Θεσσαλονίκη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα οφέλη των εθνικών πλαισίων προσόντων αρχίζουν να γίνονται
ορατά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση
Μετά την ανάπτυξη και τη σταδιακή καθιέρωση εθνικών πλαισίων προσόντων
(ΕΠΠ), οι ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να αποτιμούν τις εμπειρίες τους, από τις
οποίες αναδεικνύονται σταδιακά οι πολλαπλές λειτουργίες και τα οφέλη των
πλαισίων:
•

•

•

•
•

•

Τα εθνικά πλαίσια προσόντων προσφέρουν στους αρμόδιους για τη
χάραξη πολιτικής μια πληρέστερη εικόνα του τοπίου των προσόντων
στη χώρα τους. Προάγουν τη χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
ως εργαλείου περιγραφής και ταξινόμησης των προσόντων,
ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια.
Σε κάποιες χώρες τα ΕΠΠ λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για τον
εντοπισμό, την τεκμηρίωση, την αξιολόγηση και την αναγνώριση των
γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται σε μη τυπικά και άτυπα
πλαίσια.
Κάποιες χώρες χρησιμοποιούν το ΕΠΠ ως "γέφυρα" προς τις πολλές
και ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός
του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τα ΕΠΠ συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην
αρχική και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση.
Τα επίπεδα των πλαισίων, που αντικατοπτρίζουν την ταξινόμηση των
προσόντων σε κάθε χώρα, συμπεριλαμβάνονται όλο και συχνότερα
σε τίτλους σπουδών και βάσεις δεδομένων προσόντων. Πλέον, 20
χώρες χορηγούν διπλώματα και πιστοποιητικά στα οποία
αναγράφεται το επίπεδο του εθνικού και του ευρωπαϊκού πλαισίου
προσόντων στο οποίο αντιστοιχούν.
Επίσης, σε κάποιες χώρες, τα ΕΠΠ βοήθησαν τους κοινωνικούς
εταίρους και άλλους ιθύνοντες να εντοπίσουν κενά στην υπάρχουσα
προσφορά προσόντων. Αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για την
ανάπτυξη νέων προσόντων, ιδίως στο επίπεδο 5 του ευρωπαϊκού
πλαισίου προσόντων, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην ανανέωση των
προσόντων και των προγραμμάτων σπουδών.

Πάντως, ο αντίκτυπος των ΕΠΠ θα εξαρτηθεί τελικά από το κατά πόσο
διευκολύνουν τους τελικούς χρήστες, είτε πρόκειται για εκπαιδευόμενους, είτε για
εργοδότες είτε για παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης.
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Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μεταφορτώσετε το ενημερωτικό
σημείωμα του Cedefop σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των
εθνικών πλαισίων προσόντων.
###
Διαβάστε τα δελτία Τύπου του Cedefop εδώ.
Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον δικτυακό μας τόπο και γίνετε συνδρομητές και
στις άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά
σημειώματα κλπ.).

Επικοινωνία
Γραφείου Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη
Τηλ.: +30 2310 490012, ηλ. ταχυδρομείο: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
Προϊστάμενος 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.
www.cedefop.europa.eu
Συνδεθείτε μαζί μας

σελίδα 2 από 2

