Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πώς τα εθνικά πλαίσια προσόντων φέρνουν πιο κοντά τα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τελικούς χρήστες
Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων (ΕΠΠ) και τα
εθνικά πλαίσια προσόντων (ΕθΠΠ) έχουν συμβάλει στο χτίσιμο γεφυρών μεταξύ των
διαφόρων χωρών και συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη στα προσόντα μεταξύ των διαφόρων χωρών και
συστημάτων, προωθώντας την ποιότητα, τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητά τους.
Πολλά ΕΘΠΠ είναι πλέον πλήρως λειτουργικά, επικαιροποιούνται και υποστηρίζουν
συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών και εργαλείων όπως ο επαγγελματικός
προσανατολισμός, η επικύρωση και το Europass.
Το ΕΠΠ, το οποίο βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα, αποτελεί τον κεντρικό κόμβο που
διασυνδέει τα ΕΘΠΠ σε όλη την Ευρώπη. Στη διαδικασία ΕΠΠ συμμετέχουν συνολικά 39
χώρες, εμβαθύνοντας και διευρύνοντας τα πλαίσια και τη συνεργασία τους. Επί του
παρόντος, είναι επικεντρωμένα στην ενίσχυση της διαφάνειας του περιεχομένου και του
προφίλ των επιμέρους προσόντων. Προσφέροντας, μέσω των βάσεων δεδομένων τους,
ενσωματωμένες πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα, διευρύνουν τις δράσεις προσέγγισης
στα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύτερο κοινό, αλλά και πέραν των συνόρων τους.
Στα περισσότερα εθνικά πλαίσια περιλαμβάνονται πλέον όλα τα αναγνωρισμένα σε εθνικό
επίπεδο τυπικά προσόντα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της γενικής
εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα τελευταία
χρόνια, τα πλαίσια έχουν συμπεριλάβει επίσης προσόντα που αναγνωρίζονται με τη
χορήγηση σχετικών τίτλων εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχουν
συμβάλει στην επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
καθίστανται αυθεντικοί οδοδείκτες της διά βίου μάθησης και επαγγελματικού
προσανατολισμού σε όλες τις πλευρές της ζωής.
Παράλληλα, οι χώρες αναζητούν στοιχεία σχετικά με την προστιθέμενη αξία που παρέχουν
τα πλαίσια σε διάφορες ομάδες χρηστών, περιλαμβανομένων των σχεδιαστών προσόντων,
των σπουδαστών και των εργοδοτών. Για να κατανοήσουν την τρέχουσα κατάσταση
υλοποίησης και για να σχεδιάσουν το μέλλον, οι χώρες διενεργούν μελέτες
παρακολούθησης των εθνικών πλαισίων προσόντων. Οι πλέον πρόσφατες μελέτες αφορούν
τη Σλοβενία και την Ελλάδα, ενώ έχει προγραμματιστεί ακόμη μία μελέτη για την
Πορτογαλία.
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Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προόδου στην πορεία του πλαισίου: η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις συμμετέχουσες χώρες να συνδέσουν τις βάσεις δεδομένων
τους με τη νέα πύλη Europass προκειμένου οι επαγγελματίες και το ευρύ κοινό να έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες προσόντων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ευρωπαϊκών
και εθνικών πλαισίων προσόντων μπορείτε να βρείτε στο τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα
του Cedefop.
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 κ.λπ.).
Επικοινωνία
Υπεύθυνη Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη
Τηλ.: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας: Gerd Oskar Bausewein
Τηλ.: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
Σχετικά με το Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι το κέντρο
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τις δεξιότητες
και τα προσόντα.
Συνδεθείτε μαζί μας
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