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ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) – Επίπεδο 5

Διαδικασία Αξιολόγησης

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, τα οποία απορρέουν από τον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) (Απρίλιος 2017):

Α. Μέθοδοι Εξέτασης

Οι μέθοδοι εξέτασης που αξιοποιούνται είναι καθορισμένες και προβλέπονται από το Πρότυπο «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5 (EQF, CyQF)». Η αξιολόγηση για το συγκεκριμένο προσόν διενεργείται με τη χρήση των πιο κάτω μεθόδων εξέτασης:

1.  Παρακολούθηση της εκτέλεσης εργασίας σε συνθήκες προσομοίωσης – Μικρο-διδασκαλία

O κάθε υποψήφιος εφαρμόζει δειγματικό πρόγραμμα κατάρτισης / μικρο-διδασκαλία διάρκειας περίπου 40 λεπτών. Ο κάθε υποψήφιος επιλέγει ο ίδιος το θέμα και το περιεχόμενο για τη μικρο-διδασκαλία του. Κατά τη διάρκεια της μικρο-διδασκαλίας, ο υποψήφιος αναμένεται να επιλέγει και να αξιοποιεί τεχνικές κατάρτισης που ευνοούν την ενεργό ανάμιξη και συμμετοχή των καταρτιζομένων στη διαδικασία της μάθησης, ώστε η κατάρτιση να είναι αποτελεσματική.

O ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την εφαρμογή της μικρο-διδασκαλίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6). Οι συμμετέχοντες στη μικρο-διδασκαλία πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στον υποψήφιο να εφαρμόζει τη μικρο-διδασκαλία του σύμφωνα με τον σχεδιασμό του. Από τους 6 συμμετέχοντες αναμένεται ότι οι 2 προέρχονται από την ομάδα των 3 υποψηφίων που αξιολογούνται. 

Το ΚΑΕΠ πρέπει να εξασφαλίζει τα απαραίτητα μέσα και υλικά κατάρτισης για την αξιολόγηση, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή, διασκόπιο οποιουδήποτε τύπου, πίνακα/χαρτοπίνακα, μαρκαδόρους, γραφική ύλη. Οποιαδήποτε επιπρόσθετα εξειδικευμένα υλικά όπως και παρουσίαση τύπου Microsoft PowerPoint που πιθανόν να χρειάζονται κατά τη μικρο-διδασκαλία αποτελούν ευθύνη του κάθε υποψηφίου, σε συνεργασία με τους αρμοδίους του ΚΑΕΠ.
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Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή.


2.  Μελέτη περίπτωσης / ειδική εργασία / υπόδυση ρόλων

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης αναμένεται να χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι εξέτασης η μελέτη περίπτωσης, η υπόδυση ρόλων και η ετοιμασία ειδικής εργασίας. Οι υποψήφιοι θα ετοιμάζουν προδιαγραφή μιας ενότητας κατάρτισης σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες. Μέρος αυτού του προγράμματος ή της ενότητας κατάρτισης θα αποτελεί το δειγματικό πρόγραμμα κατάρτισης (μικρο-διδασκαλία) που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.


3.  Προσωπική συνέντευξη / προφορική εξέταση

Στην προσωπική συνέντευξη οι Αξιολογητές επικεντρώνουν τις ερωτήσεις σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τις γνώσεις του υποψηφίου για το γενικό περιβάλλον του τομέα και της αγοράς εργασίας, τις διαπροσωπικές του σχέσεις στον χώρο εργασίας καθώς και τον ατομικό προγραμματισμό του και τις φιλοδοξίες του για την επαγγελματική του ανέλιξη. Επίσης υποβάλλονται ερωτήσεις σχετικές με τις γνώσεις και τις δεξιότητές του ως εκπαιδευτής κατάρτισης.

Επειδή για κάθε εργασία υπάρχουν απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι, η αξιολόγηση των απαραίτητων γνώσεων γίνεται με την υποβολή προφορικών ερωτήσεων σχετικών με την υπό αξιολόγηση εργασία. Οι προφορικές ερωτήσεις δίνουν την ευκαιρία στους Αξιολογητές να πάρουν πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τις γνώσεις και την ικανότητα απόδοσης των υποψηφίων λαμβάνοντας έτσι μια πιο ακριβή και ολοκληρωμένη εικόνα για το επίπεδο απόδοσής τους στον συγκεκριμένο τομέα/εργασία στον οποίο αξιολογούνται. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται ότι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και ως προς τις αντιδράσεις τους σε συνθήκες πίεσης τις οποίες ενδέχεται να διαμορφώσουν οι Αξιολογητές.


4.  Γραπτή εξέταση

Η γραπτή εξέταση γίνεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό/λάθος και με ερωτήσεις που απαιτούν απάντηση περιγραφικού τύπου. Η ετοιμασία του δοκιμίου γίνεται από την ΑνΑΔ και παραδίδεται στους Αξιολογητές πριν την αξιολόγηση. Η οργάνωση και εποπτεία της γραπτής εξέτασης καθώς και η βαθμολόγηση γίνονται από τους Αξιολογητές. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και τύπου σωστό/λάθος των 2 βαθμών η κάθε μια (20 x 2 = 40 βαθμοί) και από 10 ερωτήσεις περιγραφικού τύπου των 6 βαθμών η κάθε μια (10 x 6 = 60 βαθμοί).


Β. Προγραμματισμός Αξιολόγησης

Κάθε συνάντηση αξιολόγησης διαρκεί 3 ώρες. Η συνολική διάρκεια για το επαγγελματικό προσόν του ΕΕΚ είναι 6 ώρες. Οι συναντήσεις αξιολόγησης αναμένεται να υλοποιούνται ως εξής:






ΑΡ.
ΗΜΕΡΟΜ



ΣΥΝΑ


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ


ΗΝΙΑ και
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑ


ΝΤΗΣ


ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


ΩΡΑ



ΗΣ









1η


Γραπτή εξέταση (45’)



ΕΕΚ1 Διάγνωση αναγκών κατάρτισης
Ατομική μελέτη περίπτωσης (30’)



ΕΕΚ1.1 Προσδιορισμός ευρύτερων




αναγκών κατάρτισης τομέων οικονομικής




δραστηριότητας




ΕΕΚ1.2 Διερεύνηση συλλογικών αναγκών
Υπόδυση ρόλων (30’)



κατάρτισης οργανισμών




ΕΕΚ2 Σχεδιασμός προγραμμάτων ή/και
Παρουσίαση Ειδικής Εργασίας



ενοτήτων κατάρτισης
(15’ ο κάθε υποψήφιος = 45’)



ΕΕΚ2.1 Σχεδιασμός και οργάνωση του




περιεχομένου κατάρτισης




ΕΕΚ2.2 Επιλογή ή/και ανάπτυξη των




μεθόδων, τεχνικών, μέσων και υλικών




κατάρτισης




ΕΕΚ1.3 (μέρος) Διερεύνηση των ατομικών




αναγκών κατάρτισης των




καταρτιζομένων




ΕΕΚ4.1 (μέρος) Σχεδιασμός της




αξιολόγησης





Υποβολή ερωτήσεων και




ανατροφοδότηση (30’)




Διάλειμμα (30’)

2η

ΕΕΚ3 Υλοποίηση προγραμμάτων ή/και
Παρακολούθηση της εκτέλεσης



ενοτήτων κατάρτισης
εργασίας σε συνθήκες



ΕΕΚ3.1 Προετοιμασία πριν από την
προσομοίωσης.



έναρξη της κατάρτισης
Ο κάθε υποψήφιος εφαρμόζει



ΕΕΚ1.3 Διερεύνηση και ανάλυση των
μικροδιδασκαλία διάρκειας 40’ με



ατομικών αναγκών κατάρτισης των
βάση το σχεδιασμό που



καταρτιζομένων
παρουσιάστηκε στην προηγούμενη



ΕΕΚ3.2 Υλοποίηση της κατάρτισης
συνάντηση. Οι άλλοι 2 υποψήφιοι



ΕΕΚ4 Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και
κρατούν σημειώσεις αναφορικά με



ενοτήτων κατάρτισης
την αξιολόγηση του υποψηφίου που



ΕΕΚ4.1 Διεξαγωγή της αξιολόγησης
εξετάζεται και είναι σε θέση να



ΕΕΚ4.2 Επεξεργασία και αξιοποίηση των
απαντήσουν σχετικές ερωτήσεις από



αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
τους Αξιολογητές




(40’ ο κάθε υποψήφιος = 2 ώρες)




Προσωπική συνέντευξη / προφορική




εξέταση




Υποβολή ερωτήσεων




(20’ ο κάθε υποψήφιος = 1 ώρα)



