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Πρόλογοσ

Αυτό το ζγγραφο παρουςιάηει κάποιεσ οδθγίεσ που ςυνοψίηουν τθν Ευρωπαϊκι Σφςταςθ για τθν
ΕΣΒΕΕΚ-ECVET, ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ τθσ διεργαςίασ που αφορά τα αποτελζςματα
εκμάκθςθσ και τθ χοριγθςθ των διδακτικϊν μονάδων ΕΣΒΕΕΚ-ECVET, λαμβάνοντασ υπόψθ
κζματα όπωσ θ μεταφορά, αναγνϊριςθ και ςυςςϊρευςθ των αποτελεςμάτων εκμάκθςθσ, θ
ςφμβαςθ ςπουδϊν, ο προςωπικό τίτλοσ προόδου και οι μονάδεσ ΕΣΒΕΕΚ -ECVET.
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1. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη πιςτωτικών μονάδων ΕΣΒΕΕΚ-ECVET

Αυτό το ζγγραφο παρουςιάηει κάποιεσ οδθγίεσ που ςυνοψίηουν τθν Ευρωπαϊκι Σφςταςθ για τθν
ΕΣΒΕΕΚ-ECVET, ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ τθσ διεργαςίασ που αφορά τα αποτελζςματα
εκμάκθςθσ και τθ χοριγθςθ των διδακτικϊν μονάδων ΕΣΒΕΕΚ-ECVET, λαμβάνοντασ υπόψθ
κζματα όπωσ θ μεταφορά, αναγνϊριςθ και ςυςςϊρευςθ των αποτελεςμάτων εκμάκθςθσ, θ
ςφμβαςθ ςπουδϊν, ο προςωπικόσ τίτλοσ προόδου και οι μονάδεσ ΕΣΒΕΕΚ-ECVET.

1.1. Μεταφορά, αναγνώριςη και ςυςςώρευςη των αποτελεςμάτων εκμάθηςησ

Η ΕΣΒΕΕΚ-ECVET είναι ζνα τεχνικό πλαίςιο για τθν μεταφορά, τθν αναγνϊριςθ και τθ
ςυςςϊρευςθ των αποτελεςμάτων εκμάκθςθσ, με ςκοπό τθν απόκτθςθ πιςτοποίθςθσ. Τα
εργαλεία και θ μεκοδολογία τθσ ΕΣΒΕΕΚ-ECVET ςυνκζτουν τθν περιγραφι τθσ πιςτοποίθςθσ υπό
μορφι εκπαιδευτικϊν ενοτιτων, ςυνοδευόμενων από διδακτικζσ μονάδεσ, ζνα αναγνωριςμζνο
ςφςτθμα μεταφοράσ και ςυςςϊρευςθσ, κακϊσ και ςυμπλθρωματικά ζγγραφα όπωσ ςυμβάςεισ
ςπουδϊν, τίτλουσ προόδου και οδθγίεσ χριςθσ τθσ ΕΣΒΕΕΚ-ECVET.

Η ΕΣΒΕΕΚ-ECVET ζχει ωσ ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ αναγνϊριςθσ των αποτελεςμάτων εκμάκθςθσ
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ κινθτικότθτασ, με απϊτερο ςτόχο τθν
απόκτθςθ πιςτοποίθςθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ΕΣΒΕΕΚ-ECVET δεν ςυνεπάγεται κανζνα νζο
δικαίωμα για τουσ πολίτεσ για τθν απόκτθςθ αυτόματθσ αναγνϊριςθσ είτε των αποτελεςμάτων
εκμάκθςθσ είτε των διδακτικϊν μονάδων.

Στθν ΕΣΒΕΕΚ-ECVET, οι εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ που παρακολουκικθκαν ςε ζνα ςτάδιο,
αξιολογοφνται και κατόπιν μεταβιβάηονται ςτο επόμενο ςτάδιο. Σε αυτό το δεφτερο ςτάδιο,
επικυρϊνονται και αναγνωρίηονται από τθν αρμόδια αρχι ωσ προαπαιτοφμενα για τθν
πιςτοποίθςθ. Οι εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ μποροφν να ςυςςωρευτοφν για αυτι τθν πιςτοποίθςθ,
ςφμφωνα με τουσ εκνικοφσ ι τουσ περιφερειακοφσ κανονιςμοφσ. Οι διαδικαςίεσ και οι οδθγίεσ
για τθν αξιολόγθςθ, επικφρωςθ, ςυςςϊρευςθ και αναγνϊριςθ των εκπαιδευτικϊν ενοτιτων
ςυντάςςονται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ και από τουσ εταίρουσ που ςυμμετζχουν ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία.
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Η μεταφορά διδακτικϊν μονάδων βάςει τθσ ΕΣΒΕΕΚ-ECVET, όπωσ εφαρμόηεται ςτισ αποκτθμζνεσ
μονάδεσ εκμάκθςθσ εντόσ επιςιμων εκπαιδευτικϊν πλαιςίων, κα πρζπει να διευκολφνεται μζςα
από τθ δθμιουργία ςυμπράξεων και δικτφων που να περιλαμβάνουν αρμόδιεσ αρχζσ,
εξουςιοδοτθμζνεσ να παρζχουν πιςτοποιιςεισ ι εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ ι διδακτικζσ μονάδεσ
για τα αποτελζςματα εκμάκθςθσ με ςκοπό τθ μεταφορά και επικφρωςθ.

Η δθμιουργία ςυμπράξεων ζχει ωσ ςκοπό:
Τθν παροχι γενικοφ πλαιςίου ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ μεταξφ των εταίρων, όπωσ ζχει
προβλεφκεί ςτο Μνθμόνιο Συνεννόθςθσ (Memorandum of Understanding - MoU), μζςα
από το οποίο εγκακιδρφεται μια ατμόςφαιρα αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ.
Τθν υποςτιριξθ των εταίρων για το ςχεδιαςμό των ςχετικϊν διευκετιςεων για τθ
μεταφορά των πιςτωτικϊν μονάδων για τουσ εκπαιδευόμενουσ.

Το Μνθμόνιο Συνεννόθςθσ πρζπει να επιβεβαιϊςει ότι οι εταίροι:
Αναγνωρίηουν το κακεςτϊσ του κάκε εταίρου ωσ αρμόδιασ αρχισ.
Αναγνωρίηουν τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, τα κριτιρια αξιολόγθςθσ, επικφρωςθσ και
αναγνϊριςθσ, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ, που ο κάκε εταίροσ εφαρμόηει, ωσ ικανοποιθτικά
για τθ μεταφορά διδακτικϊν μονάδων.
Συμφωνοφν με τουσ όρουσ για τθ λειτουργία τθσ ςφμπραξθσ, όπωσ οι ςτόχοι, θ διάρκεια
και οι διευκετιςεισ για τθν ανακεϊρθςθ του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ.
Συμφωνοφν όςον αφορά τθ ςυμβατότθτα των εν λόγω πιςτοποιιςεων για τουσ ςκοποφσ
μεταφοράσ διδακτικϊν μονάδων με τθ χριςθ των επιπζδων αναφοράσ που κακορίηονται
από τθν Ευρωπαϊκι Περιοχι Πιςτοποίθςθσ (European Qualification Area - EQA).
Εντοπίηουν άλλουσ πράκτορεσ και άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ που δφναται να ςυνειςφζρουν
ςτθν εν λόγω διεργαςία και τισ αρμοδιότθτζσ τουσ.

Για τθν εφαρμογι του ΕΣΒΕΕΚ-ECVET ςτα αποτελζςματα εκμάκθςθσ που αποκτοφνται ςε μθ
τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά πλαίςια ι εκτόσ του πλαιςίου του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ, θ
αρμόδια αρχι που είναι εξουςιοδοτθμζνθ να παρζχει πιςτοποιιςεισ ι εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ ι
διδακτικζσ μονάδεσ, κα πρζπει να κακορίςει διαδικαςίεσ και μθχανιςμοφσ για τον εντοπιςμό, τθν
επικφρωςθ και τθν αναγνϊριςθ αυτϊν των αποτελεςμάτων εκμάκθςθσ με τθν παροχι των
αντίςτοιχων ενοτιτων και των μονάδων ΕΣΒΕΕΚ-ECVET.
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1.2. Συμπράξεισ ΕΣΒΕΕΚ-ECVET: η ςφμβαςη ςπουδών και ο προςωπικόσ τίτλοσ ςπουδών

Για τθν εφαρμογι τθσ μεταφοράσ διδακτικϊν μονάδων, που αφορά ςε δφο εταίρουσ και ζνα
μεταφερόμενο ςπουδαςτι, οι δφο αρμόδιεσ αρχζσ που ςυμμετζχουν ςτθ διεργαςία κατάρτιςθσ
και επικφρωςθσ ςυνάπτουν μια ςφμβαςθ με το ςπουδαςτι, ςφμφωνα με το Μνθμόνιο
Συνεννόθςθσ. Η ςφμβαςθ αυτι οφείλει να:
Διαχωρίηει τθν αρχι «προζλευςθσ» και τθν «φιλοξενοφςα» αρχι.
Κακορίηει τουσ ειδικοφσ όρουσ για μια περίοδο κινθτικότθτασ, όπωσ τθν ταυτότθτα του
ςπουδαςτι, τθ διάρκεια τθσ περιόδου κινθτικότθτασ, τα αποτελζςματα εκμάκθςθσ που
κα επιτευχκοφν και τισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ ΕΣΒΕΕΚ-ECVET.

Η ςφμβαςθ ςπουδϊν κα πρζπει να προβλζπει ότι, εάν ο ςπουδαςτισ επιτφχει τα απαιτοφμενα
αποτελζςματα εκμάκθςθσ και εάν αυτά ζχουν αξιολογθκεί κετικά από τθ φιλοξενοφςα αρχι, θ
αρχι προζλευςθσ κα πρζπει να τα αναγνωρίςει και να τα επικυρϊςει ωσ μζροσ των
προαπαιτοφμενων για τθν πιςτοποίθςθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και με τισ διαδικαςίεσ που
ζχουν κακοριςτεί από τθν αρμόδια αρχι.

Η μεταφορά μεταξφ των εταίρων δφναται να εφαρμοςτεί ςτα αποτελζςματα εκμάκθςθσ που
ζχουν επιτευχκεί εντόσ τυπικϊν πλαιςίων και, κατά περίπτωςθ, εντόσ μθ τυπικϊν και άτυπων
πλαιςίων. Κατά ςυνζπεια, θ μεταφορά των διδακτικϊν μονάδων για τα αποκτθμζνα
αποτελζςματα εκπαίδευςθσ ζχει τρία ςτάδια:
Η φιλοξενοφςα αρχι αξιολογεί τα αποτελζςματα εκμάκθςθσ και παρζχει ςτο ςπουδαςτι
διδακτικζσ μονάδεσ. Τα αποτελζςματα εκμάκθςθσ και οι αντίςτοιχεσ μονάδεσ ΕΣΒΕΕΚECVET καταγράφονται ςτον προςωπικό τίτλο προόδου του ςπουδαςτι.
Η αρχι προζλευςθσ επικυρϊνει τισ διδακτικζσ μονάδεσ ωσ απόδειξθ προόδου του
ςπουδαςτι.
Στθ ςυνζχεια, θ αρχι προζλευςθσ αναγνωρίηει μετά τα αποκτθμζνα αποτελζςματα
εκμάκθςθσ.

Αυτι θ αναγνϊριςθ ςυνεπάγεται τθν παροχι ενοτιτων και των αντίςτοιχων μονάδων ΕΣΒΕΕΚECVET, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του ςυςτιματοσ προζλευςθσ (ςε περίπτωςθ που δεν είναι
διακζςιμο ακόμα ζνα κεςμικό ςφςτθμα προζλευςθσ, ζνα πειραματικό ςφςτθμα που βαςίηεται ςε
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μια αμοιβαία ςυμφωνία μεταξφ των εταίρων). Η επικφρωςθ και αναγνϊριςθ από τθν αρμόδια
αρχι προζλευςθσ εξαρτάται από τθν επιτυχθμζνθ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων εκμάκθςθσ
από τθν αρμόδια φιλοξενοφςα αρχι, ςφμφωνα με τισ ςυμφωνθμζνεσ διαδικαςίεσ και με τα
κριτιρια εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ.

1.3. Μονάδεσ ΕΣΒΕΕΚ-ECVET
Οι μονάδεσ ΕΣΒΕΕΚ-ECVET παρζχουν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ για τισ πιςτοποιιςεισ και τισ
ενότθτεσ ςε νοφμερα. Δεν ζχουν αξία ξεχωριςτά από τα αποτελζςματα εκμάκθςθσ που
αποκτικθκαν για τθ ςυγκεκριμζνθ πιςτοποίθςθ ςτθν οποία αναφζρονται και αντικατοπτρίηουν
τθν απόκτθςθ και τθ ςυςςϊρευςθ των ενοτιτων. Για τθ διευκόλυνςθ μιασ ενιαίασ προςζγγιςθσ
για τθ χριςθ των μονάδων ΕΣΒΕΕΚ-ECVET, χρθςιμοποιείται μια ςφμβαςθ ςφμφωνα με τθν οποία
60 μονάδεσ χορθγοφνται για τα αποτελζςματα εκμάκθςθσ, θ απόκτθςθ των οποίων προςδοκάται
κατά τθ διάρκεια ενόσ τυπικοφ ζτουσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ-VET)
πλιρουσ φοίτθςθσ.
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