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Σχετικά με αυτήν την ενότητα

Η παρούσα ενότητα σκοπεύει να αναλύσει τις μεθόδους και τα οφέλη που σχετίζονται με την
αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, η σημασία των οποίων έχει αναγνωριστεί
εδώ και χρόνια σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, όχι μόνο για την προώθηση της δια βίου
μάθησης ενηλίκων, αλλά και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της μονιμότητας στην
αγορά εργασίας και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η αναγνώριση των ικανοτήτων, με οποιονδήποτε τρόπο και αν αποκτήθηκαν, είναι
απαραίτητη για την κινητικότητα των πολιτών σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά
περιβάλλοντα, κάτι το οποίο απαιτεί περισσότερη διαφάνεια ως προς τα επαγγελματικά
προσόντα, αλλά και κατάλληλες ρυθμίσεις που αφορούν στην πιστοποίηση, ποιότητα και
κατανομή των πιστώσεων. Πολλοί από τους στόχους αυτούς έχουν επιτευχθεί χάρη στον
καθορισμό ευρωπαϊκών πλαισίων και την εφαρμογή τους σε εθνικό πλαίσιο, αν και δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία ότι η αναγνώριση των προσόντων, με οποιονδήποτε τρόπο και αν
αποκτήθηκαν, δεν μπορεί να βασίζεται σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς, αλλά σε μεγάλο
βαθμό σε διαφοροποιημένες εμπειρίες που στοχεύουν ειδικά στην πρόσβαση στην εκπαίδευση
και όχι στην αντιστοίχιση της εργασίας.
Η δια βίου μάθηση συνιστά τον καθοριστικό παράγοντα και είναι απαραίτητη ώστε να δίνει την
δυνατότητα συνέχισης της απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ένα περιβάλλον
όλο και μεγαλύτερης διαπολιτισμικής και πολυεθνικής απασχολησιμότητας.
Η ενότητα αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε:
 Να αναλύσει τι είναι μη τυπική και άτυπη μάθηση
 Να αναλύσει τις αρχές και τις διαδικασίες επικύρωσης τη μη τυπικής και άτυπης
μάθησης στο Ελληνικό πλαίσιο
 Να παρουσιάσει πρακτικές επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην Ελλάδα
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 Να αναλύσει τα εργαλεία της Ε.Ε. και πως αλληλεπιδρούν στην αναγνώριση της μη
τυπικής και άτυπης μάθησης
 Να παρουσιάσει τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από την επικύρωση της μη τυπικής και
της άτυπης μάθησης
 Να αναδείξει το ρόλο της Συ.Ε.Π. στην αναγνώριση προσόντων από τη μη τυπική και
άτυπη μάθηση
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Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος της ενότητας αυτής ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να:
 Γνωρίζει τι είναι μη τυπική και άτυπη μάθηση
 Γνωρίζει τα ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την επικύρωση της
μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και γενικότερα τις πολιτικές της ΕΕ στο χώρο της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την εφαρμογή τους στην Ελλάδα
 Γνωρίζει τις αρχές και τις διαδικασίες επικύρωσης τη μη τυπικής και άτυπης μάθησης –
Ελληνικό πλαίσιο
 Κατανοεί και αναγνωρίζει τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από την επικύρωση της μη
τυπικής και της άτυπης μάθησης
 Αντιλαμβάνεται το ρόλο της Συ.Ε.Π. στην αναγνώριση προσόντων από την μη τυπική και
άτυπη μάθηση
 γνωρίζει τις βέλτιστες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών
 διαχειρίζεται πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την
επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης
 γνωρίζει το τοπικό δίκτυο φορέων / οργανισμών προκειμένου να συνεργάζεται μαζί
τους και να προσφέρει πλήρεις και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
 γνωρίζει τις ευκαιρίες τυπικής μάθησης προκειμένου να εντοπίζει και να τονίζει τις
ικανότητες του πελάτη και τελικά να του/της προτείνει την πλέον κατάλληλη
εκπαιδευτική διαδρομή
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 υποστηρίζει τον πελάτη στην περιγραφή των μη τυπικών και άτυπων ικανοτήτων που
έχουν αποκτηθεί στο παρελθόν
 περιγράφει τις ικανότητες όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα και σύμφωνα με
ένα συγκεκριμένο πρότυπο
3

Περιεχόμενο εγχειριδίου / κεφάλαια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ευρωπαϊκές πολιτικές και εργαλεία για την επικύρωση της μη τυπικής και
άτυπης μάθησης και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα

1.1.

Οι έννοιες της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης 1

Ως Τυπική Μάθηση εννοούμε τη μάθηση που συντελείται σε ένα οργανωμένο και δομημένο
περιβάλλον, ειδικά αφιερωμένο στη μάθηση και η οποία οδηγεί στην αναγνώριση
επαγγελματικού προσόντος, συνήθως με τη μορφή πιστοποιητικού ή διπλώματος.
Ως Μη Τυπική Μάθηση εννοούμε τη μάθηση που πραγματοποιείται μέσω σχεδιασμένων
δραστηριοτήτων (σχετικά με τους μαθησιακούς στόχους, τον χρόνο μάθησης), όπου υπάρχει
κάποια μορφή στήριξης της μάθησης (π.χ. σχέση εκπαιδευομένου-εκπαιδευτή). Η μη τυπική
μάθηση είναι σκόπιμη από την πλευρά του εκπαιδευόμενου.
Ως Άτυπη Μάθηση εννοούμε τη μάθηση που προκύπτει από δραστηριότητες της καθημερινής
ζωής που σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή τον ελεύθερο χρόνο. Δεν είναι δομημένη
(από πλευράς μαθησιακών στόχων, χρόνου μάθησης ή/και διδακτικής υποστήριξης). Συνήθως
δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Η άτυπη μάθηση μπορεί να είναι σκόπιμη αλλά, στις περισσότερες
περιπτώσεις, είναι μη σκόπιμη.

1

Για περισσότερους ορισμούς των εννοιών που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο συμβουλευτείτε το
γλωσσάρι στο παράρτημα 2.
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1.2.

Ομάδες στόχου

Οι ομάδες στόχου που μπορούν να ωφεληθούν από τη διαδικασία της πιστοποίησης της Μη
τυπικής και άτυπης μάθησης είναι: οι νέοι και ενήλικες (εργαζόμενοι ή και άνεργοι), οι οποίοι
διαθέτουν και ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν προσόντα που προέρχονται από μη τυπική και
άτυπη μάθηση, οι εργοδοτικές οργανώσεις, οι μεμονωμένοι εργοδότες, οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις, τα εμπορικά - βιομηχανικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια, οι εθνικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και πιστοποίησης
μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες απασχόλησης, οι οργανώσεις νεολαίας, οι
διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Όλοι οι παραπάνω έχουν να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση ή/και διευκόλυνση της παροχής ευκαιριών για μη τυπική και
άτυπη μάθηση και στις διαδικασίες επικύρωσης στη συνέχεια.

1.3.

Στόχος της διαδικασίας αναγνώρισης της μη τυπικής κι άτυπης μάθησης.

Η επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, δηλαδή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
που αποκτήθηκαν μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας, αλλά και να
δώσει αυξημένα κίνητρα για δια βίου μάθηση, ιδίως στην περίπτωση ατόμων που μειονεκτούν
κοινωνικοοικονομικά ή που δεν διαθέτουν σημαντική εξειδίκευση.
Σε μία περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται σοβαρή οικονομική κρίση η οποία
εκτινάσσει την ανεργία, και ειδικότερα την ανεργία των νέων, και σε μία συγκυρία γήρανσης
του πληθυσμού, η επικύρωση των σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μπορεί να
παράσχει πολύτιμη συμβολή στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην
προώθηση της κινητικότητας και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής
ανάπτυξης.
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1.4.

Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Ελλάδα και η σχέση του με το
Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Προσόντων για την επικύρωση της Μη Τυπικής και
Άτυπής Μάθησης.

Η ανάπτυξη του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συνολικότερης
τάσης που αναπτύσσεται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο και αφορά στην
αναδιοργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι λόγοι μπορεί να αναζητηθούν στις αρχές
της προηγούμενης δεκαετίας και συγκεκριμένα στις αποφάσεις «της στρατηγικής της
Λισσαβόνας», στην οποία, όπως χαρακτηριστικά διατυπώνεται, «η βελτίωση της γνώσης και
των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΕ αναδεικνύεται σε παράγοντα εξαιρετικού
ενδιαφέροντος όχι μόνο για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής, της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας των εργαζομένων της».
οι εποκόλουθες Διακηρύξεις της Μπολόνια και της Κοπεγχάγης το 2002 δεσμεύτηκαν για την
προώθηση των στόχων αυτών στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), αντίστοιχα.
Εξειδικεύοντας λίγο περισσότερο τους στόχους της Διακήρυξης της Κοπεγχάγης, αυτοί
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη κοινών συστημάτων
 μεταφοράς και αναγνώρισης των προσόντων/τίτλων
 διασφάλισης ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης
 αποτίμησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης
 μεταφοράς πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Για την υποστήριξη της «άρσης» των γεωγραφικών, κλαδικών και θεσμικών εμποδίων στην
εκπαίδευση, η εντατική διακρατική συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών έχει
οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος μηχανισμών και εργαλείων (Σταύρου, 2010),
τα οποία οριοθετούν ένα πραγματικό ευρωπαϊκό πεδίο στο ζήτημα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
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Στην κατεύθυνση αυτή, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία 2 θεωρείται η σύσταση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23 Απριλίου 2008 προς τα κράτη μέλη
 να χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) ως εργαλείο αναφοράς για
την σύγκριση των συστημάτων απόκτησης προσόντων
 να συσχετίσουν τα εθνικά συστήματα απόκτησης προσόντων με το EQF έως το 20103
 να εκπονήσουν εθνικά πλαίσια προσόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία και πρακτική
 να προσδώσουν έως το 2014 σε όλους τους νέους τίτλους μια σύνδεση/αναφορά προς
το EQF.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινιστεί ο ρόλος και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων ως ενός μετα-πλαισίου, δηλαδή, ως ενός συνόλου αρχών και διαδικασιών
με βάση τις οποίες διαφορετικά ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης προσόντων μπορούν να
συγκριθούν και να αντιστοιχηθούν. Το EQF λειτουργεί ως γέφυρα ή ως ένας μηχανισμός
μετάφρασης των τίτλων των διαφόρων χωρών, ώστε αυτοί να είναι περισσότερο
αναγνωρίσιμοι και κατανοητοί στους εργοδότες, τα άτομα και τους οργανισμούς.
Βασικό στοιχείο του EQF είναι ένα σύνολο 8 επιπέδων που θα αποτελέσουν το κοινό και
ουδέτερο σημείο αναφοράς για τις αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό και κλαδικό
επίπεδο. Τα 8 αυτά επίπεδα καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων, από αυτά που
αποκτώνται με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή της κατάρτισης έως εκείνα
που αποκτώνται στο ανώτατο επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το EQF, ως μέσο για την
προώθηση της δια βίου μάθησης, καλύπτει τη γενική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων,
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την ανώτατη εκπαίδευση. Τα επίπεδα
5-8 περιέχουν σαφή παραπομπή στα επίπεδα που ορίζονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτά καθορίστηκαν με τη διαδικασία της Μπολόνια.
2

Η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECVET), καθώς και η είσοδος της προσέγγισης
των μαθησιακών αποτελεσμάτων στον σχεδιασμό της εκπαίδευσης είναι τα άλλα δύο εργαλεία της ΕΕ που συμβάλλουν προς την ίδια
κατεύθυνση
3
Oι συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν μεταφερθεί για το τέλος του 2013
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Στη χώρα μας αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων είναι ο Εθνικός
Οργανισμός

Πιστοποίησης

Προσόντων

και

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Το έργο ονομάζεται "Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων" και
εμπίπτει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από
Εθνικούς Πόρους. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του έργου είναι η Ειδική Διαχειριστική
Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο Νόμος 3879/2010 για την "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης" τέθηκε σε εφαρμογή τον
Σεπτέμβριο του 2010 και ορίζει το νομικό πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ).
Στόχος του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού και
κατανοητού συστήματος κατάταξης όλων των προσόντων, που προέρχονται από την τυπική,
μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση στην Ελλάδα. Αυτό θα γίνει σταδιακά. Ο
βασικός στόχος είναι η κατηγοριοποίηση των προσόντων εντός του συστήματος τυπικής
εκπαίδευσης της χώρας. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα αναπτυχθεί ένα σύστημα κατάταξης των
προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης.
Η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια ανάπτυξης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων έγινε με τη
σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Δία Βίου Μάθησης τον Ιούνιο του 2008, η οποία
συγκροτήθηκε εκ νέου το Μάιο του 2009 με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αφετηρία για αυτή την απόφαση
ήταν η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 23 Απριλίου 2008.
Υπηρετώντας τις αρχές της διαφάνειας και της διασφάλισης της ποιότητας και σύμφωνα με τις
καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, η αρχιτεκτονική δομή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
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διαμορφώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με την ενεργό συνεργασία των φορέων χάραξης
εκπαιδευτικής πολιτικής, των εκπροσώπων της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας,
των κοινωνικών εταίρων καθώς και εμπειρογνωμόνων με γνώση και διεθνή εμπειρία στην
ανάπτυξη Πλαισίων Προσόντων.
Για τη διασφάλιση μιας σταθερής και ασφαλούς βάσης για την ανάπτυξη και αντιστοίχιση του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι ενέργειες του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
επικεντρώθηκαν στα εξής:
 Στον καθορισμό της αρχιτεκτονικής του πλαισίου (επίπεδα, μαθησιακά αποτελέσματα,
περιγραφικοί δείκτες προσόντων, τύποι προσόντων).
 Στη σχεδίαση κι εφαρμογή των μεθοδολογικών εργαλείων για την κατάταξη των
προσόντων της τυπικής εκπαίδευσης στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
 Στην καταγραφή και ανάλυση «παλαιότερων» και υφιστάμενων προσόντων.
 Στην αντιστοίχιση των επιπέδων αυτών με τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων.
Η ενεργή τεχνική ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων έλαβε χώρα το 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013 σχετικά με την «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο NQF από όλες τις χώρες της ΕΕ, η πρόταση
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2013 στη
Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία υποστηρίζει τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τη διαδικασία ανάπτυξης
του ΕΠΠ.
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Στις 10 Ιουλίου 2013, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αποδέχτηκε την πρόταση του
ΕΟΠΠΕΠ και ανακοίνωσε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
Στις 27 Φεβρουαρίου 2014 παρουσιάστηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η τελική

Έκθεση

Αντιστοίχισης στη Συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Ομάδας για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων (Advisory Group EQF) στην πόλη Birmingham του Ην. Βασιλείου.

11

1.5.

Αρχιτεκτονική δομή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Η αρχιτεκτονική δομή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι απλή και κυρίως λειτουργική:
Επίπεδα – Μαθησιακά Αποτελέσματα – Περιγραφικοί Δείκτες – Τύποι Προσόντων.
Κατά το σχεδιασμό του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων λήφθηκαν υπόψη οι τρέχουσες ανάγκες
της χώρας καθώς και οι σχετικές ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.


Τα 8 επίπεδα του ΕΠΠ καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την
υποχρεωτική έως την ανώτατη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο προσδιορίζεται από
περιγραφές των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που καθορίζουν τα
μαθησιακά αποτελέσματα για αυτό το επίπεδο.



Τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή όλα όσα ένα άτομο γνωρίζει, κατανοεί και
είναι ικανό να κάνει, μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας,
κατατάσσονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τα προσόντα αυτά έχουν τη
μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία κατατάσσονται σε επίπεδα.



Οι περιγραφικοί δείκτες των επιπέδων είναι το προσδιοριστικό στοιχείο της δομής και
θα αποτελέσουν το μηχανισμό για την αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν
στα προσόντα ενός συγκεκριμένου επιπέδου προσδιορίζονται από περιγραφικούς
δείκτες, οι οποίοι καθορίζονται από την ποιοτική και ποσοτική βαθμολόγηση των
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων.



Οι Τύποι Προσόντων είναι το εργαλείο που θα επιτρέψει την κατάταξη των ελληνικών
τίτλων σε διάφορα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, καθώς επίσης τη
σύγκριση μεταξύ τους. Κάθε Τύπος προσόντων θα έχει μια Προδιαγραφή του Τύπου,
που θα περιγράφει τα χαρακτηριστικά των προσόντων αυτού του τύπου. Οι Τύποι
προσόντων μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για την μετέπειτα ανάπτυξη νέων τίτλων
στο μέλλον.
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Οι περιγραφικοί δείκτες δίνουν μια σχετικά σύντομη περιγραφή, είναι γενικοί και εντελώς
ανεξάρτητοι από τον τομέα της μάθησης.
Οι Τύποι των Προσόντων είναι σχετικά εκτεταμένοι. Εμπλουτίζουν το περιεχόμενο των
περιγραφικών δεικτών για να παρέχουν περιγραφές των μαθησιακών αποτελεσμάτων για
κάθε τύπο. Επιπλέον, περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των προσόντων του κάθε
τύπου, όπως ο σκοπός, η διαδικασία της μάθησης, οι μεταβατικές ρυθμίσεις, καθώς και η
σύνδεση με την απασχόληση.
Ο κάθε Τύπος Προσόντος προσδιορίζεται από μία προδιαγραφή, η οποία περιλαμβάνει τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
Τίτλος: Αναφέρεται σε συγκεκριμένη ονοματολογία, η οποία θα υιοθετηθεί για κάθε Τύπο, π.χ.
Απολυτήριο Λυκείου
Επίπεδο: Αναφέρεται στο επίπεδο του Τύπου Προσόντων μέσα στο Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων.
Συνοπτική περιγραφή: Αναφέρεται σε περιληπτική περιγραφή του Τύπου και αποβλέπει στη
διευκόλυνση της κατανόησής και χρήσης του.
Όγκος: Λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική λειτουργία των Πλαισίων είναι η περιγραφή και η
σύγκριση των προσόντων, είναι σημαντικό να μπορεί να περιγραφεί το «ποσό» (amount) ή ο
«όγκος/βαρύτητα» (volume) των μαθησιακών αποτελεσμάτων που συνδέονται με τον Τύπο
των Προσόντων. Για τους σκοπούς του ΕΠΠ, θα υιοθετηθεί ένα μετρικό σύστημα που θα
διευκολύνει τον υπολογισμό κατά προσέγγιση.
Το προτεινόμενο μετρικό σύστημα βασίζεται στην απόδοση 60 πιστωτικών μονάδων ως την
«αξία» για ένα «έτος μάθησης» 1500 ωρών. Υπό την έννοια αυτή, μια πιστωτική μονάδα
αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα 25 ωρών μάθησης. Η υιοθέτηση του παραπάνω μετρικού
συστήματος διασφαλίζει την εύκολη αντιστοίχιση των ελληνικών τίτλων με πολλά εθνικά και
13

διεθνή μετρικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), το οποίο έχει θεσπιστεί και υλοποιείται στην Ελλάδα από το
2005 και με το αναπτυσσόμενο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).
Σκοπός: Η Προδιαγραφή των Τύπων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων περιλαμβάνει, επίσης,
κατηγοριοποίηση με βάση το σκοπό ή τον τομέα στον οποίο απευθύνεται ο συγκεκριμένος
Τύπος, χρησιμοποιώντας τις κατηγορίες "βασικός", "συμπληρωματικός" και "ειδικού
σκοπού" ως εξής


Τα

«Βασικά»

προσόντα

αντανακλούν

μια

συνεκτική

δέσμη

μαθησιακών

αποτελεσμάτων, συνήθως, μάλλον μεγάλου όγκου/εμβέλειας. Δίδουν την αίσθηση της
«ολοκλήρωσης» είτε σε σχέση με κάποιο στάδιο μιας μαθησιακής διαδικασίας (π.χ. το
Απολυτήριο Λυκείου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης),
είτε σε σχέση με ένα καθορισμένο πεδίο μάθησης (π.χ. «Δεξιότητες διοίκησης
γραφείου»), είτε σε σχέση με ένα επάγγελμα (π.χ. Αρχιτέκτονας).


Τα «Συμπληρωματικά» προσόντα απονέμονται για μαθησιακό επίτευγμα το οποίο
προστίθεται σε ένα προηγούμενο προσόν. Συνδέονται με την αναβάθμιση

και

επικαιροποίηση γνώσεων ή/και δεξιοτήτων ή συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη (π.χ.
ένα προσόν σε νέα εφαρμογή του ΦΠΑ το οποίο επεκτείνει την αξία ενός Βασικού
προσόντος στη λογιστική.)


Τα

προσόντα

«Ειδικού

σκοπού»

χορηγούνται για

μια

δέσμη

μαθησιακών

αποτελεσμάτων, τα οποία σχηματοποιούν ένα διακριτό επίτευγμα που μπορεί να
συνδέεται μόνο με κάποια από τα συστατικά στοιχεία των μαθησιακών αποτελεσμάτων
(γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) που προσδιορίζουν ένα επίπεδο. Τα προσόντα αυτά
συνδέονται συχνά με επαγγελματικές προδιαγραφές και έχουν σχετικά περιορισμένο
σκοπό (π.χ. πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας στο τομέα των κατασκευών).
Χαρακτηρίζονται από σχετικά μικρό όγκο σε σύγκριση με τα Βασικά προσόντα.
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Εκπαιδευτικός τομέας: Η Προδιαγραφή του Τύπου θα υποδεικνύει επίσης ποιος τομέας του
εκπαιδευτικού συστήματος συνδέεται με τον Τύπο προσόντων χρησιμοποιώντας τους
παρακάτω τομείς: «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», «Γενική Εκπαίδευση»,
«Ανώτατη Εκπαίδευση».
Σχέση με την απασχόληση: παρέχει ένα σύντομο περίγραμμα της φύσης και του εύρους των
δυνατοτήτων απασχόλησης, οι οποίες συνδέονται με τα προσόντα του Τύπου. Το παραπάνω
θα αναφέρεται σε επαγγελματικά δικαιώματα, αν προκύπτουν.
Πρόσβαση/ Δυνατότητες εξέλιξης: Κάθε Τύπος προσόντων θα παρέχει την απαραίτητη
πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης σε προγράμματα που οδηγούν στην
απόκτηση των προσόντων αυτού του Τύπου (συμπεριλαμβανομένης προηγούμενης
παρακολούθησης, όπου απαιτείται) αλλά και τις δυνατότητες εξέλιξης των κατόχων των
προσόντων μέσω ευκαιριών μάθησης οι οποίες οδηγούν είτε σε προσόντα στο ίδιο επίπεδο
είτε σε ανώτερο.
Όλοι οι τύποι που περιλαμβάνονται στην αρχική έκδοση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων,
όπως δημοσιεύονται σήμερα, είναι «βασικοί» τύποι, ενώ αναμένεται ότι πολλά από τα
επαγγελματικά και βασισμένα σε είδη απασχόλησης προσόντα που χρησιμοποιούνται στην
ελληνική αγορά εργασίας θα χαρακτηριστούν ως συμπληρωματικοί ή ειδικού σκοπού τύποι
και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θα είναι σε θέση να οργανώσει την κατάλληλη ένταξη των εν
λόγω τίτλων σε εύθετο χρόνο

1.6.

Σύνδεση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με την επικύρωση της μη τυπικής και
της άτυπης μάθησης

Το Ανακοινωθέν της Bruges, το Δεκέμβριο του 2010, που προτείνει στα Κράτη Μέλη να
αναπτύξουν εθνικές διαδικασίες για την αναγνώριση και την επικύρωση της μη τυπικής και
της άτυπης μάθησης με την υποστήριξη, κατά περίπτωση, των εθνικών πλαισίων
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επαγγελματικών προσόντων μέχρι το 2015 καθώς και τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, το Δεκέμβριο του 2011 οδηγούν στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις
20.12.2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης5.
Σύμφωνα με την εν λόγω Σύσταση προτείνεται στα Κράτη Μέλη να διασφαλίζεται ότι τα
εθνικά συστήματα επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, σέβονται, μεταξύ των
άλλων, τις ακόλουθες αρχές:
1. Το σύστημα επικύρωσης είναι ένα συνεκτικό και αναπόσπαστο μέρος του εθνικού
πλαισίου επαγγελματικών προσόντων που αναπτύσσεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων
2. Οι πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες επικύρωσης διαδίδονται ευρέως σε
ιδιώτες και οργανισμούς
3. Οι ομάδες μειονεκτούντων ατόμων, όπως των πολιτών που είναι πολύ πιθανόν να
συναντήσουν το φάσμα της ανεργίας ή επισφαλείς μορφές απασχόλησης, αποτελούν
ιδιαίτερο στόχο του συστήματος επικύρωσης, αφού αυτό μπορεί να αυξήσει τη
συμμετοχή τους στη διά βίου μάθηση και την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας
4. Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται με την επικύρωση των εμπειριών μη
τυπικής και άτυπης μάθησης πληρούν τα συμφωνημένα πρότυπα που είναι
ταυτόσημα ή ισοδύναμα με τα πρότυπα των επαγγελματικών προσόντων που
αποκτώνται μέσω προγραμμάτων τυπικής εκπαίδευσης
Επιπλέον ορίζει ότι τα εθνικά συστήματα αναγνώρισης της μη τυπικής και άτυπής
μάθησης πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στάδια επικύρωσης:
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ των μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων) που
επιτεύχθηκαν μέσω μη τυπικής μάθησης

5

Βλέπε στον σύνδεσμο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=EL
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχει σημειώσει ένα άτομο μέσω μη τυπικής
μάθησης
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχει σημειώσει ένα άτομο μέσω μη
τυπικής μάθησης, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Η επιβεβαίωση από έναν αρμόδιο φορέα ότι οι γνώσεις, δεξιότητες,
ικανότητες που αποκτήθηκαν από ένα άτομο μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, έχουν
αξιολογηθεί με βάση προκαθορισμένα κριτήρια.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η διαδικασία έκδοσης ενός πιστοποιητικού, διπλώματος ή τίτλου που
επιβεβαιώνει επίσημα ότι ένα σύνολο αποτελεσμάτων μάθησης (γνώση, τεχνογνωσία,
δεξιότητες) έχουν αξιολογηθεί και επικυρωθεί από έναν αρμόδιο φορέα με βάση ένα
προκαθορισμένο πρότυπο.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Η

διαδικασία

της

επίσημης

αναγνώρισης

των

προσόντων μέσω της

χορήγησης τίτλων (πιστοποιητικά, διπλώματα κ.λ.π.), μέσω της απόδοσης ισοδυναμίας ή
δικαιώματος, ή/και η

διαδικασία της κοινωνικής αναγνώρισης από τους αρμόδιους

οικονομικούς ή κοινωνικούς φορείς.
Ο ΕΟΠΠΕΠ λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με ρυθμίσεις
για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, όπως προβλέπει η Σύσταση,
υιοθέτησε τα παραπάνω θεσμικά σύμφωνα με τις οδηγίες της νομοθεσίας που διέπει το
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, η οποία ορίζει ότι το εθνικό πλαίσιο πρέπει να στοχεύει
στην αναγνώριση και συσχέτιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλους τους τύπους της
τυπικής, μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης. Αυτή η οδηγία ακολουθείται κατά την
ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο έχει σαφώς σχεδιαστεί ώστε να
περιλαμβάνει κάθε είδους προσόντα, σε σχέση με όλους τους τρόπους μάθησης.
Η πολιτική ανάπτυξης του ΕΠΠ εστίασε αρχικά στην ανάλυση και στην ένταξη όλου του εύρους
των προσόντων που απονέμονται εντός του τυπικού συστήματος. Στην Ελλάδα απονέμονται
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πολλά κλαδικά προσόντα που έχουν πραγματική αξία στην ελληνική αγορά εργασίας, αλλά η
σχέση μεταξύ αυτών των προσόντων με τα τυπικά ελληνικά προσόντα δεν έχει ταξινομηθεί
ακόμα. Ήδη, ένας σημαντικός αριθμός ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων συνεργάζονται με τις
αρχές του ΕΠΠ και έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ένταξη των προσόντων τους στο
πλαίσιο.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την πιστοποίηση της μη τυπικής και της
άτυπης μάθησης, όπως και για την Αδειοδότηση άλλων φορέων πιστοποίησης προσόντων,
αναπτύσσει ένα Εθνικό Σύστημα για την Πιστοποίηση της μη τυπικής και της άτυπης
μάθησης, όπως προβλέπεται στον Ν 4115/2013 εφαρμόζοντας και περιλαμβάνοντας όλες τις
αρχές και τα στάδια που περιγράφονται στην παραπάνω Ευρωπαϊκή Σύσταση.
Εκτός από το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στο σύστημα πιστοποίησης καθοριστικό ρόλο θα
παίζουν τα επαγγελματικά περιγράμματα με κορμό τους τα επαγγελματικά πρότυπα που
είναι ταξινομήσεις και ορισμοί των κύριων καθηκόντων τα οποία επιτελούνται σε μια τυπική
εργασία. Ακολουθούν τη λογική των προσδοκιών για την απασχόληση και επικεντρώνονται
στο

τι πρέπει να πράττουν τα άτομα και πώς πρέπει να το πράττουν. Πρέπει να

διατυπώνονται με όρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με ικανότητες.
Τα επαγγελματικά πρότυπα αναμένεται να συμβάλλουν ώστε οι τίτλοι προσόντων να
συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και να σχετίζονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορίες στους καταρτιζόμενους σχετικά με το επαγγελματικό
περίγραμμα το οποίο στοχεύει ο τίτλος προσόντος.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναπτύσσει και πιστοποιεί επαγγελματικά περιγράμματα σε συνεργασία με τους
κοινωνικούς εταίρους (εργαζόμενοι και εργοδότες). Η διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης
των

επαγγελματικών

περιγραμμάτων

διέπεται

από

σχετικό

θεσμικό

πλαίσιο,

(http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings/legal-ep ).
Τα

Επαγγελματικά

Περιγράμματα

αποτελούν

μια

ολοκληρωμένη

περιγραφή

ενός

επαγγέλματος και ακολουθούν την παρακάτω δομή:
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τίτλος - ορισμός του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας



ιστορική αναδρομή και εξέλιξή του



ισχύον νομοθετικό πλαίσιο



ανάλυση του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας σε προδιαγραφές



απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες για την άσκησή του



προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων επαγγελματικών
προσόντων



ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων

Στο ελληνικό σύστημα αναπτύχθηκαν 205 επαγγελματικά περιγράμματα σε στενή συνεργασία
με τους κοινωνικούς εταίρους. Η διαδικασία επικύρωσης θα είναι πιο επιτυχημένη όταν τα
επαγγελματικά αυτά προφίλ, τα οποία αναπτύσσονται με όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων,
αποτελέσουν βάση για τα πρότυπα ΕΕΚ και τους τίτλους προσόντων, με δεδομένο ότι τα εν
λόγω πρότυπα ΕΕΚ θα χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για την επικύρωση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και μπορεί να συμβάλουν
στη διευκόλυνση ευέλικτων διαδρομών μάθησης και εξατομικευμένης κατάρτισης στον τομέα
της ΕΕΚ.
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν καταλήγουν όλα τα επαγγελματικά προφίλ σε τίτλο
προσόντων. Η παρούσα συζήτηση (πόσο ευρύ και λεπτομερές πρέπει να είναι το NQF) είναι μια
συζήτηση και διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς εταίρους, στην οποία λαμβάνονται υπόψη
οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, οικονομικά θέματα, κλπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σχήματα πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ
Οι βασικοί πυλώνες του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων στο πλαίσιο της
επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης είναι τα εξής σχήματα πιστοποίησης που
αναπτύχθηκαν από τον ΕΟΠΠΕΠ και τα οποία βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία:

2.1.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΕΚ
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2944 (ΦΕΚ Β’ 1098/30.04.2014) θεσπίστηκε νέο
Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)
Η Διαδικασία Πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ περιλαμβάνει:
 Οδηγίες εγγραφής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ
 Εγγραφή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ
 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ
 Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων
Ι.Ε.Κ.
 Αναζήτηση

Αποτελεσμάτων

Εξετάσεων

Πιστοποίησης

Επαγγελματικής

Κατάρτισης
 Βεβαίωση Πιστοποίησης
 Θέματα

Εξετάσεων

Πιστοποίησης

Αρχικής

Επαγγελματικής

Κατάρτισης

Ειδικοτήτων ΙΕΚ
Για τις προϋποθέσεις και την ακριβή διαδικασία πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ δείτε
τον

ακόλουθο

σύνδεσμο:

http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-

certificate/certificate-of-qualifications/certificate-graduates
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2.2.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενιαίου και καινοτομικού Συστήματος Πιστοποίησης
της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πεδίο της μη τυπικής
εκπαίδευσης θεσμοθετήθηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ Β'
2844/23-10-2012. Βλ. http://www.eoppep.gr/images/EKPAIDEYTES/FEK2844.pdf
Το συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης αποτελεί μια καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, στηρίζεται στο αντίστοιχο Επαγγελματικό Περίγραμμα του «Εκπαιδευτή
Ενηλίκων», το οποίο περιγράφει τις επαγγελματικές λειτουργίες, τις εκπαιδευτικές
διαδρομές, τα μαθησιακά αποτελέσματα και αντίστοιχα σπονδυλωτά προγράμματα με
πιστωτικές μονάδες όπως περιγράφτηκαν στις παραπάνω ενότητες.
Στην Υπουργική Απόφαση ορίζονται:
α) οι όροι αναγνώρισης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης της
εκπαιδευτικής επάρκειας,
β) τα θέματα που αφορούν στην εγγραφή στο Μητρώο και τη διαγραφή από αυτό,
καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση του
Μητρώου,
γ) οι προδιαγραφές των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών της μη τυπικής
εκπαίδευσης,
δ) οι προϋποθέσεις και οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν φορείς της τυπικής και
της μη τυπικής εκπαίδευσης για να υλοποιούν τέτοια προγράμματα. Τα προγράμματα
εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών πιστοποιούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Η πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη
Τυπικής Εκπαίδευσης είναι μια αξιολογική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει:
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Α) την Εξέταση στο Θεωρητικό Μέρος (Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία) με στόχο να
διαπιστωθεί κατά πόσο ο υποψήφιος κατέχει τις γνώσεις και ικανότητες που
διασφαλίζουν ότι είναι ικανός να υλοποιεί την εκπαιδευτική του παρέμβαση,
συντονίζοντας την εκπαιδευόμενη ομάδα και αντιστοιχούν στην Κύρια Επαγγελματική
Λειτουργία 2 (ΚΕΛ 2) του Πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος του
Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Τα θέματα προς εξέταση του
Θεωρητικού μέρους μαζί με ενδεικτικές απαντήσεις αυτών επιλέγονται από την
Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας (Ε.Ε.Ε.ΕΠ.), με ηλεκτρονική κλήρωση από
Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Η κλήρωση
διεξάγεται από την Ε.Ε.Ε.EΠ. την ημέρα των εξετάσεων και,
Β) την Εξέταση στο Πρακτικό Μέρος (Μικροδιδασκαλία – Συνέντευξη) με σκοπό να
διαπιστωθεί κατά πόσο ο υποψήφιος κατέχει τις γνώσεις που θεμελιώνονται στην
παραδεδεγμένη βιβλιογραφία και πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις
ικανότητες που διασφαλίζουν ότι είναι επαρκής να σχεδιάζει, οργανώνει και
προετοιμάζει την παρέμβασή του με βάση τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις
εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του
πληθυσμού - στόχου. Επίσης, να υλοποιεί την εκπαιδευτική του παρέμβαση
εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης και ενθαρρύνοντας το διάλογο και την
κριτική σκέψη. Τέλος, να αξιολογεί και ανατροφοδοτεί την επαγγελματική του πρακτική.
Τα παραπάνω αντιστοιχούν στην Κύρια Επαγγελματική Λειτουργία 1 (ΚΕΛ 1) και την
Κύρια Επαγγελματική Λειτουργία 3 (ΚΕΛ 3) του Πιστοποιημένου Επαγγελματικού
Περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης».

Ο υποψήφιος οδηγείται σε διαδρομή πιστοποίησης που περιγράφεται αναλυτικά στην
ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, αφού πρώτα αξιολογηθεί το ηλεκτρονικό του χαρτοφυλάκιο
(e-portfolio), που διατηρεί μετά από αντίστοιχη ηλεκτρονική του αίτηση στον ΕΟΠΠΕΠ.
Βλέπε http://www.eoppep.gr/images/EKPAIDEYTES/Methodologia.pdf
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3. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με στόχο τη διενέργεια της πιστοποίησης των επαγγελματιών της ειδικότητας
«Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό
τίτλο, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη (ΚΕ.ΜΕ.Α.) έχουν προχωρήσει στη μεταξύ τους συνεργασία
με ένα σχήμα πιστοποίησης που περιλαμβάνει αναλυτικά τις διαδικασίες οργάνωσης
και διενέργειας των εξετάσεων, το φορέα διενέργειας, το δικαίωμα και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την πιστοποίηση
των επαγγελματιών της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Σύνδεση της αναγνώρισης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης με συστήματα
πιστωτικών μονάδων- ECVET για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΕΕΚ
Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), είναι ένα
Ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο αφορά στη συγκέντρωση, αναγνώριση και μεταφορά
πιστωτικών μονάδων (credits) κατά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μέσω
του ECVET μπορούν να τεκμηριωθούν και να πιστοποιηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα που
απέκτησε ένα άτομο στον τομέα της επαγγελματικής του εκπαίδευσης και κατάρτισης και
πέρα από τα «όρια του συστήματος» στο οποίο καταρτίσθηκε.
Τα εργαλεία και η μεθοδολογία του ECVET περιλαμβάνουν


την περιγραφή των προσόντων/τίτλων σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων
συνοδευόμενες από πιστωτικές μονάδες,



τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης, και
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συμπληρωματικά έγγραφα όπως το συμφωνητικό μάθησης, προσωπικό αρχείο
επιτευγμάτων, καθώς και τον οδηγό χρηστών ECVET.

Κατά συνέπεια, η συμμετοχή σε αυτά τα εργαλεία μεταφοράς πιστωτικών μονάδων προσφέρει
τη

δυνατότητα

βελτίωσης

της

επικύρωσης

της

μη

τυπικής

και

της

άτυπης

μάθησης. Αντίστροφα, όταν τεθούν σε εφαρμογή συστήματα για την επικύρωση της μη
τυπικής και της άτυπης μάθησης, τα εργαλεία μεταφοράς πιστωτικών μονάδων όπως το ECVET
θα μπορούν να επωφεληθούν από τις κοινές διαδικασίες περιγραφής και αξιολόγησης
μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Το αντίστοιχο σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων μάθησης, ECTS, χρησιμοποιείται
εκτεταμένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αν και έχει προγραμματιστεί η εισαγωγή
προσεγγίσεων που σχετίζονται με το ECVET, μέχρι σήμερα δεν έχει αναγνωριστεί κάποια
εκτεταμένη ή συστηματική χρήση συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων σε
σχέση με οποιονδήποτε από τους Τύπους Προσόντων στην γενική εκπαίδευση ή στους
κλάδους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η προώθηση της χρήσης των
συστημάτων πιστωτικών μονάδων αποτελεί περισσότερο θέμα των φορέων απονομής και όχι
τόσο του ΕΠΠ.

Ωστόσο, η σχεδίαση του ΕΠΠ πράγματι επιτρέπει τη συμπερίληψη των

προσόντων που έχουν επιτευχθεί μέσω της συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.
Το ΕΠΠ μπορεί να διευκολύνει την εισαγωγή συστηματικών διεργασιών πιστωτικών μονάδων
στο μέλλον, καθώς χρησιμοποιεί την αρχή των πιστωτικών μονάδων εντός της δομής του
πλαισίου. Οι Προδιαγραφές Τύπου του ΕΠΠ αποσκοπούν να ορίσουν το "μέγεθος" ή τον
"όγκο" των μαθησιακών αποτελεσμάτων που συσχετίζονται με κάθε Τύπο Προσόντος. Καθώς
δεν έχει εφευρεθεί κάποιο μέσο ή τεχνική για την άμεση μέτρηση του όγκου των μαθησιακών
αποτελεσμάτων, το ΕΠΠ χρησιμοποιεί ένα μετρικό σύστημα για τον κατά προσέγγιση,
εκτιμώμενο υπολογισμό για αυτόν τον σκοπό. Η προτεινόμενη μονάδα μέτρησης είναι οι 60
πιστωτικές μονάδες ως αξία ενός «έτους μάθησης» των 1.500 ωρών.
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Η πολιτική κατά την εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων συνίσταται στο να
διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται η ίδια μονάδα μέτρησης για τον υπολογισμό του όγκου του
κάθε Τύπου Προσόντων σε κάθε επίπεδο. Η ευθύνη για τη διαδικασία αυτή εναπόκειται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς απονομής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: EQAVET: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΚ
Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ, ή αλλιώς
«Πλαίσιο EQAVET» υιοθετήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο το 2009. Έχει σχεδιαστεί για να
προωθεί την βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) παρέχοντας τόσο
στους φορείς πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των εθνικών
συστημάτων ΕΕΚ, όσο και στους ίδιους τους παρόχους της ΕΕΚ ένα κοινό εργαλείο διαχείρισης
της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να διασφαλίζεται η
διαφάνεια, η συνοχή και η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των πολλών ειδών πολιτικής και
πρακτικής που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και της κινητικότητας των εκπαιδευομένων και των υπαλλήλων.
Σε κάθε κράτος μέλος ένα Εθνικό Σημείο Αναφοράς Διασφάλισης Ποιότητας παρέχει πρόσβαση
σε πληροφορίες για το πλαίσιο.
Το πλαίσιο EQAVET είναι δομημένο με βάση δύο κύρια στοιχεία:
 Τις δομικές ενότητες (building blocks), οι οποίες είναι περιγραφές που παρέχουν
συμβουλές και καθοδήγηση μέσα από τον προσδιορισμό βασικών δραστηριοτήτων, οι
οποίες μπορούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το
πλαίσιο (π.χ. Στο κέντρο της υλοποίησης του πλαισίου EQAVET βρίσκεται μια κουλτούρα
διοίκησης η οποία στηρίζει και αποδίδει αξία στη διασφάλιση ποιότητας). Για τους
φορείς πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των εθνικών
συστημάτων ΕΕΚ έχουν αναγνωριστεί 10 δομικές ενότητες, ενώ για τους φορείς
παροχής 6 δομικές ενότητες
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 Τον Κύκλο Ποιότητας τους πλαισίου που αποτελείται από τους εξής 4 σταθμούς
(φάσεις): σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση.
Το πλαίσιο ποιότητας EQAVET προσδιορίζει τη σχέση κάθε δομικής ενότητας με τα 4 στάδια του
κύκλου της ποιότητας, παρέχει ερωτήσεις σχετικά με θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη
τόσο από τους φορείς πολιτικής και διοίκησης όσο και από τους φορείς παροχής και βασικούς
παράγοντες επιτυχίας και υποδεικνύει νέους τρόπους προσέγγισης6. Μπορεί να εφαρμοστεί σε
επίπεδο συστήματος ΕΕΚ, καθώς και σε ένα κατά πολύ μικρότερο επίπεδο: στο επίπεδο της
ανάπτυξης των διαφόρων στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας επικύρωσης και πιστοποίησης
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (π.χ. για τη διαδικασία της επικύρωσης ή σχετικά με τη
διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησης αυτή καθεαυτή).
Καθ’ όλη τη διαδικασία της ανάπτυξης του συστήματος επικύρωσης και πιστοποίησης της μη
τυπικής και της άτυπης μάθησης πρέπει να εφαρμόζονται δείκτες ποιότητας (είτε ποσοτικοί
είτε ποιοτικά), οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στον καθορισμό του ποσοστού λειτουργίας
και της επιτυχίας του συστήματος επικύρωσης και πιστοποίησης.
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εν λόγω διαδικασία, το πλαίσιο EQAVET πρέπει να είναι σε
θέση να στηρίζει συστηματικά τον τρόπο με τον οποίο τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται
και περιγράφονται στα πρότυπα. Το πλαίσιο EQAVET θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζει
τον «κύκλο ανάδρασης» που απαιτείται για τον καθορισμό και την ανανέωση των προτύπων.
Η διασφάλιση της ποιότητας μπορεί να τονώσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη εντός και μεταξύ
των συστημάτων ΕΕΚ. Διασφαλίζει ότι κάθε δράση ακολουθείται από άλλη και ότι υπάρχει ένας
βρόχος συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας. Ειδικά στο πλαίσιο των αξιολογήσεων και της
επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, η διασφάλιση της ποιότητας οδηγεί σε
μεγαλύτερη διαφάνεια και μπορεί να συμβάλει προς την κατεύθυνση της αύξησης της
αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

6

Το πλαίσιο EQAVET έχει αναπτύξει ένα διαδικτυακό εργαλείο για την υποστήριξη των κρατών μελών στην
εφαρμογή του πλαισίου σε εθνικό επίπεδο. Βλ. www.eqavet.eu
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Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διασφάλιση της ποιότητας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται
ως διοικητική επιβάρυνση, αλλά ως κλειδί για τη συστηματική βελτίωση των επιδόσεων, της
ελκυστικότητας και του κύρους της ΕΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ σε σχέση με την διασφάλιση ποιότητας των προσόντων
Ήδη από το 2010 με αφορμή το Ν. 3879/2010, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
μέσω της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και σε συνεργασία με όλους τους φορείς
διοίκησης, προχώρησε στη διαμόρφωση ενός εθνικού πλαισίου για τη διασφάλιση ποιότητας
στη διά βίου μάθηση, το οποίο συνάδει με τις αρχές του ευρωπαϊκού πλαισίου για τη
διασφάλιση ποιότητας

στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET), που

απορρέει από τη σχετική Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
18ης Ιουνίου 2009.
Η διαδικασία αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στο EQF περιλαμβάνει τη
συμφωνία με τους φορείς διασφάλισης ποιότητας.
Η έκθεση της αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων για τη διά βίου μάθηση έχει συμφωνηθεί από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι
για τη διασφάλιση της ποιότητας των προσόντων προσόντα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων. Αυτές είναι:


Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).



Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).



Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης
(Α.ΔΙ.Π.).
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Ο

Εθνικός

Οργανισμός

Πιστοποίησης

Προσόντων

και

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Επιπλέον, για το πεδίο της δια βίου μάθησης έχει αναπτυχθεί ένα εργαλείο υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας για τη Δια Βίου
Μάθηση και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και σε συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών δια βίου
μάθησης, το οποίο παρέχει στους φορείς διακυβέρνησης και στους παρόχους εκπαίδευσης και
κατάρτισης την ικανότητα ελέγχου της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που
προσφέρεται. Αυτό το εργαλείο είναι γνωστό ως το «Εθνικό Πλαίσιο για τη διασφάλιση της
ποιότητας στη διά βίου μάθηση, π3»
Πρόκειται για ένα εργαλείο αυτο-αξιολόγησης της απόδοσης των οργανισμών βάσει ενός
ενιαίου πλαισίου αρχών και δεικτών ποιότητας, συμβατού τόσο με τις εθνικές πολιτικές όσο
και με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τη διασφάλιση ποιότητας στη διά βίου μάθηση, το
οποίο απευθύνεται σε όλους τους φορείς διοίκησης και σε όλους τους φορείς παροχής
υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης (άρθρο 3 του ν. 3879/2010 και υποπαράγραφος 1.3 του
άρθρου 1 του ν. 4093/2012).
Τέλος, ο νόμος 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24/30.1.2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού» ορίζει στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη διασφάλιση ποιότητας της διά βίου μάθησης και της διά βίου
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με τους λοιπούς
αρμόδιους φορείς. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί το εθνικό σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση
ποιότητας και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της
Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στην πιστοποίηση της Μη τυπικής
και Άτυπης Μάθησης
Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας αποτελώντας εγκάρσια διαδικασία που διατρέχει όλους τους
τομείς της Ευρωπαϊκής πολιτικής διαδραματίζει εκτός των άλλων έναν ιδιαίτερα σημαντικό
ρόλο στην πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Χώρου Δεξιοτήτων και Προσόντων (European Area of Skills and Qualifications). Παράλληλα
συνδέεται στενά με την εφαρμογή των Συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την
Αναγνώριση της Μη τυπικής και Άτυπης Μάθησης. Κατά την διαδικασία της συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας ενός ατόμου η αναγνώριση των αναγκών του για πιστοποίηση της Μη τυπικής
και Άτυπης Μάθησής του καταλαμβάνει εξέχουσα θέση. Για το λόγο αυτό οι φορείς
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας πρέπει να βρίσκονται σε στενή συνεργασία και διασύνδεση με
τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την αναγνώριση και πιστοποίηση της Μη τυπικής και
Άτυπης Μάθησης.
Η Συμβουλευτική σταδιοδρομίας μπορεί να επέμβει σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας
πιστοποίησης

(π.χ.

αναγνώριση,

καταγραφή,

αξιολόγηση,

πιστοποίηση

κλπ)

και

προσδιορίζεται ειδικότερα στα εξής:


Πληροφόρηση για ευκαιρίες, μεθόδους και εργαλεία πιστοποίησης της Μη τυπικής και
Άτυπης Μάθησης



Συμβουλευτική για την επιλογή κατάλληλης εκπαιδευτικής διαδρομής σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά του ατόμου, τα επαγγελματικά περιγράμματα και τα εκάστοτε σχήματα
πιστοποίησης που θα προκύπτουν



Υποστήριξη του ατόμου στην αναγνώριση των προσόντων του που προκύπτουν από τη
Μη τυπική και Άτυπη Μάθηση και που ο ίδιος δεν μπορεί να αναγνωρίσει



Περιγραφή και αξιολόγηση των προσόντων με τη χρήση εργαλείων όπως το Europass, το
ECVET κλπ π.χ. σε κάποιον που θέλει να αλλάξει επάγγελμα πως μπορεί να αναγνωρίσει
την εκπαιδευτική του επάρκεια ώστε να πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτής ενηλίκων.
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Ερωτήσεις
και
εργασίες

1.
2.

3.
4.
5.

Υποχρεωτικές
Επιλέξτε δύο προσόντα ενός πελάτη σας, αντιστοιχήστε τα με το Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων και χαρακτηρίστε τι τύπος προσόντων είναι
Σκεφτείτε το παρόν σεμινάριο τι διαδρομή μάθησης είναι και πως μπορεί να
αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των προσόντων σας ως συμβούλου
σταδιοδρομίας;
Σύμφωνα με τα ατομικά προσόντα σας και το συνολικό χαρτοφυλάκιό σας ,
μπορείτε να πιστοποιηθείτε ως εκπαιδευτής ενηλίκων;
Περιγράψτε σε μια μέρα της καθημερινότητάς σας γνώσεις, δεξιότητες ή
ικανότητες που ίσως αποκτήσατε
Συμπληρώστε το διαβατήριο γλωσσών σας βάσει του προτύπου Europass
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4

Διαδικασία αξιολόγησης

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας εξαρτάται από:

•

Την παρακολούθηση της δια ζώσης εκπαίδευσης.

•

Την επιτυχή ολοκλήρωση των 4 από τις 5 υποχρεωτικές ασκήσεις (σελ. 30). Η ολοκλήρωση
των ασκήσεων θα αξιολογείται από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. Όλες οι
υποχρεωτικές ασκήσεις (καθώς και οι μη υποχρεωτικές) θα προετοιμάζονται από τον
εκπαιδευόμενο και οι απαντήσεις του/της θα αναρτώνται από εκείνο/-η στην πλατφόρμα
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης ή θα
αποστέλλονται μέσω e-mail στους εκπαιδευτές της ενότητας.

•

Την επιτυχή ολοκλήρωση ενός γραπτού τεστ το οποίο θα αξιολογεί τις δεξιότητες που
αποκτήθηκαν από τον εκπαιδευόμενο. Το τεστ θα περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής και μια ανοιχτή ερώτηση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμασίας αυτής,
πρέπει να δοθούν σωστές απαντήσεις στο 80% των ερωτήσεων (9 ερωτήσεις). Το τεστ θα
αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. Το τεστ θα δοθεί στους
εκπαιδευόμενους από τον εκπαιδευτή της κάθε ενότητας κατά τη φάση της τελική
αξιολόγησης.

Διαδικασία τελικής αξιολόγησης στο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης

Η φάση τελικής αξιολόγησης των εκπαιδευομένων αποτελείται από:
•

Γραπτή εργασία πάνω σε θέμα που βασίζεται σε μια εκπαιδευτική ενότητα, που επιλέγεται
από τον εκπαιδευόμενο. Εάν ο εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα
θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα ακόλουθα θέματα:
 Συγκρίνετε την υπουργική απόφαση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών
ενηλίκων και την αντίστοιχη μεθοδολογία πιστοποίησης με την Ευρωπαϊκή Σύσταση
της 20.12.2012 σχετικά με την Επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης και
σχολιάστε κατά πόσο εφαρμόζεται και αν τηρούνται τα στάδια που προτείνει η
Σύσταση.
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 Επιλέξτε κάποιον πελάτη, απόφοιτο ΙΕΚ, και χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που
διδαχτήκατε σχετικά με την κινητικότητα και τη διαφάνεια των προσόντων,
προετοιμάστε τον ώστε να προωθηθεί στην αγορά εργασίας.
 Διαβάστε την περίπτωση της Κύπρου σχετικά με την πρόοδό της στην εφαρμογή των
ευρωπαϊκών πολιτικών και εργαλείων και συγκρίνετε με την περίπτωση της
Ελλάδας.
Η εργασία πρέπει να έχει έκταση 15-20 σελίδων το ελάχιστο συμπεριλαμβάνοντας τη
βιβλιογραφία, πίνακες και τα περιεχόμενα. Μια τυπική σελίδα αποτελείται από 1800
χαρακτήρες με διαστήματα. Η εργασία χρειάζεται να αναρτηθεί από τον εκπαιδευόμενο στην
πλατφόρμα εξ αποστάσεως κατάρτισης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης ή θα
αποστέλλεται μέσω e-mail στους εκπαιδευτές της ενότητας..

Ή, εναλλακτικά:

•

Προσομοίωση μιας συμβουλευτικής συνεδρίας που θα συνδυάζει στοιχεία από τη θεωρία
και την πρακτική της ενότητας που επιλέχθηκε από τον εκπαιδευόμενο. Εφόσον ο
εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα πρέπει να συνεργαστεί με
έναν άλλο εκπαιδευόμενο που έχει επιλέξει την ίδια ενότητα. Στη φάση της τελικής
αξιολόγησης οι δύο εκπαιδευόμενοι θα παίζουν το ρόλο του συμβούλου και του
συμβουλευόμενου και αντιστρόφως. Η προσομοίωση θα διαρκεί περίπου 1 ώρα ανά
ζευγάρι. Η άσκηση στοχεύει στη δημιουργία περιβάλλοντος παρόμοιου με το περιβάλλον
εργασίας των συμβούλων σταδιοδρομίας προκειμένου να αξιολογηθούν επαρκέστερα οι
δεξιότητες των συμμετεχόντων στην πράξη [Κατάρτιση που βασίζεται στις δεξιότητες
(Competency-based training)]. Η προσομοίωση θα αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή της
εκπαιδευτικής ενότητας.

Αυτοαξιολόγηση

•

Συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης το οποίο περιέχει ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής και ανοιχτές ερωτήσεις που στοχεύουν στην αξιολόγηση των
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μαθησιακών αποτελεσμάτων πριν και μετά την κατάρτιση στην εκπαιδευτική ενότητα.
Πριν την έναρξη της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο
για να γίνεται η αρχική εκτίμηση των δεξιοτήτων τους. Μετά το πέρας της κατάρτισης και
μέχρι τη φάση της τελικής αξιολόγησης θα συμπληρώνουν το ίδιο ερωτηματολόγιο με
σκοπό να αξιολογήσουν τις αλλαγές που σημειώθηκαν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής
τους στο πρόγραμμα κατάρτισης.
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5

Ενδεικτικός κατάλογος βιβλιογραφίας

1. Σύσταση του Συμβουλίου για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης
(20/12/2012) - 2012/C 398/01, η οποία καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σχετικές
ρυθμίσεις έως το 2018
2. Σύσταση ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2008
σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά
βίου μάθηση: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/journal_el.pdf
3. Σύσταση ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το Ευρωπαϊκό σύστημα
ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c1110
7_el.htm
4. CEDEFOP - European Inventory on validation of non-formal and informal learning (2014)
5. CEDEFOP - European guidelines for validating non-formal and informal learning (2009)
6. CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010
Thematic Report: Assessment methods
7. CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010
Thematic Report: Costs and Benefits of Validation
8. CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010
Thematic Report – Validation for Specific Target Groups
9. CEDEFOP: Promotion and validation of non-formal and informal learning - report from the
public consultation
10. Δημοσίευση CEDEFOP: Use of validation by enterprises for human resource and career
development purposes – 2014
11. Using ECVET to Support Lifelong Learning ANNOTATED EXAMPLES OF HOW ECVET CAN BE
USED TO SUPPORT LIFELONG LEARNING
12. Πρόγραμμα MATCH - Informal and non-formal competences matching devise for migrants'
employability and active citizenship - http://match.cpv.org/
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Πιστοποίηση της Μη Τυπικής κι Άτυπης Μάθησης
Θεματική Ενότητα εκπαίδευσης υπ’ αριθμ. 03 του προγράμματος INNO-CAREER
Έργο:

INNO-CAREER: Develop Prototype Training System of
Career Guidance Counsellors - 20132-1-GR1-LEO0513878

Εταίροι:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεφαλής εταίρος(Ελλάδα), EURICON
ΕΠΕ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (Ελλάδα), Ινστιτούτο
Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ – ΠΕΟ) (Κύπρος), Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto (Ιταλία), National
Training Fund, o.p.s. (Τσεχία)

Χρηματοδότηση:

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης – Τομεακό πρόγραμμα
Leonardo da Vinci, Δράση Πολυμερή Σχέδια
Μεταφοράς Καινοτομίας (75% Lifelong Learning
Program – 25% Εθνική Συμμετοχή).
Φωτεινή Βλαχάκη, Σύμβουλος Επαγγελματικού
Προσανατολισμού MSc, Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Υπεύθυνος Έργου:

Διαχειριστής:

Δρ. Δημήτρης Γαϊτάνης, Προϊστάμενος Τμήματος
Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών και Φορέων ΣΥΕΠ

Φορέας εκπόνησης Εγχειριδίου No 03: USRV Copyright © 2015
Επιστημονική επιμέλεια – σύνταξη κείμενων : USRV ( Camilla Tamiozzo)
Προσαρμογή - Επιμέλεια στα Ελληνικά: Δέδε Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης
Υπηρεσιών κι Εργαλείων Συ.Ε.Π, Γαϊτάνης Δημήτριος,
Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής Στήριξης
Στελεχών και Φορέων ΣΥΕΠ
Έκδοση: Τελική
Αριθμός σελίδων: 51 (συμπεριλαμβανομένων Παραρτημάτων )
ΕΘΝΙΚΌΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΎ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΎ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Διεύθυνση Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, 14234, Αττική
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Τηλ. 210 2709174 - 210 2709184 guidance@eoppep.gr

Επιτρέπεται η ανατύπωση, η αναπαραγωγή, η μετάφραση, η αντιγραφή, μερική ή ολική, η φωτοτύπηση, η
φωτογράφηση, κ.τ.λ. του τρόπου έκθεσης της περιεχόμενης ύλης, όπως και η παρουσίαση και προβολή του από
οποιοδήποτε οπτικοακουστικό και μαγνητικό μέσο με την προϋπόθεση ότι θα παρουσιάζονται ή θα αναφέρεται ο
φορέας υλοποίησης ΕΟΠΠΕΠ και τα ονόματα των συντακτών του παρόντος εγχειριδίου.

Η έκδοση αυτή χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο το συντάκτη της και η Επιτροπή
δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην πιστοποίηση της Μη τυπικής και
Άτυπης μάθησης
Κύπρος
Στην Κύπρο η αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση των προσόντων είναι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ). Η ΑΝΑΔ έχει εγκαθιδρύσει και λειτουργεί το Σύστημα Επαγγελματικών
Προσόντων και το Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης
(ΑξιοΠιστοΣυν).
1. Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων
Σκοπός του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού
μέσα από την εξέταση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου και την πιστοποίηση των
επαγγελματικών του προσόντων. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013.
Το Σύστημα αυτό απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, εργαζόμενους, άνεργους και οικονομικά
αδρανείς που επιθυμούν να εξεταστούν για πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων, έτσι
ώστε να διευκολυνθούν στην εξασφάλιση εργασίας ή στην ανέλιξη στην εργασία τους.
Μέσα από την εξέταση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων στο
Σύστημα, επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και έτσι διευκολύνεται η
εξασφάλιση εργασίας στους ανέργους και αδρανείς και η ανέλιξη των εργαζομένων. Πρόσθετα, οι
επιχειρήσεις που προωθούν την πιστοποίηση των εργαζομένων τους, πετυχαίνουν την αναβάθμιση του
ανθρώπινου τους δυναμικού με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητάς τους. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες
στη διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης.
Στο Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες που διαμένουν νόμιμα
ή/και εργάζονται νόμιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή/και κύπριοι πολίτες που
εργάζονται σε κυπριακές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και δραστηριοποιούνται
στο εξωτερικό.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην ΑνΑΔ, στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία
Εργασίας ή στα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ Εξεταστικά Κέντρα, για πληροφορίες και συμπλήρωση της
αίτησης συμμετοχής.
Το σύστημα των Επαγγελματικών Προσόντων βασίζεται στα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων, που
έχουν αναπτυχθεί με τη συμμετοχή των τομεακών τεχνικών επιτροπών.
Το Σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ενός ατόμου να εκπληρώσει ικανοποιητικά σε εργασιακό περιβάλλον
υπό συνήθεις εργασιακές συνθήκες ή σε συνθήκες προσομοίωσης σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο
απασχόλησης.
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Η ανάπτυξη ενός συστήματος επαγγελματικών προσόντων βασισμένο στις δεξιότητες, που θα
αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για
την Κύπρο.
Το εν λόγω σύστημα καταρτίζεται και υλοποιείται σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης,
κατά την περίοδο 2006-2009, πέντε επίπεδα επαγγελματικών προσόντων σε επίπεδο 2 αναπτύχθηκαν
σε τρεις οικονομικούς τομείς αυτόν των ξενοδοχείων και των εστιατορίων, του κατασκευαστικού τομέα
και το λιανικού εμπορίου για τα επαγγέλματα των σερβιτόρων, μάγειρων, υπαλλήλων υποδοχής, την
κατασκευή Mason και άτομα των πωλήσεων. Κατά την πρώτη φάση, η πρόσβαση στις ευκαιρίες
επικύρωσης σε σχέση με το πρότυπο αυτό παρεχόταν στους εργαζομένους και μόνον.
Κατά τη δεύτερη φάση του, η οποία κάλυπτε την περίοδο 2007-2013, έγινε η ανάπτυξη 72 νέων
προτύπων για μια σειρά επαγγελμάτων προτεραιότητας σε διάφορα επίπεδα Τα πρότυπα καλύπτουν
ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελμάτων στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, των επισκευών
αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και εστιατόρια, τομέας κατασκευών, της μεταποιητικής βιομηχανίας, των
συστημάτων και των δικτύων επικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κομμώσεων καθώς
και το επάγγελμα του εκπαιδευτή της επαγγελματικής κατάρτισης. Όσον αφορά τα νομοθετικώς
κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η Κύπρος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της πλήρους εφαρμογής της Νέας
οδηγίας 2005/36/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο με τη θέσπιση οκτώ διαφορετικών ειδικών νομοθεσιών, έναν
για το γενικό σύστημα αναγνώρισης των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και επτά άλλους
για επτά τομεακά επαγγέλματα (όπως του νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, του
οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της μαίας, του αρχιτέκτονα, του φαρμακοποιού και του ιατρού).
Μέχρι στιγμής καλύπτονται οι παρακάτω Τομείς της Οικονομίας και Επαγγέλματα από το ανωτέρω
Σύστημα
 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡTΙΣΗΣ
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Η αποδοχή ενδιαφερομένων για συμμετοχή στη διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης αποτελεί
ευθύνη της ΑνΑΔ και γίνεται στη βάση καθορισμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων.
Η εξετάσεις διενεργούνται σε εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ εξεταστικά Κέντρα κάτω από πραγματικές
συνθήκες εργασίας ή/ και συνθήκες προσομοίωσης, στη βάση Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων.
Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Προσόντος που θα απονέμεται στους επιτυχόντες θα αποτελεί ένα
αξιόπιστο και έγκυρο εφόδιο για επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποταθούν
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για εξέταση και απόκτηση επαγγελματικού προσόντος ανεξάρτητα του πώς απέκτησαν τις
απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.
2. Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΑξιοΠιστοΣυν).

Η ΑνΑΔ έχοντας ως στρατηγικό στόχο ύψιστης προτεραιότητας την βελτίωση της ποιότητας της
παρεχόμενης κατάρτισης στην Κύπρο έχει καταρτίσει Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης στο πλαίσιο του οποίου αξιολογούνται με στόχο την πιστοποίηση:
• Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
• Οι Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ)
• Οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)
Η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική για εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να έχουν δυνατότητα συνεργασίας
με την ΑνΑΔ για εφαρμογή επιχορηγούμενων, συγχρηματοδοτούμενων ή/και προκηρυσσόμενων
δραστηριοτήτων κατάρτισης. Ωστόσο το Σύστημα είναι ανοικτό σε εθελοντική βάση και για εκείνους οι
οποίοι δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
εν γένει της δια βίου μάθησης.
Πέραν της θέσπισης των κριτηρίων και των διαδικασιών πιστοποίησης, το σύστημα περιλαμβάνει τις
απαιτούμενες μεταβατικές διατάξεις, που αφ' ενός προετοιμάζουν τους συντελεστές παροχής
κατάρτισης για την ομαλή μετάβαση τους στη νέα κατάσταση και αφετέρου διασφαλίζουν τη συνέχιση
της ομαλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων κατάρτισης της ΑνΑΔ. Από 01/01/2015 ισχύουν τα πιο
κάτω:
•

•

•

Μόνο πιστοποιημένα ΚΕΚ έχουν δυνατότητα συνεργασίας με την ΑνΑΔ για την εφαρμογή
επιχορηγούμενων, συγχρηματοδοτούμενων ή/και προκηρυσσόμενων δραστηριοτήτων
κατάρτισης, εξαιρουμένων επιχειρήσεων που οργανώνουν και εφαρμόζουν Μονοεπιχειρησιακά
Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για το προσωπικό τους.
Μόνο σε πιστοποιημένες ΔΕΚ υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής επιχορηγούμενων,
συγχρηματοδοτούμενων ή/και προκηρυσσόμενων από την ΑνΑΔ δραστηριοτήτων κατάρτισης,
εξαιρουμένων επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα
Επαγγελματικής Κατάρτισης για το προσωπικό τους, εντός των εγκαταστάσεών τους.
Μόνο πιστοποιημένοι ΕΕΚ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως Εκπαιδευτές σε
επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ
δραστηριότητες κατάρτισης, εκτός συγκεκριμένων περιορισμένων εξαιρέσεων.

Δεν απαιτείται πιστοποίηση για τους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) που ανήκουν σε
μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:
•

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών που απασχολούνται περιστασιακά και ως εκπαιδευτές
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στην επιχείρηση στην οποία εργοδοτούνται, με αποδεδειγμένη
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•

•

•

•

εξειδικευμένη γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου κατάρτισης. Ισχύει για
Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο.
Eκπαιδευτές πρακτικής άσκησης από το εξωτερικό, με αποδεδειγμένη εξειδικευμένη γνώση του
συγκεκριμένου αντικειμένου κατάρτισης. Ισχύει για Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα
Κατάρτισης στην Κύπρο και Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη.
Eξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και δημόσιοι
αξιωματούχοι ή εντεταλμένοι από αυτούς δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται
ως εκπαιδευτές σε θέματα της ειδικότητάς τους. Ισχύει για όλες τις επιχορηγούμενες,
συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης.
Αρμόδια υπηρεσιακή Επιτροπή εξετάζει υποβληθέν αίτημα από εκπαιδευτή και υποβάλλει
σχετική εισήγηση προς τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Η
απόφαση αφορά παροχή εξαίρεσης προς τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή από την απαίτηση για
πιστοποίηση για παροχή κατάρτισης σε συγκεκριμένα θέματα.
Διακεκριμένοι επιστήμονες στο αντικείμενό τους. Για Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα
Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας, δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής να πιστοποιηθεί ούτε να
εξεταστεί αίτημα για εξαίρεση. Για όλες τις υπόλοιπες επιχορηγούμενες,
συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης,
αρμόδια υπηρεσιακή Επιτροπή εξετάζει υποβληθέν αίτημα από εκπαιδευτή και υποβάλλει
σχετική εισήγηση προς τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Η
τεκμηρίωση για τα προσόντα και την πείρα του εκπαιδευτή θα πρέπει να καταγράφονται στο
έντυπο «Βιογραφικό Σημείωμα διακεκριμένου επιστήμονα αιτούμενου εξαίρεσης από την
απαίτηση πιστοποίησης ως Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης». Η απόφαση αφορά
παροχή εξαίρεσης προς τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή από την απαίτηση για πιστοποίηση για
παροχή κατάρτισης σε συγκεκριμένα θέματα. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι
εκπαιδευτές που έχουν ήδη εγκριθεί για Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης – Ζωτικής
Σημασίας στο ίδιο θέμα.
Πιστοποιημένοι από άλλους φορείς εκπαιδευτές. Ισχύει για όλες τις επιχορηγούμενες,
συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης.
Αρμόδια υπηρεσιακή Επιτροπή εξετάζει υποβληθέν αίτημα από εκπαιδευτή και υποβάλλει
σχετική εισήγηση προς τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Η
Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια της υπό εξέταση πιστοποίησης
περιλαμβάνουν όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του ΑξιοΠιστοΣυν. Η απόφαση αφορά
αναγνώριση της υπό εξέταση πιστοποίησης από άλλο φορέα ως ισότιμης με την πιστοποίηση
ΕΕΚ και ως εκ τούτου ο εκπαιδευτής θεωρείται ως πιστοποιημένος ΕΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν κατ’ αρχάς αίτηση για εγγραφή Φυσικού ή Νομικού
Προσώπου και στη συνέχεια αίτηση για Πιστοποίηση ΚΕΚ ή/και ΔΕΚ ή/και ΕΕΚ. Μέσω του Συστήματος
τυγχάνουν χειρισμού αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και αριθμός Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης
έχει ήδη πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του
Προγράμματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης του Συστήματος (e-ΑξιοΠιστοΣυν).
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Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
Μετά από συζητήσεις μεταξύ κρατικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2005, η Κύπρος
ξεκίνησε μια συζήτηση μεταξύ των πολυάριθμων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων —
συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών εταίρων — στον τομέα της διά βίου μάθησης. Η
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ), παρουσιάστηκε, αναλύθηκε και συζητήθηκε
στις αρχές Ιανουαρίου 2006. Οι φορείς κλήθηκαν να καταρτίσουν και να υποβάλουν τις προτάσεις τους,
στη βάση στην οποία η Κύπρος ανέπτυξε τη θέση της και υπέβαλε στην ΕΕ, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο στη διαμόρφωση και καθιέρωση του EQF. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν αρχίσει τη
συζήτηση για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (NQF).
Η ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF) προωθεί την αναγνώριση των ακαδημαϊκών και
επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην Κύπρο και αποτελεί προτεραιότητα της
κυβέρνησης. Για να διευκολύνει τη διαδικασία, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση εθνικής
επιτροπής, που αποτελείται από τους γενικούς διευθυντές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Σκοπός τους είναι να διαμορφώσουν το γενικό πλαίσιο και τις πολιτικές για το σχεδιασμό και την
εφαρμογή του εθνικού πλαισίου τυπικών προσόντων. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί μια επιτροπή
εργασίας.
Η Κύπρος αναπτύσσει επίσης ένα σύστημα επαγγελματικών προτύπων (τα οποία καθορίζουν για κάθε
πρότυπο εργασίας τι πρέπει να κάνουν τα άτομα, τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουν και το πόσο
καλά το κάνουν
Τον Φεβρουάριο του 2009, η εθνική επιτροπή διόρισε τεχνική επιτροπή, η οποία αφού εξέτασε τα
παραδείγματα και τις ορθές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, συνέταξε ενδιάμεση έκθεση για την
ανάπτυξη εθνικού πλαισίου προσόντων στην Κύπρο. Η έκθεση ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2012 και
αποτέλεσε τη βάση για περαιτέρω διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και άλλα
εμπλεκόμενα μέρη. Όσον αφορά τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, η Κύπρος έχει μεταφέρει πλήρως τη
νέα οδηγία 2005/36/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία με τη θέσπιση οκτώ διαφορετικών νόμων: ενός για το
γενικό σύστημα αναγνώρισης των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων και επτά άλλων για επτά επαγγέλματα
(νοσοκόμου γενικής περίθαλψης, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτήρα, αρχιτέκτονα,
φαρμακοποιού και ιατρού). Επιπλέον, η ανάπτυξη ενός συστήματος επαγγελματικών προσόντων που
βασίζεται στην απόκτηση ικανοτήτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μελλοντικού εθνικού
πλαισίου προσόντων είναι στόχος με υψηλή προτεραιότητα για την Κύπρο. Το σύστημα έχει
εγκατασταθεί και υλοποιείται από την ΑνΑΔ και μέχρι στιγμής έχουν αναπτυχθεί πέντε πρότυπα
επαγγελματικών προσόντων στο επίπεδο 2 στους οικονομικούς τομείς της ξενοδοχειακής/επισιτιστικής
βιομηχανίας, των κατασκευών και του λιανικού εμπορίου για τα επαγγέλματα του τραπεζοκόμου, του
μάγειρα, του υπαλλήλου υποδοχής, του οικοδόμου και του πωλητή. Επίσης έχουν αναπτυχθεί 67 νέα
πρότυπα σε επαγγέλματα προτεραιότητας σε διάφορα επίπεδα. Τα πρότυπα καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα επαγγελμάτων στους εξής τομείς: ξενοδοχειακός/επισιτιστικός κλάδος, χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, οικοδομικός κλάδος, μεταποιητική βιομηχανία, επιδιόρθωση οχημάτων, συστήματα και
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δίκτυα επικοινωνίας/ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κομμωτική τέχνη και παροχή επαγγελματικής
κατάρτισης. Τα νέα πρότυπα εξετάζονται από τις τομεακές τεχνικές επιτροπές επαγγελματικών
προσόντων και εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο της ΑνΑΔ. Αναμένεται ότι κατά τη δεύτερη
φάση θα δοθεί σε περίπου 7.000 άτομα η ευκαιρία να αναγνωρίσουν τα προσόντα τους με βάση τα νέα
πρότυπα.
Εφαρμογή συστήματος πιστωτικών μονάδων
Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση (ECVET) αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας
στον τομέα της ΕΕΚ και συνιστά ένα από τα επιχειρησιακά της εργαλεία. Τον Σεπτέμβριο του 2011
συστάθηκε τεχνική επιτροπή για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ECVET στην Κύπρο. Η επιτροπή
αποτελείται από φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως το ΥΠΠ, το ΥΕΚΑ, το Γραφείο
Προγραμματισμού, την ΑνΑΔ, το ΚΕΠΑ, το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου
Μάθησης στην Κύπρο και ιδιωτικούς παρόχους ΕΕΚ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της τρέχουσας
μεταρρύθμισης των αναλυτικών προγραμμάτων της ΜΤΕΕ, εξετάζονται διάφορα πιλοτικά σχέδια για
την εφαρμογή του ECVET που καταρτίστηκαν από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές ομάδες εμπειρογνωμόνων.
Europass
Το ΚΕΠΑ, τμήμα του ΥΕΚΑ, ορίστηκε ως το Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου/ Europass (ΕΚΕ) Κύπρου.
Συνεπώς είναι αρμόδιο για τον συντονισμό, τη διαχείριση και την προώθηση όλων των δραστηριοτήτων
που σχετίζονται με τα διάφορα έγγραφα του Europass, καθώς και για την παροχή πληροφοριών σχετικά
με τα έγγραφα και τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
κινητικότητας και της διαφάνειας των προσόντων. Το ΕΚΕ Κύπρου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στην Κύπρο, ενθαρρύνει όλους τους
οργανισμούς που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας να εκδίδουν έγγραφα κινητικότητας
Europass. Κατά τη διάρκεια του 2011 εκδόθηκαν 221 τέτοια έγγραφα. Επιπλέον, το 2011 το ΕΚΕ Κύπρου
ήρθε σε επαφή με όλους σχεδόν τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, ιδιωτικούς και δημόσιους, για να
προωθήσει τα έγγραφα Europass τα οποία έτσι να καταστούν προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες.
Περίπου το 80% των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκδίδουν αυτόματα συμπλήρωμα
διπλώματος Europass στους αποφοίτους. Το 2011, τα συμπληρώματα διπλώματος Europass που
εκδόθηκαν ανήλθαν σε 3.903. Παράλληλα, δόθηκαν συμπληρώματα πιστοποιητικού Europass στους
περισσότερους αποφοίτους τεχνικών σχολών και στους αποφοίτους των ταχύρρυθμων προγραμμάτων
κατάρτισης του ΚΕΠΑ (1.431). Το 2011, το ΕΚΕ Κύπρου διοργάνωσε 66 εργαστήρια, με τον αριθμό των
συμμετεχόντων να φθάνει τους 773. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες
δημιούργησαν το δικό τους βιογραφικό σημείωμα Europass και τους δόθηκαν συμβουλές σχετικά με τη
σύνταξη συνοδευτικών επιστολών και την επιτυχή αντιμετώπιση συνεντεύξεων εργασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Γλωσσάρι (με βάση το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προσόντων)
H ενδεικτική ορολογία που ακολουθεί, αναφέρεται στις βασικές έννοιες που συνθέτουν το
φάσμα του Πλαισίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά και του Εθνικού και
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Αναγνώριση

Η διαδικασία επίσημης επικύρωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων

μαθησιακών

που έχουν επιτευχθεί από ένα άτομο. Πραγματοποιείται:

αποτελεσμάτων

 είτε μέσω της χορήγησης ενός προσόντος/τίτλου μετά την

(Recognition of learning

ολοκλήρωση μιας μαθησιακής ενότητας ή ενός προσόντος/τίτλου

outcomes)

γενικώς,
 είτε μέσω της απονομής ισοτιμίας, απόδοσης πιστωτικών
μονάδων σε μαθησιακές ενότητες, αποτίμησης αποκτηθέντων
δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων.

επαγγελματικό

το επίσημο αποτέλεσμα διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης,

προσόν/τίτλος

το οποίο

προσόντων
προκύπτει όταν το αρμόδιο ίδρυμα διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει
επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε
συγκεκριμένες προδιαγραφές
μαθησιακά

η περιγραφή όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί

αποτελέσματα

και μπορεί να κάνει μετά την
ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας και τα οποία ορίζονται
υπό μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

ενότητα

/

ψηφίδα συστατικό στοιχείο ενός επαγγελματικού προσόντος, που

μαθησιακών
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αποτελεσμάτων
(ενότητα/ ψηφίδα)

αποτελείται από συνεκτικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που μπορούν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν

πιστωτική

μονάδα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός ατόμου, που

μαθησιακών
αποτελεσμάτων
(πιστωτική μονάδα)

έχουν αξιολογηθεί και τα οποία μπορούν να συσσωρευθούν για την
απόκτηση επαγγελματικού προσόντος ή να μεταφερθούν
σε άλλα μαθησιακά προγράμματα ή επαγγελματικά προσόντα

αρμόδιο ίδρυμα

ίδρυμα

αρμόδιο

για

τον

σχεδιασμό

και

τη

χορήγηση

επαγγελματικών προσόντων ή για την αναγνώριση
ενοτήτων/ ψηφίδων ή την εκτέλεση άλλων λειτουργιών που
συνδέονται με το ECVET, όπως η απονομή βαθμών ECVET σε
επαγγελματικά προσόντα και ενότητες/ ψηφίδες, η αξιολόγηση, η
πιστοποίηση και η αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων,
σύμφωνα με τους κανόνες και τις πρακτικές των συμμετεχουσών
χωρών

αξιολόγηση

μέθοδοι

και

διαδικασίες

μαθησιακών

προσδιορισθεί ο βαθμός

που

χρησιμοποιούνται

για

να

αποκτήσει

τις

αποτελεσμάτων
στον

οποίο

ο

εκπαιδευόμενος έχει

όντως

συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες

πιστοποίηση

η διαδικασία με την οποία επιβεβαιώνεται ότι ορισμένα
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μαθησιακών

αξιολογηθέντα μαθησιακά

αποτελεσμάτων
αποτελέσματα που έχει επιτύχει ο εκπαιδευόμενος αντιστοιχούν σε
συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία είναι δυνατόν να
απαιτηθούν για ενότητα/ ψηφίδα ή ένα επαγγελματικό προσόν
αναγνώριση

η

διαδικασία

επίσημης

επικύρωσης

μαθησιακών

αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν,

των

μαθησιακών

αποτελεσμάτων
με τη χορήγηση τίτλων ενοτήτων/ψηφίδων ή επαγγελματικών
προσόντων

«βαθμοί ECVET

η αριθμητική έκφραση της συνολικής βαρύτητας των μαθησιακών
αποτελεσμάτων σε επαγγελματικό
προσόν και της σχετικής βαρύτητας των ενοτήτων/ ψηφίδων σε
σχέση με το επαγγελματικό προσόν.

Αξιολόγηση

Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για να

μαθησιακών

αποδείξουν το βαθμό στον οποίο ένας καταρτιζόμενος έχει

αποτελεσμάτων

αποκτήσει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, με

(Assessment of learning βάση ένα προκαθορισμένο επίπεδο προδιαγραφών. Η αξιολόγηση
outcomes)

Άτυπη

τυπικά ακολουθείται από αποτίμηση και πιστοποίηση.

μάθηση Η μάθηση ως αποτέλεσμα καθημερινών δραστηριοτήτων οι οποίες

(Informal learning)

σχετίζονται με εργασία, οικογένεια ή ελεύθερο χρόνο. Δεν
εντάσσεται σε οργανωμένο ή δομημένο περιβάλλον (στόχοι,
χρόνος, μαθησιακή υποστήριξη) και στις περισσότερες των
περιπτώσεων συμβαίνει χωρίς συνειδητή επιλογή από την πλευρά
του εκπαιδευόμενου. Τα αποτελέσματα της άτυπης μάθησης δεν
45

οδηγούν σε πιστοποίηση αλλά μπορεί να αποτιμηθούν και να
πιστοποιηθούν

στο

πλαίσιο

ενός

σχήματος

αναγνώρισης

προηγούμενης μάθησης. Η άτυπη μάθηση αναφέρεται επίσης ως
εμπειρική μάθηση ή παρεπόμενη μάθηση.
Βαθμοί

ή

πιστωτική Μέσω αυτών σταθμίζονται οι μονάδες με τα προσόντα. Οι βαθμοί

μονάδα ECVET

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πιστωτικές μονάδες ECVET
και τα προσόντα στα οποία αυτές οι μονάδες αντιστοιχούν σε
αριθμητική μορφή. (Βλέπε επίσης: Πιστωτική μονάδα)

Γνώση (Knowledge)

Το αποτέλεσμα αφομοίωσης της πληροφόρησης διαμέσου της
μάθησης. Γνώση είναι ένα ‘σώμα’ γεγονότων, θεωριών και
πρακτικών το οποίο συνδέεται με το πεδίο της εργασίας ή της
μελέτης. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) η γνώση
περιγράφεται ως θεωρητική και/ή τεκμηριωμένη (factual).

Δεξιότητες (Skills)

Η ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και της τεχνογνωσίας για την
ολοκλήρωση καθηκόντων ή την επίλυση προβλημάτων. Στο
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) οι δεξιότητες περιγράφονται
ως γνωστικές (αναφερόμενες στη χρήση της λογικής, της
διαίσθησης και της δημιουργικής σκέψης) ή ως πρακτικές
(αναφερόμενες στη χειρονακτική επιδεξιότητα και τη χρήση
μεθόδων, υλικών και εργαλείων).

Εγκυροποίηση

των Η διαδικασία τεκμηρίωσης και επιβεβαίωσης ότι συγκεκριμένα

μαθησιακών

μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία αξιολογήθηκε ότι έχουν

αποτελεσμάτων

επιτευχθεί από ένα εκπαιδευόμενο, αντιστοιχούν στα ειδικά εκείνα

(Validation of learning αποτελέσματα
outcomes)

που

απαιτούνται

για

τη

χορήγηση

ενός

προσόντος/τίτλου.
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Εθνικά

Συστήματα Οι δραστηριότητες ενός κράτους που αποβλέπουν στην αναγνώριση

Προσόντων

(National της

Systems

μάθησης

συμπεριλαμβανομένων

των

μηχανισμών

που

of συνδέουν την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση με την

Qualifications)

αγορά εργασίας και την κοινωνία. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη και
εφαρμογή

θεσμικών

διασφάλιση

διαδικασιών

ποιότητας,

την

που

σχετίζονται

αξιολόγηση

με

την

μαθησιακών

αποτελεσμάτων και την απονομή προσόντων/τίτλων. Ένα εθνικό
σύστημα προσόντων μπορεί να αποτελείται από αριθμό υποσυστημάτων και ενδεχομένως να διαθέτει ένα Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων.
Εξουσιοδοτημένος
φορέας

Ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την

(Competent χορήγηση τίτλων/προσόντων, ή την αναγνώριση μαθησιακών

institution)

ενοτήτων ή άλλων λειτουργιών που συνδέονται με το ECVET όπως η
απονομή μονάδων σε ένα τίτλο/προσόν ή σε μια μαθησιακή
ενότητα, η αξιολόγηση, η αποτίμηση και η αναγνώριση μαθησιακών
αποτελεσμάτων με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις των
χωρών που συμμετέχουν.

Επαγγελματικό

Το σύνολο των δραστηριοτήτων/λειτουργιών που συνθέτουν το

περίγραμμα

αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος.

(Occupational profile)
Ευρωπαϊκό

Πλαίσιο Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη δια Βίου Μάθηση είναι

Προσόντων (European ένα εργαλείο αναφοράς για την περιγραφή και σύγκριση των
Qualifications

προσόντων/τίτλων που χορηγούνται σε εθνικό, διεθνές και κλαδικό

Framework-EQF)

επίπεδο. Λειτουργεί ως μια ‘‘μηχανή μετάφρασης’’ ώστε να γίνονται
περισσότερο αναγνωρίσιμα και κατανοητά τα προσόντα/τίτλοι των
διαφορετικών κρατών και συστημάτων προσόντων της Ευρώπης.
Περιλαμβάνει 8 επίπεδα αναφοράς τα οποία καθορίζονται από τα
απαιτούμενα

για

κάθε

επίπεδο

μαθησιακά

αποτελέσματα
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(περιγραφικοί δείκτες επιπέδων) και καλύπτει όλο το φάσμα των
χορηγούμενων προσόντων/τίτλων, από αυτούς που αναγνωρίζουν
βασικές γνώσεις και δεξιότητες (επίπεδο 1) έως εκείνους που
απονέμονται στο υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο (επίπεδο 8).
Ευρωπαϊκό

Σύστημα Τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, αναγνώριση και όπου δυνατόν, τη

πιστωτικών

μονάδων συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων των ατόμων με σκοπό

για την επαγγελματική την απόκτηση ενός προσόντος/τίτλου. Τα εργαλεία και η
εκπαίδευση
κατάρτιση

και μεθοδολογία του ECVET περιλαμβάνουν
(European



την

περιγραφή

των

προσόντων/τίτλων

σε

ενότητες

Credit for Vocational

μαθησιακών αποτελεσμάτων συνοδευόμενες από πιστωτικές

Education and Training-

μονάδες,

ECVET)



τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης, και



συμπληρωματικά έγγραφα όπως το συμφωνητικό μάθησης,
προσωπικό αρχείο επιτευγμάτων, καθώς και τον οδηγό
χρηστών ECVET.

Ικανότητα

Η αποδεδειγμένα επαρκής χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και

(Competence)

προσωπικών, κοινωνικών και μεθοδικών ικανοτήτων σε εργασιακό ή
μαθησιακό περιβάλλον με σκοπό την επαγγελματική ή προσωπική
εξέλιξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) η ικανότητα
περιγράφεται με όρους υπευθυνότητας και αυτονομίας.

Μαθησιακό

Μαθησιακό αποτέλεσμα είναι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της

Αποτέλεσμα (Learning μάθησης, ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτή έχει αποκτηθεί,
outcome)

(τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση, μη τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση, άτυπη μάθηση) και αναφέρεται σε γνώσεις, δεξιότητες,
ικανότητες και στάσεις τις οποίες ένας καταρτιζόμενος αναμένεται
να γνωρίζει, να κατανοεί, να αναλύει, να αξιολογεί, και είναι εν
γένει ικανός να εφαρμόζει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας
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μαθησιακής διαδικασίας ή ενός ολόκληρου προγράμματος. Τα
μαθησιακά αποτελέσμτα είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι
ικανότητες που μπορεί ν’ αποκτήσει κάποιος καταρτιζόμενος σε
διαφορετικά

μαθησιακά

περιβάλλοντα

αποδεικνύοντας

την

εργασιακή του επάρκεια και αποτελεσματικότητα ως προς την
κατοχή ενός προσόντος.
Μαθησιακή

Ενότητα Συστατικό στοιχείο/μέρος ενός προσόντος/τίτλου που αποτελείται

(Unit)

από μια συνεκτική δέσμη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και η
οποία μπορεί ανεξάρτητα να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί. Οι
μαθησιακές ενότητες χρησιμοποιούνται για να ‘δομήσουν’ ένα
πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Μεταφορά πιστωτικών Η διαδικασία μέσω της οποίας τα μαθησιακά αποτελέσματα τα
μονάδων

(Credit οποία έχουν επιτευχθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μπορεί να

transfer)

μεταφερθούν/ληφθούν υπόψη σε ένα άλλο. Η μεταφορά
πιστωτικών μονάδων βασίζεται και προϋποθέτει διαδικασία
αξιολόγησης, αποτίμησης και αναγνώρισης.

Μη τυπική εκπαίδευση Η εκπαίδευση η οποία λαμβάνει χώρα μέσω της συμμετοχής σε
(Non-formal education)

οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες όμως δεν είναι
σαφώς σχεδιασμένες (υπό την έννοια των μαθησιακών στόχων, του
χρόνου ή της υποστήριξης). Η μη τυπική εκπαίδευση αποτελεί
σκόπιμη επιλογή του εκπαιδευόμενου και μπορεί να αποτιμηθεί και
να αναγνωριστεί. Συχνά αναφέρεται και ως ημι-δομημένη
εκπαίδευση.

Μνημόνιο συνεργασίας Η συμφωνία μεταξύ εξουσιοδοτημένων φορέων που θέτει το
(Memorandum

of πλαίσιο συνεργασίας για τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων.

understanding)

Επισημοποιεί την εταιρική σχέση στο πλαίσιο του συστήματος
ECVET και δηλώνει την αμοιβαία αποδοχή του «status» και των
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ακολουθούμενων

διαδικασιών

από

τους

εμπλεκόμενους

εξουσιοδοτημένους φορείς. Καθιερώνει επίσης τους όρους και τις
προϋποθέσεις συνεργασίας στο πλαίσιο της εταιρικής αυτής
σχέσης.
Πάροχοι εκπαίδευσης Κάθε οργανισμός ή άτομο το οποίο παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης
και

επαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης. Οι πάροχοι/φορείς εκπαίδευσης

κατάρτισης (Education και επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να είναι είτε οργανισμοί οι
and/or

training οποίοι ιδρύθηκαν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, είτε άλλοι

providers)

(οργανισμοί)

όπως

για

παράδειγμα

εργοδότες

ή

ενώσεις

εργαζομένων οι οποίοι παρέχουν κατάρτιση ως μέρος των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του οργανισμού τους αντίστοιχα.
Επίσης στους παρόχους/φορείς κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται
ανεξάρτητα άτομα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης.
Πιστοποίηση

Η διαδικασία έκδοσης από ένα εξουσιοδοτημένο φορέα, ενός

μαθησιακών

προσόντος/τίτλου ο οποίος αποδεικνύει επίσημα ότι μια δέσμη

αποτελεσμάτων

μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία έχουν επιτευχθεί από ένα

(Certification

of άτομο, έχουν αξιολογηθεί και αποτιμηθεί με βάση από πριν

learning outcomes)
Πιστωτική
(Credit point)

καθορισμένες προδιαγραφές.

μονάδα Η αριθμητική απεικόνιση/παρουσίαση του συνολικού ‘όγκου’ των
μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία αντιστοιχούν σε ένα
προσόν/τίτλο καθώς και του σχετικού όγκου των μαθησιακών
ενοτήτων

που

απαιτούνται

για

την

απόκτηση

ενός

προσόντος/τίτλου. Οι πιστωτικές μονάδες δίνουν πληροφορίες για
τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει ένα άτομο να
διαθέτει για την απόκτηση ενός προσόντος. Οι μονάδες αυτές
μπορούν να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο μαθησιακό πλαίσιο
(τυπικό, μη τυπικό, άτυπο), ενώ συσσωρευόμενες οδηγούν στην
απόκτηση ενός επαγγελματικού προσόντος ή τίτλου, στο βαθμό
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φυσικά που το επιτρέπουν οι υπάρχουσες διαδικασίες και οι
σχετικοί κανονισμοί πιστοποίησης στις συμμετέχουσες χώρες.
Πρόγραμμα

Κατάλογος δραστηριοτήτων που αφορούν το περιεχόμενο και τις

εκπαίδευσης
κατάρτισης

ή μεθόδους οι οποίες εφαρμόζονται ώστε να επιτευχθούν οι
(Learning εκπαιδευτικοί στόχοι (ή οι στόχοι της κατάρτισης), οργανωμένες με

programme)

λογική ακολουθίας και για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Προδιαγραφές

Κοινά αποδεκτά σημεία απόδοσης τα οποία χαρακτηρίζουν μια

(Standards)

επίδοση ως αποτελεσματική. Οι προδιαγραφές μπορεί να
εφαρμοστούν σε συστήματα (θέτουν το επίπεδο επίδοσης μιας
χώρας ή μιας περιοχής), σε παρόχους (θέτουν το επίπεδο επίδοσης
των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης) και σε άτομα
(θέτουν το επίπεδο επίδοσης ενός εκπαιδευόμενου).
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