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ΑΠΑΝΣΗΣΙΚΟ ΤΠΟΜΗΜΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ιζηοπικό
Η Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (ΔΔΑ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Σερλνιόγνο Ηιεθηξνινγίαο (2
έηε)" ηνπ Global College, ε νπνία νξίζηεθε από ηνλ "Φνξέα Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο
Πνηόηεηαο ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο", απνηειείηαη από ηνπο
1. Ισάλλε Ρέθαλν,
Καζεγεηή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Πξόεδξνο ηεο ΔΔΑ)
2. Σάθε Καζπαξή,
Καζεγεηή ηνπ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ
3. Δπζηάζην Υαηδεεπζπκηάδε,
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
4. Ηιία Πειαθνύηα,
Φνηηεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.
Η ΔΔΑ επηζθέθηεθε ην ρώξν ηνπ Global College ζηηο 16/1/2017.
Με βάζε ηα επξήκαηα θαηά ηελ επίζθεςε θαη ηελ ππνβιεζείζα "Αίηεζε γηα Αμηνιόγεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο", ε ΔΔΑ ζπλέηαμε ηελ "Έθζεζε Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ,"
ηελ νπνία ππέβαιε ζηνλ Φνξέα ζηηο 19/1/2017.
Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Global College θ. Γηώξγνο Κξεηηθόο ππέβαιε Τπόκλεκα κε
παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηώζεηο γηα ηελ Έθζεζε ηεο ΔΔΑ ζηνλ Φνξέα ζηηο 26/1/2017, ην νπνίν
θνηλνπνηήζεθε ζηελ ΔΔΑ ζηηο 24/2/2017 ζηε βάζε ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα (14ε
ύλνδνο, 30-31/1/2017). Σν ππόκλεκα απηό ζα αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα σο "Τπόκλεκα ηνπ Κνιεγίνπ."
Η ΔΔΑ ζπλέηαμε ην παξόλ ππόκλεκα (Τπόκλεκα ηεο ΔΔΑ) απαληώληαο ζηηο παξαηεξήζεηο θαη
δηαπηζηώζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Τπόκλεκα ηνπ Κνιεγίνπ. Πξνο δηεπθόιπλζε ηνπ Φνξέα, ην παξόλ
ππόκλεκα αθνινπζεί ηε δνκή ηνπ Τπνκλήκαηνο ηνπ Κνιεγίνπ έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε
αληηπαξαβνιή ησλ απόςεσλ πνπ δηαηππώλνληαη.
Παπαηηπήζειρ ηηρ ΕΕΑ επί ηος Τπομνήμαηορ ηος Κολεγίος
1. Πξόγξακκα πνπδώλ
Σν Κνιέγην, θαηά δήισζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ, πξνέβε ζε αλαδηάξζξσζε ηεο δνκήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο απνδερόκελν ηηο εηζεγήζεηο ηεο ΔΔΑ. Μία εηζήγεζε πνπ δελ πηνζεηήζεθε θαη ηελ νπνία
ε ΔΔΑ ζεσξεί ζεκαληηθή είλαη ε κεηαθνξά ηνπ καζήκαηνο Ηιεθηξηθέο Μεραλέο ζην Γ' εμάκελν θαη όρη
ζην Β' όπσο θαίλεηαη ζην αλαζεσξεκέλν Πξόγξακκα.
2. Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο
Καηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην ρώξν ηνπ Κνιεγίνπ, ε ΔΔΑ δηαπίζησζε όηη
κεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ έρεη ραξαθηήξα επίδεημεο. πγθεθξηκέλα, ζε ζρεηηθέο
εξσηήζεηο ηεο ΔΔΑ ηόζν ν ζπληνληζηήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θ. Υαηδήπαπαο όζν θαη ν δηδάζθσλ θ.
Οηθνλνκίδεο δήισζαλ όηη νη πεηξακαηηθέο-εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηοζπλδεζκνινγίεο πξνεηνηκάδνληαη από ηνπο δηδάζθνληεο. ηε ζπλέρεηα νη εθπαηδεπόκελνη ζπνπδαζηέο
θαινύληαη λα δηαπηζηώζνπλ ηηο αλακελόκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ δηαηάμεσλ. Η ΔΔΑ
ζεσξεί όηη ν εθπαηδεπόκελνο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ πιήξε επζύλε θαη ππνρξέσζε εθηέιεζεο ηεο
εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ππό ηελ επίβιεςε ηνπ δηδάζθνληα.
3. Δξγαζηεξηαθά Δγρεηξίδηα
Καηά ηελ επίζθεςε ζην Κνιέγην, ε ΔΔΑ δηαπίζησζε όηη δελ ππήξρε νύηε έλα δείγκα
εξγαζηεξηαθνύ εγρεηξηδίνπ ζρεηηθνύ κε ηε δηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξίσλ. Έηζη, εηζεγήζεθε ηελ άκεζε
ζύληαμε εξγαζηεξηαθώλ εγρεηξηδίσλ ζέηνληάο ηελ σο πξώηε πξνηεξαηόηεηαο. ην Τπόκλεκα ηνπ
Κνιεγίνπ δειώλεηαη ζπκκόξθσζε κε ηελ εηζήγεζε ηεο ΔΔΑ.
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4. Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη πεξίνδνη αλά εβδνκάδα εθπαίδεπζεο ζηελ ζεσξία,
ηα εξγαζηήξηα θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ζύκθσλα κε ην αξρηθό θαη ην αλαζεσξεκέλν Πξόγξακκα
πνπδώλ. Γελ παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά κεγέζε πνπ αθνξνύλ ζηα επηιεγόκελα καζήκαηα θαζώοε
ζπκβνιή ηνπο ζηελ γεληθόηεξε εηθόλα είλαη πεξηνξηζκέλε.
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Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ αξρηθνύ Πξνγξάκκαηνο, ε ΔΔΑ δηαπίζησζε όηη ε εξγαζηεξηαθή
εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξεηαη από ην Κνιέγην, αλεγκέλε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ, είλαη 12
πεξ./εβδ., κε αληίζηνηρε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε 37 πεξ./εβδ. θαη πξαθηηθή άζθεζε 15 πεξ./εβδ. Η ΔΔΑ,
εθηηκώληαο ηελ ηερλνινγηθή θαηεύζπλζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζεσξεί όηη ην πνζνζηό εξγαζηεξηαθήο
εθπαίδεπζεο πξνο ηε ζπλνιηθή εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη από ην Κνιέγην, ήηνη 12/(37+12)=24%, είλαη
πνιύ πεξηνξηζκέλν. Αλ δε ε αλαγσγή γίλεη ζην ζύλνιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δειαδή
12/(37+12+15)=19%, ην πνζνζηό είλαη αλεζπρεηηθά κηθξό. Καηά ηελ επίζθεςε ηεο ΔΔΑ ζην Κνιέγην
έγηλε ζρεηηθή πξνθνξηθή επηζήκαλζε θαη εηζήγεζε γηα ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο εξγαζηεξηαθήο
δηάζηαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ην αξρηθό Πξόγξακκα παξνπζηαδόηαλ, ηερλεέλησο, ε πξαθηηθή άζθεζε
σο εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε. Η ΔΔΑ εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηεο ζε κία ηέηνηα πξαθηηθή, ηελ νπνία
ζεσξεί άζηνρε θαη θαηλνθαλή. Η πξαθηηθή άζθεζε έρεη δηαθξηηό ραξαθηήξα θαη ζε θακία πεξίπησζε
δελ πξέπεη λα ινγίδεηαη σο ζεσξεηηθή ή εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε. Δμάιινπ, ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα
νθείιεη λα παξέρεη ηόζν ηελ ζεσξεηηθή όζν θαη ηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ θαη
ππό ηελ επίβιεςε θαη ηνλ ζπληνληζκό ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ. Η εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε δε
κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη δύλαηαη λα παξέρεηαη από δεκόζην ή ηδησηηθό θνξέα απαζρόιεζεο ζηα πιαίζηα
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Απηή ε δηάθξηζε κεηαμύ ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο είλαη δηεζλώο παγησκέλε θαη απνηειεί βέιηηζηε πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη
απόςεηο απηέο δηαηππώζεθαλ μεθάζαξα πξνο ζηα κέιε ηνπ Κνιεγίνπ.
ην αλαζεσξεκέλν Πξόγξακκα πνπδώλ νη παξαπάλσ ζπζηάζεηο δελ πηνζεηήζεθαλ. Σν πνζνζηό
ηεο εξγαζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη από ην Κνιέγην παξακέλεη ζηα ίδηα ρακειά επίπεδα κε
ην αξρηθό πξόγξακκα. Σν Κνιέγην ζπλερίδεη λα ζεσξεί ηελ πξαθηηθή άζθεζε σο εξγαζηεξηαθή
εθπαίδεπζε παξνπζηάδνληαο ην πιαζκαηηθό, θαηά ηελ άπνςε ηεο ΔΔΑ, πνζνζηό ηνπ 38%. Γηα ηνπο
ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, Η ΔΔΑ δε κπνξεί λα απνδερζεί ηελ πξνζέγγηζε απηή θαη
εηζεγείηαη εθ λένπ ηελ ελίζρπζε ηεο παξερόκελεο από ην Κνιέγην εξγαζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο.
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5. Αλαβάζκηζε ηνπ Δξγαζηεξηαθνύ Δμνπιηζκνύ
Η ΔΔΑ ζεσξεί ζεηηθή εμέιημε ηε δεκηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ Μεραλώλ κε ηελ πξνκήζεηα
ηεζζάξσλ ειεθηξηθώλ κεραλώλ.
ρεηηθά κε ηνλ παικνγξάθν πνπ αλαθέξεηαη ζην Τπόκλεκα ηνπ Κνιεγίνπ, θαη ηα ηέζζεξα κέιε
ηεο ΔΔΑ δειώλνπλ όηη δελ αληηιήθζεθαλ, θαηά ηελ επίζθεςε, ηελ ύπαξμή ηνπ. Άιισζηε, ζηελ ίδηα ηελ
αίηεζε ηνπ Κνιεγίνπ (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 - ΤΠΟΓΟΜΔ) δελ απνηππώλεηαη απηόο ν ζεκαληηθόο
εμνπιηζκόο, αλ θαη πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο άιια ζηνηρεία εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ ειάζζνλνο
ζεκαζίαο. Η ΔΔΑ απνδέρεηαη αλαληίξξεηα ηελ ύπαξμε ηνπ παικνγξάθνπ. Μάιηζηα, ζην πλεύκα ηεο
αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, κηα απιή δήισζε ύπαξμεο ζα ήηαλ αξθεηή.
Η ΔΔΑ εηζεγείηαη εθ λένπ ηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (βιέπε
ΔΚΘΔΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, ζει. 7 θαη ζει. 20)
6. Βηβιηνζήθε
Η ΔΔΑ εκκέλεη ζηνλ εκπινπηηζκό ηεο βηβιηνζήθεο κε αξθεηά από ηα βηβιία πνπ αλαθέξνληαη
ζην πεδίν "Βηβιηνγξαθία" ησλ αλαιπηηθώλ πεξηγξαθώλ ησλ καζεκάησλ. Η ΔΔΑ ζεσξεί αλαθνινπζία λα
παξνπζηάδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ησλ καζεκάησλ πιήζνο βηβιίσλ εθ ησλ νπνίσλ ειάρηζηα ππάξρνπλ
ηελ βηβιηνζήθε ηνπ ηδξύκαηνο.
7. Μεηαθνξά Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ από Πξνεγνύκελε Φνίηεζε
ην ηξίην ζπλεκκέλν "Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο (Μεηαθνξά Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ)"
ηνπ Τπνκλήκαηνο ηνπ Κνιεγίνπ (βιέπε ζει. 11 ηνπ ζπλεκκέλνπ) δελ αλαθέξεηαη απνιύησο ηίπνηα γηα
ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο πηζησηηθώλ κνλάδσλ. Σνπλαληίνλ, ζηελ παξάγξαθν α) αλαθέξεηαη όηη "ν
θνηηεηήο ζα πξέπεη λα θαιύςεη όια ηα καζήκαηα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν ζα κεηεγγξαθεί."
πλεπώο, ε ΔΔΑ ζσζηά δηέγλσζε όηη ην Πξόγξακκα δελ ελαξκνλίδεηαη κε ην "Δπξσπατθό
ύζηεκα πζζώξεπζεο θαη Μεηαθνξάο Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ."
8. Απνξξόθεζε Απνθνίησλ θαη Μεηξών Φνξέσλ Ιδησηώλ Απαζρόιεζεο
Η ΔΔΑ αλαγλσξίδεη ηελ αδπλακία ζύληαμεο ελόο εθηεηακέλνπ κεηξώνπ θνξέσλ απαζρόιεζεο
δεδνκέλνπ όηη ην Πξόγξακκα δελ έρεη αθόκε απνθνίηνπο. Η αλαθνξά έζησ θαη ηξηώλ επηρεηξήζεσλ ζην
κεηξών πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Τπόκλεκα ηνπ Κνιεγίνπ αμηνινγείηαη ζεηηθά.
9. Ηιεθηξνληθή Πιαηθόξκα Τπνζηήξημεο
Η ΔΔΑ επαλεηιεκκέλα δήηεζε λα ηεο παξνπζηαζηεί ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ππνζηήξημεο,
ελδεηθηηθέο ηζηνζειίδεο καζεκάησλ θαη ην πεξηερόκελό ηνπο, πξάγκα πνπ δελ έγηλε. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθό όηη όηαλ δεηήζεθε λα παξνπζηαζηεί θάπνην πιηθό ζεκεηώζεσλ ηνπ καζήκαηνο
"Ηιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Ι" ε ΔΔΑ έιαβε κηα εθηύπσζε ηνπ ιήκκαηνο "Μεηαζρεκαηηζηήο" ηεο
Wikipedia.
10. Μαζήκαηα Γεληθήο Δθπαίδεπζεο
Η εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο "Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ" σο επηιεγόκελν αμηνινγείηαη ζεηηθά.
11. Απαζρόιεζε Πξνζσπηθνύ
ηελ αίηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ
"ΠΙΝΑΚΑ 4: ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ
ΠΡΟΩΠΙΚΟ ..." (ζει.
21) παξνπζηάδνληαη ελλέα δηδάζθνληεο, εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο
ραξαθηεξίδνληαη σο "Πιήξνπο Απαζρόιεζεο" ελώ νη ππόινηπνη έμη σο "Μεξηθήο Απαζρόιεζεο", ήηνη
πνζνζηό 33%.
Αθόκε, από ηα βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ δηδαζθόλησλ πξνθύπηεη όηη, από ηνπο ηξεηο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο "Πιήξνπο Απαζρόιεζεο," νη δύν εξγάδνληαη ζην Ιδησηηθό Γπκλάζην-Λύθεην
"Οιύκπηνλ" θαη ν ηξίηνο ζε ηδησηηθή εηαηξεία.
πλεπώο, ζύκθσλα κε ηελ ίδηα ηελ αίηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηα βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα, ε
ΔΔΑ απνηππώλεη νξζά ην πνζνζηό ησλ θαζεγεηώλ πιήξνπο απαζρόιεζεο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 30%
πεξίπνπ.
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12. Μειέηε Βησζηκόηεηαο
Η κειέηε βησζηκόηεηαο όπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πεξηνξίδεηαη
ζε αλαιπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία εζόδσλ-εμόδσλ θαη θεξδνθνξίαο. Καζνξηζηηθόο παξάγνληαο ζηε
κειέηε βησζηκόηεηαο είλαη ε αξηζκεηηθή εθηίκεζε ηνπ πιήζνπο ησλ ζπνπδαζηώλ. ηελ ππνβιεζείζα
αίηεζε δελ ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο ν αξηζκόο ησλ ζπνπδαζηώλ κε βάζε ηνλ εθηηκώκελν βαζκό
επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ απνθνίησλ. πλεπώο, ε κειέηε βησζηκόηεηα θξίλεηαη ειιηπήο.
13. Γλσζηηθό Τπόβαζξν θαη Δκπεηξία ηνπ πληνληζηή
Ο πληνληζηήο είλαη πηπρηνύρνο Φπζηθόο κε κεηαπηπρηαθό ηίηιν Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ. Δλ
γέλεη, ν ξόινο ηνπ πληνληζηή εθηόο από ηε δηνηθεηηθνύ ραξαθηήξα επνπηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηε
δηδαζθαιία νξηζκέλσλ καζεκάησλ πξέπεη λα επεθηείλεηαη ζηελ ζπλνιηθή αληίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ
ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηεο δνκήο ηνπ θαη θπξίσο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ
απνθνίησλ κε βάζε ηα αηηνύκελα ηεο αγνξάο. Από ην βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ πληνληζηή πξνθύπηεη
μεθάζαξα όηη ν πληνληζηήο δε δηαζέηεη επαγγεικαηηθή ή/θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ηνπ ππξήλα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σερλνιόγνπ Ηιεθηξνινγίαο. Σν ζηνηρείν απηό απνηππώλεηαη
ζηηο αζηνρίεο θαη ειιείςεηο ηόζν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ όζν θαη ηεο δνκήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, γηα ηα νπνία ζε κεγάιν βαζκό ππεύζπλνο είλαη ν πληνληζηήο.
14. Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο
ην Τπόκλεκα ηνπ Κνιεγίνπ γίλνληαη ζπρλά αλαθνξέο ζε πξνεγνύκελε αμηνιόγεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο από εμσηεξηθή επηηξνπή αμηνιόγεζεο απνηεινύκελε από θαζεγεηέο ηνπ ΣΔΠΑΚ θαη ηνπ
Αλώηεξνπ Σερλνινγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ. πγθεθξηκέλα, δηαηππώλνληαη επηρεηξήκαηα ππνζηήξημεο ηεο
αίηεζεο, ηα νπνία βαζίδνληαη ζην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ εηζεγήζεσλ ηεο πξνεγνύκελεο επηηξνπήο. Η
ΔΔΑ αλαγλσξίδεη ηε δπζθνξία πνπ ελδερνκέλσο πξνθαιείηαη από ηελ πηζαλή κεξηθή αζπκθσλία κεηαμύ
ησλ εηζεγήζεσλ ηεο ηδίαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο επηηξνπήο. Όκσο, ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηό όηη ν
ξόινο ηεο ΔΔΑ δελ είλαη λα αμηνινγήζεη ην βαζκό ζπκκόξθσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο εηζεγήζεηο
ηεο πξνεγνύκελεο επηηξνπήο. Δπίζεο, ζε θακία πεξίπησζε δε λνείηαη ε δέζκεπζε ηεο ΔΔΑ από
πξνεγνύκελε αμηνινγηθή θξίζε, θαζώο θάηη ηέηνην ζα απνδπλάκσλε ηνλ ξόιν, ηελ θξίζε θαη ηειηθά ηελ
αμηνπηζηία ηεο. Άιισζηε, εθ ησλ πξαγκάησλ, ε ΔΔΑ δελ είρε ζηε δηάζεζή ηεο θακία πξνεγνύκελε
αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ηνπ ελ ιόγσ Πξνγξάκκαηνο.
θνπόο ηεο ΔΔΑ δελ είλαη λα γίλεη αξεζηή ζηα κέιε ηνπ Κνιεγίνπ νύησο ώζηε λα ζεσξεζεί από
απηά ηθαλνπνηεηηθή σο πξνο ην έξγν πνπ επηηειεί. Από ηελ άιιε, ε ΔΔΑ ζεσξεί νπνηαδήπνηε
αληηπαξάζεζε κε ην Κνιέγην κε παξαγσγηθή. Αληηθείκελν ηεο ΔΔΑ είλαη ε ηεθκεξησκέλε αμηνιόγεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο κε κόλν γλώκνλα ηελ ππνβιεζείζα αίηεζε θαη ηα επξήκαηα θαηά ηελ επί ηόπνπ
επίζθεςε. Η ΔΔΑ νξίδεηαη θαη ηειηθώο αμηνινγείηαη ε ίδηα από ηνλ Φνξέα, ζηνλ νπνίν ινγνδνηεί
ππεξεηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ.
Σειηθό πκπέξαζκα
Με βάζε ην Τπόκλεκα ηνπ Κνιεγίνπ, ε ΔΔΑ δηαπίζησζε ηα παξαθάησ:
α) ην αλαζεσξεκέλν Πξόγξακκα δειώλνληαη ζεκεία βειηίσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πηνζέηεζε κέξνπο ησλ εηζεγήζεσλ ηεο ΔΔΑ θαη αθνξνύλ ζηελ αλαδηάξζξσζή ηνπ, ζηε ζύληαμε
εξγαζηεξηαθώλ εγρεηξηδίσλ, ζηελ κεξηθή/πεξηνξηζκέλε αλαβάζκηζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ,
ζην κεηξών θνξέσλ απαζρόιεζεο θαη ζηα καζήκαηα γεληθήο εθπαίδεπζεο. (βιέπε ζρόιηα 1, 3, 5, 8 θαη
10 ηνπ παξόληνο Τπνκλήκαηνο ηεο ΔΔΑ).
β) Σν αλαζεσξεκέλν Πξόγξακκα ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη ειιείςεηο θαη αζηνρίεο πνπ έρνπλ ήδε
επηζεκαλζεί ζηελ "Έθζεζε Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο" θαη αθνξνύλ ζηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, ζηελ
εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε, ζηελ πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ ΑΠΔ, ζηε βηβιηνζήθε, ζην
ζύζηεκα κεηαθνξάο πηζησηηθώλ κνλάδσλ, ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα, ζην πνζνζηό δηδαθηηθνύ
πξνζσπηθνύ πιήξεο απαζρόιεζεο, θαη ζηε κειέηε βησζηκόηεηαο. (βιέπε ζρόιηα 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 θαη
12 ηνπ παξόληνο Τπνκλήκαηνο ηεο ΔΔΑ)
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