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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η ελκυστική και ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), 

καθώς και η προσβάσιμη ΕΕΚ υψηλής ποιότητας, είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς της 

Ε.Ε. Αυτές οι προτεραιότητες θα διασφαλίσουν και υψηλότερη ποιότητα των ειδικών στην 

ΕΕΚ – εκπαιδευτές, μέντορες, καθηγητές και σύμβουλοι. Σε αυτή τη σχέση ένας από τους 

βασικούς στόχους της Ε.Ε. είναι να παράσχει σαφείς δείκτες και βοηθητικό υλικό προς όφελος 

των εκπαιδευομένων στον τομέα της ΕΕΚ και να βοηθήσει την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. 

Εξάλλου, αυτές θα μπορούσαν να στηριχθούν συμπληρωματικά και με δραστήριες ενέργειες 

όλων των ενδιαφερόμενων μερών στα εθνικά συμφραζόμενα. 

Η εκπαίδευση στη θέση εργασίας εκτιμάται εξαιρετικά από την ευρωπαϊκή δημόσια 

διοίκηση, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Αυτή αποτελεί σημαντικό κινητήρα για την αύξηση της 

απασχόλησης και της οικονομικής ανόδου της Ευρώπης μέσω περιορισμού των ελλειμμάτων 

και της ασυμβατότητας στις ικανότητες των εργαζομένων. Κατά την αρχική ΕΕΚ (πρακτική 

εξάσκηση στη βιομηχανία, εναλλακτικά πρότυπα και πρακτικά μαθήματα στα σχολεία 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) στους εκπαιδευτές, τους μέντορες και τους 

καθηγητές παρέχεται εκπαίδευση στη θέση εργασίας παράλληλα με την θεωρητική τους 

εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και της 

πραγματικής εργατικής ζωής. Όσο πιο ισχυρή είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ τους, τόσο 

υψηλότερη είναι η προσφορά και ευκολότερη η ανεύρεση εργασίας, κάτι που συνεισφέρει για 

την αύξηση της απασχόλησης ανάμεσα στους νέους. Κατά τη συνεχιζόμενη επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση (ΣΕΕΚ) τα πρόσωπα, τα οποία πραγματοποιούν τις εκπαιδεύσεις 

στις επιχειρήσεις, οι καταρτισμένοι υπάλληλοι και οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

βοηθούν τους νέους υπαλλήλους να προσαρμοστούν στο εργασιακό περιβάλλον. Οι ίδιοι 

φροντίζουν για τον εκσυγχρονισμό και την τελειοποίηση των δεξιοτήτων των συναδέλφων 

τους, συνδράμοντας έτσι την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της 

εταιρείας, στην οποία εργάζονται.  

Το εγχειρίδιο κατάρτισης υπό το έργο Bio-FIT έχει για σκοπό την ευρύτερη κατανόηση 

του ρόλου και της σημασίας της ΕΕΚ στις επιμέρους οργανώσεις, καθώς και σε εθνικό επίπεδο 

στα συμφραζόμενα της αειφόρου και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης της γεωργίας. Το 

παρόν εγχειρίδιο θα παράσχει στους εκπαιδευτές δεξιότητες που θα επιτρέψουν την διεξαγωγή 

αποτελεσματικής ΕΕΚ και θα διευκολύνουν την απόκτηση γνώσεων και την εφαρμογή νέων 

δεξιοτήτων μέσω της χρήσης του προγράμματος κατάρτισης του Bio-FIT. Το εγχειρίδιο 

εστιάζεται πάνω σε πέντε βασικά στοιχεία της διαχείρισης και της διεξαγωγής σύγχρονης 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Ανάλυση των εκπαιδευτικών 

αναγκών  
Η ασυμβατότητα μεταξύ της πραγματικής και της επιθυμούμενης πραγματοποίησης της 

ΕΕΚ μπορεί να οφείλονται σε μερικούς παράγοντες και η έλλειψη των απαιτούμενων 

δεξιοτήτων και γνώσεων αποτελεί μόλις δυο από αυτούς. Η προσεκτική εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μαθήματα έχουν αναπτυχθεί στη βάση 

κατάλληλης μεθοδολογίας που εξασφαλίζει το ξεπέρασμα των ελλειμμάτων, ενώ οι στόχοι της 

εκπαίδευσης προσανατολίζονται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση.  

Σημαντικό στάδιο της εκπαίδευσης είναι η διεξαγωγή εκτίμησης των εκπαιδευτικών 

αναγκών. Ο εντοπισμός και η επιλογή των αναγκών κάθε ενός εκπαιδευόμενου είναι το κλειδί 

για την επιτυχημένη διεξαγωγή του κάθε προγράμματος εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι ή οι 

εν δυνάμει εκπαιδευτές πρέπει να συνειδητοποιούν την ανάγκη από ευελιξία στις απαιτήσεις 

για την προετοιμασία και διεξαγωγή ΕΕΚ για ορισμένες ομάδες στόχου. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα μαθήματα πρέπει να προετοιμαστούν ακόμη από την αρχή. Για αυτό και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να κατέχει τις απαραίτητες ειδικές τεχνικές δεξιότητες, ώστε 

να μπορέσει να προετοιμάσει ή να προσαρμόσει  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το 

εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας στόχου. Ταυτόχρονα οι ίδιοι 

πρέπει να ακολουθούν μια άτυπη προσέγγιση στην εκπαίδευση και να παρέχουν συνεχή 

βοήθεια στους δικαιούχους κατά την περίοδο της εκπαίδευσης.  

Σε αυτή την σχέση μέσα σε αυτή την θεματική ενότητα μπορούν να διατυπωθούν 

μερικοί συγκεκριμένη εκπαιδευτικοί στόχοι (ΕΣ):  

Οι εκπαιδευτές στην ΕΕΚ οφείλουν να είναι σε θέση να:  

ΕΣ 1: Εξηγήσουν πώς η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών βοηθά την ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού προγράμματος.  

ΕΣ 2: Απαριθμήσουν τις απαραίτητες δραστηριότητες για την διεξαγωγή ανάλυσης των 

εκπαιδευτικών αναγκών .  

ΕΣ 3: Αναπτύξουν τα απαραίτητα εργαλεία για την διεξαγωγή ανάλυσης των 

εκπαιδευτικών αναγκών.  

ΕΣ 4: Προετοιμάσουν μεθοδολογία για την σύνταξη τελικής έκθεσης περί της ανάλυσης 

των εκπαιδευτικών αναγκών μετά την διεξαγωγή της.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 1 (ΕΣ1): Εξηγήστε πώς η ανάλυση των 

εκπαιδευτικών αναγκών βοηθά την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών (ΑΕΑ) εντοπίζει τις διαφορές μεταξύ του 

τρόπου, με τον οποίο οι εκπαιδευτές / οι μέντορες στην ΕΕΚ στον τομέα της οργανικής 

γεωργίας διεξάγουν  ορισμένη εκπαίδευση (πραγματική υλοποίηση) και της επιθυμούμενης 

υλοποίησής της. Οι βασικές αιτίες για τα ελλείμματα που διαπιστώνονται μπορούν αν 
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συνδέονται άμεσα με την απουσία ενός από τους πέντε παράγοντες – κλειδί για την 

αποτελεσματικότητα:  

1. Σαφείς προσδοκίες από την εργασία 

2. Σαφής και άμεση ανατροφοδότηση σε σχέση με την πεπραγμένη εργασία 

3. Κατάλληλη υλική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων εργαλείων, 

βοηθημάτων και θέσης εργασίας 

4. Κίνητρα για ποιοτική υλοποίηση, και 

5. Δεξιότητες και γνώσεις, απαραίτητες για την επαγγελματική εκπαίδευση.  

Κατά την εκπαίδευση μπορούν να εξεταστούν μερικοί ή όλοι οι πέντε παράγοντες-

κλειδί για την αποτελεσματικότητα. Η εμπεριστατωμένη ΑΕΑ μπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτές και τους δημιουργούς αγροτικών πολιτικών να αποφασίσουν αν η επέμβαση μέσω 

εκπαίδευσης είναι κατάλληλη ώστε να ξεπεραστούν τα ελλείμματα γνώσεων που 

διαπιστώνονται. Οι βασικοί λόγοι για την διεξαγωγή ΑΕΑ είναι οι εξής:  

➢ Να διαπιστωθεί αν υπάρχει πραγματική ανάγκη από την διεξαγωγή εκπαίδευσης 

➢ Να εντοπιστούν οι αιτίες για την μη ικανοποιητική επίδοση 

➢ Να καθοριστεί το περιεχόμενο και η εμβέλεια της εκπαίδευσης 

➢ Να καθοριστεί το επιθυμούμενο αποτέλεσμα της εκπαίδευσης 

➢ Να εξασφαλιστεί επίπεδο αναφοράς για βαθμολόγηση, και 

➢ Να εξασφαλιστεί η υποστήριξη των διοικητικών στελεχών.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 2 (ΕΣ2): Λίστα των δραστηριοτήτων 

απαραίτητων για την διεξαγωγή ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών 
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων και η 

επέκταση των ικανοτήτων, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες από διεξαγωγή ΕΕΚ στη 

γεωργία. Ως εκ τούτου η εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται στα εφαρμοστέα πρότυπα και 

οδηγούς.  

 

Οι σημαντικοί παράγοντες, στους οποίους πρέπει να δοθεί προσοχή κατά την ανάπτυξη 

ειδικευμένων προτύπων και οδηγών για ΕΕΚ στον τομέα είναι οι εξής:  

➢ Οι εκπαιδεύσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση των 

αγροτικών περιοχών 

➢ Οι εκπαιδεύσεις οφείλουν να αντιστοιχούν στις εθνικές / ευρωπαϊκές πρακτικές 

και πρότυπα 

➢ Πρέπει να εκπονηθεί πρότυπο βαθμολόγησης της εκπαίδευσης, καθώς και 

συστάσεις για επακόλουθες δραστηριότητες, και 
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➢ Πρέπει να εξασφαλιστούν συνθήκες για την επιλογή και συντήρηση χώρου για 

την εφαρμογή βιο-λιπασμάτων.  

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται συχνά για τον καθορισμό της επιθυμούμενης 

αποτελεσματικότητας είναι οι εξής:  

➢ Περιγραφή εξειδικεύσεων απασχόλησης (ISCO / ESCO) των εκπαιδευόμενων, 

και  

➢ Εθνικές πρακτικές και πρότυπα (Ευρωπαϊκό / εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών 

προσόντων).  

Μερικές φορές υπάρχει ανάγκη να διεξαχθούν συνεντεύξεις και με άλλα ενδιαφερόμενα 

πρόσωπα, όπως μάνατζερ ή επόπτες, ώστε να καθοριστεί η επιθυμούμενη επίδοση και 

αποτελεσματικότητα.  

Τα πρότυπα που εφαρμόζονται μέσα στο πλαίσιο Γνώσεις – Δεξιότητες – Ικανότητες, 

πρέπει να είναι όσο είναι δυνατό πιο σαφή και συγκεκριμένα, ώστε να υπόκεινται σε 

παρακολούθηση και αξιολόγηση. Ύστερα από τον καθορισμό τους, διεξάγεται ΑΕΑ, για να 

εντοπιστούν τα ελλείμματα στις γνώσεις των τελικών χρηστών σε αυτό το πλαίσιο.  

Τι σημαίνει το πλαίσιο Γνώσεις – Δεξιότητες – Ικανότητες; 

➢ Γνώσεις που αποτελούνται από πληροφορίες και κατανόηση, απαραίτητες για 

την διεξαγωγή εκπαίδευσης ΕΕΚ σε ορισμένη θεματική περιοχή 

➢ Δεξιότητες που συνιστούνται από πρακτικές δραστηριότητες, απαραίτητες για 

την διεξαγωγή εκπαίδευσης ΕΕΚ, και  

➢ Ευρείες ικανότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν απόψεις και εμπειρία σχετικά με 

την διεξαγωγή ΕΕΚ.  

Για να καθοριστεί η επιθυμούμενη υλοποίηση με συγκεκριμένους και μετρήσιμους 

όρους, ο εκπαιδευτής / μέντορας πρέπει να καθορίσει τις γενικές γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες, απαραίτητες για την διεξαγωγή της αντίστοιχης ΕΕΚ. Οι καλοί ορισμοί επίδοσης 

και αποτελεσματικότητας έχουν τα εξής γνωρίσματα:  

➢ Παρουσιάζουν τις επιτεύξεις και / ή την συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου 

➢ Είναι ορατοί  

➢ Είναι μετρήσιμοι  

➢ Μπορούν να βαθμολογηθούν από ανεξάρτητους παρατηρητές  

➢ Δίνουν σαφή και μη αμφίσημη απάντηση στην ερώτηση «Η απόδοσή μου είναι 

καλή ή όχι;», και 

➢ Ελέγχονται από τον εκπαιδευόμενο.  

Για κάθε έναν απολογισμό για την εκτέλεση, ο εκπαιδευτής / μέντορας πρέπει να 

καθορίσει δείκτη επίδοσης και αποτελεσματικότητας, ο οποίος περιγράφει την ποιότητα, την 

ποσότητα, τον χρόνο ή την τιμή του. Ύστερα από την λήψη απόφασης για τους μετρήσιμους 

δείκτες για τα αποτελέσματα, καθορίζονται και στόχοι για κάθε ένα δείκτη.  
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Στο πλαίσιο επακόλουθης δράσης χρησιμοποιούνται οι ίδιοι δείκτες, για να 

βαθμολογηθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες καθηγητών ΕΕΚ (τρέχουσα ή 

πραγματική επίδοση, ενώ πρέπει να προσδιοριστεί η πραγματική επίδοση).  

➢ Απόφαση πώς να χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία,  

➢ Ανάπτυξη εργαλείων βαθμολόγησης,  

➢ Συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων,  

➢ Διεξαγωγή ανάλυσης των αιτιών, και 

➢ Προσδιορισμός των δυνατών λύσεων για τη βελτίωση της επίδοσης. 

 

Κατά την διεξαγωγή ΑΕΑ μπορούν να διακριθούν τα ακόλουθα βήματα:  

Βήμα 1: Προσδιορισμός του προβλήματος – η επιθυμούμενη απόδοση πρέπει να 

καθοριστεί και να συγκριθεί με την πραγματική.  

Βήμα 2: Επιλογή μεθοδολογίας – Ποιος και τι πρέπει να βαθμολογηθεί; Όγκος του 

δείγματος; Ποιες μέθοδοι πρέπει να εφαρμοστούν; 

Βήμα 3: Προσδιορισμός των πιο κατάλληλων εργαλείων βαθμολόγησης – αναπτύξτε ή 

προσαρμόστε τα για τη συγκεκριμένη περίπτωση.  

Βήμα 4: Συγκέντρωση δεδομένων – καθορίστε ποιος θα συγκεντρώσει τα δεδομένα, 

πόσο χρόνο θα απαιτήσει η συγκέντρωση και πώς θα ελέγχεται η διαδικασία.  

Βήμα 5: Ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων – επιλογή κατάλληλων αναλυτικών 

μεθόδων (ποιοτικών και / ή ποσοτικών).  

Βήμα 6: Ανάλυση των αιτιών και συστάσεις – να προσδιοριστεί αν η μη ικανοποιητική 

επίδοση οφείλεται στην απουσία Γνώσεων – Δεξιοτήτων – Ικανοτήτων, ή σε άλλες βαθύτερες 

αιτίες. Λήψη απόφασης για την απαραίτητη εκπαίδευση.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 3 (ΕΣ3): Ανάπτυξη των απαραίτητων 

εργαλείων για την διεξαγωγή ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών 
Η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων είναι πολύ σημαντικό βήμα στην διαδικασία 

σχεδιασμού ΑΕΑ. Το καλό εργαλείο μετράει ακριβώς αυτό που πρέπει να βαθμολογηθεί. 

Ανάλογα με τους σκοπούς της ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών πρέπει να επιλεχθεί και 

/ ή να αναπτυχθεί κατάλληλο εργαλείο. Τέτοια εργαλεία μπορούν να περιλαμβάνουν:  

➢ Συνέντευξη με καθηγητές ΕΕΚ,  

➢ Ερωτήματα προς ομάδες εστίασης,  

➢ Υποθέσεις,  

➢ Λίστες ελέγχου για την παραγωγή και την εφαρμογή βιο-λιπασμάτων, και  

➢ Ενδεικτικά ερωτηματολόγια για αξιολόγηση των εγκαταστάσεων / του 

εξοπλισμού ή απογραφή του εξοπλισμού.  
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Εκπαιδευτικός στόχος 4 (ΕΣ4): Προετοιμασία μεθοδολογίας για την 

σύνταξη τελικής έκθεσης περί της ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών 
Ύστερα από την ανάλυση των δεδομένων, πρέπει να συνταχθεί έκθεση, η οποία 

περιλαμβάνει:  

➢ Γενική ανασκόπηση: Σύντομη ανασκόπηση του σκοπού, των στόχων και των 

αποτελεσμάτων της ΑΕΑ.  

➢ Περιγραφή της διαδικασίας: Περιγραφή ολόκληρης της διαδικασίας ανάλυσης 

των αναγκών, συμπεριλαμβανομένων του σκοπού και της μεθόδου (των μεθόδων) για τη 

συγκέντρωση δεδομένων και των ανθρώπων που συμμετέχουν στη διαδικασία.  

➢ Ανακεφαλαίωση των αποτελεσμάτων: Σε αυτό το τμήμα τα στοιχεία πρέπει να 

παρουσιαστούν σαφώς και διεξοδικά και να αντανακλούν όλα τα σημαντικά πρότυπα και 

αποτελέσματα.  

➢ Προκαταβολικά πορίσματα: Περιγραφή της ανάλυσης των δεδομένων και 

εστίαση πάνω σε προβλήματα με σημασία-κλειδί, που έχουν διαπιστωθεί. Ανάλυση των 

συμπερασμάτων και των αιτιών τους.  

➢ Συστάσεις: Παρουσίαση συστάσεων σε σχέση με την εκπαίδευση. Εστίαση 

πάνω στα πιο επίκαιρα προβλήματα ή περιοχές εκπαίδευσης. Συγκεκριμενοποίηση των 

προβλημάτων που αφορούν την εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη πώς πρέπει να υλοποιείται 

το πρόγραμμα, ποιος πρέπει να συμμετέχει σε αυτό και πώς, πότε και που πρέπει να διεξαχθεί 

η εκπαίδευση.  

➢ Εν δυνάμει εμπόδια: Πληροφορίες για εν δυνάμει περιορισμούς και πρόταση για 

τις δυνατές λύσεις τους.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Σχεδιασμός της εκπαίδευσης  
Η διεξαγωγή επιτυχημένης εκπαίδευσης απαιτεί αρκετό σχεδιασμό εκ των προτέρων, 

συμπεριλαμβανομένου και του προσδιορισμού των αναγκών των συμμετεχόντων μέσω 

ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών και της εφαρμογής αυτών των πληροφοριών στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μέσω της ανασκόπησης των τεχνικών αξιολόγησης της ανάλυσης 

των εκπαιδευτικών αναγκών και της χρήσης συγκεκριμένων στόχων στην εκπαίδευση θα 

εξασφαλιστούν οι απαραίτητες δεξιότητες για τον σχεδιασμό ενός κύκλου μαθημάτων. Οι 

κύριες αρχές στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρέπει να είναι οι εξής:  

➢ Αναπτύσσονται από κοινού με τα ενδιαφερόμενα μέρη,  

➢ Ανταποκρίνονται στο εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και 

καταρτίζονται με τη βοήθεια ειδικών στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

➢ Εστιάζονται στην αποτελεσματική εφαρμογή των αναθεωρημένων 

προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τις εν λόγω καθοδηγητικές αρχές.  

Σε μακροπρόθεσμο πλάνο, αυτά τα προγράμματα πρέπει να υπόκεινται σε 

αναπροσαρμογή και αξιολόγηση, ώστε να εγγυούνται ότι θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται 

στις αρχικά καθορισμένες ανάγκες. Η διαδικασία αξιολόγησης και αναπροσαρμογής πρέπει να 

περιλαμβάνει τη συλλογή και την ανάλυση στοιχείων από εκπαιδευτικές έρευνες, 

ανατροφοδότηση από τους εργοδότες και ενημέρωση για τις παρούσες διεθνείς τάσεις.  

Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι (ΕΕΣ) σε αυτή την ενότητα είναι ως ακολούθως:  

Οι επαγγελματίες στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει 

να είναι σε θέση να:  

ΕΣ 1: Περιγράψουν δραστηριότητες, απαραίτητες για τον σχεδιασμό και την 

διεξαγωγή της εκπαίδευσης.  

ΕΣ 2: Περιγράψουν πώς θα επιλέξουν τους συμμετέχοντες.  

ΕΣ 3: Αναπτύξουν επιλεγμένα στοιχεία του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

ΕΣ 4: Περιγράψουν πώς θα διεξαχθεί το πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.  

ΕΣ 5: Εξηγήσουν τη σημασία των εργαλείων αξιολόγησης των γνώσεων και των 

ικανοτήτων.  

ΕΣ 6: Εξηγήσουν πώς θα επιλεχθεί ο χώρος για την επιτόπου εκπαίδευση .  
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Εκπαιδευτικός στόχος 1 (ΕΣ1): Περιγράψτε τις δραστηριότητες, 

απαραίτητες για τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή της εκπαίδευσης 
Για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράμματος ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί 10 

ερωτήματα, κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια από τις δραστηριότητες της διαδικασίας. 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα συγκροτούν πλήρως το πρόγραμμα.  

1. Προσδιορισμός προβλήματος / ελλειμμάτων στην εκπαίδευση;  ->  

Συγκεκριμενοποίηση των θεμάτων της εκπαίδευσης.  

2. Ποιά είναι η ομάδα στόχου της ΕΕΚ;  ->  Επιλογή συμμετεχόντων.  

3. Ποιες εφαρμόσιμες γνώσεις θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι μετά την εκπαίδευση;  

->  Κατάρτιση στόχων της εκπαίδευσης.  

4. Τι θα μάθουν οι εκπαιδευόμενοι; ->  Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο της 

εκπαίδευσης.  

5. Ποιες μεθοδολογίες θα χρησιμοποιηθούν; ->  Επιλογή μεθοδολογιών εκπαίδευσης 

6. Ποιό υλικό / βοηθήματα είναι απαραίτητα;  ->  Προετοιμασία υλικού και 

βοηθημάτων για την εκπαίδευση.  

7. Πότε / πού θα διεξαχθεί η εκπαίδευση;  ->  Λήψη απόφασης για τον χρόνο και τον 

τόπο διεξαγωγής της εκπαίδευσης.  

8. Πώς θα βαθμολογείται η εκπαίδευση;  ->  Επιλογή μεθόδων βαθμολόγησης.  

9. Ποιοι θα είναι οι εκπαιδευτές; ->  Επιλογή εκπαιδευτών.  

10. Πώς θα χρηματοδοτηθεί η εκπαίδευση; ->  Ανεύρεση πηγής χρηματοδότησης.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 2 (ΕΣ2): Περιγράψτε πώς θα επιλέξετε τους 

συμμετέχοντες  
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων πρέπει να καταρτιστούν πριν την διεξαγωγή της 

εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τους εξής παράγοντες:  

➢ Εγγραφή κατάλληλου αριθμού συμμετεχόντων στην ΕΕΚ,  

➢ Προσδιορισμός των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για την 

έναρξη της εκπαίδευσης,  

➢ Επιλογή κατάλληλης σύνθεσης εκπαιδευόμενων με παρόμοια επίπεδα των 

δεξιοτήτων και συναφή επαγγέλματα, έτσι ώστε η εκπαίδευση να είναι κατάλληλη για όλους 

τους συμμετέχοντες,  

➢ Προσδιορισμός των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα μπορούσαν να ασκούν τις 

γνώσεις που έχουν αποκτήσει αμέσως μετά την εκπαίδευση.  

Γενικά οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στη βάση μερικών κριτηρίων που περιλαμβάνουν 

πληροφορίες για τα κίνητρά τους, τις ικανότητες και την εμπειρία τους, γνώσεις για την 

κατάσταση της αγοράς σε σχέση με την παροχή ΕΕΚ, τους διαθέσιμους πόρους κλπ. Οι βαθμοί 
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που αντιστοιχούν σε κάθε ένα στοιχείο από τα κριτήρια πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα με 

την ομάδα στόχου. Για να εξασφαλιστεί επιτυχημένη εκπαίδευση ειδικών στον τομέα της ΕΕΚ 

στην αντίστοιχη θεματική περιοχή (π.χ. «Παραγωγή και εφαρμογή βιο-λιπασμάτων»), πρέπει 

τα κριτήρια επιλογής για την εκπαίδευση ΕΕΚ να διαθετούν γραπτώς σε όλους τους εν δυνάμει 

υποψήφιους. Αυτά τα κριτήρια μπορούν να περιλαμβάνουν:  

▪ Οι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για την θεματική περιοχή των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών που τους προσφέρονται και έχουν κατάλληλη εμπειρία για την απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων.  

▪ Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο 

μαθημάτων.  

▪ Οι υποψήφιοι μπορούν να εφαρμόσουν τις νέες τους δεξιότητες μετά την 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.  

▪ Οι ακατάλληλοι υποψήφιοι απορρίπτονται βάσει των κριτηρίων επιλογής.  

▪ Όταν η επιλογή των εκπαιδευόμενων είναι δύσκολη, αυτή γίνεται ύστερα από 

την παρουσίαση πρότασης ή γραπτού εγγράφου.  

▪ Πρέπει να είστε ευέλικτοι και εφευρετικοί όταν επιλύετε πρόβλημα που αφορά 

την επιλογή.  

▪ Πρέπει να δώσετε κίνητρα στους εκπαιδευόμενους, βραβεύοντάς τους με 

τεχνικό υλικό και πιστοποιητικά.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 3 (ΕΣ3): Ανάπτυξη επιλεγμένων στοιχείων του 

εκπαιδευτικού προγράμματος  
Η κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία 

σχεδιασμού της εκπαίδευσης. Η πιο κατάλληλη προσέγγιση συνήθως είναι η βαθμιαία 

εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά πακέτα έχουν σχεδιαστεί στη βάση αλληλοσυνδεόμενων 

στοιχείων που καλύπτουν ένα θέμα. Η προσέγγιση της βαθμιαίας εκπαίδευσης είναι ευέλικτη 

και επιτρέπει την προσαρμογή στους συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε να μπορούν 

να συμμετέχουν ή να απουσιάζουν από ένα μέρος των μαθημάτων, μέσα σε λογικά όρια, για 

να αποκτήσουν ή να διευρύνουν τις δεξιότητες που χρειάζονται.  

Υπάρχει σειρά σημαντικών προϋποθέσεων κατά την προετοιμασία του εκπαιδευτικού 

προγράμματος της ΕΕΚ.  

▪ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι ευέλικτο, τροποποιήσιμο και 

προσαρμόσιμο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.  

▪ Πρέπει να έχει ειδικό προσανατολισμό στους εκπαιδευόμενους, λαμβάνοντας 

υπόψη την καταγωγή, την ηλικία, την μόρφωση, την εμπειρία, τις δεξιότητες και τις 

δυνατότητές τους για γρήγορη ανεύρεση εργασίας.  

▪ Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών για ένα συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο 

έχει ουσιώδη σημασία κατά την εκτίμηση του επιπέδου των δεξιοτήτων και της διαχειριστικής 
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ικανότητας του ατόμου, κάτι που είναι βάση για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος.  

▪ Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να αποσκοπεί στην 

παροχή των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη συγκεκριμένη ικανότητα.  

▪ Χρήση άτυπης προσέγγισης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων όπως συζητήσεις, 

επιδείξεις, παιχνίδια ρόλων, πρακτικές ασκήσεις, ομαδική και ατομική παρουσίαση, επιτόπου 

επισκέψεις και ανταλλαγή εμπειρίας.  

▪ Εστίαση στην πρακτική εκπαίδευση και όχι στην θεωρία. Ο κατάλληλος 

συσχετισμός είναι 80% πρακτική και 20% θεωρητική εκπαίδευση.  

Κατά την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να ληφθούν υπόψη πέντε 

βασικά στοιχεία:  

1. Στόχοι / Δραστηριότητες  

2. Μεθοδολογία της εκπαίδευσης  

3. Διάρκεια 

4. Υλικό και βοηθητικά μέσα  

5. Αξιολόγηση του κύκλου μαθημάτων  

Η διατύπωση των Εκπαιδευτικών στόχων του προγράμματος είναι σημαντικό 

ζήτημα, γιατί οι στόχοι:  

▪ Λειτουργούν ως βάση για την κατάρτιση ολόκληρου του προγράμματος, 

συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του περιεχομένου, της μεθοδολογίας και του τόπου 

εκπαίδευσης 

▪ Εφαρμόζονται κατά την βαθμολόγηση της εκπαίδευσης, και 

▪ Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της ενεργού μάθησης.  

Οι στόχοι είναι δυο ειδών: γενικοί και ειδικοί. Ο γενικός στόχος περιγράφει τις 

δραστηριότητες που οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκτελούν μετά την εκπαίδευση. 

Αυτές συνδέονται με τα επαγγελματικά τους καθήκοντα. Ο ειδικός στόχος περιγράφει τι θα 

μάθει ή θα είναι σε θέση να κάνει ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση ενός μέρους της 

εκπαίδευσης. Αυτοί είναι επίσης γνωστοί ως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, απαραίτητες 

για την επίτευξη του βασικού στόχου. Υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία για την 

προετοιμασία ενός συγκεκριμένου στόχου:  

1. Να καθοριστεί πότε πρέπει να επιδειχθούν γνώσεις ή επίπεδο επίδοσης.  

2. Να καθοριστεί ποιος πρέπει να επιδείξει ικανότητα.  

3. Να παρουσιαστεί περιγραφή του αναμενόμενου επιπέδου επίδοσης.  

4. Να περιγραφεί  πόσο καλά πρέπει να επιδειχθεί το επίπεδο εκτέλεσης.  

Ύστερα από την ενσωμάτωση των στόχων, της εξάσκησης και της ανατροφοδότησης 

στον σχεδιασμό της εκπαίδευσης, το επόμενο βήμα στην διαδικασία του σχεδιασμού είναι η 
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επιλογή των μεθόδων της πραγματικής εκπαίδευσης. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι, από τις οποίες 

μπορείτε να επιλέξετε. Κατά την επιλογή μεθόδου εκπαίδευσης πρέπει να απαντήσετε στα εξής 

ερωτήματα:  

▪ Είναι κατάλληλη αυτή η μέθοδος για τους στόχους της εκπαίδευσης; 

▪ Υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο 

εκπαίδευσης;  

▪ Υπάρχουν πόροι για τη χρήση αυτής της μεθόδου εκπαίδευσης; 

▪ Υπάρχει ανάγκη από συμπληρωματικά βοηθητικά μέσα; 

▪ Ποιο είναι το προβλεπόμενο μέγεθος της ομάδας προς εκπαίδευση;  

▪ Υπάρχει ανάγκη από ειδική διάταξη της αίθουσας;  

▪ Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για ομαδική εκπαίδευση, για ατομική 

εκπαίδευση ή και για τις δυο;  

▪ Ποιες ώρες είναι διαθέσιμες για την διεξαγωγή της εκπαίδευσης; 

▪ Ποια είναι η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων;  

▪ Οι επιλεγμένες μέθοδοι ενθαρρύνουν το ενδιαφέρουν και προσφέρουν πρόσθετη 

ποικιλία πληροφοριών; 

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει καθοριστική σημασία για την διεξαγωγή της εκπαίδευσης. 

Η αποτελεσματική του χρήση μπορεί να εγγυηθεί ότι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

χρησιμοποιούνται διάφορα κίνητρα μάθησης. Η ενσωμάτωση διάφορων υλικών θα βοηθήσει 

για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος και της προσοχής των εκπαιδευόμενων. Υπάρχουν πέντε 

βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού υλικού. Αυτές περιλαμβάνουν:  

▪ Έντυπο υλικό,  

▪ Υλικό που δεν προορίζεται για προβολή,  

▪ Υλικό για προβολή,  

▪ Οπτικοακουστικό υλικό και  

▪ Υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.  

Το επόμενο βήμα είναι η γενική περιγραφή της εκπαίδευσης και ο καθορισμός του 

αναμενόμενου χρόνου διεξαγωγής. Αυτό περιλαμβάνει τη σύνταξη όλων των συνοδευόμενων 

εγγράφων (εδώ δεν εννοείται εκπαιδευτικό υλικό και υλικό παρουσίασης). Για κάθε στόχο της 

εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής πρέπει να επιλέξει κατάλληλες πρακτικές ασκήσεις, μεθόδους 

εκπαίδευσης και υλικά. Ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων δημιουργεί το γενικό 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης.   

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να 

καταρτιστεί και πρόγραμμα / χρονοδιάγραμμα. Αυτό αποτελεί λίστα με περιγραφή όλων των 

δραστηριοτήτων που επίκειται να γίνουν μέσα σε κάθε μία μέρα της εκπαίδευσης. Το 

πρόγραμμα με την ακολουθία των δραστηριοτήτων διανέμεται στους εκπαιδευόμενους. Οι 

πληροφορίες που περιέχονται στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν:  
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▪ Τον τίτλο της εκπαίδευσης,  

▪ Τις ημέρες σπουδών (ημέρα/ημέρες της εβδομάδας)  

▪ Ωράριο όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και 

▪ Σύντομη περιγραφή όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 4 (ΕΣ4): Περιγράψτε πώς θα διεξαχθεί το 

πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 
Πριν την εφαρμογή ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος, αυτό πρέπει να δοκιμαστεί 

πιλοτικά, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των στόχων, του περιεχομένου, του 

χρονοδιαγράμματος, των εκπαιδευτικών υλικών και των εργαλείων βαθμολόγησης. Το 

πιλοτικό τεστ του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:  

1. Διοργάνωση σεμιναρίου για τους εκπαιδευτές, απαραίτητο για την ολοκλήρωση 

του εκπαιδευτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων στόχων, περιεχομένου, ενοτήτων / 

υλικών, τόπου εκπαίδευσης, βοηθητικών μέσων.  

2. Επειδή η εκπαίδευση βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο, καταρτίζεται μια 

έκθεση για το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες, το χρόνο εκπαίδευση και την ανατροφοδότηση 

από κάθε έναν εκπαιδευόμενο.  

3. Ως μέρος της βαθμολόγησης της εκπαίδευσης ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους 

κατανέμονται τεστ για την εκτίμηση της προόδου τους ύστερα από την διδασκαλία των 

επιμέρους θεματικών ενοτήτων. Αυτά εξασφαλίζουν μια ανατροφοδότηση για το περιεχόμενο 

της εκπαίδευσης, την μεθοδολογία, τα εκπαιδευτικά υλικά, την κατανομή του χρόνου, τον τόπο 

εκπαίδευσης, καθώς και για τα συμπληρωματικά βοηθητικά μέσα.  

4. Ύστερα από την διεξαγωγή και την βαθμολόγηση του πιλοτικού τεστ, οι 

εκπαιδευτές πρέπει να αναβαθμίσουν και να αναθεωρήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να διορθωθεί στις προβληματικές περιοχές που έχουν 

εντοπιστεί (μεθοδολογία, υλικά, τεστ πριν κα μετά την εκπαίδευση).  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 5 (ΕΣ5): Εξηγήστε τη σημασία των εργαλείων 

βαθμολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
Η βαθμολόγηση της εκπαίδευσης έχει καθοριστική σημασία, ώστε:  

▪ Να εκτιμηθεί αν η εκπαίδευση έχει πετύχει τους στόχους της.  

▪ Να εκτιμηθεί η αξία του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

▪ Να εντοπιστούν οι τομείς στο πρόγραμμα που χρειάζονται βελτίωση.  

▪ Να καθοριστεί η κατάλληλη ομάδα στόχου μελλοντικών προγραμμάτων.  

▪ Να αναθεωρηθούν και να ενισχυθούν τα σημεία-κλειδί στο πρόγραμμα προς 

όφελος των εκπαιδευόμενων.  
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Η βαθμολόγηση πρέπει να εστιαστεί σε 3 σκέλη της εκπαίδευσης: γνώσεις, δεξιότητες 

και ευρύτερες ικανότητες. Το τελευταίο σκέλος (ευρύτερες ικανότητες) βαθμολογείται πιο 

δύσκολα, γιατί περιλαμβάνει απόψεις και διάθεση και συνήθως αποτελεί μέρος της καταγωγής 

και της προσωπικότητας του ατόμου. Οι ευρύτερες ικανότητες που υπόκεινται σε βαθμολόγηση 

είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες, οι συμβουλευτικές δεξιότητες και οι δεξιότητες 

καθοδήγησης. Η βαθμολόγηση συνήθως γίνεται:  

▪ Καθημερινά.  

▪ Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

▪ Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

▪ Ύστερα από την επιστροφή των συμμετεχόντων στην θέση εργασίας τους.  

 

Βαθμολόγηση στη βάση  γνώσεων 

Η βαθμολόγηση των γνώσεων που έχει αποκτήσει ορισμένο πρόσωπο μέσω εργαλείων 

βαθμολόγησης ή τεστ είναι περίπλοκη διαδικασία. Για να μετρηθεί αποτελεσματικά η 

απόκτηση γνώσεων το τεστ πρέπει να προετοιμαστεί προσεκτικά. Το καλό τεστ:  

▪ μετράει σωστά την εγκυρότητα 

▪ μετράει με συνέπεια την αξιοπιστία 

▪ είναι αντικειμενικό  

▪ είναι διακριτικό  

▪ είναι διεξοδικό και εύκολο για χρήση 

Ύστερα από την κατάρτιση μιας σειράς τεστ και την αναθεώρηση και την επιμέλεια 

τους, τα επιλεγμένα ερωτήματα οργανώνονται σε τεστ ή ερωτηματολόγιο που μετράει τις 

γνώσεις. Ο εκπαιδευτής της ΕΕΚ πρέπει να αποφασίσει για τον αριθμό και το είδος των 

ερωτημάτων που θα συμπεριληφθούν, καθώς και για τη σειρά, με την οποία θα τεθούν στον 

εκπαιδευόμενο. Πρέπει να καταρτιστούν οδηγίες για τον εκπαιδευτή και μεθοδολογία 

βαθμολόγησης. Ύστερα από την κατάρτιση του τεστ και των οδηγιών, θεωρείται καλή 

πρακτική κάθε ένα μέρος του να εξεταστεί ξανά. Πρέπει να δοθεί προσοχή στην γραμματική 

και να δοθεί επίσης απάντηση στα εξής ερωτήματα:  

▪ Αν έχουν διατυπωθεί ερωτήματα που καλύπτουν όλους τους στόχους του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου 

▪ Αν ο αριθμός των ερωτημάτων αντανακλά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

▪ Αν όλα τα στοιχεία του τεστ λαμβάνουν υπόψη σωστά τις δυνατότητες του 

εκπαιδευόμενου να πετύχει τους στόχους της εκπαίδευσης 

▪ Αν οι οδηγίες έχουν διατυπωθεί σαφώς 

▪ Αν έχουν αποφευχθεί δύσκολα, οφθαλμοφανή ή ακατάλληλα ερωτήματα 

▪ Αν κάθε ερώτημα είναι ξεχωριστό και ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα ερωτήματα 
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▪ Αν υπάρχουν συναφή ερωτήματα που έχουν ομαδοποιηθεί μαζί 

▪ Αν το τεστ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βαθμολογείται εύκολα 

▪ Αν ο εκπαιδευόμενος θα πάρει πλήρη ανατροφοδότηση για τις απαντήσεις του 

Όταν είναι εφικτό, το τεστ πρέπει να δοκιμαστεί πιλοτικά πριν εφαρμοστεί σε τακτικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα.  

 

Βαθμολόγηση των ικανοτήτων  

Όταν εφαρμόζονται εργαλεία για την βαθμολόγηση ικανοτήτων, βαθμολογούνται 

δεξιότητες όπως επικοινωνιακές δεξιότητες, συμβουλές, επίλυση οργανωτικών προβλημάτων. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι κατάλογοι ελέγχου και υποθέσεις που 

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία γνώσεων και δραστηριοτήτων σε πραγματικές περιστάσεις που 

έχουν σχέση με την καθημερινή εργασία και κάνουν την βαθμολόγηση πιο αντικειμενική.  

Τα βασικά πλεονεκτήματα της βαθμολόγησης ικανοτήτων είναι οι εξής:  

▪ Εγγυούνται ότι η εκπαίδευση βασίζεται σε τυποποιημένη διαδικασία 

▪ Βοηθούν για την τυποποίηση των εκπαιδευτικών υλικών 

▪ Δημιουργούν βάση για επιδείξεις από τους εκπαιδευτές 

▪ Λειτουργούν ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης από τους εταίρους 

▪ Εγγυούνται πως όλες οι δεξιότητες των εκπαιδευόμενων θα αξιολογούνται στη 

βάσει ενός και του ίδιου προτύπου, και 

▪ Εξασφαλίζουν τη βάση για επακόλουθες βαθμολογήσεις καταρτισμένων 

ειδικών ΕΕΚ.  

Παρόλα αυτά υφίστανται ορισμένοι περιορισμοί στην βαθμολόγηση στη βάση 

ικανοτήτων:  

▪ Απαιτεί σοβαρή επένδυση χρόνου και προσπαθειών για την ανάπτυξη του 

συστήματος βαθμολόγησης 

▪ Μπορούν να εφαρμόζονται από ειδικούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, οι οποίοι έχουν εμπειρία στις αγροτικές πρακτικές και δραστηριότητες, 

αντικείμενο της εκπαίδευσης.  

Εφαρμόζονται δυο συστήματα βαθμολόγησης των ικανοτήτων: αριθμητικό και 

«ικανοποιητικός/μη ικανοποιητικός».  

▪ Η αριθμητική κλίμακα δίνει ορισμένο αριθμό σε αντίστοιχο επίπεδο επίδοσης. 

Αυτό επιτρέπει στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους να μετρούν εύκολα την πρόοδό 

τους και συνήθως εφαρμόζεται μαζί με τους οδηγούς εκπαίδευσης.  

▪ Η κλίμακα βαθμολόγησης του δεύτερου είδους είναι του τύπου του συστήματος 

«ναι/όχι» (π.χ. επιτυχών/αποτυχών, ικανοποιητικός/μη ικανοποιητικός) που συχνά 

χρησιμοποιείται με καταλόγους ελέγχου.  
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Εκπαιδευτικός στόχος 6 (ΕΣ6): Εξηγήστε πώς θα επιλεχθεί ο χώρος 

για την επιτόπου εκπαίδευση  
Η επιτυχία του προγράμματος, βασισμένου σε ικανότητες, εξαρτάται από την ύπαρξη 

χώρου όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αντιμετωπίσουν μεγάλο αριθμό πραγματικών 

καταστάσεων και να εξασκηθούν σε περιβάλλον που ενισχύει τα πρότυπα ποιότητας που 

καθορίζονται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

Ο τόπος εκπαίδευσης πρέπει να επιλεχθεί βάση των ακόλουθων κριτηρίων:  

▪ Κατάλληλη γεωγραφική περιοχή, κλιματικές συνθήκες και καλλιέργειες 

▪ Πρόσβαση σε εξοπλισμό και υλικά (βιο-λιπάσματα)  

▪ Διαθεσιμότητα προσωπικού (αριθμός του προσωπικού, απαραίτητες δεξιότητες)  

▪ Πρόσβαση με τις δημόσιες συγκοινωνίες, και  

▪ Προβλέψεις για τις εν δυνάμει δυσκολίες / εμπόδια.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Διεξαγωγή της εκπαίδευσης 
Με προσεκτικό σχεδιασμό οι εκπαιδευτές μπορούν να εγγυηθούν ότι οι στόχοι της 

εκπαίδευσης αντανακλούν την ανάγκη από την διεξαγωγή της και ότι οι μέθοδοι που 

εφαρμόζονται εξασφαλίζουν την επίτευξη αυτών των στόχων. Βασικός σκοπός κατά την 

παροχή ΕΕΚ είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων για την διεξαγωγή αποτελεσματικού κύκλου 

εκπαίδευσης στα συμφραζόμενα του προκαταβολικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Κάθε 

ένας εκπαιδευτής ΕΕΚ πρέπει να είναι εξειδικευμένος στις διάφορες τεχνικές εκπαίδευσης. Σε 

αυτή την σχέση οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του τρίτου μέρους του παρόντος εγχειριδίου 

είναι ως εξής:  

Οι ειδικοί στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να είναι 

σε θέση να:  

ΕΣ1: Επιδείξουν τα τέσσερα είδη παιχνιδιών ρόλων. 

ΕΣ2: Επιδείξουν ποικιλία τεχνικών καταιγισμού ιδεών (brainstorming).  

ΕΣ3: Επιδείξουν ικανότητα να επιλύουν υποθέσεις.  

ΕΣ4: Επιδείξουν την τεχνική της νοητικής χαρτογράφησης (mindmapping).  

ΕΣ5: Επιδείξουν την χρήση ανεπτυγμένων τεχνικών για την διεξαγωγή διαλέξεων.  

ΕΣ6: Επιδείξουν την χρήση ανεπτυγμένων τεχνικών συζήτησης.  

ΕΣ7: Επιδείξουν την χρήση παιχνιδιών και ασκήσεων για την απόκτηση πρακτικών 

γνώσεων.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 1 (ΕΣ1): Επιδείξτε τα τέσσερα είδη παιχνιδιών 

ρόλων  
Κατά την χρήση παιχνιδιών ρόλων οι εκπαιδευόμενοι εξασκούν τις δεξιότητες που 

έχουν αποκτήσει κατά την εκπαίδευση. Το παιχνίδι ρόλων είναι μια καλή μέθοδος για τη 

διδασκαλία συμπεριφοράς, συμβουλευτικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων. Υπάρχουν τέσσερα είδη παιχνιδιών ρόλων:  

1. Παιχνίδια ρόλων με σενάριο -  ακολουθούν προετοιμασμένο εκ των προτέρων 

σενάριο.  

2. Κατά τα παιχνίδια ρόλων καθοδήγησης ο εκπαιδευτής επιδείχνει δεξιότητες, 

εντάσσοντας και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία και ενθαρρύνοντας τις ερωτήσεις και 

τις απαντήσεις τους σχετικά με το πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί .  

3. Το αυθόρμητο παιχνίδι ρόλων χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτή κατά τη 

διάρκεια γενικής συζήτησης για την επίδειξη προσέγγισης ή τρόπου αντιμετώπισης ορισμένης 

κατάστασης.  

4. Το παιχνίδι ρόλων εναλλασσόμενης τριάδας επιτρέπει σε κάθε ένα άτομο από 

την ομάδα τριών να παίξει διάφορους ρόλους. Το παιχνίδι ρόλων αποτελείται από τρεις γύρους. 
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Δυο άτομα από την ομάδα συμμετέχουν στην πραγματοποίηση διάφορων σεναρίων, ενώ το 

τρίτο συχνά έχει τον ρόλο παρατηρητή, ο οποίος σχολιάζει τις δραστηριότητες.  

Μέσω της συμμετοχής σε διάφορα σενάρια οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποκτήσουν 

πολύτιμες γνώσεις για τους τρόπους, με τους οποίους άλλοι αντιδρούν σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις, για τις προσεγγίσεις που πιθανότατα θα ήταν αποτελεσματικές και για εκείνες 

που δε θα έδιναν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να μάθουν τι 

αισθάνονται οι συνάδελφοί τους αντιμετωπίζοντας ορισμένη κατάσταση. Τα παιχνίδια ρόλων 

προετοιμάζουν για ορισμένες καταστάσεις και επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο να 

συσσωρεύσει εμπειρία και αυτοπεποίθηση που θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει παρόμοιες 

καταστάσεις στην πραγματική ζωή. Μερικά από τα μειονεκτήματα της χρήσης παιχνιδιών 

ρόλων ως μεθόδου είναι τα εξής:  

• Το παιχνίδι ρόλων απαιτεί συχνά πολύ χρόνο.  

• Απαιτεί πολύ αναλυτικές οδηγίες.  

• Μερικές φορές απαιτεί πολλή προετοιμασία.  

• Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βαθμολόγηση της συμπεριφοράς.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 2 (ΕΣ2): Επιδείξτε ποικιλία τεχνικών 

καταιγισμού ιδεών (brainstorming) 
Ο όρος «καταιγισμός ιδεών» (brainstorming) έχει αποκτήσει κοινώς αποδεκτή σημασία 

για την δημιουργική σκέψη. Το brainstorming ενθαρρύνει την προβολή νέων ιδεών, βοηθά για 

την επίλυση προβλημάτων και προωθεί την ομαδική εργασία.  

Υπάρχουν πολλές εκδοχές του brainstorming, αλλά οι βασικές αρχές του είναι οι ίδιες.  

• Κλασικό brainstorming: διαδικασία αποκόμισης όσο περισσότερων ιδεών είναι 

δυνατό μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, χωρίς περιορισμούς.  

• „Rawlinson“ brainstorming: ένας διευκολυντής περιγράφει το πρόβλημα και τις 

μεθόδους, τις οποίες ο ίδιος έχει εφαρμόσει για την επίλυσή του. Μετά καλεί τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες να προτείνουν άλλες λύσεις.  

• Υποθετικό brainstorming: παρουσίαση θεωρητικών λύσεων με μετατόπιση της 

εστίασης προς την εφαρμογή τους για το πραγματικό πρόβλημα.  

• „Trigger“ brainstorming: το πρόβλημα καθορίζεται και κάθε εκπαιδευόμενος 

συντάσσει μια λίστα με δυνατές λύσεις. Οι συμμετέχοντες διαγράφουν τις κοινές ιδέες, ενώ 

κάθε μια από τις παρουσιασμένες ιδέες μπορεί να προκαλέσει την ανεύρεση άλλων.  

Σε γενικές γραμμές η διαδικασία του brainstorming περιλαμβάνει:  

1. Προσδιορισμός και κοινή αποδοχή του στόχου.  

2. Συσσώρευση ιδεών και προτάσεων μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα.  

3. Κατάταξη / σύνθεση / συνδυασμός / εξακρίβωση.  
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4. Αξιολόγηση / ανάλυση των συνεπειών ή των αποτελεσμάτων.  

5. Καθορισμός προτεραιοτήτων των επιλογών / κατάρτιση λίστας για την 

κατάταξη ανάλογα με την περίπτωση.  

6. Συντονισμός δράσεων και προθεσμιών.  

7. Παρακολούθηση και έλεγχος με επακόλουθες δράσεις.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 3 (ΕΣ3): Επιδείξτε ικανότητα για επίλυση 

υποθέσεων 
Η επίλυση υπόθεσης είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος, κατά την οποία εξετάζονται 

προβλήματα της επαγγελματικής καθημερινότητας και οι ρεαλιστικές τους λύσεις. Αυτή η 

μέθοδος χρησιμοποιεί τις λύσεις ως μέσο εδραίωσης των γνώσεων των εκπαιδευόμενων. Η 

επίλυση υποθέσεων μπορεί να είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την ανάπτυξη διανοητικών 

ικανοτήτων υψηλότερου επιπέδου όπως ανάλυση, σύνθεση και κριτική σκέψη. Επίσης βοηθά 

για την απομνημόνευση και την εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικές περιστάσεις. Το 

βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου της υπόθεσης είναι ότι εστιάζεται στις πραγματικές 

περιστάσεις.  

Οι υποθέσεις είναι δυο ειδών:  

• Με πλήρεις πληροφορίες: Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες, 

απαραίτητες για την επίλυση της υπόθεσης, είναι διαθέσιμες από την αρχή.  

• Με μερικές πληροφορίες: Οι πληροφορίες παρέχονται σταδιακά. Όταν ο 

εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει ένα μέρος της υπόθεσης, αυτό συζητείται εις βάθος πριν 

προχωρήσει στο επόμενο μέρος.  

 

Η υπόθεση έχει τα εξής πλεονεκτήματα ως εκπαιδευτική μέθοδος:  

• Αναπτύσσει τις ικανότητες των συμμετεχόντων για ομαδική εργασία.  

• Ενθαρρύνει τις αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων. 

• Συνδράμει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.  

• Χρησιμοποιεί ρεαλιστικές και κατάλληλες περιστάσεις που έχουν άμεση σχέση 

με την εργασία των συμμετεχόντων.  

• Οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν διάφορες απόψεις ή λύσεις των προβλημάτων που 

παρουσιάζονται με την υπόθεση.  

• Ο εκπαιδευτής και/ή εκπαιδευόμενοι μπορούν να προτείνουν υποθέσεις προς 

επίλυση.  

Παρόλα αυτά, η υπόθεση έχει και μερικά μειονεκτήματα:  

• Απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σχέση με τις υπόλοιπες άμεσες μεθόδους  
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• Μερικές φορές οι υποθέσεις δεν είναι ρεαλιστικές και απουσιάζει άμεση σχέση 

με τις ειδικές οργανωτικές περιστάσεις 

• Ορισμένες υποθέσεις είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές για τους 

εκπαιδευόμενους σε γραπτή μορφή.  

 

Η χρήση των υποθέσεων στην εκπαίδευση γίνεται με τα εξής 6 βήματα:  

Βήμα 1: Παρουσίαση σεναρίων της υπόθεσης.  

Βήμα 2: Καθορισμός των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της υπόθεσης (Στόχος της 

εκπαίδευσης).  

Βήμα 3: Εξασφάλιση του απαραίτητου χρόνου για την εξέταση και την κατανόηση των 

λεπτομερειών των προβλημάτων, καθώς και για ανάλυση των δυνατών λύσεων.  

Βήμα 4: Καθοδήγηση των ομάδων κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπόθεσης. Αυτό 

γίνεται:  

Βήμα 5: Συγκεντρώνοντας τις ομάδες εργασίας σε κοινή συζήτηση, στην οποία 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους.  

Βήμα 6: Ανακεφαλαίωση και ενοποίηση όλων των αποτελεσμάτων.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 4 (ΕΣ4): Επιδείξτε την τεχνική της νοητικής 

χαρτογράφησης (mindmapping) 
Η νοητική χαρτογράφηση (mindmapping) είναι παραλλαγή του brainstorming. Βασικός 

σκοπός της μεθόδου αυτής είναι να ενθαρρύνει την γέννηση μέγιστου αριθμού ιδεών χωρίς 

όρους για την ποιότητά τους. Αυτή η μορφή του brainstorming διαφέρει με το ότι σε αυτή οι 

ιδέες καταγράφονται σε κατευθύνσεις και όχι σε γραμμική σειρά. Υπάρχουν μερικοί τρόποι για 

την διεξαγωγή mindmapping. 

Κατάρτιση χαρτοπίνακα (flip chart) (Εικόνα 1):  

• Το πρόβλημα τοποθετείται σε κύκλο στο κέντρο του πίνακα. 

• Πρώτα, εντοπίζονται τα βασικά στοιχεία του προβλήματος μέσω brainstorming. 

Αυτά σημειώνονται με ευθεία γραμμή που ξεκινάει από το βασικό κύκλο.  

• Σε περίπτωση που η συζήτηση συνεχιστεί και μετά, τα στοιχεία που 

εντοπίζονται συμπληρώνονται στον πίνακα, κάνοντάς τον όλο και πιο ολοκληρωτικός.  

• Αν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να προστεθούν παραστάσεις και εικόνες κοντά 

στην κεντρική γραμμή.  

• Όταν αναπτύσσονται οι ιδέες, το brainstorming μπορεί να γίνεται συστηματικά, 

από το κέντρο προς τα έξω, ή χωρίς σύστημα, πηδώντας από ένα σε άλλο μέρος του πίνακα.  
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Εικόνα 1. Κατάρτιση χαρτοπίνακα 

 

2. Άλλη μορφή του mindmapping , η οποία λειτουργεί καλά, είναι η σύγκριση δυο 

βασικών στοιχείων, όπως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας ιδέας. Σε αυτή τη 

μορφή το mindmapping έχει το σχήμα δένδρου, ο κορμός του οποίου είναι το βασικό θέμα, 

ενώ τα δυο βασικά κλαδιά είναι  τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα (εικόνα 2). 

 

 

 

Εικόνα 2. Νοητικός χάρτης δένδρο 

 

Η χρήση του mindmapping στην εκπαίδευση έχει τα εξής πλεονεκτήματα:  

• Ταχύτητα: Μπορείτε να αναπτύξετε τις ιδέες γρήγορα.  

• Απομνημονεύονται περισσότερα: είναι καλά γνωστό ότι ένας νοητικός χάρτης 

μπορεί να διεγείρει με νέους τρόπους σε σχέση με τις συνηθισμένες γραμμικές σημειώσεις.  
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• Διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης και την κάνει πιο διασκεδαστική: ένα από 

τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της μεθόδου του mindmapping είναι ότι μπορεί να 

χρησιμοποιείται για ευκολότερη εκμάθηση το εκπαιδευτικού περιεχομένου.  

• Εύκολα μπορεί να προσθέτονται ιδέες και ύστερα από την ολοκλήρωση της 

αρχικής διαδικασίας: τα εργαλεία του mindmapping επιτρέπου εύκολα να προσθέτονται νέες 

ιδέες. Πρέπει απλώς να προσθέσετε νέα κλαδιά στο εικονικό δένδρο 

• Συνδεδεμένα γεγονότα: το mindmapping θα σας μάθει πώς να εστιάσετε την 

προσοχή σας στις σχέσεις και την αμοιβαία σύνδεση που υπάρχουν μεταξύ των επιμέρους 

ιδεών, κάτι που θα σας οδηγήσει και σε συνδεδεμένα γεγονότα.  

• Προσαρμοστικότητα: Τα εργαλεία του mindmapping  μπορούν εύκολα να 

προσαρμοστούν για ευρύ φάσμα προορισμών – διαλέξεις, δοκίμια ή επιχειρηματικά σχέδια. 

• Οι ιδέες σας γίνονται εύκολα αντιληπτά: ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των 

νοητικών χαρτών είναι ότι αυτοί θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε βαθύτερη κατανόηση 

του εν λόγω θέματος, δηλαδή θα αποκτήσετε μια ολοκληρωτική αντίληψη για όλες τις συναφείς 

ιδέες, έννοιες και σκέψεις. 

Παρόλα αυτά οι νοητικοί χάρτες επίσης φέρουν την δική τους σειρά μειονεκτημάτων. 

Ιδού ορισμένα από τα πιο φανερά τους. 

• Δύσκολα χρησιμοποιείται από ανθρώπου με πολύ ανεπτυγμένη λογική σκέψη: 

οι νοητικοί χάρτες μπορούν να είναι εξαιρετικά ωφέλιμοι σε μαθήματα brainstorming, γιατί 

ενθαρρύνουν τη δημιουργική σκέψη. Παρόλα αυτά τα άτομα με πολύ ανεπτυγμένη λογική 

σκέψη δυσκολεύονται να εμπιστευθούν στις δημιουργικές τους ικανότητες και διαίσθηση, γιατί 

η λογική είναι το κυρίαρχο μέρος του προτύπου της σκέψης τους. 

• Απαιτεί χρόνο: η δημιουργία ενός νοητικού χάρτη μπορεί να κοστίσει πολύ 

χρόνο.  

• Ύστερα από την δημιουργία και την εξατομίκευσή του ο χάρτης μπορεί να φανεί 

δύσκολος για κατανόηση από εξωτερικούς συμμετέχοντες.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 5 (ΕΣ5): Επιδείξτε την χρήση ανεπτυγμένων 

τεχνικών για την διεξαγωγή διαλέξεων 
Η διάλεξη είναι προφορική έκθεση με σκοπό την πληροφόρηση ή την εκπαίδευση 

ανθρώπων πάνω σε ορισμένο θέμα. Κάθε συζήτηση ή διάλεξη μπορεί να γίνει πολύ πιο 

ενδιαφέρουσα, αν οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε αυτή ενεργώς. Η συμπεριφορά του 

εκπαιδευτή μπορεί να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει την επιθυμία για συμμετοχή. Οι 

εκπαιδευτές το πετυχαίνουν μέσω: 

• Μη προφορικής επικοινωνίας (γλώσσας του σώματος): οπτική επαφή, νεύμα, 

στάση και κινήσεις του σώματος, χαμόγελο ή συνοφρύωση.  

• Προφορικής επικοινωνίας: Τα λόγια και ο τρόπος, με τον οποίο προφέροντας 

μπορούν να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν τη συμμετοχή του ακροατηρίου.  
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• Επαίνων και ενθαρρύνσεων: Τα λόγια και ο τρόπος, με τον οποίο προφέροντας 

μπορούν να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν τη συμμετοχή. Χρησιμοποιούνται απλά λόγια 

ενθάρρυνσης, όπως: «Χαίρομαι που έθεσες αυτό το ερώτημα», «Είναι όντως μια καλή ιδέα», 

ή, 

• Ελέγχου του ακροατηρίου: Χρησιμοποιείτε φράσεις που δείχνουν ότι ελέγχετε 

το ακροατήριο.  

Η χρήση διάφορων τεχνικών μπορεί να αυξήσει τη δραστήρια συμμετοχή στις 

διαλέξεις, το ενδιαφέρον για το θέμα που διδάσκεται, καθώς και να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα της παρουσίασης. Μπορούν να χρησιμοποιούνται λέξεις-κλειδί, για να 

τονιστούν τα κύρια σημεία της διάλεξης. Οι διαλέξεις με σχεδιοκίνηση επίσης συνδράμουν το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων και τους βοηθούν να απομνημονεύσουν το περιεχόμενό τους. 

Η χρήση παραδειγμάτων είναι μια καλή προσέγγιση για τη διασαφήνιση συγκεκριμένων 

σημείων. Οι καλές διαλέξεις περιέχουν συχνά αναλογίες και μεταφορές. 

 

Εκπαιδευτικός στόχος 6 (ΕΣ6): Επιδείξτε την χρήση ανεπτυγμένων 

τεχνικών συζήτησης  
Η συζήτηση είναι ανταλλαγή ιδεών πάνω σε θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με ή χωρίς 

τη συμμετοχή συντονιστή. Αυτή μπορεί να είναι εντελών ελεύθερη και αυθόρμητη ή να είναι 

αυστηρά δομημένη. Οι συζητήσεις μπορούν να γίνονται σε μια μεγάλη ομάδα ή σε μερικές 

μικρές. Οι διάφορες τεχνικές συζήτησης μπορούν να ενθαρρύνουν την δραστήρια συμμετοχή 

στις διαλέξεις, το ενδιαφέρον για το θέμα που διδάσκεται και να βελτιώσουν την κατανόηση 

της παρουσίασης. 

Η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι η μεγάλη ομάδα να μοιραστεί σε μερικές μικρές 

για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων. Ύστερα από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα η 

μεγάλη ομάδα συναντάται ξανά για συζήτηση των αποτελεσμάτων των επιμέρους συζητήσεων. 

Υπάρχουν πολλές μορφές συζήτησης σε μικρές ομάδες. Τρεις από αυτές αποτελούν 

πολύ ωφέλιμες τεχνικές: 

• Τεχνική συζήτησης «66»: Τρόπος οργάνωσης μικρών ομαδικών συζητήσεων. 

Μοιράστε τους συμμετέχοντες σε έξι ομάδες με το ίδιο ή με διαφορετικά θέματα. Δώστε τους 

από έξι λεπτά για συζήτηση του προβλήματος. Καταχωρίστε τα αποτελέσματα σε χαρτοπίνακα. 

• Ενυδρείο: Συνίσταται στην διαίρεση της μεγάλης ομάδας σε δυο μικρότερες. Η 

μία ομάδα αποτελεί εσωτερικό κύκλο όπου συζητείται το θέμα που έχει ανατεθεί. Η δεύτερη 

ομάδα κάνει έναν εξωτερικό κύκλο γύρω από την πρώτη. Ο εξωτερικός κύκλος ακούει και 

τηρεί σημειώσεις για το ό,τι συζητείται μέσα στο «ενυδρείο». Ύστερα από ορισμένο χρονικό 

διάστημα οι ομάδες αλλάζουν θέσεις. Όταν και οι δυο μικρές ομάδες είχαν την ευκαιρία να 

μπουν στο «ενυδρείο», η μεγάλη ομάδα συναντάται πάλι για ανάλυση των αποτελεσμάτων. Το 

ενυδρείο μπορεί να χρησιμοποιείται και ως τεχνική παιχνιδιών ρόλων. 
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• Ανταγωνιστικές ομάδες: Αντί οι συμμετέχοντες να μοιράζονται σε απλές ομάδες 

συζήτησης, μοιράζονται σε ανταγωνιστικές ομάδες, παρόμοιες με αθλητικές. Το πρόβλημα 

ανατίθεται σε κάθε ομάδα και η επίλυσή του ενθαρρύνεται στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού. 

 

Εκπαιδευτικός στόχος 7 (ΕΣ7): Επιδείξτε την χρήση παιχνιδιών και 

ασκήσεων για την απόκτηση πρακτικών γνώσεων. 
Με την ευρύτερη έννοια πρόκειται για δραστηριότητες που στοχεύουν στο να δώσουν 

κίνητρα και να εξοικειώσουν τους συμμετέχοντες με το εκπαιδευτικό υλικό μέσω την 

εφαρμογή ορισμένων συμπληρωματικών τεχνικών και κανόνων σε αυτές τις δραστηριότητες. 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια εστιάζονται πάνω σε δυο βασικούς στόχους της εκπαίδευσης: 

Κατανόηση και κίνητρα. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να χρησιμεύουν για διάφορους 

σκοπούς. 

Εκπαίδευση: Τα παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιούνται ως τεχνικές εκπαίδευσης.  

• Για να εκτιμηθούν οι γνώσεις οι οι δεξιότητες των εκπαιδευόμενων πριν τις 

ασκήσεις.  

• Για την εκμάθηση νέων γνώσεων ή δεξιοτήτων, για την παροχή νέων 

πληροφοριών ή την εξήγηση νέων εννοιών.  

• Για να επανεξεταστούν και αναβαθμιστούν οι γνώσεις πάνω σε ορισμένα 

θέματα.  

• Για την βαθμολόγηση των γνώσεων των εκπαιδευόμενων.  

• Για τους σκοπούς της εκπαίδευσης που αφορούν τον ανταγωνισμό, την 

συνεργασία και την ομαδική εργασία.  

• Για την ανάπτυξη του διασκεδαστικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης.  

• Για την εξασφάλιση διάφορων επιπέδων δυσκολίας που αντιστοιχούν στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων.  

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι ως 

εξής:  

 

Πλεονεκτήματα 

• Χρησιμοποιήστε τον συναγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων.  

• Μπορούν να είναι πολύ διασκεδαστικά.  

• Αυξάνουν την ποικιλία των εκπαιδευτικών μεθόδων.  

• Προσφέρουν μοναδικά εκπαιδευτικά πρότυπα.  
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Μειονεκτήματα 

• Λάθος απαντήσεις μπορούν να προκαλέσουν διασκεδαστικές καταστάσεις.  

• Μερικές φορές οι άθελα λανθασμένες ερωτήσεις είναι πιο διασκεδαστικές από 

τις σωστές.  

• Τα οπτικοακουστικά εφέ συχνά γίνονται σημείο εστίασης της προσοχής.  

• Η αδιάκριτη χρήση υπολογιστή μπορεί να παρασύρει την προσοχή από τον 

εκπαιδευτικό στόχο του παιχνιδιού.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Αξιολόγηση της εκπαίδευσης  
Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης σημαίνει εξέταση των γραπτών τεκμηρίων ώστε να 

διαπιστωθεί αν το πρόγραμμα έχει πετύχει τους σκοπούς του και ποιες θα έπρεπε να είναι οι 

απαραίτητες βελτιώσεις. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από 

τους εκπαιδευτές. Αυτά είναι τα εξής: 

• Επίπεδο 1: Απόκριση των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση,  

• Επίπεδο 2: Εκπαίδευση,  

• Επίπεδο 3: Συμπεριφορά ή εφαρμογή, και  

• Επίπεδο 4: Επίδραση ή αποτελέσματα.  

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, βασικοί ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι είναι οι 

εκπαιδευτές ΕΕΚ να είναι σε θέση να:  

ΕΣ 1: Κάνουν ανασκόπηση των τεσσάρων επιπέδων αξιολόγησης.  

ΕΣ 2: Αναπτύξουν εργαλεία για την εκτίμηση της Απόκρισης.  

ΕΣ 3: Αναπτύξουν εργαλεία για την εκτίμηση των Γνώσεων.  

ΕΣ 4: Περιγράψουν τον τρόπο αξιολόγησης της Συμπεριφοράς.  

ΕΣ 5: Περιγράψουν τον τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 1 (ΕΣ1): Κάντε ανασκόπηση των τεσσάρων 

επιπέδων αξιολόγησης.  
Οι βασικοί λόγοι για την πραγματοποίηση αξιολόγησης της εκπαίδευσης είναι:  

• Να διαπιστωθεί αν η εκπαίδευση έχει πετύχει τους σκοπούς της.  

• Να εκτιμηθεί η σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

• Να εντοπιστούν οι τομείς στο πρόγραμμα που χρειάζονται βελτίωση.  

• Να προσδιοριστεί ποια είναι η κατάλληλη ομάδα στόχου μελλοντικών 

προγραμμάτων. 

• Να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν σημεία-κλειδί του προγράμματος.  

Τα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν στη διαδικασία, είναι οι 

εκπαιδευτές, οι εκπαιδευόμενοι, αμερόληπτος παρατηρητής, καθώς και ο φορέας, υπεύθυνος 

για την χρηματοδότηση του προγράμματος. Σύμφωνα με τον Kirkpatrick, υπάρχουν τέσσερα 

επίπεδα αξιολόγησης: 

Επίπεδο 1: Απόκριση των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση. Αυτή η αξιολόγηση γίνεται 

στο τέλος της εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας τα ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης. 

Επίπεδο 2: Εκπαίδευση. Αυτή η αξιολόγηση δίνει απάντηση στο ερώτημα «Ποιες 

γνώσεις και δεξιότητες έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευόμενοι;» Αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια ή 
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αμέσως μετά την εκπαίδευση. Σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται αρχικά και τελικά τεστ, 

κατάλογοι ελέγχου με δεξιότητες, καθώς και προφορικές εξετάσεις. 

Επίπεδο 3: Συμπεριφορά ή εφαρμογή. Αυτή η αξιολόγηση ασχολείται με το πώς οι 

πρώην εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν τις νέες τους γνώσεις και δεξιότητες. Αυτό συνήθως 

γίνεται 3-6 μήνες μετά την εκπαίδευση, για να εκτιμηθούν τα διαρκή αποτελέσματα της 

εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει παρακολούθηση των δεξιοτήτων, συνεντεύξεις, 

ερωτηματολόγια και τεστ. 

Επίπεδο 4: Επίδραση ή αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 

εκτιμάται η επίδραση της εκπαίδευσης στην κοινότητα. Αυτές οι αξιολογήσεις περιλαμβάνουν 

στατιστικές αναλύσεις και συνεντεύξεις αποχώρησης, για να καθοριστούν οι βραχυπρόθεσμες 

επιδράσεις, ενώ με τη βοήθεια δημογραφικών στοιχείων καθορίζονται τα μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα. 

Ένα νέο και σημαντικό επίπεδο της αξιολόγησης είναι η απόδοση της επένδυσης (ROI). 

Αυτό περιλαμβάνεται εν μέρει στην αξιολόγηση σε επίπεδο 4. Παρόλα αυτά ορισμένοι ειδικοί 

θεωρούν ότι αυτή η αξιολόγηση είναι ιδιαίτερης σημασίας και πρέπει να αναγνωριστεί ως 

πέμπτο επίπεδο – απόδοση της επένδυσης. Μετριέται μέσω σύγκρισης των οικονομικών 

οφελών του προγράμματος και των δαπανών για την πραγματοποίησή του (εκπαιδευτικό υλικό, 

εγκαταστάσεις, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι). 

 

Εκπαιδευτικός στόχος 2 (ΕΣ2): Αναπτύξτε εργαλεία για την εκτίμηση 

της Απόκρισης 
Αυτές οι εκτιμήσεις εστιάζονται στις αντιδράσεις των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση 

και είναι σημαντικό πρώτο βήμα προς τον καθορισμό της επιτυχίας του προγράμματος. Η 

εντυπώσεις των εκπαιδευόμενων βοηθούν στον καθορισμό της αποτελεσματικότητας του 

προγράμματος και των τρόπων για τη βελτίωσή του. Αυτή η αξιολόγηση δεν μπορεί να 

μετρήσει την ικανότητα για εφαρμογή των γνώσεων, τις διαθέσεις, την οργανωτική επίδραση 

ή τις τεχνικές γνώσεις του εκπαιδευτή. Η κατάρτιση «Έντυπου εντυπώσεων και εκτίμησης των 

εκπαιδευόμενων» περνάει από δυο βασικά βήματα: 

Βήμα 1: Επιλογή κατηγοριών - περιεχόμενο, υλικό, εκπαιδευτικές μέθοδοι, 

εκπαιδευτής, χώρος και οργάνωση.  

Βήμα 2: Καθορισμός κατάλληλης μορφής – μπορεί να συμπεριλαμβάνει τα εξής:  

• Ερωτήσεις διπλής επιλογής με χώρο για εξηγήσεις ή σχόλια (ναι / όχι, συμφωνώ 

/ διαφωνώ);  

• Σύντομα σχόλια, ερωτήσεις ελεύθερης απάντησης (Ποιο μέρος του σεμιναρίου 

ήταν ωφέλιμο για σας; Γιατί;)  

• Ολοκληρώστε την πρόταση «Αυτό που θα ήθελα να ξέρω επιπλέον για τα βιο-

λιπάσματα είναι...»  

• Εκτιμήσεις από «απολύτως συμφωνώ» ως «απολύτως διαφωνώ»  
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• Κατάταξη θεμάτων με τη σειρά της ποιότητας και της χρησιμότητάς τους.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 3 (ΕΣ3): Αναπτύξτε εργαλεία για την εκτίμηση 

των Γνώσεων 
Η εκτίμηση της γνώσης μετράει τι έχει μάθει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης. Υπάρχουν 3 μέθοδοι εκτίμησης за: αντικειμενικά τεστ, παρακολούθηση και 

συνεντεύξεις. 

 

Αντικειμενικά τεστ  

Πρέπει να καλύπτουν τις εξής απαιτήσεις:  

• Είδη ερωτημάτων – Τα ερωτήματα των τεστ μπορούν να είναι υποκειμενικά 

(σύντομες εξηγήσεις ή δοκίμιο) ή αντικειμενικά (ερωτήματα με μερικές σωστές απαντήσεις ή 

σωστό/λάθος).  

• Μορφή των ερωτημάτων – Όλα τα ερωτήματα του είδους με μερικές σωστές 

απαντήσεις πρέπει να έχουν ένα μέρος, στο οποίο εξηγείται ένα πρόβλημα και τίθεται ένα 

ερώτημα. Όλες οι απαντήσεις που προσφέρονται πρέπει να είναι αληθοφανείς. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τους, τόσο πιο αξιόπιστο είναι το τεστ. 

• Σωστή απάντηση – Η μορφή τεστ «σωστή απάντηση» θέτει μια σύντομη 

ερώτηση, η οποία έχει μόνο μια σωστή απάντηση.  

• Πλησιέστερη απάντηση – Τα ερωτήματα αυτού του είδους έχουν πάνω από μια 

σωστή απάντηση. Απαιτούν υψηλότερο επίπεδο σκέψης, αλλά συχνά είναι πιο εύκολα για 

απάντηση. 

• Σύνθετη απάντηση – Σε αυτή τη μορφή προσφέρεται μια λίστα των δυνατών 

απαντήσεων και μια δεύτερη λίστα με τις δυνατούς συνδυασμούς απαντήσεων. Τα ερωτήματα 

αυτού του είδους προετοιμάζονται δύσκολα και είναι δύσκολα για επίλυση. 

 

Παρατήρηση 

Οι εκπαιδευτές πρέπει να παρακολουθούν τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση για το 

πώς ασκούν και εφαρμόζουν δεξιότητες, εργαλεία και τεχνικές κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει με άμεση παρατήρηση δεξιοτήτων, που έχουν μάθει, 

παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις ή υποθέσεις προς επίλυση. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

καταρτίζονται κατάλογοι ελέγχου για την εκτίμηση ικανοτήτων όπου ενοποιούνται τα βασικά 

βήματα για την εκμάθηση κάθε μιας δεξιότητας ή δραστηριότητας. Μετά κάθε βήμα αναλύεται, 

για να καθοριστεί ο πιο αποτελεσματικός και ασφαλής τρόπος εκτέλεσης και εκμάθησης. Αυτοί 

οι κατάλογοι ελέγχου κάνουν την εκτέλεση των απαραίτητων βημάτων και εργασιών πιο 

εύκολη, ενώ την βαθμολόγηση του εκπαιδευόμενου – πιο αντικειμενική. Μαζί με την χρήση 

των καταλόγων ελέγχου για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι και οι 

εκπαιδευτές τους μπορούν να τους χρησιμοποιούν ως μέσο για την καταγραφή της προόδου 
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τους. Οι κατάλογοι ελέγχου είναι αρκετά αναλυτικοί ώστε να επιτρέψουν στον εκπαιδευτή να 

αξιολογήσει την γενική επίδοση και την αποτελεσματικότητα των δεξιοτήτων που 

εφαρμόζονται. 

 

Συνεντεύξεις 

Μέσα σε μια εβδομάδα από την αρχή της εκπαίδευσης διεξάγονται συνεντεύξεις με τους 

συμμετέχοντες, ώστε να συγκεντρωθούν πληροφορίες περί του επιπέδου κατανόησης του 

εκπαιδευτικού υλικού.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 4 (ΕΣ4): Περιγράψτε τον τρόπο αξιολόγησης 

της Συμπεριφοράς  
Αυτή η εκτίμηση δίνει απάντηση στην ερώτηση: «Πώς η εκπαίδευση επηρέασε τον 

τρόπο, με τον οποίο οι συμμετέχοντες κάνουν την εργασία τους;»  Οι εκτιμήσεις της 

συμπεριφοράς όμως απαιτούν πολύ χρόνο και κοστίζουν ακριβά. Ο σκοπός τους είναι να: 

• Εκτιμήσουν τί συμβαίνει με τους συμμετέχοντες ύστερα από την ολοκλήρωση 

της εκπαίδευσης και την επιστροφή τους στην θέση εργασίας 

• Τεκμηριώσουν την μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων 

• Μετρήσουν τα διαρκή αποτελέσματα της εκπαίδευσης 

• Διαπιστώσουν τους τομείς, στους οποίους οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη και μικρότερη βελτίωση, και 

• Συγκρίνουν τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων στο τέλος και μετά την λήψη 

του προγράμματος.  

Ανακεφαλαιώνοντας, η εκτίμηση της συμπεριφοράς δείχνει τις αλλαγές που έχουν 

συμβεί στη συμπεριφορά στη θέση εργασίας των υπαλλήλων που έχουν ολοκληρώσει με 

επιτυχία το πρόγραμμα.  

Η εκτίμηση αυτού του είδους μπορεί να γίνει μέσω:  

• Παρατηρήσεις: Οι συμμετέχοντες πρέπει να παρακολουθούνται στην πορεία της 

εργασίας. Ο κατάλογος ελέγχου ικανοτήτων που έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, πρέπει να εφαρμοστεί και κατά την παρακολούθηση. 

• Συνεντεύξεις: Συνεντεύξεις διεξάγονται με άτομα με στενή σχέση με την 

εργασία του εκπαιδευόμενου. Οι ερωτήσεις για τις συνεντεύξεις επιλέγονται προσεκτικά και 

εστιάζονται σε συγκεκριμένες αλλαγές στην συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα – 

συμβουλευτικές δεξιότητες. 

• Ερωτηματολόγιο: Τα ερωτηματολόγια είναι πιο αποτελεσματική και φτηνή 

μέθοδος για την τεκμηρίωση αν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης εφαρμόζεται με επιτυχία στη 

θέση εργασίας. Με την χρήση ερευνών αξιολόγησης είναι εύκολο να συμπεριληφθεί και ομάδα 

ελέγχου από εκπαιδευτές ΕΕΚ, οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει στην αρχική εκπαίδευση. Τα 
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ερωτηματολόγια συνήθως περιλαμβάνουν κλίμακα αξιολόγησης, γιατί είναι πιο αντικειμενική 

και εύκολη για ανάλυση σε σχέση με τις γραπτές απαντήσεις σε ερωτήματα. 

 

Εκπαιδευτικός στόχος 5 (ΕΣ5): Περιγράψτε τον τρόπο αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων.  
Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων μετράει την επίδραση της εκπαίδευσης πάνω σε 

ολόκληρο το πρόγραμμα ή οργάνωση και πώς οι νέες γνώσεις βοηθούν για την επίτευξη των 

σκοπών τους. Η εκτίμηση αυτού του είδους είναι ταυτόχρονα περίπλοκη και χρονοβόρα. Είναι 

δύσκολο να εκτιμηθεί η επίδραση της εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πολλές μεταβλητές που 

επηρεάζουν την εικόνα. Επίσης είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν ορισμένη αλλαγή είναι 

αποτέλεσμα της εκπαίδευσης ή άλλου παράγοντα. Λόγω του σύνθετου χαρακτήρα της, η 

μέθοδος χρησιμοποιείται σπάνια. 

Βασικές συστάσεις κατά την πραγματοποίηση της εκτίμησης των αποτελεσμάτων είναι:  

• Αν είναι εφικτό, πρέπει να χρησιμοποιείται ομάδα ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο 

εξουδετερώνονται άλλοι παράγοντες εκτός από την εκπαίδευση. 

• Περιμένετε τον απαραίτητο χρόνο, για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Δεν είναι 

δυνατό να καθοριστεί ο απαραίτητος χρόνος, αλλά στους πρόσφατα καταρτισμένους 

εκπαιδευτές ΕΕΚ πρέπει να δοθεί τη δυνατότητα να συσσωρεύσουν αρκετή εμπειρία πριν γίνει 

έλεγχος αν διαπιστώνεται αλλαγή ή όχι. Συνήθως υπάρχουν εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία 

που περιγράφουν την κατάσταση στην αρχή του προγράμματος. 

• Επαναλάβετε την εκτίμηση σε κατάλληλη στιγμή. Για κάθε πρόγραμμα ή έργο 

πρέπει να αποφασιστεί πόσο συχνά θα αξιολογείται. Τα αποτελέσματα μπορούν να 

μεταβάλλονται είτε σε θετική, είτε σε αρνητική κατεύθυνση. 

• Αναλογιστείτε τις δαπάνες για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με 

τα οφέλη. Πόσο θα κοστίσει η διεξαγωγή εκτίμησης αυτού του είδους; Τα αποτελέσματα της 

εκτίμησης συνήθως είναι εξαιρετικά ακριβά και χρονοβόρα. Το ύψος των πόρων που 

ξοδεύονται για την εκτίμηση καθορίζεται ανάλογα με τις δαπάνες για την ίδια την εκπαίδευση. 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων, τόσο πιο σημαντικό είναι να γίνει 

εκτίμηση των αποτελεσμάτων ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα των δαπανών 

εκπαίδευσης και αν το πρόγραμμα πρέπει να συνεχιστεί. 

 

Απόδοση των επενδύσεων (ROI)  

Η ROI μετράει και συγκρίνει τα οφέλη (χρηματοοικονομικά και άλλα) από το 

πρόγραμμα σε σχέση με τις δαπάνες. Ο υπολογισμός του κόστους του εκπαιδευτικού 

προγράμματος περιλαμβάνει: 

• Το κόστος σχεδιασμού και ανάπτυξης του προγράμματος 

• Το κόστος των υλικών, απαραίτητων για κάθε εκπαιδευόμενο 
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• Το κόστος ανά καθηγητή / εκπαιδευτή, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 

προετοιμασίας, της μεταφοράς και της στέγασης  

• Το κόστος σχετικά με την χρήση αίθουσας και άλλων βοηθητικών μέσων 

• Το κόστος της μεταφοράς, της στέγασης και της σίτισης των εκπαιδευόμενων 

(ή ημερήσια έξοδα)  

• Διοικητικά και γενικά έξοδα για την εκπαίδευση.  

Ο υπολογισμός των οφελών είναι το πιο δύσκολο μέρος της εκτίμησης της απόδοσης 

των επενδύσεων. Τα οφέλη που έχουν να κάνουν με την επίδραση του προγράμματος, 

παρακολουθούνται κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Σχεδόν αδύνατο είναι να 

τεκμηριωθεί χρηματοοικονομική αξία των οφελών του προγράμματος. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Επακόλουθες δραστηριότητες 

ύστερα από την εκπαίδευση 
Για να είναι η εκπαίδευση πραγματικά επιτυχημένη, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι 

σε θέση να χρησιμοποιούν τις νέες δεξιότητες και γνώσεις τους και να μπορούν να τις 

εφαρμόζουν όταν γυρίσουν στην θέση εργασίας τους. Μόνο όταν οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 

να εφαρμόζουν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά την εκπαίδευση, η 

μεταφορά γνώσεων έχει όντως πραγματοποιηθεί. Η παρακολούθηση των συμμετεχόντων 

ύστερα από την επιστροφή τους στην εργασία έχει μεγάλη σημασία ώστε να διαπιστωθεί πως 

εφαρμόζουν τις νέες γνώσεις σε κατάλληλο περιβάλλον, ώστε να βελτιωθεί η εκπαιδευτική 

διαδικασία, να εντοπιστούν οι περιοχές της εκπαίδευσης που έχουν αφομοιωθεί καλά, να 

διασαφηνιστούν αμφιβολίες και παρεξηγήσεις και να στηριχθεί η εφαρμογή των νέων 

δεξιοτήτων και γνώσεων. Κατά την προετοιμασία εκπαιδευτών ΕΕΚ έχουν καταρτιστεί ειδικοί 

εκπαιδευτικοί στόχοι για την ανάπτυξη αποτελεσματικών διαδικασιών επακόλουθων 

ενεργειών που αναλύουν την αποτελεσματική χρήση της εκπαίδευσης και εξασφαλίζουν τα 

απαραίτητα σχέδια δράσης: 

Εκπαιδευτικός στόχος 1 (ΕΣ1): Κατάρτιση προγράμματος επακόλουθων 

δραστηριοτήτων μετά την εκπαίδευση.  

Εκπαιδευτικός στόχος 2 (ΕΣ2): Επιλογή εργαλείων για επακόλουθες δραστηριότητες 

μετά την εκπαίδευση.  

 

Εκπαιδευτικός στόχος 1 (ΕΣ1): Κάντε πρόγραμμα επακόλουθων 

δραστηριοτήτων μετά την εκπαίδευση  
Οι επακόλουθες δραστηριότητες μετά την εκπαίδευση είναι ο βασικός κρίκος για την 

μεταμόρφωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που ο υπάλληλος έχει αποκτήσει κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης, σε πραγματική βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

παραγωγικότητάς του. Πριν κάθε μια εκπαίδευση οι οργανωτές της πρέπει να καταρτίσουν 

πρόγραμμα, το οποίο περιγράφει τις επακόλουθες δραστηριότητες των εκπαιδευόμενων. Οι 

επακόλουθες δραστηριότητες είναι μεγάλης σημασίας, για να: 

• ελεγχθεί αν ο εκπαιδευόμενος προσφέρει ποιοτική υπηρεσία με τις νέες του 

γνώσεις και δεξιότητες 

• παράσχει στήριξη στον εκπαιδευόμενο για την επίλυση προβλημάτων και για 

την διασαφήνιση των αμφιβολιών που μπορούν να προκύψουν μετά την εκπαίδευση 

• ληφθεί ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευόμενο, η οποία θα βοηθήσει για την 

βελτίωση μελλοντικών εκπαιδεύσεων 

• τεκμηριώσει πως το εργασιακό περιβάλλον ενθαρρύνει την χρήση των νέων 

δεξιοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει επιθεώρηση του εξοπλισμού, των εκπαιδευτικών στάνταρ (αν 

στηρίζουν την χρήση των νέων δεξιοτήτων στον τομέα της ΕΕΚ), καθώς και ότι η διοίκηση 

και τα συστήματά του (ιδιαίτερα το χρηματοοικονομικό) υποστηρίζουν την μελλοντική 

ανάπτυξη του εκπαιδευτή ΕΕΚ. 
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Εκπαιδευτικός στόχος 2 (ΕΣ2): Επιλέξτε εργαλεία για επακόλουθες 

δραστηριότητες μετά την εκπαίδευση.  
Οι εκπαιδευτές πρέπει να αναπτύξουν εργαλεία για αποτελεσματικές επακόλουθες 

δραστηριότητες, με τα οποία να αναθεωρήσουν ολόκληρο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. 

Με αυτό τον τρόπο το υλικό που έχει προετοιμαστεί για τις επακόλουθες δραστηριότητες και 

αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Υπάρχουν μερικά είδη εργαλείων. 

 

Εργαλείο για έλεγχο της προσφερόμενης υπηρεσίας 

Αυτά τα μέσα είναι: Α) έκθεση, η οποία εκτιμά τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, με 

τους οποίους συναντάται ο εκπαιδευόμενος, ή Β) κατάλογος ελέγχου με τον αριθμό των 

περιπτώσεων, στις οποίες ο εκπαιδευόμενος έχει εφαρμόσει τις νέες του δεξιότητες μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. 

 

Εργαλεία για έλεγχο της επίδοσης,  

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο κατάλογο ελέγχου για έλεγχο των δεξιοτήτων, καταγράφεται 

η συχνότητα της χρήσης των αποκτηθέντων κατά το πρόγραμμα δεξιοτήτων.  

 

Εργαλείο ελέγχου του εργασιακού περιβάλλοντος 

Προετοιμάζεται κατάλογος ελέγχου για την εκτίμηση του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Αυτό περιλαμβάνει επιθεώρηση του εξοπλισμού, των εκπαιδευτικών στάνταρ (αν στηρίζουν 

την χρήση των νέων δεξιοτήτων στον τομέα της ΕΕΚ), καθώς και ότι η διοίκηση και τα 

συστήματά του (ιδιαίτερα το χρηματοοικονομικό) υποστηρίζουν την μελλοντική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτή ΕΕΚ. 

 

Εργαλεία λήψης ανατροφοδότησης 

Προετοιμάζεται ερωτηματολόγιο για ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες με 

έμφαση στις αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν για την βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης. Επίσης μπορεί να διεξαχθεί συνέντευξη ελεύθερου τύπου, κατά την οποία να 

συζητηθεί ποιά μέρη της εκπαίδευσης ήταν επιτυχή και τί μπορεί να βελτιωθεί. 

 

Εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων 

Έχει αναπτυχτεί εργαλείο, το οποίο εντοπίζει τα σημεία, στα οποία η επίδοση των 

συμμετεχόντων ήταν καλή και τις περιοχές όπου αντιμετώπισαν δυσκολίες. Προετοιμάζεται 

σχέδιο δράσης, το οποίο καθορίζει ποια μέρη του προγράμματος χρειάζονταν αλλαγές 

 


