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Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Εν κινήσει: μάθηση και  
κινητικότητα συγκλίνουν  
Τα κράτη μέλη οδεύουν προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος πιστωτικών 
μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) 
Το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγ-
γελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) είναι ένα από 
τα ευρωπαϊκά εργαλεία που έχουν στόχο να κάνουν πιο κατα-
νοητά και ευέλικτα τα συστήματα απόκτησης επαγγελματικών 
προσόντων που ισχύουν  στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η κινητικότητα, 
τόσο των εργαζόμενων όσο και των καταρτιζόμενων.   

Οι πολιτικές των κρατών μελών για τη διά βίου μάθηση 
σταδιακά συμπληρώνονται από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες οι 
οποίες θεσπίζουν πλαίσια και κοινά εργαλεία. Το ECVET, που 
έχει προαιρετικό χαρακτήρα, είναι αποτέλεσμα πολύχρονης, 
στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των κοινωνικών 
εταίρων. Το Cedefop συμμετέχει από το 2002 παρέχοντας 
διάφορες αναλύσεις σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρήση 
συστημάτων μεταφοράς μονάδων (1). Η σύσταση (2) σχετικά 
με το ECVET τέθηκε σε ισχύ στις 18 Ιουνίου 2009, και έδωσε 
στα κράτη μέλη έναν «χάρτη πορείας» για τη χρήση του νέου 
εργαλείου.  

Η εφαρμογή του ECVET θα απαιτήσει ακόμη στενότερη 
συνεργασία στον τομέα της ΕΕΚ μεταξύ του ευρωπαϊκού και 
του εθνικού επιπέδου, καθώς επίσης στο εσωτερικό κάθε 
κράτους μέλους και μεταξύ των κρατών μελών. Για να επιτύχει 
το ECVET απαιτείται δημιουργικότητα και προθυμία από πολ-
λούς διαφορετικούς εταίρους. Πρέπει να υπερκερασθούν 
πολλά εμπόδια και να βρεθούν καινοτόμες λύσεις. Για την 
ώρα οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές. 

ECVET: η απάντηση στην αλλαγή  
Το ECVET (βλ. Πίνακα 1) θα επιτρέψει την αναγνώριση, 

τη μεταφορά και τη συγκέντρωση πιστωτικών μονάδων για τη 
μάθηση που έχει αποκτηθεί από νέους ή ενήλικες προκειμέ-
νου να τους αναγνωριστεί κάποιο προσόν. Το ECVET θεωρεί 
δεδομένο ότι κάθε είδους μάθηση μπορεί να οδηγήσει σε ε-
παγγελματικό προσόν και δεν κάνει διακρίσεις ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε το μαθησιακό αποτέλεσμα. 
Το ECVET επιτρέπει την απόκτηση ενός επαγγελματικού 
προσόντος με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με ποικίλους 

                                                 
(1) www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/ 

Bookshop/publications.asp?section=2 
(2) www.cedefop.europa.eu/themes/theme_b/news.asp? 

idnews=4655 

χρονικούς ορίζοντες και σε διαφορετικές φάσεις της επαγγελ-
ματικής και ακαδημαϊκής πορείας. 

Πίνακας 1: Το ECVET εν συντομία   

Το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) βασί-
ζεται σε έννοιες και διαδικασίες για τη θέσπιση μιας κοι-
νής, φιλικής προς τον χρήστη γλώσσας για τη διαφάνεια, 
τη μεταφορά και την αναγνώριση των μαθησιακών απο-
τελεσμάτων.  

Το ECVET βασίζεται στα εξής: 

• Μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή δεδηλωμένες 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που μπορούν να 
αποκτηθούν σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα.  

• Ενότητες/ψηφίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων 
που αποτελούν συνιστώσες των επαγγελματικών 
προσόντων. Οι εν λόγω ενότητες/ψηφίδες μπορούν 
να αξιολογηθούν, να επικυρωθούν και να αναγνωρι-
στούν. 

• Βαθμοί ECVET, οι οποίοι παρέχουν επιπλέον πλη-
ροφορίες σχετικά με τις ενότητες/ψηφίδες και τα ε-
παγγελματικά προσόντα σε αριθμητική μορφή.  

• Μονάδες για τα αξιολογηθέντα και τεκμηριωμένα μα-
θησιακά αποτελέσματα του εκπαιδευόμενου. Οι μο-
νάδες μπορούν να μεταφερθούν σε διαφορετικό μα-
θησιακό περιβάλλον και να συσσωρευτούν ώστε ο 
ενδιαφερόμενος να αποκτήσει το σχετικό προσόν. 

• Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και σύμπραξη μεταξύ των 
συμμετεχόντων οργανισμών εκφράζεται σε μνημόνια 
συναντίληψης και συμφωνίες μάθησης.  

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 
Ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός, και η σταδιακή δημι-

ουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μάθησης και εργασί-
ας, καθιστούν εργαλεία όπως το ECVET σημαντικά ως προς 
τη χάραξη ευρωπαϊκών και τις εθνικών στρατηγικών για τη διά 
βίου μάθηση. Η ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων οφείλεται σε μια 
σειρά από παράγοντες. Κατ’ αρχάς, το εργατικό δυναμικό της 
Ευρώπης γηράσκει και χρειάζεται αμεσότερη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ενεργού ζωής του. Επί-
σης, οι αλλαγές στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας επιτα-
χύνονται, ενώ οι εργαζόμενοι αλλάζουν πιο συχνά δουλειά. 
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Προσφέρονται πλέον νέες ευκαιρίες και νέοι τρόποι για μάθη-
ση. Παράλληλα όμως, τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης είναι 
πλέον ιδιαιτέρως ευάλωτα στην αγορά εργασίας, και το πο-
σοστό αυτών που εγκαταλείπουν την ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση παραμένει ανησυχητικά υψηλό. Οι δυο αυτές ο-
μάδες χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη, προκειμένου να 
ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας.  

Οι εξελίξεις αυτές ωθούν τα κράτη μέλη στο  να διευρύ-
νουν  το φάσμα των γνώσεων και δεξιοτήτων που θεωρούνται 
άξιες εκτιμήσεως και αξιολόγησης, και αυτό το κάνουν με το 
να αναγνωρίζουν τη μάθηση που προσκτάται εκτός του επί-
σημου συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εδώ περι-
λαμβάνεται η μάθηση που προσκτάται στην εργασία, στον 
ελεύθερο χρόνο ή στη διάρκεια περιόδων κατάρτισης στο ε-
ξωτερικό.  

Η αναγνώριση της μάθησης που πληροί τις απαιτούμε-
νες προϋποθέσεις – ανεξαρτήτως του αν οι ικανότητες απο-
κτήθηκαν μέσω του επίσημου συστήματος εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ή με άλλα, μη τυπικά μέσα – θα επιτρέψει στους 
ανθρώπους να προοδεύουν χωρίς εμπόδια στη μάθηση και 
την εργασία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ήδη η τάση 
που κυριαρχεί στα κράτη μέλη είναι η ανάπτυξη τρόπων επι-
κύρωσης και η σύγκλιση της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγ-
γελματικής κατάρτισης με την ανώτερη εκπαίδευση, ενώ πα-
ράλληλα διευρύνεται η μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
επαγγελματική εκπαίδευση.   

Η υλοποίηση, μια περίπλοκη διαδικασία 
Αν και η αρχή στην οποία βασίζεται το ECVET είναι αρκετά 
απλή, η υλοποίησή του είναι μια περίπλοκη διαδικασία που 
πρέπει να καλύψει τα πολυποίκιλα συστήματα  που ισχύουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύσταση του Συμβουλίου ενθαρ-
ρύνει τα κράτη μέλη να θέσουν τις βάσεις για τη χρήση του 
ECVET έως το 2010 (βλ. πίνακα 2). Οι γενικές αρχές που 
θεσπίστηκαν με δοκιμαστικές εφαρμογές κατά το διάστημα 
2009-2012 σταδιακά θα γίνουν πράξη εντός των κρατών και 
των οικονομικών κλάδων.   

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε ανάλυση των 
συστημάτων τους με βάση τις μείζονες αρχές του ECVET, τις 
θεσμικές αρμοδιότητες και τους τρόπους διακυβέρνησης, κα-
θώς επίσης τις στρατηγικές της διά βίου μάθησης. Η δοκιμα-
στική εφαρμογή θα είναι συνεπώς εκτεταμένη. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει εντοπίσει περισσότερα από 100 σχέδια ECVET 
σε όλη την Ευρώπη που είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρω-
θεί, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα για τη διά βίου 
μάθηση.  

Πολλά ζητήματα μένει να επιλυθούν για να υλοποιηθεί 
επιτυχώς το ECVET. Κάθε χώρα προσδιορίζει τα επαγγελμα-
τικά προσόντα με πολύ διαφορετικούς τρόπους, με αποτέλε-
σμα να είναι δύσκολο να προσδιοριστούν αυτά που είναι συ-
γκρίσιμα και μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ διαφορετικών 
συστημάτων. Αυτός είναι και ο λόγος που το ECVET βασίζεται 
σε μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή δεδηλωμένες γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες που μπορούν να αποκτηθούν σε 
διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα. Έτσι, μπορούν να εντοπι-
στούν οι τομείς όπου τα διαφορετικά προσόντα εντός μιας 

χώρας, ή μεταξύ χωρών, αλληλεπικαλύπτονται και είναι εφι-
κτή η μεταφορά. Με τις ενότητες/ψηφίδες των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων θα μπορεί πλέον  η γνώση που αποκτάται σε 
άλλα μέρη ή σε άλλους τομείς να λαμβάνεται υπόψη για την 
κατοχύρωση επαγγελματικών προσόντων.   

Πίνακας 2: Υλοποίηση του ECVET – χρονοδιάγραμμα   
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Δοκιμαστική 
εφαρμογή και ανάπτυξη  

Οι χώρες δημιουργούν τις  
συνθήκες για τη σταδιακή  
υλοποίηση του ECVET 

 

Έκθεση 
και  

αξιολό-
γηση 

 
 Υλοποίηση του ECVET 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Μία δυσκολία προκύπτει από το γεγονός ότι πολλά εκ-

παιδευτικά προγράμματα δεν βασίζονται ακόμη στα μαθησια-
κά αποτελέσματα. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές   ερμηνείες 
της σημασίας των μαθησιακών αποτελεσμάτων και λείπει η 
γενικευμένη μέθοδος για τον εντοπισμό, τον προσδιορισμό και 
την αξιολόγησή τους. Ορισμένα κράτη μέλη αναπτύσσουν 
προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό σχετικών ενοτήτων/ψηφίδων. 
Μία προσέγγιση έγκειται στην περιγραφή των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων από την άποψη των γνώσεων και των δεξιο-
τήτων, αλλά δοκιμάζονται και άλλες μέθοδοι. Τα κράτη μέλη 
εξετάζουν επίσης κι άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα 
πώς εντοπίζονται οι κοινοί τόποι μεταξύ διαφορετικών προ-
σόντων, και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημι-
ουργία κοινών ενοτήτων/ψηφίδων σε διαφορετικά επαγγελμα-
τικά προσόντα.  Ακόμη, εξετάζουν  πώς να αναπτύξουν κοινά 
προφίλ ή πρότυπα επαγγελματικών προσόντων, ώστε να 
μπορούν αυτά να χρησιμοποιούνται από διάφορους τομείς 
της οικονομίας, διάφορα επαγγέλματα ή ακόμη και διαφορετι-
κές χώρες.  

Ωστόσο, δεν αρκεί ο προσδιορισμός των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και κοινών τόπων. Τα μαθησιακά αποτελέ-
σματα πρέπει να αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστώνε-
ται εάν πληρούν τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές. Αυτό ση-
μαίνει ότι και οι μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να βασίζονται σε 
μαθησιακά αποτελέσματα, να μπορούν να αξιολογούν επί 
μέρους τμήματα ενός επαγγελματικού προσόντος, και να 
λαμβάνουν υπόψη τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση κατά 
την αναγνώριση των μονάδων. Τα περισσότερα συστήματα 
αξιολόγησης δεν έχουν αυτή τη δομή – αντίθετα, βασίζονται 
στη διαπίστωση της πλήρους απόκτησης των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων μέσω τελικών εξετάσεων. Πρέπει επίσης να επι-
τευχθεί μια ισορροπία μεταξύ γνώσεων και δεξιοτήτων προς 
αξιολόγηση. Τέλος, πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε οι βαθμοί 
ECVET να γίνουν κατανοητοί και να χρησιμοποιούνται με 
διαφάνεια. Αν και οι γενικές περιγραφές των μαθησιακών α-
ποτελεσμάτων μπορεί να είναι αρκετές για τον εντοπισμό των 
αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ προσόντων, ενδέχεται να απαι-
τηθούν πιο συγκεκριμένες περιγραφές για την αξιολόγηση. 
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Τέλος, η επικύρωση και η αναγνώριση των ατομικών 
μαθησιακών αποτελεσμάτων προϋποθέτουν την παρέμβαση 
φορέων που είναι αρμόδιοι για την απονομή επαγγελματικών 
προσόντων και για τα εθνικά πρότυπα επικύρωσης και πι-
στοποίησης.  

Οι φορείς προώθησης και οι εταίροι των πιλοτικών σχε-
δίων ECVET ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την πειραμα-
τική δοκιμή διαφόρων μεθόδων για την ανάπτυξη και τη χρή-
ση του ΕCVET. Το σημαντικό είναι ότι δεν εργάζονται εν κενώ 
αλλά ανταλλάσσουν εμπειρίες και ορθές πρακτικές, οδεύο-
ντας προς κοινά αποτελέσματα με την υποστήριξη της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και του Cedefop. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υποστηρίζει επίσης τις χώρες 
εκτός ΕΕ που ενδιαφέρονται για το ECVET. Υπό αυτή την 
έννοια, ο αντίκτυπος των σχεδίων υπερβαίνει κατά πολύ τους 
επί μέρους σκοπούς και στόχους. Αποτελούν τον πυρήνα του 
σχεδίου για την υλοποίηση του ECVET.  

Πώς συνδέεται το ECVET με τα λοιπά  
ευρωπαϊκά εργαλεία 
Το ECVET είναι ένα από τα πολλά κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη της διά βίου μάθησης και 
κινητικότητας. Η υλοποίησή τους πρέπει να προάγει τη δια-
σύνδεσή τους και να τα καθιστά χρήσιμα για τους ενδιαφερό-
μενους.    

Το πλαίσιο Europass, που παρέχει έναν τυποποιημένο 
τρόπο για την καταγραφή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και 
της επαγγελματικής ικανότητας επιτρέπει ήδη να περιγράφο-
νται τα επαγγελματικά προσόντα υπό το πρίσμα των μαθησι-
ακών αποτελεσμάτων. Για την υλοποίηση του ECVET πρέπει 
να ενσωματωθούν οι έννοιές του στο συμπλήρωμα πιστοποι-
ητικού Europass και στα έγγραφα κινητικότητας Europass για 
την περιγραφή των αποκτηθέντων επιμέρους προσόντων και 
μονάδων.  

Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η διασύνδεση του ECVET 
με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF - 
ΕΠΕΠ) και τα υπό εκπόνηση εθνικά πλαίσια επαγγελματικών 
προσόντων. Το ευρωπαϊκό και τα εθνικά πλαίσια, που επίσης 
βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα, έχουν μια διάρ-
θρωση που μας επιτρέπει να συσχετίσουμε διαφορετικά ε-
παγγελματικά προσόντα, και  εντός μιας χώρας και μεταξύ 
χωρών. Έτσι, αποτελούν το περιβάλλον που επιτρέπει να 
γίνουν κατανοητές οι μονάδες ECVET σε σχέση με τις ικανό-
τητες του εκπαιδευόμενου, και δείχνουν  πώς αυτές οι ικανό-
τητες σχετίζονται με προσόντα και πιστοποιητικά.  

Οικοδόμηση σε γερά θεμέλια 
Για την υλοποίηση του ECVET πρέπει μεν να επιλυθούν σο-
βαρά ζητήματα,  όμως η ΕΕ στηρίζει το οικοδόμημα αυτό σε 
πολυετή πείρα. Πολλά κράτη μέλη έχουν αρχίσει ήδη τις προ-
ετοιμασίες. Για παράδειγμα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Φινλανδία 
και η Σουηδία χρησιμοποιούν εδώ και πολλά χρόνια μονάδες 
ή ενότητες/ψηφίδες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Τα 
νέα πλαίσια προσόντων και μονάδων για την Αγγλία, την Ου-
αλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς και το ΠΕΠ της Μάλτας, 

ενισχύουν τον ρόλο της μεταφοράς μονάδων. Το Βέλγιο (Βα-
λονία), η Λετονία και το Λουξεμβούργο αναθεωρούν τους ε-
θνικούς κανονισμούς ώστε να ενσωματώσουν τις έννοιες της 
μεταφοράς και συσσώρευσης μονάδων. 

Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το ECVET 
εξετάζεται η χρήση της μεταφοράς μονάδων, τόσο για την 
κινητικότητα μεταξύ κρατών όσο και για τη δυνατότητα  μετα-
κίνησης εντός μιας χώρας και μεταξύ διαφορετικών σταδίων 
των συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης (π.χ. μεταξύ γενικών και επαγγελματικών προ-
γραμμάτων σπουδών.)  

Το φινλανδικό FINECVET είναι ένα παράδειγμα χρήσης 
του ECVET για διασυνοριακή μεταφορά μονάδων σε επιλεγ-
μένους τομείς. Επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μάθουν 
κάτι που συνήθως δεν μαθαίνεται κατά τις σπουδές στη χώρα 
τους. Αποσκοπεί στην αύξηση της κινητικότητας κατά την 
αρχική κατάρτιση, διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ μαθησια-
κών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται εντός της χώρας και 
στο εξωτερικό, και αντιμετωπίζει τις μαθησιακές εμπειρίες 
στην αλλοδαπή ως φυσιολογικό στάδιο της κατάρτισης. Επι-
κεντρώνεται στη διαδικασία του ΕCVET, στην τεκμηρίωση και 
στη διασφάλιση ποιότητας και έχει ως στόχο να καταστήσει το 
ECVET πιο κατανοητό, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς. 

Γενικά, όσον αφορά τις διεθνικές συμφωνίες κινητικότη-
τας υπό το ECVET, τα εργασιακά και εκπαιδευτικά πρότυπα 
περιλαμβάνονται στη συμφωνία κινητικότητας ή μάθησης που 
συνάπτεται μεταξύ των παρόχων και του εκπαιδευόμενου. 
Αυτό επιτρέπει τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελε-
σμάτων που αποτελούν τον πυρήνα του σχεδίου κινητικότη-
τας. Κατά την περίοδο που ο εκπαιδευόμενος διανύει στην 
αλλοδαπή, χρησιμοποιούνται τα πρότυπα τόσο της χώρας 
του όσο και της ξένης χώρας για την επικύρωση των όσων 
έμαθε. Αυτά τα πρότυπα δίνουν σημαντικά και προϋπάρχοντα 
σημεία αναφοράς ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη και η 
αποδοχή των μονάδων κατά την αξιολόγηση και αναγνώριση.  

Η Γερμανία, μέσω του DECVET, χρησιμοποιεί το 
ECVET για την προαγωγή των εγχώριων μεταρρυθμίσεων. 
Το δυικό σύστημα αρχικής κατάρτισης που εφαρμόζει η Γερ-
μανία παρέχει τις κατάλληλες δεξιότητες για την αγορά εργα-
σίας αλλά χωλαίνει όσον αφορά τη δυνατότητα μετακίνησης 
μεταξύ γενικής και επαγγελματικής κατάρτισης. Παρουσιάζει 
επίσης αδυναμίες στην επικύρωση και αναγνώριση των μα-
θησιακών αποτελεσμάτων που προέρχονται από άλλα στάδια 
του συστήματος κατάρτισης. Για τη Γερμανία, η σημασία της 
ευελιξίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του συστήματος 
εκπαίδευσης και κατάρτισης υπογραμμίζεται από τις δημο-
γραφικές αλλαγές και την οικονομική κρίση. Επί του παρό-
ντος, οι επιχειρήσεις δέχονται μικρότερο αριθμό μαθητευομέ-
νων στο δυικό σύστημα κατάρτισης ενώ μειώνεται ο αριθμός 
αυτών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και ζητούν να 
ενταχθούν στο εν λόγω σύστημα. Η προσέλευση στα ενδο-
σχολικά μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και προπαρα-
σκευαστικά μαθήματα παραμένει υψηλή. Είναι όμως λιγοστά 
τα σημεία στα οποία συνδέονται αυτά τα εν πολλοίς διακριτά 
συστήματα Οι εκπαιδευόμενοι που θέλουν να περάσουν στο 
δυικό σύστημα συχνά αναγκάζονται να ξεκινήσουν τη μαθη-
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τεία τους από το μηδέν, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πρό-
τερες επιδόσεις τους – ενώ γι’αυτούς που εγκαταλείπουν έναν 
τύπο μάθησης και στη συνέχεια εισέρχονται σε διαφορετικό 
σύστημα, δεν αναγνωρίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα 
που έχουν ήδη επιτύχει.  

Το ζητούμενο είναι η κινητικότητα και  
η ευελξία 
Η υλοποίηση του ECVET θέτει, κατ’ αρχάς, την πρόκληση του 
συντονισμού ενός εγχειρήματος που για πολλά κράτη μέλη 
συνεπάγεται τη μείζονα μεταρρύθμιση των συστημάτων εκ-
παίδευσης και κατάρτισης. Για το συντονισμό αυτόν πρέπει να 
διατηρηθεί η συνεργασία μεταξύ φορέων και ενδιαφερόμενων 
διαφόρων επιπέδων και συμφερόντων, και από χώρες με 
διαφορετικά συστήματα.  

Ο συντονισμός αυτός πρέπει να είναι ισόρροπος αλλά 
αυστηρός. Η υλοποίηση του ECVET θα απαιτήσει ευελιξία, 
προθυμία και μεγάλα αποθέματα υπομονής. Πρέπει να επιλυ-
θούν σημαντικά τεχνικά ζητήματα, με πρώτο και κύριο τη γενί-
κευση της χρήσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων τόσο για 
την περιγραφή των προσόντων όσο και την παροχή μιας βά-
σης για τα πρότυπα και την αξιολόγηση. Αυτό θα απαιτήσει 
ουσιαστικές αλλαγές από πολλά κράτη μέλη. Επιπλέον, η 
υλοποίηση του ECVET έχει άμεσο αντίκτυπο στα εθνικά συ-
στήματα επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης 
καθώς και σε άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία, κυρίως το ΕΠΕΠ και 
το Europass.  

Ωστόσο δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την πρόοδο που 
έχει ήδη επιτευχθεί. Το ECVET, το ΕΠΕΠ και το Europass 
αποτελούν σαφείς ενδείξεις του βάθους και της σοβαρότητας 
της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της ΕΕΚ. Το βασικό 
είναι ότι δεν υπάρχει καμία παρανόηση ως προς τις δυσκολίες 
του εγχειρήματος. Το ECVET θα υλοποιηθεί σταδιακά, λαμ-
βάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής εφαρμο-
γής και του πειραματισμού, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη εκδοχή 
του ΕCVET για τα διάφορα ευρωπαϊκά συστήματα ΕΕΚ. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό 
υποστηρικτικό σύστημα για τα σχέδια, προκειμένου να συμ-
βάλει στον συντονισμό της υλοποίησης του ECVET. Το έργο 
θα αναλάβει η ομάδα χρηστών του ECVET και το ευρωπαϊκό 
δίκτυο ECVET, παρέχοντας ευκαιρίες για διαρκή ανταλλαγή 
εμπειριών και πληροφοριών. Το Cedefop από την πλευρά του 
παρέχει την εμπειρογνωμοσύνη του για την υποστήριξη της 
υλοποίησης του ECVET μέσω αναλύσεων, ενημέρωσης και 
σεμιναρίων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη και 
τις παγίδες του ECVET. Αυτό θα συμβάλει στην ένταξη της 
ανάπτυξης του ECVET στο ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων 
στην εκπαιδευτική πολιτική και την αγορά εργασίας. Το 
Cedefop αναλύει τις κοινές σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 
εργαλείων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Εντοπίζει το 
σκεπτικό πίσω από τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και 
φωτίζει ζητήματα που είναι κοινά για όλα τα εργαλεία και τα 
διασυνδέουν μεταξύ τους (μαθησιακά αποτελέσματα, διασφά-
λιση ποιότητας, διαπίστευση, πιστοποίηση, δυναμική των 
προσόντων που παρέχονται από συστήματα ΕΕΚ ή από τους 
οικονομικούς κλάδους). 

Το κέρδος που θα αποκομιστεί από την επιτυχή υλοποί-
ηση του ECVET, ενσωματωμένη στα εθνικά συστήματα κα-
τάρτισης, και σε συνδυασμό με άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία, 
απορρέει και από την εδραίωση ενός πολιτικού και θεσμικού 
πλαισίου θεμελιωμένου σε κοινές αρχές. Αυτές θα επιτρέψουν  
σε διαφορετικά εθνικά πρότυπα και μεθόδους αξιολόγησης να 
αλληλοεπηρεαστούν. Έτσι θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες, 
ώστε νέοι και ενήλικες να αποκτήσουν πρόσβαση στη μάθηση 
με νέους τρόπους και σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ακόμη 
και σε διαφορετικά κράτη μέλη, και να συνεχίσουν να απο-
κτούν νέα επαγγελματικά προσόντα σε όλη τη διάρκεια της 
ενεργού ζωής τους.  

Τα σχέδια για τη δοκιμαστική και πειραματική εφαρμογή 
του ECVET και η δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών στην 
υλοποίησή τους θα μας δείξουν εάν αυτός ο στόχος είναι εφι-
κτός. 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Υπεύθυνη έργου αρμόδια για το ECVET στο Cedefop:  
Isabelle Le Mouillour  
(Isabelle.le-mouillour@cedefop.europa.eu) 
 
Αρχική σελίδα για το ECVET του Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/themes/theme_b/default.asp 
 
Διαδικτυακή κοινότητα του Cedefop για τα συστήματα μετα-
φοράς μονάδων και τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: 
http://communities.cedefop.europa.eu/credittransfer-
eqf?go=2158996 
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