο της πορείας 

των καταρτιζομένων.  

6 Ανακεφαλαίωση  Παρατίθεται στο τέλος κάθε Κεφαλαίου  και συνοψίζει το περιεχόμενό του, 

ενώ συνδέεει και με τα επόμενα κεφάλαια 

7 Παράρτημα (στο τέλος 

όλων των Κεφαλαίων):  

α) Απαντήσεις στις 

ερωτήσεις 

β)  Προτάσεις με υλικό για 

περαιτέρω μελέτη 

γ) Μελέτες περίπτωσης  

δ) Πίνακες- διαγράμματα, 

φωτογραφικό υλικό κ.ά. 

 

Με την ολοκλήρση του συνόλου των Κεφαλαίων δύναται να προσαρτάται 

Παράρτημα το οποίο θα περιλαμβάνει: 

α) τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης κάθε 

Κεφαλαίου, ώστε οι καταρτιζόμενοι να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τι 

αποκόμισαν από κάθε κεφάλαιο 

β) προτάσεις, κείμενα, παραπομπές για περαιτέρω εμβάθυνση ή εξειδίκευση 

σε ένα θέμα 

γ) πιθανές μελέτες περίπτωσης, στις οποίες θα γίνεται αναφορά εντός των 

κεφαλαίων και θα μπορούν να παρατίθενται αυτούσιες στο παράρτημα 

δ) ενδεχομένως, πίνακες, διαγράμματα, τεχνικά σχέδια ή ό, τι άλλο δεν 

μπορεί να παρατεθεί ολοκληρωμένα κατά τη ροή ανάπτυξης του κεφαλαίου  
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ΣΤ. Οδηγός Καταρτιζομένων: Οδικός χάρτης πλοήγησης στο πρόγραμμα 

κατάρτισης 

 

 

Όπως δηλώνεται και στον τίτλο, σκοπός της ανάπτυξης του Οδηγού Καταρτιζομένων, ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κάθε προγράμματος κατάρτισης, είναι να βοηθήσει τον 

καταρτιζόμενο να συμμετάσχει πιο ενεργά και συνειδητά στην  υλοποίηση της κατάρτισης. Δεν 

αποτελεί σε καμία περίπτωση επιπλέον «ύλη» που πρέπει να διδαχτεί.  Πρέπει να είναι σύντομος,  

δομημένος με σαφήνεια και απλότητα και να επιτελεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό: να υποβοηθά τον 

καταρτιζόμενο στην ενεργό παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και να λειτουργεί 

αποκλειστικά και μόνο συμπληρωματικά και επικουρικά ως προς το καθαυτό υλικό της κατάρτισης. 

 

  Στη βάση της παραπάνω παραδοχής,  ένας συνοπτικός και χρηστικός Οδηγός Καταρτιζομένου 

αναμένεται να: 

 

1. Παρέχει βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα (αντικείμενο, διάρκεια, σκοπός 

προγράμματος) 

2. Να καθιστά απόλυτα ενήμερους τους καταρτιζομένους για τα προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν με την ολοκλήρωση του προγράμματος 

3. Να δίνει πληροφορίες για τη δομή, τις ενότητες και το ωρολόγιο πρόγραμμα και να 

καθοδηγεί για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του προγράμματος 

 

Αναλυτικότερα, στη δομή του Οδηγού Καταρτιζομένου (και δεδομένου ότι αναφερόμαστε 

πάντοτε σε προγράμματα κατάρτισης σύντομης διάρκειας 30-120 ωρών) αναμένεται να 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

 

     1. Τίτλος και διάρκεια προγράμματος     ΔΔηλώνεται ο τίτλος του προγράμματος και η 

συνολική του διάρκεια σε ώρες   

   

    2. Σκοπός και εκπαιδευτικοί στόχοι         Περιγράφονται με σαφήνεια και 

καθαρότητα ο γενικός σκοπός και οι ειδικότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος. Για να 

δηλώσουμε τα παραπάνω ανατρέχουμε στις σχετικές ενότητες από τη διάρθρωση του προγράμματος 

και κάνουμε τις αναγκαίες προσαρμογές, ώστε να είναι απόλυτα σαφές και κατανοητό από κάθε 
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εκπαιδευόμενο το «τι» και το «γιατί» του προγράμματος κατάρτισης. Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις 

αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων η κατάρτιση σε ένα αντικείμενο πρέπει να «έχει νόημα» για τον 

καταρτιζόμενο, να συνδέεται με τις ανάγκες του, τις εμπειρίες του και να τον καθοδηγεί σε σαφώς 

καθορισμένες νέες μαθησιακές επιτεύξεις.  

 

3.  Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα             Είναι απολύτως αναγκαίο οι 

καταρτιζόμενοι να είναι ενεργά μετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης. Για να συμβεί αυτό, όμως, 

θα πρέπει να είναι ενήμεροι και  για τις απαιτήσεις του προγράμματος.  Είναι σημαντικό να γίνει 

σαφές και κατανοητό τι περιμένει κάποιος (συμπεριλαμβάνοντας και τον ίδιο τον εαυτό του ο 

καταρτιζόμενος) να έχει επιτύχει στο τέλος ενός προγράμματος. 

 

Για να διαπιστώσουμε πόσο σημαντικό είναι το παραπάνω, ας υποθέσουμε  ότι σε επίπεδο 

διοικητικό οι υπάλληλοι ενός οργανισμού καλούνται να εκπαιδευτούν σε ένα  νέο πληροφορικό 

σύστημα. Τι θα ήθελε κανείς να γνωρίζει εκ των προτέρων πριν αφιερώσει  2 ή 4 ή και παραπάνω 

ώρες σε μια απαιτητική διαδικασία εκμάθησης; 

1. Σε τι θα μου χρησιμεύσει το νέο πληροφορικό σύστημα; 

2. Πώς θα διευκολύνει ή θα κάνει πιο λειτουργική τη δουλειά μου; 

3. Τι ακριβώς θα μάθω; (για παράδειγμα, θα αποκτήσω γνώσεις προγραμματισμού; Θα μάθω 

περισσότερο σε βάθος να χειρίζομαι υπολογιστικά φύλλα;) 

4. Τι παραπάνω θα μπορώ να κάνω, όταν ολοκληρώσω το πρόγραμμα; (θα μπορώ να χειρίζομαι 

κάποια δεδομένα; Θα φτιάχνω νέες βάσει δεδομένων; Θα υπολογίζω ευκολότερα κάποια 

στοιχεία;) 

5. Αυτά που θα μάθω μήπως θα μου χρησιμεύσουν και σε άλλους τομείς της δουλειάς ή και σε 

άλλες εργασίες εκτός από αυτές που κάνω τώρα; («μεταφερσιμότητα», γνώσεων, δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων, τυχόν «οριζόντιες» ικανότητες). 

 

Όταν, λοιπόν, περιγράφουμε σε ένα εγχειρίδιο καταρτιζομένων τι περιμένουμε να ξέρουν, να 

καταλαβαίνουν και να κάνουν στο τέλος της κατάρτισης, καλό είναι να είμαστε σαφείς. Για 

παράδειγμα, στο πρόγραμμα κατάρτισης «Τεχνίτης Συστημάτων Τροφοδοσίας 

Πετρελαιοκινητήρων» που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος, μπορούμε να πάρουμε 

στοιχεία από τις προδιαγραφές της ανάπτυξης του σπονδύλου, όπου περιλαμβάνονται τα 

Μαθησιακά Αποτελέσματα και να τα «μεταγράψουμε» κατάλληλα, ώστε να  παρέχουμε τις 

αναγκαίες πληροφορίες : 
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Όταν θα έχετε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης
2
: 

Α.  ΓΝΩΣΕΙΣ  

 Θα έχετε αποκτήσει βασικές γνώσεις θεροδυναμικής 

 Θα  γνωρίζετε για τη δομή και λειτουργία των σύγχρονων πετρελαιοκινητήρων 

 Θα γνωρίζετε τις τεχνικές διάγνωσης βλαβών πετρελαιοκινητήρων 

 (…) 

Β. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

 Θα μπορείτε να αποσυναρμολογείτε και συναρμολογείτε τα τμήματα τροφοδοσίας ενός 

πετρελαιοκινητήρα 

 Θα μπορείτε να κάνετε σωστή συντήρηση 

 Θα μπορείτε να κάνετε διάγνωση βλαβών 

 (…) 

 

Γ. Γ.  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Θα βελτιώσετε τις τεχνικές σας ικανότητες 

 Θα οργανώνετε καλύτερα τη δουλειά σας 

 Θα επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά με τους πελάτες 

 (…) 

 

 

    4. Διάρθρωση του Προγράμματος- Κεφάλαια – Ωρολόγιο Πρόγραμμα              

\ 

Στην ενότητα αυτή του Οδηγού αναφερόμαστε στη διάρθρωση του προγράμματος σε Κεφάλαια. 

Αναφέρουμε τους τίτλους των Κεφαλαίων και το περιεχόμενό τους συνοπτικά.  Επίσης, 

ενσωματώνουμε και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Κατάρτισης, που περιλαμβάνει: 

 Την κατανομή των Κεφαλαίων  

 Τη διάρκεια που θα αφιερωθεί σε κάθε Κεφαλαίου και τις αντίστοιχες ώρες θεωρίας και 

πρακτικής 

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα γνωστά υποδείγματα Αναλυτικού Προγράμματος που 

χρησιμοποιούνται για τα προγράμματα κατάρτισης, θα μπορούσε να έχει την ακόλουθη 

μορφή:  

 

                                                 
2
 Τα παραπάνω αναφέρονται απολύτως ενδεικτικά 
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Πίνακας 7. Παράδειγμα Ωρολογίου Προγράμματος 

 

1
η
 εβδομάδα  

 Ημερομηνία Κεφάλαιο Ενότητα/ Τίτλος Έναρξη Λήξη  Εκπαιδευτής/Αναπλ. Διάρκεια σε ώρες 

1 2/9/2013 ΚΕ 1  1.1  

 

Αρχές λειτουργίας 

ΜΕΚ 

14:00  15:00  ………………. Θεωρία Πρακτική Σύνολο  

1  1 

2 

 

 

 

 

2/9/2013 ΚΕ 2 2.1 Λειτουργία 

υποσυστημάτων 

τροφοδοδίας 

 

15:00 16:00  1 - 1 

2.1 Λειτουργία 

υποσυστημάτων 

τροφοδοδίας 

 

16:00  17:00  1 - 1 

2.2 Διάγνωση βλαβών 17:00 18:00   1 1 

 ΣΥΝΟΛΟ       3 1 4 

 

 

 

5.  Σύστημα Αξιολόγησης Καταρτιζομένων  

 

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης θα προβλέπεται η διενέργεια 

ορισμένων εργασιών.  Είναι αναγκαίο να διευκρινίζεται, τόσο στο σώμα του προγράμματος 

κατάρτισης  όσο και στον Οδηγό Καταρτιζομένου: 

 Ο αριθμός των εργασιών και σε ποια κεφάλαια αντιστοιχούν 

 Το αντικείμενο των εργασιών 

 Ο σκοπός τους: εάν έχουν χαρακτήρα ανατροφοδότησης, εάν είναι εργασίες διαμορφωτικής ή 

τελικής αξιολόγησης, εάν αξιολογούν γνώσεις ή γνώσεις και δεξιότητες- ικανότητες 

 Να καθίσταται σαφές ποια είναι η κλίμακα αξιολόγησης:  για παράδειγμα:  

 Ο: Δεν έγινε η εργασία 

 1:  Μη ικανοποιητική επίδοση 

 2:  Μέτρια επίδοση (pass) 

  3: Πολύ καλή επίδοση 

  4: Άριστη επίδοση 
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Στο τελικό στάδιο συγγραφής κάθε προγράμματος είναι αναγκαίο να αποφασιστεί ποιος θα είναι ο 

αριθμός των εργασιών, εάν οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν τη βάση τουλάχιστον σε κάθε 

εργασία (προτείνεται) ή εάν, προκειμένου να θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα 

πρόγραμμα κατάρτισης, θα πρέπει να συγκεντρώσουν ένα ορισμένο ελάχιστο σύνολο βαθμών. Για 

παράδειγμα, στο πρόγραμμα κατάρτισης του Παραρτήματος  «Τεχνίτης Συστημάτων Τροφοδοσίας 

Πετρελαιοκινητήρων», εάν κάνουμε την παραδοχή ότι αποτελείται από τρεις (3) Ενότητες 

Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΜΑ) και ότι Ενότητα περιλαμβάνει: 

 

ΜΑ 1: (3)  Κεφάλαια ΚΕ    1 εργασία ανά ΚΕ (με βάση το 2)         2 Χ 3 = 6  

ΜΑ 2: (2)  Κεφάλαια ΚΕ   1 εργασία ανά ΚΕ (με βάση το 2)              2 Χ 2 = 4 

ΜΑ 3: (1) Κεφάλαιο ΚΕ   1 εργασία ανά ΚΕ (με βάση το 2)              2 Χ 1= 2 

 

Συνεπώς, επιτυχών στο πρόγραμμα θεωρείται όποιος συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 12. 

Επειδή, όμως, επισημαίνεται και πάλι ότι το πεδίο αναφοράς είναι προγράμματα τεχνικής 

κατάρτισης σύντομης διάρκειας λογικό και αναμενόμενο είναι να πρέπει να επιτύχει κανείς τη βάση 

σε κάθε εργασία. Εξάλλου, δεν νοείται πώς ένας τεχνικός συστημάτων τροφοδοσίας 

πετρελαιοκινητήρων, για παράδειγμα, θα γνωρίζει άριστα τα συστήματα τροφοδοσίας, αλλά δεν θα 

μπορεί να κάνει ορθή διάγνωση βλάβης. 

  

 

6.  Οδηγός Αυτομόρφωσης- Συνεχούς Μάθησης  
 

 

Τέλος, θεωρείται ότι θα είναι χρήσιμο να ενσωματώνονται στον Οδηγό Καταρτιζομένων, 

μεταφέροντας τις σχετικές παραπομπές από τις γενικές προδιαγραφές του προγράμματος ή και από 

τη διάρθρωση ανά Κεφάλαιο, προτάσεις για περαιτέρω μελέτη: βιβλία, άρθρα σε περιοδικά, 

ιστοσελίδες, εφ’ όσον είναι διαθέσιμα ή να παραπέμπουμε στο σχετικό επαγγελματικό περίγραμμα ή 

και σε άλλα συναφής, για όσους ενδιαφέρονται να έχουν μια γενικότερη επισκόπηση της ειδικότητάς 

τους καθώς και των «συγγενών».  
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Ζ. Οδηγός Εκπαιδευτή: Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και υλοποίηση 

 

Αντίστοιχα,  είναι εξαιρετικά βοηθητικό να αναπτυχθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα του κάθε 

προγράμματος κατάρτισης  ένας σύντομος χρηστικός οδηγός που θα απευθύνεται στον εκπαιδευτή.  

Στόχος του Οδηγού είναι να υποβοηθήσει τον εκπαιδευτή στον σχεδιασμό του, παρέχοντάς του τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος αλλά και προτείνοντας 

τρόπους και τεχνικές για την καλύτερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.   

 

Εκκινούμε πάντα από την παραδοχή ότι στις προδιαγραφές για την επιλογή των εκπαιδευτών κάθε 

προγράμματος θα διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να 

παρέχουν κατάρτιση σε ενηλίκους καθώς και την απαιτούμενη εργασιακή ή διδακτική πείρα στο/α 

αντικείμενο/α που καλούνται να καταρτίσουν.  Στο πλαίσιο, επομένως, που περιγράφεται, 

αναμένεται ο Οδηγός Εκπαιδευτή να περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον τις ακόλουθες ενότητες: 

  

1. Εισαγωγή. Τίτλος και διάρκεια Προγράμματος 

 
 

 

Κατ΄αντιστοιχία με τις προδιαγραφές σχεδιασμού των Σπονδύλων και αντλώντας υλικό από τις 

προδιαγραφές ανάπτυξης του σχεδίου προγράμματος κατάρτισης, ( βλ. σχ. και Ενότητα Ε.2.2. 

Προδιαγραφές ανάπτυξης Σπονδυλωτών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) 

το αρχικό τμήμα του Οδηγού Εκπαιδευτή θα περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα 

κατάρτισης: 

 

1.1  Τίτλος και διάρκει προγράμματος κατάρτισης 

1.2  Επαγγελματικό Περίγραμμα στο οποίο αντιστοιχεί 

 

2. Αντικείμενο/Σκοπός/Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

 

Ακολούθως αναφέρουμε: 

1.1  Αντικείμενο Προγράμματος Κατάρτισης 

1.2  Γενικός Σκοπός και Εκπαιδευτικοί Στόχοι:  παραθέτουμε όσα αναφέρονται σχετικά στην 

ενότητα Ε.2.2.  Επομένως, δεν συγγράφουμε εκ νέου τον σκοπό και τους εκπαιδευτικούς στόχους 

αλλά επαναδιατυπώνουμε όσα ήδη έχουμε αναπτύξει, προσαρμόζοντάς τα στον Οδηγό.  
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3. Σπόνδυλοι και Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

 

Παραθέτουμε τους Σπονδύλους από τους οποίους αποτελείται το πρόγραμμα και τα  αναμενόμενα 

Μαθησιακά Αποτελέσματα σε επίπεδο Σπονδύλου.  Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα κατάρτισης 

«Τεχνίτης Συστημάτων Τροφοδοσίας Πετρελαιοκινητήρων», παραθέτουμε ως ακολούθως: 

 

Σπόνδυλος 1: Επιθεώρηση, έλεγχος και διάγνωση βλαβών συστημάτων τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων   

 Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 

……………….. …………………….. ……………………. 

 

Σπόνδυλος 2: Αφαίρεση, αντικατάσταση και επανατοποθέτηση συστημάτων τροφοδοσίας 

πετρελαιοκινητήρων 

 Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 

………………. ……………………. …………………….. 

 

Σπόνδυλος 3 Τίτλος: Επισκευή  και συντήρηση συστημάτων τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων 

 Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 

………………… ……………………… ……………………… 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο εκπαιδευτής να γνωρίζει ποιες είναι οι αναμενόμενες εκροές του 

προγράμματος κατάρτισης, ώστε να προσαρμόσει κατάλληλα τον σχεδιασμό και την εκπαιδευτική 

του παρέμβαση. Βέβαια, για τον σκοπό αυτό και για λόγους τήρησης κοινών προδιαγραφών 

υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, ο Οδηγός Εκπαιδευτή παρέχει επιπλέον δεδομένα και 

οδηγίες για την, κατά το δυνατόν, υλοποίηση της κατάρτισης στο ίδιο «επίπεδο» από όλους τους 

εμπλεκόμενους εκπαιδευτές.  
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    4. Διάρθρωση Εκπαιδευτικού Υλικού  

 
 

Προχωρώντας στο εκπαιδευτικό υλικό καθαυτό, ο Οδηγός θα δίνει σαφείς πληροφορίες για τη  

διάρθρωση  και την ανάπτυξή του σε Κεφάλαια και Ενότητες Κατάρτισης, σε όσο το δυνατόν πιο 

απλή μορφή.  Ενδεικτικά, στο πρόγραμμα κατάρτισης «Τεχνίτης Συστημάτων Τροφοδοσίας 

Πετρελαιοκινητήρων», τα Κεφάλαια και οι Ενότητες διαρθρώνονται ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 8.  Παράδειγμα Οδηγού Εκπαιδευτή 

 

Κεφάλαιο 1: 

Αρχές λειτουργίας ΜΕΚ 

 

Ενότητα Περιγραφή Ώρες Προτεινόμενες δραστηριότητες Ενότητας 

Θεωρία Πρακτική 

Ενότητα 

1.1
3
 

Οι βασικές αρχές 

λειτουργίας των 

πετρελαιοκίνητων 

Μ.Ε.Κ. 

1  Μετά από μια σύντομη αλληλογνωριμία (η 

διάρκεια του προγράμματος είναι ιδιαίτερα 

σύντομη) ζητούμε από κάθε καταρτιζόμενο να 

καταγράψει (βάσει των γνώσεών του και της 

εμπειρίας του) τα βασικά χαρακτηριστικά 

λειτουργίας των ΜΕΚ.  

 
Μετά, σε ομάδες των τεσσάρων – πέντε ατόμων 

ζητούμε να συνδυάσουν τις ατομικές τους 

καταγραφές σε ένα ενιαίο σύνολο (ανά ομάδα).  

 

Τέλος, ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει 

την καταγραφή της ομάδας του και εσείς κάνετε 

τον συνδυασμό, σχολιάζοντας και συμπληρώνοντας 

ό,τι δεν αναφέρθηκε.  

 

Διάρκεια δραστηριότητας:  

Ατομική: 5’ 

Ομαδική: 10’  

Συμπλήρωση- παρουσίαση  αρχών ΜΕΚ: 35’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Οι Ενότητες είναι εντελώς ενδεικτικές, χάριν παραδείγματος  



ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ: Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στα 

δεδομένα της κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης 

επαγγελματικών  προσόντων 

Σελίδα 61 από 96 

 

Κεφάλαιο 2: 

Λειτουργία υποσυστημάτων τροφοδοδίας 

και διάγνωση βλαβών 

 

Ενότητα Περιγραφή Ώρες Προτεινόμενες δραστηριότητες Ενότητας 

Θεωρία  Πρακτική 

Ενότητα 

2.1
4
 

Λειτουργία 

υποσυστημάτων 

τροφοδοδίας 

 

2   

Ενότητα 

2.2 

Διαδικασία διάγνωσης 

βλαβών 

 1 Δραστηριότητα αξιολόγησης.  Δίνεται μελέτη 

περίπτωσης (περιγραφή «συμπτωμάτων» βλάβης 

πετρελαιοκινητήρα). Από του καταρτιζόμενους 

ζητείται σε ομάδες των 4-5 ατόμων να κάνουν 

διάγνωση της πιθανής βλάβης. 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει το «πόρισμά» της στην 

ολομέλεια.  

Γίνεται σύνθεση από τον Εκπαιδευτή και 

παρουσιάζονται οι «ορθές τεχνικές» και η 

διαδικασία διάγνωσης βλαβών. 

 

Διάρκεια δραστηριότητας: 10’ 

Παρουσίαση εκπαιδευτή: 35’ 

 

  

Η ανάπτυξη του πίνακα συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση όλων των Κεφαλαίων και Ενοτήτων, 

συμπληρώνοντας ανάλογες προτεινόμενες δραστηριότητες. 

 

 

 

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τόσο του Οδηγού του Καταρτιζόμενου όσο και του εκπαιδευτή. Για 

τον λόγο αυτό ακολουθεί την ίδια διάρθρωση και στους δύο Οδηγούς.  

1
η
 εβδομάδα 

 Ημερομηνία Κεφάλαιο Ενότητα/ Τίτλος Έναρξη Λήξη  Εκπαιδευτής/Αναπλ. Διάρκεια σε ώρες 

1 2/9/2013 ΚΕ 1  1.1  

 

Αρχές λειτουργίας 

ΜΕΚ 

14:00  15:00  ………………. Θεωρία Πρακτική Σύνολο  

1  1 

2 

 

 

2/9/2013 ΚΕ 2 2.1 Λειτουργία 

υποσυστημάτων 

τροφοδοδίας 

 

15:00 16:00  1 - 1 

                                                 
4
 Οι Ενότητες είναι εντελώς ενδεικτικές, χάριν παραδείγματος  

5. Ωρολόγιο Πρόγραμμα  
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2.1 Λειτουργία 

υποσυστημάτων 

τροφοδοδίας 

 

16:00  17:00  1 - 1 

2.2 Διάγνωση βλαβών 17:00 18:00   1 1 

 ΣΥΝΟΛΟ       3 1 4 

 

 

Όπως και στον Οδηγό Καταρτιζομένου θα πρέπει να αποτυπώνεται το Σύστημα Αξιολόγησης.  Τα 

βασικά του σημεία, όπως ήδη αναφέρθηκαν στον Οδηγό Καταρτιζομένου, είναι τα ακόλουθα: 

 

 Ο αριθμός των εργασιών και σε ποια κεφάλαια αντιστοιχούν 

 Ποιες είναι τυχόν υποχρεωτικές και ποιες προαιρετικές 

 Το αντικείμενο των εργασιών 

 Ο σκοπός τους: εάν έχουν χαρακτήρα ανατροφοδότησης, εάν είναι εργασίες διαμορφωτικής ή 

τελικής αξιολόγησης, εάν αξιολογούν γνώσεις ή γνώσεις και δεξιότητες 

 Να καθίσταται σαφές ποια είναι η κλίμακα αξιολόγησης.   Ενδεικτικά:  

 Ο: Δεν έγινε η εργασία 

 1:  Μη ικανοποιητική επίδοση 

 2:  Μέτρια επίδοση (pass) 

  3: Πολύ καλή επίδοση 

  4: Άριστη επίδοση 

 Να είναι σαφές εάν οι καταρτιζόμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν μια minimum βαθμολογία, 

προκειμένου να θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης.  

Ενδεικτικά, για πρόγραμμα κατάρτισης με 3 Σπονδύλους, εάν κάνουμε την παραδοχή ότι μία 

(1) εργασία ανά σπόνδυλο είναι υποχρεωτική, το σύνολο για να ολοκληρώσει κάποιος 

επιτυχώς το πρόγραμμα θα είναι 3Χ2 = 6 

 

Επιπλέον, στον Οδηγό των Εκπαιδευτών θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες και 

δεδομένα σε ό, τι αφορά την αξιολόγηση των καταρτιζομένων εκτός από τα παραπάνω: 

1. Όσον αφορά στο θεωρητικό σκέλος, θα δίνεται το «περίγραμμα» των σωστών απαντήσεων: 

ποια στοιχεία της θεωρίας θα πρέπει να περιλαμβάνει η σωστή απάντηση 

6. Σύστημα Αξιολόγησης  



ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ: Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στα 

δεδομένα της κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης 

επαγγελματικών  προσόντων 

Σελίδα 63 από 96 

 

2. Όσον αφορά στο σκέλος των πρακτικών εργασιών ή δραστηριοτήτων με αξιολογικό 

περιεχόμενο, θα πρέπει να δίνεται το «περίγραμμα» της ορθής εκτέλεσης δραστηριοτήτων ή 

και της ελάχιστης αποδεκτής «απόδοσης» σε μια δραστηριότητα   

 

Ενδεικτικά:  Σε πόσο χρόνο αναμένεται να εκτελεστεί μια δραστηριότητα, όπως «λύσιμο» και 

επανασυναρμογή ενός συστήματος τροφοδοσίας, προκειμένου να θεωρείται ότι η εργασία αυτή 

εκτελείται επιτυχώς. Προφανώς οι ανάδοχοι ανάπτυξης των προγραμμάτων θα πρέπει να θέσουν 

και άλλα κριτήρια απόδοσης πέραν του χρόνου. Βοηθητικό, στην περίπτωση αυτή, θα είναι να 

ανατρέξουν στο Επαγγελματικό Περίγραμμα, στην Ενότητα των Κριτηρίων Επαγγελματικής 

Ανταπόκρισης  για κάθε Επαγγελματική Εργασία, που, όπως έχουμε αναφέρει αντιστοιχεί στα 

Κεφάλαια Κατάρτισης κάθε προγράμματος.  

 

 

Το τμήμα αυτό του Οδηγού αναφέρεται σε έναν ενιαίο «κατάλογο βασικών μεθοδολογικών 

αρχών» για τους εκπαιδευτές τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης. Καταρχάς, να σημειώσουμε 

ότι το γεγονός πως η κατάρτιση στοχεύει σε καθαρά τεχνικά αντικείμενα μέσα από πολύ 

στοχευμένα προγράμματα, κατά κανόνα σύντομης διάρκειας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να δούμε 

τον ρόλο των εκπαιδευτών εντελώς εργαλειακά.   

 

Ο μετασχηματισμός γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων μέσα από τη μάθηση σε κάθε περίπτωση- 

ακόμα και μέσα από την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων - παραμένει ζητούμενο. Ο Mezirow,  

(Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007) ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους «μέντορες» 

της εκπαίδευσης ενηλίκων ορθά εφιστά την  προσοχή μας στο εξής: δεν είμαστε managers, δεν 

διαχειριζόμαστε το νόημα της ανθρώπινης εμπειρίας και της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας 

σαν να διαχειριζόμαστε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών. Δεν μπορούμε να ποδηγετήσoυμε τους 

εκπαιδευόμενούς μας δογματικά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Μπορούμε, όμως, να 

βοηθήσουμε στο να ανοίξουν δρόμοι και να φωτίσουμε διαφορετικές επιλογές, ενδυναμώνοντάς 

τους, παράλληλα, ώστε να μπορούν να επιλέξουν και να βαδίσουν αυτοδύναμα. Το ερώτημα που 

τίθεται είναι εάν αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο πλαίσιο μιας σύντομης τεχνικής 

επαγγελματικής κατάρτισης.  

 

Η εμπειρία από προγράμματα κατάρτισης σε «δύσκολες», κατά τεκμήριο, ομάδες, όπως στη 

συνδικαλιστική κατάρτιση  (Γούλας, Παπαγεωργίου, 2009) έχει δείξει ότι καμίας μορφής 

7. Βασικές αρχές για τον εκπαιδευτή τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης  
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κατάρτιση δεν είναι αποτελεσματική χωρίς την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων.  

Όπως αναφέρουν οι ίδοι οι καταρτιζόμενοι που συμμετείχαν σε προγράμματα συνδικαλιστικής 

επιμόρφωσης «Κάναμε ομάδες και δουλεύαμε μαζί, δεν ήταν μια απλή εισήγηση και τίποτα άλλο. 

Είχε διάφορες μεθόδους που δεν τυποποιούσαν τη διαδικασία και δε σε κούραζαν» (Γούλας, όπ. π.) 

Από τη συμμετοχικότητα μέχρι τη χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών, την ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης των καταρτιζομένων, τη διαχείριση της ομάδας και της ετερογένειας στην 

ομάδα, την επίλυση συγκρούσεων, την οικοδόμηση της γνώσης επάνω στις προϋπάρχουσες 

εμπειρίες των καταρτιζομένων και με τελικό στόχο την αλλαγή, τη βελτίωση και τον 

μετασχηματισμό προς νέα γνωστικά σχήματα και ικανότητες, ο δρόμος που έχουν να διανύσουν 

οι εκπαιδευτές προϋποθέτει γνώση, εμπειρία και πληθώρα ικανοτήτων - μαζί, βέβαια, με την σε 

βάθος γνωστική και βιωματική προσπέλαση του εκάστοτε αντικειμένου κατάρτισης. 

 

Θεωρούμε ότι ένα σημαντικό υπόδειγμα υλοποίησης προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών σε 

ευρεία κλίμακα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Υπουργείου Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας, που υλοποιήθηκε το 2006-2007.  Σε αυτό το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών αναδεικνύονται τα σημεία - κλειδιά για τον ρόλο και τα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών ενηλίκων,  με επιπλέον ενόητες ειδικά προσαρμοσμένες για 

τους εκπαιδευτές πρακτικής.   

 

 Στο παραπάνω πρόγραμμα, οι θεματικές ενότητες εκπαίδευσης των εκπαιδευτών πρακτικής 

άσκησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

 

1. Κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της επαγγελματικής κατάρτισης, ευρωπαϊκή 

πολιτική και θεσμικό πλαίσιο 

- Τα είδη της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων: έννοιες και ορισμοί 

- Ανθρώπινο δυναμικό και ρόλος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

2. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μάθηση ενηλίκων 

3. Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και προϋποθέσεις αποτελεσματικής 

μάθησης 

- Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων 

- Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης 

4. Η εναρκτήρια συνάντηση 

5. Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων 

- Οι εκπαιδευτικοί στόχοι 
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- Περιγραφή των διδακτικών στόχων 

- Σχέδιο διδακτικής ενότητας 

6. Εκπαιδευτικές τεχνικές 

7. Εκπαιδευτικά μέσα 

8. Η πρακτική άσκηση 

- Σκοπός και σημασία της πρακτικής άσκησης 

- Οι ενέργειες του εκπαιδευτή κατά το σχεδιασμό και την έναρξη της πρακτικής 

άσκησης 

- Πρακτικά βήματα εφαρμογής και παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης μέσα 

σε χώρους εργασίας 

- Άλλες μορφές πρακτικής άσκησης 

- Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης 

9. Σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία 

- Οι σχέσεις αγοράς εργασίας και επαγγελματικής κατάρτισης 

- Ο ρόλος του εκπαιδευτή στη σύνδεση κατάρτισης με την αγορά εργασίας 

10. Επικοινωνία και δυναμική της ομάδας 

- Εμπόδια επικοινωνίας και αποτελεσματική μάθηση 

- Η μη λεκτική επικοινωνία 

- Δυναμική της ομάδας 

11. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

12. Ο ρόλος του «νέου» εκπαιδευτή ενηλίκων 

- Από τις αλλαγές στην εκπαίδευση ενηλίκων στις αλλαγές του ρόλου του 

εκπαιδευτή ενηλίκων 

- Αναζητώντας το παράδειγμα του νέου εκπαιδευτή 

 

Θεωρούμε ότι από τις προαναφερθείσες ενότητες, τουλάχιστον οι ακόλουθες: 

 Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και προϋποθέσεις αποτελεσματικής 

Μάθησης 

 Εκπαιδευτικές τεχνικές 

 Εκπαιδευτικά μέσα 

 Η πρακτική άσκηση, 

θα  μπορούσαν να προταθούν ως «υλικό αναφοράς» για τους εκπαιδευτές .  Επιπλέον, ως υλικό 

αναφοράς για την προετοιμασία τους ως εκπαιδευτών στο πλαίσιο των προγραμμάτων τεχνικής 
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επαγγελματικής κατάρτισης που θα αναπτυχθούν ή και απλώς για ένα «φρεσκάρισμα» των γνώσεών 

τους για την εκπαίδευση ενηλίκων, θα μπορούσε να προταθεί εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί: 

αα) στο πλαίσιο προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών που έχουν υλοποιηθεί από δημόσιους 

φορείς 

ββ) εκπαιδευτικό υλικό από καταρτίσεις που έχουν αναπτύξει οι κοινωνικοί εταίροι 

γγ) πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Ειδικότερα, θα μπορούσαν να προταθούν τα παρακάτω ως πηγές και υλικό αναφοράς:  

 

 ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. 
1. Παπαγεωργίου Ήρα (2011). Κεφάλαιο Ζ: «Το πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης στην Ελλάδα». Στο 

Εκπαιδευτικό Υλικό Εκπαίδευσης Εργαζομένων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

2. Φωτόπουλος Ν. και Γούλας Χ. (2010). «Η πιστοποίηση και αναγνώριση προσόντων στο επίκεντρο 

της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής». Στο Καραλής Θ. (Επιμ.) Δια Βίου Μάθηση και 

Πιστοποίηση. 

3. Καραλής Θ. (2010). «Πολιτικές διά βίου μάθησης και διαδικασίες πιστοποίησης». Στο Δια Βίου 

Μάθηση και Πιστοποίηση. 

4. Παπαγεωργίου Ήρα (2011). Κεφάλαιο 1: «Περιεχόμενο και προβληματική της δια βίου 

εκπαίδευσης». Στο Εκπαιδευτικό Υλικό Εκπαίδευσης Εργαζομένων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

5. Τσιμπουκλή Άννα (2012). «Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

( Από το Εκπαιδευτικό Υλικό για το Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών)  

 

1. Α. Κόκκος, Κεφάλαιο 3 («Χαρακτηριστικά Ενηλίκων Εκπαιδευομένων και προϋποθέσεις 

αποτελεσματικής μάθησης») 

2. Γ. Βαλάκας, Κεφάλαιο 6 («Εκπαιδευτικά μέσα και εκπαιδευτικός χώρος») 

3. Ε. Γιαννακοπούλου, Κεφάλαιο 7 («Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας») 

4. Α. Κόκκος, Κεφάλαιο 5 («Εκπαιδευτικές Τεχνικές») 

5. Μ. Πολέμη- Τοδούλου, Κεφάλαιο 10 («Αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας στην 

εκπαίδευση ενηλίκων») 

6. Γ. Μαυρογιώργος, Κεφάλαιο 11 («Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου») 

7. Παράρτημα Κεφαλαίου 5 «Εκπαιδευτικές Τεχνικές για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες» 

8. Γ. Κουτσονίκος, Παράρτημα Α Κεφαλαίου 5, ενότητα 9: «Εκπαιδευτικές Τεχνικές στο 

Θεωρητικό Πεδίο ‘Πληροφορική’» 

 

 

 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Κουλαουζίδης Γ. (2011). «Εκπαιδευτικό Υλικό», Τεύχος Α’, Θεωρητικό Μέρος. (Από το 

εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ). 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

«Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση» (έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο) 

 

Ε.Α.Π. 

1. Θ. Καραλής, ενότητα 2.2.4 «Η αξιολόγηση της διδακτικής ενότητας από τον εκπαιδευτή», 

Θ.Ε. ΕΚΕ51, Τόμος Δ΄. 

2. Δ. Βεργίδης, κεφάλαιο «Κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων», 

Θ.Ε. ΕΚΕ51, Τόμος Α’. 

3. Α. Κόκκος, κεφάλαιο «Θεωρητικές προσεγγίσεις», Θ.Ε. ΕΚΕ 50, Τόμος Α’. 

4. Α. Κόκκος, «Η Χρήση της Τέχνης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» (υλικό επιμόρφωσης των 

καθηγητών- συμβούλων) 

 

Κ.ΑΝ.Ε.Π./Γ.Σ.Ε.Ε. 

1. Κεφάλαιο 5 («Η εκπαιδευτική ομάδα στην εκπαίδευση ενηλίκων») από τον Οδηγό Μελέτης 

στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών- συμβούλων. 

2. Παράρτημα των Κ. Μάγου- Γ.Σιμόπουλου: «Εκπαίδευση ενηλίκων και διαπολιτισμική 

ικανότητα», από τον Οδηγό Μελέτης στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών- συμβούλων. 

 

Ι.ΜΕ./Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 

Π. Λιντζέρης «Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Πιστοποίηση Προσόντων», ενότητες 2.2-2.7 και 

κεφάλαια 4 και 5. 
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Περαιτέρω Προτάσεις και Συστάσεις 

Η ανάπτυξη ενιαίων προδιαγραφών εκπαιδευτικών σχεδίων προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής 

κατάρτισης αποτελεί μια πρόκληση καθεαυτή.  Οι ανάδοχοι «συγγραφείς» των προγραμμάτων 

καλούνται, με αφετηρία τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα και με «οδηγό» τις φόρμες 

συμπλήρωσης των προδιαγραφών των προγραμμάτων, να αναπτύξουν περιεκτικά και ολοκληρωμένα 

προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης.  

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, οι ανάδοχοι πρέπει να αναπτύξουν, βάσει ενιαίων 

κοινών προδιαγραφών, τα προγράμματα χρησιμοποιώντας ως «δομική μονάδα» τα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα και να συνθέσουν και «μεταφράσουν» το σύνολο των απαιτούμενων Γνώσεων, 

Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων του εκάστοτε Επαγγελματικού Περιγράμματος σε ολοκληρωμένες 

«δέσμες» Γ-Δ-Ι, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους Εκπαιδευτικούς Στόχους,  οι οποίοι θα 

αντιστοιχούν με τη σειρά τους σε συγκεκριμένα Κεφάλαια Κατάρτισης, όπως αυτά θα αναλύονται σε 

Ενότητες  και Υποενότητες του Εκπαιδευτικού Υλικού. Στα παραπάνω, ως ολοκλήρωση και 

απαραίτητο συμπλήρωμα των προδιαγραφών ανάπτυξης των προγραμμάτων, θα προσαρτώνται και 

οι αντίστοιχοι Οδηγοί Καταρτιζομένων και Εκπαιδευτών, ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία προσέγγιση 

στο εκπαιδευτικό υλικό  και στη μαθησιακή διαδικασία. 

 

Τα παραπάνω ήδη πολύ σημαντικά δέον είναι να αντιμετωπιστούν περαιτέρω υπό το φως της 

πρόσφατης νομοθεσίας  (ν.4186/2013), με την οποία επιχειρείται να ρυθμιστεί ολιστικά και 

συγκεντρωτικά  – εκτός των άλλων-   και το πεδίο της πιστοποίησης των προσόντων, ειδικότερα δε 

σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τις εκροές τους.  Ειδικότερα, στο 

Κεφ. Ε’ «Τίτλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Επαγγελματικά Δικαιώματα», άρ. 

25, αναφέρεται ότι: «Οι απόφοιτοι των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 17, εκτός του 

Κολλεγίου
5
, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και είναι δυνατόν, εφόσον το 

επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις ανά ειδικότητα
6
, να συμμετάσχουν σε 

                                                 
5
 Δηλ. των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης- ΣΕΚ, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης- ΙΕΚ και 

των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης- ΚΕΔΙΒΙΜ, που παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική 

εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και διά βίου συμβουλευτική 

 
6
 Οι υπογραμμίσεις και επισημάνσεις είναι του γράφοντος 
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εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διεξάγονται ετήσια, το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους από τον Εθνικό 

Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)»  

 

Ειδικότερα δε, όσον αφορά στη δυνατότητα χορήγησης Πτυχίου Ειδικότητας αναφέρεται στο 

ανωτέρω άρθρο: «Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά μόνας ή και σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά 

Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις, αποτελεί το φορέα που εφαρμόζει τις διαδικασίες 

πιστοποίησης προσόντων για τη χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας.  Κατά περίπτωση, στην οργάνωση 

και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης, συμμετέχουν και Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες 

άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση. Οι επιτυχόντες 

στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο πτυχίο ειδικότητας αποκτούν και την 

αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για το 

συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων.» 

 

Τα παραπάνω, ως βασικές αρχές και κατευθύνσεις πολιτικής, πρέπει να εξειδικευτούν περαιτέρω και 

αναλυτικότερα μέσα από Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, ενώ είναι αναγκαίο να προηγηθούν - όπου 

απαιτείται σύμφωνα με το νόμο -  προγραμματικές συμφωνίες με τα Επιμελητήρια και τις τυχόν 

κατά περίπτωση εμπλεκόμενες Επιστημονικές Ενώσεις.  Ωστόσο, αποκτά εξαιρετική σημασία το 

γεγονός ότι για πρώτη φορά θεσμοθετείται η δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης 

προσόντων των αποφοίτων της μη τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης Πτυχίου 

Ειδικότητας, χωρίς, όμως, να καθορίζεται επακριβώς το επίπεδο του πτυχίου για τους αποφοίτους 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.  

 

Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο διερεύνησης είναι ότι η ανωτέρω δυνατότητα πιστοποίησης 

προσόντων τελεί υπό την αίρεση οι απόφοιτοι «να πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις ανά 

ειδικότητα»,  ενώ δεν είναι ξεκάθαρο και υπό ποιες προϋποθέσεις απονέμεται στους αποφοίτους των 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.  

Ενδεικτικά, όσον αφορά στα προγράμματα εξ’ αποστάσεως κατάρτισης, στο άρ. 18 παρ. 7 

αναφέρεται ότι «Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης είναι δυνατόν να 

παρέχουν προγράμματα σπουδών εξ΄αποστάσεως κατάρτισης (…) Τα προγράμματα εξ’ αποστάσεως 

κατάρτισης, εφόσον πληρούν το σύνολο μιας ειδικότητας, στους αποφοίτους τους απονέμεται Βεβαίωση 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και τους παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες Πιστοποίησης 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» 
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Συνεπώς, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν περαιτέρω και να αξιολογηθούν οι δυνατότητες, οι 

ευκαιρίες αλλά και οι περιορισμοί και τα όρια που συνεπάγονται οι παραπάνω νέες ρυθμίσεις και 

επηρεάζουν ή και καθορίζουν ειδικότερα το σύστημα της  μη τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης, 

υπό το φως της δυνατότητας η κατάρτιση να οδηγεί, υπό προϋποθέσεις, στην αναγνώριση και 

πιστοποίηση του εκάστοτε επαγγελματικού προσόντος.       

. 
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Παράρτημα 1 

Παράδειγμα μετατροπής τμήματος Επαγγελματικού Περιγράμματος σε σπόνδυλο 

και Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Προγράμματος Κατάρτισης
7
.  

 

Επαγγελματικό Περίγραμμα Αναφοράς:   

«Τεχνίτης Συστημάτων Τροφοδοσίας Πετρελαιοκινητήρων»  

Το αντικείμενο της κατάρτισης προδιαγράφεται για 30 ώρες κατάρτισης. Το πρόγραμμα κατάρτισης 

θα αποτελείται από τρεις (3) σπονδύλους κατάρτισης.  

 

 

 

Α.  Διάρθρωση Προγράμματος σε Σπονδύλους Κατάρτισης (ΣΠ) 

 

Τίτλος Προγράμματος:  

«Συστήματα Τροφοδοσίας 

Πετρελαιοκινητήρων»  

 

ΣΠ 1: Επιθεώρηση, έλεγχος και διάγνωση βλαβών 

συστημάτων τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων   

ΣΠ 2: Αφαίρεση, αντικατάσταση και επανατοποθέτηση 

συστημάτων τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων  

ΣΠ 3: Επισκευή  και συντήρηση συστημάτων 

τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων 

 

 

 

 

Γ.  Ανάλυση - περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΜΑ) ανά Σπόνδυλο 

κατάρτισης 

ΣΠ 1.   
Επιθεώρηση, έλεγχος και διάγνωση βλαβών 

συστημάτων τροφοδοσίας 

πετρελαιοκινητήρων   

Ώρες 

Ανάλυση σε ΜΑ  Θεωρία Πρακτική 

ΜΑ.1: Καταγραφή και αξιολόγηση 

δυσλειτουργιών του συστήματος 

τροφοδοσίας 

 

3 

 

1 

 

                                                 
7
 Το επισυναπτόμενο παράδειγμα είναι απολύτως συνοπτικό και ενδεικτικό και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 

λεπτομερή ή και ακριβή ανάπτυξη συναφούς προγράμματος κατάρτισης. Σε καμία επίσης περίπτωση δεν αποδίδει με 

ακρίβεια και λεπτομέρεια τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες μόνον οι ειδικοί του επαγγέλματος είναι 

δυνατόν να κατέχουν σε βάθος.  
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ΜΑ.2: Επιλογή κατάλληλων τεχνικών 

διάγνωσης  

 

 

2 
 

1 

ΜΑ. 3: Χρήση κατάλληλων συσκευών 

ελέγχου και διάγνωσης βλαβών  
2 1 

Σύνολο ωρών Σπονδύλου 1   Σ ΣΠ1 : 7 3 

Σύνολο ωρών Προγράμματος
8
   Σ ΣΠ 

(ΣΠ 1+ΣΠ 2+ΣΠν)
9
:  

20 10 

 

 

 

 

Δ. Προσδιορισμός Γνώσεων- Δεξιοτήτων- Ικανοτήτων, ανά Μαθησιακό Αποτέλεσμα (ΜΑ) 

 

ΜΑ 1.   

Καταγραφή 

και 

αξιολόγηση 

δυσλειτουργι

ών του 

συστήματος 

τροφοδοσίας 

Γνώσεις
10

 Δεξιότητες Ικανότητες 

    

Αρχές Μ.Ε.Κ.  Ενημερώνεται σωστά από τον 

πελάτη  

  

Ακρίβεια αντίληψης 

Συστήματα Τροφοδοσίας. 

Τεχνολογία ελέγχου και 

διαγνώσεων 

Καθοδηγεί με κατάλληλες 

ερωτήσεις  

Ικανότητα σύνθεσης 

Τεχνική  ορολογία στα 

Αγγλικά 

Κάνει δοκιμή της δυσλειτουργίας Τεχνική Ικανότητα 

Αντοχή και τεχνολογία υλικών  Καταγράφει τη δυσλειτουργία και 

κάνει αρχική εκτίμηση κόστους και 

χρόνου επισκευής 

 

Ορθή καταγραφή και εκτίμηση 

δεδομένων 

Οργανωτική ικανότητα  

 

                                                 
8
 Αθροίζουμε τις ώρες όλων των σπονδύλων 

9
 Για να βγάλουμε το σύνολο, προφανώς θα πρέπει να υπολογίσουμε τις ώρες και των άλλων δύο Σπονδύλων με τις ΕΜΑ 

τους.  
10

 Πολλές από τις απαιτούμενες γνώσεις είναι κοινές και σε άλλες ΕΜΑ, συνεπώς δεν θα επαναλαμβάνονται σε κάθε 

ΕΜΑ και στην τελική κατανομή θα αποφασίσουμε πού θα τις κατατάξουμε.  
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Ε. Αντιστοίχιση  Γ-Δ-Ι και Μαθησιακών Αποτελεσμάτων με Εκπαίδευτικούς Στόχους (ΕΣ) και Κεφάλαια εκπαιδευτικού περιεχομένου 

(ΚΕ) 

 

ΜΑ 1.   

Καταγραφή 

και αξιολόγηση 

δυσλειτουργιώ

ν του 

συστήματος 

τροφοδοσίας 

Εκπαιδευτικοί στόχοι (ΕΣ) Αντιστοίχιση με δέσμες Γ-Δ-Ι Τίτλοι Κεφαλαίων (ΚΕ) 

και σύντομη περιγραφή 

περιεχομένου 

Ώρες 

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες Θεωρία Πρακτική 

ΕΣ 1: Να γνωρίζει τις 

βασικές αρχές ΜΕΚ 

και τις αρχές 

λειτουργίας του 

πετρελαιοκινητήρα  

Αρχές Μ.Ε.Κ.:   

Βασικές αρχές 

θερμοδυναμικής 

Βασικές αρχές λειτουργία 

κινητήρα 

Περιγραφή μερών κινητήρα 

και μηχανισμών τους 

Τρόποι αφαίρεσης και 

επανατοποθέτησης 

εξαρτημάτων 

 

Ενημερώνεται σωστά από 

τον πελάτη και τον 

καθοδηγεί με κατάλληλες 

ερωτήσεις. 

Κάνει δοκιμή της 

δυσλειτουργίας 

Ακρίβεια αντίληψης 

 

Οργανωτική ικανότητα 

 

 

ΚΕ 1 

 

 Αρχές 

λειτουργίας 

ΜΕΚ 

 

 

 

 

1  

ΕΣ 2: Να  γνωρίζει και να 

κατανοεί τη λειτουργία 

των επί μέρους 

υποσυστημάτων, ώστε 

να είναι σε θέση να 

κάνει ακριβή 

διάγνωση 

Συστήματα τροφοδοσίας: 

Κατάταξη και λειτουργία 

συστημάτων τροφοδοσίας 

Συστήματα εισαγωγής, 

μέτρησης και υπερπλήρωσης  

Συστήματα, μέτρησης, 

παρασκευής και έγχυσης 

καυσίμων 

Λειτουργία μερών και 

συστημάτων τροφοδοσίας- 

Αφαίρεση και 

επανατοποθέτηση 

 

Καταγράφει τη 

δυσλειτουργία και κάνει 

αρχική εκτίμηση κόστους 

και χρόνου επισκευής 

Ικανότητα σύνθεσης 

Τεχνική Ικανότητα 
ΚΕ 2  

 
 Λειτουργία 

υποσυστημάτω

ν τροφοδοδίας 

 Διάγνωση 

βλαβών 

2 1 
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ΣΤ. Μεθοδολογία Αξιολόγησης των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

ΣΠ 1: Επιθεώρηση, έλεγχος και διάγνωση βλαβών συστημάτων τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων  ................................................... 

 Γνώσεις Μέθοδος Αξιολόγησης Δεξιότητες Μέθοδος Αξιολόγησης Ικανότητες Μέθοδος Αξιολόγησης 

ΜΑ 1.  

Καταγραφή και αξιολόγηση 

δυσλειτουργιών του 

συστήματος τροφοδοσίας 

Αρχές Μ.Ε.Κ. Σύντομο τεστ πολλαπλών 

απαντήσεων 

 Ενημερώνεται σωστά 

από τον πελάτη  

  

Προσομοίωση Ακρίβεια αντίληψης Συνέντευξη 

Συστήματα Τροφοδοσίας. 

Τεχνολογία ελέγχου και 

διαγνώσεων 

Σύντομο τεστ πολλαπλών 

απαντήσεων 

Καθοδηγεί με 

κατάλληλες ερωτήσεις  

Προσομοίωση Ικανότητα σύνθεσης Συνέντευξη 

Τεχνική  ορολογία στα 

Αγγλικά 

Σύντομο τεστ πολλαπλών 

απαντήσεων 

Κάνει δοκιμή της 

δυσλειτουργίας 

Προσομοίωση Τεχνική Ικανότητα Μελέτη Περίπτωσης 

Αντοχή και τεχνολογία 

υλικών  

Σύντομο τεστ πολλαπλών 

απαντήσεων 

Καταγράφει τη 

δυσλειτουργία και κάνει 

αρχική εκτίμηση 

κόστους και χρόνου 

επισκευής 

 

Ορθή καταγραφή και 

εκτίμηση δεδομένων 

Εργαστηριακή δοκιμή Οργανωτική ικανότητα  Μελέτη Περίπτωσης 

 

 



Σελίδα 78 από 96 

 

 

Παράρτημα 2.  ΕΝΤΥΠΟ - Φόρμα Ανάπτυξης Προγράμματος Τεχνικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης  

(καλύπτει τα παραδοτέα 1, 2 και 3 των συγγραφέων – επιστημονικών συνεργατών 

ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικού) 

 

Τίτλος Προγράμματος: 

………………………………………………………………………………… 

Διάρκεια (ώρες): ………………………… 

Επαγγελματικό Περίγραμμα στο οποίο αντιστοιχεί/με το οποίο συνδέεται: 

……………………………………………………………………………………………………….........

..................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Α.  Διάρθρωση Προγράμματος σε Σπονδύλους Κατάρτισης (ΣΠ)
11

 

 

 

 

Τίτλος Προγράμματος:  

«…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………»  

 

ΣΠ 1: ………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………. …………………………….  

ΣΠ 2: ………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

ΣΠ ν: ………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 
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 Στο επίπεδο της εργασίας ή του επαγγέλματος η επικρατούσα τυπολογία ανάλυσης αναφέρεται στα πιστοποιημένα 

επαγγελματικά περιγράματα. Κάθε επαγγελματικό περίγραμμα αναλύεται σε Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες 

(ΚΕΛ), Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΕΕΛ) και Επαγγελματικές Εργασίες (ΕΕ). Στη συνέχεια οι 

Επαγγελματικές Εργασίες αναλύονται σε Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους. 

Στο επίπεδο της εκπαίδευσης και της τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης η τυπολογία ανάλυσης (προκειμένου περί 

σπονδυλωτών προγραμμάτων κατάρτισης) είναι: Σπόνδυλοι κατάρτισης (ή αλλιώς ενότητες μαθησιακών 

αποτελεσμάτων), τα Μαθησιακά Αποτελέσματα ανά Σπόνδυλο (τα οποία αναλύονται σε αναγκαίες Γνώσεις, 

Δεξιότηττες και Ικανότητες) και τέλος η αντιστοιχία αυτών σε Κεφάλαια του εκπαιδευτικού περιεχομένου 
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Β.  Γενικές Προδιαγραφές Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης  

 

 

 

Β.1  Σκοπός του προγράμματος τεχνικής κατάρτισης: 
[Γίνεται η γενική περιγραφή του σκοπού του προγράμματος κατάρτισης στο σύνολό του.  Ο σκοπός δηλώνεται με 

περιεκτική διατύπωση ως «προγραμματική δέσμευση» και πυρήνας της περαιτέρω ανάπτυξης και ανάλυσής του] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.2  Στόχοι του προγράμματος (διατυπωμένοι συνοπτικά, χωρίς λεπτομερή ανάλυση): 
[Στο επίπεδο αυτό ο λόγος γίνεται για εκπαιδευτικούς στόχους που αφορούν στην κατάρτιση. Η πρόκληση στο 

πεδίο αυτό είναι να συγκεραστεί το αμιγώς εκπαιδευτικό κομμάτι της κατάρτισης με το καθαυτό αντικείμενο 

(subject matter). Δέον είναι  οι στόχοι να μην είναι αμιγώς και αποκλειστικά προσανατολισμένοι στις ανάγκες της 

εκπλήρωσης συγκεκριμένων επαγγελματικών εργασιών (με πεδίο αναφοράς το επαγγελματικό περίγραμμα), 

ούτε, βέβαια, να περιορίζονται σε έναν «σχολικού τύπου» θεωρητικό διδακτισμό] 

Στόχος 1 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Στόχος 2 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

(Συμπληρώστε, εάν απαιτείται)  
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Β.3  Τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά/απαιτήσεις του προγράμματος: 

Υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά ή και απαιτήσεις για την παρακολούθηση του συνόλου του 

προγράμματος ή κάποιου/ων από τους σπονδύλους;  
[Στην ενότητα αυτή, εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο,  γίνεται αναφορά σε ειδικότερα χαρακτηριστικά ή και 

απαιτήσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος ή κάποιου σπονδύλου.  Για παράδειγμα, ένας σπόνδυλος 

μπορεί να περιλαμβάνει την εκμάθηση εξειδικευμένων τεχνικών όρων ή η πρακτική να προϋποθέτει τη λήψη 

ειδικότερων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ή να απαιτεί συγκεκριμένες ικανότητες στην εκτέλεση κάποιων 

εργασιών, τα οποία καλό είναι να γίνονται εκ των προτέρων γνωστά] 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

 

Εάν «ΝΑΙ», παρακαλώ προσδιορίστε: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Β.4  Προϋποθέσεις παρακολούθησης του προγράμματος: 

Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις/προαπαιτούμενα για την συμμετοχή και παρακολούθηση του 

προγράμματος;  

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

α. Συναφής εμπειρία   β. Συναφής εμπειρία τουλάχιστον …….. ετών    
 
γ. Να έχει παρακολουθήσει ανάλογα προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης   
 
δ. Να διαθέτει τουλάχιστον……………………………………………..(αναγράψτε τίτλο σπουδών)  

 

ε. Άλλη προϋπόθεση  (παρακαλώ, περιγράψτε): 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

στ. Καμία προϋπόθεση     
 

Β. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

 

Β.5  Διάρκεια σε ώρες ανά σπόνδυλο και συνολικά: 

Παρακαλώ, συμπληρώστε παρακάτω σε ώρες, ανά σπόνδυλο και συνολικά 

ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Θεωρία Πρακτική 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΣΠ 1 
   

ΣΠ ν 
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ΣΥΝΟΛΟ    

Β.6  Εκπαιδευτικό περιβάλλον (setting) – Τυχόν δόμηση/διευθέτηση χώρου κατάρτισης του 

προγράμματος τεχνικής κατάρτισης 

Χρειάζεται να γίνουν συγκεκριμένες διευθετήσεις - διατάξεις στον χώρο κατάρτισης για τις ανάγκες του 

προγράμματος;  

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

 

 

Εάν «ΝΑΙ», παρακαλώ προσδιορίστε: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Β.7  Β.7.1. Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΜΑ) ανά Σπονδυλο κατάρτισης 

Παρακαλώ, αναφέρετε τους τίτλους των ΜΑ ανά σπόνδυλο 

Σπόνδυλος 1 Σπόνδυλος 2 Σπόνδυλος ν 

ΜΑ 1.1: 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……….................... 

ΜΑ 2.1: 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……….................... 

ΜΑ ν.1: 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

….................... 

ΜΑ 1.2: 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………………… 

ΜΑ 2.2: 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……….................... 

ΜΑ ν.2: 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

….................... 

ΜΑ 1.3: 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………………... 

ΜΑ 2.3: 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……….................... 

ΜΑ ν.3: 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

….................... 
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Β.7.2. Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες που αναμένεται να αποκτηθούν μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος   

Παρακαλώ, αναφέρετε συνοπτικά και συγκεντρωτικά τι αναμένεται να ξέρει, να κατανοεί και να είναι 

ικανός να κάνει  ο εκπαιδευόμενος με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης ο/η καταρτιζόμενος/η αναμένεται να 

διαθέτει τις ακόλουθες Γ-Δ-Ι:  

 Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες
12

:  

1    

2    

3    

 ν    

Β.8  Προφίλ/ Κριτήρια Εκπαιδευτών: 

Παρακαλώ, συμπληρώστε ποια είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα των εκπαιδευτών του 

προγράμματος κατάρτισης (ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω) 

Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια
13

    
 

Ελάχιστη  επαγγελματική πείρα …………. ετών στην ειδικότητα ή και σε συναφείς ειδικότητες   
 

Ελάχιστη  διδακτική πείρα …………. ωρών στην ειδικότητα ή και σε συναφείς ειδικότητες   
 

Άλλο/Ειδικότερες προδιαγραφές (παρακαλώ εξειδικεύστε)   :  

 

Διευκρινίστε πιθανές διαφοροποιήσεις ανά Σπόνδυλο ή Μαθησιακό Αποτέλεσμα: 

 

 

 

 

 

 

Β.9  Απαιτούμενα υλικά και ελάχιστος εξοπλισμός 

Παρακαλώ προσδιορίστε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Σύμφωνα με την τυπολογία των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων του EQF, βλ. και  

http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_el.pdf  
13

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  ΓΠ/20082 Υ.Α. με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης" (Φ.Ε.Κ. τ. Β’/2844/21.11.2006)  

http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_el.pdf
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Β.10  Βιβλιογραφία και πηγές (Προτάσεις  με άρθρα, δημοσιεύσεις, βιβλία για περαιτέρω μελέτη, αναφορά 

σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες)   

Παρακαλώ, προσδιορίστε ανά σπόνδυλο: 

ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ  Βιβλία,  Άρθρα Ιστοσελίδες Άλλες πηγές
14

 

ΣΠ 1 1    

2    

3    

4    

5    

ΣΠ 2 1    

2    

3    

4    

5    

ΣΠ ν 1    

2    

3    

 

 

 

                                                 
14

 Τηλεοπτικές παραγωγές/DVD, Πρότυπα ΕΛΟΤ, Νομοθετικά κείμενα, κ.α. 



Σελίδα 84 από 96 

 

 

 

Γ.  Ανάλυση - περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΜΑ) ανά Σπόνδυλο κατάρτισης 

 

  

 

 
ΣΠ 1: ………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

…… 

Ανάλυση ΜΑ  

ΜΑ 1.1: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΜΑ 1.2: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

ΜΑ 1.3: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Σύνολο ωρών Σπονδύλου 1: 

 

Ώρες 

Θεωρία Πρακτική 
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ΣΠν 

 

 

Σύνολο ωρών Προγράμματος  (ΣΠ 1+ΣΠ 2+ΣΠν):  …………… ……………… 

 

 

 

 

 

ΣΠ 2: …………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

……… 

Ανάλυση ΜΑ  

ΜΑ 2.1: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΜΑ 2.2: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

ΜΑ 2.3: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Σύνολο ωρών Σπονδύλου 2: 

 

Ώρες 

Θεωρία Πρακτική 
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Δ.  Προσδιορισμός Γνώσεων- Δεξιοτήτων- Ικανοτήτων ανά Μαθησιακό Αποτέλεσμα  (ΜΑ) 

 

 

ΣΠ 1: 

................................................................................................................................................................................................................................ 

 Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 

ΜΑ 1.1.   

……………………………

……………………………

………………….. 

     

   

   

 
ΜΑ 1.2.   

……………………………

……………………………

………………….. 

  

   

   

ΜΑ 1.3.   

……………………………

……………………………

………………….. 
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ΣΠ 2: 

................................................................................................................................................................................................................................ 

 Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 

ΜΑ 2.1.   

……………………………

……………………………

………………….. 

    

   

   

ΜΑ 2.2.   

……………………………

……………………………

………………….. 

  

   

   

ΜΑ 2.3.   

……………………………

……………………………

………………….. 

   

   

   

 

 

 

ΣΠν 
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Ε. Αντιστοίχιση  Γ-Δ-Ι και Μαθησιακών Αποτελεσμάτων με Εκπαίδευτικούς Στόχους (ΕΣ) και Κεφάλαια εκπαιδευτικού περιεχομένου (ΚΕ) 

 

ΣΠ 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΜΑ 1.1.   

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………... 

Εκπαιδευτικοί στόχοι (ΕΣ) Αντιστοίχιση με δέσμες Γ-Δ-Ι  

 

Τίτλοι Κεφαλαίων (ΚΕ)  

 

Ώρες 

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες Θεωρία Πρακτική 

ΕΣ 

1.1.1: 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

…………………….  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ΚΕ...
15

 

ΚΕ… 

 

 

 

  

ΕΣ 

1.1.2: 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

……………………….  

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

ΚΕ… 

ΚΕ… 

   

 

 
ΕΣ 

1.1.3: 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

…………………… 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

ΚΕ… 

ΚΕ… 

 

 

 

  

Σύνολο ωρών Κεφαλαίων ΜΑ 1.1: …. 
  

                                                 
15

 Δεν υπάρχει υποχρεωτικά ευθύγραμμη αντιστοίχιση μεταξύ ΕΣ και ΚΕ. Δηλαδή σε κάθε ΕΣ μπορεί να αντστοιχεί/ούν ένα ή περισσότερα ΚΕ όπως και το αντίστροφο, 

μπορεί ένα ΚΕ να αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους ΕΣ  
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ΣΠ 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΜΑ 1.2.   

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………... 

Εκπαιδευτικοί στόχοι (ΕΣ) Αντιστοίχιση με δέσμες Γ-Δ-Ι  

 

Τίτλοι Κεφαλαίων (ΚΕ)  

Ώρες 

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες Θεωρία Πρακτική 

ΕΣ 

1.2.1: 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

…………………….  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

ΚΕ 4 

 

 

 

  

ΕΣ 

1.2.2: 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

……………………….  

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

ΚΕ 5  

 
   

 

 
ΕΣ 

1.2.3: 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

…………………… 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

ΚΕ 6  

 

  

Σύνολο ωρών Κεφαλαίων ΜΑ 1.2: …. 
  

 

Ο προηγηθείς πίνακας επαναλαμβάνεται όσο χρειαστεί βάσει των Σπονδύλων, των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων ανά Σπόνδυλο και των 

Εκπαιδευτικών Στόχων ανά μαθησιακό αποτέλεσμα  που έχουν επιλεγεί 

πχ ΣΠ1  ΜΑ 1.3  ΕΣ 1.3.1 μέχρι ΕΣ 1.3.ν 

     ΣΠ2  ΜΑ 2.1  ΕΣ 2.1.1 μέχρι ΕΣ 2.1.ν 
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ΣΤ.  Μεθοδολογία Αξιολόγησης των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Εισαγωγικά σχόλια για τους στόχους και τη μεθοδολογία της αξιολόγησης αναφορικά με το σύνολο του προγράμματος κατάρτισης: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης (μέθοδοι και εργαλεία) ανά Σπόνδυλο και ΜΑ. 

 

 

ΣΠ 1: ................................................................................................................................................................................................................................ 

 Γνώσεις Μέθοδος Αξιολόγησης Δεξιότητες Μέθοδος Αξιολόγησης Ικανότητες Μέθοδος Αξιολόγησης 

ΜΑ 1.1.   

……………………………

……………………………

………………….. 

      

      

      

ΜΑ 1.2.   

……………………………

……………………………

………………….. 

      

      

      

ΜΑ 1.3.   

……………………………

……………………………

………………….. 
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Ζ.  Ανάλυση Δομής Κεφαλαίων (ΚΕ) 

 

α/α Δομή Κεφαλαίου  (ΚΕ) Σύντομη Περιγραφή 

 

 Αρχική σελίδα εκπαιδευτικού περιεχομένου  Τίτλος αντικειμένου κατάρτισης 

 Περιεχόμενα  

 Εισαγωγή στην ανάλυση των επιμέρους 

κεφαλαίων (στην αρχή όλων των Κεφαλαίων) 

Σύντομη γενική εισαγωγή με συνοπτική παρουσίαση του 

βασικού στόχου και των Κεφαλαίων του προγράμαμτος 

κατάρτισης 

1 Εισαγωγή/ Γενική περιγραφή του 

Εκπαιδευτικού Αντικειμένου 

Εισαγωγικές 1-2 παράγραφοι  σχετικά με το περιεχόμενο του 

συγκεκριμένου εκπαιδευτικού αντικειμένου που πραγματεύεται 

το κεφάλαιο.  

2 Σκοπός – Αναμενόμενα Αποτελέσματα Περιγράφεται τι αναμένεται να γνωρίζουν,  να μπορούν να 

αναλύουν, να κατανοούν, να ανασυνθέτουν και να κάνουν οι 

εκπαιδευόμενοι όταν θα έχουν ολοκληρώσει το κεφάλαιο.   

3 Έννοιες – κλειδιά/τυχόν βασική ορολογία  Επειδή είναι πολύ σημαντικό για τις τεχνικές ειδικότητες που θα 

αναπτυχθούν σε προγράμμματα να είναι σαφής, απολύτως 

κατανοητή και κοινά αποδεκτή η ορολογία, θεωρείται σκόπιμο 

να παρατίθεται αρχικά  με τη μορφή κεντρικών/βασικών για το 

αντικείμενο εννοιών- κλειδιών 

4 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Αντικειμένου Περιλαμβάνει το καθαυτό περιεχόμενο του κεφαλαίου. Είναι 

αυτονόητο ότι μπορεί να διαρθρώνεται σε επί  μέρους ενότητες 

και υποενότητες. Συνιστά το βασικό τμήμα της ανάλυσης του 

Κεφαλαίου και αποτελεί τις εκπαιδευτικές σημειώσεις που θα 

κληθεί να παρουσιάσει ο/η εκπαιδευτής/τρια και να μελετήσει 

ο/η εκπαιδευόμενος/η 

5 Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης 

/αυτοαξιολόγησης 

Εμβόλιμα, στις Ενότητες ή και συνολικά στο τέλος του κάθε 

Κεφαλαίου μπορούν να περιλαμβάνονται σύντομες ερωτήσεις 

ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης, για τον on going έλεγχο 

της πορείας των καταρτιζομένων.  

6 Ανακεφαλαίωση  Παρατίθεται στο τέλος κάθε Κεφαλαίου  και συνοψίζει το 

περιεχόμενό του, ενώ συνδέεει και με τα επόμενα κεφάλαια 

7 Παράρτημα (στο τέλος όλων των 

Κεφαλαίων):  

α) Απαντήσεις στις ερωτήσεις 

β)  Προτάσεις με υλικό για περαιτέρω μελέτη 

γ) Μελέτες περίπτωσης  

δ) Πίνακες- διαγράμματα, φωτογραφικό 

υλικό κ.ά. 

 

Με την ολοκλήρση του συνόλου των Κεφαλαίων θα 

προσαρτηθεί Παράρτημα το οποίο θα περιλαμβάνει: 

α) τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 

ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης κάθε Κεφαλαίου, ώστε οι 

καταρτιζόμενοι να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τι αποκόμισαν 

από κάθε κεφάλαιο 

β) προτάσεις, κείμενα, παραπομπές για περαιτέρω εμβάθυνση ή 

εξειδίκευση σε ένα θέμα 

γ) πιθανές μελέτες περίπτωσης, στις οποίες θα γίνεται αναφορά 

εντός των κεφαλαίων και θα μπορούν να παρατίθενται 

αυτούσιες στο παράρτημα 

δ) ενδεχομένως, πίνακες, διαγράμματα, τεχνικά σχέδια ή ό, τι 

άλλο δεν μπορεί να παρατεθεί ολοκληρωμένα κατά τη ροή 

ανάπτυξης του κεφαλαίου  
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Η.  Οδηγός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Προγράμματος Τεχνικής Κατάρτισης 

Τίτλος προγράμματος κατάρτισης: 

 

 

Δικαιούχοι / Συμμετέχοντες:  

 

 

Συσχέτιση ωρολογίου προγράμματος και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

 
α/α

ΚΕ 

Τίτλος Κεφαλαίου 

Εκπαίδευσης (ΚΕ) 

Αριθμός ωρών Α/Α 

δραστηριότητας  

Τίτλος προτεινόμενης 

δραστηριότητας Θεωρία Πρακτική 

      

      

      

      

      

      

      
 

Ανάλυση δραστηριοτήτων  

Δραστηριότητα Νο ….  

Τίτλος  

Είδος  

Προβλεπόμενη διάρκεια  

Θεωρία/πρακτική  

Σκοπός  

 

Περιγραφή  

 

 

 

 

 

Οδηγίες προς τους 

εκπαιδευτές 
 

 

 

Πιθανή συσχέτιση 

δραστηριότητας με 

επόμενες και προηγούμενες 

δραστηριότητες του 

προγράμματος 

 

 

 

 

Υλικά – μέσα που 

απαιτούνται 
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Παράρτημα 3 

Υπόδειγμα προτεινόμενης διάθρωσης Κεφαλαίου  

Εκπαιδευτικού Υλικού Κατάρτισης 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 
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….στο τέλος κάθε ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ…. 
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

…στο τέλος ΟΛΩΝ των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ… 

 

Το οποίο περιλαμβάνει: 

 

1. Τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης κάθε Κεφαλαίου, ώστε 

οι καταρτιζόμενοι να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τι αποκόμισαν από κάθε κεφάλαιο 

2. Πιθανές μελέτες περίπτωσης, στις οποίες θα γίνεται αναφορά εντός των κεφαλαίων και θα 

μπορούν να παρατίθενται αυτούσιες στο παράρτημα 

3. Ενδεχομένως, πίνακες, διαγράμματα, τεχνικά σχέδια ή ό, τι άλλο δεν μπορεί να παρατεθεί 

ολοκληρωμένα κατά τη ροή ανάπτυξης του κεφαλαίου  

 

 

 

 

 


