Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση
στα εργαλεία του On Track;
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα
διαθέσιμα εργαλεία από τον ιστότοπο του έργου στην
ενότητα των αποτελεσμάτων.
Ακολουθήσετε τον σύνδεσμο
hp://ontrack-project.eu/el/apotelesmata
Θα έχετε πρόσβαση στα ακόλουθα εργαλεία και
πόρους:
→ Ερωτηματολόγια, εάν θέλετε να τα εφαρμόσετε σε
διαφορετικό εργαλείο.
→ Εργαλεία έρευνας (3 επίπεδα EQF, 7 γλώσσες, 2
διαφορετικά διαδικτυακά εργαλεία έρευνας).
→ Μεθοδολογικός οδηγός του On Track για παρόχους
ΕΕΚ που θα σας καθοδηγήσουν σε όλη τη διαδικασία.
→ Τεχνικό εγχειρίδιο του On Track που θα σας βοηθήσει
να προσαρμόσετε το επιλεγμένο εργαλείο έρευνας
στον οργανισμό σας.

Προτάσεις για παρόχους ΕΕΚ!
• ∆είτε το έργο On Track ως μέρος μιας ευρύτερης
πρωτοβουλίας με σκοπό τη δημιουργία μιας ισχυρής
κουλτούρας αποφοίτων στον οργανισμό σας. Για
καλύτερα αποτελέσματα, εξετάστε τη δημιουργία
ενός γραφείου αποφοίτων στον οργανισμό σας.
• Ακολουθήστε όλες τις ισχύουσες αρχές του GDPR για
τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων για να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε
πλήρως με όλες τις απαιτούμενες διατάξεις.
• Βεβαιωθείτε ότι παρέχετε επαρκή ανατροφοδότηση
σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας σε όλους
τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων:
διοίκηση, εκπαιδευτικό προσωπικό, τμήμα μάρκετινγκ,
τμήμα εγγραφών, γραφείο σταδιοδρομίας κ.λπ.
• Θυμηθείτε ότι οι απόφοιτοι διαδραματίζουν
σημαντικό ενδιάμεσο ρόλο στην ευρύτερη
σπουδαστική κοινότητα μεταξύ του οργανισμού σας
και της αγοράς εργασίας - αφού έχουν εμπειρία από
πρώτο χέρι σχετικά με την πραγματικότητα τόσο της
εκπαίδευσης όσο και της αγοράς.
Σεβαστείτε και εκτιμήστε την ανατροφοδότητση
που σας δίνουν!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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σύστημα παρακολούθησης
αποφοίτων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

• Θέλετε να διασφαλίσετε ότι προσφέρετε
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα
με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας;

Οn Track
η λύση για
εσένα!
Τι είναι το εργαλείο παρακολούθησης
αποφοίτων On Track;
Είναι ένα εργαλείο έρευνας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ) που επιθυμούν να παρακολουθούν
πληροφορίες σχετικά με τους αποφοίτους τους όσον
αφορά με το καθεστώς απασχόλησης, τις επιλογές
σταδιοδρομίας, την περαιτέρω εκπαίδευση κ.λπ.
Το εργαλείο παρακολούθησης αναμένεται να βοηθήσει
τους παρόχους ΕΕΚ να:
• Παραμείνουν σε επαφή με τους αποφοίτους τους μετά
την αποφοίτηση
Lorem ipsum

• Συγκεντρώσουν πολύτιμα ποσοτικά και ποιοτικά
δεδομένα για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων
κατάρτισης, του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και
των υπηρεσιών, π.χ. υπηρεσίες σταδιοδρομίας
• Προσδιορίσουν τομείς περαιτέρω ανάπτυξης εντός
του οργανισμού τους
• Παρακολουθήσουν το ποσοστό επιτυχίας
απασχόλησης των αποφοίτων τους και να
χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για την
προσέλκυση μελλοντικών φοιτητών

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το έργο On Track!

Πώς λειτουργεί το εργαλείο
παρακολούθησης αποφοίτων On
Track;
Το εργαλείο παρακολούθησης αποφοίτων είναι ένα
εργαλείο έρευνας που αποτελείται από 3
ερωτηματολόγια, ειδικά σχεδιασμένα για τα
διαφορετικά επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων
(EQF),
που
κυμαίνονται
από
∆ευτεροβάθμια ΕΕΚ έως Bachelor και Master που
αντιστοιχούν σε: Επίπεδο 2-3, Επίπεδο 4-5, Επίπεδο
6-7 του EQF.
Τα ερωτηματολόγια διατίθενται σε 7 γλώσσες:
Αγγλικά,
Ελληνικά,
Γερμανικά,
Βουλγαρικά,
Σλοβακικά, Λετονικά και Ισπανικά.
Τα ερωτηματολόγια διατίθενται σε δύο διαφορετικά
διαδικτυακά εργαλεία έρευνας:
• Google Forms – απλό, εύκολο στη χρήση
• LimeSurvey – περισσότερες δυνατότητες και
καλύτερη διαχείριση των δεδομένων που
συλλέχθηκαν
Και τα δύο εργαλεία διατίθενται ελεύθερα στους
παρόχους ΕΕΚ για προσαρμογή και χρήση.

Βήμα 1

• Θέλετε να βελτιώσετε περαιτέρω την ποιότητα των
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που
προσφέρετε;

Οι πάροχοι ΕΕΚ μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
εργαλείο On Track ακολουθώντας 4 βήματα:
Ζητήστε (μέσω email) από τους ∆ιαχειριστές του
On Track πρόσβαση στο εργαλείο έρευνας της
επιλογής σας (Google Form ή LimeSurvey), σε
οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες γλώσσες και
επίπεδα. Θα λάβετε ένα αντίγραφο, καθώς και τα
δικαιώματα διαχείρισης.

Βήμα 2

• Θέλετε να παρακολουθείτε την πρόοδο των
αποφοίτων σας;

Το εργαλείο έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου
ERASMUS+ On Track. Είναι το τελικό αποτέλεσμα της
συνεργασίας 9 εταίρων από 7 κράτη μέλη της ΕΕ:
Σλοβακία, Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Λετονία,
Αυστρία και Ισπανία.

Προσαρμόστε το επιλεγμένο ερωτηματολόγιο στις
ανάγκες του οργανισμού σας, των φοιτητών σας,
του εθνικού πλαισίου κ.λπ. Συμβουλή! Το τεχνικό
εγχειρίδιο του On Track θα σας βοηθήσει να
κάνετε την προσαρμογή.

Βήμα 3

• Θέλετε να διατηρείσετε την επαφή με τους
αποφοίτους σας;

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το
εργαλείο On Track;

Ποιος δημιούργησε αυτό το εργαλείο;

Κάντε την έρευνα. Χειριστείτε όλα τα προσωπικά
δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα
σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
∆εδομένων (GDPR) - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
2016/679.

Βήμα 4

Ένα εργαλείο παρακολούθησης
αποφοίτων για παρόχους ΕΕΚ!

Αναλύστε τα δεδομένα που συλλέξατε και
βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες κοινοποιούνται
επαρκώς σε όλους τους εσωτερικούς
ενδιαφερόμενους, ώστε να χρησιμοποιηθούν
αποτελεσματικά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πριν από την υιοθέτηση και την
εφαρμογή του εργαλείου On Track, οι ενδιαφερόμενοι
πάροχοι ΕΕΚ ενθαρρύνονται να βεβαιωθούν ότι:
• Υπάρχει ολοκληρωμένη στρατηγική και σχέδιο που
διευκρινίζει σαφώς ΓΙΑΤΙ & ΠΩΣ ο οργανισμός θα
διεξάγει την έρευνα.
• Όλες οι εσωτερικές ομάδες έχουν ενημερωθεί
επαρκώς για αυτήν τη δραστηριότητα. Οι ομάδες
αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό και
διοικητικό προσωπικό, το γραφείο σπουδαστικών
υποθέσεων, το γραφείο σταδιοδρομίας κ.α.

Συμβουλή!
Ο μεθοδολογικός οδηγός του On Track για
τους παρόχους ΕΕΚ θα σας υποστηρίξει στην
ανάπτυξη μιας στρατηγικής και ενός σχεδίου
δράσης.

