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1 GuideMe! – Μηα Πεξίιεςε 

Τν πξόγξακκα  GuideMe! είλαη κηα θαηλνηόκνο κεηαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα 

ζην πιαίζην ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Ιενλάξλην ληα Βίληζη», πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Ο ζηόρνο είλαη λα επεθηαζνύλ νη ήδε αλαπηπγκέλεο νδεγίεο 

πνηόηεηαο θαη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ, γηα λα βειηησζεί ε πνηόηεηα ησλ κέηξσλ 

θαζνδήγεζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνεγνύκελνπ πξνγξάκκαηνο QUINORA, ζηηο 

«λέεο» ρώξεο. Δπνκέλσο δεκηνπξγήζεθε ήδε έλα ίδξπκα γηα ηα θνηλά πνηνηηθά 

θξηηήξηα ηεο ΔΔ ζηελ θαζνδήγεζε, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο QUINORA, θαη ζα 

κεηαθεξζεί ηώξα ζε πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Απζηξίαο (ήδε 

εηαίξνη ηνπ QUINORA) θαη ζηηο λέεο ρώξεο εηαίξσλ : ηελ Διιάδα, ηε Ιηζνπαλία, ηελ 

Τνπξθία θαη ηελ Πνισλία. 

Σε απάληεζε ζηε δηεζλνπνίεζε γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ αηόκσλ πνπ αλαδεηνύλ 

εξγαζία, ηα επξσπατθά πνηνηηθά πξόηππα θαη ε επξσπατθή πξννπηηθή ηνπ 

πξνεγνύκελνπ πξνγξάκκαηνο QUINORA ζα θαζηεξσζεί πεξαηηέξσ. Τν πξόγξακκα 

QUINORA (2005 - 2007, www.quinora.com) πεξηιακβάλεη έλα πξόγξακκα ζπνπδώλ 

κε επηά πνηνηηθέο πεξηνρέο θαη έλαλ ζπλνιηθό αξηζκό 22 ελνηήησλ, πνπ 

ζπκπιεξώλεηαη κε 48 θαιύηεξεο πξαθηηθέο εθαξκόζηκεο ζε όιε ηελ Δπξώπε. Τν 

GuideMe! ζα κεηαθεξζεί ζηηο λέεο ρώξεο ησλ εηαίξσλ κε πεξαηηέξσ κεηαθξαζκέλα 

πιηθά ζε λέεο γιώζζεο, θαη ζε 16 πξόζζεηεο ρώξεο-ζπγθεθξηκέλεο θαιύηεξεο 

πξαθηηθέο. Δπηπιένλ, ε πιαηθόξκα ηνπ GuideMe! ζα απνηειείηαη από κηα πιαηθόξκα 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ινγνηερλία, δηαδηθηπαθνύο ζπλδέζκνπο 

θαη δπλαηόηεηα ιήςεο αξρείσλ ζηα ζέκαηα ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο θαζνδήγεζεο πνπ 

παξέρνληαη από όιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο. 

Σε θάζε ρώξα, ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ζα ζπδεηεζεί κέζα ζε ηέζζεξα δηήκεξα 

εξγαζηήξηα, κε ηνπο ππεύζπλνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαζνδήγεζεο 

ζηα ηλζηηηνύηα θαηάξηηζεο, δηάθνξα άηνκα πνπ ζρεδηάδνπλ ηελ εξγαηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (π.ρ. γξαθεία απαζρόιεζεο ζηηο ρώξεο ηεο ΔΔ), θαη πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαζνδήγεζεο, θαζώο επίζεο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηέο ησλ κέηξσλ θαζνδήγεζεο. 
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Τν αθόινπζν έγγξαθν πεξηγξάθεη ηε βάζε θαη ησλ δύν πξνγξακκάησλ, QUINORA 

θαη GuideMe! , ζπγθεθξηκέλα ηηο δηεζλείο νδεγίεο γηα ηνλ επαγγεικαηηθό 

πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ζε επίπεδν νκάδαο. Απηέο νη νδεγίεο ζα 

κπνξνύζαλ επίζεο λα επηθέξνπλ κηα ελδηαθέξνπζα (ζπδήηεζε) ζπλεηζθνξά ζηα 

ζρεηηδόκελα κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κέηξα πξνζόλησλ ή ζηα πεξαηηέξσ κέηξα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Όιν απηό δελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη – όπσο ζπλεζίδεηαη –εζηηάδνληαο απνθιεηζηηθά 

ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ εθπαηδεπηώλ, ζηελ πνηόηεηα ηεο θαηάξηηζεο ή ηελ πνηνηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ηλζηηηνύησλ θαηάξηηζεο, αιιά ιακβάλνληαο επίζεο ππόςε ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θαη ηελ κεηέπεηηα επεμεξγαζία (ηελ αλάιπζε ηεο αλαηξνθνδόηεζεο, ηνλ έιεγρνο ηεο 

επηηπρίαο κε ηα κέζα θαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ), θαζώο επίζεο θαη ζύκθσλα κε ηελ 

ελζσκάησζε ησλ εκπεηξηώλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

κειινληηθώλ κέηξσλ. Ιεπηνκεξώο, ζε επηά πνηνηηθνύο ηνκείο («πνηνηηθέο πεξηνρέο») 

ζα επηθεληξσζεί ε εξγαζία κε ηξόπν πξνζαλαηνιηζκέλν ζην πεξηερόκελν: 

1. Ζ αλάιπζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο αλάγθεο, νη ζηόρνη ησλ κέηξσλ ηνπ 

επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο 

2. Οη νδεγίεο ππνβνιήο επίζεκσλ πξνζθνξώλ θαη ζρεδίσλ θαηάξηηζεο 

3. Ζ πνιηηηθή γηα ην πξνζσπηθό, ηελ πνηόηεηα θαη ηα πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη 

από ηνπο εθπαηδεπηέο 

4. Τν πιηθό ηνπ καζήκαηνο θαη ε ππνδνκή 

5. Τα γεληθά κέηξα εμαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

δηαθνξεηηθνύο παξάγνληεο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο 

6. Τα γεληθά κέηξα εμαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο πξηλ θαη κεηά από ην κέηξν 

7. Ζ αλαηξνθνδόηεζε θαη ε αμηνιόγεζε 

2 Η πνηνηηθή θαηάζηαζε ζηηο ρώξεο εηαίξνπο ηνπ QUINORA θαη ηνπ Guide 

me! 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύληαμεο ηεο ζπγθξηηηθήο ζπλζεηηθήο έθζεζεο (δείηε ην 

www.quinora.com) πνπ ηώξα επίζεο ζπκπιεξώζεθε κε κηα ζύγθξηζε ηεο πνηόηεηαο 

ζηηο λέεο ρώξεο εηαίξσλ (δείηε ην www.guideme.at), πξνζδηνξίζηεθαλ ηα ππάξρνληα 

πνηνηηθά πξόηππα, νη νδεγίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα. Κηα πξώηε αλάιπζε έδεημε όηη νη 

θαηαζηάζεηο γηα ηα άηνκα πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία, ζηνλ επαγγεικαηηθό 

http://www.guideme.at/
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πξνζαλαηνιηζκό ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο, είλαη πνιύ εηεξνγελείο. Γίπια ζηελ 

παξνρή ζπκβνπιώλ νκάδαο, πνπ πηνζεηείηαη πξώηηζηα ζηελ Απζηξία, ε αηνκηθή 

παξνρή ζπκβνπιώλ είλαη ε επηθξαηέζηεξε κέζνδνο επαγγεικαηηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ ζηηο ρώξεο εηαίξνπο ηνπ Guide me!. Θαη νη δύν κέζνδνη 

πξνζθέξνληαη από ηδησηηθά θαη δεκόζηα ηλζηηηνύηα. Ζ θαηάζηαζε, ζρεηηθά κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο, είλαη επίζεο πνιύ δηαθνξεηηθή ζηηο ρώξεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ. Σηηο ρώξεο εηαίξνπο ηνπ QUINORA, ηε Γεξκαλία, ηε Κεγάιε Βξεηαλία, 

ηε Σνπεδία, θαη ηελ Διβεηία, είλαη ήδε ζε ηζρύ ηδηαίηεξα πεξίηερλεο έλλνηεο 

εμαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο θαη έλλνηεο ηππνπνίεζεο. Σηηο ρώξεο εηαίξνπο ηνπ Guide 

me! (ηελ Απζηξία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Τνπξθία, ηελ Πνισλία, ηελ Διιάδα, ηε 

Ιηζνπαλία) ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθώλ 

δηαρείξηζεο πνηόηεηαο θαη εμαζθάιηζεο ζηελ θαζνδήγεζε, θαη επίζεο ζρεηηθά κε ηα 

πξνζόληα ησλ εθπαηδεπηώλ. Σήκεξα, νη πεξηζζόηεξεο από ηηο ρώξεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ, θαζηέξσζαλ ήδε ηα ππνρξεσηηθά επίζεκα πξνζόληα ησλ ζπκβνύισλ / 

εθπαηδεπηώλ,ελώ ε πιεηνςεθία απαηηεί επίζεο ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία έμσ από 

ηνλ ηνκέα ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, θαζώο επίζεο θαη θνηλσληθέο θαη 

πξνζσπηθέο ηθαλόηεηεο. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο ππάξρνπλ ήδε ηα πεξηζζόηεξν ή 

ιηγόηεξν ιεπηνκεξή ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο, ζηηο ρώξεο πνπ 

απαηηνύλ επίζεκα πξνζόληα γηα ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο ζπκβνύινπο. Σε κεξηθέο 

ρώξεο, όπσο ζηελ Πνισλία θαη ηε Ιηζνπαλία, θαζηεξώζεθαλ πξόζθαηα ηα πξόηππα 

πνηόηεηαο ζηελ θαζνδήγεζε ζε κηα λνκηθή βάζε. Ζ Διιάδα θαζηέξσζε επίζεο 

πξόηππα πνηόηεηαο, ηα νπνία εθαξκόδνληαη ήδε ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο αιιά όρη ζηα κέηξα θαζνδήγεζεο. Σηελ Απζηξία ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά 

πξόηππα πνηόηεηαο, θαζώο δηάθνξα ηλζηηηνύηα παξνρήο επαγγεικαηηθώλ ζπκβνπιώλ 

αλέπηπμαλ ηα δηθά ηνπο πξόηππα πνηόηεηαο, αιιά δελ έρνπλ θαζηεξσζεί αθόκα 

ζπλεπή πνηνηηθά πξόηππα. Απηό ηζρύεη επίζεο γηα ηελ Τνπξθία, όπνπ ε Αξρή ησλ 

Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ θαζηεξώλεη απηήλ ηελ πεξίνδν ηα πξόηππα πνηόηεηαο, 

θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε. Αλ θαη ε πνηνηηθή 

θαηάζηαζε ζηηο ρώξεο εηαίξσλ είλαη πνιύ εηεξνγελήο, ζα κπνξνύζαλ λα 

πξνζδηνξηζηνύλ κεξηθέο νκνηόηεηεο: Θαη' αξράο, νη εζληθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο 

απαζρόιεζεο ζηηο ρώξεο ησλ εηαίξσλ δηαδξακαηίδνπλ έλαλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν σο 

ηδξπηέο θαη πξνκεζεπηέο ησλ κέηξσλ θαζνδήγεζεο. Παξέρνπλ θαζνδήγεζε άκεζα 

ζηα ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά θέληξα ηνπο θαη γξαθεία, θαη επηπιένλ, θαινύλ γηα ηελ 

θαηάζεζε επίζεκσλ πξνζθνξώλ γηα ηα κέηξα (εηδηθά ηα κέηξα θαηάξηηζεο). 
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Γεύηεξνλ, όιν θαη πεξηζζόηεξα παλεπηζηήκηα πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα κειέηεο 

εμεηδηθεπκέλα ζηελ επαγγεικαηηθή παξνρή ζπκβνπιώλ (θαη ηελ θαηάξηηζε) ζε 

πξνπηπρηαθό (ζηε Ιηζνπαλία, ζηελ Διιάδα, θαη ζηελ Τνπξθία) ή κεηαπηπρηαθό 

επίπεδν (ζηελ Πνισλία). Τξίηνλ, ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

δηαθνξεηηθώλ δηνξγαλσηώλ θαζνδήγεζεο θαη ησλ πξνκεζεπηώλ είλαη ζπρλά 

δύζθνιε θαη αλεπαξθήο, ελώ απηό ηζρύεη επίζεο γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

ηδξπηώλ ηεο θαζνδήγεζεο θαη ησλ ηλζηηηνύησλ πνπ ηελ εθαξκόδνπλ (θαη ηα 

ηλζηηηνύηα πνπ ηελ εθαξκόδνπλ θαη νη εθπαηδεπηέο). Τέηαξην, ε ηαθηηθή (εζσηεξηθή 

θαζώο θαη εμσηεξηθή) αμηνιόγεζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη ή δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

αλεπαξθώο ζε αξθεηέο ρώξεο εηαίξσλ. Τέινο, ε (ζπλερήο) πξνζαξκνγή ησλ αγνξώλ 

θαζνδήγεζεο ζηηο ηάζεηο θαη νη αλάγθεο ησλ εζληθώλ αγνξώλ εξγαζίαο, είλαη αθόκα 

κηα ζεκαληηθή πξόθιεζε ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο εηαίξσλ 

3 Τα Υπάξρνληα Ειιείκκαηα ζηελ Αλάπηπμε ηεο Πνηόηεηαο 

Τα ππάξρνληα πξόηππα εθαξκόδνληαη είηε ζε δηνηθεηηθό επίπεδν (ζηνπο πξνκεζεπηέο 

ηεο θαζνδήγεζεο) είηε ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηέο. Αλ θαη ηα πξόηππα πνηόηεηαο 

εθαξκόδνληαη πνιύ ζπάληα ζε νιόθιεξν ην ζύζηεκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ 

ησλ δηαθνξεηηθώλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη εληνιέσλ) ηνπ επαγγεικαηηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ/ηεο παξνρήο ζπκβνπιώλ. Κέρξη ηώξα, ε εζηίαζε ήηαλ κάιινλ ζε 

κεκνλσκέλα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο, όπσο νη ηθαλόηεηεο θαη νη δπλαηόηεηεο 

ησλ επαγγεικαηηθώλ εθπαηδεπηώλ / ζπκβνύισλ, ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ππεξεζίαο 

/ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηλζηηηνύησλ ή ζηηο ιεπηνκεξείο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνθήξπμε 

θαηάζεζεο επίζεκσλ πξνζθνξώλ, πνπ θαινύλ γηα ηελ θαηάζεζε επίζεκσλ 

πξνζθνξώλ γηα ηα κέηξα θαζνδήγεζεο (όπσο ηα εζληθά γξαθεία αγνξάο εξγαζίαο, 

ηηο Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο). Απηό πνπ κέρξη ηώξα δηέθπγε ηεο πξνζνρήο, 

αιιά είλαη εμίζνπ ζεκαληηθό γηα ηελ πνηόηεηα ελόο κέηξνπ, όπσο νη ηθαλόηεηεο ηνπ 

εθπαηδεπηή, είλαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ εκπιεθόκελσλ εληνιέσλ. 

Γηα απηόλ ην ιόγν, δίπια ζην θίλεηξν, ηα πξνζόληα θαη ηηο ηθαλόηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηώλ, ε αιιειεπίδξαζε ησλ εληνιέσλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ 

πινπνίεζε αιιά θαη ζηελ κεηέπεηηα επεμεξγαζία (ζηελ αλάιπζε ηεο 

αλαηξνθνδόηεζεο, ζηνλ έιεγρν ηεο επηηπρίαο κε ηα κέζα ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

θξηηεξίσλ) θαζώο επίζεο θαη ζύκθσλα κε ηελ ελζσκάησζε ησλ εκπεηξηώλ ζηνλ 
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πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ κειινληηθώλ ή αθόινπζσλ κέηξσλ, είλαη 

απνθαζηζηηθέο γηα ηε πνηόηεηα ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο. 

4 Οη Οδεγίεο γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Πνηόηεηαο ζε Επαγγεικαηηθέο 

Ιαηαξηίζεηο θαη Ιαηαξηίζεηο Ελεξγνπνίεζεο 

Κε βάζε απηήλ ηελ αλάιπζε ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο, νη δηεζλείο νδεγίεο 

πνηόηεηαο γηα ηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη ηηο θαηαξηίζεηο ελεξγνπνίεζεο, 

πνπ εζηηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηε δηαρείξηζε θαη ζην επίπεδν ζπζηεκάησλ ησλ 

παξαγόλησλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα δύν 

ζπλαληήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο QUINORA. Σηελ ζπλέρεηα ζα πεξηγξαθνύλ νη 

απαξαίηεηεο πηπρέο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πεξηνρώλ πνηόηεηαο, πνπ ζα δνπιεπηνύλ 

εληαηηθά από ην Guide me!: 

1ε Πεξηνρή πνηόηεηαο: Αλάιπζε ηεο δήηεζεο θαη ηωλ αλαγθώλ 

Ζ αλάιπζε ηεο δήηεζεο θαη ησλ αλαγθώλ, απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηε ζύιιεςε θαη 

ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο. Οη αλαιύζεηο ηεο δήηεζεο βαζίδνληαη ζε κηα πεξηεθηηθή επνπηεία ησλ 

ηξερνπζώλ θαη ζπλερώλ αιιαγώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη ηνπηθέο, νη 

πεξηθεξεηαθέο, θαη νη παγθόζκηεο εμειίμεηο, νη εμαξηήζεηο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο 

πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζηελ επνπηεία. Κπνξεί λα ππνηεζεί, όηη κόλν κηα εμέηαζε 

επηθεληξσκέλε ζηνλ ζηόρν ησλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε θαιώο ιεθζέληα πνηνηηθά κέηξα. Κόλν κηα ελζσκάησζε ησλ ηξερόλησλ 

ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζα θαηαζηήζεη πηζαλή ηελ θαζηέξσζε ησλ εζηθά 

νξζώλ κέηξσλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Δπηπιένλ ζηε δήηεζε αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, νη - 

ζπρλά εηεξνγελήο - αλάγθεο ησλ ζπκκεηερόλησλ πξέπεη λα ελζσκαησζνύλ ζηε 

ζύιιεςε ελόο κέηξνπ. Ζ πνηθηινκνξθία ησλ ζπκκεηερόλησλ πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί εγθαίξσο, θαη νη επαγόκελεο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα πξέπεη λα 

ελζσκαησζνύλ αλαιόγσο ζηε ζύιιεςε. Ο νξηζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ ζηόρσλ 

θαη ηεο νκάδαο-ζηόρνπ είλαη έλα απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ηεο δήηεζεο θαη ησλ 

αλαγθώλ. Θαηά γεληθό θαλόλα ν ζηόρνο  ηνπ αλώηεξνπ κέηξνπ ζα ρξεζηκεύζεη σο 

κηα θαηεπζπληήξηα αξρή. Ζ θύξηα εζηίαζε βξίζθεηαη ζπλήζσο ζηελ έληαμε ησλ 
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ζπκκεηερόλησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ παξνρή ησλ πεξαηηέξσ πξνζόλησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε καθξνπξόζεζκε αλεξγία. Γίπια ζε κηα πνηθηιία 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, ην βαζηθό πεξηερόκελν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζε 

θάζε πεξίπησζε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θαξηέξα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη νη ηθαλόηεηεο δηαρείξηζεο - ηεο δσήο. 

2ε Πεξηνρή πνηόηεηαο: Οη νδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή Επίζεκωλ Πξνζθνξώλ θαη ν 
Σρεδηαζκόο ηεο Καηάξηηζεο 

Αθνινπζώληαο ηνπο ζρεηηθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο ηεο δεκόζηαο ππνβνιήο 

επίζεκσλ πξνζθνξώλ, νη δεκόζηεο ζπκβαιιόκελεο ππεξεζίεο θαζνξίδνπλ ηα 

ιεπηνκεξή θαη ππνρξεσηηθά θξηηήξηα πνηόηεηαο. Οη νδεγίεο γηα ηηο επίζεκεο 

πξνζθνξέο δεκηνπξγνύλ κηα βάζε γηα ηελ ζνθή, από ηελ πιεπξά ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

παξνπζίαζε ησλ κέηξσλ. 

Οη νδεγίεο γηα ηηο επίζεκεο πξνζθνξέο είλαη κηα ππνρξεσηηθή βάζε γηα ηε δνκεκέλε 

αμηνιόγεζε ησλ παξνπζηαζκέλσλ ελλνηώλ θαη γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ. Τα 

ζαθώο δνκεκέλα θξηηήξηα ππνβνιήο επίζεκσλ πξνζθνξώλ, απνηεινύλ επίζεο ηε 

βάζε γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε ησλ κέηξσλ. Σε απηόλ ηνλ βαζκό 

ηα θξηηήξηα ππνβνιήο επίζεκσλ πξνζθνξώλ θαζνδεγνύλ νιόθιεξε ηε δηαδηθαζία 

ησλ κέηξσλ. Ζ αλάπηπμε ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ νδεγηώλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, 

ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ κέηξσλ θαηάξηηζεο, είλαη κηα δηαδηθαζία 

εμαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζηα κέηξα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο. Γηα λα αμηνινγεζεί ε εθαξκνγή ησλ δηαηππσκέλσλ θξηηεξίσλ - πνπ 

πινπνηνύληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην θαηάξηηζεο - ζηηο παξνπζηαζκέλεο 

πξνζθνξέο, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε – ε νκάδα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ην 

εθηειεζηηθό θνκκάηη (νη εθπαηδεπηέο) θαζώο επίζεο θαη ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο - 

πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ όηη ππάξρεη κηα θαζνιηθή θαηαλόεζε ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ 

ζηόρσλ ηεο ηδέαο. 

3ε Πεξηνρή πνηόηεηαο: Η Πνιηηηθή γηα ην Πξνζωπηθό, ε Πνηόηεηα θαη ηα 

πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη από ηνπο εθπαηδεπηέο 

Απηή ε πνηνηηθή πεξηνρή εζηηάδεη ζε κηα από ηηο πηό νπζηαζηηθέο πιεπξέο ησλ κέηξσλ 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ πνηόηεηα ησλ κέηξσλ θαηάξηηζεο εμαξηάηαη πνιύ από ηα 

πξνζόληα θαη ηηο ηθαλόηεηεο ησλ εθπαηδεπηώλ. Τα πξνζόληα ησλ εθπαηδεπηώλ 
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θαζνξίδνληαη από ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε, θαζώο επίζεο θαη από ηηο αλεπίζεκα 

απνθηεζείζεο ηθαλόηεηεο. Δίλαη ε εξγαζία ησλ ηλζηηηνύησλ θαηάξηηζεο λα νξίδνπλ 

ζπζηεκαηηθά θαη λα αλαπηύζζνπλ ζπλερώο πνηνηηθά πξόηππα θαη θξηηήξηα, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθό. Απηό είλαη έλα δύζθνιν έξγν: Γελ ππάξρεη θαλέλαο 

νξηζηηθόο ηππνπνηεκέλνο ζρεκαηηζκόο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο, ζηα πεδία ηνπ 

επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο. Οη εθπαηδεπηέο πνπ 

δηαζέηνπλ γλώζεηο από εηεξνγελή εθπαηδεπηηθά ππόβαζξα, απαζρνινύληαη ζπλήζσο 

κε κεξηθή απαζρόιεζε, κε δηαθνξεηηθέο ζπκβάζεηο απαζρόιεζεο θαη ζπρλά κε 

πεξηζζόηεξα από έλα ηλζηηηνύηα θαηάξηηζεο. 

Ζ απαζρόιεζε είλαη αζπλερήο, ε πιεξσκή είλαη κηθξή ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνζπάζεηα 

θαη ην πνζό ηεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ όηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε 

κεηέπεηηα επεμεξγαζία ζρεδόλ πνηέ δελ πιεξώλεηαη. Ζ δηαξθήο θαη ε εηδηθή 

πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε δελ πξνζθέξεηαη ζεζκηθά. Δίλαη δύζθνιν λα θαζηεξσζεί ν 

πξνζδηνξηζκόο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ πξνζδνθηώλ ησλ ηλζηηηνύησλ θαηάξηηζεο θαη ησλ 

εληεηαικέλσλ γξαθείσλ. Σηελ πνιηηηθή πξνζσπηθνύ ηνπο, ηα ηλζηηηνύηα θαηάξηηζεο 

πξέπεη επίζεο λα είλαη ππεύζπλα γηα ηελ ύπαξμε επαξθνύο δηνηθεηηθνύ θαη εκπνξηθνύ 

πξνζσπηθνύ. Τα δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά δεηήκαηα δελ ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηνύληαη ζηελ επζύλε ησλ εθπαηδεπηώλ. Ήδε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύιιεςεο 

θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ηα ηλζηηηνύηα θαηάξηηζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ κηα ζαθή 

εηθόλα ηνπ πξνζσπηθνύ. Δίλαη επνκέλσο ε επζύλε ησλ εληεηαικέλσλ γξαθείσλ λα 

ειέγμνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ - ζύκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ κέηξνπ 

- θαη λα δηαηππώζνπλ, εάλ είλαη απαξαίηεην,εγθαίξσο ηηο ζαθείο απαηηήζεηο (π.ρ. 

ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηηο ηθαλόηεηεο).  

4ε Πεξηνρή πνηόηεηαο: Τν Υιηθό ηωλ Μαζεκάηωλ θαη ε Υπνδνκή 

Τν πιηθό ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ 

νκάδα-ζηόρν. Θάηη πνπ ζεσξείηαη σο απηνλόεην, αιιά ζπρλά ζέηεη δύζθνιεο 

πξνθιήζεηο: Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα κέηξα είλαη ζπρλά πνιύ εηεξνγελείο, όζνλ αθνξά 

ην εθπαηδεπηηθό θαη επαγγεικαηηθό ππόβαζξό ηνπο. Γηα ηε ζύληαμε ηνπ πιηθνύ ηνπ 

καζήκαηνο πξέπεη λα δνζνύλ όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

ζηόρνπο θαη ηελ νκάδα-ζηόρν ηνπ κέηξνπ. Δίλαη απαξαίηεην λα είλαη γλσζηό ην 

γισζζηθό επίπεδν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επηπέδνπ κόξθσζεο, ηηο δεμηόηεηεο 
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αλάγλσζεο θαη άιιεο) πξίλ ηελ πξνεηνηκαζία πεξίπινθσλ θεηκέλσλ. Ζ γιώζζα ζα 

πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη ρσξίο εηδηθή ή μέλε νξνινγία θαη ζηεξεόηππα. 

Δλώ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο «ειεύζεξεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ» (= κε πειάηεο πνπ 

πιεξώλνπλ), ζπρλά απνθαζίδνπλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο βάζεη ηεο δηαζέζηκεο 

ππνδνκήο θαη ησλ ππεξεζηώλ, νη ζπκκεηέρνληεο ησλ καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αγνξά εξγαζίαο ζπλήζσο ζηεξνύληαη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Ζ ζπκκεηνρή είλαη 

ιίγν πνιύ ππνρξεσηηθή θαη ζπλδέεηαη κε ηελ παξαιαβή ησλ νηθνλνκηθώλ 

επηρνξεγήζεσλ.  

Γεδνκέλνπ όηη ε ππνδνκή κπνξεί λα επεξεάζεη ην θίλεηξν ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη 

επίζεο ηνλ γλσζηηθό ηνπο πξνζαλαηνιηζκό, πξέπεη λα ηεο δνζεί ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζνρή. 

Σε θάζε πεξίπησζε, ην ηλζηηηνύην θαηάξηηζεο πξέπεη λα είλαη ηθαλό λα παξέρεη 

ππνδνκή, ζύκθσλα κε ηα ηξέρνληα πξόηππα θαη θαλνληζκνύο πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

Σρεηηθά κε ηνλ ηερληθό εμνπιηζκό (π.ρ. ICT) πξέπεη λα εγγπεζεί όηη ν εμνπιηζκόο 

εθπιεξώλεη ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη πξόηππα. Πξέπεη λα εγγπεζεί όηη νη 

εθπαηδεπηέο είλαη επίζεο ελεκεξσκέλνη γηα ηηο εμειίμεηο. Πξέπεη λα είλαη ζίγνπξν, όηη 

νη ζπκκεηέρνληεο πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ έληαμε ζηελ θαλνληθή αγνξά εξγαζίαο κε 

ηελ παξνρή όισλ απαξαίηεησλ θαη ελεκεξσκέλσλ γλσζηηθώλ ππνδνκώλ. 

5ε Πεξηνρή πνηόηεηαο: Εμαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο ζε Επίπεδν Σπζηήκαηνο 

Ζ εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο είλαη κηα πξόθιεζε πνπ αθνξά έλα νιόθιεξν 

ηλζηηηνύην θαη απεηθνλίδεηαη ζε θάζε κέξνο ηνπ. Σην επίπεδν ζπζηήκαηνο ηα 

ηλζηηηνύηα θαηάξηηζεο έρνπλ (ή πξέπεη λα έρνπλ) ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο 

(ΓΠ) θαη Δμαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (ΔΠ). Θαλνληθά απηέο είλαη πηζηνπνηήζεηο από ηνπο 

θαλόλεο ISO, ηα πξόηππα EQFM, ΟΓΠ1 ή ηα πξόηππα πνηόηεηαο πνπ αλαπηύρζεθαλ 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην πεδίν ηεο πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο όπσο CERTQUA, LQW, 

eduQua ή παξόκνηα. Ζ ύπαξμε κόλν ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ΓΠ  δελ απνηειεί εγγύεζε 

όηη ηα πινπνηνύκελα κέηξα είλαη πςειήο πνηόηεηαο. Τα ζπζηήκαηα ΓΠ εθαξκόδνληαη 

                                        

1ΟΓΠ (Οιηθή Γηαρείξηζε Πνηόηεηαο) αλαπηύρζεθε αξρηθά ζηηο ΖΠΑ ην 1940 θαη έρεη σο ζηόρν ηελ ίδξπζε 

ειέγρνπ πνηόηεηαο, σο ην αληηθεηκεληθό ζύζηεκα ελόο νξγαληζκνύ / κηαο εηαηξίαο .  
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ζπρλά κε κεγάιε πξνζπάζεηα θαη θόζηνο,. αιιά δελ δεκηνπξγνύλ από κόλα ηνπο έλα 

ηλζηηηνύην – ε επξεία αληίιεςε ηεο πνηόηεηαο δελ εγγπάηαη ηελ αύμεζε ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ κέηξνπ. Τα ηλζηηηνύηα ζπρλά δίλνπλ ηηο βηβιηνζήθεο κε ηα έγγξαθα 

ησλ δηαδηθαζηώλ ΓΠ, αιιά ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο απηά ηα έγγξαθα δελ 

ιακβάλνπλ (ηθαλνπνηεηηθή) πεξαηηέξσ πξνζνρή θαη δελ εθαξκόδνληαη ζηελ 

θαζεκεξηλή εξγαζία. Τα εθαξκνζκέλα ζπζηήκαηα ΓΠ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηθνηλσλνύλ ηελ επξεία θαηαλόεζε ηνπ ηλζηηηνύηνπ γηα ηελ πνηόηεηα, πνπ ζεκαίλεη 

ηελ εκπινθή όισλ ησλ αλζξώπσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ δηαδηθαζία. Θα πξέπεη 

λα είλαη ζαθέο γηα όινπο όζνπο εκπιέθνληαη, πνηα είλαη ε αληίιεςε ηνπ ηλζηηηνύηνπ 

γηα ηελ πνηόηεηα, πνηα θξηηήξηα ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο 

θαηαλόεζεο, πνηεο δηαδηθαζίεο έρνπλ νξηζηεί γηα λα ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη πσο 

ε θαηαλόεζε απηή ζπλερώο αλαπηύζζεηαη. 

Τα ζπζηήκαηα ΓΠ θαη ΔΠ ππνλννύλ δύν πιεπξέο: Αθ' ελόο πξόθεηηαη γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο πνηόηεηαο ησλ ηλζηηηνύησλ, θαη αθ' εηέξνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

πνηόηεηαο. Τα ζπζηήκαηα ΓΠ θαη ΔΠ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ έλα αλαπόζπαζην θνκκάηη 

ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ ηλζηηηνύησλ. Ζ ίδηα βαζηθή θαηαλόεζε ηεο πνηόηεηαο, από όια 

ηα πξόζσπα πνπ εκπιέθνληαη, πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα όισλ ησλ 

ζρεηηθώλ θάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο. 

6ε Πεξηνρή πνηόηεηαο: Εμαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
Μαζήκαηνο 

Αλαθεθαιαηώληαο, ε πνηόηεηα ελόο κέηξνπ θαζνξίδεηαη από ηε ζύιιεςε ηνπ ζσζηνύ 

κέηξνπ γηα ηε ζσζηή νκάδα-ζηόρν, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο επαξθώλ θαη ζσζηώλ 

πόξσλ θαη ππνδνκήο, θαζώο επίζεο θαη ηεο κεηαθνξάο γλώζεο ηνπ ζσζηνύ 

πεξηερνκέλνπ, από ην θαηαξηηζκέλν θαη ηθαλό πξνζσπηθό. Θαη ν επίηξνπνο θαη ν 

αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνη γηα απηό. Ακθόηεξα ηα ζπκβαιιόκελα κέξε πξέπεη λα 

θέξνπλ ηελ ίζε επζύλε όηη ε πνηόηεηα – πνπ ζπλήζσο θαζνξίδεηαη από ηε ζύιιεςε 

θαη ηηο αλάγθεο - κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Π.ρ. ν εληνιέαο πξέπεη λα δηαζέζεη  

όιε ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία γηα ηε ζεηξά καζεκάησλ, γηα λα πξνεηνηκάζεη επαξθώο 

ηνπο κειινληηθνύο ζπκκεηέρνληεο. Ο αλάδνρνο από ηελ άιιε πιεπξά, πξέπεη λα 

παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηέο όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο (ππόβαζξν), θαη λα ηνπο 

δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα δεηήζνπλ πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο εάλ θξηζεί 

απαξαίηεην  
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7ε Πεξηνρή πνηόηεηαο: Αλαηξνθνδόηεζε θαη Αμηνιόγεζε 

Τα θξηηήξηα θαη ν ζπλδεηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ 

αλαηξνθνδόηεζε θαζνξίδνληαη ιίγν πνιύ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ πνηνηηθνύ θύθινπ 

(πξνγξακκαηηζκόο- πινπνίεζε - θαη αλάιπζε θαη ζπιινγηζκόο ηνπ κέηξνπ). Δίλαη 

επζύλε ησλ ηλζηηηνύησλ θαηάξηηζεο λα παξέρνπλ ζαθείο θαλνληζκνύο ζρεηηθά κε ηα 

ζπζηήκαηα αλαηξνθνδόηεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ 

αλαηξνθνδόηεζε θαη ν ζπιινγηζκόο ηεο νινθιεξσκέλεο εξγαζίαο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζε έλα κέηξν, πξέπεη λα αλαηεζνύλ ζηα ηλζηηηνύηα. 

Δπηπιένλ, θάζε ηλζηηηνύην θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ζπλερώο ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Ζ εζσηεξηθή αμηνιόγεζε έρεη σο ζηόρν λα απεηθνλίζεη 

ηα δπλαηά θαη αδύλαηα ζεκεία ελόο κέηξνπ ζε κηα αλαθνξά, πνπ κπνξεί αξγόηεξα 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ βάζε γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε. Οη εμσηεξηθέο 

αμηνινγήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη από εμσηεξηθνύο εκπεηξνγλώκνλεο. Ο ζηόρνο κηαο 

εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο είλαη λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ζηελ ελδηαθεξόκελε πεξηνρή, κε ηελ βνήζεηα ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ. 

Θαηά θαλόλα ε εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πξνγξακκαηίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηε γεληθή αλαηξνθνδόηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αθόινπζεο δξάζεο. Οη εμσηεξηθνί εηδηθνί πξέπεη λα είλαη ειεύζεξνη ζηηο ηθαλόηεηέο 

ηνπο θαη ειεύζεξνη λα ελεξγνύλ όπσο θξίλνπλ απαξαίηεην. Σην βαζκό απηό ε 

επηινγή θαη ε αλάπηπμε απηώλ ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ είλαη κηα θξίζηκε δηαδηθαζία. 

Οη εηδηθνί ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηάθνξεο ηθαλόηεηεο (π.ρ. γλώζε ηεο αμηνιόγεζεο 

θαη ηεο βαζηθήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ηε ζρεηηθή ηερλνγλσζία ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ηηο ηθαλόηεηεο θαηάξηηζεο). Βάζεη ηεο πείξαο ηνπο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο, κπνξνύλ λα δνζνύλ ζπζηάζεηο θαη λα ιεθζνύλ 

απνθάζεηο. 

5 Η Πεξαηηέξσ Πξόνδνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Κε βάζε απηέο ηηο δηαηππσκέλεο πεξηνρέο πνηόηεηαο, αλαπηύρζεθε κέζα ζην 

QUINORA έλα εξγαιείν ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Τν εξγαιείν πεξηέρεη κηα ζπιινγή 

ησλ θαιύηεξσλ πξαθηηθώλ θαη βνεζάεη νξγαληζκνύο ζηελ βαζκηαία πινπνίεζε 

πνηνηηθώλ πξνηύπσλ. Παξέρεη επίζεο κηα δηεηζδπηηθή καηηά ζηελ πνηνηηθή αλάπηπμε 

ησλ πξαθηηθώλ δηαδηθαζηώλ ησλ ρσξώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην QUINORA. Ζ 
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ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε παξέρεη ηηο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηόηεηα ζηνλ 

επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό. Θαη ην εξγαιείν ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη ε 

ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε εμεηάζηεθαλ κέζα ζε δηάθνξα εξγαζηήξηα γηα ηνπο εληνιείο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηνπο αξρεγνύο νκάδαο, ή ηνπο δηεπζπληέο θαηάξηηζεο ησλ 

ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηλζηηηνύησλ (πνπ αμηνινγήζεθαλ επίζεο). Τα ηέζζεξα 

εξγαζηήξηα επέηξεςαλ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη ηε ζπδήηεζε. Θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αμηνιόγεζεο, νη πνιπάξηζκνη ζπκκεηέρνληεο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη 

ελδηαθεξόκελνη έδσζαλ ζεηηθή αλαηξνθνδόηεζε. Δπνκέλσο, ην πξόγξακκα 

ζπνπδώλ ηνπ QUINORA ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε άιιεο πεξηνρέο θαη ρώξεο, πνπ 

είλαη ηώξα ν θύξηνο ζθνπόο ηνπ Guide me!. Τν Guide me! ζα ζέζεη επίζεο ηε βάζε 

γηα έλα θνηλό ζύζηεκα θξηηεξίσλ πνηόηεηαο ηεο ΔΔ ζηελ θαζνδήγεζε νκάδσλ, πνπ 

ζα απεπζύλεηαη άκεζα ζην επίπεδν ησλ επαγγεικαηηώλ ηεο θαζνδήγεζεο θαη ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ εκπεηξία ηνπο. 

Οη εηαίξνη ζα παξνπζηάζνπλ αξρηθά κεξηθέο λέεο θαιύηεξεο πξαθηηθέο πνπ 

αλαπηύρζεθαλ ζηε ρώξα ηνπο,νη νπνίεο γίλνληαη κέξνο ηεο λέαο ειεθηξνληθήο 

βηβιηνζήθεο, καδί κε δέθα παιηέο θαιύηεξεο πξαθηηθέο, πνπ είλαη όιεο 

κεηαθξαζκέλεο ζηηο γιώζζεο ησλ λέσλ εηαίξσλ (δηαζέζηκεο ζηνλ ηζηνρώξν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο www.guideme.at θαη ζε έλα CD-ROM πνπ ζα δεκηνπξγεζεί). Οη 

ελόηεηεο ησλ αζθήζεσλ θαη ηεο ζεσξίαο, πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην QUINORA, ζα είλαη 

επίζεο δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα. Κέζσ ηεζζάξσλ δηήκεξσλ εξγαζηεξίσλ, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ζε θάζε ρώξα εηαίξνπ, ηα λέα πιηθά ζα 

ζπδεηεζνύλ θαη ζα αμηνπνηεζνύλ κεηαμύ ηεο νκάδαο-ζηόρνπ (ηνπο δηεπζπληέο ηεο 

θαζνδήγεζεο θαη ησλ ηλζηηηνύησλ θαηάξηηζεο, ηνπο δηάθνξνπο ζρεδηαζηέο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, όπσο γξαθεία απαζρόιεζεο, 

θαζώο επίζεο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ κέηξσλ θαζνδήγεζεο). Τέινο, ζα 

αμηνινγεζνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο αμηνπνίεζεο θαη δηάδνζεο, θαζώο επίζεο θαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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1. Αλάιπζε ηεο Ζήηεζεο θαη ησλ 

Αλαγθώλ 
1.1 Ζ Εήηεζε ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο θαη ε 

Αλάιπζε ησλ αλαγθώλ ησλ 
δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ ζηόρσλ  

1.2 Οξηζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ, νη ζηόρνη 
θαη νη νκάδεο ζηόρνη ησλ 
πξνγξακκαηηζκέλσλ κέηξσλ 
θαηάξηηζεο 

1.3 Τν βαζηθό πεξηερόκελν ησλ κέηξσλ 
θαηάξηηζεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ 
πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ελεξγνπνίεζεο 

1.4 Πηζηνπνίεζε ησλ αλεπίζεκσλ 
απνθηεζέλησλ ηθαλνηήησλ 

5. Μέηξα Εμαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζε Επίπεδν 
Σπζηήκαηνο 
5.1 Τα Σπζηήκαηα Πνηόηεηαο ησλ Ηλζηηηνύησλ Θαηάξηηζεο 
5.2 Αλάιπζε ησλ ζρεηηθώλ εζσηεξηθώλ / εμσηεξηθώλ 
παξαγόλησλ 
5.3 Αληαιιαγή θαη Δπηθνηλσλία κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ 
εληνιέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο 
πινπνίεζεο 

3. Η Πνιηηηθή γηα ην 
Πξνζσπηθό & νη Θθαλόηεηεο 
ησλ εθπαηδεπηώλ 
3.1 Ζ πνιηηηθή γηα ην πξνζσπηθό 
3.2 Ζ ηθαλόηεηα θαη νη δεμηόηεηεο 

ησλ εθπαηδεπηώλ 

2. Ιάιεζκα γηα Υπνβνιή 
Επίζεκσλ Πξνζθνξώλ 
θαη Σρεδίσλ Ιαηάξηηζεο 
2.1 Τα Θξηηήξηα Αμηνιόγεζεο 
2.2 Ο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ 

ζρεδίνπ θαηάξηηζεο 

4. Υιηθό & Υπνδνκή 

4.1 Dissemination materials 
4.2 Υπνδνκή 

 Πξνζβαζηκόηεηα  
 Τερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

6. Η πνηόηεηα ηνπ Μαζήκαηνο 
6.1 Δπηινγή ησλ αηόκσλ πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα 
6.2 Αηνκηθέο Πξνζδνθίεο θαη νη ζηόρνη ηεο 

Κάζεζεο 
6.3 Γηακεζνιάβεζε ησλ πξνζδνθηώλ θαη ην 

πεξηερόκελν ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ 
καζήκαηνο 

6.4 Οη Σπκθσλίεο Κάζεζεο κεηαμύ ησλ 
ζπκκεηερόλησλ θαη ησλ εθπαηδεπηώλ 

6.5 Πξόιεςε ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, δηαηήξεζε 

7. Αλαηξνθνδόηεζε & 
Αμηνιόγεζε 
7.1 Αλαηξνθνδόηεζε θαη 
ζπιινγηζκόο 
7.2 Δζσηεξηθή αμηνιόγεζε 
7.2 Δμσηεξηθή αμηνιόγεζε 
7.4 Ζ επηηπρία ηνπ ειέγρνπ 


