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Ειςαγωγι   

Θ εκπαιδευτικι επάρκεια και ετοιμότθτα του Εκπαιδευτι Ενθλίκων: 

Ζνα ηθτοφμενο ςτο πεδίο τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ  

Ριςτοποιθμζνα Επαγγελματικά Ρεριγράμματα. Φυγι προσ τα 

εμπρόσ για τθν κατάρτιςθ & τθν πιςτοποίθςθ προςόντων  

Ρλαίςιο Ανάπτυξθσ Ρρογραμμάτων Σπουδϊν. Θ προςζγγιςθ των 

Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

Άδεια λειτουργίασ Εργαςτθρίου Ελευκζρων Σπουδϊν  

Αυξθμζνο το ενδιαφζρον για μάκθςθ εκτόσ ςχολείου  

Αποτελζςματα τθσ ζρευνασ του CEDEFOP «Τα οφζλθ τθσ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ»  

Θ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαςφάλιςθσ 

Ροιότθτασ ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (EQAVET) 

Αποτελζςματα τθσ Ομάδασ Ζργου του TTnet για τουσ  «Εκπαιδευτζσ 

ςτον Κόςμο τθσ Εργαςίασ» 

Our news in brief 
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Αγαοησξί/έρ  Υίλξι/ερ,  

σξ ΕΚΕΠΙ εγκαιμιάζεσαι μια μέα οεπίξδξρ για ση 

ςτςσημασική εμημέπψςή ςαρ. Σξ οεπιξδικό ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ 

αοξκσά ηλεκσπξμική μξπυή, ςημασξδξσώμσαρ  σημ εοιδίψνη 

μαρ  για άμεςη και ετφεπή διάφτςη σηρ εμημέπψςηρ, 

αμσαοξκπιμόμεμξ  ςσιρ εοικπασξύςερ ςτμθήκερ ςσημ ξικξμξμία, 

ςσιρ ςύγφπξμερ ενελίνειρ σψμ μέψμ σεφμξλξγιώμ, καθώρ και σξ ςτμεφέρ αίσημα  σηρ 

κξιμψμίαρ για μεγαλύσεπη οεπιβαλλξμσική εταιςθηςία. Η οεπίξδξρ ατσή ςτμοίοσει με 

μια ακόμη οιξ ςημαμσική εκκίμηςη για σξ ΕΚΕΠΙ, οξτ ςτμδέεσαι με σημ ευαπμξγή  

σξτ μέξτ μόμξτ για ση Διά Βίξτ Μάθηςη και σημ αμάθεςη  μέψμ –οπόςθεσψμ- 

απμξδιξσήσψμ ςσξ ΕΚΕΠΙ.  

Αγαοησξί/έρ  Αμαγμώςσερ/ςσπιερ, 

Εκσιμώ όσι η εμημέπψςη για ξτςιαςσικά και εοίκαιπα θέμασα σηρ οιςσξοξίηςηρ, σηρ μη 

στοικήρ μάθηςηρ και εμ γέμει σηρ Διά Βίξτ Μάθηςηρ, η αμαςκόοηςη σψμ ςφεσικώμ 

ενελίνεψμ ςσημ Ελλάδα και σημ ΕΕ, καθώρ και η γμώςη για άλλα, ακόμη και  

ξπγαμψσικήρ  και οληπξυξπιακήρ υύςεψρ θέμασα οξτ ςαρ αοαςφξλξύμ, θα μοξπξύςαμ μα 

δώςξτμ έματςμα για μέξτρ και δημιξτπγικξύρ οπξβλημασιςμξύρ ή ακόμη και για γόμιμξ 

και ξτςιαςσικό διάλξγξ.   

Εύφξμαι και ελοίζψ σξ ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ μα ςτμβάλει ςημαμσικά ςση ςψςσή και 

πεαλιςσική εμημέπψςη, καθώρ και ςσημ οπξςέγγιςη και οπξώθηςη διαυόπψμ οστφώμ για 

σα θέμασα οξτ ςαρ αοαςφξλξύμ, καθώρ και ςσημ αμσιμεσώοιςη τυιςσάμεμψμ και 

διαυαιμόμεμψμ ζησημάσψμ.  

Η Διά Βίξτ Μάθηςη ςσημ Ελλάδα βπίςκεσαι ήδη μοπξςσά ςε οπξκλήςειρ, οξτ  ςτμδέξμσαι 

με σημ ξικξμξμική και κξιμψμική μεσαβασικόσησα ςσημ Ελλάδα και σημ Ετπώοη, καθώρ 

και σιρ  εοιοσώςειρ ατσήρ.  Τοό σξ οπίςμα ατσώμ σψμ οπξκλήςεψμ, εκσιμώ όσι σξ 

ΚΑΣΑΡΣΙΖΕΙΝ  θα μοξπέςει -με ψπιμόσησα και τοετθτμόσησα- μα ςτμειςυέπει με  

εοίκαιπξτρ οπξβλημασιςμξύρ, μα οαπέφει  εοαπκή γμώςη σψμ οαπαμέσπψμ οξτ 

διαμξπυώμξτμ σξ μέξ σξοίξ σηρ Διά Βίξτ Μάθηςηρ, αλλά οπξοάμσψμ μα οπξκαλέςει  

εοξικξδξμησικέρ ςκέχειρ οπξκειμέμξτ μα διαμξπυψθεί έμα κξιμό  όπαμα και μια ςσέπεη 

οπξξοσική για όςξτρ αςφξλξύμσαι με σημ εοαγγελμασική κασάπσιςη και σημ  

οιςσξοξίηςη ςση Διά Βίξτ Μάθηςη. 

Σέλξρ, οπξςβλέοψ ςση ςτμέφιςη σξτ εμδιαυέπξμσόρ ςαρ, καθώρ και ςση ςτμβξλή ςαρ με 

άπθπα και αοόχειρ οξτ θα εμολξτσίςξτμ σημ οπξςοάθεια σξτ ΕΚΕΠΙ για τοεύθτμη και  

αμσικειμεμική οληπξυόπηςη, καθώρ και για γόμιμξτρ ςσξφαςμξύρ. 

Υιλικά, 

 

Άγγελξρ Ετςσπάσξγλξτ 

Ππόεδπξρ Δ..

             Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Θ  
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Θ εκπαιδευτικι επάρκεια και ετοιμότθτα του Εκπαιδευτι Ενθλίκων:           
Ζνα ηθτοφμενο ςτο πεδίο τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ 

Ιωάννα Δζδε 
Ρροϊςταμζνθ  
Τμιμα Ριςτοποίθςθσ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων  
 

Πζραν τθσ κεωρθτικισ, επιςτθμονικισ, ερευνθτικισ επάρκειάσ του ο Εκπαιδευτισ Ενθλίκων για να είναι 
«επαγγελματικά ζτοιμοσ» κα πρζπει να μπορεί  να μετατρζψει τθ κεωρθτικι του κατάρτιςθ ςε αποτελεςματικι 
εκπαιδευτικι πράξθ και ςυμπεριφορά, ςε ζνα περιβάλλον που κυριαρχείται από τθ ςυνκετότθτα  τθσ 
ψθφιακισ πλθροφορίασ και τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ και χαρακτθρίηεται από κοινωνικι και πολιτιςμικι 
ποικιλότθτα. 

 

Ειςαγωγι 

τισ δφςκολεσ μζρεσ που διανφουμε, 
καταβάλλεται από τθν πλευρά τθσ πολιτείασ 
ςθμαντικι προςπάκεια ςτα πεδία τόςο τθσ 
τυπικισ εκπαίδευςθσ όςο και τθσ μθ 
τυπικισ εκπαίδευςθσ1, με ςτόχο τθν 
προςαρμογι τουσ ςτα νζα οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτιςμικά δεδομζνα, τα 
οποία ςυνίςτανται ςτθν οικονομικι φφεςθ, 
τθν πολυπολιτιςμικότθτα τθσ κοινωνίασ, τθν 
ογκϊδθ αφξθςθ τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ 
και τθσ ψθφιακισ πλθροφορίασ και 
ταυτόχρονα τθν ταχφτατθ απαξίωςθ τθσ 
γνϊςθσ. Ζργα, όπωσ είναι το Μείηον 
Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν 
του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου2 και το 
Ενιαίο φςτθμα Πιςτοποίθςθσ τθσ εκ-
παιδευτικισ επάρκειασ των Εκπαιδευτϊν 
Ενθλίκων Διά Βίου Μάκθςθσ του Ε.ΚΕ.ΠΙ., 
ςτοχεφουν ςτο μεταςχθματιςμό του 
εκπαιδευτικοφ και του εκπαιδευτι ενθλίκων 
ςε ενεργό δθμιουργό του εκπαιδευτικοφ 
περιβάλλοντοσ και ςτθν πιςτοποίθςθ 
αφενόσ τθσ παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ των 
εκπαιδευτικϊν και αφετζρου τθσ 

                                                           
1
 το Νόμο 3879/2010 «Ανάπτυξθ τθσ ΔΒΜ και άλλεσ 

διατάξεισ» ορίηεται ωσ μη τυπική εκπαίδευςη θ 
εκπαίδευςθ που παρζχεται ςε οργανωμζνο 
εκπαιδευτικό πλαίςιο εκτόσ του τυπικοφ 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και μπορεί να οδθγιςει 
ςτθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν αναγνωριςμζνων ςε 
εκνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει τθν αρχικι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ, τθ ςυνεχιηόμενθ 
επαγγελματικι κατάρτιςθ και τθ γενικι εκπαίδευςθ 
ενθλίκων.  
2
 Πλθροφορίεσ ςχετικά με το «Μείηον Πρόγραμμα 

Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν» του Παιδαγωγικοφ 
Ινςτιτοφτου μποροφν να αναηθτθκοφν ςτθν 
ιςτοςελίδα:  http://www.epimorfosi.edu.gr 

εκπαιδευτικισ επάρκειασ των Εκπαιδευτϊν 
Ενθλίκων.  

 

Ο Εκπαιδευτισ Ενθλίκων ςτο πεδίο τθσ Διά 
Βίου Μάκθςθσ 

Με δεδομζνουσ τουσ ςτόχουσ που κζτει το 
Εκνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάκθςθσ3, 
ιτοι 

 τθν απόκτθςθ κοινωνικισ και 
προςωπικισ επάρκειασ των 
ωφελουμζνων να αντιμετωπίςουν τθ 
ςθμερινι αξιακι, οικονομικι, 
κοινωνικι, κεςμικι, πολιτικι και 
περιβαλλοντικι κρίςθ,     

 τθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων όςων 
ςυμμετζχουν ςε αυτιν και τθν 
αντιςτοιχία των δεξιοτιτων τουσ με τισ 
προςφερόμενεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ,  

κα πρζπει ο Εκπαιδευτισ Ενθλίκων που 
δραςτθριοποιείται ςτο πεδίο τθσ Διά Βίου 
Μάκθςθσ να διακζτει τθν ανάλογθ 
επάρκεια ςε γνωςτικό επίπεδο και τθν 
ετοιμότητα, ϊςτε να μπορεί να μετουςιϊςει 
τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ του ςτθν 
εφαρμοςμζνθ εκπαιδευτικι διαδικαςία και 
να επιτφχει τθν επαγγελματικι και 
προςωπικι ανάπτυξθ των εκπαιδευομζνων.    

                                                           
3
Σο «Εκνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάκθςθσ» 

παρουςιάςτθκε από τθν Αν. Τπουργό Παιδείασ Διά 
Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων κ. Φ. Γεννθματά  
ςτο 1

ο
 Εκνικό υμβοφλιο Διά Βίου Μάκθςθσ & 

φνδεςθσ με τθν Απαςχόλθςθ, ςτισ 15.2.2011 και 
μπορεί να αναηθτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα: 
http://www.minedu.gov.gr 
 

     Ρ Ι Σ Τ Ο Ρ Ο Ι Θ Σ Θ                                          Δ Ι Α   Β Ι Ο Υ   Μ Α Θ Θ Σ Θ  

 

http://www.epimorfosi.edu.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
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Θ διάκριςθ των εννοιϊν «επάρκεια» και 
«ετοιμότθτα»4  κρίνεται αναγκαία, τθ 
ςτιγμι που θ ετοιμότθτα, ωσ ευρφτερθ 
ζννοια, είναι αποτζλεςμα τθσ επάρκειασ. Σο 
ζργο το οποίο καλείται να επιτελζςει ο 
Εκπαιδευτισ Ενθλίκων ςτθ ςφγχρονθ εποχι 
είναι ιδιαίτερα απαιτθτικό. Πζραν τθσ 
κεωρθτικισ, επιςτθμονικισ, ερευνθτικισ 
επάρκειάσ του, ο Εκπαιδευτισ Ενθλίκων για 
να είναι «επαγγελματικά ζτοιμοσ» κα 
πρζπει να μπορεί να μετατρζψει τθ 
κεωρθτικι του κατάρτιςθ ςε 
αποτελεςματικι εκπαιδευτικι πράξθ και 
ςυμπεριφορά, ςε ζνα περιβάλλον που 
κυριαρχείται από τθν πολλαπλότθτα τθσ 
ψθφιακισ πλθροφορίασ και τθσ κοινωνικισ 
δικτφωςθσ και χαρακτθρίηεται από 
κοινωνικι και πολιτιςμικι ποικιλότθτα.  

Ωσ ετοιμότητα νοείται θ ικανότθτα ενόσ 
ατόμου (Handlungskompetenz)5 να δρα με 
κατάλλθλο και ορκολογικό τρόπο ςε 
επαγγελματικζσ, κοινωνικζσ και προςωπικζσ 
καταςτάςεισ, ζχοντασ ςυναίςκθςθ τθσ 
προςωπικισ και κοινωνικισ του ευκφνθσ.  

Θ ετοιμότθτα προχποκζτει τεχνικι, 
μεκοδολογικι, κοινωνικι και προςωπικι 
επάρκεια.   

                                                           
4
 Γεωργογιάννθσ, Π. (2004). Διαπολιτιςμικι επάρκεια 

και ετοιμότθτα των εκπαιδευτικϊν. το: Π. 
Γεωργογιάννθσ (επιμ.), Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, 
1

ο
 Πανελλινιο υνζδριο, Άρτα, 50. 

5
 Ο οριςμόσ αυτόσ αποτυπϊκθκε ςτο πλαίςιο τθσ 

Μόνιμθσ Διάςκεψθσ των Γερμανϊν  Τπουργϊν 
Παιδείασ και Πολιτιςμοφ ςτισ 5 Φεβρουαρίου 1999.  
 

Ωσ τεχνική επάρκεια6  νοείται θ ικανότθτα 
ενόσ ατόμου (Fachkompetenz) να επιτελεί 
αυτοδφναμα και υπεφκυνα τισ κφριεσ και 
επιμζρουσ λειτουργίεσ ενόσ επαγγζλματοσ 
ςφμφωνα με επιςτθμονικά αποδεκτζσ 
προδιαγραφζσ. Οι απαιτοφμενεσ τεχνικζσ 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ βαςίηονται ςτθν 
εκπαίδευςθ, τθν εμπειρία, τθν κατανόθςθ 
τεχνικά εξειδικευμζνων ηθτθμάτων και 
ςυςτθμικϊν ςχζςεων κακϊσ και ςτθν 
ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων με 
αποτελεςματικό τρόπο. Προχπόκεςθ για 
τθν απόκτθςθ τθσ τεχνικισ επάρκειασ είναι 
ςυνικωσ θ κατάλλθλθ εκπαίδευςθ. 

Ωσ μεθοδολογική επάρκεια7 νοείται θ 
ικανότθτα ενόσ ατόμου (Methoden- 
kompetenz) να εφαρμόηει μεκόδουσ 
μάκθςθσ και εργαςίασ, ιδίωσ για τθν 
αυτοδφναμθ διαχείριςθ μεγάλθσ ροισ 
πλθροφοριϊν και πολυςφνκετων 
προβλθμάτων ςε διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ 
γνϊςθσ και τθσ πραγματικότθτασ.  

Ωσ κοινωνική επάρκεια8 νοείται το ςφνολο 
των προςωπικϊν ικανοτιτων 
(Sozialkompetenz) που ςυμβάλλουν ςτθ 

διαςφνδεςθ ατομικϊν και ομαδικϊν 
ςτόχων, ςτάςεων και αξιϊν και είναι 

                                                           
6
 Kösel, Edmund (2007). Modellierung von Lernwelten, 

Band III: Die Entwicklung postmoderner Lernkulturen. 
Ein Pladoyer für einen Umbau der Schule, Bahlingen.  
Preissing, Christa et al (2004). Berliner 
Bildungsprogramm für die Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bis zu 
ihrem Schuleintritt, Berlin. 
7
 Hartmut von Hentig (2004). Einführung in den 

Bildungsplan, Baden-Württemberg. Thomas Krüger, 
Siegfried Schiele u.a. (2006). Methodentraining I für 
den Politikunterricht, Bonn: Bundeszentrale für 
politische Bildung. 
8
 Hinsch, R. & Pfingsten, U. (2007). Das 

Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK). 
Grundlagen, Durchführung, Materialien. 5. Auflage. 
Weinheim. Hinsch, R. & Wittmann, S. (2003). Soziale 
Kompetenz kann man lernen. Weinheim: PVU. Arnold, 
R. (1997). Von der Weiterbildung zur 
Kompetenzentwicklung: Neue Denkmodelle und 
Gestaltungsansätze in einem in sich verändernden 
Handlungsfeld.In:Kompetenzentwicklung, 
Arbeitsgemeinschaft Qualifikations – Entwicklungs–
Management. Waxmann, Berlin. Sarges, W. (2006). 
Competencies statt Anforderungen – nur alter Wein in 
neuen Schläuchen? In H.-C. Riekhof (Hrsg.), Strategien 
der Personalentwicklung (6. Aufl.; S. 133-148). 
Wiesbaden: Gabler. 

     Ρ Ι Σ Τ Ο Ρ Ο Ι Θ Σ Θ                                          Δ Ι Α   Β Ι Ο Υ   Μ Α Θ Θ Σ Θ  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sachkompetenz
http://www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Sonstiges/Einfuehrung_BP.pdf
http://www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Sonstiges/Einfuehrung_BP.pdf
http://www.bpb.de/
http://www.bpb.de/
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χριςιμεσ και αναγκαίεσ για τισ κοινωνικζσ 
διαδραςτικζσ διεργαςίεσ. 

Ωσ προςωπική επάρκεια9  νοείται θ 
ικανότθτα ενόσ ατόμου (Persönlichkeits- 
kompetenz) να αποςαφθνίςει, να ςτοχαςτεί 
κριτικά και να κρίνει τισ ευκαιρίεσ 
ανάπτυξθσ, τισ απαιτιςεισ και τουσ 
περιοριςμοφσ που παρουςιάηονται ςτθν 
εργαςία, ςτο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ςτθν 
οικογζνεια και ςτθ δθμόςια ηωι, ϊςτε να 
αναπτφξει τισ δεξιότθτζσ του, να 
καταςτρϊςει και να εφαρμόςει ςχεδιαςμό 
ηωισ.  

υνοπτικά, θ τεχνικι επάρκεια κα 
μποροφςε να εκφραςκεί με το ριμα 
«γνωρίηω», θ μεκοδολογικι με το ριμα 
«μπορϊ», θ κοινωνικι με το ριμα «ζχω 
κοινωνικι ευκφνθ» και θ προςωπικι με το 
ριμα «ςτοχάηομαι κριτικά», με τθν ζννοια 
του ότι αποδίδω νόθμα ςτθν εμπειρία, 
δθμιουργϊ νζα γνϊςθ και αναλαμβάνω 
δράςθ που κα επιφζρει τθν ανάπτυξθ και 
τθν αλλαγι, τόςο ςε ατομικό όςο και ςε 
κοινωνικό επίπεδο10.   

Βάςει των προγνϊςεων για τθ χϊρα μασ 
που αφοροφν ςτθν προςφορά και ηιτθςθ 
κζςεων εργαςίασ για τθ δεκαετία 2010-
2020 φαίνεται ότι κα υπάρξει αυξθμζνθ 
ηιτθςθ ςε τεχνικά επαγγζλματα.11 Σα μεν 
προγράμματα ςπουδϊν που αφοροφν 
τεχνικά επαγγζλματα, βαςιςμζνα ςε 
πιςτοποιθμζνα επαγγελματικά 
περιγράμματα (εφόςον υπάρχουν), κα 
πρζπει να αντικατοπτρίηουν αρχζσ 
ςχεδιαςμοφ, οι οποίεσ διευκολφνουν τθ 
νοθτικι καταςκευι τθσ γνϊςθσ ςε 
πραγματικζσ καταςτάςεισ. Οι δε 

                                                           
9
 Heinrich Roth (1971). Pädagogische Anthropologie. 

Hannover. Helga Schachinger (2005): Das Selbst, die 
Selbsterkenntnis und das Gefühl für den eigenen 
Wert.   
10

 Βεργίδθσ Δ., Κόκκοσ Α. (επιμζλεια), (2010). 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. Διεκνείσ προςεγγίςεισ και 
ελλθνικζσ διαδρομζσ, Ακινα, Μεταίχμιο. Ηαρίφθσ Γ., 
(επιμζλεια), Παρκζνθ Γ., Δολιϊτθ Α.,  Κιουπζλογλου 
Ν., τρίκου Α., Μωυςιάδθσ Λ.,  Κανζλλου Α., (2009). Ο 
κριτικόσ ςτοχαςμόσ ςτθν  μάκθςθ και εκπαίδευςθ 
ενθλίκων. Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και πρακτικζσ 
προεκτάςεισ, Ακινα, Παπαηιςθσ. 
11

 Cedefop, (2009). Future skill supply in Europe 
Medium-term forecast up to 2020: synthesis report. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European Communities. 

Εκπαιδευτζσ τθσ τεχνικισ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ κα πρζπει να 
διακζτουν τεχνικι, μεκοδολογικι, 
κοινωνικι και προςωπικι επάρκεια κακϊσ 
και οριηόντιεσ δεξιότθτεσ για τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ και τθν υγιεινι και 
αςφάλεια τθσ εργαςίασ, ϊςτε να 
καταςτιςουν τουσ εκπαιδευόμενουσ 
ικανοφσ να πετφχουν ςε ζνα εργαςιακό 
περιβάλλον που χαρακτθρίηεται από 
ποικιλία, ανταγωνιςμό, πρακτικζσ 
διαχείριςθσ κινδφνου, προςφορά υψθλισ 
ποιότθτασ υπθρεςιϊν και ομαδικι εργαςία. 

 

Αντί ςυμπεραςμάτων  

Με τθν επικαιροποίθςθ του 
Επαγγελματικοφ Περιγράμματοσ του 
«Εκπαιδευτι Ενθλίκων» κα αποτυπωκοφν 
νζεσ διευρυμζνεσ κφριεσ επαγγελματικζσ 
λειτουργίεσ του Εκπαιδευτι Ενθλίκων και 
κα κακοριςτοφν, ςε αντιςτοιχία με τισ 
επιμζρουσ επαγγελματικζσ λειτουργίεσ, οι 
απαιτοφμενεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 
ικανότθτεσ και θ μεκοδολογία αξιολόγθςισ 
τουσ. Σοφτο αποτελεί τθν προχπόκεςθ για 
το ςχεδιαςμό από το Ε.ΚΕ.ΠΙ.12 του 
κεςμικοφ εκςυγχρονιςμοφ του υςτιματοσ 
Πιςτοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ επάρκειασ 
των Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων ςτθ Διά Βίου 
Μάκθςθ, ο οποίοσ επιτυγχάνει  τα 
ακόλουκα:  

Α. Σε ςχζςθ με τισ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ 
δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ : 

 Ευκυγραμμίηεται με τα τεκταινόμενα ςε 
επίπεδο Ευρϊπησ (EQF, ECVET, 
EQAVET). 

 Τποςτθρίηει τθν εφαρμογι του Εθνικοφ 
Πλαιςίου Προςόντων, ενϊ επιπρόςκετα 
κζτει τισ βάςεισ για τθν εφαρμογι 
ςυςτιματοσ απονομισ πιςτωτικϊν 
μονάδων. 

 Κακίςταται κρίςιμο πεδίο εφαρμογήσ 
τησ διαςφνδεςησ των ειςροϊν και 
εκροϊν των μαθηςιακϊν διαδικαςιϊν, 
βάςει του Νόμου 3879/2010 «Ανάπτυξθ 

                                                           
12

 Δζδε, Ι. (2010). «Η πιςτοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ 
επάρκειασ των Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων ςτο πεδίο τθσ 
Διά Βίου Μάκθςθσ: Μία ευκαιρία εν μζςω κρίςθσ». 
Καταρτίηειν, τ. 29.  
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τθσ ΔΒΜ και λοιπζσ διατάξεισ» και 
διευκολφνει τη ςυγκριςιμότητα και 
αναγνωριςιμότητα των γνϊςεων, 
δεξιοτιτων και ικανοτιτων των 
Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων και εκτόσ των 
ςυνόρων τθσ χϊρασ. 

 Επιτυγχάνει αποτελεςματικότερη 
αλληλεπίδραςη και ςυνζργεια μεταξφ 
των ςυναρμόδιων Τπουργείων, ϊςτε να 
διαμορφωκοφν κοινζσ πολιτικζσ 
ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
ςτθν Ελλάδα. 

 Αποδυναμϊνει τθ γραφειοκρατία με τθν 
ενοποίθςθ των λειτουργοφντων 
μθτρϊων και τθ θζςπιςη ενόσ ενιαίου 
εθνικοφ μητρϊου Εκπαιδευτϊν 
Ενηλίκων ΔΒΜ ςτο οποίο κα 
εντάςςονται όςοι διακζτουν 
πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι επάρκεια. 

Β. Σε ςχζςθ με τθν Ανάπτυξθ του Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ τθσ χϊρασ : 

 Διευκολφνει τθν επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
πιςτοποιθμζνων Εκπαιδευτϊν.  

 Τποςτθρίηει τθν καλφτερη διαςφνδεςη 
με τισ κοινωνικοοικονομικζσ ανάγκεσ, 
κακϊσ ο ςχεδιαςμόσ του υςτιματοσ 
Πιςτοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ 
επάρκειασ των Εκπαιδευτϊν ςτο πεδίο 
τθσ ΔΒΜ είναι αποτζλεςμα κοινωνικισ 
διαβοφλευςθσ και ςυνδζει το 
περιεχόμενο του Επαγγελματικοφ 
Περιγράμματοσ του Εκπαιδευτι και των 
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ των 
Εκπαιδευτϊν με τισ υπαρκτζσ ανάγκεσ 
τθσ οικονομίασ. 

 Επιτρζπει μια ςυνεκτική προςζγγιςη ςε 
ότι αφορά ςτθν αλυςίδα 
υμβουλευτική Καθοδήγηςη – 
Εκπαίδευςη – Πιςτοποίηςη,   δθλ.  οι 
υποψιφιοι Εκπαιδευτζσ για 
πιςτοποίθςθ μζςω εξειδικευμζνων 
υμβοφλων-Μεντόρων κατευκφνονται 
προσ τθν απόκτθςθ των επικυμθτϊν 
γνϊςεων, δεξιοτιτων, και ικανοτιτων – 
παρακολουκοφν   ζναν ι περιςςότερουσ 
ςπονδφλουσ πιςτοποιθμζνου 
προγράμματοσ εκπαίδευςθσ 
Εκπαιδευτϊν βάςει του πιςτοποιθμζνου 
επαγγελματικοφ περιγράμματοσ και 
αποκτοφν τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 

ικανότθτεσ που απαιτοφνται για τθν 
εκπαιδευτικι τουσ επάρκεια. 

 Ενιςχφει τθ ςυμμετοχι ςτθ Διά Βίου 
Μάθηςη με τθ ςπονδυλωτι μορφι των 
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ 
Εκπαιδευτϊν και τθν παροχι 
ςυμβουλευτικισ κακοδιγθςθσ από 
εξειδικευμζνουσ υμβοφλουσ - 
Μζντορεσ.  

 Αυξάνει τη διαφάνεια των προςόντων 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ  τθσ χϊρασ .  

Γ. Σε ςχζςθ με τθν Οικονομία και τθν 
Επιχειρθματικότθτα : 

 Τποςτθρίηει τισ επιχειρήςεισ ςτθν 
εξεφρεςθ πιςτοποιθμζνων Εκπαιδευτϊν 
και ςτθ λειτουργία τουσ ωσ οργανιςμϊν 
μάθηςησ.  

 Ενκαρρφνει τισ επιχειριςεισ να 
επενδφςουν ςτο ανθρϊπινο δυναμικό 
ςτο πλαίςιο ενόσ μακροπρόκεςμου 
ςχεδιαςμοφ. 

 Διαςφαλίηει το ςχεδιαςμό προ-
γραμμάτων ενδοεπιχειρθςιακισ 
κατάρτιςθσ από πιςτοποιθμζνουσ 
Εκπαιδευτζσ που λαμβάνουν υπόψθ τισ 
ανάγκεσ των επιχειρήςεων.  

 Διευκολφνει τθν αναβάκμιςθ των 
προςόντων των εργαηομζνων  
ςυμβάλλοντασ  ζτςι     ςτθν   αφξηςη  
τησ παραγωγικότητασ, τησ 
ανταγωνιςτικότητασ, τησ ποιότητασ τησ 
εργαςίασ και εν τζλει ςτθν οικονομικι 
ανάπτυξθ.   

Δ. Σε ςχζςθ με τθν ποιότθτα τθσ Διά Βίου 
Μάκθςθσ ςτθν Ελλάδα : 

 Τποςτθρίηει τθ μετατροπή του εκάςτοτε 
πιςτοποιθμζνου Επαγγελματικοφ 
Περιγράμματοσ του Εκπαιδευτι 
Ενθλίκων ςε πλαίςιο προγράμματοσ 
εκπαίδευςθσ Εκπαιδευτϊν.  

 Ωκεί τον προςανατολιςμό των 
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ 
Εκπαιδευτϊν, ϊςτε να καταλιγουν ςτθν 
πιςτοποίηςη τησ εκπαιδευτικήσ 
επάρκειασ.   

 Αποτρζπει τον κίνδυνο των 
αλληλοεπικαλφψεων μεταξφ του 
ςυςτιματοσ των μακθςιακϊν ειςροϊν 
και εκροϊν, τθ ςτιγμι που ςτο  ςτάδιο 
τθσ αξιολόγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ 

     Ρ Ι Σ Τ Ο Ρ Ο Ι Θ Σ Θ                                          Δ Ι Α   Β Ι Ο Υ   Μ Α Θ Θ Σ Θ  
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επάρκειασ των Εκπαιδευτϊν κα 
διενεργείται θ αξιολόγθςθ των εκροϊν 
(μακθςιακά αποτελζςματα) ανεξάρτθτα 
από τθ διαδρομι μάκθςθσ των 
υποψθφίων.  Παράλλθλα επιτυγχάνεται 
ιςορροπία ςτο ςφςτθμα των ειςροϊν 
(πιςτοποιθμζνο επαγγελματικό 
περίγραμμα, πιςτοποιθμζνο πλαίςιο 
προγράμματοσ, πιςτοποιθμζνοι 
φμβουλοι – Μζντορεσ, πιςτοποιθμζνοι 
πάροχοι εκπαίδευςθσ) που αποτελεί 
ςυςτατικό ςτοιχείο του ςυςτιματοσ 
πιςτοποίθςθσ των εκροϊν.  
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Συςτατικά ςτοιχεία τθσ τεχνικισ, μεκοδολογικισ, κοινωνικισ και προςωπικισ επάρκειασ του Εκπαιδευτι Ενθλίκων.   

Τεχνικι επάρκεια Μεκοδολογικι επάρκεια Κοινωνικι επάρκεια Ρροςωπικι επάρκεια 

Αποδεδειγμζνθ γνϊςθ και εμπειρία ςτα 
γνωςτικά αντικείμενα των προγραμμάτων  
εκπαίδευςθσ  

Μετουςίωςθ τθσ εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ και τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ ςτθν 
εφαρμοςμζνθ εκπαιδευτικι διαδικαςία  

Κοινωνικι ευκφνθ Αυτογνωςία 
 

Γνϊςθ κεωριϊν μάκθςθσ Χάραξθ και εφαρμογι των βζλτιςτων ςτρατθγικϊν μάκθςθσ για κάκε  περίπτωςθ υμμετοχι ςε καινοτομικζσ δράςεισ  
 

Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ (παρακίνθςθ, 
εμψφχωςθ των εκπαιδευομζνων, 
διαχείριςθ κρίςεων) 

Γνϊςθ εκπαιδευτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν 
 

Εφαρμογι εκπαιδευτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν που ςυμβάλλουν ςτθν 
ενδυνάμωςθ τθσ μακθςιακισ κουλτοφρασ και τθσ ςυμμετοχικότθτασ μζςα από τθ 
ςυγκρότθςθ κριτικισ ςυνείδθςθσ 

υνεργατικότθτα Δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τθν 
οργάνωςθ και τθν αποτελεςματικότθτα 

Γνϊςθ εκπαιδευτικϊν μζςων Κατάλλθλθ χριςθ εκπαιδευτικϊν μζςων 
 

Μεταλαμπάδευςθ γνϊςθσ, ςτάςεων και αξιϊν 
ςτθν ομάδα 

Δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τθν τιρθςθ 
του κϊδικα ςυμπεριφοράσ και αξιϊν 

Γνϊςθ Θ/Τ Χριςθ Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ  Τποςτιριξθ κοινωνικισ δικτφωςθσ Δεξιότθτεσ παρουςίαςθσ 

Γνϊςθ τθσ ομάδασ των εκπαιδευομζνων  
 
 

Διάγνωςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν 
 

Ενεργι ςτάςθ απζναντι ςτα πράγματα. 
Ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για το καλό τθσ 
ομάδασ 

Ευαιςκθςία που ςχετίηεται με τθν ιςότθτα 
και τθ διαφορετικότθτα 
 

Γνϊςθ διαφόρων μορφϊν πολιτιςτικισ 
ζκφραςθσ  

Αξιοποίθςθ διαφόρων μορφϊν πολιτιςτικισ ζκφραςθσ ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία 

Προϊκθςθ διαφόρων μορφϊν πολιτιςτικισ 
ζκφραςθσ και διαπολιτιςτικι κατανόθςθ 

Δεξιότθτεσ προςωπικισ ανάπτυξθσ 

Θεωρθτικι κατάρτιςθ και εμπειρία ςχετικά με τθ 
ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ 

Άςκθςθ   ςυμβουλευτικισ κακοδιγθςθσ                
 

 υναιςκθματικι νοθμοςφνθ 
 

Γνϊςθ κριτθρίων,  προτφπων, πλαιςίων 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ 
ενθλίκων 

χεδιαςμόσ εκπαιδευτικϊν ενοτιτων /  χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ ςφμφωνα με κριτιρια, πρότυπα και πλαίςια διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτθν 
εκπαίδευςθ ενθλίκων 

 Ικανότθτα μάκθςθσ 
 

Γνϊςθ υποςτθρικτικοφ υλικοφ για τθν 
εκπαίδευςθ 

Επιλογι και χριςθ υποςτθρικτικοφ υλικοφ 
 

 Δθμιουργικότθτα 
 

Γνϊςθ κεωριϊν δυναμικισ τθσ ομάδασ Διαχείριςθ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (Δυναμικι τθσ ομάδασ)  Αντοχι ςτο ςτρεσ 

Γνϊςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει τθν 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτθν 
Ελλάδα 

Σοποκζτθςθ του ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτο κανονιςτικό 
πλαίςιο 
 

 Κριτικι ςκζψθ 
 

Γνϊςθ των προτεραιοτιτων τθσ ευρωπαϊκισ 
ςτρατθγικισ για τθ Διά Βίου Μάκθςθ 

Σοποκζτθςθ του ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςε ςχζςθ με τισ 
προτεραιότθτεσ τθσ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ για τθ Διά Βίου Μάκθςθ 

 Ευελιξία 
 

Γνϊςθ ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ και 
πιςτοποίθςθσ 
 

Εφαρμογι κριτθρίων ποιότθτασ και ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν παρακολοφκθςθσ, 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ με  διαδικαςίεσ διαφανείσ και επιςτθμονικά αποδεκτζσ 
που εξαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα ςφγκριςθσ του αποτελζςματοσ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου 

 Αυτοπεποίκθςθ  
 

Γνϊςθ των ςυςτθμικϊν ςχζςεων μεταξφ των 
εμπλεκομζνων μερϊν ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία 

Διαχείριςθ των εμπλεκομζνων μερϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 
 

 χζςθ με το ρίςκο 
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Ριςτοποιθμζνα Επαγγελματικά Ρεριγράμματα :  
Φυγι προσ τα εμπρόσ για τθν κατάρτιςθ & τθν πιςτοποίθςθ προςόντων 

Δζςποινα Μαυρι 
Αν. Ρροϊςτάμενθ 
Τομζασ Σχεδιαςμοφ & Ρρογραμματιςμοφ 

 

Στο άρκρο αποτυπϊνονται οριςμζνα κεντρικά χαρακτθριςτικά που αφοροφν ςτα υφιςτάμενα επαγγελματικά περιγράμματα, ενϊ 
γίνεται μια «απόπειρα» να απαντθκεί  το ερϊτθμα «πόςα επαγγελματικά περιγράμματα χρειαηόμαςτε;».    

 

Βριςκόμαςτε ςε μια περίοδο κατά τθν οποία θ 
επαναφορά ςε ζναν ενάρετο κφκλο ανάπτυξθσ 
και ευθμερίασ ςυνιςτά βαςικό και κρίςιμο 
ηθτοφμενο όχι μόνο για τθν Ελλάδα, αλλά και 
για πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  Οι 
εξελίξεισ των τελευταίων ετϊν ζχουν επθρεάςει 
ςθμαντικά το κοινωνικό πεδίο αφινοντασ το 
ςτίγμα τουσ ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ. Μζςα ς’ 
αυτό το πλαίςιο, τόςο οι «καλζσ πρακτικζσ» και 
τα «δοκιμαςμζνα εργαλεία», όςο και οι 
«δθμιουργικζσ» δράςεισ που ζχουν αναδειχκεί 
ςτο χϊρο τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ μποροφν  να 
διευκολφνουν ςτθ μετάβαςθ προσ υψθλότερα 
επίπεδα ποιότθτασ ςτθν «αλυςίδα αξίασ»,  και 
να ξεπεραςτοφν δυςκολίεσ προςαρμογισ του 
παραγωγικοφ ιςτοφ προσ μια  νζα 
πραγματικότθτα που προχποκζτει ικανι 
παραγωγικότθτα και ανταγωνιςτικότθτα. 

Γι’ αυτό θ περαιτζρω ανάπτυξθ και ενδυνάμωςθ 
του υςτιματοσ Πιςτοποίθςθσ Επαγγελματικϊν 
Περιγραμμάτων ςυνιςτά παράγοντα-κλειδί ςτθν 
προςπάκεια διαμόρφωςθσ κατάλλθλων 
ςυνκθκϊν για τον παραγωγικό και κοινωνικό 
μεταςχθματιςμό ςε όρουσ α. ςυνεχοφσ 
προςαρμογισ υφιςτάμενων μορφϊν 
εξειδίκευςθσ ςτα νζα δεδομζνα, και β. 
παρακολοφκθςθσ των ςθμαντικϊν 
ανακατατάξεων ςτο παγκόςμιο περιβάλλον.  
Σαυτόχρονα, θ υλοποίθςθ τθσ νζασ και 
ςυνολικισ αντίλθψθσ για τθ Διά Βίου Μάκθςθ 
(ν. 3689/2010) δθμιουργεί προχποκζςεισ για τθ 
διαςφνδεςθ των επαγγελματικϊν 
περιγραμμάτων με πρακτικζσ δοκιμαςμζνεσ ςε 
άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (βλ. πχ. εκπαιδευτικά 
προγράμματα, πιςτωτικζσ μονάδεσ, αναγνϊριςθ 
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων),  κακϊσ και  για 
μια μακροπρόκεςμθ προοπτικι ωσ προσ τθν 
αναβάκμιςθ και τον εκςυγχρονιςμό του 
παραγωγικοφ προτφπου τθσ χϊρασ.   

 

Ριςτοποιθμζνα  επαγγελματικά περιγράμματα: 
Οριςμζνα ποςοτικά χαρακτθριςτικά 

Μζχρι τθν ανάπτυξθ των επαγγελματικϊν 
περιγραμμάτων και τθν πιςτοποίθςθ αυτϊν από 
το ΕΚΕΠΙ, ςτθν Ελλάδα δεν υπιρχαν 
ςυςτθματικζσ εργαςίεσ13 οι οποίεσ να είχαν ωσ 
κεντρικό ςτόχο τθ μεκοδικι και με 
κεςμοκετθμζνο τρόπο καταγραφι και 
πιςτοποίθςθ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και 
ικανοτιτων που αφοροφν ςε ζνα επάγγελμα, 
λαμβάνοντασ υπόψθ -ςτο βακμό που ιταν 
εφικτό- τθ ςχετικι ανάλυςθ τθσ αγοράσ 
εργαςίασ. Παρά τα μεκοδολογικά ηθτιματα, που 
όπωσ ιταν φυςικό αναδείχκθκαν (οριςμζνα από  
τα οποία ςυναντϊνται και ςε άλλεσ χϊρεσ με 
μεγαλφτερθ παράδοςθ ςτθν ανάπτυξθ job 
/occupational profiles), δθμιουργικθκε μια 
πρϊτθ δεξαμενι πιςτοποιθμζνων 
επαγγελματικϊν περιγραμμάτων.  

Θ  χαρτογράφθςθ οριςμζνων κεντρικϊν 
χαρακτθριςτικϊν μασ επιτρζπει να 
αποτυπϊςουμε τθν ταυτότθτα των 202 
επαγγελματικϊν περιγραμμάτων που ζχουν 
πιςτοποιθκεί  από το ΕΚΕΠΙ  το φκινόπωρο του 
2008 μζχρι τον Φεβρουάριο του 2011,  ωσ 
ακολοφκωσ  :  

 Ο κφριοσ όγκοσ των επαγγελματικϊν 
περιγραμμάτων  αφορά ςτθν ανϊτερθ 
δευτεροβάκμια & τθ μεταδευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ.  

                                                           
13

 Οι μονογραφίεσ του ΕΚΕΠ ι οι Οδθγοί πουδϊν για τισ 
ειδικότθτεσ του ΟΕΕΚ, ςυνιςτοφςαν ζνα πρϊτο βιμα, 
αλλά πάντωσ όχι ςυςτθματικό και κεςμικά 
κατοχυρωμζνο.     
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 Σουλάχιςτον 65% αυτϊν αντιςτοιχοφν ςε 
επίπεδο EQF από 4 & πάνω.  

 Θ πλειοψθφία αυτϊν (175) αντιςτοιχοφν ςε 
ειδικότθτα ΙΕΚ  (ςυνικωσ οι ειδικότθτεσ 
αυτζσ ςυνδζονται  με περιςςότερα του ενόσ 
επαγγελματικά περιγράμματα) 
διευκολφνοντασ ζτςι τθ ςυνζργεια μεταξφ 
αρχικισ & ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ. 

 Από τα 202 πιςτοποιθμζνα επαγγελματικά 
περιγράμματα, τα  126 αφοροφν τεχνίτεσ, 
τεχνικά επαγγζλματα & εν γζνει κλάδουσ τθσ 
μεταποίθςθσ,  23  τουριςτικά επαγγζλματα, 
12  ςτον αγροτικό  τομζα, 12  ςτθν πράςινθ  
οικονομία και 29  λοιπά επαγγζλματα14.  Αν 
λθφκεί υπόψθ και θ κατανομι τθσ 
απαςχόλθςθσ κατά τομζα (Πίνακασ 1.15), 
διαπιςτϊνεται μια εςτίαςθ των 

                                                           
14

 Θ κατθγοριοποίθςθ ςτισ προαναφερόμενεσ ομάδεσ ζχει 
γίνει με κάποιο βακμό ελευκερίασ, δεδομζνου ότι 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ είτε αφοροφςαν δυςδιάκριτα όρια 
μεταξφ των ομάδων είτε και γιατί οριςμζνα επαγγελματικά 
περιγράμματα ενδζχεται να αφοροφςαν ςε περιςςότερα 
από μια ομάδα, οπότε θ κατθγοριοποίθςθ βαςίςτθκε ςε 
εκτίμθςθ. 
15

 Οι Πίνακεσ 1. και 2 βαςίηονται ςε επεξεργαςία ςτοιχείων 
τα οποία είχαν παραςχεκεί από το Σμιμα Πιςτοποίθςθσ 
Προγραμμάτων  ΕΚ  &  ΤΤ  (ΕΚΕΠΙ). 

επαγγελματικϊν περιγραμμάτων ςε 
τεχνίτεσ, τεχνικά επαγγζλματα & 
επαγγζλματα τθσ μεταποίθςθσ, ενϊ  
υπάρχουν περικϊρια για περαιτζρω 
ανάπτυξθ νζων επαγγελματικϊν 
περιγραμμάτων, ϊςτε να αφοροφν ςτισ 
υπθρεςίεσ και ςε εξειδικευμζνα αντικείμενα 
του πρωτογενι τομζα ι και  ςε πεδία 
προτεραιότθτασ, όπωσ ο τουριςμόσ και το 
περιβάλλον. 

 Καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα γνϊςεων-
δεξιοτιτων-ικανοτιτων ενόσ επαγγζλματοσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικοτιτων ι 
και ειδικεφςεων που αφοροφν ς’ αυτά 
(περιλαμβάνουν επιπλζον 49 ειδικότθτεσ & 
23 εξειδικεφςεισ)16. Μια ενδεικτικι 
περίπτωςθ αφορά ςτο «Ιδιωτικό προςωπικό 
παροχισ υπθρεςιϊν αςφαλείασ», ςτο οποίο 
και αντιςτοιχοφν τζςςερισ ειδικότθτεσ  
(ςτακερϊν φυλάξεων, εποχοφμενων 
περιπολουςϊν φυλάξεων, 
χρθματαποςτολϊν/μεταφοράσ αξιϊν/ 

                                                           
16

 Άλλωςτε, θ διεκνισ εμπειρία αποδεικνφει ότι απαιτείται 
μια ιςορροπία προκειμζνου να καλφπτονται ευρφτερεσ 
(πιο γενικζσ) κατθγορίεσ, κακϊσ και άλλεσ πιο 
«λεπτομερείσ»  υποκατθγορίεσ που όμωσ είναι αναγκαίεσ 
για τθν αγορά εργαςίασ.   
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πολφτιμων αντικειμζνων, κακϊσ και 
κεντρικϊν ςτακμϊν λιψθσ ςθμάτων).  Για 
να γίνει κατανοθτι θ ςθμαςία του 
ςυγκεκριμζνου περιγράμματοσ, 
ςθμειϊνεται ότι ςτθν Ελλάδα υπάρχουν 
1000 επιχειριςεισ παροχισ ςχετικϊν 
εργαςιϊν, ενϊ ο αρικμόσ των υπαλλιλων με 
άδεια εργαςίασ είναι 35.000. 

 

Ρόςα Επαγγελματικά Ρεριγράμματα χρειάηονται ;  

Προκειμζνου να καλυφκεί το απαραίτθτο εφροσ 
επαγγελμάτων, ϊςτε 
να αποτελζςουν τθ 
«ραχοκοκαλιά» για 
τθν καταγραφι των 
αναγκαίων γνϊςεων-
δεξιοτιτων-
ικανοτιτων, κακϊσ 
και βαςικό εργαλείο 
για τθν πιςτοποίθςθ 
προςόντων, εκτιμάται 
ότι θ «δεξαμενι»  των 
επαγγελματικϊν 
περιγραμμάτων 
χρειάηεται να 
διευρυνκεί.  

ιμερα, από το 
ςφνολο των 401 
κωδικϊν που 
αφοροφν ςε 4-ψιφια 
ανάλυςθ ΣΕΠ17,  τα υπάρχοντα περιγράμματα 
καλφπτουν τουλάχιςτον τισ 165 από αυτζσ. 
θμειϊνεται ότι υπολείπονται των 202  
υφιςτάμενων επαγγελματικϊν περιγραμμάτων, 
κακϊσ οριςμζνοι κωδικοί καλφπτονται με 
περιςςότερα από ζνα επαγγελματικό 
περίγραμμα, ενϊ υπάρχουν και ςφγχρονα 
επαγγζλματα που αφοροφν ςε επαγγελματικό 
περίγραμμα για τα οποία δεν υπάρχει ΣΕΠ.  

Εκτιμάται ότι χρειάηεται μια «νζα γενιά» 
πρόςκετων επαγγελματικϊν περιγραμμάτων 

                                                           
17

 Χρθςιμοποιικθκε θ ανακεωρθμζνθ τατιςτικι 
Σαξινόμθςθ Επαγγελμάτων (ΣΕΠ-92) θ οποία βαςίηεται 
ςτθν Ευρωπαϊκι ταξινόμθςθ ISCO-COM-88, ϊςτε να 
επιτρζπεται θ ςυγκριςιμότθτα. Ωςτόςο,  το ΣΕΠ-92 δεν 
περιλαμβάνει τα δυναμικά ι νζα επαγγζλματα.  
Θ δε 4-ψιφια ανάλυςθ διευκολφνει, ϊςτε το επάγγελμα να 
αποτυπϊνεται με λεπτομερι τρόπο ςτθ βάςθ τθσ 
εξειδίκευςθσ τθσ εργαςίασ. 
 

ϊςτε,  εξαιρουμζνων  των επιςτθμονικϊν 
επαγγελμάτων, να καλυφκεί τουλάχιςτον το 
ςφνολο των 4-ψθφίων κωδικϊν ΣΕΠ. 
υγκεκριμζνα, απαιτοφνται περίπου 164 
επιπλζον περιγράμματα (Πίνακασ 2), κακϊσ και 
άλλα επιπλζον εκτόσ κωδικοποίθςθσ ΣΕΠ, 
δθμιουργϊντασ το περικϊριο να καλυφκοφν 
κυρίωσ ςφγχρονα  επαγγζλματα για τα οποία 
όμωσ δεν υπάρχει ΣΕΠ.  

 

 

 

Αντί για ςυμπεράςματα 

Μαηί με τθ «νζα γενιά» επαγγελματικϊν 
περιγραμμάτων δθμιουργείται  μια ικανι και 
αναγκαία «δεξαμενι» περιγραμμάτων ϊςτε,  
αφενόσ να εξυπθρετείται επαρκϊσ θ υλοποίθςθ 
ποιοτικϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ και 
αφετζρου να υπάρχει θ  απαραίτθτθ  βάςθ 
προκειμζνου να καλφπτονται απρόςκοπτα-
ευζλικτα-κακολικά οι ανάγκεσ τθσ οικονομίασ  
μζςα από τθν πιςτοποίθςθ προςόντων 
(αναγνϊριςθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων). 
Επιπλζον, μαηί με τισ επιμζρουσ ειδικότθτεσ και 
εξειδικεφςεισ ανά περίγραμμα, και με το 
δεδομζνο ότι κατά περίπτωςθ αυτά μποροφν να 
εκςυγχρονίηονται, τίκεται ζνα κρίςιμο ςτοίχθμα, 
ιδιαίτερα  κατά τθν κρίςιμθ αυτι περίοδο. Σο 
ςτοίχθμα αφορά ςτθν άμεςθ και ικανι 
ανταπόκριςθ ςε επαγγζλματα : 

Ρίνακασ 2. Ρόςοι κωδικοί ΣΤΕΡ πρζπει να καλυφκοφν ακόμθ; 

18

72

165

164

Επιςτθμονικά 
επαγγζλματα

Επαγγελματικά 
περιγράμματα
που αντιςτοιχοφν ςε 
ΣΕΠ-92

Ανάγκθ πρόςκετων 
περιγραμμάτων
για υπόλοιπουσ κωδικοφσ 
ΣΕΠ-92

37 επιπλζον ΕΠ ζχουν αναπτυχκεί και 
αφοροφν κυρίωσ ςε ςφγχρονα επαγγζλματα

Σεραψήφιου Κωδικοί ΣΕΠ
Αριθμόσ

(Προςζγγιςη)

Ι. Αντιςτοιχοφν ςε επιςτθμονικά
επαγγζλματα 72

ΙΙ. Υφιςτάμενα ΕΡ τα οποία 
αντιςτοιχοφν ςε ΣΤΕΡ * 165

ΙΙΙ. Ανάγκθ για πρόςκετα ΕΡ ϊςτε 
να καλυφκοφν τα υπόλοιπα ΣΤΕΡ
** 164

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΕΡ 401

* Εχουν πιςτοποιθκεί 37 επιπλζον ΕΠ 
που αφοροφν κυρίωσ ςε ςφγχρονα 
επαγγζλματα τα οποία δεν αντιςτοιχοφν 
ςε ΣΕΠ

** Απαιτοφνται επιπλζον 36 ΕΡ για 
ςφγχρονα επαγγζλματα για τα οποία 
δεν υπάρχει ΣΤΕΡ
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 που ςυνειςφζρουν ςτθν επίτευξθ είτε 
αναπτυξιακϊν είτε/και ςθμαντικϊν 
κοινωνικϊν ςτόχων,  

 που αφοροφν αναπτυςςόμενουσ τομείσ και 
δθμιουργοφν προοπτικζσ για 
ικανοποιθτικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ τθσ 
απαςχόλθςθσ,  

 που ςυμβάλλουν ςτθν άρςθ 
μειονεκτθμάτων και ελλείψεων, ϊςτε να 
διευκολφνεται θ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ ςτο 
διεκνι καταμεριςμό τθσ εργαςίασ. 

Σζλοσ,  εκτιμάται ότι θ αξιοποίθςθ των 
επαγγελματικϊν περιγραμμάτων ςυνιςτά 
κεντρικό εργαλείο τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ, 
κακϊσ βάςει των  Γνϊςεων, Δεξιοτιτων και 
Ικανοτιτων που προβλζπονται ς’ αυτά :  

α) διαςφαλίηεται ο κφκλοσ ποιότθτασ & 
αποτελεςματικότθτασ για τθν υλοποίθςθ τθσ μθ 
τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ, κακϊσ και τθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτθ χϊρα,  

β) διευκολφνεται θ εφαρμογι ευζλικτων 
διαδρομϊν μάκθςθσ,  

γ) επιτυγχάνεται θ διαςφνδεςθ με πιςτωτικζσ 
μονάδεσ και αντικειμενικότθτα κατά τθν 
πιςτοποίθςθ προςόντων, και 

δ) προκφπτουν και άλλα παράπλευρα οφζλθ, 
δεδομζνου ότι  χρθςιμοποιοφνται από τα 
παραγωγικά υπουργεία για τθ διευκζτθςθ 
κεμάτων που αφοροφν ςε αδειοδότθςθ 
επαγγελμάτων, λαμβάνονται υπόψθ ςτισ 
ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ μεταξφ 
εργοδοτϊν και εργαηομζνων και  ςυνιςτοφν 
εργαλεία για ζναν πιο αποδοτικό επαγγελματικό 
προςανατολιςμό. 

 

 

 

 

 
  

Αρςθ 
μειονεκτθμάτων 

& 

ελλείψεων ςε 
δεξιότθτεσ

Αναπτυςςόμενοι  
τομείσ που 

δθμιουργοφν 
απαςχόλθςθ

Αναπτυξιακοί 

& 

κοινωνικοί 
ςτόχοι
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Μεσασόοιςη  

σξτ κέμσπξτ βάπξτρ οπξρ σα  

μαθηςιακά αοξσελέςμασα  

 
Ρλαίςιο Ανάπτυξθσ Ρρογραμμάτων Σπουδϊν 

Θ προςζγγιςθ των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
Αγγελικι Ακαναςοφλθ 
Στζλεχοσ 
Τμιμα Ριςτοποίθςθσ Δομϊν Σ.Ε.Κ και Σ.Υ.Υ. & Αδειοδότθςθσ Ι.ΙΕΚ. 

 

Το άρκρο αυτό γράφτθκε με αφορμι το γόνιμο διάλογο που αναπτφςςεται πρόςφατα ςτο ΕΚΕΠΙΣ γφρω από το ηιτθμα τθσ 
ςφνδεςθσ/μετατροπισ των επαγγελματικϊν προδιαγραφϊν ςε προγράμματα ςπουδϊν αλλά και του ρόλου των εμπλεκομζνων 
φορζων (κράτοσ – κοινωνικοί εταίροι) ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ. 

 

H μετατόπιςθ του κζντρου βάρουσ τθσ 
εκπαίδευςθσ προσ τισ ‘εκροζσ’ του ςυςτιματοσ 
και θ είςοδοσ των επαγγελματικϊν 
προδιαγραφϊν18 - ι Μακθςιακϊν 
Αποτελεςμάτων (Learning 
Outcomes) όπωσ 
αποκαλοφνται ςιμερα – ςτον 
χϊρο τθσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ, ζχει 
οδθγιςει ςτθν υιοκζτθςθ 
πολλϊν, νζων και διαφορετικϊν εργαλείων και 
μεκοδολογιϊν προςδιοριςμοφ των μακθςιακϊν 
ςτόχων,19 ανάπτυξθσ τθσ διδακτζασ φλθσ και 
υλοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. 
Ζνα από τα εργαλεία που προτείνονται για τον 
προςδιοριςμό των προδιαγραφϊν, και ίςωσ το 
περιςςότερο διαδεδομζνο, είναι θ Λειτουργικι 
Ανάλυςθ των επαγγελμάτων με τα Μακθςιακά 

                                                           
18

 Ο όροσ χρθςιμοποιείται ςτο κείμενο αντί του 
γενικότερου όρου ‘επαγγελματικό περίγραμμα’  ο οποίοσ  
ζχει επικρατιςει ςτθν χϊρα μασ.  
19

 υχνά οι όροι χρθςιμοποιοφνται λανκαςμζνα με το ίδιο 
περιεχόμενο. Θ  διαφορά ςυνικωσ μεταξφ μακθςιακοφ 
αποτελζςματοσ και μακθςιακοφ ςτόχου ορίηεται με βάςθ 
τουσ περιοριςμοφσ τουσ οποίουσ ςυνεπάγονται κατά τθν 
διαδικαςία ςχεδιαςμοφ μιασ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Σα 
μακθςιακά αποτελζςματα χαρακτθρίηονται ωσ ευρφτερα 
και διατυπϊνονται με ζνα γενικότερο ςχετικά τρόπο από 
τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ, προςφζροντασ κατά μία 
ζννοια ςτουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ αλλά και ςτουσ 
εκπαιδευτζσ μεγαλφτερθ ευχζρεια ςτο να ανταποκρικοφν 
ςτισ ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων τουσ. 
Εν ςυντομία κα μποροφςε να ειπωκεί ότι οι μακθςιακοί 
ςτόχοι ςυνδζονται περιςςότερο με τθ διδαςκαλία και τουσ 
ςτόχουσ/επιδιϊξεισ του εκπαιδευτι ενϊ τα μακθςιακά 
αποτελζςματα ταυτίηονται κατά κφριο λόγο  με τθ μάκθςθ 
και τα επιτεφγματα του εκπαιδευόμενου (Cedefop, 2010). 

Αποτελζςματα  διατυπωμζνα ωσ Ικανότθτεσ20 να 
αποτελοφν το βαςικότερο ςτοιχείο τθσ 
μεκοδολογίασ. Με βάςθ τθ λογικι του μοντζλου 
αρχικά οριοκετοφνται   οι ικανότθτεσ που 

ςυνκζτουν το προφίλ ενόσ 
επαγγζλματοσ ι μιασ 
κζςθσ εργαςίασ και 
εντοπίηονται  με προςοχι 

οι 
προδιαγραφζσ/πρότυπα 

που προςδιορίηουν τθν 
αποτελεςματικότθτα  τθσ 
εργαςιακισ απόδοςθσ. 

τθ ςυνζχεια επιχειρείται θ 
αντιςτοίχθςθ αυτϊν των 
προτφπων/προδιαγραφϊν  με τισ απαραίτθτεσ 
γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ που κα 

πρζπει να διακζτουν οι εργαηόμενοι ϊςτε να 
επιτφχουν τισ προςδιοριςμζνεσ 
προδιαγραφζσ/πρότυπα εργαςιακισ απόδοςθσ.  

Οι προδιαγραφζσ, που ςθμειωτζον μποροφν να 
αλλάηουν/διαφοροποιοφνται ςε ςυνάρτθςθ με 
τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτο ςυγκεκριμζνο 
επάγγελμα, μπορεί να αναφζρονται επίςθσ ςε 
ενότθτεσ δεξιοτιτων  που απαιτοφνται και 
μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε περιςςότερα του 
ενόσ επαγγζλματα (π.χ. δεξιότθτεσ-κλειδιά, 
ειδικζσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ κλπ).  

Θ προςζγγιςθ αυτι ζχει αναπτυχκεί κατά  πολφ 
ςτθν αγγλικι βιβλιογραφία, αλλά παρουςιάηει 
ςθμαντικζσ ομοιότθτεσ με τισ  προςεγγίςεισ τθσ 
Λειτουργικισ Ανάλυςθσ, ζτςι όπωσ αυτι 

                                                           
20

 Για τθν ερμθνεία τθσ ζννοιασ και του περιεχομζνου  τθσ 
Ικανότθτασ θ Λειτουργικι  Ανάλυςθ υιοκετεί τθν ολιςτικι 
προςζγγιςθ του όρου ορίηοντασ ωσ Ικανότθτα 
(Competence) το ςφνολο των γνϊςεων, δεξιοτιτων και 
ικανοτιτων (abilities) κακϊσ και των  ςτάςεων, 
ςυμπεριφορϊν και αξιϊν τισ οποίεσ  ο εργαηόμενοσ 
καλείται να κατακζςει (deploy) ςτον εργαςιακό του χϊρο 
ϊςτε να κεωρείται αποτελεςματικόσ (Bob Mansfield & 
Lindsay Mitchell, 1996). 
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εφαρμόηεται ςτθ Γερμανία,  Γαλλία, Ιρλανδία 
και Ιςπανία. 

ε αντίκεςθ με το μεκοδολογικό,  ςτακερό 
εμφανίηεται το κεςμικό πλαίςιο για τθν 
ανάπτυξθ των επαγγελματικϊν προδιαγραφϊν 
το οποίο φαίνεται να αποτελεί προϊόν 
διαπραγμάτευςθσ και ςυμφωνίασ διαφορετικϊν 
φορζων από το χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 
αγοράσ εργαςίασ  ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ 
επιςτθμονικϊν και παιδαγωγικϊν κεωριϊν και 
μεκόδων.    

 

Το πλαίςιο αυτό περιλαμβάνει τρείσ φάςεισ.  

Θ  πρϊτθ φάςθ ςτθν οποία  καταγράφονται οι  
δραςτθριότθτεσ του επαγγζλματοσ   (ανάλυςθ 
τθσ εργαςίασ) και  οι απαιτιςεισ ςε γνϊςεισ – 
δεξιότθτεσ ςτθρίηεται ςτθν εμπλοκι φορζων τθσ 
αγοράσ εργαςίασ (κυρίωσ εργοδότεσ – 
εργαηόμενοι) από τουσ οποίουσ κατά κφριο λόγο 
τίκεται θ ανάγκθ για ζνα νζο τίτλο ςπουδϊν. 
τισ περιςςότερεσ χϊρεσ,  το ςτάδιο αυτό 
υποςτθρίηεται επιπλζον από ευρζωσ φάςματοσ 
εμπειρικι μελζτθ των αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ 
και απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ. Οι εμπειρικζσ 
μελζτεσ  ςυνικωσ εκπονοφνται από 
πανεπιςτιμια,  δθμόςιουσ ι/και  ιδιωτικοφσ 
ερευνθτικοφσ φορείσ.  

Θ δεφτερθ φάςθ ανάπτυξθσ περιλαμβάνει τθν 
μετατροπι των επαγγελματικϊν προδιαγραφϊν 
ςε προγράμματα ςπουδϊν (curriculum)  και 
απαιτεί τθ χριςθ διαφορετικϊν μεκόδων 
αναλόγωσ τθσ δομισ και του περιεχομζνου τθσ 
διδακτζασ φλθσ και του εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ τθσ κάκε χϊρασ. τισ περιςςότερεσ 
χϊρεσ θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τον 
προςδιοριςμό/διατφπωςθ των μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων και των κριτθρίων αξιολόγθςισ 
τουσ,   το περιεχόμενο του προγράμματοσ 
ςπουδϊν, τισ μακθςιακζσ ενότθτεσ (Units)  και 
τθ διάρκειά τουσ. Σα ςυγκεκριμζνα πεδία 
απαιτοφν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ παιδαγωγικϊν 
και μακθςιακϊν διαδικαςιϊν και ςτισ 
περιςςότερεσ των περιπτϊςεων  
χαρακτθρίηονται από τθν εμπλοκι 
εκπαιδευτικϊν και κεωρθτικϊν τθσ εκπαίδευςθσ 
(educationalists). Θα πρζπει να ςθμειωκεί εδϊ 
ότι ςε όλεσ τισ χϊρεσ  θ φάςθ αυτι 
περιλαμβάνει μια ανοιχτι διαδικαςία 
διαπραγματεφςεων και δθμόςιου διαλόγου, 
ιδιαίτερα όταν θ διαδικαςία αυτι αφορά τθν 

ανάπτυξθ τθσ διδακτζασ φλθσ ςτθ γενικι 
εκπαίδευςθ. Όπωσ χαρακτθριςτικά 
διατυπϊνεται το προϊόν τθσ φάςθσ αυτισ κα 
πρζπει να εκλαμβάνεται ωσ ζνα ‘ςυμβόλαιο’ 
μεταξφ τθσ κοινωνίασ και του εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ επιβεβαιϊνοντασ  τθν άποψθ τθσ 
Braslavsky (CEDEFOP, 2009) ςχετικά με τθν 
πολιτικι φφςθ τθσ διδακτζασ φλθσ. 

Θ τρίτθ φάςθ αφορά ςτθν ανάπτυξθ  των 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (learning 
programs), θ ζννοια και το περιεχόμενο των 
οποίων αναφζρεται ςτο  ςχεδιαςμό - με βάςθ τθ 
διδακτζα φλθ - και οργάνωςθ των 
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ 
ςχεδιάηονται λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ 
μιασ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ εκπαιδευομζνων ςε 
ζνα οριςμζνο χρόνο και πλαίςιο (CEDEFOP, 
2009).  

Oι περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχουν 
αναπτφξει κεςμοκετθμζνα πλαίςια για τον 
προςδιοριςμό των επαγγελματικϊν 
προδιαγραφϊν, τα οποία περιλαμβάνουν 
διαδικαςίεσ διαχείριςθσ/αξιολόγθςθσ  και 
ελζγχου/διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτάσ τουσ από 
εξουςιοδοτθμζνουσ εκνικοφσ, περιφερειακοφσ ι 
τοπικοφσ φορείσ (π.χ. Sector Skills Councils ςτθν 
Αγγλία, Standards Development Groups ςτθν 
Ιρλανδία, BiBB ςτθν Γερμανία, Centers of 
Expertise ςτθν Ολλανδία, κ.λπ.).   

Βεβαίωσ κα πρζπει να τονιςτεί ότι θ ανάπτυξθ 
μιασ τζτοιασ δομισ ςε ςυνδυαςμό με τθν 
απόκτθςθ τθσ τεχνογνωςίασ,  τόςο των φορζων 
εκπροςϊπθςθσ (κυρίωσ κοινωνικϊν εταίρων 
όςο και των κρατικϊν αρχϊν (ςυνικωσ των 
Τπουργείων Παιδείασ),  απαιτεί χρόνο. Ωσ εκ 
τοφτου,  χϊρεσ που ζχουν προχωριςει πολφ 
αργότερα ι όπωσ θ  Ελλάδα προχωροφν  
ςιμερα  ςτθ μεταρρφκμιςθ των ςυςτθμάτων 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

Αξιοποίθςθ 
Καλϊν 

Ρρακτικϊν

Νζα & 
Σφγχρονα 
Εργαλεία

& 
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είναι εξαιρετικά δφςκολο να ζχουν αναπτφξει 
αντίςτοιχουσ μθχανιςμοφσ.  

φντομα όμωσ, όπωσ πιςτεφεται, και μετά τθν 
ολοκλιρωςθ των απαραίτθτων διαβουλεφςεων, 
κα κακιερωκεί και ςτθ χϊρα μασ το αναγκαίο 
μεκοδολογικό αλλά και κεςμικό πλαίςιο για τθν 
επιτυχι ανάπτυξθ και εφαρμογι αντίςτοιχων 
πολιτικϊν.  

ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

1. CEDEFOP (2009), “The shift to learning outcomes” 
Policies and Practices in Europe, Office for Official 
Publications of the European Communities, 
Luxembourg 

2. CEDEFOP (2010), “Learning outcomes approaches in 
VET curricula” A comparative analysis of nine European 

countries, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg 

3. Mansfield Β., & Mitchell L.  (1996), “Towards a 
COMPETENT WORKFORCE”,  Gower Publishing Ltd, 
England 

4. Further Education and Training Awards Council – FETAC, 
(2007), “A   policy for Determining Standards”, FETAC, 
Dublin 

5. COLO (2008), “Prepared for the future” Dutch 
Qualifications for the Labour Market, Zoetermeer, 
Netherlands 

6. CEDEFOP (2010), “Linking credit systems and 
qualifications frameworks”. An international 
comparative analysis, publications Office of the 
European Union, Luxembourg 

 

 

 
  



 

Κ Α Τ Α  Τ Ι Η Ε Ι Ν ,  Τ ε φ χ ο σ  3 0 ,  Ι α ν . - Μ ά ρ τ ι ο σ  2 0 1 1  
 

17 

Ρ Ι Σ Τ Ο Ρ Ο Ι Θ Σ Θ                                                      Δ Ι Α   Β Ι Ο Υ   Μ Α Θ Θ Σ Θ  

 

 

Άδεια λειτουργίασ Εργαςτθρίου Ελευκζρων Σπουδϊν 
Αναςταςία Καρνεμίδου  
akarnemidou@ekepis.gr 

 

Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο παρακζτονται οι ςτόχοι ανάπτυξθσ του νζου ςυςτιματοσ αδειοδότθςθσ των Εργαςτθρίων Ελευκζρων 
Σπουδϊν και τα κφρια ςθμεία τθσ νζασ Υ.Α. «Προχποκζςεισ και διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ λειτουργίασ ςε Εργαςτιριο 
Ελευκζρων Σπουδϊν». 

 

Με βάςθ το ν. 3879/2010 «Ανάπτυξθ τθσ Διά 
βίου Μάκθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ», θ άδεια 
λειτουργίασ των Εργαςτθρίων Ελευκζρων 
πουδϊν (Ε.Ε..) χορθγείται πλζον από το 
Ε.ΚΕ.ΠΙ.. Επίςθσ ςτον ίδιο νόμο κακορίςτθκαν 
οι κφριεσ κατευκφνςεισ προδιαγραφϊν 
αδειοδότθςθσ των Εργαςτθρίων Ελευκζρων 
πουδϊν, τα οποία μζχρι τϊρα λειτουργοφςαν 
ςε ζνα αςαφζσ περιβάλλον με νομοκετικό 
πλαίςιο του 1935, το οποίο δεν ρφκμιηε 
ουςιαςτικά κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ 
τουσ.  

Οι κατευκφνςεισ αυτζσ προςδιορίςτθκαν και 
εξειδικεφτθκαν ςτθ νζα Τπουργικι Απόφαςθ 
19780/24-3-2011 (ΦΕΚ 472Β), θ οποία 
περιλαμβάνει τισ προχποκζςεισ και τθ 
διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ λειτουργίασ ςε 
Ε.Ε.. 

Θ απόδοςθ τθσ αδειοδότθςθσ ςτα Ε.Ε.., μζςα 
από το νζο κεςμικό πλαίςιο ενδυναμϊνει τα 
ίδια τα Ε.Ε.., κακϊσ θ εφαρμογι κανόνων  
ςυνιςτά ζνα πλεονζκτθμα, με ςυνζπεια  

 να ζχει πρόςκετο αντίκριςμα το αποτζλεςμα 
τθσ δουλειάσ των Ε.Ε..,  

 να προςδίδει κφροσ ςτο ζργο αυτϊν, και 
 να αποτελεί πρόςκετθ εγγφθςθ για τουσ 

ςπουδαςτζσ. 

Οι διαδικαςίεσ εςτιάηονται ςτθν εφαρμογι ενόσ 
πλαιςίου που  

 ζχει επίγνωςθ των δυςκολιϊν των Ε.Ε..,  
 διευκολφνει ϊςτε θ χοριγθςθ άδειασ 

λειτουργίασ να γίνεται, μεταξφ άλλων, με 
γνϊμονα τθν μείωςθ των γραφειοκρατικϊν 
επιβαρφνςεων, και  

 διενεργείται από το Ε.ΚΕ.ΠΙ. το οποίο 
αποδεδειγμζνα μπορεί με αξιοπιςτία, 
αποτελεςματικότθτα και ςε ςφντομο χρόνο 
να προςφζρει υπθρεςίεσ, ακόμθ και όταν 
πρόκειται να χειριςτεί μεγάλο όγκο 
ςυναλλαςςομζνων.   

Με βάςθ τθ νζα Τ.Α., τα Ε.Ε.. είναι φορείσ που 
παρζχουν μθ τυπικι εκπαίδευςθ και απονζμουν 
βεβαιϊςεισ ςπουδϊν οι οποίεσ δεν είναι 
ιςότιμεσ με τουσ τίτλουσ που χορθγοφνται ςτο 
πλαίςιο του τυπικοφ ςυςτιματοσ εκπαίδευςθσ ι 
από τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ μθ τυπικισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (ΚΕΜΕ, ΙΕΚ κ.λπ.). 

 

Κφρια ςθμεία τθσ νζα Υ.Α. 

Ανκρϊπινο δυναμικό  

Ο Διευκυντισ του Ε.Ε.. είναι υπεφκυνοσ για τθν 
εφρυκμθ λειτουργία του και πρζπει να διακζτει 
πτυχίο ΑΕΙ ι ΣΕΙ. 

Οι διδάςκοντεσ πρζπει να διακζτουν τίτλο 
ςπουδϊν του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ ςε γνωςτικό αντικείμενο ςχετικό με 
το πρόγραμμα ςπουδϊν που διδάςκουν. Δεν 
είναι απαραίτθτθ θ κατοχι τίτλου ςπουδϊν για 
τθ διδαςκαλία γνωςτικϊν αντικειμζνων για τα 
οποία επαρκοφν μόνο δεξιότθτεσ ι ςυναφισ 
επαγγελματικι εμπειρία. 

Επίςθσ απαιτείται διοικθτικό προςωπικό για τθ 
γραμματειακι οργάνωςθ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ. 

Κτιριακι υποδομι και εξοπλιςμόσ 

τθ νζα Τ.Α. κζτονται κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ 
προδιαγραφζσ που διαςφαλίηουν τθν επάρκεια 
του Ε.Ε.. ςε κτιριακι και υλικοτεχνικι υποδομι 
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ςπουδαςτϊν 
και τθν αςφάλεια τουσ.  

Σα ςθμαντικότερα ςθμεία είναι τα εξισ: 

 Οι χϊροι πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 
αποκλειςτικά για εκπαιδευτικζσ δράςεισ και 
για τθν πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν του 
Ε.Ε.. 

 Απαγορεφονται οι υπόγειοι χϊροι ωσ χϊροι 
διδαςκαλίασ. 
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 Ηθτείται θ εξαςφάλιςθ προςβαςιμότθτασ 
του κτθρίου από άτομα με αναπθρίεσ (ενόσ 
τουλάχιςτον χϊρου εκπαίδευςθσ). 

 Όλοι οι χϊροι και ο εξοπλιςμόσ ανικουν 
ςτθν αποκλειςτικι κυριότθτα ι χριςθ ι 
τίκενται ςυμβατικά ςτθ διάκεςθ του Ε.Ε.. 
(μίςκωςθ ι leasing). 

 Για κτιρια με ςυνολικό εμβαδόν 300 τ.μ. και 
άνω, απαιτείται οικοδομικι άδεια και 
πιςτοποιθτικό πυραςφάλειασ για χριςθ 
εκπαίδευςθσ. 

 

 

 
  

Χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ 
 Οι  ενδιαφερόμενοι μποροφν οποτεδιποτε το επικυμοφν να κατακζςουν φάκελο με τθν αίτθςθ και τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 
 Για τα Ε.Ε.. που ιδθ λειτουργοφν προβλζπεται θ ομαλι μετάβαςθ και προςαρμογι τουσ: δφνανται  να 

αιτθκοφν για άδεια λειτουργίασ μζχρι τισ 31 Μαρτίου 2012 
 Θ απόφαςθ για τθ χοριγθςθ ι μθ τθσ άδειασ λειτουργίασ εκδίδεται εντόσ 5 μθνϊν από τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ. Σο Ε.ΚΕ.ΠΙ. πραγματοποιεί επιτόπιουσ ελζγχουσ προκειμζνου να ελζγξει εάν τθροφνται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία. 

 Θ άδεια λειτουργίασ ιςχφει για 5 ζτθ εφόςον τθροφνται οι όροι και τα κριτιρια χοριγθςισ τθσ. Για 
οποιαδιποτε μεταβολι των προχποκζςεων λειτουργίασ, τα Ε.Ε.. υποχρεοφνται να ενθμερϊςουν το 
Ε.ΚΕ.ΠΙ. 

 Θ ανανζωςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ του Ε.Ε.. αποφαςίηεται από το Δ.. του Ε.ΚΕ.ΠΙ. κατόπιν ςχετικοφ 
αιτιματοσ του ιδιοκτιτθ του Ε.Ε..  

 Σο Ε.ΚΕ.ΠΙ. δφναται να προβαίνει ςε επιτόπιουσ ελζγχουσ τιρθςθσ των όρων και των προχποκζςεων 
λειτουργίασ  του Ε.Ε.. μετά τθν αδειοδότθςι του. 

 Για τθν καλφτερθ δυνατι ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφκοφν 
τθν ιςτοςελίδα  του φορζα www.ekepis.gr, ςτθν οποία ζχουν αναρτθκεί το κεςμικό πλαίςιο, θ αίτθςθ 
αδειοδότθςθσ και πλθροφοριακό - υποςτθρικτικό υλικό ςτθ ςχετικι ενότθτα και να καλοφν τα ςτελζχθ 
τθσ Ομάδασ Διοίκθςθσ Ζργου του Ε.ΚΕ.ΠΙ. ςτα τθλζφωνα 210 3403237, 246, 252, 267, 217.  

http://www.ekepis.gr/
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Αυξθμζνο το ενδιαφζρον για μάκθςθ εκτόσ ςχολείου 
ςφμφωνα με ζρευνα για λογαριαςμό του Υπουργείου Ραιδείασ 

Σοφία  Δρανίδου 
Στζλεχοσ  
Τμιμα Σχεδιαςμοφ και Ρρογραμματιςμοφ 

 

Πρόςφατθ ζρευνα κοινισ γνϊμθσ για λογαριαςμό του Υπουργείου Παιδείασ  διαπίςτωςε το ζντονο ενδιαφζρον  των πολιτϊν για 
παρακολοφκθςθ προγραμμάτων μθ τυπικισ Διά Βίου Μάκθςθσ. Παράλλθλα φϊτιςε πτυχζσ όπωσ τα κίνθτρα ςυμμετοχισ ςε 
ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ,  τουσ παράγοντεσ που λειτουργοφν αποτρεπτικά ωσ προσ τθ ςυμμετοχι, τα προτιμϊμενα αντικείμενα 
και τουσ δθμοφιλζςτερουσ τρόπουσ εκμάκθςθσ.  

 

Σο αυξθμζνο ενδιαφζρον των πολιτϊν  για 
παρακολοφκθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ και 
επιμόρφωςθσ, ςεμιναρίων, ςυνεδρίων και 
άλλων δραςτθριοτιτων μθ τυπικισ Διά Βίου 
Μάκθςθσ διαπίςτωςε ζρευνα για λογαριαςμό 
του Τπουργείου Παιδείασ, κακϊσ το 50% των 
ερωτθκζντων  διλωςε ότι προτίκεται να 
παρακολουκιςει μζςα ςτο επόμενο ζτοσ  
κάποια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα εκτόσ του 
τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (ςχολείο – 
πανεπιςτιμιο).  Ακόμα το κίνθτρο για τθ 
ςυμμετοχι ςε  προγράμματα μθ τυπικισ Διά 
Βίου Μάκθςθσ εντοπίηεται κυρίωσ ςε 
προςωπικοφσ και λιγότερο ςε επαγγελματικοφσ 
λόγουσ, ενϊ αποτρεπτικά για τθ ςυμμετοχι  
λειτουργεί κυρίωσ θ ζλλειψθ χρόνου,  
ενδιαφζροντοσ και κινιτρων. Σα ευριματα αυτά 
εντάςςονται ςτα ςυμπεράςματα τθσ «Ζρευνασ 
Κοινισ Γνϊμθσ επί ηθτθμάτων Διά Βίου 
Μάκθςθσ»  που διεξιχκθ για λογαριαςμό του 
Ενιαίου Διοικθτικοφ Σομζα Διαχείριςθσ 
προγραμμάτων ΚΠ του Τπουργείου Παιδείασ, 
Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, ςτο 
πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ  Προγράμματοσ 
«ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ». 

 

Αναλυτικότερα θ ζρευνα διαπίςτωςε τα εξισ: 

 

Συμμετοχι ςε προγράμματα μθ τυπικισ Διά Βίου 
Μάκθςθσ ςτο παρελκόν 

 Θ ςυμμετοχι των ερωτϊμενων ςε 
δραςτθριότθτεσ  όπωσ προγράμματα 
κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ, ςεμινάρια, 
ςυνζδρια κ.λπ. κατά το τελευταίο ζτοσ 
καταγράφθκε ςε 26%. Σα αντικείμενα που 
τουσ ενδιζφεραν ιταν κυρίωσ οι κοινωνικζσ 
επιςτιμεσ (25%), θ οικονομία και οι 
επιχειριςεισ (19%), οι νζεσ τεχνολογίεσ 

(18%), θ υγεία (13%), οι τζχνεσ και 
χειροτεχνίεσ (11%). 

 Σο κίνθτρο για τθν παρακολοφκθςθ 
προγραμμάτων ςχετικά με τθν οικονομία 
και τισ επιχειριςεισ, τθν υγεία και τισ 
καταςκευζσ αφοροφςε κυρίωσ  
επαγγελματικοφσ λόγουσ, ενϊ για 
προγράμματα  που ςχετίηονταν με τισ 
τζχνεσ/χειροτεχνίεσ, τισ ξζνεσ γλϊςςεσ, τον 
πολιτιςμό και τον ακλθτιςμό/χόμπυ το 
κίνθτρο αφοροφςε κυρίωσ  προςωπικοφσ 
λόγουσ. Σα προγράμματα ςχετικά με τισ 
κοινωνικζσ επιςτιμεσ και τισ νζεσ 
τεχνολογίεσ εμφανίηουν ςχεδόν ιςοδφναμα 
μεγζκθ μεταξφ επαγγελματικϊν και 
προςωπικϊν κινιτρων.  

 Οι βαςικότεροι λόγοι για τουσ οποίουσ οι 
ερωτθκζντεσ δεν ςυμμετείχαν ςε κάποια 
διαδικαςία μθ τυπικισ Διά Βίου Μάκθςθσ 
ιταν θ ζλλειψθ χρόνου (25%), θ ζλλειψθ 
ενδιαφζροντοσ ι κινιτρου (17%), κακϊσ και 
θ άγνοιά τουσ για τθν φπαρξθ παρόμοιων 
προγραμμάτων (17%). Οι οικογενειακοί 
λόγοι βρζκθκαν αρκετά υψθλά ςτθν 
ιεράρχθςθ των λόγων μθ ςυμμετοχισ των 
γυναικϊν. Θ θλικία αναφζρκθκε ωσ ο 
ςθμαντικότεροσ λόγοσ για τουσ περιςςότερο 
θλικιωμζνουσ (65 ετϊν και άνω).  

 

Ρρόκεςθ ςυμμετοχισ ςε προγράμματα μθ τυπικισ 
Διά Βίου Μάκθςθσ ςτο μζλλον 

 Ο  ζνασ ςτουσ δφο ερωτϊμενουσ (50%) 
διλωςε πρόκεςθ ςυμμετοχισ κατά το 
επόμενο ζτοσ ςε κάποια διαδικαςία μθ 
τυπικισ Διά Βίου Μάκθςθσ. Σο ποςοςτό 
πρόκεςθσ ςυμμετοχισ αυξάνεται όςο 
μικραίνει θ θλικία των ερωτϊμενων, και όςο 
υψθλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευςθσ 
που διακζτουν.  
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 Σουσ βαςικότερουσ λόγουσ πρόκεςθσ 
ςυμμετοχισ ςε ςχετικά προγράμματα 
αποτελοφν: θ αφξθςθ των γενικϊν γνϊςεων 
(52%), θ προςωπικι ευχαρίςτθςθ (26%) 
κακϊσ και θ καλφτερθ απόδοςθ ςτθν 
εργαςία (26%). 

 Σο φφλο αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα 
διαφοροποίθςθσ των λόγων ςυμμετοχισ. 
υγκεκριμζνα οι γυναίκεσ διλωςαν ωσ 
κίνθτρο τθν προςωπικι ευχαρίςτθςθ (32%) 
ςε πολφ μεγαλφτερο ποςοςτό ςε ςχζςθ με 
τουσ άντρεσ (19%). Επίςθσ οι παραγωγικζσ 
θλικίεσ (25 ωσ 54 ετϊν) προτίκενται ςε 
υψθλότερο βακμό να ςυμμετάςχουν ςε 
κάποιο πρόγραμμα με ςκοπό τθ βελτίωςθ 
τθσ απόδοςθσ ςτθν εργαςία τουσ.  

 Ωσ βαςικότεροι λόγοι για τθν απροκυμία 
ςυμμετοχισ ςε κάποια διαδικαςία μθ 
τυπικισ Διά Βίου Μάκθςθσ τθν επόμενθ 
χρονιά αναφζρκθκαν: θ ζλλειψθ χρόνου 
(28%), θ ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ /κινιτρων 
(22%) και οι λόγοι θλικίασ (20%). Όπωσ και 
για τουσ μθ ςυμμετζχοντεσ κατά το 
προθγοφμενο ζτοσ, οι οικογενειακοί λόγοι 
βρίςκονται αρκετά υψθλά ςτθν ιεράρχθςθ 
των γυναικϊν, και οι  λόγοι θλικίασ 
αξιολογικθκαν πρϊτοι μεταξφ των 
περιςςότερο θλικιωμζνων (65 ετϊν και 
άνω).  

 Ωσ ςθμαντικότερο εμπόδιο για τθ 
ςυμμετοχι  ςε κάποιο πρόγραμμα Διά Βίου 
Μάκθςθσ  αναδείχτθκε θ γενικότερθ 
απόςταςθ, δθλαδι το γεγονόσ ότι τα 
προγράμματα δεν πραγματοποιοφνται ςε 
κοντινι περιοχι (79%). Αντικζτωσ, 
παράγοντεσ όπωσ θ προχωρθμζνθ θλικία, θ 
μθ επικυμία επιςτροφισ ςτα κρανία και θ 
κακι/χαμθλι απόδοςθ ςτα μακιματα ςτο 
παρελκόν δεν αξιολογικθκαν ωσ ςοβαρά 
εμπόδια από τθν πλειοψθφία των 
ερωτϊμενων.  

Εμπόδια που ςχετίηονται με τθν προςωπικι ι 
επαγγελματικι κατάςταςθ εμφάνιςαν 
υψθλότερα ποςοςτά ςε ςυγκεκριμζνεσ 
κοινωνικζσ κατθγορίεσ. Για παράδειγμα, ο 
ενεργόσ πλθκυςμόσ αξιολόγθςε ςε μεγαλφτερο 
βακμό ωσ εμπόδιο το γεγονόσ ότι οι 
επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ καταναλϊνουν 
όλο το διακζςιμο χρόνο (74%, ζναντι 66% ςτο 
γενικό πλθκυςμό), ενϊ οι παντρεμζνοι με 

παιδιά κάτω των 18 ετϊν, το γεγονόσ  ότι οι 
οικογενειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ καταναλϊνουν 
όλο το διακζςιμο χρόνο (73% ζναντι 63%). 
Επίςθσ οι θλικιωμζνοι (65 ετϊν και άνω) 
αξιολόγθςαν τθν θλικία ωσ εμπόδιο για 
ςυμμετοχι ςε προγράμματα Διά Βίου Μάκθςθσ 
ςε ποςοςτό 36% ζναντι 23% ςτο ςφνολο.  Θ 
χαμθλι ςχολικι επίδοςθ αναφζρκθκε 
περιςςότερο ωσ εμπόδιο από άτομα που 
διακζτουν χαμθλότερο επίπεδο εκπαίδευςθσ 
(40% ζναντι 22%). Οι κάτοικοι θμιαςτικϊν και 
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αγροτικϊν περιοχϊν αξιολόγθςαν κατά 86% και 
84% αντίςτοιχα ωσ εμπόδιο τθν ανυπαρξία 
προγραμμάτων ςε κάποια γειτνιάηουςα περιοχι 
(ζναντι 79% ςτο ςφνολο).  

 

Ρροτιμϊμενο αντικείμενο και τρόποι εκμάκθςθσ 

 Ωσ προτιμϊμενα αντικείμενα κατά ςειρά 
ιεράρχθςθσ δθλϊκθκαν οι νζεσ τεχνολογίεσ 
(17%), κάποια ξζνθ γλϊςςα (14%) και 
κάποια τζχνθ ι χειροτεχνία (11%). 

 Οι γυναίκεσ εκδιλωςαν μεγαλφτερθ 
επικυμία για μάκθςθ από τουσ άντρεσ 
ςχεδόν ςτο ςφνολο των κεματικϊν. 
υγκεκριμζνα πεδία προκαλοφν εντονότερθ 
επικυμία ςε οριςμζνεσ κοινωνικζσ 
κατθγορίεσ, όπωσ για παράδειγμα οι ξζνεσ 
γλϊςςεσ που προτιμϊνται από τισ νεότερεσ 
θλικιακζσ κατθγορίεσ (18 ωσ 44 ετϊν) και οι 
νζεσ τεχνολογίεσ από τουσ ανζργουσ.  

 Οι λόγοι για τουσ οποίουσ οι ερωτϊμενοι 
εξζφραςαν  επικυμία να καταρτιςτοφν ςτο 
αντικείμενο/ κεματικό πεδίο του 
ενδιαφζροντόσ τουσ είναι κατά βάςθ 
προςωπικοί και όχι επαγγελματικοί. 
υγκεκριμζνα το 45% των ερωτθκζντων 
διλωςε ότι  κα τουσ βοθκιςει περιςςότερο 
ςτθν προςωπικι τουσ ηωι, ζναντι μόλισ 16% 
που προκρίνουν τθ βοικεια ςτθν 
επαγγελματικι τουσ ηωι.  

 Οι τρόποι  κατάρτιςθσ ςτουσ οποίουσ 
ζδειξαν μεγαλφτερθ προτίμθςθ δεν 
αποτελοφν τόςο μζροσ τθσ κλαςςικισ 
εκμάκθςθσ (μζςω διδαςκαλίασ ςε μία τάξθ 
ι ιδιαιτζρων μακθμάτων με κάποιον ειδικό), 
αλλά αφοροφν περιςςότερο εναλλακτικζσ 
διαδικαςίεσ, όπωσ θ ςυμμετοχι ςε μία 
ομάδα με τα ίδια ενδιαφζροντα (39%), το 
Κντερνετ (23%), ι ζνα λιγότερο τυπικό 

ςεμινάριο ι εργαςτιριο (22%).  φμφωνα με 
τισ απαντιςεισ των ερωτθκζντων θ χριςθ 
Κντερνετ φάνθκε να προτιμάται μεταξφ των 
αντρϊν και των νεότερων θλικιακϊν 
ομάδων ενϊ ο παραδοςιακόσ τρόποσ 
διδαςκαλίασ  από τισ γυναίκεσ. Σα ιδιαίτερα 
μακιματα με κάποιον ειδικό αποτελοφν 
προςφιλζςτερθ μζκοδο για τουσ νζουσ 
θλικίασ 18 ωσ 24 ετϊν. 

 

Θ ταυτότθτα τθσ ζρευνασ 

Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε  από τθν εταιρία 
Public Issue ςτο γενικό πλθκυςμό, θλικίασ 18 
ετϊν και άνω, και κάλυψε γεωγραφικά το 
ςφνολο τθσ χϊρασ. Σο μζγεκοσ του δείγματοσ 
ανιλκε ςε 3.050 άτομα. Ωσ δειγματολθπτικό 
πλαίςιο χρθςιμοποιικθκε θ (μόνθ διακζςιμθ) 
απογραφι πλθκυςμοφ τθσ ΕΤΕ του 2001. Για 
τθν επιλογι του δείγματοσ χρθςιμοποιικθκε θ 
τεχνικι τθσ πολυςταδιακισ ςτρωματοποιθμζνθσ 
δειγματολθψίασ. Θ ςυλλογι των δεδομζνων 
πραγματοποιικθκε με τθλεφωνικζσ 
ςυνεντεφξεισ και χριςθ δομθμζνου 
ερωτθματολογίου, ςτα νοικοκυριά των 
ερωτϊμενων. Θ ζρευνα πεδίου διεξιχκθ από τισ 
23 Δεκεμβρίου 2010 ωσ τισ 18 Ιανουαρίου  2011. 
Για τθ ςυλλογι των ςτοιχείων εργάςτθκαν 46 
ερευνθτζσ και 2 επόπτεσ.  

Ολόκλθρθ θ αναφορά για τα ςυμπεράςματα τθσ 
ζρευνασ είναι διακζςιμθ ςτο δικτυακό τόπο του 
Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και 
Θρθςκευμάτων 
(http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=c
om_content&view=article&id=2211%3A10-02-
11-ereyna-koinis-gnomis-epi-zitimaton-dia-bioy-
mathisis&catid=80%3Adeltia-
typoy&Itemid=806&lang=el). 

 

 

  

http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2211%3A10-02-11-ereyna-koinis-gnomis-epi-zitimaton-dia-bioy-mathisis&catid=80%3Adeltia-typoy&Itemid=806&lang=el
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2211%3A10-02-11-ereyna-koinis-gnomis-epi-zitimaton-dia-bioy-mathisis&catid=80%3Adeltia-typoy&Itemid=806&lang=el
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2211%3A10-02-11-ereyna-koinis-gnomis-epi-zitimaton-dia-bioy-mathisis&catid=80%3Adeltia-typoy&Itemid=806&lang=el
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2211%3A10-02-11-ereyna-koinis-gnomis-epi-zitimaton-dia-bioy-mathisis&catid=80%3Adeltia-typoy&Itemid=806&lang=el
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2211%3A10-02-11-ereyna-koinis-gnomis-epi-zitimaton-dia-bioy-mathisis&catid=80%3Adeltia-typoy&Itemid=806&lang=el
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Αποτελζςματα τθσ ζρευνασ του CEDEFOP  
«Τα οφζλθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ» 

Γκλαβόπουλοσ Ευάγγελοσ  
Στζλεχοσ 
Τμιμα Σχεδιαςμοφ & Ανάπτυξθσ  Κριτθρίων  

Γίνεται  ςυνοπτικι παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του εγγράφου (RESEARCH PAPER) No 10 του European Centre for the 
Development of Vocational Training (CEDEFOP) : «The benefits of vocational education and training» (δθμοςίευςθ 2011) και  
επικεντρϊνεται ςτα οφζλθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (EEK) όπωσ προζκυψαν από ζρευνα  τθν περίοδο  
2005-2009 ςε 21 Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ.   

 

Βαςικά δεδομζνα τθσ ζρευνασ   

Θ ζρευνα για τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν 
εκπαίδευςθ εντάςςεται ςτο πλαίςιο των 
οικονομικϊν τθσ εκπαίδευςθσ και ζχει μακρά 
και εκτενι ιςτορία. Από τθν άλλθ μεριά, θ 
ζρευνα για ςυγκεκριμζνα και εξειδικευμζνα 
οφζλθ που προκφπτουν από τθν ΕΕΚ (Vocational 
Education & Training-VET) πρόςφατα ζχει 
αρχίςει να αναδεικνφεται ςτισ χϊρεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι και εν γζνει τθσ Ευρϊπθσ.  

Για τθ διερεφνθςθ και τθν ανάδειξθ των 
ωφελειϊν τα οποία προκφπτουν από τθν ΕΕΚ, το 
CEDEFOP  ςτο πλαίςιο του δικτφου ReferNet 
που ανάπτυξε, απευκφνκθκε ςτουσ εταίρουσ-
μζλθ του δικτφου.  

Σο ReferNet είναι ζνα δίκτυο το οποίο 
δθμιουργικθκε από το CEDEFOP το 2002 με 
ςκοπό να δθμοςιεφει και να εφοδιάηει κάκε 
ενδιαφερόμενο με πλθροφορίεσ που αφοροφν 
ςτα εκνικά ςυςτιματα και πολιτικζσ τθσ ΕΕΚ των 
κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 
αποτυπϊνονται και παρουςιάηονται ςε βάςεισ 
δεδομζνων του CEDEFOP και χρθςιμοποιοφνται 
για ςυγκριτικζσ μελζτεσ21.  

Σο ζγγραφο παρουςιάηει τα οφζλθ τθσ ΕΕΚ όπωσ 
προκφπτουν από τθν ζρευνα που  διενεργικθκε 
το χρονικό διάςτθμα από 2005 ζωσ και 2009  ςε 
21 Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ που ιταν οι εξισ : 
Δθμοκρατία Σςεχίασ, Δανία, Γερμανία, Ιςπανία, 
Γαλλία, Ιταλία , Κφπροσ, Λικουανία, Ουγγαρία, 
Ολλανδία, Αυςτρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, λοβενία, λοβακία, Φινλανδία, 

                                                           
21

 Ο ιςτότοποσ του δικτφου είναι : 
www. cedefop.  europa.  eu/refernet 
Οι εκνικζσ εκκζςεισ είναι προςβάςιμεσ τον ακόλουκο 
ιςτότοπο : 
http://libserver.cedefop.europa.eu/F/?func=findc&ccl_ter
m=(wjr=national%20research%20reports)%20and%20(jnr=
2009) 
 

ουθδία, Θνωμζνο Βαςίλειο, Νορβθγία και 
Ιςλανδία. Διευκρινίηεται ότι οι χϊρεσ που 
υπολείπονται, είτε δεν ςυμμετείχαν ςτθν 
ζρευνα, είτε δεν κοινοποιοφν/δθμοςιεφουν τα 
οφζλθ τθσ ΕΕΚ. 

Ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν να αναδείξει τισ 
ωφζλειεσ που προκφπτουν από τθν ΕΕΚ ςε 
«micro»-«meso»-«macro» επίπεδο, ενϊ οι 
ςτόχοι τθσ ζρευνασ αφοροφςαν : 

 ςτθν κατθγοριοποίθςθ των ωφελειϊν αυτϊν 
ςτα επιμζρουσ επίπεδα,    

 ςτθν ανάδειξθ των αλλθλεξαρτιςεων και 
ςχζςεων που αναδεικνφονται μεταξφ των 
επιπζδων αυτϊν.  

Το κεωρθτικό πλαίςιο για τθν ΕΕΚ 

Θ ςυηιτθςθ θ οποία ζχει αναπτυχκεί ςτθ 
ςχετικι βιβλιογραφία (κυρίωσ ξενόγλωςςθ) και 
επιςτθμονικι αρκρογραφία για το περιεχόμενο 
τθσ ΕΕΚ, τισ επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ τθσ, τον 
πλθκυςμό που απευκφνεται κ.λπ. είναι 
εκτεταμζνθ και ανανεϊνεται ςυνεχϊσ. Κοινό 
χαρακτθριςτικό των περιςςότερων μελετϊν 
είναι ότι εντάςςουν τθν ΕΕΚ εκτόσ τθσ  τυπικισ  
εκπαίδευςθσ.  

φμφωνα με τθ βιβλιογραφία που αναφζρεται 
ςτο ζγγραφο, μία τυπικι κατάταξθ τθσ ΔΜΒ 
μπορεί να είναι θ διάκριςθ ςτισ ακόλουκεσ 
κατθγορίεσ : 

 προ επαγγελματικι ΕΕΚ (pre-employment 
VET), 

 αναβάκμιςθ  (upgrade training), 
 επανακατάρτιςθ (retraining), 
 διορκωτικι ΕΕΚ (remedial VET). 

Tο CEDEFOP κάνει διάκριςθ μεταξφ Αρχικισ & 
υνεχιηόμενθσ  Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, οι 
οποίεσ ςτθν πραγματικότθτα ενςωματϊνουν τισ 
τζςςερισ ανωτζρω κατθγορίεσ. Εν τοφτοισ 
μεταξφ των κρατϊν ο ρόλοσ τθσ ΕΕΚ διαφζρει 
από χϊρα ςε χϊρα. 

http://www.cedefop/
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Οφζλθ  

Με βάςθ τα αποτελζςματα από τθν ζρευνα ςτισ 
21 χϊρεσ, δφο κατθγορίεσ ωφελειϊν μποροφν 
να προκφψουν :  

 Θ πρϊτθ κατθγορία αφορά τα οικονομικά 
οφζλθ από τθν ΕΕΚ (οικονομικι διάςταςθ 
των ωφελειϊν). 

 Θ δεφτερθ κατθγορία αφορά τα κοινωνικά 
οφζλθ από τθν ΕΕΚ (κοινωνικι διάςταςθ 
των ωφελειϊν).  

Ερμθνεφοντασ το διπλανό 
ςχιμα είναι ςαφζσ ότι 
προκφπτουν ςειρά 
ωφελειϊν τόςο κοινωνικϊν 
όςο και οικονομικϊν ςε όλα 
τα επιμζρουσ επίπεδα και  
ότι τα οφζλθ διατρζχουν και 
τα τρία επίπεδα :  

  το «micro» επίπεδο  
που αντιςτοιχεί ςτο 
άτομο, τα οικονομικά 
οφζλθ που προκφπτουν 
από τθν ΕΕΚ αφοροφν ςε 
ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ, 
ςε ειςόδθμα και ςε ανάπτυξθ καριζρασ, ενϊ 
ωσ προσ τα κοινωνικά οφζλθ αυτά αφοροφν 
τόςο ςτα προςωπικά/ατομικά κίνθτρα του 
κακζνα όςο και ςτθ γενικότερθ ικανοποίθςθ 
από τθ ηωι. 

 το «meso» επίπεδο που αντιςτοιχεί ςτισ 
επιχειρθματικζσ μονάδεσ (επιχειριςεισ / 
οργανιςμοί κ.λπ.) τα οφζλθ είναι κυρίωσ 
οικονομικά και ςχετίηονται με τθν απόδοςθ 
των επιχειρθματικϊν μονάδων και τθν 
παραγωγικότθτα των εργαηομζνων ενϊ τα 
κοινωνικά οφζλθ αφοροφν ςτθν 
ενςωμάτωςθ μειονεκτικϊν ομάδων ςτισ 
επιχειριςεισ με ςκοπό τθν  απαςχόλθςθ.  

 το «macro» επίπεδο, δθλαδι ςτο ευρφτερο 
και ανϊτερο επίπεδο τθσ  οικονομίασ και 
τθσ κοινωνίασ, τα οφζλθ αφοροφν ςτθν 
οικονομικι μεγζκυνςθ, ςτθν αγορά 
εργαςίασ, ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και ςτθ 
μείωςθ τθσ εγκλθματικότθτασ.  

Για παράδειγμα, οφζλθ που προκφπτουν ςε 
ατομικό επίπεδο  («micro» επίπεδο) μποροφν  
να δθμιουργιςουν πολλαπλαςιαςτικά 
αποτελζςματα  και να επθρεάςουν τα άλλα δφο 
επίπεδα και αντίςτροφα.  

Διευκρινίηεται επίςθσ ότι οι 21 χϊρεσ δεν 
ανζφεραν όλα τα οφζλθ που καταγράφονται 
ςτο ςχιμα ι δεν κατθγοριοποίθςαν τα οφζλθ 
τθσ ΕΕΚ ςτισ κατθγορίεσ του ςχιματοσ.  

Tο ζγγραφο αναφζρεται αναλυτικά ςτα οφζλθ 
που προκφπτουν για τθν αγορά εργαςίασ και τθν 
απόδοςθ των επιχειρθματικϊν μονάδων, κακϊσ 
και τα οφζλθ γενικότερα για τθν κοινωνία (όπωσ 
καταγράφθκαν από τισ 21 χϊρεσ που 
ςυμμετζχουν ςτο δίκτυο ReferNet). 

Αρκετά κράτθ 
αναδεικνφουν τισ κετικζσ 
επιπτϊςεισ που ζχει θ ΕΕΚ  
ςτουσ μιςκοφσ, ςτθν 
απαςχόλθςθ, ςτθν 
κινθτικότθτα τθσ εργαςίασ 
και ςτισ ευκαιρίεσ 
απαςχόλθςθσ. τα άτομα θ 
ΕΕΚ ζχει κυρίωσ 
ψυχολογικζσ επιπτϊςεισ 
και ςυμβάλει ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ 
αυτοπεποίκθςθσ και του  
αυτοςεβαςμοφ. 

τισ  επιχειριςεισ, θ ΕΕΚ δθμιουργεί κετικζσ 
επιπτϊςεισ ςτθν παραγωγικότθτα, ςτθν 
καινοτομία,  ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ και 
ςτθν οργανωςιακι κουλτοφρα.   

Θ κοινωνικι διάςταςθ των ωφελειϊν αφορά και  
ςτα  τρία επίπεδα ανάλυςθσ.   

τα ςυςτιματα ΕΕΚ των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν  
διαπιςτϊνεται ζνα μείγμα παραδοςιακϊν και 
ςφγχρονων ςτοιχείων. Επιπλζον, οι διαφορζσ ωσ 
προσ τα εκνικά μοντζλα ΕΕΚ κακιςτοφν δφςκολθ 
τθν ομαδοποίθςθ αυτϊν των ςυςτθμάτων. 

Εν τοφτοισ ςφμφωνα με τθν ζρευνα διακρίνονται 
3 διαφορετικά πλαίςια οριοκζτθςθσ τθσ  ΕΕΚ : 

 Tθσ ελεφκερθσ οικονομίασ όπωσ λειτουργεί 
ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο.  

 Σο κρατικά ελεγχόμενο/ρυκμιηόμενο και 
γραφειοκρατικό μοντζλο τθσ Γαλλίασ. 

 Σο ςυνεργατικό μοντζλο των 
Γερμανόφωνων κρατϊν.  

Σζλοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο των 
ςυμπεραςμάτων, ςτο ζγγραφο διαπιςτϊνεται 
ότι θ ζρευνα για τθ ΕΕΚ ζχει ςθμειϊςει πρόοδο 
ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά τισ όποιεσ 
διαφοροποιιςεισ και τθν πανςπερμία των 
μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων και ηθτθμάτων.   

Πθγι : CEDEFOP 
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Θ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ                           
ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ EQAVET 

Ραυλίνα Φιλιπποποφλου 
Εκνικόσ εκπρόςωποσ ΥΡΔΒΜΘ ςτο δίκτυο EQAVET 
philip@ekepis.gr 

 

Η Ελλάδα  επενδφει ςτθν ποιότθτα με τθ  ςυμμετοχι εκπροςϊπων του ΥΠΔΒΜΘ  ςτο δίκτυο ΕQAVET που υποςτθρίηει τθν 
εφαρμογι  του  Ευρωπαϊκοφ πλαιςίου αναφοράσ για τη διαςφάλιςη τησ ποιότητασ ςτην επαγγελματική εκπαίδευςη και 
κατάρτιςη  ςε όλο το χϊρο τθσ διά βίου μάκθςθσ και προωκεί τθ ςυνεργαςία και τθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ ςε κζματα 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

 

Σο ευρωπαϊκό πλαίςιο για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ για τθν Ε.Ε.Κ  είναι ζνασ νζοσ 
μθχανιςμόσ αναφοράσ που ςτοχεφει ςτθν  
υποςτιριξθ  των κρατϊν μελϊν ςτθ προϊκθςθ 
και  παρακολοφκθςθ τθσ βελτίωςθσ των 
ςυςτθμάτων τουσ  για τθν επαγγελματικι 
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (Ε.Ε.Κ).   Σο ςχετικό 
κεςμικό πλαίςιο, δθλαδι θ υιοκζτθςθ τθσ 
ςφςταςθσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του υμβουλίου τθσ 18θσ Ιουνίου 2009 ςχετικά 
με τθ δθμιουργία  
Ευρωπαϊκοφ πλαιςίου 
αναφοράσ για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ όςον αφορά 
ςτθν επαγγελματικι 
εκπαίδευςθ και 
κατάρτιςθ, εντάςςεται 
ςε μια ςειρά 
ευρωπαϊκϊν 
πρωτοβουλιϊν που 
ενκαρρφνουν τθν 
αμοιβαία εμπιςτοςφνθ 
μεταξφ των κρατϊν μελϊν και τθν κινθτικότθτα. 
Θ υιοκζτθςθ του πλαιςίου κα ευνοιςει τθν 
υλοποίθςθ του  Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου 
Επαγγελματικϊν Προςόντων (EQF) και του  
Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ 
Πιςτωτικϊν Μονάδων για τθν Επαγγελματικι 
Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ(ECVET). 

Θ Ελλάδα, με οριςμό εκπροςϊπων  του 
Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και 
Θρθςκευμάτων, ιδθ από το 2010, ζχει 
ανταποκρικεί  άμεςα και ςυμμετζχει ενεργά ςτο 
δίκτυο ΕQAVET που υποςτθρίηει τθν εφαρμογι 
του πλαιςίου ποιότθτασ ςε όλο το χϊρο τθσ Δια 
Βίου Μάκθςθσ και προωκεί τθ ςυνεργαςία ςε 
κζματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ. 

Όπωσ τονίςτθκε και ςτθ 2θ Ετιςια Συνάντθςθ 
των μελϊν του δικτφου EQAVET που 
πραγματοποιικθκε  ςτθ Βουδαπζςτθ ςτο τζλοσ 
Μαρτίου 2011, θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ ςυςτθματικι 
προςζγγιςθ για τον εκςυγχρονιςμό των 
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων, ιδιαιτζρωσ μζςω 
τθσ βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 
κατάρτιςθσ. Ωσ εκ τοφτου, πρζπει να βρίςκεται 
πίςω από κάκε πρωτοβουλία πολιτικισ ςτθν 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ 
και κατάρτιςθ. Από 
ελλθνικισ πλευράσ 
παρουςιάςτθκαν ςτα 
workshops οι πρόςφατεσ 
κετικζσ εξελίξεισ ςτο χϊρο 
τθσ δια βίου κακϊσ και θ 
εκνικι πολιτικι για τθ Διά 
Βίου Μάκθςθ όπωσ 
αποτυπϊνεται και ςτο 
Ν.3879/2010 «Ανάπτυξθ 
τθσ δια βίου μάκθςθσ και 
άλλεσ διατάξεισ». 

Επιπλζον, από τουσ εκπροςϊπουσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ  τονίςτθκε ότι αν και τα 
ςυςτιματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ διαφζρουν από χϊρα ςε χϊρα ςτθν 
Ευρϊπθ, όλα παρουςιάηουν οριςμζνεσ 
αδυναμίεσ. Θ ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ ςε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αποδειχκεί 
αποτελεςματικι για τθν επίλυςθ των 
προβλθμάτων των χωρϊν. 

 Είναι ςθμαντικό να  μπορεί να γίνει ευκολότερθ 
θ μετακίνθςθ από μια χϊρα ςε άλλθ, από ζναν 
επαγγελματικό κλάδο ςε άλλον και από μια 
επαγγελματικι κζςθ ςε άλλθ. Πρζπει όμωσ 
πρϊτα να εξαςφαλιςτεί ότι οι γνϊςεισ, οι 
δεξιότθτεσ και τίτλοι ςπουδϊν αναγνωρίηονται 
από όλα τα κράτθ μζλθ και υπάρχει θ ανάλογθ 
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αμοιβαία εμπιςτοςφνθ ςτα ςυςτιματα 
πιςτοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ. 

Σα κράτθ μζλθ καλοφνται να αναπτφξουν και να 
χρθςιμοποιιςουν το  εργαλείο αυτό ςε 
εκελοντικι βάςθ. Οι κυριότεροι χριςτεσ του 
πλαιςίου αναφοράσ ποιότθτασ κα είναι οι 
εκνικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ κακϊσ  και 
ιδιωτικοί οργανιςμοί που είναι επιφορτιςμζνοι 
με τθ διαςφάλιςθ και τθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ τθσ Ε.Ε.Κ. 

 Πςον αφορά ςτθν εφαρμογι του πλαιςίου 
ποιότθτασ ,  ωσ μζςο αναφοράσ,  προτείνονται 
ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία μεκοδολογίασ που κα 
βοθκιςουν τα κράτθ μζλθ να εκτιμιςουν κατά 
τρόπο ςαφι  και μετριςιμο, αν οι αναγκαίεσ 
ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των 
ςυςτθμάτων ΕΕΚ πραγματοποιικθκαν και αν 
χρειάηονται επανεξζταςθ και βελτιωτικζσ 
ενζργειεσ. 

Πιο αναλυτικά, θ μεκοδολογία που προτείνεται 
από το πλαίςιο ςτθρίηεται ςε: 

 ζναν κφκλο που αποτελείται από τζςςερα 
ςτάδια (ςχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ, εκτίμθςθ 
και ανακεϊρθςθ), ο οποίοσ περιγράφεται 
για τα ςυςτιματα ι/ και τουσ παρόχουσ τθσ 
ΕΕΚ, 

 κριτιρια ποιότθτασ και ενδεικτικοφσ 
περιγραφικοφσ δείκτεσ για κάκε ςτάδιο του 
κφκλου,  

 κοινοφσ δείκτεσ που επιτρζπουν τθν 
αξιολόγθςθ των ςτόχων, των μεκόδων, των 
διαδικαςιϊν και των αποτελεςμάτων τθσ 
κατάρτιςθσ (οριςμζνοι δείκτεσ πρζπει να 
βαςίηονται ςε ςτατιςτικά ςτοιχεία, ενϊ 
άλλοι είναι ποιοτικοφ χαρακτιρα).  

Θ ςφςταςθ δίνει ζμφαςθ ςε μια αντίλθψθ 
βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ 
υπευκυνότθτασ ςε όλα τα επίπεδα, π.χ. ςε 
επίπεδο ςυςτθμάτων ΕΕΚ, ςε επίπεδο παρόχων 
ΕΕΚ, και ςε επίπεδο απόκτθςθσ προςόντων. Σο 
ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ για τθν ΕΕΚ αποδίδει 
ςθμαντικι κζςθ ςτθ ςυςτθματικι 
αυτοαξιολόγθςθ. Περιλαμβάνει εςωτερικοφσ 
και εξωτερικοφσ μθχανιςμοφσ αξιολόγθςθσ οι 
οποίοι πρζπει να κακορίηονται από τα κράτθ 

μζλθ. Αυτι θ κατευκυντιρια γραμμι είναι 
ςθμαντικό να χρθςιμοποιθκεί ωσ πθγι 
ανατροφοδότθςθσ ωσ προσ τθν επιτευχκείςα 
πρόοδο. 

φμφωνα με το ςχεδιαςμό του πλαιςίου, τα 
κράτθ μζλθ πρζπει να αναπτφξουν προςεγγίςεισ 
για τθ βελτίωςθ των εκνικϊν τουσ ςυςτθμάτων 
διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ. τισ εν λόγω 
εργαςίεσ ανάπτυξθσ είναι ςθμαντικό να 
εμπλακοφν όλοι οι ςχετικοί φορείσ και να 
αναπτφςςεται μία κουλτοφρα ςυςτθματικισ 
αξιολόγθςθσ. 

Σα μζτρα που προτείνονται για τα κράτθ μζλθ 
για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και 
κατάρτιςθ  ςτοχεφουν ςτθ δυνατότθτα 
αντιμετϊπιςθσ των προκλιςεων τθσ ερχόμενθσ 
10ετίασ.  

Οριςμζνοι από τουσ πικανοφσ τρόπουσ που 
ςυηθτοφνται ςτα ευρωπαϊκά  όργανα και ςτα 
ςχετικά δίκτυα  αφοροφν ςτο :  

 να δίνονται ευκαιρίεσ για μάκθςθ ςε όλα τα 
ςτάδια τθσ ηωισ (διά βίου μάκθςθ), 

 να καταςτεί ευκολότερθ θ απόκτθςθ 
εμπειρίασ ςτο εξωτερικό κατά τθν 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, 

 να βελτιωκεί θ ποιότθτα τθσ 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ /κατάρτιςθσ, 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απόκτθςθ 
δεξιοτιτων που είναι απαραίτθτεσ για 
ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ, 

 να γίνει θ επαγγελματικι 
εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ πιο ανοικτι και 
προςβάςιμθ για τα μειονεκτοφντα άτομα 
τθσ κοινωνίασ μασ, 

 να προαχκεί θ δθμιουργικότθτα, θ 
καινοτομία και θ επιχειρθματικότθτα των 
καταρτιηόμενων. 

Ο ςτόχοσ για  υψθλισ ποιότθτασ και ελκυςτικι 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ είναι 
κρίςιμθσ ςθμαςίασ ςτθν προςπάκεια  όχι μόνο 
τθσ Ευρϊπθσ αλλά και τθσ χϊρασ μασ,  ϊςτε να 
αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ  που ορίηει θ 
ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020»,  οι οποίεσ ζχουν 
εντακεί ωσ αποτζλεςμα τθσ υφιςτάμενθσ 
οικονομικισ κρίςθσ. 
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Αποτελζςματα τθσ Ομάδασ Ζργου του TTnet για τουσ  
«Εκπαιδευτζσ ςτον Κόςμο τθσ Εργαςίασ»  

Κωνςταντίνοσ Ραπαευςτακίου 
Στζλεχοσ, 
Τμιμα Σχεδιαςμοφ & Ρρογραμματιςμοφ

                

Αναςκόπθςθ τθσ  δράςθσ του δικτφου TTnet.   Στόχοσ για τθν τρζχουςα περίοδο είναι θ ανάπτυξθ ενόσ Ενθμερωτικοφ Leaflet για 
τουσ «Εκπαιδευτζσ ςτον Κόςμο τθσ Εργαςίασ». Το  Leaflet κα είναι θλεκτρονικι ζκδοςθ του CEDEFOP και κα απευκφνεται κυρίωσ 
προσ τουσ διαμορφωτζσ πολιτικισ.  Σε ςυνδυαςμό με τισ προτεραιότθτεσ του TTnet για το 2011 κα αποτελζςει ςθμαντικό κζμα 
τθσ ατηζντασ για τουσ εκπαιδευτζσ. 

 
το κείμενο πολιτικισ «Ευρϊπθ 2020» 
(European Commission, 2010) για τθν ζξυπνθ, 
βιϊςιμθ και ςυμπεριλθπτικι ανάπτυξθ (smart, 
sustainable and inclusive growth) κακϊσ και ςτισ 
πρόςφατεσ «Προγνϊςεισ Ζιτθςθσ και 
Προςφοράσ Προςόντων» ςτθν ΕΕ (CEDEFOP, 
2010) επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, ωσ 
αναφορζσ – ορόςθμα για το ρόλο τθσ Διά Βίου 
Μάκθςθσ: 

 Αναμζνεται από τα κράτθ μζλθ να 
εναρμονιςτοφν με τισ ςτρατθγικζσ 
κατευκφνςεισ για τθν εφαρμογι των αρχϊν 
τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ, περιλαμβάνοντασ 
τθν ανάπτυξθ ευζλικτων και 
ςυγκοινωνοφντων μακθςιακϊν διαδρομϊν. 

 Προαπαιτοφμενο για τθν επιτυχι υλοποίθςθ 
των ςτρατθγικϊν ςτόχων αποτελεί θ 
ενίςχυςθ τθσ «ελκυςτικότθτασ» αλλά και τθσ 
αποτελεςματικότθτασ τθσ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

 Επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ ςυνεργειϊν μεταξφ 
των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ 
και του κόςμου τθσ εργαςίασ. 

 θμείο τομισ των προγνϊςεων,  όςον 
αφορά ςτθ ηιτθςθ και προςφορά ςε 
προςόντα, αποτελεί το δεδομζνο ότι οι νζεσ 
κζςεισ εργαςίασ που πρόκειται να 
δθμιουργθκοφν (370.000 νζεσ κζςεισ ςτθν 
Ελλάδα μζχρι το 2020) προχποκζτουν 
εργαςιακό δυναμικό με γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ ςε μεςαίο και υψθλό επίπεδο.  

Είναι προφανζσ ότι οι εκπαιδευτζσ αναμζνεται 
να αναλάβουν ζναν άκρωσ ενεργό και 
δθμιουργικό ρόλο μζςα ςε αυτό το ρευςτό αλλά 
και δυναμικό πλαίςιο. Θ Ομάδα Ζργου του 
CEDEFOP για τουσ «Εκπαιδευτζσ Επιχειριςεων» 
(In-Company Trainers), ςτθν οποία 
ςυμμετζχουμε ωσ TTnet Ελλάδασ,  ανζλαβε το 

ζργο τθσ ανάδειξθσ αυτοφ του νζου ρόλου των 
εκπαιδευτϊν ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ και των 
επιχειριςεων. 

το πλαίςιο αυτό, και ςε ςυνζχεια τθσ 

ςυνάντθςθσ προετοιμαςίασ τθσ παραπάνω 
Ομάδασ Ζργου,  ςτο Λονδίνο, τον Ιοφλιο του 
2010, και τθσ υνδιάςκεψθσ ςτθν Κφπρο τον 
Οκτϊβριο του 2010, με αντικείμενο “Mentoring 
in VET, In- Company Trainers & VET Leadership”,  
αποφαςίςτθκε θ δθμιουργία ενόσ Ενθμερωτικοφ 
Εντφπου (Raising Awareness Leaflet) που κα 
αναδεικνφει τθ κζςθ και τθ δράςθ των 
ςφγχρονων Εκπαιδευτϊν ςτον Κόςμο τθσ 
Εργαςίασ. 

Θ ςφνκεςθ τθσ ςυντακτικισ ομάδασ που ζχει 
αναλάβει το ςυγκεκριμζνο ζργο είναι εξίςου 
δυναμικι και αποτελεί μια πρόκλθςθ κακεαυτι, 

ΕΚΕΡΙΣ

TT-NET

CEDEFOP

Εκπαιδευτζσ 
Ενθλίκων



 

Κ Α Τ Α  Τ Ι Η Ε Ι Ν ,  Τ ε φ χ ο σ  3 0 ,  Ι α ν . - Μ ά ρ τ ι ο σ  2 0 1 1  
 

27 

Ρ Ι Σ Τ Ο Ρ Ο Ι Θ Σ Θ                                                      Δ Ι Α   Β Ι Ο Υ   Μ Α Θ Θ Σ Θ  

 

κακϊσ καλείται να εναρμονίςει και να ςυνκζςει 
διαφορετικζσ κουλτοφρεσ, εννοιολογικζσ 
προςεγγίςεισ και εκνικζσ κεςμικζσ πρακτικζσ, 
επιτυγχάνοντασ ζνα minimum consensus 
επιςτθμολογικϊν παραδοχϊν και πολιτικισ 
αντίλθψθσ των ηθτθμάτων που 
διαπραγματεφεται.    

Θ εν λόγω ςυντακτικι ομάδα αποτελείται από 
εκπροςϊπουσ των TTnet : 

 Κφπρου, ωσ ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ 

 Ελλάδασ 

 Γαλλίασ 

 Ολλανδίασ 

 Ιρλανδίασ 

Σα βαςικά ςθμεία του Ενθμερωτικοφ Εντφπου 
(Leaflet), το οποίο βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ 
τελικισ επεξεργαςίασ και τελεί υπό τθν ζγκριςθ 
του CEDEFOP, προκειμζνου να παραχκεί και να 
διατεκεί ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, 
περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

 

Ειςαγωγι 

Επιςθμαίνεται θ αναγκαιότθτα τθσ αναβάκμιςθσ 
των δεξιοτιτων του εργαςιακοφ δυναμικοφ 
προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ 
οικονομίασ τθσ γνϊςθσ και τθσ υλοποίθςθσ τθσ 
ατηζντασ για τθ Διά Βίου Μάκθςθ.  το πλαίςιο 
αυτό οι εκπαιδευτζσ αποτελοφν ζνα δυναμικό 
επαγγελματιϊν - εν πολλοίσ ανεξερεφνθτο – που 
ςθκϊνει ςτουσ ϊμουσ του το βαρφ ζργο να 
ςτθρίξει τον κόςμο τθσ εργαςίασ προκειμζνου 
να προςαρμοςτεί ςτισ αλλαγζσ, ειδικότερα κατά 

τθν τρζχουςα οικονομικι ςυγκυρία. 

 

Ταυτότθτα των Εκπαιδευτϊν ςτον Κόςμο τθσ 
Εργαςίασ   

Επιχειρείται να περιγραφοφν με μια «ολιςτικι 
οπτικι» οι ικανότθτεσ και οι λειτουργίεσ του 

ςφγχρονου εκπαιδευτι ςτον κόςμο τθσ 
εργαςίασ.  Μζςα από αυτι τθν αντίλθψθ, ο 
εκπαιδευτισ εκλαμβάνεται, είτε ωσ μια ολότθτα 
ενόσ προφίλ που ςυγκεντρϊνει ευρφτερεσ 
ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ, είτε ωσ μια πιο 
εςτιαςμζνθ εκδοχι του ςυνολικοφ προφίλ, με 
τθν παραδοχι ότι ςε διάφορα ςτάδια τθσ 
μακθςιακισ διαδικαςίασ αναπτφςςει 
ςυνζργειεσ με «ςυγγενείσ» επαγγελματίεσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο τθσ διά βίου 
μάκθςθσ.  

Γενικότερα, για τον προςδιοριςμό τθσ 
ταυτότθτασ του εκπαιδευτι ςτον κόςμο τθσ 
εργαςίασ προτείνεται ζνα ςχιμα «ομόκεντρων 
κφκλων», όπου ςτο κζντρο τοποκετείται ο 
«ςκλθρόσ πυρινασ» του «εκπαιδευτι εργατικοφ 
δυναμικοφ», εντόσ ι εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ 
ςτουσ εξωτερικοφσ δακτυλίουσ τοποκετοφνται 
οι εκπαιδευτζσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ 
γενικι - διά βίου εκπαίδευςθ ενθλίκων και ςε 
ευρφτερεσ μορφζσ διά βίου μάκθςθσ. 

 

Ρροκλιςεισ και παράγοντεσ που επθρεάηουν το 
προφίλ και το ζργο τουσ    

Σο πεδίο τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 
διαμορφϊνεται μζςα από τθν παραδοχι για τον 
κόςμο των επιχειριςεων ότι θ διατιρθςθ ι μθ 
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ εξαρτάται άμεςα από 
τθν ανάπτυξθ του εργαςιακοφ δυναμικοφ.  Θ 
ανάδειξθ των εργαηομζνων ωσ ςτρατθγικϊν 
εταίρων τοποκετεί τθν κατάρτιςθ ςτο κζντρο τθσ 
Ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ ςκθνισ ωσ το  πιο 
αποτελεςματικό εργαλείο βιϊςιμθσ και 
μακρόπνοθσ ανάπτυξθσ. 

 

Επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτϊν ωσ μζςο 
ανταπόκριςθσ ςτισ προκλιςεισ 

Θ ςυνεχισ επαγγελματικι ανάπτυξθ (CPD) των 
εκπαιδευτϊν εςτιάηει ςτθν ανάπτυξθ των 
δεξιοτιτων και ικανοτιτων τουσ.  Οι 
εκπαιδευτζσ αναγνωρίηονται ωσ καταλφτεσ 
βιϊςιμθσ, ζξυπνθσ και ςυμπεριλθπτικισ 
ανάπτυξθσ. Οι πολιτικζσ ενδυνάμωςισ τουσ 
περιλαμβάνουν τθν αυξανόμενθ τάςθ για ad 
hoc επαγγελματικοποίθςθ, τθν ανάπτυξθ 
εκνικϊν ι και Ευρωπαϊκϊν πλαιςίων 
προςόντων, τθν ανάπτυξθ προτφπων 
επαγγελματικϊν προςόντων, τθν αναγνϊριςθ 

Συνεχισ 

εκπαίδευςθ 

εκπαιδευτϊν 

ενθλίκων 
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τθσ πρότερθσ εμπειρίασ, τθσ μθ τυπικισ και 
άτυπθσ μάκθςθσ, τθν πιςτοποίθςθ κ.α. 

Σο ζργο τθσ ανάπτυξθσ του Ενθμερωτικοφ 
Εντφπου (Leaflet), που βαίνει προσ ολοκλιρωςθ, 
κεωρείται ζνα πολφ ςθμαντικό  βιμα για το 
TTnet, δεδομζνου ότι, μαηί με τον υπό ανάπτυξθ 
Οδθγό για το Mentoring και τα παραδοτζα του 
ζργου για τθν Ηγεςία ςτθν Επαγγελματικι 
Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (VET Leadership),  κα 
αποτελζςουν ςθμαντικά εργαλεία που κα 
απευκφνονται προσ τουσ διαμορφωτζσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ πολιτικισ ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ 
τομείσ.   

Παράλλθλα, οι ςτρατθγικοί άξονεσ ανάπτυξθσ 
του  ζργου του TTnet για το 2011 
περιλαμβάνουν τα ακόλουκα κζματα: 

 Θ μετάβαςθ ςτα μακθςιακά αποτελζςματα:  
ο αντίκτυποσ τθσ νζασ πολιτικισ ςτισ 
μεκόδουσ διδαςκαλίασ και ο ρόλοσ των 
εκπαιδευτικϊν και εκπαιδευτϊν ςτθν 
εφαρμογι τθσ:  οι καιροί καλοφν για μια νζα 
παιδαγωγικι προςζγγιςθ; 

 Πϊσ να «εξοπλιςτοφν» οι εκπαιδευτικοί και 
εκπαιδευτζσ, προκειμζνου να διαχειριςτοφν 
αποτελεςματικά τισ μειονεκτοφςεσ ομάδεσ 

εκπαιδευομζνων και τθν πολιτιςμικι 
ετερότθτα; 

 Θ κινθτικότθτα ωσ μζςο τθσ πολιτικισ 
ςυνεχοφσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ (CPD) 
των εκπαιδευτικϊν και εκπαιδευτϊν.   

Είναι ςαφζσ ότι ςε ςυνδυαςμό με τα παραπάνω 
θ ατηζντα με τα κζματα που αφοροφν τουσ 
εκπαιδευτζσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 
ιδιαίτερα αναβακμιςμζνθ και εξειδικευμζνθ.  Θ 
ςυμμετοχι μασ ωσ TTnet Ελλάδασ ςτισ 
παραπάνω διεργαςίεσ αποτελεί ευκαιρία και 
πρόκλθςθ δθμιουργικισ ςυμμετοχισ, ευρείασ 
διαβοφλευςθσ και διευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 
1. CEDEFOP (2010), Skills Supply and Demand in 

Europe, medium-term forecast up to 2020, 
Luxembourg, Publications Office of the European 
Union, 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_e
n.pdf    

2. European Commission (2010), Europe 2020, A Strategy 
for smart, sustainable and inclusive growth, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:201
0:2020:FIN:EN:PDF  

 

 

  

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF


 

Κ Α Τ Α  Τ Ι Η Ε Ι Ν ,  Τ ε φ χ ο σ  3 0 ,  Ι α ν . - Μ ά ρ τ ι ο σ  2 0 1 1  
 

29 

Ρ Ι Σ Τ Ο Ρ Ο Ι Θ Σ Θ                                                      Δ Ι Α   Β Ι Ο Υ   Μ Α Θ Θ Σ Θ  

 

  Accreditation/Licensing of  LLL Providers: 

 Vocational Training Centres (KEK) 
 Specialised Centres for the social and vocational integration of people with disabilities and 

ex-drug addicts 
 Post-secondary Education Centres (KEME) 
 Free Studies Workshops (EES) 
 Private Vocational Training Institutes (IEK). 

  Accreditation of Trainers for Adults: Trainers of initial & continuing VET,   non-formal learning, 
general education for adults. 

 Accreditation of Occupational Profiles for VET.  

 Accreditation of Curricula in VET.  
 

 

Our news in brief 
Adamantia Simota 
Head of Public & International Affairs Dpt 
tsimota@ekepis.gr 

 

A recent reform in the field of lifelong learning 
development introduced by Law 3879 (Official 
Gazette 163/21-09-2010) authorises EKEPIS for 
the accreditation of non-formal learning inputs 
nationwide.   

To this date, the successful implementation of 
accreditation systems, developed upon public 
dialogue and based upon legislated criteria & 
open processes, has proved to be a valuable tool 
for quality assurance, promoting transparency 
and reinforcing reliability.   

In the new field for LLL in Greece, EKEPIS, under 
the supervision of the Ministry of Education, 
expands its responsibilities over:   

Additionally, EKEPIS is responsible for the 
unification of the Registries of Trainers for 
Adults. Until the end of 2012, the registries kept 
by different VET organisations will be unified 
under a common Registry of Trainers for Adults, 
upon common entrance criteria and 

accreditation procedures for all Adult Trainers. 
Within 2011, EKEPIS will implement for the first 
time the unified accreditation procedure for 
Adult Trainers. This will constitute the first 
implementation of accreditation of qualifications 
upon enactment of the new law and reflects the 
thorough know-how and extensive expertise of 
EKEPIS to design and implement integrated 
accreditation systems. 

Currently, EKEPIS is proceeding with the 
implementation of the procedure for the 
licensing of Free Studies Workshops (EES), 
providers of non-formal education services. 
Licensing criteria mainly assess infrastructure, 
trainers, administrative personnel, accessibility 

for people with disabilities.  
Moreover, EKEPIS focuses on the upgrading of 
the accreditation system for occupational 
profiles with a view to their optimal use and 
contribution. The required knowledge, skills and 
competences will correspond to credits 
compiling to vocational qualifications.
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Συντακτικι Επιτροπι 
Δζςποινα Μαυρι (ςυντονιςμόσ)  

Αγγελικι Ακαναςοφλθ  
Βαγγζλθσ Γκλαβόπουλοσ  

Ιωάννα Δζδε 
Αναςταςία Καρνεμίδου  

  
Θ υντακτικι Επιτροπι ευχαριςτεί τθν κα Ναντίνα Κυριακοποφλου για τθ ςυμβολι 
τθσ ςτθ μορφοποίθςθ του ΚΑΣΑΡΣΙΗΕΙΝ.  

  
 

ΧΡΗΙΜΟΙ ΤΝΔΕΜΟΙ : 
 

www.ypepth.gr   www.edulll.gr  www.ypakp.gr  www.espa.gr  www.esthellas.gr  
www.hellaskps.gr  www.equal-greece.gr  www.ifac-project.eu  www.SET-career.eu 
www.eurydice.gr      www.cedefop.europa.eu     www.europa.eu  www.oecd.org 
 

 
Το Τμιμα Δθμοςίων και Διεκνϊν Σχζςεων επιμελείται τα κείμενα τθσ ζκδοςθσ.  
Το Τμιμα Ρλθροφορικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ παρζχει πλθροφορικι ςτιριξθ. 
 

 
Το περιοδικό αποτελεί ζνα ελεφκερο βιμα ανταλλαγισ ιδεϊν και ενθμζρωςθσ ςτο πλαίςιο τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ διά 
βίου μάκθςθσ.  
Τα άρκρα του περιοδικοφ εκφράηουν τισ απόψεισ των ςυγγραφζων τουσ και δεν αντιπροςωπεφουν υποχρεωτικά τισ κζςεισ ι τθν 
πολιτικι του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.  
Για τθν αναπαραγωγι μζρουσ ι ολόκλθρου άρκρου απαιτείται θ αναφορά ς’ αυτό. 
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