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Μετά από διεξοδική μελέτη της Έκθεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος Σπουδών σημειώνουμε
τον θετικό χαρακτήρα και τα θετικά σχόλια σε όλα ανεξαιρέτως τα σημεία που αφορούν το
συγκεκριμένο Πρόγραμμα
Το γενικό συμπέρασμα της Επιτροπής ότι το υπό αξιολόγηση Πρόγραμμα Σπουδών θεωρείται
πολύ ικανοποιητικό και σύμφωνο με διεθνή παρόμοια προγράμματα μας ικανοποιεί πλήρως και
την ευχαριστούμε πολύ.
Η Επιτροπή επίσης προτείνει επιπλέον μερικές εισηγήσεις για περαιτέρω βελτίωση του
Προγράμματος. Οι εισηγήσεις αυτές έχουν μελετηθεί και υλοποιηθεί ως ακολούθως:
Εισήγηση 1
«Συνίσταται να δίνεται η δυνατότητα στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό να συμμετέχει σε συνέδρια, να
επισκέπτεται Ιδρύματα που εφαρμόζουν αντίστοιχα προγράμματα στο εξωτερικό, ώστε να
ενημερώνονται για τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα της ΑρτοποιίαςΖαχαροπλαστικής.»
Απάντηση
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γίνεται μέσω των Προγραμμάτων που Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του. Επιπρόσθετα, οι Ακαδημαϊκοί Συντονιστές
των Προγραμμάτων έχουν την ευθύνη να ετοιμάζουν και να οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια
σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε Προγράμματος Σπουδών.
Επίσης, μέσα από τα προγράμματα Erasmus+ αριθμός εκπαιδευτικών εκπαιδεύεται σε
συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών, με υποχρέωση τη μεταφορά των
γνώσεων στους υπόλοιπους διδάσκοντες του Προγράμματος.

Εισήγηση 2
«Η υφιστάμενη εργαστηριακή υποδομή κρίνεται επαρκής για τις ανάγκες του προτεινόμενου
προγράμματος, κρίνεται όμως σκόπιμο να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στον
τεχνολογικό τομέα, ώστε εάν χρειαστεί να γίνει αναβάθμιση της εργαστηριακής υποδομής, για την
πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων.»

Απάντηση
Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τεχνολογικό τομέα γίνεται μέσω του μηχανισμού που
λειτουργεί στη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ο οποίος ασχολείται
με συνεχή διερεύνηση και συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό για
αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τεχνικών Σχολών.

Εισήγηση 3
«Η δομή και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών πρέπει να βελτιωθεί σύμφωνα με τα
σχόλια της παραγράφου 2.2»
Σύμφωνα με την εισήγηση της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος, το
μάθημα BAKER 101 διατηρεί τον κωδικό του και αλλάζει ο τίτλος σε: BAKER101 Υγιεινή και
Ασφάλεια Τροφίμων - Ασφάλεια Εργασίας.
Επίσης, γίνεται διαχωρισμός τόσο των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όσο και των θεματικών
ενοτήτων. Επισυνάπτεται το νέο περίγραμμα μαθήματος.

Όσον αφορά το κριτήριο 4.1.3 για την αξιολόγηση της απόδοσης των θεσμοθετημένων διοικητικών
μηχανισμών, το οποίο βαθμολογήθηκε με 2, σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία
αυτοαξιολόγησης. Αυτή γίνεται στη βάση του "Εντύπου Γενικής Έκθεσης Εσωτερικής
Αξιολόγησης" με αριθμό 500.4.2 του ΔΙΠΑΕ. Το έντυπο αποτελείται από έξι ενότητες, εκ των
οποίων η ενότητα 6 αφορά την αξιολόγηση για Διοικητικές Υπηρεσίες και Υποδομές, η 6.1 την
Αποτελεσματικότητα των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και η 6.2 τις Υπηρεσίες Φοιτητικής
Μέριμνας. Το περιεχόμενο του εντύπου θα συζητηθεί σε ειδική συνεδρία της Επιτροπής
Εσωτερικής Ποιότητας.

Επίλογος
Σημειώνουμε τον θετικό χαρακτήρα και τα θετικά σχόλια όσον αφορά στο περιεχόμενο και
προσανατολισμό του Προγράμματος και θεωρούμε ότι οι αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει
σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εργαλείο για την
περαιτέρω βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών.
Οι πιο πάνω αλλαγές για βελτίωση του περιεχομένου του Προγράμματος υιοθετούνται από την
Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας και είναι έτοιμες για εφαρμογή μόλις έχουμε την έγκρισή σας.
Διευκρινίζεται ότι, με την έγκρισή σας, οι αλλαγές αυτές θα τύχουν εφαρμογής και στα αντίστοιχα
προγράμματα στη Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο.
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