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1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
1.1. Σκοπός του μαθήματος

Η στρατηγική για την εφαρμογή της μετατροπής της μη τυπικής / άτυπης μάθησης σε
τυπική, όπως παρουσιάζεται εδώ, περιλαμβάνει ειδικά μαθήματα για επίτευξη του
ανωτέρου σκοπού. Ο στόχος αυτών των μαθημάτων θα είναι να εφαρμοστεί η διαδικασία
πιστοποίησης / επικύρωσης της μη τυπικής-άτυπης κατάρτισης ή προηγούμενης
εμπειρίας, που σχετίζονται πάντα με τη βιώσιμη γεωργία, σε ένα καλά καθορισμένο
εργασιακό περίγραμμα, το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα εργασιακό ρόλο και θα
πληροί τα κριτήρια του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων -ΕΠΠ (στην περίπτωση της Ελλάδα:
Ελληνικό πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων). Το επίπεδο της γνώσης που επιτεύχθηκε
στο πλαίσιο του προαναφερθέντος πλαισίου είναι επιπέδου 4, ενώ το μαθησιακό
αποτέλεσμα θα είναι να συνοδός να αναπτύξει όλες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
ικανότητες που περιγράφονται από το ΕΠΠ.

Τα παραπάνω αναπτύσσονται αυστηρά εντός του ρυθμιστικού πλαισίου για την
πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, δηλαδή των μαθησιακών αποτελεσμάτων
της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, για την αντιμετώπιση των αναγκών και των
προτεραιοτήτων της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με τη διαπίστευση των εισροών,
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δηλαδή τους παρόχους, τους εκπαιδευτές, τα επαγγελματικά περιγράμματα και τα
πρότυπα προγράμματα σπουδών, όπως αντιμετωπίζεται εντός των ελληνικών συνθήκών
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

1.2. Διαχωρισμός της γνώσης σε ενότητες / στοιχεία / αντικείμενα μάθησης

Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την εφαρμογή της μετατροπής της μη τυπικής και
άτυπης εκπαίδευσης σε τυπική, που αναπτύχθηκε από το έργο Agroskill, εκτιμάται ως
κατάλληλο το να καθορισθούν διάφορα επίπεδα ομαδοποίησης των γνώσεων και των
μαθησιακών αντικειμένων για τα μαθήματα. Η προτεινόμενη δομή είναι να καθορίστούν
μαθησιακές ενότητες (ΜΕ), που θα περιέχει Μαθησιακά στοιχεία(ΜΣ), που αντιστοιχούν
στα μαθήματα, όπως ορίζεται στο ακαδημαϊκό επίπεδο και, στη συνέχεια, κάθε στοιχείο
θα περιλαμβάνει τη γνώση και τα μάθησιακά αντικείμενα.

Τα παραπάνω θα παράσχουν ένα πλαίσιο συμμόρφωσης με το Ελληνικό Πλαίσιο
Προσόντων και τους τρόπους πιστοποίησης που αναπτύχθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και ΕΕΚ. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη στρατηγική της
επικύρωσης περιλαμβάνει μια πρόταση για την ορθολογική διάρθρωση των μαθημάτων, η
οποία θα ενσωματώσει την προσέγγιση για τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,
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προσαρμοσμένη στο ΕΠΠ όπως επιβάλλεται από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, με τις
ενότητες / στοιχεία / μαθησιακά αντικειμένα που θα εξασφαλίσουν την ομαλή ανάπτυξη
και επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

1.3. Ορισμός μέσου απαιτούμενου χρόνου για την πλήρωση της απαιτούμενης μάθησης

Η στρατηγική που προτείνονται για την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο, καθώς και την
καθορισμένη πλαίσιο του τρόπου πιστοποίησης, που έχει ήδη αναπτυχθεί από τον
Ελληνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και ΕΕΚ, θα ενσωματώνουν ένα
ακαδημαϊκό εξάμηνο μαθημάτων που θα παρέχονται από ένα ίδρυμα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η περίοδος αυτή θα αντιστοιχούσε σε μαθήσιακό φόρτο
εργασίας των 30 ακαδημαϊκών μονάδων ECTS (ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς
ακαδημαϊκών μονάδων), το οποίο εκτός από τη συμμετοχή ενσωματώνει τον πρόσθετο
φόρτο εργασίας από τους συμμετέχοντες για να επιτύχουν τα μαθησιακά αποτελέσματα
του μαθήματος
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Εναλλακτικά προς τα παραπάνω, στην περίπτωση της επικύρωσης της προηγούμενης
μάθησης που έχει αποκτηθυεί μέσα από την επαγγελματική εμπειρία, η προτεινόμενη
στρατηγική θα ενσωματώνει τα έγγραφα που πιστοποιούν την εργασία που σχετίζονται με
το προφίλ της θέσης εργασίας προς επικύρωση.

1.4. Ορισμός εξέτασης για κάθε ενότητα/στοιχείο

Η διαδικασία της επικύρωσης της μη τυπικής / άτυπης εκπαίδευσης και της προηγούμενης
γνώσης πρέπει να ενσωματώνει μια απόδειξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων μετά τη
διαδικασία της μάθησης. Για να συμφωνεί με το εθνικό πλαίσιο προσόντων που
αναπτύχθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό εθνικό για την πιστοποίηση των προσόντων και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα παραπάνω θα πρέπει να ενσωματώνει i)
θεωρητικές εξετάσεις ii) πρακτική εξέταση.

Στο πρώτο μέρος των εξετάσεων, οι μεθόδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι
δικαιολογημένο να περιλαμβάνου τεστ πολλαπλές επιλογής σε γραπτή μορφή. Οι
πρακτικές εξετάσεις θα μπορούσαν να ενσωματώνουν την εκπλήρωση ορισμένων
καθηκόντων που σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα της άτυπης / μη τυπικής
εκπαίδευσης που πρέπει να επικυρώνονται.
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Τέτοια απόδειξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, με τη μορφή των εξετάσεων θα πρέπει
να εκτελεστεί (οργανώση και υλοποιηση) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και ΕΕΚ. Η συνεργασία των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης θα πρέπει να προβλεφθεί έτσι ώστε να παρέχουν πρακτική λύση για την
επίτευξη των εξετάσεων.

1.5. Υπολογισμός των μονάδων ECVET σύμφωνα με τα εθνικά κριτήρια

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (ECVET) έχει αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ και την ανάγκη για τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εργαλείου που περιγράφει τα προσόντα με βάση τις
ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, κατά τη διάρκεια προγράμματα κινητικότητας ΕΕΚ
και για να προωθήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή ECVET. Η ανάπτυξη
του ECVET είναι στενά συνδεδεμένη με την επίτευξη των προτεραιοτήτων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνδέεται επίσης με την εξέλιξη των
συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την έγκριση των εργασιών
με βάση τη μάθηση και την αναθεώρηση των επαγγελματικών προσόντων και των
εκπαιδευτικών προτύπων.
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Το ECVET είναι στενά συνδεδεμένο με τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα και αρχές που
ενισχύουν τη δια βίου μάθηση και την κινητικότητα στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων / Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων), ΕQAVET, ECTS, Europass και την επικύρωση της
μη τυπικής και της άτυπης μάθησης είναι τμημάτα της διαδικασίας αυτής. Επιπλέον, η
ισχυρή διασύνδεση του ECVET με την αρχή μεθοδολογίας των μαθησιακών
αποτελεσμάτων διευκολύνει την σχετική αλληλεπίδραση.

Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ενεργώντας ως Ελληνική Εθνική
Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, υλοποιεί και συντονίζει την "Εθνική
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ECVET Δράσης», υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας επιχορήγησης που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στον
Εκτελεστικό Οργανισμό Πολιτισμού (EACEA) Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων
και Πολιτισμού και του ΙΚΥ. Το πλαίσιο ECVET στην Ελλάδα θεωρείται υπό ανάπτυξη, στο
πλαίσιο του εθνικού νομικού πλαισίου και των εθνικών πολιτικών που αναπτύσσονται με
ιδιαίτερη έμφαση στο Εθνικό Πλαίσιο (Ελληνική) Προσόντων, με βάση τις βέλτιστες
πρακτικές που προέκυψαν από τα παραδείγματα των έργων, τις στρατηγικές που
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βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από τις μαρτυρίες και μελέτες
περιπτώσεων που προέβαλαν οι ειδικοί.

1.6. Προετοιμασία εγγράφου για τον συμμετέχοντα το οποίο δείχνει τα μαθησιακά
αντικείμενα / στοιχεία / ενότητες που πληρούνται και μη.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την εφαρμογή της επικύρωσης της μη τυπικής / άτυπης
μάθησης, προτείνεται να προβλεφθεί ένα έγγραφο πιστοποιητικό το οποίο θα
παρουσιάσει την πρόοδο των μαθησιακών αποτελεσμάτων, από την άποψη των
αντικειμένων / στοιχείων / μονάδων που πραγματοποιείται από τον αιτούντα. Η δομή του
έγγραφου αυτό προτείνεται να είναι κατά τρόπο ο οποίος θα πιστοποιεί τη σταδιακή
απόκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και όχι μόνο ακολουθώντας μια προσέγγιση
επιτυχίας/αποτυχίας, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία σταδιακής ολοκλήρωσης των
μαθησιακών αποτελεσμάτων.
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2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.
2.1 Έρευνα για την κατάλληλη αρχή επικύρωσης
Στην Ελλάδα, το σύστημα πιστοποίησης και επικύρωσης της τυπικής και μη τυπικής
μάθησης εποπτεύεται και διευθύνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. Το υπουργείο αυτό είναι το σώμα που ανέλαβε τη δημιουργία του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Δια Βίου
Μάθησης, επιδιώκοντας την ποιοτική αναβάθμιση της Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα,
τον εξορθολογισμό του συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων και η
εδραίωση μιας ευρύτερης «κουλτούρα της μάθησης», η οποία εστιάζεται στον πολίτη και
τις ανάγκες του.

Οι κύριοι δημόσιοι οργανισμοί είναι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Υπουργείο
Παιδείας, Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΟΠΠΕΠ).

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ), το
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και την σχετική αναγνώριση των ικανοτήτων των
επαγγελματικών προσόντων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο του είναι να αναπτύξει και να
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εφαρμόσει το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης & Σύστημα Πιστοποίησης για τη μη τυπική
εκπαίδευση,

συμπεριλαμβανομένης

της

αρχικής

και συνεχούς

κατάρτισης

και

επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων, και την παροχή επιστημονικής υποστήριξης στις
υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Συμβουλευτική στην Ελλάδα.

Για τη μετατροπή της μη τυπικής / άτυπης στην τυπική μάθηση και την επικύρωση της
προηγούμενης μάθησης είναι η κύρια οργάνωση για να επικοινωνήσει και να ελέγξει για
τις απαιτήσεις.
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2.2. Βήματα επικύρωσης/πιστοποίησης
2.2.1. Συμβουλευτική (χρήση συμβούλων)

Η Επικύρωση και πιστοποίηση της μη τυπικής / άτυπης / προηγούμενης μάθησης
πραγματοποιείται από τον ΕΟΠΠΕΠκαι ενσωματώνει την ενεργό συμβολή των κοινωνικών
εταίρων, όπως ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και η γνώμη των
επαγγελματικών ενώσεων ή επιστημονικές ενώσεις, οι οποίες είναι οι οντότητες που
εφαρμόζουν τις διαδικασίες για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων για την
απονομή των πτυχίων των Εξειδίκευσης για τους αποφοίτους της "Τάξης Μαθητείας».

Η τεκμηρίωση που πρέπει να συλλέγεται περιλαμβάνει τη σύνταξη και την έγκριση των
κανονισμών πιστοποίησης της ειδικότητας, η οποία ενσωματώνει μια σύντομη περιγραφή
της επαγγελματικής δραστηριότητας, των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάλυσης, και
τη βάση δεδομένων των στοιχείων εξέτασης για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Στη συνέχεια,
η έγκριση και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης που πιστοποιεί το
κανονιστικό πλαισίο για την εκπαίδευση που απαιτείται προκειμένου να ρυθμίσει
λεπτομερώς τους όρους και τη διαδικασία για την πιστοποίηση της κατάρτισης των
αποφοίτων της μη τυπικής εκπαίδευσης και των επαγγελματιών χωρίς αναγνωρισμένο
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επαγγελματικό τίτλο, κατατάσσοντάς τους σε ένα από τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων.

2.2.2. Εκτίμηση (βοήθεια επιτροπής)

Το επόμενο βήμα για την επικύρωση / πιστοποίηση της μη τυπικής / άτυπης /
προηγούμενη

μάθηση

ενσωματώνει

την

αντιστοίχιση

της

πιστοποίησης

των

μεταπτυχιακών φορέων κατάρτισης και επαγγελματικής μη τυπική εκπαίδευση των
επαγγελματιών.

2.2.3. Επικύρωση / πιστοποίηση

Το τελικό στάδιο της επικύρωσης / πιστοποίησης της μη τυπικής / άτυπης / προηγούμενη
μάθησης περιλαμβάνει τη χορήγηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιστοποιητικό
εκπαίδευσης, αλλιώς Ειδίκευσης. Αυτό θεωρείται το πιο σημαντικό μέρος για την ανάθεση
βαθμού εξειδίκευσης των αποφοίτων της κατηγορίας Μαθητείας.
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3. VALIDATION OF INFORMAL PREVIOUS LEARNING KNOWLEDGE
Οι πάροχοι της βασικής επαγγελματικής κατάρτισης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
ονομάζοναι φορείς παροχής "’ατυπης εκπαίδευσης". Αυτός ο τομέας της παροχής δεν έχει
σχέση με την αντίστοιχη

Ευρωπαϊκή έννοια όπως είναι κατανοητό στο πλαίσιο της

επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Ως εκ τούτου, στο επόμενο κεφάλαιο, η
περιγραφή των διαφόρων σταδίων της επικύρωση της άτυπης εκπαίδευσης και
προηγούμενη γνώσης συμπίπτει με την κατηγορία της μη-τυπικής εκπαίδευσης και
γνώσης.
3.1 Έρευνα για την κατάλληλη αρχή επικύρωσης
Στην Ελλάδα, το σύστημα πιστοποίησης και επικύρωσης της τυπικής και μη τυπικής
μάθησης εποπτεύεται και διευθύνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. Το υπουργείο αυτό είναι το σώμα που ανέλαβε τη δημιουργία του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Δια Βίου
Μάθησης, επιδιώκοντας την ποιοτική αναβάθμιση της Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα,
τον εξορθολογισμό του συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων και η
εδραίωση μιας ευρύτερης «κουλτούρα της μάθησης», η οποία εστιάζεται στον πολίτη και
τις

ανάγκες

του.

Οι κύριοι δημόσιοι οργανισμοί είναι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Υπουργείο
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Παιδείας, Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΟΠΠΕΠ).

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ), το
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και την σχετική αναγνώριση των ικανοτήτων των
επαγγελματικών προσόντων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο του είναι να αναπτύξει και να
εφαρμόσει το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης & Σύστημα Πιστοποίησης για τη μη τυπική
εκπαίδευση,

συμπεριλαμβανομένης

της

αρχικής

και συνεχούς

κατάρτισης

και

επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων, και την παροχή επιστημονικής υποστήριξης στις
υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Συμβουλευτική στην Ελλάδα.

Για τη μετατροπή της μη τυπικής / άτυπης στην τυπική μάθηση και την επικύρωση της
προηγούμενης μάθησης είναι η κύρια οργάνωση για να επικοινωνήσει και να ελέγξει για
τις απαιτήσεις.
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3.1. Βήματα επικύρωσης/πιστοποίησης
3.1.1. Συμβουλευτική (χρήση συμβούλων)

Η Επικύρωση και πιστοποίηση της μη τυπικής / άτυπης / προηγούμενης μάθησης
πραγματοποιείται από τον ΕΟΠΠΕΠκαι ενσωματώνει την ενεργό συμβολή των κοινωνικών
εταίρων, όπως ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και η γνώμη των
επαγγελματικών ενώσεων ή επιστημονικές ενώσεις, οι οποίες είναι οι οντότητες που
εφαρμόζουν τις διαδικασίες για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων για την
απονομή των πτυχίων των Εξειδίκευσης για τους αποφοίτους της "Τάξης Μαθητείας».

Η τεκμηρίωση που πρέπει να συλλέγεται περιλαμβάνει τη σύνταξη και την έγκριση των
κανονισμών πιστοποίησης της ειδικότητας, η οποία ενσωματώνει μια σύντομη περιγραφή
της επαγγελματικής δραστηριότητας, των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάλυσης, και
τη βάση δεδομένων των στοιχείων εξέτασης για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Στη συνέχεια,
η έγκριση και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης που πιστοποιεί το
κανονιστικό πλαισίο για την εκπαίδευση που απαιτείται προκειμένου να ρυθμίσει
λεπτομερώς τους όρους και τη διαδικασία για την πιστοποίηση της κατάρτισης των
αποφοίτων της μη τυπικής εκπαίδευσης και των επαγγελματιών χωρίς αναγνωρισμένο
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επαγγελματικό τίτλο, κατατάσσοντάς τους σε ένα από τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων.

3.1.2. Εκτίμηση (βοήθεια επιτροπής)

Το επόμενο βήμα για την επικύρωση / πιστοποίηση της μη τυπικής / άτυπης /
προηγούμενη

μάθηση

ενσωματώνει

την

αντιστοίχιση

της

πιστοποίησης

των

μεταπτυχιακών φορέων κατάρτισης και επαγγελματικής μη τυπική εκπαίδευση των
επαγγελματιών.

3.1.3. Επικύρωση / πιστοποίηση

Το τελικό στάδιο της επικύρωσης / πιστοποίησης της μη τυπικής / άτυπης / προηγούμενη
μάθησης περιλαμβάνει τη χορήγηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιστοποιητικό
εκπαίδευσης, αλλιώς Ειδίκευσης. Αυτό θεωρείται το πιο σημαντικό μέρος για την ανάθεση
βαθμού εξειδίκευσης των αποφοίτων της κατηγορίας Μαθητείας.
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