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ΠΡΟΛΟΓΟ
Η αλαβάζκηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθώλ
ελεξγεηώλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο
θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Οπζηαζηηθό ξόιν ζηελ
πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ζηελ Κύπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο
πξνηεξαηόηεηεο ηνπ. Ο ζεκαληηθόο απηόο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο Κύπξνπ
έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη πεξηιεθζεί ζην Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηελ
Απαζρόιεζε θαη ην ρέδην Γξάζεο γηα ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβόλαο, θαζώο θαη ζην
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Απαζρόιεζε, Αλζξώπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή
πλνρή, 2007-2013».
Η εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ζηελ Κύπξν ππνβιήζεθε θαη
εγθξίζεθε από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν σο ζπγρξεκαηνδνηνύκελν Έξγν γηα ηελ
Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013. Σν Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν είλαη ην βαζηθό
ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρόιεζεο ζηα θξάηε
κέιε, θαζώο θαη γηα ηελ πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Η Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Κύπξνπ έρεη νξηζηεί σο ν αξκόδηνο Φνξέαο γηα
πξνώζεζε ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ. θνπόο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ε
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κέζσ ηνπ Οξηζκνύ Πξόηππσλ Δπαγγεικαηηθώλ
Πξνζόλησλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλόηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηόκσλ λα
απνδώζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο. Η εμέηαζε
ζα γίλεηαη ζε Δμεηαζηηθά Κέληξα (Ιδξύκαηα Καηάξηηζεο θαη Δπηρεηξήζεηο/Οξγαληζκνύο) ηα νπνία
ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο.
Πξόζζεηα, ηα Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνύλ
γηα
πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζώο
θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ, όπσο είλαη ην ύζηεκα Μαζεηείαο, ηα Σαρύξξπζκα Πξνγξάκκαηα εμ
Τπαξρήο Καηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Σν ύζηεκα Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ
αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθό Πιαίζην Πξνζόλησλ, ην νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην
Δπξσπατθό Πιαίζην Πξνζόλησλ θαη ζα έρεη επηπηώζεηο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ
θηλεηηθόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ.
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1.

ΔΙΑΓΩΓΗ

Η αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ ηόπνπ απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ αύμεζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο.
εκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ νη Δθπαηδεπηέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο νη νπνίνη κέζα από
ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ παξέρνπλ, πξνζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κε ηνλ εκπινπηηζκό ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ θαη ηελ εηζαγσγή
λέαο ηερλνγλσζίαο. Η Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, αλαγλσξίδνληαο ηνλ πνιύ
ζεκαληηθό ξόιν ηνπο, πξνρώξεζε ζηνλ νξηζκό ηνπ ζρεηηθνύ Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ
Πξνζόληνο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ζα εμεηάδνληαη θαη ζα πηζηνπνηνύληαη νη Δθπαηδεπηέο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ηεξώληαο απζηεξά πνηνηηθά θξηηήξηα.
ηελ έθδνζε απηή αλαπηύζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Πεδίν πνπ αθνξά ηoλ «Δθπαηδεπηή
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» (επίπεδν 3). Αξρηθά, θαίλεηαη ν πλνπηηθόο Πίλαθαο ησλ
Σνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πεδίνπ «Δθπαηδεπηήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο»
(επίπεδν 3) θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πεδίνπ, δειαδή ε
πεξηγξαθή ηνπ Πξόηππνπ, νη Σνκείο Δξγαζίαο, νη επηκέξνπο Δξγαζίεο θαζώο θαη νη Μέζνδνη
Δμέηαζεο Απόδνζεο. Αθνινύζσο, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θάζε Tνκέα Eξγαζίαο όπνπ
πεξηγξάθνληαη ηα Κξηηήξηα Απόδνζεο, ηα Πεδία Δθαξκνγήο θαη νη Απαξαίηεηεο Γλώζεηο. ην
ηέινο ηεο έθδνζεο, ελζσκαηώλνληαη σο Παξαξηήκαηα ην γισζζάξην γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη
ελλνηώλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πεδίνπ
θαη
ε πεξηγξαθή ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ.
Ο Οξηζκόο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πεδίνπ «Δθπαηδεπηήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» (επίπεδν 3)
έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ Αλαδόρνπ θαη πγγξαθέα, ηελ εκπινθή ησλ
Δξγνδνηηθώλ θαη πλδηθαιηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ, ηε ζπκκεηνρή αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ,
Οξγαληζκώλ, Δπαγγεικαηηθώλ πλδέζκσλ θαη άιισλ εκπεηξνγλσκόλσλ, ζην πιαίζην εξγαζηώλ
ηνκεαθήο Σερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη, γηα ην
ζθνπό απηό, από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΑλΑΓ.
Σα Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνύληαη, αλ θαη όηαλ θξηζεί
ζθόπηκν, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηεο αξκόδηαο ηνκεαθήο Σερληθήο Δπηηξνπήο
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ.
Η ηειηθή έγθξηζε ησλ Πξόηππσλ Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ γίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκόδηα Αξρή.
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Δθπαηδεπηήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο – Δπίπεδν 3

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο
Σν επαγγεικαηηθό πεδίν ηνπ Δθπαηδεπηή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο δηαιακβάλεη ηνπο ηνκείο
εξγαζίαο πνπ αθνξνύλ ζηε δηάγλσζε αλαγθώλ θαηάξηηζεο θαζώο θαη ζην ζρεδηαζκό, ζηελ
πινπνίεζε θαη ζηελ αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ ή/θαη ελνηήησλ θαηάξηηζεο.

3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΔΔΚ1

ΔΔΚ2

ΔΔΚ3

ΔΔΚ4

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

ΔΔΚ1.1

Πξνζδηνξηζκόο επξύηεξσλ
αλαγθώλ θαηάξηηζεο ηνκέσλ
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο

10

ΔΔΚ1.2

Γηεξεύλεζε ζπιινγηθώλ αλαγθώλ
θαηάξηηζεο νξγαληζκώλ

12

ΔΔΚ1.3

Γηεξεύλεζε θαη αλάιπζε ησλ
αηνκηθώλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο
ησλ θαηαξηηδνκέλσλ
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ΔΔΚ2.1

ρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαηάξηηζεο

18

ΔΔΚ 2.2

Δπηινγή ή/θαη αλάπηπμε ησλ
κεζόδσλ, ηερληθώλ, κέζσλ θαη
πιηθώλ θαηάξηηζεο

20

Τινπνίεζε
πξνγξακκάησλ
ή/θαη ελνηήησλ
θαηάξηηζεο

ΔΔΚ3.1

Πξνεηνηκαζία πξηλ από ηελ
έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο

24

ΔΔΚ3.2

Τινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο

26

Αμηνιόγεζε
πξνγξακκάησλ
ή/θαη ελνηήησλ
θαηάξηηζεο

ΔΔΚ4.1

ρεδηαζκόο θαη δηεμαγσγή ηεο
αμηνιόγεζεο

30

ΔΔΚ4.2

Δπεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο

32

Γηάγλσζε αλαγθώλ
θαηάξηηζεο

ρεδηαζκόο
πξνγξακκάησλ
ή/θαη ελνηήησλ
θαηάξηηζεο

5

3.1.3 Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο
Η Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο
ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο «Δθπαηδεπηήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο - Δπίπεδν 3»
δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ πην θάησ κεζόδσλ εμέηαζεο:
Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο
(εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο).
Παξαθνινύζεζε εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο, όηαλ ε εμέηαζε ζε
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δύζθνιε (δεηγκαηηθό πξόγξακκα θαηάξηηζεο/
κηθξνδηδαζθαιία).
Μειέηε πεξίπησζεο/εηδηθή εξγαζία/ππόδπζε ξόισλ.
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε/πξνθνξηθή εμέηαζε.
Γξαπηή εμέηαζε.

6

4.

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ

7

8

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ1 Γηάγλσζε αλαγθώλ θαηάξηηζεο

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο εξγαζίαο αθνξά ζηε ζπιινγή ή/θαη επεμεξγαζία όισλ ησλ
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό επξύηεξσλ αλαγθώλ
θαηάξηηζεο ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ηε δηεξεύλεζε ζπιινγηθώλ αλαγθώλ
θαηάξηηζεο νξγαληζκώλ θαη ηε δηεξεύλεζε θαη αλάιπζε αηνκηθώλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο
ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί πξόγξακκα θαηάξηηζεο γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθώλ απηώλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΔΚ1.1 Πξνζδηνξηζκόο επξύηεξσλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο ηνκέσλ νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηόηεηαο
ΔΔΚ1.2 Γηεξεύλεζε ζπιινγηθώλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο νξγαληζκώλ
ΔΔΚ1.3 Γηεξεύλεζε θαη αλάιπζε αηνκηθώλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ

9

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ1 Γηάγλσζε αλαγθώλ θαηάξηηζεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ1.1

Πξνζδηνξηζκόο επξύηεξσλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)
ΚΑ1
ΚΑ2

ΚΑ3
ΚΑ4

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Να εληνπίδεηο πεγέο πιεξνθνξηώλ γηα ΠΔ1 Πεγέο πιεξνθνξηώλ
ηνπο ηνκείο.
ηαηηζηηθή Τπεξεζία
Δπαγγεικαηηθνί ύλδεζκνη
Να ζπιιέγεηο θαη λα αμηνπνηείο πιεξνθνξίεο
ΑλΑΓ
θαη ζηνηρεία πνπ λα αλαθέξνληαη ζηνπο
Δπξσπατθή Έλσζε
ηνκείο.
Κνηλσληθνί εηαίξνη
Άιινη αξκόδηνη νξγαληζκνί/ππεξεζίεο
Να δηαθξίλεηο δηαξζξσηηθά θαη άιια
Απόςεηο εηδηθώλ ηνκέσλ
πξνβιήκαηα ησλ ηνκέσλ.
ΠΔ2 Πξνβιήκαηα ησλ ηνκέσλ
Να
εληνπίδεηο
ζεκαηηθνύο
ηνκείο
Αληαγσληζκόο
αλαγθώλ θαηάξηηζεο.
Πνηόηεηα
Παξαγσγηθόηεηα
Δπίπεδν Σερλνινγίαο
Κόζηνο Παξαγσγήο
Δπνρηθόηεηα/Μνληκόηεηα εξγαζηώλ
Δμαγσγέο
Δθζπγρξνληζκόο
ΠΔ3 Θεκαηηθνί ηνκείο αλαγθώλ θαηάξηηζεο
Γηεύζπλζε/Δπνπηεία
Αλάπηπμε θαη παξαγσγή πξντόλησλ
Μάξθεηηλγθ/Πσιήζεηο
Αγνξέο
Υξεκαηννηθνλνκηθά
Γηαρείξηζε πνηόηεηαο
Αλζξώπηλν Γπλακηθό
Γεκόζηεο ρέζεηο
Σερλνινγία
Αζθάιεηα, πγεία θαη πεξηβάιινλ
Γιώζζεο
Δπξσπατθή Έλσζε
Ννκνζεζία/Καλνληζκνί/πκβάζεηο
Δμεηδηθεπκέλα ζέκαηα γηα ζπγθεθξηκέλα
επαγγέικαηα

10

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ1.1

Πξνζδηνξηζκόο επξύηεξσλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

ε πνηεο πεγέο κπνξείο λα αλαηξέμεηο σο εθπαηδεπηήο γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηνπο
δηάθνξνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο;

ΑΓ2

ε ηη αλαθέξνληαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα ελόο ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο;

ΑΓ3

ε πνηνπο ζεκαηηθνύο ηνκείο είλαη δπλαηόλ λα εληνπίδνληαη αλάγθεο θαηάξηηζεο ζηνπο
δηάθνξνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο;

11

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ1 Γηάγλσζε αλαγθώλ θαηάξηηζεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ1.2

Γηεξεύλεζε ζπιινγηθώλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο νξγαληζκώλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ
εξγαζία ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Σερληθέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ
Γηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ
Αηνκηθή ζπλέληεπμε
Οκαδηθή ζπλέληεπμε
Παξαηήξεζε
ΠΔ2 Υαξαθηεξηζηηθά νξγαληζκώλ
Αληαγσληζηηθόηεηα
πλεξγαηηθόηεηα
Παξαγσγηθόηεηα
Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δηνίθεζεο
Βαζκόο αμηνπνίεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
Βαζκόο αμηνπνίεζεο ηερλνινγίαο
Αμίεο
Ννκηθή Οληόηεηα
Δπαξρία/Πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη
Κύθινο εξγαζηώλ
Μέγεζνο απαζρόιεζεο θαη δεκνγξαθηθή
ζύλζεζε
Δθπαηδεπηηθή θνπιηνύξα
Δθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή
Κέληξν εθπαίδεπζεο
Δθπαηδεπηέο
πλεξγαζίεο κε νξγαληζκνύο θαηάξηηζεο
Σνκέαο/θιάδνο
Καηεγνξία (κηθξή, κεζαία, κεγάιε)
Δμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα
Έληαζε θεθαιαίνπ
Έληαζε εξγαζίαο
Δηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε
ύλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία
πκκεηνρή ζε δξάζεηο παηδείαο θαη πνιηηηζκνύ
Δξγνδνηνύκελα άηνκα κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ)
ΠΔ3 Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
αλάγθεο θαηάξηηζεο
Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
Παξαγσγηθόηεηα
Παξαθίλεζε
Δμππεξέηεζε πειαηώλ
Πνηόηεηα
Δπίπεδν ηθαλόηεηαο/ηερληθώλ γλώζεσλ
ΠΔ4 Οκαδνπνίεζε αλαγθώλ θαηάξηηζεο
Καηά ζεκαηηθό ηνκέα
Καηά επίπεδν πξνζσπηθνύ
Χο πξνο ην βαζκό πξνηεξαηόηεηαο
Οξγαληζκό/Σκήκα

ΚΑ1

Να
εθαξκόδεηο
ηηο
θαηά
πεξίπησζε
θαηάιιειεο ηερληθέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ
γηα ηνλ εληνπηζκό πξνβιεκάησλ.

ΚΑ2

Να ζπιιέγεηο θαη λα αμηνινγείο πιεξνθνξίεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
νξγαληζκώλ.

ΚΑ3

Να δηαθξίλεηο ηα πξνβιήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε αλάγθεο θαηάξηηζεο.

ΚΑ4

Να δηαηππώλεηο ηηο ζπιινγηθέο
θαηάξηηζεο ησλ νξγαληζκώλ.

ΚΑ5

Να πξνβαίλεηο ζε νκαδνπνίεζε αλαγθώλ
θαηάξηηζεο.

αλάγθεο

12

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ1.2

Γηεξεύλεζε ζπιινγηθώλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο νξγαληζκώλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ηερληθέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ;

ΑΓ2

Με βάζε πνηνπο παξάγνληεο πξνζδηνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο νξγαληζκνύ;

ΑΓ3

Πνηα πξνβιήκαηα ελόο νξγαληζκνύ είλαη δπλαηόλ λα ζρεηίδνληαη κε αλάγθεο θαηάξηηζεο;

ΑΓ4

Με βάζε πνηα θξηηήξηα κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ νη αλάγθεο θαηάξηηζεο;

13

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ1 Γηάγλσζε αλαγθώλ θαηάξηηζεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ1.3

Γηεξεύλεζε θαη αλάιπζε ησλ αηνκηθώλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Γεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά
εξγαζία ζα πξέπεη:
ραξαθηεξηζηηθά
Φύιν
ΚΑ1 Να πξνζδηνξίδεηο ηα δεκνγξαθηθά θαη
Ηιηθία
θνηλσληθά
ραξαθηεξηζηηθά
ησλ
Αζηηθή/Αγξνηηθή πεξηνρή
θαηαξηηδνκέλσλ.
Οηθνλνκηθό ππόβαζξν
ΠΔ2
Δθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ΚΑ2 Να
πξνζδηνξίδεηο
ηα
εθπαηδεπηηθά
Μνξθσηηθό επίπεδν
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδνκέλσλ.
Καηάξηηζε
ΚΑ3 Να
πξνζδηνξίδεηο
ηα
επαγγεικαηηθά
Δμεηδίθεπζε
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδνκέλσλ.
ΠΔ3 Δπαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά
Δπάγγεικα
ΚΑ4 Να εληνπίδεηο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
Θέζε
ησλ θαηαξηηδνκέλσλ.
Δηδηθόηεηα
ΚΑ5 Να πξνζδηνξίδεηο ηα θίλεηξα κάζεζεο ησλ
Δκπεηξία
θαηαξηηδόκελσλ.
ΠΔ4 Ιδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
Μαθξνρξόληα αλεξγία
ΚΑ6 Να επηιέγεηο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο θαηά
ΑκεΑ
πεξίπησζε θαηάιιειεο ηερληθέο ζπιινγήο
Δπαλαπαηξηζκόο
ζηνηρείσλ.
ΠΔ5 Κίλεηξα κάζεζεο
ΚΑ7 Να
πξνβαίλεηο
ζε
αλάιπζε
ησλ
Πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ
απνηειεζκάησλ.
Δπαγγεικαηηθή αλέιημε
ΚΑ8 Να
θαηαιήγεηο
ζε
ζπγθεθξηκέλα
Βειηίσζε κηζζνύ
ζπκπεξάζκαηα.
Δκπινπηηζκόο γλώζεσλ/δεμηνηήησλ
Δπαλεθπαίδεπζε
ΠΔ6 Σερληθέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ
Γηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ
Αηνκηθή ζπλέληεπμε
Οκαδηθή ζπλέληεπμε
Παξαηήξεζε
ΠΔ7 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ
Πνζνηηθή αλάιπζε
Πνηνηηθή αλάιπζε
ηαηηζηηθή αλάιπζε
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ1.3 Γηεξεύλεζε θαη αλάιπζε ησλ αηνκηθώλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

ε πνηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ηα δεκνγξαθηθά/θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
θαηαξηηδνκέλσλ;

ΑΓ2

ε πνηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ηα εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδνκέλσλ;

ΑΓ3

ε πνηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδνκέλσλ;

ΑΓ4

ε πνηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδνκέλσλ;

ΑΓ5

Πνηα είλαη ηα πηζαλά θίλεηξα κάζεζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ;

ΑΓ6

Πνηεο είλαη νη ηερληθέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ;

ΑΓ7

Πνηα είλαη ηα είδε αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ;

15

16

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ2

ΙΙ.

ρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ ή/θαη ελνηήησλ θαηάξηηζεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο
γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαηάξηηζεο θαζώο θαη γηα ηελ
επηινγή ή/θαη αλάπηπμε ησλ κεζόδσλ, ηερληθώλ, κέζσλ θαη πιηθώλ θαηάξηηζεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΔΚ2.1

ρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηάξηηζεο

ΔΔΚ2.2

Δπηινγή ή/θαη αλάπηπμε ησλ κεζόδσλ, ηερληθώλ, κέζσλ θαη πιηθώλ θαηάξηηζεο

17

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ2

ΙΙ.

ρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ ή/θαη ελνηήησλ θαηάξηηζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ2.1

ρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηάξηηζεο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 ηόρνη θαηάξηηζεο
εξγαζία ζα πξέπεη:
Δκπινπηηζκόο γλώζεσλ
Αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ
ΚΑ1 Να δηαηππώλεηο ην ζθνπό θαηάξηηζεο κε
Βειηίσζε ζηάζεο
ζαθήλεηα, ζπληνκία θαη πεξηεθηηθόηεηα. Να
θαζνξίδεηο ηνπο ζηόρνπο θαηάξηηζεο.
ΠΔ2 Γνκή ελνηήησλ
Έθηαζε
ΚΑ2 Να πξνζδηνξίδεηο ηηο έλλνηεο θιεηδηά
ηνπ
Πεξηερόκελν
πξνγξάκκαηνο ή ηεο ελόηεηαο θαηάξηηζεο. Να
Καζνξηζκόο ζεσξεηηθνύ θαη πξαθηηθνύ κέξνπο
πξνζδηνξίδεηο ηε δνκή ησλ ελνηήησλ.
Αιιεινπρία θαη ζπλνρή
ΚΑ3 Να ζρεδηάδεηο ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε.
Βαζκόο δηαδξαζηηθόηεηαο ησλ ελνηήησλ
θαηάξηηζεο
ΚΑ4 Να ζρεδηάδεηο ηελ θαηαιεθηηθή ζπλάληεζε.
Αλαιπηηθό σξνιόγην πξόγξακκα
Δπίπεδν αιιειεπίδξαζεο ηνπ θαηαξηηδόκελνπ
κε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό
ΠΔ3 Δλαξθηήξηα ζπλάληεζε
Παγνζξαύζηεο
Αλάιπζε ζθνπνύ θαη ζηόρσλ
πκβόιαην δέζκεπζεο
ΠΔ4 Καηαιεθηηθή ζπλάληεζε
Αλαθεθαιαίσζε
πκπεξάζκαηα
Αμηνιόγεζε

18

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ2.1 ρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηάξηηζεο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο
ΑΓ1

Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζσζηά δηαηππσκέλνπ ζθνπνύ θαηάξηηζεο;

ΑΓ2

ε ηη αλαθέξνληαη νη ζηόρνη θαηάξηηζεο;

ΑΓ3

ε πνηα ζηνηρεία αλαθέξεηαη ε δνκή ελνηήησλ;

ΑΓ4

Πνηα είλαη ηα θύξηα ζηνηρεία ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο;

ΑΓ5

Πνηα είλαη ηα θύξηα ζηνηρεία ηεο θαηαιεθηηθήο ζπλάληεζεο;
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ2

ΙΙ.

ρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ ή/θαη ελνηήησλ θαηάξηηζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ2.2

Δπηινγή ή/θαη αλάπηπμε ησλ κεζόδσλ, ηερληθώλ, κέζσλ θαη πιηθώλ θαηάξηηζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ΠΔ1 Μέζνδνη θαηάξηηζεο
Καηά πξόζσπν εθπαίδεπζε
ζα πξέπεη:

Δμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζε
Απηνεθπαίδεπζε
ύγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε ή
ηειεθπαίδεπζε
Αζύγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε ή
ηειεθπαίδεπζε
Τβξηδηθή ή κηθηή κάζεζε
Μάζεζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ
ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο

ΚΑ1

Να επηιέγεηο ή/θαη λα αλαπηύζζεηο ηηο κεζόδνπο
θαηάξηηζεο πνπ ζα xξεζηκνπνηεζνύλ.

ΚΑ2

Να επηιέγεηο ή/θαη λα αλαπηύζζεηο ηηο ηερληθέο
θαηάξηηζεο.

ΚΑ3

Να επηιέγεηο ή/θαη λα αλαπηύζζεηο ηα κέζα
θαηάξηηζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ.
ΠΔ2 Σερληθέο θαηάξηηζεο

ΚΑ4

Να επηιέγεηο ηα πιηθά θαηάξηηζεο.

Γηάιεμε/εηζήγεζε
πδήηεζε
Δξγαζία ζε νκάδεο
Βησκαηηθό εξγαζηήξην
Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε
Τπόδπζε ξόισλ
Υηνλνζηηβάδα
Πξνζνκνίσζε
Μειέηε πεξίπησζεο
Καηαηγηζκόο ηδεώλ
Πξαθηηθή άζθεζε
Πξνβνιή
Δπίδεημε
Δξσηήζεηο-απαληήζεηο

ΠΔ3 Μέζα θαηάξηηζεο

Πίλαθαο
Υαξηνπίλαθαο
Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο
Ηιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο
Λνγηζκηθό
Γηαδίθηπν
Γηάθνξνη ηύπνη δηαζθνπίσλ
Ηρεηηθά ζπζηήκαηα
Δθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα

ΠΔ4 Τιηθά θαηάξηηζεο
Φεθηαθνί δίζθνη
Γηαθάλεηεο
Αληηθείκελα
Κηκσιίεο
Μαξθαδόξνη

20

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ2.2 Δπηινγή ή/θαη αλάπηπμε ησλ κεζόδσλ, ηερληθώλ, κέζσλ θαη πιηθώλ θαηάξηηζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Πνηεο είλαη νη κέζνδνη θαηάξηηζεο;

ΑΓ2

Πνηεο είλαη νη ηερληθέο θαηάξηηζεο;

ΑΓ3

Πνηα είλαη ηα κέζα θαηάξηηζεο;

ΑΓ4

Πνηα είλαη ηα πιηθά θαηάξηηζεο;

ΑΓ5

Με πνηα θξηηήξηα επηιέγεηο ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο, ηερληθέο, κέζα θαη πιηθά θαηάξηηζεο;
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ3

ΙΙ.

Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ή/θαη ελνηήησλ θαηάξηηζεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο
θαηάξηηζεο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΔΚ3.1

Πξνεηνηκαζία πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο

ΔΔΚ3.2

Τινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ3

ΙΙ.

Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ή/θαη ελνηήησλ θαηάξηηζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ3.1

Πξνεηνηκαζία πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ΠΔ1 Αξρέο ηνπνζέηεζεο κέζσλ
ζα πξέπεη:
θαηάξηηζεο
Απνθπγή ππεξβνιηθήο θάιπςεο
ΚΑ1 Να εθαξκόδεηο ηηο αξρέο ηνπνζέηεζεο κέζσλ
Οξαηόηεηα
θαηάξηηζεο.
Γηεπθνιύλζεηο εθπαηδεπηή ζηνπο ρξήζηεο
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5

Να πξνβαίλεηο ζε απνηειεζκαηηθή δηαξξύζκηζε
ΠΔ2 Γηαξξύζκηζε ρώξνπ θαηάξηηζεο
ηνπ ρώξνπ θαηάξηηζεο.
Γηάηαμε ζρνιηθήο ηάμεο
Να δηαζθαιίδεηο ηελ ειάρηζηε επηθάλεηα
Θεαηξηθή δηάηαμε
ρώξνπ αλά άηνκν ζηελ αίζνπζα θαηάξηηζεο.
Γηαγώληα δηάηαμε ζρνιηθήο ηάμεο
Γηάηαμε παξαιιεινγξάκκνπ ζρήκαηνο Π
Να ειέγρεηο θαηά πόζν ιεηηνπξγνύλ ηα κέζα
Γηάηαμε αλνηθηνύ θύθινπ
θαηάξηηζεο.
Γηάηαμε ηξηγώλνπ
Να δηαζθαιίδεηο ηηο θαηά πεξίπησζε θαηάιιειεο
Γηάηαμε ζπκβνπιίνπ ή ζπζθέςεσλ
ζπλζήθεο θαηάξηηζεο.
Γηάηαμε νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο
πλδπαζκόο δηαηάμεσλ
ΠΔ3 Διάρηζηε επηθάλεηα ρώξνπ
1.5 ηεηξαγσληθό κέηξν αλά άηνκν
3 ηεηξαγσληθά κέηξα αλά άηνκν γηα ΑκεΑ
ΠΔ4 πλζήθεο θαηάξηηζεο
Ηρεηηθή
Φσηηζκόο
Δμαεξηζκόο
Θεξκνθξαζία
Απνθπγή νριεξίαο

24

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ3.1

Πξνεηνηκαζία πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

ε ηη αλαθέξνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπνζέηεζεο κέζσλ θαηάξηηζεο;

ΑΓ2

Πνηνη είλαη νη ηξόπνη δηαξξύζκηζεο ρώξνπ θαηάξηηζεο;

ΑΓ3

Πνηα είλαη ε ειάρηζηε επηθάλεηα ρώξνπ αλά άηνκν ζηελ αίζνπζα θαηάξηηζεο;

ΑΓ4

Πνηνη παξάγνληεο ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηε δηαζθάιηζε θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ θαηάξηηζεο;
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ3 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ή/θαη ελνηήησλ θαηάξηηζεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ3.2

Τινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ΠΔ1 Αξρέο δηαρείξηζεο θαη εκςύρσζεο
ζα πξέπεη:
νκάδαο
Ιζόηηκε αληηκεηώπηζε θαηαξηηδνκέλσλ
ΚΑ1 Να εθαξκόδεηο ηηο αξρέο δηαρείξηζεο θαη
Υεηξηζκόο δηαθόξσλ ηύπσλ
εκςύρσζεο ηεο νκάδαο.
θαηαξηηδόκελσλ
Γεθύξσζε δηαθνξώλ
ΚΑ2 Να δεκηνπξγείο θιίκα κάζεζεο.
Αληηκεηώπηζε ηξηβώλ
ΚΑ3 Να δηαρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ην ρξόλν.
Αιιειεπίδξαζε
Παξαθίλεζε
ΚΑ4 Να ρξεζηκνπνηείο απνηειεζκαηηθά ηελ πξνθνξηθή
επηθνηλσλία.
ΠΔ2 Κιίκα κάζεζεο
ΚΑ5 Να ρξεζηκνπνηείο απνδνηηθά ηε γιώζζα ηνπ
Δκπηζηνζύλε
ζώκαηνο.
Γεκηνπξγηθόηεηα
Έθθξαζε απόςεσλ
ΚΑ6 Να
πξνζαξκόδεηο
ηελ
πινπνίεζε
ηνπ
πκκεηνρηθόηεηα
πξνγξάκκαηνο/ελόηεηαο θαηάξηηζεο ζύκθσλα κε ηα
Οκαδηθόηεηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδνκέλσλ.
ΠΔ3 Πξνθνξηθή επηθνηλσλία
Έληαζε θσλήο
Ρνή
Σεθκεξίσζε
αθήλεηα
Δπηθέληξσζε
Δπεμήγεζε
Καζαξή εθθνξά
Αλεμαξηεζία από ζεκεηώζεηο
ΠΔ4 Γιώζζα ζώκαηνο
Πεξηνδηθή απμνκείσζε έληαζεο θσλήο
Δκθάληζε
Φπζηθόηεηα παξνπζίαο
Οπηηθή επαθή
Δθθξάζεηο
Υεηξνλνκίεο
Κίλεζε ζώκαηνο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ3.2

Τινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

ε πνηα ζηνηρεία αλαθέξεηαη ε δηαρείξηζε θαη εκςύρσζε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο;

ΑΓ2

Πνηνη παξάγνληεο δηακνξθώλνπλ ην θιίκα κάζεζεο;

ΑΓ3

ε ηη αλαθέξεηαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ;

ΑΓ4

Πνηα ζηνηρεία δηακνξθώλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή πξνθνξηθή επηθνηλσλία;

ΑΓ5

Καηά πνην ηξόπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνδνηηθά ε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο;

27
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ4

ΙΙ.

Αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ ή/θαη ελνηήησλ θαηάξηηζεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε δηεμαγσγή αμηνιόγεζεο
θαζώο επίζεο θαη ηελ επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ή/θαη ελόηεηαο θαηάξηηζεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΔΚ4.1

ρεδηαζκόο θαη δηεμαγσγή αμηνιόγεζεο

ΔΔΚ4.2

Δπεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ4

ΙΙ.

Αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ ή/θαη ελνηήησλ θαηάξηηζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ4.1

ρεδηαζκόο θαη δηεμαγσγή αμηνιόγεζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Σύπνη αμηνιόγεζεο
εξγαζία ζα πξέπεη:
Απνινγηζηηθή/ηειηθή
Γηακνξθσηηθή
ΚΑ1 Να επηιέγεηο θαη λα εθαξκόδεηο ηνλ θαηά
Δζσηεξηθή
πεξίπησζε ηύπν αμηνιόγεζεο.
Δμσηεξηθή
πκκεηνρηθή
ΚΑ2 Να επηιέγεηο ηνπο άμνλεο αμηνιόγεζεο.
Με ζπκκεηνρηθή
ΚΑ3 Να επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια
εξγαιεία αμηνιόγεζεο.
ΠΔ2 Άμνλεο αμηνιόγεζεο
Δθπαηδεπηήο
ΚΑ4 Να επηιέγεηο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο θαηάιιειεο
Πεξηερόκελν θαηάξηηζεο
ηερληθέο αμηνιόγεζεο.
Καηαξηηδόκελνη
ΚΑ5 Να επηιέγεηο ηνπο ηύπνπο εξσηήζεσλ.
πλζήθεο θαηάξηηζεο
Οξγάλσζε θαηάξηηζεο
ΚΑ6 Να επηιέγεηο ηηο θιίκαθεο κέηξεζεο.
ΠΔ3 Δξγαιεία αμηνιόγεζεο
Δξσηεκαηνιόγην
Γηαγλσζηηθά δνθίκηα
ΠΔ4 Σερληθέο αμηνιόγεζεο
Γηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ
πλέληεπμε
Πξνθνξηθή εμέηαζε
Γξαπηή εμέηαζε
Γειθηθή κέζνδνο
Παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξάο
Οπηηθνγξάθεζε παξνπζηάζεσλ
Αμηνιόγεζε γξαπηώλ εξγαζηώλ
θαηαξηηδόκελσλ
ΠΔ5 Σύπνη εξσηήζεσλ
Κιεηζηέο/αλνηρηέο
Πνιιαπιήο επηινγήο
σζηό/ιάζνο
Αληηζηνίρηζε
ΠΔ6 Κιίκαθεο κέηξεζεο
Ολνκαζηηθή/θαηεγνξηαθή
Σαθηηθή/δηαηαθηηθή/ηεξαξρηθή
Αλαινγηθή
Ιζνδηαζηηκηθή
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ4.1

ρεδηαζκόο θαη δηεμαγσγή αμηνιόγεζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Πνηνη είλαη νη ηύπνη αμηνιόγεζεο;

ΑΓ2

Πνηνη είλαη νη πηζαλνί άμνλεο αμηνιόγεζεο;

ΑΓ3

Πνηα είλαη ηα εξγαιεία αμηνιόγεζεο;

ΑΓ4

Πνηεο είλαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο;

ΑΓ5

Πνηεο είλαη νη θιίκαθεο κέηξεζεο;

ΑΓ6

Πνηνη είλαη νη ηύπνη εξσηήζεσλ;

31

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ4

ΙΙ.

Αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ ή/θαη ελνηήησλ θαηάξηηζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ4.2

Δπεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ
εξγαζία ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Απνδέθηεο απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο
Φνξείο ρξεκαηνδόηεζεο θαη αλάζεζεο
πξνγξακκάησλ
Δξγνδόηεο θαηαξηηδόκελσλ
Καηαξηηδόκελνη
Δθπαηδεπηήο
Γεκόζηνη θνξείο

ΚΑ1

Να αλαιύεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη ηα
επξήκαηα ηεο αμηνιόγεζεο.

ΚΑ2

Να επηιέγεηο ηνπο απνδέθηεο
απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο.

ΚΑ3

Να επηιέγεηο ηξόπνπο θνηλνπνίεζεο ησλ ΠΔ2 Σξόπνη θνηλνπνίεζεο απνηειεζκάησλ
απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο.
Τπνβνιή γξαπηήο έθζεζεο
Παξνπζίαζε
Να
θνηλνπνηείο/παξνπζηάδεηο
ηα
Πξνθνξηθή ελεκέξσζε
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ζηνπο
απνδέθηεο.

ΚΑ4

ΚΑ5

ησλ

Να δηαθξίλεηο/θαηαγξάθεηο ηα ζεκεία ηα
νπνία ρξήδνπλ βειηίσζεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΔΚ4.2

Δπεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Πνηνη είλαη νη πηζαλνί απνδέθηεο απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο;

ΑΓ2

Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύλ λα θνηλνπνηεζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
αμηνιόγεζεο;

ΑΓ3

Πνηνο είλαη ν ζθνπόο δηεμαγσγήο ηεο αμηνιόγεζεο;
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1:
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ΓΛΩΑΡΙΟ

ΓΛΩΑΡΙΟ
Οη αθόινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην
πξόηππν:

Αξρέο εκςύρσζεο

Αξρέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ζεσξίεο ηεο ςπρνθνηλσληνινγίαο
θαη επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπηή λα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά
ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, ζπκβάιινληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο
εκπηζηνζύλεο ηνπο απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.

Απνινγηζηηθή αμηνιόγεζε

Η απνινγηζηηθή αμηνιόγεζε δηεμάγεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ζηόρν έρεη ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηεο έθηαζεο επηηπρίαο ησλ ζηόρσλ ηνπ.

Αζύγρξνλε ειεθηξνληθή
κάζεζε ή ηειεθπαίδεπζε

Δθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο πνπ εθαξκόδεηαη ζπλήζσο κε
ειεθηξνληθά κέζα θαη δελ απαηηεί ηελ ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή
ησλ θαηαξηηδνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηώλ ζηελ καζεζηαθή
δηαδηθαζία.

Βησκαηηθό εξγαζηήξην

Οη θαηαξηηδόκελνη εκπιέθνληαη νη ίδηνη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
κε ελεξγό ζπκκεηνρή ζην κειεηώκελν ζέκα αμηνπνηώληαο
ζεκαληηθέο παηδαγσγηθέο κεζόδνπο όπσο ηε κάζεζε κέζσ
αλαθάιπςεο, ηελ εκπεηξηθή κάζεζε, ηε κάζεζε ζε αθξαίεο
ζπλζήθεο, ηελ πλεπκαηηθή κάζεζε, ηε κάζεζε κέζσ εθηέιεζεο
κηαο εξγαζίαο.

Γηακνξθσηηθή
αμηνιόγεζε

Η δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε δηεμάγεηαη ζε όια ηα ζηάδηα
πινπνίεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο ή κηαο ελόηεηαο θαηάξηηζεο γηα
λα δώζεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε ηνπο.

Γειθηθή κέζνδνο

Με βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ζηελ
νκάδα ησλ εθπαηδεπόκελσλ από ηνλ εθπαηδεπηή, θαη ζηε
ζπλέρεηα ε νκάδα, εθόζνλ είλαη κεγάιε, ρσξίδεηαη ζε
ππννκάδεο, νη νπνίεο ζπλεδξηάδνπλ μερσξηζηά θαη κεηά από
επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο.

Δλόηεηα θαηάξηηζεο

Μέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, δηάξθεηαο κηαο ή
πεξηζζνηέξσλ δηδαθηηθώλ σξώλ.

Δμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε

Ο εθπαηδεπηήο θαη νη θαηαξηηδόκελνη δελ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην
ηόπν. Η εθπαίδεπζε παξέρεηαη κέζσ έληππνπ ή/θαη
ειεθηξνληθνύ πιηθνύ θαη είλαη δπλαηόλ λα ππνζηεξίδεηαη από
δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο.

Δμσηεξηθή αμηνιόγεζε

Γηεμάγεηαη από άηνκν πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα θαη
δελ είλαη εξγνδνηνύκελνο ηνπ νξγαληζκνύ πνπ εθαξκόδεη ην
πξόγξακκα.
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Δζσηεξηθή αμηνιόγεζε

Γηεμάγεηαη από άηνκν ην νπνίν είηε ζπκκεηέρεη ζην ππό
αμηνιόγεζε πξόγξακκα ή εξγνδνηείηαη από ηνλ νξγαληζκό ν
νπνίνο εθαξκόδεη ην πξόγξακκα.

Ηιεθηξνληθή κάζεζε

Δθαξκόδεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηώλ
θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.)

Καηά πξόζσπν
εθπαίδεπζε

Ο εθπαηδεπηήο θαη νη θαηαξηηδόκελνη βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρώξν.
Η εθπαίδεπζε παξέρεηαη κέζσ έληππνπ ή/θαη ειεθηξνληθνύ
πιηθνύ θαη ππνζηεξίδεηαη από άκεζε θαηά πξόζσπν επηθνηλσλία
κεηαμύ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ θαηαξηηδνκέλσλ.

Καηαηγηζκόο ηδεώλ

Οη θαηαξηηδόκελνη ελζαξξύλνληαη λα εθθξάζνπλ ειεύζεξα θαη
ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό ηδέεο πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Καηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα όιεο νη ηδέεο ρσξίο απνθιεηζκνύο
θαη ζηε ζπλέρεηα θαινύληαη νη θαηαξηηδόκελνη λα ηηο
επεμεγήζνπλ. Μέζα από ηελ επεμήγεζε επηηπγράλεηαη ε
νκαδνπνίεζε ησλ ηδεώλ θαη θσηίδνληαη πνιιαπιέο πηπρέο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο.

Μειέηε πεξίπησζεο

ηεξίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ελόο πξαγκαηηθνύ ή ππνζεηηθνύ
παξαδείγκαηνο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ εθαξκνγή ησλ γλώζεσλ
πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ ηάμε.

Παγνζξαύζηεο

ύληνκε δξαζηεξηόηεηα πνπ εθαξκόδεηαη από ηνλ εθπαηδεπηή
ζπλήζσο θαηά ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε θαη έρεη σο ζθνπό λα
βνεζήζεη ηνπο θαηαξηηδόκελνπο λα ππεξληθήζνπλ ηελ αξρηθή
ακεραλία θαη λα εμνηθεησζνύλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηνλ
εθπαηδεπηή. Απηό βνεζά ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο
θαη ζπλεξγαζίαο θαη δηεπθνιύλεη ηε καζεζηαθή δηδαζθαιία.

Πξνζνκνίσζε

Γεκηνπξγείηαη έλα εηθνληθό πεξηβάιινλ (θαηά ζπλζήθε
πξαγκαηηθό αιιά ρσξίο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πξαγκαηηθνύ) κέζα
ζην νπνίν νη θαηαξηηδόκελνη θαινύληαη λα εληαρζνύλ θαη λα
δξάζνπλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλν ζελάξην πνπ απεηθνλίδεη
πξαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Η έκθαζε δελ είλαη ζην πεξηβάιινλ ή
ζην ρώξν αιιά ζηηο δεμηόηεηεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ θαη ζην πώο
απηέο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.

Πξνθνξηθή επηθνηλσλία επηθέληξσζε

Η εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα από ηελ ρξεζηκνπνίεζε
εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ πνπ αμηνπνηνύλ ηνλ πξνθνξηθό ιόγν
(ζπδήηεζε, θαηαηγηζκόο ηδεώλ θ.ά.).

Πξνθνξηθή επηθνηλσλία –
θαζαξή εηθόλα

Η απνζαθήληζε ελλνηώλ ώζηε νη εθπαηδεπόκελνη λα
απνθξπζηαιιώζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ζπγθεθξηκέλεο
έλλνηεο κέζα από ηε ρξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ πνπ
αμηνπνηνύλ ηνλ πξνθνξηθό ιόγν (εηζήγεζε, αλαηξνθνδόηεζε,
εξσηήζεηο – απαληήζεηο, παξαδείγκαηα θ.ά.).
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ύγρξνλε ειεθηξνληθή
κάζεζε ή ηειεθπαίδεπζε

Δθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο πνπ εθαξκόδεηαη ζπλήζσο κε
ειεθηξνληθά κέζα θαη απαηηεί ηελ ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή ησλ
θαηαξηηδνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.

πκβόιαην δέζκεπζεο

Άηππε ζπκθσλία ζηελ νπνία θαηαιήγνπλ ν εθπαηδεπηήο θαη νη
θαηαξηηδόκελνη θαηά ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε θαη αλαθέξεηαη
ζηελ πξνζήισζε ηόζν ηνπ εθπαηδεπηή όζν θαη ησλ
θαηαξηηδνκέλσλ ζηνπο ζθνπνύο θαηάξηηζεο θαη ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.

Τβξηδηθή ή κηθηή κάζεζε

πλδπαζκόο ηεο θαηά πξόζσπν θαη ηεο εμ απνζηάζεσο
κάζεζεο.

Τπόδπζε ξόισλ

Ο εθπαηδεπηήο κε βάζε πξνδηαγεγξακκέλν ζελάξην αλαζέηεη
ξόινπο ηνπο νπνίνπο νη θαηαξηηδόκελνη ζα πξέπεη λα ππνδπζνύλ,
κε ζηόρν κέζα από ην βίσκα λα εκπεδώζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή
ύιε.

Υηνλνζηηβάδα

Ο
εθπαηδεπηήο
αλαζέηεη
ζηνπο
θαηαξηηδόκελνπο
λα
επεμεξγαζηνύλ έλα δήηεκα ζε αηνκηθή βάζε. ηε ζπλέρεηα νη
θαηαξηηδόκελνη εξγάδνληαη θαηά δεύγε εληνπίδνληαο θνηλά ζεκεία
θαη δηαθνξέο θαη πξνβαίλνληαο ζε αιιεινζπκπιήξσζε.
Δπαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ
(δύν δεύγε πνπ είραλ ζπλεξγαζηεί θαηά ην πξνεγνύκελν
ζηάδην). Σέινο νη απόςεηο ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ
νινκέιεηα, γίλεηαη ζύλζεζε θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2:

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠΙΠΔΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΡΟΟΝΣΩΝ

Σα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππόςε ην επίπεδν ησλ απαηηνύκελσλ
γλώζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνύκελν βαζκό επζύλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε
πέληε επίπεδα. Οη πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ απνηεινύλ έλα πιαίζην γηα ην θάζε επίπεδν
μερσξηζηά θαζώο θαη ηελ πξόνδν από ην έλα επίπεδν ζην άιιν αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ
ππάξρεη κεηαμύ ηνπο:
ΔΠΙΠΔΓΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Δπίπεδν 1

Ιθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ βαζηθνύ
επηπέδνπ ζηελ εθηέιεζε δηαθόξσλ εξγαζηώλ, νη πεξηζζόηεξεο ησλ νπνίσλ
επαλαιακβαλόκελεο θαη πξνβιεπηέο.

Δπίπεδν 2

Ιθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθνύ θάζκαηνο δηαθόξσλ εξγαζηώλ,
ζε δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο. Οξηζκέλεο από ηηο εξγαζίεο είλαη πεξίπινθεο
ή κε επαλαιακβαλόκελεο θαη απαηηείηαη θάπνηνο βαζκόο ππεπζπλόηεηαο θαη
απηνλνκίαο. πρλά απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε άιινπο, ίζσο κέζσ ηεο
ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο εξγαζίαο.

Δπίπεδν 3

Ιθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε κεγάινπ θάζκαηνο δηαθόξσλ εξγαζηώλ ζε
δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο, πεξηζζόηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη πεξίπινθεο θαη
κε επαλαιακβαλόκελεο. Απαηηείηαη κεγάινο βαζκόο ππεπζπλόηεηαο θαη
απηνλνκίαο θαη ζπρλά επίβιεςε ή θαζνδήγεζε άιισλ.

Δπίπεδν 4

Ιθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλώζεσλ ζε έλα κεγάιν θάζκα
δηαθόξσλ πεξίπινθσλ ηερληθώλ ή επαγγεικαηηθώλ εξγαζηώλ πνπ
εθηεινύληαη ζε δηαθνξά πεδία εθαξκνγήο θαη κε ζεκαληηθό βαζκό
πξνζσπηθήο επζύλεο θαη απηνλνκίαο. πρλά αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα
ηελ εξγαζία άιισλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πόξσλ.

Δπίπεδν 5

Ιθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελόο θάζκαηνο βαζηθώλ αξρώλ κέζα
ζε δηαθνξεηηθά θαη ζπρλά απξόβιεπηα πιαίζηα. Απαηηείηαη πνιύ ζεκαληηθή
πξνζσπηθή απηνλνκία θαη ζπρλά πνιύ κεγάινο βαζκόο επζύλεο γηα ηελ
εξγαζία άιισλ θαη γηα ηελ θαηαλνκή νπζηαζηηθνύ κέξνπο ησλ πόξσλ θαζώο
επίζεο ππεπζπλόηεηα γηα αλάιπζε, δηάγλσζε, ζρεδηαζκό, πξνγξακκαηηζκό,
εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε.
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Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την ΑνΑΔ ως εθνική συµµετοχή.

