Ανάλυση ανά χώρα της τρέχουσας κατάστασης της µη τυπικής,
άτυπης και τυπικής µάθησης στον τοµέα της γεωργίας - Ελλάδα
1. Εισαγωγή: Επισκόπηση της δοµής του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήµατος και των επίπεδων εκπαίδευσης
Γενικό πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο κρατική υπόθεση και χρηµατοδοτείται µέσω του τακτικού
προϋπολογισµού και του Προγράµµατος για τις κρατικές επενδύσεις. Όσον αφορά τη δοµή του Ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος, είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι το σύστηµα που περιγράφεται σε αυτή την ενότητα
έχει υποστεί σηµαντικές µεταρρυθµίσεις µέσω προσφάτων αλλαγών της νοµοθεσίας (2013). Οι αλλαγές που
λαµβάνουν χώρα αφορούν κυρίως στο χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), ο οποίος
θεωρείται πως βρίσκεται σε µεταβατική στάδιο, προκειµένου να ανοίξει πραγµατοποιηθεί άνοιγµα προς την
οικονοµία και την αγορά εργασίας και να πραγµατοποιηθούν ρυθµίσεις από την προοπτική της διά βίου µάθησης.
Αυτές οι αλλαγές έχουν ενσωµατωθεί στο εθνικό (Ελληνικό) Πλαίσιο Προσόντων (HQF) και συσχετίζονται µε το
αντίστοιχο ευρωπαϊκό (EQF), συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων του νόµου 4186/2013.
Η ακόλουθη περιγραφή δεν παρέχει µια ολοκληρωµένη επισκόπηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά
επικεντρώνεται σε τοµείς της ΕΕΚ, όπου υφίστανται προγράµµατα πιστοποίησης προσόντων. Περιγράφονται κυρίως
τα κοµµάτια του εκπαιδευτικού συστήµατος που σχετίζονται µε τη γεωργική επαγγελµατική εκπαίδευση επιπέδου
EQF 3 και 4, ενώ τα υπόλοιπα τµήµατα αναφέρονται εν συντοµία.

α. Περιγραφή της τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Η Τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελείται από τα εξής επίπεδα, τύπους σχολείων και των ιδρυµάτων:
1. Προ-σχολική εκπαίδευση: υποχρεωτική
2. Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: ∆ηµοτικά Σχολεία: διάρκεια 6 ετών.
3. ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση:
α. Υποχρεωτική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση που προσφέρεται στα σχολεία κατώτερης δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης διάρκειας τριών (3) ετών.
β. Μη υποχρεωτική δευτεροβάθµια εκπαίδευση διαµορφώνεται σε:
i) Γενική Εκπαίδευση 3 ετών φοίτησης προσφέρονται σε σχολεία ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
(Λύκεια) και
ii) Επαγγελµατική εκπαίδευση που προσφέρεται από τα Επαγγελµατικά σχολεία. Αυτά περιλαµβάνουν:
α. Επαγγελµατικό Λυκείο (ΕΠΑ.Λ.)
β. Επαγγελµατική Σχολή (ΕΠΑΣ)
Οι δύο οµάδες των επαγγελµατικών σχολείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, προσφέρουν επαγγελµατικά προγράµµατα
προσόντων επίπεδου EQF 4. Η πιστοποίηση η οποία προσφέρεται µε την ολοκλήρωση των προγραµµάτων ΕΠΑΛ
είναι το «Πτυχίο Επαγγελµατικού Λυκείου» και το «Πιστοποιητικό Επαγγελµατικού Λυκείου». Τα προσόντα που
πιστοποιούνται από τα ΕΠΑΣ περιλαµβάνουν το «Πιστοποιητικό Επαγγελµατική Σχολής». Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ
είναι επιλέξιµοι να δώσουν εθνικές εξετάσεις για την πρόσβαση στο τεχνολογική κατεύθυνση των προγραµµάτων της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ επιτρέπουν την πρόσβαση στη µετα-δευτεροβάθµια
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ –Επίπεδο EQF 5)
Η διαφορά µεταξύ των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ έγκειται στο ότι το δεύτερο παρέχει επαγγελµατική κατάρτιση σε µια
ποικιλία από ειδικότητες που δεν προσφέρονται από τα ΕΠΑΛ καθώς και ότι από τους µαθητές που τις ακολουθούν
δεν απαιτείται ισχυρές θεωρητικές γνώσεις, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική και απορροφούνται στην
αγορά εργασίας, ως ειδικευµένοι τεχνικοί. Με το νόµο (4186/13) οι ΕΠΑΣ θεωρούνται πλέον µη τυπικής
εκπαίδευσης και θα αντικατασταθούν σταδιακά από τις σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης (ΣΕΚ) του

επιπέδου EQF 3 (βλέπε παρακάτω). Σύµφωνα µε το νέο νόµο, οι ειδικότητες που προσφέρονται από τα
επαγγελµατικά σχολεία πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στις εθνικές και περιφερειακές οικονοµικές ανάγκες,
σύµφωνα µε τις συστάσεις των υπουργείων, των περιφερειακών αρχών και των κοινωνικών εταίρων. Αξίζει να
σηµειωθεί, όπως εκτιµάται από το CEDEFOP, πως οι ειδικότητες προσανατολισµένες προς τη βιοµηχανία
µεταποίησης, των κατασκευών και της γεωργίας είτε απουσιάζουν είτε είναι ανεπαρκείς.
4. Η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποτελείται από δύο τοµείς: τον Πανεπιστηµιακό Τοµέα (ΑΕΙ) και του Τεχνολογικό
Τοµέα µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ).
5. Η Ανώτερη µη-πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση : Στην Ανώτερη βαθµίδα Εκπαίδευσης υπάγονται διάφορες σχολές
που παρέχουν επαγγελµατική ειδίκευση σε συγκεκριµένους τοµείς που αφορούν στη θρησκεία, στην τέχνη, στον
τουρισµό, στο ναυτικό, στο στρατό και στη δηµόσια τάξη. Πιο συγκεκριµένα στη βαθµίδα αυτή περιλαµβάνονται οι
Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και ∆ραµατικής
Τέχνης, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι Ανώτερες Σχολές Υπαξιωµατικών του Υπουργείου Εθνικής
Αµύνης και οι Σχολές των Σωµάτων Ασφαλείας.

β. Περιγραφή της µη τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Βασική και
συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση - Γενική εκπαίδευση ενηλίκων
Στην Ελλάδα, η ∆ια Βίου Μάθηση (∆ΒΜ) αποτελείται από:
i) Βασική Επαγγελµατική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΒΕΕΚ)
ii) Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΣΕΕΚ) & Γενική Εκπαίδευση
Ενηλίκων.
Το σύστηµα της ΒΕΕΚ και ΣΕΕΚ διαφέρει από το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα στο γεγονός ότι προσφέρει
επίσηµη εκπαίδευση η οποία δεν οδηγεί στην πιστοποίηση ενός συγκεκριµένου εππέδου, δεδοµένου ότι δέχεται
µαθητές από διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης, ανάλογα µε τις επιµέρους ειδικότητες τους.
Οι παροχοί της βασικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ταυτοποιούνται ως παροχοί
«µη-τυπικής εκπαίδευσης". Ο τοµέας αυτός παροχής δεν έχει σχέση µε την ευρωπαϊκή έννοια της «µη τυπικής», όπως
είναι κατανοητό στο πλαίσιο της επικύρωσης της µη τυπικής και άτυπης µάθησης.

I. Το σύστηµα της Βασικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης - ΒΕΕΚ
Οι παροχοί ΒΕΕΚ στην Ελλάδα είναι 1) Οι Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και 2) τα Ινστιτούτα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ):
1. Οι Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), παρέχουν βασική επαγγελµατική κατάρτιση σε αποφοίτους της
επίσηµης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι ΣΕΚ είναι νεοσυσταθείσες και αναµένεται να αντικαταστήσουν σταδιακά
την προηγούµενη µορφή τους, τις ΕΠΑΣ. Οι ΣΕΚ µπορεί να είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές και παρέχουν βασική
επαγγελµατική κατάρτιση σε όσους έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Η διάρκεια των σπουδών στις
ΣΕΚ είναι 3 χρόνια. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης, στους απόφοιτους ένα
Πιστοποιητικό ΣΕΚ. Οι µαθητές που ολοκληρώνουν ένα ακόµη χρόνο µαθητείας λαµβάνουν ένα δίπλωµα επίπεδου
EQF 3. Οι απόφοιτοι της ΣΕΚ δεν έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες
διαβάστε το παρακάτω κεφάλαιο 1.2
2. Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), παρέχουν βασική επαγγελµατική εκπαίδευση σε αποφοίτους
της επίσηµης, µη-υποχρεωτικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ΓΕΛ (γενική παιδεία) και ΕΠΑΛ (επαγγελµατική
εκπαίδευση), καθώς και των ΣΕΚ. Η διάρκεια σπουδών στα ΙΕΚ είναι 2 ½ χρόνια. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των
εξετάσεων πιστοποίησης, οι απόφοιτοι των ΙΕΚ αποκτούν ένα ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, δεν έχουν
ωστόσο πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Μια λίστα των δηµόσιων ΙΕΚ και των ειδικοτήτων τους µπορείτε να
βρείτε εδώ. Η πιστοποίηση προσόντων στα ΙΕΚ είναι επιπέδου EQF 5, ως εκ τούτου, δεν περιγράφονται περαιτέρω
στην παρούσα έκθεση.

II. Η συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων - ΣΕΕΚ

Η ΣΕΕΚ στην Ελλάδα οργανώνεται και παρέχεται κυρίως από τους φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, τα
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Τα ΚΕΚ είναι πιστοποιηµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, (ΕΟΠΠΕΠ), όπως περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους.
Τα προγράµµατα ΣΕΕΚ, παρέχονται επίσης από δήµους, οι οποίοι προσφέρουν προγράµµατα που συνδέονται µε το
περιβάλλον εργασίας και όχι µόνο. Οι περισσότεροι δήµοι έχουν ιδρύσει Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ), τα
οποία παρέχουν µια ποικιλία γενικών προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης
ενηλίκων. Τα περισσότερα πανεπιστήµια προσφέρουν επίσης τέτοια προγράµµατα, που καλύπτουν ένα ευρύ
φάσµα θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των θέµατα πληροφορικής, τουριστικών σπουδών, λογιστικά, οικονοµικά και
διοίκηση, ενέργεια και το περιβάλλον, ασφάλεια των τροφίµων και της διαχείρισης της παραγωγής. Τέλος, ο
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός (ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ) ειδικεύεται σε προγράµµατα σχετικά µε τον τοµέα της
γεωργίας (βλέπε 1.1).
Πίνακας 1. Περιγραφή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος σε σχέση µε Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (πηγή:
ΕΟΠΠΕΠ)

1.1 Τυπική γεωργική εκπαίδευση στην Ελλάδα
Η Τυπική γεωργική εκπαίδευση συναντάται στις:
i) Μη-υποχρεωτική δευτεροβάθµια εκπαίδευση (επαγγελµατική εκπαίδευση)
ii) Τριτοβάθµια εκπαίδευση

I. Γεωργικά Επαγγελµατικά σχολεία στην Ελλάδα
Τα σχολεία αυτά αποτελούν τους κύριους φορείς παροχής γεωργικές εκπαίδευσης και λειτουργούν υπό τον ΕΛΓΟ∆ΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος είναι το αποτέλεσµα συγχώνευσης τεσσάρων διαφορετικών φορέων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ο κύριος στόχος του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ είναι η υποστήριξη του αγροτικού πληθυσµού για
τον εκσυγχρονισµό του γεωργικού τοµέα και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας ενώ ασχολείται κυρίως µε τρεις
τοµείς:
α. Εφαρµοσµένη έρευνα,
β. Γεωργική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και
γ. ∆ιασφάλιση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων.
Ο ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ περιλαµβάνει 6 Γεωργικές Επαγγελµατικές σχολές (ΕΠΑ.Σ.), καθώς και 60 Κέντρα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 3 Πρακτικά Γεωργικά Σχολεία (δείτε εδώ) τα οποία παρέχουν εκπαίδευση
ενηλίκων.
Οι Αγροτικές επαγγελµατικές σχολές (ΕΠΑ.Σ.) είναι οι εξής:
1. ΕΠΑΣ του Κρήτη- "Θερµοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών "
2. ΕΠΑΣ Λάρισας - "Αγροτικά µηχανήµατα" και "Ζωοτεχνία" (Κτηνοτροφία)
3. ΕΠΑΣ της Καλαµπάκας - "Τεχνιτών Ξυλογλυπτικής-∆ιακοσµητικής Επίπλου"
4. ΕΠΑΣ Ιωαννίνων - "Γαλακτοκοµίας - Τυροκοµίας"
5. ΕΠΑΣ Νεµέας - "Αµπελουργίας - Οινοτεχνίας "
6. ΕΠΑΣ της Συγγρού-Αθήνα - "Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου"
Οι Γεωργικές Επαγγελµατικές σχολές αναµένεται να µετατραπούν σε ΣΕΚ, πιθανότατα εντός του 2015, ως εκ
τούτου, θα πρέπει να θεωρηθούν ως µη-τυπικής εκπαίδευσης.
Εκτός από τον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, υπάρχει ακόµα ένας φορέας που προσφέρει επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση στους αγρότες, η Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Η σχολή είναι ένα ανεξάρτητο, µη
κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυµα που ιδρύθηκε το 1904 για να εξυπηρετήσει τον αγροτικό πληθυσµό στην Ελλάδα
και τα Βαλκάνια. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, περιλαµβάνει τόσο τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και η διά βίου µάθηση για τους ενήλικες αγρότες. Η δευτεροβάθµια
εκπαίδευση της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής αποτελείται από την Επαγγελµατική Σχολή µε κατευθύνσεις
σχετικά µε την Γεωργία, την Τεχνολογία Τροφίµων και το περιβάλλον.

II. Τριτοβάθµια εκπαίδευση (επίπεδο EQF 7 και 8)
Εν συντοµία, τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που παρέχουν γεωργική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι τα
ακόλουθα:
- Γεωργικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (περισσότερες πληροφορίες εδώ)
- Σχολη Γεωργίας, ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (περισσότερες
πληροφορίες εδώ)
- Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών και ∆ασολογίας, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (περισσότερες πληροφορίες
εδώ)
- Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (περισσότερες πληροφορίες εδώ)
- Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης (περισσότερες πληροφορίες εδώ)
- Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου (περισσότερες πληροφορίες εδώ)
- Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καλαµάτας (περισσότερες πληροφορίες εδώ)
- Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας (περισσότερες πληροφορίες εδώ)
- Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λάρισας (περισσότερες πληροφορίες εδώ)
- Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Μεσολογγίου (περισσότερες πληροφορίες εδώ)

- Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης (περισσότερες πληροφορίες εδώ)
- Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ∆υτικής Μακεδονίας (περισσότερες πληροφορίες εδώ)

1.2 Μη-τυπική και άτυπη γεωργική µάθηση στην Ελλάδα
Η µη-τυπική και άτυπη γεωργική µάθηση των περιλαµβάνει:
i) Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (βασική επαγγελµατική κατάρτιση) και
ii) Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) (συνεχής επαγγελµατική κατάρτιση).

I. Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)
Υπάρχουν 84 διαφορετικές σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι ειδικότητες των ΣΕΚ καλύπτουν 5
οµάδες προσανατολισµού: 1) Γεωργία, Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής, 2) Τεχνολογικές εφαρµογές 3)
Τουριστικών Επαγγελµάτων και φιλοξενίας 4) Εφαρµοσµένων Τεχνών & Καλλιτεχνικών Επιστηµών και 5) Υπο-τοµείς
και επαγγέλµατα, όλες εκ των οποίων συµπεριλαµβάνουν 56 τεχνικές ειδικότητες.
Ο προσανατολισµός Γεωργίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής περιλαµβάνει τις ειδικότητες:
1. τεχνικός ζωικής Παραγωγής.
2. τεχνικός φυτικής Παραγωγής.
3. τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.
4. τεχνικός πτηνοτροφίας.
5. τεχνικός αµπελουργίας - Οινοποιίας.
6. τεχνικός άρδευσης.
7. τεχνικός θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και ∆οµών.
8. τεχνικός ανθοκοµίας.
9. τεχνικός µελισσοκοµία.
10. τεχνικός γαλακτοκοµικών προϊόντων.
11. τεχνικός-µηχανικός γεωργικών µηχανηµάτων
Αυτές οι ειδικότητες κατανέµονται µεταξύ των 84 ΣΕΚ ανάλογα µε τα περιφερειακά χαρακτηριστικά της οικονοµίας
και της παραγωγής (δείτε όλα τα ΣΕΚ και µε τις αντίστοιχες ειδικότητες εδώ. Υπάρχουν 31 ΣΕΚ που περιλαµβάνουν
µία ή περισσότερες των ειδικοτήτων της αγροτικής οµάδας προσανατολισµού. Η ειδικότητα που σχετίζεται µε τη
βιολογική γεωργία δεν απαντάται µεταξύ εκείνων που προσφέρονται από τις ΣΕΚ.

ΙΙΙΙ) Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Στην Ελλάδα, υπάρχουν 223 λειτουργικά ΚΕΚ (446, όταν λαµβάνονται υπόψη υποκαταστήµατα του ίδιου ΚΕΚ), τα
οποία είναι δηµόσια ή ιδιωτικά, εγκεκριµένα από τον ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία οργανώνουν προγράµµατα συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης (δείτε εδώ). Τα ΚΕΚ εφαρµόζουν συστήµατα αξιολόγησης των εκπαιδευόµενων µε βάση
το αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης. Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης των µαθηµάτων, οι εκπαιδευόµενοι
λαµβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. Υπάρχουν λίγες επίσηµες πληροφορίες σχετικά µε τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα που εκτελούνται από τα ΚΕΚ και τα οποία σχετίζονται µε τη γεωργία. Μεταξύ των γνωστών ΚΕΚ τα
οποία διαθέτουν γεωργικά εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι το ∆ιά Βίου Μάθησης Τµήµα της Αµερικανικής Γεωργικής
Σχολής το οποίο προσφέρει ένα ευρύ πρόγραµµα κατάρτισης ενηλίκων σε θέµατα που σχετίζονται µε τον τοµέα των
γεωργικών ειδών διατροφής και το περιβάλλον. Ορισµένα ΚΕΚ αγροτικών περιοχών προσανατολίζονται
αποκλειστικά σε γεωργικά προγράµµατα (δείτε παραδείγµατα εδώ και εδώ). Εκπαίδευση σε κάποια ειδικότητα που
σχετίζεται µε τη βιολογική γεωργία συναντάται σποραδικά (δείτε εδώ και εδώ). ∆είτε το προφίλ της ειδικότητας
σχετικά µε τη βιολογική γεωργία εδώ)
Ο ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ παρέχει επίσης γεωργική εκπαίδευση ενηλίκων στα 60 Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
και στα 3 Πρακτικά Γεωργικά σχολεία, σε διάφορα θέµατα φυτικής & ζωικής παραγωγής και αγροτουρισµού (δείτε
εδώ), έχοντας συµπεριλάβει στο παρελθόν εκπαίδευση σχετικά µε την βιολογική γεωργία (1) και κτηνοτροφία (2)
(βλέπε (1) και (2)).

2. ∆ιαπίστευση προηγούµενης µάθησης ή / και προηγούµενης εµπειρίας
(περιλαµβάνοντας και τον αγροτικό τοµέα)
2.1 Εθνική προοπτική για την διαπίστευση προσόντων
Στην Ελλάδα, το σύστηµα πιστοποίησης και διαπίστευσης της τυπικής και µη τυπικής µάθησης γίνεται υπό την
εποπτεία και τη διαχείριση του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Το Υπουργείο είναι
ο φορέας που ανέλαβε τη δηµιουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και τη δηµιουργία ενός Εθνικού
∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης (∆ΒΜ), επιδιώκοντας την ποιοτική αναβάθµιση της ∆ΒΜ στην Ελλάδα, τον
εξορθολογισµό του συστήµατος αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων και η εδραίωση µιας ευρύτερης
«κουλτούρας της µάθησης, που εστιάζουν στον πολίτη και τις ανάγκες του.
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, σύµφωνα µε τις νέες µεταρυθµίσεις (νόµος 4186/2013 για την "Αναδιάρθρωση
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλα θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων" σε ισχύ
από τις 11 Σεπτεµβρίου 2013) το ελληνικό σύστηµα πιστοποίησης των προσόντων έχει αλλάξει. Το νέο πλαίσιο
συγκεντρώνει και ενοποιεί µια σειρά διάσπαρτων συστηµάτων για την πιστοποίηση των προσόντων που µέχρι
σήµερα έγιναν από κυβερνητικούς φορείς και ιδρύµατα των διαφόρων υπουργείων και µε διαφορετικά κριτήρια,
προσανατολισµένο κυρίως σε επαγγελµατικά χαρακτηριστικά (όπως τα θαλάσσια επαγγέλµατα, η αναγνώριση των
διπλώµατα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, κλπ)
The broader Greek legislation covering the validation and certification of qualifications include:
• Law 3191/2003 for the development of the National System of Connection of the Vocational Education and
Training has set the general framework for the certification of qualifications regardless of the route and the
manner that they have been acquired
• Law 3369/6.7.2005 «Systemization of Lifelong Learning »
• Joint Ministerial Decision by the Ministries of Economy and Employment 113708/30.12.2005 «System of
Certification of Programmes of Knowledge, Skills and Abilities»
• Joint Ministerial Decision by the Ministries of Economy, Education, Employment 110998/08.05.2006 «Certified
Occupational Profiles». In the two Joint Ministerial Decisions, the provisions of the above laws are being
specified and the requirements for the development and certification of professional profiles are being
identified and also their connection with the education and training programmes, since a prerequisite for the
certification of the vocational education and training is the direct link of its contents with the corresponding
certified occupational profiles
• Law 3879/21.10.2010, «Development of Lifelong Learning and other provisions» whichcalls for the
development of a validation and certification system and the referencing of qualifications to the levels of
the NQF.
Η ευρύτερη ελληνική νοµοθεσία που καλύπτει την διαπίστευση και πιστοποίηση των προσόντων περιλαµβάνει τα
εξής:
• Νόµος 3191/2003 για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης έχει θέσει το γενικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων, ανεξάρτητα από τη
διαδροµή και τον τρόπο που έχουν αποκτηθεί.
• Νόµος 3369 / 6.7.2005 «Συστηµατοποίηση της ∆ια Βίου Μάθησης»
• Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα Υπουργεία Οικονοµίας και Απασχόλησης 113708 / 30.12.2005 «Σύστηµα
Πιστοποίησης Προγραµµάτων Γνώσεων, ∆εξιοτήτων και Ικανοτήτων»
• Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονοµίας, Παιδείας, Απασχόλησης 110998 / 08.05.2006 «Certified
Επαγγελµατικών Προφίλ». Στα δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, οι διατάξεις των ανωτέρω νόµων που
προσδιορίζονται και οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την πιστοποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων που
αναγνωρίζονται και σύνδεσή τους µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεδοµένου ότι αποτελεί
προϋπόθεση για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι η άµεση σύνδεση
του περιεχοµένου της µε τα αντίστοιχα πιστοποιηµένα επαγγελµατικά περιγράµµατα
• Νόµος 3879 / 21.10.2010, «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις» το οποίο αφορά στην ανάπτυξη
ενός συστήµατος επικύρωσης και πιστοποίησης και η συσχέτιση των επαγγελµατικών προσόντων µε τα επίπεδα του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
The main umbrella public organizations are the General Secretariat for Lifelong learning (Ministry of Education,
GSLLL- www.gsae.edu.gr ) and the National Organization for the Certification of Qualifications and Vocational
Training (EOPPEP- www.eoppep.gr).

Οι κύριοι δηµόσιοι οργανισµοί που καλύπτουν τα παραπάνω είναι η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου µάθησης
(Υπουργείο Παιδείας, ΓΓ∆ΒΜ- www.gsae.edu.gr) και ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ - www.eoppep.gr).
EOPPEP is an all-encompassing statutory which operates under the supervision of the Minister of Education &
Religious Affairs, Culture & Sports and is seated in Athens. It has derived from the amalgamation of three national
bodies, all under the supervision of the same Ministry: the National Centre for the Accreditation of Lifelong Learning
Providers (EKEPIS), the National Organisation for the Certification of Qualifications (EOPP) & the National Centre for
Vocational Guidance (EKEP). EOPPEP is also the responsible institution for the development of Life-Long Learning
(LLL), the National Qualification Framework and the relevant recognition of competences of professional
qualifications. More precisely, its work is to develop and implement the National Accreditation & Certification
System for non-formal education, including initial and continuing vocational training and adult education, and
provide scientific support to Vocational Guidance & Counseling services in Greece.
Ο ΕΟΠΠΕΠ λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού &
Αθλητισµού και εδρεύει στην Αθήνα. Προέρχεται από τη συγχώνευση των τριών εθνικών φορέων, όλα υπό την
εποπτεία του ίδιου Υπουργείου: το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής ∆ια Βίου Μάθησης
(ΕΚΕΠΙΣ), ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων (EOΠΠ) και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (ΕΚΕΠ). ΕΟΠΠΕΠ είναι επίσης ο αρµόδιος φορέας για την ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης, το
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και τη σχετική αναγνώριση των ικανοτήτων των επαγγελµατικών προσόντων. Πιο
συγκεκριµένα, το έργο του είναι να αναπτύξει και να εφαρµόσει το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης και Πιστοποίησης
για µη-τυπικής εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένης της βασικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης και επαγγελµατικής
εκπαίδευσης ενηλίκων, και παρέχει επιστηµονική υποστήριξη στις υπηρεσίες Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και
Συµβουλευτικής στην Ελλάδα.
Οι κύριοι άξονες δράσης στην εκπλήρωση της αποστολής του και οι βασικές περιοχές ευθύνης του ΕΟΠΠΕΠ είναι:
Φορείς και Εκπαιδευτικό Πλαίσιο:
•

•
•

Αδειοδότηση Ιδιωτικών Φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης: Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης 1, Κέντρα
∆ιά Βίου Μάθησης 2, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και διατύπωση γνώµης προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων ως προς τη συνδροµή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 για
τα Ιδιωτικά Σχολεία Α/βθµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης (συµπεριλαµβάνονται και τα Νηπιαγωγεία
δυναµικότητας έως 60 νηπίων), τα Κολλέγια και τα ΙΙΕΚ
Πιστοποίηση Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων
Πιστοποίηση Προγραµµάτων (γενικές προδιαγραφές)

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ):
•
•
•
•
•

Ανάπτυξη και εφαρµογή του ΕΠΠ και αντιστοίχισή του µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)
Εθνικό Σηµείο Συντονισµού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (NCP)
Εθνικό Σηµείο Αναφοράς για το Σύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECVET)
Εθνικό Κέντρο EUROPASS στην Ελλάδα
Ισοτιµίες & Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

•

Αναγνώριση Ισοτιµίας Εκπαιδευτικών Τίτλων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ηµεδαπής
και αλλοδαπής, µε εξαίρεση αυτών της ανώτατης Εκπαίδευσης
Καθορισµός των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των διπλωµατούχων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης

•

Πιστοποίηση Προσόντων:
•
•
•
•
•

Ανάπτυξη Εθνικού Συστήµατος Πιστοποίησης Προσόντων
Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ
Πιστοποίηση της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»
Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της µη-τυπικής εκπαίδευσης
Πιστοποίηση επαγγελµατιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισµένο επαγγελµατικό τίτλο για την ειδικότητα
«Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

•

Αδειοδότηση Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων - Πιστοποίηση Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών
πληροφορικής ή γνώσεων χειρισµού Η/Υ

Επαγγελµατικός Προσανατολισµός και Συµβουλευτική
•
•
•
•
•

Eπιστηµονική και τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής
∆ικτύωση φορέων και Στελεχών Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΣΥΕΠ)
Ανάπτυξη σταδιοδροµίας νέων-ενηλίκων
Εθνικό Κέντρο Euroguidance
Εθνικός φορέας εκπροσώπησης της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Πολιτική στη ΣΥΕΠ διά βίου European Lifelong Learning Guidance Policy Network (ELGPN)

∆ιασφάλιση Ποιότητας στη ∆ΒΜ
•
•

Συνεργασία για την ανάπτυξη και εφαρµογή του Εθνικού Πλαισίου ∆ιασφάλισης Ποιότητας στη ∆ιά Βίου
Μάθηση (π3)
Εθνικό Σηµείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ)
Η ανάπτυξη του εθνικού πλαισίου προσόντων (ΕΠΠ) στην Ελλάδα, πραγµατοποιήθηκε µε την ψήφιση του νόµου για
τη δια βίου µάθηση (Νόµος 3879/2010). Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι να αναγνωρίσει και να
συσχετίσει τα µαθησιακά αποτελέσµατα όλων των µορφών τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης
µάθησης, έτσι ώστε να µπορούν να πιστοποιηθούν, να ταξινοµούνται και αναφέρονται στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Επαγγελµατικών Προσόντων (ΕΠΕΠ).
Η δηµιουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων έχει επιφέρει δύο βασικές αλλαγές στο ελληνικό σύστηµα
εκπαίδευσης και κατάρτισης: (α) τη προσέγγιση του «µαθησιακού αποτελέσµατος», η οποία έχει υιοθετηθεί
επισήµως ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση τίτλου σπουδών ή / και το σχεδιασµό νέων (β) η βελτίωση
της δυνατότητας ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας όλων των τίτλων που χορηγούνται.
Ήδη µια σειρά από ελληνικά (δηµόσια και ιδιωτικά) και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα έχουν εγγραφεί ως παροχοί
υπηρεσιών εκπαίδευσης και τους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα να εκδίδουν πιστοποιητικά σπουδών. ∆ιευκρινίζεται ότι
µε το ΕΠΠ Ελλάδα για πρώτη φορά αναλαµβάνει να συστηµατοποιήσει την αναγνώριση των τίτλων που χορηγούνται
από αυτά τα πρόσωπα και να τις οργανώσετε σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Η πρώτη φάση περιλαµβάνει την ενσωµάτωση
των τίτλων που χορηγούνται από το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα εντός του ΕΠΠ µε τελικό στόχο, να φέρει όλα τα
πιστοποιητικά της εκπαίδευσης ή κατάρτισης που χορηγούνται στη χώρα στο πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων.
Η συσχέτιση του ΕΠΠ µε το ΕΠΕΠ ολοκληρώθηκε το 2013, και η έκθεση παρουσιάστηκε στη συµβουλευτική οµάδα
για το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελµατικών προσόντων. Προς το παρόν οι οργανισµοί πιστοποίησης του οποίου τα
προσόντα είναι στην παρούσα φάση καλύπτονται από το ΕΠΠ είναι το Υπουργείο Παιδείας, ο ΕΟΠΠΕΠ, τα
πανεπιστήµια και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.

2.1.1 Περιγραφή του συστήµατος της διαπίστευσης
Στην Ελλάδα, µέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε κάποιος τρόπος διαπίστευσης και πιστοποίησης των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται µέσω της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης, παρά το γεγονός
ότι ένα σηµαντικό µέρος των επαγγελµατικών προσόντων στην Ελλάδα έχουν αποκτηθεί µε αυτόν τον τρόπο. Με τις
τελευταίες µεταρρυθµίσεις, Ο ΕΟΠΠΕΠ, παράλληλα µε την ανάπτυξη του εθνικού πλαισίου προσόντων, είναι
υπεύθυνος για τη δηµιουργία ενός συστήµατος για την διαπίστευση και πιστοποίηση των επαγγελµατικών
προσόντων, η οποία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Ο ΕΟΠΠΕΠ έχει αναλάβει την αντιστοιχία των τίτλων, δηλαδή τις
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των Ελλήνων πολιτών, που αποκτώνται µέσω της τυπικής και µη τυπικής
εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης (επαγγελµατική εµπειρία, βιωµατική µάθηση), µε τα επίπεδα του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων. Ένα διάγραµµα της διαδικασίας πιστοποίησης που έχει ήδη αναπτυχθεί από ΕΟΠΠΕΠ
συνοψίζεται στην εικόνα 1. Το σύστηµα διαδικασία που οδηγεί στην πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων
µέσω κατάρτισης έχει αναπτυχθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ και µέχρι σήµερα καλύπτει την πιστοποίηση των εκπαιδευτών

ενηλίκων (µη τυπικής µάθησης, το προσωπικό ασφαλείας (άτυπης µάθησης) και εργατών φορτίου. Απώτερος στόχος
είναι η αναγνώριση και η πιστοποίηση αυτών των δεξιοτήτων µε έναν ενιαίο τρόπο και σε σχέση µε το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων. Επίσης, εκτιµάται ότι, ενώ ήδη έχει γίνει κάποια προεργασία σχετικά από τον
ΕΟΠΠΕΠ, το έργο αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Εικόνα 1. ∆ιαδικασία πιστοποίησης προσόντων στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης (πηγή: ΕΟΠΠΕΠ)

Συµπερασµατικά, οι τελευταίες µεταρρυθµίσεις σκοπό έχουν να ενοποιήσουν µια σειρά διάσπαρτων συστηµάτων για
την πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων. Εκτιµάται πως τα παραπάνω είναι µια νέα προσέγγιση για την
Ελλάδα, δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα υπήρξε ένα αδόµητο σύστηµα παραγωγής πιστοποιητικών παρακολούθησης
σεµιναρίων, καθώς και πιστοποιήσεις και διπλώµατα τα οποία δεν είχαν αναγνωριστεί ούτε προωθούσαν την
επαγγελµατική ανάπτυξη των πολιτών. Το σύστηµα αυτό αναµένεται να επιτρέψει στους ανθρώπους που έχουν
αποκτήσει προσόντα µέσω της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης για να τα να τα επικυρώσουν και να
πιστοποιήσουν.

2.1.2 Σύνδεση µε το υπάρχον εθνικό πλαίσιο προσόντων και τα πρότυπα διαπίστευσης
Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) αποτελείται από 8 επίπεδα, τα οποία καλύπτουν όλους τους τύπους των
επαγγελµατικών προσόντων από την υποχρεωτική έως την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η καινοτοµία του έγκειται στο
γεγονός ότι το πλαίσιο διευκολύνει την επικύρωση της µη τυπικής (αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης) και των άτυπης (επαγγελµατική εµπειρία) µάθησης. Το Πλαίσιο στηρίζεται στην προσέγγιση των
µαθησιακών αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε την οποία τα προσόντα περιγράφονται µε όρους µαθησιακών
αποτελεσµάτων, τα οποία ταξινοµούνται σε επίπεδα. Τα µαθησιακά αποτελέσµατα (ό, τι ένα άτοµο γνωρίζει, κατανοεί
και µπορεί να κάνει για την ολοκλήρωση µιας µαθησιακής διαδικασίας) ταξινοµούνται µε όρους γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων. Με άλλα λόγια τα µαθησιακά αποτελέσµατα που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός συγκεκριµένου
επιπέδου που ορίζεται από ένα σύνολο περιγραφέων. Η διαβάθµιση των περιγραφέων βασίζεται στην κατάταξη της
ποιότητας και της ποσότητας των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ελληνικό
Πλαίσιο δεν χορηγεί πτυχία ή διπλώµατα, αλλά απλά τα κατηγοριοποιεί τους σε επίπεδα και τα περιγράφει µε όρους
µαθησιακών αποτελεσµάτων. Οι πιστοποιήσεις προσόντων θα είναι υπό την ευθύνη των εθνικών φορέων (και όχι
από ΜΚΟ ή άλλους φορείς).
Η ανάπτυξη του ΕΠΠ και η εισαγωγή του στο σύστηµα επαγγελµατικών προσόντων στην Ελλάδα απαιτεί την
συνεργασία και αλληλεπίδραση µια σειράς από οργανισµούς. Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο αρµόδιος φορέας για το σχεδιασµό

και την ανάπτυξη του ΕΠΠ καθώς και το σώµα που εκπροσωπεί την Ελλάδα ως το εθνικό σηµείο συντονισµού για τον
ΕΠΠ και είναι υπεύθυνος για την ανάληψη της αντιστοίχησης του ΕΠΠ µε τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό. Ο σχεδιασµός
της αρχιτεκτονικής του ΕΠΠ και η ανάπτυξη των επιπέδων του πραγµατοποιήθηκε από το ΕΟΠΠΕΠ, σε διαβούλευση
µε ένα ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων. Η ανάπτυξη των προδιαγραφών για τους τύπους προσόντων είναι ευθύνη τόσο
του ΕΟΠΠΕΠ όσο και των σχετικών φορέων ανάθεσης. Η ευθύνη προσδιορισµού και περιγραφής των µαθησιακών
αποτελεσµάτων για ειδικά προσόντα του κάθε είδους θα είναι η ευθύνη των αρµόδιων φορέων ανάθεσης και σε
ορισµένες περιπτώσεις, µε την υποστήριξη των φορέων παροχής εκπαίδευσης.
Όσον αφορά τα πρότυπα που ακολουθούνται, ο ΕΟΠΠΕΠ έχει αναπτύξει και πιστοποιήσει επαγγελµατικά
(εργασιακά) περιγράµµατα ως πλήρεις περιγραφές του κάθε επαγγέλµατος, περιλαµβάνοντας:
(α) τον τίτλο / ορισµός της εργασίας ή / και ειδικότητα
(β) το ιστορικό υπόβαθρο
(γ) το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο
(δ) την κατανοµή της εργασίας ή / και ειδικότητας σε προδιαγραφές
(ε) τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την πρακτική
(στ) τις προτεινόµενες διαδροµές για την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων
(ζ) τον ενδεικτικό τρόπο αξιολόγησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που σχετίζονται µε την
εργασία.
Η στατιστική κατανοµή αυτών των 202 επαγγελµατικών περιγραµµάτων έχει ως εξής:
• 126 αφορούν τεχνίτες και βιοτεχνικά επαγγέλµατα
• 23 αφορούν επαγγέλµατα του τουριστικού τοµέα
• 12 αφορούν γεωργικά επαγγέλµατα (ένα εκ των οποίων αφορά τιν "τεχνικό διαχείρισης και εµπορίας
βιολογικών προϊόντων" - δείτε την περιγραφή του εδώ - σελίδα 4)
• 12 αφορούν την Πράσινη Οικονοµία
• 29 αφορούν διάφορα άλλα επαγγέλµατα
Όλα τα επαγγελµατικά περιγράµµατα αφορούν αποκλειστικά το δευτεροβάθµια και µετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

2.1.3 Μορφές της ταυτοποίησης και αναγνώρισης της µη τυπικής και άτυπης µάθησης
∆εν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε το θέµα

2.1.4 Οι οµάδες στόχοι που απαιτούν την αξιολόγηση της προηγούµενης µάθησης ή / και
εµπειρίας
Η ανάλυση των οµάδων-στόχων που απαιτούν την αξιολόγηση της προηγούµενης µάθησης ή / και εµπειρίας στην
Ελλάδα είναι περιορισµένη. Εκτιµάται πως οι χρήστες υπηρεσιών έρχονται αντιµέτωποι µε µια έλλειψη
επαγγελµατισµού, ενώ οι εργαζόµενοι των οποίων τα προσόντα δεν αναγνωρίζονται και πιστοποιούνται, έχουν
ελάχιστες ευκαιρίες για την εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους. Ωστόσο, αναφέρεται ότι η αξιολόγηση και η διαπίστευση
της προηγούµενης µάθησης ή / και εµπειρίας θα επιτρέψει στους Έλληνες πολίτες που έχουν αποκτήσει προσόντα
µέσω της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης να τα διαπιστεύσουν και πιστοποιήσουν, ανεξάρτητα από ιδρύµατα
εκπαίδευσης ή κατάρτισης και χωρίς τη εµπλοκή κλειστών γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες συστηµατικά
αναπαράγουν τον εκπαιδευτικό, επαγγελµατικό - και κατ 'επέκταση τον κοινωνικό - αποκλεισµό.

2.1.5 Η κατάσταση όσον αφορά την διαπίστευση της άτυπης και µη τυπικής µάθησης ή / και
εµπειρία στον τοµέα της γεωργίας
Σε γενικές γραµµές η γενικότερη περιγραφή που δόθηκε παραπάνω σχετικά µε την διαπίστευση της άτυπης και µη
τυπικής µάθησης ισχύει και για τον τοµέα της γεωργίας.. Ωστόσο, µια παλιότερη πρωτοβουλία ήταν αυτή του
Πράσινου Πιστοποιητικού. Το Πράσινο Πιστοποιητικό (ΠΠ) ήταν ένας θεσµός που προωθήθηκε από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και αφορούσε την κατάρτιση και την πιστοποίηση των γνώσεων και των
δεξιοτήτων των Αγροτών. Το Π. Π. θα χορηγείτο µετά από εξειδικευµένη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία θα
συνδυάζει τις θεωρητικές γνώσεις, πρακτική άσκηση και µαθητεία . Το ΠΠ καθορίστηκε µε την ΚΥΑ 128877/12-6-

2003 και περιελάµβανε 5 κατευθύνσεις: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, ∆άση και Αγροτουρισµό. Η πρωτοβουλία
αυτή, ιδιαίτερα µετά τις τελευταίες εξελίξεις στον στην ΕΕΚ την δεν θεσµοθετήθηκε.

2.2 Επισκόπηση των υφιστάµενων πρωτοβουλιών
2.2.1 Παραδείγµατα των τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών πρωτοβουλιών
Ένα ελληνικό παράδειγµα διερεύνησης της διαπίστευσης της άτυπης και µη τυπικής µάθησης ή / και την αντίστοιχη
εµπειρία είναι το έργο ROM-ACT έργου (δείτε εδώ) (2013 -2014) µε την συµµετοχή ενός έλληνα εταίρου, την δηµοτική
επιχείρηση του ∆ήµου του Βόλου. Το Rom-act στοχεύει στη διεύρυνση της πρόσβασης στα συστήµατα διαπίστευσης
της µη-τυπικής και άτυπης µάθησης µεταξύ των Ροµά και των γυναικών-ταξιδιωτών στην Ευρώπη, προκειµένου να
ενισχύσουν την εκπαιδευτική, κοινωνική και εργασιακή ένταξη. Ο στόχος της κοινοπραξίας ROM-ACT είναι να
βελτιώσει τα ισχύοντα συστήµατα διαπίστευσης µη-τυπικής και άτυπης µάθησης στην Ευρώπη, φέρνοντάς τους πιο
κοντά στις ανάγκες των µειονοτικών οµάδων, όπως οι Ροµά καθώς και για τη βελτίωση της πρόσβαση στα
συστήµατα διαπίστευσης µη-τυπικής και άτυπης µάθησης.

2.2.2 Περιγραφή των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν
Στα πλαίσια του έργου ROM-ACT, που αναφέρθηκε παραπάνω, η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε περιελάµβανε
τη συµµετοχή µη ακαδηµαϊκών Ροµά και γυναικών-ταξιδιωτών σε οµάδες συζήτησης και συµπεριλαµβανοµένων των
εισφορών τους στα κύρια αποτελέσµατα. Τα κύρια αποτελέσµατα του έργου περιλαµβάνουν πέντε εθνικές εκθέσεις
και µια ευρωπαϊκή έκθεση σχετικά µε την κατάσταση των συστηµάτων διαπίστευσης της µη-τυπικής και άτυπης
µάθησης στην Ευρώπη και τις συστάσεις που γίνονται από τους Ροµά και τις γυναίκες-ταξιδιώτες και των
εκπροσώπων των κέντρων για την εκπαίδευση ενηλίκων και των οργανώσεων Ροµά και ταξιδιωτών. Επιπλέον, θα
διεξαχθεί µια εκστρατεία ευαισθητοποίησης η οποία θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ένα DVD µε συνεντεύξεις των
Ροµά και των γυναικών-ταξιδιωτών εξηγώντας επιτυχηµένες εµπειρίες διαπίστευσης τους, ένα ευρωπαϊκό οδηγό για
την υποστήριξη των οργανώσεων µε την συνοδεία των µη-ακαδηµαϊκών οµάδων στην διαδικασία διαπίστευσης, και
την ιστοσελίδα του έργου. Επιπλέον, µια θα πραγµατοποιηθεί µια εκστρατεία άσκησης πιέσεων που θα επηρεάζει τις
πολιτικές διαπίστευσης ενώ θα δηµιουργηθεί ένα δίκτυο οργανώσεων που συµµετέχουν στη συνοδεία διαπίστευσης.
Μέσω του προγράµµατος, 50 Ροµά και γυναίκες-ταξιδιώτες θα διαπιστεύσουν την µη τυπική και της άτυπη µάθηση
τους. Με αυτά τα αποτελέσµατα, το έργο θα ωφελήσει όχι µόνο τις γυναίκες Ροµά, αλλά και όλες τις µειονοτικές
οµάδες.

2.2.3 Πλεονεκτήµατα / µειονεκτήµατα των χρησιµοποιουµένων µεθόδων
∆εν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε το θέµα

2.2.4 Οφέλη για τα άτοµα (οµάδα-στόχος)
Στα πλαίσια του έργου Rom-act, αναφέρεται ότι τα οφέλη των οµάδων-στόχων (Ροµά και οι γυναίκες-ταξιδιώτες στην
Ευρώπη) θα είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη µη-τυπική και άτυπη µάθηση των συστηµάτων διαπίστευσης,
προκειµένου να ενισχυθεί η εκπαιδευτική τους κοινωνική και εργασιακή ένταξη.

2.3 Κατάσταση σχετικά µε την εφαρµογή της ∆ιαπίστευσης της Προηγούµενης Μάθησης
(∆ΠΜ) στη Ελλάδα, στο πλαίσιο της οργάνωσης, ατόµων και εκπαιδευτικών, σύµβουλων.
∆εν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε το θέµα

2.3.1 Σχετικοί οργανισµοί, τα ενδιαφερόµενα µέρη επικουρικοί ως προς την διαδικασία
εφαρµογής των νέων εργαλείων
1. Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (www.minedu.gov.gr)
2. Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου µάθηση (www.gsae.edu.gr)
3. Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικής Κατάρτισης (www.eoppep.gr).
4. ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ (elgo.gr και www.ogeeka-dimitra.org.gr)
5. Ελληνικό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων (en.nqf.gov.gr)

6. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού (www.eiead.gr)
7. Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (www.oaed.gr)

2.3.2 Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και συµβούλων σχετικά µε τη σηµασία της
επικύρωσης της µη τυπικής και άτυπης µάθησης
∆εν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε το θέµα

3. Σηµαντικότερα κέντρα κατάρτισης για µη τυπικής, άτυπης και τυπικής εκπαίδευσης στον
τοµέα της γεωργίας στην Ελλάδα
1. ΕΠΑΣ του Κρήτη- "Θερµοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών "
2. ΕΠΑΣ Λάρισας - "Αγροτικά µηχανήµατα" και "Ζωοτεχνία" (Κτηνοτροφία)
3. ΕΠΑΣ της Καλαµπάκας - "Τεχνιτών Ξυλογλυπτικής-∆ιακοσµητικής Επίπλου"
4. ΕΠΑΣ Ιωαννίνων - "Γαλακτοκοµίας - Τυροκοµίας"
5. ΕΠΑΣ Νεµέας - "Αµπελουργίας - Οινοτεχνίας "
6. ΕΠΑΣ της Συγγρού-Αθήνα - "Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου"
7. Πρακτική Γεωργική Σχολή Μεσαράς Κρήτης
8. Πρακτική Γεωργική Σχολή Βέλου-Κορίνθου
9. Πρακτική Γεωργική Σχολή Πάτρα
10. Αµερικανική Γεωργική Σχολή

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Greece EQF referencing report (2014) ΕΟΠΠΕΠ (σύνδεσµος)
2. Vocational education and training in Greece (2014) CEDEFOP (σύνδεσµος)
3. Greek National Qualification Framework (NQF) (2014) ΕΟΠΠΕΠ
4. Report on the certification process and requirements for the building workforce (2013) ΕΟΠΕΠΠ (σύνδεσµος)
5. National informal and non-formal learning validation systems. State of affairs in Greece and recommendations from
Roma women and civil organizations (2014) Kekpa diek (σύνδεσµος)

