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Abstract: The subject of this paper is ECVET, a methodological framework that aims to 

accumulate and transfer academic units from one qualification system to another among the 

member states of the United Europe and to become common among them. In this way, it 

looks forward to the official state recognition of these qualifications, easier and more 

transnational mobility for EU citizens, finding work and lifelong access to knowledge. It 

clarifies the European framework dictated by ECVET, the conditions for its operation, the 

objectives set and the tools regulating its implementation, and it is necessary to improve 

further. Moreover, the expected benefits and conditions necessary to make it effective. 

Finally, an attempt is made to determine its operating conditions in Greece. 

Key Words: ECVET, mobility 

Πεπίλητη: Αληηθείκελν πξαγκάηεπζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ην ECVET, έλα 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ ζηνρεχεη ζηε ζπζζψξεπζε θαη ηε κεηαθνξά αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ απφ έλα ζχζηεκα πξνζφλησλ ζε άιιν αλάκεζα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσκέλεο 

Δπξψπεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζβιέπεη ζηελ επίζεκε θξαηηθή αλαγλψξηζε ησλ 

πξνζφλησλ απηψλ, ζηελ επρεξέζηεξε θαη κεγαιχηεξε δηαθξαηηθή θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ 

ηεο Δ.Δ., ζηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη ηε δηά βίνπ πξφζβαζε ζηε γλψζε. Γηεπθξηλίδεηαη ην 

επξσπατθφ πιαίζην πνπ ππαγφξεπζε ην ECVET, νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, νη 

ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηα εξγαιεία πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ θαη είλαη 

απαηηεηφ λα βειηησζνχλ πεξαηηέξσ. Αθφκε, ηα πξνζδνθψκελα νθέιε θαη νη αλαγθαίεο 

ζπλζήθεο, ψζηε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφ. Σέινο, γίλεηαη απφπεηξα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηελ Διιάδα.  

Λέξειρ κλειδιά: ECVET, θηλεηηθφηεηα, πκθσλία Δθκάζεζεο, πηζησηηθέο κνλάδεο 
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1. Ειζαγυγικά  

Η ηαςηψηηηα ηος ECVET 

Βαζηθή καο ζηφρεπζε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ECVET θαη ησλ 

βαζηθψλ παξακέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, ζην πιαίζην ηεο ΔΔ θαη ηελ Διιάδα.  

Σν ECVET (European Credit system for Vocational Education & Training), ζχκθσλα κε ηνπο 

Εαξίθε θαη Φσηφπνπιν (2013) είλαη έλα ζχζηεκα πνπ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε, ζπγθέληξσζε 

θαη κεηαθνξά πηζησηηθψλ κνλάδσλ (credits) ζηνλ ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο. Με ην ζχζηεκα απηφ, κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ, λα πηζηνπνηεζνχλ θαη λα 

ηεθκεξησζνχλ νη γλψζεηο, νη ηθαλφηεηεο, νη δεμηφηεηεο, δειαδή ηα καζεζηαθά νθέιε πνπ 

απέθηεζε έλα άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

ηφζν εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπ φζν θαη ζε άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ ECVET, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηεπφκελνπο, 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ή ηνπο θνηηεηέο, πνπ έρνπλ απνθηήζεη εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο, απηή λα αλαγλσξηζηεί θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία εθπαηδεχηεθαλ.  

Ζ εξγαζία – κεηά απφ κηα ζχληνκε νξηνζέηεζή ηνπ ECVET, παξνπζηάδεη ην επξσπατθφ 

πιαίζην πνπ ην ππνζηεξίδεη θαη ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο, ψζηε λα ην πηνζεηήζνπλ ηα θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ, δηαζαθελίδνληαο παξάιιεια φξνη απαξαίηεηνπο γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπ. 

Παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην εθαξκνγήο θαη νη δπλαηφηεηεο βειηίσζήο ηνπ ζηελ Διιάδα, κέζα 

απφ ηελ επηθχξσζε ηεο ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο θαη ην παξάδεηγκα ηνπ 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πνπ έρεη πξνζρσξήζεη ζην ζχζηεκα απηφ. Σέινο, 

θαηαηίζεληαη ζπκπεξάζκαηα, πξνηάζεηο θαη επηινγηθέο ζθέςεηο. 

2. Πλαίζιο ανάπηςξηρ ηος ECVET  

2.1.  Το επίζημο εςπυπαφκψ πλαίζιο για ηο ECVET 

Σν ECVET αλαπηχρζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη νη βάζεηο ηέζεθαλ 

ήδε απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Κνπεγράγεο ηεο 30εο Ννεκβξίνπ 2002. Οη αξρηθνί ζηφρνη ηεο 

Γηαθήξπμεο είλαη ε αλάπηπμε θνηλψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κέζα ζην 

πιαίζην ηεο ΔΔ, κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο / 

θαηάξηηζεο, λα απνηηκεζεί ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ε άηππε κάζεζε θαη λα κεηαθεξζνχλ 

πηζησηηθέο κνλάδεο ζηε βάζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ Αθφκε, λα αλαγλσξηζηνχλ 

θαη λα ηαμηλνκεζνχλ νη ρνξεγνχκελνη ηίηινη, πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά, ψζηε λα κεηαθεξζνχλ 

απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν.  

Δθαξκφδεηαη ζε φια ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηνπο πνιίηεο ζε 

δηάθνξνπο  ηνκείο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη, 

αλαγλσξίδνληαη θαη ζπζζσξεχνληαη γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο. Ο 
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κεραληζκφο απηφο, δελ πξνηίζεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα εζληθά ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο 

πξνζφλησλ, αιιά λα επηηχρεη κεγαιχηεξν βαζκφ ζπγθξηζηκφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ 

ηνπο. Γελ έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο απιήο ελαξκφληζεο ή ηεο αλαγθαζηηθήο άλεπ φξσλ 

πξνζαξκνγήο (Εεξδεβά, 2014). 

ήκεξα, ην Δπξσπατθφ χζηεκα Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECVET) καδί κε ην Δπξσπατθφ 

Πιαίζην Πξνζφλησλ (EQF) απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ηίηισλ / πξνζφλησλ πνπ 

ρνξεγνχληαη, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σν 

ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηηο ςεθίδεο κάζεζεο (γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο), νη νπνίεο 

απνηεινχλ έλα εξγαιείν πνπ δηεπθνιχλεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ αηφκνπ απφ ην έλα καζεζηαθφ ή 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζην άιιν, είηε απηφ γίλεηαη εληφο εζληθψλ, είηε εληφο ππεξεζληθψλ 

νξίσλ. 

Σν ECVET βαζίδεηαη ζε αξρέο, έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηα θξάηε 

κέιε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη έρνπλ ςεθηζηεί απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηηο 18 Ηνπλίνπ 2009 (Εαξίθεο & Φσηφπνπινο 

2013 · Cedefop 2016· www.moec.gov.cy). 

ηελ επίζεκε επξσπατθή Πξάμε πνπ αθνξά ην ECVET, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ  

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην επξσπατθφ ζχζηεκα αθαδεκατθψλ κνλάδσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (ECVET), είλαη έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πξνζφλησλ ππφ κνξθή ελνηήησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ, πνπ εθθξάδνληαη ζε αληίζηνηρνπο βαζκνχο. 

Σν ECVET δηαθέξεη απφ ην Δπξσπατθφ Πιαίζην επαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ. Γελ αθνξά 

απιψο ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

ΔΔ, ζρεηηθά κε ηελ νπνία ε ζπλαθήο νδεγία επηβάιιεη ππνρξεψζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ 

δεζκεπηηθά γη’ απηά. Δθφζνλ κάιηζηα θεληξηθφο ζηφρνο ηνπ είλαη λα δηεπθνιχλεη ηε 

κεηαθνξά αθαδεκατθψλ κνλάδσλ απφ έλα ζχζηεκα πξνζφλησλ ζε έλα άιιν, είλαη 

απαξαίηεην λα εμαζθαιίζεη έλα ζεκείν δηεπαθήο κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζε 

εζληθφ επίπεδν θαη ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ (Εαξίθεο & Φσηφπνπινο 2013). 

Οξίδεη φηη ην ECVET επηηξέπεη ηελ ζψξεπζε, πηζηνπνίεζε θαη ηελ θαηαρψξηζε καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πέηπρε έλα άηνκν ζε δηάθνξα καζεζηαθά πιαίζηα, ηφζν ζηελ ίδηα ρψξα 

φζν θαη ζε ηξίηεο ρψξεο κέζσ ελφο επίζεκνπ, άηππνπ ή αλεπίζεκνπ καζεζηαθνχ δηαχινπ. Σα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζην αξρηθφ καζεζηαθφ πιαίζην ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ελφο ηίηινπ πξνζφλησλ (Cedefop, 2016). 

Θεκειηψλεη ην φιν εγρείξεκα πάλσ ζηελ ηδέα φηη ε πνηθηινκνξθία ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηα επίπεδα θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνζφλησλ δελ επλνεί ηε δηαζπλνξηαθή 

θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δπνκέλσο, ην ECVET δηνξζψλεη ηελ θαηάζηαζε απηή, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

Γηεπθξηλίδεη φηη νη ρψξεο ηεο ΔΔ είλαη ειεχζεξεο λα εθαξκφζνπλ ην ζχζηεκα. Οη ελ ιφγσ 

ρψξεο θιήζεθαλ, λα εθαξκφζνπλ εζεινληηθά κέηξα γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ECVET, 

http://www.moec.gov.cy/
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πξννδεπηηθά, απφ ην 2012. ήκεξα, εθαξκφδεηαη κέζα απφ ζπκπξάμεηο θαη δίθηπα πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζπκθσλίεο κάζεζεο (κλεκφληα ζπκθσλίαο), νη νπνίεο παξέρνπλ ην θαηάιιειν 

πιαίζην γηα ηε κεηαθνξά αθαδεκατθψλ κνλάδσλ. 

πζηάζεθε επξσπατθφ δίθηπν ECVET, απνηεινχκελν απφ θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΔΚ θαη αξκφδηα ηδξχκαηα, κε ζθνπφ λα πξνσζεζεί, ψζηε λα επηηξέςεη ηηο 

ρψξεο ηεο ΔΔ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο. Απφ ην δίθηπν απηφ, ε Δπηηξνπή 

δεκηνχξγεζε κία νκάδα ρξεζηψλ ηνπ ECVET, ε νπνία εξγάδεηαη γηα ηε ζχληαμε νδεγνχ 

ρξήζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ. Σν εγρείξεκα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε κεηαθνξά ησλ δεμηνηήησλ. 

Γεληθφηεξα, ην ECVET έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία δηαθάλεηαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ θαη δηάρπζεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ. 

Βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ρσξίο λα 

παξαθάκπηνληαη νη εζληθέο λνκνζεζίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

Πάλησο, ε «πξνζαξκνγή» ζηε λνκνζεζία ησλ εθάζηνηε Δπξσπατθψλ ρσξψλ, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ECVET, παξακέλεη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα (Εαξίθεο & Φσηφπνπινο 

2013 · www.moec.gov.cy). 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ ην ECVET σο 

κεραληζκφ δηαζπλνξηαθήο θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ. Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη πξνο ην παξφλ 

ζε ζηάδην δνθηκήο αλάκεζα ζηα εθαηνληάδεο δηαθξαηηθά πηινηηθά ζρέδηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ, εμαηηίαο απηήο ηεο αληίιεςεο. Πξνζδνθάηαη ε ζηαδηαθή ηνπ 

επέθηαζή ηνπ ζε έλα επξχηεξν θάζκα επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (Cedefop, 2013).  

ήκεξα πάλησο, αλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ είλαη πξναηξεηηθή, πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο φπσο έρνπλ ήδε ελζσκαηψζεη ζηα εζληθά ηνπο ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο ηίηισλ, ηηο 

βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχεηαη φηη ην Δπξσπατθφ χζηεκα Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ γηα 

ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (ECVET) θαίλεηαη λα ζηνρεχεη ζηα εμήο: 

 λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε θαη επηθχξσζε ησλ γλψζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θαη ρψξεο, ψζηε λα 

πξνζκεηξψληαη ζηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ αηφκσλ 

 λα ελζαξξχλεη ηε κεηαθίλεζε κεηαμχ δηαθφξσλ ρσξψλ θαη καζεζηαθψλ πιαηζίσλ / 

θνξέσλ 

 λα εληζρχζεη ηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΚ), ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε 

θαη ηε ζπλάθεηα ησλ πξνζφλησλ, πνπ απηά πξνζθέξνπλ 

 λα απμήζεη ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ ΔΔΚ, θαζψο θαη λα 

παξάζρεη ζηνπο εξγνδφηεο δηαζθάιηζε φηη νη θνξείο ηίηισλ ΔΔΚ δηαζέηνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο (ec.europa.eu). 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 6, Σεχρνο 3, 2018 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                            ειίδα 164 απφ 212 

2.2.  Βαζικά ζηοισεία ηος ECVET.  

Σν ECVET είλαη κηα απφ ηηο πνιιέο επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), φπσο ην Europass, θαη ν επξσπατθφο ράξηεο 

πνηφηεηαο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα. Πξνζδνθάηαη λα ζπκπιεξψλεη ην επξσπατθφ ζχζηεκα 

κεηαθνξάο θαη ζψξεπζεο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ (ECTS), ζπλδένληαο ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κε ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε. Σν ECTS, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε 

ήδε απφ ην 1989, επλφεζε ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αλαγλψξηζε πεξηφδσλ ζπνπδψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ. 

Σν ECVET ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο βαζηθά ζηνηρεία: 

 Ενόηηηες μαθηζιακών αποηελεζμάηων (units of learning outcomes): έλα ζπλεθηηθφ 

ζχλνιν απφ γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο πνπ κπνξεί λ’ απνθηήζεη, λα θαηαλνήζεη 

θαη λα είλαη ηθαλφο λα ελεξγνπνηήζεη έλαο εθπαηδεπφκελνο / θαηαξηηδφκελνο ζε 

δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Δθεμήο, λα απνδεηθλχεη ηελ εξγαζηαθή ηνπ 

εηνηκφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επάξθεηα φζνλ αθνξά ηελ θαηνρή ηνπο. Δίλαη ην 

απνηέιεζκα κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ πνπ απηή έρεη 

απνθηεζεί θαη ηνπ ηχπνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη (ηππηθή, κε ηππηθή, άηππε εθπαίδεπζε) 

κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηεο (Eberhardt, 2013). 

 Επαγγελμαηικά προζόνηα: σο πξνζφλ λνείηαη ην επίζεκν απνηέιεζκα 

(πηζηνπνηεηηθφ, απνιπηήξην, πηπρίν), πνπ έπεηαη ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, κεηά 

ηελ απφθηεζε ηεο κάζεζεο. Απνθηάηαη/ρνξεγείηαη/παξέρεηαη, φηαλ έλαο 

εμνπζηνδνηεκέλνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο δηαβεβαηψλεη φηη έλα άηνκν έρεη επηηχρεη ζε 

εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

 Ψηθίδες: είλαη ην πεξηερφκελν, ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ πξνζφλησλ/ηίηισλ, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ, λα απνηηκεζνχλ θαη λα αλαγλσξηζηνχλ. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ζπλεθηηθή δέζκε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ε νπνία κπνξεί λα 

πηζηνπνηεζεί. 

 Πιζηωηικές μονάδες (credits): πιεξνθνξνχλ γηα ηα ερέγγπα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη 

έλα άηνκν γηα ηελ απφθηεζε ελφο πξνζφληνο. Οη κνλάδεο απηέο κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ ζε θάπνην άιιν καζεζηαθφ πιαίζην (ηππηθφ, κε ηππηθφ, άηππν). Όηαλ 

ζσξεπηνχλ, νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε ελφο επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο / ηίηινπ, ζην 

βαζκφ πνπ ην επηηξέπνπλ νη ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο θαη νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί 

πηζηνπνίεζεο ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο. 

 Βαθμοί (ECVET points): ε αξηζκεηηθή έθθξαζε ηεο ζπλνιηθήο βαξχηεηαο ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε επαγγεικαηηθφ πξνζφλ θαη ηεο ζρεηηθήο βαξχηεηαο 

ησλ ελνηήησλ ζε ζρέζε κε ην επαγγεικαηηθφ πξνζφλ. Μέζσ απηψλ, νπζηαζηηθά 

ζηαζκίδνληαη νη κνλάδεο κε ηα πξνζφληα. Πξφθεηηαη γηα αλαιπηηθή βαζκνινγία πνπ 

παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κνλάδεο θαη ηα πξνζφληα κε ηε κνξθή ηεο 

καζεκαηηθήο ππνηχπσζεο. 
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 Στέζη με ηη μη ησπική εκπαίδεσζη  και άησπη μάθηζη: δηεπθνιχλεη ηελ επηθχξσζε 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο), πνπ απνθηψληαη 

κέζσ κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ 

απνθηήζεθαλ εθηφο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αθνχ αμηνινγεζνχλ κέζσ θαηάιιεισλ 

ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο, ζα απνλεκεζνχλ κνλάδεο ECVET, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ πξνο απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. 

 Μνημόνιο Σσνεργαζίας: είλαη κηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηδξπκάησλ, 

ζηελ νπνία ηίζεηαη ην πιαίζην γηα ηελ πίζησζε, αλαγλψξηζε θαη κεηαθνξά κνλάδσλ 

ECVET. Ζ εθαξκνγή ηνπ ECVET σο εξγαιείνπ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα, 

πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηδξπκάησλ, ηνπηθψλ θαη επξσπατθψλ. ηφρνο 

είλαη λα δεκηνπξγεζεί θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ 

θαλφλσλ γηα ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο ηνκείο ηεθκεξίσζεο θαη αλαγλψξηζεο ηεο 

θαηάξηηζεο ζε ζρέζε κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θαηαξηηδνκέλσλ. 

 Σσμθωνία Εκμάθηζης: ε πκθσλία Δθκάζεζεο ππνγξάθεηαη απφ ηα δχν 

ζπλεξγαδφκελα ηδξχκαηα (ην ίδξπκα απνζηνιήο θαη ην ίδξπκα ππνδνρήο) θαη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν, πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ θηλεηηθφηεηα. Δίλαη έλα πξνζσπηθφ έληππν 

πνπ ζέηεη ηνπο φξνπο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο θαη δεζκεχεη ηα 

ηξία ζπκβαιιφκελα κέξε. Καζνξίδεη ηα ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηηο 

ελφηεηεο θαη ηηο κνλάδεο ECVET πνπ αλακέλεηαη λα απνθηήζεη (θαη λα κεηαθέξεη) ν 

εθπαηδεπφκελνο (www.cedefop.europa.eu/el, www.erasmusplus.cy). 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ECVET είλαη αλαγθαίν λα ζπκκεηέρνπλ νη ζρεηηθνί εζληθνί θνξείο. 

Τπάξρεη απαίηεζε ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, 

επηρεηξήζεηο θαη εζληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Γηα ην ιφγν απηφ πεξηιακβάλεη εξγαιεία θαη 

θνξείο πιεξνθνξηψλ, φπσο ην EUROPASS. Παξφια απηά, ρξεηάδεηαη θαη πην εμεηδηθεπκέλα 

εξγαιεία, πνπ βξίζθνληαη ππφ αλάπηπμε (Καινχδε, 2012 · http://www.cedefop.europa.eu/el). 

2.2.1.  Αποζαθήνιζη ψπυν 

Μεξηθνί φξνη αθφκε πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ είλαη: 

 EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training): 

Δπξσπατθφ πιαίζην δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηελ ΔΔΚ . Πξφθεηηαη γηα έλα λέν 

εξγαιείν αλαθνξάο, ην νπνίν ζα δψζεη θίλεηξα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ψζηε λα 

αληαιιάμνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ πνιηηηθψλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Παξνπζηάζηεθε απφ θνηλνχ κε ην ECVET. ηφρνο ηνπ 

Δπξσπατθνχ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηελ ΔΔΚ, είλαη ε βειηίσζε ησλ 

εζληθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα απηφ, κέζα απφ ηε ζέζπηζε 

ελφο ζπλφινπ θνηλψλ θξηηεξίσλ θαη δεηθηψλ. 

 EQF (European Qualificantions Framework): Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ. 

ηνρεχεη ζηελ ζπζρέηηζε ησλ Δζληθψλ Πιαηζίσλ Πξνζφλησλ (NQF) ησλ 

http://www.erasmusplus.cy/uploadfiles/ecvet/.../15_10.../ECVET_KEPA.pdf
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Δπξσπατθψλ ρσξψλ κε έλα Δπξσπατθφ Πιαίζην αλαθνξάο, ψζηε λα θαηαλννχληαη θαη 

λα ζπγθξίλνληαη εχθνια ηα πξνζφληα. Αθνξά θαη ηα νθηψ (8) επίπεδα ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

 Europass (Δπξσπατθφ Γηαβαηήξην): ην Europass είλαη έλα ραξηνθπιάθην πέληε 

εγγξάθσλ θαη έλαο ειεθηξνληθφο θάθεινο, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθέο 

ησλ καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ, ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, ηεο επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (Curriculum Vitae), πνπ  παξνπζηάδεη ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ θαηφρνπ· 

  ηελ θηλεηηθφηεηα (Europass Mobility), ε νπνία θαηαγξάθεη φιεο ηηο 

πεξηφδνπο δηαθξαηηθήο θηλεηηθφηεηαο γηα καζεζηαθνχο ζθνπνχο· 

 ην παξάξηεκα δηπιψκαηνο (Diploma Supplement), ην νπνίν παξέρεη 

ιεπηνκέξεηεο γηα πξνγξάκκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ έρεη 

νινθιεξψζεη ν θάηνρνο· 

 ην ζπκπιήξσκα πηζηνπνηεηηθνχ (Certificate Supplement), πνπ εθδίδεηαη 

απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο θαη πεξηγξάθεη επαγγεικαηηθά πξνζφληα· 

 ην δηαβαηήξην γισζζψλ (Language Passport), πνπ παξνπζηάδεη γισζζηθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο· 

 ην επξσπατθφ δηαβαηήξην δεμηνηήησλ, πνπ βειηηψλεη ηελ παξνπζίαζε ελφο 

βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, ζπγθεληξψλνληαο ηα πηζηνπνηεηηθά 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηα νπνία δειψλνληαη ζην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα. 

Ζ πξσηνβνπιία ππνζηεξίδεηαη απφ κηα δηαδηθηπαθή πχιε 

(http://europass.eoppep.gr/index.php/el/),  ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηα δηθά ηνπο βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη δηαβαηήξηα γισζζψλ Europass θαη λα ελεκεξσζνχλ 

γηα ηα άιια έγγξαθα Europass. 

Σν Europass είλαη απαξαίηεην λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα ζπκπιεξψλεη ηα άιια κέζα πνπ 

πξνσζνχλ ηελ επξσπατθή θαη δηεζλή θηλεηηθφηεηα, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο (EURES)· 

 ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Δζληθψλ Κέληξσλ Πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Αλαγλψξηζεο 

Αθαδεκατθψλ Σίηισλ (ENIC-NARIC), πνπ ζπζηάζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο θαη ηελ Unesco. 

 Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην 2013, θαηέιεμε φηη ην Europass σο εξγαιείν, 

είλαη αλαγθαίν λα γίλεη πην επέιηθην θαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε θαη λα αμηνπνηεί ην 

δπλακηθφ ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. Θεψξεζε φηη ε ζεκεξηλή δνκή ζα πξέπεη λα 
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αλαλεσζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο πην απιήο, πην ζηνρνζεηεκέλεο θαη επίθαηξεο 

ππεξεζίαο (Εαξίθεο & Φσηφπνπινο 2013· www.moec.gov.cy). 

2.3.  Πποχποθέζειρ εθαπμογήρ 

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ECVET είλαη: 

 Ζ πηνζέηεζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

ηίηισλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

 Ζ δηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε βάζε ηε ινγηθή ησλ ελνηήησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ/ζπνλδχισλ. 

 Ζ ζπκβαηφηεηα ηεο ρψξαο κεηάβαζεο κε ην πιαίζην ηεο ΔΔ. Σν ζχζηεκα ECVET 

δηαζθαιίδεη ηε κεηαθίλεζε απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν, θαη αληίζηξνθα, ηδηαίηεξα 

αλάκεζα ζηελ Δπαγγεικαηηθή θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ Δπξψπε. 

 Ζ γεληθφηεξε αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο θαη ε 

πξνψζεζε ηεο εγθπξφηεηάο ηνπο κέζα ζην πιαίζην ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ (Εαξίθεο & 

Φσηφπνπινο 2013· http://www.moec.gov.cy/). 

3.  Πποκλήζειρ απψ ηην εθαπμογή ηος ECVET ζηην Ελλάδα 

3.1.  Γενικά. Εθαπμογή ζηην Ελλάδα 

Τπάξρνπλ αξθεηά ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ην 

ECVET επξέσο ζηελ Διιάδα. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

αδπλακηψλ θαη ειιείςεσλ ζηα πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, 

πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Απαξαίηεην πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε είλαη λα ζπγθξνηεζεί έλα Δζληθφ χζηεκα Αλαγλψξηζεο Πξνζφλησλ, ην νπνίν 

ζα πξνζδηνξίδεη ξεηά ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ECVET ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, απαηηείηαη λα 

ζεζκνζεηεζνχλ θνξείο θαη δνκέο απφ φια ηα επίπεδα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο κε εθπξνζψπεζε απφ φιε ηελ επηθξάηεηα, πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα πηινηηθή 

θάζε εθαξκνγήο ηνπ ECVET. Απηά είλαη κφλν κεξηθά δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε γηα ηελ νινθιεξσηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Πξέπεη λα γίλεη ζαθέο, φηη ην ECVET εληάζζεηαη ζε κηα δνκεκέλε ελφηεηα πνιηηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ 

πιαηζίνπ δξάζεο ζηνλ ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σελ ίδηα 

ζηηγκή, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ιφγσ ησλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, δελ είλαη 

κηα εχθνιε ππφζεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη κηα πξφθιεζε γηα ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία επηηάζζεηαη ε επξσπατθή 

πξννπηηθή ηεο ρψξαο. 
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3.2.  Ενέπγειερ, ππυηοβοςλίερ 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ν ζεζκηθφο θνξκφο, ηνπ νπνίνπ βαζηθή απνζηνιή είλαη ε 

εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, ψζηε λα αληηζηνηρεί ζην αληίζηνηρν 

Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, είλαη ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π (www.eoppep.gr). Παξά ηε ζπλνιηθή 

θαζπζηέξεζε ηεο ρψξαο, ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π αλνίγεη ζηαδηαθά ηνλ δξφκν πξνο ηελ σξίκαλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο. 

Οη πινπνηνχκελεο πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ: 

 ηε δξνκνιφγεζε ηεο δεκηνπξγίαο κεζνδνινγηθνχ νδεγνχ γηα ηηο νκάδεο εξγαζίαο, πνπ 

ζα εθπνλήζνπλ ηνπο πεξηγξαθηθνχο δείθηεο 

 ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Δζληθήο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο κε ζηφρν ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ ECVET ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ 

Πξνζφλησλ, 

 κειέηε κε αληηθείκελν ηε δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο 

ηεο Αξρηθήο - πλερηδφκελεο Καηάξηηζεο θαη Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ κε ζηφρν ηε 

δηακφξθσζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη ηεο ζεζκνζέηεζεο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ 

Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, 

 ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία Μεζνδνινγίαο πηζηνπνίεζεο κε βάζε ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 

 ηελ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ ηίηισλ, δηπισκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πνπ έρνπλ 

απνθηεζεί ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

3.3.  Θεζμικψ πλαίζιο εθαπμογήρ ζηην Ελλάδα 

Ο Νφκνο 3879/2010 «Αλάπηπμε ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» πξνζδηνξίδεη 

κε ζαθήλεηα ην πιαίζην πνπ δηέπεη ζεζκηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ ECVET ζηελ Διιάδα. Μεηαμχ 

άιισλ: 

 ζηεξίδεη ηελ αλάδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ. 

 πξνδηαγξάθεη ηε ζεζκνζέηεζε πξνηχπσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, κε ηε δέζκεπζε φηη ζα έρνπλ πξφζβαζε 

άηνκα θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ 

 πξνβιέπεη ηε ζπγθξφηεζε εληαίνπ εζληθνχ πιαηζίνπ αλαγλψξηζεο πξνζφλησλ θαη 

πηζηνπνίεζεο ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 6, Σεχρνο 3, 2018 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                            ειίδα 169 απφ 212 

3.4.  Πποζδοκϊμενα οθέλη 

Σα νθέιε πνπ ζα απνθηήζεη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ECVET είλαη πνιιά, θαζψο νη θαηαξηηδφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα κεηαβνχλ 

ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ απφθηεζε λέσλ καζεζηαθψλ αγαζψλ ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο θαη πηζαλφηεηεο λα βξνπλ εξγαζία. Έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ θηλεηηθφηεηα 

ησλ θαηαξηηδνκέλσλ είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο άηππεο κάζεζεο θαη ηεο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

Πην αλαιπηηθά ηα πξνζδνθψκελα νθέιε είλαη: 

 αλαδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ε θηλεηηθφηεηα ζε 

έλαλ θνξέα ΔΔΚ ζην εμσηεξηθφ, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε πξνζφλησλ 

 νη ζπκκεηέρνληεο πνπ απνθηνχλ λέα πξνζφληα (απαηηεηά) ζε θάπνην θνξέα ηνπ 

εμσηεξηθνχ έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο λα βξνπλ εξγαζία εληφο 

θαη εθηφο ηεο ρψξαο 

 εληζρχεηαη ε θηλεηηθφηεηα ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο πξνο φθεινο εθείλσλ πνπ 

επηζπκνχλ λα πηζηνπνηήζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 

πξνεξρφκελα απφ ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ άηππε κάζεζε 

 εμνηθνλνκείηαη ζεκαληηθφο ρξφλνο κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ηεο πεξηφδνπ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθφ θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε απφθηεζε πξνζφλησλ, 

παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ή ηηο ηππηθέο ζπνπδέο 

 αλαπηχζζνληαη νπζηαζηηθέο δηκεξείο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ, πνπ εληζρχνπλ 

ηα ηνπηθά θαη εζληθά ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

 εδξαηψλεηαη ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ΔΔΚ 

κέζσ ηεο ππνγξαθήο Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο θαη πκθσληψλ Μάζεζεο (Εαξίθεο & 

Φσηφπνπινο 2013·http://www.moec.gov.cy/). 

3.5.  Η εθαπμογή ηος ECVET ζηο ΕΚΠΑ  

Σν ECVET εθαξκφδεηαη ήδε ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  θαη ζπκκεηέρνπλ θάπνηα 

ειιεληθά παλεπηζηήκηα. Έλα απφ απηά είλαη ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ. Δηζήρζεθε ζην ΔΚΠΑ, ην 2009,  κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 2009/C 155/2. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ ζην E-Learning ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο πηζησηηθψλ κνλάδσλ θαη ην ζπκπιήξσκα πηζηνπνηεηηθνχ Europass. Με βάζε ηνλ 

εθηηκψκελν ρξφλν ελαζρφιεζεο ηνπ ζπνπδαζηή ζε θάζε ελφηεηα καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ απνδίδνληαη βαζκνί ECVET. Γηα ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ 1 βαζκφο 

ECVET αληηζηνηρεί ζε 12 ψξεο (elearn.elke.uoa.gr). 
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Πην αλαιπηηθά, ην E-Learning ηνπ Κέληξνπ πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο 

πνπ αθνξά ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 ην 

Δπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

θαη Καηάξηηζε (ECVET). 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πεξηιακβάλεη: 

 Σελ πεξηγξαθή ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζε ελφηεηεο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε ηελ 

απφδνζε βαζκψλ ECVET. Ζ θαηάθηεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θάζε 

ελφηεηαο, αμηνινγείηαη κέζσ θαηάιιεισλ αζθήζεσλ αμηνιφγεζεο. 

 Σε δηαδηθαζία κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ. ε θάζε ελφηεηα 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ απνδίδνληαη βαζκνί ECVET, κε βάζε ηνλ εθηηκψκελν 

ρξφλν ελαζρφιεζεο ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα.  

 To ζπκπιήξσκα πηζηνπνηεηηθνχ Europass. ην έγγξαθν απηφ, ζπλνδεχεη ην 

πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο πνπ απνλέκεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο (καζήκαηα, δηάξθεηα, βαζκνί 

ECVET, πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο, δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο). πκβάιεη ζηελ αμία ηνπ 

ρνξεγνχκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο απφθνηηνπο γηα 

ηελ εχξεζε εξγαζίαο ή ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο (elearn.elke.uoa.gr). 

3.6.  Πϊρ θα εθαπμοζηεί ηο ECVET ζηην Ελλάδα πιο αποηελεζμαηικά;  

Γηα λα εθαξκνζηεί ην ECVET ζηελ Διιάδα πξέπεη λα γίλνπλ επηπιένλ εζσηεξηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ζα έρνπλ ζηφρν ηελ επειημία θαη πξνζβαζηκφηεηα ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ζηα αληίζηνηρα ηεο ΔΔ. 

Παξάιιεια, είλαη απαξαίηεηε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλαγλψξηζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, λα ζπζρεηηζηνχλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα 

θαη λα ζπζηαζεί κηα βάζε ηεθκεξίσζεο γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη κεηαθνξά καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ σο πηζησηηθψλ κνλάδσλ. Αθφκε, λα απνλεκεζνχλ πηζησηηθέο κνλάδεο γηα 

φια ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, λα δηακνξθσζνχλ κέζνδνη εμέηαζεο / αμηνιφγεζεο θαη 

απνλνκήο πξνζφλησλ, πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζην καζεζηαθφ απνηέιεζκα θαη λα 

εμαηνκηθεπηνχλ νη πεξίνδνη θαηάξηηζεο. Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ειθπζηηθά γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο, αλαραηηίδνληαο ηπρφλ δηαξξνή φζνλ αθνξά ηε 

ζπκκεηνρή. Δπηπξφζζεηα, ρξεηάδεηαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ  (Εαρείιαο, 2012). 

Γηα λα είλαη επηηπρεκέλε ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

επξσπαίνπο εηαίξνπο καο, είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεζνχλ νξηζκέλα βήκαηα.  

Tα δηαδηθαζηηθά απηά βήκαηα αθνξνχλ: 

 ηελ ππνγξαθή κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο 
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 ηελ ππνγξαθή ζπκθσληψλ κάζεζεο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

 ηε κεηαθίλεζε ηνπ θαηαξηηδφκελνπ 

 ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζε ίδξπκα ππνδνρήο ηνπ 

εμσηεξηθνχ 

 ηελ αλαγλψξηζε ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ σο 

ηκήκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο (Eberhardt, 2013). 

ε φ,ηη αθνξά ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο σο ηππνπνηεκέλεο δέζκεο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, 

είλαη αλαγθαίν λα απνλέκνληαη θαηφπηλ επέιηθηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη λα 

κεηαθξάδνληαη ζε ηππηθά πξνζφληα ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ή ππνδνρήο ρσξίο πξνζθφκκαηα. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ρξεηάδεηαη λα γίλεη εμαθξίβσζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε «ζχγθιηζε» κε ηα πξφηππα πνπ έρεη ε ρψξα 

πξνέιεπζεο. Όιε απηή ε δηαδηθαζία ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε ησλ 

πηζησηηθψλ κνλάδσλ. Γηα λα είλαη επίζεκν έλα πξνζφλ εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ κε ηε κνξθή 

επίζεκνπ εγγξάθνπ, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ έλαλ θνξέα ή κηα αξρή θαη πηζηνπνηεί ηα 

καζεζηαθά επηηεχγκαηα ελφο αηφκνπ (Εαξίθεο & Φσηφπνπινο. 2013). 

χκθσλα κε ηνλ Εαρείια (2012), ην ECVET ζα θάλεη δπλαηή ηελ θαηαλνκή πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ βάζεη θξηηεξίσλ, φπσο πξαγκαηηθή ή ζεσξεηηθή θαηά κέζν φξν δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πξαγκαηηθφο ή ζεσξεηηθφο εξγαζηαθφο θφξηνο ζε έλα άηππν καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ. Γηα λα εμππεξεηεζεί ην πξφγξακκα, νη πηζησηηθέο κνλάδεο ζα θαηαλέκνληαη 

πξψηα ζην ζπλνιηθφ πξνζφλ θαη ζηε ζπλέρεηα φπσο αληηζηνηρνχλ ζε ςεθίδεο (ηνπ 

πξνζφληνο). Απηφ γίλεηαη, επεηδή νη πηζησηηθέο κνλάδεο απεηθνλίδνπλ ηε βαξχηεηα θάζε 

ςεθίδαο ρσξηζηά θαη ζε ζπζρεηηζκφ κε ην πιήξεο επαγγεικαηηθφ πξνζφλ. 

Σν ζηνηρείν πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ECVET είλαη ε 

δηακφξθσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ε επηθχξσζε ηφζν ηεο ηππηθήο φζν θαη ηεο 

κε ηππηθήο ή ηεο άηππεο κάζεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ 

ζα αθνξά ην εθάζηνηε πξφγξακκα, είλαη αλάγθε νη πάξνρνη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο γηα θάζε πξφγξακκα θαη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα λα θαηαλείκνπλ ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ρσξηζηά. Κάηη ην νπνίν πξνεμνθιεί φηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

αλαδηάξζξσζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζηελ Διιάδα. 

4.  Επικωπυζη ηηρ ηςπικήρ, μη ηςπικήρ ή ηηρ άηςπηρ μάθηζηρ. 

Απηή ηε ζηηγκή, εθείλν πνπ ιείπεη απφ ην ζχζηεκα ECVET είλαη έλαο ηξφπνο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ επηθχξσζε ηεο άηππεο θαη ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αλάπηπμεο κεζφδσλ θαη 

ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εγθπξνπνίεζή ηεο. Μεξηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

επηθχξσζε ηεο άηππεο ή ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο έρνπλ ήδε γίλεη απφ ηηο επξσπατθέο αξρέο 
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κε ηε κνξθή πξφηαζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπο είλαη λα παξνηξχλνπλ ηελ αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ, λα βειηησζεί ε πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ζην ρψξν ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαζψο θαη λα εληζρπζεί ε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ 

ζπζηεκάησλ.  

Οη επξσπατθέο αξρέο θαιχπηνπλ ηέζζεξηο θχξηνπο ππιψλεο: 

 αηνκηθνί ηίηινη, 

 ππνρξεψζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, 

 εκπηζηνζχλε θαη αμηνπηζηία, 

 λνκηκφηεηα (Εαξίθεο & Φσηφπνπινο, 2013). 

Ζ Σζνιαθίδνπ (2015), αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ άηππε θαη κε ηππηθή κάζεζε ζηελ Διιάδα 

φηη έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα ηελ επηθχξσζή ηεο απφ ην 2010. Δπίζεο, φηη θαηά ην δηάζηεκα 

2014 - 2015 δηακνξθψζεθε έλα πιαίζην γηα ηελ επηθχξσζή ηεο ζε εζληθφ επίπεδν, ελψ 

παξάιιεια εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο, ρσξίο πάλησο λα ππείθνπλ ζε έλα νξγαλσκέλν 

πξφγξακκα. Μάιηζηα, φπνπ ππάξρνπλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, δελ εθαξκφδνληαη κε 

μεθάζαξν ηξφπν ηα ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα επηθχξσζεο: αλαγλψξηζε, ηεθκεξίσζε, 

αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε. 

Οη εζληθέο αξρέο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ ηνπ 2010 γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε άξρηζαλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο επηθχξσζεο γηα ηε κε ηππηθή θαη άηππε κάζεζε, ηελ ψξα πνπ 

θαίλεηαη φηη ζηελ Διιάδα πξνηηκψληαη ηα ηππηθά πξνζφληα θαη νη παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζήο ηνπο π.ρ. ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη, ζχκθσλα κε 

ηηο επίζεκεο αξρέο, ε θξίζε θαη νη δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί. 

Μηα θξίζηκε πιεπξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ ECVET ζηελ Διιάδα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο, θαζψο πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ζε κηα ζεηξά θνηλψλ αξρψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ 

πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

Σε δηαδηθαζία αθελφο αλαιακβάλνπλ νη θνξείο πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

Παξφια απηά, αθφκε θαη ηψξα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ηεο εθπαίδεπζεο, ηα 

ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο νξγαλψλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κάζεζεο, κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε 

φια ηα επίπεδα, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαθάλεηαο.  

Ζ βειηίσζε ηεο ζπλάθεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ εμειίμεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ζηνλ 

ηνκέα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο είλαη απαξαίηεηε, γηαηί ε 

πνιππινθφηεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο εληφο θαη κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ, 

είλαη δεδνκέλε. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ θνηλψλ επξσπατθψλ 

αξρψλ. Οη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο θαη νη επαγγεικαηίεο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζεζνχλ 

απφ ηηο επξσπατθέο αξρέο ζην λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε επίγλσζε φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ κνληέισλ γηα ηε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο βάζεη θνηλψλ ζεκείσλ αλαθνξάο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνκείο βειηίσζεο. 
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Σα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 κεραληζκνχο γηα βειηίσζε 

 θαηάιιεινπο πφξνπο 

 επξέσο πξνζβάζηκα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο 

 κεηξήζηκνπο ζηφρνπο θαη πξνδηαγξαθέο 

 θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή θαη 

 ζπλαθείο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, πσο ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δελ εγγπάηαη βειηησκέλε πνηφηεηα. 

Ωζηφζν, κπνξεί λα παξέρεη ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζηνπο παξφρνπο εθπαίδεπζεο. 

5  Κπιηικά ζσψλια και πποβλημαηιζμοί 

Με δεδνκέλν φηη ην ECVET πξνέξρεηαη απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν, νη επξσπαίνη εηαίξνη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην CEDEFOP, παξαθνινπζνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηελ εμέιημή ηνπ ζηε 

ρψξα καο, ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

ήκεξα, ππνζηεξίδεηαη, φηη νη εξγνδφηεο κέζσ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ηα πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δμάιινπ, ε 

κεηαθίλεζε ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ δελ απνηειεί εκπφδην γηα ηε ζπζζψξεπζε ησλ κνλάδσλ, 

αιιά αληίζεηα απηφ ην ζηνηρείν δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε κεηαθίλεζε εληφο ηεο 

επξσδψλεο γηα ιφγνπο εξγαζίαο. 

ηφρνο ηνπ θαηαξηηδφκελνπ πνπ κεηαθηλείηαη είλαη λα απνθηήζεη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο ζην Ίδξπκα ππνδνρήο. Δπνκέλσο, νη φξνη ηεο θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη 

γλσζηνί ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηδξχκαηνο ππνδνρήο, ψζηε ν θαηαξηηδφκελνο λα ζπκκεηέρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο ελφηεηεο.  

Με ηελ επηζηξνθή ηνπ θαηαξηηδφκελνπ ζην ίδξπκα πξνέιεπζεο ζα γίλεηαη ε αλαγλψξηζε θαη 

«επηθχξσζε» ησλ καζεζηαθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ κε βαζκνχο ECVET, έρνληαο πάληα σο 

βάζε ην ζχζηεκα επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ζην νπνίν ππάγεηαη ην ίδξπκα πξνέιεπζεο. 

Γπζθνιίεο ππάξρνπλ φζνλ αθνξά  ηελ ελαξκφληζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Αλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη δηαθνξεηηθά, ν αξκφδηνο 

θνξέαο θαιείηαη λα θξίλεη αλ έρνπλ ζεκαζία γηα ην επάγγεικα. Απηφ κπνξεί λα γίλεη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν θαηαξηηδφκελνο έρεη επηιέμεη κηα καζεζηαθή ελφηεηα ζηε ρψξα ππνδνρήο, 

αιιά δελ είλαη δηαζέζηκε ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, νπφηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

αλαγλσξηζηεί θαη λα επηθπξσζεί κε βαζκνχο ECVET (Εηάθα, 2015). 

Οη Loo θαη Schmid (2012), αλαθέξνπλ  φηη ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη γεσγξαθηθά 

νξηνζεηεκέλεο πεξηνρέο, φπσο εθπαηδεπηηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο. Οη πεξηνρέο απηέο 

ππνζηεξίδνληαη κε ζρέδηα γηα ηε κείσζε ηεο απνηπρίαο θαη, φηαλ θάπνηνη εθπαηδεπφκελνη 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 6, Σεχρνο 3, 2018 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                            ειίδα 174 απφ 212 

αθήλνπλ λσξίο ηελ εθπαίδεπζε ηνπο, επηδηψθεηαη  λα πξνσζεζεί ε θνηλσληθή ηνπο έληαμε. 

Παξφια απηά, νη ξπζκίζεηο επηθχξσζεο ζηελ Διιάδα αλαπηχζζνληαη αξγά, θπξίσο ιφγσ ησλ 

επηηεπγκάησλ ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, ηα νπνία ζεσξνχληαη θαηψηεξα ηνπ 

επίζεκνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, είηε ζηνλ ηδησηηθφ είηε ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα ππάξρνπλ θαη αληίζεηεο απφςεηο φπσο απηή ηνπ Lettmayr (2013), ν νπνίνο θαηεγνξεί 

ηελ Διιάδα, φηη παξφιν πνπ ππάξρεη πνιηηηθή απφθαζε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ECVET ζηε 

ρψξα, ε εθαξκνγή ηνπ αγλνείηαη. Καηεγνξεί ηε ρψξα φηη ε πξνζέγγηζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ, νη αληίζηνηρνη λφκνη θαη ην πηζησηηθφ ζχζηεκα δελ εθαξκφδνληαη ζηελ 

Διιάδα. 

Αληίζεηα, ε Boutsiouki (2014) ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη εμέιημε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ECVET 

κε ηε δεκηνπξγία κηαο εζληθήο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ αζθνχλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα δίθηπα κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ 

ελζσκάησζε ηνπ φξνπ «καζεζηαθά απνηειέζκαηα» ζην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην είλαη κηα 

ζεηηθή εμέιημε. Δπίζεο, ιφγνο γίλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επίζεκνπ κεηξψνπ 

πηζηνπνηεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε νξηζκέλα πξνζφληα 

ζηελ Αξρηθή θαη πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 

Παξφιν πνπ ζηε ρψξα καο ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π έρεη νξηζηεί γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πνηνηηθά 

 πξνζαλαηνιηζκέλνπ πιαηζίνπ, ζπλνιηθά νη εζληθέο  αξρέο είλαη εθείλεο πνπ απνθαζίδνπλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε.  

Όπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Calleja (2016), ην Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, πνπ παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο, αμηνινγεί φηη ε Διιάδα δηαζέηεη αληίζηνηρνπο λφκνπο πνπ πξνβιέπνπλ 

ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πηζησηηθψλ κνλάδσλ, ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ην ECVET θαη 

 κε ην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απαηηνχληαη πεξαηηέξσ 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο, αιιά νη ζεκεξηλέο πνιηηηθέο επηινγέο έρνπλ βάιεη ην δήηεκα ζε 

αλακνλή. Απηή ηε ζηηγκή, δελ ππάξρεη πιαίζην γηα ηε κεηαθνξά ησλ αμηνινγεκέλσλ 

απνηειεζκάησλ κάζεζεο κεηαμχ ηδξπκάησλ θαη είλαη απαξαίηεην λα κπνξνχλ λα 

αλαγλσξηζηνχλ θαη λα επηθπξσζνχλ γηα ηελ απνθπγή δηπιήο αμηνιφγεζεο. 

Σν ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο είλαη 

απαξαίηεην λα πινπνηεζεί, ηδηαίηεξα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε 

νξηζκέλα ηερληθά επαγγέικαηα (πδξαπιηθνί, εγθαηαζηάζεσλ πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ) 

θαη γηα ηελ αξκνδηφηεηα δηδαζθαιίαο ζε εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. 

Κάπνηνη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ECVET ζρεηίδνληαη κε ηελ αζάθεηα 

ηνπ φξνπ «καζεζηαθά απνηειέζκαηα», ηνλ  κε αθξηβή ή δηαθαλή ηξφπν πηζηνπνίεζήο. 

Αθφκε, ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ πξνζφλησλ ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο αζχληαθηεο 

– ίζσο θαη ηνλ παξαγθσληζκφ ησλ γλψζεσλ ππέξ ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ. Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζην λα εμππεξεηήζεη ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 
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θηλεηηθφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε εγείξεη επίζεο θάπνηα 

θαρππνςία ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο πνπ ππάξρνπλ. Κάηη ηέηνην βέβαηα δελ αθπξψλεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ, πνπ θαίλεηαη λα 

πξνθξίλεη ε επξσπατθή πιεπξά.  

Σςμπεπάζμαηα 

Καηαδεηθλχεηαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ECVET ζα δψζεη ψζεζε ζηελ θηλεηηθφηεηα 

εληφο ηεο Δπξσδψλεο γηα φινπο εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ, είηε λα ζπνπδάζνπλ είηε λα 

εξγαζηνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο. ηελ πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο, φπσο 

ππνζηεξίδνπλ νη Φσηφπνπινο θαη Εάγθνο (2016), αλ ππάξμεη νινθιεξσηηθή εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζα πξναρζνχλ κηα ζεηξά απφ κεηαξξπζκίζεηο ζην ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζηνλ νπνίν ε Διιάδα είλαη αξθεηά πίζσ, ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο.   

Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ γεληθά ζα είλαη κεγάιε, γηαηί ζα ππάξμεη: 

1. αχμεζε ζηε δηαθάλεηα θαη ζηε δηαπεξαηφηεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, 

2. ψζεζε θαη επειημία φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο, 

3. ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, ηνπο θνξείο θαη ηνπο νξγαληζκνχο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, 

4. αλαβάζκηζε ηνπ θχξνπο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Πποηάζειρ 

Δίλαη απαξαίηεην λα αμηνπνηεζεί ην ECVET φρη κεραληζηηθά ή εμαηνκηθεπκέλα γηα θάζε 

θξάηνο - κέινο ηεο ΔΔ, νχηε απιψο λα απερεί ηε ζηελή γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν λα κελ ζεσξεζεί σο έλα αθφκε εξγαιείν ηεο νκνγελνπνηεηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Αληίζεηα, επηηάζζεηαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζέιεη ην ECVET λα 

ιεηηνπξγεί ζηνρεπκέλα θαη πνιχ νπζηαζηηθά σο ελεξγεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ σξίκαλζε ηεο 

Δπξσπατθήο πξννπηηθήο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο θαη αθνξά φια ηα θξάηε - 

κέιε. 

αθψο, γελλψληαη δεηήκαηα πνιηηηθήο πθήο θαη θάπνηνο ζα έιεγε φηη ε θεληξηθή νξγάλσζε 

ηεο ΔΔ ιεηηνπξγεί κε επηβνιή πάλσ ζηα ιηγφηεξν ηζρπξά θξάηε κε ην πξφζρεκα ηεο 

δηαθξαηηθήο αλαγλψξηζεο πξνζφλησλ, ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, απαηηείηαη επξεία ζπλαίλεζε θαη ζπκθσλίεο 

αξξαγείο, πνπ ιακβάλνπλ ππφςε φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.  
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Δπηπιένλ, αλαδεηθλχεηαη ζεκειηαθφ ην δήηεκα ηεο ζχλδεζεο ηνπ ECVET κε ηελ δηαθξαηηθή 

αλαγλψξηζε φρη κφλν ηεο ηππηθήο, αιιά θαη ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο άηππεο 

κάζεζεο. Απηφ, ζα επηηξέςεη ηελ εμνκάιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, θαζψο ηα 

ππνθείκελα δελ έρνπλ ηελ ίδηα καζεζηαθή αθεηεξία θαη ζπρλά ε επαγγεικαηηθή ηνπο 

απνθαηάζηαζε θαη επεκεξία ζπλαξηάηαη κφλν κε ηηο ηππηθέο ζπνπδέο, ηηο νπνίεο δελ 

δηαζέηνπλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη αλαγθαίν λα δηαρεηξηζηεί ην 

έιιεηκκα θαηαλφεζεο ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

εζληθή καο πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηηο επξσπατθέο εμειίμεηο. Παξάιιεια, ε επξσπατθή πιεπξά 

λα θαηαλνήζεη πσο ε ρψξα καο βηψλεη ηε ζπλερηδφκελε θξίζε θαη ην θχκα πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ, πνπ δελ αθήλεη αλεπεξέαζηε θαη ηελ επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα ζπλνιηθά. 

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ηφπνπ καο νθείιεη λα αληηκεησπίζεη ηελ 

δπζπηζηία ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή επξσπατθψλ εξγαιείσλ, φπσο ην 

ECVET, εμαηηίαο ηνπ ζπλερηδφκελνπ δεκνζηνλνκηθνχ αδηεμφδνπ. 

Επίλογορ 

Ζ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο είλαη αλαγθαίν λα αθνξά φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζην 

ζχλνιν ηεο Δπξψπεο θαη λα απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

επηπέδσλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. Σνλίδεηαη φηη ε χπαξμε 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζε επξσπατθφ επίπεδν κπνξεί λα 

παξέρεη ζεκεία αλαθνξάο γηα αμηνινγήζεηο θαη αιιεινηξνθνδφηεζε. 

χκθσλα κε ηνπο Φσηφπνπιν θαη Εάγθν (2016) είλαη ζεκαληηθή ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

γηα ηελ νηθνδφκεζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ. Δπνκέλσο, κε ηελ 

απνδνρή απφ θνηλνχ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα θξάηε - κέιε θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηηο 

θνηλέο αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε θαηά ηε ρξήζε ηνπ. 

Οη αξρέο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεθκεξηψλνληαη ζηα έγγξαθα ECVET, δειαδή ζηα 

Μλεκφληα πλεξγαζίαο θαη ζηηο πκθσλίεο Μάζεζεο. 
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