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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ανάγκη να δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων 

προέκυψε από την απαίτηση για ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς των επαγγελματικών 

προσόντων στις χώρες της Ευρώπης. Κοινή σκέψη ήταν να δημιουργηθεί ένας 

μηχανισμός «μετάφρασης», που θα δίνει τη δυνατότητα στο να γίνουν τα προσόντα 

του Ευρωπαίου πολίτη κατανοητά και άμεσα αναγνωρίσιμα τόσο μέσα στη χώρα του, 

όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κλάδος των εκπαιδευτικών, ο οποίος 

είναι από τους μεγαλύτερους σε αριθμό εργαζομένων και με σημαντική επίδραση 

στην ελληνική κοινωνία, μπορεί να επωφεληθεί από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων. Χρησιμοποιώντας το ως πεδίο αναφοράς, μπορεί να βελτιώσει και να 

ενισχύσει την επαγγελματική του ταυτότητα και να θέσει μελλοντικές προτεραιότητες 

για τις νέες προκλήσεις που προβάλλουν στον ευρωπαϊκό χώρο εργασίας. Δεξιότητες 

και γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση, μπορούν 

να επικυρωθούν, αφού προηγουμένως προσδιορισθούν, καταγραφούν, αξιολογηθούν 

και πιστοποιηθούν. Η έρευνα εξετάζει το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να 

λειτουργήσει η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τις πιθανές δυσκολίες 

και τα εμπόδια. Τέτοια μπορεί να είναι το χαμηλό επίπεδο πληροφόρησης και 

ευαισθητοποίησης στο εν λόγω θέμα, η σύνδεση των προς επικύρωση δεξιοτήτων και 

γνώσεων με το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτικού, ο συντονισμός των 

αρμόδιων για τη συνολική διαδικασία φορέων κ.ά. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων, 

Ευρωπαϊκός Χώρος Εργασίας, Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες, Αναγνώριση, Μη 

Τυπική Μάθηση, Άτυπη Μάθηση, Εκπαιδευτικoί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  

Επαγγελματικό Προφίλ  
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ABSTRACT 

 

The implementation of the Hellenic Qualifications Framework and the 

recognition of non-formal and informal learning to Primary Education teachers 

in Greece. 

 

The need for the establishment of a European Qualifications Framework resulted from 

the requirement for a common frame of reference for national professional 

qualifications in European countries. Joined-up thinking was to create a ‘translation’ 

mechanism which will give the potential to make the qualifications of European 

citizens understood and ‘readable’, both within each country and throughout the 

European Union. 

The education sector, which is one of the largest by number of employees and with 

significant impact on Greek society, can benefit from the European Qualifications 

Framework. 

Using this framework as reference field educators can improve and strengthen their 

professional identity and set future priorities for the new challenges being raised in the 

European workplace. 

Skills and knowledge being acquired from non-formal and informal learning should 

be confirmed once identified, recorded, evaluated and certified. The research 

examines the context in which the validation of non-formal and informal learning of 

Greek primary school teachers could work as well as the possible difficulties and 

obstacles. These may be limited information and awareness on the issue, the 

connection of the validation of skills and expertise with the professional teacher 

profile, the coordination of all those involved in the overall process, etc. 

 

 

 

Key words: European Qualifications Framework, Hellenic Qualifications Framework, 

European Workplace, Knowledge, Skills, Competences, Validation, Non-formal 

Learning, Informal Learning, Teachers of Primary Education, Professional Profile 
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Εισαγωγή 

 

Οι αδιάκοπα μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο και η επίδρασή τους στην καθημερινή ζωή των πολιτών, 

καθιστούν σαφές σε όλους ότι η παιδεία και η εκπαίδευση συνεχίζουν ν’ αποτελούν 

δύο από τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους θα πρέπει να επενδύει κανείς και 

μάλιστα σε βάθος χρόνου. Ταυτόχρονα, όμως, γίνεται αντιληπτό ότι οι σύγχρονες 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και οι σύγχρονες κοινωνικές δομές απαιτούν νέες 

δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες, οι οποίες θα πρέπει να καλλιεργούνται και να 

βελτιώνονται σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο μαθησιακό περιβάλλον. Τέτοιο 

περιβάλλον προαπαιτεί και εκπαιδευτικούς αντίστοιχης παιδείας και κατάρτισης.  

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες 

επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις δυνατότητες αντιστοίχισής τους με αυτές του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

Η συγκεκριμένη έρευνα θα εξετάσει τη θέση και τις ιδιαιτερότητες που 

παρουσιάζει το επάγγελμα του Έλληνα εκπαιδευτικού όσον αφορά τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο 

της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και ως προς το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων
1
  και τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων

2
 άλλων χωρών. Μια αντιστοίχιση με 

το Ευρωπαϊκό ή και άλλα Διεθνή Πλαίσια Προσόντων δίνει τη δυνατότητα ενός 

μέτρου σύγκρισης, μιας πιο ολοκληρωμένης αντίληψης για το είδος και την ποιότητα 

των προσόντων που απαιτούνται στο επάγγελμα-λειτούργημα που ασκεί ο 

εκπαιδευτικός, προσδίδοντας ένα σημείο  αναφοράς για βελτιώσεις ή λειτουργώντας 

ενισχυτικά στην καταξίωση του έργου του στην ελληνική κοινωνία. 

Τα προσόντα που αποκτώνται μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε 

χώρας δημιουργούν ένα πρώτο υπόβαθρο για την περαιτέρω επαγγελματική εξέλιξη 

του ατόμου. Ωστόσο, λόγω των ραγδαίων αλλαγών σε όλα τα επίπεδα, δεν μπορούν 

να προδιαγράφουν και την πορεία ολόκληρου του εργασιακού βίου του. Έτσι οι 

γνώσεις, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της ζωής 

του, αντικατοπτρίζουν την ιδιαίτερη διαδρομή του καθενός και λειτουργούν ως 

προστιθέμενη αξία στα επαγγελματικά προσόντα του κάθε εργαζομένου. 

                                              
1 European Qualifications Framework-EQF 

2 National Qualifications Frameworks-NQF 
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Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων καλείται να αποσαφηνίσει αυτές τις 

προσωπικές διαδρομές, να τις περιγράψει και να καθοδηγήσει πιο αξιόπιστα τους 

εργοδότες και εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους και γενικά όσους 

εμπλέκονται στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην αγορά εργασίας. 

Παράλληλα, η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αλλά και οι προσωπικές 

επαγγελματικές φιλοδοξίες και οι στόχοι των πολιτών στην πράξη ωθούν πλέον στην 

πράξη στην κινητικότητα των εργαζομένων και εκπαιδευομένων και γι’ αυτό 

απαιτούν ένα μέτρο σύγκρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. Τίτλοι σπουδών που αποκτώνται στη χώρα, θα πρέπει να δίνουν τη 

δυνατότητα στον Έλληνα πολίτη να μπορεί, για παράδειγμα, να έχει μια 

αντικειμενική εικόνα και να κατατάσσει τις γνώσεις του και την απήχηση που αυτές 

έχουν σε ένα εργασιακά ανταγωνιστικότερο περιβάλλον, ακόμα και έξω από τα 

σύνορα της πατρίδας του. Μια εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς του οδηγεί σε 

βελτίωση και μακροπρόθεσμα σε έργο αναγνωρισμένο, καταξιωμένο και ενισχυμένο 

από την απορρέουσα παραγωγικότητά του στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ο εκπαιδευτικός κλάδος, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους σε 

αριθμό εργαζομένων και έντονη επίδραση στην ελληνική κοινωνία, μπορεί να 

επωφεληθεί από το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, έχοντάς το ως 

πεδίο αναφοράς ώστε να βελτιώσει, να ενισχύσει και να θέσει μελλοντικές 

προτεραιότητες για τις νέες προκλήσεις που τίθενται στον ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό 

στίβο. 

Ο στόχος της εργασίας στο θεωρητικό μέρος είναι να παρουσιασθεί το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, να γίνει αντιληπτή η ανάγκη 

ύπαρξής του και να σκιαγραφηθούν οι προκλήσεις και οι ιδιαιτερότητες κατά τη 

δημιουργία των Εθνικών Πλαισίων Επαγγελματικών Προσόντων στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ευρωπαϊκές χώρες που συμφώνησαν να συμμετάσχουν 

σε αυτό. Βασίστηκε στη μελέτη επίσημων εγγράφων και δημοσιεύσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εκτενή έρευνα σε σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. Η 

μετάφραση στα ελληνικά κειμένων και αποσπασμάτων εγγράφων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που ήταν διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα, όπως και η απόδοση της 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας στα ελληνικά, πραγματοποιήθηκε από τη γράφουσα. 

Καταβλήθηκε η μέγιστη προσπάθεια να αποδοθεί όσον το δυνατόν ακριβέστερα το 

νόημα του πρωτότυπου κειμένου, λαμβάνοντας επίσημες, από άλλα έγγραφα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφράσεις σχετικών λέξεων και  όρων.  

 

Το θεωρητικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνεται στα πρώτα έξι κεφάλαια. Στο 

πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση των σημαντικότερων αποφάσεων 
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και συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδήγησαν στη θεσμοθέτηση του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και στη δέσμευση των χωρών 

που συμμετείχαν σε αυτό να προβούν σε ενέργειες εφαρμογής του σε εθνικό επίπεδο. 

Στη συνέχεια δίνεται μια γενική περιγραφή της δομής και της λογικής που το διέπει. 

Στην περιγραφή του Πλαισίου αποσαφηνίζονται οι έννοιες και οι ορισμοί που το 

αφορούν, καθώς και ο τρόπος, οι διαδικασίες και η νομική βάση. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η πρόοδος, οι ενέργειες και οι 

διαδικασίες που έχουν γίνει από τα κράτη για την ανάπτυξη των εθνικών τους 

πλαισίων. Ενδεικτικά αναφέρεται η εξέλιξη των πλαισίων στην Αυστρία, τη Γερμανία 

και την Κύπρο, όπου και γίνεται εμφανής η ύπαρξη των ιδιαίτερων, αλλά και των 

κοινών μεταξύ τους γνωρισμάτων. Διερευνάται και διευκρινίζεται η ιδιαίτερη 

σημασία των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων και τονίζεται η αξία της εργασιακής και 

άλλης εμπειρίας στην απόκτηση και στη δια βίου ανάπτυξή τους. Επίσης, δίνεται 

έμφαση στην ύπαρξη διαφορετικών ερμηνειών και ιεραρχήσεων, όπως εμφανίζονται 

σε διάφορες χώρες και περιοχές της Ευρώπης, και που μπορεί να εξαρτώνται από την 

κουλτούρα, την ιστορία και τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές 

συνθήκες κάθε χώρας. Παράλληλα γίνεται αναφορά στις οχτώ βασικές ικανότητες 

που θεωρούνται ουσιώδεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διά βίου μάθηση και οι 

οποίες φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στη μη τυπική και  άτυπη μάθηση. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, οι διαδικασίες και η μέχρι 

τώρα εφαρμογή του Ελληνικού  Πλαισίου Προσόντων. Περιγράφεται ο τρόπος 

αντιστοίχισής του στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και γίνεται αναφορά στις 

μελλοντικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται  οι αρχές και οι διαδικασίες που 

απαιτούνται, οι δυσκολίες που απαντώνται, καθώς και η γενικότερη πρόοδος που έχει 

επιτευχθεί στα κράτη μέλη, στο δύσκολο πεδίο της επικύρωσης της μη τυπικής και 

της άτυπης μάθησης.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια περιγραφής της παρούσας 

κατάστασης όσον αφορά την αναγνώριση και επικύρωση της μη τυπικής και της 

άτυπης μάθησης στην Ελλάδα. Επίσης, περιγράφονται περιπτώσεις εφαρμογής  

πιστοποίησης σε μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν αποκτηθεί με τον παραπάνω 

τρόπο και προβάλλονται οι προκλήσεις και οι στόχοι για το μέλλον. 

  Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μια γενικότερη παρουσίαση των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που κατά καιρούς 

οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από την πολιτεία,  καθώς και οι 

αδυναμίες και οι κριτικές που εκφράστηκαν σε ότι αφορά αυτά. Το θεωρητικό μέρος 

της έρευνας κλείνει με μια αναφορά στο λιγότερο μέχρι σήμερα διερευνημένο πεδίο 
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της οριοθέτησης και αναγνώρισης της άτυπης μάθησης, η οποία, όμως, φαίνεται να 

παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην περιγραφή των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του 

εργαζόμενου σήμερα. Παρουσιάζεται ο προβληματισμός και ένα πιθανό πλαίσιο, 

πάνω στο οποίο θα μπορούσε να βασισθεί η αναγνώριση και ένταξη της άτυπης 

μάθησης στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. 

 Το ερευνητικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τα κεφάλαια εφτά και οχτώ. Στο 

έβδομο κεφάλαιο περιγράφονται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας καθώς και η 

διαδικασία συλλογής δεδομένων, ενώ στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά 

τα αποτελέσματα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

που αφορούν ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με την εμπλοκή του εκπαιδευτικού στη 

μη τυπική και στην άτυπη μάθηση, τη στάση του απέναντι στην προοπτική 

επικύρωσης των δυο αυτών τύπων μάθησης και την πληροφόρησή του σχετικά με το 

Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων.  

Στο ένατο κεφάλαιο με βάση τα αποτελέσματα, αναπτύσσεται η συζήτηση, όπου 

προβάλλονται και αντιπαρατίθενται έρευνες και απόψεις άλλων ερευνητών σχετικά 

με τα επιμέρους ερωτήματα που διερευνήθηκαν.  

Στο δέκατο και τελευταίο κεφάλαιο περιγράφονται τα συμπεράσματα της έρευνας, οι 

περιορισμοί αυτής, ενώ υποδεικνύονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

 

1 Η ανάγκη δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται οι σημαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν στη 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και 

περιγράφονται οι σπουδαιότεροι ορισμοί που το αφορούν. Επιπλέον, παρουσιάζεται η 

δομή του πλαισίου και οι περιγραφικοί δείκτες που συγκροτούν τα επίπεδά του. 

 

1.1 Η αναγκαιότητα και οι ορισμοί του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 

 

Βάσει της Συνθήκης του Άμστερνταμ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1
η
 Μαΐου 

του 1999, καθιερώθηκε μια  πιο φιλελεύθερη Ευρώπη που εξασφάλιζε το σεβασμό 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δημοκρατικών αρχών από τα κράτη-μέλη 

και έθετε ως μια από τις βασικές προτεραιότητές της την απασχόληση και τα 

δικαιώματα των πολιτών. Δηλώνοντας ότι τα κράτη-μέλη είχαν την κύρια ευθύνη για 

την απασχόληση, τα υποχρέωνε να επιδιώκουν από κοινού την εξεύρεση λύσεων για 

την καταπολέμηση της ανεργίας, ενός από τα σημαντικότερα προς επίλυση 

προβλήματα της Ευρώπης. Επίσης, προέτρεπε την εξάλειψη των τελευταίων 

εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τους 

αρχηγούς των κρατών-μελών, καθίστατο υπεύθυνο για τον ορισμό κοινών 

στρατηγικών
3
. Έτσι, προέκυψε και η απαίτηση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για τα 

επαγγελματικά προσόντα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4
. Τελικός σκοπός ήταν 

να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός «μετάφρασης» των επαγγελματικών προσόντων, 

ώστε να γίνονται αυτά κατανοητά και «αναγνώσιμα», τόσο στο εσωτερικό των 

χωρών, όσο και έξω από τα σύνορα κάθε χώρας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο θεωρήθηκε ότι θα ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας και η εκπαίδευση, αφού θα υπήρχε μια ευρύτερη κατανόηση και αποδοχή 

των επαγγελματικών προσόντων των πολιτών. Τα παραπάνω οδήγησαν, μέσα σε άλλα 

                                              

3 Σιπητάνου, Α. (2014) 

4 http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/european-vet-initiatives/european-qualifications-framework.aspx 

http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/european-vet-initiatives/european-qualifications-framework.aspx
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και στις ενέργειες για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών 

Προσόντων. 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς που τέθηκαν ήταν η σύνδεση των εθνικών 

συστημάτων προσόντων των διαφόρων χωρών σε μια κοινή βάση. Κάτι τέτοιο θα 

διευκόλυνε εργαζόμενους, φορείς εκπαίδευσης και εργοδότες να κατανοήσουν 

καλύτερα και να συγκρίνουν τα επαγγελματικά προσόντα και τα επίπεδα προσόντων 

από διαφορετικές χώρες, καθώς και τα διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Η βελτίωση όμως, της διαφάνειας και η πρόθεση σύγκρισης και 

μεταφοράς επαγγελματικών προσόντων των πολιτών ακόμα και σε διαφορετικούς 

εργασιακούς τομείς, οδήγησαν στην ανάγκη ενός ιδιαίτερου σχεδιασμού. 

Ένας άλλος σκοπός του Πλαισίου ήταν να συμβάλλει στη διευκόλυνση επίτευξης 

ενός επαγγελματικού προσόντος μέσω ποικιλίας διαδρομών εκπαίδευσης και 

σταδιοδρομίας, με στόχο την ενθάρρυνση της Δια βίου μάθησης για τους πολίτες και 

τη σταδιακή βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης εργαζομένων και 

εκπαιδευόμενων. 

Στον τομέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας και σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά 

προσόντα, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων αποτέλεσε μια εντελώς νέα 

προσέγγιση, απαιτώντας έναν νέο τρόπο σκέψης σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία 

της εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε ό, τι αφορά τις αντιλήψεις περί του τρόπου 

μάθησης. Η ποικιλία και, πολλές φορές, η ανομοιομορφία που παρατηρείται στον 

τρόπο περιγραφής των προσόντων και των τίτλων σπουδών οδηγούσαν και οδηγούν 

ακόμα και σήμερα  λόγω μη κατανόησης των προσόντων και του περιεχομένου των 

σπουδών, σε διάφορες καταστάσεις κατά τις οποίες απαιτείται επίδειξη των τίτλων 

αυτών, μέσα στις ίδιες αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε πολλές περιπτώσεις, 

εθνικά προσόντα με τον ίδιο τίτλο  μπορεί να διαφοροποιούνται π.χ. ως προς το 

περιεχόμενο και τα επιμέρους στοιχεία τους
5
. Δυσκολίες επίσης παρουσιάζονται στις 

προσπάθειες μετάφρασης ενός τίτλου σπουδών που αποδόθηκε π.χ. από ένα ίδρυμα 

του εξωτερικού, με ένα πρόγραμμα σπουδών που εξυπηρετεί ιδιαίτερους 

μαθησιακούς στόχους και που πολλές φορές χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη 

κουλτούρα και τις ανάγκες της  χώρας που το εκδίδει. 

 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να περικλείει 

και να συνδέει τη Γενική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Ανώτατη 

Εκπαίδευση, καθώς και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Έχει 

διαβαθμισθεί σε οχτώ επίπεδα, στα οποία και εντάσσεται όλο το φάσμα των 

                                              
5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013) 
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επαγγελματικών προσόντων, ξεκινώντας από αυτά που παρέχονται στο τέλος της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέχρι αυτά που απονέμονται στο υψηλότερο επίπεδο 

ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης που μπορεί να λάβει ένας πολίτης. 

(Παράρτημα 11.1) Επειδή τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης διαφέρουν τόσο 

μεταξύ τους, ώστε οι συγκρίσεις με βάση π.χ. τα προγράμματα σπουδών, ή το χρόνο 

φοίτησης να είναι σε πολλές περιπτώσεις ανεφάρμοστες ή να οδηγούν σε λανθασμένη 

κατανόηση του περιεχομένου των σπουδών, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 

βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα, των οποίων η χρήση φαίνεται να φέρει πολλά 

πλεονεκτήματα. Καθένα από τα οχτώ επίπεδα ορίζεται βάσει ενός συνόλου 

περιγραφών που ονομάζονται «περιγραφικοί δείκτες» και που υποδεικνύουν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός συγκεκριμένου 

επιπέδου, με εφαρμογή σε οποιοδήποτε σύστημα επαγγελματικών προσόντων
6
.  

Η χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για την περιγραφή των προσόντων 

φέρεται να οδηγεί σε μια καλύτερη σύνδεση μεταξύ της αγοράς εργασίας και της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, και να προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς των 

προσόντων σε διαφορετικές χώρες και διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. 

Επιπλέον, επειδή είναι ανεξάρτητη από την εκπαιδευτική διαδρομή και τον τρόπο 

μάθησης, καθιστά δυνατή την επικύρωση, μεταξύ άλλων, της μη τυπικής μάθησης, 

(δηλαδή της Αρχικής και της Συνεχιζόμενης Κατάρτισης) και της άτυπης μάθησης 

(που αποκτάται μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας)
 7

. 

 

Κατά τη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων θεωρήθηκε πολύ 

σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι σε θέση να κατανοήσουν καλά τη δομή, τα 

στοιχεία, τους στόχους και τις αρχές του γενικότερου σχεδιασμού του. Έτσι, ένα από 

τα πρώτα πράγματα που έπρεπε να γίνουν κατά τα αρχικά βήματα της δημιουργίας 

του πλαισίου ήταν η διατύπωση ξεκάθαρων εννοιών και ορισμών, ώστε να μην 

δημιουργηθούν παρερμηνείες και εσφαλμένη αντίληψη του περιεχομένου τους. Η 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23
ης

 Απριλίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση 

του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια βίου μάθηση,  

αποσαφηνίζει τους σχετικούς όρους και έννοιες
8
. Παρακάτω παρατίθενται οι 

σημαντικότεροι ορισμοί που αφορούν τη δομή και τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού 

                                              
6  https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 

7 Ζερδεβά, Π. Μ. (2014) 

8 Ευρωπαϊκή Ένωση (2008) 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και που χρησιμοποιούνται σε όλα τα σχετικά 

έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
9
: 

 

Ένα Εθνικό Σύστημα Προσόντων
10

 περιλαμβάνει τις πτυχές της 

δραστηριότητας ενός κράτους μέλους που αφορά την αναγνώριση της μάθησης και 

την αναγνώριση άλλων μηχανισμών που συνδέουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών. Η δραστηριότητα αυτή 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή θεσμικών ρυθμίσεων και διαδικασιών, που 

αφορούν τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την αναγνώριση 

προσόντων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ένα Εθνικό Σύστημα Προσόντων μπορεί να 

αποτελείται από αρκετά υποσυστήματα προσόντων και ένα από αυτά μπορεί να είναι 

και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. 

  Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αποτελεί το εργαλείο για τη σύγκριση των 

προσόντων, σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων που φανερώνουν ότι ο κάτοχος του 

προσόντος κατάφερε καθορισμένα (και προσδιορισμένα) επίπεδα μάθησης. Στόχοι 

του είναι ο συντονισμός των εθνικών υποσυστημάτων προσόντων, καθώς και μια 

σειρά από βελτιώσεις που αφορούν τη διαφάνεια, τις δυνατότητες πρόσβασης και 

εξέλιξης και την ποιότητα των προσόντων. 

Ο όρος «γνώσεις»
11

 περιγράφει το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω 

της μάθησης. Αφορά το σύνολο των στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που 

σχετίζονται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων οι 

γνώσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν «θεωρητικές» ή/και «αντικειμενικές». 

 

Επίσης, σύμφωνα με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής 

Δεκεμβρίου 2012 για την Επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, ορίζονται 

οι εξής βασικές έννοιες που τις αφορούν: 

 

Η τυπική μάθηση
12

 τίθεται σε εφαρμογή σε ένα οργανωμένο και δομημένο 

περιβάλλον, το οποίο είναι ειδικά αφιερωμένο στη μάθηση και, κατά κανόνα, 

ολοκληρώνεται με την αναγνώριση επαγγελματικού προσόντος, συνήθως με τη 

                                              
9 Σύμφωνα με το κείμενο εργασίας για τη δημόσια διαβούλευση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων  που βασίζεται στη 

σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια βίου μάθηση. 

10 National Qualifications System  

11 knowledge 
12 formal learning 
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μορφή πιστοποιητικού ή διπλώματος. Περιλαμβάνει τα συστήματα Γενικής 

Εκπαίδευσης, Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η μη τυπική μάθηση
13

 αναφέρεται στη μάθηση που πραγματοποιείται μέσω 

σχεδιασμένων δραστηριοτήτων (με μαθησιακούς στόχους και συγκεκριμένο χρόνο 

μάθησης), όπου υπάρχει κάποια μορφή στήριξης της μάθησης (όπως για παράδειγμα 

η σχέση του εκπαιδευομένου με τον εκπαιδευτή). Περιλαμβάνει προγράμματα για 

δεξιότητες που έχουν σχέση με την εργασία, τον αλφαβητισμό των ενηλίκων και τη 

βασική εκπαίδευση για άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο. Κλασικά 

παραδείγματα μη τυπικής μάθησης είναι, μεταξύ άλλων, η ενδοεπιχειρησιακή 

κατάρτιση, κατά την οποία οι επιχειρήσεις επικαιροποιούν και βελτιώνουν τις 

δεξιότητες των εργαζομένων τους (π.χ. δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας ΤΠΕ), η διαρθρωμένη ηλεκτρονική μάθηση (π.χ. με τη χρήση ανοικτών 

εκπαιδευτικών πόρων) ή οι σειρές μαθημάτων που διοργανώνονται από οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών για τα μέλη τους, τις ομάδες στόχους και το ευρύ κοινό. 

Η άτυπη μάθηση
14

  είναι η μάθηση που προκύπτει από καθημερινές 

δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή τον ελεύθερο 

χρόνο. Δεν είναι οργανωμένη, ούτε διαρθρωμένη όσον αφορά τους στόχους, τον 

χρόνο ή τα μαθησιακά μέσα και μπορεί να μην είναι σκόπιμη από την πλευρά του 

εκπαιδευόμενου. Παραδείγματα μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί 

μέσω της άτυπης μάθησης είναι οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια 

της ζωής και η επαγγελματική πείρα. Άλλα παραδείγματα είναι οι δεξιότητες 

διαχείρισης έργου ή οι δεξιότητες ΤΠΕ που αποκτώνται κατά την εργασία, η εκμάθηση 

ξένων γλωσσών και οι διαπολιτισμικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά την 

παραμονή σε άλλη χώρα· οι δεξιότητες ΤΠΕ που αποκτήθηκαν εκτός εργασίας, οι 

δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω εθελοντισμού, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 

αθλητισμού, εργασίας στον τομέα της νεολαίας και μέσω δραστηριοτήτων στο σπίτι 

(π.χ. φροντίδα παιδιών). 

Ο έλεγχος δεξιοτήτων
15

 είναι η διαδικασία που σκοπό έχει να προσδιορίσει και 

να περιγράψει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες ενός ατόμου, τι είναι σε 

θέση να κάνει και ποια είναι τα κίνητρά του, ώστε να μπορέσει να καταρτιστεί ένα 

σχέδιο σταδιοδρομίας, ένα σχέδιο επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού ή ένα 

σχέδιο κατάρτισης. Σκοπός του ελέγχου των δεξιοτήτων είναι να βοηθήσει το άτομο 

να αναλύσει το ιστορικό της σταδιοδρομίας του, να αυτοαξιολογήσει τη θέση του στο 

                                              
13 non formal learning 

14 informal learning 

15 skills audit 
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εργασιακό περιβάλλον και να σχηματίσει ένα διάγραμμα της σταδιοδρομίας του ή, 

ακόμα και να προετοιμαστεί για μια πιθανή επικύρωση μη τυπικών ή άτυπων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Το προσόν
16

 είναι το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και 

επικύρωσης. Εδώ ένας αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι το άτομο έχει επιτύχει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα πρότυπα. Οι 

γενικές και εδικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται για να ασκήσει 

κανείς ένα επάγγελμα αποτελούν τα επαγγελματικά προσόντα
17

. 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα
18

 περιγράφουν όλα όσα ο εκπαιδευόμενος 

γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής 

διαδικασίας. Ορίζονται με τη μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

  Οι δεξιότητες
19

 ορίζονται ως η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης 

τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο πεδίο 

του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται 

ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές 

(αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων 

και οργάνων).  

Ως ικανότητα
20

 εκλαμβάνεται η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε 

περιστάσεις εργασίας ή σπουδής και στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, η ικανότητα 

ανάγεται και στην ευθύνη και την αυτονομία
21

. 

Η επικύρωση
22

 είναι η διαδικασία επιβεβαίωσης από έναν φορέα ο οποίος έχει 

εξουσιοδοτηθεί από το κράτος και ο οποίος βεβαιώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει 

μαθησιακά αποτελέσματα, σύμφωνα, πάντα, με ένα σχετικό πρότυπο. Η επικύρωση 

αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά στάδια: τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

αποκτήθηκαν προσδιορίζονται, καταγράφονται και αξιολογούνται και στο τέλος 

πιστοποιούνται με τη μορφή ενός επαγγελματικού προσόντος, ή μέσω πιστωτικών 

                                              
16 qualification 

17 Όπως αναφέρεται στο Ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»  

18  learning outcomes 

19 skills 

20 competence 

21 Ευρωπαϊκή Ένωση (2008)  

22 validation 
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μονάδων που οδηγούν σε ένα επαγγελματικό προσόν ή και με όποιον άλλο τρόπο 

κρίνεται σκόπιμο από τον φορέα που διαθέτει την εξουσιοδότηση της πιστοποίησης. 

Η αναγνώριση πρότερης μάθησης είναι η επικύρωση μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν προέλθει είτε από τυπική εκπαίδευση είτε από μη 

τυπική ή άτυπη μάθηση και  που αποκτήθηκαν πριν από την αίτηση επικύρωσης. 

Κλάδος
23,24

 είναι η ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων βάσει μιας κύριας 

οικονομικής λειτουργίας, ενός προϊόντος, ή της υπηρεσίας και τεχνολογίας που 

χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες αυτές.  

Διεθνής Κλαδικός Οργανισμός
25

 είναι η ένωση των εθνικών οργανισμών που 

περιλαμβάνει, για παράδειγμα, εργοδοτικούς και επαγγελματικούς φορείς και 

εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εθνικών κλάδων. 

  Επαγγελματικό Περίγραμμα
26

 είναι το σύνολο των βασικών και επιμέρους 

επαγγελματικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το αντικείμενο 

εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες 

αυτές. Κύρια επιδίωξη των επαγγελματικών περιγραμμάτων είναι «η 

συστηματοποιημένη ανάλυση και καταγραφή του περιεχομένου των επαγγελμάτων 

καθώς και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων για την άσκηση του επαγγέλματος 

προσόντων» 
27

. 

 

Ακόμα, σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 για την Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης: 

 

Περιγραφικοί δείκτες
28

 είναι οι δείκτες που προσδιορίζουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αντιστοιχούν στα 

προσόντα ενός συγκεκριμένου επιπέδου. Οι κλαδικοί περιγραφικοί δείκτες
29

 είναι οι 

εξειδικευμένοι κατά κλάδο περιγραφικοί δείκτες των επιπέδων του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων, οι οποίοι προσδιορίζουν τα κλαδικά μαθησιακά αποτελέσματα που 

αντιστοιχούν στα προσόντα ενός συγκεκριμένου κλάδου. 

                                              
23 Sector 

24
 Υ.Π.Δ.Μ.Θ. (2011α) 

25 International Sectoral Organization 

26 Professional profile, Berufsbild 

27 Σπηλιώτη, Χ. (χ.χ.) 

28 descriptors 

29 sectoral descriptors  
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Εισροές
30

 είναι οι ανθρώπινοι, οικονομικοί και φυσικοί πόροι που 

χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή διαδικασία και ιδίως οι δομές, τα επαγγελματικά 

περιγράμματα, τα προγράμματα και οι εκπαιδευτές της μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Εκροές
31

 είναι τα άμεσα αποτελέσματα της μαθησιακής δραστηριότητας, 

δηλαδή οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες που αποκτά κανείς. 

 

1.2 Οι πρώτες επίσημες ενέργειες για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Προσόντων 

 

Οι πρώτες προτάσεις για την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Επαγγελματικών Προσόντων διατυπώθηκαν σε μια σειρά επίσημων συναντήσεων σε 

διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Έτσι, στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

Λισαβόνας (2000) τονίστηκε, ότι για μια Ευρώπη της καινοτομίας και της γνώσης, «η 

μεγαλύτερη διαφάνεια των προσόντων πρέπει να αποτελέσει μία από τις κύριες 

συνιστώσες που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης της Κοινότητας στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης»
32

. Στο ίδιο 

Συμβούλιο έγινε αναφορά για μια στρατηγική, που θα προβλέπει «την προσαρμογή 

και την ενίσχυση των υφιστάμενων διαδικασιών για να δοθεί η δυνατότητα πλήρους 

ανάδειξης του οικονομικού αναπτυξιακού δυναμικού, εφοδιάζοντας την Ευρωπαϊκή 

Ένωση με αξιόπιστους και συγκρίσιμους μεταξύ των κρατών μελών δεικτών, ώστε να 

είναι σε θέση να λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα»
33

.   

Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης (2002), ζητήθηκε η  ανάγκη 

«στενότερης συνεργασίας στον πανεπιστημιακό τομέα και ανάγκη βελτίωσης της 

διαφάνειας και των μεθόδων αναγνώρισης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης». Επίσης, προστέθηκε ότι «όσον αφορά τους άξονες που καθορίστηκαν 

για την ανάπτυξη των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει 

να αποφευχθεί η υπερβολική έμφαση στις εργασιακές δεξιότητες εις βάρος άλλων 

εκπαιδευτικών στόχων όπως είναι η "αγωγή του πολίτη", η επικοινωνία, η εκμάθηση 

ξένων γλωσσών και η πολιτιστική κατανόηση»
34

.   

Πέραν αυτού, στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Κοπεγχάγης και στα 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου του 2004 σχετικά με τις 

                                              
30 input 

31 output 

32 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009) 

33 Ευρωπαϊκή Ένωση (2000) 

34 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2002)  
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μελλοντικές προτεραιότητες της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα 

της Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης, δόθηκε προτεραιότητα στην 

«ανάπτυξη ενός ανοιχτού και ευέλικτου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών 

Προσόντων, στηριζόμενου στη διαφάνεια και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, το οποίο θα 

πρέπει να αποτελέσει κοινό σημείο αναφοράς που θα καλύπτει τόσο την εκπαίδευση όσο 

και την κατάρτιση»
35

. Ακόμα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2004, όσον αφορά τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές για τον 

προσδιορισμό και την επικύρωση των μη τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης, θα 

έπρεπε «να προωθηθεί η επικύρωση των αποτελεσμάτων των μη τυπικών και άτυπων 

μορφών μάθησης»
36

. Επίσης τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια των Βρυξελλών το Μάρτιο 

του 2005 και το Μάρτιο του 2006 αναφέρθηκαν ξανά «στη σημασία που έχει η 

θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων». 

  Στις 14 Δεκεμβρίου 2004 στο Μάαστριχτ, διατυπώθηκε το Ανακοινωθέν
37

 που 

φέρει το όνομα της ολλανδικής αυτής πόλης. Αφορά τις μελλοντικές προτεραιότητες 

της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας όσον αφορά την Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Σύμφωνα με αυτό, οι αρμόδιοι υπουργοί για την 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από 32 ευρωπαϊκές χώρες, οι Ευρωπαίοι 

Κοινωνικοί Εταίροι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν να ενισχύσουν τη 

συνεργασία τους με σκοπό να εκσυγχρονίσουν τα Συστήματα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. «Με αυτόν τον τρόπο», όπως αναφέρεται, «η Ευρώπη 

θα καταστεί η ανταγωνιστικότερη οικονομία και θα προσφέρονται σε όλους τους 

Ευρωπαίους και σε διάφορες ομάδες, όπως νέους, μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους, 

ανέργους ή άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, οι δεξιότητες και τα προσόντα 

που χρειάζονται ώστε να ενσωματωθούν πλήρως στην αναδυόμενη κοινωνία της 

γνώσης, συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 

εργασίας». 

Ακόμα, στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Μπολόνια
38

, πραγματοποιήθηκε το 

Μάιο του 2005, στο Μπέργκεν της Νορβηγίας, η Διάσκεψη των αρμόδιων Υπουργών 

                                              
35 Ευρωπαϊκή Ένωση (2011) 

36 Ευρωπαϊκή Ένωση (2008) 

37 Ευρωπαϊκή Ένωση (2004) 

Ανακοινωθέν του Μάαστριχτ σχετικά µε τις µελλοντικές προτεραιότητες της ενισχυµένης ευρωπαϊκής συνεργασίας όσον 

αφορά την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.  

38 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA, Eurydice, (2013)  
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για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στη διάσκεψη τονίστηκε η σημασία της 

διασφάλισης συμπληρωματικότητας μεταξύ του Πλαισίου για τον Ευρωπαϊκό Χώρο 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων, η ανάγκη, δηλαδή, στενότερης σχέσης μεταξύ των προσόντων που 

σχετίζονται με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αυτών που αφορούν τα 

επαγγέλματα. 

Η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων 

παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σεπτέμβριο του 2006
39

. Υποδείκνυε 

ένα γενικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της σύγκρισης των επαγγελματικών 

προσόντων και των επιπέδων που περιλαμβάνουν τα προσόντα αυτά, με στόχο «να 

προωθηθεί η γεωγραφική κινητικότητα, η κινητικότητα στο χώρο της αγοράς εργασίας, 

καθώς και η Δια Βίου Μάθηση». 

Οι εξελίξεις συνεχίσθηκαν με την τελική υιοθέτηση της σύστασης από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τέλος του 2007, ενώ 

αρκετά σύντομα διατυπώθηκε η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23
ης

 

Απρίλη 2008 σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών 

Προσόντων για τη Διά Βίου Μάθηση
40

. Η  σύσταση αυτή τέθηκε επισήμως σε ισχύ 

τον Απρίλιο του 2008, όταν ξεκίνησε και η διαδικασία υλοποίησής της.  

Οι χώρες που αποφάσισαν να υιοθετήσουν εθελοντικά το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων κλήθηκαν να το κάνουν σε δύο στάδια ως εξής: Αρχικά ορίσθηκε ότι 

μέχρι μια προτεινόμενη ημερομηνία του 2010, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο 

συσχετισμός των Εθνικών Συστημάτων Επαγγελματικών Προσόντων των επιμέρους 

χωρών με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Στη συνέχεια, από το 2012, θα 

εξασφαλιζόταν από τις χώρες ότι τα επιμέρους πιστοποιητικά επαγγελματικών 

προσόντων θα φέρουν αναφορά στο αντίστοιχο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων. 

Με αυτόν τον τρόπο δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες υλοποίησης 

ενός περίπλοκου, όπως θα φανεί στη συνέχεια, εγχειρήματος, που απαίτησε 

περαιτέρω συντονισμένες ενέργειες και αποφάσεις από τα κράτη μέλη και κάποιες 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμφώνησαν να 

συμμετέχουν σε αυτό. 

                                                                                                                                             

Η διαδικασία της Μπολόνιας αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο να βοηθήσει στη σύγκλιση των διαφορετικών συστημάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς ένα σύστημα με μεγαλύτερη διαφάνεια που θα βασίζεται σε τρεις κύκλους: 

Πτυχίο/Bachelor – Master – Διδακτορικό. 

39 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2008) 

40 Ευρωπαίκή Ένωση (2008)  
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1.3  Οι περιγραφικοί δείκτες και η ταξινόμηση των επιπέδων του  

 

Η ταξινόμηση και η διαφοροποίηση των επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων εξασφαλίζεται μέσω μιας οργανωμένης και συστηματικής περιγραφής 

τους με τη χρήση των λεγόμενων περιγραφικών δεικτών
41

. Επειδή ο ρόλος των 

δεικτών αυτών είναι η ταξινόμηση των προσόντων σε επίπεδα, δόθηκε ιδιαίτερο 

βάρος στη διατύπωσή τους και έγινε προσπάθεια ώστε να είναι σύντομοι, γενικοί σε 

αυτό που περιγράφουν και ανεξάρτητοι από το επαγγελματικό πλαίσιο στο οποίο 

αναφέρονται. Τελικός σκοπός είναι να μπορούν να εκφράζουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από τον κάτοχο του προσόντος. Είναι έτσι 

διατυπωμένοι ώστε να καλύπτουν όλο το εύρος των μαθησιακών αποτελεσμάτων και 

να μην υπάρχει εξάρτηση από το μαθησιακό περιβάλλον ή το θεσμικό περιβάλλον 

μάθησης. Μπορούν να καλύπτουν, για παράδειγμα, τη βασική εκπαίδευση του 

σχολείου, τα επίπεδα που αφορούν το ανειδίκευτο προσωπικό, αλλά και τα 

διδακτορικά ή τα ανώτατα επαγγελματικά επίπεδα. Εντάσσουν όλες τις περιπτώσεις 

εργασίας και σπουδών, το ακαδημαϊκό και το επαγγελματικό περιβάλλον και ακόμα 

την Αρχική, ή τη Συνεχή Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Με αυτόν τον τρόπο 

καλύπτονται και όλες οι μορφές μάθησης που περιλαμβάνουν τόσο τις επίσημες 

(τυπικές), όσο και τις μη τυπικές και τις άτυπες μορφές της. 

Οι περιγραφικοί δείκτες μπορούν να αναφέρονται ταυτόχρονα με 

εξειδικευμένο όσο και με γενικευμένο τρόπο και ανεξάρτητα από το επίπεδο στο 

οποίο αναφέρονται. Σε ορισμένα πλαίσια σπουδών και σε κάποια πλαίσια εργασίας, η 

μετάβαση από το χαμηλότερο στο υψηλότερο επίπεδο μπορεί επίσης να σημαίνει ότι 

κάποιος αποκτά πιο γενικευμένες και ευρύτερες γνώσεις και δεξιότητες. Επειδή τα 

επίπεδα πρέπει να περιγράφουν μια συνέχεια των προσόντων, ενώ ταυτόχρονα θα 

πρέπει να διαφοροποιούνται το ένα από το άλλο, χρησιμοποιούνται λέξεις/φράσεις-

κλειδιά για το χαρακτηρισμό τους (π.χ. «αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις» σε 

αντίθεση με τις «βασικές γνώσεις» στα κατώτερα επίπεδα και «εξειδικευμένες 

γνώσεις» στα ανώτερα επίπεδα, ή «η επίβλεψη των εργασιακών/μαθησιακών 

δραστηριοτήτων άλλων» στα επίπεδα 4 και 5, που ως περιγραφή προσόντος δεν 

υπάρχει στα προηγούμενα επίπεδα). Αυτές οι λέξεις/φράσεις-κλειδιά διαμορφώνουν 

και ορίζουν τους δείκτες οριακών επιπέδων. Για να γίνει ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

καλά κατανοητό και να προσδιορισθεί η σχετική του θέση, θα πρέπει κάποιος να 

                                              
41 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2008) 
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προβεί σε οριζόντια και κάθετη ανάγνωση, όπου στην κάθετη ανάγνωση θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα προηγούμενα και τα επόμενα επίπεδα.
42

  

 

Ένας από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών 

Προσόντων είναι να έχει πρακτική αξία και χρησιμότητα για τους πολίτες, 

ανεξάρτητα από το αν αυτοί εργάζονται ή όχι. Στόχος είναι, αφού ολοκληρωθεί η 

συσχέτιση όλων των προσόντων, να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης αυτών τόσο σε 

εθνικό όσο και σε επίπεδο ανά τομέα, παρέχοντας πληροφόρηση για το τι γνωρίζει 

κάθε πολίτης. Στο σχεδιασμό του είχε προβλεφθεί η χρήση του και από τους 

εργοδότες, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση ν’ αναζητούν τα κατάλληλα 

εκπαιδευμένα άτομα με συγκεκριμένα προσόντα.  

Υπάρχουν, όμως, και περιορισμοί. Όπως επισημαίνεται, επειδή το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων περιγράφει τα προσόντα και όχι την προσωπική ή επαγγελματική 

εκπαίδευση ή τα βιογραφικά και τις σταδιοδρομίες, δεν είναι σε θέση να καταγράφει 

και να απεικονίζει κάποιες ικανότητες και συμπεριφορές που αποκτήθηκαν σε 

εκπαιδευτικές ή σε άλλες διαδικασίες μάθησης. Κάποια σημαντικά στοιχεία της 

προσωπικότητας του ατόμου που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοσή του, 

όπως για παράδειγμα η αξιοπιστία, η συνέπεια, η ακρίβεια, καθώς και άλλες, ηθικές 

πτυχές της προσωπικότητας κάποιου, όπως οι διαπολιτισμικές εμπειρίες και 

ικανότητες, η ανεκτικότητα, η δημοκρατική συμπεριφορά, η κοινωνικότητα και η 

ικανότητα συνεργασίας, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Επαγγελματικών Προσόντων. 

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των κλάδων, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Επαγγελματικών Προσόντων μπορεί να δώσει την ευκαιρία στους διεθνείς κλαδικούς 

οργανισμούς να συσχετίζουν τα συστήματα επαγγελματικών προσόντων με αυτό. Η 

κύρια επιδίωξη σε ό,τι αφορά τους κλάδους είναι να αναπτυχθούν ισχυρότεροι δεσμοί 

ανάμεσα στα εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων και σε ανερχόμενα 

διεθνή κλαδικά προσόντα, για να προωθηθεί η διακίνηση των εργαζομένων που 

διαθέτουν π.χ. εμπειρία, γνώσεις, διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης κ.α. 
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2 Η εξέλιξη των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων της Ευρώπης και η 

έννοια των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων λειτουργώντας ως ένα 

σύστημα μετάφρασης, κάνει εφικτή την επικοινωνία και σύνδεση με τα συστήματα 

και τα πλαίσια προσόντων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας 

επίσης ως στόχο την βελτίωση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας, σε ότι αφορά τα 

προσόντα μεταξύ των χωρών και των ενδιαφερόμενων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι 

σήμερα σχεδόν όλες οι χώρες έχουν αποφασίσει την ανάπτυξη ενός Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων με βάση το Ευρωπαϊκό. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μια συμφωνία και 

συναίνεση για την αξία της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τα 

επαγγελματικά προσόντα όλων των κρατών. Έτσι, σε όλες αυτές τις χώρες άρχισαν να 

δημιουργούνται εθνικά πλαίσια προσόντων σε σύνδεση με το Ευρωπαϊκό, με την 

εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών
43

. Η δημιουργία των Εθνικών Προσόντων 

είναι ένα δύσκολο έργο που αντικατοπτρίζει, ανάμεσα σε άλλα και τις αποστάσεις 

που πρέπει να γεφυρωθούν μέχρι να φτάσει η Ευρώπη σε μια ενιαία αντίληψη ως 

προς το πώς πρέπει να χαρακτηρίζονται, να κατανοούνται, να ερμηνεύονται και 

τελικά να πιστοποιούνται και να επικυρώνονται τα επαγγελματικά προσόντα. Οι 

θεσμοί που εμπλέκονται και η νομοθετική κατοχύρωση μπορεί να διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα, με την πιθανότητα, για παράδειγμα, να υπάρχει ήδη ένα κυρίαρχο 

καθεστώς θεσμικής πλαισίωσης της επικύρωσης. Ακόμα, μπορεί να διαφέρουν στις 

χώρες οι απόψεις για το ποιες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες είναι σημαντικές, 

δηλαδή, ποια είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα στα οποία πρέπει κανείς να εστιάσει. 

Επειδή οι έννοιες των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων είναι στενά συνυφασμένες με 

την εργασιακή εμπειρία, η επικύρωσή τους δείχνει να γίνεται ακόμα σημαντικότερη 

και σε σχέση με τη μη τυπική όσο και την άτυπη μάθηση, αυτή δηλαδή που το άτομο 

συνεχίζει να αποκτά δια βίου, μέσα από διάφορες καταστάσεις μάθησης και σε 

διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα. 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν ενδεικτικά οι εξελίξεις των Εθνικών Πλαισίων 

Προσόντων στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Κύπρο. Θα εξεταστούν οι έννοιες 

των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ως προς το περιεχόμενό τους και ως προς την 

ερμηνεία και τη βαρύτητα που έχουν στις διάφορες χώρες. Ακολούθως θα εκτεθούν 

μοντέλα ικανοτήτων, που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των προσόντων σε 
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χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία, οι οποίες φαίνεται να 

διαθέτουν παράδοση στη θεσμοθέτησή τους.  

 

 

2.1 Η εξέλιξη των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

Τα προηγούμενα χρόνια, η επίδραση της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό 

με τις κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας οδήγησαν κατά τη 

δημιουργία των εθνικών πλαισίων προσόντων, σε διαφορετικούς ρυθμούς προόδου. 

Ως εκ τούτου, στο έγγραφο «Ανάλυση και επισκόπηση της ανάπτυξης των εθνικών 

πλαισίων των ευρωπαϊκών χωρών» που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
44

 για το 2012, μπορεί κανείς να 

εντοπίσει διαφορές, τόσο στις διαδικασίες όσο και στους ρυθμούς ανάπτυξης των 

πλαισίων
45

.  

 

Παρακάτω δίνεται μια σύντομη περιγραφή της ανάπτυξης των εθνικών πλαισίων σε 

δύο γερμανόφωνες χώρες, την Αυστρία και τη Γερμανία, καθώς και σε μια 

ελληνόφωνη, την Κύπρο: 

 

Αυστρία 

 

Το 2013 η Αυστρία αφού ολοκλήρωσε το σχεδιασμό του Εθνικού της 

Πλαισίου Προσόντων, πέρασε στη φάση σταδιακής εφαρμογής του
46

. Κατά το 

χρονικό αυτό διάστημα, το πλαίσιο περιελάμβανε τίτλους που χορηγούνταν στον 

τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης περιείχε επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά 

«προσόντα αναφοράς» από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, όχι όμως 

και από τη Γενική Εκπαίδευση. Στο ίδιο διάστημα δεν είχε ληφθεί ακόμα η απόφαση 

σχετικά με πώς θα περιλαμβάνονταν στο Αυστριακό Πλαίσιο προσόντα από τα 

σχολεία της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα το 

πιστοποιητικό «Reifeprüfung», που είναι αντίστοιχο του Ελληνικού Απολυτηρίου 

Λυκείου (Πιστοποιητικό Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης). 

                                              
44 European Centre for the Development of Vocational training (CEDEFOP) 

45 Cedefop (2013a) 

46 Cedefop (2013a) 
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Η κατανομή των αρμοδιοτήτων για τον σχεδιασμό και την απονομή των τίτλων, έγινε  

σε διαφορετικούς παρόχους εκπαίδευσης και ενδιαφερόμενους. Η συνολική 

διαδικασία χωρίσθηκε σε τρεις άξονες.  

Ο πρώτος άξονας αποσκοπούσε στον καθορισμό προσόντων από το επίσημο, τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστημα με βάση την εθνική νομοθεσία και την απονομή προσόντων να 

γίνεται από το κράτος. Σε αυτή την περίπτωση το κύριο ζήτημα ήταν να 

συμπεριληφθούν στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της χώρας η Γενική Εκπαίδευση με 

τους αντίστοιχους απολυτήριους τίτλους.  

Ο δεύτερος άξονας εστίαζε στην απονομή τίτλων στον τομέα της μη τυπικής 

εκπαίδευσης, όπως π.χ. στα ειδικά επαγγέλματα, στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και την Εταιρική Κατάρτιση.  

Ο τρίτος άξονας στόχευε στην ανάπτυξη προσεγγίσεων για την επικύρωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτώνται μέσω της άτυπης μάθησης. 

 

Η ανάπτυξη του Αυστριακού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων ξεκίνησε 

επίσημα μέσω της έγκρισής του από τα «Συμβούλια των Υπουργών»
47

 το 2009.  

Με σκοπό τη σύνδεση των προσόντων με τα επίπεδα αναπτύχθηκαν διάφορα 

κριτήρια: 

Αρχικά, έπρεπε να πληρούνται υπάρχουσες τυπικές απαιτήσεις, που είχαν, για 

παράδειγμα, σχέση με τις διαδικασίες αξιολόγησης και τον έλεγχο των προσόντων. Η 

κατανομή ενός τίτλου σε ένα επίπεδο θα έπρεπε να γίνεται με βάση τους 

περιγραφικούς δείκτες των επιπέδων. Ακόμα, για να συνδεθούν τα προσόντα με τα 

επίπεδα απαιτήθηκε να υποβληθεί με λεπτομέρεια η περιγραφή των προσόντων, με τη 

χρήση ενός εγκεκριμένου προτύπου. Το πρότυπο αυτό περιείχε ποιοτικά και ποσοτικά 

δεδομένα που σχετίζονται με την αναγνώριση.  

Με γνώμονα τα παραπάνω έγινε η κατανομή στα επίπεδα. Όμως, παρά τον 

έλεγχο στα κριτήρια και τις διαδικασίες κατανομής, δεν υπήρξαν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα και έτσι άρχισε να συζητείται ένα αναθεωρημένο μοντέλο το οποίο 

είχε ως στόχο να αποσαφηνίσει τις διαδικασίες, τους αρμόδιους φορείς και τις 

ευθύνες που φέρουν αυτοί. 

Αν και μέσα από την εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, η Αυστρία 

προσπάθησε να ενισχύσει την προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στους 

τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η προσέγγιση αυτή, δεν εφαρμόστηκε με 

συνέπεια σε όλους τους τομείς και τους θεσμούς.  Για το λόγο αυτό, αρκετές από τις 

πρωτοβουλίες θα πρέπει ακόμα να ενισχύσουν τον μαθησιακό προσανατολισμό τους. 

                                              
47 Councils of Ministers 
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Το 2005, το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Τέχνης και 

Πολιτισμού ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προτύπων για 

συγκεκριμένες βασικές θεματικές περιοχές στη Γενική, αλλά και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Τα εκπαιδευτικά αυτά πρότυπα καθόριζαν το 

περιεχόμενο, δηλαδή το αντικείμενο, τις περιοχές γνώσης και θέματα με 

συγκεκριμένη μαθησιακή στοχοθεσία. 

Ακόμα, το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έναν 

κανονισμό κατάρτισης σε ό,τι αφορά το διπλό σύστημα της μαθητείας, το οποίο 

αφορά την ταυτόχρονη εργασία και φοίτηση. Ο κανονισμός κατάρτισης αποτελείτο 

από το επαγγελματικό προφίλ ικανοτήτων
48

 που περιέχει την περιγραφή της εργασίας 

και των δραστηριοτήτων που την αφορούν, καθώς και το προφίλ απασχόλησης
49

 που 

περιλαμβάνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν από τους 

μαθητευόμενους. Σε ό,τι αφορά την Ανώτατη Εκπαίδευση, μετά από ειδική πράξη 

νόμου το 2002
50

, εισήχθη το «περίγραμμα προσόντων» που περιγράφει τους ορισμούς 

αυτών, καθώς και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Επίσης, η Ετήσια Έκθεση Προόδου των εθνικών πλαισίων για το 2014
51

 

αναφέρει ότι τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ήδη δώσει περιγραφή 

των προγραμμάτων τους και των προσόντων που διανέμουν και που συνδέονται με τη 

Διαδικασία της Μπολόνια
52

 και τους δείκτες του Δουβλίνου
53

. Η εφαρμογή τους, 

όμως, είχε διαφορές μεταξύ των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που 

υποδηλώνει τις δυσκολίες που εμφανίζονται γενικότερα στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Η Αυστρία δραστηριοποιήθηκε επίσης στην υλοποίηση της σύστασης σχετικά 

με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας 

στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
54

. Έτσι το Υπουργείο Παιδείας της 

θέσπισε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας μέσω της 

                                              
48 competence profile (Berufsprofil) 

49 Job Profile (Berufsbild) 

50
 “Universitätsgesetz” 

51 Cedefop (2015) 

52Η διαδικασία της Bologna είναι μια ευρωπαϊκή διαδικασία μεταρρύθμισης που αποσκοπεί στη δημιουργία του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, (ο οποίος βελτιώνει τη διαφάνεια μεταξύ των συστημάτων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης) και στην εφαρμογή εργαλείων για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης πτυχίων και τίτλων σπουδών, τη 

διευκόλυνση της κινητικότητας και των ανταλλαγών μεταξύ των ιδρυμάτων σε όλη την Ευρώπη 

53 Οι δείκτες του Δουβλίνου εεφαρμόζονται για τον καθορισμό των επιπέδων στο Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

54 European quality assurance in vocational education and training (EQAVET) 
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Πρωτοβουλίας για την Ποιότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(QIBB)
55

. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετείχαν σε εθελοντική βάση σχεδόν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η προσέγγιση 

συνδύαζε τα αποτελέσματα και τα πρότυπα, με τις εισροές και τις διαδικασίες και 

ήταν σύμφωνη με τους βασικούς στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές και τις 

προτεραιότητες της σύστασης για τη διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση
56,57

. Ακόμα, στην πιο πρόσφατη Έκθεση Προόδου για το 

2014, αναφέρεται ότι η Αυστρία εξακολουθεί να μη διαθέτει μία ενοποιημένη 

στρατηγική επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, παρόλο που 

υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες και κανονισμοί που επιτρέπουν στα ιδρύματα της 

τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους ιδιωτικούς φορείς να αναγνωρίζουν 

μαθησιακά αποτελέσματα που προέρχονται από τους αυτούς τους δυο τύπους 

μάθησης. Στην κάλυψη αυτού του κενού στοχεύει να συμβάλει η ολοκληρωμένη 

στρατηγική επικύρωσης που ξεκίνησε από το 2013 και συνδέεται άμεσα με την 

εφαρμογή της «Αυστριακής Στρατηγικής Δια βίου μάθησης 2020»
58,59

. 

 

 

Γερμανία 

 

Σύμφωνα με την Έκθεση Προόδου της χώρας για το 2013, η τελική συμφωνία 

για ένα ολοκληρωμένο Γερμανικό Πλαίσιο Προσόντων για τη Διά βίου μάθηση που 

βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα, εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2011 από μια 

ομάδα εργασίας που συστήθηκε ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, στο Γερμανικό 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας
60

. Σε μια συνάντηση υψηλού 

επιπέδου, τα ενδιαφερόμενα μέρη επέκτειναν τη συμφωνία για εναρμόνιση στα 

επίπεδα του Γερμανικού Πλαισίου, σημαντικών προσόντων από την Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Όπως επισημαίνει η 

Έκθεση Απογραφής (2012), τα προσόντα από τη Γενική Εκπαίδευση (για παράδειγμα, 

                                              
55

 QualitätsInitiative BerufsBildung (QIBB) 

56 Σύμφωνα με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για τη δημιουργία 

ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (2009/C 

155/01).  

57 Ευρωπαϊκή Ένωση (2009) 

58 Strategie zum lebensbegleitenden Lernen in Österreich [Strategy on lifelong learning in Austria].  

59
 BMBF (2012) 

60 «Arbeitskreis für das Deutsche Qualifikationsrahmen» 
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το Απολυτήριο του Λυκείου
61

) δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο, γιατί η απόφαση για 

το συγκεκριμένο θέμα αναβλήθηκε και θα επανεξεταστεί μετά από μια περίοδο πέντε 

ετών. 

Το Γερμανικό Πλαίσιο Προσόντων φέρεται να είναι αποτέλεσμα 

μακροχρόνιων εργασιών. Το 2006, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και 

Έρευνας και η Μόνιμη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού των 

Ομοσπονδιακών Κρατιδίων συμφώνησαν να συνεργαστούν σε ένα Εθνικό Πλαίσιο, 

σε ευθυγράμμιση με το αναδυόμενο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Μετά από εκτεταμένες 

προπαρασκευαστικές εργασίες, η πρόταση για ένα Γερμανικό Εθνικό Πλαίσιο 

Προσόντων δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2009. Η πρόταση αυτή αποτέλεσε τη 

βάση για ένα πιλοτικό στάδιο, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν προσόντα από τέσσερις 

επιλεγμένους τομείς: τους τομείς της Τεχνολογίας της Πληροφορίας, της Βιομηχανίας 

Μετάλλου, της Υγείας και του Εμπορίου. Οι τομείς αυτοί χρησιμοποιήθηκαν ως 

«πεδία δοκιμής» για τη σύνδεση των προσόντων με τα επίπεδα του Γερμανικού 

Πλαισίου Προσόντων. Στον έλεγχο της πρότασης συνεργάστηκε ένα ευρύ φάσμα 

ενδιαφερομένων, που συμπεριλάμβανε και εμπειρογνώμονες από την Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση
62

, τη Συνεχή Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τη Γενική και 

την Ανώτατη Εκπαίδευση, τα συνδικάτα και τους εργοδότες. Μετά την αξιολόγηση 

της δοκιμαστικής φάσης, εισήχθησαν διάφορες τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση.  

Στην Έκθεση Προόδου για το Εθνικό της Πλαίσιο, η Γερμανία ισχυρίζεται ότι από 

την αρχή έχει υποστηρίξει ενεργά την ανάπτυξή του. Όπως αναφέρει, «Το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο εστιάζοντας στην προοπτική των μαθησιακών αποτελεσμάτων, θεωρείται ως 

μια ευκαιρία για να ταξινομηθούν επαρκώς τα γερμανικά προσόντα και να 

δημιουργηθεί ένα εργαλείο για τη βελτίωση των ευκαιριών των Γερμανών πολιτών στην 

ευρωπαϊκή αγορά εργασίας»
63

.  

Η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων θεωρείται καταλύτης για την 

ενίσχυση της συνοχής όλου του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος και της 

κατάρτισης, για τη σύνδεση και την ενσωμάτωση των διαφορετικών υποσυστημάτων 

και για τη σταδιακή βελτίωση των δυνατοτήτων εργασίας και εκπαίδευσης. Η στροφή 

προς τα μαθησιακά αποτελέσματα θεωρείται επίσης προϋπόθεση για την ενίσχυση της 

συνολικής «διαπερατότητας»
64

 μεταξύ διαφορετικών τομέων και περιοχών που 

                                              
61 Deutsches Abitur 

62 Αυτή βασίζεται στο λεγόμενο «διπλό σύστημα» μαθητείας που εφαρμόζεται και στην Αυστρία και που συνδυάζει τη 

μαθητεία σε μια επιχείρηση με τη φοίτηση σε ένα επαγγελματικό σχολείο 

63
 Cedefop (2013a) 

64 Durchlässigkeit 
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αφορούν τη Γερμανική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, κάτι για το οποίο η χώρα 

φαίνεται να επιμένει ιδιαίτερα. Έτσι τονίζεται, ότι μια βασική επιδίωξη είναι να 

επιτρέπεται στους εκπαιδευόμενους να «μετακινούνται» μεταξύ των επιπέδων και των 

θεσμών, ανάλογα με τις ουσιαστικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους και να 

εμποδίζονται όσο το δυνατόν λιγότερο από επίσημους, θεσμικούς φραγμούς. Γι’ 

αυτούς τους λόγους το Γερμανικό Πλαίσιο Προσόντων και η στροφή που συντελείται 

μέσω αυτού προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, έχουν χαρακτηρισθεί από ορισμένα 

από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως από τους κοινωνικούς εταίρους, ως μια ευκαιρία 

να εστιασθεί στην ισοτιμία μεταξύ γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Είναι σημαντικό ότι οι φορείς παροχής Συνεχούς Εκπαίδευσης και 

παροχής εκπαίδευσης σε ευάλωτες ομάδες, διέκριναν με τη συμμετοχή τους ευκαιρίες 

στο να προσφέρουν καλύτερες δυνατότητες εξέλιξης στα άτομα των ομάδων αυτών.  

Τελικά, το σύνολο αυτών των εκτιμήσεων και συζητήσεων που έλαβαν χώρα, 

διαμόρφωσε μια σειρά στόχων, όπως την επιδίωξη μεγαλύτερης διαφάνειας για τα 

γερμανικά προσόντα, τη διευκόλυνση της αναγνώρισής τους σε άλλες χώρες της 

Ευρώπης, καθώς και την υποστήριξη της κινητικότητας των σπουδαστών και των 

εργαζομένων μεταξύ Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Στις αρχές του 2012, επετεύχθη συμφωνία για την αντιστοίχιση επαγγελματικών 

προσόντων από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση στα επίπεδα του Γερμανικού Πλαισίου.  

Εκτός αυτού, επίκεντρο των συζητήσεων για πολλούς μήνες ήταν τα αρχικά 

επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται στο διπλό σύστημα μαθητείας, η πρόσβαση 

στα πανεπιστήμια μέσω του Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
65

 και τα 

προσόντα που αφορούν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελικά αποφασίστηκε, ότι τα 

προσόντα της Γενικής Εκπαίδευσης θα συμπεριληφθούν μετά από μια πενταετή 

περίοδο εφαρμογής. Επιπλέον, η ομάδα εργασίας έχει αναπτύξει αρκετές συστάσεις 

για την ένταξη της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης στο Πλαίσιο.  

  Το σύνολο της δομής του Γερμανικού Πλαισίου καθοδηγείται και 

περιγράφεται από την καθιερωμένη γερμανική ορολογία και μια εννοιολογική 

προσέγγιση που αφορά τις ικανότητες ανάληψης δράσης
66

. Έτσι, εμφανίζεται να 

διαφοροποιεί τις ικανότητες μεταξύ δύο κατηγοριών: Από τη μια βρίσκονται οι 

επαγγελματικές και από την άλλη οι προσωπικές ικανότητες. Ο όρος «ικανότητα»
67

 

βρίσκεται, κατά την Έκθεση Προόδου της Γερμανίας, «στην καρδιά του Πλαισίου και 

                                              
65 Deutsches Abitur 

66«ηγετικές ικανότητες», Handlungskompetenzen 

67 competence 
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σηματοδοτεί την ετοιμότητα στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, 

κοινωνικών και μεθοδολογικών ικανοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδής και για 

την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη». Με αυτήν την έννοια, η ικανότητα 

γίνεται κατανοητή ως πλήρης ικανότητα για δράση. Η μεθοδολογική ικανότητα 

γίνεται αντιληπτή ως μια «εγκάρσια ικανότητα» και δεν δηλώνεται ξεχωριστά μέσα 

στο πεδίο του Πλαισίου. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στο ότι «η σφαιρική και 

ολοκληρωμένη αντίληψη της ικανότητας, που βρίσκεται μέσα στο Γερμανικό Πλαίσιο 

διαθέτει μια ισχυρή ανθρωπιστική και εκπαιδευτική διάσταση». Ο λόγος γι’ αυτό είναι 

ότι η ικανότητα ανάληψης δράσης στα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής 

εκπαίδευσης δεν περιορίζεται στον κόσμο της εργασίας, αλλά υπονοεί κατά ένα μέρος 

την ικανότητα και την προθυμία να ενεργεί κανείς με ατομική και κοινωνική ευθύνη. 

Αυτό σημαίνει ότι τα υψηλότερα επίπεδα του πλαισίου δεν θα περιορίζονται μόνο σε 

τίτλους χορηγούμενους μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια για τη 

δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έτσι η Έκθεση 

καταλήγει, πως μια από τις βασικές αρχές του Γερμανικού Πλαισίου Προσόντων είναι 

ότι η ευθυγράμμιση πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή ότι «κάθε επίπεδο 

επαγγελματικών προσόντων πρέπει πάντα να είναι προσβάσιμο, μέσω διαφορετικών 

εκπαιδευτικών οδών»
68

. 

Στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση της χώρας, η συνεχής 

ανάπτυξη της έννοιας «ικανότητα δράσης» η οποία είχε εισαχθεί το 1990, οδήγησε 

σταδιακά στο να αποκτήσει αυτή ένα βασικό ρόλο σε ό,τι αφορά τον ορισμό των 

επαγγελματικών προσόντων, με σαφείς απαιτήσεις εισροών που αφορούσαν τόσο τον 

τόπο, όσο και τη διάρκεια και το περιεχόμενο της μάθησης. Έτσι με βάση τις 

ικανότητες, αναπτύχθηκαν κανονισμοί κατάρτισης και προγράμματα σπουδών 

σύμφωνα με ένα αποκαλούμενο «πεδίο μάθησης»
69

. 

Σε ό,τι αφορά την άτυπη μάθηση, το Γερμανικό Πλαίσιο Προσόντων στοχεύει, 

επίσης, στη βελτίωση των ευκαιριών για την αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων 

που επιτεύχθηκαν με άτυπο τρόπο, με σκοπό την ενίσχυση της Δια βίου μάθησης. 

Στους στόχους προστίθεται και εδώ, η προώθηση της διαπερατότητας μεταξύ όλων 

των εμπλεκόμενων υποσυστημάτων. Παρά το γεγονός ότι το Γερμανικό Πλαίσιο δεν 

έχει αναπτύξει ρυθμίσεις σε αυτό το θέμα, η διαπερατότητα θεωρείται σημαντικό 

εργαλείο για την υποστήριξη των διαδικασιών
70

.   

                                              
68 German qualifications framework working group (AK DQR) (2011) 

69 Lernfeld (learning field) 

70 Büchter, K., Dehnbostel, P., & Hanf, G. (2012) 
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Η Γερμανία δραστηριοποιείται ακόμα και στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση.  

Όσον αφορά το μέλλον, φαίνεται ότι η ανάπτυξη του πλαισίου είναι 

ενσωματωμένη σε ένα σχέδιο ευρύτερων μεταρρυθμίσεων στη γερμανική εκπαίδευση 

και κατάρτιση. Γι’ αυτό το λόγο το πλαίσιο συνδέεται και με πρωτοβουλίες για την 

υποστήριξη της διαπερατότητας στον εσωτερικό χώρο της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και  από την άλλη, μεταξύ αυτής και της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Τέτοια είναι η Πρωτοβουλία Ankom
71

, η οποία αφορά την επίτευξη 

διαπερατότητας και δυνατότητας μετάβασης στα παραπάνω πεδία εκπαίδευσης 

μεταξύ άλλων, μέσω της υποστήριξης αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Έτσι θεωρείται σημαντικό να αναγνωρισθούν και να κατανοηθούν καλύτερα ανάμεσα 

στα προσόντα οι ομοιότητες και οι διαφορές στους διάφορους τομείς της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης. 

  Συνολικά, βλέπουμε ότι στο επίκεντρο της ανάπτυξης του Γερμανικού 

Πλαισίου βρίσκεται η επιδίωξη ενός διαπερατού συστήματος με βελτιωμένες 

οριζόντιες και κάθετες δυνατότητες εξέλιξης. Ακόμα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

ισοτιμία εκτίμησης μεταξύ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Γενικής 

Εκπαίδευσης και η συμπερίληψη της μη-τυπικής και της άτυπης μάθησης. 

Πρέπει να προστεθεί ότι στη νέα Έκθεση Προόδου για το 2014, αναφέρεται η 

συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, κατά την οποία με την επίτευξη ενός 

επιπέδου στο Γερμανικό Πλαίσιο Προσόντων δεν θα πρέπει αυτόματα να 

κατοχυρώνεται το δικαίωμα πρόσβασης στο επόμενο επίπεδο, και άρα δεν θα πρέπει να 

γίνει αντικατάσταση του υπάρχοντος, ήδη σε εφαρμογή, συστήματος πρόσβασης. 

Αυτό σημαίνει, ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να συζητηθούν και θέματα που 

αφορούν την πρόσβαση στα επόμενα επίπεδα του πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη τις 

συνέπειες που κάτι τέτοιο μπορεί να έχει στις μισθολογικές διαπραγματεύσεις και στο 

νόμο που ρυθμίζει τις αποδοχές των εργαζομένων. 

Παρατηρείται λοιπόν, ότι σε μια χώρα στην οποία η επαγγελματική 

εκπαίδευση είναι συνυφασμένη με σημαντικούς, για την οικονομία της τομείς 

εργασίας, καταβάλλεται ξεχωριστή προσπάθεια και δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην 

εξεύρεση λύσεων που στηρίζουν την κινητικότητα, τη διαπερατότητα και την ισοτιμία 

ανάμεσα σε προσόντα διαφορετικής προέλευσης, αλλά παρόμοιων απαιτήσεων. 

Ακόμα αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα οι δυνατότητες πρόσβασης σε ένα 

                                              
71Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από το Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ομοσπονδιακού 

Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της χώρας (BMBF). Πηγή:  http://ankom.his.de 

http://ankom.his.de/
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προσόν, όπως και τα δικαιώματα που απορρέουν μετά την απονομή του,  αφού αυτό 

θα έχει άμεση οικονομικό αντίκτυπο και στον εργαζόμενο και στον εργοδότη. 

 

 

Κύπρος 

 

Η Κύπρος, ανέφερε ότι, κατά το τέλος του 2012, ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που καλύπτει όλα τα επίπεδα και τους τύπους των 

επαγγελματικών προσόντων στα ισχύοντα υποσυστήματα της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, από την Πρωτοβάθμια έως την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
72

. Πιο ειδικά, το 

σύστημα των επαγγελματικών προσόντων της αποτελεί αναπόσπαστο και διακρίσιμο 

μέρος του προτεινόμενου Εθνικού Πλαισίου και ανέλαβε να επεξεργασθεί η Αρχή 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. Επίσης, στο τέλος του 2012 

υπήρξαν συζητήσεις για τις δυνατότητες συνδυασμού και μεταφοράς πιστωτικών 

μονάδων. 

Η απόφαση για τη δημιουργία ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων λήφθηκε 

από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου τέσσερα χρόνια πριν, ενώ αμέσως μετά 

συστήθηκε μια Εθνική Επιτροπή για την ανάπτυξη και τη δημιουργία του. 

Στις δυο τελευταίες Εκθέσεις Απογραφής, για το 2012 και το 2014, τονίζεται ότι το 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων μπορεί μόνο τότε να συμβάλει στην επίτευξη των 

στόχων, αν θεωρηθεί κομμάτι μιας ευρύτερης στρατηγικής, η οποία θα στηρίζει τις 

απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και θεσμικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 

ποιότητας, την αξιολόγηση και την απονομή προσόντων. Στα πλαίσια αυτής της 

στρατηγικής όμως, θα πρέπει να προστατεύεται και να διασφαλίζεται και η αξιοπιστία 

του συστήματος με την εξακρίβωση ότι όλα τα προσόντα είναι το αποτέλεσμα 

επίσημης διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης. 

Έμφαση δίνεται και στην ανάγκη ν’ αναπτυχθεί ένα πλαίσιο που θα είναι 

ανοικτό σε τίτλους που χορηγούνται εκτός της τυπικής εκπαίδευσης, με την 

ενσωμάτωση ενός συστήματος επαγγελματικών προσόντων, θεσπισμένου από την 

προαναφερόμενη Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. Αυτά τα 

προσόντα θα αντιστοιχούν σε επαγγελματικά πρότυπα και σε πιστοποίηση 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια εργασίας ή μέσω 

κάποιας προσομοίωσης αυτής (όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια πρακτικής 

εξάσκησης). Το αποτέλεσμα θεωρείται ότι θα είναι σημαντικό και θα ενισχύσει τη 

συμμετοχή των ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση, η οποία στην Κύπρο βρίσκεται κάτω 

από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το 2012. 

                                              
72 Cedefop (2013a) 
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Οι περιγραφικοί δείκτες των επιπέδων ορίσθηκαν μέσα από τη δομή οκτώ 

επιπέδων αναφοράς, η οποία αντανακλά τα κύρια χαρακτηριστικά του εθνικού 

συστήματος επαγγελματικών προσόντων. Οι δεξιότητες περιγράφονται με βάση τον 

τύπο τους, τη δυνατότητα επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων και ειδικά από τις 

δεξιότητες επικοινωνίας. Οι ικανότητες περιλαμβάνουν το χώρο δράσης, συνεργασίας 

και ευθύνης και τις δεξιότητες μάθησης.  

Παρόλο που το υπάρχον εθνικό σύστημα επαγγελματικών προσόντων της 

Κύπρου βασίζεται κυρίως στις εισροές, στο είδος των εκπαιδευτών και στη διάρκεια 

των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η έμφαση μετατοπίζεται όλο και 

περισσότερο προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη για 

αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

των μεθοδολογιών εκτίμησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Γι’ αυτό οι 

μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών για την 

Προσχολική και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την αναβάθμιση της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέσω της εισαγωγής μεταδευτεροβάθμιων ιδρυμάτων 

για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την εισαγωγή μιας νέας, 

σύγχρονης μαθητείας. 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα στην Κύπρο, όσον αφορά την τυπική εκπαίδευση 

εκφράζονται κυρίως μέσω ενός διδακτικού αντικειμένου και μέσω της γενικής, 

βασισμένης σε στάδια, εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα σπουδών τα μαθησιακά 

αποτελέσματα περιγράφονται ως γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Υπάρχουν, επίσης, 

περιγραφείς επιπέδου, που δείχνουν τις προδιαγραφές που θα πρέπει να επιτύχει ένας 

μαθητευόμενος για να του απονεμηθεί ένα πιστοποιητικό σε κάθε επίπεδο 

εκπαίδευσης.  

Οι συζητήσεις σχετικά με την αναγνώριση και την επικύρωση της μη τυπικής 

και της άτυπης μάθησης αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του Κυπριακού  

Πλαισίου Προσόντων, αφού συμμετείχαν σε αυτές πολυάριθμοι ενδιαφερόμενοι 

δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Τα επαγγελματικά προσόντα που βασίζονται στην 

εμπειρία και αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό και απαραίτητο μέρος του 

Εθνικού της Πλαισίου Προσόντων, θεωρούνται ήδη ανοικτά στην επικύρωση της μη 

τυπικής μάθησης, μέσω της οποίας το Πλαίσιο προτίθεται να συνδέσει όλα τα 

προσόντα που αποκτώνται (μέσω της τυπικής, μη τυπικής και της άτυπης μάθησης), 

ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ Αρχικής και Συνεχούς Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναβάθμιση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών 

και την καθιέρωση και συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο τα προσόντα που θα εμπλουτίσουν το 
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Κυπριακό Πλαίσιο Προσόντων και τα οποία θα βασίζονται σε επαγγελματικά 

πρότυπα, θα παρέχουν τη δυνατότητα απονομής τους σε έναν υποψήφιο, ανεξάρτητα 

από το πώς και πού απέκτησε την απαιτούμενη γνώση και τις απαραίτητες δεξιότητες 

και ικανότητες. 

Σημαντική θεωρείται επίσης και η πρόταση για τη δημιουργία μιας μόνιμης 

πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, δηλαδή των 

φορέων της πολιτείας από τη μια και των εκπροσώπων των εργοδοτών, των 

οργανώσεων των εργαζομένων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, από την άλλη. 

Σύμφωνα με τη σχετική Έκθεση το Κυπριακό Πλαίσιο Προσόντων δεν μπορεί να 

λειτουργήσει μεμονωμένα, αλλά θα πρέπει να αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης 

στρατηγικής πολιτικής με αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και θεσμικές ρυθμίσεις. Γι’ αυτό το 

λόγο φαίνεται να  υιοθετείται στην Κύπρο μια ευέλικτη προσέγγιση. Θα βασίζεται 

στον προσανατολισμό  προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, στην αποδοχή των 

διαφορών που παρατηρούνται στα υποσυστήματα της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και όποτε αυτό χρειάζεται, στη χρήση διαφοροποιημένων προσεγγίσεων και 

πρακτικών.  

 

Η σχετική ερευνητική βιβλιογραφία, φέρνει στην επιφάνεια τους προβληματισμούς 

σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών  πλαισίων προσόντων των χωρών. Έτσι, 

μπορεί να εκφράζεται η ανησυχία ότι αυτά τα πλαίσια, αντί να προσθέτουν αξία στα 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, στερούν ανθρώπινους και οικονομικούς 

πόρους από διαφορετικούς, πολύ πιο ουσιαστικούς στόχους. Οι επικρίσεις προήλθαν 

από ορισμένες πρώιμες απόπειρες εφαρμογής πλαισίων με βάση τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και αναφέρονται κυρίως σε εμπειρίες, εντός και εκτός Ευρώπης, από 

Εθνικά Πλαίσια που αναπτύχθηκαν πριν από το 2005, ιδίως στη Νέα Ζηλανδία, τη 

Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο
73

. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να 

παρακολουθείται και να αξιολογείται συστηματικά η υλοποίησή τους, καθώς και η 

μεσοπρόθεσμη και η κατά το δυνατόν μακροπρόθεσμη επίδρασή τους, ώστε να 

διασφαλίζεται η ποιοτική τους δράση σε επίπεδο γενικότερης κοινωνικής ανάπτυξης 

και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. 

 

 

 

                                              
73 Cedefop (2012) 
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2.2 Η έννοια των δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα επαγγελματικά πλαίσια 

προσόντων της Ευρώπης 

 

Μέσω της ύπαρξης συνεχών ευκαιριών μάθησης, νέες δεξιότητες μπορούν να 

δημιουργηθούν και να ασκηθούν. Στην περίπτωση της εργασίας αυτό συμβαίνει 

κυρίως, μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. 

Ο ρόλος που οι δεξιότητες μπορούν να παίξουν, στην ενίσχυση του 

εργασιακού προφίλ των εργαζομένων είναι σημαντικός, αλλά φαίνεται να είναι και 

δυσδιάκριτος στην οριοθέτησή του, γιατί οι έννοιες των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων προσκρούουν σε διαφορετικούς ορισμούς, περιγραφές και θεωρητικές 

ερμηνείες
74

. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μια επίσημη θέση σχετικά 

με το θέμα. Σύμφωνα με αυτήν τη θέση, το άθροισμα των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για να ζήσει κανείς στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, ονομάζονται 

βασικές ικανότητες ή «ικανότητες κλειδιά»
75

 και θεωρούνται θεμελιώδους σημασίας. 

Είναι ιδιαίτερα αναγκαίες για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την 

κοινωνική ένταξη, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την απασχόληση. Ακόμα, 

όπως αναφέρει η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τις βασικές ικανότητες της Δια Βίου Μάθησης
76

 θεωρούνται αυτές 

απαραίτητες «εντός της κοινωνίας της γνώσης» και μέσα σε άλλα, «αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα καινοτομίας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, καθώς 

συμβάλλουν στην κινητοποίηση και στην ικανοποίηση των εργαζομένων, καθώς και 

στην ποιότητα της εργασίας».  

Το πλαίσιο αναφοράς σχετικά με τις βασικές ικανότητες Δια Βίου μάθησης, κατά τη 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, ορίζει τις παρακάτω 

οχτώ βασικές ικανότητες:  

 

 Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 

 Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

 Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και στην 

τεχνολογία 

 Ψηφιακή ικανότητα 

 Μεταγνωστικές ικανότητες  

                                              
74 Weinert, F. E. (2001) 

75 key competences 

76 Ευρωπαϊκή Ένωση (2006) 
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 Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του 

πολίτη 

 Ανάληψη πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα 

 Πολιτιστική γνώση και έκφραση 

 

Οι ικανότητες αυτές βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και το πλαίσιό τους 

αποτελεί ένα εργαλείο αναφοράς για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 

πολιτικές τους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι χώρες, σύμφωνα με τη 

Σύσταση, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, μέσα σε άλλα, «οι ενήλικες να μπορούν να 

αναπτύσσουν και να επικαιροποιούν τις βασικές ικανότητες καθ' όλη τη διάρκεια της 

ζωής τους και να υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες-στόχους, όπως άτομα που έχουν 

ανάγκη να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους». Επίσης, τονίζεται ότι θα πρέπει να 

υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των 

ενηλίκων, να εφαρμόζονται μέτρα για την εξασφάλιση πρόσβασης τόσο στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση όσο και στην αγορά εργασίας, αλλά και μέτρα 

στήριξης των εκπαιδευομένων, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και τις ικανότητές 

τους. Εκτός αυτού, κρίνεται απαραίτητο όλο το εγχείρημα να καταλήξει σε παροχή 

εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω ενισχυμένων δεσμών μεταξύ των αντίστοιχων 

πολιτικών των χωρών, κάτι που αναδεικνύει και την ανάγκη να επιτευχθεί μια κοινή 

βάση συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες. 

Το τι θεωρεί μια χώρα ή μια κοινωνία σημαντικές ικανότητες μπορεί να 

διαφοροποιείται δραματικά, ανάλογα με την επίδραση παραγόντων που 

αντικατοπτρίζουν τα ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της. Στο 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων δεν αναφέρεται καμία συγκεκριμένη βασική 

ικανότητα, όπως ορίζεται από τη Σύσταση, γιατί αυτές καλύπτονται από 

διαφορετικούς τύπους δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα διαφορετικά επίπεδα. Συχνά 

αναφέρονται ως «μετα-ικανότητες», συνδεόμενες στενά και εγκάρσια στα επίπεδα με 

άλλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Έτσι, δεν προστίθενται ως επιπλέον 

στοιχεία, αλλά θα πρέπει να θεωρηθούν αναπόσπαστο μέρος άλλων γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Για παράδειγμα, οι μεταγνωστικές ικανότητες 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την απόκτηση θεωρητικών και αντικειμενικών 

γνώσεων και οι ηθικές ικανότητες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της αυτονομίας 

και της ευθύνης. 
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Οι Gordon, Jean κ.α.
77

 αναφέρουν, ότι «μπορεί να είναι χρήσιμο να καθορίσει 

κανείς το πλαίσιο όταν αναφέρεται σε οποιεσδήποτε ικανότητες που ορίζονται από ένα 

σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό το πλαίσιο αντανακλά κάποιες επιλογές που 

γίνονται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και που συνδέονται με την αντίληψη 

οικονομικών και κοινωνικών αναγκών, σε μια πολύπλοκη και σύνθετη σχέση, με μια 

φιλοσοφία της εκπαίδευσης που το υποστηρίζει και επιπλέον, με τάσεις και με επιρροές 

που επικρατούν σε αυτό». Προσθέτουν, ακόμα, ότι, «οι 28 χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με την ξεχωριστή και ιδιαίτερη δυναμική πάνω στο θέμα, αποτελούν ένα 

περίπλοκο νοητό χώρο και πλαίσιο» Και έτσι, φαίνεται να υπάρχει ένα «εξαιρετικά 

πολύπλοκο και εξελισσόμενο πεδίο, στο οποίο υπάρχουν πολλοί ενδιάμεσοι παράγοντες 

που συνδέονται με διάφορα είδη συνθηκών και που επηρεάζουν τους ορισμούς, τις 

επιλογές και τις χρήσεις της ορολογίας, το περιεχόμενο (που μπορεί να είναι σαφές ή 

όχι) και την ερμηνεία στην πολιτική και στην πράξη».  

Από τα παραπάνω μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η χρήση των όρων «ικανότητες» 

και «δεξιότητες» εξαρτάται συχνά σε σημαντικό βαθμό από τον τρόπο που αυτές 

ορίζονται. Έτσι σε ορισμένες περιπτώσεις οι ορισμοί είναι σαφείς, ενώ σε άλλες 

υπονοούνται μέσω του πλαισίου και της χρήσης τους. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η 

χρήση των όρων «βασικές δεξιότητες» ή «δεξιότητες κλειδιά», «βασικές ικανότητες» 

ή «ικανότητες κλειδιά» μπορεί να ευνόησε τον ένα ή τον άλλο όρο, ανάλογα με τη 

χώρα και τον τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ως παράδειγμα μπορεί ν’ αναφερθεί 

στη σχολική εκπαίδευση η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο όπου υπάρχει η τάση 

να χρησιμοποιείται η έννοια των βασικών δεξιοτήτων
78

, ενώ στη Γαλλία και το 

γαλλόφωνο Βέλγιο, συχνά γίνεται αναφορά σε μια «βάση»
79

, θεμέλιο ή πυρήνα των 

ικανοτήτων
80

. Το ερώτημα, σύμφωνα με τους συγγραφείς, είναι κατά πόσον οι όροι 

αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. Εκτός αυτού, όπως υπογραμμίζεται 

στο Πρόγραμμα Εργασίας για την Υλοποίηση της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2010 

(που προτάθηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το 2002), η 

ορολογία «δεν είναι ποτέ ουδέτερη, συνδέεται αναγκαστικά με τους στόχους και τα 

αντικείμενα των φορέων χάραξης πολιτικής, αντανακλά τα κυρίαρχα παραδείγματα που 

χρησιμοποιούνται», ενώ «οι λέξεις λαμβάνουν διαφορετικές συνεκδοχές σε διαφορετικά 

κοινωνικά-γλωσσικά περιβάλλοντα»
 81

.  

                                              
77 Gordon, J., Halász, G., Krawczyk, M., Leney, T., Michel, A., Pepper, D. & Wiśniewski, J. (2009) 

78 key skills 

79 socle 

80 foundation or core of competences 

81 Ευρωπαϊκή Ένωση (2006)  
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Η αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων με προσεγγίσεις που 

βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα άρχισαν να έχουν έναν αντίκτυπο από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται ως μέρος 

μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων 

και των ανέργων και στην ανάδειξη της σπουδαιότητας της αγοράς επαγγελματικών 

προσόντων
82

. Αρχικά δόθηκε βάρος στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

και ο εκπαιδευόμενος αντιμετωπιζόταν ως ένα άτομο που βρίσκεται σε 

δραστηριοποίηση στην αγορά και στο χώρο της εργασίας. Ένα από τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ήταν η «λειτουργική ανάλυση» των επαγγελμάτων
83,84

. Ως 

βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας χρησιμοποιήθηκαν η αναγνώριση των ικανοτήτων 

και των αποτελεσμάτων που οδηγούν οι ικανότητες αυτές. Η προσέγγιση 

αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, αλλά επίσης και σε 

προσεγγίσεις λειτουργικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στη 

Γερμανία και στη Γαλλία. Παρόλα αυτά, η έννοια της ικανότητας δεν 

χρησιμοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο σε εθνικό επίπεδο, όταν αφορούσε την ιστορία, 

την εκπαιδευτική πολιτική, την εκμάθηση των πολιτισμών, την εργασιακή 

κουλτούρα, κλπ., που αναπόφευκτα παίζουν έναν σημαντικό ρόλο. Σημαντικό κοινό 

στοιχείο, όμως, ήταν η εστίαση στο αποτέλεσμα που είναι μετρήσιμο
85

.  

  Όπως, επίσης, αναφέρουν οι προηγούμενοι ερευνητές, σε γενικές γραμμές, 

τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια στην Ευρώπη, ως ικανότητα ορίστηκε «η πέρα από τις 

δεξιότητες εστίαση σε αυτό που το άτομο ήταν σε θέση να κάνει σε μια πραγματική 

κατάσταση». Αυτή η αντίληψη οδήγησε σε πολλές συζητήσεις που αφορούσαν τα 

διαφορετικά πλεονεκτήματα προσεγγίσεων που βασίζονται στις γνώσεις, δεξιότητες 

και ικανότητες και στη στενή ή ευρεία σχέση τους με τομείς και επαγγέλματα. 

Ακόμα, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η σημασία των πιθανών πολλαπλών συνδέσεων, 

όπως για παράδειγμα της μάθησης που παρέχεται στο σχολείο, έναντι αυτής που 

βασίζεται στην εργασία ή η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ τους σε εθνικό επίπεδο. Σε 

ό, τι αφορά την επίτευξη των στόχων της διάσκεψης του Συμβουλίου της 

Λισαβόνας
86

, οι Leney και Green τονίζουν τα ισχυρά εθνικά χαρακτηριστικά κατά την 

παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα χαρακτηριστικά των 

εξελίξεων που έχουν σχέση με τις «παραδόσεις, τις περιστάσεις και συνθήκες, τις 

                                              
82 Kraiger, K., Ford, J. K., & Salas, E. (1993) 

83 functional analysis 

84 Gordon, J. at al. (2009) 

85 Leney T., Gordon J. & Adam S. (2008) 

86 Leney, T., & Green, A. (2005) 
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προκλήσεις και τους στόχους». Οι ίδιοι αναφέρουν ότι ένας άλλος τρόπος 

διαμόρφωσης των ικανοτήτων εντοπίζει την απόκτηση και το περιεχόμενό τους 

έντονα μέσα στο πλαίσιο των διαδικασιών εργασίας, και γι’ αυτό αντιλαμβάνονται τις 

ικανότητες ως αποτέλεσμα μιας μάθησης που προέρχεται από το πλαίσιο. Ορισμένες 

ικανότητες, για παράδειγμα, δεν μπορούν να αποκτηθούν στο σχολείο, επειδή 

συνδέονται με το συγκεκριμένο περιβάλλον και με τους περιορισμούς της εργασίας 

σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Επίσης η γνωστική έρευνα δείχνει ότι η ανάπτυξη των 

ικανοτήτων για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή μια απασχόληση είναι μια διαδικασία 

που μπορεί να πάρει πολλά χρόνια πρακτικής, πριν το άτομο γίνει ικανό μέλος της 

επαγγελματικής κοινότητας της πράξης
87

. 

Είναι εμφανές, λοιπόν, από τα παραπάνω, ότι οι έννοιες των επαγγελματικών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων μπορούν να διαφέρουν σημαντικά ως προς την ερμηνεία, 

το περιεχόμενο και την ποικιλότητά τους, εξαιτίας ενός πλήθους 

κοινωνικοοικονομικών, πολιτισμικών και άλλων παραγόντων που μπορεί να τις 

επηρεάζουν και να συμβάλλουν στη διαμόρφωσή τους. 

 

 

Η ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων 

 

Οι έννοιες των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων δημιουργούν ένα σύνθετο 

τοπίο, εξαιτίας των διαφορετικών σημείων εκκίνησης και των διαφορετικών θεσμών 

που έχουν εμπλακεί κατά καιρούς και αφορούν τον προσδιορισμό και τη 

λειτουργικότητά τους. Η Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων και 

Επαγγελμάτων
88

, αναπτύσσεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ως  μια θεσμική προσπάθεια να ταξινομηθούν οι 

δεξιότητες, οι ικανότητες και τα επαγγέλματα στην Ευρώπη. Είναι μέρος της 

Στρατηγικής του 2020 που στόχος της είναι «να περιορίσει το χάσμα πληροφόρησης 

μεταξύ της αγοράς εργασίας και της μάθησης»
89

. Θα είναι προσιτή σε πολλές γλώσσες 

μέσω της δικτυακής της πύλης και θα παρέχει επαγγελματικά περιγράμματα 

(επαγγελματικά προφίλ). Τα περιγράμματα αυτά θα απεικονίζουν και θα περιγράφουν 

τις σχέσεις μεταξύ των επαγγελμάτων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των 

                                              
87 Eraut, M. (1994) 

88 European Skills, Competences and Occupations Taxonomy, ESCO: https://ec.europa.eu/esco/home 

89 Cedefop (2013c)   

https://ec.europa.eu/esco/home


43 
 

προσόντων. Επίσης, θα διατίθεται δωρεάν και θα είναι ανοιχτού κώδικα
90

. 

Απευθύνεται σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά και πρόκειται για μια προσπάθεια για 

κατανόηση μεταξύ των χωρών και οριοθέτηση των επαγγελμάτων,  δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που διαμορφώνουν το επαγγελματικό προφίλ κάθε Ευρωπαίου πολίτη». 

 

Η θέσπιση τέτοιων επίσημων διαδικασιών και δράσεων φανερώνει ότι υπάρχει 

μεγάλο πεδίο για εντατική προσπάθεια και υψηλού επιπέδου συντονισμό από μέρους 

των φορέων και των ενδιαφερομένων, όσον αφορά την αναγνώριση της μη τυπικής 

και άτυπης μάθησης. Οι πρωτοβουλίες αυτές φαίνεται να στοχεύουν  στη συμμετοχή 

των πολιτών και στη συνεχή μέριμνα για την διατήρηση της ποιότητας και τη 

διαφάνειας σε όλη την πορεία έως την επικύρωση. 

 Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν μοντέλα που αφορούν τις ικανότητες, όπως 

αυτές γίνονται αντιληπτές και κατανοητές σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

2.3 Μοντέλα ικανοτήτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον εργασιακό χώρο, δημιουργούν την 

ανάγκη για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Αυτές μπορεί να 

συνδέονται με εργασίες και δραστηριότητες που απαιτούν π.χ. μεγαλύτερη 

υπευθυνότητα ή γρήγορη λήψη αποφάσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα 

πλαίσιο που αυξάνει την ανάγκη συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, προς τις εξελίξεις της σύγχρονης αγοράς, η οποία διαδραματίζεται πλέον 

σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης. Έτσι, ενώ αρχικά η πλαισίωση ενός μοντέλου 

εργασίας αφορούσε την απλή περιγραφή εργασιών, εξελίχθηκε στη δημιουργία 

μοντέλων επάρκειας (ή μοντέλων ικανότητας) και αναλύσεων εργασιών και στη 

συνέχεια στην ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων, εθνικών επαγγελματικών 

προτύπων και «καλών πρακτικών»
 91,92

. 

 Από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 

Κατάρτισης
93

 παρουσιάζονται μερικά αντιπροσωπευτικά μοντέλα για την έννοια της 

«ικανότητας» σε σχέση με τις επαγγελματικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε χώρες 

                                              
90 Δικτυακή Πύλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταξινόμησης δεξιοτήτων/ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων: 

https://open-data.europa.eu/en/data/dataset/european-skills-competences-qualifications-and-occupations 

91 job description/competency models/job analysis/job profiles/national occupational standards  

92 Ζερδεβά, Π. Μ. (2014)  σελ.29 

93 European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) 

https://open-data.europa.eu/en/data/dataset/european-skills-competences-qualifications-and-occupations
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της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο αγγλικό, το γαλλικό, το γερμανικό 

και το ολλανδικό μοντέλο ικανοτήτων
94

. Τα μοντέλα αυτά δείχνουν την ευρεία 

αντίληψη που υπάρχει για τις έννοιες αυτές στις διάφορες χώρες και κάνουν άμεσα 

ορατή την ανάγκη ανάπτυξης μιας «κοινής γλώσσας», που θα πρέπει να είναι 

κατανοητή από όλους,  έτσι ώστε να μπορεί να στηριχθεί η ιδέα της κινητικότητας και 

της διαφάνειας των προσόντων. 

 

Αγγλία 

 

Στο αγγλικό μοντέλο, η ικανότητα δεν σχετίζεται με το σύνολο αυτών που το 

άτομο είναι σε θέση να κάνει, αλλά εστιάζεται στην απόδοση του ατόμου σε 

καθήκοντα ή δεξιότητες που προβλέπονται από ένα καθορισμένο πρότυπο
94

. Αυτό 

συνοψίζεται σε ένα Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων
95

, που συνδυάζει 

«μονάδες ικανότητας»
96

και βασίζεται σε επαγγελματικά πρότυπα, τα οποία 

περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά του εν λόγω συστήματος. Η ικανότητα σε αυτό 

το μοντέλο αφορά ένα «στενό και κατακερματισμένο σύνολο από δεξιότητες, οι οποίες 

είναι σωρευτικές και όχι ενοποιητικές». Υπάρχει συνεπώς η δυνατότητα να αυξηθούν 

με το πέρασμα του χρόνου και την απόκτηση εργασιακής ή άλλης εμπειρίας. Εξίσου 

κατακερματισμένη είναι, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, και κάθε γνώση που 

θεωρείται απαραίτητη για την υποστήριξη των επιδόσεων. Με την εστίασή της στις 

εκροές, η ικανότητα στο αγγλικό σύστημα αναφέρεται μόνο στο συμφωνημένο 

επαγγελματικό πρότυπο και δεν φαίνεται να είναι μια ολιστική έννοια. Επίσης δεν 

συμπεριλαμβάνει κοινωνικές ικανότητες ή χαρακτηριστικά του πολίτη, όπως δεν 

περιέχει και καμία έννοια της προσωπικής ανάπτυξης.  

Μπορεί κανείς να πει, ότι μια τέτοια θεώρηση για τις ικανότητες θα οδηγούσε 

στην αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, μόνο εφόσον οι προς έλεγχο 

και επικύρωση γνώσεις και δεξιότητες, συνδέονται άμεσα και αναφέρονται ξεκάθαρα 

στο συμφωνημένο πρότυπο του εργασιακού περιγράμματος. 

 

Γαλλία 

 

                                              
94 Cedefop (2009) 

95  National Vocational Qualifications system (NVQ)  

96 units of competence 
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Η γαλλική προσέγγιση βασίζεται στη γνώση (γνωρίζω), τις δεξιότητες 

(γνωρίζω πώς) και τις κοινωνικές ικανότητες (ή δεξιότητες ζωής)
 97

. Οι ατομικές 

ικανότητες
98

 θεωρούνται αλληλένδετες και είναι δύσκολο να διαχωριστούν από το 

συνολικό επαγγελματικό προφίλ. Στο γαλλικό μοντέλο οι ικανότητες μπορούν να 

κατανοηθούν ως «δυναμικές διαδικασίες μάθησης, ανάπτυξης και διάδοσης της 

γνώσης», προέρχονται από την ανάλυση του περιεχομένου της εργασίας και 

χρησιμεύουν ως βάση, τόσο για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, όσο και 

για την αξιολόγηση. Σε τελική ανάλυση το Γαλλικό Πλαίσιο Επαγγελματικών 

Προσόντων βασίζεται σε αυτές. 

 

 

Γερμανία 

 

Στη Γερμανία, η ικανότητα για ανάληψη δράσης ή ηγετική ικανότητα
99

 είναι ο 

κύριος στόχος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο διπλό σύστημα 

μαθητείας. Σύμφωνα με αυτή, ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να αναλάβει αυτόνομη 

και υπεύθυνη δράση μέσα στον εργασιακό χώρο. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη 

έννοια που περιλαμβάνει την επαγγελματική ικανότητα
100

, τις κοινωνικές 

ικανότητες
101

, τη διαδικαστική ικανότητα
102

 και την προσωπική ικανότητα
103

. Η 

τελευταία αναφέρεται στην ηθική που διαθέτει το άτομο, καθώς και σε 

χαρακτηριστικά κοινωνικότητας, όπως η ανάληψη ευθύνης και η επίδειξη επίγνωσης 

των συνεπειών της επαγγελματικής δράσης. Κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις 

συνδέεται με ιδιαίτερες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.  

 

 

Ολλανδία 

 

Στην Ολλανδία, ικανότητα είναι «το να είναι κανείς σε θέση να ανταποκριθεί 

επιτυχώς σε σύνθετες απαιτήσεις σε ένα καθορισμένο πλαίσιο, μέσω της κινητοποίησης 

                                              
97 Savoir/savoir-faire/savoir-être 

98 individual competences 

99Handlungskompetenz   

100 Fachkompetenz 

101 Sozialkompetenz 

102 Methodenkompetenz 

103 Selbstkompetenz 
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ψυχοκοινωνικών προαπαιτούμενων»
104

. Το ολλανδικό σύστημα διακρίνει μεταξύ 

τεσσάρων τύπων ικανοτήτων: την επαγγελματική ικανότητα, την ικανότητα 

σταδιοδρομίας, την ικανότητα του πολίτη και την ικανότητα μάθησης. Κάθε μια από 

αυτές ορίζεται με βάση γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις και συμπεριφορές. Το 

πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων της Ολλανδίας βασίζεται, όπως και το γαλλικό, 

στις ικανότητες. Ο τρόπος που ορίζεται εδώ η έννοια για τις «κύριες ικανότητες»
105

 

έχει προκύψει από την ανάλυση του περιεχομένου της εργασίας
106

 και χρησιμεύει ως 

βάση για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών και για την αξιολόγηση. Οι 

ικανότητες ορίζονται ως «η συλλογική μάθηση σε έναν οργανισμό, ειδικότερα σε ότι 

αφορά το συντονισμό και την ενσωμάτωση διαφορετικών δεξιοτήτων παραγωγής»
107

. O 

Scarborough (1998) αναφέρει ότι η έννοια αυτή «αναγνωρίζει την περίπλοκη 

αλληλεπίδραση των ανθρώπων, των δεξιοτήτων και των τεχνολογιών, οι οποίες 

οδηγούν σε σταθερή απόδοση και εξετάζει τη σημασία της μάθησης και την εξάρτησή 

της από τη διαδρομή»
108

.  

Επιπλέον στην Ολλανδία, η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Εκπαίδευση και 

την Αγορά Εργασίας, απαντώντας στην άποψη των εργοδοτών, ότι οι δεξιότητες που 

απαιτούνται για την εργασία είναι καλύτερα να λαμβάνονται μέσω της εργασίας αντί της 

τυπικής εκπαίδευσης, δημοσίευσε το 1999 μια πρόταση με τίτλο «Στροφή στις κύριες 

ικανότητες». Αποτέλεσμα της πρότασης ήταν να οριστούν στη χώρα λεπτομερή 

προφίλ ικανοτήτων για πολλά επαγγέλματα, στο καθένα από τα οποία υπάρχει μια 

ευρεία περιγραφή των επαγγελματικών ικανοτήτων και των καθηκόντων της εργασίας 

που σχετίζονται με τα κριτήρια επιτυχίας της και είναι χωρισμένα σε «κύρια 

λειτουργικά ή τεχνικά καθήκοντα» και «κύρια καθήκοντα συμπεριφοράς»
109

.  

Είναι φανερή, λοιπόν, η προσπάθεια σύνδεσης της εμπειρίας στην εργασία με τη 

συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, κάτι που μπορεί να ιδωθεί και από 

την προοπτική αναγνώρισης μη τυπικών και άτυπων στοιχείων μάθησης. 

 

                                              
104 Rychen, D. S., & Salganik, L. H. (2003) 

105 (core competences) Ο όρος μεταφράστηκε ως «κύριες ικανότητες», ώστε να μη συγχέεται με τις βασικές ικανότητες (key 

competences), όπως οι τελευταίες περιγράφονται από τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Βασικές Ικανότητες. 

(βλ. κεφ.3.2) 

106 job content analysis 

107 Prahalad, C. K., & Hamel, G. (1994) 

108 Scarborough, H. (1998)  

109 Winterton, J., Delamare-Le Deist, F., & Stringfellow, E. (2006) σελ. 56 
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Πέρα από τις συζητήσεις και τις δράσεις σε επίπεδο χωρών, πρωτοβουλίες και 

δράσεις, όσον αφορά την καταγραφή δεξιοτήτων, έχουν ληφθεί και σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, το Δίκτυο Βασικών Δεξιοτήτων και Δράσεων 

για Ενήλικες
110

 αποτελεί έναν φορέα, ο οποίος συντονίζει επιμέρους δίκτυα που 

υπάρχουν στις χώρες της Ευρώπης και που υλοποιούν εθνικές πολιτικές βασικών 

δεξιοτήτων. Μέλος του δικτύου είναι και η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 

της Ελλάδας. Ταυτόχρονα προωθείται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

εμπειρίας, και η δημιουργία ενός ελληνικού δικτύου βασικών δεξιοτήτων για ενήλικες 

το οποίο περιλαμβάνει για παράδειγμα τη δικτύωση των Σχολειών Δεύτερης 

Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
 111

 Η συμμετοχή σε 

τέτοια δίκτυα δίνει τη δυνατότητα ευρύτερης επικοινωνίας και ενημέρωσης σχετικά 

με καλές πρακτικές που προκύπτουν, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης 

συνεργασιών με εθνικά δίκτυα άλλων χωρών. 

 

Η μη τυπική και η άτυπη μάθηση φαίνεται ότι μπορούν να παρέχουν ένα 

σημαντικό μερίδιο στην πλαισίωση και ενίσχυση των προσόντων ενός εργαζόμενου, 

παρά τις δυσκολίες που εμφανίζουν στον προσδιορισμό και την αναγνώρισή τους 

μέσω των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Οι δυσκολίες αυτές προέρχονται, μέσα 

σε άλλα, από το γεγονός ότι τέτοιου είδους μαθησιακά αποτελέσματα αναφέρονται σε 

γνώσεις και ικανότητες που συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου και συνδέονται συνήθως στενά και άρρηκτα με 

την εργασιακή εμπειρία και τον επαγγελματισμό του. Η μελέτη της ποιότητας και του 

περιεχομένου των ικανοτήτων που συνεχώς αποκτά και βελτιώνει κανείς και η 

οριοθέτηση μέσω της ακριβούς περιγραφής τους, μπορεί να δώσει τελικά τη 

δυνατότητα αποσύνδεσης των ικανοτήτων αυτών από τις πολύ συγκεκριμένες 

εμπειρίες και γνώσεις και να οδηγήσει στη δημιουργία θεσμοθετημένων προσόντων, 

που αφορούν περισσότερο στην πρακτική εφαρμογή αυτών που η τυπική εκπαίδευση, 

θεωρητικά τουλάχιστον, προσφέρει. 

 

 

 

 

 

 

                                              
110 European Basic Skills Network, EBSN [http://europeanbasicskillsnetwork.wordpress.com] 

111 Έκθεση της Γενικής Γραμματείας για τη Δια Βίου Μάθηση (2013)  

http://europeanbasicskillsnetwork.wordpress.com/
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3 Η ανάπτυξη του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται το Ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, 

και οι ιδιαιτερότητές του. Σκοπός της λειτουργίας του είναι, όπως και όλων των 

εθνικών Πλαισίων προσόντων των χωρών που συμμετέχουν και αναπτύσσονται με 

βάση το Ευρωπαϊκό, να οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ταξινόμησης όλων 

των προσόντων που παράγονται και απονέμονται στη χώρα και που έχουν αποκτηθεί 

από την τυπική, τη μη-τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση. 

 

 

3.1 Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων 

 

Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων αφορά ένα μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων. 

Μέσα σε αυτούς είναι οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι φορείς της δημόσιας και 

ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πάροχοι άσκησης και μαθητείας, εργαζόμενοι 

και άνεργοι, οι εργοδότες και οι επαγγελματικοί κλάδοι, καθώς και οι επαγγελματικοί 

φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι
112

. Τα οφέλη που θα προσφέρει στο κοινωνικό 

σύνολο θεωρείται ότι θα είναι πολλά. Ένα από αυτά είναι ότι αποκτάται η δυνατότητα 

συστηματικής παρουσίασης του περιεχομένου των προσόντων που παρέχονται στη 

χώρα. Οι πολίτες οι οποίοι επιζητούν ν’ αλλάξουν εκπαιδευτική διαδρομή ή θέση 

εργασίας ή χώρα, αποκτούν ένα εργαλείο «μετάφρασης» και συγκρισιμότητας των 

προσόντων τους. Από την πλευρά τους οι εργοδότες έχουν τη διευκόλυνση και τη 

δυνατότητα της «γρήγορης ανάγνωσης» των όποιων προσόντων οι εργαζόμενοι 

μπορεί να διαθέτουν (πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επάρκειας). 

Το μεγάλο εγχείρημα του σχεδιασμού και της εφαρμογής του Ελληνικού 

Πλαισίου Προσόντων, εμπλέκει πλήθος ενδιαφερομένων και φορέων και μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο με υψηλό επίπεδο μεθοδικότητας, μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένα 

στάδια που συνδέονται μεταξύ τους. Σε μια κατοπινή φάση και μέσα από 

διαφορετικές διαδικασίες προγραμματίζεται να αναπτυχθεί ένα σύστημα ταξινόμησης 

των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και μέσω της 

άτυπης μάθησης, κάτι που θα απαιτήσει επίσης μεγάλες και συντονισμένες 

προσπάθειες, αφού θα πρέπει να συμπεριλάβει νέα συστήματα πιστοποίησης και 

επικύρωσης που θα παρέχουν εξίσου ισότιμα προσόντα. 

Η υλοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων εποπτεύεται 

από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο και συντονίζει τα μέρη που 

                                              
112 EOPPEP (2014) 
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εμπλέκονται σε αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3879/2010 «Ανάπτυξη 

της Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις»
113

. Ως υπεύθυνη αρχή για την ανάπτυξη 

του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων αλλά και για την αντιστοίχισή του στα 

προσόντα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου έχει οριστεί ο Εθνικός Οργανισμός 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 

που επιβλέπεται και συντονίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Η πράξη υλοποίησης ονομάζεται «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων» και έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
114

. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και από εθνικούς 

πόρους. Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων στην Ελλάδα έγινε μέσω της ίδρυσης της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου 

Μάθησης, τον Ιούνιο του 2008 και η οποία συστήθηκε εκ νέου το Μάιο του 2009, με 

πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. Σημείο εκκίνησης για την απόφαση αυτή υπήρξε η Σύσταση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Προσόντων που, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, τέθηκε σε ισχύ 

στις 23 Απριλίου 2008.  

Επειδή η εφαρμογή ενός Εθνικού Πλαισίου προσόντων ακολουθεί, 

συγκεκριμένα στάδια, που σκοπό έχουν την εδραίωσή του και την αποδοχή του από 

το σύνολο των ενδιαφερομένων, το στάδιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης 

θεωρήθηκε εξαιρετικά σημαντικό γιατί σκιαγραφεί και καθορίζει τους στόχους της 

πολιτικής που θα ακολουθηθεί. Το επόμενο στάδιο αφορά τη διαδικασία θέσπισης  και 

η οποία διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η επίσημη θέσπιση μπορεί να γίνει μέσω νόμου, 

διατάγματος, διοικητικής απόφασης ή επίσημης συμφωνίας και αποτελεί ένα 

σημαντικό παράγοντα για τις περαιτέρω ενέργειες. Για παράδειγμα, σε αρκετές χώρες 

η απουσία ξεκάθαρης εντολής επέφερε σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή 

των εθνικών πλαισίων και στη συσχέτισή τους με το Ευρωπαϊκό. Στο στάδιο της 

πρώιμης εφαρμογής τα ιδρύματα καλούνται να συμμορφωθούν με τις νέες δομές και 

μεθόδους και οι τελικοί αποδέκτες ενημερώνονται σχετικά με τους σκοπούς και τα 

οφέλη των εθνικών πλαισίων προσόντων. Σε ένα προχωρημένο στάδιο εφαρμογής, το 

                                              
113 Ελληνική Δημοκρατία  (2010) 

114 http://www.edulll.gr/?page_id=253 

http://www.edulll.gr/?page_id=253
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Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων συνιστά πλέον σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος του 

εθνικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης και είναι σε θέση να 

χρησιμοποιηθεί από τη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα, αποφέροντας οφέλη 

στους τελικούς χρήστες, στα άτομα και τους εργοδότες. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι φάσεις ανάπτυξης του Ελληνικού Πλαισίου 

Προσόντων, όπως αναφέρονται στην Ελληνική Έκθεση Αντιστοίχισης του Ελληνικού 

Πλαισίου Προσόντων στο Ευρωπαϊκό, υπήρξαν οι εξής
115

: 

 

Η 1η Φάση (2009-2010) περιελάμβανε τον σχεδιασμό, τη σχετική δημόσια 

διαβούλευση και τη νομική ίδρυση. Πιο συγκεκριμένα οι ενέργειες που 

πραγματοποιήθηκαν ήταν οι παρακάτω: 

 

 Η ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης  

 Η σύνταξη του Εγγράφου Εργασίας σχετικά με τις βασικές αρχές, τα 

προτεινόμενα επίπεδα, και τους γενικούς περιγραφείς του Πλαισίου 

 Μια εξάμηνη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το Έγγραφο Εργασίας που 

προώθησε το τότε Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων 

 Η νομιμοποίηση μέσω της νομικής βάσης για την ανάπτυξη του Ελληνικού 

Πλαισίου Προσόντων και συγκεκριμένα η ψήφιση του νόμου 3879/2010 

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις» 

 Η διεξαγωγή δέκα συναντήσεων, έξι ενημερωτικών εκδηλώσεων και τεσσάρων 

σεμιναρίων σε διάφορες ελληνικές πόλεις για το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό 

Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων 

 

Η 2η Φάση (2010-2013) περιελάμβανε την ανάπτυξη και τη διαδικασία 

αντιστοίχισης του Ελληνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, με τις παρακάτω 

ενέργειες: 

 

 Την ίδρυση του Εθνικού Φορέα για την Πιστοποίηση των Επαγγελματικών 

Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

 Την εγγραφή σε μια βάση δεδομένων πτυχίων, επαληθεύσεων και 

πιστοποιήσεων που έχουν απονεμηθεί στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. 

 Τη συγχώνευση τριών εθνικών φορέων: του Εθνικού Κέντρου για την 

Πιστοποίηση Δομών Δια Βίου Μάθησης (E.KE.ΠIΣ.), του Εθνικού Οργανισμού 

                                              
115 EOPPEP (2014) 
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Πιστοποίησης Προσόντων (E.O.Π.Π.) και του Εθνικού Κέντρου 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.), που οδήγησε στην ίδρυση του 

Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 

 Τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, για τη συμβουλευτική και 

καθοδηγητική υποστήριξη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διαδικασία ανάπτυξης του 

Ελληνικού Πλαισίου. Σε αυτή την επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκπρόσωποι της 

εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, κοινωνικοί εταίροι και ειδικοί 

σύμβουλοι. 

Ακολούθησε ο σχεδιασμός της δομής του Πλαισίου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η πρόταση 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 

2013 στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται για τα εθνικά πλαίσια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Αφού εξασφάλισε από αυτήν ευνοϊκή γνώμη, το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων 

παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

Η απόφαση που πάρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβλήθηκε στο Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 10 Ιουλίου του 2013, και αμέσως μετά, ο 

Υπουργός ανακοίνωσε το Ελληνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, σε 

εκδήλωση που διοργανώθηκε για το σκοπό αυτό.  

Όπως αναφέρεται στην Ελληνική Έκθεση Αντιστοίχισης
116

, τα επόμενα 

βήματα ήταν ο προσδιορισμός και ανάλυση «παλαιότερων» και υπαρχόντων τίτλων, 

ενώ ακολούθησε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των μεθοδολογικών εργαλείων, που 

είναι απαραίτητα για την ταξινόμηση των προσόντων της τυπικής εκπαίδευσης στα 

επίπεδα του Πλαισίου. Σύμφωνα με αυτά τα εργαλεία, ταξινομήθηκαν τίτλοι σπουδών 

που απονέμονται από το ελληνικό, επίσημο, εκπαιδευτικό σύστημα, στα επίπεδα του 

Ελληνικού Πλαισίου και σχεδιάστηκε η διαδικασία αντιστοίχισης. Στη συνέχεια η 

Επιτροπή Αντιστοίχισης
117

 προέβη στην αντιστοίχιση των επιπέδων του Εθνικού με τα 

επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και συνέταξε την Έκθεση 

                                              
116 EOPPEP (2014) 

117 Referencing Committee 
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Αντιστοίχισης
118

. Η Ελλάδα δεσμεύθηκε να ολοκληρώσει τη διαδικασία συσχέτισης 

μέχρι το τέλος του 2013.  

Στις 27 Φεβρουαρίου 2014, κατά την 23
η
 Συνεδρίαση της αρμόδιας 

Συμβουλευτικής Επιτροπής στην πόλη Birmingham της Αγγλίας, παρουσιάστηκε η 

Έκθεση Αντιστοίχισης του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Ένα μήνα 

αργότερα, στις 31 Μαρτίου 2014, στο πλαίσιο της 24ης Συνεδρίασης της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων στην πόλη 

Leuven του Βελγίου, παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι 

απαντήσεις σε επισημάνσεις της αρμόδιας Επιτροπής σχετικά με την Έκθεση, που 

οδήγησαν στην τελική έγκριση της Έκθεσης Αντιστοίχισης.  

 

Κατά την 3η φάση (2014-2015) η οποία διανύεται τώρα, στοχεύεται η 

ενίσχυση της παρουσίας και λειτουργικότητας του Πλαισίου με μια σειρά από 

δράσεις. Μέσα σε άλλα, πραγματοποιείται η κατάταξη των τίτλων σπουδών που 

απονέμονται από το ελληνικό, μη τυπικό, εκπαιδευτικό σύστημα στα επίπεδα του 

Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων. Αυτό σχεδιάζεται να γίνει μέσω μιας σειράς 

πολιτικών και μέτρων και με τον ορισμό μιας στοχευόμενης ημερομηνίας ως το 

Δεκέμβριο του 2015. Η πολιτική που θα ακολουθηθεί λαμβάνει υπόψη τις ευρωπαϊκές 

συζητήσεις στο θέμα, τις διεθνείς εξελίξεις σχετικά με τη αναδιοργάνωση των 

εκπαιδευτικών συστημάτων και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτσι, για το 

επόμενο στάδιο, που θα λήξει το Δεκέμβριο του 2015, έχουν προγραμματιστεί και 

εκτελούνται οι ακόλουθες δράσεις:  

Θα γίνει προσδιορισμός των τίτλων σπουδών που απονέμονται σε συγκεκριμένους 

οικονομικούς τομείς, όπως η γεωργία, η ναυτιλία και ο τουρισμός και θα ορισθούν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα γι’ αυτά τα ειδικά προσόντα. Στη συνέχεια θα 

ταξινομηθούν τα προσόντα στα επίπεδα του Ελληνικού Πλαισίου και θ’ 

αντιστοιχισθούν με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Τα παραπάνω προσόντα θα 

απονέμονται σε όλες τις περιπτώσεις τυπικών, μη τυπικών και άτυπων διαδικασιών 

μάθησης. Με τον τρόπο αυτό, θα ξεκινήσει η διαδικασία κατηγοριοποίησης των 

προσόντων για τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση και θα αρχίσει να αναπτύσσεται και 

να επεκτείνεται και σε άλλους οικονομικούς τομείς. 

                                              
118 Όπως επισημαίνεται στην Έκθεση Αντιστοίχισης, δεν επιχειρήθηκε μια ολοκληρωμένη περιγραφή του Ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά μια εστίαση σε περιοχές που οδηγούν στην απονομή προσόντων. Στόχος είναι να εξηγηθεί 

το πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να γίνονται κατανοητά τα επαγγελματικά προσόντα. 
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Επίσης προγραμματίζεται η ανασυγκρότηση του Μητρώου Προσόντων, που ήδη 

υπάρχει σε λειτουργία στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με απαιτήσεις και προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί ευρωπαϊκά, ώστε να επιτευχθεί συμβατότητα με τη Δικτυακή Πύλη 

του Ελληνικού Πλαισίου και τη Δικτυακή Πύλη ESCO, η οποία αφορά την 

ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
119

. Η 

επικαιροποίηση του μητρώου έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 

2014 και στην αρχική φάση της λειτουργίας του εκτιμάται ότι θα έχουν καταχωρηθεί 

2000 ξεχωριστά προσόντα. 

Ένας ευρύτερος, μακροπρόθεσμος στόχος αυτής της φάσης είναι να εδραιωθεί 

το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων ως ο κεντρικός μοχλός όλων των προσπαθειών για 

την αναδιάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και σύμφωνα με τον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων «να εξελιχθεί σε μια μεταρρύθμιση 

Εθνικού Πλαισίου Προσόντων». 

 

Η τεχνική ανάπτυξη του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων και η συσχέτιση του 

με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων ξεκίνησαν το 2013, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Νόμου 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος 

Νεολαίας και Δια βίου μάθησης και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων 

και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
 120

. 

Η συγκρότηση του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων απαίτησε έναν μεγάλο 

αριθμό από διαδικασίες, πληροφορίες, εκτεταμένη έρευνα, διαβούλευση και τη 

συμμετοχή ενός πλήθους φορέων. Ακολουθήθηκε μια σταδιακή δόμηση του πλαισίου 

που συμπεριέλαβε το διάλογο και τη συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους, 

στοιχεία που οδήγησαν έτσι στην ενίσχυση της εγκυρότητας και ποιότητάς του. Η 

δομή του πλαισίου σχεδιάστηκε να είναι απλή και λειτουργική, ώστε να μπορεί αυτό 

να εφαρμόζεται πρακτικά και άμεσα. Επίσης, πέρα από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 

εξελίξεις, λήφθηκαν σε μεγάλο βαθμό υπόψη οι τρέχουσες ανάγκες της χώρας.  

Τα καθοριστικά στοιχεία της δομής του πλαισίου, δηλαδή  οι περιγραφικοί δείκτες 

των επιπέδων
121

,  λειτούργησαν ως κύρια στοιχεία συσχέτισης των δυο πλαισίων. 

Καθώς αυτοί ορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα προσόντα 

ενός συγκεκριμένου επιπέδου, δημιουργούν μια ποιοτική και μια ποσοτική διαβάθμιση 

(ή κλιμάκωση)
122

 γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

                                              
119 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012)  

120 Ελληνική Δημοκρατία (2013α) 

121level descriptors  

122 grading 
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Τα ίδια τα προσόντα μπορούν να διαφοροποιούνται, σε μέγεθος και τύπο, και 

μπορούν να είναι ακαδημαϊκά, επαγγελματικά ή να σχετίζονται με δεξιότητες και έτσι 

να ομαδοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Ο τύπος ενός προσόντος 

ορίζει και τις προδιαγραφές εξειδίκευσης, που αφορούν τα  ειδικά χαρακτηριστικά των 

προσόντων. Έτσι, μέσω των τύπων των επαγγελματικών προσόντων
123

 είναι δυνατή ή 

κατάταξη των ελληνικών τίτλων στα επίπεδα του Ελληνικού Πλαισίου. Οι τύποι 

προσόντων μπορούν στο μέλλον να αποτελέσουν και τη βάση για κατοπινή ανάπτυξη 

νέων τίτλων (π.χ. τίτλων που δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στη χώρα). 

Είναι φανερό λοιπόν, ότι οι περιγραφικοί δείκτες των επιπέδων και οι τύποι 

προσόντων εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες και σκοπό, και γι’ αυτό διαθέτουν 

και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ενώ οι περιγραφικοί δείκτες των επιπέδων δίνουν 

μια σχετικά σύντομη περιγραφή και είναι εντελώς ανεξάρτητοι από το χώρο της 

μάθησης, οι τύποι των επαγγελματικών προσόντων είναι σχετικά εκτεταμένοι, γιατί 

παρέχουν περιγραφές των μαθησιακών αποτελεσμάτων για το συγκεκριμένο τύπο. 

Από πρακτική άποψη, περιγράφουν το σκοπό που έχει ο τύπος του επαγγελματικού 

προσόντος, τη διαδικασία της μάθησής του, τις μεταβατικές ρυθμίσεις που τον 

διέπουν, καθώς και τη σύνδεση του τύπου με την απασχόληση. 

 

Στο Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων τονίζονται όλες οι μορφές μάθησης 

(τυπική, μη τυπική, άτυπη), που μπορούν να αποκομίζονται, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, 

σε όλα τα πεδία και σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός πολίτη. Αυτό σημαίνει ότι 

προσόντα που αποκτήθηκαν μέσα από όλα τα είδη των μαθησιακών διαδρομών 

μπορούν να αξιολογούνται, ν’ αναγνωρίζονται, να επικυρώνονται, να πιστοποιούνται 

και να διαβαθμίζονται σύμφωνα με τα επίπεδα του πλαισίου. Μετά από αυτό, θα 

μπορούν ν’ αντιστοιχούνται στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.  

Ενισχύοντας τη διάσταση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, σε όλες τις περιοχές της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, φαίνεται να ενισχύεται σημαντικά η πορεία προς τη 

Δια βίου μάθηση, επειδή δεν παρέχεται μόνο η βάση για ένα διαφανές και ανοικτό 

σύστημα επικύρωσης, αλλά δίνεται και στα άτομα η δυνατότητα να διαθέτουν τη 

μάθησή τους πιστοποιημένη και αναγνωρισμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου 

τους
124

. Σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμμετοχή των 

                                              
123 types of qualifications 

124 Η θέσπιση του νέου Νόμου για τη Δια Βίου Μάθηση (Ν. 3879/10) φαίνεται ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός σε 

αυτές τις εξελίξεις.  
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ενηλίκων στη Δια βίου μάθηση στην Ελλάδα είναι δυστυχώς από τις χαμηλότερες
125

, 

ενώ απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό συστηματικές πολιτικές και πολιτικές συνοχής 

στο πεδίο αυτό. Σε ό,τι αφορά τους στόχους της κύριας πολιτικής στην Ελλάδα, εκτός 

από το θετικό αντίκτυπο της συμμετοχής της χώρας στην πρωτοβουλία για το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, το έργο για το Ελληνικό Πλαίσιο συνδέεται στενά 

με τις προσπάθειες της χώρας να αναπτύξει και να βελτιώσει τις πολιτικές και τις 

πρακτικές της Δια βίου μάθησης, μέσα σε ένα πεδίο δημοκρατικού διαλόγου και 

ενεργού συμμετοχής των πολιτών. 

 

 

3.2  Η αντιστοίχιση των προσόντων της τυπικής εκπαίδευσης στα επίπεδα του 

Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων και ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 

Είναι γνωστό, ότι στην Ελλάδα η διαχείριση και η εποπτεία για την παροχή  

Πρωτοβάθμιας και τη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τυπική εκπαίδευση) ασκείται σε 

κεντρικό επίπεδο και είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η 

διοίκηση ασκείται σε περιφερειακό επίπεδο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης. Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά είναι αυτοδιοικούμενα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η εποπτεία του παρόχων της «μη-τυπικής εκπαίδευσης» 

τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ο καθορισμός του 

εκπαιδευτικού της πλαισίου, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια 

Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η πιστοποίηση των «εισροών» εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

και των υπηρεσιών του Υπουργείου, ενώ η πιστοποίηση των «εκροών» εμπίπτει 

αποκλειστικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
126

. 

 

Η πιστοποίηση των προσόντων στο Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων βασίζεται 

σε μια σειρά πρακτικών αντιστοίχισης, στόχος των οποίων είναι η όσο το δυνατό 

καλύτερη περιγραφή και απόδοση του περιεχομένου της μάθησης. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Έκθεση Αντιστοίχισης, κάθε τύπος προσόντων 

ορίζεται από προδιαγραφές (περιγραφές/εξειδικεύσεις), οι οποίες διαθέτουν τα 

παρακάτω τέσσερα χαρακτηριστικά: 

                                              
125 Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, το 2010, μόνο το 3% των ενηλίκων 25-64 ετών, συμμετείχαν 

στη Δια βίου μάθηση, σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο του 9,1%. Πηγή: http://www.gsae.edu.gr/el/politikes-dvm 

126 Ελληνική Δημοκρατία (2013β) 

http://www.gsae.edu.gr/el/politikes-dvm
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α) Τον τίτλο, ο οποίος αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ονοματολογία που 

υιοθετείται για κάθε τύπο, π.χ. Ανώτερο Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης
127

. 

β) Το επίπεδο, που αντιστοιχεί στο επίπεδο του τύπου προσόντων στο 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. 

γ) Μια σύντομη περιγραφή που αναφέρεται στον τύπο και έχει ως στόχο να 

διευκολύνει την κατανόηση και τη χρήση του.  

δ) Τον «όγκο» των μαθησιακών αποτελεσμάτων. ΄Εχοντας υπόψη ότι η 

κύρια λειτουργία των πλαισίων είναι η περιγραφή και η σύγκριση των 

επαγγελματικών προσόντων, είναι σημαντικό ο τύπος προσόντων να είναι 

σε θέση να περιγράψει την «ποσότητα» ή τον «όγκο» των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων που παραπέμπουν σε αυτόν. Για τους σκοπούς του 

Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων και για να διευκολυνθεί ένας κατά 

προσέγγιση υπολογισμός, υιοθετήθηκε ένα μετρικό σύστημα. Το 

προτεινόμενο μετρικό σύστημα βασίζεται στην ανάθεση 60 πιστωτικών 

μονάδων, ως «αξία» ενός «χρόνου μάθησης» 1500 ωρών και όπου μια 

πιστωτική μονάδα αντιπροσωπεύει 25 ώρες μαθησιακού αποτελέσματος.  

 

Η διαδικασία αντιστοίχισης αναλαμβάνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς χορήγησης τίτλων σπουδών. Η υιοθέτηση 

αυτού του συστήματος μέτρησης προσφέρει τη δυνατότητα στα ελληνικά 

πιστοποιητικά να αντιστοιχηθούν εύκολα με πολλά εθνικά και διεθνή συστήματα, 

συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών 

Μονάδων
128

 και του υπό ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων 

για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
129

. 

 

Ο προσδιορισμός των τύπων προσόντων στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

περιλαμβάνει, επίσης, την ταξινόμηση με τη χρήση της κατηγοριοποίησης προσόντων 

«βασικού», «συμπληρωματικού» και «ειδικού σκοπού». 

Έτσι, τα βασικά προσόντα (οι βασικοί τίτλοι σπουδών) απεικονίζουν ένα συνεκτικό 

σύνολο των μαθησιακών αποτελεσμάτων και συνήθως έχουν συγκριτικά υψηλό όγκο. 

Δίνουν μια αίσθηση «ολοκλήρωσης» σε σχέση με ένα στάδιο που αφορά μια 

                                              
127 Upper Secondary School Certificate 

128 European Credit Transfer and Accumulation System ( ECTS) 

129 European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) 
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διαδικασία μάθησης (για παράδειγμα το Απολυτήριο Λυκείου, το οποίο σηματοδοτεί 

το τέλος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ή σε σχέση με μια καθορισμένη περιοχή 

της μάθησης (όπως «δεξιότητες διαχείρισης γραφείου»), ή και σε σχέση με ένα 

επάγγελμα (όπως π.χ. «πολιτικός μηχανικός»). 

Οι «συμπληρωματικοί» τίτλοι σπουδών απονέμονται για κάποια μαθησιακά 

επιτεύγματα και προστίθενται σε ένα προηγούμενο προσόν. Αφορούν την 

επικαιροποίηση και ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων ή τη συνέχιση της 

επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Οι «ειδικού σκοπού» τίτλοι σπουδών που απονέμονται για ένα σύνολο 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, αποτελούν ένα ξεχωριστό, συνεκτικό επίτευγμα, 

μπορούν όμως να αφορούν μόνο μερικές περιοχές μαθησιακών αποτελεσμάτων που 

καθορίζουν ένα επίπεδο. Αυτά τα προσόντα που βασίζονται συχνά σε επαγγελματικά 

πρότυπα, έχουν σχετικά περιορισμένους σκοπούς, π.χ. την πιστοποίηση επάρκειας 

στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας στον Κλάδο των Κατασκευών. Είναι 

σχετικά χαμηλού όγκου, σε σύγκριση με τα βασικά προσόντα. Ακόμα, είναι συναφή 

με καθορισμένους τύπους προσόντων. 

Η σημαντικότητα της κατάταξης αυτής για την απασχόληση έχει να κάνει με 

το ότι κάθε τύπος εξειδίκευσης παρέχει μια σύντομη συνοπτική περιγραφή της φύσης 

και του φάσματος των δυνατοτήτων απασχόλησης που συνδέονται με τα προσόντα 

και τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα. Αυτά τα περιγράμματα αφορούν και σε 

επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά ισχύουν, διευκολύνοντας και διευρύνοντας τις 

δυνατότητες, για παράδειγμα, για άμεση κατανόηση της προσφοράς και της ζήτησης 

στην αγορά εργασίας. Σε ό,τι αφορά τις μεταβάσεις, δηλαδή τις δυνατότητες εξέλιξης 

και αναβάθμισης των προσόντων, με κάθε εξειδίκευση του τύπου ενός προσόντος 

καθορίζονται οι ρυθμίσεις και τα απαιτούμενα που ισχύουν για την πρόσβαση σε 

προγράμματα που οδηγούν στα προσόντα του εν λόγω τύπου.  

Στον τομέα της εκπαίδευσης η εξειδίκευση θα δείχνει επίσης ποιος τομέας του 

εκπαιδευτικού συστήματος είναι συνδεδεμένος με τον τύπο προσόντος του 

εκπαιδευτικού συστήματος, χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους τομείς: 

"Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση", "Γενική Εκπαίδευση» και "Ανώτατη 

Εκπαίδευση". Ένας μικρός αριθμός τύπων προσόντων ανήκει σε μια ενδιάμεση 

κατηγορία που συνδυάζει την "Επαγγελματική Εκπαίδευση" και τη "Γενική 

Εκπαίδευση". 

Η ενίσχυση της προσέγγισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων θεωρείται το 

σημαντικότερο στοιχείο των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην 

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά τη μη 

τυπική μάθηση, προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός συστήματος για την επικύρωσή 
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της θεωρείται το σύστημα για τα επαγγελματικά πρότυπα που αναπτύσσεται επί του 

παρόντος. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για την αναθεώρηση 

των προγραμμάτων σπουδών, τόσο στην Αρχική, όσο και τη συνεχή Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση, όπως επίσης και για την πιστοποίηση των προγραμμάτων 

κατάρτισης
130

. 

 

 

3.3 Το μέλλον και οι προκλήσεις 

 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

διαθέτει, επηρεάζει όπως είναι αναμενόμενο τη διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου 

και συνεπώς τον τρόπο περιγραφής και αντιστοίχισης των προσόντων.  

Όπως αναφέρεται στον νόμο για τη Δια Βίου Μάθηση
131

, το Ελληνικό Πλαίσιο 

στοχεύει να γίνει ένα «ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα καλύπτει όλα τα τμήματα και τα 

επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης». Η παραπάνω αναφορά δείχνει και την 

πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, αφού προϋποθέτει συνεργασία και επαφές με ένα 

μεγάλο αριθμό φορέων.  

Οι προσπάθειες σύνταξης του  Πλαισίου Προσόντων για την Ελληνική 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, παρόλο που κατά τη 

δημοσίευση της Έκθεσης Αντιστοίχισης οι περιγραφείς επιπέδων δεν είχαν ακόμη 

συνταχθεί. Αναμένεται ότι το έργο αυτό θα ενισχύσει την προσέγγιση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων στην Aνώτατη Eκπαίδευση και θα υποστηρίξει την 

αναδιοργάνωση των διαδικασιών μάθησης και των προγραμμάτων σπουδών, 

προωθώντας, μέσα σε άλλα και την κινητικότητα
132

. 

 

Η συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων φορέων στην ανάπτυξη 

και εφαρμογή του θεωρείται ζωτικής σημασίας, αλλά ταυτόχρονα θεωρείται και 

πρόκληση, εξαιτίας της ανάγκης συνεχούς συντονισμού
133

. Μέσα στους στόχους, 

                                              
130 Cedefop (2011a) 

131 Ελληνική Δημοκρατία (2010α) 

132 Οι εργασίες σχετικά με τους περιγραφείς επιπέδων για το Ελληνικό Πλαίσιο και σχετικά με το πλαίσιο επαγγελματικών 

προσόντων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιούνται ξεχωριστά και υποστηρίζονται από έναν μεθοδολογικό 

οδηγό (για την αναφορά των μαθησιακών αποτελεσμάτων στα επίπεδα και την κοινή κατανόηση των βασικών όρων).  

133 Εκτός από τον κύριο εθνικό φορέα, το Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του 

Ελληνικού Πλαισίου, στο εγχείρημα συμμετάσχουν και ενδιαφερόμενοι δημόσιοι φορείς, οι κοινωνικοί  εταίροι, οι 

εκπρόσωποι των πανεπιστημίων και  εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Το Υπουργείο Εργασίας δεν συμμετέχει μέχρι στιγμής. 
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υπάρχει και η πρόθεση να συνδεθούν οι δύο παράλληλες διαδικασίες, δηλαδή η μία 

που αφορά το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων για τη Δια βίου μάθηση και η άλλη που 

σχετίζεται με την ανάπτυξη του Πλαισίου Προσόντων στην Ανώτατη Εκπαίδευση.  

Άλλες προκλήσεις για το μέλλον περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τη συσχέτιση του Ελληνικού Πλαισίου με τα διεθνή κλαδικά 

προσόντα, καθώς και με τα προσόντα που αποκτώνται μέσω προγραμμάτων από 

πανεπιστήμια του εξωτερικού και τα οποία συνεργάζονται στην Ελλάδα με ιδιωτικούς 

φορείς.  

Πρόκληση θεωρείται, επίσης, η αντιστοίχιση με τη χρήση περιγραφικών 

δεικτών των επιπέδων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα, των τίτλων σπουδών της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί εκτός των πανεπιστημίων. 

Ένας από τους στόχους του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, είναι να βελτιώσει 

την πρόσβαση και τη δυνατότητα εξέλιξης των προσόντων και με αυτό τον τρόπο να 

μειώσει τα αδιέξοδα που υπάρχουν στην εκπαίδευση για τους πολίτες προωθώντας τις 

ευκαιρίες Διά βίου μάθησης. Ακόμα, στόχος του είναι να στηρίξει τις διαδικασίες  για 

την πιστοποίηση και τη διασφάλιση της ποιότητας που είναι σημαντικοί για την 

αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. 

Ένα μειονέκτημα που επισημαίνεται είναι ότι σε σύγκριση με άλλες χώρες  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα δεν διαθέτει ισχυρή παράδοση στη χρήση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να ορίζουν και να περιγράφουν 

τα επαγγελματικά προσόντα. Έτσι, θεωρείται πρόκληση η μετατόπιση των 

διαδικασιών επικύρωσης προς αυτά, με όλες τις αλλαγές που αυτό συνεπάγεται και 

στις υπάρχουσες μεθόδους και τα πρότυπα.  

Σε γενικές γραμμές, τρέφονται σημαντικές προσδοκίες ότι το Ελληνικό 

Πλαίσιο θα στηρίξει την μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και θα 

βοηθήσει σημαντικά στη δημιουργία στενής σχέσης με την αγορά εργασίας. 

 

Η εκτεταμένη εφαρμογή του Ελληνικού, όπως και των άλλων Εθνικών 

Πλαισίων Προσόντων στην πράξη, θα αποτελέσει και το πεδίο πάνω στο οποίο θα 

φανεί η λειτουργικότητα και η χρηστικότητά τους σε βάθος χρόνου. Είναι σίγουρο ότι 

σε μια τέτοιας έκτασης προσπάθεια, θα εντοπισθούν πολλά σημεία, στα οποία θα 

χρειασθεί να υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις, διορθωτικές παρεμβάσεις και 

επαναπροσδιορισμοί.  

Παρόλο που γενικότερα στη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία, οι 

συζητήσεις και κριτικές στο θέμα της δημιουργίας των Εθνικών Πλαισίων στις χώρες 
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είναι περιορισμένες, στην ελληνική βιβλιογραφία έχουν εντοπισθεί κάποιες απόψεις, 

που προβάλλουν έναν γενικότερο σκεπτικισμό για το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων. 

Έτσι,  για παράδειγμα, εμφανίζεται ένας προβληματισμός σε ό,τι αφορά το μικρό 

χρονικό διάστημα που δόθηκε για την ανάπτυξη των διαδικασιών και των 

συνεργασιών των φορέων
134

. Εκφράζεται η πεποίθηση ότι τέτοιες ενέργειες θα πρέπει 

ν’ αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου, δίνοντας ευκαιρίες με αυτόν τον τρόπο και 

στηρίζοντας το δημοκρατικό διάλογο και εξασφαλίζοντας παράλληλα ευρύτερη 

κοινωνική συναίνεση.  

Ακόμα τονίζεται η κρισιμότητα για την προστασία της διαδικασίας πιστοποίησης. 

Επειδή αυτή συνδέεται με τα επαγγελματικά περιγράμματα και τα αντίστοιχα 

επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, θεωρείται ότι υπάρχει ο 

κίνδυνος φαινομένων διαφθοράς, αναξιοκρατίας ή ευνοιοκρατίας, φαινόμενα που 

μπορεί να απαξιώσουν το θεσμό και να οδηγήσουν στη βαθμιαία αποδυνάμωσή του. 

Γι' αυτό τονίζεται η ανάγκη «μιας δημόσιας θεσμικής θωράκισης»  των διαδικασιών 

πιστοποίησης, ώστε αυτές να μην μετατραπούν «σε άναρχο πεδίο ασύδοτης ιδιωτικής 

κερδοφορίας». Επιπλέον, θεωρείται σημαντική η διάχυση της πληροφορίας και η 

ευρύτερη κατανόηση του Πλαισίου από τους πολίτες, ώστε αυτό να μην 

αντιμετωπισθεί ως ένα «τεχνοκρατικό εγχείρημα», αλλά ως ένα ισχυρό βοήθημα που 

θα στηρίξει αποφασιστικά τις επαγγελματικές προοπτικές και την κινητικότητα των 

εργαζομένων
134

. 

Επισημαίνεται επίσης ο κίνδυνος να δοθεί μονομερής έμφαση στα μαθησιακά 

αποτελέσματα και στις εκροές και να υποτιμηθούν η εκπαιδευτική διαδικασία και οι 

εισροές. Στις τελευταίες περιλαμβάνονται στοιχεία, όπως οι δομές, το περιβάλλον, η 

φιλοσοφία της μάθησης, η κουλτούρα, οι αξίες και οι στάσεις, τα προγράμματα 

σπουδών οι σχέσεις με τους εκπαιδευτές και γενικότερα οι ανθρώπινες σχέσεις, κ.α. , 

παράγοντες σημαντικοί για την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
134

 Φωτόπουλος, Ν. & Γούλας, Χ. (2010) 
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4 Η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης στην Ευρώπη 

 

 

Η ενσωμάτωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων θεωρείται ιδιαίτερη πρόκληση. Αιτία γι’ αυτό είναι ο μεγάλος αριθμός 

των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται και, μέσα σε άλλα, η ανάγκη να συμπεριληφθεί 

ένας μεγάλος αριθμός φορέων μη τυπικής μάθησης. Επίσης, διαφαίνεται η 

αναγκαιότητα θέσπισης έγκυρων και αποδεκτών μεθόδων αξιολόγησης μη τυπικής 

και άτυπης μάθησης. Ακόμα, θα πρέπει να αναλογισθεί κανείς ότι οι παραπάνω 

φορείς και οι σχετικές ενέργειες θα πρέπει να  συντονισθούν σε ένα μεγάλο δίκτυο 

χωρών και μέσα σε ένα πλαίσιο ποιότητας και διαφάνειας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα 

επιχειρηθεί μια σύντομη περιγραφή όλων όσων διαδραματίσθηκαν μέχρι στιγμής 

στην Ευρώπη με στόχο την προσπάθεια αυτή. 

 

 

4.1 Η απογραφή της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης στην Ευρώπη 

 

Η προσπάθεια δημιουργίας ενός συστήματος επικύρωσης της μη τυπικής και 

της άτυπης μάθησης πάνω σε κοινά αποδεκτά ευρωπαϊκά πρότυπα απαιτεί ένα υψηλό 

επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και σε όλα τα 

στάδια των διαδικασιών που εκτυλίσσονται.  

Σημαντικό ορόσημο για την έναρξη των προσπαθειών θεωρείται η Σύσταση 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Επικύρωση της μη Τυπικής και της Άτυπης 

Μάθησης που δημοσιοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2012
135

. Η σύσταση αυτή καλεί τα 

κράτη μέλη, το αργότερο μέχρι το 2018, να θέσουν σε εφαρμογή ρυθμίσεις που θα 

επιτρέπουν στους πολίτες να επικυρώνουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που 

αποκτούν μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Αυτές οι ρυθμίσεις θα 

δίνουν τη δυνατότητα για πλήρη αναγνώριση προσόντων, ή, κατά περίπτωση, ένα 

μέρος αυτών. Επειδή κάτι τέτοιο, όπως αναφέρεται στη σύσταση, θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται στη βάση μιας επικύρωσης τέτοιων εμπειριών μάθησης που 

αποκτήθηκαν έξω από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, η δημοσίευση της 

σύστασης δημιουργεί μια νέα δυναμική για δυνατότητες επικύρωσης. 

 Ακόμα, σύμφωνα με αυτήν, υπάρχουν τρεις παράγοντες που είναι καθοριστικής 

σημασίας για την επιτυχία των συστημάτων επικύρωσης και που συνδέονται με τις 

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την επικύρωση της μη τυπικής και της 

άτυπης μάθησης. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν την ύπαρξη στρατηγικών και 

                                              
135 Ευρωπαϊκή Ένωση (2012) 



62 
 

νομικών πλαισίων επικύρωσης, το επίπεδο συμμετοχής των ενδιαφερομένων και την 

αποτελεσματικότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επικύρωση.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους 

φορείς μεταξύ άλλων, μέσω της «Ευρωπαϊκής Απογραφής για την Επικύρωση της μη 

Τυπικής και Άτυπης Μάθησης», μιας ανασκόπησης για την επικύρωση της μη τυπικής 

και της άτυπης μάθησης, που εκδίδεται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη
136

. Την 

ευθύνη της νέας έκδοσης
 
για το 2014, ανέλαβε η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 

Πολιτισμού, ένα εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 137,138.

 Σε αυτήν 

περιγράφονται οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για το συγκεκριμένο θέμα και 

περιλαμβάνει 36 εκθέσεις από 33 χώρες, μαζί με πρόσθετα στοιχεία που οδηγούν 

στην καλύτερη κατανόηση των συνθηκών επικύρωσης. Οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται αφορούν την περιγραφή της κατάστασης μέχρι τον Ιανουάριο του 

2014και η συλλογή τους βασίζεται στο έργο ενός μεγάλου δικτύου εμπειρογνωμόνων 

σε όλες αυτές τις χώρες, με λεπτομερή εξέταση σχετικών εγγράφων και με 

συνεντεύξεις από τους βασικούς ενδιαφερόμενους. Στην Έκθεση περιλαμβάνονται 

νόμοι και ποσοτικά δεδομένα που έχουν καταγραφεί και έχουν συλλεχθεί σε διεθνές, 

εθνικό, περιφερειακό επίπεδο ή σε επίπεδο έργου. Επίσης περιλαμβάνονται οι 

απόψεις ενδιαφερομένων και εμπειρογνωμόνων για την πορεία της επικύρωσης στις 

χώρες που καλύπτουν
139

.  

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Απογραφής, έχουν τηρηθεί αυστηροί έλεγχοι 

για τη διασφάλιση ποιότητας με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και των 

μελών της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

Σημαντική διαφοροποίησή της από την προηγούμενη έκδοση της Απογραφής του 

2010, αποτελεί η Διατύπωση της Σύστασης για την Επικύρωση της μη Τυπικής και 

Άτυπης Μάθησης, το 2012. 

Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί διακρίνεται μια αυξανόμενη τάση για τη 

δημιουργία εθνικών στρατηγικών επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης 

μάθησης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στις 

περισσότερες χώρες δεν απαιτείται με περαιτέρω ρυθμίσεις η βελτίωση των 

πρακτικών επικύρωσης. Επίσης, στις περισσότερες χώρες, διαμορφώνεται πλέον μια 

                                              
136 Η απογραφή αφορά τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 

Συναλλαγών, δηλαδή την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, καθώς και την Τουρκία, ως υποψήφια 

προς ένταξη χώρα. 

137 Cedefop (2011a) 

138 DG Education and Culture: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm 

139 European Commission; Cedefop; ICF International (2014) 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
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κατανομή των ευθυνών, ενώ παρατηρείται μια αύξηση της συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο αποτέλεσμα της εργασίας που 

έχει γίνει για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών και πολιτικών. Ακόμα, η έντονη 

συζήτηση μεταξύ παραγόντων, από τη μια, της τυπικής και από την άλλη, της μη 

τυπικής και άτυπης μάθησης στον τομέα των μεθόδων αξιολόγησης, εκλαμβάνεται ως 

εποικοδομητική και χρήσιμη για την ανάπτυξη εφαρμογών. 

Μια σύγκριση με την προηγούμενη απογραφή του 2010, δείχνει επίσης ότι έχει 

σημειωθεί πρόοδος σε ό,τι αφορά την εισαγωγή εθνικών πολιτικών ή στρατηγικών για 

τη στήριξη της επικύρωσης και για την εφαρμογή της στην πράξη. Παρόλο του ότι η  

ύπαρξη στρατηγικής μπορεί να μην έχει τεθεί απαραίτητα σε ισχύ από όλες τις χώρες, 

είναι εμφανές ότι το να διαθέτει μια χώρα μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική είναι 

ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την προώθηση των δυνατοτήτων επικύρωσης  της 

μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Παρατηρείται, πάντως, πως η πλειονότητα των 

ευρωπαϊκών χωρών έχουν περισσότερα από ένα νομικά πλαίσια που καλύπτουν το 

θέμα, κάτι που φανερώνει ότι η τάση για αναγνώριση των δυο αυτών τύπων μάθησης 

έχει καταφέρει να διεισδύσει σε διαφορετικές περιοχές και φορείς ενδιαφέροντος.  

Παράλληλα με την ύπαρξη νομικού πλαισίου ενισχύεται η υποχρέωση λογοδοσίας 

σχετικά με την πρόοδο της στρατηγικής αυτής και δίνεται ένα σημαντικό μήνυμα 

προς τους παρόχους μη τυπικής μάθησης και στους άλλους ενδιαφερόμενους σε ότι 

αφορά την προβαλλόμενη πολιτική βούληση σχετικά με την επικύρωση. Στις 

περισσότερες χώρες οι εθνικοί εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι από το 2014 υπάρχει 

πλέον μια σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων σε σχέση με την επικύρωση, στοιχείο που 

χαρακτηρίζεται πολύ θετικό για την πρόοδο της αναγνώρισης αυτών των δυο μορφών 

μάθησης. 

Η ύπαρξη νομικής κατοχύρωσης εξασφαλίζει, ακόμα, ξεκάθαρα πλεονεκτήματα για 

τους εμπλεκόμενους. Διασφαλίζει τα δικαιώματα και θέτει τις ευθύνες και την 

έγκαιρη μέριμνα για τη ρύθμιση των διαδικασιών, όπως για παράδειγμα, των  

προσφυγών ή του ποσοστού των πιστωτικών μορίων που απαιτούνται μέσω της 

επικύρωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται, μέσα σε άλλα, η εμπλοκή των 

διάφορων κοινωνικών ομάδων, όπως κοινωνικών εταίρων και φορέων του ιδιωτικού 

τομέα, εθελοντικών οργανώσεων και δημόσιων υπηρεσιών που ασχολούνται με την 

απασχόληση.  

Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η 

συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων. Έτσι,  θα πρέπει να ιδωθούν με 

περισσότερη προσοχή οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνήθως για επικύρωση και 

οι οποίες διαφέρουν μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα από εκείνες που απαντώνται 

στην επικύρωση από την αγορά εργασίας.  
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4.2 Μέθοδοι επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης  

 

Πολλές από τις διαδικασίες και τις πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούνται για 

την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης ανήκουν στο επίσημο 

εκπαιδευτικό σύστημα ή έχουν ως στόχο την απονομή ενός προσόντος από την τυπική 

εκπαίδευση και κατάρτιση.  

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά την αξιολόγηση στις 

ευρωπαϊκές χώρες που ακολουθούν τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την 

επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης είναι η παραδοσιακή αξιολόγηση.  

Ως πιο αποδεκτή μεθοδολογία για την αξιολόγηση και την αναγνώριση φαίνεται ότι 

χρησιμοποιούνται συνηθέστερα τα τεστ και οι εξετάσεις, που μπορεί όμως να 

δημιουργούν μειονεκτήματα στις λιγότερο ευνοημένες ομάδες των εκπαιδευομένων. 

Συχνά, δημιουργείται ένα περιπλοκότερο καθεστώς όταν μέθοδοι επικύρωσης 

συνδυάζονται με άλλες εκτενείς διαδικασίες επικύρωσης, που σκοπό έχουν να 

ενισχύσουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της αξιολόγησης.  

Μέθοδος τεκμηρίωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην Ευρώπη είναι 

και τα χαρτοφυλάκια
140

. Αυτή συνοδεύεται από δηλωτικές μεθόδους
141

 και 

προσομοιώσεις ή αποδεικτικά στοιχεία που έχουν παρθεί από την εργασία
142

.  

Στον ιδιωτικό τομέα, πιο κλασικές μέθοδοι για την επικύρωση είναι τα πιστοποιητικά 

προσόντων, η χρήση αναφορών (παραπομπών), το βιογραφικό σημείωμα, οι 

συνεντεύξεις και οι συνομιλίες (οι οποίες καταδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες έχουν αποκτηθεί), καθώς και η παρουσίαση μιας αξιόπιστης 

αφήγησης που συνδέει την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων με συγκεκριμένες 

θέσεις ή διαδρομές στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αξιολογήσεις και οι εξετάσεις είναι οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά στην αγορά εργασίας και πιο συχνά σε 

πρωτοβουλίες δημόσιας επικύρωσης που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου. Σύμφωνα 

                                              
140 portfolio 

141 declarative methods 

142 Χρησιμεύει ως αρχείο επίδειξης δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων και της πείρας ενός ατόμου. Μπορεί να απαριθμεί τα 

τυπικά προσόντα ή να περιλαμβάνει παραδείγματα από εργασίες, έναν κατάλογο των μαθημάτων κατάρτισης, εργασιακής 

πείρας καθώς και των μη εργασιακών δραστηριοτήτων που έχει στο ενεργητικό του ο ενδιαφερόμενος.[Πηγή: 

http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/greek/glossari-europaikou-diktuou-politikes-gia-te-dia-biou-

kathodegese-elgpn] 

http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/greek/glossari-europaikou-diktuou-politikes-gia-te-dia-biou-kathodegese-elgpn
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/greek/glossari-europaikou-diktuou-politikes-gia-te-dia-biou-kathodegese-elgpn
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με την Έκθεση Απογραφής, δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό συμβαίνει επειδή τα δύο 

συστήματα αλληλοσυμπληρώνονται ή επειδή υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των 

απαιτήσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.  

Σε ό,τι αφορά τη συνδυασμένη δράση διαφόρων μεθόδων ή παραγόντων 

επικύρωσης, πολλές χώρες ανέφεραν πως για την απόκτηση ενός προσόντος έχουν 

αναπτύξει σχέσεις και συνδέσμους μεταξύ της επικύρωσης της μη τυπικής και της 

άτυπης μάθησης και των πιστωτικών συστημάτων σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. 

Από ορισμένες μόνο χώρες και σε συγκεκριμένους τομείς έχει ορισθεί ένα ανώτατο 

όριο πιστωτικών μονάδων που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της επικύρωσης, είτε σε 

κεντρικό επίπεδο, είτε από τα ιδρύματα. 

Σε σχέση με την πρόοδο στις βασικές αρχές που ρυθμίζουν την επικύρωση, 

παρατηρείται ότι τα συστήματα επικύρωσης παραμένουν περίπλοκα και συχνά, μέσα 

σε κάθε χώρα συνυπάρχουν αρκετές ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο καθιστά δύσκολη μια 

γενίκευση, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο. Γι’ αυτό το λόγο, η Έκθεση Απογραφής 

περιορίζεται εδώ στην παροχή πληροφοριών για σκοπούς επεξήγησης, για τη 

διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων και την επισήμανση πιθανών πεδίων δράσης. 

Γενικότερα μπορεί να πει κανείς, δεν φαίνεται να υπάρχει μια τελική αξιολόγηση που 

να επιβεβαιώνει την επίτευξη της Σύστασης του Συμβουλίου του 2012. 

 

 

4.3 Η σύνδεση της επικύρωσης με τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων  

 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, είναι σημαντικό να επιτευχθεί η ενσωμάτωση 

της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης στα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων με μεθόδους 

που θα στηρίζονται στα παραγόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Ήδη, πολλές από τις εκθέσεις των χωρών τεκμηριώνουν ότι οι γνώσεις που 

αποκτώνται με μη τυπικό ή άτυπο τρόπο μπορούν να χρησιμέψουν για την απόκτηση 

επαγγελματικών προσόντων και για την πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση. Στόχος 

είναι να επιτευχθεί η σύνδεση της επικύρωσης των δυο αυτών τύπων μάθησης με το 

Εθνικό Πλαίσιο της χώρας και με αυτόν τον τρόπο, με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων.  

Από ότι φαίνεται, όμως, η σύνδεση αυτή έχει δημιουργηθεί στις διάφορες 

χώρες με λιγότερο ή περισσότερο συστηματικό τρόπο. Έτσι σε κάποιες, η συσχέτιση 

αφορά μόνο ορισμένα προσόντα. Σε ένα μικρότερο ποσοστό χωρών η σύνδεση 

φαίνεται να είναι πιο ανεπτυγμένη, π.χ. μπορεί το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων να έχει 

συμπληρωθεί με προσόντα σε όλα τα επίπεδα και τα προσόντα αυτά να μπορούν να 

αποκτηθούν μέσω της επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. 
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Υπάρχουν, όμως, χώρες, στις οποίες δεν υφίσταται ακόμη ένα λειτουργικό Εθνικό 

Πλαίσιο Προσόντων και, επειδή οι διαδικασίες επικύρωσης βρίσκονται υπό 

συζήτηση, δεν μπορεί να τεθεί ακόμα σε εφαρμογή μια τέτοια σύνδεση και 

αντιστοίχιση.  

Πολλές εκθέσεις χωρών αναφέρουν ότι τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς 

επαγγελματικών προσόντων και σε κάποια επιμέρους προσόντα που αποκτώνται 

μέσω της επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, υπάρχει συμμόρφωση 

με συμφωνηθέντα πρότυπα τα οποία είναι ίδια ή ισοδύναμα με εκείνα που παρέχουν 

τα προγράμματα της τυπικής εκπαίδευσης. Σε αυτές τις χώρες τα προσόντα που 

απονέμονται μέσω της επικύρωσης μπορεί να είναι ταυτόσημα με εκείνα που 

λαμβάνονται μέσω προγραμμάτων της τυπικής εκπαίδευσης. Σε κάποιους άλλους 

τομείς, όμως, τα προσόντα που αποκτώνται μέσω της επικύρωσης μπορεί είναι 

διαφορετικά από το ισοδύναμο πρότυπο προσόν. Έτσι, τα προσόντα που αποκτώνται 

μέσω της επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης σε αυτές τις χώρες 

είναι συχνά διαφορετικά και δεν διαθέτουν τα ίδια πρότυπα με τα προσόντα που 

αποκτώνται μέσω προγραμμάτων της τυπικής εκπαίδευσης
143

.  

Θα πρέπει να προστεθεί, ότι σε αρκετές χώρες φαίνεται να έχουν αρχίσει να 

αναπτύσσονται ακόμα και μέτρα διαφάνειας για τη διασφάλιση της ποιότητας της 

επικύρωσης, σύμφωνα με τα υπάρχοντα πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας. Αυτό 

θεωρείται σημαντικό, γιατί ενισχύει την έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση, που θα 

οδηγήσει στη μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή τέτοιων προσόντων και άρα θα 

ενισχύσει την αξία τους στην αγορά εργασίας. 

 

 

4.4 Η πρόσβαση και η υποστήριξη της επικύρωσης 

 

Από την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης αναμένεται να 

ωφεληθούν ιδιαίτερα οι πληθυσμιακά ευάλωτες ομάδες, στις οποίες σε αυτή την 

περίπτωση μπορεί να έχει δοθεί προτεραιότητα στις εθνικές και περιφερειακές 

στρατηγικές και πολιτικές. Σε κάποιες χώρες που οι άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να 

                                              
143 Η Έκθεση προτείνει, μια πιο κατά γράμμα ερμηνεία των αρχών της Σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την 

ισοδυναμία των προτύπων η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για τον έλεγχο της προόδου και των 

εξελίξεων. 
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υποβάλλονται σε «έλεγχο δεξιοτήτων»
144

, δίνεται η ευκαιρία να υπάρξει αυτός ο 

έλεγχος, με ή χωρίς προϋποθέσεις. Σε εξίσου πολλές χώρες, όμως, δεν υπάρχει ένα 

τέτοιο σύστημα ελέγχου δεξιοτήτων. Οι πληροφορίες που δίνουν εθνικοί 

εμπειρογνώμονες δείχνουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για την 

προώθηση των εργαλείων διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις εκθέσεις για 

το βαθμό που το Europass
145

 και το Youthpass
146

 είναι αποδεκτά από τους εργοδότες 

και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως εργαλεία για την τεκμηρίωση της μη τυπικής και 

της άτυπης μάθησης, φαίνεται ότι μόνο σε λίγες χώρες τα εργαλεία αυτά γίνονται 

αποδεκτά σε μεγάλο βαθμό και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ σε σημαντικό 

αριθμό χωρών η αποδοχή για τα δύο εργαλεία είναι ιδιαίτερα χαμηλή. 

Όσον αφορά την επίδραση των πολιτικών και των πρακτικών που αφορούν την 

αφομοίωση της επικύρωσης, σε πολλές χώρες αναφέρεται ότι υπάρχει αύξηση του 

αριθμού των αιτήσεων για επικύρωση, σε άλλες υπάρχει σταθερότητα, ενώ λιγότερες 

δηλώνουν ότι υπήρξαν αντικρουόμενες τάσεις σε διάφορους τομείς ή τύπους 

επικύρωσης. Καμία χώρα, όμως, δεν αναφέρει μείωση του αριθμού των αιτήσεων. Η 

σταθερότητα της αφομοίωσης που διαφαίνεται σε ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία, η 

Ολλανδία και η Δανία θα μπορούσε να είναι αναμενόμενη, επειδή εκεί τα συστήματα 

είναι ήδη ανεπτυγμένα. Η απογραφή αποκαλύπτει επίσης στοιχεία υψηλής χρήσης της 

επικύρωσης σε εταιρείες και ανέργους, μέσω του ελέγχου των δεξιοτήτων.  

Παρόλα αυτά, επειδή παρατηρούνται κενά στα συστήματα συλλογής 

δεδομένων, η βάση αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν την πρόσβαση στην 

επικύρωση παρεμποδίζεται σημαντικά στα εθνικά επίπεδα. 

Η σημαντικότερη οδός για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της επικύρωσης, 

θεωρείται ότι είναι η εφαρμογή μιας πολιτικής παροχής πληροφοριών, συμβουλών και 

καθοδήγησης
147

 σχετικά με τα οφέλη, τις δυνατότητες και τις διαδικασίες επικύρωσης. 

Γι’ αυτό το λόγο διερευνήθηκε ο βαθμός κατά τον οποίο οι πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες στους πολίτες και στους οργανισμούς, όπως, επίσης, και η παροχή 

συμβουλών και καθοδήγησης προς τους πολίτες, σε ό,τι αφορά τα οφέλη, τις 

ευκαιρίες και τις διαδικασίες επικύρωσης.  

                                              

144 skills audit (Ο ορισμός αναφέρεται και στη Σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της 

μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.) 

145 http://www.europass.ie/europass/ 

146 https://www.youthpass.eu/el/youthpass/youthpass/ 

147 Information, Advice and Guidance policy (IAG) 

http://www.europass.ie/europass/
https://www.youthpass.eu/el/youthpass/youthpass/
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Εκτός αυτού, έχει διερευνηθεί και το κατά πόσο οι επαγγελματίες 

Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης γνωρίζουν την επικύρωση. Σε περίπου το ένα 

τρίτο από τις χώρες που καλύπτονται από την απογραφή, αναφέρθηκε ότι οι 

περισσότεροι επαγγελματίες Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης έχουν επίγνωση της 

επικύρωσης, αν και η ευαισθητοποίηση αναφέρθηκε ως μικρή ή χαμηλή. Αυτό δείχνει 

ότι πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγάλη προσπάθεια σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των 

επαγγελματιών του τομέα. 

Σε πολλές χώρες η πληροφόρηση και η Συμβουλευτική αναφέρθηκε ότι είναι 

διαθέσιμες σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας επικύρωσης και επιπλέον διαθέσιμες 

στο κοινό. Η χρηματοδοτούμενη από το Δημόσιο πληροφόρηση και Συμβουλευτική 

αναφέρθηκε ότι είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες μόνο για ορισμένες πτυχές της 

επικύρωσης, ενώ υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υπάρχει καν διαθέσιμη 

Συμβουλευτική που να χρηματοδοτείται από το κράτος. 

Ένας άλλος τομέας που απαιτεί ισχυρή ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες και στον 

οποίο παρατηρήθηκε ελάχιστη πρόοδος τα τελευταία χρόνια είναι η προώθηση των 

επαγγελματικών ικανοτήτων του προσωπικού επικύρωσης. Έτσι, φαίνεται ότι λίγες 

χώρες εκπληρώνουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων του προσωπικού που εμπλέκεται στην επικύρωση. Κάποιες απ’ αυτές δεν 

θεωρούν ότι η ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων είναι απαίτηση, αλλά τη 

θεωρούν ως ατομική επιλογή των εμπλεκόμενων στην επικύρωση. Σε πολλές χώρες, η 

ανάπτυξη δεν υπάρχει καν ως δικαίωμα ή δεν υπάρχουν διατάξεις που να την 

αφορούν
148

.  

 

 

4.5 Τα προβλήματα και οι προκλήσεις της επικύρωσης 

 

Αποκτώντας, μέσω της Έκθεσης Απογραφής, μια πιο ολοκληρωμένη πλέον 

εικόνα για την κατάσταση της επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης 

στις χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, θα μπορούσε 

κανείς να εστιάσει σε κάποια σημεία στα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν οι δράσεις. 

Έτσι, για να επιτευχθεί βελτίωση στον τομέα της επικύρωσης των δυο αυτών μορφών 

μάθησης, θα πρέπει να εστιασθεί στις δυνατότητες πρόσβασης, ευαισθητοποίησης και 

κοινωνικής αναγνώρισης της επικύρωσης. Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν 

περιορισμένα στοιχεία σχετικά με το επίπεδο που οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει 

τη δυνητική αξία ενός συστήματος επικύρωσης. Παρατηρείται έλλειψη κατανόησης 

                                              
148 European Commission; Cedefop; ICF International (2014) 
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και από τους εκπαιδευόμενους, η οποία αναδεικνύει την ανάγκη για ισχυρότερη 

πληροφόρηση, Συμβουλευτική και Καθοδήγηση και από το προσωπικό που εργάζεται 

στα τυπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Κάποιες χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν την παροχή πρόσβασης στην 

επικύρωση και στον έλεγχο δεξιοτήτων, πράγμα που αναφέρεται ως ιδιαίτερα 

σημαντικό στη σχετική σύσταση του Συμβουλίου. Ακόμα πρέπει να βελτιώσουν τη 

δυνατότητα συλλογής σχετικών δεδομένων. 

Όσον αφορά την αποδοχή, θα πρέπει, σύμφωνα με τον αρχικό σκοπό του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου, να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα της επικύρωσης θα 

τυγχάνουν αναγνώρισης από όλους τους εμπλεκόμενους, δηλαδή από τα εκπαιδευτικά 

συστήματα, την αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα. 

  Η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2012, ορίζει ότι οι ρυθμίσεις 

επικύρωσης πρέπει να επιτρέπουν στα άτομα να αποκτήσουν πλήρη ή μερικά 

προσόντα και ότι τα πρότυπα θα πρέπει να είναι τα ίδια ή αντίστοιχα με εκείνα των 

τυπικών προσόντων. Σύμφωνα με την απογραφή, φαίνεται ότι σε ορισμένες χώρες οι 

υποψήφιοι προς επικύρωση αποκτούν τα ίδια προσόντα ως συμμετέχοντες σε επίσημα 

προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε κάποιες περιπτώσεις η απόκτηση 

προσόντων γίνεται μετά από αξιολόγηση που εφαρμόζεται και στην απόκτηση 

τυπικών προσόντων, ενώ σε άλλες χώρες επιτυγχάνεται μετά από αξιολόγηση που 

είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση. Ακόμη, σε κάποιες 

χώρες οι τύποι των τίτλων σπουδών
149

 που απονέμονται στους χρήστες της 

επικύρωσης διαφέρουν από εκείνους που χορηγούνται από τις αρχές της τυπικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αντίληψη για προσόντα 

διαφορετικών τύπων, έστω και αν χρησιμοποιούνται τα ίδια πρότυπα και ακόμα στη 

σκέψη ότι δεν υπάρχουν κοινά πρότυπα αξιολόγησης και επικύρωσης. 

Τα περισσότερα υπάρχοντα συστήματα είναι ένα κράμα από διαδικασίες, 

πρωτοβουλίες και δράσεις Το γεγονός ότι λίγες χώρες έχουν ολοκληρωμένα 

συστήματα σε ισχύ, δείχνει ότι θα πρέπει ν’ αναπτυχθούν δράσεις για μείωση του 

κατακερματισμού που παρατηρείται.  

Η έλλειψη μέριμνας για τη δυνατότητα οικονομικής βιωσιμότητας εξαιτίας των 

εξόδων και του επιπέδου της γραφειοκρατίας που απαιτείται κατά την επικύρωση, 

είναι ακόμα ένα σημαντικό εμπόδιο. Οι χώρες έχουν σημειώσει μικρή πρόοδο στη 

συζήτηση για τη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων επικύρωσης και τον επιμερισμό του 

κόστους. 

                                              
149 types of qualifications 
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Άλλους προβληματισμούς και προκλήσεις δημιουργεί η 

«επαγγελματοποίηση»
150

 του προσωπικού επικύρωσης. Λίγες χώρες έχουν θεσπίσει 

απαιτήσεις σχετικά με την κατάρτιση και σε καμιά απολύτως χώρα δεν απαιτούνται 

ειδικά προσόντα. Ένας αξιολογητής προσόντων θεωρείται ότι θα μπορούσε να είναι 

όχι μόνο χρήσιμος για τους επαγγελματίες επικύρωσης τη μη τυπικής και της άτυπης 

μάθησης, αλλά και για εκείνους της τυπικής εκπαίδευσης. 

Ένα ακόμη θέμα που προβληματίζει είναι η συλλογή δεδομένων. Τα κενά που 

υπάρχουν στους τρόπους και στα συστήματα συλλογής δεδομένων σε εθνικό επίπεδο 

στις χώρες, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα τη βάση τεκμηρίωσης, που αφορά την 

πρόσβαση στην επικύρωση. Εξαιτίας αυτού, δεν υπάρχει συστηματική 

ανατροφοδότηση, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν τα αποτελέσματα επικύρωσης της 

μη τυπικής και της άτυπης μάθησης πάνω στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. 

Η κάλυψη τέτοιων κενών θα πρέπει να αποτελέσει άλλη μια προτεραιότητα.  

Συνολικά, φαίνεται ότι υπάρχουν περιορισμένα μέσα για να διαπιστωθεί αν το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει τέτοιες εναλλακτικές διαδρομές πρόσβασης και 

επαγγελματικής εξέλιξης, οδηγείται πραγματικά σε θετικά αποτελέσματα. 

 

Συνοψίζοντας, μπορεί να πει κανείς, ότι η επικύρωση της μη τυπικής και της 

άτυπης μάθησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ένα πεδίο προς 

ανάπτυξη, που απαιτεί συνεχόμενο και προσεκτικό συντονισμό σε κεντρικό επίπεδο, 

αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Ακόμα απαιτεί διαρκή έλεγχο και προσαρμογή 

στις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 

πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται και το χρόνο που χρειάζεται για να εφαρμοστεί 

και να γίνει αποδεκτή από τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
150 Professionalization 



71 
 

5 Η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης στην Ελλάδα  

 

 

Μία σειρά από μεταρρυθμιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί στη χώρα μας για την 

επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης βοηθούν ώστε να γίνει κατανοητή 

η κατάσταση και οι σχετικές εξελίξεις.  

Αρχικά, όμως, για να αποφευχθούν παρερμηνείες, θα πρέπει να διευκρινιστεί η 

σημασία των όρων «μη τυπική» και «άτυπη μάθηση», όπως χρησιμοποιούνται στην 

Ελλάδα. Σε σύγκριση με τον ορισμό που έδωσε το 2012 η Σύσταση του Συμβουλίου 

για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, η μη-τυπική μάθηση δεν 

έχει την ίδια έννοια στη χώρα.  

Ο νόμος του 2010 για τη Δια Βίου Μάθηση ορίζει τη μη τυπική εκπαίδευση ως 

την εκπαίδευση που προσφέρεται σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, εκτός 

του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος και οδηγεί σε πιστοποίηση που 

αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο
151

. Συνεπώς, η επικύρωση και αναγνώριση της μη 

τυπικής μάθησης προωθείται, αλλά μόνο αν προσφέρεται μέσα σε ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον και οδηγεί σε πιστοποίηση, αναγνωρισμένη σε εθνικό επίπεδο.  

Η μη τυπική εκπαίδευση προσφέρεται τόσο μέσω της Αρχικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, όσο και μέσω της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπου 

όμως τα ιδρύματα που την προσφέρουν δεν επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (σε αντίθεση με αυτά της επίσημης εκπαίδευσης). 

 Έτσι, ο όρος «μη τυπική εκπαίδευση»
152

 θεωρείται μια άμεση μετάφραση (από τα 

ελληνικά προς τα αγγλικά) της ορολογίας της ελληνικής νομοθεσίας και διαφέρει 

σημασιολογικά από τον γενικότερο όρο «μη τυπική μάθηση», όπως τον ορίζει η 

Σύσταση του Συμβουλίου του 2012
153

. 

Στην Έκθεση Απογραφής και κατά τη συζήτηση για τα έγγραφα και τις διαδικασίες 

της εθνικής πολιτικής για τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση, οι ορισμοί 

χρησιμοποιούνται όπως παραπάνω, διαμορφώνοντας, έτσι, και τον τρόπο 

αντιμετώπισης και επικύρωσής τους στη χώρα. 

Σε ό,τι αφορά τις έννοιες που εμπλέκονται στην επικύρωση
154

, η λέξη 

«πιστοποίηση»
155

 χρησιμοποιείται κυρίως στις διαδικασίες και τα έγγραφα της εθνικής 

                                              
151 Ελληνική Δημοκρατία (2010) 

152 non-formal education 

153 Ο ορισμός της Σύστασης του Συμβουλίου του 2012, όσον αφορά τη μη τυπική μάθηση, αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1.1. 

154 validation 

155 certification 



72 
 

πολιτικής και μπορεί να αφορά την τεκμηρίωση
156

 ότι η μάθηση πραγματοποιήθηκε ή 

να αφορά γενικά την επικύρωση. Θα πρέπει, επίσης, να λάβει κανείς υπόψη, όπως 

αναφέρεται στην Έκθεση Αντιστοίχισης, ότι η λέξη «πιστοποίηση» χρησιμοποιείται 

αρκετές φορές χωρίς να πραγματοποιείται αξιολόγηση
157

. Έτσι προτείνεται από 

ειδικούς αντί για τον όρο «επικύρωση» να χρησιμοποιείται στα ελληνικά ο όρος 

«εγκυροποίηση της μάθησης», ο οποίος περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την 

ισοδυναμία που αυτή συνεπάγεται σε μαθησιακά αποτελέσματα
158

. 

 

Από το 2010, έχουν ληφθεί στην Ελλάδα ιδιαίτερα μέτρα για την επικύρωση της 

μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3, κατά το 

διάστημα 2014 έως 2015 που διανύεται τώρα, βρίσκεται υπό ανάπτυξη ένα πλαίσιο 

για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης σε εθνικό επίπεδο, ενώ 

υπάρχουν ήδη και πρακτικές επικύρωσης, οι οποίες, όμως, έχουν διάσπαρτο 

χαρακτήρα. Όπου υπάρχουν οι σχετικές διαδικασίες, τα τέσσερα στάδια της 

επικύρωσης (αναγνώριση, τεκμηρίωση, αξιολόγηση και πιστοποίηση) δεν 

εφαρμόζονται με ξεκάθαρο τρόπο. 

Εξαιτίας της προώθησης και της ψήφισης του νόμου του 2010 για τη Δια Βίου 

Μάθηση, οι εθνικές αρχές έχουν αρχίσει ν’ αναγνωρίζουν τη σημασία της 

επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τη μη τυπική και την άτυπη 

μάθηση.  

Μια αποκεντρωμένη, πλέον, προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής εξουσίας 

όσον αφορά τη Δια βίου μάθηση, είναι οι Νομαρχιακές Επιτροπές Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, οι οποίες θεσπίστηκαν από τον παραπάνω νόμο (ονομάζονται και 

Περιφερειακές Επιτροπές Επαγγελματικής Κατάρτισης). Μέσω αυτών οι τοπικοί 

φορείς φαίνεται να αποκτούν τη δικαιοδοσία και την εξουσία να λαμβάνουν υπόψη 

και να προωθούν συγκεκριμένες ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και να 

προτείνουν την παροχή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

υποστηρίζοντας έτσι την απασχολησιμότητα των πολιτών. Παρότι, όμως, έχουν 

περάσει αρκετά χρόνια από την ψήφιση του νόμου, οι Περιφερειακές Επιτροπές δε 

βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία ή και δε λειτουργούν καθόλου σε κάποιους νομούς, 

εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων, όπως η έλλειψη ανθρώπινων και οικονομικών 

πόρων.  

                                              
156 documentation 
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Από το νόμο προβλέπεται σε κάθε νομαρχία και η σύσταση Διευθύνσεων Δια 

Βίου Μάθησης, με την αρχή «να υιοθετούν και να εξειδικεύουν την Εθνική Πολιτική 

της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, να ασκούν τη διοίκηση, την 

παρακολούθηση και την εποπτεία όλων των μη-τυπικών δομών εκπαίδευσης και της 

διοίκησης και εκπαίδευσης του προσωπικού μέσα στην περιοχή τους, να φέρουν την 

ευθύνη για τη δημοσιονομική διαχείριση και να συνεργάζονται με τις Κεντρικές και 

Περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»
159

 . 

 

Από το 2010, υπήρξαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και στη δομή 

διακυβέρνησης στον τομέα των επαγγελματικών προσόντων και πιστοποίησης. Ο 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εφαρμόζει πρακτικές πιστοποίησης για τους αποφοίτους των 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και για επαγγέλματα τα οποία είναι 

νομοθετικά μη κατοχυρωμένα. Υπάρχουν, όμως, και περιορισμοί. Για παράδειγμα, 

ενώ στον νόμο του 2013 για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
159 

αναφέρεται ότι η μη τυπική μάθηση προσφέρεται τόσο μέσω της Αρχικής, όσο και 

μέσω της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα ιδρύματα αυτά δεν 

επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως αυτή 

επιτρέπεται μέσω των ιδρυμάτων που προσφέρουν τυπική εκπαίδευση στους 

σπουδαστές τους. 

 

Στον τομέα της πρακτικής εφαρμογής, οι διαδικασίες πιστοποίησης προς το 

παρόν έχουν τεθεί σε λειτουργία για τους επαγγελματίες στον τομέα των υπηρεσιών 

ασφαλείας, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένα προσόντα, όπως και για τους 

εκπαιδευτές ενηλίκων της μη τυπικής μάθησης. Ακόμα, μπορεί να επικυρωθεί με 

εξετάσεις η μη τυπική μάθηση που αφορά τη γνώση της ελληνικής γλώσσας από 

αλλοδαπούς 
160

. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης προσφέρει επίσης μη-

τυπική μάθηση μέσω μαθημάτων για την ελληνική γλώσσα, που οδηγούν σε 

πιστοποιητικό. Το Υπουργείο Παιδείας προσφέρει το Πιστοποιητικό Εθνικής 

Γλώσσας
161

 που αφορά τη γνώση ξένων γλωσσών σε διάφορα επίπεδα, που μπορεί να 

αποκτηθεί από κάθε πολίτη μέσα από εξετάσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον 

οποίο έχουν ληφθεί οι γλωσσικές δεξιότητες. Το πιστοποιητικό αυτό αναγνωρίζεται 

στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και είναι επίσης υποχρεωτικό για όσους 

υποβάλλουν αίτηση για θέσεις του δημόσιου τομέα. 

                                              
159 Ελληνική Δημοκρατία, (2013β)  

160 Οι εξετάσεις προσφέρονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας 

161 National Language Certificate 
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Ωστόσο παρά τις αλλαγές που έγιναν το 2010 και που βασίστηκαν κατά κύριο 

λόγο στα πλαίσια και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι ακόμα 

υπάρχει μια προτίμηση από την ελληνική κοινωνία για τα τυπικά προσόντα και για 

παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης, όπως π.χ. τις γραπτές εξετάσεις. Έτσι, αν και ο 

τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκε η μάθηση επηρεάζει ακόμα το τοπίο που οδηγεί 

στην επικύρωσή της, οι επίσημες αρχές της χώρας μας υιοθετούν την άποψη ότι λόγω 

της κρίσης και εξαιτίας των δημοσιονομικών περιορισμών, οι εξελίξεις προς την 

κατεύθυνση της επικύρωσης της μη τυπικής μάθησης πρέπει να δώσουν 

προτεραιότητα και στις πολλαπλές πηγές μάθησης. Για το λόγο αυτό προτείνεται να 

δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην υποστήριξη της απασχόλησης, κάτι που γενικά θεωρείται 

μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την επικύρωση του συγκεκριμένου 

τύπου μάθησης. 

 

 

5.1 Οι εθνικές πολιτικές για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης 

μάθησης 

 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, η επικύρωση της μη τυπικής και της 

άτυπης μάθησης απαιτεί, μέσα σε άλλα, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα 

καθορίζει τις διαδικασίες, τους φορείς και τους τρόπους που οδηγούν σε αυτή, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τόπου και τις απόψεις και θέσεις όλων των 

ενδιαφερομένων. 

Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη των επαγγελματικών προφίλ και ειδικότερα η 

ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων από 

τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δείχνει ότι αυξάνεται η σημασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

ανεξάρτητα από την πορεία της μάθησης, όπως φαίνεται και από τις μεταρρυθμίσεις 

της νομοθεσίας από το 2010
162

. Ο νόμος για τη Δια Βίου Μάθηση αναγνωρίζει πλέον 

τη μη-τυπική και την άτυπη μάθηση ως τμήματα του Εθνικού Πλαισίου για τη Δια Βίου 

Μάθηση και έχει εισάγει νέους οργανισμούς και αρχές εξουσίας που είναι πλέον 

αποκεντρωμένες. 

 Όμως σύμφωνα με τις γενικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα η νέα οργανωτική 

δομή έχει αλλάξει από τότε, δεδομένης της αναδιάρθρωσης των οργανισμών και των 

αρχών. Η δημιουργία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τη συγχώνευση τριών φορέων, έχει 

οδηγήσει σε έναν ενιαίο οργανισμό που ασχολείται με διάφορα θέματα, όπως τις 

                                              
162 Ελληνική Δημοκρατία (2010α) 
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εισροές (υποδομές, εκπαιδευτές κ.λπ.), τις εκροές, την καθοδήγηση, και την 

πιστοποίηση. 

Ακόμα, ο νόμος για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
163

, 

αναγνωρίζει πρόσωπα και ιδρύματα που παρέχουν μη τυπική μάθηση, που μπορεί να 

οδηγήσει σε αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον νόμο, 

ο οποίος βρίσκεται πλέον σε συμφωνία με τη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση ISCED
164

 

τα ιδρύματα μη-τυπικής μάθησης είναι τα εξής: 

 

 Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) που προσφέρουν αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), που προσφέρουν την 

Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση σε αποφοίτους των ΣΕΚ και της τυπικής, 

μη-υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικά ή Τεχνικά Λύκεια). 

 Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, που προσφέρουν Συνεχή Επαγγελματική 

Κατάρτιση, Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, Επαγγελματική Καθοδήγηση και 

Δια Βίου Συμβουλευτική. 

 Τα Κολέγια, τα οποία προσφέρουν μη-τυπική μάθηση σε αποφοίτους μη-

υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Τα ιδρύματα αυτά μπορούν να είναι δημόσια ή ιδιωτικά. Οι ιδιωτικοί πάροχοι πρέπει 

να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για να εξασφαλίσουν αδειοδότηση. 

Το Υπουργείο Παιδείας και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι υπεύθυνοι για τις εισροές της 

μη-τυπικής μάθησης, ενώ για τις εκροές υπεύθυνος οργανισμός είναι μόνο ο 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιπλέον, οι απόφοιτοι από τα ιδρύματα μη-τυπικής μάθησης που 

αναφέρθηκαν, με εξαίρεση τα Κολέγια, λαμβάνουν την πιστοποίηση της 

επαγγελματικής κατάρτισης, και εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν 

στις εξετάσεις που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και του Υπουργού Οικονομικών, μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ορίσθηκε η Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.). Η Επιτροπή αυτή διαχειρίζεται όλα τα 

θέματα που αφορούν την πιστοποίηση των εξετάσεων της Αρχικής Επαγγελματικής 

                                              
163

 Ελληνική Δημοκρατία, (2013β) 

164 Η Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (International Standard Classification of Education, ISCED) 

δημιουργήθηκε από την UNESCO με σκοπό την ταξινόμηση και τον χαρακτηρισμό των βαθμίδων εκπαίδευσης και των 

εκπαιδευτικών συστημάτων. (http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm) 

http://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm
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Εκπαίδευσης και της μη-τυπικής μάθησης από τα ΙΕΚ και τις ΣΕΚ, για την 

πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης. Αποτελείται από εκπροσώπους του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., των υπουργείων, εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα, από τα επαγγελματικά επιμελητήρια και τις οργανώσεις, τους κοινωνικούς 

εταίρους και τις επιστημονικές οργανώσεις. Οι εξετάσεις για κάθε ειδικότητα 

σχεδιάστηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και υποστηρίζονται από επιστημονικούς και 

ερευνητικούς οργανισμούς, κοινωνικούς εταίρους και επαγγελματικούς φορείς. 

 Όσον αφορά τα ΙΕΚ, η διαδικασία επικύρωσης, οι κανόνες, οι κανονισμοί που 

αφορούν τις εξετάσεις και οι σπουδές, ακολουθούν τα πρότυπα της τυπικής 

εκπαίδευσης. Για κάθε ειδικότητα ΙΕΚ, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανέπτυξε οδηγούς 

κανονισμών πιστοποίησης όπου τα άτομα μπορούν να βρουν πληροφορίες για το 

είδος των εξετάσεων και τη σχετική διαδικασία, την περιγραφή του προφίλ της θέσης 

εργασίας, ανάλυση των εργασιών όπου περιγράφονται οι γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που το άτομο θα πρέπει να επιδείξει κάτω από συνθήκες εργασίας, και 

άλλα θέματα. 

Παρόμοιες διαδικασίες ακολουθούνται και για τους απόφοιτους των Σχολών 

Δια βίου μάθησης που λειτουργούν μέσω Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

όπως και για την Επαγγελματική Επιμόρφωση που προσφέρεται από Κέντρα Δια βίου 

μάθησης κοινωνικών εταίρων. 

Ο νόμος για την Ανάπτυξη της Δια βίου μάθησης επέτρεψε σε αυτά τα 

ιδρύματα και τους φορείς να δημιουργήσουν Σχολές Δια βίου μάθησης που 

αναγνωρίζονται στο να προσφέρουν μη-τυπική μάθηση. Μετά την ολοκλήρωση κάθε 

προγράμματος κατάρτισης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής 

και πιστοποιητικό κατάρτισης. Τα προγράμματα κατάρτισης πολύ συχνά διδάσκονται 

αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης. 

Ο νόμος αναγνωρίζει επίσης ινστιτούτα και ερευνητικούς φορείς
165 

 των πιο 

σημαντικών κοινωνικών εταίρων ως ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες Δια βίου 

μάθησης, συμπεριλαμβάνοντάς τα, έτσι, στο Εθνικό Σύστημα Δια βίου μάθησης. Οι 

φορείς παρέχουν ευκαιρίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα μέλη ή 

τους εργαζόμενούς τους, με προγράμματα κατάρτισης που έχουν σχέση με τα 

επαγγέλματα και τους κλάδους. Πρέπει να αναφερθεί ότι η επιτυχής ολοκλήρωση 

ορισμένων από αυτά τα προγράμματα κατάρτισης συνδέεται και με την προαγωγή 

των επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

Ο νόμος για την Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

αναγνωρίζει, επίσης, την εξ αποστάσεως μάθηση ως ίση με την παραδοσιακή μάθηση, 

                                              
165 Για παράδειγμα το Ινστιτούτο Εργασίας (IN.E.), το Κέντρο Εκπαίδευσης Αναπτυξιακής Πολιτικής (K..AN.EΠ) κ.α. 
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καθώς κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο ίδρυμα που προσφέρει μη-τυπική μάθηση μπορεί να 

επιλέγει και αυτό το είδος της μάθησης. Εάν ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης αφορά μια ολόκληρη ειδίκευση, τότε οι απόφοιτοι λαμβάνουν βεβαίωση 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις 

Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Στην Έκθεση Απογραφής αναφέρεται μεταξύ 

άλλων, ότι η δράση «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών της μη 

τυπικής και της άτυπης μάθησης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», είναι επί του παρόντος υπό εξέλιξη και 

θεωρείται σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας στρατηγικής 

επικύρωσης της μη τυπικής μάθησης και την αναγνώριση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Όταν ολοκληρωθεί, θα περιλαμβάνει τις συνολικά απαιτούμενες 

διαδικασίες και το νομικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των επαγγελματικών 

προσόντων. Το όλο εγχείρημα θεωρείται μια πολύ σημαντική εξέλιξη, αν λάβει κανείς 

υπόψη τη μέχρι τώρα παραδοσιακή εστίαση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος στις εισροές. 

Ακόμα, οι κοινωνικοί εταίροι μέσω των εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη και πιστοποίηση των επαγγελματικών προφίλ που 

συνδέονται με την επικύρωση της μη τυπικής μάθησης.  

Τα επόμενα βήματα για την επικύρωση φαίνεται να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως υπογραμμίζεται στα σχετικά έργα και τις 

πρωτοβουλίες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία.  

Άλλος σημαντικός στόχος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για την 

αξιολόγηση και την αδειοδότηση ιδρυμάτων που θα πιστοποιούν τα προσόντα. Όλα 

τα θεσμικά όργανα που θα έχουν λάβει άδεια να διενεργούν διαδικασίες πιστοποίησης 

θα πρέπει να επιθεωρούνται και να αξιολογούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος θα 

παρέχει και την τελική πιστοποίηση. Επειδή το πεδίο εφαρμογής μπορεί να είναι 

ευρύ, περιλαμβάνοντας όλα τα πιθανά επαγγελματικά προφίλ, το Εθνικό Σύστημα 

Πιστοποίησης επικεντρώνεται στην πιστοποίηση των προσόντων που ενδιαφέρουν το 

ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία και αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την 

απασχόληση.  

Η πιστοποίηση θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με κριτήρια και 

διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι τα πιστοποιημένα προσόντα ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του σχετικού πιστοποιημένου επαγγελματικού προφίλ. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, οι επαγγελματίες που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένα προσόντα ή τίτλους, θα 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ανεξάρτητα από 

τον τρόπο με τον οποίο έχουν αποκτήσει και αναπτύξει τις επαγγελματικές γνώσεις 

και ικανότητές τους. 
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Βλέποντας λοιπόν την εθνική πολιτική που ακολουθείται σχετικά με το θέμα, 

μπορεί κανείς να παρατηρήσει μια σταδιακή πρόοδο στην αναγνώριση της μη τυπικής 

μάθησης. Παράλληλα, όμως, είναι φανερό ότι θα πρέπει να επιχειρηθούν, ακόμα, 

σημαντικές επεμβάσεις και ρυθμίσεις.   

 

 

5.2 Παραδείγματα πιστοποίησης μη τυπικής μάθησης στην Ελλάδα 

 

Παρακάτω περιγράφονται δύο παραδείγματα διαδικασιών προσδιορισμού, 

αναγνώρισης και επικύρωσης μη τυπικής μάθησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το ένα 

παράδειγμα αφορά τους ίδιους τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη τυπικής μάθησης και 

το άλλο περιγράφει το σύστημα πιστοποίησης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τους 

υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. 

 

Η πλήρης εφαρμογή ενός νέου συστήματος πιστοποίησης των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων θεωρήθηκε πρωταρχική και απόλυτα ουσιώδης για τις σύγχρονες και 

μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Έτσι, από το τέλος του 2014, οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη τυπικής μάθησης στην 

Ελλάδα, πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί στην εκπαιδευτική επάρκεια και στην 

ικανότητά τους να συμμετέχουν σε προγράμματα μη-τυπικής μάθησης που 

χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους
166

. Παλαιότερα οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων 

πιστοποιούνταν και καταχωρούνταν σε ένα εθνικό μητρώο μέσω του Εθνικού 

Κέντρου Πιστοποίησης και Παροχής Διά βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ). Το νέο σύστημα 

πιστοποίησης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη τυπικής μάθησης αρχικά σχεδιάστηκε 

από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αφού οδηγήθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ολοκληρώθηκε 

το 2012 με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης
167

. Κάθε 

πιστοποιημένος εκπαιδευτής, ο οποίος περιλαμβάνεται στο μητρώο εκπαιδευτών 

ενηλίκων διαμορφώνει και διατηρεί δικό του ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο των 

προσόντων του
168

, το οποίο περιέχει την εκπαίδευση και την κατάρτισή του, την 

επαγγελματική του εμπειρία κ.λπ. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι προσβάσιμη από 

όλα τα άτομα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Για να εγγραφεί κάποιος στις 

εξετάσεις πιστοποίησης πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, που έχουν σχέση 

με το μορφωτικό επίπεδο ή την αποδεδειγμένη επαγγελματική του εμπειρία. Οι 

                                              
166 Ελληνική Δημοκρατία (2013α) 

167 Ελληνική Δημοκρατία, (2012) 

168 e-portfolio 
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εξετάσεις πιστοποίησης αποτελούνται από ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος και 

αποσκοπούν στην εξασφάλιση ότι ο υποψήφιος διαθέτει τις σχετικές γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες που περιγράφονται στο αντίστοιχο πιστοποιημένο 

επαγγελματικό προφίλ. 

Η ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για 

τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια για 

πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της μη-τυπικής μάθησης. Έτσι, ο 

σχετικός νόμος που εισάγει το σύστημα αυτό, αποσκοπεί στην πιστοποίηση των 

γνώσεων που αποκτήθηκαν από τους δημόσιους υπαλλήλους μέσω σεμιναρίων και 

μέσω κατάρτισης που παρέχονται από φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης, άλλες σχολές του δημόσιου τομέα, τα δημόσια πανεπιστήμια, τα Τεχνικά 

και Επαγγελματικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) που ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης κ.α.
169

. Όλες οι δομές εκπαίδευσης και 

κατάρτισης θα πρέπει να πιστοποιούνται από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης 

(ΚΕΠ). 

Ο νόμος ορίζει ότι  η πιστοποίηση θα πρέπει να βασίζεται στους στόχους 

μάθησης που περιέχονται στο σχέδιο της κατάρτισης και, μαζί με την αξιολόγηση, να 

καθοδηγούνται από τα ιδρύματα κατάρτισης που προαναφέρθηκαν. Μπορεί να 

περιλαμβάνουν τεστ πολλαπλών ή ανοικτών ερωτήσεων, μελέτες περίπτωσης, ή 

αναθέσεις που οι συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσουν. Αν είναι επιτυχής, οι 

συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό «διαπίστευσης»
170

, το οποίο είναι 

συνδεδεμένο με τους βασικούς στόχους της κατάρτισης. Σημαντικό εδώ είναι ότι οι 

προαγωγές στο δημόσιο τομέα λαμβάνουν υπόψη σεμινάρια και κατάρτιση αυτού του 

είδους. Οι μη επιτυχόντες που συμμετείχαν στη διαδικασία μπορούν να πάρουν 

παρόλα αυτά ένα πιστοποιητικό συμμετοχής.  

 

Κοινή πρακτική για την εκπαίδευση που προσφέρεται σε εν ενεργεία 

δημοσίους υπαλλήλους είναι να παρέχονται στους συμμετέχοντες πιστοποιήσεις 

συμμετοχής, χωρίς να λαμβάνει χώρα κάποια ουσιαστική αξιολόγηση των γνώσεων 

που αποκτήθηκαν. Παρόλο που μετά από μια τέτοια κατάρτιση απονέμονται μόρια 

στους συμμετέχοντες (γιατί οι προαγωγές στο δημόσιο τομέα βασίζονται σε ένα 

σύστημα μονάδων), οι συμμετέχοντες δεν αξιολογούνται με κανένα τρόπο μετά την 

εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπεται για την κατάρτιση και τα 

σεμινάρια που διοργανώνουν οι δημόσιες αρχές (για παράδειγμα τα υπουργεία) και 

                                              
169 Ελληνική Δημοκρατία (2010β) 

170 certificate of Accreditation 
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για κάποια σεμινάρια που προσφέρονται από άλλους οργανισμούς και από ιδιωτικούς 

παρόχους.  

Εξαιρέσεις μπορεί να εντοπιστούν, για παράδειγμα, στην περίπτωση της 

Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων
171

,
 
η οποία προσφέρει εκπαίδευση σε 

διάφορους τομείς, από τη γενική διαχείριση μέχρι σε εξειδικευμένα τεχνικά πεδία. 

Ένα από τα προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης που προσφέρει είναι, για 

παράδειγμα, το δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Διαχείριση. Μετά την ολοκλήρωση 

του προγράμματος, οι συμμετέχοντες περνούν από εξετάσεις και μόνο οι επιτυχόντες 

λαμβάνουν το δίπλωμα
172

. 

 

 

5.3 Η πορεία για την επικύρωση της άτυπης μάθησης στην Ελλάδα 

 

Η επικύρωση της άτυπης μάθησης στη χώρα μας, όπως αναφέρει και η Έκθεση 

Απογραφής, είναι σήμερα σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Παρόλο όμως που δεν 

υπάρχουν ενδείξεις ούτε στο δημόσιο, αλλά ούτε και στον ιδιωτικό τομέα, για ένα 

επίσημο πλαίσιο, έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες ενέργειες και έχουν εφαρμοστεί 

κάποιες διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Έτσι υπάρχουν ήδη παραδείγματα 

επικύρωσης, σύμφωνα με τα οποία μπορεί να είναι αποδεκτή η αυτοδίδακτη, η άτυπη 

ή οποιοδήποτε άλλο είδος μάθησης. Μαζί με την επικύρωση μη τυπικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων στις γλώσσες, η οποία αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, 

εφαρμόζεται και η επικύρωση και πιστοποίηση άτυπης γνώσης ξένων γλωσσών και 

της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς.  

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του Κέντρου Ελληνικής 

Γλώσσας
173

 προσφέρει τη δυνατότητα της συμμετοχής σε εξετάσεις σε αλλοδαπούς 

ομιλητές της γλώσσας, χωρίς να τίθενται προϋποθέσεις για τη συμμετοχή. Το 

Πιστοποιητικό Γνώσης της Ελληνικής έχει έξι επίπεδα, σύμφωνα με το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης
174

.  

Για τα κρατικά πιστοποιητικά που έχουν σχέση με τις δεξιότητες στις ξένες γλώσσες 

και με τις δεξιότητες στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας, οι 

συμμετέχοντες παίρνουν μέρος σε ειδικές εξετάσεις. Το Κρατικό Πιστοποιητικό 

                                              
171 http://www.eede.gr (Ε.Ε.Δ.Ε.) 

172 http://www.eede.gr/pdf/training/epagg_pistop.pdf 

173 http://www.greeklanguage.gr/node/15 

174 Verhelst, N., Van Avermaet, P., Takala, S., Figueras, N., & North, B. (2009) 

http://www.eede.gr/
http://www.eede.gr/pdf/training/epagg_pistop.pdf
http://www.greeklanguage.gr/node/15
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Γλωσσομάθειας διοργανώνεται από το Τμήμα Επικύρωσης Δεξιοτήτων Ξένων 

Γλωσσών του Υπουργείου Παιδείας. 

 Ένα άλλο παράδειγμα επικύρωσης της άτυπης μάθησης αφορά τις Σχολές 

Επαγγελματικής Κατάρτισης που δημιουργήθηκαν από το νόμο του 2013, όπου οι 

σπουδαστές που ολοκληρώνουν το τρίτο έτος των σπουδών και μπορούν να 

αποδείξουν ένα ελάχιστο αριθμό ημερομισθίων ή ωρών απασχόλησης, δεν 

υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το τέταρτο έτος σπουδών, δηλαδή το έτος 

μαθητείας. Οι σπουδαστές μπορούν να λάβουν άμεσα μέρος στις εξετάσεις 

πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Με αυτόν τον τρόπο, η επαγγελματική εμπειρία του 

σπουδαστή αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη με ένα μέρος του προγράμματος σπουδών. 

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τους σπουδαστές των ΙΕΚ.  

Παρά τις προηγούμενες όμως, διαδικασίες, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως υπεύθυνη αρχή 

λαμβάνει υπόψη τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις εκροές που προέρχονται μόνο 

από συγκεκριμένους παρόχους.  Έτσι, η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης 

μάθησης δεν φαίνεται να έχει ακόμα αναγνωριστεί και να έχει γίνει αποδεκτή σε 

ευρύτερο επίπεδο ως δικαίωμα του πολίτη
175

.  

Για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης θα πρέπει να 

θεσμοθετηθούν και να βελτιωθούν αρκετές ακόμα διαδικασίες προσδιορισμού, 

καταγραφής, και αναγνώρισης μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

 

 

5.4 Το μέλλον και οι προκλήσεις της επικύρωσης της μη τυπικής και της 

άτυπης μάθησης 

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε μια περιγραφή της σημερινής κατάστασης σε 

ότι αφορά τη θέσπιση νόμων, τη συνεργασία φορέων και τις μέχρι τώρα 

εφαρμοσμένες διαδικασίες προς την κατεύθυνση της επικύρωσης μη τυπικών και 

άτυπα αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Η εφαρμογή όμως της επικύρωσης στην πράξη, φέρνει στην επιφάνεια νέα εμπόδια 

και προσκλήσεις που απαιτούν τη λήψη μέτρων. Μια από αυτές τις προκλήσεις είναι 

το χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης σε ό,τι αφορά την έννοια των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και σε ό, τι αφορά τον περιορισμένο αριθμό των προσόντων που αυτή 

τη στιγμή ορίζονται από τα μαθησιακά αποτελέσματα. Επειδή το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται εκ παραδόσεως στις εισροές, εμφανίζονται 

                                              
175 European Commission; Cedefop; ICF International (2014) 
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δυσκολίες στο να διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη και να προωθηθεί η αποδοχή ενός 

νέου συστήματος.  

Κατά τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η ανάπτυξη εθνικής πολιτικής σχετικά με την 

επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη του Υπουργείου Παιδείας και είναι μέρος των μεταρρυθμίσεων που έχει αυτό 

αναλάβει. Ταυτόχρονα η εφαρμογή του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων θα 

προωθήσει στην εστίαση στα μαθησιακά αποτελέσματα, διευκολύνοντας έτσι την 

αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.  

 

 

5.5 Τα πιστωτικά συστήματα στην Τριτοβάθμια και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και τα επαγγελματικά περιγράμματα 

 

Σημαντικά βήματα έχουν επίσης ληφθεί σε σχέση με τα συστήματα πίστωσης 

στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και 

Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων χρησιμοποιείται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Στην πιο πρόσφατη νομοθεσία για την Ανώτατη Εκπαίδευση
176

 εισήχθησαν αλλαγές, 

όπως ότι τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να οριστούν σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και ότι το 

ECTS εισάγεται και στα προγράμματα διδακτορικών σπουδών.  Ως απόρροια αυτού, 

ο νόμος επιτρέπει στα προγράμματα σπουδών των προσόντων του πρώτου κύκλου 

σπουδών να περιλαμβάνουν μαθήματα από εγχώρια ή διεθνή ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, με βάση τη μεταβίβαση των πιστωτικών μονάδων. Αν και η επικύρωση 

της μη τυπικής και άτυπης μάθησης δεν έχει ακόμη καθιερωθεί στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, ο προαναφερόμενος νόμος τροποποίησε το νόμο για τη Δια βίου μάθηση, 

στηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο 

Προσόντων. 

Επιπρόσθετα, ο νόμος για την Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης
177

 προβλέπει 

την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), κάτι που ακόμα δεν έχει 

εφαρμοστεί.  

                                              
176 Ελληνική Δημοκρατία (2011β) 

177 Ελληνική Δημοκρατία (2010α) 
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Ο τελευταίος νόμος για την Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης
178

, σε ότι αφορά τη μεταρρύθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης αναγνωρίζει ρητά ότι τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης θα 

διαμορφωθούν σύμφωνα με τις πιστωτικές μονάδες του ECVET και σύμφωνα με τα 

επαγγελματικά περιγράμματα (τα επαγγελματικά προφίλ που έχουν αναπτυχθεί από 

τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εφόσον αυτά υπάρχουν). Οι κοινωνικοί εταίροι συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη και την πιστοποίηση όλων αυτών των προφίλ, κάτι που 

λειτουργεί ενισχυτικά στο κύρος της διαδικασίας πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την πιστοποίηση επαγγελματικών 

περιγραμμάτων, οι εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών και των οργανώσεων των 

κοινωνικών εταίρων συμμετέχουν σε επιτροπές γνωμοδότησης.  

Τα επαγγελματικά περιγράμματα περιλαμβάνουν περιγραφές καθηκόντων, 

αρμοδιοτήτων εργασίας, τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για κάθε 

επάγγελμα ή ειδικότητα, καθώς και ενδεικτικούς τρόπους για την αξιολόγησή τους. 

 Επίσης περιλαμβάνουν τις πιθανές πορείες προς την επίτευξη του περιγράμματος, 

που πιστοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σύμφωνα με τον οργανισμό, τα 

περιγράμματα αναφέρονται σε επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, 

περιλαμβάνονται στην εθνική βάση δεδομένων των διαπιστευμένων 

(πιστοποιημένων) επαγγελματικών προφίλ, οδηγούν στην ανάπτυξη των 

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
179

. Τα επαγγελματικά περιγράμματα οδηγούν 

ακόμα, στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και συμβάλλουν 

στην αναγνώριση και στην αξιοπιστία των επαγγελματικών δεξιοτήτων στην αγορά 

εργασίας, συνεισφέροντας στη Δια βίου μάθηση. 

 

Όσον αφορά το Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο, σύμφωνα με την Έκθεση 

Απογραφής, στην Ελλάδα δεν υπάρχει σήμερα ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για 

την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο αρμόδιος 

φορέας για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθηση, ενώ στις 

περισσότερες περιπτώσεις η αρμόδια αρχή για την εκπαίδευση στην Ελλάδα και 

κυρίως την τυπική εκπαίδευση είναι το Υπουργείο Παιδείας.  

Η κατανομή των ευθυνών σε ό,τι αφορά τις διάφορες πτυχές της επικύρωσης, (τόσο σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όσο και σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο κοινωνικών 

εταίρων και παρόχων) θέτει τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως αρμόδια αρχή για την επικύρωση 

                                              
178 Ελληνική Δημοκρατία (2013β) 

179 http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings
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της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, και τους ενδιαφερόμενους φορείς να 

διαθέτουν μεγάλη, άλλα έμμεση συμμετοχή στις διαδικασίες επικύρωσης και 

πιστοποίησης. Επίσης, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι λαμβάνει χώρα 

επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, από την τυπική εκπαίδευση. 

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αθηνών 

προσφέρει ήδη πολλές δυνατότητες ηλεκτρονικής μάθησης και μάλιστα έχει ζητήσει 

την πιστοποίηση των προγραμμάτων του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία και 

εκκρεμεί
180.

 Τέτοια κέντρα Δια βίου μάθησης μπορούν να ιδρυθούν από τα ιδρύματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξαιτίας της αυτονομίας που τα τελευταία διαθέτουν, κάτι 

που αναμένεται ν’ αυξήσει τη σημασία της επικύρωσης της μη τυπικής μάθησης στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έστω και με μικρά βήματα. 

 

Στη διαδικασία επικύρωσης δεν λαμβάνουν μέρος οι φορείς παροχής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δεδομένου ότι η μόνη επίσημη διαδικασία επικύρωσης 

είναι αυτή που διεξάγεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι πάροχοι κατάρτισης της Αρχικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

παρέχουν μόνο πιστοποιήσεις επαγγελματικής κατάρτισης για τους συμμετέχοντες. 

Για να αποκτήσουν και να διατηρήσουν την άδεια λειτουργίας τους, οι ιδιωτικοί 

πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται σε ειδικούς κανονισμούς όσον 

αφορά τις υποδομές και τους εκπαιδευτές τους. 

 Ωστόσο, φαίνεται ότι κάποιοι οργανισμοί αναπτύσσουν τα δικά τους 

συστήματα επικύρωσης. Έτσι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει ευκαιρίες 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών για όλες τις ειδικότητες ενδιαφέροντος (όπως π.χ. 

εκπαίδευση διασωστών και ναυαγοσωστών). Η προσφερόμενη από αυτόν κατάρτιση 

και πιστοποίηση συνδέεται και διασφαλίζεται από συγκεκριμένα διεθνή κριτήρια
181

. 

 

 

5.6 Πρωτοβουλίες επικύρωσης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

 

 Αρκετά έργα που αφορούν την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης 

μάθησης που έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Για παράδειγμα το πρόγραμμα «Back  to Work project»
182

 είχε ως ομάδα 

                                              
180 http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/pist_prog.html  

181 http://www.samarites.gr/?section=1349&language=el_GR 

182 http://www.backwork.eu/ 

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/pist_prog.html
http://www.samarites.gr/?section=1349&language=el_GR
http://www.backwork.eu/
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στόχου τους συμβούλους απασχόλησης και αποσκοπούσε στην ενίσχυση των 

μεταναστών και την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά 

τους συμβούλους επρόκειτο για άτομα χωρίς τυπικά προσόντα,  που διέθεταν, όμως, 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Απώτερος 

στόχος του προγράμματος ήταν να συγκεντρωθούν εμπειρίες από τις χώρες που 

συνεργάζονται και να αναπτυχθεί ένα εργαλείο για την επικύρωση των γνώσεων, των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των συμβούλων. Κατά τη διάρκεια του έργου, 

αναπτύχθηκε ένα «πλέγμα ικανοτήτων»
183

 σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιήθηκε 

στο τέλος μια αυτοαξιολόγηση των συμβούλων. Επίσης, μέσω αυτού του 

προγράμματος, δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον προσανατολισμένο σε διαρθρωμένες 

ενότητες
184

 και σε ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης
185

 που παρείχε στους χρήστες 

πρόσβαση σε ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Το έργο δεν οδήγησε άμεσα σε 

επικύρωση της μη-τυπικής και της άτυπης μάθησης, αλλά δημιούργησε ευκαιρίες για 

τη χρήση των σχετικών εργαλείων, έτσι ώστε βάση αυτών να μπορούν να 

πιστοποιηθούν οι δεξιότητες. 

Το πρόγραμμα VITA
186

 είναι άλλο ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο συμμετέχει και Έλληνας εταίρος. Το έργο ξεκίνησε το 

2011 και προγραμματιζόταν να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2013. Ασχολήθηκε με 

την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης όσον αφορά το επίπεδο 5 των 

κοινωνικών, προσωπικών και οργανωτικών δεξιοτήτων
187

. Αποτέλεσε ένα εργαλείο 

επικύρωσης που κρίθηκε κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα τύπων δεξιοτήτων. 

Θεωρήθηκε ποιοτικώς ασφαλές, καθώς ήταν το αποτέλεσμα ενός προηγούμενου 

σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 

και ήταν σε θέση να ενσωματώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Το Ευρωδιαβατήριο
188

 είναι ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο που επιτρέπει στους 

πολίτες ν’ αποδείξουν τα προσόντα και τις ικανότητές τους εύκολα και με διαφάνεια 

οπουδήποτε στην Ευρώπη. Αποτελεί ένα από τα τρία εργαλεία που υποστηρίζουν την 

                                              
183 matrix of competences 

184 modular object-oriented 

185 moodle 

186 http://vita-eu.org/index.php?id=1 

187 (Social, personal and organizational competences, SPOC). Πολλά πλαίσια ικανοτήτων περιέχουν επίπεδα που 

διαφαθμίζονται ανάλογα με το βαθμό περιπλοκότητας της εργασίας και ανάλογα με παράγοντες όπως η ευθύνη για την 

εργασία των άλλων. Αυτή η προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, χωρίς όμως υψηλό 

επίπεδο λεπτομέρειας. 

188 Europass 

http://vita-eu.org/index.php?id=1
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κινητικότητα, είναι ευρέως γνωστό και χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα. Τα πέντε 

έγγραφα από τα οποία αποτελείται, βοηθούν στην παρουσίαση των δεξιοτήτων κα 

των προσόντων με σαφή και κατανοητό τρόπο. Από την έναρξή του το 2005, το 

ποσοστό ολοκλήρωσης των βιογραφικών σημειωμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά, από 

περίπου 1500 βιογραφικά το 2005 σε περισσότερα από 95 000 το 2012 ενδεχομένως 

λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω των νέων που αναζητούν εργασία στο 

εξωτερικό.  

Το Διαβατήριο Γλωσσών φαίνεται να είναι λιγότερο δημοφιλές από ό, τι τα 

βιογραφικά, αλλά η χρήση του έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία δύο 

χρόνια. Τα υπόλοιπα τρία έγγραφα του Ευρωδιαβατηρίου (Κινητικότητα Europass, 

Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού και Παράρτημα Διπλώματος), εκδίδονται από τις αρχές 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και περιγράφουν γνώσεις και δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα (π.χ. με θέση εργασίας σε μια εταιρεία ή με 

εθελοντική εργασία σε μια μη κυβερνητική οργάνωση), μέσω της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
189

.  

Όσο για το Youthpass εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως 

εργαλείο για την τεκμηρίωση και αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων μη 

τυπικής μάθησης για νέους. Δίνει βάρος στην κοινωνική αναγνώριση της εργασίας 

των νέων και υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά, με την ιδιότητα του 

«ενεργού πολίτη»
190,191

. 

 

 

5.7 Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ενημέρωση και καθοδήγηση 

 

Η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στις πληροφορίες και συμβουλές για 

τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την πιστοποίηση, όπως και για την 

καθοδήγηση, θεωρείται πολύ σημαντική. Παρόλο που υπάρχει σχετική ενημέρωση 

από την ιστοσελίδα του οργανισμού, αναγνωρίζεται η ανάγκη για αναλυτική και 

διεξοδικότερη πληροφόρηση, καθώς και για εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών και 

πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης, όσον αφορά την επικύρωση της μη τυπικής και της 

άτυπης μάθησης.  

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει δεσμευτεί να προωθήσει, μέσω της Διεύθυνσης 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής, τις απαραίτητες 

                                              
189 https://europass.cedefop.europa.eu/el/about 

190 active European citizenship 

191 European Commission; Cedefop; ICF International (2014) 

https://europass.cedefop.europa.eu/el/about


87 
 

πληροφορίες για τους επαγγελματίες Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής, 

ενισχύοντας τη συμμετοχή του σε σχετικά ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα. Παράλληλα, 

έχει αναπτύξει και δρομολογήσει αρκετά ηλεκτρονικά εργαλεία που διευκολύνουν τη 

γενική ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή γνώσης
 
των επαγγελματιών και των 

δικαιούχων, μέσω παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών επαγγελματικού 

προσανατολισμού
192

. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποια 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία ή πρακτική Συμβουλευτικής, η οποία στοχοποιημένα και 

άμεσα να αφορά την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. 

 

Σε ένα πεδίο, όπως αυτό της επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης 

μάθησης, που δεν συνδέεται με συνηθισμένο τρόπο με τις παραδοσιακές διαδικασίες 

απόκτησης προσόντων, η Συμβουλευτική Καθοδήγηση έχει να επιτελέσει ένα 

δύσκολο, αλλά σημαντικό έργο, κινούμενη ανάμεσα σε γρήγορα μεταβαλλόμενες, 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές μεταβλητές και λαμβάνοντας υπόψη τις 

δυσχερείς συγκυρίες που τελευταία επηρεάζουν την Ελλάδα και τον ευρύτερο διεθνή 

χώρο. 

 

  

Η διασφάλιση ποιότητας της πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 

Ένα άλλο σημαντικό σημείο που εξασφαλίζει την εγκυρότητα όλου του 

συστήματος επικύρωσης όπως εφαρμόζεται στη χώρα και που κατοχυρώνει την 

αναγνώριση σε απαιτητικότερα περιβάλλοντα ακόμα και έξω από τα σύνορα της 

χώρας, είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης που πραγματοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τόσο για τους 

αποφοίτους της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (δηλαδή της μη τυπικής 

εκπαίδευσης), όσο και για τους επαγγελματίες χωρίς τυπικά προσόντα, βασίζονται σε 

ήδη πιστοποιημένα εργασιακά/επαγγελματικά περιγράμματα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται ως πρότυπα προσόντων
193

. Επειδή έχουν αναπτυχθεί μέσα από 

διαβούλευση και συνεργασία, μπορεί να θεωρήσει κανείς, ότι η διαδικασία και 

κυρίως τα αποτελέσματα, δηλαδή η πιστοποίηση, έχουν γίνει αποδεκτά και τυχαίνουν 

της έγκρισης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι που οι πιστοποιήσεις να διαθέτουν 

υψηλή και ευρεία αποδοχή. 

                                              
192 Για παράδειγμα, η ανάπτυξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού forum "Ίρις" για τη Δια βίου Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας (http://guidanceforum.eoppep.gr) 

193qualification standards  

http://guidanceforum.eoppep.gr/
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Όσον αφορά την ποιότητα του έργου που προσφέρει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είναι ένας 

από τους λίγους δημόσιους φορείς στην Ελλάδα, που από τον Νοέμβριο του 2013, 

έχει πιστοποιηθεί σε πρώτο επίπεδο ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας. Πιο 

συγκεκριμένα, το σύστημα πιστοποίησης που εφαρμόζεται από αυτόν, αξιολογείται 

μέσω του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ποιότητα στη Διοίκηση.
194

. 

Σύμφωνα με το Ίδρυμα αυτό, ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να προγραμματίζει 

ετήσιες έρευνες για να διαπιστώσει το βαθμό ικανοποίησης όλων των χρηστών των 

υπηρεσιών του, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που συμμετείχαν στην 

πιστοποίηση. Η διαδικασία πιστοποίησης καθαυτή δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα. 

 

 

Γενικότερα, η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης στην Ελλάδα 

έρχεται αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της 

πληροφόρησης του κοινού, την κατανομή των αρμοδιοτήτων, τη συνεργασία 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στη βάση μιας εξασφαλισμένης ποιότητας και 

διαφάνειας, με τον υπεύθυνο σχεδιασμό επαγγελματικών περιγραμμάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν την 

επικύρωση και όλα αυτά σε μια κοινωνικοοικονομικά δυσκολότατη περίοδο για τη 

χώρα. Στόχος είναι να επιτευχθούν αποτελέσματα που να είναι σε θέση να 

προσφέρουν ρεαλιστικές δυνατότητες και λύσεις στους πολίτες και στους 

εργαζόμενους, βοηθώντας τους να ισχυροποιήσουν και να αναδείξουν την ποιότητα 

των προσόντων τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
194 Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη την Ποιότητα στη Διοίκηση (European Foundation for Quality Management, EFQM ) είναι 

ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1989 στις Βρυξέλλες, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

της ευρωπαϊκής οικονομίας: http://www.efqm.org/  

http://www.efqm.org/
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6 Η μη τυπική μάθηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης μέσα από τα προγράμματα επιμόρφωσης 

 

 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η μη τυπική μάθηση περιλαμβάνει την 

οργανωμένη μάθηση έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με τη βοήθεια 

εκπαιδευτών, που συντελείται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και έχει 

καθορισμένους  στόχους. 

  Στον κλάδο των εκπαιδευτικών, η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, βελτίωση 

και επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, ήταν πάντα στενά συνυφασμένη με 

άμεσες απαιτήσεις για μια ποιοτικότερη παιδεία και εκπαίδευση. Έτσι, από νωρίς 

καταβλήθηκε προσπάθεια από την ελληνική πολιτεία να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες δυνατότητες μη τυπικής μάθησης μέσα από την προσφορά 

προγραμμάτων επιμόρφωσης. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια συνοπτική 

καταγραφή των προγραμμάτων επιμόρφωσης για δασκάλους, τα οποία βασίστηκαν σε 

πρωτοβουλίες των θεσμικών οργάνων και εφαρμόστηκαν μέσα από πολιτικές που 

κατά καιρούς ακολουθήθηκαν στη χώρα μας. Επίσης θα γίνει αναφορά στην κριτική 

που ασκήθηκε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα αυτά, όσον 

αφορά την επίτευξη των στόχων τους.  

 

 

6.1 Η επιμόρφωση των δασκάλων στην Ελλάδα 

 

Η μετεκπαίδευση των δασκάλων, από το 1880 και μετά, πραγματοποιούνταν 

όποτε οι εκάστοτε συνθήκες το επέτρεπαν, στις περιφέρειες διοίκησης του 

εκπαιδευτικού συστήματος της εποχής, με την ευθύνη όσων δίδασκαν τις 

παιδαγωγικές επιστήμες στα Διδασκαλεία ή με την ευθύνη κάποιων δασκάλων που 

διέθεταν αποδεδειγμένα πρόσθετες γνώσεις ή προσόντα. Τα Διδασκαλεία 

αποτελούσαν τις τότε σχολές δασκάλων.
195

 Παρόμοια υπηρεσία προσέφεραν και τα 

παιδαγωγικά συνέδρια που διοργανώνονταν ανά έτος, είτε από τους επιθεωρητές των 

εκπαιδευτικών περιφερειών είτε από τις κατά τόπους ενώσεις των δασκάλων. Από το 

1922, το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρείχε στους δασκάλους τη δυνατότητα να 

φοιτήσουν σε διετείς σχολές μετεκπαίδευσης. H επιτυχής αποφοίτηση έδινε τη 

δυνατότητα για γρηγορότερη βαθμολογική εξέλιξη και κατάληψη θέσης επιθεωρητή. 

Αργότερα, προβλέφθηκε και η μετεκπαίδευση σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, κάτι που 

                                              
195 Ο.ΕΠ.ΕΚ. (2008) 
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φαίνεται ότι παρέμεινε ως δυνατότητα μη ενεργός. Την ευκαιρία μιας ειδικής 

επιμόρφωσης της περιορισμένης διάρκειας μερικών εβδομάδων, προσέφεραν τα 

Γεωργικά Φροντιστήρια σε όσους δασκάλους επιθυμούσαν να διδάξουν σε γεωργικά 

σχολεία. Τα συγκεκριμένα φροντιστήρια λειτούργησαν για μικρό χρονικό διάστημα 

και αργότερα έπαψαν να λειτουργούν. 

Πολλά χρόνια μετά, στην περίοδο της δικτατορίας ιδρύθηκε με Αναγκαστικό 

Νόμο το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης
196

, το οποίο πέντε χρόνια αργότερα, 

μετονομάσθηκε σε Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Eκπαίδευσης. Η διάρκεια 

φοίτησης σε αυτό ήταν δύο χρόνια. Λειτούργησε κυρίως ως σχολή παραγωγής 

στελεχών, ενώ από το 1995 εντάχθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών
197

. Παράλληλα, είχε προβλεφθεί η ίδρυση 

διδασκαλείων και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ κάποιο 

διάστημα μετά, δόθηκε η αντίστοιχη δυνατότητα και σε άλλα πανεπιστήμια.  

Από το 1979 λειτούργησαν οι Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής 

Eκπαίδευσης (Σ.E.Λ.Δ.E.) που όμως, όπως, και το Mαράσλειο Διδασκαλείο, 

χαρακτηρίζονταν από άμεσο έλεγχο της πολιτικής εξουσίας
198

. Η φοίτηση στις 

Σ.E.Λ.Δ.E. ήταν μονοετής και οι επιμορφούμενοι επιλέγονταν με κλήρωση. Για το 

Διδασκαλείο, η επιλογή γινόταν με γραπτό διαγωνισμό και γι’ αυτό θεωρήθηκε 

εκλεκτική. Μετά το 1992, η λειτουργία των Σ.E.Λ.Δ.E. άρχισε να χάνει σε σημασία. 

Ενδιάμεσα και αργότερα, υπήρξαν και άλλες θεσμικές προσπάθειες στήριξης 

του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών και των δυο βαθμίδων, μέσω 

προγραμμάτων επιμόρφωσης. Τα προγράμματα αυτά χαρακτηρίζονταν όμως από 

μεγάλη ανομοιογένεια, αφού διέφεραν μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενο, τη 

διάρκεια, την περιοδικότητα, τη δεσμευτικότητα και ως προς τον φορέα υλοποίησης. 

Επίσης, διέφεραν όσον αφορά τον τόπο και χώρο διεξαγωγής και χρηματοδότησής 

τους, καθώς και ως προς την εκπαιδευτική και διδακτική μέθοδο που 

χρησιμοποιούσαν
199

.  

Με την ψήφιση του Νόμου για την ίδρυση και τη λειτουργία των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων, φαίνεται ότι αναδύθηκαν νέοι προβληματισμοί όσον 

αφορά την επιμόρφωση των δασκάλων. Αφορούσαν τι ανησυχίες μεταξύ των εν 

ενεργεία δασκάλων, κυρίως όσον αφορά την ακαδημαϊκή εξομοίωσή τους με τους 

                                              
196 Μέσω του  Α.Ν. 129/1967  

197  Ελληνική Δημοκρατία (1995) 

198 Μαυρογιώργος, Π. (1999) 

199 Ο.ΕΠ.ΕΚ. (2007) 



91 
 

αποφοίτους των σχολών αυτών. Mε το Π.Δ.130/90
200

 επιχειρήθηκε η επίλυση των 

ζητημάτων που προέκυψαν από αυτή την κατάσταση. Προβλέφθηκε η φοίτηση των 

δασκάλων που αποφοίτησαν από Παιδαγωγικές Ακαδημίες στα Παιδαγωγικά 

Τμήματα, με κάποιες απαλλαγές και ελαφρύνσεις, οι οποίες βασίζονταν στην 

αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων και της εργασιακής τους εμπειρίας. 

Παρόλα αυτά, η υλοποίηση των προβλεπόμενων έγινε πράξη μόνο από λίγα 

Παιδαγωγικά Τμήματα με αποτέλεσμα να μην καλυφθεί παρά μόνο ένα μικρό μέρος 

των πραγματικών αναγκών επιμόρφωσης.  

Στη συνέχεια, μετά από μια προσπάθεια νέου προσδιορισμού των αναγκών, η 

παραπάνω δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τίτλο: 

«Ειδικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική 

αναβάθμιση των εκπαιδευτικών Π.E. με διετείς σπουδές»
201

. Υπήρξε μάλιστα 

πρόβλεψη για την εξάπλωση των τμημάτων σε έδρες νομών, έτσι ώστε να 

διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι δάσκαλοι σε όλη τη χώρα. Στο πρόγραμμα αυτό 

συμμετέχει ακόμα και σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός δασκάλων.  

Εκτός αυτού, διάφορες μορφές επιμόρφωσης λειτούργησαν με φορέα είτε τα 

Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.E.K.), είτε ως τριμηνιαία προγράμματα 

υποχρεωτικής (εισαγωγικής και περιοδικής) επιμόρφωσης, ή ως ειδικά ταχύρρυθμα 

προαιρετικά επιμορφωτικά προγράμματα 40 ωρών 
202

. 

Το θεσμικό πλαίσιο της επιμόρφωσης γνώρισε κι αυτό διάφορες διακυμάνσεις. 

Η πιο σημαντική ήταν η σταδιακή μετάβαση από τα ελεγχόμενα, μακροχρόνια και 

συγκεντρωτικά πρότυπα επιμόρφωσης, σε πιο ευέλικτα και ταχύρρυθμα 

επιμορφωτικά σεμινάρια
.
 Για παράδειγμα, η μετάβαση από τις προαναφερόμενες 

Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. στα Π.Ε.Κ., που είχαν αυτόνομη διοίκηση και οργάνωση, είχε ως βασικό 

στόχο την αποκέντρωση του θεσμού. Για τον λόγο αυτό και προς αυτή την 

κατεύθυνση, ενισχύθηκε αργότερα ο εποπτικός ρόλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

και οι σχέσεις συνεργασίας του με τα κατά τόπους Π.Ε.Κ.
203

. Στη συνέχεια, όταν 

εισήχθη ο θεσμός των ευέλικτων πιλοτικών προγραμμάτων, αυτά επιλέγονταν και 

αναπτύσσονταν σε αποκεντρωμένο επίπεδο με ευθύνη των ίδιων των Π.Ε.Κ.. Αυτό 

όμως, οδήγησε σε ασυμφωνία ανάμεσα στα επιμορφωτικά προγράμματα που 

                                              
200 Ελληνική Δημοκρατία (1990) 

201 Ελληνική Δημοκρατία, (1997) 

202 Πουλής, Π.Ε. (1999) 

202 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2009) 

203 Ελληνική Δημοκρατία (1992) 
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ζητούσαν οι εκπαιδευτικοί και σε αυτά που τους προσφέρονταν. Τελικά 

αποφασίστηκε η ανάληψη κεντρικού σχεδιασμού της επιμόρφωσης από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με τέτοιο τρόπο ώστε η υλοποίηση να πραγματοποιείται στα 

κατά τόπους Π.Ε.Κ. 

Όσον αφορά τις μορφές επιμόρφωσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διαχώρισε 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε υποχρεωτική και προαιρετική. Στην 

υποχρεωτική επιμόρφωση ανήκαν η λεγόμενη Εισαγωγική Επιμόρφωση για τους 

υποψήφιους προς διορισμό εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με διάρκεια έως τέσσερις μήνες. Για τους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς, προβλεπόταν περιοδική επιμόρφωση σε δυο επιμορφωτικούς 

κύκλους κάθε ακαδημαϊκό έτος. Επίσης προβλέπονταν ειδικά επιμορφωτικά 

προγράμματα βραχείας διάρκειας από 10 ως 100 ώρες, για όλους τους υπηρετούντες 

εκπαιδευτικούς και ως 200 ώρες για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε μονάδες 

Ειδικής Αγωγής. Επίσης, έγινε πρόβλεψη επιμορφωτικών προγραμμάτων για την 

κάλυψη ειδικών αναγκών των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που αφορούν 

στην επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης, των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, των 

ομογενών που υπηρετούν ως αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε ελληνικά σχολεία του 

εξωτερικού, των εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και των 

εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Comenius, Lingua, 

Αρίων, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Κοινωνία της Πληροφορίας, Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Διδασκαλεία Δ.Ε. και Νηπιαγωγών στα Παιδαγωγικά 

Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών). 

Στο πλαίσιο της προαιρετικής επιμόρφωσης προβλέπονταν σεμινάρια σε 

θέματα καινοτόμων δράσεων όπως: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, 

Αγωγή του Καταναλωτή, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Ειδική Αγωγή, κ.ά. Όπως 

αναφέρεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μέχρι το 2009, από όλες τις 

προαναφερθείσες μορφές επιμόρφωσης, υλοποιούνταν μόνο η Εισαγωγική 

Επιμόρφωση (για ορισμένους κλάδους εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και κάποια προαιρετικά επιμορφωτικά σεμινάρια.  

Φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, υπήρξαν εκτός από το Π.Ι. και τα Π.Ε.Κ., τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), τα Ανώτατα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.), η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Πρώην Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) τα στελέχη της 

εκπαίδευσης (όπως σχολικοί σύμβουλοι) κ.ά.  

Εκτός των παραπάνω, το 2002, ιδρύθηκε με νομοθετική ρύθμιση, Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την ονομασία «Οργανισμός Επιμόρφωσης 
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Εκπαιδευτικών» (Ο.ΕΠ.ΕΚ.). Έργο του ήταν ο σχεδιασμός της επιμορφωτικής 

πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, η υποβολή σχετικών προτάσεων στον τότε Υπουργό Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, ο συντονισμός όλων των μορφών και τύπων επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, η υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων και ο σχεδιασμός 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία θα πραγματοποιούνταν από τους φορείς 

επιμόρφωσης. Παρ’ όλα αυτά, μετά από δέκα χρόνια και συγκεκριμένα το 2012, 

ανακοινώθηκε με υπουργική απόφαση η παύση λειτουργίας του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) και του Οργανισμού 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ). Στη θέση τους γνωστοποιήθηκε η ίδρυση 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ενός επίσης Νομικού Προσώπου 

Ιδιωτικού Δικαίου, υπό από την εποπτεία του τότε Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κύριος σκοπός της δημιουργίας του ήταν «η 

επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων τα οποία αφορούν την Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, καθώς και η διαρκής και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της 

εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά»
204

.  

Λίγο νωρίτερα, το 2011, με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 

Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώθηκε η αναστολή 

λειτουργίας των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και των Διδασκαλείων 

Νηπιαγωγών, στα οποία οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είχαν μέχρι 

τότε τη δυνατότητα να μετεκπαιδευθούν.  

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί η μη τυπική μάθηση που προσφέρεται 

μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας από ποικίλους φορείς, όπως Δήμους (π.χ. 

από τις Δομές Ψυχικής Υγείας), άλλα υπουργεία (π.χ. το Υπουργείο Πολιτισμού), 

οργανώσεις (οργανώσεις για το περιβάλλον, για  την πολιτιστική κληρονομιά κ.λπ.), 

και συλλόγους, που  αγγίζει και αφορά γενικότερα και ειδικότερα θέματα και 

αντικείμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του σχολικού ενδιαφέροντος.  

 

 

6.2 Οι στάσεις και οι απόψεις για τα προγράμματα επιμόρφωσης 

 

Πολλές συζητήσεις και ευρεία κριτική έχει ασκηθεί κατά καιρούς σε ό,τι 

αφορά την οργάνωση και το περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Η 

γενικότερη αξιολόγηση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί 
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μέχρι σήμερα επισημαίνει αδυναμίες, προβλήματα και διαφόρων ειδών ελλείψεις. 

Όπως αναφέρει σχετική έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο
205

, παρόλο που 

διάφορες μελέτες επιβεβαιώνουν τη θετική στάση και διάθεση των εκπαιδευτικών ως 

προς την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης, δεν είναι λίγες οι αμφισβητήσεις που 

αφορούν στην ποιότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης.  

Συχνά αναφέρονται για παράδειγμα, η έλλειψη συνέχειας και συνέπειας μεταξύ 

των διαφόρων επιμορφωτικών δράσεων ή η έλλειψη συγκροτημένου σχεδίου 

επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης και έγκαιρης ενημέρωσης. Επίσης, γίνεται λόγος για 

αποσπασματική εφαρμογή διαφόρων ταχύρρυθμων επιμορφωτικών δράσεων, οι 

οποίες δεν φαίνεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. Ακόμα, επισημαίνεται η επικάλυψη αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε φορείς 

υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης, π.χ. ανάμεσα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

και στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.). 

 Άλλα προβλήματα αφορούν την οργάνωση και τη μικρή διάρκεια των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, την επιφανειακή προσέγγιση πολλών αντικειμένων 

που παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και οι πραγματικές ανάγκες των επιμορφούμενων. Το γεγονός 

αυτό φαίνεται να οφείλεται και σε ελλείψεις που αφορούν την ευελιξία των θεσμικών 

πλαισίων και σε ελλείψεις σύγχρονων υποδομών, μέσω των οποίων θα ήταν δυνατόν, 

με γρήγορους ρυθμούς και με αξιόπιστες τεχνικές, να διαπιστωθεί η ποιότητα των 

επιμορφωτικών δράσεων και να γίνουν οι σχετικές βελτιώσεις.  

Ακόμα, η πραγματοποίηση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια 

του ωρολογίου προγράμματος των εκπαιδευτικών, φαίνεται ότι δημιουργεί 

προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου και μειώνει την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων επιμόρφωσης. Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου για την έγκαιρη 

πραγματοποίηση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών, έχει ως αποτέλεσμα να 

προκαλούνται προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και να προβάλλονται, έτσι, 

εμπόδια στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα. Επίσης, ο 

συγκεντρωτικός τρόπος λειτουργίας σε ό, τι αφορά στον προγραμματισμό των 

επιμορφωτικών δράσεων, δεν επιτρέπει στους τοπικούς και στους περιφερειακούς 

φορείς τη δυνατότητα πρωτοβουλίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δώσουν 

προτεραιότητα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που θα βοηθούσαν να 

ανταποκριθούν  αυτοί στις ειδικότερες ανάγκες των μαθητών τους. 

Εκτός αυτού, επισημαίνεται η έλλειψη επάρκειας και αξιοπιστίας όσον αφορά 

στο επιμορφωτικό υλικό σε ορισμένους τομείς, ή η έλλειψη πληροφόρησης και 
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κινήτρων που οδηγεί πολλούς εκπαιδευτικούς στην αδιαφορία και στην αδράνεια. 

Δυσκολίες παρατηρούνται και στην υλοποίηση αποκεντρωμένων επιμορφωτικών 

δράσεων (σε μικρές πόλεις και στην περιφέρεια), καθώς και στην υλοποίηση δράσεων 

που απευθύνονται σε ειδικότητες με λίγους εκπαιδευτικούς. Εδώ προστίθεται και η 

έλλειψη ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για επιμέρους ομάδες, όπως για 

παράδειγμα, για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών της Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για τα στελέχη της εκπαίδευσης κ.ά.  

Όπως αναφέρει σχετική μελέτη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διερευνώντας 

κάποιος το πεδίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ένα 

συγκροτημένο και προσδιορισμένο με ακρίβεια σύστημα επιμόρφωσης, το οποίο θα 

διαθέτει συνέχεια και συνέπεια και θα λαμβάνει υπόψη πρώτα απ’ όλα τις άμεσες και 

επίκαιρες ανάγκες
206

. 

 Ως προς το περιεχόμενο, οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

φαίνεται πως αφορούν κυρίως στον τρόπο που συνδέεται η θεωρία με την πράξη, 

στην απαίτηση να υπάρξουν δειγματικές διδασκαλίες και ενασχόληση με μελέτες 

περίπτωσης, στην παρουσίαση καλών πρακτικών κ.λπ. Ακόμα, θεωρείται αναγκαία η 

επιμόρφωση στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας και της πολυμορφίας του μαθητικού δυναμικού στο σημερινό 

σχολείο. Εκτός αυτού, φαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί βάρος και στην αντιμετώπιση 

πρακτικών ζητημάτων της καθημερινής διδακτικής πρακτικής, στην επίλυση 

εκπαιδευτικών προβλημάτων και στην ενημέρωση και εξοικείωση με θέματα που 

αφορούν σε αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Οι απαιτήσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην ποιότητα των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων συμπυκνώνεται στα ακόλουθα: επιμόρφωση με 

συνεχή, συστηματικό, υποχρεωτικό ή και προαιρετικό χαρακτήρα και παροχή 

κινήτρων για την παρακολούθησή της (π.χ. μοριοδότηση).  

Σημαντική θεωρείται και η διερεύνηση της δυνατότητας απαλλαγής του 

εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα. 

Η επιλογή επιμορφωτών θα πρέπει να γίνεται με βάση τη στέρεη κατάρτισή 

τους σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, και με βάση την εμπειρία τους στον 

εκπαιδευτικό χώρο και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης, τονίζεται ότι έχει μεγάλη 

σημασία η αξιοποίηση συνεργατικών και συμμετοχικών μορφών επιμόρφωσης, 

καθώς και η εφαρμογή νέων μεθοδολογιών. Ως σημαντική εκλαμβάνεται και η 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων 

σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσής τους. 
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Από τα παραπάνω, μπορεί κανείς να διακρίνει ότι είναι πάντα αισθητή η 

ανάγκη συνεχούς και προσαρμοσμένης στις εκάστοτε απαιτήσεις επιμόρφωσης στον 

κλάδο. Η θεσμική προσπάθεια ικανοποίησης αυτών των αναγκών πέρασε από πολλά 

στάδια, στενά συνυφασμένα με τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες και 

εξελίξεις στην Ελλάδα. Το επάγγελμα-λειτούργημα, του εκπαιδευτικού και ιδιαίτερα 

του δασκάλου, δημιουργούσε πάντα άμεσα την ανάγκη μιας Δια βίου εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. Αυτές, όμως, λειτουργώντας μέσα στις προαναφερόμενες συνθήκες, 

δημιούργησαν ένα σύνθετο τοπίο επιμόρφωσης, το οποίο φάνηκε να είναι λιγότερο ή 

περισσότερο οργανωμένο, όσον αφορά τους στόχους, τις μεθόδους και τις ομάδες 

εκπαιδευομένων που περιελάμβανε. 

Σήμερα, δεδομένης της παγκοσμιοποίησης και τη αλλαγής σε εκπαιδευτικά 

πρότυπα, ιδέες και μοντέλα εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να υπάρξει μια 

περισσότερο συγκροτημένη οργάνωση και εφαρμογή των δράσεων επιμόρφωσης και 

ένα σταθερότερο θεσμικό πλαίσιο που να αφορά τη συνεχόμενη εκπαίδευση και 

κατάρτιση των δασκάλων και γενικότερα τη μη τυπική μάθηση και εκπαίδευσή τους. 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων θα μπορούσε να λειτουργήσει ως στοιχείο 

προσανατολισμού πάνω στο οποίο θα μπορούν να αναπτυχθούν οι συζητήσεις για μια 

σύγχρονη, εστιασμένη στα μαθησιακά αποτελέσματα μη τυπική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.2, σε ό,τι αφορά τη μη τυπική 

μάθηση, προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός συστήματος για την επικύρωσή της 

θεωρείται το σύστημα για τα επαγγελματικά πρότυπα που αναπτύσσεται αυτή τη 

στιγμή. Αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντας ενίσχυσης της συνεχούς 

μάθησης και να εκληφθούν, μέσα σε άλλα, ως εργαλεία για την επαγγελματική 

επιμόρφωση και για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κλάδου
207

.  

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες που αποκτά κανείς μέσα από τη μη τυπική μάθηση 

και η διαδοχική μετατροπή τους σε εμπειρία και ικανότητα, αποτελούν τη βάση για τη 

δημιουργία μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτό που φαίνεται θεσμικά δυσκολότερο, 

είναι η επικύρωσή τους μέσα από διαδικασίες και εργαλεία που συντρέχουν με τη 

φιλοσοφία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και το οποίο δίνει έμφαση στην 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια. Η επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων 

ως επακόλουθο της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στους εκπαιδευτικούς, μπορεί να 

οδηγήσει σε αυτό που επίσης και η Συμβουλευτική τονίζει: να βοηθήσει το άτομο 

στην αναγνώριση και οριοθέτηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, όσο αυτές 
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επεκτείνονται και να τοποθετήσει τον εαυτό του επικαιροποιημένα στο κατάλληλο 

εργασιακό περιβάλλον. 

 

 

6.3 Η άτυπη μάθηση στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, ο προσδιορισμός, η καταγραφή, η 

αξιολόγηση και η πιστοποίηση άτυπα αποκτηθέντων προσόντων είναι διαδικασίες 

που βρίσκονται, σε λιγότερο ή περισσότερο πρώιμο στάδιο στις χώρες που 

συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Ενώ δεν χωράει αμφιβολία ότι οι 

γνώσεις και ικανότητες που αποκτώνται μέσω της εμπειρίας στον χώρο της εργασίας 

ή μέσω δραστηριοτήτων στον ελεύθερο χρόνο, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά 

θετικά σημεία στην συνεκτίμηση των προσόντων, δεν υπάρχει ακόμη από τους 

φορείς και τα κράτη ένας ενιαία αποδεκτός τρόπος αναγνώρισης αυτού του είδους 

της μάθησης. 

 Οι προοπτικές για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και αποδεκτών τρόπων 

αξιολόγησης της άτυπης μάθησης προϋποθέτουν μια ισχυρή νομιμοποίηση όσον 

αφορά τις μεθοδολογίες και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν, αφού μόνο έτσι 

θα υπάρξει ευρύτερη αποδοχή. Η έγκυρη αναγνώριση τέτοιων δεξιοτήτων και 

γνώσεων μπορεί να αποτελέσει πρώτα απ’ όλα για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, μια 

σημαντική στήριξη και να του προσφέρει ώθηση για προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη και για Διά βίου μάθηση. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρει ο 

Bjornavold
208

, σχετικά με την αξία της άτυπης μάθησης και των βασικών 

ικανοτήτων (δεξιότητες «κλειδιά»): Και στις δυο περιπτώσεις, παρατηρείται μια 

αυξημένη εστίαση στις απαιτήσεις της μάθησης και της γνώσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις πρωτοφανείς αλλαγές στην κοινωνία, όσον αφορά την οργάνωση και την 

τεχνολογία. Η αξία τους έχει ενισχυθεί, πρώτον εξαιτίας των κοινωνικοοικονομικών 

αλλαγών και δεύτερον επειδή η άτυπη μάθηση και οι βασικές ικανότητες φαίνεται 

να υποστηρίζουν τις νέες ανάγκες για διαρκή επικαιροποίηση των προσόντων. 

Άλλωστε, στον χώρο της εργασίας, η διαφορά ανάμεσα σε έναν νέο, απόφοιτο ενός 

ιδρύματος τυπικής μάθησης και σε έναν πεπειραμένο επαγγελματία είναι συνήθως 

εμφανής, έτσι που σε θέσεις ευθύνης να ζητούνται, ανάμεσα σε άλλα, άτομα με 

εμπειρία. Οι οχτώ βασικές ικανότητες, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί 

σημαντικές για τη Διά βίου μάθηση
209,210

 και οι οποίες αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 

                                              
208 Bjornavold, J. (1997) 

209 key competencies 
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2.2  της παρούσας εργασίας, φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο γενικότερα και 

στην άτυπη μάθηση. Όπως αναφέρεται, επίσης από τον Bjornavold
211

,  η προσοχή 

που δίνεται στις βασικές ικανότητες και στην άτυπη μάθηση μπορεί να ερμηνευτεί 

ως μια γενική απαίτηση για μια ευρεία πολυδιάστατη βάση μάθησης. Τα προς 

πιθανή αναγνώριση προσόντα που απορρέουν, μπορούν να θεωρηθούν ως ένα 

σύνολο στόχων μάθησης που εφαρμόζονται σε διαφορετικά επίπεδα. Αφορούν 

άτομα, ιδρύματα μάθησης και επιχειρήσεις και αναφέρονται σε συγκεκριμένες 

πτυχές της ανθρώπινης δράσης, της επικοινωνίας και της μάθησης. Αν θέλει όμως 

κάποιος να τα δει σε πρακτικό επίπεδο, θα πρέπει να εκληφθούν ως κατευθυντήριες 

αρχές για τη μάθηση, αντί να εκλαμβάνονται ως ένα κλειστό σύνολο γνώσεων. Ο 

ίδιος συγγραφέας προσθέτει ότι, εστιάζοντας σε αυτές τις λιγότερο ορατές πτυχές 

των ικανοτήτων, μπορεί να αναπτυχθούν υποστηρικτικές στρατηγικές, 

προσανατολισμένες στην πράξη. Γενικότερα, οι μεθοδολογίες και τα συστήματα 

προσδιορισμού, αξιολόγησης και επικύρωσης της άτυπης μάθησης, μπορούν να 

ιδωθούν ως εργαλεία για την υλοποίηση τέτοιων στρατηγικών. Επίσης, τονίζεται ότι 

οι όροι «μη τυπική μάθηση» και «άτυπη μάθηση» δεν βοηθούν από αυτήν την 

άποψη. Ο λόγος είναι, ότι ο όρος «άτυπη μάθηση» περιέχει ένα «αρνητικό 

στοιχείο», υπό την έννοια ότι είναι η άρνηση από κάτι άλλο, αφού καλύπτει ό, τι δεν 

περιλαμβάνεται στη μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και ενώ δίνει λίγες 

πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο, την ποιότητα και το προφίλ της μάθησης, 

είναι παρόλα αυτά ως έννοια σημαντική, γιατί στρέφει την προσοχή σε μια μεγάλη 

ποικιλία μορφών και περιοχών μάθησης, οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση του 

ατόμου έξω από την τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση.  

Η Evans
212

 αναφέρει ότι αν και ο ρόλος των «σιωπηρών» δεξιοτήτων και γνώσεων
213

 

στην εργασιακή απόδοση αναγνωρίζεται ευρέως, παρόλα αυτά δεν είναι πλήρως 

κατανοητός. Αν ιδωθούν ως «κρυφές» διαστάσεις, αποτελούν βασικά στοιχεία για τη 

«μαεστρία»
214

, πάνω στην οποία οι έμπειροι εργαζόμενοι βασίζονται κατά τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες και κατά την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 

καταστάσεων. 

                                                                                                                                             
210 Όπως τις ορίζει η σύσταση  2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 

2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της Διά βίου μάθησης 

211 Bjornavold, J. (2001) 

212 Evans, K. (2002) 

213 tacit skills and knowledge 

214 mastery 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32006H0962
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Θα έλεγε λοιπόν κανείς, ότι μέσω της σύνδεσης της άτυπης μάθησης με τις 

βασικές ικανότητες, μπορεί να δημιουργηθεί η βάση πάνω στην οποία η άτυπη 

μάθηση θα γίνει περισσότερο κατανοητή και θα μπορεί να περιγραφεί με πιο 

συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός με πείρα, 

διερευνώντας λύσεις σε ένα πρόβλημα στη διάρκεια της εργασίας του, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει άτυπα αποκτηθείσες δεξιότητες και ικανότητες, την εμπειρία του 

δηλαδή, στοχοποιημένα και με αποτελεσματικότερο τρόπο προς επίλυση του 

προβλήματος που έχει προκύψει. 

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι οι βασικές ικανότητες κάτω από συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις μάθησης, καλλιεργούνται και βελτιώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

εργασιακού βίου, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί τη σπουδαιότητά τους στην 

απόκτηση νέας γνώσης και δεξιοτήτων και, άρα, προσόντων για τους εκπαιδευτικούς. 

Μια πιθανή αναγνώριση και επικύρωση άτυπων προσόντων θα πρέπει να λάβει 

υπόψη τέτοιους προβληματισμούς και απόψεις  και να τις εντάξει στον απαιτούμενο 

σχεδιασμό, την προετοιμασία και τις  εφαρμογές που θα προκύψουν. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ 

 

 

 

7 Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας  

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιασθούν αναλυτικότερα ο σκοπός και οι στόχοι 

της έρευνας, καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Ακόμα θα γίνει λόγος 

για τη διαδικασία της συλλογής των δεδομένων. 

 

 

7.1 Ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας 

 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ό, τι αφορά την αναγνώριση 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί μέσω της μη τυπικής και 

της άτυπης μάθησης, έχοντας ως πεδίο αναφοράς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη και τους προβληματισμούς που έχουν 

εκφραστεί στην προσπάθεια προσδιορισμού, καταγραφής, αναγνώρισης και 

επικύρωσης των προσόντων της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, οι στόχοι που 

τέθηκαν μέσω των ερευνητικών ερωτημάτων και επιχειρήθηκαν να απαντηθούν μέσω 

της καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών ήταν οι παρακάτω: 

 

1. Να διερευνηθεί σε τι ποσοστό οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης της μη τυπικής 

μάθησης και κατά πόσο αυτά τα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα μιας 

θεσμικά κατοχυρωμένης αναγνώρισης  των αποκτηθεισών γνώσεων και 

δεξιοτήτων τους.  

2. Να εξετασθεί σε τι ποσοστό οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

πιστεύουν ότι διαθέτουν άτυπα αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες. 

3. Να διερευνηθεί η στάση των εκπαιδευτικών ως προς τη συμμετοχή τους σε 

επίσημες διαδικασίες πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σε ό, τι 

αφορά τη μη τυπική και άτυπη μάθηση, γνωρίζοντας ότι αυτή θα τους έδινε τη 

δυνατότητα ευρύτερης αναγνώρισης και ενίσχυσης του εργασιακού τους 

προφίλ. 
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4. Να ελεγχθεί αν και σε τι ποσοστό οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης γνωρίζουν το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων 

και τις δυνατότητές τους. 

 

 

7.2 Η μέθοδος και η διαδικασία συλλογής δεδομένων 

  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ως καταλληλότερη μέθοδος 

εμπειρικής έρευνας η έρευνα πεδίου, κατά την οποία οι πληροφορίες συλλέγονται στο 

φυσικό τους χώρο, που στην προκειμένη περίπτωση  είναι το σχολείο ως φυσικός 

χώρος εργασίας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Ο λόγος γι’ αυτό ήταν ότι έτσι 

μπορούσαν να εξαχθούν συμπεράσματα από παρατηρήσεις και μετρήσεις με άτομα 

που είχαν άμεση εμπειρία και άποψη, ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα 

που τέθηκαν. 

Ως ερευνητικό εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου και ειδικότερα με διχοτομικές 

ερωτήσεις, ερωτήσεις βαθμονόμησης και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. (22 

συνολικά ερωτήσεις, βλ. Παράρτημα 11.3) Οι λόγοι για την επιλογή αυτού του 

ερευνητικού εργαλείου ήταν το είδος των ερευνητικών ερωτημάτων, το μέγεθος του 

δείγματος και η διευκόλυνση την οποία επιφέρουν αυτού του τύπου οι ερωτήσεις 

στην επεξεργασία των δεδομένων όσον αφορά τον απαιτούμενο χρόνο
215

. Όπως 

αναφέρουν οι Cohen & Manion, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του δείγματος, 

τόσο πιο δομημένο, κλειστό και «αριθμητικό», προτιμάται να είναι το 

ερωτηματολόγιο. Για να ελαττωθεί ο κίνδυνος μη εξάντλησης κάποιων από τις 

επιλογές, σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, υπήρξε η δυνατότητα ανοιχτής απάντησης, 

ώστε να είναι δυνατή η έκφραση συγκεκριμένης και ιδιαίτερης άποψης πάνω στο 

θέμα από τα ερωτώμενα άτομα. 

Η δειγματοληψία στην έρευνα χαρακτηρίζεται τυχαία και «βολική», αφού το 

ερωτηματολόγιο δόθηκε σε πλησιέστερα ως προς το περιβάλλον εργασίας στην 

ερευνήτρια άτομα, προς εξοικονόμηση χρόνου και διευκόλυνση της έρευνας
216

. 

Τέτοιου τύπου δειγματοληψίες, των οποίων τα δείγματα ανήκουν στην κατηγορία των 

δειγμάτων «μη πιθανοτήτων», προσφέρουν μεν το πλεονέκτημα της γρήγορης 

συλλογής δεδομένων, όμως τα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να γενικευτούν στο 

σύνολο του πληθυσμού στόχου.  

                                              
215 Oppenheim, A.N. (1992)  

216 Cohen, L., & Manion, L. (1994), σελ. 128 
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Το ερωτηματολόγιο ήταν αυτοσχέδιο. Διαχωρίστηκε σε τέσσερις ενότητες/μέρη 

με προσανατολισμό στα ερευνητικά ερωτήματα. Η πρώτη ενότητα είχε ως στόχο να 

ανιχνεύσει τα δημογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του δείγματος, ενώ η 

δεύτερη να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με την εμπλοκή του εκπαιδευτικού στη μη 

τυπική μάθηση και σχετικά με τον προβληματισμό του πάνω στην άτυπη γνώση και 

σε άτυπα αποκτηθείσες δεξιότητες και ικανότητες που ο ίδιος μπορεί να διαθέτει. 

Στην τρίτη ενότητα διερευνήθηκε γενικότερα η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στην ενδεχόμενη επικύρωση τέτοιων προσόντων, ενώ στην τέταρτη ενότητα 

ανιχνεύθηκε το γενικότερο επίπεδο πληροφόρησης σε ότι αφορά το Ευρωπαϊκό και το 

Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων. Οι τέσσερις ενότητες του ερωτηματολογίου 

περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικότερα, ενώ το ίδιο το ερωτηματολόγιο 

παρατίθεται στο παράρτημα 11.3 της εργασίας. 

 

Αρχικά, το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε πιλοτικά σε μια μικρή ομάδα 

εκπαιδευτικών, ώστε να διαπιστωθεί η λειτουργικότητά του όσον αφορά τη σαφήνεια 

και την κατανόηση των ερωτήσεων. Στη συνέχεια, ερωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί για 

την ανάγκη πιθανών διευκρινήσεων, επισημάνσεων, για το αν η χρονική διάρκεια 

συμπλήρωσής του λειτουργεί ανασταλτικά κ.λπ. Αφού έγιναν οι απαραίτητες 

διορθώσεις, η τελική εκδοχή του δόθηκε ιδιόχειρα σε περισσότερους εκπαιδευτικούς 

με μια συνοδευτική επιστολή, στην οποία γνωστοποιήθηκε ο σκοπός της έρευνας με 

την ταυτόχρονη διαβεβαίωση για την εμπιστευτικότητα και την ανωνυμία του 

ερωτηματολογίου. Τονίστηκε ακόμα η πιθανή σημασία της έρευνας για τον 

επαγγελματικό κλάδο.  

Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς, συμπληρώθηκαν και 

συλλέχθηκαν καθόλη τη διάρκεια του μήνα Μαΐου του 2015. Τα άτομα που 

συμμετείχαν στην έρευνα ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι) που υπηρετούν σε 

δημόσια δημοτικά σχολεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σερρών και Κοζάνης.  
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8 Τα αποτελέσματα της έρευνας 

 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στους ειδικότερους στόχους που αναφέραμε στο 

κεφάλαιο 7, λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες και τους στόχους του Ευρωπαϊκού 

και του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων. Η επεξεργασία και η ανάλυση των 

ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Στατιστικής 

Επεξεργασίας Δεδομένων S.P.S.S.
217

. Προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα, όσον 

αφορά τις δηλώσεις 161 μονίμων δασκάλων. 

 

 

8.1 Α' Ενότητα του ερωτηματολογίου: Τα δημογραφικά στοιχεία 

 

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου (ενότητα Α), εξετάζονται τα 

δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται το φύλο, η 

ηλικία, οι τυπικές σπουδές, η προϋπηρεσία, η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η 

γνώση ξένων γλωσσών, με ή χωρίς πιστοποίηση. 

Στην έρευνα συμπληρώθηκαν 161 ερωτηματολόγια από δασκάλους που ασκούν 

διδακτικό έργο σε σχολεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σερρών και Κοζάνης. Ως προς τα 

δημογραφικά στοιχεία,  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση 

απάντησαν 158 άτομα, το δείγμα συνίσταται από 32,9% άνδρες (52 άτομα) και 67,1% 

γυναίκες (106 άτομα) (Πίνακας 1). Τα στοιχεία αυτά συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με 

τα απογραφικά δεδομένα της απογραφής του 2009-2010 από το Υπουργείο Παιδείας, 

κατά τα οποία, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το 

ποσοστό των γυναικών εκπαιδευτικών είναι 67,05 %, ενώ των ανδρών 32, 95%
218

.  

 

 

Πίνακας 1. Το φύλο του δείγματος 

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό 

% 

Άνδρες 52 32,9 

                                              
217Statistical Package for Social Sciences, 20.0 

218 Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών, 

Τμήμα Γ’ Επιχειρησιακών Ερευνών και Στατιστικής http://www.minedu.gov.gr/home/dioikitika-eggrafa/69-genika-

eggrafa/4306-statistika-dedomena-ekpaideysis-new 

http://www.minedu.gov.gr/home/dioikitika-eggrafa/69-genika-eggrafa/4306-statistika-dedomena-ekpaideysis-new
http://www.minedu.gov.gr/home/dioikitika-eggrafa/69-genika-eggrafa/4306-statistika-dedomena-ekpaideysis-new
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Γυναίκες 106 67,1 

Σύνολο (που 

απάντησαν) 
158 100,0 

 

 

Σε ό,τι αφορά  τις ηλικίες του δείγματος, αυτές  έχουν ως εξής: Όπως φαίνεται στον 

πίνακα 2,  118 ερωτηθέντες, δηλαδή ποσοστό 73,3%,  δήλωσαν ηλικία μεταξύ 46 και 

55 ετών. Η δεύτερη σε αριθμό ομάδα 30 ερωτηθέντων, αποτελούσε το 18, 6%, και 

ήταν από 36 έως 45 χρονών, ενώ με πολύ μικρότερο αριθμό 10 ατόμων στο δείγμα 

και ποσοστό 6,2 % αντιπροσωπευόταν η ομάδα αυτών που δήλωσαν από 24 έως 35 

ετών. Μόνο 3 άτομα και με ποσοστό 1,9% , ανέφεραν ότι είναι ηλικίας από 56 έως 65 

ετών (πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2. Η ηλικία του δείγματος 

  

 Συχνότητα Ποσοστό % 

24-35 ετών 10 6,2 

36-45 ετών 30 18,6 

46-55 ετών 118 73,3 

56-65 ετών 3 1,9 

Σύνολο 161 100,0 

 

Από τους εκπαιδευτικούς που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια, οι 95, δηλαδή 

ποσοστό 59,0%, δήλωσαν απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, ενώ οι υπόλοιποι 66 που αποτελούσαν το 41,0% του δείγματος, 

ανέφεραν ότι είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας (πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3. Οι βασικές σπουδές  

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό 

% 

Παιδαγωγική 

Ακαδημία 
66 41,0 

Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

95 59,0 
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Σύνολο 161 100,0 

 

Στην ερώτηση που αφορούσε τις επιπλέον σπουδές, πέραν των βασικών σπουδών, 28 

άτομα, ποσοστό 17,4% του συνόλου των ερωτηθέντων, ανέφεραν ότι έχουν πτυχίο 

Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης. Εννέα (9) άτομα, ποσοστό 5,6%, ανέφεραν 

ότι διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, ενώ 21 άτομα, ποσοστό 13,0%, διέθεταν μεταπτυχιακό. 

Μόνο ένα (1) άτομο από τα 161, δήλωσε ότι έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή και 

ομοίως ένα (1)  άτομο ανέφερε ότι διαθέτει πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

Επίσης, 9 εκπαιδευτικοί ισχυρίσθηκαν ότι διαθέτουν άλλες σπουδές, διαφορετικές 

των προαναφερόμενων (πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4. Οι σπουδές, πέρα των βασικών σπουδών 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

στο σύνολο 

 

Διδασκαλείο 

 

 

28 

 

17,4 

 

2
ο
 Πτυχίο 

 

 

9 

 

5,6 

 

Μεταπτυχιακό 

 

 

21 

 

13,0 

 

Διδακτορικό 

 

 

1 

 

0,6 

Πτυχίο 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης 

 

1 

 

0,6 

 

Άλλες σπουδές 

 

 

9 

 

5,6 

 

 

Από τους εννέα (9) που δήλωσαν ότι διαθέτουν επιπλέον σπουδές και οι οποίες 

δεν μπορούσαν να επιλεγούν στο ερωτηματολόγιο αλλά συμπληρώθηκαν από τους 
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ίδιους τους ερωτηθέντες, η συχνότητα και το είδος των σπουδών που δηλώθηκαν, 

είχαν αναλυτικά ως εξής: Δεύτερο μεταπτυχιακό αναφέρθηκε από ένα (1) άτομο, 

όπως επίσης ένα (1) άτομο κάθε φορά δήλωσε ότι διαθέτει αντίστοιχα πτυχίο 

ΚΑΤΕΕ, πτυχίο ΤΕΙ Στελεχών Επιχειρήσεων ή πτυχίο ΣΕΛΔΕ. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός, δηλαδή πέντε 5 άτομα, ισχυρίσθηκε ότι παρακολούθησε επιτυχώς 

πρόγραμμα εξομοίωσης πτυχίων, το οποίο απευθυνόταν σε απόφοιτους 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης (πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5. Οι άλλες σπουδές 

 

 Συχνότητα 

2ο Μεταπτυχιακό 1 

Πτυχίο εξομοίωσης 5 

Πτυχίο ΚΑΤΕΕ 1 

Πτυχίο ΤΕΙ Στελεχών Επιχειρήσεων 1 

ΣΕΛΔΕ 1 

Σύνολο 9 

 

Σχετικά με τα έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, ένα μεγάλο ποσοστό της 

τάξεως του 54,7%, δηλαδή 88 μόνιμα υπηρετούντες εκπαιδευτικοί, ανέφεραν ότι 

εργάζονται από 11 έως 20 χρόνια. Ένα μικρότερο ποσοστό (41,0%) το οποίο 

αφορούσε 66 άτομα, δήλωσε ότι εργάζεται από 21 έτη και πάνω, ενώ μόνο ένα μικρό 

ποσοστό της τάξεως του 4,3% (7 εκπαιδευτικοί) ισχυρίστηκε ότι εργάζεται από 6 έως 

10 έτη. Κανένα από τα 161 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δεν 

εργαζόταν λιγότερο από 6 έτη (πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6. Τα έτη προϋπηρεσίας 

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό 

% 

0-5 έτη 0 0 

6-10 έτη 7 4,3 

11-20 έτη 88 54,7 

21 έτη και πάνω 66 41,0 

Σύνολο 161 100,0 
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Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς, 117 άτομα, ποσοστό 72,7%, δήλωσε 

ότι δεν κατείχε ποτέ θέση διευθυντή σχολικής μονάδας, 14 άτομα, ποσοστό 8,7% 

ανέφεραν πως είναι διευθυντές, ενώ άλλοι 30, δηλαδή το 18,6%, ισχυρίσθηκε ότι 

κατείχε κάποια στιγμή στο παρελθόν διευθυντική θέση (πίνακας 7). 

 

 

Πίνακας 7. Η υπηρεσία σε θέση διευθυντή σχολικής μονάδας 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Ναι είμαι 14 8,7 

Ναι έχω διατελέσει 30 18,6 

Όχι τίποτα από τα δύο 117 72,7 

Σύνολο 161 100,0 

 

 

Όσον αφορά την εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως 

φαίνεται και στον πίνακα 8, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (71 άτομα ή 44,1%) 

ανέφεραν μέτρια εξοικείωση με αυτούς. Μια επίσης μεγάλη ομάδα (53 άτομα ή 

32,9%), δήλωσε ότι διαθέτει μεγάλη εξοικείωση με τους υπολογιστές, ενώ μια 

μικρότερη των 36 ατόμων, ποσοστό 22,4%, πιστεύει ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη 

χρήση τους. Μόνο ένα (1) άτομο, ή 0,6%, ανέφερε ότι δεν είναι καθόλου 

εξοικειωμένος με το αντικείμενο. 

 

 

 

Πίνακας 8. Η εξοικείωση με ηλεκτρονικό υπολογιστή 

 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστό 

% 

Όχι, καθόλου 1 0,6 

Ναι, μέτρια 71 44,1 

Ναι, πολύ 53 32,9 

Ναι, πάρα 

πολύ 
36 22,4 
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Σύνολο 161 100,0 

 

  

 

Στην ερώτηση για τη γνώση ξένων γλωσσών, συνολικά από τους 161 

εκπαιδευτικούς, απάντησαν αρνητικά μόνο οι 33 από αυτούς (20,5%). Καταφατικά 

από την άλλη, απάντησε το μεγαλύτερο ποσοστό (79,5%), δηλαδή οι 128 (πίνακας 9). 

 

Πίνακας 9. Η γνώση ξένων γλωσσών 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Όχι 33 20,5 

Ναι 128 79,5 

Σύνολο 161 100,0 

 

 

Όσον αφορά την ύπαρξη κάποιας μορφής πιστοποίησης στην ξένη γλώσσα, 

από τα 128 άτομα που δήλωσαν ότι γνωρίζουν κάποια, τα 51, ποσοστό 39,8%, 

ανέφεραν ότι, ενώ γνωρίζει κάποια ξένη γλώσσα, δε διαθέτει γι’ αυτή κάποια επίσημη 

πιστοποίηση. Ωστόσο, πιστοποίηση σε μια ξένη γλώσσα διέθετουν, κατά τα λεγόμενά 

τους, 58 άτομα (45,3%). Αρκετά λιγότεροι εκπαιδευτικοί (17), ποσοστό 13,3% 

δήλωσαν ότι διαθέτουν πιστοποίηση σε δυο ξένες γλώσσες, ενώ μόνο δύο (2) ή το 

1,6% δήλωσαν πιστοποιημένοι σε τρεις ξένες γλώσσες (πίνακας 10). 

 

Πίνακας 10. Η γνώση ξένων γλωσσών χωρίς ή με πιστοποίηση 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Γνωρίζουν μία (ή περισσότερες) ξένες 

γλώσσες χωρίς πιστοποίηση 
51 39,8 

Γνωρίζουν 1 ξένη γλώσσα με πιστοποίηση 58 45,3 

Γνωρίζουν 2 ξένες γλώσσες με πιστοποίηση 17 13,3 

Γνωρίζουν 3 ξένες γλώσσες με πιστοποίηση 2 1,6 

Σύνολο 128 100,0 

΄ 
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8.2 Β΄ ενότητα του ερωτηματολογίου: Η εμπλοκή του εκπαιδευτικού στη μη 

τυπική και στην άτυπη μάθηση  

 

Αυτή η ενότητα, η οποία διερευνά την εμπλοκή του εκπαιδευτικού στη μη 

τυπική και στην άτυπη μάθηση, χωρίστηκε σε δυο σκέλη, την υποενότητα Β(i) και 

Β(ii).  

Το πρώτο σκέλος Β(i) αφορούσε το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή τη 

διερεύνηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης (ή μη τυπικής μάθησης) την τελευταία 

πενταετία, και τη διερεύνηση κατά πόσο τα προγράμματα αυτά παρείχαν τη 

δυνατότητα θεσμικά κατοχυρωμένης επικύρωσης αποκτηθεισών γνώσεων και 

δεξιοτήτων. Το δεύτερο σκέλος Β(ii) αφορούσε το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και 

συγκεκριμένα το αν οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι διαθέτουν άτυπες γνώσεις και 

δεξιότητες, οι οποίες επιδρούν θετικά στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

 

Για το πρώτο σκέλος Β(i)  και μετά από τη μελέτη της σχετική βιβλιογραφίας, οι 

ερωτήσεις που διατυπώθηκαν είχαν στόχο να προσδιορίσουν πιο συγκεκριμένα τα 

παρακάτω: 

 

 τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες επιμόρφωσης: για λόγους 

μεγαλύτερης ακρίβειας και λόγω του ότι η δυνατότητα απάντησης θα γινόταν 

με ανάκληση από μνήμης, η ερώτηση περιορίστηκε στην δήλωση του 

εκπαιδευτικού για τις κατά προσέγγιση συμμετοχές του σε διαδικασίες μη 

τυπικής μάθησης την τελευταία πενταετία [ερωτήσεις Β(i)1 και Β(i)2]. 

 την οργανωτική διάσταση και την αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης στην 

οποία συμμετείχε ο εκπαιδευτικός: Λαμβάνοντας υπόψη όσα συζητήθηκαν στο 

θεωρητικό μέρος της έρευνας σχετικά με την κριτική που δέχεται η παροχή 

επιμορφωτικών προγραμμάτων από το ελληνικό κράτος προς τους 

εκπαιδευτικούς, ζητήθηκαν γενικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα 

στα οποία συμμετείχε ο εκπαιδευτικός [ερωτήσεις (Β(i)3 και Β(i)4)] 

 τη συμμετοχή σε αξιολόγηση: Οι επόμενες δυο υποερωτήσεις (της ερώτησης  

Β(i)5) αφορούσαν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού  για τις γνώσεις και 

δεξιότητες που απέκτησε μετά το πέρας του προγράμματος και τη μορφή που 

αυτή η αξιολόγηση μπορεί να είχε, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε μια πιθανή 

πορεία προς μια επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων μη τυπικής μάθησης.  
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Το δεύτερο σκέλος Β(ii) αφορούσε την άτυπη μάθηση και συγκεκριμένα την 

αυτοαντίληψη των εκπαιδευτικών σχετικά με γνώσεις και δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν από αυτούς με άτυπο τρόπο. Εκεί δόθηκε βάρος στα δυο παρακάτω 

σημεία: 

 

 στην άποψη των εκπαιδευτικών για την επίδραση της άτυπης μάθησης στη 

βελτίωση του επαγγελματισμού τους (Ερώτηση Β(ii)1) 

 στην άποψη των εκπαιδευτικών για την επίδραση των οχτώ βασικών ικανοτήτων 

στην επαγγελματική ανάπτυξη, όπως συζητήθηκε στο κεφάλαιο 2 σχετικά με το 

ρόλο που μπορεί να παίξουν αυτές (Ερώτηση Β(ii)2) 

 

Έτσι, προέκυψαν τα παρακάτω: 

 

 

8.2.1 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες επιμόρφωσης 

 

Από τους 161 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα μόνο 11 άτομα, 

δηλαδή το 6,8%,  δήλωσαν ότι δεν συμμετείχε σε καμιά ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση 

την τελευταία πενταετία. Το μεγαλύτερο ποσοστό (93,2%, ή 150 άτομα), απάντησε 

ότι είχε πάρει μέρος σε κάποια μορφή επιμόρφωσης (πίνακας 12).  

 

 

Πίνακας 12. Η συμμετοχή σε ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

«Όχι, δεν έχω 

πάρει μέρος» 
11 6,8 

«Ναι, έχω 

πάρει μέρος» 
150 93,2 

Σύνολο 161 100,0 

 

 

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους 150 εκπαιδευτικούς που απάντησαν θετικά,  

να δηλώσουν αν έχουν λάβει μέρος σε μια ή περισσότερες επιμορφώσεις. Σε αυτή τη 

δήλωση απάντησαν τελικά οι 146. Από αυτούς, οι 125 (85,6%) ανέφεραν ότι έχουν 

πάρει μέρος σε περισσότερες από μία επιμορφώσεις, ενώ 21 εκπαιδευτικοί (14,4%) 

δήλωσαν ότι πήραν μέρος μόνο σε μία επιμόρφωση (πίνακας 13). 
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Πίνακας 13. Ο αριθμός ενδοϋπηρεσιακών επιμορφώσεων  

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Μία 21 14,4 

Περισσότερες 

από μία 
125 85,6 

Σύνολο 146 100,0 

 

 

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται ο αριθμός των επιμορφώσεων, που αφορά όμως, 

μόνο τα 79 από τα 125 άτομα, τα οποία και έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες (το 

63,2% των 125 ατόμων). Έτσι,  52 εκπαιδευτικοί (από τους 79), ποσοστό 65,8%, 

δήλωσαν ότι πήρε μέρος σε 2 έως 5 επιμορφώσεις την τελευταία πενταετία. Ένα 

αρκετά μικρότερο ποσοστό 24,1% ή 19 άτομα, ανέφεραν ότι συμμετείχαν σε 6 έως 10 

επιμορφώσεις, ενώ μόνο τρεις (3) εκπαιδευτικοί (3,8%) δήλωσαν ότι πήραν μέρος σε 

11 έως 15 επιμορφώσεις. Εκτός αυτών,  τέσσερις (4), δηλαδή  ένα ποσοστό 5,0% 

ανέφερε ότι παρακολούθησε, κατά προσέγγιση, 20 επιμορφώσεις. Ένα (1) άτομο 

ισχυρίστηκε ότι παρακολούθησε 40 επιμορφώσεις, κάτι που αντιπροσωπεύει το 1,3% 

του συνόλου των 79 ατόμων που απάντησαν στην ερώτηση (πίνακας 14). 

 

 

Πίνακας 14. Ο αριθμός επιμορφώσεων που αναφέρθηκε κατά προσέγγιση 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό % 

(*από αυτούς που 

απάντησαν) 

 2-5 επιμορφώσεις 52 65,8 

 6-10 επιμορφώσεις 19 24,1 

 11-15 επιμορφώσεις 3 3,8 

 20 επιμορφώσεις 4 5,0 

 40 επιμορφώσεις 1 1,3 

Σύνολο 79 100,0 

Δεν προσδιόρισαν 46  

Σύνολο 125  



112 
 

 

8.2.2 Η οργανωτική διάσταση και η αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης 

 

Ένα από τα αντικείμενα που διερευνήθηκαν και αφορά στα γενικότερα 

χαρακτηριστικά των επιμορφώσεων, ήταν το κίνητρο που ώθησε τους εκπαιδευτικούς 

στη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Παρ’ όλα αυτά, από τους 150 

εκπαιδευτικούς που απάντησαν ότι συμμετείχαν σε κάποια επιμόρφωση, μόνο 123 

άτομα εξέφρασαν εδώ την άποψή τους. Πιο συγκεκριμένα, 46 άτομα (37,4%), 

ανέφεραν ότι η συμμετοχή τους βασίστηκε σε προσωπική πρωτοβουλία, 39 

εκπαιδευτικοί (31,7%) δήλωσαν πως συμμετείχαν στην επιμόρφωση επειδή αυτή ήταν 

υποχρεωτική από την υπηρεσία, ενώ ένας παραπλήσιος αριθμός (38 άτομα ή 30,9%) 

δήλωσαν ως αιτία παρακολούθησης και τους δυο παραπάνω λόγους (πίνακας 15). 

 

 

Πίνακας15. Το κίνητρο συμμετοχής στην επιμόρφωση 

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό  %   

(*από αυτούς που απάντησαν) 

 κυρίως από προσωπική 

πρωτοβουλία 
46 37,4 

 κυρίως υποχρεωτική από 

υπηρεσία 
39 31,7 

 και τα δύο παραπάνω 38 30,9 

Σύνολο (όσοι απάντησαν) 123 100,0 

δεν απάντησαν 27  

Σύνολο 150  

 

 

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται το ποσοστό καταφατικών απαντήσεων που 

δόθηκαν σε μια σειρά ερωτήσεων, σχετικά με τη γενικότερη άποψη των 

εκπαιδευτικών ως προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης.  Σύμφωνα 

με αυτόν, στην ερώτηση «αν η επιμόρφωση είχε συνοχή και ήταν συντονισμένη», ένα 

μικρό αναλογικά ποσοστό των εκπαιδευτικών (20,7%), δηλαδή 31 άτομα από το 

σύνολο των 150, τα οποία δήλωσαν αρχικά ότι συμμετείχαν σε επιμόρφωση, 

απάντησε θετικά.  

Σχετικά με το «αν πίστευαν ότι προϋπήρχε μια γενικότερη εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών από τον φορέα υλοποίησης», απάντησαν θετικά 46 
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εκπαιδευτικοί, ποσοστό 30,7%. Όσο αφορά όμως, για το «αν η εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών από το φορέα υλοποίησης υπήρξε και συστηματική», ένα 

ακόμα μικρότερο ποσοστό του 19,3%, δηλαδή μόνο 29 άτομα, απάντησαν 

καταφατικά, όσον αφορά τις επιμορφώσεις στις οποίες πήραν μέρος. 

  Επίσης, καταφατικά απάντησαν 41 άτομα (27,3%), σχετικά με το «αν η 

επιλογή των προγραμμάτων έγινε μετά από προσωπική εκτίμηση των εκπαιδευτικών 

τους αναγκών» και άρα «αν ήταν αποτέλεσμα δικής τους πρωτοβουλίας». 

Στην ερώτηση του «κατά πόσο η επιμόρφωση συνέβαλε στο να υλοποιηθούν 

επαγγελματικά σχέδια», 50 άτομα (ποσοστό 33,3%) απάντησαν ναι. Το ίδιο ακριβώς 

ποσοστό εκπαιδευτικών απάντησε θετικά στο ότι «η επιμόρφωση συνέβαλε τελικά 

γενικότερα στην επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους» (50 άτομα ή 

33,3%) (πίνακας 16). 

 

Πίνακας 16. Η άποψη για ορισμένα χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης 

 

Χαρακτηριστικό 

της επιμόρφωσης 

Συχνότητα  

 

Ποσοστό % στο 

σύνολο 

 

 Είχε συνοχή και 

ήταν 

συντονισμένη 

 

 

31 

 

20,7 

 

 Βασίστηκε σε 

μια γενικότερη 

εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών 

αναγκών από το 

φορέα 

υλοποίησης 

 

 

46 

 

30,7 

 

 Βασίστηκε σε 

μια συστηματική 

εκτίμηση των 

αναγκών του 

φορέα 

 

29 

 

19,3 
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υλοποίησης 

 

 

 Βασίστηκε σε 

προσωπική 

εκτίμηση των 

επαγγελματικών 

αναγκών του 

εκπαιδευτικού 

 

 

41 

 

27,3 

 

 Συνέβαλε στην 

υλοποίηση 

επαγγελματικών 

σχεδίων 

 

 

50 

 

33,3 

 

 Συνέβαλε στην 

επικαιροποίηση 

γνώσεων και 

δεξιοτήτων 

 

 

50 

 

33,3 

 

 

Εκτός αυτού, οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν για τα είδη της επιμόρφωσης στα 

οποία συμμετείχαν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλών 

απαντήσεων, τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: 

Στο σύνολο των 150 ατόμων που δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε κάποια μορφή 

επιμόρφωσης την τελευταία πενταετία, οι περισσότεροι (118 άτομα ή 78,2%) 

δήλωσαν ότι πήραν μέρος σε τουλάχιστον ένα σεμινάριο, ενώ επίσης ένας σημαντικός 

αριθμός (93 άτομα ή 62,0%) πήρε μέρος και σε τουλάχιστον μια ημερίδα. Ένα 

αξιόλογο ποσοστό (71 άτομα ή 47,3%) ανέφερε ότι επιμορφώθηκε σε συνεργασία με 

τον Σχολικό Σύμβουλο, ενώ αρκετά λιγότεροι εκπαιδευτικοί, δήλωσαν πως 

επιμορφώθηκαν συμμετέχοντας σε εργαστήριο (54 άτομα ή 36,0%) ή εμπλεκόμενοι σε 

σχολικά προγράμματα project (51 άτομα ή 34,0%). Στήριξη στο διδακτικό τους έργο 

μέσω Υπευθύνων Καινοτόμων Δράσεων, Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

άλλων φορέων ανέφεραν ότι δέχθηκαν οι 40 (26,7%), ενώ σειρές μαθημάτων μικρής 
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διάρκειας ανέφεραν ότι παρακολούθησαν 39 άτομα, ποσοστό 26,0%.  Σε συνέδριο 

δήλωσαν ότι πήραν μέρος οι 30 από το σύνολο των 150, ποσοστό 20,0%. Επιπλέον, 

26 εκπαιδευτικοί (17,3%) ισχυρίστηκαν ότι παρακολούθησαν μαθήματα εξ 

αποστάσεως και ένας μικρός αριθμός 11 ατόμων πως επιμορφώθηκαν μέσα από την 

ανάπτυξη κάποιας ερευνητικής δραστηριότητας στην τάξη (πίνακας 17).  

 

Πίνακας 17. Το είδος επιμόρφωσης 

 

Είδος επιμόρφωσης Συχνότητα  

Ποσοστό % στο 

σύνολο που 

απάντησε θετικά 

 Σεμινάριο 118 78,7 

 Ημερίδα 93 62,0 

 

 Σε συνεργασία με το Σχολικό 

Σύμβουλο 

 

71 47,3 

 Εργαστήριο 54 36,0 

 

 Εμπλοκή σε σχολικά 

προγράμματα (projects) 

 

51 34,0 

 

 Στήριξη στο διδακτικό έργο 

(π.χ. από Υπευθύνους 

Καινοτόμων Δράσεων, ΚΠΕ 

κ.λπ.) 

 

40 26,7 

 

 Σειρές μαθημάτων μικρής 

διάρκειας 

 

39 26,0 

 Συνέδριο 30 20,0 
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 Μαθήματα εξ αποστάσεως 

26 17,3 

 

 Ανάπτυξη ερευνητικής 

δραστηριότητας στην τάξη 

 

11 7,3 

  

 

8.2.3 Η συμμετοχή στην αξιολόγηση 

 

Το επόμενο που διερευνήθηκε ήταν το αν υπήρξε αξιολόγηση μετά την 

επιμόρφωση. Από τα 150 άτομα που ανέφεραν ότι συμμετείχαν σε επιμόρφωση, οι 

147 απάντησαν σε αυτό το ερώτημα, οι οποίοι σε ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 

54,4%  (80 άτομα) δήλωσαν ότι δεν αξιολογήθηκαν καθόλου για τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που απέκτησαν μετά το πέρας της διαδικασίας επιμόρφωσης. 47 

εκπαιδευτικοί (32,0%) ανέφεραν ότι αξιολογήθηκαν σε μεμονωμένες περιπτώσεις και 

μόνο 20 από τους 147, δηλαδή το 13,6%, δήλωσαν ότι αξιολογήθηκαν στις 

περισσότερες περιπτώσεις (πίνακας 18). 

 

 

Πίνακας18. Η συμμετοχή σε αξιολόγηση 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

(*που απάντησε θετικά) 

 Όχι/Καθόλου 80 54,4 

 Αξιολογήθηκα σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις 

47 32,0 

 Αξιολογήθηκα στις περισσότερες 

περιπτώσεις 

20 13,6 

Σύνολο  147 100,0 

Δεν απάντησαν 3  

Σύνολο 150  

 

 

Από τα 67 άτομα που ανέφεραν ότι αξιολογήθηκαν, ζητήθηκαν πρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά με τις μορφές της αξιολόγησης που δέχθηκαν. Έτσι, έχοντας τη 
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δυνατότητα πολλαπλής επιλογής, 41 άτομα (61,2%) δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε 

γραπτή εξέταση, 39 (58,2%) ανέφεραν πως εξετάσθηκαν μέσω μιας γραπτής εργασίας, 

ενώ 24 εκπαιδευτικοί (35,8%) δήλωσαν ότι τους ζητήθηκε να κάνουν κάποια 

προφορική παρουσίαση. Τέλος, 18 άτομα (26,9%) απάντησαν ότι πήραν μέρος σε 

προφορική εξέταση, κάτι που δείχνει ότι προφανώς χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα 

διαφορετικές μορφές αξιολόγησης, στο σύνολο των 67 ατόμων που δήλωσε ότι 

αξιολογήθηκε (πίνακας 19). 

 

 

Πίνακας 19. Η μορφή της αξιολόγησης 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% που 

απάντησε 

θετικά 

 γραπτή εξέταση 41 61,2 

 γραπτή εργασία 39 58,2 

 προφορική 

παρουσίαση 

24 35,8 

 προφορική 

εξέταση 

18 26,9 

 

 

8.2.4 Η άποψη των εκπαιδευτικών για την άτυπη μάθηση 

 

Για να διερευνηθεί η άποψη και η στάση των εκπαιδευτικών σε ότι αφορά την 

άτυπη μάθηση, τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις που 

αφορούσαν τις συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν στην απόκτησή της. Έτσι, 

αρχικά ερωτήθηκαν «κατά πόσο πιστεύουν ότι βελτιώνονται επαγγελματικά» σε 

διάφορες καταστάσεις άτυπης μάθησης, έχοντας τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, από τους 161 εκπαιδευτικούς, οι 146 (90,7%) 

απάντησαν θετικά στην ερώτηση «αν πιστεύουν ότι μαθαίνουν και βελτιώνονται 

επαγγελματικά μέσω ανταλλαγής εμπειριών και συζήτησης με συναδέλφους». Επίσης, οι 

132 (82,0%) συμφώνησαν ότι αυτό συμβαίνει «μέσω της προσωπικής εμπειρίας που 

αποκομίζουν κατά την τέλεση του διδακτικού και του παιδαγωγικού τους έργου, όταν 

αυτή  συνδυάζεται με προσωπική μελέτη και αναστοχασμό». Πολύ μικρότερο ήταν το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι «πιστεύουν πως μαθαίνουν και 
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βελτιώνονται μέσω της συμμετοχής τους σε ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα» (35 άτομα, 

21,7%), πράγμα που δείχνει ότι από τους εκπαιδευτικούς δίνεται σχετικά μικρό βάρος 

στη σημασία των κοινωνικών δικτύων και της ηλεκτρονικής δικτύωσης προς 

ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών στο χώρο της εργασίας. Ένα μεγαλύτερο 

ποσοστό (55 άτομα, 34,2%), που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο αυτών που 

ερωτήθηκαν, θεώρησαν  ότι «μπορεί κάποιος να βελτιωθεί επαγγελματικά ασκώντας 

διάφορους κοινωνικούς ρόλους στον ελεύθερο χρόνο του, π.χ. με δεξιότητες που 

καλλιεργούνται κατά την ενασχόληση με τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας ή 

κατά την ενασχόληση και εμπλοκή σε οργανώσεις, συλλόγους και άλλες κοινωνικές 

ομάδες και συλλογικότητες κ.α.» (πίνακας 20). 

 

Πίνακας 20. Η επαγγελματική βελτίωση μέσω της άτυπης μάθησης 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Μέσω ανταλλαγής εμπειριών και 

συζήτησης με συναδέλφους 

146 90,7 

Μέσω προσωπικής εμπειρίας, κατά 

την τέλεση διδακτικού και 

παιδαγωγικού έργου, που συνδυάζεται 

με προσωπική μελέτη και 

αναστοχασμό 

132 82,0 

Μέσω συμμετοχής σε ηλεκτρονικά 

κοινωνικά δίκτυα 

35 21,7 

Ασκώντας διάφορους κοινωνικούς 

ρόλους στον ελεύθερο χρόνο 

55 34,2 

 

 

8.2.5 Η άποψη των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη των οχτώ βασικών 

ικανοτήτων 

 

Στη συνέχεια, έχοντας εξίσου τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών 

διερευνήθηκε η άποψη των 161 εκπαιδευτικών όσον αφορά την ανάπτυξη και 

καλλιέργεια κάθε μιας από τις οχτώ βασικές ικανότητες, μέσα από την εργασιακή 

εμπειρία. Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών (128 άτομα, 79,8%) δήλωσε ότι 

πιστεύουν πώς «μέσα από την εργασία του μπορεί να αναπτυχθεί η ψηφιακή ικανότητα 

και η ικανότητα να χρησιμοποιώ την τεχνολογία της πληροφορίας». Παράλληλα 101 

από αυτούς (62,7%) ανέφεραν ότι «αναπτύσσονται οι κοινωνικές τους ικανότητες και 
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οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη», ενώ 100 

εκπαιδευτικοί (62,1%) συμφώνησαν πως ενόσω εργάζονται «αναπτύσσουν τις 

μεταγνωστικές τους ικανότητες», δηλαδή την επίγνωση των διαδικασιών της δικής 

τους μάθησης.  Παρόμοια 97 από αυτούς (60,2%) πιστεύουν ότι   αναπτύσσεται «η 

ικανότητα επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα». Ο ίδιος αριθμός ατόμων, δηλαδή 91 

εκπαιδευτικοί, ποσοστό 56,5%, συμφώνησαν ότι μέσα από την εργασιακή εμπειρία  

αναπτύσσονται το ίδιο, «η μαθηματική ικανότητα και οι βασικές ικανότητες στην 

επιστήμη και την τεχνολογία», καθώς και «η πολιτιστική γνώση και έκφραση, (δηλαδή η 

εκτίμηση  της σημασίας της δημιουργικής έκφρασης μέσα από διαφορετικές μορφές 

τέχνης)». Ένα επίσης σημαντικό ποσοστό των ερωτώμενων (70 άτομα, 43,5%), 

δήλωσαν ότι πιστεύουν πως μέσα στον εργασιακό χώρο «αναπτύσσονται η 

πρωτοβουλία και η επιχειρηματικότητα, (δηλαδή η ικανότητα σχεδιασμού, εκτέλεσης 

και της μετατροπής των ιδεών σε δράση)». Μόνο 40 άτομα (24,8%) ανέφεραν ότι 

πιστεύουν πως η εργασιακή εμπειρία αναπτύσσει και «την ικανότητα επικοινωνίας σε 

ξένες γλώσσες», κάτι που δείχνει ότι αυτή δεν αντιπροσωπεύει για τους 

περισσότερους  εκπαιδευτικούς ένα πεδίο δεξιοτήτων που μπορεί να καλλιεργηθεί 

στον ιδιαίτερο χώρο της εργασίας τους. Ακόμα, δύο (2) άτομα (1,2%) εξέφρασαν την 

άποψη ότι μέσα από την εργασιακή εμπειρία αναπτύσσονται και άλλες ικανότητες, 

όπως αυτή της «ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στις καθημερινές δράσεις για το 

περιβάλλον», καθώς και η «πολιτική παιδεία», στοιχεία που θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν σε μια από τις οχτώ προηγούμενες βασικές ικανότητες και πιο 

συγκεκριμένα σε αυτή της ανάπτυξης της ιδιότητας του ενεργού πολίτη (πίνακας 21). 

 

Πίνακας 21. Η άποψη για την ανάπτυξη των οχτώ βασικών ικανοτήτων μέσα από 

την εργασιακή εμπειρία 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Ψηφιακή ικανότητα και χρήση 

της τεχνολογίας της κοινωνίας 

της πληροφορίας) 

 

128 

 

79,5 

 Κοινωνικές ικανότητες και 

ικανότητες που σχετίζονται με 

την ιδιότητα του ενεργού πολίτη 

 

101 

 

62,7 

 Μεταγνωστικές ικανότητες 

(«μαθαίνω πως να μαθαίνω») 

 

100 

 

62,1 

 Επικοινωνία στη μητρική 

γλώσσα 

 

97 

 

60,2 



120 
 

 Μαθηματική ικανότητα και 

βασικές ικανότητες στην 

επιστήμη και την τεχνολογία 

 

91 

 

56,5 

 Πολιτιστική γνώση και έκφραση   

91 

 

56,5 

 Πρωτοβουλία και 

επιχειρηματικότητα  

 

70 

 

43,5 

 Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες  

40 

 

24,8 

 «Άλλο»  

2 

 

1,2 

 

 

 

8.3 Γ΄ ενότητα του ερωτηματολογίου: Η στάση του εκπαιδευτικού απέναντι 

στην προοπτική επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης  

 

Τρίτος στόχος της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη διάθεσης από 

μέρους των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε επίσημες διαδικασίες επικύρωσης 

γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει μέσω της μη τυπικής και της άτυπης 

μάθησης. Έτσι, ενώ αρχικά μόνο 37  από τους 161 εκπαιδευτικούς, ποσοστό 23%, 

δήλωσαν ότι θα τους ενδιέφερε η επικύρωση γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν 

μέσω κάποιας επιμόρφωσης ή μέσω της εργασιακής τους εμπειρίας, όταν το θέμα 

αυτό πλαισιώθηκε από μια ενδεχόμενη θεσμοθέτηση και στήριξη της εγκυρότητας της 

επικύρωσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάσθηκε μια μεγάλη αύξηση 

των ενδιαφερόμενων, 114 άτομα ή ποσοστό 70,8% (πίνακας 22). 

 

 

Πίνακας 22. Η στάση απέναντι στην επικύρωση μη τυπικά και άτυπα 

αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Ενδιαφέρον για την επικύρωση μη 

τυπικά και άτυπα αποκτηθεισών 

γνώσεων και δεξιοτήτων 

 

 

37 

 

 

23 

 Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε 

πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, 
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θεσμοθετημένης και έγκυρης σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

114 70,8 

 

 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα 114 άτομα που απάντησαν θετικά, να 

αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θα τους ενδιέφερε  μια θεσμοθετημένη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση πιστοποίηση. Έχοντας τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, 

91 εκπαιδευτικοί (79,8%), από τους 114 που απάντησαν θετικά, ανέφεραν ως κύριο 

λόγο του ενδιαφέροντός τους, την «προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη», ενώ 50 

άτομα (43,9%) θεώρησαν σημαντικό λόγο για την πιστοποίηση την «υποστήριξη και 

ενίσχυση του επαγγελματισμού» που αυτή θα συνεπάγεται. Η «προώθηση του κύρους 

και η αναγνώριση το επαγγέλματος» αναφέρθηκε από 44 εκπαιδευτικούς (38,6%), ενώ 

το ότι «υποβοηθείται η επαγγελματική εξέλιξη», από 40 άτομα (35,1%). Η δημιουργία 

ενός «μέτρου σύγκρισης επαγγελματικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων» θεωρήθηκε 

σημαντική από 35 εκπαιδευτικούς (30,7%). 

Επίσης, 34 από τους ερωτηθέντες (29,8%) δήλωσαν ότι «μια ενδεχόμενη πιστοποίηση, 

έγκυρη σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα οδηγούσε σε μια αντικειμενικότερη εκτίμηση των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους στον επαγγελματικό τους χώρο».  

Ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο εργασίας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ανέφεραν ως λόγο 31 εκπαιδευτικοί (27,2%), ενώ η «μεγαλύτερη κοινωνική 

αποδοχή» θα ήταν ο λόγος πιστοποίησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μονάχα για 

28 από αυτούς (24,6%). Ο «φόβος της ανεργίας και η μείωση της εργασιακής 

ανασφάλειας» ενδεχομένως  να αποτελούσε λόγο μόνο για 18 εκπαιδευτικούς (ή 

15,8% από τους 114 που απάντησαν θετικά), κάτι που ήταν σε μεγάλο βαθμό 

αναμενόμενο, αφού η έρευνα απευθυνόταν σε μόνιμους εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πίνακας 23). 

 

Πίνακας 23. Οι λόγοι για τους οποίους θα ενδιέφερε τους εκπαιδευτικούς μια 

θεσμοθετημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 

Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 

 

91 

 

79,8 

Υποστήριξη και ενίσχυση του επαγγελματισμού  

50 

 

43,9 

Προώθηση κύρους και αναγνώρισης του 

επαγγέλματός μου 

 

44 

 

38,6 
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Υποβοηθείται η επαγγελματική μου εξέλιξη 40 35,1 

Δημιουργία μέτρου σύγκρισης επαγγελματικών 

ικανοτήτων και δυνατοτήτων 

 

35 

 

30,7 

Αντικειμενικότερη εκτίμηση των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων μου στον επαγγελματικό μου χώρο 

 

34 

 

29,8 

Ενδιαφέρον για πιθανότητα εργασίας σε άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

31 

 

27,2 

Μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή 28 24,6 

Φόβος ανεργίας και μείωση της εργασιακής 

ανασφάλειας 

 

18 

 

15,8 

 

 

Από τους 47 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν θα τους ενδιέφερε μια 

επικύρωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως δεν συγκαταλέγονται 

στους 114 που εκδήλωσαν θετικό ενδιαφέρον, ζητήθηκε να αναφέρουν πιθανούς 

λόγους για την αρνητική τους στάση στο θέμα, έχοντας τη δυνατότητα πολλαπλών 

επιλογών. 

 Έτσι, 22 εκπαιδευτικοί, 46,8% του  υποσυνόλου των 47, ανέφεραν πως πιστεύουν ότι 

«μια πιθανή επικύρωση μη τυπικά ή άτυπα αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων με 

την εγκυρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στη 

βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου». Παρόμοιος αριθμός ατόμων (21 

άτομα, ποσοστό 44,7%), θεώρησαν ότι αυτή «θα αφορούσε μόνο κάποιες 

περιορισμένες πτυχές των προσόντων που μπορεί να διαθέτει ο εκπαιδευτικός», όπως 

και ότι «θα αποτελέσει πρόσθετη ενασχόληση σε ένα ήδη φορτωμένο σχολικό 

πρόγραμμα» (20 άτομα, ποσοστό 42,6%). Ένας πολύ μικρότερος αριθμός όμως, 

ανέφεραν πως πιστεύει ότι «μια τέτοιου είδους πιστοποίηση δεν θα προσφέρει τίποτα 

στην επαγγελματική του εξέλιξη» (10 άτομα, ποσοστό 21,3%, από τους 47 ερωτηθέντες 

που απάντησαν αρνητικά) (πίνακας 24). 

 

 

Πίνακας 24. Οι λόγοι για τους οποίους δεν θα ενδιέφερε τους εκπαιδευτικούς μια 

έγκυρη από την  Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωση γνώσεων και δεξιοτήτων  

 

 Συχνότητα  Ποσοστό % 

Δε θα προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στη βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

 

22 

 

46,8 

Αφορά μόνο κάποιες περιορισμένες πτυχές των   
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προσόντων που μπορεί να διαθέτει ο εκπαιδευτικός. 21 44,7 

Θα αποτελεί πρόσθετη ενασχόληση σε ένα ήδη 

φορτωμένο σχολικό πρόγραμμα. 

 

20 

 

42,6 

Δεν θα μου προσφέρει τίποτα στην επαγγελματική 

μου εξέλιξη. 

 

10 

 

21,3 

 

 

 

Όσον αφορά κάποια επιπλέον πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα μιας 

ενδεχόμενης πιστοποίησης με βάση συγκεκριμένα ευρωπαϊκά πρότυπα,  από το 

σύνολο των 161 εκπαιδευτικών του δείγματος, οι 74 (ποσοστό 46,0%), συμφώνησαν 

ότι ένα από τα πλεονεκτήματα θα ήταν «η δυνατότητα τεκμηρίωσης των προσόντων 

που διαθέτει ο εκπαιδευτικός από ευρωπαϊκά εγκεκριμένους φορείς». Μια ευκαιρία 

«ελέγχου και σύγκρισης των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους σε σχέση με άλλους 

Ευρωπαίους συναδέλφους», βλέπουν σε αυτή την περίπτωση 58 άτομα (36,0%). 

Σε σχέση με τα μειονεκτήματα, για μια «υπερβολική προσκόλληση και τυποποίηση των 

προσόντων» ανησυχούν 65 εκπαιδευτικοί (40,4%), ενώ 30 από αυτούς (18,6%) 

πιστεύουν ότι ενδεχομένως «να τους αποσπάσει από το παιδαγωγικό τους έργο και 

τους παιδαγωγικούς τους στόχους». 41 άτομα (25,5%) πιστεύουν ότι μέσα στα 

μειονεκτήματα μιας πιστοποίησης είναι πως αυτή «δεν συμπεριλαμβάνει κοινωνικές 

και ηθικές αξίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

εκπαιδευτικού και της ποιότητας του έργου του» ή ακόμα ότι μπορεί «να μην εκφράζει 

την ιδιαίτερη κουλτούρα της χώρας μας» (56 άτομα, ποσοστό 34,8%). Εκτός αυτού 

μόνο ένας (1) συμμετέχων από τους πέντε (5) που απάντησαν «Άλλο»,  αναφορικά με 

τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα μιας πιστοποίησης, προσδιόρισε τι είναι αυτό. 

Συγκεκριμένα, δήλωσε  ως μειονέκτημα ότι μια τέτοια προοπτική «έχει 

νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό» (πίνακας 25). 

 

 

Πίνακας 25. Η άποψη για επιπλέον πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας 

ενδεχόμενης πιστοποίησης με βάση συγκεκριμένα ευρωπαϊκά πρότυπα 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Π
λε

ο
νε

κ
τή

μ

α
τα

 

Δυνατότητα τεκμηρίωσης των προσόντων που 

διαθέτει ο εκπαιδευτικός από ευρωπαϊκά 

εγκεκριμένους φορείς 

 

 

74 

 

 

46,0 

Ευκαιρία ελέγχου και σύγκρισης των   
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δυνατοτήτων και ικανοτήτων μου σε σχέση με 

άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους 

 

58 

 

36,0 

Μ
ει

ο
νε

κ
τή

μ
α

τα
 

Μπορεί να οδηγήσει σε μια υπερβολική 

προσκόλληση και τυποποίηση προσόντων 

 

65 

 

40,4 

Μπορεί να αποσπάσει από το παιδαγωγικό μου 

έργο και τους παιδαγωγικούς μου στόχους 

 

30 

 

18,6 

Δε συμπεριλαμβάνει κοινωνικές και ηθικές 

αξίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

εκπαιδευτικού και της ποιότητας του έργου του 

 

41 

 

25,5 

Μπορεί να μην εκφράζει την ιδιαίτερη 

κουλτούρα της χώρας μου 

56 34,8 

Άλλο 5 3,1 

 

 

«Αναγκαία», θεωρήθηκε από 101 άτομα ή το 62,7% των ερωτηθέντων «η ύπαρξη 

Συμβουλευτικής από ειδικούς, η οποία θα προσέφερε περισσότερη και λεπτομερέστερη 

πληροφόρηση και ενημέρωση για τις δυνατότητες που υπάρχουν»(πίνακας 26). 

 

 

Πίνακας 26. Άποψη των εκπαιδευτικών για την ανάγκη Συμβουλευτικής 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 

Για την επαγγελματική ανάπτυξη 

είναι αναγκαία η ύπαρξη 

Συμβουλευτικής από ειδικούς σχετικά 

με τις δυνατότητες που υπάρχουν 

 

 

 

101 

 

 

62,7 
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8.4 Δ΄ ενότητα του ερωτηματολογίου: Η πληροφόρηση για το Ευρωπαϊκό και 

το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων 

 

Η τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορούσε το τέταρτο ερευνητικό 

ερώτημα (ενότητα Δ). Ανιχνεύθηκε ο βαθμός γενικότερης πληροφόρησης των 

εκπαιδευτικών για το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών 

Προσόντων, ώστε να ελεγχθεί η εικόνα για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν  

τα δυο αυτά πλαίσια (ερωτήσεις Δ1, Δ2 και Δ3).  

Για να διαπιστωθεί ο γενικότερος βαθμός πληροφόρησης των εκπαιδευτικών 

για το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και να 

ελεγχθεί η γνώση για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα δυο αυτά πλαίσια 

στη γενικότερη επικύρωση γνώσεων και δεξιοτήτων, ζητήθηκε από το συνολικό 

δείγμα των 161 εκπαιδευτικών να διαβαθμίσουν την ενημέρωση που πιστεύουν ότι 

διαθέτουν γι’ αυτά. Από το σύνολο των ερωτηθέντων, περισσότεροι από τους μισούς 

και συγκεκριμένα 87 άτομα (54,0%), δήλωσαν ότι «δεν το γνωρίζουν καθόλου».  

38 εκπαιδευτικοί (23,6%) ανέφεραν πως «το γνωρίζουν ελάχιστα», ενώ ένας ακόμα 

μικρότερος αριθμός 33 ατόμων (20,5%) ισχυρίστηκαν ότι «διαθέτουν μια γενική 

εικόνα». Μόνο τρεις (3) εκπαιδευτικοί ( 1,9%) δήλωσαν πως «διαθέτουν μια 

λεπτομερή εικόνα», κάτι που υποδηλώνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 

δεν γνώριζαν τον σκοπό, τους στόχους και γενικότερα τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Προσόντων (πίνακας 27). 

 

Πίνακας 27. Η πληροφόρηση των εκπαιδευτικών για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 87 54 

Ελάχιστα 38 23,6 

Διαθέτω μια γενική εικόνα  33 20,5 

Διαθέτω μια λεπτομερή εικόνα 3 1,9 

Σύνολο 161 100 

 

 

 

Παρόμοια αποτελέσματα έδωσε και η διαβαθμισμένη ερώτηση που αφορούσε την 

πληροφόρηση για το Ελληνικό (Εθνικό) Πλαίσιο Προσόντων. Έτσι από τους 161 

εκπαιδευτικούς, οι 89 από αυτούς, ποσοστό 55,3%, δήλωσαν πως «δεν γνωρίζουν 
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καθόλου» το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων, ενώ 36 εκπαιδευτικοί (22,4%) ανέφεραν 

ότι «το γνωρίζουν ελάχιστα». Ο ίδιος αριθμός όπως και για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (33 

άτομα, ποσοστό 20,5%), δήλωσαν ότι «διαθέτουν μια γενική εικόνα» για το Ελληνικό 

Πλαίσιο Προσόντων, ενώ, επίσης και εδώ, τρεις (3) εκπαιδευτικοί, ποσοστό 1,9% 

ανέφεραν ότι «διαθέτουν μια λεπτομερή εικόνα» γι’ αυτό. (πίνακας 28). 

 

 

 Πίνακας 28. Η πληροφόρηση των εκπαιδευτικών για το Ελληνικό Πλαίσιο 

Προσόντων 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 89 55,3 

Ελάχιστα 36 22,4 

Διαθέτω μια γενική εικόνα  33 20,5 

Διαθέτω μια λεπτομερή εικόνα 3 1,9 

Σύνολο 161 100 

 

 

 

Πέρα από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου που τέθηκαν στις προηγούμενες ενότητες του 

ερωτηματολογίου, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν στο τελευταίο 

μέρος του με λίγα λόγια την άποψή τους σχετικά με τις δυνατότητες που πιστεύουν 

ότι τους προσφέρουν σε εργασιακό επίπεδο το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Πλαίσιο 

Προσόντων. Σε αυτή την ανοιχτή ερώτηση απάντησαν μόνο 21 από τα 161 άτομα 

(13,04 %),  εστιάζοντας το καθένα σε μια ή περισσότερες πτυχές του θέματος.  

Έτσι, εκφράστηκαν απόψεις (5) που αφορούσαν κατά ένα μέρος τις ενισχυμένες 

επαγγελματικές προοπτικές, όπως τη δυνατότητα «αναζήτησης εργασίας σε άλλες 

χώρες του εξωτερικού/της Ευρώπης», ή «διεξόδου στην αγορά εργασίας», τη 

δυνατότητα επικύρωσης «εξειδικευμένων γνώσεων και πτυχίων, που ενισχύουν τα 

τυπικά προσόντα, προς αναζήτηση εργασίας ή αλλαγής επαγγέλματος», την 

«ισχυροποίηση στην αγορά εργασίας» ή τη «διευκόλυνση της σύγκρισης των 

επαγγελματικών προσόντων και των επιπέδων προσόντων, προκειμένου να προωθηθεί 

η γεωγραφική κινητικότητα και η κινητικότητα της αγοράς εργασίας, καθώς και η Δια 

βίου μάθηση». 

 Αρκετές δηλώσεις (5) εστίασαν στη δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης που 

προσφέρουν τα δυο πλαίσια. Έτσι, έγινε λόγος για δυνατότητα «ανανέωσης με χρήση 

νέων πρακτικών Δια βίου μάθησης και χρήση καινοτόμων δράσεων», δυνατότητα 
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«επαγγελματικής ανάπτυξης», «ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σχολείο και καλύτερης 

άσκησης διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων», «επιμόρφωση και επικαιροποίηση 

γνώσεων» και «πιστοποίηση της ποιότητας της γνώσης που αποκτήθηκε από τις 

σπουδές και την εμπειρία». 

Δύο (2) δηλώσεις επισήμαναν τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης μιλώντας για 

την «πιστοποίηση προσόντων, προσωπική εξέλιξη στην εργασία και εξέλιξη για θέση 

διευθυντή», ή γενικά για τη δυνατότητα «επαγγελματικής εξέλιξης». 

Στη δυνατότητα σύγκρισης προσόντων και στην αξία μιας θεσμοθετημένης 

οριοθέτησης και κατάταξης των προσόντων αναφέρθηκαν τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί, 

με δηλώσεις όπως: «πιστεύω ότι θα μου δοθεί η δυνατότητα να βρω σε ποιο επίπεδο 

του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ανήκουν τα προσόντα μου (δεξιότητες, ικανότητες, 

γνώσεις)», ή ότι δίνεται η δυνατότητα «σαφούς εικόνας περί ικανοτήτων, προσόντων 

και η δυνατότητα σύγκρισης με άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους» ή πως «υπάρχει 

άμεση αντιστοίχιση των προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δυνατότητα κατάταξης 

και αντιστοίχισης στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου με διαφάνεια», και ακόμα πως τα 

πλαίσια θα προσφέρουν τη δυνατότητα «για συγκεκριμενοποίηση των προσόντων για 

κάθε επάγγελμα». 

Δύο (2) δηλώσεις ενείχαν στοιχεία που εστίαζαν στη δυνατότητα προσωπικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης που μπορούν να προσφέρουν τα δυο πλαίσια προσόντων, 

αναφερόμενες σε «αυτογνωσία», ή μιλώντας για «ατομική και κοινωνική εξέλιξη σε 

κάθε τομέα».  

Επίσης, δύο (2) δηλώσεις εξέφρασαν έλλειψη προσδοκιών για τις δυνατότητες των 

δύο πλαισίων τονίζοντας ότι δεν θα προσφέρουν «καμία» ή πως δεν προσφέρουν 

«στην παρούσα φάση καμία» δυνατότητα, συνδέοντας προφανώς τα πλαίσια με τις 

κακές κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες των ημερών μας. Σε αυτές τις δηλώσεις 

προστίθεται και αυτή ενός (1) εκπαιδευτικού που προβληματίστηκε για την επίδραση 

που μπορεί να έχουν ατομικοί παράγοντες στη λειτουργία των πλαισίων, αναφέροντας 

πως οι δυνατότητες που προσφέρονται είναι «όχι πολλές, γιατί αυτό εξαρτάται από την 

προσωπικότητα, την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό του καθενός». Επιπλέον, 

δύο (2) εκπαιδευτικοί επισήμαναν την ανάγκη καλύτερης πληροφόρησης «για να 

αποκτηθούν περισσότερες γνώσεις» και να υπάρξει «περισσότερη ενημέρωση σχετικά 

με το θέμα». 

Τέλος, ένα (1) άτομο εστίασε στη διαφορά των δύο πλαισίων όσον αφορά την 

επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη, με την άποψη ότι «στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

αναγνωρίζονται τα προσόντα και υπάρχει αναβάθμιση με αύξηση μισθού, ενώ στο 

Ελληνικό Πλαίσιο αναγνωρίζονται τα χρόνια υπηρεσίας» (πίνακας 29). 
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Πίνακας 7. Οι απαντήσεις ως προς τις δυνατότητες που προσφέρουν  το 

Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων σε εργασιακό επίπεδο 

 

 

Αναζήτηση εργασίας και σε άλλες χώρες 

του εξωτερικού και της Ευρώπης 

 

 

Πιστοποίηση της ποιότητας της 

γνώσης που αποκτήθηκε από τις 

σπουδές και την εμπειρία 

 

 

Διέξοδο στην αγορά εργασίας, ατομική, 

κοινωνική εξέλιξη σε κάθε τομέα 

  

 

Δημιουργία σαφούς εικόνα περί 

ικανοτήτων, προσόντων και σύγκριση 

με άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους. 

  

 

Εξειδικευμένες γνώσεις, πτυχία, που 

ενισχύουν τα τυπικά προσόντα προς 

αναζήτηση εργασίας ή αλλαγή 

επαγγέλματος  

 

Υπάρχει άμεση αντιστοίχιση των 

προσόντων σου σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Δυνατότητα κατάταξης και 

αντιστοίχισης στα επίπεδα του 

Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με 

διαφάνεια. 

 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη, ισχυροποίηση 

στην αγορά εργασίας. 

  

 

Για κάθε επάγγελμα 

συγκεκριμενοποίηση των προσόντων 

 

 

Θα διευκολύνει τη σύγκριση των 

επαγγελματικών προσόντων και των 

επιπέδων προσόντων προκειμένου να 

προωθηθεί η γεωγραφική κινητικότητα και 

η κινητικότητα της αγοράς εργασίας, 

καθώς και η Δια Βίου Μάθηση. 

 

 

 

 

Καμία. 

 

Ελληνικό Πλαίσιο, Δια Βίου Μάθηση, 

δυνατότητα ανανέωσης, νέες πρακτικές, 

καινοτόμες δράσεις 

 

 

Στην παρούσα φάση, καμία. 
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Ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχολείο, 

Επαγγελματική εξέλιξη, Αυτογνωσία, 

Άσκηση διδακτικών και διοικητικών 

καθηκόντων 

 

 

Όχι πολλές, γιατί αυτό εξαρτάται από 

την προσωπικότητα, την 

υπευθυνότητα και τον 

επαγγελματισμό του καθενός. 

 

 

Επιμόρφωση, επικαιροποίηση γνώσεων 

 

Χρειάζομαι περισσότερη ενημέρωση 

για να αποκτήσω τις απαραίτητες 

γνώσεις για το θέμα. 

  

 

Την πιστοποίηση της ποιότητας της 

γνώσης που αποκτήθηκε από τις σπουδές 

και την εμπειρία 

  

 

Χρειάζομαι περισσότερη ενημέρωση 

σχετικά με το θέμα. 

 

Την πιστοποίηση προσόντων και 

προσωπική εξέλιξη στην εργασία μου. 

Εξέλιξη για διευθυντής. 

 

 

Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

αναγνωρίζονται τα προσόντα και 

υπάρχει αναβάθμιση, με αύξηση 

μισθού. Στο Ελληνικό Πλαίσιο 

αναγνωρίζονται χρόνια υπηρεσίας. 

 

 

Πιστεύω ότι θα μου προσφέρουν τη 

δυνατότητα να βρω σε ποιο επίπεδο του 

Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ανήκουν τα 

προσόντα μου (δεξιότητες, ικανότητες, 

γνώσεις) 
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9 Συζήτηση  

 

Στη συζήτηση που ακολουθεί επιδιώκεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 

έρευνας, η επεξήγηση ενδεχόμενων σχέσεων που συνάγονται από αυτά και η 

σύγκρισή τους με θεωρητικά και εμπειρικά στοιχεία της επιστημονικής 

βιβλιογραφίας. 

 Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να εξετάσει την εφαρμογή του Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

συγκεκριμένα τη δυνατότητα αναγνώρισης και επικύρωσης των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων που αυτοί έχουν αποκτήσει μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. 

Πρώτος στόχος ήταν η διερεύνηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που 

συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης της μη τυπικής μάθησης και η εξέταση 

του κατά πόσο αυτά τα προγράμματα δημιουργούν δυνατότητες θεσμικά 

κατοχυρωμένης αναγνώρισης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν, ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης 

(93,2% των ερωτηθέντων) και μάλιστα σε περισσότερα από ένα προγράμματα 

(85,6%). Το συμπέρασμα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

γενικά συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που επικαιροποιούν και 

ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.  

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων 

αυτών, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο σε 

προγράμματα που είναι υποχρεωτικά από την υπηρεσία και σε τέτοια που έχουν 

επιλέξει οι ίδιοι με προσωπική τους πρωτοβουλία. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο 

λόγος συμμετοχής σε μια επιμόρφωση δεν εστιάζεται στην υποχρέωση 

παρακολούθησης αυτής ή σε προσωπικές ανάγκες, όσο σε μια γενικότερη διάθεση 

που φαίνεται να υπάρχει για συνεχή μάθηση και επικαιροποίηση των γνώσεων. Μια 

επιλογή βάσει προσωπικών αναγκών θα έπρεπε να στηρίζεται σε μια προσφορά 

προγραμμάτων που καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών για συνεχή επιμόρφωση. Η 

αποσπασματικότητα, όπως και άλλα μειονεκτήματα της οργάνωσης αυτών των 

προγραμμάτων για τα οποία έγινε αναφορά στο κεφάλαιο 6.2, μπορούν να επιδρούν 

κατά τέτοιον τρόπο, ώστε οι εκπαιδευτικοί να  παρακολουθούν προγράμματα όπου 

αυτά υπάρχουν, ανεξάρτητα από το αν είναι υποχρεωτικά από την υπηρεσία ή αν 

προσφέρονται για προαιρετική συμμετοχή. Εξάλλου η Ελλάδα είναι από τις λίγες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες η συμμετοχή σε προγράμματα 
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επαγγελματικής ανάπτυξης είναι προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς και όχι 

επαγγελματική υποχρέωση ή απαραίτητη για την προαγωγή
219

. 

Τα επόμενα αποτελέσματα, σχετικά με τα χαρακτηριστικά αυτών των επιμορφώσεων, 

ενισχύουν περαιτέρω αυτή την άποψη. Δείχνουν ότι λίγοι εκπαιδευτικοί (από 20,7% 

έως 33,3% του δείγματος) πιστεύουν πως συνολικά αυτά τα προγράμματα διαθέτουν 

κάποια σημαντικά για την αποτελεσματικότητά τους χαρακτηριστικά, όπως συνοχή 

και συντονισμό, σχεδιασμό πάνω σε μια γενικότερη ή σε μια συστηματική εκτίμηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών από το φορέα υλοποίησης, παρακολουθούνται μετά από 

προσωπική εκτίμηση των επαγγελματικών αναγκών ή ότι συμβάλλουν στην 

υλοποίηση επαγγελματικών σχεδίων και στην επικαιροποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων.  

Αυτά τα στοιχεία συμφωνούν με στοιχεία που παρουσιάζει το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, τα οποία αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 6.2 σχετικά με το υπάρχον πλαίσιο 

εφαρμογής προγραμμάτων επιμόρφωσης
220

. 

Όσον αφορά το είδος της επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται σε μεγάλο 

ποσοστό σε σεμινάρια και ημερίδες (78,7% και 62,0% αντίστοιχα) σε σχέση με  άλλες 

μορφές επιμόρφωσης που είναι ενταγμένες στη σχολική πράξη και λιγότερο 

προσανατολισμένες στη θεωρία (συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο, εργαστήριο, 

εμπλοκή σε projects κλπ.). Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται στη μεγαλύτερη 

προσφορά που υπάρχει για τέτοιου είδους επιμορφώσεις, επειδή παρουσιάζουν για 

τους διοργανωτές συνήθως λιγότερες δυσκολίες στην οργάνωσή τους και χρειάζονται 

μικρότερη χρηματοδότηση. Αυτή όμως η σχετική ευκολία στερεί συνήθως τη 

δυνατότητα αξιολόγησης, αφού μετά το πέρας τους, δίνεται στους εκπαιδευτικούς μια 

απλή βεβαίωση παρακολούθησης. 

Ακόμα, από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι ένα μικρό ποσοστό (26,0%) δηλώνει πως 

συμμετέχει σε σειρές μαθημάτων μικρής διάρκειας ή σε μαθήματα εξ αποστάσεως, 

δηλαδή σε τέτοια προγράμματα που απαιτούν έναν πολυπλοκότερο σχεδιασμό και 

εκτείνονται χρονικά. Συνήθως τέτοια προγράμματα (π.χ. το Μείζον Πρόγραμμα 

Επιμόρφωσης
221

 ή το πρόγραμμα για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ  στη 

διδακτική πράξη Επιπέδου Β’
222

) διαθέτουν υψηλή ποιότητα οργάνωσης, 

αξιολογούνται, οδηγούν σε πιστοποίηση και επειδή είναι περιζήτητα, γίνεται επιλογή 

                                              
219 Ευρωπαϊκή Επιτροπή; EACEA; Eurydice (2013). Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές Σχολείων στην 

Ευρώπη. 

220 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2009) 

221 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011) 

222 http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/ 

http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/
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των εκπαιδευτικών μετά από αίτηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προγράμματα αυτά 

συνήθως συγχρηματοδοτούνται σε μεγάλο ποσοστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι 

που δίνει περισσότερες δυνατότητες, αφού μπορεί ν’ απασχοληθεί σε αυτά 

περισσότερο και πιο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 

Ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα σχετικά με τη συμμετοχή των ερωτώμενων 

στην αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν από προγράμματα μη 

τυπικής μάθησης, όπου φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τις περισσότερες φορές δεν 

αξιολογούνται μετά την επιμόρφωση που δέχονται (54,4%), ή αξιολογούνται σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις (32,0%). Αυτό συμφωνεί με τα δεδομένα από την Έκθεση 

Απογραφής για τη  μη τυπική και την άτυπη μάθηση, όπως φαίνεται και στο κεφάλαιο 

5.2 της εργασίας, και στο οποίο αναφέρεται ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνοδεύονται συνήθως από 

αξιολόγηση.  

 

Δεύτερος στόχος της έρευνας
223

 ήταν να εξετασθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πιστεύουν ότι διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες που 

έχουν αποκτηθεί μέσω της άτυπης μάθησης και οι οποίες επιδρούν θετικά στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

Τα ευρήματα εδώ έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι πράγματι 

βελτιώνονται επαγγελματικά, κυρίως μέσω ανταλλαγής εμπειριών και μέσω 

συζήτησης με συναδέλφους (90,7%) και εξαιτίας της απόκτησης προσωπικής 

εμπειρίας κατά την τέλεση διδακτικού και παιδαγωγικού έργου, η οποία συνδυάζεται 

με προσωπική μελέτη και αναστοχασμό (82,0%).  

Ακόμα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ερωτηθέντες έχουν σε μεγάλο ποσοστό την 

άποψη, ότι κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου αναπτύσσονται οι 

περισσότερες βασικές ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για τη Δια βίου μάθηση (αρκετές σε ποσοστό πάνω από 60,2). Η επίγνωση της 

σπουδαιότητας των βασικών ικανοτήτων, όπως αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2.2, 

μπορεί να βοηθήσει στην εστιασμένη ανάπτυξη και βελτίωσή τους, εφόσον αυτές 

εξασκούνται στην πράξη μέσα από την καθημερινή εμπειρία στον χώρο της εργασίας, 

ή ενδυναμώνονται μέσω προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης. Μπορεί ακόμα να 

στηρίξει την απόκτηση πιο εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται 

με μη τυπικό και άτυπο τρόπο. Κάτι τέτοιο συνδέεται και με τις σύγχρονες απαιτήσεις 

και προκλήσεις του επαγγέλματος, όπως και τη διαμόρφωση του νέου ρόλου του 

                                              
223 Δούκας, Χ., Βαβουράκη, Α., Θωμοπούλου, Μ., Kalantzis, M., Κούτρα, Χ. & Σμυρνιωτοπούλου, Α. (2002) 
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δασκάλου. Οι βασικές ικανότητες θα μπορούσαν έτσι, να ιδωθούν ως σημαντικό 

στοιχείο περαιτέρω δημιουργίας μη τυπικής και άτυπης μάθησης και να ληφθούν 

υπόψη στο σχεδιασμό και τις διαδικασίες που αφορούν την επικύρωση. 

 

Τρίτος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί αν υπάρχει διάθεση από μέρους 

των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε επίσημες διαδικασίες πιστοποίησης των 

γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης. 

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα εδώ είναι ότι, ενώ αρχικά ένα μικρό ποσοστό (23,0 %) 

δείχνει ένα γενικό ενδιαφέρον για την επικύρωση μη τυπικά και άτυπα αποκτηθεισών 

γνώσεων και δεξιοτήτων, το θετικό ενδιαφέρον αυξάνεται κατακόρυφα στο 

ενδεχόμενο πιστοποίησης θεσμοθετημένης και έγκυρης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (70,8%), κάτι που δείχνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει σε διαδικασίες που 

επιβλέπονται και αναγνωρίζονται από ευρωπαϊκούς φορείς. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης αναφορά στον λόγο για τον οποίο θα ενδιέφερε 

τους ερωτώμενους μια πιστοποίηση με ευρωπαϊκή θεσμοθέτηση και αναγνώριση. Ο 

πιο σημαντικός λόγος για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς φαίνεται να είναι η 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη (79,8%), φαίνεται δηλαδή ότι τους 

εκπαιδευτικούς απασχολεί περισσότερο η προσωπική και επαγγελματική τους 

βελτίωση μέσω της πιστοποίησης. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και από την 

έρευνα των Σιπητάνου κ.α.
224

 για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου επίσης διαπιστώνεται ότι ο σημαντικότερος 

παράγοντας που επηρεάζει τη συμμετοχή στην επιμόρφωση είναι η προσωπική 

ανάγκη για ανάπτυξη και που έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τις βασικές αρχές της 

Δια βίου μάθησης και τη συνεχή προσπάθεια του ατόμου να αποκτήσει γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες, για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας και της φύσης 

του
225

. Άλλη έρευνα διαπιστώνει επίσης πως σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η επιμόρφωση πρέπει να παρέχει ευκαιρίες για τη συνεχή 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου
226

.  

Ένα αξιόλογο ποσοστό των εκπαιδευτικών (43,9%), θα έδειχναν ενδιαφέρον για μια 

ευρωπαϊκά θεσμοθετημένη πιστοποίηση γιατί τη θεωρούν σημαντική για την 

υποστήριξη και ενίσχυση του επαγγελματισμού, της ικανότητας με λίγα λόγια να 

εργάζεται κανείς με συνέπεια, συστηματικότητα και υπευθυνότητα. Ο 

επαγγελματισμός εκφράζει τον τρόπο που λειτουργεί ο εκπαιδευτικός στο σχολείο. Ο 

                                              
224  Σιπητάνου, Α. Α., Σαλπιγγίδης, Α. Ε. & Πλατσίδου, Μ. (2012) 

225 Καψάλης, Α.  & Παπασταμάτης, Α. (2000) 

226 Δούκας, Χ. κ..ά. (2002) 
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Φωτόπουλος τη βλέπει ως μια έννοια πολύπλοκη, στην οποία παρεμβαίνουν 

διαφορετικές δυναμικές και συσχετίσεις και είναι άμεσα εξαρτώμενη από τις 

εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες, κάτι που επηρεάζει και τον εννοιολογικό 

προσδιορισμό της
227

. Η επαγγελματική ανάπτυξη από την άλλη, όπως αναφέρει ο 

ίδιος, αποβλέπει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού, η οποία εντοπίζεται στην 

απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και 

σε μια δυνατότητα ευελιξίας και ορθού χειρισμού εκ μέρους του στις τρέχουσες 

απαιτήσεις και αλλαγές. 

Το αρκετά υψηλό ποσοστό στο προηγούμενο αποτέλεσμα φανερώνει, ότι μια 

ευρωπαϊκή πιστοποίηση δημιουργεί στόχους και κίνητρα και ανεβάζει τον πήχη με τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές που θέτει. Όσον αφορά μάλιστα την ποιότητα των 

προδιαγραφών, αυτές τονίζονται στη Σύσταση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και Συμβούλιο στις 18
ης

 Ιουνίου 2009, σχετικά με τη δημιουργία 

ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
228

. Επίσης, όπως αναφέρεται στη Σύσταση 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20
ης

 Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη 

τυπικής και της άτυπης μάθησης, τα κράτη μέλη, θα πρέπει μεταξύ άλλων, να 

εφαρμόζουν συγκεκριμένες αρχές στις ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής 

και της άτυπης μάθησης. Μέσα σε αυτές τις αρχές είναι και «η εφαρμογή μέτρων 

διαφάνειας για τη διασφάλιση της ποιότητας, σύμφωνα με τα υφιστάμενα πλαίσια 

διασφάλισης της ποιότητας, τα οποία στηρίζουν αξιόπιστες, έγκυρες και πιστοποιήσιμες 

μεθοδολογίες και μέσα αξιολόγησης»
229

 

Κάτι τέτοιο εγείρει και την ανάγκη ύπαρξης προτύπων ή προδιαγραφών για την 

αξιολόγηση της μάθησης που αποκτάται. Σχετικά με το περιεχόμενο των προτύπων ή 

προδιαγραφών αξιολόγησης
230

, οι Colardyn κ.α.
231

 αναφέρουν ότι οι προδιαγραφές 

αξιολόγησης αυτών των μορφών μάθησης περιλαμβάνουν πρώτον, τον καθορισμό 

μεθόδων αξιολόγησης (όπως π.χ. εξετάσεις) και δεύτερον, τις διαδικασίες για την 

επικύρωση. Αυτές οι προδιαγραφές ή πρότυπα αποτελούν σημαντικά στοιχεία, ιδίως 

για τη μη-τυπική και την άτυπη μάθηση, επειδή περιγράφουν τους στόχους, για την 

πραγματοποίηση των οποίων, αξιολογείται η μάθηση και ακόμα επειδή παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους. Για παράδειγμα, μια ικανότητα όπως 

                                              
227 Φωτοπούλου, Β. (2013) 

228 Ευρωπαϊκή Ένωση (2009)  

229 Ευρωπαϊκή Ένωση (2012) 

230 assessment standards 

231 Colardyn, D. & Bjornavold, J. (2004) 
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«ανάληψη πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα» θα μπορούσε να είναι αντικείμενο 

μιας παραδοσιακής εξέτασης. Η τεκμηρίωσή της με αποδεικτικά στοιχεία όμως, θα 

διαφέρει στην περίπτωση της μη-τυπικής και της άτυπης μάθησης, γιατί π.χ. τα 

αποδεικτικά αυτά στοιχεία μπορούν να ληφθούν από τις συνθήκες εργασίας ή από 

άλλα περιβάλλοντα. Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια στα 

πρότυπα αξιολόγησης τι ακριβώς θα απαιτηθεί από τον υποψήφιο. Πιθανώς, όπως 

αναφέρεται, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα πρότυπα (επαγγελματικά ή 

εκπαιδευτικά), τα πρότυπα αξιολόγησης θα απαιτήσουν πρόσθετες εργασίες και 

συζητήσεις στα κράτη μέλη. 

Οι ίδιοι ερευνητές τονίζουν και την ανάγκη της ύπαρξης αξιοπιστίας για τις μεθόδους 

αξιολόγησης. Για να μπορούν αυτές να αξιολογούνται και να θεωρούνται 

μεταβιβάσιμες, τόσο διαχρονικά όσο και σε διαφορετικά πεδία, είναι απαραίτητο να 

εξασφαλιστούν η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της μεθόδου αξιολόγησης. Στην πρώτη 

περίπτωση θα πρέπει να προκύπτουν τα ίδια ή παρόμοια αποτελέσματα σε όλες τις 

αξιολογήσεις και από όλους τους αξιολογητές. Αυτό σημαίνει ότι ένας υποψήφιος 

από ένα συγκεκριμένο περιβάλλον θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία 

που είναι ισοδύναμα με εκείνα που ζητούνται από έναν υποψήφιο από κάποιο άλλο 

περιβάλλον και ότι ο αξιολογητής θα φτάσει στο ίδιο συμπέρασμα μόνο όσο διαθέτει 

τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας, πρέπει 

τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν να μετρούν με αποτελεσματικό τρόπο 

αυτό που μετρά η αξιολόγηση. Γενικότερα, είναι σημαντικό οι διαδικασίες 

επικύρωσης να σέβονται τα προκαθορισμένα κριτήρια για τη διασφάλιση της 

ποιότητας και να τα ακολουθούν. 

Κατά την παρατήρηση των αποτελεσμάτων, ενδιαφέρον φαίνεται να έχουν τα 

μικρότερα σχετικά ποσοστά (από 38,6% έως 15,8%) που συγκεντρώνουν οι άλλοι 

λόγοι που θα έστρεφαν τους εκπαιδευτικούς στην επικύρωση (όπως η δυνατότητα 

επαγγελματικής εξέλιξης, η προώθηση του επαγγελματικού κύρους και η κοινωνική 

αποδοχή, η δημιουργία μέτρου σύγκρισης επαγγελματικών ικανοτήτων και 

δυνατοτήτων κ.α.). Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

θεωρούν από μόνους τους αυτούς τους λόγους τόσο σημαντικούς, ώστε να τους 

ωθήσουν σε μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Στην περίπτωση που αφορά την επιλογή 

μιας επικύρωσης για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης (35,1%), τα αποτελέσματα 

πλησιάζουν αυτά παρόμοιας έρευνας των Δούκα κ.α.
232

, όπου ένα παρόμοια χαμηλό 

ποσοστό (31,0%) εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης συνδέει την επιμόρφωση με την επαγγελματική ανέλιξη στη διοίκηση.  

                                              
232 Δούκας, Χ. κ. ά. (2002) 
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Από την μειοψηφία των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται για μια 

θεσμοθετημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση πιστοποίηση (και που αποτελεί το 29,2% 

του συνόλου των 161 εκπαιδευτικών), οι κύριοι λόγοι της επιφύλαξής τους αφορούν 

αμφιβολίες για τη θετική επίδραση που θα αποφέρει μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση στην 

ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, αμφιβολίες για το πόσο αυτή θα είναι σε θέση να 

προσδιορίζει όλες τις πτυχές των προσόντων και ότι θα δημιουργήσει πρόσθετο 

φόρτο εργασίας. 

Ακόμα, σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας πιστοποίησης 

βασισμένης σε ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ παρόλο που διαφαίνεται ως πλεονέκτημα η 

δυνατότητα τεκμηρίωσης των προσόντων από ευρωπαϊκά εγκεκριμένους φορείς 

(46,0%), οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν τις περισσότερες επιφυλάξεις στην 

πιθανότητα υπερβολικής προσκόλλησης και τυποποίησης των προσόντων (40,4%). Οι 

επιφυλάξεις αυτές μπορούν να προστεθούν στην αναδυόμενη ακόμα κριτική για το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων που απαντάται για παράδειγμα στη γερμανική 

βιβλιογραφία. Από μια χώρα με παράδοση στην κατοχύρωση επαγγελματικών 

δικαιωμάτων σε διάφορους κλάδους εργαζομένων και με μεγάλη προσφορά εργασίας 

σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας της, φαίνεται να εκφράζονται ενδοιασμοί 

όσον αφορά τις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν κατά τη διαμόρφωση των εθνικών 

πλαισίων. Παίρνοντας αφορμή από το πετυχημένο διπλό σύστημα μαθητείας που 

εφαρμόζεται στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία, διατυπώνονται έντονες 

αμφιβολίες για τη δυνατότητα που υπάρχει από μέρους των χωρών κατά τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών πλαισίων προσόντων,  να επιδιώξουν και 

να έχουν την απόλυτη ελευθερία στις ενέργειές τους
233

. Εδώ εκφράζεται και η άποψη 

ότι τα σχετικά με το θέμα ευρωπαϊκά έγγραφα δείχνουν να ευθυγραμμίζονται προς 

μια νέα, νεοφιλελεύθερη βάση. Η μορφή ρυθμίσεων που ακολουθείται στα εθνικά 

πλαίσια, χαρακτηρίζεται από νέους στόχους, νέα περιεχόμενα και μια τροποποιημένη 

διάταξη «συμβιβασμού» που εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα μιας «βιομηχανίας» 

της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης. Δεν φαίνεται να υποστηρίζει όμως τα 

συμφέροντα των εργαζομένων και ενός τμήματος της οικονομίας, όπου η εγγύηση 

μακροπρόθεσμα αξιοποιήσιμων προσόντων απωθείται και περιορίζεται και 

συμπληρώνει, ότι τα «τεχνικά εργαλεία» του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και 

το γενικότερο ύφος που το πλαίσιο υιοθετεί είναι εντελώς ανάρμοστα για να 

εφαρμοστούν στην εργασία. Στη θέση τους θα πρέπει να εισαχθεί πρώτον, μια 

κατανόηση των πολύπλοκων και πολύ διαφορετικών μεταξύ τους συστημάτων που 

ήδη υπάρχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και δεύτερον η εκμάθηση μιας 

                                              
233 Drexel, I. (2006) 
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διαφοροποιημένης αντιμετώπισης και διαφορετικής διαπραγμάτευσης των λύσεων. 

Καταλήγοντας, τονίζεται ότι «θα πρέπει να οδεύει κανείς, μόνο στη βάση ενός 

ρεαλιστικού συμβιβασμού που είναι επαρκώς σύνθετος. Αυτός θα πρέπει κατ’ ανάγκη 

εφαρμόζεται με ενδιάμεσα βήματα, και με εν μέρει συμβιβαστικές λύσεις. Τελικά, με 

αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η σύνδεση της διαφάνειας με τη σίγουρη παροχή 

προσόντων για τους νέους, αλλά και για την οικονομία». 

Φαίνεται εδώ, ότι η κριτική επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή του πλαισίου, 

μέσα στο πεδίο μιας επιτυχημένης οικονομίας και με ήδη υπάρχοντα, δοκιμασμένα 

μοντέλα πιστοποίησης προσόντων, στα οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί λιγότερο ή 

περισσότερο και το πλαίσιο, έξω από τη λογική θεωρητικών αυστηρά οριοθετημένων 

κανόνων. 

Ως απάντηση στο επόμενο ερώτημα και βάσει των αποτελεσμάτων, η 

Συμβουλευτική Στήριξη εμφανίζεται αναγκαία για να διαλευκάνει τις δυνατότητες 

επικύρωσης, σε μια σημαντική πλειονότητα των εκπαιδευτικών (62,7%).  

Η πρόσβαση στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας φαίνεται να είναι γενικότερα 

περιορισμένη στη χώρα μας, παρόλο που η σπουδαιότητά της επισημάνθηκε από πολύ 

νωρίς. Μέσω της διαδικασίας της Κοπεγχάγης, τα κράτη μέλη διατύπωσαν και τις 

αρχές ενός Δια βίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής σε 

συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και με στόχο τη θέσπιση ενός πλαισίου 

πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μαζί με τις 

αρχές και τις κατευθύνσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης 

μάθησης. Όπως αναφέρεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης
234

, οι εν λόγω αρχές, σε συνδυασμό με τα κοινά 

εργαλεία, «αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, η απήχηση του οποίου εξαρτάται 

από το αν θα υπάρξει συνέπεια στην εφαρμογή τους και από το βαθμό της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης»
235

. Ακόμα, τονίστηκε ότι βασικός στόχος του Δια βίου 

Προσανατολισμού είναι να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες και έτσι να προαχθεί η 

ισότητα στην πρόσβαση, στη συμμετοχή και στα αποτελέσματα της Δια βίου 

μάθησης, καθώς και στην αγορά εργασίας. Στα άτομα θα πρέπει να δίνεται η 

δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να αποκτούν μια ευρύτερη εικόνα των μαθησιακών 

ευκαιριών και να σχεδιάζουν τη Δια βίου μάθηση και σταδιοδρομία τους, πράγμα που 

θα τους επιτρέπει να συνδυάσουν τη μάθηση στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος με αυτήν στον χώρο της εργασίας. Έτσι, θα μπορούν να επωφεληθούν 

από αυτήν την αλληλεπίδραση και θα μπορούν να διαμορφώνουν καλύτερα τις 

                                              
234 European Centre for the Development of Vocational Training, CEDEFOP 

235  Τα κοινά αυτά εργαλεία είναι  π.χ. το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, το Ευρωδιαβατήριο κ.α. 
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προσωπικές μαθησιακές τους πορείες. Η εμπειρία και η μάθηση που αποκτώνται τόσο 

από την εργασία όσο και από το σύνολο διαφορετικών πτυχών της ανθρώπινης ζωής 

θα μπορούσε να αποτελεί ενδεχόμενη ευκαιρία απόκτησης τυπικών επαγγελματικών 

προσόντων. Τελικά, ο κατάλληλος Δια βίου Επαγγελματικός Προσανατολισμός θα 

βοηθήσει τους πολίτες να μπορούν να λαμβάνουν προσεκτικές αποφάσεις όταν 

πρόκειται για την προσωπική τους εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασία
236

.  

Από τον ΟΟΣΑ
237

 εκδόθηκε ένα εγχειρίδιο, το οποίο διατίθεται και στα 

ελληνικά, που απευθύνεται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και που αναφέρεται 

στους σημαντικότερους άξονες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός αναλυτικού 

πλαισίου για συστήματα Δια βίου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. Αυτοί οι άξονες αφορούν διάφορα θέματα, όπως την κάλυψη 

αναγκών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας για νέους και ενήλικους, τη διεύρυνση της 

πρόσβασης σε αυτήν, τη βελτίωση των πληροφοριών για τα επαγγέλματα, τη 

στελέχωση και χρηματοδότηση υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και τη 

βελτίωση της στρατηγικής ηγεσίας. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους εργαζόμενους 

ενήλικους, το εγχειρίδιο επισημαίνει τις ελλείψεις που υπάρχουν στη Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας, αφού ελάχιστες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες γι’ αυτούς. Το εγχειρίδιο 

αυτό διατίθεται και στα ελληνικά
238

. Ένας προφανής λόγος γι’ αυτό είναι ότι δεν 

αποτελούν ομάδα άμεσης προτεραιότητας, όπως για παράδειγμα διάφορες ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού. Επιπλέον, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει αναπτύξει τη διαδικτυακή 

πύλη Δια βίου Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας Ενηλίκων, η οποία ανανεώνεται 

συνεχώς και προσφέρει πληροφόρηση στο θέμα και σύντομα θα προσφέρει δημόσιες 

υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με εξειδικευμένο Σύμβουλο, δια μέσου 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
239

.  

Επίσης, έχει γίνει από τον CEDEFOP, μετά από μεγάλη έρευνα σε 30 ευρωπαϊκές 

χώρες, προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προσόντων για 

τους λειτουργούς Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σκοπός 

του πλαισίου είναι να λειτουργήσει ως ένα κοινό ευρωπαϊκό εργαλείο υποστήριξής 

τους στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος, περιγράφοντας τα προσόντα που 

απαιτούνται, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα του έργου τους και παρέχοντας γι’ 

αυτούς κατάλληλα επαγγελματικά περιγράμματα
240

. 

                                              
236 Cedefop (2011) 

237 OECD & European Commission (2004)  

238http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/eoppep-upgrade-actions/studies-policy-suggestions 

239 http://e-stadiodromia.eoppep.gr/ 

240
 Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι., (2010) 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/eoppep-upgrade-actions/studies-policy-suggestions
http://e-stadiodromia.eoppep.gr/
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Τον τέταρτο στόχο της έρευνας αποτέλεσε η εξέταση του αν και σε τι ποσοστό οι 

εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γνωρίζουν το Ευρωπαϊκό και το 

Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων και τις δυνατότητές τους. Εδώ και στις δυο 

περιπτώσεις μια μεγάλη πλειονότητα (77,7% και 77,6% αντίστοιχα) δηλώνει πως δεν 

γνωρίζει ή γνωρίζει ελάχιστα τα δυο αυτά πλαίσια, πράγμα που φανερώνει την μικρή 

πληροφόρηση και διάχυση που υπάρχει στο συγκεκριμένο εργασιακό κλάδο σχετικά 

με τη λειτουργία και τα οφέλη του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Πλαισίου 

Προσόντων.  

Η έκθεση Αντιστοίχισης τους Ελληνικού Πλαισίου στο Ευρωπαϊκό, αναφέρει 

ότι κατά τη διάρκεια του αρχικού σχεδιασμού και προς ενημέρωση του κοινού, 

πραγματοποιήθηκαν πανελλαδικά αρκετές ενημερωτικές εκδηλώσεις, τεχνικά 

σεμινάρια και συνεδριάσεις στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, με 

σκοπό την ενημέρωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Πλαίσιο 

Προσόντων, εστιάζοντας σε τομείς εργασίας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις 

τοπικές κοινότητες. Ομάδες στόχοι σε τοπικό επίπεδο ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση, 

αναπτυξιακοί οργανισμοί και επιχειρήσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πάροχοι μη τυπικής εκπαίδευσης και άλλοι 

ενδιαφερόμενοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και κοινωνικοί εταίροι. Φαίνεται ότι οι 

αυτές οι προσπάθειες ενημέρωσης, πέρα από την πληροφόρηση που πρόσφεραν στους 

ενδιαφερόμενους φορείς, δεν πέρασαν αποτελεσματικά σε επίπεδο εργαζομένων, 

τουλάχιστον όσον αφορά τον κλάδο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Μια πιθανή αιτία της έλλειψης διάχυσης μπορεί να είναι ότι δεν 

υπάρχει ακόμα πρακτική εφαρμογή και εφαρμοσμένη εμπειρία πιστοποίησης στον 

συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, ούτε υπάρχουν άμεσες επιδράσεις από την 

αναγνώριση προσόντων εξαιτίας των δύο πλαισίων. Οι δυο βασικοί στόχοι των 

πλαισίων, η βελτίωση της διαφάνειας και η ανάπτυξη της κινητικότητας 

προϋποθέτουν ένα πρόσφορο έδαφος και μεταξύ άλλων κίνητρα για τους 

εκπαιδευτικούς. Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει σχεδιαστούν και να προσφερθούν έτσι 

ώστε να προκαλούν το ενδιαφέρον των εργαζομένων και να οδηγούν σε δυνατότητες 

βελτίωσης διαφόρων πτυχών της απασχόλησής τους (π.χ. να αφορούν την προσωπική 

και επαγγελματική ανάπτυξη, τη μισθολογική εξέλιξη, τη δυνατότητα εξειδίκευσης 

κ.λπ.). 
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10 Συμπεράσματα - Περιορισμοί της έρευνας - Μελλοντική έρευνα 

 

 

10.1 Συμπεράσματα της έρευνας 

 

Η έρευνα αναδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

δείχνουν σε μεγάλο ποσοστό ενδιαφέρον για συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, 

καθώς και για ενίσχυση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, μέσα από διαδικασίες 

μη τυπικής μάθησης. Οι διαδικασίες αυτές όμως, σε μεγάλο βαθμό δεν προβλέπουν 

επίσημη αξιολόγηση και δεν προσφέρουν δυνατότητες αναγνώρισης κάποιου 

προσόντος. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν την άποψη ότι μαθαίνουν κατά τη 

διάρκεια της απόκτησης εμπειρίας, μια μορφή άτυπης μάθησης, ενώ δείχνουν ότι 

αποκτούν και ενισχύουν τις περισσότερες από τις βασικές ικανότητες που η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί σημαντικές για τη Δια βίου μάθηση. Ακόμα, εκδηλώνουν 

σε μεγάλο ποσοστό ενδιαφέρον για απόκτηση προσόντων, τα οποία, όμως θα πρέπει 

να πιστοποιούνται από επίσημους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από 

θεσμοθετημένες, διαφανείς και έγκυρες διαδικασίες. Τέλος, από την έρευνα 

συνάγεται ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν 

γνωρίζει ή γνωρίζει ελάχιστα τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού και του 

Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων.  

 

Η πρωτοτυπία της εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι διερευνά τη δυνατότητα 

εφαρμογής του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων στους εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στον χώρο των δυνατοτήτων επικύρωσης μη τυπικών 

και άτυπων γνώσεων και δεξιοτήτων, τις οποίες μέσω των επιμορφώσεων και της 

εργασιακής εμπειρίας είναι δυνατό να διαθέτουν. Είναι σημαντική, γιατί φέρνει στο 

προσκήνιο τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που συνήθως δεν παρουσιάζονται 

με ξεκάθαρο τρόπο γιατί περιγράφονται σε ένα γενικό πλαίσιο ως εμπειρία ή 

προϋπηρεσία, ενώ συζητά τις δυνατότητες αναγνώρισης και κατοχύρωσής τους ως 

προσόντων, μέσα από ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δείχνει ότι όταν αυτές οι γνώσεις και 

ικανότητες υπάρχουν, μπορούν με την κατάλληλη θεσμοθέτηση να οριστούν μέσω 

του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, όπως και μέσα στο πλαίσιο αναγνώρισής τους σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η εργασία επισημαίνει επίσης, την ανάγκη δημιουργίας και προσαρμογής 

διαδικασιών επικύρωσης για τον κλάδο. Αναδεικνύει και τονίζει τις ευκαιρίες που 

δίνονται στους Έλληνες επαγγελματίες της εκπαίδευσης να μπορούν να συγκρίνουν 

τα προσόντα τους με σιγουριά, αξιοποιώντας τη διαφάνεια και να προβαίνουν σε 
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επικαιροποίησή τους όποτε αυτό είναι δυνατό, αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους 

και διευρύνοντας τις πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης, ανταλλαγής γνώσης και 

εμπειρίας μέσα στη χώρα, αλλά και έξω απ’ αυτήν.  

 

 

10.2 Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

Λόγω του πρόσφατου των εξελίξεων στα εθνικά πλαίσια των χωρών και στις 

διαδικασίες που συνδέονται με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 

η σχετική με το θέμα επιστημονική βιβλιογραφία που διερευνήθηκε, τόσο στην 

ελληνική όσο και στην αγγλική και γερμανική γλώσσα ήταν πολύ περιορισμένη. Η 

έρευνα έλαβε χώρα ουσιαστικά σε ένα παρθένο τοπίο και βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό 

στη συστηματική αναζήτηση και εξέταση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 

σχετικά έντυπα πληροφόρησης, ενώ κατά τη διάρκεια της συγγραφής της 

παρακολουθούνταν οι νεότερες εξελίξεις, όπως για παράδειγμα η δημοσίευση των 

ετήσιων Εκθέσεων Προόδου των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων των χωρών, η 

δημοσίευση της Ελληνικής Έκθεσης Αντιστοίχισης και της πιο πρόσφατης, 

ενημερωμένης έκδοσης της Ευρωπαϊκής Απογραφής, έτους 2014, για την Επικύρωση 

της μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης. Δυσκολίες ακόμα, υπήρξαν στην 

προσπάθεια ακριβούς απόδοσης ικανών σε αριθμό εννοιών σχετικών με το θέμα στην 

ελληνική γλώσσα, όταν δεν υπήρχαν αντίστοιχες επίσημες μεταφράσεις από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στα ελληνικά. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρήθηκε απαραίτητο να 

γίνει αναφορά του πρωτότυπου όρου και στ’ αγγλικά ή στα γερμανικά. 

Επίσης, σε ότι αφορά την έρευνα, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα συμπεράσματα 

που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων, δεν μπορούν να γενικευτούν, 

δεδομένου ότι το δείγμα των 161 ατόμων ήταν τυχαίο και προερχόταν από σχολεία 

του εγγύτερου περιβάλλοντος της ερευνήτριας (από τους νομούς Θεσσαλονίκης, 

Σερρών και Κοζάνης). 

 

 

Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

Λαμβάνοντας ως παράδειγμα τις εξελίξεις σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, θα 

μπορούσε κανείς να διερευνήσει μεθοδικότερα και στην Ελλάδα τις προϋποθέσεις 

που πρέπει να τηρηθούν για την αναγνώριση μη τυπικών και άτυπων γνώσεων και 

δεξιοτήτων, ώστε να εξασφαλιστεί η δίκαιη και αντικειμενικότερη  σύγκριση και 

εξομοίωσή τους με προσόντα που αποκτώνται από την τυπική εκπαίδευση. Χώρες με 
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παράδοση και με ήδη ανεπτυγμένα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς  

και με διαφοροποιημένα ή εξειδικευμένα συστήματα αναγνώρισης δεξιοτήτων και 

γνώσεων, όπως π.χ. η Γερμανία και η Αυστρία, έχουν αρχίσει ν’ αντιμετωπίζουν με 

ιδιαίτερα κριτικό τρόπο τη διαμόρφωση ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. 

Προβάλλουν έναν σκεπτικισμό σχετικά με τον αν και πώς θα πρέπει να προβούν σε 

αλλαγές και προσαρμογές με γνώμονα το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, σε ήδη δοκιμασμένα 

και επιτυχημένα στην πράξη συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία είναι 

γνωστό ότι τροφοδοτούν ικανοποιητικά στις χώρες αυτές μια μεγάλη αγορά εργασίας 

με επαρκώς καταρτισμένους εργαζόμενους. Αυτές οι χώρες δήλωσαν ότι αναβάλλουν 

κάποιες διαδικασίες αντιστοίχισης και δίνουν περισσότερο χρόνο στους υπεύθυνους 

φορείς, ώστε να υπάρξει προσεκτικότερη και δικαιότερη προσαρμογή και κατάταξη 

των προσόντων, θέτοντας ακόμα και τη διαπερατότητα ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα 

των προσόντων υπό σχολαστικό έλεγχο. 

Θα μπορούσε ακόμα, να γίνει διερεύνηση για το είδος των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που θα είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αξία για τους εκπαιδευτικούς 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αναγνωριστούν ως προσόντα ή τύποι προσόντων 

στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας τους. 

Επίσης, θα ήταν επωφελές να διερευνηθεί γενικότερα κατά πόσο το υπάρχον 

επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτικού είναι σε θέση να συμπεριλάβει τα 

σύγχρονα και επικαιροποιημένα προσόντα που απαιτούνται. Ακόμη,  τι είδους 

ποιοτικές διαδικασίες αναγνώρισης γνώσεων και δεξιοτήτων θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν για να λειτουργήσει το περίγραμμα αυτό ως ένα ενισχυμένο και 

αξιόπιστο πλαίσιο αναφοράς για συνεχή εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση. 

Ενδιαφέρον από ερευνητικής άποψης θα ήταν να υπάρξει μια καταγραφή των μη 

τυπικών και άτυπων γνώσεων ή δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, που θα μπορούσαν 

να στηρίξουν ένα σύστημα αναγνώρισης σε προσόντα. Κάτι τέτοιο θα προσέφερε τη 

δυνατότητα σχεδιασμού νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης και διαδικασιών 

επικύρωσης, που θα έλκυαν την προσοχή και το ενδιαφέρον περισσοτέρων ατόμων ή 

ατόμων που διαθέτουν ιδιαίτερου τύπου γνώσεις και δεξιότητες. 
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11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

 

11.1 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 
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Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ, Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια βίου Μάθηση 
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11.2 Οι περιγραφικοί δείκτες των 8 Επιπέδων του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων της Ελλάδας 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Επίπεδο 1  

Αποκτά βασικές γενικές 

γνώσεις που σχετίζονται 

με το εργασιακό του 

περιβάλλον που μπορούν 

να του χρησιμεύσουν και 

ως είσοδος σε διαδρομές 

διά βίου μάθησης. 

Μπορεί να εφαρμόσει 

βασικές γνώσεις και να 

εκτελέσει ένα 

συγκεκριμένο εύρος απλών 

εργασιών. Διαθέτει 

βασικές και 

επαναλαμβανόμενες 

κοινωνικές δεξιότητες. 

Μπορεί να επιτελέσει 

απλές και 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες εφαρμόζοντας 

βασικές γνώσεις και 

δεξιότητες υπό άμεση 

επίβλεψη σε δομημένο 

πλαίσιο.  

Επίπεδο 2  

Αποκτά βασικές γενικές 

γνώσεις που σχετίζονται 

με ένα πεδίο εργασίας ή 

σπουδής που του 

επιτρέπουν να 

αντιλαμβάνεται τις 

διαδικασίες εφαρμογής 

βασικών καθηκόντων και 

οδηγιών 

Μπορεί να εφαρμόσει 

βασικές γνώσεις και να 

εκτελέσει ένα εύρος 

σύνθετων εργασιών σε ένα 

πεδίο εργασίας ή σπουδής. 

Διαθέτει επικοινωνιακές 

δεξιότητες. 

Μπορεί να επιτελέσει 

εργασίες σε ένα 

συγκεκριμένο πεδίο 

εργασίας ή σπουδής υπό 

περιορισμένη επίβλεψη 

ή/και με κάποια αυτονομία 

σε δομημένο πλαίσιο. 

Επίπεδο 3 

Αποκτά βασικές γενικές 

γνώσεις που του 

επιτρέπουν να κατανοεί τη 

σχέση της θεωρητικής 

γνώσης και πληροφορίας 

με ένα πεδίο εργασίας ή 

σπουδής. Κατανοεί τα 

στοιχεία και τις 

διαδικασίες εφαρμογής 

σύνθετων καθηκόντων και 

οδηγιών. 

Μπορεί να επιδείξει εύρος 

ανεπτυγμένων γνωστικών 

και πρακτικών δεξιοτήτων 

στην επιτυχή εκτέλεση 

σύνθετων καθηκόντων 

τόσο σε οικεία όσο και σε 

μη οικεία πλαίσια. 

Διαθέτει επικοινωνιακές 

δεξιότητες και 

δυνατότητες επίλυσης 

προβλημάτων μέσω της 

επιλογής και εφαρμογής 

βασικών μεθόδων, 

Μπορεί να επιτελέσει 

αυτόνομα εργασίες σε ένα 

συγκεκριμένο πεδίο 

εργασίας ή σπουδής. Έχει 

τη δυνατότητα να 

προσαρμόσει τη 

συμπεριφορά του ανάλογα 

με τις ανάγκες επίλυσης 

προβλημάτων. Παίρνει 

πρωτοβουλίες σε 

καθορισμένα πεδία 

εργασίας ή σπουδής και 

εποπτεύεται σε 
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ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

εργαλείων, υλικών και 

πληροφοριών. 

περιπτώσεις ανάγκης 

εφαρμογής διαδικασιών 

έλεγχου ποιότητας. 

Επίπεδο 4 

Αποκτά ευρύ φάσμα 

θεωρητικών γνώσεων και 

ανάλυσης πληροφοριών 

που του επιτρέπουν να 

κατανοεί το πεδίο 

εργασίας ή σπουδής και να 

εφαρμόζει στοιχεία και 

διαδικασίες σε ένα γενικό 

πλαίσιο.  

 

Μπορεί να χρησιμοποιήσει 

με ευχέρεια τις γνώσεις και 

την ικανότητα να 

εφαρμόσει ένα φάσμα 

τεχνικών και 

εξειδικευμένων 

δεξιοτήτων σε πεδίο 

εργασίας ή σπουδής. 

Διαθέτει επικοινωνιακές 

δεξιότητες σε επίπεδο 

θεωρητικής και τεχνικής 

πληροφόρησης και βρίσκει 

λύσεις σε συγκεκριμένα 

προβλήματα σε ένα πεδίο 

εργασίας ή σπουδής. 

Μπορεί να επιτελέσει 

αυτόνομα ποιοτικά και 

ποσοτικά εργασίες σε ένα 

συγκεκριμένο πεδίο 

εργασίας ή σπουδής που 

απαιτεί επαγγελματική 

επάρκεια. Έχει τη 

δυνατότητα να επιβλέπει 

την ποιότητα και ποσότητα 

της εργασίας άλλων 

ατόμων με υπευθυνότητα 

και αυτονομία. Επιδεικνύει 

αυξημένο επίπεδο βασικών 

ικανοτήτων που μπορούν 

να αποτελέσουν τη βάση 

για σπουδές ανώτατης 

εκπαίδευσης.  

Επίπεδο 5  

Διαθέτει ευρείες, 

εξειδικευμένες, 

αντικειμενικές και 

θεωρητικές γνώσεις σε ένα 

πεδίο εργασίας ή σπουδής 

και έχει επίγνωση των 

ορίων των γνώσεων 

αυτών. 

Κατέχει ευρύ φάσμα 

γνωστικών και πρακτικών 

δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για την 

εξεύρεση δημιουργικών 

λύσεων σε αφηρημένα 

προβλήματα.  

Μπορεί να διαχειρίζεται 

και να επιβλέπει στο 

πλαίσιο συγκεκριμένης 

εργασίας ή διαδικασίας 

μάθησης, όπου μπορεί να 

συμβαίνουν και 

απρόβλεπτες αλλαγές. 

Μπορεί να αναθεωρεί και 

να αναπτύσσει τόσο την 

προσωπική του απόδοση 

όσο και άλλων ατόμων. 

Επίπεδο 6  

Διαθέτει προχωρημένες 

γνώσεις σε ένα πεδίο 

Κατέχει προχωρημένες 

δεξιότητες και έχει τη 

Μπορεί να διαχειρίζεται 

σύνθετες τεχνικές ή 
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ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

εργασίας ή σπουδής, οι 

οποίες συνεπάγονται 

κριτική κατανόηση 

θεωριών και αρχών. 

δυνατότητα να αποδείξει 

την απαιτούμενη 

δεξιοτεχνία και καινοτομία 

για την επίλυση σύνθετων 

και απρόβλεπτων 

προβλημάτων σε 

εξειδικευμένο πεδίο 

εργασίας ή σπουδής.  

επαγγελματικές 

δραστηριότητες ή σχέδια 

εργασίας, με ανάληψη 

ευθύνης για τη λήψη 

αποφάσεων σε 

απρόβλεπτα περιβάλλοντα 

εργασίας ή σπουδής. 

Αναλαμβάνει την ευθύνη 

για τη διαχείριση της 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

ατόμων και ομάδων. 

Επίπεδο 7  

Διαθέτει πολύ 

εξειδικευμένες γνώσεις, 

μερικές από τις οποίες 

είναι γνώσεις αιχμής σε 

ένα πεδίο εργασίας ή 

σπουδής και που 

αποτελούν τη βάση για 

πρωτότυπη σκέψη. 

Διαθέτει κριτική επίγνωση 

των ζητημάτων γνώσης σε 

ένα πεδίο και στη 

διασύνδεσή του με 

διαφορετικά πεδία. 

Κατέχει εξειδικευμένες 

δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων, οι οποίες 

απαιτούνται στην έρευνα 

ή/και στην καινοτομία 

προκειμένου να 

αναπτυχθούν νέες γνώσεις 

και διαδικασίες και να 

ενσωματωθούν γνώσεις 

από διαφορετικά πεδία. 

Μπορεί να διαχειρίζεται 

και να μετασχηματίζει 

περιβάλλοντα εργασίας ή 

σπουδής που είναι 

σύνθετα, απρόβλεπτα και 

απαιτούν νέες στρατηγικές 

προσεγγίσεις. 

Αναλαμβάνει την ευθύνη 

για τη συνεισφορά στις 

επαγγελματικές γνώσεις 

και πρακτικές ή/και για 

την αξιολόγηση της 

στρατηγικής απόδοσης 

ομάδων. 

Επίπεδο 8    

Διαθέτει γνώσεις στα 

πλέον προχωρημένα όρια 

ενός πεδίου εργασίας ή 

σπουδής και στη 

διασύνδεσή του με άλλα 

πεδία. 

Κατέχει πλέον 

προχωρημένες και 

εξειδικευμένες δεξιότητες 

και τεχνικές, 

συμπεριλαμβανομένης της 

σύνθεσης και της 

αξιολόγησης, που 

απαιτούνται για την 

επίλυση κρίσιμων 

Επιδεικνύει ουσιαστικό 

κύρος, καινοτομία, 

αυτονομία, επιστημονική 

και επαγγελματική 

ακεραιότητα και σταθερή 

προσήλωση στη 

διαμόρφωση νέων ιδεών ή 

διαδικασιών στην 

πρωτοπορία πλαισίων 
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ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

προβλημάτων στην έρευνα  

τη διεύρυνση και τον 

επαναπροσδιορισμό των 

υφιστάμενων γνώσεων ή 

της υφιστάμενης 

επαγγελματικής πρακτικής.  

εργασίας ή σπουδής, 

συμπεριλαμβανομένης της 

έρευνας. 

Πηγή: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_el.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_el.pdf
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11.3 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στo  πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας  στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ερευνούμε  τις δυνατότητες 

αναγνώρισης και πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης των εκπαιδευτικών 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η μάθηση αυτή αποκτάται  μέσω ποικίλων μορφών 

επιμόρφωσης, με την εργασιακή εμπειρία ή ακόμη την ενασχόληση έξω από το πλαίσιο 

της εργασίας, κατά τον ελεύθερο χρόνο. Η συμπλήρωση του παρακάτω 

ερωτηματολογίου, θα βοηθήσει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων που υπάρχουν για τον 

προσδιορισμό, την καταγραφή και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που 

αποκτώνται από τους εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και 

υποστηρίζεται πλέον από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από το 

Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων και αφορά όλα τα επαγγέλματα.  

Παράκληση να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο με τη δέουσα προσοχή, 

σημειώνοντας με Χ την απάντησή σας. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και απαιτεί 

λίγα λεπτά για τη συμπλήρωσή του. Στη μελέτη μας αυτή δεν θα δημοσιευτούν με 

κανέναν τρόπο προσωπικά στοιχεία. 

Θεωρώντας πολύτιμη τη συμβολή σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη 

συμμετοχή. 

 

 

Σιπητάνου Α. Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΑΜΑΚ 

Τσολακίδου Παρασκευή, Eεκπαιδευτικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
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Α. Δημογραφικά στοιχεία 

A1. Φύλο: 
o Άνδρας 

o Γυναίκα 

A2. Ηλικία: 
o 24-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

A3. Βασικές σπουδές: 
o πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

o πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  

A4. Άλλες σπουδές: 

(δυνατότητα πολλαπλής 

επιλογής) 

o διδασκαλείο 

o κάτοχος 2
ου

 Πτυχίου ΑΕΙ 

o κάτοχος Μεταπτυχιακού 

o κάτοχος Διδακτορικού  

o Άλλες σπουδές (...........................................................) 

A5. Έτη προϋπηρεσίας 
o έως 5 

o 6-10 

o 11-20 

o 21 και άνω 
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A6. Είστε ή έχετε 

διατελέσει 

Διευθυντής/ντρια 

o Ναι, είμαι 

o Ναι, έχω διατελέσει 

o Όχι, τίποτα από τα δύο 

A7. Είστε  

εξοικειωμένοι με τον 

ηλεκτρονικό 

υπολογιστή: 

 

Πάρα πολύ  Πολύ 

   

Μέτρια 

 

Καθόλου 

 

A8. Γνωρίζετε ξένες 

γλώσσες; 
o  Ναι   

o  Όχι  

 

 

                                 

Υπάρχει πιστοποίηση;  

o Ναι o  Όχι 

Β(i) Η εμπλοκή του εκπαιδευτικού στη μη τυπική μάθηση 

Β(i)1.   Έχετε πάρει μέρος σε κάποια ενδοϋπηρεσιακή 

επιμόρφωση στο πλαίσιο της εργασίας σας την 

τελευταία πενταετία; 

 

o Ναι 

o  Όχι 

Β(i)2. Εάν ναι σε πόσες; 
o Μία 

o Περισσότερες* 

*(Προσδιορίστε κατά προσέγγιση τον αριθμό:    …………) 

Β(i)3. Αν ναι,  η 

επιμόρφωση που 

δεχτήκατε συνήθως 

o βασίστηκε σε προσωπική μου πρωτοβουλία 



152 
 

ήταν... 

(δυνατότητα επιλογής 

περισσότερων της μίας 

απαντήσεων) 

o ήταν υποχρεωτική από την υπηρεσία 

o είχε συνοχή και ήταν συντονισμένη 

o βασίστηκε σε μια γενικότερη εκτίμηση των  εκπαιδευτικών 

αναγκών από τον φορέα υλοποίησης 

o βασίστηκε σε μια συστηματική εκτίμηση των αναγκών της  

εκπαίδευσης  από τον φορέα υλοποίησης 

o βασίστηκε σε προσωπική εκτίμηση των επαγγελματικών 

μου αναγκών 

o βοήθησε στο να μπορώ να υλοποιήσω σχέδια σχετικά με 

την επαγγελματική μου ανάπτυξη  

o επικαιροποίησε τις γνώσεις και τις δεξιότητές  μου 

Β(i)4. Τι είδους 

επιμόρφωση ήταν αυτή; 

(δυνατότητα επιλογής 

περισσότερων της μίας 

απαντήσεων) 

o εργαστήριο 

o ημερίδα 

o σεμινάριο 

o συνέδριο 

o σειρές μαθημάτων μικρής διάρκειας 

o μάθηση εξ αποστάσεως 

o συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο 

o στήριξη στο διδακτικό έργο (π.χ. από Υπευθύνους 

Καινοτόμων Δράσεων, ΚΠΕ κλπ.)  

o εμπλοκή σε σχολικά προγράμματα (projects) 

o ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στην τάξη 

Β(i)5. Μετά την 

επιμόρφωση δεχτήκατε 

κάποια  μορφή 

αξιολόγησης π.χ. μέσω 

o καθόλου 

o αξιολογήθηκα σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
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εργασιών, εξετάσεων 

κλπ.; 

(δυνατότητα επιλογής 

περισσότερων της μίας 

απαντήσεων) 

o αξιολογήθηκα στις περισσότερες περιπτώσεις 

 

Αν ναι, ποια ήταν η μορφή αξιολόγησης; 

o  προφορική εξέταση 

o  γραπτή εξέταση 

o  προφορική παρουσίαση 

o  γραπτή εργασία 

o  Άλλο: ………………………….. 

Β(ii) Η εμπλοκή του εκπαιδευτικού στην άτυπη μάθηση 

 

Β(ii)1. Πιστεύετε ότι 

μαθαίνετε και βελτιώνεστε 

στο επάγγελμά σας με έναν 

ή περισσότερους από τους 

παρακάτω τρόπους; 

(δυνατότητα επιλογής 

περισσότερων από μία 

απαντήσεων) 

o  μέσω ανταλλαγής εμπειριών και συζήτησης με 

συναδέλφους 

o  μέσω της προσωπικής εμπειρίας κατά την τέλεση του 

διδακτικού και παιδαγωγικού σας έργου, που 

συνδυάζεται με προσωπική μελέτη και αναστοχασμό 

o  μέσω συμμετοχής σε ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα 

(π.χ. facebook) 

o  ασκώντας διάφορους κοινωνικούς ρόλους στον 

ελεύθερο χρόνο (π.χ. κατά την ενασχόληση με 

οργανώσεις, συλλόγους, κατά την ενασχόληση με 

φροντίδες του σπιτιού και της οικογένειας κλπ.) 
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Β(ii)2. Ποιες από τις 

παρακάτω ικανότητες 

πιστεύετε ότι ο εκπαιδευτικός 

είναι σε θέση ν’ αναπτύξει 

καθόλη τη διάρκεια του 

εργασιακού του βίου  

(δυνατότητα επιλογής 

περισσότερων της μίας 

απαντήσεων) 

 

 

o επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 

o επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

o μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην 

επιστήμη και την τεχνολογία 

o ψηφιακή ικανότητα (χρήση της τεχνολογίας της 

κοινωνίας της πληροφορίας για την εργασία, την 

ψυχαγωγία και την επικοινωνία) 

o μεταγνωστικές ικανότητες («μαθαίνω πώς να 

μαθαίνω») 

o κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται 

με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη 

o πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα (ικανότητα 

σχεδιασμού, εκτέλεσης και μετατροπής των ιδεών σε 

δράση) 

o πολιτιστική γνώση και έκφραση (εκτίμηση της 

σημασίας της δημιουργικής έκφρασης μέσω διαφόρων 

μορφών τέχνης) 

o άλλο…………………………………………………. 

Γ. Η στάση του εκπαιδευτικού στην προοπτική επικύρωσης της μη τυπικής και της 

άτυπης μάθησης  

 

Γ1. Θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε σε μια 

πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας που 

θα ήταν θεσμοθετημένη και έγκυρη σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

 

 

o  Ναι 

o  Όχι 
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Γ2. Αν Ναι, ποιοι από 

τους παρακάτω λόγους 

ισχύουν για εσάς;  

(δυνατότητα επιλογής 

περισσότερων της μίας 

απαντήσεων) 

 

o για λόγους προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης 

o από το φόβο της ανεργίας 

o θα με ενδιέφερε η πιθανότητα εργασίας σε άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

o έτσι θα έχω ένα μέτρο σύγκρισης των επαγγελματικών μου 

ικανοτήτων και δυνατοτήτων με  αυτές των Ευρωπαίων 

συναδέλφων 

o έτσι το επάγγελμά μου θα τύχαινε μεγαλύτερης κοινωνικής 

αποδοχής 

o υποστηρίζεται  και ενισχύεται ο επαγγελματισμός μου 

o προωθείται το κύρος και η αναγνώριση του επαγγέλματός 

μου  

o συντελείται αντικειμενικότερη εκτίμηση των δεξιοτήτων 

και των ικανοτήτων μου στον επαγγελματικό μου χώρο  

o υποβοηθείται η επαγγελματική μου εξέλιξη 

o μειώνεται η εργασιακή μου ανασφάλεια 
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Γ3. Αν Όχι,  ποιοι από 

τους παρακάτω λόγους 

ισχύουν για εσάς;  

(δυνατότητα επιλογής 

περισσότερων της μίας 

απαντήσεων) 

o πιστεύω ότι θα αφορά μόνο κάποιες πτυχές των προσόντων 

που μπορεί να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός  

o δεν θα προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στη βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 

o δε θα μου προσφέρει τίποτα στην επαγγελματική μου 

εξέλιξη 

o θα αποτελεί πρόσθετη ενασχόληση σε ένα ήδη φορτωμένο 

σχολικό πρόγραμμα 

o άλλο: ………………………………………………… 

 

Γ4. Ποια   

πλεονεκτήματα  ή 

μειονεκτήματα 

πιστεύετε ότι θα 

υπήρχαν σε μια 

ενδεχόμενη πιστοποίηση 

με βάση συγκεκριμένα 

ευρωπαϊκά πρότυπα;  

(δυνατότητα επιλογής 

περισσότερων της μίας 

απαντήσεων) 

o δίνεται η δυνατότητα τεκμηρίωσης των όποιων 

προσόντων διαθέτει ο εκπαιδευτικός από ευρωπαϊκά 

εγκεκριμένους φορείς 

o μου δίνεται η ευκαιρία ελέγχου και σύγκρισης των 

δυνατοτήτων και ικανοτήτων μου σε σχέση με άλλους 

Ευρωπαίους συναδέλφους 

o μπορεί να οδηγήσει σε μια υπερβολική  προσκόλληση α 

τυποποίηση των προσόντων 

o μπορεί να με αποσπάσει από το παιδαγωγικό μου έργο 

και τους παιδαγωγικούς μου στόχους 

o δεν συμπεριλαμβάνει κοινωνικές και ηθικές αξίες που 

συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του εκπαιδευτικού και της ποιότητας 

του έργου του 

o μπορεί να μην εκφράζει την ιδιαίτερη κουλτούρα της 

χώρας μου  
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o άλλο:…………………………………………………… 

 

Γ5. Πιστεύετε πως σε 

ό,τι αφορά την 

επαγγελματική σας 

ανάπτυξη… 

 

 

o είναι αναγκαία η ύπαρξη Συμβουλευτικής από ειδικούς 

σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν 

 

Δ. Η πληροφόρηση για το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Δ1. Γνωρίζετε τι είναι το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων; 

o  Καθόλου 

o  Ελάχιστα 

o  Διαθέτω μια γενική εικόνα γι’ αυτό 

o  Διαθέτω μια λεπτομερή εικόνα για τις δυνατότητες που 

προσφέρει 

Δ2. Γνωρίζετε τι είναι το 

Ελληνικό (Εθνικό) 

Πλαίσιο Προσόντων; 

o  Καθόλου 

o  Ελάχιστα 

o  Διαθέτω μια γενική εικόνα γι’ αυτό 

o  Διαθέτω μια λεπτομερή εικόνα για τις δυνατότητες που 

προσφέρει 
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Ευχαριστώ για το χρόνο σας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ3. Εάν γνωρίζετε το 

Ευρωπαϊκό και το 

Ελληνικό Πλαίσιο 

Προσόντων,  

περιγράψτε  πολύ 

σύντομα, ποιες 

δυνατότητες πιστεύετε 

ότι θα σας προσφέρουν  

σε εργασιακό επίπεδο 

 

 

 

 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………............... 
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ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

http://ankom.his.de  Δικτυακός τόπος της Πρωτοβουλίας « ANKOM-Μεταβάσεις από 

την επαγγελματική στην ανώτατη εκπαίδευση» 

http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR  Δικτυακός τόπος για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

Β΄Επιπέδου, για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php Δικτυακός τόπος του 

Δικτύου Ευριδίκη 

http://eur-lex.europa.eu/  Δικτυακός τόπος για την πρόσβαση στο Δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

http://europeanbasicskillsnetwork.wordpress.com European Basic Skills Network 

(EBSN) 

http://nqf.gov.gr   Δικτυακός τόπος Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων 

http://vita-eu.org/index.php?id=1 Δικτυακός τόπος Vita 

http://www.backwork.eu/  Δικτυακός τόπος του σχεδίου δράσης “back to work” 

http://www.eede.gr Δικτυακός τόπος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως 

Επιχειρήσεων 

http://www.efqm.org/ Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ποιότητα 

στη Διοίκηση, European Foundation for Quality Management (EFQM) 

http://www.europarl.europa.eu/?lg=el  Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 

http://www.europass.ie/europass/  Δικτυακός τόπος για το Europass 

http://www.greeklanguage.gr/ Δικτυακός τόπος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

http://www.gsae.edu.gr/el/ Δικτυακός τόπος για τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου 

Μάθησης 

http://ankom.his.de/
http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
http://eur-lex.europa.eu/
http://europeanbasicskillsnetwork.wordpress.com/
http://nqf.gov.gr/
http://vita-eu.org/index.php?id=1
http://www.backwork.eu/
http://www.eede.gr/
http://www.efqm.org/
http://www.europarl.europa.eu/?lg=el
http://www.europass.ie/europass/
http://www.greeklanguage.gr/
http://www.gsae.edu.gr/el/
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http://www.minedu.gov.gr/home/dioikitika-eggrafa/69-genika-eggrafa/4306-statistika-

dedomena-ekpaideysis-new  Δικτυακός τόπος για το Τμήμα Γ’ Επιχειρησιακών 

Ερευνών και Στατιστικής του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών) 

http://www.samarites.gr/?section=1349&language=el_GR  Δικτυακός τόπος του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τομέας Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 

(Εκπαίδευση και Ανάδειξη Εκπαιδευτών) 

http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm 

Δικτυακός τόπος για τη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED, 

International Standard Classification of Education) 

https://ec.europa.eu/esco/portal/home  Δικτυακός τόπος ESCO 

https://elearn.elke.uoa.gr/index.php Δικτυακός τόπος e-learning του Κέντρου 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

https://www.youthpass.eu/el/youthpass/youthpass/  Δικτυακός τόπος για το Youthpass 

www.cedefop.europa.eu   Δικτυακός τόπος του Cedefop 

www.eoppep.gr  Δικτυακός τόπος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης    

www.et.gr Δικτυακός τόπος του Εθνικού Τυπογραφείου 

www.europa.eu   Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.gov.gr/home/dioikitika-eggrafa/69-genika-eggrafa/4306-statistika-dedomena-ekpaideysis-new
http://www.minedu.gov.gr/home/dioikitika-eggrafa/69-genika-eggrafa/4306-statistika-dedomena-ekpaideysis-new
http://www.samarites.gr/?section=1349&language=el_GR
http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
https://elearn.elke.uoa.gr/index.php
https://www.youthpass.eu/el/youthpass/youthpass/
file:///C:/Users/Β-Τ/Dropbox/A%20METAPTYXIAKO/5ο%20ΕΞΑΜΗΝΟ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΤΟ%20ΚΕΙΜΕΝΟ%20ΤΗΣ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ/www.cedefop.europa.eu
file:///C:/Users/Β-Τ/Dropbox/A%20METAPTYXIAKO/5ο%20ΕΞΑΜΗΝΟ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΤΟ%20ΚΕΙΜΕΝΟ%20ΤΗΣ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ/www.eoppep.gr
file:///C:/Users/Β-Τ/Dropbox/A%20METAPTYXIAKO/5ο%20ΕΞΑΜΗΝΟ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΤΟ%20ΚΕΙΜΕΝΟ%20ΤΗΣ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ/www.et.gr
file:///C:/Users/Β-Τ/Dropbox/A%20METAPTYXIAKO/5ο%20ΕΞΑΜΗΝΟ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΤΟ%20ΚΕΙΜΕΝΟ%20ΤΗΣ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ/www.europa.eu
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