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Ευρώπη 2020

Στο επίπεδο της ΕΕ

Εφαρμογή των αρχών της ΔΒΜ χρησιμοποιώντας και

ευέλικτες οδούς μάθησης που συνδυάζουν

διάφορους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης και

κατάρτισης και ενισχύοντας την ελκυστικότητα της

ΕΕΚ.

Να διασφαλίσει ότι όλα τα προσόντα

αναγνωρίζονται

Να αναπτύξει μια κοινή γλώσσα και ένα

επιχειρησιακό εργαλείο για την εκπαίδευση και την

εργασία (ESCO).
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Ευρώπη 2020

Σε εθνικό επίπεδο τα κράτη μέλη θα πρέπει

…Να δώσουν ισχυρή ώθηση στην εφαρμογή του

EQF μέσω της θέσπισης Εθνικών Πλαισίων

Προσόντων

Να διασφαλίσουν ότι αναγνωρίζονται οι

ικανότητες που αποκτώνται από κάθε είδους

μάθηση

Να αναπτυχθούν σχέσεις ανάμεσα στην

εκπαίδευση/κατάρτιση και την εργασία, ιδίως με

τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων
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ESCO

Οι προκλήσεις του μέλλοντος
Ανάγκη για μια κοινή γλώσσα

Μαθησιακά

αποτελέσματα

Συστήματα

Άτομα

Αγορά

εργασίας

Εκπαίδευση

& κατάρτιση

EQF/ NQFs

Ατομικά

Προσόντα
(πτυχία, 

διπλώματα)

Πρότυπα, κατηγοριοποιήσεις

Καθηκόντων, δραστηριοτήτων, 

Εργασιών, επαγγελμάτων

Και κλάδων

Ατομικές γνώσεις, δεξιότητες και

Ικανότητες για εργασία και διά βίου μάθηση
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Προσόντα: μια παλιά έννοια, ένας νέος

ρόλος
Ο τρόπος που βλέπουμε τα προσόντα έχει

αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Βρίσκονται στο

επίκεντρο των πολιτικών και η αντίληψή μας

αλλά και ο τρόπος που τα χρησιμοποιούμε

έχει μεταβληθεί.

Ορισμός (EQF): το επίσημο αποτέλεσμα μιας

διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το

οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος

φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει

επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που

ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες

προδιαγραφές
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Κλειδί: επικύρωση μαθησιακών

αποτελεσμάτων

Ο όρος επικύρωση μαθησιακών

αποτελεσμάτων δηλώνει: «τη διαβεβαίωση

από τον αρμόδιο φορέα ότι τα μαθησιακά

αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες, 

ικανότητες) που αποκτήθηκαν από ένα

άτομο με ένα τυπικό, μη τυπικό ή άτυπο

τρόπο, έχουν αξιολογηθεί ως προς

προκαθορισμένα κριτήρια και καλύπτουν τις

απαιτήσεις ενός προτύπου επικύρωσης. Η

επικύρωση τυπικά οδηγεί στην πιστοποίηση.
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Οι προκλήσεις του μέλλοντος
Το παγόβουνο της μάθησης – μη τυπική και άτυπη μάθηση
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Μάθηση σε πρόγραμμα Αξιολόγηση  Επικύρωση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Πιστοποίηση - Έκδοση 

διπλώματος/ πτυχίου 

Προσωπικές 

δραστηριότητες 

 

Κοινωνική ζωή 

 

Εργασία 

Ανίχνευση 

γνώσεων, 

δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων 

Τεκμηρίωση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Επικύρωση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων - 

εξατομικευμένη 

Standards/Πρότυπα,  

Αναμενόμενα μαθησιακά 

Απόφαση για μάθηση Απόφαση να 

καταστήσει τη 

μάθηση εμφανή 

Απόφαση ή 

ανάγκη για 

συμπληρωματική 

μάθηση 

Απόφαση για συνέχιση 

της μαθησιακής 

διαδρομής 

Απόφαση να 

διεκδικήσει 

κοινωνική 

αναγνώριση  

Άλλα 

αποτελέσμα

τα 

(προαγωγή, 

απαλλαγή 

από τμήμα 

προγράμματ

ος) 
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Διαδρομές

μάθησης
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•Σε εθελοντική βάση

•Με σεβασμό στην προσωπική ζωή

•Ισότητα στην πρόσβαση και δίκαιη αντιμετώπιση

•Εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών

•Τα συστήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μηχανισμούς

συμβουλευτικής και προσανατολισμού

•Συστήματα και διαδικασίες με διασφάλιση ποιότητας

•Με σεβασμό στα νόμιμα δικαιώματα των

ενδιαφερομένων

•Αμερόληπτες διαδικασίες

•Επάρκεια προσόντων για τους αξιολογητές

Ευρωπαϊκές αρχές για την επικύρωση

μη τυπικής και άτυπης μάθησης
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Προσόντα

και εφόδια

Εργασία, 

εμπειρία, 

μάθηση

Πιστοποίηση

μαθησιακών

αποτελεσμάτων

Επικύρωση/ 

Δίπλωμα

Πρόγραμμα

κατάρτισης

Αγορά εργασίας,

Επί πλέον σπουδές

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Συµβουλευτική,

προσανατολισµός

Ευρωπαϊκά

εργαλεία και

αρχές ΔΒΜ
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