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Έργο: BAREFOOT trainer- Πακέτο εργασίας 2 - Έρευνα
Συγκριτική ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας στόχου «Εκπαιδευτές», στις έξι
συμμετέχοντες χώρες/εταίρους.
ΣΥΝΟΨΗ
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I. Εισαγωγή
Το έργο BAREFOOT, Building an Adult Resourced Environment for Online Outreach Training
(BAREFOOT) –έχει στόχο να χτίσει στα αποτελέσματα του προηγούμενου ευρωπαϊκού έργου
«Generating Online Adult Learning (GOAL)», ένα έργο Grundtvig, το οποίο επικεντρώθηκε στην
επαγγελματική εκπαίδευση. Πρωταρχικός στόχος του έργου BAREFOOT, είναι να προσφέρει τη
δυνατότητα σε εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για περαιτέρω
εκπαίδευση στον τομέα της χρήσης ΤΠΕ στον σχεδιασμό και παράδοση της εκπαίδευσης.
Ο στόχος του έργου είναι ο παρακάτω:"τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης, η οποία θα μεταφέρει μια καινοτόμο
προσέγγιση στην μικτή τηλεκπαίδευση. Τη δημιουργία προτύπων ποιότητας για την εγγύηση της
ανάπτυξης, την παράδοση εκπαίδευσης και την αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης. Τη
δημιουργία Online κοινοτήτων, υποστηριζόμενες από πολυμεσικά εργαλεία κατάρτισης, την
πιστοποίηση ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών». Τη στενή
συνεργασία για τη δημιουργία προτύπων ποιότητας στην κατάρτιση, καινοτόμων εργαλείων και
προτύπων, τη μεταφορά και μετάφραση του εκπαιδευτικού προγράμματος σε 5 ευρωπαϊκές
γλώσσες. Τη διάχυση των αποτελεσμάτων μέσα από διάφορες μεθόδους και με τη βοήθεια
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων διάδοσης. Η σύμπραξη είναι μια διαπολιτισμική / τομεακή
ομάδα που παρέχει διακρατική εμπειρία για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και την
παράδοσή του στις επιλεγμένες ομάδες στόχο. Οι εταίροι θα επικεντρωθούν σε εθνικές και
ευρωπαϊκές προτεραιότητες1.”
Στόχοι του έργου:
Τομείς έρευνας:
1. Παρέχει μια βάση για την στήριξη των στόχων του έργου, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά
τα εκπαιδευτικά συστήματα των έξι χωρών / εταίρων που συμμετέχουν στο έργο Barefoot.
Παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό σύστημα σχετικά με την κατάρτιση (ΙΕΚ/ΚΕΚ), το
εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εκπαιδευτών καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες όπως αυτές
προέκυψαν από την έρευνα που έγινε.
2. Τα κριτήρια για την πιστοποίηση και τις ανάλογες διαδικασίες ανά χώρα σχετικά με τα
προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών.
3. Παρουσιάζει μια σύντομη περιγραφή του υπόβαθρου των εκπαιδευτών, τις δεξιότητές τους
καθώς και την γνώση τους σχετικά με τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες.
II. Μεθοδολογία
Η έρευνα βασίζεται σε συνεντεύξεις/στρογγυλά τραπέζια όπου συμμετείχαν άτομα από την ομάδα
στόχο και πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα εταίρο. Στην ομάδα που συμμετείχε σε κάθε
συνέντευξη / διάλογο στρογγυλής τραπέζης, συμμετείχαν άτομα με τις ακόλουθες ιδιότητες και
1

Αρχική πρόταση: Σύνοψη
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ρόλους: Υπεύθυνοι επαγγελματικής εκπαίδευσης, υπεύθυνοι προσωπικού, εκπαιδευτές, άτομα που
εργάζονται σε ΚΕΚ και εμπλέκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση. Ο αριθμός κάθε ομάδας
διέφερε σε κάθε χώρα (από 2-5 άτομα) δεδομένου ότι κάποιοι από τους προσκαλεσμένους
πληρούσαν περισσότερο από ένα ρόλο. Επίσης, κάθε εταίρος έκανε δευτερεύουσα έρευνα (Desktop
research) όπως επαγγελματικά περιγράμματα, στατιστικά και έρευνες πιστοποίησης.
III Η δομή της συνέντευξης / διαλόγου στρογγυλής τραπέζης:
1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στις
χώρες των εταίρων:
• Ποια είναι τα κύρια πεδία εκπαίδευσης σε κάθε χώρα; Πως εκπροσωπείται
σε κάθε χώρα; Μια σύντομη περιγραφή της επαγγελματικής κατάρτισης:
ηλικία, εκπαιδεύονται συνήθως σε καθεστώς μερικής φοίτησης ή όχι; Ποιο
είναι το βασικό κίνητρο για σπουδές;
2. Εκπαιδευτές:
Ποια είναι τα προσόντα των εκπαιδευτών; Κατέχουν πτυχία διδασκαλίας ή
κάποια άλλη πιστοποίηση / άλλα προσόντα; Υπάρχει σχετική νομοθεσία σε
κάθε χώρα που υποχρεώνει τους εκπαιδευτές να συμμετέχουν σε διαρκή
επιμόρφωση, επαγγελματική ενημέρωση, αναβάθμιση των ικανοτήτων
τους; Υπάρχουν σχετικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των
εκπαιδευτών που λαμβάνουν μέρος σε μαθήματα επαγγελματικής
ενίσχυσης κάθε έτος; Στην επαγγελματική εκπαίδευση / κατάρτιση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δίνεται έμφαση σε μεθοδολογίες ΤΠΕ;
Ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης σε αυτόν
τον τομέα;
3. Τεχνολογικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο (ΤΠΕ) των εκπαιδευτών:
 τον τεχνολογικό εξοπλισμό των εκπαιδευτών στο σπίτι και / ή σε ιδρύματα
κατάρτισης όπου εργάζονται,
 Τις δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες τους.
4. Πιστοποίηση των προγράμματων κατάρτισης των εκπαιδευτικών:
Ποια αρχή είναι υπεύθυνη,
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις .
Θα είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί ένας οργανισμός πιστοποίησης ο οποίος θα μπορούσε να
παρέχει το πλαίσιο προτύπων / κριτηρίων πιστοποίησης όπου θα ταιριάζει η χρήση της τεχνολογίας
στην εκπαίδευση που προωθεί το πρόγραμμα Barefoot. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να
εξακολουθεί να είναι αποδεκτό στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος από τις άλλες χώρες και
να υπάρχει συμβατότητα με το European Quality Framework(EQF2).
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RECOMMENDATIONS EUROPEAN PARLIAMENT COUNCIL RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2008
on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (2008/C 111/01)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oj:c:2008:111:0001:0007:en:pdf
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III. Ανάλυση: Οι εταίροι και πως συνδέονται με τον τομέα επαγγελματικής κατάρτισης και
εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτές και οι δεξιότητες ΤΠΕ.
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Διάγραμμα 1

Το διάγραμμα (1) παρουσιάζει την ιεραρχία των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο BAREFOOT.
Είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και κέντρα επαγγαλματικής κατάρτισης από 6 διαφορετικές
χώρες με κοινό παρανομαστή ότι παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση ως μέρος των
καθημερινών δραστηριοτήτων τους. Εντούτοις το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχει ο κάθε
εταίρος διαφέρει αρκετά από τους υπόλοιπους.
Λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα 1 (παρακάτω) είναι σαφές ότι η επαγγελματική κατάρτιση
διαφέρει εντός των οργανισμών: για κάποιους αποτελεί τις βασικές υπηρεσίες τους/δραστηριότητές
τους , ενώ σε άλλες περιπτώσεις, είναι απλώς μια συμπληρωματική δραστηριότητα.
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Πίνακας 1 Συμμετέχοντες οργανισμοί και το εκπαιδευτικό τους προφίλ
Χώρα

Οργανισμός

Τύπος

Κύριο προφίλ

Ηνωμένο
Βασίλειο,
Βόρεια
Ιρλανδία

Belfast Metropolitan
College (Belfast Met)

Πανεπιστήμιο

Ουγγαρία

Kodolányi János
Πανεπιστήμιο
εφαρμοσμένων
επιστημών (KJU),

Πανεπιστήμιο

Επαγγελματική
εκπαίδευση - από
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση σε
μεταπτυχιακό επίπεδο
Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Επίπεδα 6-7
Βασικά και ανώτερα
προγράμματα σπουδών

Ολλανδία

Κολλέγιο Deltion

Κέντρο
συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Ελλάδα

Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης Άποψη ΑΕ

Κέντρο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
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Ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική
εκπαίδευσης, μαθήματα
για προ-πανεπιστημιακή
εκπαίδευση,
προγράμματα
εκπαίδευσης ενηλίκων
Παρέχει πιστοποιημένα
εκπαιδευτικά
προγράμματα για

Κύριο
εκπαιδευτικό
προφίλ με βάση
το EQF3
Επίπεδα 2 - 4

Επίπεδα 3-4

Επίπεδα 3-4

Είδος επαγγελματικής
κατάρτισης / εκπαίδευσης

Συμπληρωματική
εκπαίδευση και προφίλ
με βάση το EQF

Εκπαίδευση ενηλίκων:
μαθήματα σε κύριους
επαγγελματικούς τομείς, εκτός
από τη γεωργία

Επίπεδα 5 - 8

Ενταγμένο στις κύριες
δραστηριότητες / προφίλ:
επαγγελματική εκπαίδευση για
τους φοιτητές βασικών
πτυχίων,
εκπαίδευση ενηλίκων:
επαγγελματική εκπαίδευση για
ενήλικες
Κύριο εκπαιδευτικό προφίλ:
εκπαίδευση ενηλίκων
(εκπαιδευτικά σεμινάρια):
επαγγελματική κατάρτιση για
ενήλικες.

Επίπεδα 4-5

Εκπαίδευση ενηλίκων:
επαγγελματική κατάρτιση για
ενήλικες.

Τα επίπεδα θα
αποφασιστούν έως το
τέλος του 2012.

RECOMMENDATIONS EUROPEAN PARLIAMENT COUNCIL RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2008
on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (2008/C 111/01) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oj:c:2008:111:0001:0007:en:pdf

6

Επίπεδα 4-5

Ιρλανδία

One Family

ΜΚΟ – Κέντρο
μάθησης και
ανάπτυξης

Ιταλία

La Locomotiva Onlus
Soc. Coop. Sociale

Εθελοντική
οργάνωση ΜΚΟ
που εμπλέκονται
στην εκπαίδευση
ενηλίκων.
Συμβουλευτικό
κέντρο

7

ενήλικες
Προγράμματα για γονείς:
οι γονείς μόνους, και
γονείς οι οποίοι
μοιράζονται την
επιμέλεια παιδιών

Εκπαίδευτικά σεμινάρια
για ενήλικες

-

Επίπεδο 3

Υποστηρίζει οικογένειες και
παρέχει προγράμματα
επαγγελματικής ανάπτυξης,
Πρόσβαση σε προγράμματα
εκπαίδευσης, Προγράμματα
«Πρόνοια στην εργασία» και
προγράμματα προσωπικής
Ανάπτυξης
Εκπαίδευση σε στελέχη του
τριτοβάθμιου τομέα, σε
εθελοντές σε διάφορες
θεματικές.

-

-

III. Πιστοποίηση προγράμματων κατάρτισης των εκπαιδευτικών στις χώρες των
εταίρων
Οι κανόνες και οι κανονισμοί των χωρών εταίρων σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και την διαδικασία
πιστοποίησης είναι πολύ διαφορετικοί. Μια τέτοια διαφορά είναι ενδεικτικά το αν η πιστοποίηση
ρυθμίζεται κεντρικά (επίπεδο κυβέρνησης) ή περιφερειακά. Ο βαθμός αυστηρότητας των κανονισμών
που ισχύουν, καθώς και τη θεσμική αυτονομία όσον αφορά τα επιχειρησιακά πρότυπα για την έναρξη
προγραμμάτων κατάρτισης, ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ολλανδία
χαρακτηρίζονται από την μεγάλη αυτονομία στην διαχείριση του προϋπολογισμού, σχεδιάζοντας και
ξεκινώντας νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και η διαδικασία πιστοποίησης ακολουθεί αμέσως μετά.
Στην Ουγγαρία καταγράφεται μια πολύ αυστηρή κεντρική διοίκηση και μια εξαιρετικά πολύπλοκη
διαδικασία πιστοποίησης που εκτείνεται σε κάθε πτυχή σχεδιασμού και δημιουργίας εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
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Πίνακας 3. Κανονισμοί των χωρών εταίρων που ισχύουν για τη διαδικασία πιστοποίησης
Οργανισμοί των εταίρων

Βόρεια Ιρλανδία
Belfast Metropolitan
College (Belfast Met)

Επίπεδο ρυθμιστικής
αρχής υπεύθυνη για τη
πιστοποίηση
Σε επίπεδο κυβέρνησης

Ουγγαρία
Kodolányi János
Πανεπιστήμιο
εφαρμοσμένων επιστημών
(KJU),

Σε επίπεδο κυβέρνησης

Ολλανδία
Κολλέγιο Deltion

Σε επίπεδο κυβέρνησης

Ελλάδα
Vocational Training Centre
Apopsi SA

Σε επίπεδο κυβέρνησης

Ιρλανδία
One Family

Κέντρο πιστοποίησης
FETAC7

4

http://www.qaa.ac.uk/northernireland/Pages/default.aspx
http://nvao.com/
6
http://www.ekepis.gr/main/Aboutus/tabid/124/Default.aspx
7
http://www.fetac.ie/fetac/
5
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Υπεύθυνη αρχή για την πιστοποίηση

Το Ofqual είναι ο ρυθμιστής των κριτιρίων
πιστοποίησης των εξετάσεων και αξιολογήσεων στην
Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία.
Τα πανεπιστήμια μπορούν να σχεδιάσουν και να
πιστοποιούν τα δικά τους πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα τα οποία ρυθμίζονται από την Υπηρεσία
Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Agency4)
Διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο της συγκεκριμένης
εκπαίδευσης, οι οργανισμοί ορίζονται από το
υπουργείο.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που
σχεδιάζονται από ένα οργανισμός,
πιστοποιούνται αυτόματα;
Όχι

Όχι

Το υπουργείο Παιδείας πιστοποιεί το κολλέγιο για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα μαθήματα από τα
προγράμματα πιστοποιούνται από το NVAO5 .
EKEPIS (National Accreditation Centre for Continuing
Vocational Training)6 .

Όχι

FETAC

Τα προγράμματα σχεδιάζονται και
συγκρίνονται με προγράμματα που έχουν
αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο

Όχι, πρέπει να πιστοποιούνται από την
αντίστοιχη αρχή

Ιταλία
La Locomotiva Onlus Soc.
Coop. Sociale

8

Σε επίπεδο περιφέρειας

Regione Campania (Διοίκηση περιφέρειας)8

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/Formazione/Accreditamento/default.htm
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Όχι

Στη Βόρεια Ιρλανδία, το Υπουργείο Απασχόλησης και Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο για την κεντρική
διοίκηση της εκπαίδευσης και συναφών υπηρεσιών. Τα κύρια καθήκοντά του είναι η προώθηση της
εκπαίδευσης στους νέους της Βόρειας Ιρλανδίας και η διασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης
της πολιτικής του σχετικά με τις υπηρεσίες εκπαίδευσης. Διασφαλίζει ότι το κολλέγιο λειτουργεί
μέσα στο πλαίσιο των σχετικών νόμων καθώς και ότι τα προσόντα του προσωπικού (που παρέχει
εκπαιδευτικές υπηρεσίες) βρίσκονται στο ανάλογο αποδεκτό επίπεδο, είναι υπεύθυνο για τη δομή
και την παράδοση της εκπαίδευσης καθώς και για τους απαραίτητους υλικούς και μη πόρους που
διατίθενται για την κατάρτιση.
Το Ofqual – Οργανισμός για τα προσόντα και τα κριτίρια πιστοποίησης και κανονισμών το οποίο
ρυθμίζει τα επαγγελματικά προσόντα, τις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία. (QCF
επίπεδο Ε1-3 = 1 - 4 EQF). Η διαχείριση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ευθύνη της Αρχής
Διασφάλισης Ποιότητας (QCF 4 - 8 = EQF 5-8).
Οι Οργανισμοί πιστοποίησης έχουν άδεια να προσφέρουν πιστοποίηση με βάση βαθμολογικά
προσόντα / βαθμολογικούς πίνακες. Ειδικά προγράμματα πιστοποιούνται από οργανισμούς
πιστοποίησης οι οποίοι μπορούν να ορίζουν το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και
εγγυώνται ότι οι διαδικασίες για την διασφάλιση της ποιότητας και της αξιολόγησης ακολουθούνται
σε κολέγια ή πανεπιστήμια.
Το ουγγρικό σύστημα στηρίζεται σε δύο τύπους πιστοποίησης: σε κάθε επίπεδο υπάρχει μια
θεσμική αδειοδότηση καθώς και ένα πρόγραμμα πιστοποίησης. Η αδειοδότηση των ιδρυμάτων
προϋποθέτει ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία
εντός των νομικών όρων που ισχύουν, ενώ η πιστοποίηση του προγράμματος, περιγράφει ποιοτικά
και λειτουργικά πρότυπα, όπως:
Δομή της εκπαίδευσης (σύστημα μονάδων),
Κριτήρια ένταξης,
Μεταφορά προηγούμενων γνώσεων / εμπειρίας
Περιγραφή ικανοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω,
Υποδομές και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για την εκπαίδευση,
Κριτήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση (απαιτήσεις έξοδο),
Καθορισμό της τυπικής πιστοποίησης που θα απονεμηθεί μετά την αποφοίτηση
Από την πλευρά της πιστοποίησης, το ουγγρικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει δύο είδη
προγραμμάτων:
Κεντρικό σύστημα, που σχεδιάστηκε από το υπουργείο ή διασυνδεδεμένες οργάνωσεις οι
οποίες θεωρούνται αυτόματα πιστοποιημένες. Αυτό ισχύει διότι τα προγράμματα
κατάρτισης από την κεντρική αρχή περιγράφουν και ρυθμίζουν κάθε αναγκαίο στοιχείο (π.χ.
κρατικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ανήκουν σε αυτή την κατηγορία)
Εκπαιδευτικά προγράμματα διαπιστευμένα από εκπαιδευτικούς φορείς και εκπαιδευτικά
ιδρυμάτα, όπου τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να παρέχουν λεπτομερή περιγραφή του
εκπαιδευτικού προγράμματος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται, ενώ η ίδια
η διαδικασία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής μιας ειδικής επιτροπής διορισμένης από την
κυβέρνηση. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα λαμβάνει την πιστοποίηση, καταγράφεται
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στην κεντρική βάση δεδομένων. Η εκπαίδευση ενηλίκων και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών
εμπίπτει στην κατηγορία αυτή.
Η θεσμική αδειοδότηση και το πρόγραμμα πιστοποίησης επιβεβαιώνουν ότι ο εν λόγω οργανισμός
παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, όπως αυτή απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και
κανονισμούς. Πιστοποιεί επίσης ότι τα προγράμματα που προσφέρονται πληρούν τις απαραίτητες
προδιαγραφές ποιότητας (διασφάλιση ποιότητας). Όσον αφορά προγράμματα τα οποία
επικεντρώνονται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η πιστοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική,
δεδομένου ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε πιστοποιημένα προγράμματα διότι
αυτά αποτελούν προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των σπουδών τους από κεντρικές
επιχορηγήσεις.
Το ολλανδικό σύστημα στηρίζεται επίσης σε δύο τύπους πιστοποίησης, σε κάθε επίπεδο υπάρχει
μια θεσμική αδειοδότηση, καθώς και ένα πρόγραμμα πιστοποίησης. Η αδειοδότηση προϋποθέτει
ότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία
εντός του νομικού πλαισίου που ισχύει, ενώ η πιστοποίηση εκπαιδευτικών προγράμματων,
περιγράφει ποιοτικά και λειτουργικά πρότυπα. Εκπαιδευτικά προγράμματα με χρόνο σπουδών
μικρότερης διάρκειας του 1 έτους πλήρους φοίτησης (60 πόντων), δεν μπορούν να πιστοποιηθούν.
Η αναγνώριση τέτοιου προγράμματος μπορεί για παράδειγμα να γίνει, μέσω της πιστοποίησης μιας
επαγγελματικής ένωσης, η οποία όμως δεν θα έχει καμία νομική υπόσταση.
Στην περίπτωση της Ελλάδα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης των ΚΕΚ είναι παρόμοια: είναι ο κεντρικός οργανισμός ΕΚΕΠΙΣ, που είναι υπεύθυνος για
την πιστοποίηση του προγράμματος και συνεπώς συνδεδεμένος με την διασφάλιση της ποιότητας.
Ομοίως, στην Ιρλανδία, ο κεντρικός οργανισμός πιστοποίησης ονομάζεται FETAC, ενώ στην
περίπτωση της Ιταλίας, η πιστοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης είναι αποκεντρωμένη: συντονίζεται από περιφερειακούς φορείς.
Συνεπώς, σε κάθε μία από τις 6 χώρες υπάρχει ένας φορέας πιστοποίησης που καθορίζει τους
κανόνες και τα κριτήρια ποιότητας των προγραμμάτων κατάρτισης σε διάφορα επίπεδα. Ωστόσο,
δεν υπάρχει ενιαίο, τυποποιημένο σύστημα πιστοποίησης αποδεκτό σε όλες αυτές τις χώρες.

IV. Συμπεράσματα και συστάσεις / προτάσεις
Με βάση την έρευνα και τις συνετεύξεις / συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, η έρευνα επισήμανε ότι
ο κύριος εκπαιδευτικός τομέας των εταίρων βρίσκεται σε διαφορετικά επίπεδα στην κλίμακα EQF.
Επιπλέον επισήμανε ότι υπάρχουν διαφορετικές δομές και ομάδες στόχοι αλλά ότι ο κάθε εταίρος
έχει ενεργό ενδιαφέρον στην εκπαίδευση ενηλίκων, αν και σε διαφορετικούς τύπους εκπαίδευσης.
Υπάρχουν εταίροι οι οποίοι εστιάζουν όλο το εκπαιδευτικό τους έργο στην επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση (Deltion κολέγιο – Ολλανδία), κάποιο εταίροι όπως οι Belfast Met και
KJU, που παρέχουν εκπαίδευση ενηλίκων ως παράλληλη επιλογή στην ομάδα στόχο τους, και
υπάρχουν εταίροι οι οποίοι προσαρμόζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τις
ανάγκες της ομάδας στόχου και προσφέρουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα π.χ. Άποψη, La Loco, One
Family.
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Λόγω των προφανών διαφορών στο μέγεθος και στο εκπαιδευτικό προφίλ, ο αριθμός των
εκπαιδευτών πλήρους και μερικής απασχόλησης που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό και
παράδοση της εκπαίδευσης, παρουσιάζει επίσης μεγάλες διαφορές, και επιπλέον κάποιοι εταίροι
χρησιμοποιούν και εθελοντές. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
επαγγελματικής εκπαίδευσης που πρόκειται να αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου BAREFOOT,
πρέπει να ανταποκρίνεται σε ανάγκες εκπαιδευτών με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο - αυτούς που
δεν έχουν τυπική και επίσημη παιδαγωγική εκπαίδευση και αυτούς που έχουν και πιστοποίηση /
δίπλωμα / πτυχίο αλλά και μεγάλη διδακτική εμπειρία. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο του
BAREFOOT (πρόγραμμα κατάρτισης) πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο για να διασφαλιστεί η
περαιτέρω ανάπτυξη με βάση τις ανάγκες της ομάδας και τις γνώσεις που έχουν.
Αναφορικά με τα τρία δημόσια ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (Belfast Met, KJU και DELTION),
είναι προφανές ότι τόσο ο τεχνολογικός εξοπλισμός, οι υποδομές και η μεθοδολογική/παιδαγωγική
και συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού υπερβαίνει τα αναμενόμενα κριτήρια και ως εκ
τούτου είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για να φιλοξενήσουν τις τεχνικές και παιδαγωγικές απαιτήσεις
που διασφαλίζουν την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης BAREFOOT. Θα υπάρξουν
επίσης και προστιθέμενα οφέλη για το ακαδημαϊκό προσωπικό από μια τέτοια εκπαίδευση. Αυτό
ισχύει και για τον εταίρο από την Ελλάδα, δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των
εκπαιδευτικών που απασχολούνται / συνεργάζονται με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και
οι τεχνολογικές υποδομές τους, είναι περισσότερο από κατάλληλα.
Όσον αφορά τους εταίρους Laloco και One Family, οι δύο εταίροι είναι σχετικά μικροί σε μέγεθος
και η εκπαίδευση δεν είναι η κύρια δραστηριότητά τους, αλλά ένα σημαντικό μέρος των
δραστηριοτήτων τους, (η εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί το 40% της δραστηριότητας του
εταίρου One Family). Συνεπώς, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενσωμάτωση
βασικών γνώσεων παιδαγωγικής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προκειμένου να τεθούν βάσεις για
μια συνειδητή χρήση παιδαγωγικών μεθοδολογιών, ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων και να
αντικατοπτρίζονται αυτά στο σύνολο της εκπαίδευσης.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα BAREFOOT
δεν διαθέτουν οπωσδήποτε επαρκή γνώση και εμπειρία σε ΤΠΕ και ειδικότερα την χρήση ΤΠΕ για
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος
θα απαιτήσει από τους συμμετέχοντες να έχουν ένα βασικό επίπεδο δεξιοτήτων ΤΠΕ.
Η έρευνα σχετικά με την τεχνολογική υποδομή των ιδρυμάτων-εταίρων, αποκάλυψε ότι όλοι οι
συμμετέχοντες πληρούν τις αναγκαίες απαιτήσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.
Σε ειδικές περιπτώσεις όπου οι συμμετέχοντες δεν έχουν μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία, η μικτή ηεκπαίδευση θα είναι προτιμότερη ως μέθοδος παράδοσης. Θα προσφέρει ευκαιρία για την
προσωπική ανταλλαγή εμπειριών με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή. Επιπλέον,
με την αφορμή των πολλών διαφορετικών στυλ διδασκαλίας είναι επίσης σημαντικό το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα BAREFOOT να περιέχει ασκήσεις προσαρμοσμένες στις συνήθεις
κατάστασεις που αντιμετοπίζουν οι εκπαιδευτές έτσι ώστε οι γνώσεις που θα αποκτήσουν να έχουν
άμεση εφαρμογή στο περιβάλλον διδασκαλίας τους, και κατά συνέπεια, να μοιράζονται και να
αντανακλούν εμπειρία.
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Το e-portfolio που αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του έργου, θα είναι η καταλληλότερη
μέθοδος για την απόκτηση των παραπάνω.
Αναφορικά με την διαδικασία πιστοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος BAREFOOT, είναι
προφανές ότι λόγω των διαφορών στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών που συμμετέχουν στο
έργο, καθώς και στη διαδικασία πιστοποίησης σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες, διεθνή
πρότυπα, καθώς και μια πλήρης και αυτόματη αναγνώριση του προγράμματος, δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν. Το πλαίσιο του έργου δεν αφήνει περιθώρια για προσαρμογή και ταυτοποίηση
απαραίτητων προϋποθέσεων με τις απαιτήσεις πιστοποίησης της κάθε χώρας, και οι δαπάνες που
συνδέονται με τη χρονοβόρα αυτή διαδικασία, υπερβαίνουν κατά πολύ τον προϋπολογισμού του
έργου. Μία σημαντική παράμετρος, όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του αρχικού έργου
GOAL9, είναι οι εταίροι να βρούν έναν οργανισμό πιστοποίησης ο οποίος θα μπορούσε να παρέχει
το πλαίσιο προτύπων στο οποίο θα ταίριαζε το εκπαιδευτικό έργο του Barefoot. Θα πρέπει ωστόσο
να εξακολουθεί να είναι αποδεκτό από τα πλαίσια εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών συστημάτων
στις αντίστοιχες χώρες των εταίρων, αλλά και συμβατό με το EQF. Στα πλαίσια του έργου ο
ανάδοχος BELFAST MET έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με τον οργανισμό πιστοποίησης OCN NI10
(Open College Network Northern Ireland), το οποίο είναι πιστοποιημένο φιλανθρωπικό ίδρυμα
καθώς και εθνικός φορέας πιστοποίησης (UK Awarding Organisation), και προτείνεται το πλαίσιο
των κανονισμών, σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα BAREFOOT, να βασίζεται στις συστάσεις
που θα προτείνει το OCN Βόρειας Ιρλανδίας.
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http://www.belfastmet.ac.uk/goal/index.asp
http://www.ocnni.org.uk/
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