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1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΗ-ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
1.1. Στόχος του μαθήματος.
Ορίστε το στόχο του μαθήματος (ενσωματωμένα σε κατάλληλους ρόλους εργασίας) (Επίπεδο
επίτευξης μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων-NQF).
Εξασφαλίσατε ότι έχετε αναλύσει τον στόχο του αρχικού μαθήματος και το μαθησιακό αποτέλεσμα
που πρέπει να επιτευχθεί. Αναλύστε το επίπεδο γνώσης για το οποίο το μάθημα έχει σχεδιαστεί. Η
ιδέα πίσω από το μάθημα θα πρέπει να είναι, ότι οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ευκολότερα την
κατάλληλη δουλειά στα κράτη μέλη της ΕΕ μετά τη επιτυχία στις εξετάσεις, η οποία βασίζεται στην
αποδεδειγμένη γνώση που έχει επιτευχθεί από αυτές.
1.2. Διαχωρισμός των διαφορετικών μερών γνώσης σε ενότητες/στοιχεία/μαθησιακά
αντικείμενα.
• Για τον καθορισμό της κάθε γνώσης - και μαθησιακού αντικειμένου
• Για την ομαδοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων μαζί με διάφορα στοιχεία
• Για την ομαδοποίηση των διαφόρων στοιχείων μαζί με τις μονάδες
Κατά την ανάλυση της αρχικής πληροφορίας στο πλαίσιο του μαθήματος είναι (σύμφωνα με το
NQF) χρήσιμο να χωρίσει το μάθημα σε μικρότερα τμήματα πληροφοριών που μπορούν να
ομαδοποιηθούν. Με αυτόν τον τρόπο οι θεματικές θα ομαδοποιηθούν από Μαθησιακά αντικείμενα
σε στοιχεία, και τα στοιχεία μπορούν να ομαδοποιούνται σε μονάδες. Τα στοιχεία μπορούν να
θεωρηθούν ως ισοδύναμα των μαθημάτων στα πανεπιστήμια, ενώ οι μονάδες μπορούν να
θεωρηθούν ως μονάδες. Αυτό κάνει την διαπίστευση / επικύρωση των μαθημάτων ευκολότερη.
Κάθε ένα από αυτά τα μέρη του μαθήματος θα πρέπει να οριστεί στο επίπεδο των μαθησιακών
στόχων, καθώς και ο στόχος αυτός μπορεί να ελεγχθεί, με τη μορφή με την οποία μπορεί να
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

1.3. Ορισμός μέσου απαιτούμενου χρόνου για την απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης που
να πληροι τις απαιτήσεις
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• Καθορίστε τον χρόνο εκμάθησης και τον χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση των
εργασιών
• Υπολογίστε το συνολικό χρόνο της μάθησης / άσκηση των ενοτήτων
• Υπολογίστε το χρόνο που απαιτείται για το όλο μάθημα
Συνήθως στα Πανεπιστήμια ο φόρτος εργασίας των μαθημάτων δίνεται σε μονάδες ECTS
(ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων). Κάθε ECTS αντιπροσωπεύει συνήθως 25
ώρες φόρτου εργασίας. Έτσι, το μάθημα μπορεί να υπολογίζεται (σε πανεπιστημιακό επίπεδο) για
τα συνολικά του ECTS. Κανονικά ένα τυπικό μάθημα με 14 ώρες προσέλευσης και 2 ECTS (= 50 ώρες
φόρτου εργασίας) σημαίνει ότι, εκτός από τη συμμετοχή εμπεριέχει και 36 ώρες επιπλέον του
φόρτου εργασίας που αναμένεται (κατά μέσο όρο) από τους συμμετέχοντες ώστε να επιτύχουν τα
μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Η μετατροπή σε αντίστοιχες μονάδεςECVET δεν είναι
τόσο απλό, δεδομένου ότι η γνώση που απαιτείται για έναν συμμετέχοντα για να παρακολουθήσει
το μάθημα, μπορεί / πρέπει να πιστώνεται. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό ότι ένα μάθημα με
διάρκεια 2-3 μήνες θα έχει την ίδια ποσότητα των βαθμών ECVET ως ένα μάθημα το οποίο, χωρίς
προηγούμενη γνώση, διαρκεί ένα έτος.

1.4. Ορισμός εξέτασης/καθήκοντος για κάθε εντότητα/στοιχείο.
• προφορική εξέταση
• γραπτή εξέταση
• πρακτική εξέταση
• εποπτεία στη δουλειά
Στο αρχικό μάθημα από το ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), ποιο είναι το
περιεχόμενο επικύρωσης της γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του; Υπάρχει μια
προφορική / γραπτή εξέταση στο τέλος, υπάρχει μια πρακτική εξέταση ή το ίδρυμα ΕΕΚ ζητά για μια
πρακτική άσκηση που να αποδεικνύει την εφαρμοσμένη γνώση των συμμετεχόντων στο χώρο
εργασίας;
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1.5. Υπολογισμός των μονάδων ECVET σύμφωνα με τα εθνικά κριτήρια.
Δεδομένου ότι μόνο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το επίσημο
σύστημα ECTS, το σύστημα ECVET εισήχθη στην Ευρώπη για να καταστήσει τηνπροηγούμενης
μάθηση "συγκρίσιμη" στην Ευρώπη. Οι βαθμοί ECVET χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις
αποκτηθείσες γνώσεις. Το σύστημα ECVET στοχεύει στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων (EQF)και εφαρμόζει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό πόσοι
βαθμοί ECVET πρέπει να υπολογίζονται για μια συγκεκριμένη γνώση.
Η κατανομή μονάδων ECVET σε έναν τίτλο προσόντων βασίζεται στη χρήση μια σύμβασης σύμφωνα
με την οποία 60 μονάδες κατανέμονται στα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να
επιτευχθούν σε ένα έτος επίσημης, πλήρους φοίτησης ΕΕΚ. Για ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό
προσόν, το τυπικό μαθησιακό πλαίσιο λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς και με βάση 60 πόντους
ανά έτος επίσημης ΕΕΚ πλήρους φοίτησης, ο συνολικός αριθμός των βαθμών αντιστοιχεί σε αυτό το
προσόν. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι περιγραφές των προσόντων είναι ανεξάρτητες από το
πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την προετοιμασία αυτών των προσόντων. Επιπλέον,
είναι επίσης πιθανό ότι το ίδιο προσόν μπορεί να προετοιμαστεί μέσω διαφόρων προγραμμάτων.
Ως εκ τούτου, το ECVET δίνει μονάδες στα προσόντα και όχι στα προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Ωστόσο, για να αποφασιστεί ο αριθμός των μονάδων ECVET σε ένα επαγγελματικό
προσόν, ένα επίσημο προγράμμα μάθησης επιλέγεται ως σημείο αναφοράς. Εναπόκειται στις
αρμόδιες υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με το σχεδιασμό προσόντων για να αποφασίσει ποια
ειδικό πρόγραμμα θα επιλεξεί ως σημείο αναφοράς (π.χ. το αρχικό ΕΕΚ ή το πιο κοινό πρόγραμμα).
Η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος αναφοράς μαζί με τη σύμβαση του ECVET σχετικά με τις
μονάδες ECVET θα δώσει τον αριθμό των μονάδων ECVET που αντιστοιχούν σε προσόντα.

1.6. Προετοιμασία εγγράγου για τον συμμετάσχοντα, επιδυκνειωντας την εκπλήρωση ή μη των
μαθησιακών αντικειμένων/στοιχείων/ενοτήτων.

Προετοιμάστε ένα λεπτομερές πιστοποιητικό που να περιγράφει όλες τις δεξιότητες και ικανότητες
που ο συμμετέχων έχει αποκτήσει από το μάθημα.
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2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ-ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
2.1. Αναζήτηση κατάλληλης αρχής προς επαφή και έλεγχος προαπαιτούμενων
Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε μια αρχή (οργανισμο), όπου θα λαμβάνουν
πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις και όπου η μπορεί να ελέγξει τα έγγραφά τους.
Η σωστή αρχή θα μπορούσε να είναι:
• Κυβέρνηση,
• Πανεπιστήμιο,
• Εμπειρογνώμονες και
• Οργανισμός Διαπίστευσης.
Στην περίπτωση της Ελλάδος, ο οργανισμός αυτός είναι ο ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

2.2. Βήματα διαπίστευσης/πιστοποίησης
2.2.1. Συμβουλευτική (Βοήθεια συμβούλων για την συλλογή απαραίτητων εγγράφων)
Συλλέξτε τεκμηρίωση
- Περιγραφή μαθησιακών αντικειμένων που επετεύχθησαν (πότε, πώς, από ποιον ...)
- Αποδεικτικά στοιχεία της εφαρμοσμένης εργασίας
- Έγγραφα (ώρες διδασκαλίας, την πιστοποίηση, την εμπειρία ...)
- Πρότυπα ανάθεση
- Πρότυπα εξετάσεων
• Συζητήστε για τα πιθανά μαθησιακά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν
• Προετοιμάστε την τεκμηρίωση για πιθανή αξιολόγηση

2.2.2. Αξιολόγηση (με την βοήθεια επιτροπής)
Επίδειξη τεκμηρίωσης
Απόφαση σχετικά με την κατάλληλη μέθοδο αξιολόγησης (συνεντεύξεις, εξετάσεις,
αποδείξεις)
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Κατάλληλες λειτουργίες

2.2.3. Διαπίστευση/Πιστοποίηση
Μερική διαπίστευση (πρόσθετα αναγκαία αντικείμενα που καθορίζονται -> μέλλοντικά
αντικείμενα κατάρτισης)
Ολική διαπίστευση -> πιστοποιητικό ή έγγραφο διαπίστευσης από την Αρχή
Διαπίστευσης

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΥΠΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
3.1. Αναζήτηση κατάλληλης αρχής προς επαφή και έλεγχος προαπαιτούμενων
Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε μια αρχή (οργανισμο), όπου θα λαμβάνουν
πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις και όπου η μπορεί να ελέγξει τα έγγραφά τους.
Η σωστή αρχή θα μπορούσε να είναι:
• Κυβέρνηση,
• Πανεπιστήμιο,
• Εμπειρογνώμονες και
• Οργανισμός Διαπίστευσης.
Στην περίπτωση της Ελλάδος, ο οργανισμός αυτός είναι ο ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

3.2. Βήματα διαπίστευσης/πιστοποίησης
3.2.1. Συμβουλευτική (Βοήθεια συμβούλων για την συλλογή απαραίτητων εγγράφων)
Συλλέξτε τεκμηρίωση
- Περιγραφή μαθησιακών αντικειμένων που επετεύχθησαν (πότε, πώς, από ποιον ...)
- Αποδεικτικά στοιχεία της εφαρμοσμένης εργασίας
- Έγγραφα (ώρες διδασκαλίας, την πιστοποίηση, την εμπειρία ...)
- Πρότυπα ανάθεση
- Πρότυπα εξετάσεων
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• Συζητήστε για τα πιθανά μαθησιακά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν
• Προετοιμάστε την τεκμηρίωση για πιθανή αξιολόγηση
3.2.2. Αξιολόγηση (Βοήθεια επιτροπής)
Επίδειξη τεκμηρίωσης
Απόφαση σχετικά με την κατάλληλη μέθοδο αξιολόγησης (συνεντεύξεις, εξετάσεις,
αποδείξεις)
Κατάλληλες λειτουργίες

3.2.3. Διαπίστευση/Πιστοποίηση
Μερική διαπίστευση (πρόσθετα αναγκαία αντικείμενα που καθορίζονται -> μέλλοντικά
αντικείμενα κατάρτισης)
Ολική διαπίστευση -> πιστοποιητικό ή έγγραφο διαπίστευσης από την Αρχή
Διαπίστευσης

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όλοι οι εταίροι του έργου Agroskill οργάνωσαν Πιλοτικά Μαθήματα σε διάφορες χώρες ώστε να
λάβουν μια γενική εικόνα σχετικά με την τρέχουσα γνώση για την αναγνώριση, επικύρωση και
πιστοποίηση προηγούμενης μάθησης. Τα αποτελέσματα των έδειξαν ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για
μια διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης της προηγούμενης (μη τυπικής / άτυπης) γνώσης. Τα
ερωτηματολόγια από τα πιλοτικά μαθήματα έδειξαν επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να
ξεκαθαρίζεται ποιος οργανισμός είναι υπεύθυνος για την εν λόγω επικύρωση / αξιολόγηση σε κάθε
χώρα και αποφασίζει σχετικά με την καλύτερη μέθοδο για το πώς να ελέγξει και το πιστοποιητικό
των γνώσεων. Για παράδειγμα, προτείνεται ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να έχουν
υποκαταστήματα σε κάθε συμμετέχουσα χώρα τα οποία θα βοηθήσουν να επιταχυνθει η
επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και με πανεπιστήμια / επιχειρήσεις.
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