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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ /
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
1.1. Γενικές Πληροφορίες








Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για εκπαιδευτές / συμβούλους αποτελείται από 6
ενότητες που περιέχουν υποενότητες διάρκειας 104 διδακτικών ωρών η κάθε
υποενότητα (1 διδακτική ώρα = 50 λεπτά)
Οι περισσότερες των υποενοτήτων έχουν σχεδιαστεί για Μέντορες και Εκπαιδευτές /
Συμβούλους για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών.
Αριθμός συμμετεχόντων : 8 – 12 εκπαιδευτές / σύμβουλοι και μέντορες ανά
σεμινάριο
Ομάδα στόχος: Άτομα με τουλάχιστον 1 χρόνο επαγγελματική εμπειρία ως
σύμβουλοι ή εκπαιδευτές εκπαίδευσης ενηλίκων/επαγγελματικής εκπαίδευσης/
ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης, ή ως σύμβουλοι εργασίας, οι οποίοι
εμπλέκονται στην υποστήριξη του εκπαιδευόμενου στην μετάβασή του στην
εργασία.
Απαιτούμενα Προσόντα: Βασική κατανόηση του ορισμού της επικοινωνίας, βασικές
θεωρίες της επικοινωνίας και βασική κατανόηση της έννοιας της ανατροφοδότησης

1.2. Εκπαιδευτικό Υλικό




Παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων
Σημειώσεις
Συγγράμματα
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1.3. Περιεχόμενα Ενοτήτων
1.3.1. Ενότητα 1 – Βασικές Δεξιότητες για Μέντορες και Εκπαιδευτές /
Συμβούλους (24 διδακτικές ώρες)
Επικοινωνία (8 διδακτικές ώρες)
 Θεωρίες επικοινωνίας
 Μοντέλα επικοινωνίας
 Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
 Μέθοδοι επικοινωνίας

Επίλυση Προβλημάτων (4 διδακτικές ώρες)
 Τι είναι η επίλυση προβλημάτων
 Συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην διαδικασία
εκπαίδευσης/συμβουλευτικής και καθοδήγησης
 Τα στάδια της διαδικασίας
Επίλυση Συγκρούσεων (3 διδακτικές ώρες)
 Ορισμός των όρων “σύγκρουση”,” αποφυγή συγκρούσεων”,” επίλυση
συγκρούσεων”
 Έξι βήματα για την επίλυση συγκρούσεων
 Επίλυση συγκρούσεων και αποτελεσματική επικοινωνία
 Μοντέλα επίλυσης συγκρούσεων
 Διαφορετικά στυλ συγκρούσεων
Επαγγελματική συμπεριφορά (3 διδακτικές ώρες)
 Εμπιστευτικότητα
 Βασικές επαγγελματικές αξίες
 Επιχειρηματική δεοντολογία
 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 Πολυπολιτισμικότητα
 Περιβαλλοντική δεοντολογία
 Δίκαιο εμπόριο
 Ανθρώπινα δικαιώματα
 Εύλογη επιχειρηματική δραστηριότητα
Δικτύωση (2 διδακτικές ώρες)
 Τί είναι η δικτύωση - πλεονεκτήματα
 Βήματα προς τη δικτύωση
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Ο ρόλος του Μέντορα και του Συμβούλου και συνεργασία μεταξύ τους (4 διδακτικές
ώρες)
 Ορισμοί (Μέντορας, Σύμβουλος / Εκπαιδευτής)
 Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας
 Πίνακας Δεξιοτήτων για μέντορες και εκπαιδευτές / συμβούλους
 Βασικές αρμοδιότητες
 Επιτυχημένο πλαίσιο συνεργασίας
 Σχέση μεταξύ μέντορα και συμβούλου εκπαιδευτή
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1.3.2. Ενότητα 2 – Διαμόρφωση του βασισμένου στην εργασία
προγράμματος (8 διδακτικές ώρες)
Εργοδότης / εντοπισμός του χώρου εργασίας (4 διδακτικές ώρες)
 Μαθησιακά αποτελέσματα στα προγράμματα εκπαίδευσης στην εργασία
 Πιθανοί χώροι εργασίας

Θέματα υγείας και ασφάλειας (4 διδακτικές ώρες)
 Νομικές διατάξεις
 Εργονομία

1.3.3. Ενότητα 3 – Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και εφαρμογή του
προγράμματος του εκπαιδευόμενου στο χώρο εργασίας Module
(18 διδακτικές ώρες)
Η μάθηση στο χώρο εργασίας, μαθησιακά στυλ και θεωρίες μάθησης (2 διδακτικές ώρες)
 Παρουσίαση των βασικών εννοιών σε απλοποιημένη και πρακτική μορφή
 Σύνδεση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και μάθησης στο χώρο
εργασίας – συζήτηση
 Εφαρμογή μεθόδων εκπαίδευσης και μαθησιακών στυλ σε πρακτικές περιπτώσεις
Κατανόηση των αναγκών του εκπαιδευόμενου και του προγράμματος, Ανάλυση των
Εκπαιδευτικών Αναγκών (4 διδακτικές ώρες)
 Παραδείγματα Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών
 Ασκήσεις με βάση τον πραγματικό χώρο εργασίας και τις δεξιότητες που
απαιτούνται
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος στο χώρο εργασίας (6
διδακτικές ώρες)
 Πρακτική στη διαπραγμάτευση μαθησιακών δραστηριοτήτων με άλλα μέλη του
προσωπικού
 Πρακτική στην ενημέρωση του εκπαιδευόμενου και ενθάρρυνση μιας αμοιβαία
υποστηρικτικής σχέσης. Σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων αντίστοιχων με
τον χώρο εργασίας και την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών
 Ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών παρακολούθησης και αξιολόγησης
 Θέματα δεοντολογίας
 Ο σημασία της αποτελεσματικότητας αναφορικά με την απόδοση στην εργασία
 Εφαρμογή της εστιασμένης στον στόχο καθοδήγησης και προσεγγίσεις
παρακινητικής συνέντευξης
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Προσαρμογή, βοηθήματα και προσαρμογές του προγράμματος εργασίας και μάθησης
για εκπαιδευόμενους με ειδικές ανάγκες, αναπηρίες και μαθησιακές ανάγκες (2
διδακτικές ώρες)
 Καθοδήγηση σχετικά με τη νομοθεσία
 Κριτήρια καθοδήγησης για παραπομπή σε εξειδικευμένους οργανισμούς /
αξιολογήσεις
 Μορφή και η διαδικασία για τον προσδιορισμό της αντιστοιχίας μεταξύ
εκπαιδευόμενου, χώρου εργασίας και καθηκόντων
Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση (1 διδακτική ώρα)
 Προσδιορισμός τυπικών ζητημάτων κοινωνικής ένταξης
Οργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος (3 διδακτικές ώρες)
 Πρακτική εργασία στο χώρο εργασίας με τον εργοδότη

1.3.4. Ενότητα 4 – Υποστήριξη και ενθάρρυνση του εκπαιδευόμενου
(24 διδακτικές ώρες)
Θεωρίες για την παρακίνηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη (3 διδακτικές ώρες)
 Περιγραφή της παρακίνησης και στρατηγικών παρακίνησης
 Η διατήρηση της υποκίνησης
 Αρχές και μέθοδοι για την υποστήριξη του εκπαιδευόμενου
Ζητήματα πολυπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας (3 διδακτικές ώρες)
 Διαχείριση της διαφορετικότητας
 Πολυπολιτισμικότητα και πολιτιστική γνώση και έκφραση
 Καλές πρακτικές από την ΕΕ
Εταιρική Κουλτούρα (2 διδακτικές ώρες)
 Ορισμός του «κώδικα δεοντολογίας», της «εταιρικής κουλτούρας» και της
«κουλτούρας εργασίας»
 Η δομή ενός οργανισμού
 Γενική θεώρηση, δήλωση αποστολής και το περιεχόμενο πληροφοριών τους
 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / Πιστοποιήσεις για οργανισμούς
Χειρισμός δύσκολων ή ευαίσθητων συζητήσεων (4 διδακτικές ώρες)
 Βασικές Αρχές Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής Προσέγγισης
 Εμπόδια στην Επικοινωνία - Συνηθισμένα Λάθη
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 Δεξιότητες Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
Πρόκληση και καθοδήγηση του προβληματισμού (4 διδακτικές ώρες)






Ορισμός του προβληματισμού
Ο προβληματισμός στο πλαίσιο της μάθησης στο χώρο εργασίας
Στόχοι και αξία του προβληματισμού
Πότε και πως χρησιμοποιείται ο προβληματισμός
Επικοινωνιακές δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαδικασία προβληματισμού

Καθοδήγηση και υποστήριξη του μέντορα (4 διδακτικές ώρες)
 Κανόνες συνεργασίας, αποσαφήνιση των καθηκόντων του μέντορα και του
εκπαιδευτή
 Ορισμός των «εμπλεκόμενων φορέων»
 Ορισμός της «καθοδήγησης» σε σχέση με τον ειδικό ρόλο του συμβούλου
/εκπαιδευτή
 Τι είναι η διαμεσολάβηση; Το τρίγωνο «Εκπαιδευτής-Μέντορας-Εκπαιδευόμενος
 Είδη τεκμηρίωσης
 Προϋποθέσεις για να ενεργεί κάποιος ως μέντορας
Παρακολούθηση της διαδικασίας υποστήριξης του μέντορα προς τον εκπαιδευόμενο
(4 διδακτικές ώρες)
 Επίλυση προβλημάτων
 Εκπρόσωποι εργοδοτών
 Εργαλεία και τεχνικές αναφορικά με την διαδικασία αναθεώρησης και
παρακολούθησης
 Δυνατότητες παρέμβασης

1.3.5. Ενότητα 5 – Παρακολούθηση της προόδου και παροχή
Ανατροφοδότησης (18 διδακτικές ώρες)
Αρχές και πρακτικές για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την ανατροφοδότηση
(6 διδακτικές ώρες)





Ειδικές αρχές για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση
Ειδικές μέθοδοι για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση
Αυτοαξιολόγηση
Παρέμβαση

Συμβολή στις απαιτήσεις αξιολόγησης του προγράμματος του εκπαιδευόμενου (4
διδακτικές ώρες)
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 Απαιτήσεις Αναφοράς
 Το συγκεκριμένο τεχνικό πεδίο
 Εργαλεία για την επισκόπηση της προόδου
Διαχείριση κρίσης (4 διδακτικές ώρες)
 Διαχείριση κρίσης
 Βήματα συνεργασίας για την επίλυση της κρίσης
Παρακολούθηση της προόδου και πλάνο δράσης κάνοντας χρήση των κοινοτικών
δικτύων (4 διδακτικές ώρες)
 Εξωτερική υποστήριξη
 Τρόπος εργασίας με εξωτερική υποστήριξη

1.3.6. Ενότητα 6 – Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (12
διδακτικές ώρες)
Προγραμματισμός και υλοποίηση της αξιολόγησης (4 διδακτικές ώρες)







Σύντομη επισκόπηση διαφορετικών τύπων αξιολόγησης
Η εξειδίκευση της διαδικασίας αξιολόγησης στη μάθηση με βάση την εργασία
Οι μέθοδοι αξιολόγησης των προγραμμάτων με βάση την εργασία
Αρχές επιλογής μεθόδων
Εργαλεία αξιολόγησης των προγραμμάτων με βάση την εργασία
Αρχές ανάπτυξης και χρήσης των εργαλείων

Ανάλυση, ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (6 διδακτικές
ώρες)







Ποσοτική και ποιοτική διάσταση των ευρημάτων της ανάλυσης και αξιολόγησης
Μέθοδοι και εργαλεία με βάση τον υπολογιστή
Τεκμηρίωση
Ερμηνεία των ευρημάτων και η χρήση τους
Οι συμμετέχοντες στην αξιολόγηση
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και παροχή ανατροφοδότησης στις σχετικές
ομάδες-στόχους

Αλλαγές προγραμματισμού (2 διδακτικές ώρες)
 Αναθεώρηση και βελτίωση της προσέγγισης και συμβολή στην αξιολόγηση της
μαθησιακής διαδικασίας
 Βελτιώσεις με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
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2. SEMINAR PROGRAMME FOR MENTORS
2.1. Γενικές Πληροφορίες












Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για εκπαιδευτές / συμβούλους αποτελείται από 5
ενότητες που περιέχουν υποενότητες διάρκειας 88 διδακτικών ωρών η κάθε
υποενότητα (1 διδακτική ώρα = 50 λεπτά)
Και οι 5 ενότητες θα υλοποιηθούν πιλοτικά από τους εταίρους του προγράμματος
Certi.MenTu.
. Η MMC θα υλοποιήσει την Ενότητα 1 “Βασικές Δεξιότητες για Μέντορες και
Εκπαιδευτές / Συμβούλους”” από τις 11-25 Απριλίου
Οι περισσότερες από τις υποενότητες έχουν σχεδιαστεί για Μέντορες και
Εκπαιδευτές / Συμβούλους για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής
ιδεών.
Αριθμός συμμετεχόντων : 8 – 12 εκπαιδευτές / σύμβουλοι και μέντορες ανά
σεμινάριο
Ομάδα στόχος: Άτομα με τουλάχιστον 1 χρόνο επαγγελματική εμπειρία ως
σύμβουλοι ή εκπαιδευτές εκπαίδευσης ενηλίκων/επαγγελματικής εκπαίδευσης/
ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης, ή ως σύμβουλοι εργασίας, οι οποίοι
εμπλέκονται στην υποστήριξη του εκπαιδευόμενου στην μετάβασή του στην
εργασία.
Απαιτούμενα Προσόντα: Βασική κατανόηση του ορισμού της επικοινωνίας, βασικές
θεωρίες της επικοινωνίας και βασική κατανόηση της έννοιας της ανατροφοδότησης
Εκπαιδευτές: Ειδικοί από τους εταίρους του προγράμματος Certi.MenTu αλλά και
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες

2.2. Εκπαιδευτικό Υλικό




Παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων
Σημειώσεις
Συγγράμματα
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2.3. Περιεχόμενα Ενοτήτων
2.3.1. Ενότητα 1 – Βασικές Δεξιότητες για Μέντορες και Εκπαιδευτές /
Συμβούλους (24 διδακτικές ώρες)
Επικοινωνία (8 διδακτικές ώρες)
 Θεωρίες επικοινωνίας
 Μοντέλα επικοινωνίας
 Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
 Μέθοδοι επικοινωνίας

Επίλυση Προβλημάτων (4 διδακτικές ώρες)
 Τι είναι η επίλυση προβλημάτων
 Συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην διαδικασία
εκπαίδευσης/συμβουλευτικής και καθοδήγησης
 Τα στάδια της διαδικασίας
Επίλυση Συγκρούσεων (3 διδακτικές ώρες)
 Ορισμός των όρων “σύγκρουση”,” αποφυγή συγκρούσεων”,” επίλυση
συγκρούσεων”
 Έξι βήματα για την επίλυση συγκρούσεων
 Επίλυση συγκρούσεων και αποτελεσματική επικοινωνία
 Μοντέλα επίλυσης συγκρούσεων
 Διαφορετικά στυλ συγκρούσεων
Επαγγελματική συμπεριφορά (3 διδακτικές ώρες)
 Εμπιστευτικότητα
 Βασικές επαγγελματικές αξίες
 Επιχειρηματική δεοντολογία
 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 Πολυπολιτισμικότητα
 Περιβαλλοντική δεοντολογία
 Δίκαιο εμπόριο
 Ανθρώπινα δικαιώματα
 Εύλογη επιχειρηματική δραστηριότητα
Δικτύωση (2 διδακτικές ώρες)
 Τί είναι η δικτύωση - πλεονεκτήματα
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 Βήματα προς τη δικτύωση

Ο ρόλος του Μέντορα και του Συμβούλου και συνεργασία μεταξύ τους (4 διδακτικές
ώρες)
 Ορισμοί (Μέντορας, Σύμβουλος / Εκπαιδευτής)
 Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας
 Πίνακας Δεξιοτήτων για μέντορες και εκπαιδευτές / συμβούλους
 Βασικές αρμοδιότητες
 Επιτυχημένο πλαίσιο συνεργασίας
 Σχέση μεταξύ μέντορα και συμβούλου εκπαιδευτή
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2.3.2. Ενότητα 2 – Διαμόρφωση του βασισμένου στην εργασία
προγράμματος (8 διδακτικές ώρες)
2.3.3. Ενότητα 3 – Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και εφαρμογή του
προγράμματος του εκπαιδευόμενου στο χώρο εργασίας Module
(18 διδακτικές ώρες)
Η μάθηση στο χώρο εργασίας, μαθησιακά στυλ και θεωρίες μάθησης (2 διδακτικές ώρες)
 Παρουσίαση των βασικών εννοιών σε απλοποιημένη και πρακτική μορφή
 Σύνδεση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και μάθησης στο χώρο
εργασίας – συζήτηση
 Εφαρμογή μεθόδων εκπαίδευσης και μαθησιακών στυλ σε πρακτικές περιπτώσεις
Κατανόηση των αναγκών του εκπαιδευόμενου και του προγράμματος, Ανάλυση των
Εκπαιδευτικών Αναγκών (4 διδακτικές ώρες)
 Παραδείγματα Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών
 Ασκήσεις με βάση τον πραγματικό χώρο εργασίας και τις δεξιότητες που
απαιτούνται
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος στο χώρο εργασίας (6
διδακτικές ώρες)
 Πρακτική στη διαπραγμάτευση μαθησιακών δραστηριοτήτων με άλλα μέλη του
προσωπικού
 Πρακτική στην ενημέρωση του εκπαιδευόμενου και ενθάρρυνση μιας αμοιβαία
υποστηρικτικής σχέσης. Σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων αντίστοιχων με
τον χώρο εργασίας και την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών
 Ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών παρακολούθησης και αξιολόγησης
 Θέματα δεοντολογίας
 Ο σημασία της αποτελεσματικότητας αναφορικά με την απόδοση στην εργασία
 Εφαρμογή της εστιασμένης στον στόχο καθοδήγησης και προσεγγίσεις
παρακινητικής συνέντευξης
Προσαρμογή, βοηθήματα και προσαρμογές του προγράμματος εργασίας και μάθησης
για εκπαιδευόμενους με ειδικές ανάγκες, αναπηρίες και μαθησιακές ανάγκες (2
διδακτικές ώρες)
 Καθοδήγηση σχετικά με τη νομοθεσία
 Κριτήρια καθοδήγησης για παραπομπή σε εξειδικευμένους οργανισμούς /
αξιολογήσεις
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 Μορφή και η διαδικασία για τον προσδιορισμό της αντιστοιχίας μεταξύ
εκπαιδευόμενου, χώρου εργασίας και καθηκόντων
Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση (1 διδακτική ώρα)
 Προσδιορισμός τυπικών ζητημάτων κοινωνικής ένταξης
Οργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος (3 διδακτικές ώρες)
 Πρακτική εργασία στο χώρο εργασίας με τον εργοδότη

2.3.4. Ενότητα 4 – Υποστήριξη και ενθάρρυνση του εκπαιδευόμενου
(16 διδακτικές ώρες)
Θεωρίες για την παρακίνηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη (3 διδακτικές ώρες)
 Περιγραφή της παρακίνησης και στρατηγικών παρακίνησης
 Η διατήρηση της υποκίνησης
 Αρχές και μέθοδοι για την υποστήριξη του εκπαιδευόμενου
Ζητήματα πολυπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας (3 διδακτικές ώρες)
 Διαχείριση της διαφορετικότητας
 Πολυπολιτισμικότητα και πολιτιστική γνώση και έκφραση
 Καλές πρακτικές από την ΕΕ
Εταιρική Κουλτούρα (2 διδακτικές ώρες)
 Ορισμός του «κώδικα δεοντολογίας», της «εταιρικής κουλτούρας» και της
«κουλτούρας εργασίας»
 Η δομή ενός οργανισμού
 Γενική θεώρηση, δήλωση αποστολής και το περιεχόμενο πληροφοριών τους
 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / Πιστοποιήσεις για οργανισμούς
Χειρισμός δύσκολων ή ευαίσθητων συζητήσεων (4 διδακτικές ώρες)
 Βασικές Αρχές Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής Προσέγγισης
 Εμπόδια στην Επικοινωνία - Συνηθισμένα Λάθη
 Δεξιότητες Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
Πρόκληση και καθοδήγηση του προβληματισμού (4 διδακτικές ώρες)





Ορισμός του προβληματισμού
Ο προβληματισμός στο πλαίσιο της μάθησης στο χώρο εργασίας
Στόχοι και αξία του προβληματισμού
Πότε και πως χρησιμοποιείται ο προβληματισμός
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 Επικοινωνιακές δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαδικασία προβληματισμού

2.3.5. Ενότητα 5 – Παρακολούθηση της προόδου και παροχή
Ανατροφοδότησης (18 διδακτικές ώρες)
Αρχές και πρακτικές για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την ανατροφοδότηση
(6 διδακτικές ώρες)





Ειδικές αρχές για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση
Ειδικές μέθοδοι για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση
Αυτοαξιολόγηση
Παρέμβαση

Συμβολή στις απαιτήσεις αξιολόγησης του προγράμματος του εκπαιδευόμενου (4
διδακτικές ώρες)
 Απαιτήσεις Αναφοράς
 Το συγκεκριμένο τεχνικό πεδίο
 Εργαλεία για την επισκόπηση της προόδου
Διαχείριση κρίσης (4 διδακτικές ώρες)
 Διαχείριση κρίσης
 Βήματα συνεργασίας για την επίλυση της κρίσης
Παρακολούθηση της προόδου και πλάνο δράσης κάνοντας χρήση των κοινοτικών
δικτύων (4 διδακτικές ώρες)
 Εξωτερική υποστήριξη
 Τρόπος εργασίας με εξωτερική υποστήριξη

2.3.6. Ενότητα 6 – Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (12
διδακτικές ώρες)
Προγραμματισμός και υλοποίηση της αξιολόγησης (4 διδακτικές ώρες)







Σύντομη επισκόπηση διαφορετικών τύπων αξιολόγησης
Η εξειδίκευση της διαδικασίας αξιολόγησης στη μάθηση με βάση την εργασία
Οι μέθοδοι αξιολόγησης των προγραμμάτων με βάση την εργασία
Αρχές επιλογής μεθόδων
Εργαλεία αξιολόγησης των προγραμμάτων με βάση την εργασία
Αρχές ανάπτυξης και χρήσης των εργαλείων

Ανάλυση, ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (6 διδακτικές
ώρες)
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Ποσοτική και ποιοτική διάσταση των ευρημάτων της ανάλυσης και αξιολόγησης
Μέθοδοι και εργαλεία με βάση τον υπολογιστή
Τεκμηρίωση
Ερμηνεία των ευρημάτων και η χρήση τους
Οι συμμετέχοντες στην αξιολόγηση
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και παροχή ανατροφοδότησης στις σχετικές
ομάδες-στόχους

Αλλαγές προγραμματισμού (2 διδακτικές ώρες)
 Αναθεώρηση και βελτίωση της προσέγγισης και συμβολή στην αξιολόγηση της
μαθησιακής διαδικασίας
 Βελτιώσεις με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
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