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1. Σύντομη περίληψη

Αυτό το παραδοτέο είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται σε μέντορες που είναι
χρήστες του SP4CE portal. Οι οδηγίες διατίθενται στην αγγλική, ελληνική, ουγγρική,
πολωνική και σλοβακική γλώσσα. Περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το έργο SP4CE,
την ιδέα και τη λειτουργικότητα του SP4CE portal καθώς και μια σειρά οδηγιών για τη χρήση
του. Η προσέγγιση των σεναρίων χρήσης του portal και των μαθησιακών χώρων
χρησιμοποιείται για να εξηγήσει πώς να πλοηγηθείτε, πώς να συλλέγετε ιδέες για
προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, πώς να εγγραφείτε ως μέντορας, πώς να επικοινωνείτε
με τους σπουδαστές κλπ.
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2. Σχετικά με το έργο SP4CE

Το έργο SP4CE απευθύνεται άμεσα στους στόχους και τις ανάγκες που προσδιορίζονται στο
ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

 "βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση της ελκυστικότητας και της συνάφειας",
και

 "Ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας".

Οι δραστηριότητες του έργου συνδέονται επίσης με τις αρχές συνεχούς επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (C-VET) με προσανατολισμό στην καριέρα. Όλα τα
αποτελέσματα των έργων και οι δράσεις των σχεδίων συνδέονται με την προώθηση της
υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση με την υποστήριξη
εξατομικευμένων μαθησιακών προσεγγίσεων, τη συνεργατική μάθηση και την κριτική
σκέψη, τη στρατηγική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), των
Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, της ανοικτής και ευέλικτης μάθησης, της εικονικής
κινητικότητας και άλλων καινοτόμων μεθόδων μάθησης.

Το έργο SP4CE έχει υλοποιηθεί από την κοινοπραξία που αποτελείται από διαφορετικά
ιδρύματα που ασχολούνται με διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και έχει συμπεριλάβει
εταίρους με διαφορετική εμπειρία και ικανότητες. Όλοι οι εταίροι έχουν εμπειρία από
διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 PIAP - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Πολωνία (συντονιστής έργου,
www.piap.pl) είναι ερευνητικό ινστιτούτο και έχει πλούσια εμπειρία από το
συντονισμό και τη συμμετοχή σε πολλά διαφορετικά προγράμματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και έρευνας. Παράλληλα, η PIAP έχει εμπειρία σε συνεργασία με
βιομηχανικές επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 Technical University Kosice, Σλοβακία (www.tuke.sk)  είναι τεχνικό πανεπιστήμιο
που ασχολείται με τη διδασκαλία και τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας
και της εκπαίδευσης, ενισχύοντας τους δεσμούς με τους θεσμούς του ιδιωτικού και
του δημόσιου τομέα και ανταποκρίνοντας έτσι στις ανάγκες τους και στις ανάγκες της
κοινωνίας γενικότερα.

 PRO-MED sp. z o. o., Πολωνία (http://pro-med.com.pl) έχει την εμπειρία από την
ανάπτυξη μιας καινοτόμου προσέγγισης στη διδασκαλία και τη μάθηση με βάση την
ηλεκτρονική μάθηση και τη μεθοδολογία μεικτής μάθησης, δημιουργώντας ένα κοινό
όραμα για τη Δια Βίου μάθηση στις ευρωπαϊκές χώρες, συλλέγοντας και
εφαρμόζοντας διαφορετικές μεθόδους για την εκπαίδευση του προσωπικού και των
μαθητευόμενων, ανακαλύπτοντας μεθόδους για την αύξηση της συμμετοχής στη διά
βίου μάθηση για το προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους, τη συγκέντρωση ευέλικτων
μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης και προσεγγίσεων για τη δημιουργία μιας
κουλτούρας μάθησης.

 ASTRA - Zduzenie pre inovacie a rozvoj (http://www.astra-ngo.sk) έχει σημαντική
εμπειρία στην κατάρτιση για διευθυντικά στελέχη, έχει καλές επαφές με άλλα
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ιδρύματα κατάρτισης και έχει ήδη συμμετάσχει σε πολλά διεθνή ερευνητικά και
εκπαιδευτικά προγράμματα.

 TREBAG - Property and Project management Ltd, Ουγγαρία (www.trebag.hu) έχει
πλούσια εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών και
μεθοδολογιών συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης (π.χ. σχετικά με την
επαγγελματική κατάρτιση) και στην εφαρμογή της μεταφοράς τεχνολογίας και τη
διαχείριση της καινοτομίας, καθώς και στις μεταφορές τεχνολογίας.

 IDEC – ΑΙΝΤΕΚ ΑΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας –
Εκπαίδευση, Ελλάδα (http://www.idec.gr) έχει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά
προγράμματα, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε διαφορετικά ευρωπαϊκά
προγράμματα και πρωτοβουλίες. Η IDEC έχει συμβουλευτική εμπειρία στην
ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στα ελληνικά κέντρα κατάρτισης.

Οι εταίροι του έργου SP4CE και το Ανακοινωθέν της Μπριζ περιγράφουν προβλήματα
σχετικά με την έλλειψη κατάρτισης που αυξάνει την ικανότητα των σπουδαστών σε τομείς
που χρειάζονται οι επιχειρήσεις και την έλλειψη καινοτόμων λύσεων για τη συνεργασία των
σπουδαστών-εκπαιδευτών-επιχειρήσεων στις επαγγελματικές και υψηλές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες.

Η απάντησή μας είναι πλατφόρμα πολλαπλών χρηστών για κοινή προσέγγιση - SP4CE portal
που παρέχει το χώρο για:

 Προβλήματα προς επίλυση, ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν / μπορούν να
δημοσιευθούν από οποιονδήποτε. Στο πλαίσιο του έργου, τις δημοσίευσαν οι
σύμβουλοι επιχειρήσεων

 Δημιουργία ομάδων που θέλουν να εργαστούν για τη λύση του προβλήματος
 Ομαδικές ή ατομικές εργασίες προς επίλυση
 Καθοδήγηση & συμβουλευτική: υποστήριξη από μέντορες (από το παιδαγωγικό

προσωπικό διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και συμβούλους (από το προσωπικό
των επιχειρήσεων) και επικοινωνία με αυτούς

 Παρουσίαση αναπτυγμένων λύσεων
 Δημοσίευση της επιλεγμένης λύσης

Η κοινοπραξία του έργου χρησιμοποίησε εμπειρίες και προσεγγίσεις από δύο έργα LLP:

 OpenInn project (511583-LLP-1-2010-1-SK-KA3-K3MP) που συντόνιζε η TUKE
 HIG - The High Growth Coach (UK/10/LLP-LdV/TOI-333) - project που βασίζεται

στην ανάπτυξη ενός προγράμματος για την εργασία συμβούλων που εργάζονται με
υψηλής αξίας επιχειρήσεις.

Τα βασικά οφέλη της χρήσης του SP4CE portal είναι:

 Αποθήκευση των αποδεκτών και εφαρμοζόμενων λύσεων στα διάφορα προβλήματα
που διατίθενται στο ευρύ κοινό.

 Υποστήριξη διεθνούς συνεργασίας για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων σε 5
γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών.

 Ενθάρρυνση των νέων να εργάζονται ως σχεδιαστές, εφευρέτες και δημιουργοί.
 Υποστήριξη της αίσθησης της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας.
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 Βελτίωση των δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα των σπουδαστών.
 Εισαγωγή νέων μεθόδων μάθησης και συνεργασίας που εφαρμόζονται στις

καθημερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων.
 Αύξηση των ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη όλων των ομάδων στόχων.
 Αύξηση της συνάφειας της προσφοράς και των προσόντων με την αγορά εργασίας και

ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των τομέων της
νεολαίας με τον κόσμο της εργασίας.

 Προώθηση της υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση, της κατάρτισης
και της νεολαίας μέσω της υποστήριξης εξατομικευμένων μαθησιακών προσεγγίσεων,
της συνεργατικής μάθησης και της κριτικής σκέψης, της στρατηγικής χρήσης της
Πληροφορίας, των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, της ανοικτής και ευέλικτης
μάθησης, της εικονικής κινητικότητας και άλλων καινοτόμων μεθόδων μάθησης.

 Ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης όσων εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στον
τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας με την καινοτομία και
αύξηση της ποιότητας και της εμβέλειας της αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης,
περιλαμβανομένης της νέας παιδαγωγικής, των μεθοδολογιών που βασίζονται στις
ΤΠΕ και της χρήσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.
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3. Τα οφέλη από τη χρήση του συστήματος SP4CE

Το κύριο όφελος του συστήματος SP4CE είναι η απομάκρυνση από τη θεμελιώδη σχέση
σπουδαστή – καθηγητή και καθηγητή - επιχειρηματία (σπουδαστή) - σπουδαστή. Στόχος μας
είναι να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της
αγοράς εργασίας, εμπλέκοντας ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) στον καθορισμό
των στόχων κατάρτισης, των ειδικών καθηκόντων και της συμμετοχής στην αξιολόγηση των
εκτελεσθέντων καθηκόντων, της διαδικασίας κατάρτισης και της προόδου του μαθητή.

Η επιλεγμένη πλατφόρμα καθιστά επίσης δυνατή τη διασφάλιση της διαφάνειας της
διαδικασίας αξιολόγησης και της δυνατότητας online συνεργασίας σε προηγμένα
ηλεκτρονικά έργα. Παραδείγματα τέτοιας συνεργασίας περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Όλες οι ενέργειες καταγράφονται αυτόματα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως
εκπαιδευτικά υλικά - παραδείγματα καλών ή κακών πρακτικών.

Το σύστημα διαθέτει ένα eLearning ανοικτής μάθησης (LMS Learning Management System)
και μπορεί να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες εργασίες μέσω των εγκαταστάσεων του
plugin.

Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι η δυνατότητα χρήσης του συστήματος από τους
χρήστες σε μια κατάλληλη στιγμή για αυτούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους
έχουν επαγγελματικά καθήκοντα.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του συστήματος είναι η δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης σε
πόρους του συστήματος. Αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο συστήματος και σε επίπεδο
μεμονωμένων πόρων. Αυτό είναι σημαντικό λόγω της παροχής εμπιστευτικών πόρων στους
σπουδαστές καθώς και της φύσης της εργασίας τους στους χώρους μάθησης.
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4. Τύποι χρηστών του SP4CE

Ουσιαστικά, το portal (ως σύστημα) δεν ορίζει βασικά τον ρόλο που θα διαδραματίζουν οι
χρήστες στο σύστημα. Η ανάθεση ρόλων συνήθως πραγματοποιείται στο επίπεδο
συγκεκριμένων μαθημάτων / χώρων μάθησης.

Η κύρια ομάδα του συστήματος είναι οι μαθητές, τους δίνονται εργασίες να επιλύσουν. Το
επίπεδο και η φύση των καθηκόντων εξαρτώνται από το θέμα της κατάρτισης, το πεδίο
εφαρμογής και τη μεθοδολογία της κατάρτισης.

Η επόμενη ομάδα είναι οι επιχειρηματίες, σε συμφωνία και σε συνεργασία με τους
εκπαιδευτικούς, προτείνουν το θέμα της κατάρτισης και των ατομικών καθηκόντων και
συμμετέχουν επίσης στην κατάρτιση και την αξιολόγηση.

Η τελευταία ομάδα είναι οι εκπαιδευτικοί που αναθέτουν εργασίες, εποπτεύοντας τη
διαδικασία μάθησης. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του
συστήματος και την τελική αξιολόγηση.

Το ανεπτυγμένο σύστημα επιτρέπει την σύγχρονη και ασύγχρονη συνεργασία καθορισμένων
ομάδων χρηστών υποστηρίζοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και πόρων μεταξύ των
χρηστών του συστήματος.

Είναι επίσης δυνατό να οριστούν πρόσθετοι χρήστες με συγκεκριμένους ρόλους και εργασίες.
Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου χρήστη είναι ένας αξιολογητής του οποίου ο ρόλος είναι να
αξιολογήσει τη μαθησιακή διαδικασία.

Ρόλος στο μαθησιακό
σύστημα Moodle

Ρόλος στην πλατφόρμα
SP4CE

Άδειες

Μάνατζερ Βασικός διαχειριστής Ο βασικός διαχειριστής
εκτελεί ορισμένες εργασίες
διοικητικού επιπέδου που
σχετίζονται με τους χώρους
μάθησης, τους χρήστες, τους
βαθμούς κ.λπ.

Δημιουργός μαθήματος Τοπικός διαχειριστής Ο Τοπικός Διαχειριστής
μπορεί να δημιουργήσει
νέους χώρους μάθησης, να
τους τροποποιήσει και να
τους κλείσει.

Συντάκτης καθηγητής Μέντορας Οι Μέντορες μπορούν να
κάνουν οτιδήποτε μέσα σε
ένα χώρο μάθησης,
συμπεριλαμβανομένης της
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αλλαγής των
δραστηριοτήτων και της
βαθμολόγησης των
μαθητών.

Καθηγητής μη-συντάκτης Σύμβουλος Ο σύμβουλος μπορεί να
πραγματοποιήσει
διαβουλεύσεις στο χώρο
μάθησης και να
βαθμολογήσει μαθητές,
αλλά δεν μπορεί να αλλάξει
τις δραστηριότητες.

Μαθητής Μαθητής Οι μαθητές γενικά έχουν
λιγότερα προνόμια μέσα σε
ένα χώρο μάθησης,
συμμετέχουν σε
δραστηριότητες που
καθορίζονται από τους
μέντορες.

Επισκέπτης Επισκέπτης Οι επισκέπτες έχουν
ελάχιστα προνόμια και
συνήθως δεν μπορούν να
εισάγουν κείμενο σε κανένα
σημείο.

Πίνακας 1. Είδη χρηστών SP4CE
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Ρόλος και καθήκοντα του μέντορα στο περιβάλλον SP4CE

Ο ρόλος του μέντορα είναι πολύ σημαντικός σε μια διαδικασία μάθησης. Οι ρόλοι των
μεντόρων είναι βοηθοί διδασκαλίας, εκκινητές κοινωνικής σύνδεσης και τεχνικοί
υποστηρικτές που μιμούνται τους ρόλους της σχολής στο περιβάλλον eLearning. Ως βοηθοί
καθηγητών διδασκαλίας οι μέντορες παρέχουν στους μαθητές μια επιπλέον βοήθεια για την
αποσαφήνιση και κατανόηση των περιεχομένων του μαθήματος. Ως εκπαιδευτές κοινωνικής
σύνδεσης, οι μέντορες βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν μια σύνδεση eLearning. Ως
τεχνικοί υποστηρικτές, οι μέντορες βοηθούν τους μαθητές να λύσουν τεχνολογικά
προβλήματα.
Στο πρόγραμμα SP4CE ο δάσκαλος που βοηθάει τους μαθητές ονομάζεται «μέντορας».
Αυτός ο ρόλος του εκπαιδευτικού / μέντορα είναι διαφορετικός από τον ρόλο του κλασσικού
καθηγητή, σε αυτή τη διαδικασία ο δάσκαλος καθοδηγεί την ομάδα μέσω μιας σειράς
διαδικασιών για να καθορίσει και να επιτύχει έναν κοινό στόχο. Αυτός ο κοινός στόχος
ορίζεται από την ίδια την ομάδα στο αρχικό στάδιο του μαθήματος, αργότερα ο δάσκαλος
υποστηρίζει όλη τη διαδικασία που θα καθοδηγήσει την ομάδα στο στόχο. Ο δάσκαλος /
μέντορας θα καθοδηγήσει τους μαθητές στην επιλογή των ρόλων τους και στην προώθηση
της αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των εκπαιδευομένων. Οι ρόλοι στην ομάδα των μαθητών
βασίζονται στην προσωπική αποστολή και φιλοδοξία κάθε μαθητή της ομάδας.
Σε αυτή την προσέγγιση ο δάσκαλος είναι μάλλον ένας διευκολυντής στην ομάδα παρά ένας
παραδοσιακός δάσκαλος. Οι δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες της ομάδας θα βοηθήσουν
στην εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα που θέτει η εν λόγω εταιρεία. Ως εκ τούτου, ο
δάσκαλος πρέπει να είναι μόνο υποστηρικτικός «καταλύτης» και ομαδικός συντονιστής και
όχι ηγέτης της ομάδας. Εκπαιδευτής, διευκολυντής, σύμβουλος και μέντορας - αυτοί οι ρόλοι
πρέπει να βρίσκονται στο προσκήνιο όταν ασχολούνται με την ομάδα.
Για την εκπλήρωση του ρόλου του μέντορα προτείνεται η ακόλουθη κατευθυντήρια γραμμή.
Περιγράφει τις μεγάλες ευθύνες των ρόλων των συμβούλων και τη συμβολή τους στην
εξάλειψη των μαθησιακών φραγμών, στην κάλυψη των αναγκών των μαθητών και στην
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και της μάθησης. Η κατευθυντήρια
γραμμή καλύπτει τρεις πτυχές του ρόλου μέντορα, περιγράφει τις ευθύνες και τις
συνεισφορές τους:

1. Βοήθεια υποστήριξης
a. Αρμοδιότητες

i. Απαντήστε σε ερωτήσεις μαθητών σχετικά με το περιεχόμενο του
μαθήματος

ii. Παρακολουθήστε συζητήσεις
iii. Παρέχετε στους μαθητές πληροφορίες για καλύτερη

αποτελεσματικότητα της μάθησης
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iv. Αποσαφηνίστε τα κριτήρια βαθμολόγησης
v. Παρακολουθήστε την παρακολούθηση των μαθητών

vi. Δημοσιεύστε ανακοινώσεις
b. Συνεισφορές

i. Δώστε γρήγορες απαντήσεις
ii. Βελτιώστε την ποιότητα των οδηγιών

2. Έναρξη κοινωνικής σύνδεσης
a. Αρμοδιότητες

i. Παρέχετε στους μαθητές τις απαραίτητες πληροφορίες
ii. Κατευθύνετε τους μαθητές στους μαθησιακούς τους στόχους’

iii. Παρέχετε επιπλέον βοήθεια
iv. Απαντήστε στις ανησυχίες των μαθητών

b. Συνεισφορές
i. Αυξήστε τη δομή υποστήριξης μαθητών

ii. Αυξήστε το επίπεδο άνεσης των μαθητών
iii. Αυξήστε την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης

3. Παροχή τεχνικής υποστήριξης
a. Αρμοδιότητες

i. Προπονήστε τους μαθητές για βασικές δεξιότητες στο διαδίκτυο
ii. Διευκολύνετε τους μαθητές στην επίλυση των προβλημάτων

ηλεκτρονικής πρόσβασης
iii. Παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση

ιστότοπου μαθημάτων
iv. Βοηθήστε τους μαθητές να εντοπίσουν συγκεκριμένους πόρους μέσα

στο μαθησιακό περιβάλλον
v. Μεταφορτώστε ή κατεβάστε υλικό μαθημάτων

vi. Δημοσιεύστε μηνύματα στους πίνακες συζήτησης
vii. Ανατρέξτε τους μαθητές σε άλλους πόρους όταν τα τεχνολογικά

προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν από τη σχολή και τους
συμβούλους

b. Συνεισφορές
i. Περιορίστε τις ανησυχίες τεχνικής δυσκολίας

ii. Αυξήστε τη δομή υποστήριξης μαθητών
iii. Αυξήστε το επίπεδο άνεσης των μαθητών
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iv. Αύξηση της αποτελεσματικότητας της ηλεκτρονικής μάθησης

Τι πρέπει να κάνει ο μέντορας;

Ακολουθεί μια σύντομη και βασική λίστα της προτεινόμενης συμπεριφοράς. Η βασική ιδέα
είναι να επιτρέψουμε τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία για να φτάσουμε όσο το δυνατόν
περισσότερο στο έργο της ομάδας και να είμαστε θετικοί όσο το δυνατόν περισσότερο. Η
χρήση του "και" ως εκκινητή της πρότασής σας προσθέτει πράγματα στην αρχική ιδέα και
αναπτύσσει περαιτέρω, ενώ η χρήση του "αλλά" ακολουθείται από κρίσιμες, αρνητικές
παρατηρήσεις και δεν έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, προτείνουμε να
χρησιμοποιήσετε "και" αντί για "αλλά" όταν ξεκινάτε μια παρατήρηση, και η στάση σας θα
πρέπει να επικεντρώνεται στην περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας αντί να επικρίνει.
Χρησιμοποιώντας το "πώς" ως ερώτηση εκκίνησης επιτρέπει επίσης περισσότερη υποστήριξη
και ανάπτυξη, ενώ το "γιατί" αναζητά τα αίτια ή επικεντρώνεται στο πρόβλημα και οδηγεί την
προσοχή μακριά από τη λύση.

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων καθοδήγησης, οι διευκολυντές πρέπει:

 να δώσουν θετικές ανατροφοδοτήσεις,
 να ενθαρρύνουν όλα τα μέλη της ομάδας να δίνουν τις ιδέες τους,
 να ενθαρρύνουν τη συζήτηση για τις ιδέες
 να ενθαρρύνουν τα μέλη της ομάδας να εξηγήσουν τις ιδέες τους,
 να χρησιμοποιούν "και" και "πώς" ως εκκινητές των προτάσεων τους,
 να εστιάζουν στις λύσεις,
 να συνοψίζουν τα συμπεράσματα, διευκρινίζουν σημαντικά σημεία,
 να εξετάζουν σοβαρά όλα τα σχόλια και να τα αξιολογούν με δίκαιο τρόπο.

Η κύρια ιδέα είναι να περιοριστούν τα αρνητικά σχόλια και συμπεριφορές στην ομάδα επίσης
από την πλευρά του μέντορα / δασκάλου. Οι αρνητικοί κριτικοί και αρνητικοί κριτές δεν
επιτρέπουν την ανάπτυξη λύσεων, επομένως προσπαθήστε να εξαλείψετε όσους βρίσκονται
στην ομάδα (επίσης από την πλευρά του δασκάλου). Επίσης, το "γιατί" εστιάζει μάλλον
στους λόγους και όχι τόσο πολύ στη λύση, οπότε παρακαλούμε προσπαθήστε να αποφύγετε
ερωτήσεις ξεκινώντας από το "γιατί".

Τι δεν πρέπει να κάνει / πει ένας συντονιστής ομάδας και τι θεωρείται ως ακατάλληλη
συμπεριφορά του μέντορα:

 μην κάνετε κρίσεις,
 αποφεύγετε επικρίσεις και αρνητικές παρατηρήσεις, να είστε εποικοδομητικοί,
 μην αφήνετε ένα μέλος να κυριαρχεί στη συζήτηση,
 μην αφήνετε τον εαυτό σας να κυριαρχεί στη συζήτηση,
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 μην αφήνετε μια άποψη να αποκλείσει τους άλλους,
 ελέγχετε τις δικές σας προκαταλήψεις, προσπαθήστε να τις ξεχάσετε,
 αποφύγετε τη χρήση "αλλά" και "γιατί" ως εκκινητή των προτάσεων στην

ομάδα,
 αποφύγετε ερωτήσεις "ναι" ή "όχι", δοκιμάστε ανοιχτές ερωτήσεις.
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5. Περιεχόμενα της σελίδας SP4CE

Το portal συγκεντρώνει όλα τα κύρια αποτελέσματα του έργου. Το μενού του portal
αποτελείται από τις ακόλουθες επιλογές (Εικόνα 1-9):

1. Αρχική σελίδα
2. Καλώς ήρθατε στο SP4CE
3. Εταίροι
4. Οδηγοί
5. Χώροι μάθησης
6. Εκπαιδευτικά υλικά
7. Συνέδρια
8. Λήψεις
9. Επικοινωνία

Η αρχική σελίδα του SP4CE περιέχει καταχωρήσεις μενού σε άλλα μέρη του portal. Από
εκεί, ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του portal και να ζητήσει να
ανοίξει ένα χώρο μάθησης.

Εικ. 3. Αρχική σελίδα

Εδώ μπορεί κανείς να ζητήσει να ανοίξει χώρο μάθησης. Στο πεδίο "Σχόλιο" υπάρχει ένας
χώρος για να γράψετε σχετικά με το σκοπό του χώρου μάθησης. Εκτός από την περιγραφή, ο
μη εγγεγραμμένος χρήστης πρέπει να παρέχει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας (στην
περίπτωση αυτή e-mail). Ο διαχειριστής του portal επεξεργάζεται το αίτημα και δημιουργεί
έναν λογαριασμό χρήστη με τα κατάλληλα δικαιώματα. Ο Διαχειριστής έρχεται σε επαφή με



2014-1-PL1-KA200 – 003341

This project has been funded with support from the European Commission under the ERASMUS+
Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

15

τον χρήστη χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται και
στέλνει επιπλέον οδηγίες μαζί με τα δεδομένα σύνδεσης.

Εικ. 4. Αίτημα για το χώρο μάθησης από το portal SP4CE

Η ενότητα "Καλώς ήρθατε στο SP4CE" περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τους
στόχους του έργου.

Εικ. 5. Καλώς ήρθατε στο SP4CE
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Στην ενότητα "Εταίροι" ο χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τους εταίρους του
προγράμματος SP4CE και το ρόλο τους στο έργο.



2014-1-PL1-KA200 – 003341

This project has been funded with support from the European Commission under the ERASMUS+
Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

17

Εικ. 6. Εταίροι

Η ενότητα "Οδηγοί" του portal συγκεντρώνει υλικά μάθησης και εργασίας κυρίως για
συμβούλους και μέντορες, αλλά περιέχει επίσης οδηγούς για διαφορετικές ομάδες χρηστών
του portal.

Η ενότητα "Παιδαγωγικό Περιεχόμενο" περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό που έχει
προετοιμαστεί στο πλαίσιο της εργασίας του έργου. Τα θέματα περιλαμβάνουν πληροφορίες
σχετικά με τα αποτελέσματα και τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από ήδη υλοποιημένα
έργα, μεθόδους για συνεργατική μάθηση για δημιουργικότητα και καινοτομία, πώς μπορούν
να χρησιμοποιηθούν οι ΤΠΕ για διδασκαλία και μάθηση, πληροφορίες για τεχνικές
δημιουργικότητας, καινοτομική διδακτική στην εκπαίδευση ενηλίκων, συνεργατική μάθηση
από τις ανάγκες των συμβούλων για ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων, συμβουλές για
αξιολόγηση δημιουργικών αποτελεσμάτων και πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη
εξατομικευμένων μαθησιακών διαδικασιών.

Η ενότητα "Περαιτέρω ανάγνωση" περιέχει σύνδεσμο με εξωτερικούς πόρους σχετικά με τα
θέματα που παρουσιάζονται ως "Παιδαγωγικό περιεχόμενο".

Ο "Οδηγός για Συμβούλους" και ο "Οδηγός για Μέντορες" περιέχει πληροφορίες σχετικά με
τους ρόλους και τα δικαιώματα αυτών των δύο ομάδων χρηστών.

Ο "Οδηγός για χρήστες" περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το portal και τις
λειτουργίες του.
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Εικ. 7. Οδηγοί

Οι "Χώροι Μάθησης" είναι μια ενότητα στο δεύτερο μέρος της πύλης SP4CE, όπου όλοι οι
εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν, να ορίζουν εργασίες και να επιλύουν
προβλήματα. Η λεπτομερής περιγραφή αυτού του τμήματος του portal παρατίθεται αργότερα.

Εικ. 8. Χώροι μάθησης
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Στην ενότητα "Εκπαιδευτικά υλικά" ο χρήστης θα βρει διάφορα συγκεκριμένα σενάρια
χρήσης με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία χρησιμοποιήθηκε το portal.
Μπορείτε να επιλέξετε το καταλληλότερο εκπαιδευτικό σας πλαίσιο. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για να αναζητήσετε ένα παράδειγμα με μια
συγκεκριμένη λέξη-κλειδί. Παραδείγματα χωρίζονται σε δύο ομάδες, η πρώτη ομάδα
επικεντρώνεται στην πιο γενική χρήση του portal και η δεύτερη σε συγκεκριμένα
παραδείγματα χρήσης των χώρων μάθησης. Η βάση των παραδειγμάτων συμπληρώνεται
συνεχώς με νέα στοιχεία που σχετίζονται με την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων.

Εικ. 9. Εκπαιδευτικά υλικά

Στην ενότητα "Συνέδρια" ο χρήστης θα βρει πληροφορίες σχετικά με προηγούμενα και
μελλοντικά συμβάντα με θέματα που σχετίζονται με το έργο SP4CE και τη χρήση του portal.
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Εικ. 10. Συνέδρια

Στην ενότητα "Λήψεις" υπάρχει μια συλλογή ενημερωτικών, προωθητικών και
εκπαιδευτικών υλικών που αφορούν τόσο το έργο όσο και τη δραστηριότητα του portal.

Εικ. 11 Λήψεις
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Στην τελευταία ενότητα "Επικοινωνία", ο χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τα
στοιχεία επικοινωνίας του συντονιστή του έργου και τους τοπικούς διαχειριστές πύλης που
μπορούν να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τους χώρους μάθησης. Οι τοπικοί
διαχειριστές διαχειρίζονται συγκεκριμένες γλωσσικές εκδόσεις του portal,
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων εθνικών χώρων μάθησης.

Εικ. 12. Επικοινωνία

To portal διατίθεται σε 5 γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Πολωνικά και Σλοβακικά.
Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια αναζήτηση πλήρους κειμένου μέσω του
ιστότοπου και συνεπώς σε όλο το υλικό εκμάθησης και εργασίας. Για να αποκτήσετε
πρόσβαση στην πύλη και σε όλα τα εκπαιδευτικά υλικά δεν απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση,
το περιεχόμενο είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες.
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Εικ. 13. Αποτελέσματα αναζήτησης κειμένου μέσω του ιστότοπου
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6. Πώς να χρησιμοποιήσετε το SP4CE portal

"Στείλτε μας την πρόταση έργου σας" είναι ο χώρος όπου οι σύμβουλοι που εκπροσωπούν τις
επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μπορούν να στείλουν την πρότασή τους. Μπορούν να
χρησιμοποιήσουν δύο επιλογές "Αφήστε μια απάντηση" (blog) ή "Επικοινωνήστε μαζί μας"
(e-mail). Και στις δύο περιπτώσεις, η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει ένα θέμα του έργου
και μια σύντομη περιγραφή, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών για την αποστολή
λύσεων (Εικ. 11).

Εικ. 14. Αφήστε μια απάντηση

Σύμβουλος 2016-04-17 στις 07:00

Πρόταση έργου: Υποστηρίζοντας τους αρχαρίους του Moodle με οδηγίες που βασίζονται σε
βίντεο στο YouTube.

Περιγραφή: PRO-MED sp. Z o. O. Ενδιαφέρεται να ετοιμάσει τουλάχιστον 10λεπτες ταινίες
μικρού μήκους στο YouTube που θα βοηθήσουν έναν εκπαιδευτικό να γίνει διαχειριστής του
Moodle. Τα αποτελέσματα του έργου πρέπει να παρουσιαστούν στην XI International
GUIDE Conference 2016: NEW STRATEGIES AND TRENDS.

Παράδειγμα πόρων: https://www.youtube.com/user/moodlehq/videos

Γλώσσα: Αγγλικά, Πολωνικά
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Προθεσμία: 31.05.2016

Εικ. 15. Παράδειγμα πρότασης έργου

Οι τοπικοί διαχειριστές επιτρέπουν την προβολή της πρότασης έργου στο portal (Εικ. 12).

Εικ. 16. Παράδειγμα πρότασης έργου στην ενότητα "Αφήστε μια απάντηση"

Η πρόταση του έργου θα πρέπει να διατίθεται στους χώρους μάθησης (Εικ. 14).
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Εικ. 17. Παράδειγμα χώρων μάθησης (Τα μαθήματα μας)
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7. Πώς να χρησιμοποιήσετε τους χώρους μάθησης

Συνιστάται οι τοπικοί διαχειριστές (πίνακας 2) να είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση των
χώρων μάθησης (τα μαθήματα μου) στην πλατφόρμα sp4ce.moodle.pl. Από την άλλη, οι
εγγεγραμμένοι σύμβουλοι μπορούν επίσης να ζητήσουν τα μαθήματα τους. Η προτιμώμενη
γλώσσα για τη ζήτηση χώρων μάθησης είναι τα Αγγλικά.

Όνομα Οργανισμός Χώρα Ρόλος

Anna Czaja PRO-MED Πολωνία Main ADM

Jacek Zieliński PIAP Πολωνία Local ADM

Olga Anagnostaki IDEC Ελλάδα Local ADM

Gabriella Kengyel TREBAG Ουγγαρία Local ADM

Dana Paľová TUKE, ASTRA Σλοβακία Local ADM

Πίνακας 2. Τοπικοί διαχειριστές της πλατφόρμας sp4ce.moodle.pl

Η ζήτηση ενός νέου Χώρου Μάθησης φαίνεται στην Εικόνα 15 και 16.

Εικ. 18. Πώς να στείλετε ένα αίτημα για Χώρο Μάθησης (μέρος 1)
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Εικ. 19. Πώς να στείλετε ένα αίτημα για Χώρο Μάθησης (μέρος 2)

Μόνο ο βασικός διαχειριστής μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει ένα νέο χώρο μάθησης (Εικ.
21).
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Εικ. 20. Εκκρεμής έγκριση χώρου μάθησης (μάθημα)

Ο χώρος μάθησης/το μάθημα μου μπορεί να ιδρυθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του τοπικού
διαχειριστή (Εικ. 21, Εικ. 22).

Εικ. 21. Παράδειγμα χώρου μάθησης (Μάθημα μου) – Αρχική οθόνη
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Εικ. 22. Παράδειγμα ενός χώρου μάθησης που έχει ζητηθεί (Μάθημα μου)

Όταν ο χώρος μάθησης (Μάθημα μου) είναι έτοιμος στέλνεται μήνυμα στον τοπικό
διαχειριστή (Εικ. 23).

Εικ. 23. Παράδειγμα έγκρισης ενός χώρου μάθησης (μαθήματος)

Κατά τη διάρκεια της εργασίας σε ένα ειδικό χώρο μάθησης, όλοι οι τύποι χρηστών μπορούν
να εκτελούν διάφορες δραστηριότητες και να χρησιμοποιούν διάφορα είδη πόρων. Παρακάτω
παρουσιάζεται ένας κατάλογος επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και τύπων πόρων:

Στο χώρο μάθησης οι προτιμώμενες δραστηριότητες είναι οι εξής:
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 Εργασία - αυτή η δραστηριότητα παρέχει ένα χώρο στον οποίο οι μαθητές μπορούν να
υποβάλουν εργασία για συμβούλους / μέντορες για να βαθμολογήσουν και να δώσουν
ανατροφοδότηση.

 Chat - αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να έχουν μια σύγχρονη
συζήτηση σε πραγματικό χρόνο

 Επιλογή - αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στον μέντορα να θέτει μια ερώτηση και να
δημιουργεί κουμπιά επιλογής, τα οποία ο μαθητής μπορεί να κάνει κλικ για να κάνει
μια επιλογή από μια σειρά πιθανών απαντήσεων.

 Φόρουμ - η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στους μαθητές, τους συμβούλους και τους
μέντορες να ανταλλάσσουν ιδέες δημοσιεύοντας σχόλια ως μέρος ενός «νήματος».
Αρχεία όπως εικόνες και μέσα ενδέχεται να περιλαμβάνονται στις δημοσιεύσεις του
φόρουμ. Ο μέντορας μπορεί να επιλέξει να αξιολογήσει τις θέσεις του φόρουμ και
είναι επίσης δυνατό να δοθεί στους μαθητές η άδεια να αξιολογήσουν τις θέσεις των
άλλων.

 Wiki - αυτή η δραστηριότητα είναι μια συλλογή εγγράφων διαδικτυακής συγγενούς
συνεργασίας. Βασικά, μια σελίδα wiki είναι μια ιστοσελίδα που όλοι στο χώρο
μάθησης μπορούν να δημιουργήσουν μαζί, ακριβώς στο πρόγραμμα περιήγησης,
χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν το HTML. Ένα wiki ξεκινά με μια πρώτη σελίδα.
Κάθε συγγραφέας μπορεί να προσθέσει άλλες σελίδες στο wiki απλά δημιουργώντας
έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα που δεν υπάρχει ακόμα.

 Εργαστήριο - πρόκειται για μια δραστηριότητα αξιολόγησης από ομοτίμους με πολλές
επιλογές. Οι σπουδαστές υποβάλλουν την εργασία τους μέσω ενός ηλεκτρονικού
εργαλείου κειμένου και των συνημμένων. Υπάρχουν δύο βαθμοί για έναν μαθητή: η
δική τους δουλειά και η αξιολόγησή τους από την εργασία των άλλων μαθητών.
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Εικ. 24. Προσθήκη δραστηριότητας στο χώρο μάθησης

Στο χώρο μάθησης οι προτιμώμενοι πόροι / υλικά μπορούν να είναι οι εξής:
 Βιβλίο - αυτή η ενότητα διευκολύνει το μέντορα να δημιουργεί πόρους πολλών

σελίδων με μορφή βιβλίου.
 Φάκελος αρχείων - ένας φάκελος επιτρέπει σε έναν μέντορα να εμφανίζει μαζί

πολλούς πόρους μαθημάτων. Οι πόροι μπορεί να είναι διαφορετικοί τύποι και
μπορούν να μεταφορτωθούν με ένα πάτημα, ως ζιπαρισμένος φάκελος, ο οποίος στη
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συνέχεια αποσυμπιέζεται ή μπορεί να προστεθεί σε ένα κενό φάκελο στη σελίδα του
μαθήματος.

 Σελίδα - ένας πόρος σελίδας δημιουργεί έναν σύνδεσμο σε μια οθόνη που εμφανίζει
το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τον μέντορα. Ο εύχρηστος επεξεργαστής
κειμένου επιτρέπει στη σελίδα να εμφανίζει πολλά διαφορετικά είδη περιεχομένου,
όπως απλό κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο, ενσωματωμένο κώδικα ή συνδυασμό όλων
αυτών.

 URL - μια διεύθυνση URL (Uniform ή Universal Resource Locator) είναι ένας
σύνδεσμος στο διαδίκτυο με έναν ιστότοπο ή ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Οι σύμβουλοι
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον πόρο URL για να παρέχουν στους μαθητές τους
συνδέσμους ιστού για έρευνα, εξοικονομώντας το χρόνο και την προσπάθεια των
μαθητών να πληκτρολογήσουν χειροκίνητα τη διεύθυνση.
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Εικ. 25. Προσθήκη πόρων στο χώρο μάθησης
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8. Κίνητρα των χρηστών του SP4CE

Σημαντικό μέρος του συστήματος είναι το κίνητρο των χρηστών για την αποτελεσματική
χρήση του συστήματος για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.
Αυτό το έργο απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των χρηστών του συστήματος, κάτι που
δεν είναι εύκολο και απαιτεί μεγάλη δέσμευση.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί:

 ανάθεση στους μαθητές καθηκόντων που αντιστοιχούν στα προσόντα τους
 προσέλκυση της προσοχής των μαθητών μέσω ενδιαφέροντων προκλήσεων
 συνεχής παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών του συστήματος
 ακριβής αξιολόγηση των επιτευγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανατροφοδότησης

σε περιγραφική μορφή, μια συγκεκριμένη βαθμολογία σίγουρα δεν είναι αρκετή
 έντεχνη χρήση των συστημάτων επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στο σύστημα,

κυρίως των ειδήσεων και του φόρουμ για τη διανομή πληροφοριών και την επιβολή
της δραστηριότητας του συστήματος.

Η εμπειρία από τη χρήση του συστήματος SP4CE δείχνει ότι το σύστημα υποστηρίζει
διάφορες μορφές συνεργασίας όχι μόνο στον άξονα εκπαιδευτικών-επιχειρηματιών-
σπουδαστών αλλά και στην κοινότητα επίλυσης προβλημάτων καθώς και στην αμοιβαία
αξιολόγηση της προόδου με τη σύγκριση διαφορετικών λύσεων.

Οι ενέργειες κινήτρων μπορούν να βασιστούν σε στοιχεία ανταγωνισμού και παιχνιδιού. Το
σύστημα υποστηρίζει badges και μπορείτε επίσης να οργανώσετε τον κατάλογο των
βραβευμένων νικητών στο σύστημα. Το σύστημα έρευνας επιτρέπει την αξιολόγηση από
ομοτίμους της προόδου και της συμπεριφοράς όλων των συμμετεχόντων στο σύστημα.

Εικ. 26. Παράδειγμα χρήσης badges για κινητοποίηση των χρηστών του συστήματος.
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9. Αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας

Το σύστημα αξιολόγησης που προσφέρει το SP4CE βασίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης
Μάθησης MOODLE. Το σύστημα δεν επιβάλλει συγκεκριμένη μορφή αξιολόγησης και
βαθμολόγησης. Στο μάθημα μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας κλίμακες αξιολόγησης και τις
εκθέσεις αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση των
καθηκόντων που εκτελούνται από τους σπουδαστές. Η αξιολόγηση πρέπει να καλύπτει την
ευρύτερη δυνατή πτυχή της μαθησιακής διαδικασίας και την αυτονομία λήψης αποφάσεων
του σπουδαστή. Είναι σημαντικό να προωθήσετε συμπεριφορές και δεξιότητες που μπορεί να
έχουν αξία στην επαγγελματική σταδιοδρομία του σπουδαστή. Η αξιολόγηση πρέπει να
περιλαμβάνει κατανοητή ανατροφοδότηση που να εξηγεί την αξιολόγηση.

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η διαφάνεια της αξιολόγησης ώστε οι χρήστες να
γνωρίζουν και να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των παλαιότερα εκτελούμενων
θεμάτων και καθηκόντων, καθώς και στις αιτιολογημένες αξιολογήσεις τους.

Εικ. 27. Προεπισκόπηση αξιολογήσεων
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Εικ. 28. Παράδειγμα επεξεργασίας των ανατροφοδοτήσεων

Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στο έργο συνιστά την αξιολόγηση ολόκληρης της
διαδικασίας εκμάθησης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εκπαιδευτικού υλικού από
εξωτερικούς και εσωτερικούς εμπειρογνώμονες. Αποστολή τους είναι να αξιολογήσουν την
ποιότητα της κατάρτισης, τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων, να προσαρμόσουν την
κατάρτιση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτό απαιτεί την απασχόληση εξειδικευμένων
ατόμων. Είναι επίσης σημαντικό να συμπεριληφθεί, από την αξιολόγηση, η προετοιμασία για
τις επόμενες δραστηριότητες και η υλοποίηση δραστηριοτήτων συνεχούς κατάρτισης.

Η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την ποιότητα του περιεχομένου της
κατάρτισης, τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία διδασκαλίας, τη χρησιμότητα της
κατάρτισης, τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της κατάρτισης, αλλά και τις ειδικές
κατευθυντήριες γραμμές / συστάσεις για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.


