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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη:  
η επιτυχία συνεχίζεται 

 
Καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες αναπτύσσουν εθνικά πλαίσια επαγγελματικών 
προσόντων (ΕθΠΕΠ-NQF) (), έρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της 
προστιθεμένης αξίας και της συμβολής των πλαισίων αυτών σε πολιτικές και 
πρακτικές. 
 
Παρότι κάθε ΕθΠΕΠ είναι μοναδικό, δεδομένου ότι είναι συνυφασμένο με τον 
ιστό του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης μιας χώρας, τα πλαίσια αυτά 
έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα, 
στηρίζουν τη συνοχή των επαγγελματικών προσόντων και διασφαλίζουν τη 
συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων από όλους τους τομείς. 
 
Χάρη στη δυναμική πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ανάπτυξη των 
ΕθΠΕΠ, αρκετά είναι τα εθνικά πλαίσια που παρέχουν πλέον ολοκληρωμένους 
«χάρτες» των εθνικών επαγγελματικών προσόντων και των μεταξύ τους 
σχέσεων. Η αυξημένη αυτή διαφάνεια μεταξύ συστημάτων και χωρών έχει 
συμβάλει στην προώθηση της εναρμόνισης και της συγκρισιμότητας των 
επαγγελματικών προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Το τελευταίο διάστημα, οι συζητήσεις επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στη 
χρησιμότητα των πλαισίων για τους εργοδότες, τα άτομα που αναζητούν εργασία 
και, εν γένει, τους πολίτες. Σε ορισμένες χώρες, οι δείκτες επιπέδου των 
πλαισίων χρησιμοποιούνται για να συνδράμουν τους εργοδότες στην επιλογή, 
την πρόσληψη και την ανάπτυξη του προσωπικού, π.χ. παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με κενές θέσεις εργασίας. Σε άλλες χώρες, οι δείκτες αυτοί 
έχουν βοηθήσει στην ενσωμάτωση των προσόντων του ιδιωτικού τομέα στα 
εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων ή έχουν στηρίξει την επικύρωση 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. 
 
Ρίξτε μια ματιά στο νέο ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop σχετικά με τον 
μεταβαλλόμενο ρόλο  των πλαισίων επαγγελματικών προσόντων για να 
αποκτήσετε μια γενική εικόνα της επιτευχθείσας προόδου και των 
εναπομενουσών προκλήσεων. 
 

Διαβάστε τα δελτία τύπου του Cedefop εδώ. 

Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον διαδικτυακό μας τόπο και γίνετε συνδρομητές 
και στις άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά 
σημειώματα). 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9127
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
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Γραφείο Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη  
Τηλ.: +30 2310 490012, ηλ. ταχυδρομείο: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας: Gerd Oskar Bausewein 
Τηλ.: +30 2310 490288, ηλ. ταχυδρομείο: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Σχετικά με το Cedefop 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 
είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, 
ο οποίος παρέχει υποστήριξη στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Συνδεθείτε μαζί μας    
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