Ανακάλυψη Ικανοτήτων
Εργαλεία για το µέλλον σας

Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων
για νέους
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά
προσόντα. Ωστόσο, ακόμα και χωρίς τυπική εκπαίδευση ή εμπειρία στην αγορά εργασίας,
οι νέοι συλλέγουν κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες. Αυτές οι «μαλακές» ικανότητες
είναι σημαντικές για την άρτια ολοκλήρωση μιας εργασίας. Για κάποιες εργασίες, μπορεί να
αποτελούν και τα πιο σημαντικά στοιχεία της κατάρτισης. Ωστόσο, οι εργοδότες και αυτοί
που εργάζονται με νέους δεν μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν αυτές
τις άτυπες ικανότητες. Αυτή η εκτίμηση ωστόσο, είναι σημαντική για να συνταιριάξει τους
εργοδότες και τους ενδεχόμενους εργαζομένους και να ορίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες
ενός άνεργου ατόμου. Εξάλλου η αποκλειστική κατάρτιση σε συγκεκριμένες δεξιότητες δεν
αρκεί πλέον. Στην πραγματικότητα όσον αφορά τις επονομαζόμενες «δύσκολες»
δεξιότητες, που αποδεικνύονται κυρίως από ακαδημαϊκά πιστοποιητικά, εκτιμάται ότι η
άμεση συνάφεια τους με τις εταιρείες μειώνεται. Αντί να εστιάζουν σε δεξιότητες και
προσόντα περιορισμένου εύρους οι εταιρείες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις προσωπικές
αρετές και συμπεριφορές των υποψηφίων. Το εργατικό δυναμικό αναμένεται να
επιδεικνύει ευελιξία, ιδιότητες επιχειρηματικού πνεύματος, προσωπική ευθύνη,
προσαρμοστικότητα, καινοτομία, δημιουργικότητα και γενικά μια συμπεριφορά
αυτοδιάθεσης και παροχής κινήτρων στον εαυτό τους.
Ενώ κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει ευρέως αποδεκτά συστήματα εκτίμησης
ικανοτήτων, κάποιες άλλες πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να ορίσουν μεθόδους και
διαδικασίες για την εκτίμηση των ικανοτήτων. Για τον λόγο αυτό το πρότζεκτ «Ανακάλυψη
Ικανοτήτων – Εργαλεία για το Μέλλον Σας» στοχεύει στην μετάδοση ορθών πρακτικών για
την εκτίμηση ικανοτήτων των λιγότερο ευνοημένων νέων. Το πρότζεκτ χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως πρόγραμμα Leonardo
da Vinci Μεταφοράς Καινοτομίας. Στο πρότζεκτ συμμετέχουν οι παρακάτω εταίροι
οργανισμοί και οι χώρες: Πανεπιστήμιο Aarhus – Τμήμα Παιδείας (Δανία)· ο Οργανισμός
GIB Έρευνα και Συμβουλευτική Καινοτομίας, σε συνεργασία με την Γερουσία του Βερολίνου
για την Ένταξη, Εργασία και Κοινωνικά Θέματα (Γερμανία)· το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Ελλάδα)· και το Folkuniversitetet –
Kursverksamheten vid Lund Universitetet (Σουηδία).

Γενικά οφέλη της εκτίμησης ικανοτήτων
Σήμερα αποτελεί κοινή λογική ότι στις ημέρες μας οι εταιρείες χρειάζονται ουσιαστικές
πληροφορίες για τις πραγματικές ικανότητες αυτών που ζητούν εργασία και των
εργαζομένων. Οι ικανότητες που τα άτομα αποκτούν άτυπα, π.χ. κατά την διάρκεια της
εργασίας τους δεν τεκμηριώνονται πουθενά. Το γεγονός αυτό αποτελεί σοβαρό εμπόδιο
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για την ικανότητα επαγγελματικής ένταξης και επομένως την κινητικότητα των
εργαζομένων: θα πρέπει να μπορούν να επιδεικνύουν την ευρεία κλίμακα των
επαγγελματικών ικανοτήτων τους για να επωφελούνται πλήρως από τις δυνατότητες
εργασίας και προόδου. Εκτός από τον ίδιο τον χώρο εργασίας, η εκτίμηση ικανοτήτων
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως η βάση για την εφαρμογή και την καθοδήγηση της
εκπαίδευσης αλλά και της ανάπτυξης. Τα άτομα και οι εργοδότες μπορούν να εντοπίσουν
κενά στις δεξιότητες τους και να τα προσδιορίσουν ως τομείς με δυνατότητες θετικής
ανάπτυξης.
Επομένως, η εκτίμηση των ικανοτήτων μπορεί να ωφελήσει εξίσου την επαγγελματική
εκπαίδευση / εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών,
καθώς μπορεί να βοηθήσει στο συνταίριασμα των αναγκών των εργοδοτών με τους
κατάλληλους υποψηφίους εργασίας. Από την πλευρά της ζήτησης η εκτίμηση των
ικανοτήτων θα καταστήσει τις δεξιότητες περισσότερο διαφανείς και μεταβιβάσιμες·
επομένως ο σχεδιασμός και ο έλεγχος εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας θα
γίνει πολύ ευκολότερος. Πέρα από τα πιστοποιητικά αποφοίτησης σχολείων στο τμήμα
ανθρωπίνου δυναμικού θα παρέχονται έγγραφα για τις άτυπα επίκτητες ικανότητες τα
οποία επιτρέπουν μια πιο λεπτομερή και συγκεκριμένη αξιολόγηση. Ένα πρότυπο σύστημα
εκτίμησης ικανοτήτων μπορεί να απλοποιήσει την κρίση των ατομικών ιδιοτήτων καθώς
μπορεί και να απλοποιήσει την συγκρισιμότητα ανάμεσα στους αιτούντες. Θα παρέχει
επίσης στην ανώτατη διοίκηση επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν την ανάπτυξη του
προσωπικού, τα κενά των δεξιοτήτων ή των πηγών μέσα στο εργατικό δυναμικό, την
ανάπτυξη, την εξωτερική ανάθεση και τις στρατηγικές πρόσληψης.
Από την πλευρά της προσφοράς το εργατικό δυναμικό θα επωφεληθεί επίσης σε μεγάλο
βαθμό από την εφαρμογή ενός δομημένου συστήματος εκτίμησης ικανοτήτων και τις
μεθόδους του. Πρώτα από όλα, μπορεί να βοηθήσει τα άνεργα άτομα να βρουν μια
εργασία επειδή τους παρέχει έναν αντικειμενικό δείκτη των ικανοτήτων ενός ατόμου.
Επιπρόσθετα, μπορεί να διευκολύνει την εισαγωγή στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα
καθώς και να βελτιώσει την επιλεξιμότητα της αγοράς εργασίας. Η εκτίμηση των
ικανοτήτων μπορεί να διευκολύνει επίσης την προαγωγή σε μια θέση εργασίας. Εν γένει, η
εκτίμηση των ικανοτήτων μπορεί να παρέχει σε κάθε άτομο την ευθύνη ανάπτυξης των
δικών του ικανοτήτων με συνέπεια. Ένα σύστημα το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα περιεκτικό
εκπαιδευτικό σύστημα θα ενισχύει, θα καθοδηγεί και θα επιτρέπει τους υπαλλήλους να
βρίσκονται σε μια ενεργή κατάσταση της τρέχουσας εκπαίδευσης. Ένα δομημένο σύστημα
εκτίμησης ικανοτήτων μπορεί να ωφελήσει ιδιαίτερα αυτούς με τα χαμηλά επίπεδα
προσόντων (εργαζομένους με χαμηλά και μέτρια επίπεδα δεξιοτήτων), τους
(μακροπρόθεσμα) άνεργους νέους, τις μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες ή τους
μετανάστες, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την αναγνώριση των ικανοτήτων που αποκτώνται
στο εργασιακό περιβάλλον και μέσω άλλων άτυπων και ανεπίσημων μέσων.

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Τον Μάιο του 2011, το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) ήταν 20,0% στην
Ευρωζώνη και 20,4% στην EU 27, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό έφθασε το 38,5% κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2011 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITYPUBLIC/3-01072011AP/EN/3-01072011-AP-EN.PDF). Υπό αυτές τις συνθήκες, οι νέοι πρέπει να αγωνιστούν
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σκληρά για να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Η συμμετοχή στην δια βίου
μάθηση θεωρείται ότι αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την αδιάκοπη ενίσχυση και
βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων. Μια τέτοια προσέγγιση υπολογίζεται ότι θα
επιτρέψει στους νέους να διασφαλίσουν την απασχόληση πέρα από απλά μια εργασία.
Επομένως, η εστίαση στις μεταβιβάσιμες ικανότητες είναι ιδιαίτερα αναγκαία την σημερινή
εποχή. Αυτές οι ικανότητες μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να αισθανθούν μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση όσον αφορά τρεις τομείς: (α) ανάπτυξη καριέρας, (β) επίτευξη εργασίας και
(γ) επιβίωση εργασίας. Επομένως, οι άτυπες προσεγγίσεις μάθησης μπορούν να
ωφελήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων και συμπεριφορών των
ανθρώπων που τις χρειάζονται περισσότερο (ιδιαίτερα στους νέους μεταξύ 18 και 25 ετών).
Το μονοπάτι της άτυπης εκπαίδευσης γίνεται όλο και περισσότερο ένα ζωτικό συμπλήρωμα
στην θεωρητική γνώση που επιτυγχάνεται μέσω των συμβατικών τυπικών προσεγγίσεων.
Επομένως, οι νεαροί εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε άτυπες δραστηριότητες και
αποκτούν μια πιστοποίηση για αυτές είναι πολύ πιθανότερο να βιώσουν θετικά
αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης, ακόμα περισσότερο εάν οι δομές της αγοράς
εργασίας αναγνωρίζουν επίσημα αυτή την πιστοποίηση. Με αυτό τον τρόπο, η εκτίμηση
των άτυπων και ανεπίσημων αποκτηθέντων ικανοτήτων μπορεί να παίξει ενδεχομένως
έναν σημαντικό ρόλο στην διεύρυνση των οριζόντων των νέων ατόμων πέρα από τους
φραγμούς της τυπικής εκπαίδευσης.
Ένας μεγάλος αριθμός ενηλίκων στην Ελλάδα έχει αποκτήσει μια γκάμα επαγγελματικών
ικανοτήτων – ασκώντας ένα επάγγελμα – οι οποίες είναι ίσες ή ακόμα και ανώτερες από τα
επίπεδα που έχουν αποκτήσει οι απόφοιτοι της τυπικής εκπαίδευσης και μόρφωσης. Αυτοί
οι ενήλικες δεν έχουν επίσημα πιστοποιητικά εκπαίδευσης για να πιστοποιήσουν το
επίπεδο των ικανοτήτων τους. Για να λάβουν αναγνώριση των εμπειριών τους είναι
σημαντικό να αναπτυχθεί ένα εθνικό σύστημα εκτίμησης ικανοτήτων. Θα πρέπει να
επιτρέπει τον προσδιορισμό των κενών στην γνώση επίσης σε σύγκριση με το
επαγγελματικό εκπαιδευτικό επίπεδο και επομένως να δημιουργεί μια διαδικασία
συμπλήρωσης αυτών των κενών. Θα πρέπει επίσης να καθιερώσει μια διαδικασία
πιστοποίησης και την παροχή των αντίστοιχων εγγράφων που την τεκμηριώνουν. Πράγματι,
είναι σημαντικό να ισορροπηθούν οι ικανότητες της τυπικής εκπαίδευσης με τις άτυπες
ικανότητες, επειδή πολλοί εργαζόμενοι ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα και ειδικεύσεις
χωρίς να έχουν παρακολουθήσει κανένα είδος εκπαίδευσης. Για το «άνοιγμα» του
συστήματος διαπίστευσης σημαντική προϋπόθεση αποτελεί να συμπεριληφθούν στην
γκάμα των γνώσεων οι ικανότητες και οι δεξιότητες που απεκτήθησαν είτε μέσω
εκπαίδευσης είτε εμπειρικά. Το γεγονός αυτό μπορεί να τονώσει σημαντικά την
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, ενισχύοντας την ικανότητα επαγγελματικής
ένταξης.

Εργαλεία για την εκτίμηση των ικανοτήτων
Για να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των δομημένων μορφών της
εκτίμησης ικανοτήτων και για να διευκολυνθεί ο έλεγχος και η ανάπτυξη της εκτίμησης
ικανοτήτων ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους εργασιακούς φορείς στην
Ελλάδα, η ομάδα εργασίας διαμορφώνει εργαλεία για την εκτίμηση ικανοτήτων. Αυτά τα
εργαλεία θα απευθύνονται σε επαγγελματίες του χώρου και θα παρουσιάζουν τις
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υποκείμενες ιδέες της εκτίμησης ικανοτήτων. Επιπρόσθετα, και πιο σημαντικά, θα
παρουσιάζει υποδειγματικά όργανα για να χρησιμοποιηθούν στην εκτίμηση ικανοτήτων και
ανάλογα εργαλεία όπως ερωτηματολόγια ή οδηγίες παρακολούθησης. Με την χρήση
αυτών των εργαλείων, θα εστιάσουν στα όργανα που αφορούν τα θέματα και την ζήτηση
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθούν διάφορα είδη «απλών δεξιοτήτων»,
κυρίως κοινωνικών και προσωπικών ικανοτήτων. Ωστόσο, θα συμπεριληφθούν επίσης και
δύο με τρία τεστ που θα αφορούν τις «σκληρές δεξιότητες», όπως π.χ. η αναλυτική σκέψη.
Θα συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω τομείς μεθόδων και οι μέθοδοι από την Δανία, την
Γερμανία και την Σουηδία:
Βιογραφικές μέθοδοι / μέθοδοι που σχετίζονται με το θέμα:
• Συνέντευξη συμμετέχοντα με συμμετέχοντα (Γερμανία)
• Βιογραφική συνέντευξη (Σουηδία)
• Μια συνοδευόμενη αξιολόγηση του εαυτού τους εστιάζοντας στην μαθησιακή και
εργασιακή βιογραφία του συμμετέχοντα (Γερμανία)
Μέθοδοι κέντρου εκτίμησης / μέθοδοι που σχετίζονται με την ζήτηση:
•

Άσκηση παρατηρούμενης ομάδας «Κτίζοντας μια πόλη» (Γερμανία)

•

Άσκηση παρατηρούμενης ομάδας «Εργοστάσιο ρολογιών» (Σουηδία)

Έλεγχος ικανοτήτων χρήσης υπολογιστή (ανεξαρτήτως πολιτιστικών υπόβαθρων ή εθνικών
εκπαιδευτικών συστημάτων):
•

Τεστ βασικών ικανοτήτων υπολογιστή και μέσων (Γερμανία)

•

ICT τεστ (Σουηδία)

Παραδείγματα τεκμηρίωσης και πιστοποιήσεων των αποτελεσμάτων της εκτίμησης
•

Ηλεκτρονικός Φάκελος Προσόντων (Δανία)

•

Φόρμα δομημένης εκτίμησης για εταιρίες (Σουηδία)

•

Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης των δυνατοτήτων (Γερμανία)

Για περαιτέρω λεπτομέρειες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του πρότζεκτ:
http://www.discovering-competencies.eu/
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1. Εισαγωγή
Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά
προσόντα. Ωστόσο, ακόμα και χωρίς τυπική εκπαίδευση ή εμπειρία στην αγορά εργασίας,
οι νέοι συλλέγουν κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες. Αυτές οι «μαλακές» ικανότητες
είναι σημαντικές για την άρτια ολοκλήρωση μιας εργασίας. Για κάποιες εργασίες, μπορεί να
αποτελούν και τα πιο σημαντικά στοιχεία της κατάρτισης. Ωστόσο, οι εργοδότες και αυτοί
που εργάζονται με νέους δεν μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν αυτές
τις άτυπες ικανότητες. Αυτή η εκτίμηση ωστόσο, είναι σημαντική για να συνταιριάξει τους
εργοδότες και τους ενδεχόμενους εργαζομένους και να ορίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες
ενός άνεργου ατόμου.
Η παγκοσμιοποίηση, η δημογραφική αλλαγή, οι τεχνολογικές πρόοδοι, και η οικονομική
κρίση έχουν δημιουργήσει μεγάλες προκλήσεις στις σημερινές κοινωνίες. Τα άτομα πρέπει
να αντιμετωπίζουν τα ταχύτατα μεταβαλλόμενα δεδομένα και να μάθουν να τα
παρακολουθούν. Για να λειτουργήσει ένα άτομο σωστά σε αυτόν τον «νέο» διαφορετικό
κόσμο, η ανάγκη για προσαρμοστικότητα δεν αποτελεί πλέον επιλογή. Είναι ουσιαστικά
απαραίτητο να αναπτύξουν τα άτομα ικανότητες σε μια ευρεία κλίμακα τομέων, οι οποίες
θα τους επιτρέψουν να προσαρμοστούν στις εξελίξεις και τις αλλαγές. Καταλήγοντας, η
αποκλειστική εξειδίκευση σε συγκεκριμένες δεξιότητες δεν είναι πλέον αρκετή. Στην
πραγματικότητα οι επονομαζόμενες «σκληρές» δεξιότητες, που αποδεικνύονται κυρίως
από ακαδημαϊκά πιστοποιητικά, θεωρούνται ότι έχουν λιγότερη άμεση συνάφεια στις
εταιρείες. Αντί να εστιάζουν σε περιορισμένου εύρους δεξιότητες και προσόντα οι εταιρείες
δίνουν περισσότερη σημασία στις προσωπικές αρετές των υποψηφίων και στις
συμπεριφορές οι οποίες δεν μπορούν να αναγνωριστούν μέσα από συμβατικά διπλώματα
και πιστοποιητικά (Grootings 1994). Το εργατικό δυναμικό αναμένεται να επιδεικνύει
ευελιξία, επιχειρηματικές ιδιότητες, προσωπική ευθύνη, προσαρμοστικότητα, καινοτομία,
δημιουργικότητα και γενικότερα μια αυτόβουλη στάση.
Ενώ κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει ευρέως αποδεκτά συστήματα εκτίμησης
ικανοτήτων, κάποια άλλα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να ορίσουν μεθόδους και
διαδικασίες για την εκτίμηση ικανοτήτων. Το πρότζεκτ «Ανακάλυψη Ικανοτήτων – Εργαλεία
για το Μέλλον σας» επομένως στοχεύει στην μετάδοση ορθών πρακτικών εκτίμησης
ικανοτήτων για τους μη προνομιούχους νέους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως πρόγραμμα Leonardo da
Vinci Μεταφοράς Καινοτομίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι παρακάτω εταίροι
οργανισμοί και οι χώρες:1
•

Δανία: Πανεπιστήμιο Aarhus – Τμήμα Παιδείας (Κοπεγχάγη)

•

Γερμανία: Οργανισμός GIB Έρευνα και Συμβουλευτική Καινοτομίας (Βερολίνο), σε
συνεργασία με την Γερουσία του Βερολίνου για την Ένταξη, Εργασία και Κοινωνικά
Θέματα

•

Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος) και Ινστιτούτο Ανάπτυξης
Επιχειρηματικότητας (Λάρισα)

1

Περαιτέρω πληροφορίες για το πρότζεκτ και τους εταίρους οργανισμούς μπορείτε να βρείτε στο www.discoveringcompetencies.eu.
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•

Σουηδία: Folkuniversitetet (Kristianstad).

Η παρούσα έκθεση διαμορφώθηκε σε μια κοινή προσπάθεια όλων των εταίρων του
πρότζεκτ και επιθυμεί να ενημερώσει για τις μεθόδους της εκτίμησης ικανοτήτων και την
επιτυχή εφαρμογή τους στην Δανία, Γερμανία και Σουηδία. Υποστηρίζει ότι οι νέοι καθώς
και οι εργοδότες στην Ελλάδα θα μπορούσαν να ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την
χρήση της εκτίμησης των ικανοτήτων στους τομείς της επαγγελματικής επιμόρφωσης και
εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της εύρεσης εργασίας.
Η έκθεση παρουσιάζει αρχικά την εξέλιξη της έννοιας των «ικανοτήτων» και την
αναγκαιότητα εκτίμησης των ικανοτήτων (ενότητες 2 και 3). Συνεχίζει με μια εκτενέστερη
μελέτη του όρου «ικανότητες», την διαχωρίζει από τις δεξιότητες ή την γνώση και
περιγράφει διαφορετικές μορφές ικανοτήτων (ενότητα 4). Στην επόμενη ενότητα θα
παρουσιαστούν οι ορθές πρακτικές της εκτίμησης ικανοτήτων για τους νέους στην Δανία,
την Γερμανία και την Σουηδία (ενότητα 5). Η έκθεση έπειτα συνεχίζει με μια μελέτη για τα
ενδεχόμενα αποτελέσματα της εκτίμησης ικανοτήτων εάν ενσωματωθούν στις Ελληνικές
δομές της επαγγελματικής μόρφωσης και εκπαίδευσης, στον επαγγελματικό
προσανατολισμό ή στην εύρεση θέσεων εργασίας (ενότητα 6). Καταλήγει με μια σύντομη
παρουσίαση των εργαλείων με μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων που έχουν προετοιμαστεί
από την ομάδα του έργου (ενότητα 7).

2. Η εξέλιξη της έννοιας των ικανοτήτων στην Ευρώπη
Η πραγματική έννοια της «ικανότητας» έχει συζητηθεί αρκετά όλα αυτά τα χρόνια στην
Ευρώπη και παγκοσμίως, καθώς αναφέρεται ότι έχει σχεδόν αντικαταστήσει την έννοια του
«προσόντος», όπως αναφέρεται στο έγγραφο εργασίας της Ingrid Drexel «Η Έννοια της
Ικανότητας – ένα Όργανο Κοινωνικής και Πολιτικής Αλλαγής (2003). Σε σύγκριση με την
έννοια του «προσόντος», η έννοια της «ικανότητας» αξιολογεί περισσότερο την εμπειρική
γνώση και εστιάζει στην λειτουργικότητα της εργασίας. Οι ικανότητες δεν εμφανίζονται
απλά ως ένα μείγμα τυπικής και άτυπης γνώσης και δεξιοτήτων αλλά περιλαμβάνουν
επίσης τις προσωπικές αξίες, τα κίνητρα και τις συμπεριφορές. Εν κατακλείδι, η έννοια των
ικανοτήτων αποδίδει έναν κεντρικό ρόλο στην εξατομίκευση και την κατάτμηση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων (Drexel 2003). Επίσης σύμφωνα με τους Erpenbeck και
Rosenstiel, η «ικανότητα» νοείται ως οι δυνατότητες που επιτρέπουν σε ένα άτομο να
επιτύχει έναν στόχο σε δεδομένες καταστάσεις με αυτό-οργανωτικό τρόπο, με βάση την
εμπειρία, την γνώση και τις δεξιότητες (Erpenbeck/Rosenstiel 2003). Ωστόσο, ένας ακριβής,
κοινά αποδεκτός ορισμός του όρου «ικανότητα» δεν υπάρχει ακόμα, ούτε σε εθνικά αλλά
ούτε και σε διεθνή πλαίσια.
Οι ικανότητα και αντιστοίχως η εκτίμηση των ικανοτήτων έχουν αποκτήσει μεγάλη
σπουδαιότητα. Συμβαδίζοντας με αυτή την γενική τάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε
ένα ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ το 2006, και Ευρωπαϊκά
προγράμματα και πρότζεκτ, όπως το πρόγραμμα ADAPT και το LEONARDO DA VINCI τα
οποία εστιάζουν επίσης στις ικανότητες. Μεταξύ άλλων στόχων, αυτές οι δραστηριότητες
εστιάζουν στην τεκμηρίωση της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης ως σημαντική
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προτεραιότητα. Βάσει αυτών, για να επιτευχθεί γενική συναίνεση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
σχετικά με την μεθοδολογία και την ποιότητα της εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να γίνουν
ακόμα πολλά. Ως σημείο εκκίνησης οι χώρες θα πρέπει να προτείνουν ένα διαγνωστικό
πλαίσιο ως την βάση για την εκτίμηση. Από αυτό θα πρέπει να επιλέγουν συγκεκριμένες
έννοιες ικανοτήτων και να τις αναλύουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Όλες οι χώρες θα πρέπει
να εξετάσουν περαιτέρω τις έννοιες των άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έχουν ήδη εφαρμοστεί στην πράξη και να τις αξιολογήσουν από άποψη μεθοδολογίας.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προτείνουν συνέπειες για την πολιτική και τους χρήστες (Straka
2004).
Φυσικά υπάρχουν αρχικές προκλήσεις που αφορούν την εκτίμηση των άτυπων ικανοτήτων,
όπως η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των σχετικών μεθοδολογιών. Πολλοί ερευνητές έχουν
ήδη αρχίσει αυτή την συζήτηση (π.χ. Wolf 1995, 1998). Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει
κάποια πρώτα βήματα για τις μεθόδους εκτίμησης, είναι γενικά αποδεκτό ότι η
ευαισθητοποίηση του κοινού και η συζήτηση της μέτρησης και αξιολόγησης των
ικανοτήτων θα συνεχιστεί για πολύ καιρό. Η μεταβιβασιμότητα και η διαφάνεια των
ικανοτήτων αποτελούν ωστόσο, δύο σημαντικά ζητήματα. Η αναγνώριση και η τεκμηρίωση
της άτυπης μάθησης είναι σημαντική για τα άτομα καθώς και για τις επιχειρήσεις και την
κοινωνία ως σύνολο. Εάν υπήρχαν τέτοιες μεθοδολογίες, θα ήταν ευκολότερο για τους
υπαλλήλους και τις εταιρείες να «διατηρούν αποθέματα» των πηγών τους, παρέχοντας έτσι
μια καλύτερη βάση για την πρακτική και την διανομή τους. Οι μέθοδοι τεκμηρίωσης που
συνδέονται στενά με τα εθνικά (επαγγελματικά) εκπαιδευτικά συστήματα και τους κανόνες
τους δεν επαρκούν πλέον. Συνεπώς, σε αντίκρουση με τα συμβατικά πιστοποιητικά και τα
απολυτήρια των σχολείων από τις επίσημες εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων, νέοι μέθοδοι
για την εκτίμηση των άτυπα αποκτηθέντων ικανοτήτων θα πρέπει να εστιάζουν σε άλλα
στοιχεία για να αντιληφθούν τις ικανότητες που αποκτήθηκαν εκτός των τυπικών
μαθησιακών πλαισίων. Αυτή η πρώτη αξιολόγηση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δομές και
οι μέθοδοι εκτίμησης των ικανοτήτων είναι απολύτως απαραίτητες για να ικανοποιήσουν
τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ο καθορισμός και η ανάπτυξη μιας
δομής και μεθόδων θα επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα στον εργοδότη και το εργατικό
δυναμικό εστιάζοντας ιδιαίτερα στους μη προνομιούχους νέους.

3. Γενικά οφέλη της εκτίμησης ικανοτήτων
Στην σημερινή εποχή η κοινή λογική υποστηρίζει ότι οι εταιρείες χρειάζονται
εποικοδομητικές πληροφορίες για τις πραγματικές ικανότητες των αιτούμενων εργασία και
των εργαζομένων. Οι ικανότητες που αποκτούν τα άτομα ανεπίσημα κατά την διάρκεια της
εργασίας δεν καταγράφονται πουθενά. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο
στην ικανότητα επαγγελματικής ένταξης και επομένως στην κινητικότητα των εργαζομένων:
θα πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν την ευρεία κλίμακα των επαγγελματικών τους
ικανοτήτων για να εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες εργασίας και εξέλιξης.
Εκτιμάται ότι περίπου το 70% με 90% των ικανοτήτων ενός ατόμου αποκτώνται εκτός των
επίσημων μαθησιακών δομών. 2 Πέρα από την ίδια την θέση εργασίας, η εκτίμηση
2

Συγκρίνετε τα ευρήματα από την Ευρωπαϊκή έρευνα για την συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση CVTS, την έρευνα για την
συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση του Ινστιτούτου της Γερμανικής Οικονομίας – IW, την εταιρική εξεταστική επιτροπή IAB
καθώς και το Σύστημα Αναφοράς Συνεχούς Εκπαίδευσης VIII; Weiss 2001.
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ικανοτήτων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως η βάση για την έναρξη και την
καθοδήγηση της εκπαίδευσης αλλά και της ανάπτυξης. Τα άτομα και οι εργοδότες είναι
ικανά να ανιχνεύσουν τα κενά των δεξιοτήτων και να τα ορίσουν ως τομείς με δυνατότητα
θετικής ανάπτυξης (Riehl 1998). Προσδιορίζοντας την ικανότητα και τα κενά των δεξιοτήτων
η οργάνωση μπορεί καλύτερα να οδηγήσει τα άτομα σε αναπτυξιακές προτάσεις που
ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε σχέση με τους αναγκαίους τομείς βελτίωσης (Riehl 1998).
Με την εφαρμογή αυτού, οι εργαζόμενοι δεν υποχρεώνονται να υποστούν περιττή ή μη
χρήσιμη εκπαίδευση – εξειδικεύεται περισσότερο στην εξέλιξη του ως άτομα.
Κατά συνέπεια, η εκτίμηση των ικανοτήτων μπορεί να ωφελήσει την επαγγελματική
εκπαίδευση / τα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού των
εταιρειών, καθώς μπορεί να βοηθήσει στον συνδυασμό των αναγκών του εργοδότη (ζήτηση
εργασίας) με τον κατάλληλο υποψήφιο για την εργασία (προσφορά εργασίας). Από την
πλευρά της ζήτησης η εκτίμηση των ικανοτήτων θα καταστήσει τις δεξιότητες πιο διαφανείς
και μεταβιβάσιμες· Συνεπώς ο σχεδιασμός και ο έλεγχος του εφοδιασμού ανθρώπινου
δυναμικού της εταιρείας θα γίνει πολύ ευκολότερος. Πέρα από τα απολυτήρια
πιστοποιητικά στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού θα παρέχονται έγγραφα για τις άτυπα
αποκτηθέντες ικανότητες τα οποία επιτρέπουν μια πιο λεπτομερή και συγκεκριμένη
αξιολόγηση. Ένα τυποποιημένο σύστημα εκτίμησης ικανοτήτων μπορεί να απλοποιήσει την
κρίση των ατομικών προσόντων καθώς επίσης μπορεί να διευκολύνει την συγκρισιμότητα
ανάμεσα στους αιτούντες. Η διεξαγωγή εκτίμησης ικανοτήτων σε τακτική βάση μπορεί να
βοηθήσει περαιτέρω τις εταιρείες να αναγνωρίζουν τα κενά των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού τους. Άλλο ένα όφελος από την εκτίμηση ικανοτήτων μπορεί να
παρουσιαστεί στην ενδυνάμωση των διευθυντών και των εποπτών. Με την επιπρόσθετη
γνώση για τις άτυπες ικανότητες μπορεί να έχουν μεγαλύτερο επίπεδο ευθύνης προς το
σύνολο των δεξιοτήτων των υφισταμένων τους. Μπορεί να παρέχει επίσης στην ανώτατη
διοίκηση επιπρόσθετες πληροφορίες που να αφορούν τις πολιτικές ανάπτυξης του
προσωπικού, ανάπτυξης, εξωτερικής ανάθεσης και πρόσληψης.
Από την πλευρά της προσφοράς το εργατικό δυναμικό θα επωφεληθεί επίσης σε μεγάλο
βαθμό από την υλοποίηση ενός δομημένου συστήματος εκτίμησης ικανοτήτων και των
μεθόδων του. Πρώτα από όλα, μπορεί να βοηθήσει άνεργα άτομα να βρουν μια θέση
εργασίας επειδή τους εφοδιάζει με έναν αντικειμενικό δείκτη των επαγγελματικών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενός ατόμου. Επιπρόσθετα, μπορεί να διευκολύνει την είσοδο
στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και να βελτιώσει την επιλεξιμότητα της αγοράς
εργασίας. Η εκτίμηση ικανοτήτων μπορεί επίσης να διευκολύνει μια προαγωγή στην θέση
εργασίας: Ως ανοικτός μηχανισμός θα συμβάλλει στην συνεχή απόκτηση ικανοτήτων και
στην ακόμα μεγαλύτερη αναγνώριση των προσόντων. Εν γένει, η εκτίμηση των ικανοτήτων
μπορεί να ενδυναμώσει κάθε άτομο με την ευθύνη να αναπτύξει τις δικές του ικανότητες
με συνέπεια. Ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει ένα περιεκτικό εκπαιδευτικό σύστημα θα
ενισχύσει, θα καθοδηγήσει και θα επιτρέψει στους εργαζομένους να βρίσκονται σε ενεργή
κατάσταση στην τρέχουσα εκπαίδευση. Ένα δομημένο σύστημα εκτίμησης ικανοτήτων
μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα ωφέλιμο για τα άτομα με χαμηλά επίπεδα προσόντων
(εργαζομένους με χαμηλά και μέτρια επίπεδα δεξιοτήτων), για (μακροπρόθεσμα) νεαρά
άνεργα άτομα, για μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες ή για μετανάστες, καθώς ανοίγει
τον δρόμο για την αναγνώριση των ικανοτήτων που αποκτώνται στο εργασιακό περιβάλλον
και μέσω άλλων άτυπων και ανεπίσημων πλαισίων.
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4. Τι είναι οι ικανότητες και πως μπορούν να χαρακτηρισθούν;
Παράλληλα με τις αλλαγές στην μοντέρνα ζωή μέσα από σύγχρονες διαμορφώσεις των
Ευρωπαϊκών κοινωνιών εξελίχθηκε μια πιο γενική συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της επαγγελματικής ένταξης στην αγορά εργασίας. Όταν οι
προηγούμενες πολιτικές της παιδείας και της επαγγελματικής ένταξης αντιμετωπίζονταν
κυρίως μέχρι τώρα με επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της παραγωγής της
απαιτούμενης επαγγελματικής γνώσης και δεξιοτήτων, την σημερινή εποχή η αναπόφευκτη
ζήτηση για ευελιξία του εργατικού δυναμικού θέτει αυτές τις προηγούμενες έννοιες των
απαιτήσεων της αγοράς εργασίας υπό αμφισβήτηση. Γενικότερα, οι πολιτικές ανθρώπινου
κεφαλαίου αφορούν την εκπαιδευτική επένδυση σε/για τα άτομα. Αυτή η επένδυση
βασίζεται στο γεγονός ότι η γνώση και οι δεξιότητες, που προσαρμόζονται μέσω της
ξεχωριστής τροχιάς της παιδείας, βρίσκονται σε συνοχή με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
υποδηλώνοντας ότι αυτή η αγορά εργασίας παραμένει μια συνεχής περίοδος – τουλάχιστον
κατά την διάρκεια του συγκεκριμένου χρόνου – για να αποκτηθούν η απαιτούμενη γνώση
και οι δεξιότητες (cf Hansen 2003).
«Το σύνολο της γνώσης, των δεξιοτήτων και/ή των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει ένα
άτομο και/ή είναι ικανό να τις επιδείξει έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
μάθησης. Τα αποτελέσματα της μάθησης αποτελούν αναφορές για το τι προβλέπεται να
γνωρίζει ένας μαθητευόμενος, να κατανοεί και/ή να μπορεί να κάνει στο τέλος της
περιόδου της μάθησης.» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2005: 11)
Σύμφωνα με τα οκτώ επίπεδα αναφοράς του ΕΠΕΠ3 που αφορούν την γνώση και τις
δεξιότητες είναι προφανές ότι σήμερα πρόκληση αποτελεί η απόκτηση περισσότερης
ευελιξίας όσον αφορά την συνεχή μεταβαλλόμενη διαδικασία των απαιτήσεων της
εργασίας. Σύμφωνα με το ΕΠΕΠ η γνώση και οι δεξιότητες βασίζονται σε 1) γενικές βασικές
δεξιότητες για την διεξαγωγή απλών εργασιών, 2) χρήση της γνώσης και των κύριων ιδεών
και γεγονότων μέσω συνηθισμένων και καθορισμένων εργαλείων και μεθόδων, 3)
εφαρμογή τεχνικών και γνώσεων με περισσότερη θεωρητική βάση που ερμηνεύονται
ξεχωριστά, 4) συνδυασμός στρατηγικά θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων, 5) χρήση
αφηρημένης και υλικής γνώσης για την επίλυση καθορισμένων προβλημάτων όντας
ταυτόχρονα ενήμεροι για τους συστηματικούς περιορισμούς, 6) χρήση εργαλείων και
μεθόδων με εξειδικευμένο και καινοτόμο τρόπο όντας επικριτικοί σε θεωρίες και αρχές, 7)
γνώση για διάφορους τομείς και απάντηση με νέες δεξιότητες και τεχνικές και τελικά 8)
«Χρήση εξειδικευμένης γνώσης για την επικριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση νέων
και πολυσύνθετων ιδεών που θεωρούνται πιο προηγμένες σε έναν τομέα. Επέκταση και
επαναπροσδιορισμός υπάρχουσας γνώσης και/ή επαγγελματικής πρακτικής σε έναν τομέα
ή στην διασύνδεση ανάμεσα σε τομείς» και «Διερεύνηση, σύλληψη, σχεδιασμός,
υλοποίηση και διασκευή έργων που οδηγούν σε νέα γνώση και νέες διαδικαστικές λύσεις»
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2005: 19f.)

3

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων ενεργεί ως μηχανισμός μετάφρασης για να καταστήσεις τους εθνικούς
τίτλους σπουδών πιο αναγνώσιμους σε όλη την Ευρώπη, προωθώντας την κινητικότητα των εργαζομένων και των
μαθητευομένων ανάμεσα στις χώρες και διευκολύνοντας την δια βίου μάθηση τους (Quelle:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm).
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Αυτό το πλαίσιο της γνώσης και των δεξιοτήτων έχει ήδη αναπτυχθεί περαιτέρω με
ατομικές και επαγγελματικές ικανότητες, ειδικότερα στο πλαίσιο των επαγγελματικών
ικανοτήτων όπου το επίκεντρο εστιάζεται στην ευαισθητοποίηση και την άριστη τεχνική
επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές πληροφοριών, τεχνικές
σύμφωνα με την (κοινωνική) πολυπλοκότητα, ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών και
λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά καθώς και ηθικά ζητήματα των διαδικασιών λήψης
αποφάσεων, που προορίζονται να είναι το σημείο εκκίνησης για την ενέργεια (cf.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2005 19f.)
Ως εκ τούτου, η ικανότητα συμπεριλαμβάνει: i) γνωστική ικανότητα που περιλαμβάνει την
χρήση της θεωρίας και των εννοιών καθώς και ανεπίσημη σιωπηρή γνώση που έχει
αποκτηθεί βιωματικά, ii) λειτουργική ικανότητα (δεξιότητα ή τεχνογνωσία), αυτά που θα
πρέπει να κάνει κάποιος όταν λειτουργεί σε έναν δεδομένο τομέα εργασίας, μάθησης ή
κοινωνικής δραστηριότητας, iii) προσωπική ικανότητα που περιλαμβάνει την γνώση για τον
τρόπο συμπεριφοράς κάποιου σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, και iv) ηθική ικανότητα που
περιλαμβάνει την γνώση για τον τρόπο απόκτησης συγκεκριμένων προσωπικών και
επαγγελματικών αξιών. Η έννοια χρησιμοποιείται συνεπώς με ολοκληρωτικό τρόπο, ως
έκφραση της ικανότητας των ατόμων να συνδυάζουν – με αυτόβουλο τρόπο, σιωπηρά ή
ρητά και σε συγκεκριμένο πλαίσιο – τα διαφορετικά στοιχεία της γνώσης και των
ικανοτήτων που κατέχουν. Η διάσταση της αυτοδιεύθυνσης είναι ουσιαστική για την έννοια
καθώς αυτή παρέχει την βάση για την διάκριση ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα
ικανότητας. Η απόκτηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου ικανότητας μπορεί να θεωρηθεί ως
η ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί και να συνδυάζει την γνώση του, τις δεξιότητες
και τις ευρύτερες ικανότητες του σύμφωνα με τις ποικίλες απαιτήσεις που τίθενται σε ένα
συγκεκριμένο πλαίσιο, μια κατάσταση ή ένα πρόβλημα. Με άλλα λόγια, η ικανότητα ενός
ατόμου να διαχειρίζεται με πολυπλοκότητα, απρόβλεπτα και αλλαγή ορίζει/προσδιορίζει το
δικό του επίπεδο ικανότητας.
Σύμφωνα με τον Erik Jørgen Hansen ο όρος ικανότητα γενικά είναι κατανοητός ως μια
διάθεση χωρίς την δυνατότητα απόφασης που επιτρέπει σε ένα άτομο να επιλύσει ένα μηκαθορισμένο πρόβλημα, π.χ. η διαδικασία προσδιορισμού του στόχου και η ανάπτυξη της
στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων (cf. Hansen 2003:91). Προσπαθώντας να κατανοήσει
κανείς την ικανότητα ως διαδικασία φαίνεται αρχικά ως μια αντίκρουση στην
αναπαραγωγική και σταθερή έννοια της γνώσης και των ικανοτήτων. Αλλά αυτή η έννοια
σχετίζεται διαλεκτικά με την ικανότητα (στην πράξη) επειδή είναι αδύνατο να αποκόψει το
άτομο από τις ικανότητες του. Η ανάπτυξη της διαμόρφωσης της ταυτότητας απαρτίζεται
από την αμοιβαία επιρροή της γνώσης/δεξιοτήτων και την ανάπτυξη των ικανοτήτων
δεδομένου ότι η τελευταία πλευρά προάγει ποιοτικά την προηγούμενη τοποθετώντας την
όλη διαδικασία σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Αυτή η διαδικασία της διαμόρφωσης της
ταυτότητας πρέπει να κατανοηθεί ως διαχωρισμός από την έννοια του αμιγούς
ανθρώπινου κεφαλαίου που ορίζεται ως μια (σταθερή) πηγή που αποσυνδέεται από το
άτομο με αυτό τον τρόπο. Η έννοια των ικανοτήτων αλληλοσυνδέεται επομένως με την
ικανότητα του προσδιορισμού, της ανάλυσης και της αξιολόγησης περίπλοκων
καταστάσεων που εκβάλλουν στην ικανότητα την ενέργειας στο ήδη υπάρχον υπόβαθρο
γνώσεων και δεξιοτήτων.
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4.1 Διαφορές ανάμεσα στις επαγγελματικές δεξιότητες και τις ικανότητες
Υπό το φως των εννοιολογικών μειονεκτημάτων των σταθερών και αδιάλλακτων δεξιοτήτων
και συνεπώς των ιδιαίτερων επαγγελματικών δεξιοτήτων που συνδέονται με τις
προκαθορισμένες καταστάσεις της θέσης εργασίας θα πρέπει να ξεκαθαριστεί από τώρα
ότι η έννοια της ικανότητας αποτελεί την κατάλληλη απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις
της μοντέρνας (εργατικής) ζωής. «Διερωτάται τι σημαίνει για ένα άτομο να ενεργεί
αρμοδίως στην σύγχρονη ζωή. Τι γνώσεις και δεξιότητες θα πρέπει να έχουν οι άνθρωποι
και πως μπορούν να χρησιμοποιούν στις διαφορετικές καταστάσεις και πλαίσια; Εδώ, το
σημαντικό ερώτημα φαίνεται να είναι «Γιατί θα πρέπει να είναι ικανοί οι άνθρωποι;», ή «Τι
σημαίνει γίνομαι ευέλικτος για μια σύγχρονη κοινωνία και μια ευέλικτη αγορά εργασίας;»
(Mørch/Stalder 2003:205). Αναφερόμενοι στις νέες προκλήσεις των σύγχρονων απαιτήσεων
της αγοράς εργασίας οι Mørch και Stalder δίνουν έμφαση στις διαφορετικές διαστάσεις της
ικανότητας και της απασχολισημότητας. (cf. Mørch/Stalder 2003). Χρησιμοποιούν τον
παρακάτω ορισμό της ικανότητας: «Η ικανότητα είναι η δυνατότητα κάποιου να
ικανοποιήσει μια περίπλοκη απαίτηση επιτυχώς ή να πραγματοποιήσει μια περίπλοκη
δραστηριότητα ή εργασία.» (Rychen and Salganik, 2002, σελ. 5)
Ακόμα και εάν αυτός ο ορισμός τείνει να είναι πιο επαγγελματικός ορισμός και επομένως
εστιάζει (στοιχειωδώς) στην δυνατότητα επίλυσης του προβλήματος σε ένα δεδομένο
πλαίσιο και οι δύο συγγραφείς τονίζουν επίσης την διάσταση της ικανότητας ως μια
«μορφή προσωπικού χαρακτηριστικού» (cf. Mørch/Stalder 2003:2005). Και οι δύο έννοιας
της απασχολησιμότητας και της ικανότητας χειρίζονται την ξεχωριστή πρακτική της γνώσης
και των δεξιοτήτων. «Από την προοπτική της ζήτησης, η απασχολισημότητα ρωτάει τι
είδους γνώσεις και δεξιότητες απαιτούνται για διαφορετικά άτομα σε διαφορετικές θέσεις
στην αγορά εργασίας. Από την προοπτική της προσφοράς, η ικανότητα τονίζει τις
υπάρχουσες προσωπικές δεξιότητες και γνώσεις και τον τρόπο με τον οποίο απευθύνονται
στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Στις καθημερινές συζητήσεις, η ικανότητα συχνά
θεωρείται ως κάποιου είδους προσωπικής σύχρονης ιδιότητας της προσωπικότητας και η
απασχολησιμότητα ως η ζήτηση για «ένα συνολικό ξεχωριστό πακέτο» για οτιδήποτε
ζητείται στην αγορά εργασίας» (Mørch/Stalder 2003:2005 f.) Οι Mørch και Stalder
υποστηρίζουν ότι η ικανότητα και η απασχολησιμότητα «αλληλοεξαρτώνται και σχετίζονται
εσωτερικά και οι δύο με τις γενικές αναπτυξιακές διαστάσεις των διαδικασιών της
εξατομίκευσης» (2003: 206). Η σχέση και των δύο εννοιών δεν πρέπει να κατανοείται ως
αντιφατική ούτε και ότι στοχεύει σε έναν τύπου «συμμόρφωσης» (Mørch/Stalder
2003:206). Είναι περισσότερο ο κόμβος των δομικών (αγορά εργασίας) απαιτήσεων και των
ατομικών δυνατοτήτων.
Συνδυάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια των διαδικασιών διαμόρφωσης ταυτότητας
με την έννοια των ικανοτήτων είναι χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί η ανάπτυξη των ικανοτήτων
τονίζοντας την διαλεκτική ανάμεσα στην ύπαρξη, την γνώση και την πράξη. Η «ύπαρξη»
αναφέρεται στην επίσημη έννοια της μάθησης και την συσσώρευση της γνώσης όπως
αναπτύχθηκε στο σχολείο του 19ου αιώνα, π.χ. συγκεκριμένα σχολικά μαθήματα καθώς και
συγκεκριμένοι σχολικοί τρόποι που αποκτήθηκαν στο σχολείο διαμόρφωσαν την βάση του
«μορφωμένου» ατόμου. «Επομένως, η κοινωνική τάξη εκφραζόταν στην «ύπαρξη» μέσω
των τίτλων σπουδών και άνοιγε τον δρόμο για την ενήλικη ζωή και την εργασία.»
(Mørch/Stalder 2003: 217). Δεν αμφισβητείται ότι σήμερα η καθοριστική τροχιά της
μάθησης έχει γίνει πιο αβίαστη και η «ύπαρξη» έγινε πιο εξατομικευμένη και επομένως
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μπορεί να κατανοηθεί ως συγκεκριμένο τμήμα της διαμόρφωσης της ταυτότητας
αφορώντας την αυτό-κατανόηση σχετικά με τα εργασιακά θέματα. Όταν η «ύπαρξη»
σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την έννοια της διαμόρφωσης της ταυτότητας, η έννοια της
«γνώσης» βασίζεται στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στο σχολικό πρόγραμμα, και την
γνώση του πρακτικού μαθήματος. Μια συγκεκριμένη τροχιά εκπαίδευσης οδηγεί – εκτός
ελαχίστων εξαιρέσεων – σε μια συγκεκριμένη εργασιακή τροχιά. Σήμερα η γνώση αποτελεί
από την μία πλευρά προϋπόθεση αλλά όχι εγγύηση για την απόκτηση μιας θέσης εργασίας.
Ο δρόμος για την απόκτηση της γνώσης ποικίλλει και είναι πολύ πιο ανοικτός για το άτομο
καθώς τώρα είναι σε θέση να επιλέξει από μια γκάμα ευκαιριών για τον τόπο και τον τρόπο
που θα αποκτήσει γνώσεις για το εκάστοτε θέμα. Η διάσταση της «πράξης» σχετίζεται σε
μεγάλο βαθμό με την διαδικασία εκμάθησης που λαμβάνει χώρα μέσω της μαθητείας ή
μέσω των καθημερινών εργασιακών καταστάσεων. Αυτή η διάσταση αναφέρεται στην
αφομοίωση της πρακτικής εργασίας κατά την διάρκεια της πραγματικής διαδικασίας της
πράξης. Είναι ο συνδυασμός της θεωρίας και πρακτικής σε αυτή την πραγματική εργασιακή
κατάσταση που λαμβάνει υπόψη τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των συγκεκριμένων
εργασιακών καταστάσεων. Αναφορικά με αυτές τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και την
απαιτούμενη ευελιξία στην αγορά εργασίας η διάσταση της «πράξης» μπορεί να θεωρηθεί
ως η βασική σύγχρονη ικανότητα (Mørch/Stalder 2003: 217).

4.2 Επαγγελματικές δεξιότητες σε αντιδιαστολή με τις ικανότητες ως προσωπικές
δυνατότητες:
Προσωπικές ικανότητες, κοινωνικές ικανότητες, ικανότητες που σχετίζονται με
δραστηριότητα.
Οι ατομικές ικανότητες αποτελούνται από τις διαστάσεις της «ύπαρξης», της «γνώσης» και
της «πράξης» καθώς αναφέρονται στην διαδικασία της διαμόρφωσης ταυτότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σε αντίθεση με την έννοια της επαγγελματικής
γνώσης και των δεξιοτήτων που αναφέρονται ιδιαίτερα στον χρόνο της εκβιομηχάνισης, οι
ικανότητες συνδέονται αναπόφευκτα με το άτομο και επομένως με την συγκεκριμένη
δυνατότητα της χρήσης των ικανοτήτων που προκύπτουν από την επίσημη μάθηση, την
ανεπίσημη μάθηση καθώς και την άτυπη μάθηση. Οι ικανότητες μπορούν να αποκτηθούν
σε όλες τις καταστάσεις της διαδικασίας διαμόρφωσης ταυτότητας και είναι ευέλικτες γιατί
μπορούν να μεταφραστούν και να ερμηνευθούν από τα συμφραζόμενα από το άτομο σε
μια δεδομένη κατάσταση. Για να προκαλέσουμε και να ικανοποιήσουμε τις
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας είναι σημαντικό να μην κτίσουμε πάνω
σε μια άκαμπτη και δύσκολη κατανόηση των ικανοτήτων της αγοράς εργασίας. Επομένως
είναι αυτονόητο ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι κάθε άτομο προσφέρει έναν
συγκεκριμένο συνδυασμό ως προσωπικές δυνατότητες που μπορούν να βελτιωθούν προς
διάφορες κατευθύνσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες πολιτικές και πρακτικές της αγοράς
εργασίας ο πυρήνας της απαιτούμενης σύγχρονης ικανότητας είναι ευέλικτός και μπορεί να
μεταφραστεί σε «προσωπική ικανότητα», «κοινωνική ικανότητα» και «ικανότητα
δραστηριότητας». Οι «προσωπικές ικανότητες» αναφέρονται κυρίως στην διάσταση της
«ύπαρξης», π.χ. αναφέρονται στην αφοσίωση κάποιου και στην ικανότητα του να εργάζεται
σκληρά και υπομονετικά. Οι «Κοινωνικές ικανότητες» συνδέονται άρρηκτα με τις
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προσωπικές ικανότητες εξαιτίας της βαθιάς σύνδεσης με την διαδικασία διαμόρφωσης της
ταυτότητας αλλά οι κοινωνικές ικανότητες δίνουν έμφαση κυρίως στην κοινωνική πρακτική.
Δεν πρόκειται μόνο για πρακτικά ζητήματα αλλά και για κοινωνική αλληλεπίδραση όπως η
ομαδική εργασία, π.χ. εύρεση λύσης μέσα σε μια ομάδα βάσει μη ιεραρχικών δομών και
άνοιγμα που αφορά τις διαδικασίες εύρεσης στρατηγικών. Ο πυρήνας των κοινωνικών
ικανοτήτων δεν είναι οι λύσεις που βρίσκονται μόνες τους αλλά η διεξαγωγή της
απαιτούμενης εργασίας σε ένα δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο χρησιμοποιώντας ο καθένας
τον εαυτό του και τις πηγές των άλλων συμμετεχόντων με τέτοιο τρόπο που οδηγεί στον
καλύτερο τρόπο εύρεσης μιας λύσης σε ένα δεδομένο πρόβλημα. Όταν οι κοινωνικές
ικανότητες και οι προσωπικές ικανότητες συνδέονται στενά όσον αφορά την διάσταση της
«ύπαρξης», η διαμόρφωση της ταυτότητας και οι ικανότητες που προκύπτουν από την
τροχιά των αναπτυσσόμενων προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων, οι «ικανότητες
δραστηριότητας» σχετίζονται με αυτές τις έννοιες με διαφορετικό τρόπο. Η δέσμευση και η
θέληση για την διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών που σχετίζονται με τις προσωπικές
ικανότητες συνδέονται με εμπειρίες που έχουν ληφθεί από κοινωνική αλληλεπίδραση, π.χ.
κοινωνικές ικανότητες, που σχετίζονται με συγκεκριμένες εργασίες. Οι ανήλικοι και οι
νεαροί ενήλικες που αντιμετώπισαν προβλήματα σε εργασιακές καταστάσεις μιας
θεωρητικής εργασίας, για παράδειγμα μια κατάσταση εξετάσεων σε ένα σκηνικό
εκπαιδευτικού ιδρύματος, έχουν την τάση να απενεργοποιούν την δέσμευση τους και τις
πιθανές ικανότητες ενώ σε μια περισσότερο (εξέταση) ελεύθερη κατάσταση μπορεί να
παρατηρηθούν ικανότητες διαφόρων μορφών δραστηριότητας για την εύρεση λύσεων. Το
ατομικό κίνητρο είναι αυτό που επιτρέπει στις ικανότητες ατομική και κοινωνική πρακτική.
Η ατομική διαμόρφωση των ικανοτήτων αποτελεί μια μοναδική σχέση ανάμεσα στην
δυνατότητα να κατανοήσει κάποιος μια εργασία ή ένα πρόβλημα, να αναλύσει και να
εκτιμήσει το πρόβλημα ή την εργασία σε μια δεδομένη κατάσταση, να βρει μια λύση και να
έχει την δυνατότητα της δράσης. Όλα τα άτομα διαθέτουν αυτές τις ικανότητες αλλά σε
διαφορετικές αποκλίσεις. Επομένως είναι σημαντικό να κατανοηθούν και να
ενεργοποιηθούν αυτές τα ατομικά σύνολα ικανοτήτων.
5. Οφέλη από την Ευρωπαϊκή εμπειρία για την εκτίμηση ικανοτήτων
Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ πρότειναν ήδη νέες μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό, την
τεκμηρίωση και την εκτίμηση της άτυπης μάθησης. Παρακάτω παρουσιάζονται
προσεγγίσεις ορθών πρακτικών από την Δανία, την Γερμανία και την Σουηδία.

5.1 Ορθή πρακτική της Δανίας
Η προγενέστερη μόρφωση περιλαμβάνει τις συνολικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
ενός ατόμου. Αυτή εφαρμόζεται είτε όταν έχει αποκτηθεί από το επίσημο εκπαιδευτικό
σύστημα, μέσω μιας εκπαίδευσης στην εργασία ή μέσω μιας οικιακής εκπαιδευτικής σειράς
μαθημάτων που παρακολουθεί ο εργαζόμενος. Άλλο μαθησιακό περιβάλλον
συμπεριλαμβάνει τις ελεύθερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ενηλίκων, όπως η
παραμονή σε ένα παραδοσιακό σχολείο, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες αποκτούν
πολλές προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, ένα απογευματινό μάθημα πληροφορικής,
και συμμετοχή σε δημόσιες κοινωνικές δραστηριότητες, π.χ. ως εθελοντής σε
φιλανθρωπίες. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Δανίας προσφέρει την δυνατότητα
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μεταφοράς μονάδων από ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο παρελθόν σύμφωνα με τις
διατάξεις μεταφοράς μονάδων όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το γεγονός αυτό
αποτελεί σημαντική συνεισφορά προς την εξασφάλιση ευέλικτων και συνεκτικών δρόμων
μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος που επιτρέπουν στο άτομο να κτίσει πάνω σε
προγενέστερη μόρφωση. Ωστόσο, η μεταφορά μονάδων από επίσημη εκπαίδευση
διαμορφώνει μόνο ένα τμήμα των συνολικών ικανοτήτων ενός ατόμου.
Η αναγνώριση της προγενέστερης μόρφωσης αφορά την εστίαση στις συνολικές δεξιότητες
και ικανότητες ενός ατόμου – και όχι μόνο σε αυτές για τις οποίες έχει πιστοποιητικά. Το
γεγονός αυτό δημιουργεί νέες απαιτήσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και προϋποθέτει ότι
αναπτύσσονται σχετικές μέθοδοι για την διασφάλιση μιας αξιόπιστης εκτίμησης της
προγενέστερης μόρφωσης του ατόμου, συμπεριλαμβάνοντας τις ικανότητες που
αποκτώνται στην εργασία, μέσα από συμμετοχή σε ελεύθερη εκπαίδευση ενηλίκων και
δημόσιες κοινωνικές δραστηριότητες κτλ. Άλλη μια προσυνθήκη της ενισχυμένης
αναγνώρισης της προγενέστερης μάθησης είναι ότι το άτομο, οι εταιρείες, οι κοινωνικοί
εταίροι και οι μέτοχοι στην ελεύθερη εκπαίδευση ενηλίκων και την κοινωνία θα έχουν την
συνυπευθυνότητα για να καταστήσουν τις ικανότητες ορατές και να τις τεκμηριώσουν.

5.1.1 Ρύθμιση της εκτίμησης ικανοτήτων
Ως ένα βαθμό, η εκτίμηση ικανοτήτων και η αναγνώριση της προγενέστερης μάθησης στο
εκπαιδευτικό σύστημα της Δανίας υπάρχει ήδη. Στον τομέα της επαγγελματικής μόρφωσης
και εκπαίδευσης ενηλίκων, έχει δοθεί τώρα πρόσβαση σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά
προγράμματα ενηλίκων (AMU) και στην βασική μόρφωση ενηλίκων (GVU) για την ατομική
εκτίμηση ικανοτήτων, στα οποία στόχος είναι να αναγνωριστεί η προγενέστερη μόρφωση
του ατόμου. Μέσα στα αρχικά επαγγελματικά μορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα η
εκτίμηση ικανοτήτων χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να προετοιμάσει τα ατομικά πλάνα
σπουδών των μαθητών.
Η αναγνώριση της προγενέστερης μόρφωσης παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο
εκπαιδευτικό σύστημα ενηλίκων σε πιο εξελιγμένα επίπεδα, στα οποία η εκτίμηση της
σχετικής εργασιακής εμπειρίας αποτελεί μέρος των προϋποθέσεων εισαγωγής π.χ. για ένα
περαιτέρω πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων (VVU) ή ένα Μεταπτυχιακό.
Ωστόσο, οι ευκαιρίες που παρέχονται για εκτίμηση και αναγνώριση των ικανοτήτων που
έχουν αποκτηθεί στην εργασία ή από την συμμετοχή σε ελεύθερα προγράμματα
εκπαίδευσης ενηλίκων ή δραστηριότητες συναναστροφών κτλ. παραμένουν περιορισμένες.
Συνεπώς, η Κυβέρνηση θέλησε να επεκτείνει την πρόσβαση στην ατομική εκτίμηση
ικανοτήτων μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι διάφοροι τομείς της μόρφωσης και
εκπαίδευσης, καθώς και ο τομέας της μόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης
ενηλίκων, υπάρχουν για να παρέχουν στους νέους και τους ενήλικες την ευκαιρία να έχουν
μια ατομική εκτίμηση της προγενέστερης μόρφωσης τους. Σε αυτή την εκτίμηση, δίνεται
σημασία σε όλους τους τύπους της προγενέστερης μόρφωσης και των ικανοτήτων που
έχουν αποκτηθεί. Αυτή η εξέλιξη συμβαίνει για να κτίσει πάνω στις υπάρχουσες ευκαιρίες
και προορίζεται να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσα στους ξεχωριστούς τομείς της
εκπαίδευσης. Στους τομείς της εκπαίδευσης, μέσα στους οποίους δεν ήταν δυνατόν μέχρι
τώρα να υπάρξει εκτίμηση της προγενέστερης μόρφωσης, εξετάστηκε ο τρόπος με τον
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οποίο ένα σύστημα θα μπορούσε να εφαρμοστεί σταδιακά και με τον καταλληλότερο
τρόπο.
Οι στόχοι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής κτλ. για την ατομική εκτίμηση ικανοτήτων
ορίζονται σύμφωνα με τους στόχους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε συγκεκριμένου
μορφωτικού και εκπαιδευτικού προγράμματος. Μέσα στους σχετικούς τομείς της
εκπαίδευσης, έχουν οριστεί σαφώς οι ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν την ηλικία και
των αριθμό ετών της σχετικής εργασιακής εμπειρίας ή παρόμοια ως όρος για την πρόσβαση
στην εκτίμηση ικανοτήτων. Παρομοίως, μπορεί να απαιτούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις για τα προγράμματα που παρέχουν πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα
επαγγέλματα. Με άλλα λόγια, η αναγνώριση της προγενέστερης μόρφωσης εστιάζει στην
τεκμηρίωση ότι ένα άτομο έχει προσόντα και ικανότητες που – από την άποψη της
ισοδυναμίας – εκτιμώνται ως αντίστοιχα σε έναν συγκεκριμένο στόχο και επίπεδο του
εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος. Δεν εστιάζει σε τι ελλείψεις μπορεί να έχει το
άτομο σε σχέση με ένα (ανώτερο) επίπεδο ή πτυχίο. Αυτές οι αρχές συμβαδίζουν με τους
στόχους της Λισαβόνας καθώς και με τις διακηρύξεις της Μπολόνιας και της Κοπεγχάγης, οι
οποίες ορίζουν επίσης αρχές για την εφαρμογή της ανάπτυξης κοινών Ευρωπαϊκών
αναφορών για την διαφάνεια, την συγκρισιμότητα, την μεταβιβασιμότητα και την εγγύηση
της ποιότητας.
Η πραγματική εκτίμηση ικανοτήτων βασίζεται στις παρακάτω αρχές:
•

Ο κάθε πολίτης θα μπορεί να ζητήσει μια εκτίμηση της προγενέστερης μόρφωσης
του βάσει του πλαισίου και των κανονισμών που εφαρμόζονται στους ξεχωριστούς
τομείς της εκπαίδευσης.

•

Το κάθε άτομο ευθύνεται επίσης για την συμβολή στην τεκμηρίωση της
προγενέστερης μόρφωσης του.

•

Μπορεί να επιβληθεί ένα τέλος χρήστη για την εκτίμηση ικανοτήτων, εκτός από τα
άτομα με χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων.

•

Η εκτίμηση ικανοτήτων θα πρέπει πάντα να βασίζεται στους στόχους και τις
προϋποθέσεις εισαγωγής του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.

•

Οι ικανότητες του ατόμου θα πρέπει να αναγνωρίζονται, ανεξάρτητα από τον τόπο
και τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν, αλλά χωρίς συμβιβασμό της
ποιότητας/προτύπων των μορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

•

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται πρέπει να διασφαλίζουν μια αξιόπιστη εκτίμηση,
εμπνέοντας εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα.

•

Το αποτέλεσμα της εκτίμησης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την έκδοση ενός
πιστοποιητικού.

5.1.2 Μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων
Η αναγνώριση βασίζεται στα παρακάτω βήματα (παρουσιάζονται λεπτομερώς παρακάτω):
καθοδήγηση και αποσαφήνιση (1), συλλογή εγγράφων (2), εκτίμηση ικανοτήτων (3), και
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αναγνώριση προγενέστερης μόρφωσης (4). Συνήθως η εκτίμηση λαμβάνει χώρα σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα/γυμναστήρια, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών και
πανεπιστήμια. Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε εργασιακούς χώρους.

Καθοδήγηση
Θα πρέπει να υπάρξουν καλές ευκαιρίες για να αποκτηθεί καθοδήγηση για την εκτίμηση
και την αναγνώριση της προγενέστερης μόρφωσης μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να καθοδηγούν τους μαθητές/αιτούντες για τις επιλογές
τους και για τους κανονισμούς, παρέχοντας στο άτομο την ευκαιρία να αποσαφηνίσει τις
φιλοδοξίες και τους στόχους του, συμπεριλαμβάνοντας την εδραίωση του σχετικού
επιπέδου μόρφωσης και τον προσανατολισμό σε συγκεκριμένο τομέα της εκτίμησης. Η
πληροφόρηση και η καθοδήγηση θα πρέπει να προσφέρονται επίσης μέσα στο σύστημα
καθοδήγησης και σε συνεργασία με άλλους σχετικούς παροχείς καθοδήγησης. Θα πρέπει
να υπάρχει ένα έτοιμο σύστημα το οποίο να παραπέμπει ένα άτομο σε ένα σχετικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα, και θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες
σχετικά με τις ευκαιρίες απόκτησης εκτίμησης ικανοτήτων.
Προσωπική τεκμηρίωση της προγενέστερης μόρφωσης
Το κάθε άτομο είναι υπεύθυνο για την συλλογή των σχετικών εγγράφων της προγενέστερης
μόρφωσης του, τα οποία θα συμπεριληφθούν στην εκτίμηση ικανοτήτων. Αυτά μπορεί να
περιλαμβάνουν έγγραφα από εργοδότες, από συμμετοχή σε σεμινάρια, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες ή δραστηριότητες ελεύθερης εκπαίδευσης ενηλίκων, κτλ. Μπορεί επίσης
να είναι η προσωπική εκτίμηση του ατόμου για σχετική εμπειρία που αποκτήθηκε για
παράδειγμα από εθελοντική εργασία σε φιλανθρωπία. Η καθοδήγηση που παρέχεται είναι
για να διευκολύνει την πρόσβαση στα εργαλεία που τεκμηριώνουν τα έγγραφα.

Εκτίμηση ικανοτήτων
Συνήθως την εκτίμηση ικανοτήτων πραγματοποιεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, βάσει της
τεκμηρίωσης της προγενέστερης μόρφωσης του ατόμου. Η εκτίμηση πρέπει να
δημιουργείται με βάση το εύρος των μεθόδων και των εργαλείων και λαμβάνοντας υπόψη
ότι έχει αποδειχθεί και εκτιμηθεί η προγενέστερη μόρφωση του ατόμου με αξιόπιστο
τρόπο κατά των συγκεκριμένων απαιτήσεων του εκπαιδευτικού προγράμματος. Εάν
χρειαστεί, θα πρέπει να υπάρχει η επιλογή μιας διευκρινιστικής ικανότητας με διάρκεια
μερικών ημερών. Πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν άλλες μορφές αξιολόγησης πέρα από
τα παραδοσιακά τεστ.

Που πραγματοποιούνται οι εκτιμήσεις;
Συνήθως σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά εάν σχετίζονται, τέτοιες αξιολογήσεις μπορούν
επίσης να πραγματοποιηθούν π.χ. στον εργασιακό χώρο. Οι μέθοδοι που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για εκτίμηση της προγενέστερης μόρφωσης συμπεριλαμβάνουν:
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•

Γραπτή τεκμηρίωση των ικανοτήτων με την μορφή βιογραφικού σημειώματος ή
προσωπικού αρχείου κτλ. το οποίο θα μπορεί να αποτελεί μέρος της βάσης για την
εκτίμηση.

•

Δομημένες συνεντεύξεις κατά την διάρκεια των διαφορετικών φάσεων της
διαδικασίας εκτίμησης, συμπεριλαμβάνοντας για παράδειγμα την χρήση μορφών
για την εκτίμηση των ικανοτήτων ενός ατόμου κατά των στόχων και του
συγκεκριμένου περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος που εστιάζεται.

•

Παρατήρηση και εκτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αιτούντων. Για
παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί στον αιτούντα να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα, το
οποίο να σχετίζεται με τις ικανότητες που στοχεύει το μορφωτικό και εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.

•

Τεστ και εξετάσεις για να εκτιμηθούν οι θεωρητικές γνώσεις και οι πρακτικές
δεξιότητες του ατόμου.

Η εκτίμηση ικανοτήτων είναι πιθανό να συμπεριλαμβάνει έναν συνδυασμό διαφορετικών
μεθόδων, προσαρμοσμένοι σύμφωνα με τα προσόντα του ατόμου και την επιλογή της
εκπαίδευσης. Έπειτα από την ολοκλήρωση της εκτίμησης, το εκπαιδευτικό ίδρυμα
συνήθως, έπειτα από αίτημα, θα εκδώσει ένα «πιστοποιητικό ικανοτήτων», το οποίο
αποτελεί ένα πιστοποιητικό που τεκμηριώνει το αποτέλεσμα της εκτίμησης.
Ένα σημαντικό εργαλείο αποτελεί ο ηλεκτρονικός φάκελος προσόντων (portfolio), το “my
competence portfolio” το οποίο είναι διαθέσιμο στην κεντρική σελίδα του Υπουργείου
Παιδείας της Δανίας (www.uvm.dk – my competence portfolio). Αυτός ο φάκελος
χρησιμοποιείται από πολίτες, εταιρείες και το σύστημα επαγγελματικής καθοδήγησης. Για
τους πολίτες η χρήση του στοχεύει στην εκπαίδευση ή την μετέπειτα εκπαίδευση, την
αναγνώριση των ικανοτήτων ή την εύρεση εργασίας. Οι εταιρείες τον χρησιμοποιούν για να
σχεδιάζουν την μετέπειτα εκπαίδευση των εργαζομένων, και οι επαγγελματίες τον
χρησιμοποιούν για να προετοιμάσουν την καθοδήγηση.

5.1.3 Αποτελέσματα της εκτίμησης ικανοτήτων
Η αναγνώριση της προγενέστερης μόρφωσης μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα θα
δημιουργήσει μια νέα και καλύτερη βάση για μια ώθηση των ικανοτήτων και για την
αυξημένη κινητικότητα στην αγορά εργασίας της Δανίας και στοχεύει στην παροχή άριστων
προοπτικών για τα άτομα, τις εταιρείες και την κοινωνία γενικά. Αναλυτικότερα, η
αναγνώριση της προγενέστερης μόρφωσης:
•

… παρέχει κίνητρα στο άτομο όταν το επίκεντρο είναι αυτό που μπορεί να κάνει το
άτομο.

•

… θα κάνει τις ικανότητες των ατόμων πιο εμφανείς και θα συμβάλλει στο να
παρέχει σε όλους – και ίσως ιδιαίτερα σε αυτούς με την πρακτική σκέψη – την
ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις προοπτικές τους σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
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•

… μπορεί να παρέχει καλύτερες ευκαιρίες στους ανέργους και τους
πρόσφυγες/μετανάστες για να ξεκινήσουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να τους
παρέχουν το δικαίωμα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

•

… θα ενισχύσει μια πιο στοχευμένη ζήτηση και παροχή εκπαίδευσης.

•

… συμβάλλει στην καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων όταν αποφεύγεται η
άσκοπη εκπαίδευση και όταν οι μαθητές κινούνται πολύ γρηγορότερα στο
εκπαιδευτικό σύστημα.

•

… θα συμβάλλει στην αύξηση του συνολικού επιπέδου της εκπαιδευτικής επίτευξης
μέσα στην κοινωνία.

Η εκτίμηση και η αναγνώριση της προγενέστερης μόρφωσης προορίζεται για να παρέχει
στο άτομο περισσότερο ευέλικτους όρους για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων
εισαγωγής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος της επιλογής του ή για την ολοκλήρωση ενός
πιο σύντομου, ξεχωριστά οργανωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτό δεν έχει καμία
επίπτωση στις προϋποθέσεις εισαγωγείς ή το επίπεδο εισαγωγής οποιουδήποτε
εκπαιδευτικού προγράμματος. Αλλάζει απλά τον τρόπο με τον οποίο οι αιτούντες μπορούν
να πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή αποκτώντας αναγνώριση των ικανοτήτων που
εκτιμώνται συγκεκριμένα ως αντίστοιχες για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, το
κάθε άτομο θα έχει επίσης την δυνατότητα να ζητήσει ένα επίσημο εκπαιδευτικό
πιστοποιητικό για ένα μέρος ενός εκπαιδευτικού προγράμματος καθαρά με βάση την
αναγνώριση της προγενέστερης μόρφωσης του συγκεκριμένου ατόμου.
Η εμπειρία με την εκτίμηση ικανοτήτων στα ΑMU (επαγγελματικά εκπαιδευτικά
προγράμματα ενηλίκων) και τα GVU (βασική εκπαίδευση ενηλίκων) δείχνει, μεταξύ άλλων,
ότι οι μαθητές αποκτούν μια πολύ περισσότερο στοχευμένη μόρφωση και εκπαίδευση, και
ότι οι εταιρείες θεωρούν ότι όταν ένα πλάνο μελέτης βασίζεται σε συγκεκριμένη εκτίμηση
των ικανοτήτων του συγκεκριμένου μαθητή ικανοποιείται η ζήτηση τους και ενισχύεται η
εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Το καθορισμένο αποτέλεσμα μιας
εκτίμησης ικανοτήτων σε σχέση με τα AMU είναι ότι με βάση τον προσδιορισμό μιας
ικανότητας ενός μαθητή σε σχέση με τις προϋποθέσεις μιας εργασίας, μπορεί να
διαμορφωθεί ένα πλάνο μελέτης που να περιγράφει τον εκπαιδευτικό δρόμο που θα
πρέπει να πάρει ο συγκεκριμένος μαθητής για να επιτύχει τις σχετικές προϋποθέσεις
ικανοτήτων.

5.2 Ορθή πρακτική από την Γερμανία
Στην Γερμανία, οι μη προνομιούχοι απόφοιτοι σχολείων, με ή χωρίς απολυτήρια
πιστοποιητικά, απορροφούνται από το επονομαζόμενο σύστημα μετάβασης που
προσφέρει μια ευρεία κλίμακα πολιτικών και προγραμμάτων. Στοχεύουν είτε στην
ενσωμάτωση των νέων στο τακτικό σύστημα VET ή στην παροχή δεξιοτήτων και
διπλωμάτων που είναι απαραίτητα για την επιτυχία στην αγορά εργασίας. Ο Εθνικός
Οργανισμός Απασχόλησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε αυτόν τον τομέα, ωστόσο,
ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή υπηρεσιών πρόνοιας, κερδοσκοπικές ή
μη, αποτελούν επίσης βασικούς παράγοντες. Αγωνίζονται για την χρηματοδότηση και τις
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εντολές από τον Εθνικό Οργανισμό Απασχόλησης ή τους κυβερνητικούς φορείς για να
αναπτύξουν και/ή να παρέχουν ενίσχυση στους μη προνομιούχους άνεργους νέους. Στην
πραγματικότητα, οι ιδιωτικοί ή άλλου τομέα οργανισμοί έχουν προτεραιότητα από τους
κρατικούς οργανισμούς σε αυτόν τον τομέα (Kroos/Gottschall 2011, Zimmer/Priller 2007).
Καθώς αυτά τα ιδρύματα πραγματοποιούν ανεξάρτητη εργασία και ενεργούν εκ μέρους του
Εθνικού Οργανισμού Απασχόλησης, οι κερδοσκοπικοί και μη οργανισμοί σε αυτόν τον
τομέα εξαρτώνται από τις δημόσιες συμβάσεις. Το Βερολίνο αποτελεί ένα παράδειγμα μιας
περιοχής με έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό τέτοιων οργανισμών που ενεργούν όλοι από
μόνοι τους και συνεργάζονται σε μεγαλύτερα έργα, αντανακλώντας όχι μόνο το μέγεθος της
πόλης αλλά και τα υψηλά ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας και έναν συγκριτικά μεγάλο
μεταναστευτικό πληθυσμό.

5.2.1 Ρύθμιση της εκτίμησης ικανοτήτων
Καθώς η εκτίμηση ικανοτήτων διαμορφώνει ένα ολοσχερές τμήμα των πολλών ενισχυτικών
και εκπαιδευτικών πλάνων που προσφέρονται από αυτούς τους οργανισμούς, οι
προσεγγίσεις της εκτίμησης ικανοτήτων είναι επίσης άφθονες. Στην πραγματικότητα, ο
Εθνικός Οργανισμός Απασχόλησης προσφέρει εκτιμήσεις ικανοτήτων στα κερδοσκοπικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις μη κερδοσκοπικές υπηρεσίες πρόνοιας, υποδηλώνοντας μια
μεγάλη ποικιλομορφία εννοιών και μεθόδων σε αυτόν τον τομέα. Σπάνια υπάρχει
συστηματοποίηση και τυποποίηση των εννοιών και των μεθόδων. Ενώ η πλειοψηφία των
μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων αφιερώνεται σε μεγάλες ομάδες στόχους, κάποιες
εστιάζουν σε πιο συγκεκριμένες ομάδες, για παράδειγμα σε άνεργους νέους με
μεταναστευτικό υπόβαθρο (Dellbrück 2009). Παρόλα αυτά, υπάρχει ένας συγκεκριμένος
βαθμός κάλυψης ανάμεσα στις διαφορετικές προσεγγίσεις, σε σημείο ώστε οι
περισσότερες προσεγγίσεις να κτίζονται σε ενότητες που μπορούν να συνδυαστούν
διαφορετικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ατόμου του οποίου οι ικανότητες θα
εκτιμηθούν. Για τον λόγο αυτό, οι διαδικασίες εκτίμησης ικανοτήτων μπορεί να ποικίλλουν
ανάλογα με τον χρόνο που χρειάζονται, αλλά συνήθως απαιτούνται τουλάχιστον δύο
ημέρες.

5.2.2 Μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων
Στην Γερμανία, οι μέθοδοι της εκτίμησης ικανοτήτων έχουν διαμορφωθεί και από
μεμονωμένα ιδρύματα αλλά και από μεγαλύτερα συνεταιριστικά έργα εκ μέρους των
κυβερνητικών φορέων (συγκρίνετε το Preißer 2009 για μια ολοκληρωμένη επισκόπηση).
Ενώ οι όροι «ικανότητες», «προσόντα», ή «δεξιότητες» χρησιμοποιούνται διαφορετικά από
διαφορετικούς παροχείς εκτίμησης ικανοτήτων, όλες οι προσεγγίσεις έχουν το κοινό σημείο
ότι ενσωματώνονται σε μεγαλύτερα ενισχυτικά προγράμματα για τους ανέργους γενικά ή
για μη προνομιούχους νέους συγκεκριμένα. (Η εκτίμηση ικανοτήτων για τους
εργαζόμενους, ωστόσο, είναι τελείως ανεπηρέαστη από αυτό και είναι πιο διαφορετική).
Στην πράξη κάτι τέτοιο επιτρέπει δύο πιθανές διαδικασίες: Από την μια πλευρά, το τοπικό
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υποκατάστημα του Εθνικού Οργανισμού Απασχόλησης μπορεί να αναθέσει έναν άνεργο σε
ένα συγκεκριμένο κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή μη κερδοσκοπική υπηρεσία
πρόνοιας για εκτίμηση ικανοτήτων αλλά και την πραγματοποίηση ενός κατάλληλου
εκπαιδευτικού προγράμματος. Από την άλλη πλευρά, το ίδρυμα μπορεί να διεξάγει μόνο
την εκτίμηση ικανοτήτων και να αποκομίσει συστάσεις που αφορούν την περαιτέρω
εκπαίδευση ή τα πλάνα που μπορούν να βοηθήσουν το συγκεκριμένο άτομο να βρει μια
εργασία.
Από την πλευρά του περιεχομένου, οι περισσότερες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται
στην Γερμανία συνδυάζουν στοιχεία που προσανατολίζονται από την ζήτηση τα οποία
εκτιμούν τις ικανότητες ή τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες με στοιχεία
που προσανατολίζονται από το θέμα. Τα τελευταία προορίζονται να αποκαλύψουν
άγνωστα αποτελέσματα άτυπης μόρφωσης ή τις κρυμμένες προοπτικές ενός άνεργου
ατόμου. Ένα παράδειγμα ενός οργάνου που προσανατολίζεται στο θέμα μπορεί να βρεθεί
σε βιογραφικές συνεντεύξεις που έως κάποιο βαθμό βασίζονται στην αυτό-εκτίμηση και
αγγίζουν όλα τα είδη επίσημων και άτυπων εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών εμπειριών,
συμπεριλαμβάνοντας αυτές που έχουν γίνει σε ιδιωτικό πλαίσιο (π.χ. φύλαξη μωρού). Οι
μορφές εκτίμησης ικανοτήτων που προσανατολίζονται από την ζήτηση συχνά κάνουν χρήση
των ομαδικών ασκήσεων εκτίμησης του κέντρου. Σε αυτές τις εξετάσεις παρατηρείται η
απόδοση κάθε μέλους της ομάδας σχετικά με την δεδομένη εργασία και καταγράφεται σε
ένα τυποποιημένο φύλλο παρατήρησης, π.χ. εδώ η πραγματική εκτίμηση πραγματοποιείται
από εξειδικευμένο προσωπικό όπως κοινωνικούς λειτουργούς που έχουν εκπαιδευτεί στην
παρατήρηση. Αυτές οι δύο μορφές εκτίμησης μπορούν να συνοδευθούν από τεστ που
αφορούν τις «δύσκολες» δεξιότητες. Οι ικανότητες της γλώσσας ή των μέσων για
παράδειγμα, συχνά ελέγχονται μπροστά από έναν υπολογιστή με την βοήθεια
συγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου.

5.2.3 Αποτελέσματα της εκτίμησης ικανοτήτων
Τα αποτελέσματα των διαφορετικών ενοτήτων ή στοιχείων της διαδικασίας εκτίμησης
συνοψίζονται και καταγράφονται, σε πολλές περιπτώσεις με τριπλό τρόπο:
•

Το υπεύθυνο ίδρυμα για το άτομο που θα αξιολογηθεί, π.χ. ένα τοπικό γραφείο
απασχόλησης, λαμβάνει μια αναφορά για το είδος των οργάνων της εκτίμησης
ικανοτήτων που έχουν εφαρμοστεί και για τα αποτελέσματα της εκτίμησης.
Επιπρόσθετα, η αναφορά μπορεί επίσης να περιέχει συστάσεις για τον καλύτερο
τρόπο ενίσχυσης και βοήθειας του ανέργου στην επαγγελματική της ανάπτυξη.

•

Το άτομο που υποβάλλεται στην εκτίμηση λαμβάνει επίσης ένα πιστοποιητικό για
την επιτυχή συμμετοχή του στην εκτίμηση και τα κύρια αποτελέσματα της.

•

Συντάσσεται ένας φάκελος ικανοτήτων, που αποτελείται από έγγραφα διαφόρων
ειδών ικανοτήτων καθώς και αντίγραφα των επίσημων πιστοποιητικών. Συνήθως
όλα αυτά συγκεντρώνονται σε έναν φάκελο με ενότητες για τους διάφορους
σταθμούς στην εκπαιδευτική και επαγγελματική καριέρα.

Για την απεικόνιση αυτού παρουσιάζεται στο παράρτημα μια χαρακτηριστική διαδικασία
της εκτίμησης ικανοτήτων που χρησιμοποιείται στην Γερμανία. Η διαδικασία ονομάζεται
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“KomPass” και έχει διαμορφωθεί από ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του
Βερολίνου και αποτελείται από δέκα διαφορετικές ενότητες. Περιέχει μεθόδους που
αφορούν το θέμα όπως βιογραφικές συνεντεύξεις, μεθόδους που αφορούν την ζήτηση με
την μορφή ασκήσεων του κέντρου εκτίμησης, και τεστ υπολογιστών που αφορούν τις
δύσκολες δεξιότητες, π.χ. ικανότητες Γερμανικής γλώσσας.

5.3 Ορθή πρακτική της Σουηδίας
Οι εκτιμήσεις ικανοτήτων ή επικυρώσεις έχουν γίνει μεγάλο θέμα στην Σουηδία τα
τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Η έννοια του “validering” παρουσιάστηκε στην Σουηδία το
1996 ως μέρος της Πρωτοβουλίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αλλά παρόμοια φαινόμενα
υπήρχαν ακόμα και παλαιότερα. Έγινε πολύ δουλειά σε διάφορους οργανισμούς και αρχές.

5.3.1 Ρύθμιση της εκτίμησης ικανοτήτων
Η Σουηδική κυβέρνηση ανέφερε το 2003 αυτόν τον ορισμό του όρου «επικύρωση»:
«Επικύρωση είναι μια διαδικασία που εννοεί την δομημένη εκτίμηση, την αποτίμηση, την
τεκμηρίωση και την επιβεβαίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων ενός ατόμου,
ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο τις απέκτησε». Σήμερα οι οδηγίες από τις
Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Επικύρωση της Μη-τυπικής και Άτυπης
Μάθησης, που δημοσιεύθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξης της
Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) το 2009, χρησιμοποιούνται ως βάση για την
επικύρωση και για να τηρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές της διαφάνειας και
αντιστοιχίας ανάμεσα στα διαφορετικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές
χώρες.
Στην Σουηδία, η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελείται από διαφορετικές εκπαιδεύσεις,
αυτές που επισημοποιούνται σε μια ύλη που ορίζεται από τον εκπαιδευτικό παροχέα σε
συνεργασία με το εθνικό συμβούλιο παιδείας, και συνεπώς συμπεριλαμβάνονται στο
εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτές οι εκπαιδεύσεις επισημοποιούνται και είναι ενιαίες σε
όλη την χώρα ανεξάρτητα από το που θα επιλέξετε να σπουδάσετε. Το άλλο τμήμα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι λιγότερο επίσημο, και έχει ασχοληθεί με την εκτίμηση
ικανοτήτων για μεγάλη χρονική περίοδο και σε συνδυασμό με την αγορά εργασίας για να
εκπαιδεύσει τις εργασίες και όχι την ανεργία.
Η εκτίμηση ικανοτήτων μπορεί να προσδιορίσει τις δεξιότητες ανάλογα με ποια διάσταση
εξετάζεται, είτε από την πλευρά του ατόμου είτε από την πλευρά της εργασίας, αλλά πάντα
υπό το πλαίσιο ότι θα έχει μια σημασία και σπουδαιότητα. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι
αναπτύσσουν τις ικανότητες τους με διαφορετικούς τρόπους, και έχουν διαφορετικούς
σκοπούς με την επικύρωση, υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες που έχουν γίνει για να
αλληλεπιδρούν με τις ανάγκες του ατόμου. Αλλά ο στόχος της εκτίμησης είναι πάντα να
απεικονίζει, να αποτιμά και να τεκμηριώνει τις ικανότητες ενός ατόμου. Οι πραγματικές
ικανότητες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μέσω των σχολείων και των πανεπιστημίων,
των εξωσχολικών προγραμμάτων, μέσω της εργασίας ή των χόμπι. Δεν έχει σημασία εάν
αυτό έχει συμβεί στην Σουηδία ή στο εξωτερικό, ή σε ποια χρονική περίοδο έχει συμβεί.
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5.3.2 Μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που εφαρμόζουν την επικύρωση στην Σουηδία: αυτοί που
εργάζονται στον τομέα της καθοδήγησης για να καθοδηγούν τα άτομα προς την σωστή
διαδικασία επικύρωσης, αυτοί που εργάζονται με την εκτίμηση των ικανοτήτων και αυτοί
που επικυρώνουν τις εκπαιδεύσεις του εξωτερικού. Πρόκειται κυρίως για συμβούλους,
στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και κυβερνητικές αρχές οι οποίοι
φροντίζουν να καθοδηγούν τα άτομα προς τον σωστό τύπο επικύρωσης. Η εκτίμηση ή η
επικύρωση συχνά πραγματοποιείται από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς/υπεύθυνους
εκτίμησης, οργανισμούς εμπορίου και ιδιωτικούς και δημόσιους εκπαιδευτικούς παροχείς.
Οι κυβερνητικές αρχές φροντίζουν για την επικύρωση εκπαίδευσης από το εξωτερικό.
Η εργασία με την ανάπτυξη των μεθόδων, των δομών και των μοντέλων εκτίμησης στην
Σουηδία διέπεται από τις Ευρωπαϊκές αρχές επικύρωσης, και πρέπει να συμβάλλει στην
ομοιογένεια, νομιμοποίηση και διαφάνεια καθώς επίσης και να προστατεύει τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
Στο παρόν παράδειγμα εστιάζουμε στην ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση, την
“Yrkeshögskolan”, και την εκπαίδευση της αγοράς εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο
αυτοί οι δύο εκπαιδευτικοί φορείς δουλεύουν με την επικύρωση ή την εκτίμηση των
ικανοτήτων, τον τρόπο δομής της, τους σκοπούς της και εάν υπάρχουν συγκεκριμένες
ομοιότητες και διαφορές. Η “Yrkeshögskolan” ασχολείται με την πιστοποιημένη
επαγγελματική εκπαίδευση και τα πρότυπα που ορίζονται από την Σουηδική Εθνική
Υπηρεσία της Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Myndigheten för “Yrkeshögskolan”)
η οποία αποφασίζει για το πρόγραμμα σπουδών και την επικύρωση. Επίσης επιμελούνται
τις κυβερνητικές χρηματοδοτήσεις και την διαχείριση.
Η εκτίμηση των πραγματικών ικανοτήτων λαμβάνει χώρα κατά την ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, την ανώτερη εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και αφορά τα
προσόντα. Η εφαρμογή της ποικίλλει ανάμεσα στις διαφορετικές εκπαιδεύσεις, τους
παροχείς της εκπαίδευσης και τα σχολεία και χρησιμοποιούνται πολλά μοντέλα και δεν
υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για την διασφάλιση της ποιότητας στην διαδικασία της
εκτίμησης ικανοτήτων. 25 περίπου εμπορικά υποκαταστήματα έχουν διαμορφώσει μοντέλα
για να εκτιμούν τις ικανότητες για περίπου 140 επαγγέλματα, και ακολουθούν περισσότερα
στο μέλλον. Τα πρότυπα κάθε επαγγέλματος παρέχουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τα
προσόντα και την εκτίμηση των ικανοτήτων. Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται για
επικύρωση της επίσημης εκπαίδευσης, της άτυπης και ανεπίσημης εκπαίδευσης και ως εκ
τούτου δεν συνδέονται μόνο με την επίσημη εκπαίδευση. Το πρόβλημα που
αντιμετωπίζεται είναι ότι αυτά τα μοντέλα δεν τυποποιούνται, αλλά αποτελούν
περισσότερο αποτέλεσμα των ανθρώπων που εργάζονται με αυτά στο δικό τους
συγκεκριμένο περιβάλλον.

Συντελεστές ποιότητας
•

Επικύρωση: Η εκτίμηση θα πρέπει να μετράει αυτό που ισχυρίζεται ότι μετράει και
ότι είναι σημαντικό προς μέτρηση. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη
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προσαρμογή ανάμεσα στις μεθόδους εκτίμησης και στα μαθησιακά αποτελέσματα.
Για παράδειγμα, εάν το μαθησιακό αποτέλεσμα στοχεύει στον σχεδιασμό μιας
αφίσας ή μιας καμπάνιας μάρκετινγκ, μια έκθεση θεωρείται άκυρη μέθοδος
εκτίμησης. Ωστόσο, εάν το μαθησιακό αποτέλεσμα στοχεύει στην κατανόηση του
τρόπου γραφής μιας αναφοράς, τότε η δημιουργία μιας αναφοράς θεωρείται
έγκυρη μέθοδος εκτίμησης. Η συνεργασία με την αγορά εργασίας και τους
οργανισμούς που λειτουργούν στην αγορά εργασίας θεωρείται σημαντική εάν η
επικύρωση θεωρηθεί ως χρήσιμο εργαλείο από τους εργαζομένους.
•

Αξιοπιστία: Το αποτέλεσμα της εκτίμησης θα πρέπει να επιδέχεται αντίγραφου και
να είναι αμετάβλητο είτε υπό διαφορετικές συνθήκες, είτε με διαφορετικό
εκτιμητή.

•

Καταλληλότητα: Οι μέθοδοι εκτίμησης θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για την
μορφή της εκτίμησης. Για παράδειγμα, μια αρχική εκτίμηση θα πρέπει να βελτιώσει
την αυτοπεποίθηση και να μην αποθαρρύνει έναν μαθητευόμενο από την ανάλογη
πρόοδο.

•

Περιεκτικότητα: Οι μέθοδοι εκτίμησης δεν θα πρέπει να δημιουργούν φραγμούς
στην επίδειξη της επίτευξης. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να ζητηθεί σε έναν
δυσλεξικό μαθητευόμενο να παράγει μια χρονομετρημένη εργασία χωρίς βοήθεια.
Οι ενδείξεις μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των ατόμων ή των ομάδων
και θα πρέπει πάντα να είναι ευέλικτες, ποικίλες και κατάλληλες. Επομένως, ένας
μαθητευόμενος με σωματικές δυσκολίες μπορεί να παρέχει οπτικές ή προφορικές
ενδείξεις – φωτογραφίες, κασέτες, βίντεο – αντί για τις σημειώσεις και τις
αναφορές που παρουσιάζονται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

•

Γνησιότητα: Οι ενδείξεις πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της προσωπικής απόδοσης
του μαθητευόμενου. Ανάλογα με τον τύπο της μάθησης, τον μαθητευόμενο στόχο
και τις ενδείξεις που απαιτούνται, πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλοι μηχανισμοί
για να διασφαλιστεί ότι ο μαθητευόμενος έχει κάνει την εργασία που
παρουσιάζεται. Σε περίπτωση υποβολής δακτυλογραφημένων εγγράφων μπορεί να
χρειαστεί από τους εκπαιδευτές ή τους εκτιμητές να ζητήσουν τουλάχιστον ένα
χειρόγραφο δείγμα ενδείξεων.

•

Εκτίμηση εκπαιδευτή: Ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την
διαχείριση της στρατηγικής εκτίμησης και την διασφάλιση ότι συμφωνεί με τις
πληροφορίες που παρέχονται στο έγγραφο του προγράμματος. Ο εκπαιδευτής
είναι υπεύθυνος για την μετάδοση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των
κριτηρίων εκτίμησης στους μαθητευόμενους, την καταγραφή της εκτίμησης, την
παροχή πληροφοριών και την διασφάλιση ότι όλοι οι μαθητευόμενοι έχουν ίσες
ευκαιρίες για την επίτευξη που πρόκειται να εκτιμηθεί. Ο εκπαιδευτής παρέχει
κατευθυντήριες γραμμές στον μαθητευόμενο όπου υπάρχουν επιλογές που
αφορούν την εκτίμηση. Ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και την
διαμεσολάβηση με οποιονδήποτε εκτιμητή.

•

Μαθητευόμενος/αυτό-εκτίμηση: Ο μαθητευόμενος προσδιορίζει την μάθηση του
σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα κριτήρια εκτίμησης. Η αυτόεκτίμηση παρακινεί την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων κρίσης και
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αξιολόγησης του μαθητευόμενου, παρακινεί την απεικόνιση της μάθησης, και
εμπλέκει τον μαθητευόμενο σε όλη την διαδικασία μάθησης και εκτίμησης.
•

Αξιολόγηση από ομότιμους: Άλλοι μαθητευόμενοι του προγράμματος, σε επίσημες
ή ανεπίσημες συνθήκες, είτε ως ομάδα ή μεμονωμένα, παρέχουν πληροφοριακό
υλικό και ενίσχυση στην εκτίμηση της μάθησης του καθένα. Η εκτίμηση από
ομότιμους παροτρύνει τις αξιολογητικές δεξιότητες, αυξάνει την συνοχή της
ομάδας και αποκαλύπτει απρόβλεπτα καλές «εκπλήξεις» ή συμπτωματική μάθηση.

•

Εκτίμηση από τρίτους μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον: Οι ενισχυτικοί υπάλληλοι,
οι βοηθοί και άλλοι που συμβάλλουν στην μαθησιακή διαδικασία μπορεί να
εμπλακούν στην εκτίμηση. Είναι σημαντικό αυτές οι επιπρόσθετες πηγές να έχουν
πλήρη πρόσβαση στις προδιαγραφές της μονάδας, π.χ. τίτλος, αξία μονάδων,
μαθησιακά αποτελέσματα και κριτήρια εκτίμησης. Θα εργάζονται σε συνεργασία με
τον μαθητευόμενο και τον εκπαιδευτή.

•

Εκτίμηση από τρίτους που βρίσκονται εκτός του μαθησιακού περιβάλλοντος: Οι
επιτηρητές, οι σύμβουλοι εργασίας, οι μάρτυρες και άλλοι μπορεί να συμβάλλουν
στην εκτίμηση. Είναι σημαντικό οι επιπρόσθετοι εκτιμητές να έχουν πλήρη
πρόσβαση στις προδιαγραφές της μονάδας.

Ο συνηθέστερος τρόπος καταγραφής της εμπειρίας βάση της γνώσης/μάθησης είναι με την
χρήση τύπου προσωπικού φακέλου (portfolio). Η δημιουργία προσωπικού φακέλου
(portfolio) περιγράφεται ως μια αυστηρή και απαιτητική διαδικασία. Κατά την διάρκεια
αυτής της διαδικασίας οι μαθητευόμενοι αναπτύσσουν όχι μόνο δεξιότητες αυτόεκτίμησης, αλλά και δεξιότητες γραφής και επικοινωνίας. Αυτοί που συμπληρώνουν το
portfolio συνήθως έχουν μια πληρέστερη ιδέα για το τι πραγματικά γνωρίζουν, τι δεν
γνωρίζουν και τι επιθυμούν να γνωρίσουν. Η διαδικασία του portfolio αποτελεί επίσης έναν
τρόπο για να αναπτυχθεί η υπευθυνότητα, και επομένως αυτή η διαδικασία από μόνη της
πρέπει να θεωρείται ως μαθησιακή διαδικασία. Η κύρια διάσταση του portfolio είναι μέσω
της καταγραφής να σας δείξει ότι οι εμπειρίες σας έχουν οδηγήσει στην γνώση που
απαιτείται για να γίνετε αποδεκτοί, ή να καταφέρετε να πάρετε μονάδες για τμήματα
συγκεκριμένης εκπαίδευσης. Η διαδικασία του portfolio αποτελείται από τα παρακάτω
βήματα: Καθοδήγηση – το άτομο έρχεται σε επαφή με έναν σύμβουλο ο οποίος ενισχύει
την διαδικασία → Το άτομο προσδιορίζει τα επίπεδα επιβεβαίωσης στην εκπαίδευση ή την
εργασία → Το άτομο συλλέγει τα αποδεικτικά στοιχεία των γνώσεων του → Το άτομο
συσχετίζει την γνώση με τις επίσημες απαιτήσεις → Το υλικό συλλέγεται σε ένα φάκελο
(portfolio) → Εκτίμηση: ένας ή περισσότεροι επαγγελματίες εκτιμούν την εφαρμογή/γνώση
(ο εκτιμητής και ο σύμβουλος δεν πρέπει να είναι το ίδιο άτομο) → Τεκμηρίωση των
αποτελεσμάτων.

5.3.3 Αποτελέσματα
Καθ’ όλη την διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας θα παράγονται από τον μαθητή
αποδεικτικά στοιχεία της μάθησης και θα εκτιμώνται από τον εκπαιδευτή. Ωστόσο, για τους
σκοπούς της πιστοποίησης, πρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία ότι έχουν επιτευχθεί όλα τα
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μαθησιακά αποτελέσματα σε όλες τις ενότητες που πρόκειται να πιστοποιηθούν. Τα
αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να υπάρξουν σε πολλές διαφορετικές μορφές. Είναι πολύ
ξεκάθαρο ότι πρέπει να παρέχονται τα στοιχεία της μάθησης που εκτιμώνται από γραπτή
εργασία, σε όλες τις διάφορες μορφές τους. Αλλά πολλά προγράμματα δεν περιλαμβάνουν
γραπτή εργασία: Η παρατήρηση πρακτικών θεμάτων, η εκτέλεση δεξιοτήτων, ή ο αυστηρός
έλεγχος προϊόντων όπως τα κεραμικά ή οι πίνακες ζωγραφικής αποτελούν άλλους τρόπους
με τους οποίους μπορεί να εκτιμηθεί η μάθηση. Ο εκτιμητής είναι τότε υπεύθυνος για την
καταγραφή των στοιχείων με τέτοιο τρόπο που να είναι προσιτός από τον συντονιστή.
Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες, ηχογραφημένες κασέτες, βίντεο, αναφορές
του εκπαιδευτή, δισκέτες υπολογιστή, το ίδιο το τέχνημα εάν είναι εύκολα φορητό.
Επομένως η ακριβής φύση ενός portfolio αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να ποικίλλει.
Η συλλογή του εκτιμώμενου υλικού που αποδεικνύει την επίτευξη ενός ατόμου λαμβάνει
γενικά τον όρο «portfolio». Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να παρουσιαστούν με
διάφορους τρόπους. Ωστόσο, πρέπει πάντα να αφορούν έναν μόνο μαθητευόμενο, να
βρίσκονται σε μια εμφανώς δομημένη μορφή και να υπάρχουν διαθέσιμα σε έναν τόπο και
έναν συγκεκριμένο χρόνο. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος ένας μηχανισμός για να
διασφαλιστεί ότι ο μαθητευόμενος έχει πραγματοποιήσει την δουλειά στο portfolio.

6. Η κατάσταση στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
βρίσκεται στα υψηλότερα ποσοστά της για περισσότερο από μια δεκαετία (9,3%). Για τους
νέους κάτω των 25 ωστόσο, το ποσοστό είναι περισσότερο από το διπλάσιο. Τον Μάιο του
2011, το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) ήταν 20,0 % στην Ευρωζώνη και
20,4% στην EU27, ενώ η Ελλάδα έφθασε το ποσοστό του 38,5% στο πρώτο τρίμηνο του
2011 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITYPUBLIC/3-01072011-AP/EN/3-01072011AP-EN.PDF). Υπό αυτές τις συνθήκες, οι νέοι πρέπει να αγωνιστούν σκληρά για να
παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Η συμμετοχή στην δια βίου μάθηση θεωρείται
ότι αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την αδιάκοπη ενίσχυση και βελτίωση των
επαγγελματικών ικανοτήτων. Μια τέτοια προσέγγιση υπολογίζεται ότι θα επιτρέψει στους
νέους να διασφαλίσουν την απασχόληση πέρα από απλά μια εργασία. Επομένως, η εστίαση
στις μεταβιβάσιμες ικανότητες είναι ιδιαίτερα αναγκαία την σημερινή εποχή. Αυτές οι
ικανότητες μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να αισθανθούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
όσον αφορά τρεις τομείς: (α) ανάπτυξη καριέρας, (β) επίτευξη εργασίας και (γ) επιβίωση
εργασίας. Επομένως, οι άτυπες προσεγγίσεις μάθησης μπορούν να ωφελήσουν στην
περαιτέρω ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων και συμπεριφορών των ανθρώπων που τις
χρειάζονται περισσότερο (ιδιαίτερα στους νέους μεταξύ 18 και 25 ετών). Το μονοπάτι της
άτυπης εκπαίδευσης γίνεται όλο και περισσότερο ένα ζωτικό συμπλήρωμα στην θεωρητική
γνώση που επιτυγχάνεται μέσω των συμβατικών τυπικών προσεγγίσεων. Επομένως, οι
νεαροί εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε άτυπες δραστηριότητες και αποκτούν μια
πιστοποίηση για αυτές είναι πολύ πιθανότερο να βιώσουν θετικά αποτελέσματα στον
τομέα της απασχόλησης, ακόμα περισσότερο εάν οι δομές της αγοράς εργασίας
αναγνωρίζουν επίσημα αυτή την πιστοποίηση. Με αυτό τον τρόπο, η εκτίμηση των άτυπων
και ανεπίσημων αποκτηθέντων ικανοτήτων μπορεί να παίξει ενδεχομένως έναν σημαντικό
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ρόλο στην διεύρυνση των οριζόντων των νέων ατόμων πέρα από τους φραγμούς της
τυπικής εκπαίδευσης.
Στην Ελλάδα, μέχρι πρόσφατα, η ανεπίσημη μάθηση παρέχεται μέσα από τις παρακάτω
δημόσιες δομές:
•

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την
υποχρεωτική εκπαίδευση

•

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ)

•

Σχολές Γονέων

•

Κέντρο Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση
(ΚΕΕΕΝΑΠ)

Αυτά τα προγράμματα δια βίου μάθησης οδηγούν στην απόκτηση είτε ενός
«Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης» (για προγράμματα μέχρι 75 ώρες) ή ενός «Πιστοποιητικού
Δια Βίου Μάθησης» (για προγράμματα μέχρι 250 ώρες). Ωστόσο δεν ενσωματώνονται στο
σύστημα επίσημης Επαγγελματικής Μόρφωσης και Εκπαίδευσης (VET) και τα παρεχόμενα
πιστοποιητικά δεν αναγνωρίζονται επίσημα από το κράτος. Τα Τμήματα Παιδείας των
διαφόρων Υπουργείων και των μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων σχεδιάζουν επίσης
επαγγελματικά εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό τους. Αυτά τα
προγράμματα παρέχουν πιστοποιητικά τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την διαμόρφωση
της καριέρας μέσα σε κάθε Υπουργείο ή εταιρεία (δείτε τα παραδείγματα της ανεπίσημης
μαθησιακής επικύρωσης στην Ελλάδα που αφορούν τις «δύσκολες δεξιότητες» στο
παράρτημα).
Ωστόσο, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αυτές τις υπηρεσίες και παρέχουν άτυπη
επαγγελματική μόρφωση και εκπαίδευση δεν πιστοποιούνται επίσημα για τους σκοπούς
των πιστοποιημένων προσόντων. Δεν υπάρχει σύστημα πιστοποίησης για τα προσόντα που
αποκτώνται μέσω των διαφορετικών παροχέων. Όσον αφορά την άτυπη μάθηση, η μη
ύπαρξη ενός συστήματος πιστοποίησης για τα προσόντα οδηγεί στην μη επιβεβαίωση των
δεξιοτήτων τα οποία έχουν αποκτηθεί από εργαζομένους μέσω της άτυπης μάθησης με ότι
αυτό συνεπάγεται όσον αφορά την πληρωμή, τα επαγγελματικά δικαιώματα κτλ. Παρόλα
αυτά, τα πιστοποιητικά αποτελούν ένα στοιχείο που μπορεί να ληφθεί θετικά υπόψη κατά
την διάρκεια των διαδικασιών επιλογής προσωπικού από τους εργοδότες.
Ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός ενηλίκων στην Ελλάδα έχει αποκτήσει έναν αριθμό
επαγγελματικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων – με την άσκηση ενός επαγγέλματος – οι
οποίες είναι ίσες ή ακόμα μεγαλύτερες από τα επίπεδα που έχουν αποκτήσει οι απόφοιτοι
από την επίσημη εκπαίδευση και μόρφωση. Αυτοί οι ενήλικες δεν έχουν επίσημη έγγραφα
εκπαίδευσης που να πιστοποιούν το επίπεδο των ικανοτήτων τους. Για να αναγνωριστεί η
εμπειρία τους είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα εθνικό σύστημα εκτίμησης ικανοτήτων.
Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να συνδέει συγκεκριμένες γνώσεις και ικανότητες που
αποκτώνται εμπειρικά με ένα συγκεκριμένο επίπεδο επίσημης επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει τα κενά των γνώσεων
επίσης σε σύγκριση με το επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης και συνεπώς να
δημιουργεί μια διαδικασία συμπλήρωσης αυτών των κενών. Θα πρέπει επίσης να
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καθιερώσει μια διαδικασία πιστοποίησης και την παροχή των αντίστοιχων εγγράφων. Στην
πραγματικότητα, είναι σημαντικό να ισορροπηθούν οι ικανότητες από την επίσημη
εκπαίδευση και τις άτυπες ικανότητες, επειδή πολλοί εργαζόμενοι ασκούν διαφορετικά
επαγγέλματα και εξειδικεύσεις χωρίς να έχουν παρακολουθήσει κανένα είδος εκπαίδευσης.
Το «άνοιγμα» του συστήματος πιστοποίησης αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για να
συμπεριληφθεί η ποικιλία των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων που
αποκτώνται είτε μέσω της εκπαίδευσης είτε εμπειρικά. Το γεγονός αυτό μπορεί να τονώσει
σημαντικά την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, ενισχύοντας την ικανότητα
επαγγελματικής ένταξης τους. Μια σημαντική διάσταση στην ανάπτυξη ενός τέτοιου
συστήματος αποτελεί η κάθετη διαφοροποίηση των δομών του προσδιορισμού/της
αξιολόγησης/της πιστοποίησης, από τις δομές της επίτευξης.
Το θέμα της αναγνώρισης των ικανοτήτων οι οποίες έχουν αποκτηθεί από την εθνική
εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντικός παράγοντας
για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας. Οι μεγαλύτερες
ικανότητες μπορούν να οδηγήσουν στην αυξημένη κινητικότητα των επιχειρήσεων και
επομένως μειώνουν την ανεργία και μπορούν να αυξήσουν την ευελιξία και την προσφορά
εργασίας. Η αναγνώριση των ικανοτήτων μπορεί επίσης να βελτιώσει την κοινωνική
δικαιοσύνη καθώς οι άτυπες ικανότητες θα πρέπει να είναι ίσες με αυτές που έχουν
αναγνωριστεί από τα επίσημα έγγραφα στο πλαίσιο της εργασίας και της πρόσβασης στην
μετέπειτα εκπαίδευση. Μακροπρόθεσμα θα βελτιωθεί το επαγγελματικό επίπεδο του
εργατικού δυναμικού και θα βελτιωθούν οι συνεταιριστικοί δεσμοί ανάμεσα στα
συστήματα της εκπαίδευσης της απασχόλησης (Turner 1999).
Ωστόσο, η εκτίμηση των ικανοτήτων που δεν έχουν αποκτηθεί στην επίσημη μόρφωση και
εκπαίδευση παραμένουν ακόμα ένα ζήτημα για κοινωνικό διάλογο παρά μια
πραγματικότητα για την εθνική πολιτική ημερήσια διάταξη στην Ελλάδα. Εν κατακλείδι, το
τρέχων σύστημα πιστοποίησης στην Ελλάδα – που αφορά την αναγνώριση των
«επαγγελματικών» ικανοτήτων – είναι ακόμα πολύ πίσω από πολλές άλλες χώρες της ΕΕ. Η
Ελλάδα μέχρι τώρα εστιάζει μόνο στις «δύσκολες» δεξιότητες οι οποίες εφαρμόζονται σε
τεχνολογικούς τομείς και επαγγελματικούς χώρους και αφορούν συγκεκριμένα το πλαίσιο
του εργασιακού χώρου. Υπάρχουν πολλά περισσότερα επαγγέλματα και οριζόντιοι τομείς
δεξιοτήτων, συμπεριλαμβάνοντας μια σειρά υπονοούμενων ικανοτήτων, όπου η άτυπη
μόρφωση και εμπειρία πρέπει να αναγνωριστούν. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ξεκάθαρη
στρατηγική για την ανάπτυξη ενός συστήματος προσδιορισμού, εκτίμησης και αναγνώρισης
των άτυπων ικανοτήτων στην Ελλάδα. Η αναγκαιότητα να βελτιωθεί η κατάσταση της
εκτίμησης των άτυπων ικανοτήτων δεν έχει ακόμα αναγνωρισθεί παντού. Τα πανεπιστήμια
και οι απόφοιτοι της επίσημης μόρφωσης και των εκπαιδευτικών δομών, καθώς και οι
σχετικοί σύλλογοι των οποίων τα επαγγέλματα ρυθμίζονται και προστατεύονται
αντιτίθενται ακόμα σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, έχει εκφραστεί κάποια προθυμία από την
κυβέρνηση και τους διάφορους κοινωνικούς εταίρους προς αυτή την κατεύθυνση και
υπάρχει δουλειά που έχει γίνει και γίνεται σε τομείς που σχετίζονται με την αναγνώριση
των άτυπων δυνατοτήτων η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κτιστεί ένα τέτοιο
σύστημα. Γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό ότι οι ικανότητες πρέπει να
αναγνωριστούν με ευρύτερο τρόπο υπό το πλαίσιο των παγκόσμιων και οργανωτικών
αλλαγών για να υπάρξει όφελος. Η ικανότητα επαγγελματικής ένταξης των νέων ατόμων
στην Ελλάδα μπορεί να ενισχυθεί συγκεκριμένα μέσω δομημένων μορφών εκτίμησης
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ικανοτήτων, οι οποίες αποτελούν καλό λόγο για την πολιτική ευαισθητοποίηση προς την
ημερήσια διάταξη των «ικανοτήτων» που ήδη απασχολεί πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.

7. Εργαλεία εκτίμησης ικανοτήτων
Για να ευαισθητοποιηθούν για τα πλεονεκτήματα των δομημένων μορφών της εκτίμησης
ικανοτήτων και για να διευκολυνθεί η εξέταση και η ανάπτυξη της εκτίμησης ικανοτήτων
στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις εργασιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα, η ομάδα του έργου
διαμορφώνει ένα σύνολο εργαλείων για την εκτίμηση ικανοτήτων. Αυτό το σύνολο
εργαλείων θα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου και θα παρουσιάζει τις
υποκείμενες ιδέες της εκτίμησης ικανοτήτων. Επιπρόσθετα και ακόμα πιο σημαντικά, θα
παρουσιάζει υποδειγματικά όργανα για να χρησιμοποιηθούν στην εκτίμηση ικανοτήτων,
και ανάλογα εργαλεία όπως ερωτηματολόγια ή κατευθυντήριες γραμμές παρατήρησης. Με
αυτόν τον τρόπο, το επίκεντρο θα βρίσκεται στα όργανα που προσανατολίζονται στο θέμα
και στην ζήτηση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμήσουν διαφορετικά είδη
«μαλακών δεξιοτήτων», κυρίως κοινωνικών και προσωπικών ικανοτήτων. Ωστόσο, θα
συμπεριληφθούν επίσης δύο με τρία τεστ που αφορούν τις «σκληρές δεξιότητες».
Το εισαγωγικό κεφάλαιο των εργαλείων θα εξετάσει τους σκοπούς και τους στόχους της
εκτίμησης ικανοτήτων για τους ανέργους με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα στόχο του έργου
των μη προνομιούχων νέων ανθρώπων.
Το παρακάτω κεφάλαιο θα παρουσιάζει τις ερωτήσεις ποιότητας που πρέπει να
μελετηθούν κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαδικασιών εκτίμησης
ικανοτήτων. Θα μελετήσει συγκεκριμένα τα παρακάτω θέματα:
• Ισορροπημένη χρήση των οργάνων που προσανατολίζονται στο θέμα και την
ζήτηση,
• Ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου και ερωτήσεις απορρήτου,
• Πως να συνδυαστούν λογικά διαφορετικά όργανα ή ενότητες εκτίμησης
ικανοτήτων,
• Η επιρροή των γλωσσικών δυσκολιών κατά την εκτίμηση ικανοτήτων και οι
ερωτήσεις που πρέπει να μελετηθούν κατά τον σχεδιασμό των τεστ γλωσσών,
• Πως να ενσωματωθεί η εκτίμηση ικανοτήτων σε μεγαλύτερες διαδικασίες
εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης,
• Διασφάλιση ποιότητας,

Το κύριο κεφάλαιο των εργαλείων θα περιγράψει έπειτα λεπτομερώς τις διαφορετικές
μεθόδους ή τα όργανα της εκτίμησης ικανοτήτων. Κάθε μέθοδος θα συζητηθεί σχετικά με
τους σκοπούς που μπορεί να πληροί, τις ικανότητες που μπορεί να εκτιμάει ή να
αποκαλύπτει και τα όρια της.
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Έπειτα θα παρουσιαστεί λεπτομερώς η ίδια η μέθοδος καθώς και το αντίστοιχο υλικό ή τα
εργαλεία, όπως τα φύλλα παρατήρησης, οι κατευθυντήριες γραμμές συνέντευξης και ούτω
καθεξής.
Θα συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω τομείς μεθόδων και μέθοδοι από την Δανία,
Γερμανία και Σουηδία:
Βιογραφικές μέθοδοι / μέθοδοι που σχετίζονται με το θέμα:
•

Συνέντευξη συμμετέχοντα με συμμετέχοντα (Γερμανία)

•

Βιογραφική συνέντευξη (Σουηδία)

• Μια συνοδευόμενη αξιολόγηση του εαυτού τους εστιάζοντας στην μαθησιακή και
εργασιακή βιογραφία του συμμετέχοντα (Γερμανία)
Μέθοδοι κέντρου εκτίμησης / μέθοδοι που σχετίζονται με την ζήτηση:
•

Άσκηση παρατηρούμενης ομάδας «Κτίζοντας μια πόλη» (Γερμανία)

•

Άσκηση παρατηρούμενης ομάδας «Εργοστάσιο ρολογιών» (Σουηδία)

Έλεγχος ικανοτήτων χρήσης υπολογιστή (ανεξαρτήτως πολιτιστικών υπόβαθρων ή εθνικών
εκπαιδευτικών συστημάτων):
•

Τεστ βασικών ικανοτήτων υπολογιστή και μέσων (Γερμανία)

•

ICT τεστ (Σουηδία)

Παραδείγματα τεκμηρίωσης και πιστοποιήσεων των αποτελεσμάτων της εκτίμησης
•

Ηλεκτρονικός Φάκελος Προσόντων (Δανία)

•

Φόρμα δομημένης εκτίμησης για εταιρίες (Σουηδία)

•

Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης των δυνατοτήτων (Γερμανία)

Τα εργαλεία θα καταλήγουν με απεικονίσεις για την χρησιμότητα των διαφορετικών
μορφών της εκτίμησης ικανοτήτων όσον αφορά διαφορετικές ομάδες στόχους και για τις
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, για παράδειγμα σχετικά με την δυναμικότητα
του προσωπικού.
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9. Παράρτημα
Παράδειγμα ορθής πρακτικής από την Δανία: Αναγνώριση της προγενέστερης μόρφωσης
Η αναγνώριση της εκτίμησης ικανοτήτων ενός ατόμου εξαρτάται από τον αντικειμενικό
στόχο καθώς και το αποτέλεσμα της εκτίμησης της προγενέστερης μάθησης του ατόμου σε
σχέση με ένα δεδομένο μορφωτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η αναγνώριση μπορεί να
προσφέρει την είσοδο σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της επιλογής του ενδιαφερομένου
ή μια μείωση της διάρκειας του εκπαιδευτικού προγράμματος ή μπορεί να καταλήξει στο
θέμα της επίσης τεκμηρίωσης με την μορφή των πιστοποιητικών επιμόρφωσης. Όταν ένα
άτομο επιθυμεί την εισαγωγή σε ένα μορφωτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή μια
μείωση της διάρκειας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
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ίδρυμα θα συνεχίσει να φέρει την ακαδημαϊκή ευθύνη της απόφασης του για οποιαδήποτε
εκτίμηση και αναγνώριση. Εάν η εκτίμηση ικανοτήτων παρέχει την βάση για την έκδοση
πιστοποιητικών επιμόρφωσης κυρίως με βάση την αναγνώριση της προγενέστερης
μόρφωσης, η αναγνώριση της εκτίμησης πρέπει να επηρεάζεται από ανεξάρτητους φορείς
μέσα στους ανεξάρτητους τομείς της εκπαίδευσης, π.χ. εξωτερικοί εξεταστές, εμπορικές
επιτροπές ή άλλα ειδικά συμβούλια εκτίμησης. Μακροπρόθεσμα, μπορεί να εξεταστεί εάν
υπάρχει γενική ανάγκη για την ίδρυση πρόσβασης ανεξάρτητων ιδρυμάτων για την
αναγνώριση εκτιμήσεων προγενέστερης μάθησης που μπορούν να υλοποιηθούν υπό τους
ανεξάρτητους τομείς της παιδείας και της εκπαίδευσης.

1. Συλλογή των εγγράφων της προγενέστερης μόρφωσης:
•

Πιστοποιητικά εκπαίδευσης του ενδιαφερομένου από προγενέστερα σχολεία,
εκπαίδευση και προγράμματα σπουδών

•

Περιγραφή και τεκμηρίωση της εργασιακής εμπειρίας και των ικανοτήτων στον
υδραυλικό (αέριο) τομέα

•

Τεκμηρίωση για εκπαίδευση προπονητού σε αθλητικό σύλλογο

2. Αίτηση για εισαγωγή σε περαιτέρω πρόγραμμα σπουδών:
•

Αίτηση μείωσης της διάρκειας του προγράμματος

•

Συμπληρωμένη φόρμα εκτίμησης

•

Τεκμηρίωση για σχετικά προσόντα και ικανότητες

3. Συνέντευξη καθοδήγησης και εκτίμηση ικανοτήτων – 1 ημέρα:
•

Αξιολόγηση της φόρμας εκτίμησης και του υλικού τεκμηρίωσης

•

Τεστ στην διαχείριση ποιότητας και την κοστολόγηση

•

Ολοκλήρωση της συνέντευξης και συνολική εκτίμηση της αναγνώρισης

4. Αναγνώριση της προγενέστερης μόρφωσης του ενδιαφερομένου:
•

Το δίπλωμα χρήσης υπολογιστών, πιστοποιητικό Α και ένα πρόγραμμα σπουδών
στην οργανωτική δομή που πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με το πρόγραμμα
Danish Teknonom (εξειδικευμένη τεχνική μελέτη)

•

Εργασιακή εμπειρία και ικανότητες για την παροχή καθορισμών τιμής, διαχείρισης
ποιότητας και λογιστικής
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•

Εκπαίδευση προπονητού από τους Συλλόγους Γυμναστηρίων και Αθλημάτων της
Δανίας

Αποτέλεσμα: Το πρόγραμμα σπουδών μειώνεται κατά 20 εβδομάδες
•

Μείωση στην τεχνολογία πληροφοριών, εταιρικές τεχνικές / κοστολόγηση

•

Μείωση στο θέμα της «ποιότητας»

•

Μείωση στο θέμα της «οργανωτικής δομής»

•

Ολοκλήρωση μεγάλης εργασίας με εξειδικευμένο θέμα

Παράδειγμα ορθής πρακτικής από την Γερμανία
Ενότητες στην KomPas, μια χαρακτηριστική μέθοδος εκτίμησης ικανοτήτων στην
Γερμανία
Ενότητα

Στοιχεία της εκτίμησης ικανοτήτων
Εισαγωγή
Ο συμμετέχοντας ενημερώνεται για τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις
προσδοκίες καθώς και για το γενικό πρόγραμμα και το περιεχόμενο της
εκτίμησης

Αρ. 1
KomPass I:
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Συνέντευξη για τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς στόχους του
συμμετέχοντα.
Επαφή ένας προς έναν με τον συμμετέχοντα.
Καθορίζεται το ατομικό πρόγραμμα για την εκτίμηση.
Αρ. 2
Εκτίμηση ικανοτήτων γερμανικής γλώσσας με το λογισμικό Texteasy 5.0
Ενδεχόμενη διαπίστωση Ι:
Ομαδικές ασκήσεις του κέντρου εκτίμησης προς αξιολόγηση

Αρ. 3

-

ικανότητα ομαδικής εργασίας

-

δημιουργικότητα

-

ακρίβεια

-

οργάνωση εργασίας

-

κίνητρο/προθυμία εκτέλεσης

Ικανότητες μέσων:
Τεστ μέσω υπολογιστή για την επεξεργασία κειμένου, την ανάλυση
λογιστικών φύλλων, έρευνα στο διαδίκτυο
Αρ. 4
Επαγγελματικός προσανατολισμός:
Τεστ ικανότητας συλλογής συγκεκριμένων πληροφοριών για την εργασία.
Kompass II:
Αρ. 5

Συνέντευξη για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές εμπειρίες και
συμβουλευτική
Ενδεχόμενη διαπίστωση ΙΙ:
Ατομικές ασκήσεις για την οργάνωση εργασίας, επίλυση προβλημάτων και
άλλους τομείς.

Αρ. 6
Τεστ:
-

μαθηματικά

-

τεχνική κατανόηση

KomPass III:
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Αρ. 7

Τεκμηρίωση των (ανεπίσημων) εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
εμπειριών με την βοήθεια ενός τυποποιημένου φακέλου
-

Συμβουλευτική για περαιτέρω βήματα

Ενδεχόμενη διαπίστωση ΙΙΙ:
Αρ. 8

Ατομικές και ομαδικές ασκήσεις που αφορούν δεξιότητες επικοινωνίας,
δεξιότητες παρουσίασης, συμπεριφορά κατά την εργασία και σε άλλους
τομείς.
Τεστ:
-

Ικανότητες αγγλικής γλώσσας

-

Γενικές γνώσεις και επαγγελματικές βασικές γνώσεις

Αρ. 9
Αυτό-εκτίμηση και εκτίμηση από τρίτους με συνεντεύξεις ένας προς έναν.
Ανάλυση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων
Αρ. 10

-

Ατομική εικόνα

-

Αναφορά και συστάσεις

Διαμορφώθηκε και εφαρμόστηκε από: Gessellschaft für berufsbildende Maßnahmen e.V.
(GFBM), Βερολίνο.

Παράδειγμα ορθής πρακτικής από την Σουηδία
Διεξαγωγή Εκτίμησης σε Εύκολες Δεξιότητες

Κατά τον σχεδιασμό της εκτίμησης οι εκπαιδευτές/προγυμναστές πρέπει να ελέγξουν τους
στόχους προς εκτίμηση, να ελέγξουν τις διαδικασίες που θα χρησιμοποιήσουν και να
ταιριάξουν τους στόχους με τις διαδικασίες. Η εκτίμηση θα πρέπει να αναφέρει το
πραγματικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του μαθητευόμενου, την πρόοδο προς τους
στόχους. Είναι πολύ σημαντικό ένα ατομικό πρόγραμμα για αυτή την ομάδα στόχο.
Τι εκτιμάται

Διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την
εκτίμηση

Μάθηση

Προφορικές παρουσιάσεις

Διαδικασία συλλογισμού /
στρατηγικές

Εργασίες
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Δεξιότητες & ικανότητες

Προσωπικός φάκελος (portfolio)

Συμπεριφορές

Παρατηρήσεις

Εργασιακές συνήθειες

Ερωτηματολόγια

Τεχνικές μελέτης

Συνεντεύξεις

Προσωπική εξέλιξη

Καθημερινό ημερολόγιο

Εποικοδομητική εκτίμηση
Δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα που οι εκπαιδευτές πρέπει να αντιμετωπίσουν κατά
την διεξαγωγή αποδοτικών και υπεύθυνων εκτιμήσεων είναι να καταστήσουν τις εκτιμήσεις
εποικοδομητικές για τους μαθητευόμενους και διαχειρίσμες έτσι ώστε να κατανοούν
πραγματικά τα αποτελέσματα της εκτίμησης.
Η εποικοδομητική εκτίμηση δημιουργείται διαμορφώνοντας ένα θετικό εργασιακό κλίμα
και την απόκτηση εμπιστοσύνης, και περιλαμβάνοντας τους μαθητευόμενους στην
διαδικασία ανάμειξης και παροχής κινήτρων και τις διαδικασίες εκτίμησης. Αυτό συνήθως
γίνεται σε ομαδικές ρυθμίσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία της ανάμειξης και της
ευαισθητοποίησης της σπουδαιότητας της εκτίμησης των «μαλακών» δεξιοτήτων.
Παρακάτω ακολουθεί ένα μοντέλο του τρόπου διεξαγωγής εκτίμησης των «μαλακών»
δεξιοτήτων. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται με διαφορετικά σχήματα, και αυτός είναι
ένας καλός τρόπος για την ανάμειξη των συμμετεχόντων προς εκτίμηση όχι μόνο από τους
εκπαιδευτές/δασκάλους/προγυμναστές, αλλά επίσης ως ένα εργαλείο αυτό-εκτίμησης. Η
κεντρική ιδέα είναι να γίνει εκτίμηση για μια χρονική περίοδο για να μετρηθούν οι αλλαγές
σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί. Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται μπορεί να
διαφέρει από άτομο σε άτομο αλλά συνήθως το άτομο ξεκινάει κάνοντας την αυτόεκτίμηση ως το πρώτο βήμα, και στο δεύτερο βήμα το άτομο συγκρίνει τις απαντήσεις του
με τον τρόπο που ο καθηγητής/εκπαιδευτής εκτιμάει το άτομο χρησιμοποιώντας την ίδια
φόρμα. Τα αποτελέσματα τότε συζητούνται, ειδικότερα όπου υπάρχει σημαντική
ασυμφωνία.
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Εκτίμηση Εύκολων Δεξιοτήτων και Αναφορά Προόδου
Βαθμολογία
1 – Πολύ Καλά
2 – Καλά
3 – Επαρκής
4 – Μη ικανοποιητικά

Δεξιότητα /
Προσόν

(1) Πολύ Καλά

(2) Καλά

(3) Επαρκής

(4) Μη
ικανοποιητικά

Τρόποι

Κατανοείτε πάντα
τα συναισθήματα
των άλλων και
κατανοείτε τις
ανάγκες τους
ανεξαρτήτως της
δικής σας
«διάθεσης».

Προσπαθείτε
πάντα να
κατανοείτε τα
συναισθήματα
των άλλων αλλά
επηρεάζεστε από
τις δικές σας
ανάγκες και
διαθέσεις κατά
καιρούς.

Γνωρίζετε την
αδυναμία σας σε
αυτόν τον τομέα
και προσπαθείτε
να βελτιωθείτε.

Δείχνετε λίγο ή
καθόλου
ενδιαφέρον για
τους άλλους και οι
βασικές αρχές
λείπουν από τις
καθημερινές σας
συναναστροφές.

Συμμετοχή σε
εργασίες

Ασχολείστε με την
εργασία μέχρι
τέλους,

Προσπαθείτε
σκληρά να
τηρήσετε τις

Γνωρίζετε τις
διαδικασίες και
προσπαθείτε να

Πραγματοποιείτε
μόνο τις εργασίες
που σας αρέσουν.

Όνομα

Ημερ.
1

Ημερ.
2

38

ακολουθώντας
όλες τις
οργανωτικές
διαδικασίες και
κρατώντας τους
πάντες ενήμερους
για την πρόοδο
όταν χρειαστεί.

προθεσμίες και
ακολουθείτε
συνήθως τις
διαδικασίες αλλά
μπορεί μερικές
φορές να
«ξεχνάτε» τα
μικρά πράγματα
που έχουν
σημασία

τις
ακολουθήσετε.
Οι εργασίες
μπορεί να είναι
βαρετές και θα
πρέπει να
εργαστείτε
σκληρά για να
μπορέσετε να τις
ακολουθήσετε.

Δεν ενημερώνετε
τους υπόλοιπους
για την πρόοδο
ούτε δέχεστε
συμβουλές για τα
προβλήματα της
εργασίας

Παρουσία

Έχετε 100%
παρουσία ή δεν
απουσιάζετε χωρίς
να υπάρχει
σοβαρός λόγος.
Πάντα ειδοποιείτε
για την απουσία
σας εγκαίρως
σύμφωνα με τις
διαδικασίες.

Η παρουσία σας
είναι καλή αλλά
δεν καταφέρνετε
πάντα να
βρίσκεστε στην
εργασία σας ή στο
τηλέφωνο μέσα
στο χρονικό
πλαίσιο που
ορίζεται στις
διαδικασίες.

Προσπαθείτε να
βρίσκεστε στην
εργασία σας
κάθε ημέρα
αλλά μπορεί να
επηρεαστείτε
από εξωτερικούς
παράγοντες
όπως τα ξενύχτια
ή τους φίλους
και να
απουσιάζετε
από την εργασία
σας.

Η παρουσία σας
είναι ακανόνιστη
και δεν σας
ενοχλεί ιδιαίτερα.
Δεν τηλεφωνείτε
για να
δικαιολογήσετε
τις απουσίες σας
και δεν βλέπετε το
νόημα ή την
ανάγκη για να
πράξετε κάτι
τέτοιο.

Κίνητρο

Είστε πρόθυμοι να
αναλάβετε νέα
καθήκοντα και να
εμπλακείτε σε
δραστηριότητες.
Είστε ενεργητικοί
και ενθουσιώδεις,
προσφέροντας μια
πολύτιμη
συνεισφορά στην
εργασία του
οργανισμού σας.

Σας αρέσει να
εμπλέκεστε σε νέα
πράγματα αλλά
δεν σας αρέσει να
ηγείστε –
προτιμάτε να
ακολουθείτε
οδηγίες.
Προσπαθείτε να
παραβλέπετε τα
πράγματα και δεν
αφήνετε τον
εαυτό σας να
επηρεαστεί από
αυτά που
συμβαίνουν γύρω
σας.

Είστε πρόθυμοι
αρχικά να
ξεκινήσετε μια
εργασία αλλά
χάνετε γρήγορα
το ενδιαφέρον
σας. Σας
αρέσουν οι νέες
ιδέες εάν δεν
χρειάζεται να
κάνετε πολύ
δουλειά για
αυτές. Μερικές
φορές
επηρεάζεστε
από τους
αρνητικούς
συναδέλφους.

Δεν θέλετε να
εμπλακείτε με
οτιδήποτε νέο.
Βαριέστε εύκολα
και αποσπάτε
τους άλλους με
την αρνητική σας
θέση.

Επαγγελματισμός

Ανεξάρτητα με το
τι συμβαίνει στην
προσωπική σας
ζωή, ή ποια είναι
τα προσωπικά σας
συναισθήματα για
το άτομο με το
οποίο ασχολείστε,
διατηρείτε ένα
υψηλό επίπεδο
επαγγελματισμού
πάντα. Φτάνετε τα
πράγματα μέχρι το
πέρας τους,
δίνοντας το 100%
πάντα.

Προσπαθείτε
σκληρά να έχετε
επιχειρηματική
σκέψη αλλά
μερικές φορές
κρίνετε τους
άλλους ή
επηρεάζεστε από
τις πεποιθήσεις,
τις αξίες και τις
απόψεις σας.
Ωστόσο,
προσπαθείτε να
παραμείνετε
αφοσιωμένοι στην
εργασία σας και
στο εκάστοτε
καθήκον σας.

Γνωρίζετε τι
πρέπει να κάνετε
και πως πρέπει
να συμπεριφέρεστε σε ένα
εργασιακό
περιβάλλον αλλά
μπορεί να
επηρεαστείτε
από εναλλαγές
της διάθεσης
σας και έλλειψη
συνέπειας κατά
την προσέγγιση
σας στην
εργασία/
άλλους.
Δυσκολεύεστε
να δεσμευθείτε
στην εργασία
και/ή τις
σχέσεις.

Δεν σας νοιάζει
πραγματικά για το
τι πιστεύουν οι
άλλοι για εσάς ή
τον οργανισμό
σας. Αντιδράτε σε
προσωπικό
επίπεδο στα
εργασιακά
ζητήματα που σας
αναστατώνουν ή
που δεν
συμβαδίζουν με
τις πεποιθήσεις /
απόψεις σας. Εάν
δεν επιθυμείτε να
κάνετε κάτι, δεν
μπορεί τίποτα να
σας αλλάξει
γνώμη.
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Παραγωγή έργου

Παράγετε ένα
υψηλό επίπεδο
και ποιότητα
έργου σε
καθημερινή βάση
με συνέπεια.
Χρησιμοποιείτε
τον εργασιακό σας
χρόνο
αποτελεσματικά
και χρησιμοποιείτε
την πρωτοβουλία
σας για να κάνετε
πράγματα κατά
την διάρκεια των
ήρεμων περιόδων.

Παράγετε καλό
έργο αν και όχι
πάντα ακριβές ή
αρκετά γρήγορο.
Προσπαθείτε να
μένετε
συγκεντρωμένοι
και να μην
αποσπάστε από
άλλα πράγματα.

Αποσπάστε
εύκολα από
πράγματα και
ανθρώπους
γύρω σας και το
γεγονός αυτό
επηρεάζει την
ποσότητα και
την ποιότητα του
έργου που
παράγεται σε
καθημερινή
βάση. Χρειάζεται
να βελτιωθείτε
σε αυτό τον
τομέα.

Παράγετε πολύ
λίγο έργο και αυτό
που παράγετε
περιέχει
περισσότερα λάθη
από τα αποδεκτά.
Δεν ελέγχετε την
δουλειά σας και
προτιμάτε να
σερφάρετε στο
διαδίκτυο.

Ευσυνειδησία

Υπερηφανεύεστε
για το έργο σας.
Ελέγχετε τα πάντα
και αφιερώνετε
διπλάσια
προσπάθεια και
χρόνο για να
βεβαιωθείτε ότι
μια εργασία έχει
πραγματοποιηθεί
σωστά και
έγκαιρα. Εάν δεν
καταφέρετε να
προλάβετε μια
προθεσμία, το
αναφέρετε στον
επόπτη σας – και
πάντα έχετε έναν
καλό λόγο για κάτι
τέτοιο.

Ελέγχετε το έργο
σας αν και κάποια
λάθη σας
ξεφεύγουν. Σας
απασχολεί
περισσότερο η
ταχύτητα της
παραγωγής παρά
η ακρίβεια των
δεδομένων και
πρέπει να
επιβραδύνετε
ελαφρώς για να
ελέγξετε την
ποιότητα του
έργου σας.
Μερικές φορές
προσφέρεστε να
κάνετε κάτι
επιπλέον αλλά
αυτό συμβαίνει
σπάνια.

Δεν ελέγχετε
πάντα εάν το
έργο σας είναι
ικανοποιητικής
ποιότητας ή αν
μεταδίδει τις
σημαντικές
πληροφορίες
στους τρίτους
αλλά εργάζεστε
ενεργά πάνω σε
αυτό καθώς
γνωρίζετε τους
λόγους που
πρέπει να
πράξετε κάτι
τέτοιο. Υπάρχει
χώρος για
μεγάλη
βελτίωση.

Δεν σας
απασχολεί
καθόλου εάν
χαθεί ένα έργο ή
δεν ολοκληρωθεί
εγκαίρως, ακόμα
και εάν αυτό
σημαίνει ότι
κάποιος άλλος θα
έχει πρόβλημα ή
δεν θα καταφέρει
να εκπληρώσει τις
δεσμεύσεις του
προς τρίτους.

Διαγωγή στον
εργασιακό χώρο

Γνωρίζετε πάντα
την συμπεριφορά
σας και πως
μπορεί να
επηρεάσει τρίτους
και την
ατμόσφαιρα στην
οποία εργάζεστε.

Γενικά
συμπεριφέρεστε
καλά αλλά μερικές
φορές μπορεί να
επηρεαστείτε από
προσωπικές
καταστάσεις και
συναισθήματα.

Γνωρίζετε την
ανάγκη να
σκεφθείτε για
την
συμπεριφορά
σας αλλά το
ξεχνάτε μερικές
φορές,
αντιδρώντας σε
καταστάσεις,
συμβάντα ή
περισπασμούς.

Γενικά κάνετε τα
δικά σας. Πόδια
πάνω στο
γραφείο,
ακατάστατο
γραφείο, άσχημη
στάση και
αντιμιλάτε σε
τρίτους.

Τήρηση χρόνου

Πάντα στην ώρα
σας, γνωρίζοντας
την σημασία της
εικόνας και του
σεβασμού των
κανόνων.

Συνήθως στην
ώρα σας και έχετε
πάντα ένα καλό
λόγο για τυχόν
αργοπορία.

Συχνά αργείτε
μερικά λεπτά ή
δεν γνωρίζετε
την επίδραση
της αργοπορίας
σας στους
άλλους. Ζητήστε
συγνώμη.

Συνήθως αργείτε
χωρίς καλό λόγο...
και γιατί θα
έπρεπε να
απολογηθείτε
άλλωστε;

Οργάνωση /
Σχεδιασμός

Καλά οργανωμένοι
και η εργασιακή
σας ημέρα είναι
αποτελεσματική
και παραγωγική.
Διατηρείτε
τακτοποιημένο τον

Προσπαθείτε
σκληρά να
τηρήσετε τις
προθεσμίες και τα
προγράμματα
αλλά μερικές
φορές

Είστε ελαφρώς
ανοργάνωτοι και
ακατάστατοι
στην
παρουσίαση σας
και τις
εργασιακές σας

Κάνετε όποια
εργασία
επιθυμείτε
ανεξάρτητα από
την
προτεραιότητα
της. Συχνά χάνετε
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χώρο εργασίας
σας και μπορείτε
να βρείτε
οποιοδήποτε
έγγραφο
οποιαδήποτε
στιγμή.

τοποθετείτε
λανθασμένα ή
αρχειοθετείτε
λανθασμένα τις
πληροφορίες.

πρακτικές.
Δυσκολεύεστε
να θέσετε
προτεραιότητες

σημειώσεις ή
εργασίες και
ξεχνάτε να
υλοποιήσετε τις
δεσμεύσεις σας
σε τρίτους.

Λεκτική
Επικοινωνία

Μιλάτε καθαρά
και ευγενικά στο
προσωπικό, τους
πελάτες και τους
συναδέλφους όλες
τις ώρες και δεν
χρησιμοποιείτε
λαϊκές λέξεις σε
ένα επαγγελματικό
περιβάλλον.

Προσπαθείτε να
θυμάστε τους
τρόπους σας αλλά
μερικές φορές σας
ξεφεύγουν μια ή
δύο λαϊκές λέξεις.
Το
συνειδητοποιείτε
αμέσως και
διορθώνετε τα
λεγόμενα σας.

Γνωρίζετε ότι ο
τόνος της φωνής
σας μπορεί να
επηρεάσει τον
τρόπο με τον
οποίο αυτά που
λέτε
ερμηνεύονται
από τους άλλους
αλλά δεν
σκέφτεστε πάντα
«πως» να μιλάτε
σε συγκεκριμένους ανθρώπους
– δίνοντας
λανθασμένη
εντύπωση για
τον εαυτό σας.

Λέτε αυτό που
πιστεύετε με
λέξεις που θα
χρησιμοποιούσατε με τους
φίλους σας.
Αφήνετε να σας
ξεφύγουν κάποιες
βρισιές αλλά τι
πειράζει; Όλοι δεν
το κάνουν;

Ομαδική εργασία
/ Σεβασμός

Σας αρέσει να
εργάζεστε με
άλλους
ανθρώπους και
σέβεστε και είστε
διακριτικοί με την
εμπειρία και τις
απόψεις τους.
Αποδέχεστε την
εποικοδομητική
κριτική και την
παρέχετε επίσης
όπου χρειαστεί με
τρόπο που
διατηρεί τον
σεβασμό.

Μπορείτε να
εργαστείτε καλά
με άλλους
ακούγοντας τους
συνήθως και
καταφέρνοντας
τον στόχο σας.
Γνωρίζετε ότι εάν
δεν κάνετε αυτό
που λέτε ότι θα
γίνει, θα
επηρεαστούν
άλλοι και
προσπαθείτε να
ικανοποιήσετε
τους στόχους
αλλά μπορεί να
αφήσετε να
προσωπικά
αισθήματα ή τα
σχόλια να σας
επηρεάσουν.

Προτιμάτε να
εργάζεστε μόνοι
αλλά θα κάνετε
μια κοινή
εργασία εάν σας
πιέσουν. Θα
παραπονεθείτε
λίγο σχετικά με
τον ποιον θα
δουλέψετε μαζί
εάν δεν σας
αρέσει, αλλά θα
το καταφέρετε
και θα το
προσπεράσετε.
Όχι κουβέντες ή
άσκοπες
ενέργειες με τα
άτομα που δεν
σας αρέσουν.

Αρνείστε να
εργαστείτε με
οποιονδήποτε σε
μια εργασία εκτός
και εάν πρόκειται
για τον καλύτερο
σας φίλο. Δεν
συναναστρέφεστε με άλλους και
δεν θέλετε ούτε
να προσπαθήσετε
να βρείτε
πράγματα σε
ανθρώπους που
μπορεί να
σεβαστείτε ή να
θαυμάσετε. Εάν
κάποιος έχει κάτι
να πει, θα πρέπει
να σας το πει
κατάμουτρα.

Βοήθεια προς
τρίτους

Σας αρέσουν οι
ευκαιρίες για να
δείξετε την
εμπειρία και τις
δεξιότητες σας
στους άλλους και
θα βοηθήσετε
οποιονδήποτε το
χρειαστεί χωρίς να
τον πατρονάρετε.

Θα κάνετε σχεδόν
τα πάντα αλλά
μερικές φορές θα
αρνηθείτε κάτι
που θα σας
ζητηθεί εάν
νομίζετε ότι είναι
«βαρετό». Σας
αρέσει να
εκπαιδεύεστε σε
νέα πράγματα,
ακόμα και εάν
σημαίνει ότι θα
θυσιάσετε τον
χρόνο σας για να
τα μάθετε.

Εάν
αντιληφθείτε ότι
κάποιος είναι
πολύ
απασχολημέ –
νος μπορεί να
προσφερθείτε
να τον
βοηθήσετε αλλά
μόνο όταν
πρόκειται για
κάτι που
νοιώθετε
σίγουρος ή που
σας αρέσει
πραγματικά. Δεν
σας αρέσουν
πολύ οι αλλαγές
αλλά θα

Απεχθάνεστε τις
αλλαγές. Εάν αυτό
σημαίνει ότι
πρέπει να
εργαστείτε
σκληρότερα ή
περισσότερο ή να
προσαρμόσετε
τον τρόπο που
εργαζόσασταν
πάντα, ξεχάστε το.
Τίποτα δεν σας
ενοχλεί
περισσότερο. Η
φιλοσοφία σας
είναι ότι «γιατί να
ανακαλύψουμε
πάλι τον τροχό –
ιδιαίτερα εάν
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προσπαθήσετε
να
ακολουθήσετε
το ρεύμα. Δεν
πιστεύετε ότι
πρέπει να
εργάζεστε εκτός
του ωραρίου
σας.

αυτό σημαίνει
περισσότερη
εργασία!»

Παραδείγματα επικύρωσης άτυπης μάθησης στην Ελλάδα που αφορούν τις «σκληρές
δεξιότητες»:
Πιστοποιητικό
«Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας»
(Υπουργείο Παιδείας, 2003)

Μέθοδοι Επικύρωσης

Δομή και Περιεχόμενο

Το 2003, το Υπουργείο
Παιδείας καθιέρωσε ένα
σύστημα αθροιστικής
εκτίμησης, βάσει εξετάσεων
για να επιβεβαιώσει και να
πιστοποιήσει την γνώση
σύγχρονων γλωσσών που
αποκτώνται μέσω της άτυπης
εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε
ενήλικες και αναγνωρίζεται ως
εργασιακό προσόν.

Αυτό το Πιστοποιητικό έχει
υιοθετήσει μια κλίμακα έξι
επιπέδων γλωσσικής
ικανότητας που προτείνονται
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Μπορεί να αποκτηθεί από
ομιλούντες της Ελληνικής
γλώσσας για ξένες γλώσσες
συμπεριλαμβάνοντας την
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και
Ιταλική, ενώ οι πολίτες του
εξωτερικού μπορούν να
αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό
για την γνώση τους στην
Σύγχρονη Ελληνική γλώσσα.

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/nationalreport_en.html
“Πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας» για
μετανάστες
(Γενική Γραμματεία
Εκπαίδευσης Ενηλίκων –
ΓΓΕΕ, 2006)
www.ypepth.gr

Οι συμμετέχοντες που
ολοκληρώνουν επιτυχώς το
τελικό επίπεδο του
εκπαιδευτικού
προγράμματος της ΓΓΕΕ στην
Ελληνική γλώσσα και τον
πολιτισμό δικαιούνται να
συμμετέχουν σε εξετάσεις
δύο φορές τον χρόνο, για να
αποκτήσουν το

Παρέχει την πιστοποίηση και
αναγνώριση της
Ελληνομάθειας για τους
μετανάστες σε τέσσερα
επίπεδα ικανοτήτων.
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Πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας. Αυτό το
Πιστοποιητικό αποτελεί
προϋπόθεση για την
απόκτηση διαμονής μακράς
διαρκείας στην Ελλάδα.
Πιστοποιητικό «Σχολών
Δεύτερης Ευκαιρίας»
Αυτά τα σχολεία
προσφέρουν στους ενήλικες
μια δεύτερη ευκαιρία να
ολοκληρώσουν την
υποχρεωτική εκπαίδευση
(1997)
www.ypepth.gr

Πιστοποιητικά «βασικής
γνώσης και δεξιοτήτων
πληροφορικής»
Οργανισμός Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΟΕΕΚ)
www.oeek.gr

Στους απόφοιτους (ενήλικες)
των σχολών δεύτερης
ευκαιρίας απονέμεται ένα
Πιστοποιητικό το οποίο
ισοδυναμεί με το
Πιστοποιητικό Γυμνασίου
(εκτιμήσεις εργασίας και
portfolio, αυτό-εκτίμηση
του μαθητή, περιγραφική
και αριθμητική εκτίμηση)

Αυτό το Πιστοποιητικό
αναγνωρίζεται για εργασία
στον Δημόσιο Τομέα και
επιτρέπει στους κατόχους να
συνεχίσουν στην ανώτερη
δευτεροβάθμια γενική
εκπαίδευση ή σε
επαγγελματικά εκπαιδευτικά
προγράμματα σε Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ), Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΚΕΚ) και άλλες δομές που
προσφέρουν εκπαίδευση
ενηλίκων.

Τα άτομα που έχουν
δεξιότητες στην χρήση
υπολογιστών μπορούν να
αποκτήσουν πιστοποιητικά
από εξεταστικά κέντρα.
Αυτές οι εξετάσεις οδηγούν
στην απόκτηση διαφόρων
διπλωμάτων, όπως το
European Computer Driving
License (ECDL), το οποίο
αναγνωρίζεται ως επίσημο
πτυχίο στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα.

Οι μαθησιακές ενότητες
αποτελούνται από: α)
επεξεργασία κειμένου, β)
λογιστικά φύλλα και γ)
διαδικτυακές υπηρεσίες.
Αυτά τα πιστοποιητικά
ισχύουν για τρία (3) χρόνια
από την ημερομηνία
έκδοσης.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα επαγγελματικής πιστοποίησης για την εκτίμηση και την
αναγνώριση των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της άτυπης ή ανεπίσημης μάθησης
στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, παρέχονται εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός του επίσημου
εκπαιδευτικού συστήματος που οδηγούν σε κάποια Πιστοποιητικά (Ινστιτούτα Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης, μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων
(ΕΕΔΕ).
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