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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πολλά πλαίσια προσόντων στην Ευρώπη είναι ήδη σε 
επιχειρησιακό στάδιο 

 
Τα εθνικά πλαίσια προσόντων στην Ευρώπη εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς και, 
συγκεκριμένα, από εργαλεία ταξινόμησης των συστημάτων προσόντων 
εξελίσσονται σε μέσα για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων αυτών. 
 
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες ανέπτυξαν εθνικά πλαίσια προσόντων μόλις την 
τελευταία δεκαετία, με την ώθηση της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου του 2008 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου 
προσόντων. Μετά από ένα αρχικό στάδιο σχεδιασμού και θεσμοθέτησης, πολλά 
εθνικά πλαίσια έχουν εισέλθει πλέον σε φάση ωριμότητας.  

 
Σε 23 χώρες τα πλαίσια προσόντων βρίσκονται ήδη στο στάδιο πλήρους 
λειτουργικότητας. Τα πλαίσια αυτά ενισχύουν τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα 
των προσόντων τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων. 
Τα οφέλη τους για τους επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και το ευρύ κοινό είναι απτά: π.χ. βάσεις δεδομένων σχετικά με προσόντα και 
αναγραφή των ευρωπαϊκών επιπέδων προσόντων στα εθνικά διπλώματα και στο 
συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass.  
 
Όσο εξελίσσονται, τα εθνικά πλαίσια προσόντων επιτελούν και άλλους σκοπούς. 
Ορισμένα αποκτούν ρυθμιστικό ή μεταρρυθμιστικό ρόλο, επηρεάζοντας άμεσα 
τον τρόπο θέσπισης των συναφών προτύπων και του σχεδιασμού των 
προγραμμάτων σπουδών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα μαθησιακά 
αποτελέσματα ενσωματώνονται στις πρακτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των 
πλαισίων προσόντων διατίθενται στο ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop με 
τίτλο Πλαίσια προσόντων στην Ευρώπη – η μετάβαση στην ωριμότητα. 

### 

Διαβάστε τα δελτία τύπου του Cedefop εδώ. 

Για πρόσβαση και στις άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, 
ενημερωτικά σημειώματα), δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον δικτυακό μας 
τόπο www.cedefop.europa.eu/user/register 
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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. www.cedefop.europa.eu 
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