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Τι αφορά; 

  
Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECVET)” είναι ένας οδηγός για οργανισμούς (σχολεία, κέντρα επαγγελματικής 

κατάρτισης και οργανισμούς που συμμετέχουν στην ΕΕΚ) που στοχεύουν στη χρήση του συστήματος 

ECVET, τόσο εντός όσο και εκτός του προγράμματος Erasmus Plus.  

Το εγχειρίδιο, περιγράφει με σαφήνεια και με χρήσιμες προτάσεις για τους χρήστες, τι είναι το 

σύστημα ECVET, πως χρησιμοποιείται, πως εφαρμόζεται και ποιες είναι οι αρχές και τα έγγραφα που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει επίσης μια ενότητα όπου παρουσιάζονται οι περιπτώσεις που σχετίζονται 

με το ECVET στις χώρες που συμμετέχουν στην σύμπραξη, μελέτες περιπτώσεων, καθώς και καλές 

πρακτικές για τη χρήση του ECVET. 

Τέλος, υπάρχουν δύο παραρτήματα: ένα υπόδειγμα εγγράφων ECVET, που χρησιμοποιεί η 

Informamentis Europa και ένα γλωσσάριο βασικών όρων. 

Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ECVET" δημιουργείται στο πλαίσιο του έργου 

"IMPROVE" - Erasmus + Key Action 2 - KA202 – Στρατηγικές συμπράξεις για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Το έργο IMPROVE στοχεύει στην κάλυψη της ανάγκης για καινοτομία στα συστήματα ΕΕΚ, χάρη σε 

εναλλακτικές και επιτυχημένες μεθόδους / προσεγγίσεις στο μαθησιακό περιβάλλον, προκειμένου να 

παρέχει την κατάλληλη εμπειρία στους εκπαιδευόμενους και μέσα από τη διαδικασία της μάθησης να 

καταφέρουν να ενταχθούν στην εργασία. 

Οι εταίροι που υποστηρίζουν το έργο "IMPROVE" έχουν θέσει ως κοινό στόχο τους να προωθήσουν 

καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, προκειμένου να 

ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να τη θεωρήσουν ως μια "σημαντική επιλογή για την επαγγελματική 

τους σταδιοδρομία", όπως υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μία από τις "Δέκα δράσεις" της νέας 

και πλήρους "Ατζέντας δεξιοτήτων για την Ευρώπη" (2016). 

Όπως υπογραμμίζεται στην προαναφερθείσα ατζέντα, ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να 

θέσει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) ως «πρώτη επιλογή», με την παροχή 

ευκαιριών στους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ που θα τους επιτρέψει να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία 

βασισμένη στην εργασία και στην προβολή των αποτελεσμάτων της ΕΕΚ στην αγορά εργασίας. 

Χάρη στο έργο "IMPROVE", μπορούν να εισαχθούν καινοτόμα εργαλεία και οδηγίες στις χώρες που 

συμμετέχουν. Αυτά τα εργαλεία και οι οδηγίες θα χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό που εργάζεται 

με διάφορους τρόπους στην ΕΕΚ, θα διαδοθούν μεταξύ των εκπαιδευόμενων για να τους βοηθήσουν 

στον τομέα της απασχολησιμότητας και την αυτοαπασχόλησης, με τη βοήθεια οργανισμών της 

Ευρώπης και θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως σημείο εκκίνησης για μελλοντικά έργα και ως κίνητρο 

για τη βελτίωση του συστήματος παροχής ΕΕΚ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ(ECVET); 

 

 
Το ECVET είναι ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και, κατά περίπτωση, τη 

συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων των ατόμων με σκοπό την απόκτηση προσόντων. Τα 

εργαλεία και η μεθοδολογία του ECVET περιλαμβάνουν περιγραφή των προσόντων ως προς τις 

ενότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι οποίες βασίζονται σε σημεία με σχετική συνάφεια 

μεταξύ τους, σε μια διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης και σε συμπληρωματικά έγγραφα όπως 

Συμφωνίες Μάθησης, Προσωπικά Αντίγραφα και οδηγούς για τους χρήστες1  του ECVET.  

Το ECVET αποσκοπεί στη διευκόλυνση της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα 

με την εθνική νομοθεσία, στο πλαίσιο της κινητικότητας, με σκοπό την απόκτηση τίτλου σπουδών.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ECVET δεν συνεπάγεται νέο δικαίωμα για τους πολίτες να αποκτήσουν την 

αυτόματη αναγνώριση είτε των μαθησιακών αποτελεσμάτων είτε των ενοτήτων. Η αίτησή του για ένα 

συγκεκριμένο προσόν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία, τις αποφάσεις και τους κανονισμούς που 

ισχύουν στα κράτη μέλη και βασίζεται στις ακόλουθες αρχές και τεχνικές προδιαγραφές. 

Το ECVET αναπτύχθηκε από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2009. Η έγκριση και εφαρμογή του ECVET στις 

χώρες που συμμετέχουν είναι εθελοντική. 

Το ECVET είναι ένα από τα πολλά ευρωπαϊκά εργαλεία που κυκλοφόρησαν την τελευταία δεκαετία ως 

αναπόσπαστο μέρος της «εκπαίδευσης και κατάρτισης 2010-20» και των διαδικασιών της  

Κοπεγχάγης(Copenhagen processes) . Ο αντίκτυπος που θα έχουν εξαρτάται από τη συνέπεια και την 

αλληλεπίδρασή τους, ωστόσο η εφαρμογή τους θα αυξήσει τη διαφάνεια αναγνώρισης των 

προσόντων, θα υποστηρίξει την κινητικότητα και θα ωφελήσει τους πολίτες, παρέχοντας έναν 

συστηματικό και διαφανή τρόπο παρουσίασης, τεκμηρίωσης και επικύρωσης των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.  

 

 
1 RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit 
System for Vocational Education and Training (ECVET) - 2009/C 155/02 
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Το ECVET ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής που στοχεύει στην προώθηση της δια βίου μάθησης 

για την ανάπτυξη και την απασχολησιμότητα των πολιτών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, έχει διττό 

στόχο: 

 Να διευκολύνει την κινητικότητα των εκπαιδευόμενων και των 

εργαζομένων (ECVET για την κινητικότητα), 

  Να συμβάλει ώστε να γίνουν τα εθνικά συστήματα προσόντων 

πιο ευέλικτα και κατάλληλα για αναγνώριση και μεταφορά 

(ECVET για διά βίου μάθηση). 

 

Για να υποστηρίξει την κινητικότητα, το ECVET ενεργεί για να βελτιώσει τις δυνατότητες αναγνώρισης 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων και έτσι να επιτρέψει στους ανθρώπους να αξιοποιήσουν αυτά που 

έχουν μάθει στο εξωτερικό, σε διαφορετικά ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή σε διαφορετικές 

καταστάσεις. Με άλλα λόγια, χάρη στο ECVET, θα πρέπει να γίνει ευκολότερο να ενσωματωθεί πλήρως 

η κινητικότητα στα μαθησιακές επιλογές των εκπαιδευόμενων, ενώ παράλληλα θα γίνονται ορατά και 

θα αναγνωρίζονται όσα έχουν μάθει στο εξωτερικό. Η επιτυχία του ECVET θα εξαρτηθεί από την 

ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των αρμόδιων φορέων. 

Για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης, το ECVET λειτουργεί για να βελτιώσει την αναγνώριση 

μεταφοράς και τη συσσώρευση όσων γνώσεων ή δεξιοτήτων έχουν αποκτηθεί στο παρελθόν. Με αυτόν 

τον τρόπο μπορεί να γίνει ευκολότερη η ανάπτυξη εξατομικευμένης πορείας στη διά βίου μάθηση, η 

οποία  επιτρέπει στους ανθρώπους να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και τελικά να 

εξασφαλίσουν σταδιακά ένα ακόμη προσόν και να βασίζονται σε όσα έμαθαν προηγουμένως. Με άλλα 

λόγια, το ECVET μπορεί να διευκολύνει τη κινητικότητα των ατόμων μεταξύ διαφορετικών θέσεων 

εργασίας, εταιρειών ή τομέων, αλλά και τη μετάβαση από την ανεργία ή την αδράνεια στην 

απασχόληση. 

Σε επίπεδο συστημάτων, το ECVET στοχεύει στη 

μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων 

συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (ΕΕΚ) και των προσόντων τους που ισχύουν 

σε όλη την Ευρώπη.  

 

Αυτό σημαίνει ότι, σε επίπεδο συστημάτων, στόχος είναι να ενσωματωθεί το ECVET και τα τεχνικά του 

στοιχεία στα υπάρχοντα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και προσόντων, καθιστώντας το ECVET 

ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής ΕΕΚ, σε όλα τα επίπεδα. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται 

σαφώς η κυβερνητική δέσμευση, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, για να υποστηριχθεί η ενσωμάτωση 

των αρχών του ECVET στα υπάρχοντα συστήματα και πλαίσια εκπαίδευσης, κατάρτισης και προσόντων.  

 

 

1.1 ECVET — ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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1.1.1 Ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων  

 

Το ECVET επικεντρώνεται σε μια σειρά τεχνικών στοιχείων που, όλα 

μαζί, διευκολύνουν τη διαδικασία αναγνώρισης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από τη χώρα ή το εκπαιδευτικό 

σύστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση. 

Η επιτυχής εφαρμογή του ECVET απαιτεί τα προσόντα να 

περιγράφονται με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία με τη 

σειρά τους να συγκεντρώνονται σε ενότητες και οι ενότητες εν 

συνεχεία να συσσωρεύονται ώστε να αποτελέσουν τη βάση των 

προσόντων ή των τίτλων. Οι διαδικασίες αξιολόγησης, επικύρωσης 

και αναγνώρισης πρέπει επίσης να συμφωνηθούν, μεταξύ όλων των 

συμμετεχόντων, και θα πρέπει να σέβονται την υπάρχουσα εθνική, 

περιφερειακή, τομεακή ή θεσμική πρακτική. 

Οι Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων2  αποτελούν μέρος μιας δεξιότητας, που απαρτίζεται από 

ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν 

με έναν αριθμό σχετικών βαθμών ECVET. Καταρχήν, ένα προσόν περιλαμβάνει πολλές ενότητες και 

αποτελείται από ολόκληρο το σύνολο των μονάδων.  

Έτσι, ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να αποκτήσει μία δεξιότητα συγκεντρώνοντας τις απαιτούμενες 

ενότητες, που μπορούν να αποκτηθούν σε διαφορετικές χώρες και διαφορετικά πλαίσια (τυπικά και, 

κατά περίπτωση, μη τυπικά και ανεπίσημα), τηρώντας παράλληλα την εθνική νομοθεσία σχετικά με τη 

συσσώρευση μονάδων και την αναγνώριση της. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  

Οι ενότητες από τις οποίες αποτελείται ένα προσόν πρέπει 

να: 

 περιγράφονται με ευανάγνωστους και κατανοητούς 

όρους όταν αναφέρονται στις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τις ικανότητες που περιέχονται σε αυτές, 

 είναι δομημένες και οργανωμένες με συνεκτικό τρόπο 

όσον αφορά το προσόν στο σύνολό του, 

  είναι δομημένες με τρόπο που επιτρέπει τη ξεχωριστή 

αξιολόγηση και επικύρωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων που περιέχονται στην ενότητα. 

Οι λεπτομέρειες για μια ενότητα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 το γενικό τίτλο της ενότητας, 

 

 
2 RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit 
System for Vocational Education and Training (ECVET) - 2009/C 155/02 
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 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 
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 το γενικό τίτλο σπουδών στον οποίο αναφέρεται η ενότητα, όπου αυτό είναι εφικτό, 

 τον τίτλο σπουδών σύμφωνα με το επίπεδο EQF και, όπου ενδείκνυται, το εθνικό πλαίσιο πλαισίου 

προσόντων (NQF), με τις πιστωτικές μονάδες ECVET που σχετίζονται με την πιστοποίηση, 

 τα μαθησιακά αποτελέσματα που περιέχονται στην ενότητα,  

 τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

 τις πιστωτικές μονάδες ECVET που σχετίζονται με την ενότητα, 

 την εγκυρότητα μέσα στα χρονικά πλαίσια της ενότητας, όπου απαιτείται. 

Μια ενότητα μπορεί να είναι συγκεκριμένη για ένα μόνο 

προσόν ή κοινή για πολλά προσόντα. Τα αναμενόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα που ορίζουν μια ενότητα μπορεί να 

επιτευχθούν ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο που έχουν 

αποκτηθεί. Έτσι, μια ενότητα δεν πρέπει να συγχέεται με ένα 

μεμονωμένο στοιχείο ενός προγράμματος τυπικής μάθησης ή 

κατάρτισης. 

Οι κανόνες και οι διαδικασίες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των ενοτήτων των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και για το συνδυασμό και τη συγκέντρωση μονάδων για ένα συγκεκριμένο προσόν 

καθορίζονται από αρμόδια ιδρύματα και συνεργάτες που συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης, 

σύμφωνα με τους εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες. 

Αυτές οι απαιτήσεις μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο περιοριστικές ανάλογα με την παράδοση 

και την πρακτική του συστήματος προσόντων και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα πρότυπα 

προσόντων. 

Σε χώρες όπου τα προσόντα δεν έχουν σχεδιαστεί με όρους ενοτήτων ή δεν δίνουν τη δυνατότητα 

συσσώρευσης μονάδων, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το ECVET για λόγους κινητικότητας 

δημιουργώντας μονάδες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για κινητικότητα. Η πίστωση 

που επιτεύχθηκε για αυτές τις μονάδες μπορεί στη συνέχεια να μεταφερθεί. Τα μαθησιακά 

αποτελέσματα θα επικυρωθούν, από το αντίστοιχο τμήμα του εξωτερικού όπου ο εκπαιδευόμενος 

δέχτηκε την εκπαίδευση, στο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας του, απαλλάσσοντάς τον με αυτό τον 

τρόπο από την επανάληψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας(που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να 

υποβληθεί ξανά στη διαδικασία μάθησης). 

Για να ομαδοποιηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα σε ενότητες, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν 

όσα αποτελέσματα σχετίζονται μεταξύ τους.  Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία 

τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ενότητες και η επιλογή των κριτηρίων 

εξαρτάται από το σύστημα προσόντων. 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  
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 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των 
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Παρακάτω φαίνονται μερικά παραδείγματα κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση και 

παρέχονται από το ecvet-secretariat.eu3 : 

 η ομαδοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με κριτήριο τη σύνδεσή τους τους με το ευρύτερο 

σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων / εργασιών (π.χ. σε μία ενότητα τα μαθησιακά 

αποτελέσματα ονομάζονται «σαμπουάν και θεραπεία μαλλιών»),  

 η ομαδοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με κριτήριο τη σχετικότητά τους με το ίδιο προϊόν 

ή την ίδια τεχνική παραγωγής (όπως τα μαθησιακά αποτελέσματα μιας ενότητας έχουν τίτλο 

«προετοιμασία ψητών πιάτων»), 

 η ομαδοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα στάδια της διαδικασίας 

παραγωγής ή της διαδικασίας παροχής μιας υπηρεσίας (για παράδειγμα τα μαθησιακά 

αποτελέσματα μιας ενότητας που ονομάζεται «ενημέρωση του πελάτη για τη μορφή της 

παρέμβασης συντήρησης»),  

 η ομαδοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε μια ενότητα επειδή σχετίζονται με τον ίδιο 

τομέα γνώσεων, δεξιοτήτων ή ικανοτήτων (για παράδειγμα, η γνώση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να 

σχηματίσει μια ξεχωριστή ενότητα).  

Οι πιστοποιήσεις ΕΕΚ μπορεί να 
περιέχουν μαθησιακά αποτελέσματα 
που συνδέονται με την ικανότητα του 
ατόμου να ολοκληρώνει μια 
δραστηριότητα στον εργασιακό του 
χώρο, αλλά πολλές φορές περιέχει και 
μαθησιακά αποτελέσματα που 
αναφέρονται στις βασικές του 
δεξιότητες.  Εναπόκειται στο σύστημα 
προσόντων να αποφασίσει εάν τα 
μαθησιακά αποτελέσματα που 
σχετίζονται άμεσα με μια 
συγκεκριμένη επαγγελματική 
δραστηριότητα ομαδοποιούνται σε 
ενότητες μαζί με τις βασικές 
ικανότητες ή εάν (μερικά από) τα 
μαθησιακά αποτελέσματα που 
σχετίζονται με βασικές ικανότητες θα 
παρατεθούν σε ξεχωριστές ενότητες.  

Τέλος, κατά γενικό κανόνα, τα μαθησιακά αποτελέσματα σε ένα προσόν θα πρέπει να αξιολογούνται 
μόνο μία φορά (εκτός αν το αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης του εκπαιδευόμενου είναι υψηλότερο). 
Επομένως, το ίδιο μαθησιακό αποτέλεσμα κανονικά δεν ενσωματώνεται σε πολλές διαφορετικές 
ενότητες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητο να οριστούν κάποιες 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με όλες ή μια ομάδα μονάδων - για παράδειγμα, 

αυτές που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος, υγιεινή, ή σε 

ορισμένες περιπτώσεις βασικές ικανότητες. 

 

 
3 https://www.ecvet-secretariat.eu/en 

https://www.ecvet-secretariat.eu/en
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Οι περιγραφές των ενοτήτων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχία των διαδικασιών 

ECVET επειδή αποτελούν τη βάση για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας των προσόντων. Η 

περιγραφή της ενότητας επιτρέπει στα 

αρμόδια ιδρύματα, στους παρόχους ΕΕΚ από 

διαφορετικά συστήματα αναγνώρισης 

προσόντων, καθώς και στους εργοδότες να 

κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά των ενοτήτων 

και την αξιολόγηση που έχει πραγματοποιηθεί 

σε ένα διαφορετικό πλαίσιο.  

Δύο πτυχές είναι σημαντικές: η σαφήνεια της ορολογίας που χρησιμοποιείται καθώς και ο τρόπος 

οργάνωσης του κειμένου με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης «Ευέλικτα προσόντα για μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας» 

(Νοέμβριος 2015) 4, προέκυψαν περαιτέρω δυνατότητες των Ενοτήτων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, 

όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 Οι Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταστήσουν τα 

προσόντα πιο διαφανή και ξεκάθαρα για τους εργοδότες, αποφεύγοντας τη γενική δυσπιστία των 

«παραδοσιακών» προσόντων. 

 Οι Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων μπορούν να υποστηρίξουν την αγορά εργασίας με βάση 

τις ανάγκες που υπάρχουν. 

 Οι Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων μπορούν να υποστηρίξουν την επικύρωση της 

προηγούμενης μάθησης και τον πάροχο μάθησης, να προσδιορίσουν πόσα προσόντα έχουν ήδη 

αποκτηθεί και τι άλλο πρέπει να αποκτηθεί για την απόδοση ενός πλήρους τίτλου. Αυτό μπορεί να 

βασίζεται σε μια διαδικασία που απαιτεί να εξοικειωθούν οι άνθρωποι σε θέματα που αφορούν τη 

μάθηση, να ενημερωθούν για τη δική τους πορεία και να γίνουν οι παρεμβάσεις κατάρτισης 

συντομότερες και πιο συγκεκριμένες. 

 

 Οι ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και οι μηχανισμοί αξιολόγησης μπορούν να συνδεθούν με 

αιτήσεις αναγνώρισης μη τυπικής και άτυπης μάθησης (NFIL).  

  

 

 
4 253 registered participants, including ECVET national coordinators and experts, representatives of the world of economics and the 

social world, and other experts (VET, Higher Education ...).- Source: ECVET TEAM - ECVET Forum 2015 – Evaluation. 
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συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών  
που περιέχονται σε αυτήν. 

1.1.2 Βαθμοί ECVET  

Οι βαθμοί ECVET είναι μια αριθμητική αναπαράσταση του συνολικού αριθμού των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων σε ένα προσόν και του σχετικού όγκου των μονάδων σε σχέση με την πιστοποίηση. 

Μαζί με ενότητες, περιγραφές μαθησιακών αποτελεσμάτων και πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο 

των προσόντων, οι βαθμοί ECVET μπορούν να υποστηρίξουν την ανάλυση και κατανόηση ενός τίτλου. 

Ο αριθμός των βαθμών ECVET που αποδίδονται σε μια πιστοποίηση, μαζί με άλλες προδιαγραφές, 

μπορεί να υποδείξει, για παράδειγμα, ότι το φάσμα των προσόντων είναι στενό ή ευρύ. Ο αριθμός των 

βαθμών ECVET που κατανέμονται σε μια ενότητα παρέχει στον εκπαιδευόμενο πληροφορίες σχετικά 

με το σχετικό βάρος των βαθμών που έχει ήδη συσσωρεύσει. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  

Για να διανεμηθούν βαθμοί ECVET σε ένα προσόν, επιλέγεται μια συγκεκριμένη περίοδος κατάρτισης. 

Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το πιο τυπικό μονοπάτι (όσον αφορά τον αριθμό των 

εκπαιδευόμενων). Χρησιμοποιώντας τη σύμβαση σχετικά με τους βαθμούς ECVET, ορίζεται ο αριθμός 

των βαθμών ECVET για την πιστοποίηση (ένα έτος = 60 πόντοι ECVET). Για παράδειγμα, 180 βαθμοί 

κατανέμονται σε ένα προσόν που έχει μια διαδρομή αναφοράς που διαρκεί δύο χρόνια. Κατά 

συνέπεια, στο προσόν έχουν κατανεμηθεί 180 βαθμοί ECVET, παρόλο που μπορεί να ολοκληρωθεί σε 

μικρότερη ή μεγαλύτερη περίοδο κατάρτισης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η επαγγελματική εκπαίδευση Baccalauréat (Baccalaureate/Απολυτήριο) 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω: 

 Αρχικής μαθητείας σε ΕΕΚ - η κανονική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία χρόνια, 

 Μαθητείας - η κανονική διάρκεια είναι επίσης τρία χρόνια,  

 Συνεχιζόμενης ΕΕΚ - η διάρκεια ποικίλλει ανάλογα με την προηγούμενη εμπειρία του 

εκπαιδευόμενου ή τα προηγούμενα προσόντα του/της,  

 Τα πλήρη προσόντα μπορούν επίσης να επιτευχθούν μέσω επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης ή συνδυασμού συνεχούς εκπαίδευσης και επικύρωσης. 

(Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας - Γαλλία) 
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συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
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Εάν το αρχικό πρόγραμμα ΕΕΚ λαμβάνεται ως διαδρομή αναφοράς (αυτή είναι στην πραγματικότητα 

η συχνότερα ακολουθούμενη διαδρομή), η επαγγελματική πιστοποίηση του Απολυτηρίου θα έχει 180 

βαθμούς ECVET. Αυτός ο αριθμός βαθμών ECVET θα ισχύει ανεξάρτητα από τη διαδρομή που 

ακολουθήθηκε για την απόκτηση του προσόντος. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Οι βαθμοί ECVET δεν πρέπει να συγχέονται με τις πιστωτικές μονάδες. 

Ενώ οι πιστωτικές μονάδες καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει επιτύχει ο 

εκπαιδευόμενος (βλ. Ενότητα «Μεταφορά πίστωσης και συσσώρευση»), οι βαθμοί ECVET παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και τις ενότητες.  

Με άλλα λόγια, ενώ οι πιστωτικές μονάδες σχετίζονται με ένα άτομο και το προσωπικό του επίτευγμα 

(οι πιστωτικές μονάδες δεν μπορούν να υπάρχουν από μόνες τους χωρίς κάποιον να τις έχει επιτύχει), 

οι βαθμοί ECVET συνδέονται με τη δομή και την περιγραφή των προσόντων (ανεξάρτητα από το αν 

κάποιος έχει επιτύχει την πιστοποίηση ή όχι).  

Οι πιστωτικές μονάδες μπορούν να μεταφερθούν και να συσσωρευτούν, εάν το αρμόδιο ίδρυμα 

αναγνωρίσει ότι αυτές οι πιστωτικές μονάδες που έχει αποκτήσει ο μαθητευόμενος είναι σχετικές και 

μπορεί να ληφθούν υπόψη ως μέρος του προσόντος στο οποίο ο ίδιος εκπαιδεύεται(ή ζητά 

αναγνώριση).  

Οι βαθμοί ECVET παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πιστωτικές μονάδες που έχει μεταφέρει και 

συγκεντρώσει ο εκπαιδευόμενος (π.χ. ποιο είναι το σχετικό βάρος των μονάδων που έχει ήδη επιτύχει 

ο εκπαιδευόμενος). 
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1.1.3 Μεταφορά και Συσσώρευση Πιστωτικών Μονάδων 
Οι πιστωτικές μονάδες των μαθησιακών αποτελεσμάτων (δηλ. Πίστωση) προσδιορίζουν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα των ατόμων που έχουν αξιολογηθεί και μπορούν να συσσωρευτούν προς ένα προσόν ή 
να μεταφερθούν σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα ή προσόντα.  

Η πίστωση των μονάδων αναφέρεται στο γεγονός ότι ο εκπαιδευόμενος 
έχει επιτύχει τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία έχουν 
αξιολογηθεί θετικά και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι 
επικυρωμένο σε ένα προσωπικό αντίγραφο. Με βάση αυτήν την 
επικύρωση, άλλα ιδρύματα μπορούν να αναγνωρίσουν την πίστωση των 
μονάδων των εκπαιδευόμενων.  

Οι πιστωτικές μονάδες διαφέρουν από τους βαθμούς ECVET. Για τη διάκριση μεταξύ πιστωτικών 
μονάδων και βαθμών ECVET, δείτε την ενότητα για τους βαθμούς ECVET. 

Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων είναι η διαδικασία μέσω της οποίας τα μαθησιακά αποτελέσματα 
που επιτυγχάνονται σε ένα πλαίσιο μπορούν να ληφθούν υπόψη και σε ένα άλλο πλαίσιο. Η μεταφορά 
πιστωτικών μονάδων βασίζεται στις διαδικασίες αξιολόγησης, επικύρωσης και αναγνώρισης.  

Για να μεταφερθούν, τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν. Το αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης καταγράφεται στο προσωπικό αντίγραφο του εκπαιδευόμενου και αποτελεί πίστωση. 
Με βάση τα αποτελέσματα που αξιολογήθηκαν, η πίστωση μπορεί να επικυρωθεί και να αναγνωριστεί 
από άλλο αρμόδιο ίδρυμα. 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις μεταφοράς πιστωτικών μονάδων:  

 Μεταφορά μονάδων εντός του πλαισίου της σύμπραξης 

 Μεταφορά μονάδων εκτός της σύμπραξης 

Αυτά εξηγούνται πιο αναλυτικά παρακάτω:  

Στην περίπτωση που η μεταφορά πιστωτικών μονάδων πραγματοποιείται στο πλαίσιο οργανωμένης 
κινητικότητας που υποστηρίζεται από συμφωνία μάθησης και η αξιολόγησή της είναι θετική, τότε η 
πίστωση μονάδων πρέπει να επικυρώνεται και να αναγνωρίζεται αυτόματα.  

Η συσσώρευση πιστωτικών μονάδων είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν να αποκτήσουν προσόντα σταδιακά, μέσω διαδοχικών αξιολογήσεων και επικυρώσεων των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Η συσσώρευση μονάδων αποφασίζεται από τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για την απονομή 
του τίτλου. Όταν ο εκπαιδευόμενος έχει συσσωρεύσει την απαιτούμενη πίστωση μονάδων και  
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την απονομή του προσόντος, τότε στον εκπαιδευόμενο 
απονέμεται το προσόν.  

Στο ECVET η συσσώρευση ενεργοποιείται με τη χρήση ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων που 
μπορούν να αξιολογηθούν, να επικυρωθούν και να αναγνωριστούν σταδιακά. Βασίζεται στους κανόνες 
και τις απαιτήσεις των συστημάτων πιστοποίησης σχετικά με τη συσσώρευση. Αυτοί οι κανόνες ορίζουν 
ποια αποτελέσματα μάθησης συσσωρεύονται προς ποια προσόντα και τον τρόπο που αξιολογούνται 
και επικυρώνονται. 

Είναι, επίσης, δυνατόν να συνδυαστεί η αξιολόγηση για κάθε ενότητα και η συνακόλουθη συσσώρευση 
ενοτήτων σε μία τελική αξιολόγηση. Ο ρόλος αυτής της τελικής αξιολόγησης δεν είναι να επαληθεύσει 

ξανά ότι έχει ήδη 
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επιτευχθεί κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα, αλλά στοχεύει να επαληθεύσει ότι οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν να συνδυάσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε διαφορετικές ενότητες 
μέσω της εκτέλεσης σύνθετων εργασιών ή της ανάπτυξης προϊόντων / έργων.  

Στο πλαίσιο των συμπράξεων ECVET, η μεταφορά πιστωτικών μονάδων προβλέπεται στη συμφωνία 
μάθησης. Αυτή η συμφωνία καθορίζει ποια μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να επιτευχθούν κατά τη 
διάρκεια της κινητικότητας και πώς αυτά θα αξιολογηθούν.  

Εάν ο εκπαιδευόμενος έχει αξιολογηθεί θετικά από το ίδρυμα υποδοχής5, αυτό σημαίνει ότι τα 
μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στις εν λόγω μονάδες έχουν επιτευχθεί. Αυτό 
καταγράφεται στο προσωπικό αντίγραφο του εκπαιδευόμενου. Το ίδρυμα της χώρας του 
εκπαιδευόμενου6, επικυρώνει και αναγνωρίζει αυτόματα την πίστωση του εκπαιδευόμενου, όπως 
ορίζεται στη συμφωνία μάθησης.  

Στην περίπτωση μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε άλλες προϋποθέσεις και άλλα 

περιβάλλοντα και που αντιστοιχούν μόνο σε μέρος της μονάδας στο σύστημα της χώρας του 

εκπαιδευόμενου, είναι δυνατό να επικυρωθεί και να αναγνωριστεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ως 

μέρος της συνεχούς αξιολόγησης (εάν υπάρχει).  

Όσον αφορά την επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης μάθησης, εκτός του πλαισίου της 

σύμπραξης, το αρμόδιο ίδρυμα που είναι εξουσιοδοτημένο να απονέμει προσόντα ή μονάδες ή να 

παρέχει πίστωση, επικυρώνει (πιθανώς μετά την οργάνωση μιας αξιολόγησης) τα μαθησιακά 

αποτελέσματα ενός εκπαιδευόμενου. 

Η σύμπραξη θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι που αξιολογούνται σε άλλο πλαίσιο και 

των οποίων η πίστωση μεταφέρεται, δεν μειονεκτούν σε σύγκριση με άλλους εκπαιδευόμενους στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους. Εάν, για παράδειγμα, το σύστημα της χώρας του χρησιμοποιεί 

βαθμούς για την επικύρωση των προσόντων του, η σύμπραξη θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να 

διασφαλίσει ότι ο εκπαιδευόμενος που βρίσκεται σε κινητικότητα, θα λάβει τους βαθμούς που 

αντιστοιχούν στην απόδοσή του. 

Είναι δυνατή η μεταφορά μαθησιακών αποτελεσμάτων που δεν αντιστοιχούν σε μια πλήρη ενότητα, 

αλλά εξαρτάται από τους κανόνες που αφορούν την αξιολόγηση, την επικύρωση ή / και την 

αναγνώριση στο σύστημα προσόντων. 

Ειδικά στην περίπτωση της γεωγραφικής κινητικότητας, μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθούν 

μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε μια πλήρη ενότητα. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

 

 
5 The “hosting” institution is the one that delivers training for the learning outcomes concerned and assesses the achieved 
learning outcomes. In the context of ECVET partnerships it is the hosting institution that receives the mobile learner and 
provides learning activities (modules, courses, placements etc.), as well as assessment. 
 
6 The “home” institution is the institution which will validate and recognise learning outcomes achieved by the learner. In 
the context of ECVET partnerships it is the home institution that sends the learner out and where the learner comes back 
to. 
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Ορισμένα πιλοτικά έργα ECVET έχουν προβλέψει λύσεις για τη μεταφορά μαθησιακών αποτελεσμάτων 

που δεν αντιστοιχούν σε μια πλήρη ενότητα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα τμήματα των 

ενοτήτων μπορούν να επικυρωθούν και να αναγνωριστούν στο σύστημα της χώρας προέλευσης του 

εκπαιδευόμενου, διαφέρει από το ένα σύστημα προσόντων στο άλλο.  

Όσον αφορά τη δυνατότητα οργάνωσης μεταφοράς πιστωτικών μονάδων εκτός του πλαισίου ECVET, 
είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι εκτός του πλαισίου των συμπράξεων ECVET, δεν υπάρχει 
συμφωνία μάθησης. Ως εκ τούτου, η απόφαση για την αναγνώριση των προσόντων ανήκει πλήρως στα 
αρμόδια ιδρύματα σύμφωνα με το σύστημα στο οποίο ο εκπαιδευόμενος θέλει να λάβει την 
αναγνώρισή του. Αυτό το ίδρυμα πρέπει να εξετάσει εάν τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει 
επιτύχει ο εκπαιδευόμενος και τα οποία αξιολογήθηκαν (όπως πιθανώς τεκμηριώνονται στην 
προσωπική μεταγραφή) είναι ικανά να συγκριθούν με τις απαιτήσεις του δικού τους συστήματος (π.χ. 
είναι συγκρίσιμα με τα πρότυπα πιστοποίησης;). Εάν ναι, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να αποφασίσει 
να επικυρώσει και να αναγνωρίσει την πίστωση των εκπαιδευόμενων. 
Σε περιπτώσεις όπου τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν έχουν αξιολογηθεί προηγουμένως, το αρμόδιο 
ίδρυμα μπορεί να ζητήσει από τον εκπαιδευόμενο να υποβληθεί σε διαδικασία επικύρωσης και 
αναγνώρισης της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης.  
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1.1.4 Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων  

Πριν από την περίοδο κινητικότητας, οι εταίροι 

συζητούν και συμφωνούν τον τρόπο με τον οποίο θα 

αξιολογούνται τα μαθησιακά αποτελέσματα κατά την 

περίοδο κινητικότητας. Συμφωνούν επίσης τον 

υπεύθυνο εταίρο και τον τρόπο που θα διασφαλίζεται η 

ποιότητα αυτής της διαδικασίας. Οι απαιτήσεις για την 

αξιολόγηση περιγράφονται στη συμφωνία μάθησης και 

ενδέχεται να επισημοποιηθούν σε μια γραπτή 

συμφωνία. 

Το ίδρυμα προέλευσης επικυρώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα που αξιολογήθηκαν από το ίδρυμα 

υποδοχής. Σε αυτήν τη διαδικασία, το ίδρυμα προέλευσης χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής του 

εκπαιδευόμενου για να επιβεβαιώσει ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα που καθορίστηκαν για την 

περίοδο κινητικότητας, έχουν πράγματι αξιολογηθεί θετικά στο ίδρυμα φιλοξενίας.  

Το ίδρυμα φιλοξενίας οργανώνει την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως ορίζεται στη 

Συμφωνία Μάθησης. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει από καθηγητές, εκπαιδευτικούς, εργοδότες κ.λπ. 

ανάλογα με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες αξιολόγησης που 

χρησιμοποιούνται από το ίδρυμα φιλοξενίας. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Είναι πραγματικά σημαντικό τα ιδρύματα φιλοξενίας και τα ιδρύματα προέλευσης των 

εκπαιδευόμενων να συζητούν, πριν από την κινητικότητα, τις μεθόδους αξιολόγησης που 

χρησιμοποιούνται, καθώς και το προφίλ των αξιολογητών.  Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να 

επιβεβαιωθούν οι παράγοντες διασφάλισης ποιότητας που αναμένονται από το ίδρυμα προέλευσης, 

το οποίο θα επικυρώσει την πίστωση (σημειώστε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι μέθοδοι αξιολόγησης και 

το προφίλ των αξιολογητών πρέπει να είναι τα ίδια μεταξύ του ιδρύματος προέλευσης και φιλοξενίας). 

Όσον αφορά την επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης μάθησης, εκτός 

της σύμπραξης, το αρμόδιο ίδρυμα είναι εξουσιοδοτημένο να απονέμει 

προσόντα ή μονάδες ή να δίνει πίστωση που να επικυρώνει (πιθανώς μετά την 

οργάνωση μιας αξιολόγησης) τα μαθησιακά αποτελέσματα του 

εκπαιδευόμενου. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  

Η σύμπραξη θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι που αξιολογούνται σε άλλο πλαίσιο και 

των οποίων η πίστωση μεταφέρεται, δεν μειονεκτούν σε σύγκριση με άλλους εκπαιδευόμενους στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους. Εάν, για παράδειγμα, το σύστημα της χώρας τους χρησιμοποιεί 

βαθμούς για τη επικύρωση των προσόντων του, η σύμπραξη θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να 

διασφαλίσει ότι ο εκπαιδευόμενος που βρίσκεται σε κινητικότητα, θα λάβει τους βαθμούς που 

αντιστοιχούν στην απόδοσή του.  
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Η χρήση ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων ενισχύει την ποιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης 
καθώς: 

 ο αξιολογητής μπορεί εύκολα να κάνει σαφή τη σύνδεση μεταξύ του περιεχομένου της ενότητας και 

των κριτηρίων αξιολόγησης, 

  οι δείκτες και τα κριτήρια ικανοποιητικής απόδοσης από τον εκπαιδευόμενο μπορούν να 

εκφραστούν με σαφήνεια . 

1.1.5 ECVET και μη-τυπική μάθηση 

Η πρόταση (2009/C 155/02) αναφέρει ότι: 

  Το ECVET διευκολύνει την ανάπτυξη ευέλικτων και εξατομικευμένων 

μεθόδων καθώς και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

που αποκτώνται μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης. 

 Το ECVET εφαρμόζεται σε μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε ένα μη τυπικό και 

ανεπίσημο μαθησιακό πλαίσιο ή εκτός του πλαισίου κάποιας συμφωνίας. Ο αρμόδιος φορέας που 

είναι εξουσιοδοτημένος να απονείμει προσόντα, μονάδες ή να δίνει πίστωση μονάδων θα πρέπει 

να καθιερώσει διαδικασίες και μηχανισμούς για τον προσδιορισμό, την επικύρωση και την 

αναγνώριση αυτών των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της απονομής των αντίστοιχων μονάδων 

και των σχετικών βαθμών ECVET. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Η διαδικασία επικύρωσης για μη τυπική και άτυπη μάθηση με σκοπό την απόκτηση προσόντων 

ακολουθεί συνήθως αυτές τις φάσεις: 

 Προσδιορισμό γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια 

εθελοντικών δραστηριοτήτων, σε οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον ή κατά τη διάρκεια του 

ελεύθερου χρόνου.  

 Τεκμηρίωση αυτών των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της συλλογής στοιχείων, όπως 

περιγραφές προηγούμενων δραστηριοτήτων εργασίας, δημιουργία χαρτοφυλακίου ή αξιολόγηση. 

 Επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με βάση πρότυπα, παραπομπές ή κατάλογο των 

αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 Απονομή πιστοποίησης ή μέρος πιστοποίησης (αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων).  

 

 

Το ECVET διευκολύνει αυτήν τη διαδικασία επειδή:  

  περιγράφει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες που απαιτούνται για ένα προσόν και τις 

σχετικές ενότητες. Αυτό βοηθά τον αρμόδιο φορέα να 

προσδιορίσει τι έχουν ήδη επιτύχει οι 

εκπαιδευόμενοι σε σύγκριση με αυτό που απαιτείται 

για την απονομή ενός τίτλου σπουδών, 
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  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτρέψει στους 

εκπαιδευόμενους να επιτύχουν σε ορισμένες ενότητες μέσω 

επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και σε άλλες 

μέσω της τυπικής μάθησης,  

  διευκολύνει την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

που επιτυγχάνονται με τη χρήση εργαλείων όπως προσωπικά 

αντίγραφα. 

 

Το ECVET επιτρέπει επομένως στους εκπαιδευόμενοι να 

αποκτήσουν εν μέρει προσόντα, έχοντας επικυρώσει και 

αναγνωρίσει τη μη τυπική και άτυπη μάθηση και επιτυγχάνοντας 

τις υπόλοιπες ενότητες μέσω της επίσημης μάθησης.  
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1.2  ECVET —Έγγραφα Essenzial (Mou - LA – Προσωπικό Αντίγραφο) 

Οι επαγγελματίες του ECVET μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση κοινών ευρωπαϊκών εγγράφων 

ή προτύπων, που προωθούν την ποιότητα στη μαθησιακή κινητικότητα, και συγκεκριμένα: Σύμφωνο 

Κατανόησης (MoU), Προσωπικό αντίγραφο της συμφωνίας μάθησης (LA). 

 

 Συμφωνία/Υπόμνημα Κατανόησης(MoU) 

Το Υπόμνημα Κατανόησης (MoU) είναι μια συμφωνία μεταξύ 

αρμόδιων ιδρυμάτων που θέτει το πλαίσιο για τη μεταφορά 

πίστωσης. Επισημοποιεί την σύμπραξη ECVET δηλώνοντας την 

αμοιβαία αποδοχή του καθεστώτος και των διαδικασιών από 

τους αρμόδιους φορείς. 

Απαιτείται συμφωνία κατανόησης επειδή η μεταφορά πίστωσης 

μονάδων βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 

αρμόδιων φορέων. Όπως αναφέρεται στη σύσταση ECVET, η 

εμπιστοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί με τη θέσπιση Συμφωνίας 

Κατανόησης. 

Προκειμένου να αναγνωριστούν οι πιστωτικές μονάδες, ο αρμόδιος φορέας πρέπει να είναι βέβαιος 

ότι τα απαιτούμενα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν αξιολογηθεί με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο. 

Πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι οι πιστωτικές μονάδες των εκπαιδευόμενων αφορούν τα 

αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και ότι αυτά είναι στο κατάλληλο επίπεδο. 

Με τη θέσπιση της Συμφωνίας Κατανόησης, τα αρμόδια ιδρύματα θα πρέπει να γνωρίζουν τις 

προσεγγίσεις των συνεργατών τους για το σχεδιασμό ενοτήτων, την αξιολόγηση, την επικύρωση, 

την αναγνώριση, καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας. Μέσω αυτής της διαδικασίας, 

παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να αναγνωρίσουν τις 

πιστωτικές μονάδες που έχουν επιτευχθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα των εταίρων. 

Τα αρμόδια ιδρύματα, που είναι εξουσιοδοτημένα να απονέμουν προσόντα, ενότητες ή να δίνουν 

πίστωση μονάδων για τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα για μεταφορά και επικύρωση, 
συνάπτουν Συμφωνία Κατανόησης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι ένα ίδρυμα μπορεί να είναι 

ικανό για περισσότερες από μία λειτουργίες στο σύστημα προσόντων καθώς και στο ECVET, 

ανάλογα βέβαια με τη σύνθεση του συγκεκριμένου συστήματος προσόντων. Τέτοια ιδρύματα 

μπορεί να είναι υπουργεία, κέντρα πιστοποίησης, περιφερειακές αρχές, εκπρόσωποι εργοδοτών ή 

επιμελητήρια κ.λπ.  

 

Όσον αφορά τη δυνατότητα χρήσης Συμφώνων Κατανόησης εκτός γεωγραφικής κινητικότητας, 

μπορεί να υπογραμμιστεί ότι μπορούν να δημιουργηθούν εταιρικές σχέσεις για μεταφορά πίστωσης 

μονάδων μέσω ECVET για διακρατική γεωγραφική κινητικότητα αλλά και για άλλους σκοπούς. 

Οι αρχές του ECVET και η χρήση συμφωνιών με την μορφή του Συμφώνου Κατανόησης είναι μία από 

τις μεθόδους που μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία αναγνώρισης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων στη δια βίου μάθηση για σκοπούς όπως: 

- Οριζόντια πρόοδος των εκπαιδευόμενων (στο ίδιο επίπεδο). Η συμφωνία μπορεί να υπάρχει 

μεταξύ αρμόδιων αρχών 
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σε διαφορετικά συστήματα προσόντων για να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους με τίτλους 

προσόντων από ένα σύστημα πιστοποίησης (για παράδειγμα για την εκπαίδευση ενηλίκων) να 

αποκτήσουν αναγνώριση, σε περίπτωση που επιθυμούν να αποκτήσουν παρόμοιο τίτλο από άλλο 

σύστημα πιστοποίησης (για παράδειγμα ένα ευρύτερο προσόν που κανονικά προετοιμάζεται 

μέσω της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης), 

-  Κάθετη εξέλιξη των εκπαιδευόμενων (σε διάφορα επίπεδα). Η συμφωνία μπορεί να υπάρχει μεταξύ 

των αρμόδιων αρχών που παρέχουν προσόντα σε διαφορετικά επίπεδα. Με αυτό τον τρόπο 

μπορεί να καταστεί δυνατή η αναγνώριση της πίστωσης μονάδων για τους εκπαιδευόμενους που 

περνούν από το ένα επίπεδο στο άλλο, σε περιπτώσεις όπου τα προσόντα κατώτερου επιπέδου 

έχουν κάποια κοινά ή συγκρίσιμα μαθησιακά αποτελέσματα με τα προσόντα υψηλότερου 

επιπέδου. Αυτό είναι δυνατό σε συστήματα όπου τα προσόντα έχουν σχεδιαστεί με διάφορες 

μεθόδους και με πολλαπλά σημεία εισόδου και εξόδου. Μπορεί επίσης να γίνει δυνατή η 

μετακίνηση από την τριτοβάθμια ΕΕΚ (σε ορισμένα συστήματα στο επίπεδο EQF5) σε προσόντα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο επίπεδο 6 του EQF. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Μία Συμφωνία Κατανόησης περιέχει δηλώσεις μέσω των οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη:  

- αποδέχονται ο ένας τη θέση του άλλου ως αρμόδιου φορέα,  

- αποδέχονται τα κριτήρια και τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, αξιολόγησης, επικύρωσης και 

αναγνώρισης, που χρησιμοποιεί το άλλο ίδρυμα, ως ικανοποιητικά για τη μεταφορά των πιστωτικών 

μονάδων. Αυτή η συμφωνία βασίζεται στη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τις παραπάνω 

διαδικασίες.  

- συναποφασίζουν τους όρους της λειτουργίας της σύμπραξης, όπως στόχους, διατριβές και ρυθμίσεις 

για την αναθεώρηση της συμφωνίας. Αυτές οι προϋποθέσεις θα εξαρτηθούν από τους σκοπούς και το 

πλαίσιο της σύμπραξης. 

- συμφωνούν για τη δυνατότητα σύγκρισης των σχετικών προσόντων για τους σκοπούς της μεταφοράς 

μονάδων, χρησιμοποιώντας τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται από το EQF. Ανάλογα με τη 

σύμπραξη, το σημείο αυτό θα καθορίζεται αναλόγως ως προς τις λεπτομέρειες που θα περιλαμβάνει.  

- προσδιορίζουν άλλους παράγοντες και αρμόδια ιδρύματα που ενδέχεται να εμπλέκονται στη σχετική 

διαδικασία και τις λειτουργίες τους. Η Συμφωνία Κατανόησης καθορίζει τους ρόλους άλλων αρμόδιων 

ιδρυμάτων σε σχέση με κάποιες λειτουργίες όπως η υπογραφή συμφωνιών μάθησης, η αξιολόγηση, η 

έκδοση προσωπικών αντιγράφων των εκπαιδευόμενων κ.λπ.   

 

 

 

 

 

 

 Συμφωνία Μάθησης (LA) 
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Μια συμφωνία μάθησης είναι ένα 

εξατομικευμένο έγγραφο που καθορίζει τους 

όρους για μια συγκεκριμένη περίοδο 

κινητικότητας. Προσδιορίζει, για έναν 

συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο, ποια μαθησιακά 

αποτελέσματα και ενότητες πρέπει να 

επιτευχθούν μαζί με τους σχετικούς βαθμούς 

ECVET. 

 

Η Συμφωνία Μάθησης ορίζει επίσης ότι, εάν ο εκπαιδευόμενος επιτύχει τα αναμενόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα και αυτά αξιολογηθούν θετικά από το ίδρυμα «φιλοξενίας», τότε το 

ίδρυμα προέλευσης θα τα επικυρώσει και θα τα αναγνωρίσει ως μέρος των προϋποθέσεων για μία 

πιστοποίηση προσόντων. Ως εκ τούτου, η Συμφωνία Μάθησης αποτελεί δέσμευση για τον 

εκπαιδευόμενο ότι το επίτευγμά του, εάν είναι σύμφωνο με τις προσδοκίες, θα αναγνωριστεί. 

 

Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της οργανωμένης 

κινητικότητας διευκολύνεται από τη χρήση Συμφωνιών Μάθησης. Αυτά διασφαλίζουν ότι τα 

ιδρύματα φιλοξενίας και προέλευσης καθώς και ο εκπαιδευόμενος, έχουν ενημερωθεί σχετικά με 

τους στόχους και τις συνθήκες της περιόδου κινητικότητας, καθώς και τους ρόλους τους. 

 

Η τήρηση της Συμφωνία Μάθησης επιτρέπει την αυτόματη 

αναγνώριση της πίστωσης μονάδων κατά την επιστροφή 

του εκπαιδευόμενου. Αυτό γίνεται χωρίς πρόσθετη 

αξιολόγηση ή εξέταση του περιεχομένου της περιόδου 

κινητικότητας. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  

Η Συμφωνία Μάθησης υπογράφεται πάντα από αυτά τα μέρη: 

-το Ίδρυμα προέλευσης(το ίδρυμα που θα επικυρώνει και θα αναγνωρίζει τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που επιτυγχάνει ο εκπαιδευόμενος),  

-το Ίδρυμα Φιλοξενίας (το ίδρυμα που παρέχει εκπαίδευση για τα σχετικά μαθησιακά 

αποτελέσματα και αξιολογεί τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί),  

-τον εκπαιδευόμενο (σε ορισμένες περιπτώσεις, η Συμφωνία Μάθησης μπορεί επίσης να περιέχει 

τις υπογραφές των γονέων του μαθητή, εάν αυτός / αυτή είναι ανήλικος). Αυτό διασφαλίζει ότι η 

οικογένεια του μαθητή γνωρίζει επίσης την αναμενόμενη πορεία μάθησης και τα αποτελέσματα της 

εκπαίδευσης που επιτυγχάνονται. 

 

Όσον αφορά τη διαφορά ανάμεσα σε μια Συμφωνία Μάθησης και Συμφωνία Κατανόησης, 

μπορούμε να υπογραμμίσουμε ότι: 

-Η Συμφωνία Μάθησης περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του εκπαιδευόμενου, τη 

διάρκεια της περιόδου κινητικότητας, τα μαθησιακά αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν από 

τον εκπαιδευόμενο και τους σχετικούς ECVET βαθμούς (ανάλογα με τη σχετική βαρύτητα της 

μονάδας στο σύστημα προέλευσης). 
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-Η Συμφωνία Κατανόησης είναι ένα γραπτό πλαίσιο που καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους 

μπορεί να αναγνωριστεί η πίστωση μονάδων που επιτυγχάνεται σε συστήματα των εταίρων. 
Μπορεί να αφορά μικρό ή ακόμη και μεγάλο αριθμό προσόντων. 

 

Η Συμφωνία Μάθησης είναι ένα πιο συγκεκριμένο έγγραφο. Είναι γραμμένο για μια συγκεκριμένη 

περίπτωση κινητικότητας και περιγράφει τα σχετικά μαθησιακά αποτελέσματα καθώς και τον τρόπο 

αξιολόγησής τους. 

 

 Προσωπικό Αντίγραφο 

Το προσωπικό αντίγραφο είναι μια καταγραφή μαθησιακών 

επιτευγμάτων. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, τις ενότητες και τους βαθμούς ECVET του 

εκπαιδευόμενου. Καθορίζει επίσης την ταυτότητα του 

εκπαιδευόμενου και των αρμόδιων φορέων που αξιολόγησαν, 

επικύρωσαν και αναγνώρισαν τις πιστωτικές μονάδες των 

εκπαιδευόμενων. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  

Ενώ η Συμφωνία Μάθησης περιγράφει τι αναμένεται να πετύχει ο εκπαιδευόμενος, το προσωπικό 

αντίγραφο τεκμηριώνει τι έχει πετύχει. Πράγματι, το προσωπικό αντίγραφο είναι ένα έγγραφο που 

ανήκει στον εκπαιδευόμενο.  
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1.3 Συστάσεις ECVET και EQF   

 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών 

Προσόντων(ΕΠΕΠ), ή EQF, είναι ένα από τα μέσα 

που αναπτύχθηκαν για την υποστήριξη της 

ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης (άλλα μέσα 

περιλαμβάνουν τα EQAVET, ECTS, NARIC και 

Europass). 

Αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε για πολλά χρόνια. Το EQF ξεκίνησε επίσημα το 2008 και τώρα 

καθοδηγείται από μια πιο πρόσφατη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(20187).  

Στη Σύσταση υπογραμμίζεται η ανάγκη αναφοράς και σύγκρισης όλων των τύπων και επιπέδων 

προσόντων, της σημασίας της ανανεωμένης ή αναθεωρημένης αναφοράς των εθνικών πλαισίων και 

της επιθυμίας να συμπεριληφθούν αναφορές ανάλογα με το επίπεδο EQF, σε όλα τα πρόσφατα 

εκδοθέντα έγγραφα προσόντων.  

Το EQF λειτουργεί ως συσκευή αντιστοίχισης των υπαρχόντων εθνικών προσόντων και στοχεύει στην 

προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων και των εκπαιδευομένων, διευκολύνοντας τη δια βίου 

μάθηση και την αναγνώριση προσόντων και αυξάνοντας την κατανόηση και τη σύγκριση των επιπέδων 

προσόντων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω της σύνδεσης των εθνικών συστημάτων 

επαγγελματικών προσόντων. 

Το EQF περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα και όλους τους τύπους μάθησης και επικεντρώνεται σε οκτώ 

επίπεδα αναφοράς, γνωστά ως «επίπεδα EQF», που περιγράφουν τι γνωρίζει, κατανοεί και τι μπορεί 

να κάνει ένας εκπαιδευόμενος (δείκτες μαθησιακών αποτελεσμάτων). Το EQF δεν περιγράφει 

συγκεκριμένα προσόντα, ωστόσο, αντλεί στοιχεία  από το επίπεδο των προσόντων και των βραβείων 

σε σχέση με εκείνα των υπαρχόντων Εθνικών Συστημάτων και Πλαισίων Προσόντων (NQFs). 

Η αναφορά σε διαφορετικά εθνικά συστήματα προσόντων και πλαισίων στο EQF συνεχίζεται, με 

ορισμένες χώρες να έχουν ολοκληρώσει αυτήν τη δραστηριότητα και άλλες χώρες να συνεχίζουν να 

εργάζονται για τις δράσεις ανάπτυξης και αναφοράς. Όπου έχει ολοκληρωθεί η αναφορά, τα 

αποτελέσματα έχουν φορτωθεί στην Πύλη Μαθησιακών Ευκαιριών και Προσόντων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής8 για να επιτρέπεται η σύγκριση των διαφορετικών NQF και EQF, καθώς και η σύγκριση NQF 

και EQF μεταξύ τους. 

 

 
7 https://www.ecvet-secretariat.eu/en 
8 https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5b0%5d=im_field_entity_type%3A97 
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Οι αρχές που αναπτύχθηκαν από την ομάδα εργασίας του ECVET SECRETARIAT9 δεν ορίζονται στη 

σύσταση ECVET και δεν αντικαθιστούν τη σύσταση ECVET, ωστόσο αναπτύχθηκαν έχοντας ως βάση τη 

σύσταση EQF. 

Το EQF μοιράζεται κοινούς στόχους διαφάνειας με το ECVET, με κάθε ένα από αυτά τα μέσα να 

χρησιμοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα. Στο ECVET, τα μαθησιακά αποτελέσματα 

χρησιμοποιούνται ως βάση για τη μεταφορά και τη συσσώρευση πίστωσης μονάδων. Το ECVET, 

ωστόσο, δεν παρέχει πρότυπα ή ταξινόμηση για την ανάπτυξη μαθησιακών αποτελεσμάτων, αλλά  

βασίζεται σε μοντέλα που χρησιμοποιούνται ήδη σε εθνικό, περιφερειακό ή επίπεδο συστήματος (για 

παράδειγμα, ως μέρος των υφιστάμενων NQFs). 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  

Αυτό που είναι απαραίτητο για το ECVET είναι να διασφαλιστεί η σαφήνεια με την οποία τα μαθησιακά 

αποτελέσματα προσδιορίζονται και περιγράφονται, ώστε να επιτρέπεται η αμοιβαία κατανόηση των 

προσόντων και των αποφάσεων σχετικά με το: 

• εάν τα προσόντα που καλύπτονται στο πλαίσιο μιας σύμπραξης για τη γεωγραφική κινητικότητα 

οδηγούν στην ίδια ή παρόμοια εργασία. 

• εάν τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως περιγράφονται σε ένα περιβάλλον ή πλαίσιο, είναι 

συγκρίσιμα με αυτά που μπορούν να επιτευχθούν σε άλλο περιβάλλον ή πλαίσιο. 

 

Προκειμένου να προωθηθεί η συνέργεια μεταξύ αυτών των δύο σημαντικών μέσων, πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες έχουν ορίσει το ίδιο όργανο ή οργανισμό για να ενεργήσει ως εθνικό σημείο επαφής 

για το EQF και το ECVET. 

 

 
9 https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/en.pdf 
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1.4 Χρησιμοποιώντας το ECVET στη Γεωγραφική Κινητικότητα 

Το ECVET υποστηρίζει την αξιοποίηση της μαθησιακής κινητικότητας επειδή:  

 Η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων εξασφαλίζει καλύτερη κατανόηση και δυνατότητα 

σύγκρισης των προσόντων και των μαθησιακών επιτευγμάτων σε όλες τις χώρες. Όταν 

χρησιμοποιείται το ECVET για μαθησιακή κινητικότητα, τα μαθησιακά αποτελέσματα που ο 

εκπαιδευόμενος αναμένεται να πετύχει στο εξωτερικό συμφωνούνται με σαφήνεια από τα 

ιδρύματα των εταίρων και αναφέρονται σε μια Σύμβαση Μάθησης. Κατά συνέπεια, όλοι, 

συμπεριλαμβανομένου του ιδρύματος καταγωγής, του ιδρύματος υποδοχής και του 

εκπαιδευόμενου, έχουν επίγνωση των στόχων της κινητικότητας. Μετά τη συμμετοχή σε κατάλληλες 

μαθησιακές δραστηριότητες, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τις αναμενόμενες γνώσεις, δεξιότητες 

και ικανότητες και αξιολογούνται για το τι έχουν επιτύχει. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν 

επιτύχει στο εξωτερικό τεκμηριώνονται στο προσωπικό αντίγραφο  και έτσι είναι εμφανή. 

 

 Η επικύρωση και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται με δεδομένη 

την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Οι περίοδοι κινητικότητας των 

ατόμων καθορίζονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συμφωνιών. Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα θέτουν 

τις προϋποθέσεις για ομαλότερες ανταλλαγές εκπαιδευόμενων και αναπτύσσουν αμοιβαία 

εμπιστοσύνη. Συμφωνούν επίσης με τους όρους υπό τους οποίους η πίστωση μονάδων των 

εκπαιδευομένων (δηλαδή αξιολογημένα μαθησιακά αποτελέσματα) που επιτυγχάνονται στο 

εξωτερικό θα επικυρώνονται και θα αναγνωρίζονται. Αυτές οι συμφωνίες επισημοποιούνται στις 

Συμφωνίες Κατανόησης:  

• Πίστωση μονάδων για την ενότητα/ τις ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

• Εξαίρεση από τη διαδικασία αξιολόγησης ή ένα μέρος της.  

•Μεταγραφή των καταγεγραμμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στο 

εξωτερικό από τους εκπαιδευόμενους.  

•Απονομή πρόσθετης πίστωσης σε αυτό που θα είχε κανονικά επιτύχει. 

 

 Η ενσωμάτωση της κινητικότητας στις μαθησιακές οδούς. Όταν χρησιμοποιείται το ECVET όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (εκπαιδευόμενοι, εργοδότες, πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης) θα έχουν 

κατανοήσει πλήρως και θα διαθέτουν στοιχεία σχετικά με την προστιθέμενη αξία της μάθησης σε 

ένα συνεργαζόμενο ίδρυμα. Το ECVET μπορεί να βελτιώσει την επικύρωση και την αναγνώριση τόσο 

των βασικών (όπως δεξιότητες ξένων γλωσσών), όσο και των τεχνικών ικανοτήτων. Οι 

εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή τους πορεία αποκτώντας 

στο εξωτερικό τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που δεν θα είχαν τη δυνατότητα να 

επιτύχουν στο ίδρυμα της χώρας τους (για παράδειγμα, λόγω των διαφορών στις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται ή λόγω της ποικιλίας των προϊόντων). Το ECVET μπορεί επίσης να βοηθήσει τους 

παρόχους ΕΕΚ να ανταποκριθούν σε ορισμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας στέλνοντας 

εκπαιδευόμενους στο εξωτερικό για ενότητες που δεν μπορούν να παράσχουν οι ίδιοι (για 

παράδειγμα, λόγω της απαραίτητης επένδυσης για την αγορά τεχνολογικού υλικού). Για τους ίδιους 

λόγους, οι πάροχοι ΕΕΚ ενδέχεται να μπορούν να προσελκύσουν νέους εκπαιδευόμενους από το 

εξωτερικό. 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Εν ολίγοις, η χρήση του ECVET για διακρατική κινητικότητα συνεπάγεται ότι: 
 •Σε μια χώρα, το αρμόδιο ίδρυμα (το ίδρυμα υποδοχής) αξιολογεί την επίτευξη των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων του εκπαιδευόμενου (όπως ορίζεται σε ενότητες) και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία 
για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (γραπτή δήλωση για τα μαθησιακά αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν ή για παράδειγμα ένα πλέγμα αξιολόγησης).  
•Σε άλλη χώρα, το αρμόδιο ίδρυμα (το ίδρυμα προέλευσης) επικυρώνει και αναγνωρίζει την πίστωση 
για τις ενότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι πιστωτικές μονάδες ECVET κατανέμονται στα 
μαθησιακά αποτελέσματα, επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να προσθέσει αυτές τις πιστωτικές 
μονάδες σε εκείνα τα μαθησιακά αποτελέσματα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη ενός 
συγκεκριμένου τίτλου. Οι μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στο εξωτερικό 
καταγράφονται στο προσωπικό αντίγραφο του εκπαιδευόμενου.  
 

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που 

υποστηρίζουν τη χρήση του ECVET για τη 

γεωγραφική κινητικότητα βασίζονται στον κύκλο 

ποιότητας EQAVET: σχεδιασμός - εφαρμογή - 

αξιολόγηση - αναθεώρηση. Από τη μία πλευρά, 

αυτός ο κύκλος ισχύει για τη διαδικασία 

κατάταξης κάθε συγκεκριμένης εμπειρίας 

κινητικότητας: από το σχεδιασμό της εμπειρίας 

κινητικότητας έως την αναγνώριση της πίστωσης 

μονάδων και τη συνέχιση της πορείας του 

εκπαιδευόμενου. Από την άλλη πλευρά, ο κύκλος 

ποιότητας ισχύει επίσης για τη διαχείριση 

ποιότητας κάθε κινητικότητα που αφορά τη 

σύμπραξη. Στην ιδανική περίπτωση, το ECVET 

εφαρμόζεται σε συμπράξεις. Έχουν 

δημιουργηθεί για να υποστηρίζουν τακτικές 

ανταλλαγές κινητικότητας (μεγαλύτερος αριθμός 

εκπαιδευόμενων) και αναμένεται να διαρκέσουν 

περισσότερο από ότι μια συγκεκριμένη ανταλλαγή κινητικότητας. Επομένως, δύο κύκλοι ποιότητας 

(ένας για την ατομική κινητικότητα των εκπαιδευόμενων και ένας άλλος για τις κοινοπραξίες), οι οποίοι 

χρησιμοποιούν την ίδια προσέγγιση, μπορούν να διακριθούν και συνοψίζονται παρακάτω. 

 Κύκλος ποιότητας για την κινητικότητα του ECVET ενός μεμονωμένου εκπαιδευόμενου 

• Σχεδιασμός 

Η φάση σχεδιασμού περιλαμβάνει όλα τα μέτρα διασφάλισης ποιότητας που σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες «ECVET πριν από την κινητικότητα». Ένα κρίσιμο σημείο είναι ο καθορισμός 

ξεκάθαρων στόχων για την περίοδο κινητικότητας. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη κινητικότητα 

οργανωθεί στο πλαίσιο μιας ήδη υπάρχουσας σύμπραξης(που έχει επισημοποιηθεί με μία 

Συμφωνία Κατανόησης), οι ήδη συμφωνημένες προτάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά δεν 

χρειάζεται να καθοριστούν ή να τροποποιηθούν για κάθε μεμονωμένη κινητικότητα. 

• Εκτέλεση 
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Η φάση της εκτέλεσης αναφέρεται στην περίοδο μάθησης στο εξωτερικό («ECVET κατά τη διάρκεια 

της κινητικότητας»). Αφορά μέτρα διασφάλισης ποιότητας για την απόκτηση συμφωνημένων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, την αξιολόγηση των επιτευχθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων και 

την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου.  

• Αξιολόγηση (της εμπειρίας κινητικότητας) 

Μετά την επιστροφή του εκπαιδευόμενου στο ίδρυμα προέλευσης («ECVET μετά την 

κινητικότητα»), ο υπεύθυνος ελέγχει εάν τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν είναι 

σύμφωνα με τη Συμφωνία Μάθησης. Εάν συμβαίνει αυτό, οι πιστωτικές μονάδες που πέτυχε ο 

εκπαιδευόμενος στο εξωτερικό επικυρώνονται και αναγνωρίζονται. Αφού ολοκληρωθούν και οι 

τρεις φάσεις (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά) της διαδικασίας κινητικότητας, η όλη διαδικασία 

πρέπει να αξιολογηθεί. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν ο κύριος στόχος της χρήσης του ECVET για τη 

γεωγραφική κινητικότητα έχει επιτευχθεί για τον συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο που μετακινήθηκε, 

με άλλα λόγια αν ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που 

έχει αποκτήσει στο εξωτερικό. Εάν η πίστωση που πέτυχε στο εξωτερικό δεν μπορεί (πλήρως) να 

επικυρωθεί και να αναγνωριστεί όπως έχει προγραμματιστεί, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα πρέπει να αξιολογηθούν και να επανεξεταστούν 

για να διασφαλιστεί ότι στις μελλοντικές ανταλλαγές κινητικότητας θα μπορεί να αναγνωριστεί η 

πίστωση. Ανεξάρτητα από το αν η αναγνώριση έχει επιτευχθεί ή όχι, συνιστάται αξιολόγηση και 

συλλογή σχολίων. Αυτό θα βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών τομέων βελτίωσης (για παράδειγμα, 

σχετικά με το χρόνο που αφιερώνεται σε συγκεκριμένα ζητήματα, τα μέσα που χρησιμοποιούνται ή 

τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζονται). Όλοι οι παράγοντες που εμπλέκονται 

στην περίοδο κινητικότητας (ειδικότερα, το ίδρυμα υποδοχής, το ίδρυμα προέλευσης και ο 

εκπαιδευόμενος που μετακινήθηκε) πρέπει επίσης να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης για 

να διασφαλιστεί ότι όλες οι οπτικές έχουν ληφθεί υπόψη κατά την αναθεώρηση της διαδικασίας 

κινητικότητας του ECVET.  

• Ανασκόπηση 

Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης, μπορεί να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης 

για τη βελτίωση των μελλοντικών ανταλλαγών κινητικότητας. 
 

 Κύκλος ποιότητας για συμπράξεις ECVET που αφορούν διακρατική κινητικότητα 

Αυτός ο κύκλος ποιότητας και οι σχετικές διαδικασίες δεν επικεντρώνονται μόνο σε μεμονωμένους 

εκπαιδευόμενους, αλλά σε ολόκληρη τη συμμετοχή του ECVET: 

• Σχεδιασμός: Η Συμφωνία Κατανόησης καθορίζει με σαφήνεια τους στόχους της εταιρικής σχέσης 

και περιέχει σαφείς δηλώσεις σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης της σύμπραξης.  

• Υλοποίηση: Η συνεργασία υλοποιείται με τη διεξαγωγή αρκετών ανταλλαγών κινητικότητας 

μεμονωμένων εκπαιδευόμενων και την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης ποιότητας κατά τη διάρκεια 

αυτής της διαδικασίας. 

• Αξιολόγηση: Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα μετά από αρκετές 

ανταλλαγές κινητικότητας από τους εταίρους, αξιολογείται η λειτουργία της σύμπραξης. Για 

παράδειγμα, τα δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τα δεδομένα σχετικά με 

την επιτυχία των εκπαιδευόμενων που μετακινούνται μετά τη φάση της κινητικότητας, τον 

αντίκτυπο της εμπειρίας κινητικότητας στην περαιτέρω πορεία τους ή την ανατροφοδότηση από 

όλους τους παράγοντες 
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που εμπλέκονται στα έργα κινητικότητας μπορούν να αναλυθούν ώστε να παρουσιάσουν μία 

συνολική εικόνα για τη λειτουργία της σύμπραξης. Αυτό θα οδηγήσει στον εντοπισμό πιθανών 

τομέων που χρειάζονται βελτίωση. 

• Επανεξέταση: Η σύμπραξη αναθεωρείται με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.  

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  

Μπορεί αρχικά να φαίνεται ότι το ECVET είναι ένα πολύπλοκο εργαλείο επειδή απαιτείται πολύ 

δουλειά στην προπαρασκευαστική φάση (δηλαδή πριν από την κινητικότητα). Για να εξισορροπήσετε 

αυτήν την αντίληψη περί πολυπλοκότητας, αξίζει να θυμάστε ότι: 

• η φάση προετοιμασίας απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι όταν ο εκπαιδευόμενος επιστρέψει, οι 

γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που έχει επιτύχει μπορούν να επικυρωθούν και να 

αναγνωριστούν και κατά συνέπεια να συσσωρευτούν. Μπορεί να θεωρηθεί μέρος μιας διαδικασίας 

διασφάλισης ποιότητας. 

• Από τη στιγμή που μια σύμπραξη λειτουργεί και μία Συμφωνία Κατανόησης έχει οριστεί, η 

προπαρασκευαστική φάση γίνεται πολύ πιο απλή. 

• Καθώς η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων αναπτύσσεται σταδιακά, οι συνεργάτες 

εξοικειώνονται με τα άλλα συστήματα προσόντων και τους περιορισμούς τους, οι ευκαιρίες 

συνεργασίας αποσαφηνίζονται και τα τρία στάδια γίνονται πολύ πιο ομαλά.  

Η χρήση του ECVET για κινητικότητα είναι δομημένη σύμφωνα με τις τρεις κύριες φάσεις: πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα. 
 
 ECVET πριν την κινητικότητα 

Οι δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν πριν από την κινητικότητα είναι: 

•Η δημιουργία μιας σύμπραξης 

• Η υπογραφή Συμφωνίας Κατανόησης 

•Ο προσδιορισμός των ενοτήτων των μαθησιακών αποτελεσμάτων για την κινητικότητα 

• Η συζήτηση για την αξιολόγηση της LO 

• Η αποσαφήνιση του τρόπου επικύρωσης και αναγνώρισης του LO  

• Η υπογραφή μιας Συμφωνίας Μάθησης 

 

 ECVET κατά τη διάρκεια της κινητικότητας 

Οι δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας είναι: 

• H παροχή μαθησιακών δραστηριοτήτων που προετοιμάζουν για το LO και προσδιορίζονται στη 

συμφωνία μάθησης 

• Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που πέτυχε ο εκπαιδευόμενος  

•Η παροχή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του 

εκπαιδευόμενου (συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αντιγράφου)  

 

 ECVET μετά την κινητικότητα 
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Οι δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας είναι, 

σύμφωνα με τη Συμφωνία Κατανόησης και την Συμφωνία Μάθησης: 

• Η επικύρωση της πίστωσης των μονάδων που πέτυχε ο εκπαιδευόμενος στο εξωτερικό  

• Η αναγνώριση της πίστωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που πέτυχε ο εκπαιδευόμενος στο 

εξωτερικό 

Η εφαρμογή του ECVET για την γεωγραφική κινητικότητα, με προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν 

σωστά οι δραστηριότητες που περιγράφονται παραπάνω, δίνει την ευκαιρία βελτίωσης της 

αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και έτσι, επιτρέπει στους ανθρώπους να αξιοποιήσουν 

αυτά που έχουν μάθει στο εξωτερικό, σε διαφορετικό ίδρυμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή σε 

διαφορετικές καταστάσεις.  

Με άλλα λόγια, χάρη στο ECVET, μπορεί να είναι ευκολότερο να ενσωματωθεί πλήρως η κινητικότητα 

στις μαθησιακές διαδικασίες των εκπαιδευόμενων και να γίνει ορατό και αναγνωρισμένο τι έχουν 

μάθει στο εξωτερικό. Η επιτυχία του ECVET, εν πάση περιπτώσει, εξαρτάται από την ανάπτυξη 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των αρμόδιων φορέων. 
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1.5 Χρησιμοποιώντας το ECVET σε Πολιτικές Δια Βίου Μάθησης 

Το ECVET είναι ένα εργαλείο που μπορεί να 

βοηθήσει τη δια βίου μάθηση βελτιώνοντας 

τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη 

συσσώρευση όλων των στοιχείων που έχει 

μάθει ένα άτομο στο παρελθόν. Μπορεί να 

διευκολύνει την ανάπτυξη εξατομικευμένων 

διαδρομών δια βίου μάθησης που επιτρέπουν 

στους ανθρώπους να αποκτήσουν γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες και τελικά ένα 

επιπλέον προσόν και να εξελίσσουν όλες τις 

προηγούμενες γνώσεις τους. 

Όπως παρουσιάζεται στη Σύσταση ECVET, το ECVET συνδυάζει διάφορα τεχνικά στοιχεία και 

διαδικασίες σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων μεθόδων που διαμορφώνει τις τεχνικές προδιαγραφές του 

ECVET.  

Το βασικό στοιχείο των τεχνικών προδιαγραφών ECVET είναι η χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα 

μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφουν τι γνωρίζει και μπορεί να κάνει ένα άτομο και ως εκ τούτου, 

είναι ουδέτερο ως προς το πώς, σε ποιο πλαίσιο και σε ποια διάρκεια έχουν αναπτύξει τα άτομα τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Καθιστούν δυνατή την αναγνώριση της μάθησης 

λαμβάνοντας υπόψη μόνο την απόκτηση των προσόντων ανεξάρτητα από το πού έγινε η μάθηση και 

πόσο αυτή διήρκησε. 

Μια άλλη βασική πτυχή των τεχνικών προδιαγραφών ECVET είναι η χρήση ενοτήτων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων (units). Η χρήση των ενοτήτων δημιουργεί τη δυνατότητα αναγνώρισης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν σε ένα μέρος ενός προσόντος και την επίτευξη των 

υπόλοιπων μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω περαιτέρω μάθησης. 

Η αξιολόγηση, επικύρωση και αναγνώριση μονάδων επιτρέπει τη μεταφορά και τη συσσώρευση 

πίστωσης. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα αρμόδια ιδρύματα να αναπτύξουν προσεγγίσεις σύμφωνα με 

τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες 

που έχουν αποκτήσει στο παρελθόν, είτε τις απέκτησαν μέσω τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μη 

τυπικής μάθησης, εργασίας, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μάθησης,  

Οι διαδικασίες μεταφοράς πίστωσης και συσσώρευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια 

προσδιορισμένη εκ των προτέρων πορεία εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν τις μεταβάσεις, ως μέρος των μαθησιακών διαδρομών των 

ατόμων. Το γλωσσάριο Cedefop10 κάνει την ακόλουθη διάκριση μεταξύ διαδρομής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και διαδρομής εκπαίδευσης: 

 

 
10 Cedefop 2008. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx) 
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• Η διαδρομή εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι το άθροισμα των μαθησιακών ακολουθιών που 

ακολουθείται από ένα άτομο για να αποκτήσει γνώση, δεξιότητες και ικανότητες. 

• Το μονοπάτι είναι ένα σύνολο σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται 

από σχολεία, κέντρα κατάρτισης, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή παρόχους ΕΕΚ που 

διευκολύνουν την εξέλιξη των ατόμων εντός ή μεταξύ τομέων. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  

Οι διαδρομές και τα μονοπάτια είναι διαφορετικές έννοιες: το πρώτο είναι αποτέλεσμα της επιλογής 

ενός ατόμου και το δεύτερο αφορά τη θεσμική οργάνωση και τους προκαθορισμένους θεσμούς. Αυτή 

η σημείωση αφορά πιο συγκεκριμένα τη χρήση του ECVET για μαθησιακές διαδρομές ατόμων, παρόλο 

που ορισμένα παραδείγματα αναφέρονται επίσης σε προκαθορισμένες διαδρομές. 

Η χρήση του ECVET αναμένεται να διευκολυνθεί με την ανάπτυξη κοινοπραξιών. Οι κοινοπραξίες 

μπορούν να έχουν διαφορετικούς στόχους. Κάποιοι μπορεί να στοχεύουν στη βελτίωση της 

γεωγραφικής κινητικότητας των εκπαιδευομένων (για παράδειγμα, συνεργασίες μεταξύ κέντρων 

κατάρτισης σε διαφορετικές χώρες, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα), άλλοι στην 

ενίσχυση των δυνατοτήτων για τη διά βίου μάθηση (για παράδειγμα, συνεργασίες μεταξύ παρόχων 

ΕΕΚ και παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων ή συνεργασίες μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ίδια γεωγραφική περιοχή). 

Οι εταιρικές σχέσεις μπορούν να επισημοποιηθούν μέσω Συμφωνίας Κατανόησης (MoU), αν και σε 

περιπτώσεις όπου υπάρχει και άλλη μορφή συμφωνίας (ρητές ή σιωπηρές), η εν λόγω επισημοποίηση 

ενδέχεται να μην είναι απαραίτητη. Ο καθορισμός των επίσημων Συμφώνων για τη διά βίου μάθηση 

μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος σε καταστάσεις όπου αναμένεται ότι η πορεία που δημιουργείται 

από τη μεταφορά πίστωσης και τη συσσώρευση θα χρησιμοποιηθεί από μεγαλύτερο αριθμό 

εκπαιδευομένων, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περίπτωση που πρέπει να εξεταστεί σε ατομική 

βάση. 

Η τεκμηρίωση των προσόντων και της πίστωσης (θετικά αξιολογημένα μαθησιακά αποτελέσματα) που 

έχει αποκτήσει ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του, με τη μορφή προσωπικού αντιγράφου του 
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εκπαιδευόμενου, χρησιμεύει ως απόδειξη που επιτρέπει την επικύρωση και την αναγνώριση σε άλλο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, υποσύστημα ή τομέα. 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά διευκολύνουν ένα άτομο να αποκτήσει σταδιακά αναγνώριση για τη 

μάθησή του και μάλιστα ανεξάρτητη από τον τόπο που έχει αποκτήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τις ικανότητές του.  

Η πορεία της ζωής αλλάζει και έτσι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά τη μάθηση, 

την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των προσόντων, ανάλογα με τις καταστάσεις και 

τις επιλογές τους.  

Η ιδέα πίσω από τα συστήματα πίστωσης είναι ότι όταν οι άνθρωποι έχουν επιτύχει συγκεκριμένα 

μαθησιακά αποτελέσματα, αυτά παραμένουν κεκτημένα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το να 

ζητάμε από τους ανθρώπους να λάβουν εκπαίδευση που θα οδηγεί στα ίδια αποτελέσματα, θα ήταν 

σπατάλη του χρόνου και των πόρων τους με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο κίνητρό τους. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο η πίστωση μπορεί να μεταφερθεί και να συσσωρευτεί για να αποκτηθεί μία 

πιστοποίηση. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
Οι καταστάσεις όπου η μεταφορά πίστωσης και 

συσσώρευσης μπορεί να είναι χρήσιμες 

ποικίλλουν. Μερικά παραδείγματα παρατίθενται 

παρακάτω. 

•Οι ενήλικες μπορεί να θέλουν να αναβαθμίσουν 

τα προσόντα τους ή να αποκτήσουν πρόσθετα 



  

 

      33 

 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών  
που περιέχονται σε αυτήν. 

προσόντα χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης πλήρους 

απασχόλησης λόγω της εργασίας τους ή άλλων δεσμεύσεων. Μπορεί να επιθυμούν να αποκτήσουν τα 

προσόντα αποκτώντας αρχικά τη μία ενότητα μετά την άλλη, έπειτα συγκεντρώνοντας τις ενότητες και 

τέλος,  χρησιμοποιώντας το ECVET ώστε να αποκτήσουν τον πλήρη τίτλο. 

•Άτομα που έχουν ήδη προσόντα μπορεί να επιθυμούν ή πρέπει να αποκτήσουν ένα άλλο προσόν που 

μοιράζεται κάποια μαθησιακά αποτελέσματα με τα προσόντα που κατέχουν ήδη. Η πίστωση από τα 

προσόντα που κατέχουν ήδη θα μπορούσε να μεταφερθεί χρησιμοποιώντας το ECVET και το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης που πρέπει να υποβληθούν, θα μπορούσε να μειωθεί. 

•Οι νέοι που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση και την κατάρτιση και που επιθυμούν να 

επιστρέψουν μετά από ένα ή δύο χρόνια, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το ECVET για να μπορούν 

να αξιοποιήσουν τις μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν αποκτήσει στο παρελθόν χωρίς 

να χρειάζεται να παρακολουθήσουν ξανά ολόκληρο το πρόγραμμα. 

•Άτομα που ασκούν ένα επάγγελμα χωρίς να έχουν τα σχετικά προσόντα μπορεί να θέλουν να 

αποκτήσουν ένα τέτοιο προσόν για να προχωρήσουν στην καριέρα τους ή για άλλους λόγους. Μπορεί 

να έχουν επιτύχει έναν αριθμό σχετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της άτυπης μάθησης που 

θα μπορούσε να επικυρωθεί και να αναγνωριστεί και με αυτό τον τρόπο, το άτομο θα μπορούσε να 

αποκτήσει ορισμένες από τις ενότητες του προσόντος. Το άτομο θα μπορούσε να ολοκληρώσει τις 

υπόλοιπες ενότητες του τίτλου μέσω της τυπικής μάθησης και να συγκεντρώσει πίστωση, 

χρησιμοποιώντας το ECVET, για να πάρει τον πλήρη τίτλο.  

Συνολικά, μπορούν να διακριθούν πέντε καταστάσεις ως προς τον τρόπο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το ECVET σε μια προοπτική διά βίου μάθησης.  

1. Συσσωρεύοντας σταδιακά μάθηση  

Συγκέντρωση πίστωσης σταδιακά με την πάροδο του χρόνου με πιθανές ενδιάμεσες διακοπές στην 

πορεία της μάθησης και προετοιμασία για ένα μόνο προσόν (χωρίς αλλαγή πορείας). 

 

2. Αλλαγή της πορείας και των προσόντων στο ίδιο σύστημα προσόντων 

Μεταφορά και συσσώρευση πίστωσης στο ίδιο σύστημα προσόντων και στο ίδιο επίπεδο, από το ένα 

προσόν και τη μία πορεία μάθησης σε άλλα (για παράδειγμα, από προσόντα σε έναν οικονομικό 

τομέα σε προσόντα σε σχετικό οικονομικό τομέα). 

 

3. Αλλαγή της πορείας και των προσόντων από το ένα σύστημα στο άλλο 

Μεταφορά και συσσώρευση πίστωσης στο ίδιο επίπεδο από έναν τομέα εκπαίδευσης ή προσόντων 

σε έναν άλλο (για παράδειγμα, από μια πιο στενή συνεχή κατάρτιση ΕΕΚ που επιτυγχάνεται μέσω 

ενός δημόσιου προγράμματος κατάρτισης για την απασχόληση προς ένα ευρύτερο αρχικό προσόν 

ΕΕΚ που δίνει στο άτομο περισσότερες ευκαιρίες). 
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4. Μορφοποίηση των επιτευχθέντων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Επικύρωση και αναγνώριση μαθησιακών 

αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε μη 

τυπική ή άτυπη μάθηση για την απόκτηση 

προσόντων σε ένα επίσημο σύστημα 

προσόντων. 

 

5. Πρόοδος ή αναβάθμιση προσόντων 

Μεταφορά και συσσώρευση πίστωσης από ένα τίτλο ενός επιπέδου σε τίτλο άλλου επιπέδου (για 

παράδειγμα, από ένα μεταπτυχιακό τίτλο ΕΕΚ προς ένα πτυχίο στον ίδιο τομέα στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ECVET 2009-2019     

2.1.  ECVET Ιστορία και Χρονολόγιο 

Η "Διακήρυξη της Κοπεγχάγης11" (2002) 

περιέχει τις πρώτες αναφορές για την 

δημιουργία ενός συστήματος αναγνώρισης 

δεξιοτήτων και προσόντων, προκειμένου να 

προωθηθεί η καινοτομία και η βελτίωση του 

τομέα της ΕΕΚ. 

Οι προτεραιότητες που καθορίζονται στη δήλωση της Κοπεγχάγης παρέχουν τη βάση για εθελοντική 

συνεργασία στον τομέα της ΕΕΚ. Με το στόχο του 2010, σκοπεύουν να: 

• ενισχύσουν την ευρωπαϊκή διάσταση της ΕΕΚ,  

• αυξήσουν τις πληροφορίες, την καθοδήγηση, τις συμβουλές και τη διαφάνεια στον τομέα της ΕΕΚ,  

• αναπτύξουν εργαλεία για αμοιβαία αναγνώριση και επικύρωση δεξιοτήτων και προσόντων, 

• βελτιώσουν τη διασφάλιση της ποιότητας της ΕΕΚ. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι επόμενες ανακοινώσεις (Μάαστριχτ 2004, Ελσίνκι 2006, Μπορντό 

2008) επιβεβαίωσαν τη συνεχιζόμενη δέσμευσή τους για ένα σύστημα μεταφοράς πιστώσεων για την 

ΕΕΚ. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε μια σειρά από δραστηριότητες δοκιμών και διαβουλεύσεων σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συμμετοχή ορισμένων τομέων και ιδρυμάτων, με σκοπό τη δημιουργία μιας 

πειστικής πρότασης ECVET που θα μπορούσε να υποβληθεί προς έγκριση από τις κυβερνητικές αρχές. 

Η κεντρική χρηματοδότηση έργων διατέθηκε επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2008, για να 

υποστηρίξει την ανάπτυξη συμπράξεων ECVET και να ενθαρρύνει τη δοκιμή και τον πειραματισμό του 

ECVET, με ιδιαίτερη έμφαση στην κινητικότητα στην ΕΕΚ. 

Στις 18 Ιουνίου 2009, μια σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 

θέσπιση ευρωπαϊκών πιστωτικών συστημάτων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

(ECVET) 12 επιβεβαίωσε τις κοινές αρχές του ECVET, παρείχε λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές για το 

ECVET και συνέστησε την ευρύτερη προώθηση και εφαρμογή του ECVET από όλα τα κράτη μέλη.  

Έκτοτε, βαρύτητα δόθηκε στην προοδευτική εφαρμογή του, με τα κράτη μέλη να ενθαρρύνονται να 

δημιουργήσουν συνθήκες που θα επιτρέψουν στο ECVET να χρησιμοποιηθεί για όλους τους 

εκπαιδευόμενους στην ΕΕΚ. Το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε έναν δεύτερο γύρο 

δραστηριότητας δοκιμών και πειραματισμού ECVET, με αποτέλεσμα τη χρηματοδότηση περαιτέρω 8 

πιλοτικών σχεδίων, αυτή τη φορά δίνοντας έμφαση στην εθνική εφαρμογή του. Επιπλέον, το ECVET 

επιβεβαιώθηκε ως προτεραιότητα στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης (2007-2013) και, πιο πρόσφατα, 

στο πρόγραμμα Erasmus + (2014-2020). 

 

 

 
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0018&from=IT 
12 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF 
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Το 2011, μια ομάδα 14 εθνικών φορέων που ήταν υπεύθυνες για την εποπτεία της εφαρμογής του 

Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (τώρα Erasmus+) συγκεντρώθηκαν, υπό την ηγεσία της γερμανικής 

εθνικής υπηρεσίας (NA beim BIBB), για να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες γεωγραφικής 

κινητικότητας που εργάζονται με το ECVET: αυτό το δίκτυο εθνικών οργανισμών, γνωστών ως 

NetECVET, είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του τρέχοντος ECVET Mobility Toolkit. 

  

Το 2014, η έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής του ECVET13 επιβεβαίωσε τα πλεονεκτήματα και 

τις επιτυχίες - όπως η ενσωμάτωση της προσέγγισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων - ενώ παρείχε 

και συστάσεις για μελλοντική ανάπτυξη - όπως η ανάγκη υπογράμμισης των πλεονεκτημάτων του 

ECVET για όλα τα μέλη και η ανάγκη να συντονιστεί καλύτερα το ECVET με άλλα εργαλεία αναγνώρισης 

και διαφάνειας. 

  

Αυτές οι συστάσεις έγιναν συγκεκριμένες στα Συμπεράσματα της Ρίγας (2015) με άμεση αναφορά στην 

στήριξη σε επίπεδο ΕΕ της συνεχούς ανάπτυξης του ECVET και με ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη 

μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ του ECVET και άλλων εργαλείων αναγνώρισης και διαφάνειας. Λίγους 

μήνες αργότερα, το σχέδιο κοινής έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του 

ΕΤ2020 (2015) υπογράμμισε την ανάγκη απλούστευσης και βελτιστοποίησης και επιβεβαίωσε τη 

διαφάνεια και την αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων για να διευκολύνει την μάθηση και την 

κινητικότητα των εργαζομένων ως έναν εκ των έξι νέων τομέων προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

  

Το 2016, η Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη14, επιβεβαίωσε δέκα 

δράσεις για να βοηθήσει τον εξοπλισμό των ανθρώπων στην Ευρώπη με καλύτερες δεξιότητες, μεταξύ 

των οποίων οι φιλοδοξίες για την «Κατασκευή της ΕΕΚ ως πρώτης επιλογής»  και για πιθανή μελλοντική 

αναθεώρηση του ECVET. 

Στην πραγματικότητα, το έγγραφο αναφέρει ότι η ΕΕ στοχεύει: 

- να προσφέρει, στους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ, ευκαιρίες να συνδυάσουν μαθησιακές εμπειρίες που 

αποκτήθηκαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με βάση τα υπάρχοντα εργαλεία ΕΕΚ για τη διασφάλιση 

ποιότητας και τις πιστώσεις, και σύμφωνα με τις νέες συστάσεις του EQF, 

- να αυξήσει την ελκυστικότητα της ΕΕΚ με την ποιοτική προσφορά και την ευέλικτη οργάνωση, 

επιτρέποντας την εξέλιξη προς την ανώτερη επαγγελματική ή ακαδημαϊκή μάθηση και εξασφαλίζοντας 

στενότερους δεσμούς με τον κόσμο της εργασίας, 

- να βελτιώσει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων στη παροχή 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, όπως καταδεικνύεται στο σύστημα 

διπλής μαθητείας. Η ΕΕΚ θα πρέπει να αποκτήσει μια ισχυρή διάσταση που βασίζεται στην εργασία και  

όπου είναι δυνατόν σε συνδυασμό με τη διεθνή εμπειρία. 

  
 

 

 

 
13 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ae216efd-c653-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/language-en 
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0381 
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Πιο πρόσφατα15, η σύσταση του Συμβουλίου 2018 / 

C 444/01 επιβεβαίωσε τη σημασία της αναγνώρισης 

της μάθησης εκτός συνόρων και ανέφερε 

συγκεκριμένα την αξία και τη σημασία των 

εργαλείων διαφάνειας, όπως αυτά που 

αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

του ECVET (Συμφωνία Κατανόησης, Συμφωνία 

Μάθησης). 

  

 

 
15 COUNCIL RECOMMENDATION of 26 November 2018 on promoting automatic mutual recognition of higher education 

and upper secondary education and training qualifications and the outcomes of learning periods abroad (2018/C 444/01) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018H1210%2801%29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018H1210%2801%29
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2.2. Ενημερώσεις πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ που σχετίζονται με το ECVET   

Δέκα χρόνια μετά την εισαγωγή του ECVET, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε "Μελέτη για τα όργανα 

ΕΕΚ της ΕΕ (EQAVET και ECVET)"16. Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση 

που είχε το EQAVET και το ECVET στις εξελίξεις πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και 

τη σχέση τους με άλλα όργανα της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), το EUROPASS και 

η Σύσταση Επικύρωσης. Τέλος, η Μελέτη εξετάζει εάν και πως τα όργανα μπορούν να βασιστούν σε 

όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής και να μεγιστοποιήσουν τον μελλοντικό τους αντίκτυπο. 

Το έγγραφο αναφέρει ότι το Νοέμβριο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της για 

έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έως το 2025, στον οποίο η μάθηση, η μελέτη και η έρευνα δεν θα 

περιορίζονται πλέον από κανένα περιορισμό λόγω συνόρων. 

Στην «Επικοινωνία για την δόμηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης: ο ρόλος των πολιτικών για τη νεολαία, 

την εκπαίδευση και τον πολιτισμό» 17  (δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2018), η Επιτροπή καθόρισε την 

προώθηση της διασυνοριακής κινητικότητας και της συνεργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

ως έναν από τους τρεις βασικούς στόχους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτής της 

πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Μάιο του 2018, υπέβαλε πρόταση Σύστασης του 

Συμβουλίου για την προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα αποτελέσματα των περιόδων 

μάθησης στο εξωτερικό. Αυτό το έγγραφο (αναφέρθηκε προηγουμένως στην ενότητα ECVET Ιστορία 

και Χρονολόγιο) εγκρίθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2018.  

Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε εκπαιδευόμενοςή σπουδαστής που ολοκληρώνει μια 

μαθησιακή εμπειρία στο εξωτερικό, είτε πρόκειται για απόκτηση κάποιου τίτλου είτε για μαθησιακή 

κινητικότητα, μπορεί να έχει αυτήν την εμπειρία αυτόματα αναγνωρισμένη για να συνεχίσει την 

εκπαίδευσή του περαιτέρω. Η πρόταση προτείνει ότι τα κράτη μέλη θα κληθούν να εφαρμόσουν τα 

απαραίτητα μέτρα για να επιτύχουν, έως το 2025, την αυτόματη αναγνώριση των τίτλων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την αναγνώριση των 

αποτελεσμάτων των περιόδων μάθησης, χωρίς να κάνουν τους εκπαιδευόμενους να περάσουν 

ξεχωριστά διαδικασία αναγνώρισης. Από την άποψη αυτή, η πρόταση αναφέρεται ρητά στη χρήση μιας 

Συμφωνίας Μάθησης και Προσωπικών Αντιγράφων. 

Η πρόταση προτείνει επιπλέον την διερεύνηση των συμπράξεων μεταξύ των εργαλείων διαφάνειας της 

ΕΕ και, όπου ενδείκνυται, την περαιτέρω ανάπτυξή τους, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας και 

της κινητικότητας μεταξύ των τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ως εκ τούτου, αναφέρεται στο 

συμπλήρωμα διπλώματος, στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πίστωσης και συσσώρευσης 

μονάδων(ECTS), στο ECVET, στο EQF και στο Europass. Το έγγραφο ζητά επίσης την ενίσχυση της 

διαφάνειας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στα συστήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

 

 
16 https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/205aa0ac-460d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1  
17 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3704 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/205aa0ac-460d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3704
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κατάρτισης, αναπτύσσοντας περαιτέρω μέσα διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση σύμφωνα με το EQAVET.  

Με το τρέχον πλαίσιο πολιτικής το οποίο ολοκληρώνεται το 2020, υπάρχει μια συνεχής συζήτηση για 

την κατεύθυνση των προτεραιοτήτων πολιτικής μετά το 2020. Αναμένεται ότι θα εγκριθεί μια νέα 

ατζέντα ΕΕΚ για την ΕΕ το 2020. Για τη στήριξη της διαμόρφωσης της πολιτικής ΕΕΚ μετά το 2020, η 

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση (ACVT13) εξέδωσε απόφαση για το μέλλον 

της ΕΕΚ μετά το 2020 Δεκέμβριος 2018) .14 

Κατά συνέπεια, για το ECVET, οι πρόσφατες πολιτικές 

φιλοδοξίες τόνισαν την προώθηση ευέλικτων 

διαδρομών και ξεκίνησαν συζητήσεις για πιθανή 

αναθεώρηση της Σύστασης ECVET. Τρεις πολύ 

πρόσφατες προτάσεις πολιτικής (EFQEA, η πρόταση 

σύστασης του Συμβουλίου για την προώθηση της 

αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης και την έναρξη της 

κινητικότητας μεγάλης διάρκειας του ErasmusPRO) θα 

μπορούσαν ενδεχομένως να προσφέρουν νέες 

εφαρμογές πολιτικής για το ECVET. 

Εξ ορισμού, το ECVET δεν αποτελεί αυτόνομο στοιχείο στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Προορίζεται να συνδεθεί άμεσα με τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και με τα 

ευρωπαϊκά εργαλεία κινητικότητας και διαφάνειας, όπως το EQF, το EQAVET, το Europass και η 

σύσταση για την επικύρωση του NFIL.  

Το ECVET μοιράζεται κοινούς εννοιολογικούς δεσμούς με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. 
Μοιράζονται κοινές αρχές και έννοιες, τόσο με το ECVET όσο και με το EQF:(α) επικεντρώνονται στα 
μαθησιακά αποτελέσματα που εκφράζονται μέσω γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (β) βασίζονται 
στην έννοια ενός τίτλου σπουδών (ως διαφορετικό από αυτό ενός προγράμματος εκπαίδευσης και 
κατάρτισης) (γ) καλύπτουν όλα τα μαθησιακά πλαίσια και τη διά βίου μάθηση (δ) προσανατολίζονται 
προς την κινητικότητα των ανθρώπων. Οι τεχνικές προδιαγραφές ECVET αναφέρονται επίσης 
συγκεκριμένα στη χρήση των επιπέδων EQF ως αναφορά για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη 
δυνατότητα σύγκρισης των προσόντων και μεταφοράς πίστωσης. Ωστόσο, η μετάβαση από την ύπαρξη 
πλαισίου προσόντων και ρυθμίσεων για τη μεταφορά πίστωσης προς ένα ανοιχτό σύστημα που 
επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να ακολουθούν ευέλικτες πορείες μάθησης απαιτεί περισσότερα, 
από την εφαρμογή του πλαισίου και των μηχανισμών μεταφοράς πιστώσεων. 
 
Τον Μάιο του 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και τα 
σχετικά παραρτήματα29. Το παράρτημα V της αναθεωρημένης σύστασης αναφέρεται σε πιστωτικά 
συστήματα σε σχέση με το EQF. Περιγράφει επτά αρχές για τα πιστωτικά συστήματα που σχετίζονται 
με συστήματα NQF, τα οποία αναφέρονται στο EQF. Αυτές οι αρχές τονίζουν ότι τα πιστωτικά 
συστήματα πρέπει να υποστηρίζουν ευέλικτες μαθησιακές οδούς και να διευκολύνουν τη μεταφορά 
μαθησιακών αποτελεσμάτων και την πρόοδο των εκπαιδευομένων πέρα από τα θεσμικά και εθνικά 
σύνορα. Οι αρχές αναφέρονται επίσης στην αναζήτηση συμπράξεων με ρυθμίσεις για την επικύρωση 
της ήδη αποκτηθείσας μάθησης. Το παράρτημα δεν αναφέρεται στην έννοια των ενοτήτων του 
μαθησιακού αποτελέσματος, αλλά χρησιμοποιεί τον όρο συστατικά ενός προσόντος. 
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Τα υπάρχοντα πιστωτικά συστήματα σε πολλές χώρες λειτουργούν σε υπο-τομείς της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητές τους να υποστηρίξουν τη μεταφορά 
μαθησιακών αποτελεσμάτων και την πρόοδο σε διάφορους τομείς. Το ECVET και το ECTS έχουν 
αναπτυχθεί ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, και καθώς το ECVET δεν χρησιμοποιείται ως σύστημα 
πιστωτικών μονάδων, δεν εφαρμόζονται με συντονισμένο τρόπο. Η χρήση του περιεκτικού και γενικού 
χαρακτήρα του EQF ως φορέα αυτών των αρχών για τα πιστωτικά συστήματα (που συνδέονται με τα 
NQF) θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της διαφάνειας των συστημάτων και στη μείωση των 
εμποδίων στην εξέλιξη και την κινητικότητα. Οι διασυνδέσεις μεταξύ πιστωτικών συστημάτων και 
ρυθμίσεων επικύρωσης είναι απαραίτητες για αυτό. Ωστόσο, οι δυνατότητες αυτού του 
προστιθέμενου παραρτήματος V θα φανούν στο μέλλον, καθώς υπάρχουν αρκετά πιστωτικά 
συστήματα. 
 
"Οι ενημερώσεις πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ που σχετίζονται με το ECVET", ήταν επίσης το πρώτο θέμα 

στην ημερήσια διάταξη "Θεματικό σεμινάριο για τα εργαλεία της κινητικότητα των εκπαιδευόμενων 

ΕΕΚ, Βρυξέλλες (Βέλγιο) - 3-4 Οκτωβρίου 2019. 

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, ο Jan Varchola (επικεφαλής της ομάδας στη DG EMPL, Unit E3) 

δήλωσε ότι στην πρόσφατη ακρόαση του Κοινοβουλίου, ο υποψήφιος Επίτροπος Nicolas Schmit 

(Λουξεμβούργο), τόνισε τη σημασία της ΕΕΚ για την κινητικότητα μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας 

των νέων, υπογράμμισε το διπλό ρόλο της ΕΕΚ και την εκμάθηση με βάση την εργασία, και τη συνάφεια 

της ΕΕΚ με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Υπενθύμισε επίσης ότι, όπου τα συστήματα ΕΕΚ είναι 

ισχυρά, η ανεργία των νέων είναι χαμηλή. Η νέα περίοδος χρηματοδότησης θα εστιάσει σε υψηλής 

ποιότητας ΕΕΚ, ευέλικτες επιλογές μάθησης (πιθανώς υποστηριζόμενες μέσω ατομικών λογαριασμών 

μάθησης) και την αναβάθμιση και τον επαναπροσδιορισμό των δεξιοτήτων των ενηλίκων. Όσον αφορά 

το ECVET, όλα τα θέματα που απευθύνονται από το ECVET εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο. 

Στην επιστολή της προς τον ορισθέντα Επίτροπο Schmit, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula Von Der 

Leyen αναφέρθηκε ρητά στην εφαρμογή και την ενημέρωση της Ατζέντας Δεξιοτήτων. Συζητείται επί 

του παρόντος ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής για τον τομέα της ΕΕΚ και της διά βίου μάθησης, παράλληλα 

με μια κοινή δομή διακυβέρνησης και ένα πλαίσιο παρακολούθησης. Αυτό θα ήταν σύμφωνο με τις 

απόψεις των ενδιαφερομένων για την περίοδο μετά το 2020: τα κράτη μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι και 

άλλοι ζήτησαν απλοποίηση και βελτιστοποίηση των εργαλείων που είχαν ήδη σε προηγούμενες 

περιπτώσεις. Με τα φιλόξενα λόγια του, ο Koen Bois d'Enghien (DG EMPL, Unit E3) συνοψίζει την 

πρόοδο με την εφαρμογή του ECVET σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη2.  

   

Παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες τάσεις:  

•Αύξηση από 15 σε 21 χώρες που χρησιμοποιούν συστήματα ΕΕΚ με βάση μονάδες ή ενότητες,   

•Αύξηση από 8 σε 17 χώρες με πιστωτικά συστήματα, 

•Πρόοδος στη χρήση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων.  

Ωστόσο, το ECVET δεν οδήγησε στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πιστωτικού συστήματος για την ΕΕΚ 

(όπως και το ECTS για ΑΕΙ). Αυτό είναι ένα μάθημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη για περαιτέρω 

ανάπτυξη. Σύμφωνα με την έρευνα, ο κύριος αντίκτυπος του ECVET σχετίζεται με τη βελτίωση του 

εκπαιδευόμενου στην ΕΕΚ. 
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2.3.  ECVET  Τι ακολουθεί; 

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2019 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υπογραμμίζει τι λειτούργησε καλά και τι λιγότερο καλά από το 2009, όσον 

αφορά την εφαρμογή του ECVET. Από τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

αναδύονται τα σενάρια για μελλοντικές αλλαγές του ECVET. 

 Τι λειτουργεί καλά 

- Διαδικασίες παράδοσης/ Υλοποίηση  

Ένα σημείο κλειδί της διαδικασίας παράδοσης ήταν η χρήση PLA και άλλων εκδηλώσεων (Ετήσια 

Φόρουμ, Ομάδα χρηστών και συναντήσεις δικτύου) που χρησιμεύουν ως φόρουμ για αμοιβαία 

μάθηση και ανταλλαγή εμπειριών. Αυτό φάνηκε ότι παρείχε σημαντικά οφέλη στην μετάδοση 

γνώσεων σχετικά με διαφορετικούς τρόπους μάθησης, όπως την μάθηση μεταξύ ατόμων με ίδιο 

γνωστικό επίπεδο, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων μιας χώρας μέσω νέων ιδεών, διάδοσης 

ορθών πρακτικών και της ενίσχυσης των ατόμων, ώστε να προωθούν τις εξελίξεις στη χώρα τους. 

Ορισμένοι ερωτηθέντες υποστήριξαν ακόμη ότι αυτό ήταν κρίσιμο για τη φάση της υλοποίησης, 

καθώς βοηθά στην κατανόηση της Σύστασης μέσα από  πρακτικές δράσεις. Η χρήση των PLA 

επιτρέπει επίσης στην Επιτροπή να καθοδηγεί τις εξελίξεις ανά χώρα και να ανταλλάσσει 

πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες προσεγγίσεις, ώστε να ευθυγραμμίζεται το ECVET με τις 

νέες εξελίξεις πολιτικής. 

Τα θέματα που καλύπτονται από αυτές τις εκδηλώσεις θεωρήθηκαν κατάλληλα, κατά γενική 

ομολογία, και αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της χώρας. Υπήρχε επίσης γενικά θετική 

ανατροφοδότηση σχετικά με το υλικό που παρέχεται πριν και μετά τις PLA των χωρών. Αυτό 

δείχνει ότι η προσέγγιση που χρησιμοποιεί η Επιτροπή και η Γραμματεία για τον προσδιορισμό 

των αναγκών και την ανταλλαγή πληροφοριών είναι σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματική. 

Η Ομάδα Χρηστών θεωρήθηκε επίσης πολύτιμη για τον προσδιορισμό των επικεφαλής χωρών 

για το ECVET. Θεωρήθηκε αναγκαίο να τεθεί ένα υπεύθυνο άτομο για να ελέγχει την πρόοδο, ενώ 

παράλληλα δημιουργήθηκε ένας «συνήγορος» του ECVET για να προωθεί τη Σύσταση στις 

εθνικές αρχές. 

- Επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων 

Η έρευνα δείχνει ότι το ECVET έχει συμβάλει σημαντικά στην εισαγωγή και την ενίσχυση της 

προσπάθειας χρήσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των συστημάτων που βασίζονται σε 

ενότητες. Μια ιδιαίτερα ισχυρή επιρροή του ECVET στις εθνικές στρατηγικές και τα σχέδια για 

τα προσόντα ΕΕΚ θα μπορούσε να προσδιοριστεί στην Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη 

Μάλτα και τη Ρουμανία. 

Το ECVET συνέβαλε επίσης στην ανάπτυξη μιας κινητικότητας καλύτερης ποιότητας, με πιο 

αποτελεσματικά έγγραφα που αφορούν την μάθηση κατά την κινητικότητα, μέσω χρήσης 

κοινής γλώσσας για τα μαθησιακά αποτελέσματα (KSC: γνώση, δεξιότητες και ικανότητες) και 

κοινής διαδικασίας μεταφοράς πίστωσης. Αυτό αύξησε την αναγνώριση των ικανοτήτων που 

αποκτώνται στο εξωτερικό σε ορισμένες χώρες (π.χ. HR), ενώ προηγουμένως αναγνωριζόταν 

μόνο ο χρόνος. 
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Σε μερικές χώρες συνέβαλε επίσης στην υποστήριξη περισσότερο ευέλικτων επαγγελματικών 

οδών. Χώρες όπως η Μάλτα, η Εσθονία και η Λετονία ανέφεραν ότι αυτό ενίσχυσε τη διαφάνεια, 

ενώ χώρες όπως η Φινλανδία, η οποία διαθέτει ήδη ένα ευέλικτο σύστημα ΕΕΚ, ανέφεραν ότι 

συνέβαλε στη βελτίωση της αναγνώρισης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που 

πραγματοποιείται εκτός του επίσημου συστήματος. Άλλες χώρες (IE, HU, PT) αναφέρουν επίσης 

ότι έχει βοηθήσει εκπαιδευόμενους που προέρχονται από μειονεκτούσες κοινότητες ή 

αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση, να συσσωρεύσουν μαθησιακά αποτελέσματα που 

επιτυγχάνονται στην τυπική ή μη τυπική ή άτυπη (NFIL) μάθηση.  

 

Η ευρεία αποδοχή του ECVET ως σημαντικού εργαλείου στήριξης της διεθνούς κινητικότητας έχει 

διασφαλίσει ότι συνήθως χρησιμοποιείται από μια σειρά παρόχων. Αυτό έχει παρακινήσει ένα 

ευρύ φάσμα παρόχων να εφαρμόσουν τις αρχές του ECVET στα προγράμματα κινητικότητας. Με 

την αύξηση της χρηματοδότησης Erasmus + μετά το 2020, είναι πιθανό ότι αυτό θα συνεχιστεί σε 

επόμενο χρονικό πλαίσιο ανάπτυξης πολιτικής ΕΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

- Ευθυγράμμιση με άλλα εργαλεία και μέσα που σχετίζονται με την ΕΕΚ 

Υπάρχει ρητή αναφορά του ECVET σε άλλες σχετικές Συστάσεις για όργανα ΕΕΚ, όπως το EQF. 

Αυτό δείχνει ότι αναγνωρίζεται η σημασία του στην υποστήριξη άλλων μέσων και πολιτικών όπως 

το VNIL, το EQF και το Europass. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια 

σαφής λογική ακολουθία που αποδεικνύει τη σύνδεσή του με άλλα μέσα - υποστηρίζει την 

ευελιξία της ΕΕΚ που με τη σειρά της υποστηρίζει την αφοσίωση και την επιτυχία, και ένα 

σύστημα ΕΕΚ που ανταποκρίνεται καλύτερα. 

Σε πρακτικό επίπεδο, το ECVET υποστήριξε επίσης τη χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων μεταξύ 

των κρατών μελών, κάτι που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση του EQF. Υπάρχουν 

επίσης παραδείγματα του VNIL που ορίζονται με έννοιες ενοτήτων, τα οποία στη συνέχεια 

χρησιμοποιούνται για την παροχή πρόσβασης σε κάποια προγράμματα ΕΕΚ και / ή εξαίρεσης από 

άλλα. Υπάρχει επίσης συνεργασία μεταξύ του δικτύου EQAVET NRP και της ομάδας χρηστών 

ECVET για κοινή χρήση πληροφοριών. Αυτό βοηθά στην ενίσχυση της κατανόησης των δύο 

οργάνων. 

 

 

 Τι λειτουργεί λιγότερο καλά 

- Διαδικασίες παράδοσης/ Υλοποίηση  

Η ομάδα χρηστών αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από τεχνικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι 

παρουσιάζουν τον τρόπο εφαρμογής του ECVET σε εθνικό επίπεδο (στις περισσότερες 

περιπτώσεις διευθύνεται από ειδικές ομάδες που ειδικεύονται στην κινητικότητα (π.χ. κέντρα 

NARIC) ή στην υλοποίηση έργων της ΕΕ). Αυτό φαίνεται να έχει ως αποτέλεσμα η γνώση του 

ECVET να διαιρείται σε μεγάλο βαθμό στα κράτη μέλη και να μην αποτελεί μέρος του γενικού 

σχηματισμού πολιτικής ΕΕΚ. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στα KIIs, πολλά από τα άτομα 

που ήρθαν σε επικοινωνία με τους κυβερνητικούς τομείς πολιτικής ΕΕΚ παρέπεμψαν τον 

ερευνητή σε έναν 
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επικεφαλής του ECVET, καθώς θεώρησαν ότι δεν είχαν επαρκείς γνώσεις για τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης. 

Ένας περιορισμός αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν προκαλεί απαραίτητα ευρύτερη εθνική 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Σε χώρες όπου η εφαρμογή του ECVET είναι πιο προχωρημένη, 

είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια ευρύτερη κοινότητα πρακτικών που προωθεί την εφαρμογή, με 

στοιχεία της Σύστασης να ενσωματώνονται στις πολιτικές των χωρών και την ευρύτερη 

προσέγγισή τους στον σχεδιασμό του συστήματος.  

 

Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι ανέφεραν επίσης μειωμένη συμμετοχή και 

μεγάλη εναλλαγή και αντικατάσταση προσωπικού στον κύκλο των 

εμπειρογνωμόνων της Ομάδα Χρηστών. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην 

αντίληψη ότι η δύναμη του ομίλου έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, 

αλλά μπορεί να υποδηλώνει και μικρότερη συμμετοχή χωρών στο 

ECVET. 

Επιπλέον, οι δραστηριότητες εκμάθησης από άτομα με ίδιο γνωστικό επίπεδο θεωρούνται γενικά 

αποτελεσματικές για τη συμμετοχή του προσωπικού των εθνικών αρχών, αλλά υπάρχει μικρή 

συμμετοχή παρόχων. Ενώ η συμμετοχή ποικίλλων παρόχων στην ευρωπαϊκή δραστηριότητα PLA 

θα ήταν ανέφικτη δεδομένης της διαφορετικότητας και του μεγέθους της βάσης παρόχων ΕΕΚ, η 

ανταλλαγή πληροφοριών σε ένα βαθμό θα συνέβαλε στη βελτίωση της εφαρμογής των αρχών 

του ECVET και στην αύξηση του αντίκτυπου. 

- Επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων   

Ορισμένες χώρες είναι διστακτικές με την εισαγωγή πιστωτικών συστημάτων, καθώς υπάρχει η 

αντίληψη ότι οι ενότητες πρέπει να αξιολογούνται και να πιστοποιούνται ξεχωριστά για να γίνει 

η  συσσώρευση, μια αντίληψη που ορισμένες χώρες θεωρούν ότι δεν μπορεί να συμβαδίσει με 

τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος τους. Ορισμένες χώρες παραδοσιακά δίνουν μεγάλη 

έμφαση στην απόκτηση πλήρων προσόντων, καθώς πιστεύουν ότι η ποιότητα στην ΕΕΚ 

επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω ολοκληρωμένων («πλήρων») προσόντων που διασφαλίζουν την 

πλήρη επαγγελματική επάρκεια στον κάτοχο. Επιπλέον, αυξάνει το μέγεθος των αξιολογήσεων 

των εκπαιδευόμενων. Ορισμένοι υποστηρίζουν επίσης ότι μια ενότητα έχει μικρή αξία, εκτός εάν 

ο εκπαιδευόμενος την αποκτήσει στο πλαίσιο ενός ολόκληρου τίτλου. Ενώ το ECVET δεν 

τοποθετείται επί του παρόντος ως πιστωτικό σύστημα, αλλά ως ένα σύνολο αρχών, ορισμένες 

χώρες εξακολουθούν να υποστηρίζουν αυτήν την αντίληψη και ως εκ τούτου δεν επιθυμούν να 

το χρησιμοποιήσουν εκτός του πεδίου της διεθνούς κινητικότητας. 

Σε άλλες χώρες, φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης για την προώθηση των 

εξελίξεων σύμφωνα με τις αρχές του ECVET, πέρα από τη χρήση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό αντικατοπτρίζει την έλλειψη ενημέρωσης του 

εκπαιδευόμενου και του παρόχου για το ECVET, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μικρή ζήτηση 

για τα οφέλη του. Ωστόσο, ορισμένοι ενδιαφερόμενοι από κάποιες χώρες ανέφεραν επίσης ότι 

οι διαδικασίες ECVET για τα συστήματα πίστωσης μονάδων και ενοτήτων θεωρούνται 

υπερβολικά δύσκολες, ιδιαίτερα όταν οι χώρες έχουν καθιερωμένα πρότυπα για προγράμματα 

ΕΕΚ και χρησιμοποιούν άλλα πιστωτικά συστήματα (εθνικά συστήματα ή ECTS). 
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- Ευθυγράμμιση με άλλα εργαλεία και μέσα που σχετίζονται με την ΕΕΚ 

Η εφαρμογή του ECVET σε εθνικό επίπεδο δεν εξετάζεται πάντα σφαιρικά με τα άλλα όργανα της 

Ευρωπαϊκής ΕΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες χώρες η σύνδεση μεταξύ των οργάνων χάνεται. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες ασυνέπειες / σύγχυση σχετικά με τα έγγραφα για την 

κινητικότητα, για παράδειγμα (η αντίληψη ότι συμπίπτει με το Europass). 

Η αντίληψη του ECVET ως αυτόνομου εργαλείου και όχι ως πυλώνα για την δημιουργία μιας 

ισχυρότερης και πιο ευέλικτης ΕΕΚ, μπορεί επίσης να μειώσει την προθυμία των χωρών να 

εφαρμόσουν το μέσο. Το ECVET δεν έχει το ίδιο αντίκρισμα με όργανα όπως το EQF και το 

Europass, και αυτό γίνεται φανερό όταν θεωρείται γενικά ως εργαλείο για την κινητικότητα, παρά 

για την ευέλικτη μάθηση και την εξέλιξη της ΕΕΚ. 

 Μελλοντικά σενάρια που προσδιορίστηκαν  

Με βάση την εξέταση των σχολίων που έκανε η Επιτροπή, η ομάδα ενδιαφερομένων και η έρευνα 

Delphi, τα οκτώ σενάρια για το μέλλον του ECVET, τα οποία αρχικά εμφανίστηκαν στη μελέτη της 

ΕΚ, βελτιώθηκαν σε πέντε πιο λεπτομερείς επιλογές. Αυτές οι επιλογές συνδυάζουν στοιχεία 

διαφορετικών σεναρίων λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις σχετικά με τα οφέλη / κόστος και την 

πρακτικότητά τους.  

 

ECVET Επιλογή 1: Ενίσχυση του status quo, της τωρινής κατάστασης 

Σε αυτήν την επιλογή, η Σύσταση θα αναθεωρηθεί για να ενσωματώσει αλλαγές στα τεχνικά 

στοιχεία και σημαντικές αλλαγές στην διάρθρωσή του. Η στρατηγική εστίαση και η διαχείριση του 

εργαλείου δεν θα αλλάξει και δεν θα γίνουν αλλαγές σε άλλα μέσα ή πολιτικές ΕΕΚ. 

 

Επιλογή ECVET 2: Ενσωμάτωση των λειτουργιών του ECVET σε άλλα υπάρχοντα μέσα και 

προγράμματα της ΕΕ 

Προτείνει να προωθηθεί περαιτέρω η χρήση πιστώσεων στο πλαίσιο του παραρτήματος V του 

EQF, ενώ εργαλεία ECVET όπως το MoU και το LA θα μπορούσαν να ενσωματωθούν και να 

αναπτυχθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της δράσης 1 του Erasmus Key σχετικά με την κινητικότητα 

ή / και να ενσωματωθούν στο Europass. Επιπλέον, η δημιουργία ευέλικτων μαθησιακών 

διαδρομών ειδικά σε προγράμματα ΕΕΚ και προσόντα θα μπορούσε να προστεθεί ως ειδική 

περιγραφή για την ποιότητα ενός αναθεωρημένου Πλαισίου EQAVET, προκειμένου να 
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συμπεριληφθούν περισσότερα μέτρα από εκείνα που περιορίζονται στη χρήση πιστώσεων και την 

προσέγγιση LO στα προσόντα. 

 

Επιλογή ECVET 3: Τα μέσα γίνονται μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής για την 

ΕΕΚ 

Περιγράφει μια επιλογή για την ενσωμάτωση του ECVET σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ευρωπαϊκής 

πολιτικής για την ΕΕΚ και την ΕΕΔ - υπάρχουν περιθώρια για τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής 

και του σχετικού τρόπου διαχείρισης, η οποία θα οργανωθεί γύρω από μια ενιαία ομάδα 

πολιτικής (είτε το ACVT είτε ένα νέο όργανο). Οι υπο-ομάδες θα χρησιμοποιούνται για την 

προώθηση δράσεων προτεραιότητας για συγκεκριμένα μέσα και τομείς πολιτικής. Θα υπάρχει 

ένα πρόγραμμα PLA, το οποίο θα δημιουργηθεί από  την ομάδα πολιτικής και θα υποστηρίζεται 

από μια γραμματεία. 

 

Επιλογή ECVET 4: Τα όργανα VET και ΑΕ είναι πιο ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους, με φιλοδοξία 

μεγαλύτερης σύγκλισης μεταξύ ΑΕ και ΕΕΚ 

Παρουσιάζει την περιγραφή μιας επιλογής για την ευθυγράμμιση του ECVET με το ECTS, με τη 

φιλοδοξία να δημιουργηθεί μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ ΑΕ και ΕΕΚ. Σε αυτήν την επιλογή, η 

Σύσταση ECVET θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από μια νέα δράση. Η νέα δράση θα 

περιλαμβάνει απαραίτητα στοιχεία για τα ECTS, αλλά και ορισμένα στοιχεία του ECVET, όπως τα 

μαθησιακά αποτελέσματα, το MoU και το LA. Κατά συνέπεια, θα διαφέρει από τη δράση της ΑΕ.  
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Επιλογή ECVET 5: Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μεταφορά μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη 

δημιουργία ευέλικτων διαδρομών προόδου 

Θα αναπτυχθεί και θα εγκριθεί μια νέα σύσταση σχετικά με ένα «ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη 

μεταφορά μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη δημιουργία ευέλικτων διαδρομών προόδου». Ο 

βασικός σκοπός του θα είναι: να διευκολύνει τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση 

αξιολογημένων ή επικυρωμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων(LO) μεταξύ διαφόρων πλαισίων. 

Παράλληλα, θα υποστηρίζει ευέλικτες ατομικές μαθησιακές διαδρομές, με κεντρικό άξονα τις 

εκπαιδευτικές ενότητες, αλλά και την εξέλιξη που στηρίζει την δια βίου μάθηση και την 

κινητικότητα. 

Η επιλογή θα βασίζεται στη Σύσταση Επικύρωσης αλλά θα επικεντρώνεται στη μάθηση σε όλα τα 

πλαίσια και όχι μόνο στο NFIL (μάθηση που λαμβάνει χώρα στο σύστημα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ή σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο εργασίας ή εθελοντικές δραστηριότητες). Θα 

διασφαλίσει επίσης τις αρχές της Σύστασης του Συμβουλίου του 2018 σχετικά με την «Προώθηση 

της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων ανώτερης και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και τα αποτελέσματα των περιόδων μάθησης στο εξωτερικό», οι οποίες θα 

μπορούσαν να επεκταθούν σε επίσημη παροχή ΕΕΚ, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν την 

αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ΕΕΚ και αντίστροφα. 

 

 

Οι μελλοντικές εξελίξεις του ECVET συζητήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια του "Θεματικού Σεμιναρίου 

ECVET: Εργαλεία για την κινητικότητα των εκπαιδευομένων ΕΕΚ" (3 και 4 Οκτωβρίου 2019, Βρυξέλλες). 
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Ο Koen Bois d'Enghien αναφέρθηκε στο έργο που ανέλαβε μια ομάδα εργασίας του ACVT18, για να 

συζητήσει τις επιλογές για το μέλλον του ECVET. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, η ομάδα εργασίας 

ανέπτυξε τις ακόλουθες δύο επιλογές (οι οποίες δεν αποκλείουν η μία την άλλη): 

  

 

•Επιλογή 1: ανάπτυξη του ECVET ως εργαλείου υποστήριξης της κινητικότητας που θα ενσωματωθεί  

στο νέο πρόγραμμα Erasmus 

•Επιλογή 2: Ενσωμάτωση των λειτουργιών του ECVET σε άλλα μέσα της ΕΕ: EQF, Europass, 

πρόγραμμα Erasmus, μια πιθανή γενική Σύσταση ΕΕΚ DG EMPL θα αναλύσει περαιτέρω με τα κράτη 

μέλη ποιες επιλογές πρέπει να προταθούν ως συνέχεια του έργου που έχει επιτευχθεί ήδη 

Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι στόχοι και οι αρχές του ECVET θα παραμείνουν σχετικά και 

αναμένεται ότι αυτά τα θέματα θα συζητηθούν περαιτέρω σε επίπεδο ΕΕ, ανεξάρτητα από τη «μορφή» 

που θα έχει το ECVET στο μέλλον. 

  

 

 
18 Advisory Committee for Vocational Training (X01803). The Committee has the task of assisting the Commission in 

implementing a Community vocational training policy. 
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2.3.1 Βασικά μηνύματα από το  Θεματικό Σεμινάριο Οκτωβρίου 2019 

Όπως προαναφέρθηκε, το θεματικό σεμινάριο του 2019 αφορούσε τις μελλοντικές εξελίξεις στο ECVET, 

αναλύοντας πρώτα την έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019, η οποία έχει ήδη 

συζητηθεί. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο ανέλυσε μία από τις πιο σημαντικές πτυχές που προέκυψαν 

από τη μελέτη: ότι ο κύριος αντίκτυπος του ECVET συνδέεται με τη βελτίωση της κινητικότητας των 

εκπαιδευόμενων ΕΕΚ και τα εργαλεία ECVET LA και MoU χρησιμοποιούνται συχνά.  

Στη συνέχεια, το σεμινάριο επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση 

εργαλείων ECVET για την κινητικότητα των εκπαιδευόμενων στην ΕΕΚ (Συμφωνία Μάθησης (LA), 

Συμφωνία Κατανόησης(MoU) και Προσωπικού Αντιγράφου) για δέκα χρόνια, για να βοηθήσει τη DG 

EMPL να συλλέξει πληροφορίες για περαιτέρω συζήτηση αυτών των επιλογών και άλλων ιδεών. Το 

ACVT περιέγραψε τις πιθανές επιλογές για περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων κινητικότητας ECVET 

(μετατρέποντας τα τρέχοντα εργαλεία σε εργαλεία κινητικότητας ΕΕΚ για την υποστήριξη του νέου 

προγράμματος Erasmus, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ECVET σε άλλα εργαλεία της ΕΕ όπως το 

Europass). 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες παράμετροι που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη, π.χ. η πιθανή ψηφιοποίηση της ροής 

εργασίας και η επέκταση της χρήσης ευρωπαϊκών εργαλείων 

κινητικότητας σε προγράμματα κινητικότητας που 

χρηματοδοτούνται εκτός του προγράμματος Erasmus.  

Κατά συνέπεια, το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε τέσσερα βασικά θέματα:  

1. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διαφόρων μοντέλων της Συμφωνίας Μάθησης που 

χρησιμοποιούνται. 

2. Οι απαιτήσεις ενός «μοντέλου» Μαθησιακής Συμφωνίας που θα χρησιμοποιείται για κινητικότητα 

εκτός του Erasmus +. 

3. Ψηφιοποιημένη ροή εργασίας: Erasmus χωρίς την ανάγκη επίδειξης εγγράφων στην ΕΕΚ. 

4. Το νέο Europass και πώς μπορεί να υποστηρίξει την κινητικότητα των εκπαιδευόμενων της ΕΕΚ. 
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2.3.2 Ομοιότητες και διαφορές σε διάφορα πρότυπα Συμφωνίας Μάθησης σε χρήση 

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη Συμφωνία Μάθησης και το Σύμφωνο Κατανόησης ξεκίνησαν το 2013, 

ωστόσο παρόμοια πρότυπα προκατόχων υπάρχουν ήδη εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.  

Τώρα, έξι χρόνια μετά, ποιες είναι οι εμπειρίες; 

Χρησιμοποιούνται ευρέως τα πρότυπα και 

εξακολουθούν να εξυπηρετούν αυτό το σκοπό; 

Αυτά τα βασικά ερωτήματα ήταν προς συζήτηση. 

Γρήγορα προέκυψε ότι πράγματι, σε γενικές 

γραμμές το πρότυπο Συμφωνίας Μάθησης 

χρησιμοποιείται και θεωρείται γενικά 

απαραίτητο. Ωστόσο, στην πράξη φαίνεται ότι τα 

βασικά ευρωπαϊκά πρότυπα χρησιμοποιούνται 

ως σημείο εκκίνησης το οποίο προσαρμόζεται για 

συγκεκριμένους λόγους. Οι πρώτες σε βάθος 

συζητήσεις επομένως εξελίχθηκαν γύρω από 

ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διαφόρων προτύπων. Τι είδους τροποποιήσεις γίνονται και τι 

δείχνουν; Επισημαίνουν ορισμένα κενά και ελλείψεις στα πρότυπα; Σε αρκετές υπο-ομάδες, οι 

συμμετέχοντες συνεργάστηκαν για να προσθέσουν πληροφορίες σχετικά με τα δικά τους πρότυπα στη 

συγκριτική ανάλυση που παρείχε το παρασκήνιο. 

Δέκα επιπλέον πρότυπα προστέθηκαν στην ανάλυση. Σύμφωνα με το περιεχόμενό τους, παρακάτω 

φαίνεται ότι τα διαφορετικά πρότυπα Συμφωνίας Μάθησης που χρησιμοποιούνται στους διάφορους 

συμμετέχοντες έχουν πολλά κοινά σημεία. Σύμφωνα με τη Σύσταση ECVET, τα πρότυπα παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με 

• τον εκπαιδευόμενο, 

• το ίδρυμα προέλευσης και φιλοξενίας, 

• τη διάρκεια κινητικότητας, 

• τα μαθησιακά αποτελέσματα που πρόκειται να επιτευχθούν, 

• την αξιολόγηση και παρακολούθηση της μάθησης.  

Σχεδόν όλα τα πρότυπα υπογράφονται από τα συμμετέχοντα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτών, σε περίπτωση μαθητείας ή τοποθέτησης σε θέση εργασίας). 

Τα παραδείγματα που συζητήθηκαν έδειξαν παραλλαγές, π.χ. ως προς το αν θα υπογράψουν επίσης 

ενδιάμεσοι οργανισμοί. Πολλά, αλλά όχι όλα τα πρότυπα, καθορίζουν τις προϋποθέσεις επικύρωσης 

και αναγνώρισης των προσόντων. Καθώς δεν λειτουργούν όλες οι χώρες με πιστωτικές μονάδες (ή δεν 

είναι σε θέση να συγκρίνουν τις εθνικές τους πιστώσεις με αυτές που χρησιμοποιούνται σε άλλες 

χώρες), οι πιστωτικές μονάδες δεν καλύπτονται συχνά από τα πρότυπα.  

Μια σημαντική διαφορά τονίστηκε επίσης μεταξύ της βραχυπρόθεσμης και της μακροπρόθεσμης 

κινητικότητας. Για βραχυπρόθεσμη κινητικότητα δύο έως τεσσάρων εβδομάδων, η Συμφωνία 

Μάθησης θεωρείται δύσκολο να συμπληρωθεί, καθώς δεν είναι εύκολο να προβλέψουμε ένα σύνολο 

Μαθησιακών Αποτελεσμάτων που μπορούν να επιτευχθούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Για 

πιο μακροπρόθεσμη 
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κινητικότητα, η ολοκλήρωση μιας Συμφωνίας Μάθησης είναι αρκετά απαιτητική, ειδικά οι ενότητες 

αξιολόγησης, επικύρωσης και αναγνώρισης προσόντων. Ωστόσο, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης 

κινητικότητας, καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά πίστωσης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί, καθώς μια περίοδος απουσίας για 3-6 μήνες δεν μπορεί να αντισταθμιστεί εύκολα 

κατά την επιστροφή. Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν επίσης ότι η κινητικότητα στην ΕΕΚ είναι ένα 

εργαλείο για την προώθηση της ΕΕΚ ως μαθησιακής επιλογής με υψηλής ποιότητας.  

Επομένως, η μαθησιακή κινητικότητα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη για τα εμπλεκόμενα 

μέρη. Όταν χρησιμοποιείται η χρηματοδότηση Erasmus, υπάρχουν πολλές διοικητικές υποχρεώσεις και 

πολλά έγγραφα, τα οποία μπορούν να κάνουν τη διαδικασία δύσκολη. Οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ είναι 

συχνά μικρής ηλικίας και ζητούν απλούστερα εργαλεία. Τυχόν περαιτέρω αλλαγές/τροποποιήσεις θα 

πρέπει να προσπαθήσουν να μειώσουν το φόρτο εργασίας, π.χ. με μία περαιτέρω ενοποίηση. 

Ορισμένες δυνατότητες παρατηρήθηκαν στη συγχώνευση του ECVET και του Erasmus + Learning 

Agreement. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες, όπως διευκρινίσεις 

σχετικά με (ενότητες) μαθησιακών αποτελεσμάτων, ποιοτικά κριτήρια ή προσωπικές ευθύνες κατά την 

περίοδο κινητικότητας.  

Ως συμπέρασμα από τις συζητήσεις, μπορεί να 

ειπωθεί ότι, ενώ το πρότυπο Συμφωνίας Μάθησης 

θεωρήθηκε απαραίτητο για την κινητικότητα των 

εκπαιδευόμενων ΕΕΚ, οι χρήστες πρέπει να λύσουν 

μερικά πρακτικά διλήμματα. Ανάλογα με το 

περιβάλλον τους, πρέπει να λάβουν αποφάσεις για 

επτά πτυχές που θα έχουν αντίκτυπο στη μορφή που 

θέλουν να χρησιμοποιήσουν:  

1. Σκοπός της Συμφωνίας Μάθησης(LA): Παιδαγωγικός ή Διοικητικός;  
Ενώ ορισμένοι πάροχοι χρησιμοποιούν την LA ως καθαρά διοικητικό εργαλείο, άλλοι το θεωρούν 
επίσης χρήσιμο για παιδαγωγικούς σκοπούς, π.χ. για να βοηθήσει στον καθορισμό της διαδικασίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.  
 
2.Ομάδα Στόχος: Εκπαιδευτές Επαγγελματίες εναντίον μη Επαγγελματιών Εκπαίδευσης  
Πολλοί επαγγελματίες δήλωσαν ότι τα πρότυπα θα έπρεπε να συντάσσονται διαφορετικά για τις 
διαφορετικές ομάδες στόχους. Οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης χρησιμοποιούν διαφορετική 
γλώσσα και χρειάζονται διαφορετικές πληροφορίες από τους επαγγελματίες που δεν είναι 
εκπαιδευτικοί (μαθητές, εργοδότες και γονείς).  
 
3. Μορφή της κινητικότητας: Διαμονή στο σχολείο ή τοποθέτηση σε θέση εργασίας;  
Οι εργοδότες παίζουν καθοριστικό ρόλο για τις θέσεις εργασίας. Η εμπειρία δείχνει ότι τα μαθησιακά 
αποτελέσματα πρέπει να διαμορφωθούν σύμφωνα με τα καθήκοντα εργασίας ώστε να μπορούν να 
γίνουν κατανοητά.   
 
4.. Μαθησιακό περιβάλλον: Αφοσιωμένο ή μη αφοσιωμένο (πόσος έλεγχος γίνεται στη διαδικασία 

μάθησης σε μια επιχείρηση;) 
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Απαιτείται κάποια ευελιξία, καθώς οι διαδικασίες λειτουργίας των εταιρειών δεν μπορούν να 

προσαρμοστούν στις ανάγκες της κινητικότητας των μαθητών. Ως εκ τούτου, οι εναλλακτικές πρέπει 

να είναι σαφείς, για να διασφαλιστεί ότι ορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν. 

 

5.Διάρκεια: Βραχυπρόθεσμα έναντι μακροπρόθεσμα; 

 Κινητικότητα μεγάλης διάρκειας και κινητικότητα μικρής διάρκειας ακολουθούν διαφορετική λογική. 

Ενώ η κινητικότητα μικρής διάρκειας δίνει συχνά μεγάλη έμφαση στις εγκάρσιες δεξιότητες ή τις 

γλωσσικές δεξιότητες, η κινητικότητα μεγάλης διάρκειας εστιάζει σαφώς στα μαθησιακά 

αποτελέσματα που σχετίζονται με ένα επάγγελμα / προσόν.  

 

6. Τρόπος σκέψης: Αναγνώριση του απαιτούμενου πνευματικού αποτελέσματος ή της 

προστιθέμενης αξίας του;  

Ορισμένα προγράμματα κινητικότητας δεν επικεντρώνονται στα μαθησιακά αποτελέσματα που 

αποτελούν μέρος της πιστοποίησης ή των μαθημάτων ΕΕΚ. Προτιμούν μάλλον να προσφέρουν μια 

προστιθέμενη αξία για τον μαθητή από την άποψη των εμπειριών που δεν θα μπορούσαν να έχουν στο 

σπίτι.  

 

7.Αποτελέσματα: Επιδιωκόμενα αποτελέσματα έναντι μη προβλεπόμενων αποτελεσμάτων.  

Ορισμένα προγράμματα κινητικότητας επιφέρουν «απροσδόκητα» αποτελέσματα, καθώς οι 

εκπαιδευόμενοι εκμεταλλεύτηκαν συγκεκριμένες ευκαιρίες μάθησης που παρουσιάστηκαν στο δρόμο 

τους. Καθώς τέτοιες ευκαιρίες δεν μπορούν να προβλεφθούν, να προγραμματιστούν και να 

περιγραφούν στη Συμφωνία Μάθησης, θα πρέπει να υπάρχει αρκετή ευελιξία για να  επικυρωθούν και 

να αναγνωριστούν κατά την επιστροφή του εκπαιδευόμενου. 

 

Αυτό που προκύπτει από τις συζητήσεις είναι ότι ενώ από τη μία πλευρά, οι εκπαιδευόμενοι ζητούν 

απλοποίηση, ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμένες πληροφορίες για την ομάδα-στόχο. Ως εκ 

τούτου, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι δύσκολο να αναπτυχθεί ένα πρότυπο για όλα τα 

μεγέθη - οι προσαρμογές ανάλογα με το περιβάλλον είναι σχεδόν αναπόφευκτες και θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη. 
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2.3.3 Οι απαιτήσεις ενός προτύπου LA για χρήση σε κινητικότητα εκτός του Erasmus 

Τα εργαλεία και τα πρότυπα ECVET έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus +. Ωστόσο, η κινητικότητα της ΕΕΚ είναι σαφώς μεγαλύτερη από εκείνες τις 

δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Erasmus+, με μια υποβάθμιση 

προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που προωθούν τη διασυνοριακή κινητικότητα της ΕΕΚ σε εθνικό, δι-

εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο. Μόνο λίγα από αυτά τα σχήματα χρησιμοποιούν εργαλεία και πρότυπα 

ECVET. Αναφέρθηκε μια περίπτωση από τη Φινλανδία, όπου οι πάροχοι χρησιμοποιούν εργαλεία 

ECVET για κινητικότητα σε τρίτες χώρες (Ασία, Καναδάς), διότι σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται 

ισχυρή διασφάλιση ποιότητας, ιδίως κατά τη δημιουργία νέων συνεργασιών. 

Αναμφισβήτητα, οι υποστηρικτές της κινητικότητας εκτός του Erasmus + μπορεί απλώς να αγνοούν την 

ύπαρξη των εργαλείων ECVET, αλλά αυτό μπορεί να είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Συγκεκριμένα 

έργα ενδέχεται επίσης να έχουν αναπτύξει τις δικές τους διαδικασίες και πρότυπα για αξιολόγηση, 

αναγνώριση και επικύρωση ή μπορεί να λειτουργούν σε περιβάλλοντα (π.χ. εσωτερική κινητικότητα 

εταιρείας) όπου αυτό δεν θεωρείται σημαντικό ζήτημα. 

Η διευρυμένη ευελιξία των προτύπων ECVET (πρότυπο Συμφωνίας Μάθησης και Υπόμνημα 
Κατανόησης) θα μπορούσε θεωρητικά να βοηθήσει στην ενίσχυση της χρήσης τους σε περιβάλλοντα 
εκτός του Erasmus +. Ωστόσο, αυτό μπορεί να χρειαστεί να επεξηγηθεί περαιτέρω. Μια συγκριτική 
ανάλυση ευρύτερων εργαλείων και προτύπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται 
σε άλλους τομείς της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (π.χ. τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και εκείνων που 
αναπτύχθηκαν από επαγγελματίες επαγγελματικής κινητικότητας ΕΕΚ και λειτουργούν εντός και εκτός 
του Erasmus +, μπορούν να παρέχουν χρήσιμες ενδείξεις ως προς αυτό.  
Στο σεμινάριο, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για εργαλεία και πρότυπα σε ευρύτερες προοπτικές, 
επιβεβαιώνοντας εκείνα τα στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα (= πυρήνας) και άλλα στοιχεία που 
είναι «ωραίο να υπάρχουν» (= περισσότερα).  
 
Από τις συζητήσεις προέκυψε ότι: 
• Σε ορισμένες χώρες, η κινητικότητα των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ εκτός του Erasmus + έχει πολύ 
υποβαθμισμένο ρόλο και κάθε επένδυση σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ως 
προς τα οφέλη της. 
• Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει αναφερθεί ως πρόβλημα από την πλευρά των επαγγελματιών. 
• Ορισμένα προγράμματα κινητικότητας εκτός του Erasmus + συνοδεύονται από τη δική τους απαίτηση 
να γίνεται χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και προτύπων, επομένως υπάρχει κίνδυνος διπλής 
δουλειάς. 
• Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου (ψηφιακού) εργαλείου κινητικότητας ΕΕΚ που υποστηρίζει το νέο 
πρόγραμμα Erasmus θα μπορούσε δυνητικά να κάνει την κατάσταση για την κινητικότητα του Erasmus 
πιο εύκολη, αλλά πιθανότατα δεν θα πρόσφερε πρόσβαση σε ενδιαφερόμενους φορείς κινητικότητας 
εκτός του Erasmus. 
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2.3.3 Ψηφιοποιημένη ροή εργασίας: Erasmus χωρίς γραπτά έγγραφα 

Η σύσταση ECVET εγκρίθηκε το 2009. Κατά συνέπεια, τα 

εργαλεία ECVET αναπτύχθηκαν επίσης πριν από μια δεκαετία. 

Έκτοτε, η τεχνολογία έχει προχωρήσει σημαντικά με 

αποτέλεσμα, οι επαγγελματίες και οι χρήστες να έχουν ζητήσει 

βελτιώσεις σχετικά με την ψηφιοποίηση(digitalisation).  

Για να συζητήσουμε αυτήν την πτυχή, μπορεί να είναι χρήσιμο 

να γίνει διάκριση μεταξύ της ψηφιοποίησης(digitisation) ως 

διαδικασία μετατροπής πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή και της ψηφιοποίησης(digitalisation) 

δηλαδή μετατροπή των διαδικασιών εργασίας ως συνέπεια της πρώτης.  

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η διάθεση των προτύπων για λήψη είναι η 

ψηφιοποίηση, αλλά υπάρχουν πολλοί βαθμοί ειδίκευσης στην ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση, από την 

άλλη πλευρά, θα σήμαινε στην τελική της μορφή ότι είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα - και σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες - από μια ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τα 

ψηφιοποιημένα δεδομένα θα επιτρέπουν την αυτόματη μεταφορά μεταξύ εγγράφων και θα 

διευκολύνουν τις διαδικασίες ενημέρωσης ή ελέγχου. Στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων 

και πρωτοβουλιών κινητικότητας (κυρίως του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και του Erasmus +), 

τα συστήματα και οι διαδικασίες έχουν υποστεί ψηφιοποίηση μέσω της εισαγωγής ηλεκτρονικών 

πλατφορμών για την εφαρμογή και την υποβολή εκθέσεων και επιτρέπουν την μεταφορά δεδομένων. 

Ωστόσο, όταν πρόκειται για τα διαφορετικά βήματα στην παροχή κινητικότητας ΕΕΚ (δηλαδή πριν, κατά 

τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα), έχει σημειωθεί σημαντικά μικρότερη πρόοδος. 

Ο Harpa Sif Arnarsdottir, DG EAC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση 

σχετικά με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής κάρτας σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτή 

η πρωτοβουλία έχει δύο βασικούς στόχους: την ψηφιοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών 

διαχείρισης της κινητικότητας τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για το προσωπικό και την 

κυκλοφορία της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Φοιτητών», ένα πιλοτικό έργο που ολοκληρώθηκε το 2018, 

χρηματοδοτούμενο από τη Γαλλική Εθνική Υπηρεσία. 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Κάρτας Φοιτητών περιγράφει ένα σύνολο τεσσάρων διαφορετικών έργων, 

τα οποία ενώνονται για να δημιουργηθεί ένα σημείο εισόδου για εκπαιδευόμενους και συντονιστές 

κινητικότητας για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων 

ηλεκτρονικών εφαρμογών και υποψηφιοτήτων, αλλά και υποστήριξη για την άφιξη στο χώρο του 

πανεπιστημίου. Όλα αυτά τα τέσσερα έργα ξεκίνησαν ως πρωτοβουλίες από κάτω προς τα πάνω, από 

πανεπιστήμια: 

• Erasmus Χωρίς Έγγραφο: Ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών, ασφαλής μεταφορά δεδομένων 

μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σημείο ενιαίας εισόδου για διαχειριστές  

•Εφαρμογή Erasmus+ για κινητά: ένα σημείο εισόδου για εκπαιδευόμενους 
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• MyAcademicID: ανάπτυξη μοναδικών αριθμών ταυτότητας εκπαιδευόμενου και ασφαλών 

διαδικτυακών υπηρεσιών ελέγχου της ταυτότητας 

 

• European Student Card: μετατροπή των υπαρχόντων φοιτητικών καρτών σε European Student Cards 

 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νέου σημείου ενιαίας εισόδου για τους συντονιστές 

κινητικότητας θα είναι ότι επιτρέπει την αυτόματη εξαγωγή δεδομένων στο Mobility Tool +. Επιπλέον, 

θα είναι σε θέση να διαχειριστεί συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων, διαδικτυακές συμβάσεις μάθησης, 

καθώς και υποψηφιότητες και μεταγραφή αρχείων. Αυτή η πρωτοβουλία συνεργάζεται επίσης με την 

πρωτοβουλία Europass, αφιερωμένη σε ψηφιακά υπογεγραμμένα διαπιστευτήρια. 

 

Η υπάρχουσα εφαρμογή Erasmus + Mobile αναδιαμορφώνεται (για να λειτουργήσει ξανά στο τέλος 

του 2021) ως ένα σημείο εισόδου για τους εκπαιδευόμενους, με σκοπό να τους μεταφέρει μέσω της 

εμπειρίας κινητικότητας τους σε μια βήμα προς βήμα προσέγγιση. Θα επιτρέψει στους 

εκπαιδευόμενους να διαχειριστούν τις διαδικτυακές συμβάσεις μάθησης και να φιλοξενήσουν την 

εικονική ευρωπαϊκή κάρτα φοιτητών σε κινητό τηλέφωνο, αλλά θα παρέχει επίσης μια σειρά από 

πρόσθετες υπηρεσίες, όπως: διαδικτυακές πληροφορίες και υπηρεσίες για εκπαιδευόμενους πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητά τους, πρόσβαση σε διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη, 

έρευνα για συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και μαθήματα. Ενώ η εφαρμογή ανήκει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η ιδιοκτησία δεδομένων θα παραμείνει στους χρήστες και τα δεδομένα παραμένουν 

αποθηκευμένα στα πανεπιστήμια. 

 

Το Erasmus Without Paper- Erasmus χωρίς γραπτό έγγραφο (EWP) επιδιώκει να διευκολύνει την 

ασφαλή μεταφορά δεδομένων μεταξύ πανεπιστημίων προέλευσης και υποδοχής και φοιτητών. Τα 

πανεπιστήμια μπορούν να συνδεθούν σε αυτό είτε μέσω του εσωτερικού τους συστήματος διαχείρισης 

κινητικότητας, μέσω ενός τρίτου παρόχου, είτε δωρεάν μέσω του EWP Dashboard. Οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να συνδεθούν σε αυτό μέσω της εφαρμογής Erasmus + Mobile και των σχετικών ιστότοπων 

που ανταποκρίνονται στον ιστό. Η χρήση της μεταφοράς δεδομένων EWP θα είναι υποχρεωτική για 

την επόμενη περίοδο προγραμματισμού Erasmus που ξεκινά το 2021. Με ήδη περισσότερα από 1.000 

πανεπιστήμια να χρησιμοποιούν στοιχεία του συστήματος Erasmus Without Papers, προχωρά γρήγορα 

από τη φάση της σύλληψης σε πλήρη ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

 

Αυτή η πρόταση παρουσιάστηκε με μεγάλο ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Ενώ 

η πρωτοβουλία επικεντρώνεται επί του παρόντος μόνο στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 

συμμετέχοντες εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα δώσει ώθηση για παρόμοιες εξελίξεις και στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η Guillaume Jagle, DG EAC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

παρείχε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες εργασίες που σχετίζονται με την ενημέρωση 

του προτύπου Erasmus + Learning Agreement. Με το έργο να βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της 

σύλληψης, δεν ήταν δυνατή η κοινή χρήση συγκεκριμένων ιδεών με την ομάδα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εξέφρασε σαφή ανάγκη για απλοποίηση, ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμό του προτύπου. Η 

ψηφιοποίηση συνεπάγεται επανεξέταση ολόκληρης της διαδικασίας και σίγουρα πρέπει να υπερβαίνει 
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την παροχή προτύπου σε ψηφιακή μορφή. Το πρότυπο θα πρέπει επίσης να 

προσαρμοστεί στο νέο πρόγραμμα Erasmus (από το 2021). Η ευελιξία και η 

ευκολία χρήσης είναι βασικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτό 

το έργο. Για να εμπνεύσει τη συζήτηση, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε έργα 

«trailblazer» που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο ή μέσω διεθνούς 

συνεργασίας. Αυτά τα έργα έχουν δοκιμάσει καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για 

την κινητικότητα των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ χρησιμοποιώντας το ECVET, συμπεριλαμβανομένης μιας 

ψηφιακής ροής εργασίας. 

Χρήση ψηφιακών εργαλείων για κινητικότητα εκπαιδευόμενων ΕΕΚ: Παραδείγματα έργων 

Το πρώτο από τα δύο παραδείγματα ψηφιακών πλατφορμών για την κινητικότητα της ΕΕΚ, είναι η 

πλατφόρμα European Initial Vocational Training Recognition Gateway (EURspace) 19, η οποία 

παραδόθηκε το 2018, μετά από τρία χρόνια χρηματοδότησης του Erasmus+ και με τη συμμετοχή οκτώ 

εταίρων από επτά ευρωπαϊκές χώρες. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ΕΕΚ χωρίς σύνορα και τη 

συμβολή των ευκαιριών κινητικότητας που παρέχουν σύγχρονα προγράμματα ΕΕΚ, οι εταίροι  

συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη, δοκιμή και παράδοση ενός μεθοδολογικού πλαισίου και μιας 

ψηφιακής πλατφόρμας για τους επαγγελματίες της ΕΕΚ. 

Από μεθοδολογική σκοπιά μιλώντας, οι εταίροι του EURspace εργάστηκαν για να παραδώσουν μια 

σειρά κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων μέσω των οποίων θα μπορούσε να ενισχυθεί τόσο η 

θεωρητική κατανόηση όσο και η πρακτική εφαρμογή μελλοντικών προγραμμάτων κινητικότητας. Η 

πλατφόρμα που προκύπτει παρέχει οδηγούς, στους οποίους το ECVET και οι αρχές του παρουσιάζονται 

στους βασικούς ενδιαφερόμενους (εκπαιδευόμενους και επαγγελματίες). Επιπλέον, προσφέρει έναν 

ειδικό παιδαγωγικό πόρο για όσους εμπλέκονται στον καθορισμό, την ομαδοποίηση και τη διαχείριση 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ως μέρος ενός προγράμματος κινητικότητας ή μέρος διαδικασιών 

που επικεντρώνονται στη διευκόλυνση της αναγνώρισης της μάθησης. Η έννοια του πίνακα 

αντιστοίχισης εισήχθη επίσης ως μέσο αναγνώρισης και χαρτογράφησης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων σε διαφορετικά προγράμματα και προσόντα. Με αυτό το μέσο, οι εγγεγραμμένοι 

οργανισμοί έχουν την επιλογή πλήρους εγγραφής για να διευκολύνουν τις μελλοντικές ανταλλαγές. Το 

EURspace παρουσιάζει με σαφήνεια την αξία της ψηφιακής τεχνολογίας που βοηθά στην απόκτηση 

γνώσεων και κατανόησης των βασικών αρχών του ECVET, ενώ παράλληλα ενισχύει και την ικανότητα 

παράδοσης μελλοντικών προγραμμάτων κινητικότητας ΕΕΚ. Ωστόσο αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα 

προς την πλήρη ψηφιακή εξάρτηση, εστιάζοντας σε εργαλεία και πρότυπα αντί για πλήρη ψηφιοποίηση 

σε επίπεδο συστήματος.  

 

Το δεύτερο παράδειγμα ψηφιακών πλατφορμών για την κινητικότητα της ΕΕΚ είναι η πλατφόρμα 

Express VET Mobility Database and Guides for ECVET Cluster of Countries20 (VETExpress), η οποία 

παραδόθηκε το 2019, με σκοπό την προώθηση της αξίας του ECVET και των αρχών του, καθώς και τη 

διευκόλυνση της διαδικασίας παράδοσης προγραμμάτων κινητικότητας ΕΕΚ. Το VETExpress αποτελεί 

 

 
19 https://eurspace.eu/ 
20 http://vetexpress.meb.gov.tr/?page_id=42&lang=en 

  

http://vetexpress.meb.gov.tr/?page_id=42&lang=en
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σύμπραξη επτά εταίρων από τέσσερις χώρες, υπό τον συντονισμό του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας. Οι εταίροι συμμετείχαν σε διαφορετικά στάδια 

προετοιμασίας όσον αφορά την υιοθέτηση και τη διευκόλυνση 

της χρήσης του ECVET, φιλοδοξίες που βασίζονται στην 

παράδοση μιας σειράς πνευματικών αποτελεσμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων οδηγών, πρότυπων εγγράφων 

πολιτικής και μιας πλατφόρμας ψηφιακής κινητικότητας. Πέρα 

από την προώθηση των αρχών και των πλεονεκτημάτων του ECVET, η ψηφιακή πλατφόρμα παρέχει μια 

λειτουργία για αναζήτηση συνεργατών, καθώς και ένα μέσο προετοιμασίας και υπογραφής βασικών 

εγγράφων, όπως η Συμφωνία Κατανόησης (MoU) και η Μαθησιακή Συμφωνία (LA). Επίσης, η 

συγκεκριμένη πλατφόρμα καταγράφει την πρόοδο στις διαδικασίες υπογραφής και αποστολής όλων 

αυτών των εγγράφων. Αυτή η πλατφόρμα παρουσιάζει μια διαδικασία βήμα προς βήμα και 

αντικατοπτρίζει θετικά τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι παρέχουν κάποιο 

πρόγραμμα κινητικότητας ΕΕΚ. Τα βήματα αφορούν την αναγνώριση των συνεργατών, την υπογραφή 

MoU, την αποστολή των εκπαιδευόμενων τις ροές κινητικότητας και τη διαδικασία για την αποτίμηση 

ή αξιολόγηση της μάθησης . Η ψηφιοποίηση των βασικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών (σαρωμένων) υπογραφών και της ψηφιακής διαδικασίας για την προτροπή συμμετοχής, 

την έναρξη, τη φιλοξενία και την παρακολούθηση χρήσης αυτών των εγγράφων, επιβεβαιώνει την αξία 

της ψηφιακής πλατφόρμας VETExpress. Παρόλο που δεν επιτυγχάνεται πλήρης ψηφιακή ανταλλαγή, 

στην οποία τα δεδομένα σχετικά με (στοχευμένα και επιτευγμένα) μαθησιακά αποτελέσματα θα 

μεταφέρονται από τη μία φάση της κινητικότητας στην επόμενη, το VETExpress είναι ένα θετικό 

παράδειγμα ψηφιοποίησης των διαδικασιών κινητικότητας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των 

ψηφιακών τεχνολογιών για την παροχή προγραμμάτων κινητικότητας ΕΕΚ στο μέλλον. 

Κατά γενική ομολογία φαίνεται ότι η ψηφιακή ροή εργασίας είναι το «φυσικό» επόμενο βήμα για την 

κινητικότητα των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ, ειδικά όταν ο τομέας της ΕΕΚ φαίνεται να υστερεί έναντι του 

τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου το Erasmus χωρίς γραπτά έγγραφα έχει ήδη εισαχθεί. 

Επομένως, μια πλατφόρμα ψηφιακής κινητικότητας θα ήταν καλή ιδέα, ιδίως για τη διασφάλιση της 

μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των διαφόρων εγγράφων (π.χ. MoU, LA και PT), καθώς αυτό θα 

εξοικονομήσει πολύ χρόνο. Επιπλέον, η αποθήκευση δεδομένων πρέπει να προχωρήσει από φυσική 

αποθήκευση σε ηλεκτρονική αποθήκευση. Ένας εκπρόσωπος ενός κολλεγίου ΕΕΚ ανέφερε ότι 

υπάρχουν 500 φοιτητές που πηγαίνουν για εργασία κάθε χρόνο. Εάν η Συμφωνία Κατανόησης και η 

Συμφωνία Μάθησης πρέπει να αποθηκευτούν ως πρωτότυπα έγγραφα για κάθε εκπαιδευόμενο, τότε 

συγκεντρώνονται αρκετές χιλιάδες σελίδες χαρτιού ανά έτος. Οι ηλεκτρονικές υπογραφές είναι 

επομένως απαραίτητες. 

Τα βασικά μηνύματα που προέκυψαν από τις συζητήσεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

• Η πρακτική δείχνει ότι τα εργαλεία ECVET διευκολύνουν την καλή επικοινωνία μεταξύ του 

οργανισμού αποστολής και φιλοξενίας. Ενώ η χρήση των εγγράφων θα μπορούσε να απλοποιηθεί και 

να γίνει πιο φιλική προς τον χρήστη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν σημαντική λειτουργία στη 

διαδικασία και δεν θα πρέπει να μειωθεί κατά τη διαδικασία. 

• Επί του παρόντος, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία στην οργάνωση και την υλοποίηση ενός έργου 

κινητικότητας, και μόνο 
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για αυτόν τον λόγο, η ψηφιοποίηση είναι μια αξιόλογη επένδυση. Τα στοιχεία του ECVET όπως η 

Συμφωνία Κατανόησης και η Συμφωνία Μάθησης θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε ένα πιο 

ολοκληρωμένο εργαλείο κινητικότητας που θα χρησιμοποιείται για έργα Erasmus+. Ωστόσο, μια τέτοια 

λύση θα πρέπει επίσης να καλύπτει την ηλεκτρονική γλωσσική υποστήριξη (OLS), καθώς 

χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της επάρκειας ξένων γλωσσών κατά τη διάρκεια της παραμονής 

στο εξωτερικό. 

•Το ECVET πάντα τόνιζε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται ο εκπαιδευόμενος. Όλες οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους να πετύχουν τους στόχους 

τους. Ωστόσο, στην πράξη, οι εκπαιδευόμενοι δεν γνωρίζουν πάντα τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα που σχετίζονται με την περίοδο κινητικότητας. Εάν ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να 

βρει τη σύνδεση μεταξύ κινητικότητας και  προγράμματος σπουδών, τότε αυτό αποτελεί πρόβλημα. Το 

LA μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το θέμα, ειδικά εάν ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει το LA. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία ολοκλήρωσης του LA, 

διασφαλίζοντας ότι κατανοούν το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Θα πρέπει να 

αποφευχθεί μια κατάσταση όπου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν το LA σε φάκελο με την υποχρέωση 

να το υπογράψουν οι γονείς τους και το ίδρυμα υποδοχής. 

• Στην τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης Erasmus+, η χρήση των εργαλείων και προτύπων ECVET 

είναι απλώς μια πρόταση. Καθώς η χρήση του ECVET για κινητικότητα βοηθά στη διασφάλιση της 

ποιότητας της κινητικότητας, θα ήταν χρήσιμο να καταστεί υποχρεωτική η χρήση τους στη νέα περίοδο 

χρηματοδότησης. 

• Τεχνικά, είναι απολύτως εφικτό να δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα για την κινητικότητα, 

αλλά σε οποιαδήποτε ψηφιακή λύση, η χρηστικότητα και η διαλειτουργικότητα πρέπει να είναι οι 

βασικές ανησυχίες – θα πρέπει να διευκολύνει τη ζωή των χρηστών. Ωστόσο, πρέπει επίσης να 

λάβουμε υπόψη ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε εξ ολοκλήρου σε συσκευές - οι διαδικασίες 

αξιολόγησης, επικύρωσης και αναγνώρισης πρέπει να παρακολουθούνται στενά και η ποιότητα 

πρέπει να διατηρείται συνεχώς. Εάν για τη ψηφιοποίηση προστίθεται επιπλέον κόστος, αυτό δεν 

είναι θετική εξέλιξη, ακόμη και αν εξοικονομεί χρόνο και ποσότητες χαρτιού. 

• Πρέπει να συμπεριλάβουμε μια προοπτική GDPR σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Σε ορισμένες χώρες, 

υπάρχει κόστος για τον χρήστη, το οποίο σχετίζεται με τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Υπάρχουν, ωστόσο, 

άλλοι τρόποι προστασίας των δεδομένων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του GDPR (π.χ. με τη 

χρήση κωδικών πρόσβασης). Συνεπώς, οι ηλεκτρονικές υπογραφές δεν πρέπει να αποτελούν το κύριο 

ζήτημα στη συζήτηση σχετικά με την ψηφιοποίηση. 

2.4.5 Το νέο Europass και πώς μπορεί ενδεχομένως να υποστηρίξει την κινητικότητα 

των εκπαιδευόμενων  

 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πρότυπο για τo προσωπικό αντίγραφο, πολλά έργα και 

πρωτοβουλίες έχουν δοκιμάσει τη χρήση Europass για την κινητικότητα με σκοπό την τεκμηρίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Άλλες πρωτοβουλίες έχουν αναπτύξει τρόπους 

σύνδεσης των εργαλείων. Ένα τέτοιο παράδειγμα παρουσιάστηκε από την Τσεχική Δημοκρατία. 
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Σύνδεση εγγράφων ECVET και εγγράφων Europass: Το έργο Green Wheels 

Το Green Wheels21  είναι ένα έργο Sector Skills Alliance που αντιμετωπίζει την πρόκληση ότι πολλά 

σχολεία δευτεροβάθμιας ΕΕΚ δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένα για μία από τις βασικές τάσεις της 

αυτοκινητοβιομηχανίας: την ηλεκτροκινητικότητα, δηλαδή την παραγωγή και ανάπτυξη ηλεκτρικών 

οχημάτων. 14 οργανισμοί εταίροι από τέσσερις χώρες (CZ, SK, HU, UK) συνεργάζονται στο έργο Green 

Wheels, το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου. 

Το Green Wheels παρέχει στα σχολεία ΕΕΚ ένα σύνολο καινοτόμων διδακτικών, μεθοδολογικών και 

εκπαιδευτικών υλικών για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Αυτά τα 

εργαλεία έχουν αναπτυχθεί με βάση τις αρχές του ECVET. Οι ενότητες και το σχετικό υλικό 

δοκιμάστηκαν πιλοτικά σε σχολεία εταίρων. 

Ένα σύνολο από επτά ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων (το καθένα συμπληρώνεται από ένα 

σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης) που σχετίζονται με τη συντήρηση και την επισκευή ηλεκτρικών και 

υβριδικών οχημάτων αποτελούν τον πυρήνα των αποτελεσμάτων του έργου. Ως περαιτέρω 

αποτελέσματα περιλαμβάνονται 82 φύλλα εργασίας εκπαιδευόμενων και μεθοδολογικές οδηγίες για 

εκπαιδευτικούς που συνδέονται άμεσα με τις ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η 

κοινοπραξία έχει αναπτύξει 15 εκπαιδευτικά βίντεο που σχετίζονται με αυτά τα φύλλα εργασίας των 

εκπαιδευόμενων. 

Το Green Wheels χρησιμοποίησε τα πρότυπα της Συμφωνίας Κατανόησης και της Συμφωνίας Μάθησης. 

Για λόγους τεκμηρίωσης, χρησιμοποιούνται τόσο το Προσωπικό Αντίγραφο όσο και το Europass 

Mobility. Ενώ αναγνωρίζονται τα οφέλη του Europass Mobility, η ενότητα «Δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν κατά την εμπειρία της κινητικότητας» δεν θεωρήθηκε κατάλληλη για την τεκμηρίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων από την κινητικότητα, εξ ου και η ανάπτυξη ενός ξεχωριστού προτύπου 

προσωπικής μεταγραφής. 

 

 Όπως φαίνεται από το παράδειγμα του έργου Green Wheel, πολλοί χρήστες του ECVET χρησιμοποιούν 

επί του παρόντος τόσο το Europass όσο και το προσωπικό αντίγραφο ECVET. Προφανώς, η 

βελτιστοποίηση των προτύπων θα διευκόλυνε τον φόρτο εργασίας για τους παρόχους κινητικότητας. 

Ωστόσο, είναι ένα ανοιχτό ερώτημα εάν και πώς η νέα πλατφόρμα Europass μπορεί να εκπληρώσει τις 

λειτουργίες που εκτελούνται τώρα από το προσωπικό αντίγραφο του ECVET. Γι’ αυτό το λόγο 

προσπαθεί να καθοριστεί από το 2004. Η νέα πλατφόρμα Europass (που θα ξεκινήσει την άνοιξη του 

2020) δημιουργήθηκε με πολύ ευρύτερο τρόπο και θεωρείται ως εργαλείο για τη διά βίου μάθηση και 

τη διαχείριση της καριέρας κάποιου. Αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία: 

 

Τα διαπιστευτήρια με ψηφιακή υπογραφή αποτελούν βασικό 

χαρακτηριστικό του νέου Europass. Ένα διαπιστευτήριο μάθησης 

Europass δηλώνει ότι ο κάτοχός του έχει ορισμένες δεξιότητες ή 

έχει επιτύχει ορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω της 

τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Μια ψηφιακή υπογραφή 

(e-Seal) εγγυάται την προέλευση και την ακεραιότητα του εγγράφου. Ένα Ψηφιακό Πιστοποιητικό 

 

 
21 https://www.gwproject.eu/home/ 
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αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: πληροφορίες σχετικά με τα μεταδεδομένα (δεδομένα σχετικά με 

τα διαπιστευτήρια), τον εκδότη, το θέμα (π.χ. δικαιώματα που σχετίζονται με δραστηριότητες, την 

αξιολόγηση, την επιτυχία ενός ατόμου) και το e-Seal. Το e-Seal, δηλ. Ψηφιακή υπογραφή, εγγυάται την 

προέλευση, την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα του εγγράφου. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό μπορεί 

να περιλαμβάνει βραβεία προσόντων, Συμπληρώματα Europass, Πιστοποιητικά Παρακολούθησης, 

Πιστοποιητικά Εγγραφής, Επιστολές Προτάσεων, Προσωπικά Αντίγραφα και επαγγελματικές άδειες. Η 

υποδομή έχει δημιουργηθεί με ευέλικτο τρόπο, ώστε να επιτρέπει τη συγκέντρωση και το συνδυασμό 

διαπιστευτηρίων και εννοιών και να είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε διαπιστευτήρια που προκύπτουν 

από τυπικά, μη τυπικά ή άτυπα επιτεύγματα μάθησης. Η πιλοτική δοκιμή των ψηφιακών 

διαπιστευτηρίων με τα κράτη μέλη θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2020, ενώ η φάση 1 των 

ψηφιακών διαπιστευτηρίων θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2020.  

 

■ Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο: Για να αξιοποιήσουν πλήρως τη νέα πύλη, οι χρήστες μπορούν να 

δημιουργήσουν έναν λογαριασμό χρήστη και να αναπτύξουν το προσωπικό τους ηλεκτρονικό 

χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, μπορούν να συνεχίσουν να δημιουργούν το βιογραφικό τους χωρίς 

λογαριασμό. 

■ Πληροφορίες που σχετίζονται με δεξιότητες και προσόντα: Η πλατφόρμα Europass θα περιέχει 

αξιόπιστες και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τις ευκαιρίες 

μάθησης και τις ανάγκες δεξιοτήτων. Έτσι, η νέα πύλη Europass θα συγκεντρώσει πληροφορίες που 

είναι αποθηκευμένες αυτήν τη στιγμή σε διαφορετικές τοποθεσίες. 

Ένα από τα βασικά εγκάρσια χαρακτηριστικά του νέου Europass είναι η διαλειτουργικότητα. Με βάση 

τη διαλειτουργικότητα με το EURES (EUROPAN Employment Services), το Europass μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για αντιστοίχιση θέσεων εργασίας, χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση ESCO, 

επιτρέποντας δηλαδή στους χρήστες να λαμβάνουν προσφορές για θέσεις εργασίας μέσω του 

Europass. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα μια πιλοτική φάση για το νέο ηλεκτρονικό 

χαρτοφυλάκιο Europass, με 16 χώρες. 

Για τα Ψηφιακά διαπιστευτήρια, η διαλειτουργικότητα αποτελεί μια βασική πτυχή. Το σύστημα έχει 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε άλλο σύστημα που αποθηκεύει δεδομένα των εκπαιδευόμενων 

να μπορεί να κωδικοποιηθεί για να εξαγάγει τα δεδομένα του ως Europass xml και να είναι πλήρως 

συμβατό με ολόκληρο το «οικοσύστημα» του Europass. Για την ανάπτυξη ψηφιακών διαπιστευτηρίων, 

το Europass χρησιμοποιεί τα δομικά στοιχεία CEF (Connecting Europe Facility) για ψηφιακά 

διαπιστευτήρια (e-Sign, eID), με την υποστήριξη των φορέων CNECT & DIGIT εντός της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ασφαλείς μηχανισμούς για την επαλήθευση της ταυτότητας 

και της αυθεντικότητας. 

 

Παρόλο που η απόφαση δεν περιλαμβάνει αναφορά σε τρέχοντα βασικά έγγραφα Europass (όπως 

Europass Mobility, Certificate Supplement and Diploma Supplement), αυτά εξακολουθούν να 

παραμένουν βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας. Η κινητικότητα Europass δεν βρίσκεται στο επίκεντρο 

της τρέχουσας φάσης εφαρμογής του νέου Europass. Ωστόσο, υπάρχει μια ομάδα εργασίας των 

Εθνικών Κέντρων Europass που συνεχίζει να εστιάζει στην κινητικότητα Europass, η οποία αναμένεται 

να παρουσιάσει τα αποτελέσματά της στα τέλη Νοεμβρίου. Αν και η μαθησιακή κινητικότητα δεν 

βρίσκεται στο επίκεντρο των τρεχουσών εξελίξεων του Europass, θα ήταν σίγουρα πιθανό να εξεταστεί 
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η ενσωμάτωσή της στα Ψηφιακά διαπιστευτήρια σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Υπάρχει μια νεοσύστατη Συμβουλευτική Ομάδα Europass που θα ακολουθεί τη διαδικασία 

υλοποίησης. Περιλαμβάνει εκπροσώπους από κράτη μέλη, κοινωνικούς εταίρους, παρόχους ΕΕΚ και 

πολίτες. Σε εθνικό επίπεδο, τα Εθνικά Κέντρα Europass θα υποστηρίξουν την υλοποίηση. Υπάρχει 

στενός συντονισμός με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Student Card. 

Πολλοί συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι οι πληροφορίες στα διαπιστευτήρια μοιάζουν με τις 

πληροφορίες που περιέχονται επί του παρόντος σε μια Συμφωνία Μάθησης, συμπεριλαμβανομένης 

της επικύρωσης / αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι 

αυτές οι αλλαγές αποτελούν σημαντική βελτίωση για το Europass στο πλαίσιο της πιθανής χρήσης του 

για την κινητικότητα των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ. Η συνεργασία με το Erasmus Without Paper πρέπει να 

συνεχιστεί ενόψει της κινητικότητας των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ.  

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για εργαλεία και πρότυπα για την υποστήριξη της οργάνωσης 

μιας διαδικασίας κινητικότητας. Όπως συζητήθηκε, το ECVET έχει αποδειχθεί ότι έχει προστιθέμενη 

αξία στην βελτιστοποίηση και την διασφάλιση ποιότητας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 

κινητικότητα, και αποσαφηνίζει τους ρόλους των συμμετεχόντων ατόμων και των οργανισμών. Όσο 

αυτά τα στοιχεία παραμένουν απαραίτητες προϋποθέσεις, θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί η 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των εργαλείων κινητικότητας και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για 

την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ECVET ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ 

ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ  

 

3.1 ΤΟ ECVET ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Η «Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET», συντονισμένη από την Εθνική Υπηρεσία Erasmus+ INAPP, 

υποστηρίζει την εφαρμογή του συστήματος ECVET στην Ιταλία. 

Η ομάδα «γεννήθηκε» από την ανάγκη να δημιουργηθούν ευκαιρίες ανταλλαγής και σύγκρισης των 

διαδικασιών μεταρρύθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό 

επίπεδο. 

Η διαφάνεια των προσόντων και δεξιοτήτων και η επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης 

θεωρούνται κεντρικά βήματα για την ενίσχυση των πιο παγιωμένων πλαισίων κατάρτισης (όπως η 

αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), αλλά και των λιγότερο 

συνηθισμένων ( όπως εργασιακά περιβάλλοντα, εμπειρίες στο εξωτερικό κ.λπ.). 

 

Η Ομάδα περιλαμβάνει: μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Erasmus+ INAPP, ερευνητές στον τομέα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της αγοράς εργασίας, των δεξιοτήτων και των 

προσόντων, μέλη της ομάδας χρηστών του ECVET που έχουν συσταθεί σε κοινοτικό επίπεδο και 

εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν σε πιλοτικά έργα στο ECVET. 

 

Ο βασικός αντίκτυπος του ECVET στην Ιταλία ήταν στο πλαίσιο της διακρατικής κινητικότητας. Στο 

πλαίσιο της δια βίου μάθησης, το ECVET είχε μικρότερο ρόλο22. Δεν υπήρξε επίσημη υιοθέτηση του 

ECVET ως πλαισίου αναφοράς. Είναι δυνατόν να αναλυθεί ένα πιο λεπτομερές σενάριο για την 

εφαρμογή του ECVET στην Ιταλία, χάρη στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από την Εθνική Ομάδα 

Εμπειρογνωμόνων του ECVET, η οποία ανέλυσε την κατάσταση από δύο απόψεις: 

■ Νομοθετικές καινοτομίες 

■ ECVET σε έργα Erasmus+ Mobility  

 

■ Νομοθετικές καινοτομίες23  

Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής διαφάνειας αντιστοιχεί σε ένα ιταλικό εθνικό πλαίσιο που 

χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από σημαντικές μεταρρυθμιστικές διαδικασίες: 

- στις πολιτικές διά βίου μάθησης 

- σε συστήματα και εργαλεία για τη διαφάνεια δεξιοτήτων και προσόντων 

- στη μάθηση που πραγματοποιείται μέσω της εκπαίδευσης 

- στη μάθηση βάσει εργασίας, στην οποία διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί 

σε εθνικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένου του νομοθετικού διατάγματος 81/2015 με στόχο τη 

δημιουργία ενός διπλού συστήματος που θα ενσωματώνει την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

εργασία). 

 

 
22 Study on EU VET instruments (EQAVET and ECVET)- European Commission January 2019 
23 RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ERASMUS+ 2018-  INAPP Febbraio 2019 
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Υπάρχουν πολλά μέτρα, πρότυπα και πράξεις που 

εγκρίθηκαν πρόσφατα στη χώρα μας, τα οποία, σύμφωνα 

με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, συμβάλλουν 

στη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος επαγγελματικής 

κατάρτισης που βασίζεται: 

- στο διάλογο μεταξύ του κόσμου της κατάρτισης και της 

εργασίας, 

- στην ενίσχυση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης  

- στην αναγνώριση των προσόντων, συμπεριλαμβανομένων όσων αποκτήθηκαν σε περιφερειακό, 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (μέσω του EQF). 

Τα νομοθετικά μέτρα που θεσπίστηκαν είναι: 

-Ο νόμος 92/2012 που αφορά την μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας, το νομοθετικό διάταγμα 

13/2013 

Καθορίζει τους γενικούς κανόνες, τα βασικά επίπεδα απόδοσης για τον προσδιορισμό και την 

επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και τα ελάχιστα πρότυπα υπηρεσιών του εθνικού 

συστήματος πιστοποίησης δεξιοτήτων 

- Διυπουργικό διάταγμα της 30/6/2015 

Καθιέρωσε το επιχειρησιακό πλαίσιο για την εθνική αναγνώριση περιφερειακών προσόντων και 

συναφών ικανοτήτων 

-Διοικητικό διάταγμα της 8/01/2018 

Καθιέρωσε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που χρησιμεύει ως σύνδεσμος με το EQF. 

 

Αυτοί οι νόμοι ενισχύουν και συντονίζουν τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα που συμβάλλουν στην 

παροχή διά βίου μάθησης στην Ιταλία, καθώς και σε ένα εθνικό σύστημα επικύρωσης και πιστοποίησης 

δεξιοτήτων. Με αυτό το σύστημα, οι πολίτες θα μπορούν να δουν τη μάθησή τους να αποκτάται 

επίσημα σε αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα πλαίσια, είτε αναφέρεται σε μη τυπική και άτυπη 

μάθηση, σε πτυχίο ή συγκεκριμένη ειδικότητα. 

Το QNQ24  (Quadro Nazionale delle Qualificazioni italiano - Ιταλικό Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων), 

λειτουργεί ως σύνδεσμος με το ευρωπαϊκό πλαίσιο EQF, δίνει μεγαλύτερη αξία στα προσόντα που έχει 

αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος ΕΕΚ και βελτιώνει τη χρηστικότητα αυτών των προσόντων σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Ακολουθούν δύο "πιλοτικά έργα" σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις νομοθετικές καινοτομίες που 

περιγράφονται παραπάνω και αναλύεται η δυνατότητα εφαρμογής του ECVET σε αυτά: 

 

- Πιλοτική ενέργεια επικύρωσης της εμπειρίας εργασίας 

 

 
24 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&ar
t.codiceRedazionale=18A00411&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-
25&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1 
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Ορισμένες περιοχές της Ιταλίας (από το 2015 και τώρα βρίσκονται στην τρίτη φάση) έχουν 

ενεργοποιήσει δράσεις για την επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

«Δημόσιας Διοίκησης» στο πλαίσιο της «Εγγύησης για τη Νεολαία». Μέσω της παρουσίασης και της 

ανάλυσης ενός προσωπικού φακέλου που εκπόνησαν οι συμμετέχοντες, αρχίζει η διαδικασία 

επικύρωσης και ορίζεται μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων από την αρμόδια Περιφέρεια. 

Στη φάση της αναγνώρισης, παρουσιάζονται με διαφάνεια οι εμπειρίες του υποψηφίου και 

αξιολογούνται τα αποτελέσματα του ελέγχου του συμμετέχοντα αλλά και τα μαθησιακά αποτελέσματα 

που προκύπτουν από την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας. Στη φάση 

αξιολόγησης, δοκιμάζονται οι δεξιότητες του συμμετέχοντα. Στην περίπτωση μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρακτικές δοκιμές. Οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν και 

επικυρώθηκαν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με την πλήρη αναγνώριση στην αγορά εργασίας 

(πρακτική εμπειρία) ή με την απόκτηση προσόντων στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης μπορεί να λειτουργήσει 

ως γέφυρα μεταξύ των σημαντικών σημείων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 

γρήγορης εφαρμογής καινοτόμων στοιχείων και της αλλαγής των εργασιακών διαδικασιών. 

Οι δυνατότητες του συστήματος θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο για τη ρύθμιση της 

αγοράς εργασίας, ιδίως για άνεργους νέους ή μειονεκτούσες ομάδες (για παράδειγμα μετανάστες). 

Στο τέλος της διαδικασίας, η αρμόδια αρχή (συνήθως η αρμόδια περιοχή) εκδίδει το "πιστοποιητικό 

επικύρωσης δεξιοτήτων" το οποίο συνδέεται με την προσφορά δεξιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο 

και αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το εθνικό σύστημα πιστοποίησης δεξιοτήτων. 

 

Τα κύρια στοιχεία της συμβατότητας με το ECVET: 

- Διαδικασία αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για να 

διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό ο συμμετέχοντας απέκτησε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, 

χρησιμοποιώντας το προσωπικό αντίγραφο και την αξιολόγηση της εμπειρίας από τη δημόσια 

υπηρεσία 

- Διαδικασία επικύρωσης: Επαληθεύει ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τον 

συμμετέχοντα αντιστοιχούν στα ειδικά αποτελέσματα που απαιτούνται για την πιστοποίηση των 

δεξιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο και αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το εθνικό 

σύστημα πιστοποίησης δεξιοτήτων 

- Διαδικασία αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, μέσω επίσημης επαλήθευσης των 

αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με την επακόλουθη έκδοση του πιστοποιητικού επικύρωσης 

δεξιοτήτων. 

 

- Πιλοτική δράση "L'alternanza scuola-lavoro" (εναλλαγή σχολικής εργασίας) 

Το 2015 ο ιταλικός νόμος με αρ. 107/2015 (το λεγόμενο "La Buona Scuola") ξεκίνησε μια διαδικασία 

μεταρρύθμισης στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο. Αυτό εισήγαγε 

καινοτόμες προσεγγίσεις σε πολλές πτυχές του συστήματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για 

τους εκπαιδευόμενους, με σκοπό την καλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας. 

Αυτή η μεταρρύθμιση παρέχει επίσης, μεταξύ άλλων καινοτομιών, μια περίοδο μάθησης σε έναν 

οργανισμό / επιχείρηση για όλους τους μαθητές (16-19 ετών) τα τελευταία τρία χρόνια του κύκλου 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Η μάθηση σε εργασιακά πλαίσια ήταν ήδη διαδεδομένη σε τεχνικά και επαγγελματικά ιδρύματα, αλλά 

με αυτή τη μεταρρύθμιση, η επαγγελματική εμπειρία επεκτείνεται σε όλα τα ιδρύματα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμη και σε αυτά τα μονοπάτια που παραδοσιακά θεωρούνται 

λιγότερο κατάλληλα για μάθηση μέσω εμπειριών εργασίας (π.χ. Liceum). 

Τα κύρια στοιχεία της συμβατότητας με το ECVET: 

- Παράλληλη ανάπτυξη των προσόντων: ο ορισμός ενός μέρους από τα προσόντα λαμβάνει υπόψη τη 

μάθηση σε διαφορετικά πλαίσια (πρακτική / εργασιακό περιβάλλον) για την τόνωση της στάσης και 

της δημιουργικότητας των εκπαιδευόμενων. 

- Προσδιορισμός Ενοτήτων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων που πρέπει να πραγματοποιούνται κατά την 

εναλλαγή. 

-Εμπλουτισμός δεξιοτήτων μέσω απόκτησης εμπειρίας εντός ενός οργανισμού για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας (κατανοήστε πώς να μετατρέπετε τις ιδέες σε δράσεις) και άλλων απαραίτητων 

δεξιοτήτων (που συνδέονται με το σύνολο των δεξιοτήτων που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύσταση 

2006/962 / ΕΚ, όπως δημιουργικότητα, καινοτομία και διαχείριση κινδύνων, μαζί με τη δυνατότητα 

σχεδιασμού και διαχείρισης έργων για την επίτευξη αποτελεσμάτων). 

- Συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων για τρία χρόνια (κατασκευή μεμονωμένων μαθημάτων). 

 

■ ECVET σε έργα Κινητικότητας Erasmus+  

Από το 2014, ο Εθνικός Φορέας Erasmus+ INAPP, σε συνεργασία με την ομάδα εθνικών 

εμπειρογνωμόνων ECVET, διεξήγαγε μια ετήσια έρευνα με στόχο τη διερεύνηση μεταξύ των 

υποστηρικτών των έργων Erasmus KA1 VET: 

- του επιπέδου γνώσεων του ECVET 

- της προστιθέμενης αξίας που λαμβάνουν οι δικαιούχοι των έργων Erasmus+ χάρη στη χρήση του 

ECVET 

- των πιθανών εμποδίων που σχετίζονται με τη χρήση του ECVET στο πλαίσιο εμπειριών διακρατικής 

κινητικότητας Erasmus+ 

Ακολουθούν ορισμένα δεδομένα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2014-2018, τα 

οποία εξετάζουν: θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ECVET, πρακτική εμπειρία με το ECVET, τύπους 

μέσων ECVET που χρησιμοποιούνται περισσότερο, προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τη χρήση 

του ECVET. 

 

1) Θεωρητική και πρακτική γνώση του ECVET 

Με την πάροδο των ετών, καταγράφηκε μεγαλύτερη επιτυχία στην απόκτηση γνώσεων (τόσο 

θεωρητικών όσο και πρακτικών) του μέσου-υψηλού επιπέδου ECVET. Στην πραγματικότητα, το 72,1% 

των ερωτηθέντων στο ερωτηματολόγιο του 2018 δήλωσαν ότι έχουν πολύ καλό ή καλό επίπεδο 

θεωρητικών γνώσεων για το ECVET και το 59,5% των ερωτηθέντων έχουν πολύ καλό ή καλό επίπεδο 

πρακτικών γνώσεων. 

2) Πρακτική εμπειρία με το ECVET 

Ωστόσο, αν και αυξάνεται το επίπεδο γνώσης των αρχών και μέσων του ECVET, δεν υπάρχει αύξηση 

στην πρακτική εμπειρία από την εφαρμογή τους σε διεθνικές εμπειρίες κινητικότητας. 
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Το 2016 το ποσοστό των φορέων που προωθούσαν έργα KA1 ΕΕΚ και δήλωσαν πρακτική εμπειρία στο 

ECVET ήταν 68,7, ενώ, το 2018 σημειώθηκε πτώση μεγαλύτερη του 10% (58,2) 

3) Τύπος των εργαλείων ECVET που χρησιμοποιούνται περισσότερο (εκτός της Συμφωνίας Μάθησης 

που θεωρείται υποχρεωτικό παράρτημα της Συμφωνίας για τη χρηματοδότηση έργων ΕΕΚ Erasmus 

KA1) 

Το εργαλείο που χρησιμοποιείται περισσότερο επιβεβαιώθηκε με την πάροδο των ετών από τη 

Συμφωνία Κατανόησης και  χρησιμοποιήθηκε από  το 85,1% των οργανισμών ΕΕΚ που ερωτήθηκαν το 

2018). 

Ένα χαμηλότερο αλλά σημαντικό ποσοστό των φορέων ΕΕΚ που ερωτήθηκαν (61,7%) συνεχίζει να 

πειραματίζεται με τα στάδια καθορισμού ενοτήτων των μαθησιακών αποτελεσμάτων, την κοινή χρήση 

των μεθόδων για την αξιολόγηση αυτών των ενοτήτων και την αναγνώριση μεθόδων επικύρωσης και 

αναγνώρισης μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν κατά τη διακρατική εμπειρία 

κινητικότητας. 

Το 51,5% των οργανισμών ΕΕΚ που ερωτήθηκαν έχουν ξεκινήσει συστήματα για την τυποποίηση 

εμπειριών διακρατικής κινητικότητας μέσω της απονομής πιστωτικών μονάδων κατάρτισης για την 

τελική αξιολόγηση και για την εξέταση των αποκτηθέντων προσόντων. Αυτά τα δεδομένα 

επιβεβαιώνουν την προοδευτική εξέλιξη προς την πλήρη αναγνώριση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν μέσω διαφορετικών μαθησιακών διαδρομών, μεθόδων και 

πλαισίων. 

Η πιο δύσκολη φάση πειραματισμού σε διακρατικά έργα κινητικότητας συνεχίζει να είναι η καταγραφή 

(για σκοπούς συσσώρευσης) των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο προσωπικό βιβλίο του 

εκπαιδευόμενου (απαντήθηκε μόνο στο 17% των περιπτώσεων). 

4) Προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τη χρήση του ECVET. 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν το 2018 επισήμαναν δύο στοιχεία ως πιο συναφή: 

- αφενός, η ευκαιρία που προσφέρει το ECVET στη διευκόλυνση της αναγνώρισης των εμπειριών κατά 

την εργασία στο εξωτερικό (επίσης σε σχέση με τον εθνικό πειραματισμό της "εναλλαγής σχολικής 

εργασίας") · 

- αφετέρου, η συμβολή του πειραματισμού ECVET στην ενίσχυση της διαδικασίας αξιολόγησης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν σε εμπειρίες κινητικότητας, μέσω της ανταλλαγής 

κοινών διαδικασιών και κριτηρίων αξιολόγησης, για τους σκοπούς της πιστοποίησης. 

 

Εκτός από τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή του ECVET, η έρευνα που διενήργησε 

το INAPP μας επιτρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την 

εφαρμογή του συστήματος, επιβεβαιώνοντας, επίσης, το 2018, τη διατήρηση ορισμένων στοιχείων που 

έχουν ήδη εμφανιστεί στις έρευνες των προηγούμενων ετών. 

Παρακάτω παρατίθενται τα πιθανά σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση του ECVET στη 

διακρατική κινητικότητα (κατά σειρά προτεραιότητας, όπως αναφέρεται από τον οργανισμό που 

εμπλέκεται στην αναζήτηση)25 

 

 
25 Speech by Anna Butteroni  (INAPP) In seminar  «Apprendimento sul luogo di lavoro, rapporto scuola-impresa e sistema 
ECVET di trasferimento dei crediti a livello transnazionale»“Introduzione al sistema ECVET in Italia e in Europa: situazione, 
criticità, opportunità.  
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- Χαμηλή γνώση του ECVET από τον κόσμο της εργασίας 

-Διαφορές μεταξύ των διαφόρων συστημάτων προσόντων σε περιφερειακό επίπεδο 

-Δυσκολία ευελιξίας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (σε εθνικό 

επίπεδο) 

-Δυσκολία επικοινωνίας των συστημάτων κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας 

-Περιορισμένη βούληση / ικανότητα των αρμόδιων φορέων να αναγνωρίζουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εμπειρίας κινητικότητας 

- Χαμηλή χρήση εκπαιδευτικού σχεδιασμού από άποψη μαθησιακών αποτελεσμάτων 

- Δυσκολία εφαρμογής του συστήματος σε ενήλικες δικαιούχους που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο 

εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
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3.2 Συνέντευξη με τον ιταλικό εθνικό οργανισμό Erasmus Plus INAPP 

Τον Φεβρουάριο του 2020, οι αναφερόμενοι της Informamentis Europa, που συμμετείχαν ως 
ερευνητές και τεχνικοί στην κατασκευή αυτού του IO, ζήτησαν συνέντευξη με τα μέλη της ομάδας 
ECVET εθνικών εμπειρογνωμόνων, που παρευρίσκονταν στο INAPP. Ο στόχος ήταν να ολοκληρωθεί το 
ερευνητικό έργο "Implementing ECVET", συμπεριλαμβανομένης της άποψης της Ιταλικής Εθνικής 
Υπηρεσίας που διαχειρίζεται τις δράσεις ΕΕΚ για το πρόγραμμα Erasmus Plus.  
 
Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από τους Vincenzo Girfatti και 
Elisabetta Leone της Informamentis Europa με την κυρία Michela 
Volpi και την κυρία Roberta Grisoni του οργανισμού Erasmus Plus 
INAPP και μέλη της Εθνικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ECVET.  
 
Ακολουθούν οι ερωτήσεις που υπέβαλε η Informamentis Europa και 
οι απαντήσεις που έλαβαν οι εθνικοί εμπειρογνώμονες του ECVET.  
 

 

Ερώτηση Ν.1 «Ποια είναι η κατάσταση του ECVET στην Ευρώπη;» 

Η σύσταση ECVET ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, φέτος θα είναι η 11η χρονιά, και είναι μια σύσταση που 

εγκρίθηκε σε εθελοντική βάση από μεμονωμένα κράτη μέλη, επομένως, η πλήρης εφαρμογή του δεν 

πραγματοποιήθηκε ομοιόμορφα στα διάφορα κράτη. Επομένως, ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα 

μεθοδολογικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση μαθησιακών 

αποτελεσμάτων αλλά και για την προώθηση της διακρατικής κινητικότητας και της δια βίου μάθησης. 

Σήμερα μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι η πρόταση αυτή οδήγησε σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν προκειμένω ξεκίνησε μια μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2019, για 

να επαληθεύσει τον αντίκτυπο που είχαν τα εργαλεία διαφάνειας, όπως το ECVET και το ICAVET στα 

συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης 

των επιμέρους κρατών. Και αυτό που προέκυψε από αυτήν την έρευνα είναι ότι η μεγαλύτερη συμβολή 

του ECVET ήταν στην αύξηση της ποιότητας των εμπειριών κινητικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ένα άλλο αποτέλεσμα είναι ότι έχει συμβάλει στην 

εξάπλωση μιας κοινής γλώσσας μεταξύ των διαφόρων κρατών, η οποία είναι σημαντική δεδομένης της 

ποικιλομορφίας και της ανισότητας των κρατών, ιδίως της κατάστασης στην Ιταλία. Έχει συμβάλει 

αναμφίβολα στη διάθεση διαθέσιμων φιλικών προς το χρήστη και εύχρηστων εργαλείων όπως η 

«Συμφωνία Κατανόησης» ή η «Συμφωνία Μάθησης» που χρησιμοποιούνται συνήθως όχι μόνο σε έργα 

διακρατικής κινητικότητας αλλά και σε κοινοπραξίες. Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται από όλες 

σχεδόν τις χώρες και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Σε ορισμένες χώρες βοήθησε επίσης στην 

αύξηση της ευελιξίας των επιλογών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πιθανόν όσον αφορά τα 

αποτελέσματα που είχαν μεγαλύτερη ποικιλία, είχε λιγότερες επιπτώσεις στην εισαγωγή αρθρωτών 

διαδρομών και σίγουρα είχε μικρότερη επιρροή στην ενθάρρυνση των χωρών να λάβουν πιστωτικά 

συστήματα και δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό πιστωτικό σύστημα. Η σύσταση του 

ECVET παρήγαγε απτά αλλά ποικίλα αποτελέσματα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, η μεγάλη 

επανάσταση ήταν να ξεφύγουμε από τον καθορισμό της εμπειρίας της κινητικότητας μέσα από το τι 

θα έκαναν τα παιδιά ή θα σκόπευαν να κάνουν, για να πουν τι έμαθαν. Ήταν μια πραγματική 

πολιτιστική μετάβαση, δεχόμενη βοήθεια από τον εξοπλισμό, από τα μέσα που εξελίχθηκαν με τα 

χρόνια. Ήταν μια πραγματική αλλαγή της νοοτροπίας και της πολιτιστικής γλώσσας στο να αρχίσουμε 
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να εξηγούμε το σχεδιασμό των δεξιοτήτων, των «Μαθησιακών Αποτελεσμάτων».  

 

Ερώτηση Ν.2 «Ποια είναι η σχέση μεταξύ του ECVET και άλλων εργαλείων EQF και EUROPASS; Και 

ποια είναι η κατάσταση;   

Αυτή η σύνδεση μεταξύ όλων αυτών των μέσων είναι πολύ ισχυρή, επειδή δημιουργούνται υπό το 

πρίσμα μιας κοινής ανάγκης, η οποία είναι η διασφάλιση της διαφάνειας των δεξιοτήτων και των 

προσόντων. Ακόμα κι αν δημιουργούνται για διαφορετικούς λόγους, έχουν συγκεκριμένες κοινές 

τεχνικές γνώσεις. Το κοινό νήμα που τους ενώνει είναι η προσέγγιση του μαθησιακού αποτελέσματος 

και αυτό έχει διευκολύνει τη διάδοση αυτών των εργαλείων. Το γεγονός ότι χρησιμοποίησε μια κοινή 

γλώσσα, η οποία από τη μία διευκόλυνε τη διάδοση όλων αυτών των μέσων, διατηρώντας παράλληλα 

διαφορετικές σκοπιμότητες, δημιούργησε μια σύνδεση μεταξύ αυτών των εργαλείων. Για παράδειγμα, 

τώρα που το σύστημα EUROPASS έχει εισέλθει στον κόσμο της εκπαίδευσης, σε σχέση με 10 χρόνια 

πριν, το επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσουμε να το φέρουμε και στον κόσμο της εργασίας. Αυτό 

που έχει συμβεί λοιπόν είναι μια σημαντική αλλαγή νοοτροπίας, που δεν αρκείται στα μέσα που 

χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή, που δείχνουν ό,τι έχετε μάθει και γνωρίζετε και όχι απλά ό,τι 

έχετε μελετήσει. 

 

Ερώτηση Ν.3 "Σχετικά με την κυκλοφορία 2016, υπήρξαν ενημερώσεις;" 

Τόσο από εθνική όσο και από ευρωπαϊκή άποψη, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολύ σημαντικές 

μεταρρυθμιστικές διαδικασίες, οι οποίες, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, οδηγούν στη 

δημιουργία ενός εθνικού συστήματος πιστοποίησης δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της επίσημης μάθησης 

και της αναγνώρισης των προσόντων. Αν θέλουμε να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή, θα 

ξεκινήσουμε από τον Νόμο 92/2012, που αφορά τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, την «Πράξη 

του Νομοθετικού Διατάγματος 13/13» που έχει ανοίξει το δρόμο για το εθνικό σύστημα πιστοποίησης 

δεξιοτήτων, θα προχωρήσουμε στο «Διυπουργικό Διάταγμα» του Ιούνιο του 2015, το οποίο καθιέρωσε 

το επιχειρησιακό πλαίσιο για την αναγνώριση των περιφερειακών προσόντων και, τέλος, στο πιο 

πρόσφατο" Διυπουργικό Διάταγμα "του Ιανουαρίου 2018, το οποίο καθιέρωσε το εθνικό πλαίσιο 

προσόντων.  

 

Ερώτηση Ν.4 «Το γεγονός ότι στην Ιταλία η επαγγελματική κατάρτιση ανατίθεται στις περιφέρειες 

αποτελεί εμπόδιο; Μήπως αυτή η περιφερειοποίηση ικανοτήτων επιβράδυνε αυτήν τη διαδικασία 

για την Ιταλία; " 

Ήταν απαραίτητο να εργαστούμε πρώτα σε εθνικό επίπεδο, μετά το διυπουργικό διάταγμα του 

Ιανουαρίου 2018, το οποίο θέσπισε το εθνικό πλαίσιο προσόντων που συντονίζει τα διάφορα 

περιφερειακά συστήματα και θέτει τα θεμέλια για ένα εθνικό σύστημα δεξιοτήτων. Μέσω αυτού του 

συστήματος, θα μπορούν να αναγνωρίζονται στους πολίτες τα πιστοποιητικά και η μάθηση που έχουν 

αποκτήσει σε επίσημα / μη τυπικά πλαίσια οποιασδήποτε βαθμίδας, πτυχίου και περιοχής. Αυτός είναι 

ο λόγος για τον οποίο το εθνικό πλαίσιο δεξιοτήτων είναι σημαντικό, επειδή δίνει μεγαλύτερη αξία στα 

προσόντα και αυξάνει τη χρηστικότητα και τη συγκρισιμότητά τους όχι μόνο σε ολόκληρη την εθνική 

επικράτεια, αλλά και στο εξωτερικό. Θα πρέπει επίσης να εγκριθούν κατευθυντήριες γραμμές για το 

σύστημα πιστοποίησης ικανοτήτων, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με το έργο που έχει ήδη 

εγκριθεί από τους κοινωνικούς εταίρους. Οι εταίροι θα πρέπει να μεταβούν σε διάσκεψη κρατικού-

περιφερειακού 
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χαρακτήρα. Στη συνέχεια οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εγκριθούν με διάταγμα. Το πλαίσιο 

του εθνικού συστήματος πιστοποίησης ικανοτήτων χρησιμοποιεί επίσης μια τεχνική ομάδα που 

ακολουθεί τα περιφερειακά συστήματα πιστοποίησης ικανοτήτων, τα οποία ενεργούν εντός του 

εθνικού πλαισίου και με τη σειρά τους ελέγχονται από το διυπουργικό διάταγμα του 2018. Αυτό το 

σύστημα αφενός επιβράδυνε τη διαδικασία, αφετέρου, είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρο επειδή οι 

περιφέρειες έχουν αναπτύξει συστήματα και κάποιες περιοχές έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο 

στα ζητήματα πιστοποίησης της αναγνώρισης δεξιοτήτων και επίσης σε επίσημα / μη τυπικά πλαίσια . 

Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο πλούτος δεν θα γίνει εμπόδιο, αλλά θα είναι 

κατανοητός. Μέσω της εύρεσης καλών πρακτικών σε άλλες περιοχές, ο καθένας μπορεί να μάθει από 

την εμπειρία του άλλου σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Υπάρχουν δύο σημαντικές περιφερειακές 

εμπειρίες, μία στην περιφέρεια Λάτσιο και μία στην περιφέρεια Αμπρούτσο. Αυτά τα δύο έργα έχουν 

δημιουργηθεί για την αναγνώριση πιστωτικών μονάδων και την πιστοποίηση δεξιοτήτων. Πρόκειται 

για ένα σύνολο περιφερειακών κανόνων που έχουν αναπτυχθεί από αυτές τις δύο περιοχές αλλά 

ακολουθούν το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό επιβεβαιώνει ότι, ενώ σέβεται τις επιμέρους 

περιφερειακές ικανότητες, είναι δυνατό να λειτουργεί με συντονισμένο τρόπο σύμφωνα με ένα εθνικό 

σύστημα πιστοποίησης ικανοτήτων. Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας των δραστηριοτήτων των 

περιφερειών καθιστά δυνατή την ύπαρξη εθνικού πλαισίου πιστοποίησης. Μπορούμε λοιπόν να πούμε 

ότι αυτή η άνθηση των περιφερειακών εμπειριών μπορεί να θεωρηθεί πλούτος. 

 
Φωτογραφίες στο τέλος της συνέντευξης 

(Κα Michela Volpi και κα. Roberta Grisoni _Erasmus Plus INAPP, κ. Girfatti και κα Elisabetta Leone - IFM Europe)  
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Ερώτηση Ν.5 «Πόσο επηρεάζει το ECVET τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της επαγγελματικής 

κατάρτισης, υπό την έννοια ότι το καθιστά πιο ικανό να αξιοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

αποκτώνται εκτός του επίσημου περιβάλλοντος; Πόσο επηρεάζει το σύστημα;» 

 

Σίγουρα, στο πλαίσιο της πολιτισμικής αλλαγής και της προσέγγισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

έχει καθορίσει στην κατασκευή των διαδρομών διαμόρφωσης έναν διαφορετικό προσανατολισμό που 

σημαίνει ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις μαθησιακές διαδρομές που παραδοσιακά δεν 

αποτελούσαν ενότητες ικανοτήτων και επομένως να τις μεταφράσουν εκ νέου ή να τοις ξαναγράψουμε 

σε διαφορετική γλώσσα. Ως Εθνικός Οργανισμός Erasmus, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αντιληφθεί 

μια μεγάλη αλλαγή. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει μια κοινή γλώσσα που χρησιμοποιείται και βοηθά 

το διάλογο μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και συστήματος κατάρτισης. Η κοινή γλώσσα 

επικεντρώνεται περισσότερο στα σχολικά προγράμματα, ενώ ο διάλογος εκπαιδευτικού συστήματος 

και αγοράς εργασίας στην ανταπόκριση της αγοράς εργασίας. Η ικανότητα χρήσης και σε αυτόν τον 

τομέα ενός μαθησιακού αποτελέσματος, μιας κοινής γλώσσας, έφερε κοντά τα δύο συστήματα. Σε 

γενικές γραμμές, αυτό οδήγησε σε αύξηση της ποιότητας της κατάρτισης και των διαδικασιών 

διεθνοποίησης, δημιούργησε προσδοκίες από τα συστήματα και στην πραγματικότητα σε αυτόν τον 

τομέα θα χρειαστεί να επενδύσουμε περισσότερο στο μέλλον. Η εναλλακτική λύση, η οποία ήταν μια 

πολύ θετική συμβολή στην ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα οποία ενσωματώθηκαν στα 

σχολικά συστήματα και συνδέονται με το σύστημα Erasmus Plus, βοήθησε να δώσει στο σύστημα 

κινητικότητας την επισημότητα και αξία που δεν είχε προηγουμένως. Τέλος, το ECVET παρείχε μέσα, 

μια φόρμα και εργαλεία εύκολα στη χρήση. 

 

Ερώτηση Ν.6 «Θα μπορούσατε να μας δώσετε πληροφορίες για ευρωπαϊκές και εθνικές ορθές 

πρακτικές και τους λόγους που είναι καλές πρακτικές;» 

Η ορθή πρακτική, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία, πρέπει να πληροί ένα σύνολο κριτηρίων, τα οποία 

μοιράζονται όλες οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Πρόκειται για ολοκληρωμένα έργα που πρέπει να πληρούν ένα σύνολο κριτηρίων για να 

χαρακτηριστούν ως ορθές πρακτικές. Υπάρχει ένας κατάλογος βέλτιστων πρακτικών, που 

ενημερώνεται κάθε χρόνο, όταν τα έργα ολοκληρώνονται. Στην πραγματικότητα, δεν αναγνωρίζονται 

καλές πρακτικές ECVET, υπάρχουν καλές πρακτικές έργων σύμφωνα με τα κριτήρια που μπορούν να 

οριστούν ως ορθές πρακτικές (π.χ. ορισμένοι έχουν εργαστεί στο θέμα της διαφάνειας). Το ECVET έχει 

υιοθετηθεί σε πολλά έργα. Ένα στοιχείο που σίγουρα πρέπει να τονιστεί είναι ότι έχει ισχυρό αντίκτυπο 

και οι ορθές πρακτικές έχουν βοηθήσει ώστε να δημιουργηθεί ο αντίκτυπος μεταξύ των ιδιοκτητών, 

καθώς η μακροπρόθεσμη προοπτική που προσφέρει η παροχή πιστοποίησης, έχει ενθαρρύνει σε 

μεγάλο βαθμό τη χρήση εργαλείων ECVEΤ. Επίσης βάσει των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν τα 

τελευταία χρόνια, το γεγονός ότι το ECVET είχε σημαντικό αντίκτυπο στη διεθνοποίηση αυτών των 

φορέων, έχει φέρει μια μεγάλη αλλαγή στη νοοτροπία και τη διεθνή διαφάνεια αυτών των φορέων, 

και αυτή είναι μια καλή πρακτική και μια αλλαγή που έχει παραγάγει το ECVET σε έργα που απονέμουν 

πιστοποιήσεις. Η εφαρμογή του ECVET απαιτεί χρόνο και η συνεργασία όλων των φορέων, απαιτεί 

επίσης τη πιστοποίηση των φορέων όπως περιφέρειες, σχολεία ή υπουργεία. 

 

Ερώτηση Ν.7 «Από πού πρέπει να ξεκινήσουν εκείνοι που δεν είχαν ποτέ προσεγγίσεις;» 
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Θα πρέπει να ξεκινήσετε από το υπάρχον, δηλαδή από αυτό που έχει ήδη γίνει στο παρελθόν ως 

«κάτοχοι πιστοποίησης» που αρχίζουν να θέτουν τα θεμέλια για μια κοινότητα πρακτικών και να 

επιτύχουν να δικτυωθούν με εκείνους που έχουν περισσότερη εμπειρία στη διακρατική κινητικότητα 

και τη δυνατότητα ανταλλαγής μέσων, πρακτικών ή ακόμη και δυσκολιών και κρίσεων. Υπάρχει το Tool 

Kit αλλά και όλα αυτά που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γραμματεία και τα Κράτη που 

είναι διαθέσιμα στην κοινότητα που θέλει να προσεγγίσει το ECVET όσον αφορά και τα δύο εργαλεία, 

αλλά και τα μοντέλα εμπειρίας. Όλα όσα έχουν επιτευχθεί με το ECVET έχουν επιτευχθεί με μια 

διαδικασία «από κάτω προς τα πάνω», δηλαδή δεν περιμένουμε να ενεργήσει το ίδρυμα αλλά να 

κινηθεί ανεξάρτητα. Στη συνέχεια, προχωρήστε σε στάδια χωρίς να προσποιηθείτε ότι φτάσετε αμέσως 

στο τελικό στάδιο της αναγνώρισης, γιατί όταν ξεκινάτε το σχεδιασμό μιας διδακτικής ενότητας τα 

αποτελέσματα της μάθησης είναι σημαντικά. Η έναρξη κοινής χρήσης κριτηρίων και διαδικασιών 

αξιολόγησης είναι μια πολύ ισχυρή ένσταση που έχουν οι φορείς, η λεγόμενη «αμοιβαία 

εμπιστοσύνη», η οποία είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, διότι σημαίνει αποδοχή της αξιολόγησης 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων από άλλο φορέα και επικύρωσή της κατά την επιστροφή του 

εκπαιδευόμενου. Αυτό προϋποθέτει μια μεγάλη αλλαγή νοοτροπίας και αυτές οι διαδικασίες 

χρειάζονται χρόνο, είναι η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης που απαιτεί χρόνο. Έτσι, βήμα προς 

βήμα: οικοδόμηση συνεργασίας με όσο το δυνατόν περισσότερους αρμόδιους φορείς, καθορισμός 

ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ανταλλαγή κριτηρίων αξιολόγησης και μεθοδολογιών. Αυτό 

θα κάνει ορατή την αλλαγή και θα οδηγήσει τα επόμενα βήματα να πραγματοποιούνται αυτόματα όσο 

το δυνατόν περισσότερο. 

 

Ερώτηση N.8 «Ποιο θα είναι το μέλλον του στο επόμενο πρόγραμμα;» 

Ξεκινώντας από την αρχή, δηλαδή από την βελτιστοποίηση των διαφόρων μέσων, η συζήτηση για το 

μέλλον του ECVET συνεχίζεται ακόμη στην Επιτροπή και η ανάγκη να προβληματιστούμε περιλαμβάνει 

όχι μόνο το ECVET αλλά και όλα τα άλλα μέσα διαφάνειας. Η μέθοδος που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, είναι πιθανό να έχει μια συνολική πρόταση που  θα καθορίζει μια ευρύτερη στρατηγική, που 

θα καλύπτει όλη την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και θα ενσωματώνει τα στοιχεία που 

έχουν λειτουργήσει θετικά στα διάφορα μέσα (μεγάλη βελτίωση στην ποιότητα των εμπειριών 

κινητικότητας, που βοήθησαν στη διάδοση μιας κοινής γλώσσας, στην ευελιξία των διαδρομών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για αυτά τα στοιχεία / έννοιες 

και θα επανεξεταστούν στο μέλλον. Πολύ πιθανό να επανεξεταστεί συνολικά η σύσταση. Αυτό θα 

συνεχιστεί από το νέο πρόγραμμα Erasmus Plus, όπου η διεθνής διάσταση της κινητικότητας θα 

εξακολουθήσει να παίζει πολύ κεντρικό ρόλο και η μάθηση θα καταστεί ακόμη πιο σημαντική. Στο νέο 

πρόγραμμα θα δοθεί επίσης μεγάλη έμφαση στη διαφάνεια των αποτελεσμάτων, στην αναγνώριση 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στη μεταφορά πιστώσεων και στις ενότητες μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. 
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3.3 Περίπτωση μελέτης στην Ιταλία 

Για να ολοκληρωθεί το σενάριο της κατάστασης στην Ιταλία, σχετικά με την εφαρμογή του ECVET, εκτός 

από τα πιλοτικά σχέδια σε εθνικό επίπεδο που έχουν προηγουμένως περιγραφεί (σελίδες 57-58), 

παρουσιάζεται παρακάτω ένα έργο κινητικότητας Erasmus που προωθήθηκε από ιταλικές οργανώσεις. 

Αυτό το έργο αναγνωρίζεται ως καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακριβώς για τη σωστή και 

καινοτόμο χρήση του συστήματος ECVET. 

 

Μελέτη Περίπτωσης 

Έργο: VET Port - Στρατηγική συνεργασία 2014-1-IT01-KA202-002480 

Αιτών: Autorità di sistema portuale di Livorno (IT) 

Οι στόχοι του έργου ήταν η υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών κανόνων για την αναγνώριση 

δεξιοτήτων σύμφωνα με το σύστημα ECVET ως εξής: 

- Διευκόλυνση των ανθρώπων για να επιτύχουν την επικύρωση και την αναγνώριση των σχετικών με 

την εργασία τους δεξιοτήτων και γνώσεων που απέκτησαν σε διαφορετικές χώρες. 

- Αύξηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων ΕΕΚ και της εμπιστοσύνης των εργοδοτών σε 

συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις στα προσόντα ΕΕΚ. 

Χάρη στο έργο αναπτύχθηκε επιτυχώς μια μέθοδος αναγνώρισης των βασικών δεξιοτήτων στους τομείς 

λιμένων και logistics. Η VETPORT επικεντρώθηκε στις επαγγελματικές προσωπικότητες: 

- Διαχειριστής τερματικού 

- Σχεδιαστής / επόπτης 

- Οδηγοί 

Αυτοί οι ρόλοι έχουν επιλεγεί επειδή είναι απαραίτητοι για δραστηριότητες σε λιμένες. Οι ρόλοι είναι 

μεταβιβάσιμοι από λιμάνι σε λιμάνι και μπορούν να υιοθετηθούν και σε άλλους τομείς. 

Η Κοινοπραξία που ήταν υπεύθυνη για το έργο συγκροτήθηκε από έξι μέλη: 

Λιμεναρχείο Λιβόρνο 
Provincia di Livorno Sviluppo Srl 
Fundacion De La Comunidad Valenciana Para La Investigacion, Promocion Y Estudios Comerciales De 
Valenciaport 
Stichting Stc-Group 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κορκ 
Consorzio Per La Formazione Logistica Intermodale. 

 

Οι κύριες δραστηριότητες του VETPORT ήταν: 

- Μελέτες και πόροι στα τρία κοινά επαγγελματικά προφίλ λιμένων. Συγκρίθηκε το πλαίσιο προσόντων 

και τα επαγγελματικά πρότυπα, σχεδιάστηκε κοινή βάση και καθορίστηκαν οι κύριες διαδικασίες 

εργασίας για κάθε προφίλ 

- Ο ορισμός των δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων του ECVET έχει χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει τις βασικές ικανότητες για την εκτέλεση των διαδικασιών εργασίας. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την 
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ομαδοποίηση ικανοτήτων που συνδέονται με τις πραγματικές διαδικασίες εργασίας και 

αντικατοπτρίζουν το επίπεδο πολυπλοκότητας των επαγγελματικών προτύπων. 

Το αποτέλεσμα ήταν ο καθορισμός πιλοτικών διακρατικών επαγγελματικών προφίλ στα οποία έχουν 

συνεισφέρει όλοι οι εταίροι. Τα πιλοτικά προφίλ, που συνδέονται με το πρότυπο ECVET, έχουν 

αναλυθεί ώστε να γίνουν πρότυπα εκπαίδευσης, προσδιορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα και 

συμπεριλαμβάνουν ανάλυση σε ενότητες που αντιστοιχούν σε ενδεικτικούς βαθμούς ECVET. 

Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα κατάρτισης σχεδιάστηκε για αυτά τα προφίλ και δοκιμάστηκε κατά τη 

διάρκεια των εβδομάδων κινητικότητας κατάρτισης. Ένα τεχνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στα Αγγλικά 

συμπεριλήφθηκε για τα οχήματα χειρισμού λιμένων. Οι εταίροι υπέγραψαν το Σύμφωνο Κατανόησης 

που περιέχει τα κύρια χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ενδείξεις του ECVET σχετικά με 

τον τρόπο αξιολόγησης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την 

κινητικότητα. Παρέχεται ένα σχέδιο επικοινωνίας, για τη διάδοση και την αξιοποίηση των παραδοτέων 

έργων. Δόθηκε επίσης ένα βίντεο ντοκιμαντέρ για να εξηγήσει τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν. 

Σχεδιάστηκαν κατευθυντήριες γραμμές, για να προτείνουν, σε τοπικό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, 

ένα αμοιβαία αναγνωρίσιμο πλαίσιο για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε λιμένες, ενόψει της 

επέκτασης αυτού του συστήματος σε όλα τα λιμενικά επαγγέλματα. 

79 εργαζόμενοι από λιμάνια εταίρους συμμετείχαν στην επίσκεψη τερματικών στα λιμάνια του Κορκ, 

του Λιβόρνο, του Ρότερνταμ και της Βαλένθια. Πραγματοποιήθηκαν 9 εβδομάδες εκπαίδευσης 

κινητικότητας μεταξύ της περιόδου Νοέμβριος 2016-Απρίλιος 2017 (18 οδηγοί, 29 σχεδιαστές και 32 

διαχειριστές τερματικών λιμένων συμμετείχαν στις εβδομάδες κατάρτισης). 

Η εκπαίδευση είχε σημαντικό αντίκτυπο τόσο στους εργαζομένους όσο και στους εργοδότες. Οι 

συμμετέχοντες τόνισαν την αξία του προγράμματος με βάση τα θέματα που συζητήθηκαν, της 

βελτίωσης των δεξιοτήτων και γνώσεων αλλά και της αυξημένης συμμετοχής στην κινητικότητα. Όλα 

αυτά θεωρήθηκαν ως ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη. 

Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τη σύμπραξη ήταν: 

- Ο καθορισμός βασικών δεξιοτήτων που θα βελτιωθούν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας μιας 

εβδομάδας και το ελάχιστο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απαιτείται για την αξιολόγηση του ECVET 

για τα προφίλ και την αναγνώριση από την κοινοπραξία που είναι ενσωματωμένη στο πρότυπο ECVET  

- Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος τεχνικής εκπαίδευσης στα αγγλικά για την απόκτηση βασικών 

ικανοτήτων για οχήματα χειρισμού λιμένων. 

- Η συλλογή των βέλτιστων πρακτικών ΕΕΚ του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.  

 
Όλα τα αποτελέσματα και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το έργο είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-IT01-
KA202-002480 

   

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-IT01-KA202-002480
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-IT01-KA202-002480
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3.2.1 ECVET ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

 

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) θεωρείται μια ελκυστική διαδρομή μάθησης στη 

Φινλανδία, με περίπου 280.000 μαθητές να εγγράφονται σε ιδρύματα ΕΕΚ κάθε χρόνο (200.000 για 

IVET και 80.000 για CVET). Επιπλέον, περίπου το 44% των συνολικών ατόμων που εγκαταλείπουν το 

σχολείο συνεχίζουν τις σπουδές τους μέσω του IVET. Υπάρχουν 165 πάροχοι ΕΕΚ στη Φινλανδία, 

συμπεριλαμβανομένων δήμων, κοινών ομοσπονδιών δήμων και ιδιωτικών οργανισμών. 

 

Λόγω των αλλαγών στον εργασιακό χώρο και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, οι φορείς ΕΕΚ έπρεπε να 

προσαρμοστούν γρήγορα στις ατομικές ανάγκες για απόκτηση δεξιοτήτων. Στο μέλλον, ο αριθμός των 

προσόντων είναι πιθανό να μειωθεί, ενώ το περιεχόμενο των προσόντων είναι πιθανό να διευρυνθεί, 

υποστηρίζοντας ατομικές διαδρομές σπουδών και επιτρέποντας ταχύτερη ανταπόκριση στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες της επαγγελματικής ζωής26. 

Η εφαρμογή του ECVET στη Φινλανδία αποτελεί μέρος της τρέχουσας μεταρρύθμισης στη Φινλανδική 

Επαγγελματική Εκπαίδευση. Μέσα στο νέο σύστημα έχει ενισχυθεί η προσέγγιση βάσει ικανοτήτων και 

 

 
26 Flexible vocational learning pathways: the Finnish VET Reform, August 2019 
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έχουν εισαχθεί σημεία ικανότητας (πόντοι ECVET) για να περιγράψουν το εύρος των προσόντων και 

των μονάδων προσόντων. 

Το σύστημα ECVET χρησιμοποιείται στη Φινλανδία σε ιδρύματα  ΕΕΚ για πάνω από 20 χρόνια. Τα 

επαγγελματικά προσόντα αποτελούνται από ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων. Κάθε ενότητα 

προσόντων αξιολογείται ανεξάρτητα σε πραγματικές καταστάσεις επαγγελματικής ζωής και 

τεκμηριώνεται στη συμφωνία κατάρτισης των εκπαιδευόμενων και στο προσωπικό αρχείο σπουδών 

τους. Το εθνικό πλαίσιο επιτρέπει τη μεταφορά αξιολογημένων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε μια 

προοπτική διά βίου μάθησης. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους μαθητές να επιστρέψουν στις 

σπουδές τους μετά από καιρό ή να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους. Οι Εθνικές Απαιτήσεις 

Προσόντων καθορίζουν τα στοχευμένα μαθησιακά αποτελέσματα και τα κριτήρια αξιολόγησης για 

κάθε απαίτηση δεξιοτήτων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται αποδεικνύοντας δεξιότητες σε 

πραγματικές καταστάσεις επαγγελματικής ζωής. Τα μαθησιακά αποτελέσματα ενός εκπαιδευόμενου 

αξιολογούνται έπειτα από σύγκρισή τους με αυτά που ορίζονται στις εθνικές απαιτήσεις προσόντων. 

Τόσο η θεωρία όσο και η πρακτική έχουν κοινό βαθμό. Η δυνατότητα απόκτησης ξεχωριστών ενοτήτων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων καθιστά δυνατή την εναλλαγή μεταξύ σχολικής και επαγγελματικής ζωής 

σύμφωνα με τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Οι απαιτήσεις προσόντων δημιουργούνται υπό την 

ηγεσία της Φινλανδικής Εθνικής Υπηρεσίας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με εργοδότες, εργαζόμενους 

και τον εκπαιδευτικό τομέα27. 

Κάθε επαγγελματική σχολή διαθέτει σύστημα μητρώου όπου οι επιδόσεις και οι βαθμοί των μαθητών 

καταχωρούνται και ακολουθούν τις ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων από τις εθνικές απαιτήσεις 

προσόντων. Η Φινλανδική Εθνική Υπηρεσία έχει αναπτύξει ένα εθνικό μητρώο μελετών που 

ονομάζεται Koski. 

Η Φινλανδία είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υιοθετήσει πρότυπα και νομοθεσίες 

στο IVET και το CVET για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Ένας εκπαιδευόμενος έχει 

το δικαίωμα να απαιτήσει την επικύρωση και την αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης που 

αντιστοιχεί στις επαγγελματικές δεξιότητες ή στους στόχους για μαθησιακά αποτελέσματα βάσει 

ικανοτήτων που αναφέρονται στο εθνικό βασικό πρόγραμμα σπουδών. Η επικύρωση της 

προηγούμενης μάθησης μπορεί να γίνει με την τεκμηρίωση από την αρμόδια αρχή ή με την επίδειξη 

δεξιοτήτων. Το σύστημα που επιτρέπει τη συσσώρευση και τη μεταφορά εφαρμόζεται εδώ και πολύ 

καιρό στη Φινλανδία. Η ευέλικτη πορεία της μάθησης και η δυνατότητα συσσώρευσης των 

αξιολογούμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι το κλειδί για τη διατήρηση των κινήτρων της 

μελέτης. Το αρθρωτό σύστημα με κάθε μονάδα να αξιολογείται και να τεκμηριώνεται ανεξάρτητα, 

βοηθά στην παρακολούθηση των ήδη επιτευχθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η αναγνώριση της 

προηγούμενης μάθησης ορίζεται από τη νομοθεσία από το 2006 στη Φινλανδία. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Φινλανδίας δημοσίευσε μια σαφή εικόνα της νέας 

μεταρρύθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Φινλανδία για να δείξει πώς η 

 

 
27 CASE FINLAND Implementation of ECVET system in Finland, May 2019, DOI: 10.13140/RG.2.2.35110.78407, Affiliation: Utrecht 
University, Project: IV4J Project 
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μαθησιακή διαδικασία των μαθητών λαμβάνει χώρα από την αρχή της Εκπαιδευτικής πορείας μέχρι 

την κατάκτηση του προσόντος28. 

  

  

 

 
28 The qualifications requirements adopted by the Finnish National Agency for Education are published in electronic form on the 

Finnish National Agency for Education website: https://www.ele.fi/assets/evaluation_framework_microsoft_final.pdf  

https://www.ele.fi/assets/evaluation_framework_microsoft_final.pdf
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3.2.2 Μελέτη Περιπτώσεων στη Φινλανδία  

 

Όνομα: InnoOmnia 

Λέξεις-κλειδιά: προσόντα, ικανότητα, μάθηση στην πράξη  

Περίληψη: 

Οι Φινλανδοί συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Omnia εισήγαγαν έναν νέο τρόπο μελέτης δεξιοτήτων 

επιχειρηματικότητας σε ανοιχτό χώρο μαζί με εκπαιδευτικούς και επιχειρηματίες που διευθύνουν τις 

επιχειρήσεις τους. Ο χώρος στο InnoOmnia είναι ανοιχτός και συνεργατικός, στον οποίο όλοι μπορούν 

να αλληλεπιδράσουν και να επιλέξουν πού θα ήθελαν να μελετήσουν και να μάθουν. Προσφέρει 

διαφορετικά προγράμματα όπως εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και υποστήριξη για την 

επιχειρηματικότητα, ειδικά για νεοσύστατες επιχειρήσεις στους τομείς των τεχνών και των υπηρεσιών. 

Προωθείται επίσης η επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ηγετικών στελεχών που σχετίζονται 

με όλους τους τομείς της βασικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο σχολείο, οι δάσκαλοι, οι 

εκπαιδευόμενοι και οι επιχειρηματίες χρησιμεύουν ως κοινότητα και μοιράζονται τακτικά τις εμπειρίες 

τους. Οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μάθησης με εκπαιδευτικούς, 

στο οποίο ο κόσμος της εργασίας αποτελεί μέρος των καθημερινών σπουδών τους. Οι ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων εγγράφονται για να γίνουν μέλη αυτής της κοινότητας και λαμβάνουν καθημερινή 

υποστήριξη για την επιχείρησή τους. Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τον 

επιχειρηματία για να αναζητήσουν και να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις για να βοηθήσουν κάθε 

επιχείρηση να πετύχει. Αυτή η δραστηριότητα δίνει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να μάθουν 

μέσα από την πράξη. Όταν οι μαθητές συμμετέχουν σε μελέτες επιχειρηματικότητας στο περιβάλλον 

ανοιχτού χώρου InnoOmnia, ενισχύουν τα δικά τους προσόντα - ακολουθώντας το δικό τους σχέδιο 

μελέτης και την πορεία της μελέτης. Τα προσόντα των εκπαιδευόμενων θα μπορούσαν να προέρχονται 

από τον τομέα Επιχειρήσεων και Διοίκησης, ή θα μπορούσαν επίσης να προέρχονται από την Κοινωνική 

και Υγειονομική περίθαλψη, ή τον τομέα σχεδιασμού Ρούχων. Διαφορετικοί τύποι εκπαιδευτικών 

τομέων χρειάζονται διαφορετικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας. Κάθε εκπαιδευόμενος κατέχει μια 

συγκεκριμένη ενότητα ή σύνολο ενοτήτων που σχετίζονται με δεξιότητες επιχειρηματικότητας για να 

συμβαδίζει με το περιεχόμενο και τη δομή των προσόντων. Το μέγεθος των προσόντων και το σχετικό 

βάρος των ενοτήτων έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων ως σημεία ικανότητας (πιστωτικές μονάδες 

ECVET). Τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται στις Εθνικές Απαιτήσεις Προσόντων. Η αξιολόγηση γίνεται 

από καθηγητές, συμβούλους, επιχειρηματίες και από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Οι μελέτες που 

έγιναν στο InnoOmnia Open space θα επικυρώσουν και θα αναγνωρίσουν τα προσόντα των 

εκπαιδευόμενων από τον πάροχο Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τη Συμφωνία 

Μάθησης και το προσωπικό αντίγραφο και οι βαθμοί τους επισημαίνονται σε αυτά τα έγγραφα. 

Μαθησιακά αποτελέσματα / στόχοι: 

- Ο εκπαιδευόμενος αναπτύσσει επιχειρηματικές ιδέες ή δημιουργεί τη δική του τεχνογνωσία σχετικά 

με την επιχειρηματικότητα 

- Ο εκπαιδευόμενος αξιολογεί τις αναπτυξιακές ανάγκες βάσει αλλαγών σε λειτουργικά περιβάλλοντα 

στον επαγγελματικό του τομέα, αξιολογεί τις ανάγκες των πελατών, τον ανταγωνισμό, το εργασιακό 

περιβάλλον και τη δική του εμπειρία 
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- Ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί τις αρχές της κερδοφόρας επιχειρηματικής λειτουργίας στον τρόπο 

ανάπτυξης της επιχειρηματικότητά του 

- Ο εκπαιδευόμενος εξετάζει τη διάρθρωση του κόστους της επιχείρησής του.  

 

Κριτήρια ECVET Ναι, πως Όχι, 
πως 

Συμβάλλει στο πρόγραμμα 
συνεχούς επαγγελματικής 
ανάπτυξης ενός 
εκπαιδευτικού ΕΕΚ 

x Οι εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται με 
εκπαιδευόμενους και επιχειρηματίες χρησιμεύουν 
ως κοινότητα και μοιράζονται τακτικά τις 
εμπειρίες τους 

 

Υποστηρίζει την ανάπτυξη 
διαφορετικών δεξιοτήτων 
σκέψης 

x Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόμενοι και επιχειρηματίες 
μοιράζονται τακτικά τις εμπειρίες τους. Οι 
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων λαμβάνουν καθημερινή 
υποστήριξη για την επιχείρησή τους. Οι 
εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτικοί 
συνεργάζονται με τον επιχειρηματία για να 
αναζητήσουν και να δημιουργήσουν καινοτόμες 
λύσεις για να βοηθήσουν κάθε επιχείρηση να 
πετύχει. 

 

Υποστηρίζει την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων δημιουργικής 
σκέψης 

x Ο εκπαιδευόμενος αναπτύσσει επιχειρηματικές 
ιδέες ή δημιουργεί τη δική του τεχνογνωσία στον 
τομέα της επιχειρηματικότητας 

 

Υποστηρίζει την ανάπτυξη 
δημιουργικών δεξιοτήτων 

x Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μέσα από την 
πράξη, πρέπει να αναπτύξουν νέες ιδέες και να 
είναι δημιουργικοί στην επίλυση των ζητημάτων 
που προκύπτουν στην εταιρεία. 

 

Υποστηρίζει την 
απασχολησιμότητα των 
εκπαιδευόμενων 

x Τα προσόντα αναγνωρίζονται και εντοπίζονται σε 
όλη την πορεία του εκπαιδευόμενου. Η εργασία 
για μια εταιρεία γίνεται μέρος των εκπαιδευτικών 
καθημερινών σπουδών. 

 

Υποστηρίζει την ανάπτυξη DT 
Tool Kits  για εκπαιδευτικούς 

x Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με επιχειρηματίες 
και εκπαιδευόμενους για να βοηθήσουν τις 
επιχειρήσεις να πετύχουν. Οι εκπαιδευτικοί δεν 
διδάσκουν μόνο, αλλά υποστηρίζουν επίσης 
άμεσα τις εταιρείες. 

 

Αναπτύσσει τη βιομηχανική 
ενημερότητα των 
εκπαιδευτικών και τη 
συνάφεια της εκπαίδευσης 
με την επαγγελματική ζωή 

x Οι εκπαιδευτικοί και οι επιχειρηματίες 
συνεργάζονται για να αξιολογήσουν τις δεξιότητες 
που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι. 

 

Έχει ένα στοιχείο 
καινοτομίας για τους 
εκπαιδευτικούς 

x Το μάθημα πραγματοποιείται σε ανοιχτό χώρο. 
 

Έχει απόδειξη από κοινού 
σχεδιασμού εκπαιδευτικού 
και εργοδότη 

x Οι εκπαιδευτικοί και οι επιχειρηματίες είναι μέρος 
της κοινότητας και εξυπηρετούν αυτήν την 
κοινότητα. 

 

 

Όνομα: Trans-FinECVET 
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Λέξεις-Κλειδιά: Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστώσεων, μαθησιακά αποτελέσματα 

Περίληψη: 

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστώσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ECVET. Το 

πεδίο εφαρμογής του έργου περιλαμβάνει τα προσόντα στα επαγγέλματα νοσηλευτικής και παιδικής 

μέριμνας και βοηθού υγειονομικής περίθαλψης στη Φινλανδία, την Πολωνία και την Ισπανία στην 

τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Ο βασικός στόχος είναι η μεταφορά ευρωπαϊκών ορθών πρακτικών 

στην πρακτική εφαρμογή της προσέγγισης ECVET, καθώς και η ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας 

των επαγγελματικών προσόντων σε επαγγέλματα που είναι σημαντικά για την ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας, π.χ. Νοσηλευτική στον τομέα της παιδικής φροντίδας και Βοηθός Υγειονομικής Περίθαλψης. 

Το έργο προϋποθέτει προετοιμασία και αποτελεσματική χρήση εργαλείων ICT και ανοιχτών 

εκπαιδευτικών πόρων, καθώς και συνοχή μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών εργαλείων σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων. 

Source: http://www.trans-finecvet.eu/ 

 

 

 

Κριτήρια ECVET Ναι, πως Όχι, πως 
Συμβάλλει στο 
πρόγραμμα συνεχούς 
επαγγελματικής 
ανάπτυξης ενός 
εκπαιδευτικού ΕΕΚ 

x Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν 
άλλες πρακτικές όσον αφορά την 
αναγνώριση των προσόντων, 
γνωρίζουν τις βέλτιστες 
πρακτικές από άλλες χώρες και 
τα μαθησιακά αποτελέσματα 
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
EQF / NQF. 

 

Υποστηρίζει την 
ανάπτυξη διαφορετικών 
δεξιοτήτων σκέψης 

x Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη 
καινοτομίας και διεθνοποίησης 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
και μέσω της συνεργασίας, η 
κοινοπραξία στοχεύει στην 
ανταλλαγή πρακτικών, στον 
εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών 
πρακτικών και στην καινοτομία 
στον τρόπο διεξαγωγής της 
εκπαίδευσης. 

 

Υποστηρίζει την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 
δημιουργικής σκέψης 

 
 Δεν αναφέρεται σαφώς 

Υποστηρίζει την 
ανάπτυξη δημιουργικών 
δεξιοτήτων 

 
 Δεν αναφέρεται σαφώς, 

καθώς το έργο 
απευθύνεται σε 
Εργαζόμενους 
Νοσηλευτικής στην τομέα 

http://www.trans-finecvet.eu/
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Φροντίδας Παιδιών και σε 
Βοηθούς Υγείας 

Υποστηρίζει την 
απασχολησιμότητα των 
εκπαιδευόμενων 

x Το έργο στοχεύει στην αύξηση 
της ικανότητας απασχόλησης 
ατόμων με επιβεβαιωμένα 
προσόντα στα δύο αναφερόμενα 
επαγγέλματα που διδάσκονται 
μέσω τυπικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης. 

 

Υποστηρίζει την 
ανάπτυξη DT Tool Kit για 
εκπαιδευτικούς 

x Ο γενικός στόχος του έργου είναι 
η βελτίωση της ποιότητας των 
επαγγελματικών προσόντων στα 
επαγγέλματα που είναι 
σημαντικά για την ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας, επομένως η 
εστίαση επικεντρώνεται στους 
ασθενείς. 

 

Αναπτύσσει το 
βιομηχανική 
ενημερότητα των 
εκπαιδευτικών και τη 
συνάφεια της 
εκπαίδευσης με την 
επαγγελματική ζωή 

 
 Δεν υπάρχουν σαφείς 

ενδείξεις ότι το έργο 
αναπτύχθηκε με 
εκπροσώπους της 
επαγγελματικής ζωής. Οι 
ομάδες-στόχοι είναι 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί, 
αλλά δεν γίνεται αναφορά 
σε κλινική, νοσοκομείο, 
ιατρικό κέντρο. 

 Έχει ένα στοιχείο 
καινοτομίας για τους 
εκπαιδευτικούς 

x Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζοντας τις 
καλές πρακτικές και τα 
αποτελέσματα από άλλες χώρες 
της ΕΕ, χρησιμοποιούν τα 
ευρωπαϊκά εργαλεία για να 
διευκολύνουν την αναγνώριση 
και τη μεταφορά των προσόντων 
και να συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 
αυτόν τον τομέα. 

 

Έχει απόδειξη από 
κοινού σχεδιασμού 
εκπαιδευτικού και 
εργοδότη 

 
 Δεν υπάρχει απόδειξη από 

κοινού σχεδιασμού 
εκπαιδευτικού και 
εργοδότη. Οι σύμβουλοι 
σταδιοδρομίας 
συμμετέχουν στο έργο, 
αλλά όχι άμεσα.  

 

3.3.1 ECVET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
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Η είσοδος της Ελλάδας στο δημοσιονομικό αδιέξοδο, η παρατεταμένη φάση της ύφεσης και το ευρύ 

φάσμα της κρίσης, φαίνεται να δημιουργεί ένα δυσμενές περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών 

δρόμων στον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε δεύτερο επίπεδο, η κρίση και τα προβλήματα της 

χώρας μπορεί να είναι μια ευκαιρία για αναζωογόνηση και επαναπροσδιορισμό των συντεταγμένων 

της εκπαιδευτικής μας πολιτικής με σκοπό την προώθηση της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής προοπτικής. 

Για να γίνει αυτό, η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις είναι επιτακτική. Η ευρωπαϊκή προοπτική πρέπει να 

εξεταστεί καταφατικά, και κυρίως υπό το φως του δημιουργικού σκεπτικισμού παρά της άγονης 

αρνητικότητας. Η συνολική μας στάση πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την κριτική αφομοίωση και την 

προώθηση όλων των εργαλείων που μπορούν και θα ενισχύσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, τη μείωση των ανισοτήτων, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με 

βάση την ισότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη. (ΕCVET & ελληνική προσέγγιση: όρια, χωριστές και 

προοπτικές στην αναζήτηση της κρίσης, Νίκος Φωτόπουλος) 

Είναι σαφές ότι η εφαρμογή του ECVET στην ελληνική πραγματικότητα δεν είναι απλή και εύκολη 

υπόθεση. Ωστόσο, είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ελληνική κοινωνία σε μια εποχή που η 

ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας δεν είναι μόνο επιτακτική αλλά επιβάλλεται από τις υπάρχουσες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Παράλληλα, παράγοντες όπως το χρηματοοικονομικό αδιέξοδο της 

χώρας, η ευρωπαϊκή και διεθνής οικονομική κρίση, οι ραγδαίες αλλαγές στις οικονομικές και 

κοινωνικές δομές, η αυξανόμενη ανεργία, οι αλλαγές στη ζήτηση των επαγγελμάτων και τα προσόντα 

που αντιστοιχούν σε αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικές παράμετροι που πρέπει να εξετάσουμε 

προσεκτικά. 

Η είσοδος της Ελλάδας στο δημοσιονομικό αδιέξοδο, η παρατεταμένη φάση της ύφεσης και το φάσμα 

της κρίσης, εκ πρώτης όψεως δημιουργούν ένα δυσμενές περιβάλλον για να αναπτυχθούν 

εναλλακτικές διαδρομές στον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε επίπεδο δεύτερης ανάγνωσης, η 

κρίση και τα προβλήματα της χώρας μπορεί να είναι μια ιστορική ευκαιρία για ανανέωση και 

επαναπροσδιορισμό των συντεταγμένων της εκπαιδευτικής μας πολιτικής με στόχο την προώθηση της 

ευρωπαϊκής προοπτικής και την ένταξη της χώρας στον «σκληρό πυρήνα» της ΕΕ. 

Είναι σαφές ότι η ανάγκη για εθνικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις είναι αντικειμενικά 

απαραίτητη και, ενόψει αυτών των δυσμενών συνθηκών, η ευρωπαϊκή προοπτική πρέπει να εξεταστεί 

θετικά και πάνω απ 'όλα υπό το πρίσμα αυτό που σήμερα ονομάζουμε δημιουργικό σκεπτικισμό. 

Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η άγονη αρνητικότητα και οτιδήποτε σχετίζεται με 

την εσωστρέφεια στο επίπεδο πρωτοβουλιών, καινοτομιών, ενεργών πολιτικών, εργαλείων 

ελευθερίας. Η συνολική μας στάση πρέπει να συμβαδίζει με την κριτική αφομοίωση και την προώθηση 

όλων των εργαλείων που μπορούν να ενισχύσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, την απασχόληση, 

την κοινωνική συνοχή, τη μείωση των ανισοτήτων, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με βάση την ισότητα 

και την κοινωνική αλληλεγγύη. 

Είναι επομένως απαραίτητο να επικεντρωθούμε σε ζητήματα που παρουσιάζονται τοπικά στην 

ελληνική κοινωνία και να στοχεύσουμε τυχόν στρεβλώσεις ή παραλογισμούς που θα οδηγήσουν  στην 

ωρίμανση της κοινωνικής και πολιτικής συνείδησής μας στον τομέα των μεταρρυθμίσεων και των 

ενεργών εργαλείων μας. Συγκεκριμένα, επισημαίνουν: 
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• το σαφές εθνικό έλλειμμα για την κατανόηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής και πού βρίσκεται τώρα 

η εθνική μας εκπαιδευτική πολιτική σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, 

• την πραγματική και σημαντική έλλειψη γνώσεων, ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με τα 

εργαλεία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Ωστόσο, εκκρεμούν σημαντικά ζητήματα τα οποία, εκτός από τον τεχνικό τους χαρακτήρα, είναι 

ευρύτερα θέματα της κριτικής εφαρμογής του ECVET και της συνολικής πολιτικής της DBM στην 

ελληνική πραγματικότητα. Τέτοια θέματα είναι: 

- ο κατακερματισμένος και συχνά αναποτελεσματικός χαρακτήρας των δράσεων που έχουν αναληφθεί 

μέχρι σήμερα και των μεταρρυθμίσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της διά βίου 

μάθησης, 

- η ανάγκη να αξιολογηθεί η τρέχουσα κατάσταση όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα, να χαρτογραφηθεί, 

να αναλυθεί και να κατανοηθεί διεξοδικά στο σύνολό της 

- η ανάγκη να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας από κοινές πεποιθήσεις, από το αίσθημα απογοήτευσης 

ή δυσπιστίας ενός μεγάλου μέρους των συμπολιτών μας για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ειδικά σήμερα 

καθώς η χώρα βρίσκεται σε τρομερά δύσκολη κατάσταση από το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο 

βρίσκεται 

- Ο κίνδυνος «αποσύνθεσης» των προσόντων και ο κατακερματισμός τους σε γνώσεις, δεξιότητες, 

ικανότητες που είναι κατακερματισμένες και ασυνεπείς.  

- Η αγχωτική ζήτηση για συγκεκριμένα προσόντα, ειδικά σε μια οικονομία που δεν αντιστοιχεί σε θέσεις 

εργασίας και απασχόληση. 

- Η «ασάφεια» που διακρίνει τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα». Περισσότερη ανάλυση και 

λεπτομερής περιγραφή του τι σημαίνει ο όρος «μαθησιακό αποτέλεσμα» στην κοινωνία της γνώσης, 

και ιδίως στην ελληνική κοινωνία. 

- Ο κίνδυνος έλλειψης διαφάνειας στην πιστοποίηση και αναγνώριση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. 

- Ο φόβος μιας δυνητικά μονομερούς ηγεμονίας του ιδιωτικού τομέα στην οικονομία, ενός τομέα 

πιστοποίησης προσόντων, χωρίς κρατικό έλεγχο και διασφαλίσεις για το δημόσιο συμφέρον.  

- Ο πληθωρισμός των προσόντων και η παράλογη αναζήτηση για πιστοποίηση που έχει προκύψει σε 

συνδυασμό με τη δημιουργία μιας βιομηχανίας πιστοποίησης. 

- Η «οπτική» εργασιακή κινητικότητα. Πως να βελτιώσετε θετικά την κινητικότητα των εργαζομένων 

προς όφελος των ασθενέστερων και εκείνων που έχουν ανάγκη από αυξημένη επαγγελματική και 

κοινωνική κινητικότητα. 

- Τις πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης (τομεακές, τοπικές, εθνικές, περιφερειακές) μέσω 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης και της διά βίου μάθησης. 

- Την ανάγκη ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού και ιδιαίτερα των κοινωνικά και οικονομικά 

ασθενέστερων. 

 

Όσα αναφέραμε πριν μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται συγχώνευση τόσο των πολιτικών 

όσο και των κοινωνικών στρατηγικών και συμφωνιών και πιο συγκεκριμένα: μεγαλύτερη διάδοση, 

επικοινωνία και ενημέρωση της κοινωνίας για τις πολιτικές και τα εργαλεία της ευρωπαϊκής 

εκπαιδευτικής πολιτικής, ισχυρότερη σύνδεση των ευρωπαϊκών εργαλείων με θεμελιώδη ζητήματα της 

τυπικής, μη τυπικής 
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εκπαίδευσης και  άτυπης μάθησης και τέλος αλλά εξίσου σημαντική είναι η δομική ενίσχυση της σχέσης 

μεταξύ επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας. 

Χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία θα αντιμετωπιστούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες που 

αντικατοπτρίζονται στην επαγγελματική ζωή των ανθρώπων. (ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ECVET). 
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3.3.2 Μελέτη Περίπτωσης στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα, μέχρι το 2011, δεν είχε κατευθυνθεί σε πρότυπα προσανατολισμένα στα μαθησιακά 

αποτελέσματα και δεν υπήρχαν πληροφορίες σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος 

πιστώσεων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΑ ECVET 2011). 

Ωστόσο, τα τρέχοντα έργα ECVET έδειχναν συνεχώς ότι αυτή η πρόκληση αξίζει να ακολουθηθεί. Το 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ενεργώντας ως Ελληνικός Εθνικός Φορέας του Προγράμματος Δια 

Βίου Μάθησης, εφαρμόζει και συντονίζει την «Εθνική Ομάδα Δράσης Εμπειρογνωμόνων του ECVET», 

υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δράση χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας επιχορήγησης που υπεγράφη μεταξύ του 

Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και του 

IKY. Ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων του ECVET επικεντρώθηκε στις ακόλουθες δράσεις: 

• Διερεύνηση του βαθμού ωριμότητας και ετοιμότητας των σχεδιαστών και παρόχων ΕΕΚ για 

αναγνώριση και κατανόηση της σημασίας του ECVET και της δέσμευσης να το υιοθετήσει στην 

πράξη. 

•  Παροχή κατάρτισης και παροχή συμβουλών στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης τους σε 

προσωπικό σε οργανισμούς ΕΕΚ, σχολεία ΕΕΚ, εταιρείες κ.λπ. 

• Πλατφόρμα εκμάθησης αποτελεσμάτων και βέλτιστων πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο προγραμμάτων κινητικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστιθέμενη αξία του ECVET και λειτουργία ως 

παράγοντες που επιτρέπουν τον πολλαπλασιασμό της υιοθέτησής του. 

• Συμβολή στην ανάπτυξη ενός δικτύου διαφορετικών συμμετεχόντων σε εθνικό ή περιφερειακό 

επίπεδο με στόχο την πρακτική εφαρμογή του ECVET. 

Η διάρκεια της δράσης ξεκίνησε από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η 

ολοκλήρωσή της χαρακτηρίστηκε από την πραγματοποίηση ενός θεματικού σεμιναρίου με τίτλο 

«Εφαρμογή του ECVET στην Ελλάδα: Προκλήσεις και ευκαιρίες» που πραγματοποιήθηκε στις 9 

Δεκεμβρίου 2013 στην Αθήνα, Ελλάδα. («Η εφαρμογή του εργαστηρίου Μεταγραφή Πιστωτικών 

Μονάδων ΕCVET στην Ελλάδα: Πρόκληση και Ευκαιρίες», ανακτήθηκε  από 

https://www.coopcampus.eu/News/Implementing-ECVET-in-Greece-Challenges-and-Opportunities) 
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3.4.1 ECVET ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται κατάλληλη 

επιλογή για τους μεγαλύτερους σε ηλικία επαγγελματίες για μετάβαση σε διαφορετικό τομέα 

απασχόλησης, ενώ παράλληλα αποκτά σχετικές βασικές δεξιότητες. Ταυτόχρονα, η ΕΕΚ στο Ηνωμένο 

Βασίλειο υποστηρίζει άτομα που μπορούν αρχικά να επιλέξουν μη παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης 

και αργότερα να εγγραφούν σε πιο παραδοσιακή μορφή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως πτυχία 

πανεπιστημίων. Επομένως η ΕΕΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ιδιαίτερα ευέλικτη στην απόκτηση 

πρακτικών δεξιοτήτων και στην προετοιμασία για προπτυχιακές ευκαιρίες. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της ευελιξίας, η ΕΕΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο στις διάφορες βαθμίδες βασίζεται 

σε ένα σύστημα με ενότητες που καλύπτει όλη την ΕΕΚ. Σε αυτή, τα κριτήρια καθορίζονται από τα 

Εθνικά Επαγγελματικά Προσόντα (NVQ), που μερικές φορές αναφέρονται ως Ρυθμιζόμενο Πλαίσιο 

Προσόντων (RQF ) και εναλλακτικά από το Πλαίσιο Προσόντων και Πιστώσεων (QCF). 

Μια σειρά εκθέσεων έχει επισημάνει τη σημασία για το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθεί βασικά 

στοιχεία του συστήματος ΕΕΚ. Απαραίτητα σε αυτά είναι τα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά: 

• η έννοια της ικανότητας, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

• η χρήση μονάδων αξιολόγησης - σχεδόν όλα τα προσόντα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αρθρωτά 

κατά την παράδοση και αξιολόγηση - η οποία δημιουργεί ευελιξία για εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές 

και συνεργάτες χρηματοδότησης. 

• η ποικιλομορφία της παροχής μάθησης και την πεποίθηση ότι η παροχή της μάθησης πρέπει να 

προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες (οικονομικές και κοινωνικές) και ιδιαίτερα στο άτομο. 

 

Η οργάνωση και βαθμολόγηση βάσει ενοτήτων του NVQ καθιστά τη μετάβασή του στο ECVET σχετικά 

εύκολη και απλή. Παρά το γεγονός ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν 

εξοικειώνονται με το ECVET λόγω του γεγονότος ότι αυτά τα προσόντα θεωρούνται εθνικά προσόντα, 

ιδιωτικές εταιρείες όπως το ECCTIS μεταφέρουν τα προσόντα NVQ σε προσόντα ΕΕΚ. Επιπλέον, το 

ECCTIS ενεργεί σε συνεργασία με το σύστημα UK NARIC, το οποίο μεταφράζει μονάδες και βαθμολογίες 

μεταξύ ευρωπαϊκών μαθημάτων και προσόντων, υποστηρίζοντας έτσι την κινητικότητα του εργατικού 

δυναμικού στην ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη. 

Παρόλο που το σύστημα VET UK φαίνεται εξαιρετικά συμβατό με το ECVT, είναι σημαντικό να λάβουμε 

υπόψη το ακόλουθο σημείο: 

- Οι φορείς πιστοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανεξάρτητοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, επομένως 

οι μονάδες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς πιστοποίησης θα 

μπορούσαν να είναι απρόθυμοι να μοιραστούν τις προδιαγραφές των μονάδων ή τα κριτήρια 

βαθμολόγησης. Παρά τις ανησυχίες αυτές, η πρώτη εφαρμογή του ECVET στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν 

έχει φτάσει ακόμη σε αυτό το στάδιο και δεύτερον, οι συγκεκριμένοι φορείς μπορεί να δουν τα 

πλεονεκτήματα της αναγνώρισης των μονάδων τους διεθνώς, διευκολύνοντας έτσι την εφαρμογή του 

ECVET στη χώρα. 
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- Η διασφάλιση ποιότητας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα αγγλικά πρότυπα, επομένως μόνο εάν ένα 

πιστοποιητικό ή ενότητα έχει εγκριθεί από την αγγλική μεταφορά ποιότητας, είναι δυνατή η μεταφορά 

στην Αγγλική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, η Σκωτία έχει ένα ξεχωριστό σύστημα βαθμολόγησης ΕΕΚ 

από την Αγγλία που ονομάζεται SVQ, ωστόσο επειδή το SVQ έχει αξιολογηθεί από το αγγλικό πρότυπο 

είναι εύκολα μεταβιβάσιμο στο NQV. Ο Πίνακας 1 συγκρίνει τα προσόντα της Σκωτίας με τα Αγγλικά, 

ενώ ο Πίνακας 2 δείχνει τον τρόπο μεταφοράς μεταξύ των προσόντων Αγγλίας, Σκωτίας και Ευρώπης 

για την ΕΕΚ. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το πλαίσιο προσόντων και τα προγράμματα σπουδών στη Σκωτία 

διαφέρουν από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλαίσιο πίστωσης μονάδων και προσόντων της 

Σκωτίας παρέχει μια σειρά ακαδημαϊκών και επαγγελματικών μαθημάτων και προσόντων που 

καλύπτουν εκατοντάδες θέματα για εκπαιδευόμενους όλων των ηλικιών. 

Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 15-16 ετών συνήθως λαμβάνουν Τυπικούς 

Βαθμούς, αλλά ορισμένοι πλέον λαμβάνουν εθνικά προσόντα κατά την πρόσβαση, το ενδιάμεσο 1ο ή 

το ενδιάμεσο 2ο επίπεδο στα γυμνάσια. Οι μαθητές ηλικίας 17-18 παρακολουθούν μαθήματα εθνικών 

προσόντων σε ένα από τα πέντε επίπεδα, μέσω πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν από το επίπεδο που ταιριάζει καλύτερα στις ικανότητές τους και 

μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο. Κάθε μία από τις μονάδες μετρά από μόνη της ένα προσόν, 

το οποίο επιτρέπει στους μαθητές που δεν περνούν ολόκληρο το μάθημα να λάβουν την πίστωση για 

τις μονάδες που απέκτησαν με επιτυχία. 

Ανώτατη και Ανώτερη Εκπαίδευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την είσοδο στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση ή στο χώρο εργασίας. Τα εθνικά μαθήματα προσόντων προσφέρονται επίσης στα κολέγια 

FE. Τα σκωτσέζικα κολέγια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των 

εκτεταμένων προγραμμάτων τους HNC και HND, από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να προχωρήσουν 

στο δεύτερο και τρίτο έτος πτυχίων στα πανεπιστήμια.  

 

 

Πίνακας 1. Σύγκριση μεταξύ Αγγλίας και Ουαλίας για το NVQ και Σκωτίας για το SVQ  

Stages of 
education 
And 
employment 

Qualification 
can be taken 
at any stage or 
return to 
education 

Secondary  
Education-
Initial 
entry into 
further 
education 

Continuation 
of secondary 
education 

Progress 
into 
skilled 
job 

Completion 
of 
secondary 
education 

Entry into 
high 
education 

Intermediate high 
education; 
Advanced skills 
training; 
Professional; Post- 
graduate education 
or employment.    
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England and 
Wales 
NVQ 

Entry level 
certificate 
(NQF) 

Level 1 
 

Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 
6 

Level 
7 

Level 
8 

Scotland 
SVQ 

Access level 1 
Access level 2 
Access level 3 

Level 4 Level 5 
 

Level 6 Level 7 Level 8 
and 9 

Level 
10 

Level 
11 

Level 
12 

 

 

 

 

 

Το 2011, τα NVQ μεταφέρθηκαν από το NQF (Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων) και τοποθετήθηκαν στο QCF. 

Αυτό επέτρεψε σε όλα τα προσόντα (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών και ακαδημαϊκών) που 

αποκτήθηκαν σε όλη την Αγγλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία να έχουν κοινή ενημερότητα, 

πιστώσεις QCF και επίπεδα επιτυχίας. 
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3.4.2 Μελέτη περίπτωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Μελέτη Περίπτωσης 1: Ecorys UK  

Η Ecorys UK είναι μια κορυφαία διεθνής εταιρεία παροχής συμβουλών διαχείρισης που προσφέρει 

καινοτόμες λύσεις στην έρευνα και την αξιολόγηση, τις επικοινωνίες και τις υπηρεσίες διαχείρισης 

προγραμμάτων για μια σειρά βρετανικών και ευρωπαϊκών οργανισμών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Το 2018, ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (GD 

EMPL) στην Επιτροπή να εφαρμόσει τη στρατηγική εκστρατείας και τα εργαλεία επικοινωνίας για την 

προώθηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (EVSW). 

Το EVSW 2018 αποτελούσε μια εβδομάδα με εκδηλώσεις και δραστηριότητες στη Βιέννη μεταξύ 5 και 

9 Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης εκδήλωσης τύπου, συνεδρίων, εργαστηρίων και τελετής 

απονομής βραβείων, ανεξάρτητα από τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται εξωτερικά καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. 

Στόχος του έργου ήταν να αναδείξει τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η ΕΕΚ, να κάνει τις 

επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν το τεράστιο δυναμικό και τα οφέλη της επένδυσης σε 

ανθρώπινους πόρους, συμμετέχοντας στην παροχή βασικών δεξιοτήτων στους νέους, καθώς και την 

αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επιμόρφωση των ενηλίκων. 

Αυτή η εκστρατεία αφορά κυρίως την αλλαγή αντίληψης, με τρεις βασικούς στόχους: 

1. Ευαισθητοποίηση της ΕΕΚ και έμφαση στις ευκαιρίες που παρέχει. 

2. Αλλαγή της αντίληψης για την ΕΕΚ μεταξύ του κοινού-στόχου.  

3. Συμμετοχή εργοδοτών και επιχειρήσεων για να απευθυνθούν σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, επικεντρώθηκαν κυρίως στην προσέγγιση των ενδιαφερομένων 

στον τομέα της αρχικής και συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων στην 

Ευρώπη. Δεύτερον, η εκστρατεία στοχεύει σε διεύρυνση του κοινού, προωθώντας την εγγραφή και τη 

συμμετοχή στις εκδηλώσεις.  

 

Μελέτη Περίπτωσης 2: Έργο:  ECVET για Δημιουργικές Βιομηχανίες  

ΛΟΓΙΚΗ 
Η κύρια προτεραιότητα για το έργο ECVET για τις δημιουργικές βιομηχανίες (EfCI) είναι η ανάπτυξη 
προσόντων και προγραμμάτων σπουδών για τον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ανάπτυξη και την ενσωμάτωση μιας προσέγγισης ECVET για ένα υπάρχον προσόν – ο 
Τίτλος επιπέδου 3 στην επιχειρηματικότητα για τις Δημιουργικές Βιομηχανίες, είναι διαπιστευμένο από 
το Learning Resource Network.  
 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι πρωταρχικοί στόχοι του έργου EfCI είναι:  
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(1) Να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση ECVET για να προσαρμοστεί ο Τίτλος Επιπέδου 3 στην Κοινοτική 

Επιχειρηματικότητα για τις ενότητες που αφορούν  τις Δημιουργικές Βιομηχανίες ώστε να είναι δυνατή 

η παράδοσή του και η αναγνώρισή του σε ένα ευρύτερο φάσμα Ευρωπαϊκών Χωρών. 

(2) Να ενισχυθεί το υπάρχον προσόν με την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση πρόσθετων ενοτήτων για 

το έργο «Δημιουργικές Βιομηχανίες στην Ευρώπη»(αναφέρεται σε όσες σχετίζονται με καθεμία από τις 

χώρες εταίρους) · 

(3) Να εδραιωθεί πλήρως η λειτουργικότητα ECVET για μεταφορά πίστωσης για την εκπαιδευτική 

ενότητα για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εκπαιδευόμενων και της αγοράς εργασίας. 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ 

Οι κύριες ομάδες-στόχοι για το έργο είναι: 

- Ιδρύματα ΕΕΚ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημιουργικών Βιομηχανιών, ειδικά εκείνων 

που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν συγκεκριμένη παροχή ΕΕΚ που σχετίζεται με την 

επιχειρηματικότητα και την ίδρυση επιχειρήσεων και / ή την υποστήριξη της διεθνοποίησης της 

παροχής ΕΕΚ σε αυτόν τον τομέα. 

- Εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια καριέρα στον τομέα των 

Δημιουργικών Βιομηχανιών, τους οποίους περιμένουμε να είναι κυρίως νέοι ηλικίας 19-24 ετών που 

αντιμετωπίζουν οικονομικά και εκπαιδευτικά εμπόδια στην επίτευξη ένταξής τους στην αγορά 

εργασίας στον τομέα που έχουν επιλέξει. 

- Υποστήριξη ΕΕΚ ΕΕ και τα αντίστοιχα εθνικά, περιφερειακά και τομεακά πλαίσια προσόντων στα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Η εταιρική σχέση έργου περιλαμβάνει ιδρύματα ΕΕΚ που εδρεύουν στην Ιρλανδία, την Ιταλία, την 

Πολωνία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. οι δραστηριότητες του έργου ενσωματώνουν μια σειρά 

μέτρων για την υποστήριξη της παροχής κατάρτισης ΕΕΚ εντός των Δημιουργικών Βιομηχανιών σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συνεργάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία - το Capacity 

London και το Capacity Ireland - είναι ήδη διαπιστευμένοι από το Learning Resource Network για να 

παραδώσουν τα προσόντα. Το έργο, ωστόσο,  θα υποστηρίξει και άλλους εταίρους - MateraHub, Studio 

Inneo και 3Si - για να αποκτήσουν διαπίστευση ώστε να έχουν το δικαίωμα να απονείμουν τα 

προσόντα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το προσόν να είναι διαθέσιμο στην Ιταλία, την Πολωνία και 

την Ισπανία για πρώτη φορά. 

Η κοινοπραξία του έργου EfCI θα συνεργαστεί με το Learning Resource Network για τη «διεθνοποίηση» 

των προσόντων δημιουργώντας μια νέα ενότητα «Δημιουργικές Βιομηχανίες στη Ευρώπη» που μπορεί 

να προστεθεί στα υπάρχοντα προσόντα. Αυτές οι μονάδες θα ενσωματώσουν προοπτικές σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και θα επικεντρωθούν στην τρέχουσα κατάσταση και τη συνεχή ανάπτυξη των 

Δημιουργικών Βιομηχανιών στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, προσδιορίζοντας βασικούς υπάρχοντες 

τομείς και τομείς για μελλοντική ανάπτυξη. Παράλληλα θα προβάλλουν την ανασκόπηση της 

παράδοσης και της 
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ιστορικής ανάπτυξης αυτού του τομέα σε κάθε χώρα. Αυτές οι μονάδες θα επανεξετάσουν και θα 

αναλύσουν βασικά ρυθμιστικά, νομικά και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τις Δημιουργικές 

Βιομηχανίες, την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία επιχειρήσεων στις αντίστοιχες χώρες εταίρους. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ECVT στο Ηνωμένο Βασίλειο: 
Ante, C., 2016. Ο εξευρωπαϊσμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Springer 
International Publishing. 
http://www.ecctis.co.uk/ecvet/What%20is%20ecvet.aspx 
https://www.naric.org.uk/About%20Us.aspx 
Περισσότερες πληροφορίες για την Ecorys EVSW: 
https://www.ecorys.com/united-kingdom/our-work/european-vocational-skills-week 
Περισσότερες πληροφορίες για το ECVET για τις δημιουργικές βιομηχανίες: 
https://www.creativeindustriesproject.eu 
https://www.creativeindustriesproject.eu/about/ 
  

http://www.ecctis.co.uk/ecvet/What%20is%20ecvet.aspx
https://www.ecorys.com/united-kingdom/our-work/european-vocational-skills-week
https://www.creativeindustriesproject.eu/
https://www.creativeindustriesproject.eu/about/
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3.4.1 ECVET ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 

  

3.4.2 Μελέτη Περίπτωσης στην Πολωνία 

 

Μελέτη Περίπτωσης Ν. 1  

Επικοινωνιακές δεξιότητες στη Διεθνή Επαγγελματική Εκπαίδευση - ένα παράδειγμα της EDTECH 

(Εκπαιδευτική Τεχνολογία) 

Αυτή η εργασία παρουσιάζει ένα μοντέλο διεθνοποίησης, το μοναδικό, καινοτόμο πρόγραμμα 

σπουδών που αναπτύχθηκε για την εκπαίδευση EDTECH καθώς και την ανάγκη που εντοπίστηκε στην 

αγορά. Το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών δίνει μεγάλη έμφαση στις γνωστικές δεξιότητες καθώς και 

στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

Από τη Monika Tomczyk 

Η ενίσχυση της ενοποίησης των επιχειρήσεων μέσω της κοινής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (BBVET) είναι ένα ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο που στοχεύει στην ενίσχυση της 

διεθνοποίησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην περιοχή της Βαλτικής 

Θάλασσας. 

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG South Baltic και ενσωματώνεται στη στρατηγική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Η Νότια Βαλτική είναι μια 

διαπεριφερειακή αγορά εργασίας για διεθνή επιχειρηματική συνεργασία με πρόσβαση σε ένα νέο 

καταρτισμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. 

Το BBVET International Training Year είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας δέκα μηνών που προσφέρει στις 

εταιρείες την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες με νέους δίνοντάς τους κίνητρα. Συμμετέχουν πέντε 

χώρες στους τομείς της EdTech και 40 μαθητές, συγκεκριμένα: Δανία, Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία 

και Σουηδία. 

Το έργο BBVET είναι ένα είδος οργανισμού επαγγελματικής κινητικότητας και υποστηρίζει τη διαμονή 

στο εξωτερικό και στις τρεις φάσεις: προετοιμασία, υλοποίηση και παρακολούθηση - όχι αποκλειστικά 

οργανωτικά, αλλά και οικονομικά. 

Το BBVET παρέχει μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευόμενων - δυνητικών υπαλλήλων και 

εργοδοτών. Η πλατφόρμα είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ εκπαιδευόμενων και αγοράς εργασίας - 

παρέχει κατάρτιση και μαθητεία προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες. 

Το 2017-2019, η κοινοπραξία BBVET επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη σπονδυλωτών διαπεριφερειακών 

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην περιοχή της Νότιας Βαλτικής. Ο 

στόχος ήταν να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο, αφενός, θα στοχεύει στη συνέχιση 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα EDTECH, και αφετέρου θα δημιουργήσει 

ένα μοναδικό διαπεριφερειακό εκπαιδευτικό σύστημα 
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χρησιμοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  της περιοχής. Από τον Ιανουάριο του 2018, το διεθνές 

πρόγραμμα ΕΕΚ - EDTECH έχει δοκιμαστεί. Η δοκιμαστική φάση ήταν ανοιχτή για νέους από 18 έως 35 

ετών, συμπεριλαμβανομένων επτά μαθητών από την Πολωνία. 

Το BBVET αναφέρεται σε ένα μοντέλο βασισμένο στη μεθοδολογία διαχείρισης κύκλου έργου (PCM) 

και αποτελείται από οκτώ στάδια υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Το στάδιο 1 είναι το μάρκετινγκ και η πρόσληψη υποψηφίων από πέντε χώρες που συμμετέχουν στο 

έργο. 

Στάδιο 2 – Περιλαμβάνει τον καθορισμό των ατομικών εκπαιδευτικών στόχων των υποψηφίων. 

Στάδιο 3 – Ασχολείται με την προσαρμογή του έργου βάσει ατομικών αναγκών επιλέγοντας τις σωστές 

εταιρείες και αντιστοιχίζοντας τες με το αντικείμενο της εκπαίδευσης. 

Το στάδιο 4, το οποίο συμπεριλαμβάνει τα στάδια 5, 6 και 7, είναι η ατομική καθοδήγηση, δηλαδή η 

παρακολούθηση και η ενίσχυση της διαδικασίας ανάπτυξης και απόκτησης νέων προσόντων κατά τη 

διάρκεια της κατάρτισης, με πρακτική άσκηση. 

Τα στάδια 5, 6, 7 είναι στοιχεία του σταδίου εκπαίδευσης, ακολουθούμενα από επικύρωση των 

επιτευχθέντων δεικτών. 

Ο κύκλος του έργου: 
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Οι εκπαιδευόμενοι BBVET έχουν πρόσβαση σε μια εικονική πλατφόρμα στην οποία μπορούν να 

αποθηκεύσουν τα δεδομένα τους: από εγχειρίδια, οδηγίες, εργασίες, εκπαιδευτικά σχέδια, ατομική 

καθοδήγηση, δοκιμές και εξετάσεις, καθώς και βίντεο και επαφές και να τα χρησιμοποιούν σε 

κατάλληλες συνθήκες και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

Η δημιουργία της πλατφόρμας χρησιμοποίησε τη θεωρία του Χ. Γκάρντνερ για επτά μορφές 

νοημοσύνης (+1) και διαφορετικούς τρόπους μάθησης που οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να προτιμούν. 

Αυτά είναι: 

 

Γλωσσική και Λεκτική νοημοσύνη - οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις διαβάζοντας, γράφοντας και 

παίζοντας λεκτικά παιχνίδια. 

 

Λογική-Μαθηματική νοημοσύνη - οι εκπαιδευόμενοι επικεντρώνονται περισσότερο σε συστήματα και 

σχήματα, τους αρέσει να πειραματίζονται και να κάνουν ερωτήσεις. 

 

Φυσική νοημοσύνη- οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν και να ταξινομήσουν τον κόσμο 

γύρω τους καλά και να βρουν μοτίβα και περιβάλλοντα.  

 

Χωρική / Οπτική νοημοσύνη - εκπαιδευόμενοι που τους αρέσει η τέχνη, διαβάζουν χάρτες και 

γραφήματα και σκέφτονται με εικόνες. 

 

Φυσική νοημοσύνη - οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάζονται τη γνώση μέσω φυσικών αισθήσεων και 

εξερεύνησης του περιβάλλοντος. 

 

Μουσική νοημοσύνη - οι εκπαιδευόμενοι είναι ευαίσθητοι στον ήχο στο περιβάλλον τους και 

προτιμούν να ακούνε μουσική ενώ σπουδάζουν ή διαβάζουν. 

 

Προσωπική νοημοσύνη - οι εκπαιδευόμενοι επιδεικνύουν υψηλή αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία. 

 

Κοινωνική νοημοσύνη - στους εκπαιδευόμενους αρέσει να έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, έχουν 

πολλούς φίλους και συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες. Αναπτύσσονται και μαθαίνουν 

καλύτερα σε μια ομάδα. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης των μαθητών και τα διαφορετικά στυλ 

μάθησης, μπορείτε να επιλέξετε τις σωστές τεχνικές που οδηγούν σε ταχύτερη μάθηση και επιτυχία 

των μαθητών. 

Η εμπειρία από το έργο BBVET προτείνει τη χρήση των ακόλουθων στοιχείων στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της σύγχρονης επαγγελματικής εκπαίδευσης: 

• διδασκαλία πλήρους απασχόλησης ενισχυμένη με μια εικονική εκπαιδευτική πλατφόρμα βασισμένη 

σε τεχνολογία πληροφοριών - πρόσβαση ανεξάρτητα από το χρόνο, τον τόπο και την ταχύτητα της 

μάθησης. 
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• ατομική προσαρμογή που εξασφαλίζει βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα σε πολύ καλύτερο 

επίπεδο από τα μέσα αποτελέσματα. 

• καθοδήγηση, ατομικά σχόλια και σχέδια δράσης που διασφαλίζουν την παρακολούθηση της 

προόδου της κατάρτισης. 

• ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και προσαρμογή σε διάφορους τύπους εργασίας στις 

επιχειρήσεις. 

Πηγή: 

Kompetencje miękkie w międzynarodowym kształceniu zawodowym na przykładzie szkolenia EDTECH / 

Επικοινωνιακές δεξιότητες στη Διεθνή Επαγγελματική Εκπαίδευση - ένα παράδειγμα της EDTECH, της 

Monika Tomczyk 

http://czytelnia.frse.org.pl/media/Ksiega_Kreatywnosc_ONLINE.pdf  

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ν.2  

Χώρα: Πολωνία 

Κατηγορία: Προσόντα ΕΕΚ (επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση)  

Τίτλος βέλτιστων πρακτικών:  Βάση δεδομένων για εκπαιδευτικά μαθήματα ΕΕΚ Baza 

Usług Rozwojowych (BUR) 

Όνομα του οργανισμού: Πολωνική Υπηρεσία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας 

(PARP), Υπουργείο Οικονομικών 

Δώστε μια σύντομη περίληψη / 

περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής (μέχρι 

100 λέξεις):  

Γιατί 

Η Πολωνία συνεχίζει τη συνολική μεταρρύθμιση της 

ΕΕΚ από τον Δεκέμβριο του 2016 και έχει εντοπίσει 

βελτίωση στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η 

μεταρρύθμιση περιλαμβάνει αλλαγές στην 

επαγγελματική πορεία, τα προγράμματα σπουδών, το 

σύστημα χρηματοδότησης και μεγαλύτερη συμμετοχή 

των εργοδοτών.  

Τι είναι 

Αυτή είναι μια επίσημη βάση δεδομένων για 

εκπαιδευτικά μαθήματα για την ΕΕΚ. Η βάση 

δεδομένων δημιουργήθηκε από την Πολωνική 

Υπηρεσία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ως πυρήνας 

http://czytelnia.frse.org.pl/media/Ksiega_Kreatywnosc_ONLINE.pdf
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εθνικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη της ΕΕΚ και 

τη στρατηγική ΕΕΚ. 

Πως λειτουργεί  

Αυτή η βάση δεδομένων παρέχει διαφορετικά 

μαθήματα ΕΕΚ για διαφορετικούς τομείς. Όλα τα 

μαθήματα προσφέρονται από διαπιστευμένους 

οργανισμούς σύμφωνα με το Συμβούλιο 

Προγραμμάτων για τις Δεξιότητες. Αυτά τα μαθήματα 

συγχρηματοδοτούνται από το κράτος. 

Τα μαθήματα χωρίζονται σε κατηγορίες ως εξής: 

Οικολογία και γεωργία, χρηματοδότηση και τραπεζικές 

συναλλαγές, Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, 

Ιατρική και ομορφιά, Νομοθεσία και διοίκηση, Άδειες 

οδήγησης, Προσωπική ανάπτυξη (ψυχολογία, 

επικοινωνιακές δεξιότητες), Τεχνικές δεξιότητες, 

Υπηρεσίες, Μάρκετινγκ. 
Η πλατφόρμα έχει βαθμολογία πέντε αστέρων για τους 

παρόχους εκπαίδευσης και παρέχει πληροφορίες για 

τα προφίλ των υπεύθυνων κατάρτισης. 

Υπάρχει μια σαφής και λεπτομερής περιγραφή του 

προγράμματος κατάρτισης, του προφίλ των 

εκπαιδευόμενων, των δεξιοτήτων και των προσόντων 

(IQR) και των πιστοποιητικών που ενδέχεται να 

αποκτηθούν. 

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για 

εκπαίδευση απευθείας στην πλατφόρμα. 

Προσφορά μαθημάτων σε διάφορους τομείς - μερικά 

παραδείγματα: 

Τομέας οικολογίας και γεωργίας: 

Απόβλητα σε εταιρείες - νομικές απαιτήσεις, 

τελευταίες αλλαγές, αρχεία, αναφορές, διαχείριση 

αποβλήτων στην πράξη 

 

Τομέας τεχνικών: 

Μια τεράστια προσφορά μαθημάτων για 

επαγγελματική και ειδική ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Ορισμένοι συγκεκριμένοι τομείς είναι: Αυτοματισμός 
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και Ρομποτική, κατασκευές, χημεία, ηλεκτρονικά και 

ηλεκτρική μηχανική, ενέργεια, αέριο, γεωδαισία και 

χαρτογραφία, υδραυλικά, μηχανική και μετρολογία, 

μηχανική και μηχανοηλεκτρονική, μεταλλουργία και 

συγκόλληση, χαρτοποιία και εκτύπωση, 

υαλοβάμβακας. 

Η πλατφόρμα συνδέεται επίσης με την Ανάπτυξη 

Επιχειρηματικότητας και τη διεθνή συνεργασία για την 

καινοτομία χάρη στην Innovation Manager Academy. Η 

ακαδημία προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για 

επιχειρηματίες, το Innovation Health Check, νέες 

δεξιότητες και γνώσεις για το προσωπικό και το δίκτυο. 

Ο στόχος: Αύξηση των ικανοτήτων των εργαζομένων 

στη δημιουργία και εφαρμογή καινοτομιών. 

Δείτε το βίντεο: 

www.parp.gov.pl/ami 

Δείτε το βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=9uZjZF_MUCY&fe

ature=youtu.be  

Στόχοι των βέλτιστων πρακτικών σε σχέση 

με την ΕΕΚ: 

 

Ο γενικός στόχος της πλατφόρμας είναι η δημιουργία 

υπηρεσιών με διαφάνεια και ποιότητα στην ΕΕΚ. 

Ο στόχος της υπηρεσίας είναι να προσφέρει ανάπτυξη 

ικανοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και 

την εθνική στρατηγική ΕΕΚ. 

Αυτό το σύστημα προωθεί την ανάπτυξη της ΕΕΚ και 

ενθαρρύνει τους εργαζόμενους και τους 

επιχειρηματίες να επενδύσουν στην ΕΕΚ. 

Περαιτέρω ανάγνωση / Άμεσοι σύνδεσμοι 

για βέλτιστες πρακτικές: 

 (ιστότοποι, βιβλία, περιοδικά, άρθρα) 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/  

https://www.facebook.com/parpgovpl/  

https://www.youtube.com/user/parpgovpl 

https://twitter.com/parpgovpl  

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9uZjZF_MUCY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9uZjZF_MUCY&feature=youtu.be
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://www.facebook.com/parpgovpl/
https://www.youtube.com/user/parpgovpl
https://twitter.com/parpgovpl
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Παράρτημα 1 

Υποδείγματα εγγράφων ECVET που χρησιμοποιούνται από την Informamentis Europa σε 

έργα Erasmus Plus KA1 VET 

Η Informamentis Europa, από το 2015 πειραματίστηκε με τη χρήση του ECVET στα ακόλουθα έργα 

Erasmus Plus KA1 VET: 

- Έργο "Trend EU" 2018-1-IT01-Ka102-006405 

- Fashion International Internship 2016-1-IT01-KA102-004987 

- Έργο "FIVET" 2015-1-IT-KA102-004391 

- Έργο "SAVE" 2015-1-IT01-KA102-004384 

 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των κύριων εγγράφων ECVET που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία 

θεωρήθηκαν σωστά και αποτελεσματικά από την Εθνική Υπηρεσία κατά την αξιολόγηση των έργων 

και των αποτελεσμάτων τους. 
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Παράρτημα 2  

Γλωσσάριο29 

 

Τι εννοείται με τον όρο … 
Αξιολόγηση μαθησιακών 
αποτελεσμάτων*  

Μέθοδοι και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του 
βαθμού στον οποίο ένας εκπαιδευόμενος έχει αποκτήσει συγκεκριμένες 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.  

Επάρκεια**  Η αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, 
κοινωνικών ή / και μεθοδολογικών ικανοτήτων στην εργασία ή την μελέτη και 
στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.  

Αρμόδιο Ίδρυμα*  Ίδρυμα που είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την απονομή προσόντων ή την 
αναγνώριση μονάδων ή άλλων λειτουργιών που συνδέονται με το ECVET, όπως 
η κατανομή βαθμών ECVET σε προσόντα και ενότητες, αξιολόγηση, επικύρωση 
και αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
πρακτικές των συμμετεχουσών χωρών.  

Συγκέντρωση Πίστωσης Διαδικασία μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποκτήσουν 
σταδιακά προσόντα με διαδοχικές αξιολογήσεις των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων.  

Πίστωση για μαθησιακά 
αποτελέσματα (πίστωση)*  

Σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός ατόμου που έχει αξιολογηθεί και το 
οποίο μπορεί να συσσωρευτεί προς ένα προσόν ή να μεταφερθεί σε άλλα 
μαθησιακά προγράμματα ή προσόντα. 

Μεταφορά Πίστωσης 
Διαδικασία μέσω της οποίας τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
σε ένα πλαίσιο μπορούν να ληφθούν υπόψη σε ένα άλλο πλαίσιο. Η μεταφορά 
πίστωσης βασίζεται στις διαδικασίες αξιολόγησης, επικύρωσης και 
αναγνώρισης.  

Βαθμοί ECVET*  Αριθμητική αναπαράσταση του συνολικού βάρους των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων σε μια πιστοποίηση και του σχετικού βάρους των ενοτήτων σε 
σχέση με την πιστοποίηση  

Τυπική μάθηση***  Είναι η μάθηση που συμβαίνει σε ένα οργανωμένο και δομημένο περιβάλλον 
(π.χ. σε ένα ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή στη δουλειά) και ορίζεται ρητά 
ως μάθηση (από άποψη στόχων, χρόνου ή πόρων). Η τυπική μάθηση είναι 
σκόπιμη από την άποψη του εκπαιδευόμενου. Συνήθως οδηγεί σε επικύρωση 
και πιστοποίηση.  

Γνώσεις**  
Το αποτέλεσμα της αφομοίωσης των πληροφοριών μέσω της μάθησης. Η γνώση 
είναι η βάση των γεγονότων, των αρχών, των θεωριών και των πρακτικών που 
σχετίζονται με ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης.  

Συμφωνία Μάθησης 
Εξατομικευμένο έγγραφο που καθορίζει τους όρους για μια συγκεκριμένη 
περίοδο κινητικότητας. Καθορίζει, για έναν συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο, ποια 
μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να επιτύχει και πώς θα αξιολογηθούν, 
επικυρωθούν και αναγνωριστούν. 

Μαθησιακά αποτελέσματα*  Δηλώσεις για το τι ξέρει, κατανοεί και μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευόμενος για 
την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας που ορίζεται από άποψη 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Εκπαιδευτικό (εκπαίδευση και 
κατάρτιση) πρόγραμμα***  

Σύνολο δραστηριοτήτων, περιεχομένου ή / και μεθόδων που εφαρμόζονται για 
την επίτευξη στόχων εκπαίδευσης ή κατάρτισης (απόκτηση γνώσεων, 

 

 
29 Get to know ECVET better - Questions and Answers (Revised February 2011) - EUROPEAN COMMISSION Education and 
Culture 
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δεξιοτήτων και / ή ικανοτήτων), που οργανώνονται με λογική σειρά για μια 
καθορισμένη χρονική περίοδο.  

Σύμφωνο Κατανόησης 
Συμφωνία μεταξύ αρμόδιων ιδρυμάτων που θέτει το πλαίσιο για μεταφορά 
πιστώσεων και συσσώρευση μονάδων. Τυποποιεί την εταιρική σχέση ECVET 
δηλώνοντας την αμοιβαία αποδοχή του καθεστώτος και των διαδικασιών των 
αρμόδιων φορέων. Καθορίζει επίσης διαδικασίες συνεργασίας για τη 
συνεργασία. 

Μη τυπική και Άτυπη μάθηση****  Η μη τυπική μάθηση δεν παρέχεται από ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και 
συνήθως δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Ωστόσο, είναι εκ προθέσεως εκ μέρους του 
εκπαιδευόμενου και έχει δομημένους στόχους, χρόνους και υποστήριξη. 

Η άτυπη μάθηση προκύπτει από καθημερινές δραστηριότητες που σχετίζονται 
με την εργασία, την οικογενειακή ζωή ή τις δραστηριότητες. Δεν είναι δομημένο 
και συνήθως δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι 
ακούσιο από την πλευρά του εκπαιδευόμενου.  

Πιστοποίηση*  
Τυπικό αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης που 
λαμβάνεται όταν ένα αρμόδιο ίδρυμα διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει 
μαθησιακά αποτελέσματα σε ένα δεδομένο πρότυπο.  

(Εθνικό) Σύστημα Πιστοποίησης**  
Όλες οι πτυχές της δραστηριότητας ενός κράτους μέλους που σχετίζονται με την 
αναγνώριση της μάθησης και άλλων μηχανισμών που συνδέουν την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών. Αυτό 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή θεσμικών ρυθμίσεων και 
διαδικασιών που σχετίζονται με τη διασφάλιση ποιότητας, την αξιολόγηση και 
την απονομή προσόντων. Ένα εθνικό σύστημα επαγγελματικών προσόντων 
μπορεί να αποτελείται από πολλά υποσυστήματα και μπορεί να περιλαμβάνει 
ένα εθνικό πλαίσιο προσόντων.  

(Εθνικό ) Πλαίσιο Προσόντων**  Ένα μέσο για την ταξινόμηση των προσόντων σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων 
για συγκεκριμένα επίπεδα μάθησης που επιτυγχάνονται, το οποίο στοχεύει στην 
ολοκλήρωση και τον συντονισμό των εθνικών υποσυστημάτων προσόντων και 
στη βελτίωση της διαφάνειας, της πρόσβασης, της προόδου και της ποιότητας 
των προσόντων σε σχέση με την αγορά εργασίας και κοινωνία των πολιτών.  

Αναγνώριση Μαθησιακών 
Αποτελεσμάτων*  

Η διαδικασία βεβαίωσης των επίσημα επιτευχθέντων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων μέσω της απονομής μονάδων ή προσόντων. 

Δεξιότητες**  Η ικανότητα εφαρμογής γνώσης και χρήσης τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση 
εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. 

Προσωπικό Αντίγραφο  Έγγραφο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την πίστωση (θετικά 
αξιολογημένη εκμάθηση) που έχει επιτύχει ο εκπαιδευόμενος. Είναι ένα ρεκόρ 
των μαθησιακών επιτευγμάτων του. 

Ενότητες μαθησιακών 
αποτελεσμάτων (Ενότητα)*  

Συνιστώσα ενός προσόντος, που αποτελείται από ένα γενικό σύνολο γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί και να επικυρωθεί.  

Επικύρωση Μαθησιακών 
Αποτελεσμάτων*  

Η διαδικασία επιβεβαίωσης ότι ορισμένα αξιολογημένα μαθησιακά 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από έναν εκπαιδευόμενο αντιστοιχούν σε 
συγκεκριμένα αποτελέσματα που μπορεί να απαιτούνται για μια ενότητα ή ένα 
προσόν. 

 

Πάροχος επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης***  

Οποιοσδήποτε οργανισμός ή άτομο που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης. 

Οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορεί να είναι οργανισμοί που έχουν 
συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, ή μπορεί να είναι άλλοι, όπως εργοδότες, οι 
οποίοι παρέχουν εκπαίδευση ως μέρος των επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων. Οι πάροχοι κατάρτισης περιλαμβάνουν επίσης ανεξάρτητα 
άτομα που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

 



  

 

      107 

 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών  
που περιέχονται σε αυτήν. 

* Ορισμός όπως υιοθετήθηκε από ECVET Recommendation  

** Ορισμός όπως υιοθετήθηκε από το EQF Recommendation  

*** Ορισμός από Cedefop (2008) Terminology of European education and training policy. Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities30  

**** Ορισμός από DG EAC web-site on validation of non-formal and informal learning 
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https://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/3-4-october-thematic-seminar-tools-vet-learner-mobility-
brussels-belgium 

 
▪  INAPP - RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ERASMUS+ 2018 
http://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/rapporto-sulle-attivita-di-monitoraggio-2018-erasmus-vet/ 

 
▪ INAPP - L’apprendimento basato sul lavoro nel contesto nazionale: prospettive e potenzialità di 
applicazione di ECVET 
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/150/INAPP_Bonacci_Apprendimento_Lavoro_Prospettive_Potenzialit
%C3%A0_ECVET_2017.pdf?sequence=1 
 

▪ INAPP - Introduzione al sistema ECVET in Italia e in Europa: situazione, criticità, opportunità” –  
Seminario «Apprendimento sul luogo di lavoro, rapporto scuola-impresa e sistema ECVET di 
trasferimento dei crediti a livello transnazionale»- Bologna, 11 Dicembre 2018 
 

 

▪ https://www.ecvet-secretariat.eu/en 
 
▪ https://www.ecvet-toolkit.eu/ 

 
▪ https://www.cedefop.europa.eu/it 
 
▪ http://www.euroapprenticeship.eu/en/home.html 
 
▪ https://www.netinvet.eu/en/ 
 
▪ www.erasmusplus.it 
 
▪ https://inapp.org/ 

  

https://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/3-4-october-thematic-seminar-tools-vet-learner-mobility-brussels-belgium
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/3-4-october-thematic-seminar-tools-vet-learner-mobility-brussels-belgium
http://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/rapporto-sulle-attivita-di-monitoraggio-2018-erasmus-vet/
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/150/INAPP_Bonacci_Apprendimento_Lavoro_Prospettive_Potenzialit%C3%A0_ECVET_2017.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/150/INAPP_Bonacci_Apprendimento_Lavoro_Prospettive_Potenzialit%C3%A0_ECVET_2017.pdf?sequence=1
https://www.ecvet-secretariat.eu/en
https://www.ecvet-toolkit.eu/
https://www.cedefop.europa.eu/it
http://www.euroapprenticeship.eu/en/home.html
https://www.netinvet.eu/en/
http://www.erasmusplus.it/
https://inapp.org/
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Ακολουθήστε τη σελίδα του έργου μας 

στο 

 

Επισκεφθείτε το του έργου  

Η κοινοπραξία: 

https://www.facebook.com/Innovative-Metodologies-and-PRactices-On-VEt-406262400174556/
https://www.improveproject.eu/

