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1. Εισαγωγή   

Ο κύριος στόχος αυτής της πνευματικής παραγωγής είναι να προετοιμάσει το πρόγραμμα σπουδών 

και να αναπτύξει μια νέα μεθοδολογία για εξειδικευμένη εκπαίδευση στην αξιολόγηση της ψηφιακής 

ετοιμότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση. Χάρη σε αυτό, το έργο Q4EDU υποστηρίζει τη συνεχή 

βελτίωση των επαγγελματικών κέντρων εκπαίδευσης και της απόδοσης του προσωπικού τους. 

Το έργο στο πλαίσιο του προφίλ IO2 ECVET και της μεθοδολογίας εκπαίδευσης, χωρίζεται σε δύο 

δραστηριότητες: 

• Ο2/Α1: ECVET προφίλ 

• Ο2/Α2: Μεθοδολογία Εκπαίδευσης 

Στα προηγούμενα βήματα του έργου (Βλ. Σχήμα.1), σχεδιάστηκε το προφίλ ικανότητας του 

εμπειρογνώμονα του Q4Edu και ένα πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος για τον εμπειρογνώμονα 

Q4EDU (IO2/A1). Με βάση τα παραπάνω, αναπτύχτηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο 

περιλαμβάνει περιεχόμενο για συγκεκριμένες ενότητες που βοηθούν τους εκπαιδευτές στον τομέα 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης, να γίνουν εμπειρογνώμονες στο Q4EDU (IO3/A1). 

 

 

Σχήμα.1. Το πλάνο του έργου Q4EDU  

 

Αυτή η μεθοδολογία είναι ένα σύνολο αρχών, πρακτικών, διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από 

τους συν δημιουργούς του προγράμματος και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων για τον 

εμπειρογνώμονα του Q4EDU. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη μεθοδολογία προτείνεται από τους 

συνεργάτες του προγράμματος Q4EDU σε όλους όσους θα θελήσουν στο μέλλον να συμμετάσχουν 

στη διαδικασία συνεχούς ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις παραδοχές 

IO1 
Μεθοδολογικό 

Πλαίσιο

IO2 Προφίλ
Q4EDU 

Εμπειρογνώμον
α’ και 

μεθοδολογία 
εκπαίδευσης IO3 

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα

IO4 
Ψηφιακό 
Εργαλείο 

Αξιολόγησης 
Ετοιμότητας

IO5 Συστάσεις 
πολιτικής

IO1/A1 Επιλογή Μεθοδολογιών  

IO1/A2 Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Ψηφιακής Ετοιμότητας 
Methodological Framework 

IO2/A1 Ανάπτυξη Προφίλ  

IO2/A2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκπαίδευσης  

IO3/A1 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος  

IO3/A2 Εντοπισμός(προσαρμογή) εκπαιδευτικού προγράμματος 
στις τοπικές ανάγκες 

IO4/A1 Ανάπτυξη εργαλείου DigiRAsT   
IO4/A2 Εσωτερική Δοκιμή του εργαλείου 
IO4/A3 Κύκλοι αξιολόγησης και επικύρωση 

IO5/A1 Όροι εντολής ανάπτ. 

IO5/A2 Έκθεση ανάπτυξης 
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του λιτού μοντέλου ανάπτυξης (Lean Model). 
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2. Γιατί το Lean model?  

Το Lean model έχει τις ρίζες του στον κατασκευαστικό τομέα. Η ουσία του είναι να δίνει μια αίσθηση 

δέσμευσης για συνεχή βελτίωση της ποιότητας στους εργαζόμενους. 

Παρά την περιορισμένη εφαρμογή του μοντέλου Lean στην εκπαίδευση μέχρι σήμερα, οι βασικές 

αρχές του σεβασμού προς τους ανθρώπους, η δέσμευση, η ευαισθητοποίηση, η ικανότητα 

συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων είναι μια ευπρόσδεκτη προσέγγιση στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι μια αποδοτική προσέγγιση από άποψη χρόνου και πόρων, 

καθιστώντας την τη σωστή επιλογή για γρήγορη και αποτελεσματική επιστροφή στην κανονικότητα 

μετά από μια περίοδο κρίσης του Covid-19. 

Η αποδοτικότητα κόστους επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση δραστηριοτήτων που δεν 

προσδίδουν αξία στα μάτια τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού πελάτη (κοινώς 

αποκαλούμενα απόβλητα στην λιτή ορολογία) με δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας. 

Η βελτιωμένη ποιότητα προϊόντος ή/και διαδικασίας επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή συνειδητών 

εργαζομένων σε μια συνεχή διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Η κατάλληλη χρήση της γνώσης, 

της εμπειρίας και των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε συνδυασμό με τα κατάλληλα εργαλεία και 

μεθόδους της λιτής διαχείρισης - Lean management, καθιστά δυνατή την εξάλειψη των βασικών 

αιτιών των προβλημάτων, οδηγώντας όχι μόνο σε μόνιμη βελτίωση της ποιότητας, αλλά και άμεσα 

σε μείωση του κόστους (λιγότερη προσπάθεια που απαιτείται για τον ποιοτικό έλεγχο και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων) και λιγότερος χρόνος που απαιτείται για διορθώσεις, βελτιώσεις κ.λπ. 

Οι ακόλουθες αρχές παρέχουν τη βάση για την έννοια Lean1: 

• Defining value - Καθορισμός αξίας από 
την πλευρά του εσωτερικού και του εξωτερικού 
πελάτη. Στοιχεία που δεν σχετίζονται με την αξία 
θεωρούνται σπατάλη. 

• Το Value Stream Mapping (VSM) είναι η 
δημιουργία ενός χάρτη ροής αξίας που λαμβάνει 
υπόψη πιθανές σπατάλες ενώ προτείνει πιθανές 
λύσεις σε προβλήματα. 

• Create flow – Η δημιουργία μιας 
συνεχούς ροής αξίας στην οποία δεν υπάρχει 
χώρος για διακοπές, αποσυντονισμούς και 
διακοπές λειτουργίας, δεν υπάρχει χρόνος για 
την λεγόμενη muda (σπατάλη & αχρηστία), mura 
(υπερβολικότατα, αδυναμία πραγματοποίησης). 

• Establish Pull System - Η δημιουργία 
ενός συστήματος έλξης στη θέση του 
παραδοσιακού συστήματος ώθησης. Επιτρέπει 
την εκτέλεση εργασιών όταν υπάρχει ζήτηση 
γι’αυτό. 

 

1 https://www.planettogether.com/blog/five-principles-of-lean-manufacturing [18.02.2022] 

https://www.planettogether.com/blog/five-principles-of-lean-manufacturing


 

6 

 

• Pursue Perfection – Συνεχής αναζήτηση της τελειότητας. Η εφαρμογή της λιτής διαχείρισης 
δεν είναι μια μεμονωμένη αλλαγή. Απαιτεί συνεχή αναζήτηση βελτίωσης χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο των μικρών βημάτων(Japanese kaizen conception). 

Η λύση που προτείνεται στο έργο, δηλαδή η ολοκληρωμένη υποστήριξη των χρηστών στο 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ποιότητας της διδασκαλίας και των διαδικασιών μάθησης στη μετά-

COVID εποχή της ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης, εντάσσεται στα παραπάνω χαρακτηριστικά του 

Lean μοντέλου. 

Προσαρμόζοντας την προσφορά εκπαίδευσης στις εξατομικευμένες ανάγκες που διαγιγνώσκονται 

με τη χρήση του εργαλείου DigiRAsT (IO4), εγγυάται αποτελεσματικότητα σε ανθρώπινο δυναμικό, 

χρόνο και, κατά συνέπεια, κόστος. 

 

3. Υποθέσεις προς τους χρήστες του εκπαιδευτικού 
προγράμματος   

Η ομάδα-στόχος (δυνητικοί χρήστες) του προγράμματος κατάρτισης για το Q4Edu Expert είναι 

εκπαιδευτές ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης (CVET), που θέλουν να μάθουν τις αρχές της 

παροχής υψηλής ποιότητας εξ αποστάσεως/ μικτής εκπαίδευσης. Οι έμμεσες ομάδες-στόχοι 

περιλαμβάνουν συμβούλους, διευθυντές ιδρυμάτων CVET, οι οποίοι θα αποκτήσουν την ικανότητα 

να αξιολογούν την ψηφιακή ετοιμότητα του οργανισμού τους. 

Η προσφορά κατάρτισης δεν περιορίζεται σε καμία ομάδα εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών που 

αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο στο εκπαιδευτικό σύστημα (πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, επίσημη και μη τυπική δια βίου εκπαίδευση), 

ούτε σε ένα συγκεκριμένο κλάδο της βιομηχανίας στην περίπτωση επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι χρήστες, ανεξάρτητα από το επίπεδο ψηφιακής τους 

ικανότητας, να μπορούν να το εκμεταλλευτούν πλήρως. 

Για την καλύτερη κατανόηση ορισμένων πηγών υλικών ή επίδειξης εργαλείων, η γνώση αγγλικών 

μπορεί να είναι χρήσιμη. Ωστόσο, δεν είναι απόλυτη προϋπόθεση, αλλά μόνο σύσταση. 

 

4. Διδακτικό μοντέλο και οργάνωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας    

 

Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του προγράμματος κατάρτισης είναι να υποστηρίξει τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και ιδρύματα κατάρτισης στις διαδικασίες ψηφιοποίησης τους και να δημιουργήσει 

ετοιμότητα για παροχή εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, εστιάζοντας παράλληλα στη διασφάλιση της 

υψηλής ποιότητας των διδακτικών διαδικασιών, ειδικά στη μετά την COVID-19 εποχή. 

Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό προετοιμάζονται κυρίως για χρήση στις διαδικασίες αυτό-

εκπαίδευσης της προαναφερθείσας ομάδας στόχου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η δυνατότητα χρήσης 

τους κατά τη διάρκεια των παραδοσιακών μαθημάτων. 
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Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό είναι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΠΕ), διαθέσιμοι σε 

όποιον ενδιαφέρεται για τα θέματα ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης και διασφάλισης της ποιότητάς 

της. 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα διατίθεται με χρήση της τεχνολογίας Virtual Learning Environment 

(VLE), η οποία είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα. 

Για να λάβει μέρος στην εκπαίδευση και να λάβει πιστοποιητικό, ο υποψήφιος θα πρέπει να 

εγγραφεί χρησιμοποιώντας την κατάλληλη φόρμα που διατίθεται επίσης μέσω του VLE. 

Η πρόσβαση και η χρήση του αναπτυγμένου εκπαιδευτικού υλικού δεν απαιτεί ειδικό λογισμικό από 

τους χρήστες. Το μόνο που απαιτείται είναι ένας υπολογιστής (tablet, smartphone ή άλλη φορητή 

συσκευή) συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο, με πρόγραμμα περιήγησης ιστού και πακέτο λογισμικού 

γραφείου. 

Η δομή του προγράμματος είναι αρθρωτή. Ο όγκος του εκπαιδευτικού υλικού αντιστοιχεί (εκτιμάται) 

σε περίπου 5 ωρολογιακές ώρες μαθημάτων που πραγματοποιούνται με σταθερό τρόπο για καθεμία 

από τις 7 ενότητες, που δίνει συνολικά περίπου 35 ώρες στην κλίμακα ολόκληρης της εκπαίδευσης. 

Η διάσταση του χρόνου που αναφέρεται παραπάνω θα πρέπει να δίνει στον χρήστη την ευκαιρία να 

εξοικειωθεί πλήρως με το περιεχόμενο που περιέχεται απευθείας στο υλικό και περιέχεται στο υλικό 

εξωτερικής πηγής στο οποίο αναφέρεται ο χρήστης (εξωτερικά εργαλεία, μέσα, πλατφόρμες, βίντεο, 

βάσεις δεδομένων, άρθρα, και τα λοιπά.). 

Η βασική μορφή οπτικοποίησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι μια παρουσίαση Power Point 

(pptx, ppt), διαθέσιμη και ως αρχείο pdf, η οποία παρέχει ευκολία και ελευθερία χρήσης σε 

οποιαδήποτε συσκευή (συμπεριλαμβανομένου του κινητού). 

Θεωρήθηκε ότι το μέγεθος κάθε ενότητας θα πρέπει να είναι περίπου 50 διαφάνειες (περίπου 20 

διαφάνειες/ώρα). 

Υποτίθεται ότι υπάρχει απεριόριστη χρονική διαθεσιμότητα υλικού, δηλαδή δεν έχουν εισαχθεί 

απαιτήσεις ως προς το χρόνο κατά τον οποίο θα πρέπει να επικυρωθούν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα (από τη στιγμή της έναρξης της αυτό-εκπαίδευσης). 

 

5. Επιλογή περιεχόμενου, εργαλείων, μεθοδολογίας  

Σύμφωνα με το υιοθετημένο μεθοδολογικό πλαίσιο2, τόσο το προφίλ ικανότητας του Q4Edu Expert 

όσο και το εργαλείο DigiRAsT επιτρέπουν τη διάγνωση των αναγκών του στον τομέα της ικανότητας 

για την αξιολόγηση της ετοιμότητας ενός εκπαιδευτικού/ εκπαιδευτικού ιδρύματος να παρέχει υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βασισμένο στο μοντέλο DigiComOrg3. 

Επομένως, η επιλογή του εκπαιδευτικού περιεχομένου που ανταποκρίνεται στις διαγνωσμένες 

 

2 https://q4edu.eu/en/results/ [15.04.2022] 

3 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg [15.04.2022] 

https://q4edu.eu/en/results/
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg
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ανάγκες αντιστοιχεί επίσης στη δομή αυτού του μοντέλου (επτά ενότητες που αντιστοιχούν σε επτά 

βασικούς τομείς στο μοντέλο DigiComOrg). 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των επιμέρους ενοτήτων παρέχει υποστήριξη στους χρήστες 

(δάσκαλους/εκπαιδευτές CVET) στην επίτευξη δεικτών που περιγράφουν την κατάσταση αριστείας 

για κάθε έναν από τους επτά βασικούς τομείς. 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για καθεμία από τις ενότητες, εκτός από το αρχικό υλικό, περιέχει 

επίσης αναφορές σε εξωτερικές πηγές που μπορούν να χρησιμεύσουν για την επίτευξη των στόχων 

της εκπαίδευσης ενός εμπειρογνώμονα Q4Edu. Υπάρχουν, για παράδειγμα, εκπαιδευτικές 

πλατφόρμες και εφαρμογές, εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

ιδιωτικές πηγές χρηστών του Διαδικτύου, βάσεις δεδομένων και άλλα. Σε κάθε περίπτωση έχει 

επαληθευτεί η ουσιαστική ορθότητά τους. 

Όλες οι απαιτήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τους τύπους αδειών βάσει των οποίων 

διατίθενται εξωτερικοί πόροι έχουν διατηρηθεί. 

Οι συγγραφείς έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνουν το περιεχόμενο χρήσιμο, 

ελκυστικό, καινοτόμο για τους χρήστες. 

Τα εξωτερικά υλικά και εργαλεία δεν πρέπει να αποτελούν περισσότερο από το 50% του χρόνου 

που διατίθεται για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου μιας δεδομένης ενότητας (δηλαδή 

περίπου 2,5 ώρες). 

Θεωρήθηκε ότι μεταξύ του υλικού και των εργαλείων που διατίθενται ως εξωτερικοί πόροι, θα πρέπει 

να υπάρχουν κυρίως δωρεάν, καθολικές λύσεις (3 για καθεμία από τις ενότητες). Ωστόσο, δεν 

αποκλείονται αναφορές σε εμπορικές λύσεις που έχουν αναγνωριστεί από την ομάδα συνεργατών 

του Έργου ως πολύτιμες και χρήσιμες για την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης 

εμπειρογνωμόνων Q4Edu (όχι περισσότερες από 2 για κάθε ενότητα). 

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης έχει προετοιμαστεί σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλικά, 

Πολωνικά, Ελληνικά και Ιταλικά), με την αρχική (βασική) έκδοση να θεωρείται η αγγλική έκδοση. 

Περιέχει καθολικό περιεχόμενο που ισχύει για χρήστες, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους. 

Άλλες γλωσσικές εκδόσεις του εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να περιέχουν περιεχόμενο ή 

παραπομπές (συνδέσμους) σε εξωτερικές πηγές που είναι συγκεκριμένες για τις εθνικές συνθήκες. 
 

6. Επικύρωση αποτελεσμάτων μάθησης 

 

Κάθε μία από τις ενότητες περιέχει ένα στοιχείο επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που 

αναπτύχθηκε και διατίθεται στους χρήστες χρησιμοποιώντας Φόρμες Ms. 
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Σύμφωνα με την ιδέα των μικροδιαπιστευτηρίων4, οι εκπαιδευτικοί χρήστες μπορούν να συλλέξουν 

επιβεβαιώσεις για καθεμία από τις 7 ενότητες (βήμα προς βήμα) και δεν χρειάζεται να 

παρακολουθήσουν ολόκληρο το μάθημα (μόνο επιλεγμένες ενότητες). Για να επιβεβαιωθούν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα για μια δεδομένη ενότητα, ο χρήστης πρέπει να δώσει σωστές απαντήσεις 

σε 10 ερωτήσεις που προέρχονται από μια ομάδα 15 ερωτήσεων οι οποίες σχετίζονται με το θέμα 

μιας δεδομένης ενότητας. 

Για να αποκτήσετε το Πιστοποιητικό "Q4Edu Expert", απαιτείται θετικό αποτέλεσμα δοκιμής για 

την ολοκλήρωση καθεμίας από τις 7 ενότητες. 

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής στην εκπαίδευση, ο χρήστης θα λάβει πιστοποιητικό που θα 

επιβεβαιώνει τον αριθμό και τους τίτλους των ενοτήτων που ολοκληρώθηκαν ή/και θα αποκτήσει τα 

διαπιστευτήρια «Q4Edu Expert» (σε περίπτωση ολοκλήρωσης και των 7 ενοτήτων). 

Η επιλογή των μεθόδων επικύρωσης εξαρτάται από τη δυνατότητα διεξαγωγής της εξ αποστάσεως 

και τον αυτόματο έλεγχο της ορθότητας της απόκρισης. Η δυνατότητα χρήσης των ακόλουθων 

τύπων ερωτήσεων έχει γίνει αποδεκτή: 

o Πολλαπλή επιλογή, 
o Σωστό Λάθος, 
o Βάζω σε σειρά, 
o Ολοκληρωμένες λέξεις. 

Το πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την ικανότητα του "Q4Edu Expert" εκδίδεται από το ίδρυμα του 

συντονιστή του έργου Q4EDU, δηλαδή το Πανεπιστήμιο του Lodz. 

 

Συμπέρασμα 

 

Η παρουσιαζόμενη μεθοδολογία της εκπαίδευσης εμπειρογνωμόνων Q4Edu αποτελεί μέρος μιας 

ευρύτερης ιδέας υποστήριξης ιδρυμάτων CVET στις διαδικασίες σχεδιασμού και ποιοτικής 

ανάπτυξης τόσο των εξωτερικών υπηρεσιών όσο και των εσωτερικών διαδικασιών. Είναι 

συμπληρωματικό με τα αποτελέσματα που προέκυψαν τόσο στα προηγούμενα όσο και στα επόμενα 

στάδια του έργου (βλ.Σχήμα.1). Συγκεκριμένα, συμπληρώνει το πρόγραμμα σπουδών και το 

πρόγραμμα κατάρτισης για τον εμπειρογνώμονα Q4Edu. 

Η μεθοδολογία επέτρεψε την υλοποίηση ενός μαθήματος για μια πιλοτική ομάδα εμπειρογνωμόνων 

Q4Edu στο πλαίσιο του έργου Q4EDU. Με βάση την ανατροφοδότηση που ελήφθη, έχει 

τροποποιηθεί και παρουσιάζεται σε αυτό το έγγραφο. 

Ελπίζεται ότι αυτή η μεθοδολογία θα συμβάλει στην αύξηση της δημοτικότητας του μαθήματος 

εμπειρογνωμόνων Q4Edu μεταξύ των δασκάλων και των εκπαιδευτών των ιδρυμάτων CVET, και 

συνεπώς στη βαθύτερη κατανόηση της σημασίας της ποιότητας της διαδικτυακής/εξ 

αποστάσεως/μεικτής μάθησης και στην ρεαλιστική αντιμετώπιση του ζητήματος της θεσμικής 

ετοιμότητας ενός ιδρύματος για την εφαρμογή της ψηφιοποιημένης εκπαίδευσης. 

 

4 https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-

higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf [25.04.2022] 

https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
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