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Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β΄
Επιπέδου

∆εκέµβριος 2007

Προοίµιο
Το παρόν κείµενο περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τη µέθοδο πιστοποίησης
δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου, οι οποίες θα εξειδικευθούν µε
την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.
Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο Έργων και Υποέργων της Πράξης
«Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διδακτική διαδικασία», κατηγορία πράξεων 2.1.1 θ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και τη σχετική
εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου (Κ.Ε.Ε.Β.ΕΠ.), η
αξιολόγηση των επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου που παρακολουθούν προγράµµατα
εκπαίδευσης

στα

Πανεπιστηµιακά

Κέντρα

Επιµόρφωσης

(ΠΑΚΕ)

θα

πραγµατοποιηθεί κεντρικά και θα περιλαµβάνει τη συνεργασία και µε τα ΠΑΚΕ
καθώς µέρος των αξιολογούµενων στοιχείων θα προέρχεται από την δραστηριότητα
του πιστοποιούµενου µέσα στα εκπαιδευτικά προγράµµατα.
Ειδικότερα η αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων επιµορφωτών περιλαµβάνει τα
ακόλουθα:
•

Εσωτερική αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των επιµορφωτών
στα ΠΑΚΕ, µε ευθύνη των ΠΑΚΕ

•

Τελική δοκιµασία, online εξέταση µε αυτόµατο και µη αυτόµατο µέρος
εξέτασης που θα διενεργηθεί σε πιστοποιηµένα κέντρα εξετάσεων
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Η αξιολόγηση των επιµορφωτών στα ΠΑΚΕ – Εσωτερική αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων επιµορφωτών στα ΠΑΚΕ θα βασιστεί στην
ενεργό συµµετοχή του εκπαιδευόµενου και στην εκτίµηση των δραστηριοτήτων και
εργασιών τις οποίες θα εκπονήσει κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων του. Οι
δραστηριότητες και εργασίες θα αποτυπωθούν σε έναν φάκελο εργασιών (eportfolio), ο οποίος θα δηµιουργείται για κάθε εκπαιδευόµενο και θα ενηµερώνεται
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Πιο συγκεκριµένα, θα ληφθούν υπόψη η
συµµετοχή του εκπαιδευόµενου στα µαθήµατα, οι ατοµικές δραστηριότητες του
εκπαιδευόµενου και οι εργασίες που θα εκπονήσει ο εκπαιδευόµενος στα πλαίσια
των επί µέρους µαθηµάτων τα οποία θα παρακολουθήσει.
Σηµειώνεται ότι για την αξιολόγηση της ενεργούς συµµετοχής λαµβάνονται υπόψη τα
ακόλουθα στοιχεία:
•

Απουσίες. Οι απουσίες ενός επιµορφούµενου δεν πρέπει να υπερβαίνουν το
10% του συνολικού αριθµού διδακτικών ωρών, προκειµένου να θεωρηθεί
επιτυχής η παρακολούθηση του προγράµµατος.

•

Συµµετοχή

σε

διαδικτυακές

κοινότητες.

Οι

εκπαιδευόµενοι

πρέπει

να

συµµετέχουν στις Οnline Κοινότητες (e-forum ή discussion list) που θα
δηµιουργηθούν και θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 5
παρεµβάσεις στη διάρκεια των σεµιναρίων.
Ο δικτυακός χώρος που θα
Σε ό,τι αφορά στις ατοµικές δραστηριότητες του εκπαιδευόµενου (οι οποίες πρέπει να
συνοδεύονται από ένα γραπτό κείµενο), αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν ενδεικτικά
τα ακόλουθα:
•

σχολιασµός του ρόλου του διδάσκοντα στο πλαίσιο µιας προτεινόµενης
διδασκαλίας που αξιοποιεί χαρακτηριστικά από τη διερευνητική µάθηση.

•

ανάπτυξη υλικού ανατροφοδότησης για την αντιµετώπιση των µαθησιακών
δυσκολιών σε ένα θέµα το οποίο θα αποτελέσει προϊόν συναίνεσης µεταξύ του
εκπαιδευόµενου και των διδασκόντων.

•

προσδιορισµός και αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού λογισµικού στη διδασκαλία
ενός θέµατος.
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Κάθε

εκπαιδευόµενος

υποχρεούται

να

δηµιουργήσει

µία

τουλάχιστον

δραστηριότητα για κάθε µία από τις 7 ενότητες του Αναλυτικού Προγράµµατος
Σπουδών της εκπαίδευσης επιµορφωτών.
Οι εκπαιδευόµενοι θα εκπονήσουν επίσης εργασίες. Οι εργασίες (οι οποίες
συνοδεύονται από ένα γραπτό κείµενο) θα περιγράφουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:
•

Το σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου σχεδίου µαθήµατος που θα αξιοποιεί
διαφορετικές

διδακτικές

προσεγγίσεις

και

εκπαιδευτικά

εκπαιδευτικό

λογισµικό,

εννοιολογικός

χάρτης)

για

τη

εργαλεία

(π.χ.

διδασκαλία

ενός

συγκεκριµένου θέµατος.
•

Το σχεδιασµό µιας διαθεµατικής δραστηριότητας ανάλογα µε την εκπαιδευτική
βαθµίδα των µαθητών, τα µέσα που µπορεί να έχει στη διάθεσή του ο διδάσκων
ή/και οι µαθητές, τις εµπειρίες των µαθητών, κ.λπ.

•

Την υλοποίηση µιας µικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο οµάδας εργασίας.

•

Υλοποίηση σχεδίου µαθήµατος σε επιλεγµένο από τον εκπαιδευόµενο θέµα (µε
χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού)

•

Σχεδίαση σεναρίου µε εκπαιδευτικό λογισµικό γνωστικού αντικειµένου σε
επιλεγµένο από τον εκπαιδευόµενο θέµα

•

Σχεδίαση διαθεµατικού σεναρίου µε εκπαιδευτικό λογισµικό σε επιλεγµένο από
τον εκπαιδευόµενο θέµα

Κάθε εκπαιδευόµενος υποχρεούται να εκπονήσει 6 τουλάχιστον εργασίες, εκ
των οποίων 4 τουλάχιστον θα είναι του ειδικού µέρους του ΑΠΣ.
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Η τελική δοκιµασία
Η τελική δοκιµασία θα πραγµατοποιείται µετά το πέρας των µαθηµάτων κάθε
εκπαιδευτικής περιόδου. Περιλαµβάνει µια online εξέταση µε αυτόµατο και µη
αυτόµατο µέρος και θα λάβει χώρα σε πιστοποιηµένα κέντρα εξετάσεων.
Αυτόµατο µέρος
Στο αυτόµατο µέρος της εξέτασης θα τεθεί σε κάθε υποψήφιο επιµορφωτή ένα τεστ
µε ορισµένο αριθµό ερωτήσεων διαβαθµισµένης δυσκολίας, στις οποίες θα κληθεί να
απαντήσει.

Οι

ερωτήσεις

θα

απαντώνται

µέσω

ενός

αυτοµατοποιηµένου

περιβάλλοντος πιστοποίησης και εν συνεχεία θα βαθµολογούνται µε αυτόµατο
τρόπο.
Μη Αυτόµατο µέρος
Στο µη αυτόµατο µέρος της online εξέτασης (αποκαλούµενη και γραπτή εξέταση) θα
ζητηθεί από τους υποψηφίους επιµορφωτές η ανάπτυξη, σε διάστηµα 3 ωρών, ενός
πλήρους θέµατος σχετικού µε την εκπόνηση ενός σχεδίου µαθήµατος και τον
χειρισµό αυτού του σχεδίου στο πλαίσιο της επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Β’
επιπέδου.
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Εξαγωγή βαθµού αξιολόγησης
Τα ποσοστά συµµετοχής της κάθε επιµέρους αξιολόγησης στην συνολική, τελική
αξιολόγηση θα είναι τα εξής:
•

35 % του τελικού βαθµού θα προκύψει από την αξιολόγηση των
επιµορφωτών στα ΠΑΚΕ, την εσωτερική αξιολόγηση,

•

40% του τελικού βαθµού θα προκύψει από την τελική δοκιµασία, από το
αυτόµατο µέρος της online εξέτασης, στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η
αξιολόγηση σε θέµατα υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων,

•

25% του τελικού βαθµού θα προκύψει από την τελική δοκιµασία, από το
µη αυτόµατο µέρος της online εξέτασης.

Εποµένως ο τελικός βαθµός της πιστοποίησης Βπιστ για κάθε υποψήφιο επιµορφωτή
προκύπτει από τον τύπο
Βπιστ = 0,35*Βεσωτ+0,40*Βαυτ+0,25*Βµη αυτ
όπου Βεσωτ ο βαθµός της εσωτερικής αξιολόγησης, Βαυτ ο βαθµός του αυτόµατου
µέρους της online εξέτασης και Βµη αυτ ο βαθµός του µη αυτόµατου µέρους της online
εξέτασης, εκφρασµένοι στην κλίµακα 0 – 100.
Οι υποψήφιοι επιµορφωτές θα πρέπει να λάβουν ως τελικό βαθµό τουλάχιστον το
70, αλλιώς η εκπαίδευσή τους δε θα θεωρείται επιτυχής. Οι εκπαιδευόµενοι οι οποίοι
θα συγκεντρώσουν, µε βάση τα κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω, τελική
βαθµολογία άνω του 70 θα θεωρούνται ως επιτυχώς περατώσαντες την εκπαίδευση
και θα λαµβάνουν τη σχετική πιστοποίηση. Οι µη επιτυχόντες επιµορφούµενοι θα
έχουν το δικαίωµα συµµετοχής σε µια επιπλέον επαναληπτική τελική δοκιµασία.
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