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Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που
ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών.
Για να φτάσουν στην επιτυχία, τα κέντρα κατάρτισης πρέπει να θεσπίσουν συστήματα
διαχείρισης που να τους επιτρέπει:
•
•
•

Την αξιολόγηση προς τον δρόμο για την τελειότητα
Να έχουν μία αποτελεσματική επικοινωνία
Να σχεδιάζουν για την απόκτηση μιας ισορροπημένης δομής
Επίτευξη ισορροπηµένων αποτελεσµάτων

Αν προεκτείνουμε το Ευρωπαϊκό
Μοντέλο Αριστείας και τις θεμελιώδεις
έννοιές τους στην εικόνα εκπαιδευτή,
ως κλειδί στη διαδικασία κατάρτισηςεκπαίδευσης, πρέπει να λάβουμε
υπόψη ότι, στην πράξη, αυτός / αυτή
συμβάλλει στην τελειότητα, μέσω:

Ανάληψη ευθύνης για ένα
βιώσιµο µέλλον

Οικοδόµηση συνεργασιών

Πρόσθετη αξία για τους
πελάτες
Οδηγώντας µε όραµα, έµπνευση
και ακεραιότητα

∆ιαχείριση µε διαδικασίες
Επιτυχία µέσω των ανθρώπων

Αυτές οι θεμελιώδεις έννοιές για την τελειότητα αναπτύχθηκαν από:
Επίτευξη ισορροπημένων αποτελεσμάτων
•

•
•
•

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που πρόκειται να επιτευχθούν προκειμένου
να αναπτύξουν / την αποστολή του και την αξιολόγηση της εξέλιξης του προφίλ
δεξιοτήτων
να ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων
φορέων
ορίζοντας το στόχο εφικτά και ευαίσθητα να μετρηθεί με τους δείκτες
αξιολόγηση των συνολικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να εισαγάγει τις
μελλοντικές βελτιώσεις

Πρόσθετη αξία για τους πελάτες
•
•
•
•

ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους
θέσπιση πολύ καλής επικοινωνίας
προσπάθεια για να καινοτομήσουν, να πάρει το δικούς του / της εκπαιδευόμενους
που συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας
συγκρίνοντας την επίδοσή τους αναλύοντας τις ισχυρές περιοχές τους να δοθεί
μεγαλύτερη ώθηση

Οδηγώντας με όραμα, έμπνευση και ακεραιότητα
•
•
•

ενεργεί ως σημείο αναφοράς στην τάξη
διαχειρίζεται την εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία
Να αποδεικνύει την ικανότητά του/της για λήψη αποφάσεων
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•

να είναι ευέλικτοι, ξέροντας πώς να επαναπροσανατολίσουν τις καταστάσεις που δεν
ταιριάζουν στη διαδικασία

Διαχείριση με διαδικασίες
•
•
•
•

Διατήρηση ενός διαγράμματος των διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης
ιεράρχηση των διαδικασιών και αλληλουχία των δραστηριοτήτων τους
παρακολούθηση των δεικτών που επιτρέπουν την αξιολόγηση των επιδόσεων των
διαδικασιών
λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, για να αναλυθούν, ώστε
να «ξυπνήσει» η καινοτομία

Επιτυχία μέσω των ανθρώπων
•
•
•

να γνωρίζει και να μοιράζεται τον ορισμό του επικεντρώθηκε το προφίλ δεξιοτήτων
για την επίτευξη της αποστολής του εκπαιδευτή
να συμβάλει σε ένα κοινό στόχο, με δέσμευση, αφοσίωση και δημιουργικότητα
Ολοκλήρωση και εμφάνιση τιμών ως την υπεύθυνη και ηθική συμπεριφορά σε
καθημερινή βάση

Να γαλουχήσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία
•
•
•
•

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για να πάρει θέσει τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν
στη δημιουργία ιδεών
να προωθήσει την προ-δραστηριότητα μεταξύ των εκπαιδευόμενων, συμβάλλοντας
στη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας
να κάνει χρήση της καινοτομίας στη βελτίωση της εικόνας του κέντρου εκπαίδευσης
να εφαρμόζει, στο μέτρο του δυνατού, τις ιδέες που έρχονται στην αίθουσα
διδασκαλίας, την αξιολόγηση των συνεπειών τους και τη δυνητική προστιθέμενη αξία

Να οικοδομεί σχέσεις
•
•
•
•

Να ψάχνει για συνεργασίες στην τάξη για να αυξήσει και να βελτιώσει τις ικανότητες
των εκπαιδευόμενων για την παραγωγή της αξίας
Να επιλέγει συνεργίες ως πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στα διάφορα στάδια της
διαδικασίας κατάρτισης-μάθησης
Να μοιράζεται εμπειρίες και γνώσεις με τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να
συμβάλλουν από κοινού στον εμπλουτισμό και την επίτευξη των στόχων
Να ρυθμίζει την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τον σεβασμό ως λόγο για τις σχέσεις
στην τάξη

Ανάληψη ευθύνης για ένα βιώσιμο μέλλον
•

συμβολή για τη δημιουργία οφέλους για την κοινωνία μέσα από τα προσόντα των
εκπαιδευομένων
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•
•

τη λήψη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ως βασική αρχή για ώστε να μοιραστεί
παρακινούν σε ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για την ανάπτυξη της
διαδικασίας κατάρτισης (φυσική, περιβαλλοντικοί, εργονομικοί παράγοντες, κλπ.)
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
CAPTACIÓN
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ALUMNADO
Desde
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
el inicio de la
publicidad,
hasta la στην
Από τη διάδοση
selecciónεπιλογή
del alumnado
των
εκπαιδευομένων

Διάδοση της
Difusión de la
εκπαιδευτικής
oferta formativa
προσφοράς
Αποδοχή της
αίτησης

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ

Διδακτικός
σχεδιασμός
ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΣΗ

Διδασκαλία
Έλεγχος και
αξιολόγηση των
ασκουμένων

Επιλογή
συμμετεχόντων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Από συνεδρίες για τον
προσανατολισμό, την
έκδοση των συμφωνιών
συνεργασίας, για την

Τα χέρια στο
στο χώρο
Υποστήριξη σε
αναζήτηση
εργασίας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ανάπτυξη και επεξεργασία της
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Από την έναρξη της
δραστηριότητας για την
πιστοποίηση και / ή τα
προσόντα των εκπαιδευομένων

Προσανατολισμός
εργασίας

Εξασφάλιση των πιστοποιητικών διαπίστευσης
των εκπαιδευόμενων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

Από τη διαχείριση των
υλικών πόρων και το κλίμα
εργασίας για την
πρόσληψη των
εκπαιδευτών

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Επιλογή del
Selección
profesorado
εκπαιδευτών
Διδακτικό
Material
υλικό
didáctico
Preparación de
Προετοιμασία
aulas/dotaciones
αιθουσών/
πόρων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Από τον έλεγχο τεκµηρίωσης από συµφωνίες που συνάπτονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου από τη ∆ιεύθυνση

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

•

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Από τη συλλογή στοιχείων για το σχεδιασµό µέχρι την αξιολόγησηαποτελεσµατικότητά του

•

Camino a la excelencia en el proceso de calidad de la formación.
Competencias clave del formador tutor en el proceso de formaciónaprendizaje

ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να αξιολογεί με συστηματικό τρόπο τις δράσεις κατάρτισης για την
απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης
πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
•

Για το σχεδιασμό της κατάρτισης-μαθησιακής διαδικασίας, χρησιμοποιώντας τεχνικές για
διδακτικό σχεδιασμό

•

Να διευθύνει και να εποπτεύει τους απαραίτητους πόρους για τη δράση κατάρτισης

•

Να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τις ενέργειες κατάρτισης, σε συντονισμό με το υπόλοιπο των
επαγγελματιών που μετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης σύμφωνα με τις διαδικασίες του
κέντρου εκπαίδευσης

•

Να δημιουργούν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκμάθηση

•

Να επιβεβαιώνουν αντικειμενικά το επίπεδο που επιτεύχθηκε από τους συμμετέχοντες, με τις
κατάλληλες δοκιμές αξιολόγησης για την πιστοποίηση του επιπέδου των επιτευγμένων προσόντων

•

Να συνεργάζονται στην παρακολούθηση της κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της
όσον αφορά την απασχολησιμότητα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

•

Διδακτική Στρατηγική

•

Διδακτική Τεχνική

Για την επίτευξη ισορροπημένων
αποτελεσμάτων
Για να προσθέσει αξία για τους
εκπαιδευόμενους

•

Προσανατολισμός στην
τελειότητα

Για να οδηγεί με όραμα, έμπνευση και την
ακεραιότητα

•

Επικοινωνία

Για τη διαχείριση με διαδικασίες

•

Ουσιώδης κρίση

•

Αντίσταση

•

Καινοτομία

•

Οργάνωση

Για να επιτύχει μέσω των ανθρώπων
Να γαλουχήσει τη δημιουργικότητα και την
καινοτομία
Να οικοδομήσει εταιρικές σχέσεις
Να αναλάβει την ευθύνη για ένα βιώσιμο
μέλλον

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Επίπεδο και ειδικότητα ανάλογα με το θέμα για την εκπαίδευση

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
•

Τεχνολογική εντολή στην εργασία, με την επιφύλαξη της διαδικασίας κατάρτισηςμάθησης

•

Κοινωνικο-εργασιακό πλαίσιο

•

Γενική διδακτική

•

Εκπαιδευτική ψυχολογία

•

Γνώση των εγκάρσιων τομέων (ποιότητα, το περιβάλλον και η ασφάλεια στο χώρο
εργασίας)

•

Διδασκαλία

•

Σε σχέση με το θέμα για την εκπαίδευση

