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Δυο νέα εργαλεία για τη διαφάνεια της κατάρτισης παρουσιάζονται
στους επαγγελματίες του κλάδου ανά την Ευρώπη

Στις 17 και 18 Νοεμβρίου το Cedefop και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) διοργανώvουν συνέδριο για τη δρομολόγηση δύο νέων
ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας: το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση
της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQARF) και το
ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση (ECVET). Το συνέδριο θα γίνει στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή πάνω από 300
εκπροσώπων εκπαιδευτικών οργανισμών και άλλων φορέων από ολόκληρη την Ευρώπη.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να συγκεντρώσει όλους τους ενδιαφερόμενους και να εξηγήσει για
τι ακριβώς πρόκειται και τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, και να τους προσκαλέσει να
συμβάλουν στη διαμόρφωση της διαδικασίας.
Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα εργαλεία
EQARF και ECVET, που εγκρίθηκαν στις 18 Ιουνίου 2009, δίνουν λύσεις σε διάφορα θέματα
που σχετίζονται με τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης («διαδικασία της Κοπεγχάγης»). Μεταξύ αυτών
είναι η κινητικότητα των καταρτιζόμενων, η ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, και η παροχή επιλογών στους ενδιαφερόμενους ώστε να μπορούν να
διαμορφώνουν το δικό τους δρόμο στην εκπαίδευση και αγορά εργασίας.
Για να εφαρμοστούν στην πράξη τα εργαλεία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να
συμβάλουν ενεργά στη διαδικασία αυτή. Το συνέδριο θα εξετάσει τους πιο αποδοτικούς
τρόπους – τόσο για τους καταρτιζόμενους όσο και για την ευρωπαϊκή οικονομία – να
συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να εναρμονίζονται τα διάφορα μέτρα της
πολιτικής.
Τα ECVET και EQARF είναι τα πιο πρόσφατα εργαλεία που προκύπτουν από την ανοιχτή
μέθοδο συντονισμού - το modus operandi της Διαδικασίας της Κοπεγχάγης - μετά την
επιτυχία του Europass και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ).
Το ECVET φιλοδοξεί να καταστήσει ευκολότερη τη μεταφορά και συσσώρευση
μαθησιακών αποτελεσμάτων από το ένα σύστημα επικύρωσης επαγγελματικών προσόντων
σε άλλο, από ένα σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε άλλο ή από μια μαθησιακή
κατεύθυνση σε άλλη, είτε εντός μιας χώρας είτε μεταξύ χωρών.

Το εργαλείο θα συμβάλει ώστε τα συστήματα αυτά να έχουν λιγότερους φραγμούς μεταξύ τους
(διαπερατότητα) και θα αυξήσει τη συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων γενικής εκπαίδευσης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα τέσσερα επί μέρους εργαστήρια του
ECVET στο συνέδριο έχουν στόχο να καταστήσουν σαφή τη σκοπιμότητα και καταλληλότητα

του εργαλείου, και να διερευνήσουν πώς γίνεται κατανοητό στις διάφορες χώρες και ποιες είναι
οι επιλογές για την εφαρμογή του.
Το EQARF έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προωθούν και να ελέγχουν
την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έναν τομέα που κατ’
εξοχήν χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα προσεγγίσεων και φορέων. Το EQARF αποτελεί
«πλατφόρμα αναφοράς», στην οποία περιλαμβάνονται τα πρότυπα ποιότητας, τα κριτήρια
αναφοράς και οι δείκτες. Βοηθά τα κράτη μέλη κάνουν τα συστήματά τους πιο υπεύθυνα και πιο
διαφανή, εστιάζοντας στην απόδοσή τους.
Επιπλέον, το EQARF ενθαρρύνει την υιοθέτηση μιας συστηματικής προσέγγισης για το
σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την τροποποίηση, στον οποίο η αυτοαξιολόγηση και
οι δείκτες μετρήσιμων αποτελεσμάτων αναλαμβάνουν κρίσιμο ρόλο. Τα κράτη μέλη καλούνται
να ορίσουν «εθνικά σημεία αναφοράς», που θα αποτελούν σύνδεσμο μεταξύ της ΕΕ και
κράτους μέλους, και να συμμετάσχουν σε καθορισμένο ευρωπαϊκό δίκτυο για τη διασφάλιση
της ποιότητας.
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