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1. Εισαγωγή 
 
 

Η έρευνα «Ικανότητες Έναντι Διπλωμάτων» από τα Διπλώματα», Erasmus+ KA2 είναι 

χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του έργου αρ. 2021-1-FR01-KA220-

ADU-00030141, στοχεύει στον εντοπισμό και την ανάπτυξη πιθανών τρόπων αναγνώρισης1 και 

επικύρωσης2 ικανοτήτων3 που αποκτώνται από άτυπα και ανεπίσημα περιβάλλοντα, ειδικά με 

ενήλικες εκπαιδευόμενους και άλλες μειονεκτούσες ομάδες, κυρίως μέσω της χρήσης ενός 

Χαρτοφυλακίου Επικύρωσης.  

Η μη αναγνώριση ορισμένων προσόντων καθιστά δύσκολο για ένα αριθμό ατόμων να βρουν θέσεις 

εργασίας συμβατές με τις δεξιότητες τους, να μεταναστεύσουν και να εργαστούν σε άλλες χώρες ή 

να αποκτήσουν πρόσβαση στη ανώτατη εκπαίδευση, παρόλο που παρέχουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες και γνώσεις. Έτσι, η επικύρωση της ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης γίνετε όλο και 

περισσότερο ένας βασικός παράγοντας για την εφαρμογή της δια βίου μάθησης σε όλες τις 

εκφάνσεις της. Όλο και πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες τονίζουν τη σημασία του να γίνετε ορατή η 

μάθηση πέραν της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να της δοθεί η δίκαιη αξία της, 

για παράδειγμα στην εργασία, κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου και στο σπίτι. 

Αυτή η προοδευτική ενέργεια στην αγορά εργασίας προσφέρει ωφελεί σε πολλούς τομείς, καθώς 

οι εργοδότες μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε αποδείξεις ειδικευμένου προσωπικού και να 

τις εφαρμόζουν καλύτερα με τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας παράλληλα την 

παραγωγικότητα. Κατ’ επέκταση οι κυβερνήσεις είναι σε πιο ευνόητη θέση να έχουν καλύτερες οι 

κυβερνήσεις είναι σε πιο ευνόητη θέση να έχουν καλύτερες διασφαλίσεις για αυξημένη 

ανταγωνιστικότητα και οικονομική ανάπτυξη, καθώς και κοινωνική ένταξη και ισότητα. 

 
1 Δες ειδικό λεξιλόγιο .σελ 90 
2 Δες ειδικό λεξιλόγιο .σελ 90 
3 Δες ειδικό λεξιλόγιο .σελ 90. 
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Στρέφοντας τη προσοχή από τις γενικές τακτικές στις πρακτικές λύσεις, η ευθύνη του κάθε ένα 

είναι μια άλλη ιστορία. Ορισμένες χώρες εργάζονται από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και είχαν 

κάποια σημαντικά αποτελέσματα, άλλες βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια συζήτησης και 

ανάπτυξης. Άλλες χώρες παραμένουν διστακτικοί στο να εισάγουν την επικύρωση, σε κάποιες 

περιπτώσεις επίσης, εκφράζουν τη φοβία τους πως θα έρθει σε σύγκρουση, ή ακόμη θα μειώσει 

την σημασία, της εκπαίδευσης, κατάρτισης και μάθησης. 

 

Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από επτά οργανισμούς που βρίσκονται στη Γαλλία, Κύπρος, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβακία που συνεργάζονται. Η Συγκριτική Έρευνα 

είναι το πρώτο αποτέλεσμα της μελέτης από αυτή την συνεργασία, που προορίζεται να είναι μια 

πρακτική και φιλική στη χρήση Έκθεση Μελέτης  για τη διερεύνηση της ευρωπαϊκής επισκόπησης 

και των εθνικών δεδομένων των συνεργαζόμενων χωρών σχετικά με διαδικασίες, θεσμούς και 

έννοιες Επικύρωσης της ανεπίσημης4 και άτυπης5 μάθησης , ιδίως όσον αφορά τις Βασικές 

Ικανότητες στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιπλέον, η Συγκριτική Έρευνα μπορεί επίσης 

να είναι ένας χρήσιμος οδηγός για τη γνώση των πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών της 

επικύρωσης που απευθύνεται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς.  

 

Αναλυτικά, το PR1 - Συγκριτική Έρευνα είναι αποτέλεσμα επτά Εθνικών Εκθέσεων που 

διενεργήθηκαν σε κάθε μια από τις χώρες σύμπραξης στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση των 

θεσμών που σχετίζονται με την επικύρωση, την αναγνώριση και τις πιστοποιήσεις ανεπίσημων 

ικανοτήτων. Αναφέρουν τις δράσεις που έχει εφαρμοστεί από τη κάθε χώρα και γενικότερα η 

Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα,  όπως του προσδιορισμού των ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα και των πρακτικών που πρέπει να μάθουν. Παράλληλα αναλύοντας τις ανάγκες και τα  

 
4Δες ειδικό λεξιλόγιο .σελ 90 
 5 Δες ειδικό λεξιλόγιο .σελ 90.  
6 Δες ειδικό λεξιλόγιο .σελ 90 
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κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στον τομέα με την προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τους 

ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τη σημασία και τις δυνατότητες της αναγνώρισης και επικύρωσης 

της μάθησης6  τους,  δίνοντας τη δυνατότητα για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις διαφορετικές 

ευκαιρίες κατάρτισης, επικύρωσης και πιστοποίησης και να εξοπλίσει τους συνεργαζόμενους 

οργανισμούς και των και εκπαιδευτές γνώσεων7 για την επικύρωση της ανεπίσημης και άτυπης 

εκπαίδευσης για να αυξήσουν το κοινό επίπεδο εξοικείωσης με διαφορετικές αξιολογήσεις8 και 

διαδικασίες επικύρωσης, προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη περαιτέρω 

αποτελεσμάτων. 

 
 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, κάθε συνέταιρος πραγματοποίησε μια διαβούλευση με 

επαγγελματίες για να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες και τις δυσκολίες της ομάδας-στόχου. Στη 

συνέχεια, κάθε εταίρος εντόπισε δύο καλύτερες πρακτικές στη χώρα του για να συγκρίνει 

πολιτικές, εργαλεία, μεθοδολογίες και τη μετάβαση τους σε εθνικά συστήματα.  

Όλες οι Εθνικές Εκθέσεις και το περιεχόμενο τους είναι σημαντικό για αυτή τη διακρατική έρευνα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Δες ειδικό λεξιλόγιο .σελ 90 

8 Δες ειδικό λεξιλόγιο .σελ 90
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2. Έκθεση μελέτης για διαδικασίες, θεσμούς και έννοιες 
επικύρωσης και αναγνώρισης ανεπίσημων και άτυπων 
ικανοτήτων στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

2.1 Ευρωπαικό Σενάριο 

 
Με βάση το “Eurydice Report on Adult Education and Training in Europe” (2019) υπάρχει μια 

μεγάλη μερίδα ενηλίκων (25-64) που έχει ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και άνω (78,4%), παρόλο που διαπιστώθηκε ένα ποσοστό 41% κίνδυνος ψηφιακού 

αποκλεισμού. Με αποτέλεσμα να εντοπίζετε πως οι ηλεκτρονικές δεξιότητες έχουν γίνει 

προτεραιότητα. Δυστυχώς η συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση έχει 

χαμηλό ποσοστό και είναι άνιση (όπως φαίνεται στο παρακάτω infographic). Για το λόγο αυτό 

προωθούνται διάφορα μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ενηλίκων στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση μέσω δημόσιων επιδοτούμενων Ε&Τ προγραμμάτων, 

οικονομική υποστήριξη, ευέλικτη μάθηση, καθοδήγηση, εκπαιδευτική προσέγγιση, αφύπνισης, 

αναγνώριση και επικύρωση της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης.  

 

 

l outreach, Awareness Raising, Recognition and validation of non-formal and informal learning. 
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Παρακάτω, η επισκόπηση για να κατανοήσετε καλύτερα το ευρωπαϊκό σενάριο τους θεσμούς και τις 
διαδικασίες επικύρωσης. 
 
Το CEDEFOP - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι ένα 

ίδρυμα που στοχεύει στη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) μέσω 

της αποτελεσματικής εγκαθίδρυσης θεσμών στην Ευρώπη. Ασχολείται με την επικύρωση της 

ανεπίσημης και άτυπης μάθησης από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η Διακήρυξη της 

Μπολόνια συντάχθηκε το 1999 στα πλαίσια μιας διαδικασίας όπου κάποιες ευρωπαϊκές χώρες 

συμμετείχαν για να συζητήσουν τις μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να 

προσπαθήσουν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες για την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι έξι στόχοι της Συνθήκης της Μπολόνια και οι κατευθυντήριες 

γραμμές επικεντρώθηκαν στην «η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τόπου όπου η καλύτερη 

εκπαίδευση θα μπορεί να λειτουργήσει ως βασικό τρόπο προώθησης των ικανοτήτων και της 

απασχολησιμότητας των κατοίκων και την τυπική βελτίωση της ηπείρου». 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει για πρώτη φορά η επίσημη αναγνώριση της περιστασιακής 

απόκτησης γνώσεων μέσω υποδείξεων που δημοσιεύτηκαν για καθοδήγηση και συμβουλές για τη 

μετατροπή των περιστασιακών μαθησιακών αποτελεσμάτων σε επίσημες ικανότητες.  

 
Τα τελευταία χρόνια τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και μερικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

κατανοήσει τη σημασία της Επικύρωσης, που είναι το υψηλότερο θέμα στις πολιτικές τους 

ατζέντες.  «Αυτή η αλλαγή σχετίζεται στενά με την αυξανόμενη σημασία της δια βίου μάθησης. Ο 

συνδυασμός, μιας ταχέως μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας, το φαινόμενο της γήρανσης του 

πληθυσμού και του έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού καθιστά απαραίτητη τη χρήση όλων των 

διαθέσιμων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ανεξάρτητα από το πού και πώς έχουν 

αποκτηθεί.  

 

 

 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf
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9  

Το ενδιαφέρον για την επικύρωση μπορεί να θεωρηθεί στενά συνδεδεμένο με τις προσπάθειες για 

τη δημιουργία πιο ευέλικτων συστημάτων προεπιλογής, δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα να 

κτίσουν σταδιοδρομίες γνώσεων που εκτείνονται «από την κούνια μέχρι τον τάφο».9 

 

Η εφαρμογή της Δια Βίου Μάθησης σημαίνει να αναγνωρίζονται οι δράσεις της εταιρικής φήμης 

και επικύρωσης για την εκπλήρωση της. Αναντίρρητα, οι περισσότεροι συγκεντρώνονται στις 

σπουδές και αδυνατούν να εντοπίσουν τη πληροφορίες, γνώσεις και συμπεριφορές τους αποφέρει 

η εμπειρία. Αυτές οι κριτικές προέρχονται από έμπειρους τρόπους ζωής, αλλά και από ιδιωτικούς 

τρόπους ζωής: κριτικές, στρατιωτικές υποχρεώσεις, επιθυμία για αυτοεκπαίδευση εκτός 

προβλεπόμενων πλαισίων. 

 
Το Cedefop χωρίζει τις χώρες σε τρείς κατηγορίες.10 

• Οι χώρες οι οποίες έχουν ένταξη την επικύρωση στην πρακτική. Από το 2002, το VAE (Validation 

of Acquired Experience) έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επικυρώσουν τις 

δεξιότητές τους σε ένα πολύ ευρύ φάσμα επαγγελμάτων και να αποκτήσουν όλα ή μέρος των 

διπλωμάτων που πιστοποιούν τις δεξιότητές τους. 

• Οι χώρες οι οποίες η πρακτική της επικυρώσεις είναι ακόμη σε ανερχόμενα στάδια. 

Διεξάγονται σημαντικά πειράματα αλλά αλλά εξακολουθούν να στερούνται τα εθνικά νομικά 

και πολιτικά πλαίσια που θα επέτρεπαν την επικύρωση να γίνει ευρέως διαδεδομένη.  

• Οι χώρες οι οποίες βρίσκονται ακόμα στα αρχικά στάδια ανάπτυξης διαδικασιών επικύρωση. 

Αυτές οι χώρες μόλις αρχίζουν να ενδιαφέρονται για την επικύρωση και μερικές φορές υπάρχει 

έντονη αντίσταση προς αυτήν.  

Παρόλα αυτά, το Cedefop σημειώνει ότι υπάρχει κοινό ενδιαφέρον για αυτές τις διαδικασίες, το 

οποίο υποκινείται σε μεγάλο βαθμό από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. 

 
9 Cedefop, Validation of non-formal and informal learning in Europe, 2008, 
10 Thot Cursus, 2009, on the Web https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-
apprentissages- informels-et-non-formels 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf
https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-apprentissages-informels-et-non-formels
https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-apprentissages-informels-et-non-formels
https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-apprentissages-informels-et-non-formels
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Οι προετοιμασίες οφείλουν να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες με το λειτουργικό πλαίσιο, ούτως 

ώστε οι συμβουλές δεν προωθούν μια ασύνδετη «σωστή απάντηση», ωστόσο η κινήσεις να είναι 

κατάλληλες για τη δημιουργία λειτουργικών λύσεων. Σκοπός είναι να διευκρινιστούν οι επιλογές 

που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις ρυθμίσεις επικύρωσης και να ληφθούν υπόψη τα 

εφικτά βήματα που πρέπει να ληφθούν και τα αποτελέσματα αυτών. Ένα πρωταρχικό σύνολο 

προτάσεων Ecu για την επικύρωση της ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης έχουν δημοσιευθεί 

μέσω της επιτροπής της ΕΕ και του CEDEFOP το 2009 (CEDEFOP και επιτροπή Ecu, 2009). 

 

Το 2012, η σύσταση ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικές ρυθμίσεις για την επικύρωση 

άτυπων και ανεπίσημων αρμοδιοτήτων. Αυτές οι ρυθμίσεις θα αύξαναν την αξία και τη γνώση των 

δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτώνται εκτός της επίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης: 

στην εργασία, στο σπίτι ή σε εθελοντικές δραστηριότητες.11  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Cedefop) εξακολουθούν να βοηθούν τα κράτη μέλη σε αυτή τη διαδικασία. Με βάση αυτού οι 

ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν στρατηγικές και πρακτικές συμβουλές στους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στα ενδιαφερόμενα μέρη για να τους βοηθήσουν να 

εφαρμόσουν την επικύρωση.  O Ευρωπαϊκός Κατάλογος χρησιμοποιεί παραδείγματα καλών 

πρακτικών και θεματικές αναλύσεις για να απεικονίσει τη χρήση της επικύρωσης σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι προδιαγραφές και ο κατάλογος συνιστούν σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη διαδικασιών 

επικύρωσης στην Ευρώπη. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα πλαίσιο για την επικύρωση και την αναγνώριση των 

ανεπίσημων και άτυπων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να μπορούν να εκτιμούν τις  

 
11 Web Site Europass https://europa.eu/europass/fr/validation-non-formal-and-informal-learning 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf
https://europa.eu/europass/fr/validation-non-formal-and-informal-learning
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μαθησιακές εμπειρίες και τα αποτελέσματα12 τους στο εξωτερικό, αυτό θα βοηθήσει τους 

Ευρωπαίους να μάθουν και να συνεχίσουν υποστηρίζοντας  τη διά βίου μάθησης. 

 

Το CEDEFOP, στη προσπάθεια να παρουσιάσει σημαντικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν για την 

εύρεση ενός σημείου συνάντησης μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων επικύρωσης στην 

Ευρώπη, έθεσε ορισμένες προδιαγραφές για την επικύρωση της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης 

ως πρώτη συμβολή σε ένα σύνολο ευρωπαϊκών οδηγιών για επικύρωση. Μέσω της συνεργασίας 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και του 

Cedefop, η έκδοση είχε ως στόχο να παρέχει πρακτικά εργαλεία, συμβουλές εμπειρογνωμόνων 

που θα εφαρμόζονταν σε καθαρά εθελοντική βάση για να προσθέσουν αξία σε εθνικό ή τοπικό 

επίπεδο. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να μην κάνουν λόγο για πλαίσιο πολιτικής που έχει εγκριθεί 

από νομοθετικό όργανο.13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Check the glossary 

13  Cedefop, European guidelines for validating non‑formal and informal learning, 2009, 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf
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Με βάση την έκθεση τον 2018 σε συνεργασία του Εducation Above All και την εφημερίδα UNHCR’: 

● Η Νορβηγία έχει αναπτύξει ένα νέο Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων, το οποίο λαμβάνουν 

πρόσφυγες και μετανάστες μετά από συνέντευξη. Αυτό το εργαλείο κυκλοφορεί στην 

Ελλάδα, την Ιταλία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

● Στην Ευρώπη, από 36 χώρες το 2016, μόνο τέσσερις είχαν εφαρμόσει μια ενιαία προσέγγιση 

για την αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης που κάλυπτε όλους τους τομείς. 

● Παρόλο που ένας μικρός αριθμός χωρών έχει θετικές πρακτικές ειδικά για την αξιολόγηση 

της προηγούμενης μάθησης μεταναστών και προσφύγων, συμπεριλαμβανομένου ενός 

συστήματος στη Νορβηγία που εισήχθη το 2017 για την ηλεκτρονική χαρτογράφηση των 

δεξιοτήτων των ενηλίκων στα κέντρα υποδοχής ασύλου, οι περισσότερες δεν το κάνουν. 

Μόνο το ένα τρίτο των 36 ευρωπαϊκών χωρών είχαν έργα για την επικύρωση της 

προηγούμενης μάθησης που στόχευαν ειδικά στους μετανάστες. Η Γαλλία, για παράδειγμα, 

δεν στοχεύει μετανάστες στο σύστημα της για να αναγνωρίσει την προηγούμενη μάθηση 

που ξεκίνησε το 2002. 

Λόγοι για τους οποίους το RPL χρησιμοποιείται σπάνια στην εργασία για νέους στην ΕΕ, -> η 

ποικιλομορφία του RPL, οι διαφορές στην πολιτική RPL μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ακόμη 

και εντός των κρατών μελών, το RPL δεν σχετίζεται καθαρά με έναν τομέα πολιτικής, η επίσημη 

εκπαίδευση εστιάζει περισσότερο στη γνώση παρά στις δεξιότητες. 

 

2.2 Εθνικό Σενάριο 

Σύμφωνα με το Cedefop, υπάρχουν πολλοί λόγοι για την ανάπτυξη ενός συστήματος επικύρωσης της 

ανεπίσημης και άτυπης μάθησης σε εθνικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Το θεμιτό αποτέλεσμα είναι η πρόσβασης στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα και η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Έχει επίσης να κάνει με την ενθάρρυνση της  

https://www.cedefop.europa.eu/files/4073_fr.pdf
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δραστηριοποίησης και το να επιτρέπεται στους ανθρώπους να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία εάν έχουν 

εγκαταλείψει τις σπουδές τους ή εάν δεν είχαν την ευκαιρία να τις ακολουθήσουν. Ακόμη ένας λόγος 

είναι οικονομικός και αφορά την οικονομική δυνατότητα.  

 

Η ιδέα είναι να γίνει η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη και καινοτόμα, και η επικύρωση μπορεί να 

αποτελέσει μέσο για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού σε ορισμένους τομείς 

της οικονομίας. 

Από κοινωνική άποψη, η επικύρωση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέσο ενσωμάτωσης ομάδων 

μειονεκτούντων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ανέργων, των μεταναστών, των προσφύγων και 

των ατόμων μιας ορισμένης ηλικίας. Ο λόγος αυτός δεν είναι ανεξάρτητος από τον δημογραφικό 

παράγοντα. 

Κατά παρόμοιο τρόπο, η ανάπτυξη, σε ένα άτυπο και ανεπίσημο περιβάλλον, ορισμένων δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων στον τομέα των νέων τεχνολογιών, ενθαρρύνει την επικύρωση. Ο τελευταίος 

παράγοντας που ευνοεί την ανάπτυξη εθνικών συστημάτων επικύρωσης σύμφωνα με το Cedefop, 

είναι το αυξανόμενο ενδιαφέρον όλων των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα και του 

τρίτου τομέα. Οι τελευταίοι τείνουν να χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο πιο εύκολα. Ορισμένα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη αναπτύξει τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 

και Προστασίας των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν.14  

Επιπρόσθετα, συγκεντρώθηκαν οι μεταφορές των Ευρωπαϊκών Πολιτικών στα εθνικά συστήματα. Ο 

βαθμός στον οποίο η επικύρωση έχει γίνει πρακτική εφαρμογή για τα άτομα συνδέεται στενά με την 

επιβολή των εθνικών προσόντων και το γεγονός ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτώνται  
 

14 
 
Hélène Dereszowski, La valorisation et la validation de l expérience non formelle et informelle. Une solution pour le 

marché de l emploi européen?, may 2009, https://firca.ci/download/110/publications- 

institutionnelles/3205/affairessociales_valorisationapprentisage2_0.pdf 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4073_fr.pdf
https://firca.ci/download/110/publications-institutionnelles/3205/affairessociales_valorisationapprentisage2_0.pdf
https://firca.ci/download/110/publications-institutionnelles/3205/affairessociales_valorisationapprentisage2_0.pdf
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εκτός γίνονται αποδεκτά ως νόμιμη βάση για ένα πιστοποιητικό ή δίπλωμα. Η ταχεία ανάπτυξη των 

εθνικών πλαισίων προσόντων (CNC) σε όλη την Ευρώπη, ως απάντηση στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο 

προσόντων (CEC),  κατά την περίοδο 2005-2007, ενίσχυσε το ενδιαφέρον για την επικύρωση και 

μπορεί να θεωρηθεί ως οι κύριοι και μοναδικοί παράγοντες επιρροής στον τομέα αυτό.15 Η Πράσινη 

Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Προστασία των 

Καταναλωτών. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
15 https://www.cedefop.europa.eu/files/4073fr.pdf  

https://www.cedefop.europa.eu/files/4073_fr.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/4073fr.pdf


 

 

           Δημογραφικά Στοιχεία Γαλλίας 

 
Άνω 18 

Αντρες/Γυναικες 

Χαμηλό Επιπεδο προσόντων 

Εργαζόμενος/Ανεργος 

έοι και ενήλικες από μέτριο και υποανάπτυκτο περιβάλλον, 

μερικές φορές με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 
 

 

 
 

Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα 

Σε κάθε χώρα παρέχονται μαθήματα για μετανάστες, μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο κ.λπ. Αυτά τα 

μαθήματα μπορούν να παρέχονται από δημόσιους, ημιιδιωτικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Εδώ είναι τι υπάρχει στη 

Γαλλία: 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

ΗΜΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

• Υπουργείο που είναι αρμόδιο 
για τη δια βίου μάθησης.  

 
• Conseil national de l’emploi, 

de la formation et de 
l’orientation professionnelles - 
CNEFOP 

 
• Comité interprofessionnel 

pour l’emploi et la formation - 
COPANEF - με περιφερειακά 
παραρτήματα 

 
•  Κέντρο Απασχόλησης 

 
• Τοπική αποστολή, Cap Emploi 

 
• Εθνική Υπηρεσία 

Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Ενηλίκων (Afpa) 

• Η Επαγγελματική 
Επιτροπή Πιστοποίησης 
(CCP) 

 
• Επαγγελαμτικές 

Συμβουλευτικές 
Επιτροπές (CPC)  

 
• Οι κοινωνικοί εταίροι, 

Προξενικά όργανα,  

 
• Οργανισμοί κατάρτισης 

«Ο καθένας εν ενεργεία» 
:Τα επαγγελματικά 
προγράμματα μεταναστών, 
με τη βοήθεια φοιτητών να 
παραδίδουν μαθήματα 
Γαλλικών και Αγγλικών 
όπως και επαγγελματική 
στήριξη. Στόχος είναι να 
αυξήσει από 12 σε 47 
συνεργαζόμενα ιδρύματα 
για υποστήριξη 
περισσότερων από 1.400 
πρόσφυγες. 



 

 

Δράσεις 
 

Όσον αφορά τις αμοιβές, είναι αλήθεια ότι ο προϋπολογισμός των ανθρώπων διαφέρει. Ακόμη και αν 

ορισμένοι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να πληρώσουν για τα μαθήματά τους, η εκπαίδευση και η 

εκμάθηση γλωσσών μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω ορισμένων οργανισμών και με τη βοήθεια 

έργων της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε πιο αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω 

 

Εργαλεία και 
Συστήματα 

 

Μεθοδολογίες 

 

Πολιτικές 

• Συστήματα VAE- επικύρωση 

αποκτηθείσας εμπειρίας.  

• Σύστημα πίστωσης CVET για 

την Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

• EDUFORM  
• Επαγγελματική Επιτροπή 

Πιστοποίησης 
• FRAFP 

• Qualéduc  

• EVA 

 

• Επικύρωση 

Επαγγελματικής 

Αποκτηθείσας γνωστής ως 

85 (VAP 85) 

• Ατομική Δραστηριότητα 

Λογαριασμός 

(Προσωπικός λογαριασμός 

δραστηριότητας - CPA) 

• Αναλυτική προσέγγιση 

• Νόμος για τον Κοινωνικό 

Εκσυγχρονισμό (2002) 

• Eduform 

• Law NOTRe (Νέα Εδαφική 

Οργάνωση της 

Δημοκρατίας)  
 

 

Δίδακτρα 
 

Ως μέρος της διαδρομής δεξιοτήτων απασχόλησης, οι εργοδότες μπορούν να επωφεληθούν από 

μηνιαία βοήθεια για επαγγελματική ένταξη που καταβάλλεται από το κράτος στο ποσό από 30 

έως 60% του ακαθάριστου ωριαίου SMIC. 

 



 

 

 
 

100 % 

 
 

100% 

 

Διαθέσιμη Χρηματοδότηση 
 

 

 

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε ποια ιδρύματα προσφέρουν χρηματοδότηση για 
μαθήματα 

 
 

 

#1 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

(PDC) 

#2 CDP ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 
 
 

  
 

#3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

#4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

#5  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Σ Ο Τ Η Σ Η  Γ Ι Α  

Α Τ Ο Μ Α  Μ Ε  Α Ν Α Π Η Ρ Ι Ε Σ

 
 

100% 

 
 

100 % 

 
 

100 % 



 

 

Eυρωπαικό Πλαίσιο Προσόντων 

(EQF) 

• Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 

Μονάδων (ECTS το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών 

Μονάδων) 

• ECVET (το ευρωπαϊκό σύστημα πίστωσης για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση). Χρήση εργαλείων για την αναγνώριση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων: Europass και Youthpass 

• Εθνικός Κατάλογος Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων (RNCP): Τα επίπεδα 

των εθνικών πλαισίων προσόντων, με βάση τα αποτελέσματα της 

μάθησης, συμβάλλουν επομένως στη διαφάνεια προσδιορίζοντας τι 

αναμένεται από τον κάτοχο μιας πιστοποίησης. Αυτό δημιουργεί 

κάποια εμπιστοσύνη στα πιστοποιητικά του εξωτερικού.  
 

Η Εθνική Επιτροπή Επαγγελματικών 

Πιστοποιήσεων (CNCP) 
 

▪ Η διυπουργική επιτροπή, διεπαγγελματική και 

διοργανική, που δημιουργήθηκε με βάση νόμου 

για τον κοινωνικό εκσυγχρονισμό, η οποία είναι 

υπεύθυνη για τη θέσπιση της ισοδυναμίας μεταξύ 

των επιπέδων των γαλλικών πιστοποιήσεων και του 

ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.  
 

▪ Το Conseil d'évaluation de l'école που ιδρύθηκε το 

2020, λειτουργεί ως ανεξάρτητος δημόσιος φορέας 

για τη διασφάλιση της συνέπειας μεταξύ των 

εθνικών και διεθνών αξιολογήσεων στην 

εκπαίδευση. 



 

 

                 Δημογραφικά στοιχεία Κύπρου  
 

 
 

18+ Νεαροί Ενήλικες Γυμνάσιο/Λύκειο 
 

 
Αντρες/Γυναίκες 

Πλήρης απασχόληση/Μερική 

απασχόληση/ Ανεργοι 
 

 

 Μετανάστες, Αιτητές Άσυλου 
 

 

 

Δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα 
 

Σε κάθε χώρα παρέχονται μαθήματα για  μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο κ.λπ. Αυτά τα μαθήματα 

μπορούν να παρέχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Εδώ είναι τι υπάρχει στην Κύπρο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

ΗΜΙΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

• Κέντρα Εκπαίδευσης 

ενηλίκων  

• Κρατικά Ινστιτούτα του 

Επιμόρφωση (SIFE)  

• ΑνΑΔ-Αρχή Ανάπτυξης 

Δυναμικού 

• Αρχή Ανάπτυξης 

Δυναμικού Δήμος 

Λευκωσίας 

Πολυλειτουργικό Κέντρο 

- 

Το Emphasys Center 
προσφέρει ένα αριθμό 
δωρεάν προπονήσεων μέσω 
της πρωτοβουλίας της 
«Learning Hub» Έρανος 
Αγάπη 



 

 

Δράσεις 
 

Όσον αφορά τις αμοιβές, είναι αλήθεια ότι ο προϋπολογισμός των ανθρώπων διαφέρει. Ακόμη και αν 

ορισμένοι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να πληρώσουν για τα μαθήματά τους, η εκπαίδευση και η 

εκμάθηση γλωσσών μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω ορισμένων οργανισμών και με τη βοήθεια 

έργων της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε πιο αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω: 

 

 
 

 

 

 

 

Μάθηση 

 

Learning Hub 

 

Mingle 
 

• Διαδικτυακή πλατφόρμα 

Συνεργασία Unic and Cardet 

(ΜΚΟ) και CU 

• Βοήθεια στους μετανάστες, 

πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και 

υπηκόους τρίτων χωρών.  

• Βοήθεια στα ευάλωτα άτομα με: 

 

α. Στέγαση 

β. Εργασία  

γ. Εκπαίδευση (επίσημη, ανεπίσημη και 

άτυπα) 

δ. εκμάθηση ελληνικών και αγγλικών ε. 

υγεία, 

ζ. Κοινωνική ένταξη 

η. δικαιώματα & ευθύνες  

θ. Ταξίδια 

 

• Συνεργασία κέντρου 

Emphasys και Citizens act 

• Ευκαιρίες δια βίου μάθησης 

Άτομα από διαφορετικά 

υπόβαθρα και ηλικίες 

(πρόσφυγες, μετανάστες, 

κ.λπ.) 

• Εκπαιδευτικά εργαστήρια που 

αφορούν 

 

α. Ψηφιακές Δεξιότητες 

β. Ψηφιακός γραμματισμός και 

παιδεία στα μέσα επικοινωνίας 

γ. Στήριξη στη Γήρανση & Ψυχική 

Υγεία 

δ. Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση 

& Κοινωνική Ένταξη 

ε. Επιχειρηματικότητα 

ζ. Κλιματική Αλλαγή & Βιώσιμη 

Ανάπτυξη 

η.Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός & 

Απασχολησιμότητα  

1000 ώρες ατομικών συνεδριών 

καθοδήγησης για τη βελτίωση 

των ζωτικών πόρων τους. 

 

• Έργο της ΕΕt 

Υλοποιήθηκε από τον Δήμο 

Λευκωσίας 

 

Ενθαρρύνει την δημιουργία  

α. ενεργή αλληλεπίδραση με τους 

ντόπιους της χώρας. 

β. οι TCN μαθαίνουν τη γλώσσα 

και καλλιεργούν κοινωνικές 

δεξιότητες και κατανοούν 

καλύτερα την κοινότητα, 

γ. τέλος, να τους βοηθήσει να 

βελτιώσουν τις οικονομικές, 

κοινωνικές και ατομικές τους 

προοπτικές.  

350 ώρες γλωσσική εκπαίδευση 

και 5ήμερο εργαστήριο για τις 

Διαπολιτισμικές δεξιότητες. 

400 ώρες εμπειρίας Mingling 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
 

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι μετανάστες, οι 

πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο κ.λπ. μερικές φορές ζητάτε να 

πληρώσουν κάποιο μικρό χρηματικό ποσό.  

1. Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Επιμορφωτικά) 
 0 up to 

0- 55 ευρώ/έτος 
 

2. Κρατικό Ιδρυμα Μετεκαπαίδευσης (SIFE) 

10 -400 ευρώ/έτος. 

3. ΑνΑΔ- Ανεργοι επιστήμονες εργοδοτούνται 

δωρεάν στα προγράμματα κατάρτισηςνται 

δωρεάν  

4. Αγάπη & Emphasys παρέχουν  δωρεάν  μαθήματα . 



 

 

 
 

0% 

 
 

50% 

 
 

100% 

 

Διαθέσιμη Χρηματοδότηση 

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε ποια ιδρύματα μπορούν να προσφέρουν χρηματοδότηση για 

μαθήματα 
 

 

#1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Παρέχουν μόνο δωρεάν μαθήματα τουρκικών 

σε Ελληνοκύπριους και δωρεάν μαθήματα 

ελληνικών σε Τουρκοκύπριους 

#2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πλήρεις ή Μερικές υποτροφίες για μαθητές με 

οικονομικές δυσκολίες που αδυνατούν να 

πληρώσουν 250-400 ευρώ ετησίως 

Παιδιά που ανήκουν σε πολυμελές οικογένειες 

έχουν έκπτωση 50%. 

Εάν παρακολουθούν μαθήματα 3 μαθητές και 

είναι αδέρφια τότε ο 3ος μαθητής δεν πληρώνει. 

. 

 

 
 

 

#3 ΑνΑΔ 

Όλα τα προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από την ΑνΑΔ 

χρηματοδοτούνται πλήρως για ανέργους. 

Στο τέλος των μαθημάτων ή των 

σεμιναρίων δίνουν εξετάσεις και αν 

περάσουν τους δίνεται πιστοποιητικό 

αναγνώρισης της ΑνΑΔ

#4 AΓΑΠΗ & ΕΜΦΑΣΗΣ 

 

Δωρεάν εκπαίδευση για τις ευάλωτες ομάδες 

(μετανάστες, αιτούντες άσυλο κ.λπ.) επομένως 

δεν παρέχουν χρηματοδότηση. Όταν πρόκειται 

για το Emphasys με το τέλος των μαθημάτων. 

 
 

100% 

 
 

100% 



 

 

Eυρωπαικό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) 
 

Η Κύπρος έχει πολλούς περιορισμούς λόγω του προϋπολογισμού της χώρας. Ένα από 

αυτά είναι η στρατηγική επικοινωνίας NQF ή EQF που δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη. Ως 

εκ τούτου, η Κύπρος δεν έχει εθνικό πλαίσιο και δεν είναι σε θέση να επικυρώσει τη 

ανεπίσημη και άτυπη μάθηση, αλλά υπάρχει ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε για το ΕΚΤ 

και το οποίο θα δημιουργήσει έναν κατάλληλο μηχανισμό που θα αναπτυχθεί το 2018. 

Αυτό το σχέδιο επικεντρωνόταν στη νεολαία, εκπαίδευση ενηλίκων και εθελοντισμός. 

Προκειμένου να επικυρωθεί μια τέτοια μάθηση, η διαδικασία θα περιλαμβάνει 5 στάδια. 

 

• Πληροφορίες σε ατομικές συνεδρίες.   

• Ταυτοποίηση  

• Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

• Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

• Πιστοποίηση       

CyQF 
Η ΑνΑΔ έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (SVQ) - 

Σύστημα επαγγελματικών προσόντων (ΣΕΠ) - μέσω του οποίου μπορεί να 

επαληθευτεί η άτυπη και η άτυπη μάθηση με την απονομή ολικών ή μερικών 

προσόντων. Επιπλέον 80 επαγγελματικά προσόντα σχεδιάζεται να 

αναπτυχθούν κατά την προγραμματική περίοδο του ΕΚΤ 2014-20. 

Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στο σύστημα επαγγελματικών προσόντων 

αναφέρονται όχι μόνο στις επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά και στις 

διαπροσωπικές δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω της εργασιακής 

εμπειρίας (όπως η ομαδική εργασία και η συνεργασία), απέχουν από αυτά 

που χρησιμοποιούνται ως προσόντα φοίτησης ή σχολικής εκπαίδευσης και 

δεν αναγνωρίζονται στην επίσημη εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, καθώς 

αναπτύσσεται το CyQF, εξετάζονται τρόποι σύνδεσης των δύο συστημάτων 

ΕΕΚ. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα υπάρξει πιθανή σύνδεση μεταξύ 

των δύο συστημάτων ΕΕΚ.Το Κυπριακό Συμβούλιο Τίτλων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΚΥΣΑΤΣ) αναγνωρίζει επίσης μόρια εργασιακής εμπειρίας ως 

μέρος ενός ατομικού τίτλου σπουδών. 

. 
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        Δημογραφικά Στοιχεία Ιρλανδία 
 

 

30 - 50 Γυμνασίου/Λυκείου 
 

 

Άντρες/Γυναίκες 
Ανεργοι 

 
 

Ατομα με αναπηρίες 
 
 
 

 

Public and Private institutions 
 

Σε κάθε χώρα παρέχονται μαθήματα για ενήλικες και ειδικά για άτομα με αναπηρία. Αυτά τα μαθήματα 

μπορούν να παρέχονται από δημόσιους, ημιιδιωτικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Εδώ είναι τι υπάρχει στην 

Ιρλανδία 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

ΗΜΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Η αναγνώριση της 

προηγούμενης μάθησης 

(RPL) είναι μια διαδικασία 

κατά την οποία 

αναγνωρίζεται και 

καθοδηγείται απόδειξη της 

μάθησης (επίσημη, μη 

τυπική ή άτυπη) που έχει 

λάβει χώρα πριν από την 

εγγραφή 

Κέντρα αξιολόγησης 

επαγγελματικών ικανοτήτων 

και επαγγελματίες για την 

επικύρωση της ανεπίσημης 

και άτυπης μάθησης 

ενηλίκων 

Ο AONTAS οργανώνει και 

εκπροσωπεί το Κοινοτικό 

Εκπαιδευτικό Δίκτυο (CEN) 

σε όλο το νησί της 

Ιρλανδίας.Το ACE είναι το 

Κέντρο Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο 

University College Cork 

(UCC). 

 

 



 

 

Δράσεις 
 

Όσον αφορά τις αμοιβές, είναι αλήθεια ότι ο προϋπολογισμός των ανθρώπων διαφέρει. Ακόμη και αν 

ορισμένοι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να πληρώσουν για τα μαθήματά τους, η εκπαίδευση και η 

εκμάθηση γλωσσών μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω ορισμένων οργανισμών και με τη βοήθεια 

έργων της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε πιο αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω. 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Εργαλεία και Συστήματα 

 

Μεθοδολογίες 

 

Πολιτικές 
 

Εκπαίδευσης και Ανώτατης  
Εκ μέρους των 
Υπουργείων Εκπαίδευσης, 

Έρευνας, Καινοτομίας και 

Επιστήμης, ένας νέος 

οργανισμός που 
ονομάζεται Ποιότητα και 
Προσόντα Ιρλανδία (QQI) 

δημιουργήθηκε το 2012. 

Είναι μια ανεξάρτητη 
κρατική υπηρεσία υπό το 
Υπουργείο Εκπαίδευσης 
και Δεξιοτήτων που είναι 
υπεύθυνη για την 
προώθηση, τη διατήρηση, 

την εφαρμογή και την 
αναθεώρηση του NFQ. 

Συνεργάζεται με 
υπουργεία, ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

εργοδότες και τον μη 
κερδοσκοπικό τομέα και 
βρίσκεται στο επίκεντρο 
του συστήματος 
προσόντων 

Τόσο οι αρχές και οι  
επιχειρησιακές οδηγίες για την 
αναγνώριση της προηγούμενης 
μάθησης στην περαιτέρω και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
κατάρτιση, που δημοσιεύθηκαν για 
πρώτη φορά από το NQAI το 2005, 
όσο και η πολιτική και τα κριτήρια 
πρόσβασης, μεταφοράς και 
εξέλιξης για τους παρόχους της 
περαιτέρω και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 
διατυπώθηκαν ξανά από την QQI 
το 2015. Τα δύο έγγραφα 
δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά το 
2003 και το 2005, αντίστοιχα. Εκτός 
από την τήρηση των κανονισμών 
QQI σχετικά με τη συσσώρευση 
πιστώσεων, τη μεταφορά 
πιστώσεων και τον προσδιορισμό 
και την αξιολόγηση γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί προηγουμένως, οι 
πάροχοι υποχρεούνται επίσης να 
εφαρμόζουν τις δικές τους τοπικές 
πολιτικές και διαδικασίες ATP. Ο 
νόμος περί προσόντων και 
διασφάλισης ποιότητας του 2019 
(τροποποίηση) δίνει στους 
παρόχους μια πιο εξέχουσα θέση 
στις διαδικασίες υποβολής 
αιτήσεων RPL 

Η δημιουργία ενός πλαισίου για το 
RPL και η μεγαλύτερη αναγνώριση 
της μάθησης στο χώρο εργασίας, η 
ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης, 
ήταν ένας από τους στόχους της 
Εθνικής Στρατηγικής Δεξιοτήτων 
2025 - Μέλλον της Ιρλανδίας, που 
ανακοινώθηκε το 2016. Τόσο το 
σχέδιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
όσο και η περαιτέρω εκπαίδευση 
και κατάρτιση (FET ) η στρατηγική 
απαιτούσε τη συστηματική 
εφαρμογή του RPL στους δύο 
τομείς καθώς και ένα εθνικό 
πλαίσιο RPL που εκτείνεται σε 
τομείς. 



 

 

 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
 

 
 

Για να παρακολουθήσει κάποιος τα μαθήματα κάποιες 

φορές υπάρχουν χρεώσεις. Συγκεκριμένα στην Ιρλανδία: 

Το κόστος του RPL εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, όπως οι 

μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται (π.χ. αξιολόγηση 

πορτφόλιου ή εξέτασης πρόκλησης) και η κλίμακα και η ανάπτυξη 

του συστήματος RPL. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τέλη για RPL 

δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα το συνολικό κόστος RPL. Το 

συνολικό κόστος θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστημάτων, την 

εκπαίδευση του προσωπικού, την καθοδήγηση, την αντιμετώπιση 

ερωτημάτων, την επεξεργασία εφαρμογών, την επαλήθευση, τα 

κέντρα γνώσης, την καθοδήγηση ή άλλες δομές υποστήριξης. Οι 

ειδικές δαπάνες αφορούν επίσης τους εργοδότες – εκπαίδευση 

προσωπικού (μέντορες, αξιολογητές) και ο χρόνος που 

αφιερώνουν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση RPL. Το κόστος RPL 

στην Ιρλανδία κυμαίνεται μεταξύ 600 και 2000 ευρώ για κάθε 

άτομο, ανάλογα με τον τύπο της διαδικασίας RPL, με 

εκτιμώμενο μέσο κόστος 1.250 ευρώ ανά άτομο.

Διαθέσιμη 

Χρηματοδότηση 

 Δεν υπάρχει διαρκής δημόσια 

χρηματοδότηση διαθέσιμη για 

πρόσβαση στην αναγνώριση 

και επικύρωση. 



 

 

 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων(EQF) 
 
 
 

Το EQF είναι καλά εδραιωμένο στην Ιρλανδία. Στα προσόντα που αποτελούν μέρος του 

ιρλανδικού NFQ αποδίδεται ένα επίπεδο EQF. Η Ιρλανδία ήταν η πρώτη χώρα που εφάρμοσε 

το EQF το 2009 και τώρα τα προσόντα στην Ιρλανδία απολαμβάνουν ευρωπαϊκό νόμισμα και 

αναγνώριση σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Η Ιρλανδία ήταν η πρώτη χώρα στην 

Ευρώπη που καθιέρωσε μια σαφή και διαφανή σχέση μεταξύ του NFQ 10 επιπέδων και του 

EQF 8 επιπέδων. 

Ποιότητα και Προσόντα Η Ιρλανδία παρέχει συμβουλές σχετικά με την αναγνώριση των 

ιρλανδικών προσόντων στο εξωτερικό. Παρέχει όμως και συμβουλές για την αναγνώριση των 

ξένων προσόντων στην Ιρλανδία 

 

 
 

 
 
 
 

 

Ιρλανδικό Εθνικό Πλαίσιο 

Προσόντων (NFQ) 
 

 

Το Ιρλανδικό Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NFQ) που ιδρύθηκε το 

2003, περιγράφει τα προσόντα με βάση το τι γνωρίζουν, κατανοούν 

και μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι. Καθορίζει επίσης 

διαδρομές προσόντων από το ένα επίπεδο NFQ στο άλλο. 

Το NFQ παρέχει στους εργοδότες, τους παρόχους εκπαίδευσης και 

τους μαθητές ένα απλό, διαφανές πλαίσιο αναφοράς για τα 

προσόντα στην Ιρλανδία 
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18 - 30

 
Γυμνάσιο/Λυκειο/Τριτοβ

άθμια εκπαίδευση 
 

Αντρες 
Γυναίκες 

Ανεργοι

 
 

Ευάλωτοι λόγω ανεργίας, χαμηλότερα προσόντα, 

διακρίσεις με βάση το φύλο 
 
 

Δημόσια και Ιδιωτικά ιδρύματα 
 

 

Σε κάθε χώρα παρέχονται μαθήματα για μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο κ.λπ. Αυτά τα 

μαθήματα μπορούν να παρέχονται από δημόσιους ή ημιιδιωτικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Εδώ είναι 

τι υπάρχει στην Ιταλία: 
 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

ΗΜΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

1. Υπουργείο Παιδείας, 
Πανεπιστημίου και 
Έρευνας 

2. Περιφέρειες και 
αυτόνομες επαρχίες 
του Τρέντο και του 
Μπολτσάνο 

3. Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής 
Πολιτικής 

4. Υπουργείο Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

Διαπίστευση:  
λειτουργεί αφιλοκερδώς 
υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Οικονομικής 
Ανάπτυξης.  
Είναι ο μόνος φορέας 
διαπίστευσης στην Ιταλία 
που έχει οριστεί από την 
ιταλική κυβέρνηση, 
σύμφωνα με τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
765/2008, για να 
πιστοποιεί την 
αρμοδιότητα, την 
ανεξαρτησία και την 
αμεροληψία των φορέων 
πιστοποίησης, 
επιθεώρησης και 
επαλήθευσης και των 
εργαστηρίων δοκιμών και 
βαθμονόμησης 

1. Audit:Ελεγχος: 

2.  μια πολύπλευρη οντότητα στο 
ιταλικό πλαίσιο, η οποία 
προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες 
συμμόρφωσης σε οργανισμούς. 
Μεταξύ των βασικών υπηρεσιών 
του μπορούμε να αναφέρουμε τα 
ακόλουθα: 

3. Εκπαίδευση 

4. Διαχείριση κινδύνου 

5. Υπηρεσίες για Φορείς 
Πιστοποίησης 
Μητρώο συμμόρφωσης 
λογισμικού (λογισμικό που 
βασίζεται στον ιστό για την 
καλύτερη διαχείριση των 
δραστηριοτήτων συμμόρφωσης 



 

 

Δράσεις 
 

Στην Ιταλία, το πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την απονομή τίτλων σπουδών είναι πολύπλοκο και διέπεται 
από πολλαπλές νομοθετικές πράξεις υπό διαφορετικές περιφερειακές και εθνικές αρχές. Από το 2001, οι 
περιφέρειες αύξησαν τις ικανότητές τους στην εκπαίδευση, διατήρησαν τις ικανότητές τους στον τομέα 
της επαγγελματικής κατάρτισης και στον καθορισμό των επαγγελματικών προφίλ και προσόντων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Εργαλεία και Συστήματα 

 

Μεθοδολογίες 

 

Πολιτικές 

 

• Libretto Del Cittadino 

• («Βιβλιάριο του Πολίτη»), 

μετονομάστηκε σε «Ηλεκτρονικός 

φάκελος», 

 

• Το Περιφερειακό Σύστημα Τυποποίησης 

και Πιστοποίησης Ικανοτήτων (SRFC) 

ορίζει και ρυθμίζει την επίσημη 

αναγνώριση των ικανοτήτων που 

αποκτώνται μέσω της επίσημης, 

ανεπίσημης και άτυπης μάθησης. 

• Μερικές περιφέρειες, όπως η Τοσκάνη, η 

Valle d'Aosta, η Emilia-Romagna και το 

Piedmont, έχουν θεσπίσει νόμους για την 

προώθηση μεθόδων αναγνώρισης 

ανεπίσημων και άτυπων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και απονομής 

πιστωτικών μονάδων - ωστόσο, υπάρχει 

έλλειψη συνέχειας στην υπηρεσία που 

χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. 

• Στην Emilia Romagna, οι ικανότητες των 

δικαιούχων μπορούν να αναφέρονται και 

να συσχετίζονται με τα επαγγελματικά 

πρότυπα που αναφέρονται στο SRQ 

(Περιφερειακό Σύστημα Προσόντων). 

Μερικές περιφέρειες, 

όπως η Τοσκάνη, η Valle 

d'Aosta, η Emilia-

Romagna και το 

Piedmont, έχουν 

θεσπίσει νόμους για την 

προώθηση μεθόδων 

αναγνώρισης 

ανεπίσημων και άτυπων 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και 

απονομής πιστωτικών 

μονάδων - ωστόσο, 

υπάρχει έλλειψη 

συνέχειας στην υπηρεσία 

που χρειάζεται να 

αντιμετωπιστεί 

Το Διάταγμα 13/2013 όρισε 

ένα συγκεκριμένο βήμα 

αφιερωμένο στην 

επικύρωση των δεξιοτήτων, 

συγκεκριμένα στη «Φάση 

Ταυτοποίησης», που 

στοχεύει στον εντοπισμό 

και τη διαφάνεια στις 

ικανότητες του ατόμου. 

Στην περίπτωση της 

ανεπίσημης και άτυπης 

μάθησης, αυτό το βήμα 

περιλαμβάνει ειδική 

υποστήριξη στην ανάλυση 

και τεκμηρίωση της 

μαθησιακής εμπειρίας και 

στη συσχέτιση των 

αποτελεσμάτων με ένα ή 

περισσότερα προσόντα. 



 

 

 

Διαθέσιμη Χρηματοδότηση 

Με βάση την τελευταία ευρωπαϊκή απογραφή για την επικύρωση (Ενημέρωση 2018), το πλαίσιο 

χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες επικύρωσης αντιπροσωπεύεται κυρίως από δημόσιους πόρους, 

περιφερειακούς και ευρωπαϊκούς (ΕΚΤ ή Πρόγραμμα Leonardo da Vinci του Προγράμματος Δια Βίου 

Μάθησης, LLP). 

Τα διεπαγγελματικά κεφάλαια (Fondi Interprofessionali) έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για τη 

χρηματοδότηση έργων και μοντέλων επικύρωσης.  

Μεταξύ 2016 και 2018, υπήρξε αυξημένη χρήση των κεφαλαίων Εγγύησης για τη νεολαία για 

διαδικασίες επικύρωσης που απευθύνονταν σε δικαιούχους NEET, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού 

έργου επικύρωσης στη Δημόσια Υπηρεσία. 

Το κόστος πιστοποίησης ποικίλλει ωστόσο, το κόστος ανάπτυξης και πιστοποίησης αποτελείται 

ουσιαστικά από τα εξής τρία στοιχεία: 

• Κόστος του φορέα πιστοποίησης  

• Κόστος συμβουλευτικής 

• Κόστος προσωπικού 

Το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του EQF για το EQF) στελεχώνεται από 6 υπαλλήλους ANPAL με 

συμβάσεις αορίστου χρόνου και λαμβάνει οικονομικούς πόρους από τη χρηματοδότηση της ΕΕ 

(συμφωνία επιχορήγησης NCP EQF) 

Υποστηρίζεται περαιτέρω από τη συνεργασία με τους συναιτητές στο πλαίσιο της συμφωνίας 

επιχορήγησης EQF 2018-20 (Eurodesk, CIMEA, CINECA, Unioncamere) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

Cedefop, 2020). Το EQF NCP είναι υπεύθυνο για την επιχειρησιακή εφαρμογή του NQF και για την 

ενημέρωση της αναφοράς. Το Εθνικό Ινστιτούτο Ανάλυσης Δημοσίων Πολιτικών (INAPP) συμμετέχει 

επί του παρόντος ως ανεξάρτητος αξιολογητής για να εγγυηθεί την ποιότητα και την αξιοπιστία στην 

αναφορά των προσόντων στο NQF/EQF. 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
 

Μια ανεπίσημη εκτίμηση που έγινε στο σύστημα επικύρωσης της περιοχής της Τοσκάνης υπολόγιζε ότι 

το κόστος μιας μέσης διαδικασίας επικύρωσης θα κυμαινόταν από 500 έως 1.200 ευρώ ανά άτομο. Στην 

Ιταλία, ωστόσο, οι περισσότερες από τις πρακτικές επικύρωσης πραγματοποιούνται μέσω δημόσιων 

κεφαλαίων, αλλά σε ορισμένα πλαίσια, υπήρξε συγχρηματοδότηση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου 

κεφαλαίου. 



 

 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) 

Με τη Σύμβαση που υπογράφηκε στη «Διάσκεψη Κρατών-Περιφερειών» στις 20/12/2012, εγκρίθηκε 

η «Πρώτη ιταλική έκθεση για την αναφορά των προσόντων στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων» 

(EQF). 

 

 Από τις 13 Απριλίου 2017, το Συντονιστικό Σημείο EQF στην Ιταλία δεν διαχειρίζεται πλέον το 

ISFOL (Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων), αλλά η Εθνική Υπηρεσία 

για την Ενεργή Αγορά Εργασίας (ANPAL). 

 

Η διαδικασία αναφοράς στο EQF είναι μια αυτόνομη εθνική διαδικασία μέσω της οποίας οι εθνικοί 
ενδιαφερόμενοι φορείς και οι αρχές συμφωνούν για τους κατάλληλους δεσμούς μεταξύ των 

εθνικών επιπέδων προσόντων και των επιπέδων του EQF. 

Για να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές διαδικασίες διεξάγονται με διαφανή τρόπο ώστε να 

διασφαλίζονται οι καλύτερες συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η Συμβουλευτική Ομάδα του EQF 

έχει εγκρίνει δέκα κριτήρια για την υποστήριξη των χωρών. 

Μέχρι σήμερα, η Ιταλία έχει εκχωρήσει το επίπεδο EQF στα περισσότερα δημόσια προσόντα που 

εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίου και Έρευνας και από τις Περιφέρειες. 

Στο ιταλικό συνοπτικό πλαίσιο, αναφέρονται τα επίπεδα EQF των διαφόρων τύπων προσόντων. Οι 
πληροφορίες για το επίπεδο EQF περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό που βεβαιώνει την απόκτηση 

του τίτλου σπουδών (π.χ. δίπλωμα) ή στα έγγραφα Europass που συνοδεύουν το πιστοποιητικό 

(Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού ή Συμπλήρωμα Διπλώματος).  

 

 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Το NQF στοχεύει στο συντονισμό και την ενίσχυση των διαφορετικών συστημάτων που 

συμβάλλουν στη δημόσια προσφορά της δια βίου μάθησης και των υπηρεσιών για τον 

προσδιορισμό και την επικύρωση και την πιστοποίηση των ικανοτήτων. 

 

Το NQF αναπτύσσει τρεις περιγραφικές διαστάσεις των ικανοτήτων όσον αφορά: 

 τη γνώση.  

δεξιότητες; 

 αυτονομία και ευθύνη.  

Η διαχείριση των διαδικασιών αναφοράς στο NQF γίνεται από το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του 

EQF (European Qualifications Framework) στο ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive 

Lavoro - National Agency for Active Employment Policies), κάνοντας χρήση του INAPP (Istituto 

Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - Εθνικό Ινστιτούτο για την Ανάλυση Δημοσίων 

Πολιτικών) για την ανεξάρτητη αξιολόγηση των προτάσεων αναφοράς
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Άνω 23 
Ισοδύναμο με την 6η τάξη 

και κάτω 
 

Αντρες/Γυναίκες 
Ανεργος, κυρίως χαμηλού μισθού 

ή/και επισφαλείς θέσεις εργασίας 
 

 Χαμηλής ειδίκευσης/προσόντα (πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου).  

μετανάστες (με γνώσεις πορτογαλικής γλώσσας), 

ενήλικες σε κίνδυνο (σε ιδρύματα, με πρόνοια, έγκλειστοι). 

Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα 

Σε κάθε χώρα παρέχονται μαθήματα για μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο κ.λπ. Αυτά τα 

μαθήματα μπορούν να παρέχονται από δημόσιους ή ημιιδιωτικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Εδώ είναι τι 

υπάρχει στη Πορτογαλία: 

 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

ΗΜΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

Εθνική Υπηρεσία Προσόντων και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Agência Nacional para a Qualificação 
e o Ensino Profissional - ANQEP, I.P.)  
- διυπουργικό δημόσιο ίδρυμα που 
διαχειρίζεται την εκπαίδευση 
ενηλίκων. Ινστιτούτο Απασχόλησης 
και Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Instituto do Emprego e da Formação 
Profissional – IEFP, I.P.)  
- η εθνική δημόσια υπηρεσία 
απασχόλησης, με αρμοδιότητες για τα 
προσόντα ενηλίκων. Δίκτυο Κέντρων 
Qualifica (Rede de Centros Qualifica)  
- εξειδικευμένα κέντρα προσόντων 
για ενήλικες μαθητές, τοπικούς 
παρόχους επαγγελματικού 
προσανατολισμού και κατάρτισης και 
VPL (στην Πορτογαλία, γνωστά ως 
RVCC, Αναγνώριση, Επικύρωση και 
Πιστοποίηση Ικανοτήτων) 

- Τα Κέντρα Qualifica μπορούν 
να προωθηθούν από 
ιδιωτικά εκπαιδευτικά 
κέντρα και παρόμοιους 
φορείς. 



 

 

Δράσεις 
 

Όσον αφορά τις αμοιβές, είναι αλήθεια ότι ο προϋπολογισμός των ανθρώπων διαφέρει. Ακόμη και αν 

ορισμένοι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να πληρώσουν για τα μαθήματά τους, η εκπαίδευση και η 

εκμάθηση γλωσσών μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω ορισμένων οργανισμών και με τη βοήθεια 

έργων της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε πιο αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω. 
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Εργαλεία και Συστήματα 

 

Μεθοδολογίες 

 

Πολιτικές 

 

• Κέντρα Qualifica παρέχουν 

πληροφορίες και καθοδήγηση σε ενήλικες 

εκπαιδευόμενους και εφαρμόζουν 

διαδικασίες RVCC, τυπικά προσόντα εντός 

του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

• Qualifica Passport (Passaporte 

Qualifica) – ψηφιακό εργαλείο που 

διαχειρίζεται ο ενήλικος εκπαιδευόμενος, 

για την εγγραφή και την πίστωση των 

προσόντων και των ικανοτήτων που 

αποκτήθηκαν, καθώς και πιθανών τρόπων 

κατάρτισης για τη βελτίωση των 

προσόντων. 

• IΠληροφορίες και διαχείριση της 

παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(Sistema de Informação e Gestão da Oferta 

Formativa SIGO) – εθνική ψηφιακή 

πλατφόρμα για την εγγραφή και τη 

διαχείριση όλων των εκπαιδευτικών και 

επαγγελματικών παροχών, προσβάσιμη 

μόνο σε χειριστές και συντονιστές. 

Λειτουργεί επίσης ως εργαλείο 

παρακολούθησης για τις κεντρικές αρχές. 

 

 

Η διαδικασία RVCC είναι μια 

καθοδηγούμενη εκπαιδευτική διαδρομή που 

βασίζεται σε έλεγχο δεξιοτήτων και 

επικύρωση αποδεικτικών στοιχείων γνώσεων 

και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν σε 

επίσημα, ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια, καθ' 

όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. 

Πλαισιώνεται από περιγραφές βασικών 

ικανοτήτων, συγκεντρωμένες σε ένα 

αντανακλαστικό χαρτοφυλάκιο και το 

σχεδιασμό ενός τελικού έργου, που θα 

αξιολογηθεί από μια ομάδα εκπαιδευτών, για 

την παραγωγή ενός επίσημου τίτλου και 

διπλώματος, ακαδημαϊκού και 

επαγγελματικού. 

 

Εθνικό στρατηγικό πρόγραμμα για 

την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 

Ατζέντας για την Προσόντων 

(2017- 2020/2021-2027), 

συνδυάζοντας εργαλεία και 

μηχανισμούς και ένα ευρύ δίκτυο 

φορέων, τα Qualifica Centres. 



 

 

 
 

100% 

 

Διαθέσιμη Χρηματοδότηση 
n the case of Portugal, this is a totally free process. Even to cope with the transport issues, the program 

Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, αυτή είναι μια εντελώς δωρεάν διαδικασία. Ακόμη και για την αντιμετώπιση 

των συγκοινωνιακών ζητημάτων, το πρόγραμμα προβλέπει μετατόπιση εκπαιδευτικών ομάδων σε γειτονικά χωριά 

και δήμους. 
 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
 

Η όλη διαδικασία RVCC είναι δωρεάν 

 

Acelerador Qualifica - μια χρηματική επιχορήγηση που διατίθεται για ενήλικες 

μαθητές που βελτιώνουν τα προσόντα τους μέσω διαδικασιών RVCC. Ισοδυναμεί με 

ποσοστό (1,25) της εθνικής ευρετηρίασης κοινωνικής στήριξης και χορηγείται μετά 

την ολοκλήρωση της πιστοποίησης
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 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 

(EQF) 

Εθνικό Σύστημα Προσόντων (Sistema Nacional de Qualificações – SNQ) και Εθνικό 

Πλαίσιο Προσόντων (Quadro Nacional de Qualificações – QNQ) - εργαλεία αναφοράς σε 

όλα τα προσόντα στο εθνικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Καθορίζει ένα 

σύνολο δομών και μηχανισμών και υιοθετεί τα επίπεδα προσόντων και των πολιτικών 

του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). Ο Εθνικός Κατάλογος Προσόντων (Catálogo 

Nacional de Qualificações - CNQ) – ένα ανοιχτό ψηφιακό εργαλείο, που ρυθμίζει πάνω 

από 270 επαγγελματικά προσόντα σε 40 τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με 

λεπτομερείς πληροφορίες για: επαγγελματικό προφίλ, αναφορά κατάρτισης και πλαίσια 

για μαθήματα κατάρτισης ή αναγνώριση, επικύρωση και πιστοποίηση άτυπων και 

ανεπίσημων ικανοτήτων (ακαδημαϊκών και επαγγελματικών). Το Εθνικό Σύστημα 

Πιστώσεων για την Εκπαίδευση και την ΕΕΚ (Sistema Nacional de Créditos do Ensino e 

Formação Profissionais - SNCEFP) – ένα σύστημα που επιτρέπει την απόδοση, την 

κεφαλαιοποίηση και τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων, εκφρασμένων σε ποσοτική αξία, 

στην επίκτητη μάθηση σε ποικίλα εκπαιδευτικά και εκπαιδευτικά μονοπάτια, και σε 

διαφορετικά πλαίσια. Ακολουθώντας τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συστήματος 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ECVET, εφαρμόστηκε το 2017 και ορίζει το 

μοντέλο για το Qualifica Passport. Το Δυναμικό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για την 

Πορτογαλία (Quadro Dinâmico de Referência de Competência Digital) – ένα εργαλείο για 

την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των ψηφιακών ικανοτήτων του πορτογαλικού 

πληθυσμού, με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες. 

Λειτουργεί επίσης ως υποστήριξη για το σχεδιασμό πολιτικών, στρατηγικών και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Europass και Youthpass – υλοποιήθηκε το 2005 και διαχειρίζεται το Centro Nacional 

Europass, CNE.

https://www.cedefop.europa.eu/files/4073_fr.pdf


 

 

 

 Δημογραφικά Στοιχεία Ρουμανια 
 

 
 

          18+ 

αντρες/Γυνα
ίκες 

Γυμνάσιο 

 
Πλήρης, μερικής απασχόλησης 
ανεργοι 

 

Νεαροί ενήλικες που προέρχονται από νοικοκυριά 

χαμηλού εισοδήματος ή από μειονεκτούντες περιοχές 

όπως ύπαιθρος με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 
 
 

Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα 
 

Σε κάθε χώρα παρέχονται μαθήματα για μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο κ.λπ. Αυτά 

τα μαθήματα μπορούν να παρέχονται από δημόσιους ή ημιιδιωτικούς ή ιδιωτικούς φορείς.. Εδώ 

είναι τι υπάρχει στη Ρουμανία: 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

ΗΜΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

Εθνικός Αρχή Προσόντων (NQA) Επαγγελματική 
επάρκεια 

κέντρα αξιολόγησης και 

επαγγελματίες στην 

επικύρωση των 

ανεπίσημων και άτυπων 

μάθησεων για ενήλικες 

Επαγγελματική 
επάρκεια 

κέντρα αξιολόγησης και 
επαγγελματίες στην 
επικύρωση των 
ανεπίσημων και άτυπων 
μάθησεων για ενήλικες. 

Διδακτρα 
 

 

Τα κέντρα επικύρωσης εφαρμόζουν διαφορετικές αμοιβές για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 

αποκτώνται με άλλους τρόπους εκτός από τον τυπικό, ανάλογα με τον τύπο των προσόντων. Για παράδειγμα, 

οι αμοιβές μπορεί να κυμαίνονται από 100 ευρώ για πιστοποιητικό εργαζομένου στο χώρου της λιανικής έως 

250 ευρώ για μακιγιέρ.  



 

 

Δράσεις 
 

Όσον αφορά τις αμοιβές, είναι αλήθεια ότι ο προϋπολογισμός των ανθρώπων διαφέρει. Ακόμη και 
αν ορισμένοι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να πληρώσουν για τα μαθήματά τους, η εκπαίδευση και 
η εκμάθηση γλωσσών μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω ορισμένων οργανισμών και με τη 
βοήθεια έργων της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε πιο αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Εργαλεία και Συστήματα 

 

Μεθοδολογίες 

 

Πολιτικές 

 

Εθνικό Μητρώο για 

Προσόντα στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(RNCIS) 

Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης 

Τεχνικής και 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (NCTVET) 

 
 

Η νομοθετική βάση για το ROQF 

δηλώνει ότι τα προσόντα που 

αποκτώνται μέσω της 

ανεπίσημης και άτυπης 

εκπαίδευσης θα 

συμπεριληφθούν στο πλαίσιο 

χρησιμοποιώντας απόδοση 

επιπέδου ROQF. Η τρέχουσα 

μεθοδολογία επιτρέπει την 

απόκτηση πιστοποιητικών 

ικανοτήτων μέσω επικύρωσης 

της ανεπίσημης και άτυπης 

μάθησης μέχρι το επίπεδο 

ROQF 3 

 

Το 2017 εγκρίθηκαν νομοθετικά 

μέτρα για τη δημιουργία 

κοινοτικών κέντρων διά βίου 

μάθησης Νομοθετικό πλαίσιο για 

την επικύρωση της ανεπίσημης και 

άτυπης μάθησης (VNFIL) 
Η ένταξη του εθνικού νόμου No 1/2011  
για την εκπαίδευση το 2004. Η Εθνική 
στρατηγική για τη δια βίου μάθηση 
(2015-2020). Η δημιουργία το 2014 
μιας ειδικής δομής για επικύρωση 
εντός του Εθνικού Κέντρου 
Διαπίστευσης (NQA) συνέβαλε στη 
βελτίωση του συντονισμού του 
συστήματος επικύρωσης. 

 
 



 

 

 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων (EQF) & RQQF 
 
 

 

Σε απάντηση στην πρωτοβουλία EQF, το ρουμανικό εθνικό πλαίσιο 

προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ROQF) δημιουργήθηκε το 2013 με την 

κυβερνητική απόφαση αριθ. 918/2013 (ανανεώθηκε ξανά το 2015 και 2018) 

με στόχο την αύξηση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της 

φορητότητας των προσόντων. Το NQA είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή 

και ανάπτυξη του ROQF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Centro Nazionale per il 

Riconoscimento e l'Equivalenza 

dei Diplomi (CNRED) 
 

Το Εθνικό Κέντρο Αναγνώρισης και Ισοτιμίας Διπλωμάτων 

(CNRED) δημιουργήθηκε με βάση το H.G. αριθ. 49/1999 

και λειτουργεί ως τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, με 

κύρια καθήκοντα: αναγνώριση και ισοτιμία τίτλων 

σπουδών αλλοδαπών και επεξεργασία κανονισμών και 

μεθοδολογιών για την αναγνώριση και ισοτιμία τίτλων 

σπουδών εξωτερικού



 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 

Σλοβακία 
 

 
 

 

18+ 

 
 

Αντρες/Γυνα
ίκες 

Γυμνάσιο/Λύκειο 

 
Μερική απασχόληση, χαμηλό 

εισόδημα, ανειδίκευτο προσωπικό 

 

Άτομα με χαμηλά προσόντα, άτομα που δεν ολοκλήρωσαν το 
σχολείο, άτομα που ψάχνουν εργασία 

 
 

Δημόσια και Ιδιωτικά ιδρύματα 
 

Σε κάθε χώρα παρέχονται μαθήματα για μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο κ.λπ. Αυτά τα 

μαθήματα μπορούν να παρέχονται από δημόσιους ή ημιιδιωτικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Εδώ είναι τι 

υπάρχει στη Σλοβακία: 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

ΗΜΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμός του 
Σλοβάκου 

Δημοκρατία Κρατικό Ινστιτούτο του 

Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Εθνική Σλοβακίας 

Παρατηρητήριο (SNO) 
Observatory (SNO) 

Ινστιτούτο Νεολαίας της 
Σλοβακίας (IUVENTA) 
Μεθοδολογική και παιδαγωγικό 
κέντρο (MPC) 

 Σλοβακική Καθολική φιλανθρωπία  

Πληροφορίες Μετανάστευσης 

Εθνικό Κέντρο της Σλοβακίας 

(MIC 

Ακαδημία Παιδείας Διεθνής 
Μπρατισλάβα Σχολή 
Φιλελεύθερων Τεχνών. 

Διδακτρα 

 

Ο ισχύων νόμος για τη δια βίου μάθηση καθορίζει το ύψος του τέλους μέχρι το μέγιστο. 300 ευρώ για το 

τεστ επάρκειας (το ίδιο όριο ισχύει και για την επαναληπτική εξέταση). Πράξη αριθ. 145/1995 Συντ. σχετικά 

με τα διοικητικά τέλη καθορίζει το ύψος των τελών για τη διεξαγωγή εξετάσεων επαγγελματικής ικανότητας 

σε σχέση με διάφορες νομικές ρυθμίσεις (π.χ. η Δράση Οδικών Μεταφορών, ο νόμος περί εμπορικής 

άδειας, ο νόμος περί πυροπροστασίας και άλλα) 



 

 

Actions taken 
 

Όσον αφορά τις αμοιβές, είναι αλήθεια ότι ο προϋπολογισμός των ανθρώπων διαφέρει. Ακόμη 
και αν ορισμένοι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να πληρώσουν για τα μαθήματά τους, η 
εκπαίδευση και η εκμάθηση γλωσσών μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω ορισμένων 
οργανισμών και με τη βοήθεια έργων της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε πιο αναλυτικές πληροφορίες 
παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Εργαλεία και Συστήματα 

 

Μεθοδολογίες 

 

Πολιτικές 

 

Το αρχικό βήμα προς αυτή την 

κατεύθυνση έγινε το 2013, όταν 

εισήχθη η  «Δήλωση Αναγνώρισης των 

Οφέλη από την άτυπη εκπαίδευση 

στην εργασία των νέων». Η Διακήρυξη 

είναι ένα εργαλείο που αναδεικνύει το 

επιχείρημα της ανεπίσημης 

εκπαίδευσης και συνδέει όλες τις 

οντότητες που κατανοούν τον 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει 

στην εκπαίδευση της νεότερης γενιάς. 

Μέχρι στιγμής η δήλωση έχει 

υπογραφεί από περισσότερους από 

εκατό σημαντικούς εκπροσώπους του 

κράτους, του ιδιωτικού, του δημόσιου 

και του μη κυβερνητικού τμήματος. 

 

Η δημιουργία μιας στρατηγικής 

που, εκτός από τη Δήλωση, 

περιλάμβανε αρκετές άλλες 

πρωτοβουλίες και το έργο μιας 

ευρύτερης ομάδας: 

Υποστήριξη προγραμμάτων 

επιλογών διαπίστευσης 

ανεπίσημης εκπαίδευσης, 

άσκηση πίεσης για επιλογές 

διαπίστευσης στο Υπουργείο 

Παιδείας, Επιστήμης, Έρευνας 

και Αθλητισμού της Σλοβακικής 

Δημοκρατίας. 

Καθορίζοντας έναν ορισμό της 

«εργασίας για τη νεολαία» με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και 

διευκρινίζοντας τι είναι η 

εργασία για τη νεολαία και 

ποιος είναι ο ρόλος της 

ανεπίσημης εκπαίδευσης σε 

αυτήν. 

Προβολή του εργαλείου 

αναγνώρισης της μη τυπικής 

εκπαίδευσης εντός της 

ΕΕ(Youthpass) Εθνικό συνέδριο 

για την περαιτέρω κατεύθυνση 

της εργασίας για τους νέους. 

Ινστιτούτο Νεολαίας: Στο 

πλαίσιο της αναγνώρισης της 

μη τυπικής εκπαίδευσης στην 

εργασία για νέους, είναι 

σημαντικό οι εργαζόμενοι στον 

τομέα της νεολαίας να 

γνωρίζουν ότι το Υπουργείο 

Παιδείας, Επιστήμης, Έρευνας 

και Αθλητισμού της Σλοβακικής 

Δημοκρατίας δημιούργησε μια 

Επιτροπή Διαπίστευσης στον 

τομέα της εργασίας για νέους. 

Οι δραστηριότητες της 

ρυθμίζονται από το 

Καταστατικό της Επιτροπής 

Διαπίστευσης στον τομέα της 

εργασίας για νέους και 

αποτελείται από 11 μέλη που 

εργάζονται στον τομέα της 

εργασίας για νέους. 

Η Επιτροπή Διαπίστευσης 

αξιολογεί τις αιτήσεις για 

διαπίστευση και, ως 

συμβουλευτικό όργανο, 

συνιστά στο Υπουργείο να 

εκδώσει ή να μην εκδώσει 

πιστοποιητικό διαπίστευσης. Ο 

στόχος της διαπίστευσης των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

είναι να βοηθήσει στην 

αντίληψη της εργασίας των 

νέων ως σημαντικό εργαλείο 

για τη μη τυπική εκπαίδευση. 

Είναι δυνατή η υποβολή 

αίτησης για διαπίστευση και οι 

ακριβείς οδηγίες ρυθμίζονται 

από την IUVENTA 



 

 

 

 Διαθέσιμη χρηματοδότηση 

Η Σλοβακία είναι μία από τις χώρες όπου η χρηματοδότηση έργων είναι σημαντικός 

πόρος για την έναρξη και τη δημιουργία διαδικασιών επικύρωσης και χρησιμοποιείται 

μάλλον για την υποστήριξη έργων επικύρωσης παρά για την ενσωμάτωση 

συστημάτων επικύρωσης. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου χρηματοδότησης είναι 

ιδιαίτερα η δυνατότητα υποστήριξης δραστηριοτήτων όπου δεν υπάρχουν κρατικές ή 

ιδιωτικές πηγές, αλλά υπάρχει υψηλός κίνδυνος όσον αφορά τη βιωσιμότητα των 

αποτελεσμάτων και την εστίαση στον τελικό χρήστη  

 

 
 

#1 ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

#2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ 

ΕΡΓΩΝ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ) 
 
 

 

  

 

#3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΟΥΣ 

#4 ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 



 

 

 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 

(EQF) 
 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς, 
σκοπός του οποίου είναι να κάνει τα προσόντα πιο ευανάγνωστα και κατανοητά σε 
διάφορες χώρες και συστήματα. Καλύπτοντας τα προσόντα σε όλα τα επίπεδα και σε όλα 
τα υποσυστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, το EQF παρέχει μια ολοκληρωμένη 
επισκόπηση των προσόντων στις 38 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν επί του 
παρόντος στην εφαρμογή του. Σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Cedefop παρέχει αναλυτική και συντονιστική υποστήριξη για την εφαρμογή του ΕΠΕΠ και 
πραγματοποιεί μια σειρά συγκριτικών μελετών και αναλύσεων σε θέματα που σχετίζονται 
με την εφαρμογή του πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό και τομεακό επίπεδο. 

 
 
 

 

Κρατικό Ινστιτούτο 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Αυτό το σύστημα πιστοποίησης βρίσκεται επί του 

παρόντος σε στάδιο προετοιμασίας από το Κρατικό 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και είναι δική 

τους ευθύνη να το εφαρμόσουν στην επικράτεια της 

Σλοβακικής Δημοκρατίας. Εκτός αυτού, τα αποτελέσματα 

αυτού του έργου θα βρουν τη θέση τους στη νέα 

νομοθεσία που αφορά τη λεγόμενη δια βίου εκπαίδευση. 

Μια άλλη αποστολή του Κρατικού Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι να συντάσσει μια 

ετήσια επίσημη έκθεση που καλύπτει το θέμα της 

επικύρωσης και στη συνέχεια να την κοινοποιεί με 

οντότητες από άλλες χώρες της ΕΕ. 
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3.  Διαβουλεύσεις με επαγγελματίες  
 

Προκειμένου να ενισχυθεί η Ανάλυση Αναγκών της Έρευνας, οι διαβουλεύσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε κάθε συμβαλλόμενη χώρα. Σχεδόν 5 επαγγελματίες από τους τομείς της 

ανεπίσημης και άτυπης εκπαίδευσης συμμετείχαν από κάθε χώρα. Στις διαβουλεύσεις 

συμμετείχαν δάσκαλοι, εκπαιδευτές, σύμβουλοι εκπαιδευτικοί ενηλίκων και διευθυντές συλλόγων 

και επιμορφωτικών κέντρων.  

Εφαρμόστηκε η μέθοδος της έρευνας Ομάδα Εστίασης για τη συμμετοχή μιας μικρής ομάδας 

ατόμων που καθοδηγήθηκαν σε μια συζήτηση από έναν συντονιστή. Κάποιες από αυτές 

πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία και άλλες σε διαδικτυακές συνεδρίες.  

Η Επιτροπή επέλεξε 5 θέματα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης προκειμένου να προσδιορίσει τα 

επίπεδα: 

● Επίγνωση 

● Προσβασιμότητα της διαδικασίας επικύρωσης σε επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους  

● Μέθοδοι αναγνώρισης 

● Εμπόδια στην επικύρωση 

● Επίπεδα ικανοποίησης των διαδικασιών επικύρωσης 

 
Μετά από κάθε διαβούλευση, στάλθηκε στους συμμετέχοντες ένα έντυπο αξιολόγησης για να 

αξιολογήσουν τη συζήτηση, αλλά παράλληλο με αυτό στάλθηκε ακόμα ένα έντυπο για να 

αξιολογηθεί η ακρίβεια των απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν. 

Η ετερογένεια των επαγγελματικών ρόλων που εμπλέκονται στις ομάδες εστίασης, επέτρεψε τη 

διεξαγωγή σημαντικής ανάλυσης σχετικά με την προσβασιμότητα και τα εμπόδια για την 

επικύρωση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν σε άτυπους και ανεπίσημους χώρους. 
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Στη Γαλλία, η Ένωση ANI International συμμετείχε 6 επαγγελματίες που σκέφτηκαν το Platform 

Zoom. Η παρουσίαση έγινε χωρίς δισταγμούς. Υπήρχαν 1 συντονιστής και 2 βοηθοί για να 

κρατήσουν σημειώσεις και να διαβεβαιώσουν την οργάνωση. Ο συντονιστής παρουσίασε τους 

στόχους του έργου και εξήγησε στους συμμετέχοντες το πλαίσιο της ομάδας εστίασης. 

Αναγνώριση προς τους συμμετέχοντες. Ο συντονιστής εξηγεί τις διάφορες διαδικασίες μετά την 

συνάντηση της ομάδας (ιδιαίτερα την έρευνα στο τέλος της ομάδας εστίασης).  

Επίσης, προέκυψε η επιθυμία για ανταλλαγή στο επίπεδο δικτύου σε ολόκληρη τη Γαλλία. 

Συνολικά, η συζήτηση ήταν ενδιαφέρουσα για την ανάλυση διαφορετικών προοπτικών μεταξύ του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αλλά και να κατανοήσουν τι είδους εμπόδια και κενά πρέπει να 

αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευόμενοι στη Γαλλία για να αναγνωρίσουν και να επικυρώσουν τις 

ικανότητες τους σε άτυπα και ανεπίσημα περιβάλλοντα. Αναπτύχθηκε μια παραγωγική συζήτηση 

μεταξύ των συμμετεχόντων, ανακαλύπτοντας διαφορετικές επαγγελματικές και προσωπικές 

εμπειρίες. 

Στην Κύπρο, ο Οργανισμός Emphasys συμπεριλάμβανε 6 συμμετέχοντες και 1 συντονιστή. Κατά 

την παρουσίαση και τη συζήτηση φάνηκε ότι είχαν υπόψη τους ίδιους δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς που το συμβαλλόμενο μέλος έχει ήδη αναφέρει στην εθνική έκθεση όπως η ΑνΑΔ (Αρχή 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου), τα Δημοτικά Κέντρα πολλαπλών χρήσεων και 

παρουσιάστηκε μια νέα οργάνωση που δεν είχε αναφερθεί στην έκθεση Κυπριακό Συμβούλιο 

Προσφύγων. Συνολικά, η ομάδα εστίασης φάνηκε να κατανοεί και να παρέχει πολλές πληροφορίες 

και προσωπικές εμπειρίες σχετικά με το θέμα CompB4D για άτυπη και ανεπίσημη εκπαίδευση και 

έδωσε τις ανησυχίες της σχετικά με τα εμπόδια κατά την επικύρωση.  

Στην Ιρλανδία, το Redial περιλάμβανε 5 συμμετέχοντες που παρουσιάστηκαν πριν από την έναρξη 

της Ομάδας Εστίασης. Στη συνέχεια, η διαμεσολαβήτρια έκανε μια σύντομη επισκόπηση του έργου 

και της ίδιας. Εξέτασε τη δομή της ομάδας εστίασης με τους συμμετέχοντες. Η συντονίστρια της  
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ομάδας εστίασης έδωσε μια επισκόπηση κάθε στοιχείου, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο πρώτο 

στοιχείο, την αύξηση της ευαισθητοποίησης. Η ανεπίσημη και η άτυπη μάθηση δεν 

αναγνωρίζονται ούτε εγκρίνονται από πολλές βιομηχανίες της Ιρλανδίας. Το Εθνικό Πλαίσιο 

Προσόντων της Ιρλανδίας (NFQ) και η Αναγνώριση Προηγούμενης Μάθησης (RPL) συνδέονται και 

αφορούν μόνο άτομα που χρησιμοποιούν προηγούμενη μάθηση με σκοπό να αποκτήσουν 

επίσημη πιστοποίηση σε ορισμένους τομείς τότε επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το RPL στην 

Ιρλανδία. Από τη μία πλευρά, αυτό είναι αρκετά επωφελές για οποιονδήποτε υποψήφιο που είναι 

επιτυχής στην αναγνώριση της προηγούμενης μάθησής του, επειδή δεν θα υπάρξει ποτέ 

αμφιβολία ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου επιπέδου.  

Το RPL συνδέεται με το NFQ και τα πρότυπα πρέπει να τηρούνται, επομένως ο αιτών πρέπει να 

καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να γίνει 

αποδεκτή η προηγούμενη μάθησή του. Quality and Qualifications Ireland είναι το όνομα της 

επίσημης υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για τα προσόντα (QQI). Η QQI συμβουλεύει πως κάποιος 

μπορεί να επικοινωνήσει με τον τοπικό πάροχο εκπαίδευσης και κατάρτισης ή την υπηρεσία 

υποστήριξης εκπαίδευσης ενηλίκων εάν έχει ερωτήσεις σχετικά με την αναγνώριση μέσω μιας 

διαδικασίας RPL. Σήμερα, πολλές θέσεις εργασίας απαιτούν κάποιο βαθμό παιδείας στον τομέα 

της πληροφορικής και οι δραστηριότητες επικύρωσης δεν αποτελούν εξαίρεση.  

Στην Ιταλία, η Promimpresa συμπεριλάμβανε 5 επαγγελματίες. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

λάβουν μέρος στην ομάδα εστίασης μέσω μιας «Πρόσκλησης για συμμετέχοντες» που 

δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και μέσω εσωτερικών καναλιών επικοινωνίας. Οι εμπειρίες και τα 

επαγγέλματά τους ήταν πολύ συναφείς με το θέμα που συζητήθηκε και συνδυάστηκαν καλά 

μεταξύ τους, καθώς συνολικά οι συμμετέχοντες προέρχονταν εν μέρει από υπόβαθρο επικύρωσης 

και εν μέρει από διδακτικό/εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Συμπερασματικά, μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι το σύστημα επικύρωσης των αρμοδιοτήτων στο ιταλικό έδαφος έχει ακόμη μεγάλη απόσταση.  
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Ασφαλώς, γίνεται αισθητή η ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία μεταξύ τομέων, τόσο δημόσιων 

όσο και ιδιωτικών, αλλά πάνω απ' όλα, μεγαλύτερη προσέγγιση στη ουσία, δηλαδή στα άτομα που 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις διαδικασίες επικύρωσης και που μπορούν επομένως να 

επωφεληθούν από αυτές. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι ο κόσμος και κυρίως ο κόσμος 

της εργασίας αλλάζει διαρκώς και ως εκ τούτου πρέπει κανείς να προσαρμοστεί στις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις μιας πραγματικότητας που είναι στην πραγματικότητα πολύπλευρη.  

Στην Πορτογαλία στο σχολείο A2BEJA, συμμετείχαν 6 επαγγελματίες με 2 συντονιστές. Οι 

διαδικασίες της ομάδας εστίασης ολοκληρώθηκαν σε 2 συνεδρίες, διαδικτυακά και με φυσική 

παρουσία. Οι συντονιστές έθεσαν τους στόχους και τις σχετικές πληροφορίες για το έργο και 

συγκεκριμένο στάδιο στους συμμετέχοντες. Η συζήτηση διεξήχθη μέσω των ερωτήσεων και οι 

συμμετέχοντες μίλησαν ελεύθερα. Υπήρχαν 6 συμμετέχοντες όλοι από την ίδια περιοχή, το 

Alentejo, και όλοι μέλη των ομάδων Qualifica Centres: 2 είναι συντονιστές, 2 είναι επαγγελματίες 

προσανατολισμού/καθοδήγησης, αναγνώρισης και επικύρωσης (TORVC) και 2 είναι 

δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί.  

 

Η διαδικασία αναγνώρισης και επικύρωσης της προηγούμενης μάθησης, της εμπειρίας και των 

ικανοτήτων που αποκτήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, σε κάθε άτυπο, ανεπίσημο και 

επίσημο πλαίσιο, είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για την ενίσχυση των προσόντων, της 

απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ευημερίας. Απαιτεί μια κοινή και συνεκτική δομή και 

κατευθυντήριες γραμμές, κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογίες και μέτρα διασφάλισης 

ποιότητας, αλλά η ευελιξία του επιτρέπει ποικίλες απαντήσεις. Το RVCC ή VPL βασίζεται σε μια 

αυτοβιογραφική προσέγγιση, βασίζεται σε μια καλή διάγνωση και προσαρμόζεται σε κάθε άτομο, 

ιδιαίτερα σε ευάλωτα άτομα: εκτοπισμένους, μετανάστες, με χαμηλά προσόντα, άνεργους ή με 

επισφαλή εργασιακή κατάσταση, έγκλειστους ή θεσμοθετημένους. Στόχος είναι ενήλικες άνω των  
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23 ετών, με επαγγελματικές και κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες. Η διαδικασία θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των ατομικών, περιφερειακών και πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών. 

• Η διαδικασία RVCC πρέπει ακόμη να είναι κοινωνικά γνωστή και να αναγνωρίζεται από τους 

εργοδότες ως ένας αξιόπιστος τρόπος για την ενίσχυση των ικανοτήτων, των προσόντων και τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης των εργαζομένων. Η επιτυχία και η 

ικανοποίηση των ενηλίκων μαθητών μπορεί να προσελκύσει νέους υποψηφίους. 

• Η δημιουργία συνεργασιών με τοπικούς οργανισμούς και εργοδότες και η δικτύωση με 

παρόμοιους φορείς εδραιώνουν τη διαδικασία και μεγαλώνουν τον αντίκτυπο και τα 

αποτελέσματα.  

• Οι παιδαγωγικές ομάδες απαιτούν σταθερότητα, αρκετό ανθρώπινο δυναμικό και χρόνο για τη 

διαχείριση της όλης διαδικασίας, συνεκτικές οδηγίες, τακτική εκπαίδευση και στενή υποστήριξη 

από τις αρμόδιες αρχές. 

Στη Ρουμανία, το CPIP συμμετείχαν 5 επαγγελματίες με 1 συντονιστή. Οι δραστηριότητες της 

ομάδας εστίασης τοποθετήθηκαν διαδικτυακά κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας. Με βάση μια 

συνεργασία με το Σωφρονιστικό Ίδρυμα Rahova, η αναπληρώτρια Διευθύντρια Κοινωνικής 

Επανένταξης, Luminita Medelet,  η οποία συμμετείχε επίσης στην ομάδα εστίασης, διευκόλυνε τη 

συμμετοχή 4 επαγγελματιών με μεγάλη εμπειρία στην επίσημη και άτυπη εκπαίδευση.  

 

Η συντονίστρια έκανε μια σύντομη επισκόπηση των στόχων του έργου και συνέχισε με τα μέλη τη 

δομή της ομάδας εστίασης. Πριν ξεκινήσουμε, οι συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν και μοιράστηκαν 

το ιστορικό τους. Συνολικά, παρόλο που οι συμμετέχοντες ήταν νέοι ενήλικες και εκπαιδευτές 

ενηλίκων, ο τομέας εργασίας τους επικεντρώνεται στο σωφρονιστικό σύστημα από τη Ρουμανία,  



Project N°: 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141 

29 
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect 

the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

 
 

 

49 

στο οποίο επί του παρόντος δεν χρησιμοποιείται η διαδικασία επικύρωσης της ανεπίσημης και 

άτυπης μάθησης. Γνώριζαν την παρουσία τέτοιων τεχνικών, ωστόσο, δεν είχαν τόσες πολλές 

πληροφορίες για το θέμα. Πιστεύουν πράγματι στη χρήση του και θεωρούν ότι θα ήταν χρήσιμο να 

εφαρμοστούν τέτοιες μεθοδολογίες στο σωφρονιστικό σύστημα, για τα άτομα που στερούνται την 

ελευθερία τους, ώστε να μπορεί να βοηθηθούν στην επανένταξη τους στη κοινωνία.  

Στη Σλοβακία, το ICEP συμμετείχε 6 επαγγελματίες, κατάφεραν να συγκεντρώσουν μερικούς από 

τους καλύτερους ειδικούς στον τομέα από τη Σλοβακία. Τουλάχιστον για τρεις από αυτούς η 

επικύρωση της άτυπης/ανεπίσημης εκπαίδευσης και δεξιοτήτων είναι ο κύριος στόχος της 

δουλειάς τους. Η Ομάδα Εστίασης αποκάλυψε ότι το πεδίο επικύρωσης δεν τυγχάνει αρκετής 

προσοχής από την πολιτεία και αυτό που ίσως να είναι, ακόμη πιο σημαντικό για το ευρύ κοινό 

λόγο της έλλειψης ευαισθητοποίησης σχετικά με μια τέτοια διαδικασία. Αργότερα φέτος θα 

διοργανωθεί ένα διεθνές συνέδριο στη Μπρατισλάβα από τον Σύνδεσμο Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων στη Σλοβακική Δημοκρατία, στα πλαίσια αυτής της επερχόμενης εκδήλωσης ξένοι ειδικοί 

θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν την εμπειρία τους. Το Κρατικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης σχεδιάζει να ξεκινήσει μια ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τις ευκαιρίες 

επικύρωσης στη Σλοβακία, η οποία μπορεί να βοηθήσει τον κλάδο. Επίσης, η νέα νομοθεσία 

μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο την τρέχουσα κατάσταση, αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι το 

σχέδιο νόμου θα ψηφιστεί από τη σλοβακική κυβέρνηση. 
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4. Βέλτιστη Πρακτική 
 

Η Βέλτιστη Πρακτική είναι «Μια διαδικασία που έχει αποδειχθεί από την έρευνα και την εμπειρία 

ότι παράγει τα βέλτιστα αποτελέσματα και η οποία καθιερώνεται ή προτείνεται ως πρότυπο 

κατάλληλο για ευρεία υιοθέτηση»  Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα ακόλουθα κριτήρια για τον 

προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών σε κάθε εμπλεκόμενη χώρα: 

• Αποτελεσματικότητα: Η μέθοδος ή η τεχνική ήταν επιτυχής στην επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος.  

• Αποδοτικότητα: Καλή χρήση των πόρων. Με άλλα λόγια, μπορεί να γίνει πράξη με πόρους που 

είναι εύκολα διαθέσιμοι. 

• Συνάφεια: Μπορεί να είναι χρήσιμο στο πλαίσιο του έργου Γνώση πριν του Πτυχίου. 

• Βιωσιμότητα: Μπορεί να συνεχιστεί στο μέλλον. 

• Δυνατότητα αντιγραφής: Μπορεί να αναπαραχθεί εύκολα. 

 

Οι τύποι βέλτιστων πρακτικών που εξετάζονται είναι οι καλύτερες εφαρμογές που αναπτύσσονται 

από δημόσιους φορείς και ιδρύματα, από μη κυβερνητικές οργανώσεις και μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς. 

Επιπλέον, εξετάστηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης της δυνατότητας μεταφοράς, δηλαδή σε ποιο 

βαθμό τεκμηριώνεται και συστηματοποιείται η εφαρμογή της πρακτικής, καθιστώντας δυνατή τη 

μεταφορά της σε άλλα πλαίσια και χώρες. Αυτό σημαίνει την ανάλυση πρακτικών που 

χρησιμοποιούν όργανα (π.χ. ένα εγχειρίδιο με λεπτομερή περιγραφή δραστηριότητας) που 
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επιτρέπουν την επανάληψη/μεταφορά, εύκολα διαθέσιμους πόρους, που έχουν ήδη μεταφερθεί 

με επιτυχία. Σε αυτό το σημείο, κάθε συμβαλλόμενη χώρα έπρεπε να εντοπίσει και να καταγράψει 

τις βέλτιστες πρακτικές που αναπτύχθηκαν από δημόσιους φορείς/θεσμούς, ΜΚΟ ή μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς στις χώρες τους. Μετά από εντατική έρευνα και τη δυνατότητα 

εντοπισμού των βέλτιστων πρακτικών των χωρών τους, δόθηκε ένα υποδειγματικό έντυπο στους 

εταίρους και έχουν τεκμηριώσει τα αποτελέσματά του. Η περιγραφή των πρακτικών περιλαμβάνει 

όλα τα οργανωτικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, το τοπικό περιβάλλον, το κόστος εφαρμογής της 

πρακτικής και τα χαρακτηριστικά της πρακτικής για τα άτομα που στοχεύει. 



Καλές Πρακτικές Γαλλία 
 

 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - Ι Καλή πρακτική 
Όνομα: E2C PARIS - école de la 2eme ευκαιρία 
Πόλη και χώρα: Παρίσι, Γαλλία 
Υπεύθυνη αρχή/οργανισμός: Chantal Lebernady (διευθυντής) 
Είδος επικύρωσης: Εξατομικευμένη εκπαίδευση (με πρακτική άσκηση) 
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης: Επικύρωση της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης μέσω της 
λειτουργικότητας των ΤΠΕ 
Βασικός στόχος: Διατήρηση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, Υποστήριξη των ατόμων να 
αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης που να ταιριάζει με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
καταπολέμηση της εγκατάλειψης του σχολείου και υποστήριξη νέων χωρίς διπλώματα και προσόντα. Το 
ισχυρό χαρακτηριστικό του προγράμματος για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ότι εστιάζει σε ιδιαίτερα 
ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού: νεαρούς ενήλικες που έχουν εγκαταλείψει τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά 
συστήματα χωρίς δίπλωμα και που έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν έντονες κοινωνικές και ανθρώπινες 
δυσκολίες 
Ειδικοί στόχοι: Η Λευκή Βίβλος, Διδασκαλία και Μάθηση - Προς την Κοινωνία της Μάθησης, καθορίζει 3 
βασικές αρχές στις οποίες τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας βασίζουν τη λειτουργία τους: 
1. Περισσότερα ενεργοί για να λάβουν υπόψη την κοινωνική τους κατάσταση και το αίσθημα αποκλεισμού τους. 

2.Συμμετοχή εταιρειών από την αρχή στην προσπάθεια κατάρτισης, ιδιαίτερα στην επαγγελματική κατάρτιση. 

3.Χρησιμοποιήστε ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας που διευκολύνουν τη δράση και όχι την παθητική 

μάθηση. 

 

Το πρόγραμμα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσφέρει τρεις συμπληρωματικές μορφές υποστήριξης στους 

εκπαιδευόμενους προκειμένου να προωθήσουν την κοινωνική, αστικοί και επαγγελματική τους ένταξη: 

 

1. αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους για να καθορίσουν καλύτερα το επαγγελματικό τους έργο 

2. εύρεση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου, προσωρινή εργασία κ.λπ.) στο 

επάγγελμα της επιλογής τουςor to access training (CAP, Bac pro, BAC, BTS, etc.) adapted to their professional 

project 

3. διευκόλυνση της κοινωνικής και κοινωνικής ενσωμάτωσής τους: γνωρίζουν τα δικαιώματά τους (υγεία, 

στέγαση, χρήματα) και τα καθήκοντά τους (ανακάλυψη ιδρυμάτων, πολιτικών δραστηριοτήτων κ.λπ.)  

                                           

 

   Ομάδα Στόχου 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καλωσορίζουν νέους στα πρόθυρα αποκλεισμού 

που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα επιλεγμένο επάγγελμα, είτε 

μέσω κατάρτισης είτε μέσω άμεσης πρόσβασης στην απασχόληση: μεταξύ 16 και 

25 ετών (μέση ηλικία: 20), προσόντα (90% δεν έχουν επικυρωμένο BEP/CAP), 

άνεργοι (87% δεν έχουν εργασιακή εμπειρία και 6% είναι άνεργοι για περισσότερο 

από ένα χρόνο), γυναίκες και άνδρες (48% γυναίκες) γαλλικής ή ξένης 

υπηκοότητας με νομικό καθεστώς για περίοδο που κυμαίνεται από 4 έως 18 μήνες 

(μέση διάρκεια: 7 μήνες)



Καλές Πρακτικές Γαλλία 
 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Υποστήριξη νέων χωρίς προσόντα και χωρίς θέσεις εργασίας που έχουν κίνητρο να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για 
την κοινωνική, αστική και επαγγελματική τους ένταξη.  

- Κάθε ασκούμενος επωφελείται από ένα εξατομικευμένο και εναλλασσόμενο μονοπάτι εισόδου στον κόσμο της 

εργασίας. 

- Ανεξάρτητες δομές, χτισμένες σε μια ισχυρή τοπική βάση, οικοδομούν συνεργασίες με εταιρείες και όλους τους φορείς 

της ολοκλήρωσης. Πρέπει επίσης να διαθέτουν ειδικούς πόρους. 

- Σε κάθε εκπαιδευόμενο δίνεται μια εξατομικευμένη και ποικίλη διαδρομή στον κόσμο της εργασίας. 

- Οι νέοι που εντάσσονται σε E2C έχουν την ιδιότητα του ασκούμενου επαγγελματικής κατάρτισης και λαμβάνουν κατά 

μέσο όρο 500 € μηνιαίως, χρηματοδοτούμενο από την περιφέρεια (το ποσό είναι ανάλογα με την κατάσταση του νέου 

και περιλαμβάνει κοινωνική προστασία) 

Ατομικά μάθημα: για την κατάκτηση της αυτονομίας εκτός του κλασικού σχολικού συστήματος (μόνιμη είσοδος και 

έξοδος): 

- Coaching: κεφαλαιοποίηση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μετά την εκπαίδευση 

- Εναλλαγή: εμπειρία από τον κόσμο της εργασίας το επαγγελματικό έργο μέσα και με την εταιρεία 

- αφιερωμένοι πόροι: συμμετοχή σε ένα θεσμικό σύστημα το όφελος μιας σταθερής αγκυροβόλησης στο τοπικό 
περιβάλλον 

Πότε: Οποιαδήποτε στιγμή του έτους 
Πού: Παρίσι, Γαλλία 

Ποιοι συμμετείχαν (αρχές, εθελοντές, ΟΚΠ):Εργαζόμενοι (εκπαιδευτές, προπονητές ...) και εθελοντές 

Αποτελεσματικότητα: Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υλοποίησαν αρκετές δραστηριότητες, με τη συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων, που δείχνουν την δραστικότητα τους. Πρώτον, η δημιουργία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής: ανακαλύψτε 

τις συνεντεύξεις που διεξήγαγαν οι εκπαιδευόμενοι του E2C Toulouse καθώς και τα θέματα που συζητήθηκαν σε αυτή τη 

ραδιοφωνική εκπομπή.  Με την βοήθεια του Ιδρύματος Edith CRESSON για τα E2Cs για την υποστήριξη αυτού του 

έργου. 

Στη συνέχεια, μια έκθεση τέχνης: ανακαλύψτε τα έργα των εκπαιδευομένων του ιστότοπου E2C Nîmes γύρω από το 

θέμα «μια ματιά στην ομορφιά», στο πλαίσιο του Printemps des poètes. Εκτός από τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ στο 

μουσείο Louvre Lens: οι εκπαιδευόμενοι του E2C Artois έκαναν ένα ντοκιμαντέρ για τη διοργάνωση της έκθεσης 

«Empire of Roses» στο μουσείο Louvre-Lens. Ακολούθως, οκτώ νέοι από το E2C de l'Artois, κάμερα στο χέρι και 

μικρόφωνο στο χέρι, μαγνητοσκοπήθηκαν, πήραν συνεντεύξεις και απαθανάτισαν τα σημαντικότερα σημεία της 

έναρξης παρουσία του Christian Lacroix (σκηνογράφος), Xavier Bertrand (Πρόερδρο του Hauts de France region) και 

Κα. LIENARD (Total Foundation). 

Μετέπειτα, υπήρξε η παραγωγή ενός βίντεο κλιπ. Αργότερα, έχουμε το έργο Bel espoir του E2C Yvelines: οι 

εκπαιδευόμενοι έφυγαν για μια εβδομάδα για να ανακαλύψουν τη Βρετάνη σε ένα πλοίο με 3 ιστούς που ανήκε στην 

ένωση AJD (Association des Jeudis et Dimanches). Ο στόχος αυτού του έργου ήταν να τους δώσει μια γεύση για την 

κοινοτική ζωή και την αλληλοβοήθεια. Αυτή η περιπέτεια επέτρεψε επίσης σε αυτούς τους νέους να ανακαλύψουν τον 

εαυτό τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να αναλάβουν ευθύνες. Μετά από αυτή την εμπειρία, η πλειοψηφία τους 

έκανε ένα βήμα πίσω από το έργο τους και πήραν αποφάσεις που τους οδήγησαν στην απασχόληση ή την κατάρτιση. 

Και τέλος, το "Parcours ma ville": στοχεύει να δώσει στους εκπαιδευόμενους μια καλύτερη κατανόηση της πόλης της 

Νάντης. 

Αξιολόγηση δυνατότητας μεταβίβασης: Η πρακτική θα μπορούσε να επαναληφθεί σε άλλα κράτη μέλη, επειδή οι άνθρωποι που 

μεταναστεύουν στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν γλωσσικά εμπόδια ή προβλήματα επαγγελματικής ένταξης επειδή δεν έχουν 

δίπλωμα, γεγονός που θα μπορούσε να διευκολύνει την αγορά εργασίας και να μειώσει το ποσοστό ανεργίας σε άλλα κράτη.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - II Καλή πρακτική 

Όνομα: Association d'Éducation Populaire Charonne Réunion 

Πόλη και χώρα: Παρίσι, Γαλλία. 

Υπεύθυνη αρχή/οργανισμός: Yahia Adane (Διευθυντής) 
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης:  

- Σωματική, πνευματική και ηθική εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των δύο φύλων και χρήσιμη 

ενασχόληση με τον ελεύθερο χρόνο. 

- Προώθηση της λαϊκής εκπαίδευσης 

- Δημιουργία, διαχείριση και υποστήριξη οποιουδήποτε κοινωνικού έργου 

- προάγουν την αληθινή ιδιότητα του πολίτη και εκπαιδεύουν τους ανθρώπους στην ελευθερία, τον σεβασμό των 

ίσων δικαιωμάτων κάθε ατόμου και  αδελφότητα. 

- Ένδειξη αλληλεγγύης σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

- Βασικοί Στόχοι: Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των νέων και των νέων ενηλίκων για όλα τα ζητήματα της 

ιδιότητας του πολίτη, της κοινωνίας και της εργασίας. Καθοδήγηση προς  όλα τα βήματα που οδηγούν στην 

κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. 

-  Συγκεκριμένοι στόχοι: 

Όποια και αν είναι η λειτουργία του/της στο σωματείο, ο συντονιστής βρίσκεται σε εκπαιδευτική θέση: 

1. Καλείται να συνεργαστεί με κάθε άτομο αναπτύσσοντας μια ποιότητα παρουσίας και συνάντησης. 

2. Ανησυχεί να δημιουργήσει μια αληθινή και αυθεντική σχέση με κάθε άτομο που έλαβε.  

3. Προσοχή στην ποιότητα ζωής διασφαλίζοντας μια αποστολή προστασίας και επενδύοντας σε μια δυναμική 
ενδυνάμωσης. 

4. Παιδαγωγική Εμπιστοσύνης: βασισμένη στην εμπιστοσύνη, η σχέση που δημιουργείται με κάθε άτομο, είτε είναι 
νέος είτε ενήλικας, ευνοεί την ακρόαση και τον διάλογο.  Ενθαρρύνοντας την υποστήριξη, ο συντονιστής αναπτύσσει 
μια προληπτική προσέγγιση, αποδεχόμενος το στοιχείο του κινδύνου και της αβεβαιότητας. 

5. Παιδαγωγική Ελπίδας: εξετάζοντας τα πράγματα από μια ελπιδοφόρα προοπτική, ο συντονιστής δεν περιορίζει ποτέ 
το άτομο στην τρέχουσα συμπεριφορά του και το κινητοποιεί σε μια δυναμική αλλαγής. 
6. Παιδαγωγική Συμμαχίας: βασισμένο σε μια σχέση καλής απόστασης και καλής εγγύτητας, το άτομο που θέλει 

να βοηθήσει συνάπτει μια συμμαχία με κάθε άτομο που εμπιστεύεται. Αναπτύσσοντας κλίμα συμμετοχής, με κάθε 

άτομο να καλείται να ασκήσει ευθύνες, συνάπτει συμμαχία με την ομάδα. Δημιουργώντας ένα αληθινό πνεύμα 

συνεργασίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια συμμαχία με τις οικογένειες, καθώς και με όλους τους άλλους 

εκπαιδευτικούς παράγοντες. 

 

 

 

Ομάδα Στόχου: 

Παιδιά, έφηβοι και ενήλικες και των δύο φύλων. 
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Αποτελεσματικότητα: Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υλοποίησαν διάφορες δραστηριότητες, με τη συμμετοχή 

των εκπαιδευομένων, που δείχνουν την ικανότητα τους. Πρώτον, η δημιουργία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής: 

ανακαλύψτε τις συνεντεύξεις που διεξήγαγαν οι εκπαιδευόμενοι του E2C Toulouse καθώς και τα θέματα που 

συζητήθηκαν σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Με την βοήθεια του Ιδρύματος Edith CRESSON για τα E2Cs και 

την υποστήριξη αυτού του έργου. 

Στη συνέχεια, μια έκθεση τέχνης: ανακαλύψτε τα έργα των εκπαιδευομένων του ιστότοπου E2C Nîmes γύρω από 

το θέμα «μια ματιά στην ομορφιά», στο πλαίσιο του Printemps des poètes. Η έκθεση ήταν ανοιχτή στο ευρύ 

κοινό στο Maison de la Région. Εκτός από τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ στο μουσείο Louvre Lens: οι 

εκπαιδευόμενοι του E2C Artois έκαναν ένα ντοκιμαντέρ για τη διοργάνωση της έκθεσης «Empire of Roses» στο 

μουσείο Louvre-Lens. Το θέμα της ταινίας: ο μουσειακός κόσμος και το στήσιμο μιας έκθεσης. 

Έπειτα, οκτώ νέοι από το E2C de l'Artois, κάμερα στο χέρι και μικρόφωνο στο χέρι, μαγνητοσκοπήθηκαν, πήραν 

συνεντεύξεις και απαθανάτισαν τα σημαντικότερα σημεία της έναρξης παρουσία του Christian Lacroix 

(σκηνογράφος), Xavier Bertrand (Πρόεδρος της περιοχής Hauts de France) και την Κα. LIENARD (Total 

Foundation). 

Ακολούθησε, η παραγωγή βίντεο κλιπ: οι εκπαιδευόμενοι του E2C Côte d'Opale έγραψαν, τραγούδησαν και 

σκηνοθέτησαν ένα βίντεο κλιπ για να παρουσιάσουν την πορεία της ζωής τους και την επιλογή τους για το E2C. 

Αυτό το βίντεο κλιπ δημιουργήθηκε με τη βοήθεια δύο επαγγελματιών. Στη συνέχεια, έχουμε το έργο Bel espoir 

του E2C Yvelines: οι εκπαιδευόμενοι έφυγαν για μια εβδομάδα για να ανακαλύψουν τη Βρετάνη σε ένα πλοίο με 

3 ιστούς που ανήκε στην ένωση AJD (Association des Jeudis et Dimanches). Ο στόχος αυτού του έργου ήταν να 

τους δώσει μια γεύση για την κοινοτική ζωή και την αλληλοβοήθεια. Αυτή η περιπέτεια επέτρεψε επίσης σε 

αυτούς τους νέους να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να αναλάβουν ευθύνες. 

Μετά από αυτή την εμπειρία, η πλειοψηφία τους έκανε ένα βήμα πίσω από το έργο τους και πήραν αποφάσεις 

που τους οδήγησαν στην απασχόληση ή την κατάρτιση. Τέλος, το "Parcours ma ville": στοχεύει να δώσει στους 

εκπαιδευόμενους μια καλύτερη κατανόηση της πόλης της Νάντης. Στόχος είναι να μπορέσουν να αναπτύξουν την 

ικανότητά τους για κινητικότητα ενισχύοντας παράλληλα την αίσθηση ότι ανήκουν στη ζωή της πόλης τους. Οι 

νέοι στο E2C δημιούργησαν μια εφαρμογή που ονομάζεται «GuidiGo», η οποία συνδυάζει οπτικοακουστικά 

στοιχεία, κείμενο και παζλ. Στόχος είναι να παρουσιαστούν τα καλλιτεχνικά, πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά και 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά της πόλης. Αυτό το έργο έχει τόσο διασκεδαστικό όσο και εκπαιδευτικό στόχο, 

συνδέοντας την ψηφιακή τεχνολογία και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. 

Αξιολόγηση δυνατότητας μεταβίβασης: Η πρακτική θα μπορούσε να επαναληφθεί σε άλλα κράτη μέλη, επειδή 

οι άνθρωποι που μεταναστεύουν στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν γλωσσικά εμπόδια ή προβλήματα 

επαγγελματικής ένταξης επειδή δεν έχουν δίπλωμα, γεγονός που θα μπορούσε να διευκολύνει την αγορά 

εργασίας και να μειώσει το ποσοστό ανεργίας σε άλλα κράτη.



Καλές Πρακτικές Κύπρος 
 

 

 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - Ι Καλή πρακτική 

Όνομα: Mingle EU Project 

Πόλη και χώρα: Λευκωσία, Κύπρος. 

Αρμόδια αρχή / οργανισμός: Δήμος Λευκωσίας 

Είδος επικύρωσης: Ατομική επικύρωση 

Περιγραφή της πρακτικής / δράσης: Σε ένα σύντομο χρονικό πλαίσιο, 1000 άτομα (500 TCNs & 500 ντόπιοι σε 5 
χώρες) θα επωφεληθούν μέσω μιας σειράς καινοτόμων δραστηριοτήτων / εργαστηρίων που βασίζονται σε 
επιτυχημένα αποτελέσματα του έργου (Ħwawar u Fjuri, EMKIT, πολυπολιτισμικό εργαστήρια για εργοδότες και 
γλωσσική κατάρτιση με χρήση της μεθοδολογίας CLIL). Η κληρονομιά του έργου διασφαλίζεται μέσω της ανάπτυξης 
της πλατφόρμας "How to MINGLE", η οποία παρέχει μια ολιστική προσέγγιση για τους ενδιαφερόμενους σχετικά με 
τον τρόπο αναπαραγωγής / επανάληψης όλων των ενεργειών του έργου, προκειμένου να ενισχυθούν οι HC και SC για 
τους ΥΤΧ μέσω παρεμβάσεων τόσο σε ΥΤΧ όσο και σε ντόπιους . Όλο το υλικό που αναπτύχθηκε (οδηγοί 
διαμεσολαβητών, εκπαιδευτικό υλικό, εργαλείο αξιολόγησης, οδηγός βήμα προς βήμα για δραστηριότητες που 
υλοποιούνται από μέντορες κ.λπ.) θα είναι επίσης διαθέσιμο στην πλατφόρμα. 

Βασικός στόχος: Διευκόλυνση της ενεργού ιδιότητας του πολίτη και της ενσωμάτωσης του TCN. 

Ειδικοί στόχοι:  

1. Αύξηση Ανθρώπινου Κεφαλαίου (HC) 

2. Αύξηση Κοινωνικού Κεφαλαίου (SC) 

3. Απόκτηση Ενεργού Ιθαγένειας/Κοινωνική Ένταξη 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μαθήματα γλώσσας 

2. Πολιτιστικές και θεσμικές δραστηριότητες 

3. MINGLING εμπειρίες 

4. Εκπαιδευτικά εργαστήρια και υλικά 

 
Πότε: κατά την περίοδο 2020-2021  

Πού: Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας και MMC 

Ποιοι συμμετείχαν (αρχές, εθελοντές, ΟΚΠ): Δήμος Λευκωσίας & MMC (Μεσογειακό Κέντρο Διαχείρισης) Nicosia 

Municipality & MMC (Mediterranean Management Centre) 

 

 

 

 

 

Ομάδα Στόχου  

Άνεργοι, Πρόσφυγες & Μετανάστες (16 ετών και άνω) 

. 



Καλές Πρακτικές Κύπρος 
 

 

 

 

Αποτελεσματικότητα: Κατά τη διάρκεια του τελευταίου συνεδρίου τους στην Κύπρο, οι εκπαιδευόμενοι μίλησαν 

και εξέφρασαν τα συναισθήματα τους για αυτή τη μοναδική εμπειρία. Αξιολόγηση και Εκπαίδευση Γλωσσών: 

- Μου άρεσε η ενημέρωση από την αστυνομία και ότι η αστυνομία μας μίλησε για τα δικαιώματα μας. 

(Διδασκαλία στην τάξη) 

- Επισκεφθήκαμε παραδοσιακά χωριά της Κύπρου […] Μου άρεσε που μάθαμε πώς φτιάχνουν το μέλι. 

(Επίσκεψη) Διαπολιτισμικά Εργαστήρια (Διδασκαλία στην τάξη και επισκέψεις) 

- Μεγάλη εμπειρία! (Συμμετέχων MMC) 

- [Μου άρεσε] η παρέα των άλλων και το νόστιμο φαγητό. (Συμμετέχων Δήμος Λευκωσίας) - Μικτικές Εμπειρίες 

- Μια εξαιρετική εμπειρία [μέσα από την οποία] γνώρισα πολύπλευρους ανθρώπους και τρόπους σκέψης. Θα 

ξαναζούσα την εμπειρία. (Μέντορας MMC) 

 

 

  

Εκτίμηση δυνατότητας μεταφοράς:  Η πρακτική μπορεί να επαναληφθεί από άλλα κράτη μέλη. Αυτό το έργο της 

ΕΕ έγινε σε συνεργασία με 10 οργανισμούς και μεταφράστηκε σε 5 γλώσσες και μπορεί κανείς να βρει τα 

εγχειρίδια στο διαδίκτυο στο Materials - Mingle (projectsgallery.eu). Υπάρχουν διαδικτυακές δραστηριότητες που 

αφορούν τη Συσσώρευση Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Εργαλείο Αξιολόγησης Γλωσσικών Δεξιοτήτων και 

Προγράμματα Σπουδών και Υλικό Εκπαίδευσης CEFR για 3 επίπεδα). Όσον αφορά την αξιολόγηση και 

καθοδήγηση ενεργού πολίτη με το EMKIT, υπάρχει ένας οδηγός καθοδήγησης για τη χρήση του EMKIT και ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών για μια αποτελεσματική πολυπολιτισμική επικοινωνία και πλοήγηση. Τέλος, για 

τις εμπειρίες ανάμειξης υπάρχει ένας μεθοδολογικός οδηγός και ερωτηματολόγια για την αντιστοίχιση των TCN με 

τους ντόπιους. 

. 



Καλές Πρακτικές Κύπρος 
 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - II Καλή πρακτική 

Όνομα: ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Πόλη και χώρα: Λευκωσία, Κύπρος 

Υπεύθυνη αρχή/οργανισμός: Citizens In Power 

Περιγραφή της πρακτικής/δράσης: 

εμπλουτίζοντας τις δεξιότητές τους στην Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (I.C.T.) 

Βασικοί στόχοι: Αύξηση των πιθανοτήτων αυτών των ομάδων ατόμων που αποκλείονται για απασχόληση. 

Συγκεκριμένοι στόχοι: 

- Δημιουργία προσφορών μάθησης και δραστηριοτήτων που οδηγούν την ψηφιακή εκπαίδευση σε αγροτικές περιοχές, 
προωθώντας έτσι τη σημασία και τον αντίκτυπο των ψηφιακών δεξιοτήτων για το μέλλον του Industry 4.0. 

- Αύξηση της κοινωνικής ένταξης ατόμων που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των 
κατοίκων από αγροτικές περιοχές, αλλά και των προσφύγων και των μεταναστών· 

- Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της ψηφιακής εκπαίδευσης και τις ευκαιρίες που απορρέουν από αυτήν. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κύριες δραστηριότητες: Απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον τομέα των ΤΠΕ: ευκαιρία για 
προσωπική πρόοδο. Βελτιωμένη απασχολησιμότητα. Κοινωνική ένταξη στην καθημερινή ζωή της τοπικής κοινωνίας. Ομαλή 
ενσωμάτωση σε μακροπρόθεσμη κλίμακα. Ευκαιρία να γνωρίσεις νέους ανθρώπους. Αυξημένη πρόσβαση σε μια σειρά 
προϊόντων και υπηρεσιών, όπως πληροφορίες, εκπαίδευση, ευκαιρίες για οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα 

Πότε: 4-5 ώρες την εβδομάδα για 90 ημέρες 

Πού: Λευκωσία (Αλεξίας, Λακατάμια/ CIP), Λεμεσός (Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού) 

Αποτελεσματικότητα: Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του CIP EDesign Newsletter Vol.6 (e-designproject.eu), οι 
συμμετέχοντες ήταν πολύ ευχαριστημένοι με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν μετά την ολοκλήρωση των 
Hotspots και πολλοί άλλοι ζήτησαν να ενημερωθούν για νέα μαθήματα διαθέσιμα στο μέλλον. 

Τεχνικές Δεξιότητες που Αναπτύχθηκαν: Κωδικοποίηση και Προγραμματισμός. Εντοπισμός σφαλμάτων. Αναλυτικός συλλογισμός; 

Σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη. Διαχείριση ατόμων; Ενεργός μάθηση Soft Skills Developed: Ευελιξία και δημιουργικότητα. Επίλυση 

προβλήματος; Επικοινωνία και συνεργασία. 

Σχεδιασμός και διαχείριση. 

Σύμφωνα με την CIP και τους συνεργάτες της, τα σχόλια που ελήφθησαν από τους συμμετέχοντες ήταν άριστα και τα πρακτικά 

εργαστήρια έδειξαν τις δυνατότητες αυτών των ψηφιακών τεχνολογιών σε πολλούς τομείς, έτσι ώστε η μελλοντική βιομηχανία 5.0 

να μην θέτει σε κίνδυνο την απασχολησιμότητα ή να αποκλείει συγκεκριμένους πληθυσμούς. Βοήθησε πραγματικά στο να γνωρίσει 

ο κόσμος αυτές τις τεχνολογίες. 

Αξιολόγηση δυνατότητας μεταφοράς: Αυτή η πρακτική θα μπορούσε να επαναληφθεί και σε άλλα κράτη μέλη, επειδή το 

συγκεκριμένο έργο παρέχει στους εκπαιδευτές ένα εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο μεταφράζεται σε 6 διαφορετικές γλώσσες 

(ολλανδικά, ελληνικά, αγγλικά, πορτογαλικά, ιταλικά, λιθουανικά), πράγμα που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτές που μιλούν μία από 

αυτές τις γλώσσες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Το εγχειρίδιο παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που το καθιστά 

προσβάσιμο Εγχειρίδιο E-DESIGN WP10 (e-designproject.eu). 

 Ομάδα Στόχου 
Άνεργοι, Πρόσφυγες & Μετανάστες (16 ετών και άνω) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - Ι Καλή πρακτική 

Όνομα: Αρχή Επιμόρφωσης και Κατάρτισης SOLAS 

Πόλη και χώρα: Δουβλίνο, Ιρλανδία 

Υπεύθυνη αρχή/οργανισμός: Andrew Brownlee, ενεργεί ως άμεσος σύνδεσμος μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και 

της διοίκησης της SOLAS. 

Τύπος επικύρωσης: Ομαδική επικύρωση  
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης: Η SOLAS ιδρύθηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 2013. Έκτοτε, ο φορέας αναπτύσσει μια 5ετή 
Στρατηγική Επιμόρφωσης και Κατάρτισης. Συνεργάζονται στενά με διευθυντές περιφερειακών δεξιοτήτων και με εταίρους σε 
συμβούλια εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο, η SOLAS διαχειρίζεται μια σειρά προγραμμάτων περαιτέρω 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιτρέπουν στους μαθητές να επιτύχουν στην αγορά εργασίας και να ευδοκιμήσουν στην 
κοινωνία. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μαθητεία, πρακτική άσκηση, δεξιότητες για προαγωγή, eCollege και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Η SOLAS διαχειρίζεται επίσης το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ευαισθητοποίησης για την Υγεία και την 
Ασφάλεια Safe Pass, το Σύστημα Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Κατασκευής (CSCS) και το Σχέδιο Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Λατομείων 
(QSCS). Διαχειρίζονται την Εθνική Βάση Δεδομένων Δεξιοτήτων και παρέχουν έρευνα, δεδομένα και αναλύσεις για την Ομάδα 
Εμπειρογνωμόνων για τις Μελλοντικές Ανάγκες Δεξιοτήτων και για να ενημερώνουν το έργο.  

Η SOLAS είναι ο καθορισμένος Ενδιάμεσος Φορέας για το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Απασχόληση, 
την Ένταξη και τη Μάθηση (PEIL) 2014-2020. Τα επιλέξιμα προγράμματα περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης 
συγχρηματοδοτούνται από την ιρλανδική κυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την 
Απασχόληση των Νέων (YEI). Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα περιλαμβάνουν το Εκπαίδευση ETB για ανέργους, 

Εγγραμματισμός ενηλίκων, Πρωτοβουλία Επιστροφής στην Εκπαίδευση, Κοινοτικά Κέντρα Κατάρτισης και Youthreach. 

Βασικός στόχος: Η SOLAS ιδρύθηκε για να ενσωματώσει τον τομέα της περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ιρλανδία και 
να δώσει στρατηγική κατεύθυνση σε αυτόν τον τομέα. Είναι η Αρχή Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (FET) που είναι υπεύθυνη για 
το συντονισμό και τη χρηματοδότηση του ευρέος φάσματος προγραμμάτων κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης στην 
Ιρλανδία. 

Ειδικοί στόχοι: Διευκόλυνση της πρόσβασης, της μεταφοράς και της εξέλιξης των μαθητών μέσω της αναγνώρισης της 
προηγούμενης μάθησης (RPL) εντός του εθνικού πλαισίου προσόντων. Παροχή κατευθυντήριων γραμμών στους παρόχους FET 
και διασφάλιση της επίτευξης ελάχιστων προτύπων Η παρακολούθηση τις διαδικασίες RPL  προωθούν τον συντονισμό των 
προσεγγίσεων, προσφέρουν την τεκμηρίωση της βέλτιστης πρακτικής. 

 

 

 
Ομάδα Στόχου  

 
              Μαθησιακές δυσκολίες, άνεργοι ενήλικες, ομάδες ταξιδιωτών, κοινότητα ROMA, 
δια βίου μάθηση για ενήλικες 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ευαισθητοποίησης για την Υγεία και την Ασφάλεια Safe Pass, το Construction Skills Certification 

Scheme (CSCS) και το Quarrying Skills Certification Scheme (QSCS), ecollege, πρακτική άσκηση, πρόγραμμα μαθητείας, 

δεξιότητες για προαγωγή (στοχεύει να εξοπλίσει τους εργαζόμενους με τις τρέχουσες δεξιότητές τους για να προχωρήσουν εργασία 

ή για να εκμεταλλευτείτε νέες ευκαιρίες εργασίας), δεξιότητες ανταγωνισμού (πρωτοβουλία για την υποστήριξη όσων έχασαν τη 

δουλειά τους ως αποτέλεσμα του COVID-19, για να επανενταχθούν στο εργατικό δυναμικό). 

Η SOLAS χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και συντονίζει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης, σε 

συνεργασία με τοπικά ETB, υπηρεσίες Intreo, σχολεία και κολέγια και μια σειρά εκπαιδευτικών φορέων και φορέων σε εθνικό 

επίπεδο. 

 

Πότε: Από το 2013 μέχρι σήμερα 

 
Πού: Δουβλίνο, Ιρλανδία 

 
Ποιοι συμμετείχαν (αρχές, εθελοντές, ΟΚΠ): αρχές, εθελοντές, οργανώσεις, εργοδότες, Συμβούλια Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (ETBs), Μη Συμβούλια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

 

Αποτελεσματικότητα: Έχουν δημοσιεύσει στοιχεία στην ιστοσελίδα τους με αποτελέσματα προηγούμενων προγραμμάτων 

που έχουν υλοποιηθεί. Οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρα τα συνολικά δεδομένα από το πρώιμο αποτέλεσμα του πόσους 

μαθητές έχουν φτάσει και πόσοι από αυτούς έχουν βρει εργασία. Υπάρχει μια πολύ λεπτομερής στατιστική αναφορά. 

 

Εκτίμηση μεταβιβασιμότητας: Είναι μεταβιβάσιμη επειδή περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εταίρων σε εθνικό 

επίπεδο και χρηματοδοτείται επίσης από το κράτος. Το στρατηγικό τους σχέδιο είναι ορθολογικό και εύκολο να 

εφαρμοστεί σε άλλα περιβάλλοντα. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - II ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Όνομα: Εθνικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΟΝΤΑΣ 

Ιστοσελίδα: https://www.aontas.com/contact 

Πόλη και χώρα: Δουβλίνο, Ιρλανδία 

Όνομα της αρμόδιας αρχής ή οργανισμού: NIAMH O'REILLY Chief Executive Officer, AONTAS (Εθνικός Οργανισμός Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων).  

Τύπος επικύρωσης (Ατομική ή ομαδική): ομαδική 

Περιγραφή της πρακτικής/δράσης (συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων επικύρωσης, των μεθόδων επικύρωσης): 
Εκπαίδευση ενηλίκων και της κοινότητας: Το Supported Learner Pathways 2020-2021 στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας των 

εκπαιδευτών της κοινότητας και στην ανάπτυξη νέας καθοδήγησης για τη χρήση του RPL στην εργασία με περιθωριοποιημένες και 

ευάλωτες ομάδες και με υπαλλήλους χαμηλών προσόντων. Το πρόγραμμα διευθύνεται από τον AONTAS (ο εθνικός οργανισμός 

εκπαίδευσης ενηλίκων), ως ιρλανδικός εθνικός συντονιστής για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (EAAL). Η 

EAAL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο 

Παιδείας μέσω της SOLAS. 

 

AONTAS - Η Irish National Adult Learning Organisation είναι μια ιρλανδική μη κυβερνητική οργάνωση για την 
προώθηση και διευκόλυνση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Παρά το γεγονός ότι είναι μη κυβερνητικός οργανισμός από το 
1976, λαμβάνει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων. 

 

Βασικός στόχος: Η ιδιότητα μέλους του AONTAS περιλαμβάνει ιδιώτες καθώς και έναν αριθμό κρατικών φορέων όπως 
Συμβούλια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ETBs, κοινοτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, συνδικάτα, Τεχνολογικά Ινστιτούτα, 
παρόχους μάθησης και κοινοτικά έργα μεταξύ άλλων. 

Ο ΑΟΝΤΑΣ παράγει μια σειρά από δημοσιεύσεις και περιοδικά όπως το The Adult Learners Journal καθώς και ερευνητικές 
δημοσιεύσεις. Είναι εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα. 

Ειδικοί στόχοι: αύξηση της προβολής, αύξηση της ενθάρρυνσης και προώθηση της αξίας της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα Στόχου  

περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομάδες, εργαζόμενοι με χαμηλά 
προσόντα  

https://www.aontas.com/contact


Καλές Πρακτικές Ιρλανδία 
 

 

 

 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κύριες δραστηριότητες: Προώθηση & Αναγνώριση, Δίκτυο Κοινοτικής Εκπαίδευσης, Φεστιβάλ Ενηλίκων 

Μαθητών, Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης, Ευρωπαϊκές δραστηριότητες, Ακαδημαϊκό περιοδικό με κριτές για 

τους ενήλικους εκπαιδευόμενους και τις πολιτικές και την εκπροσώπηση τους.  

Πότε: Έτος Στρατηγικού Σχεδίου 2019-2022 

Πού: Δουβλίνο, Ιρλανδία (στην Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία επίσης με συνεργασία) 

Ποιοι συμμετείχαν (αρχές, εθελοντές, ΟΚΠ): υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί εταίροι, συμμετέχουν σε πολλά 

ευρωπαϊκά έργα καθώς και με διαφορετικές χώρες εταίρους. 

 

Αποτελεσματικότητα 

Ναι, έχουν δημοσιεύσει το τελικό άρθρο με στατιστικά στοιχεία των μαθητών που έχουν εργαστεί μαζί. Στον 

επίσημο ιστότοπό τους, υπάρχει επίσης ένα μέρος που ονομάζεται "LEARNER VOICE", μπορεί να βρεθούν 

μαρτυρίες του μαθητή ότι ήταν μέρος της υποστήριξης από τον AONTAS. 

https://www.aontas.com/learner-stories/  

 

Εκτίμηση μεταβιβασιμότητας 

Ναι, συνεχίζουν ένα έργο που ονομάζεται NALAB - το Δίκτυο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων πέρα από τα σύνορα 

φέρνει τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, τη Βόρεια Ιρλανδία, την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία στο κοινόόραμα 

για εκπαιδευτική ισότητα. Μαθαίνουν ασκώντας μεταβιβάσιμη γνώση και εφαρμογή σε περισσότερες από μία 

περιφέρειες. 

. 

https://www.aontas.com/learner-stories/


 

 

 

Best Καλές Πρακτικές Ιταλία 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - Ι Καλή πρακτική 

Όνομα: KODE-KoDE NQF Αναγνώριση και επικύρωση ανεπίσημων  και άτυπων ικανοτήτων εντός των Εθνικών Πλαισίου Προσόντων 

Πόλη και χώρα: Bresica, Ιταλία 

Υπεύθυνη αρχή/οργανισμός: Social Innovation Label (FR) 

Τύπος επικύρωσης: Ομαδική επικύρωση 

Περιγραφή της πρακτικής/δράσης: Το SkillPass βασίζεται σε μια επαγωγική προσέγγιση για τον εντοπισμό δεξιοτήτων με βάση 

την περιπέτεια των βιντεοπαιχνιδιών. Στο παιχνίδι, ο μαθητής-παίκτης χτίζει το χαρτοφυλάκιο του ήρωά του και σταδιακά 

κατακτά τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον τομέα της ικανότητας. Τα κινούμενα σχέδια εκτός οθόνης βασίζονται σε 

αυτήν την εκμάθηση για την καλύτερη κατανόηση της πραγματικότητας των εμπειριών των νέων. Η εφαρμογή "συνοδεύει" τους 

δικαιούχους από τις εμπειρίες/καταστάσεις που παρέχονται για να δημιουργήσει την προσκόλληση στις ικανότητες και στη 

συνέχεια στις εγκάρσιες δεξιότητες: επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, επεξεργασία πληροφοριών, εργασία/λειτουργία ως 

ομάδα κ.λπ. Το σύνολο αποτελεί το προσωπικό (εξελισσόμενο) συλλέκτη των δεξιοτήτων και μπορούν να μοιραστούν με την 

κοινότητα τους (φίλοι, εθελοντές, συνεργάτες χρήστες κ.λπ.). Επιπλέον, υπάρχει σύστημα αναγνώρισης/επικύρωσης από τρίτους 

(καθηγητές, εκπαιδευτές, τμήμα ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.) Η εφαρμογή λογισμικού επιτρέπει μια απομακρυσμένη και 

εξατομικευμένη προσέγγιση για τον εντοπισμό των δεξιοτήτων του, ο νεαρός μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγράψει εμπειρίες 

κατά την επαγγελματική πρακτικής άσκησης ή από την διεθνής κινητικότητα. 

Βασικός στόχος: Ο σκοπός του KøDE-NQF, ήταν να προσθέσει τις ικανότητες που αποκτήθηκαν σε ανεπίσημα και άτυπα 

περιβάλλοντα σε εκείνες που αποκτήθηκαν μέσω της επίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο στόχος του έργου ήταν να 

παράσχει στους επαγγελματίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας αποτελεσματικά εργαλεία για τη μέτρηση, την αξιολόγηση και 

την επικύρωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε ανεπίσημα και άτυπα περιβάλλοντα, και πώς σχετίζονται με το 

EQF και τα NQFs. Το κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι τα εργαλεία KøDE-NQF για τη μέτρηση και την επικύρωση ανεπίσημων 

και άτυπων ικανοτήτων σύμφωνα με τα επίπεδα EQF και τα αντίστοιχα επίπεδα NQF, και αυτό το εγχειρίδιο που παρέχει 

οδηγίες για τη χρήση των εργαλείων κατά τη διαδικασία καθοδήγησης. 

Ειδικοί στόχοι: Παροχή αποτελεσματικών εργαλείων στους επαγγελματίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για τη εκτίμηση, την 

αξιολόγηση και την επικύρωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε ανεπίσημα και άτυπα περιβάλλοντα και πώς 

σχετίζονται με το EQF και τα NQF. Το κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι τα εργαλεία KøDE-NQF για τη γνώμη και την επικύρωση 

των ανεπίσημων και άτυπων ικανοτήτων σύμφωνα με τα επίπεδα EQF και τα αντίστοιχα επίπεδα NQF, και το εγχειρίδιο που 

παρέχει οδηγίες για τη χρήση των εργαλείων κατά τη διαδικασία καθοδήγησης. 

Ομάδα Στόχου  
Το Kode έχει σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσμα ατόμων, όπως: 

- Άτομα που αναζητούν νέες προκλήσεις στο επάγγελμα τους ή/και αναζητούν νέους στόχους. 

- Άτομα που αναζητούν βασική επαγγελματική καθοδήγηση. 

- Άτομα που αναζητούν νέα επαγγελματική καθοδήγηση ή ξεκινούν μια νέα δουλειά ή καριέρα. 

- Άτομα που αναζητούν μια (νέα) θέση στην κοινωνία.  

- Άτομα με χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης λόγω σωματικών, πολιτιστικών ή κοινωνικών περιορισμών και που αναζητούν νέες προοπτικές. 

- Άνθρωποι που νιώθουν «αποκομμένοι», ειδικά μεσήλικες.  

- Άτομα που είναι άνεργα ή των οποίων οι θέσεις εργασίας κινδυνεύουν ή που, για άλλους λόγους, αναζητούν μια νέα επιχείρηση ή δουλειά. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κύριες δραστηριότητες: 

Το KODE βασίζεται σε ένα σύνολο εργαλείων για εκπαίδευση, κατεύθυνση, καθοδήγηση και αυτοεκπαίδευση. Το 
ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης ικανοτήτων βασίζεται σε 64 ικανότητες που περιλαμβάνονται στον λεγόμενο 
Άτλαντα Δεξιοτήτων KODE. 

Πότε: Το SkillPass υποβλήθηκε σε περισσότερους από 20 μήνες πειραματισμού το 2011 

Πού: Ευρώπη (χώρες εταίρων - Γερμανία, Πολωνία και Ιταλία) 

Ποιοι συμμετείχαν (αρχές, εθελοντές, ΟΚΠ): Συνεργάτες και περιφερειακές αρχές 

Αποτελεσματικότητα: Το έργο είχε ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση του εγχειριδίου (μεταφρασμένο στις γλώσσες των 
εταίρων) καθώς και του αριθμού των συμμετεχόντων (περισσότεροι από 1500 δικαιούχοι στην Ευρώπη.) - ως 
αποτέλεσμα, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει τον στόχο του. 

Εκτίμηση μεταβιβασιμότητας 

Η πρακτική μπορεί οπωσδήποτε να αναπαραχθεί από άλλα κράτη μέλη, ο ιστότοπος δηλώνει ξεκάθαρα την 
εφαρμογή της, τη χρήση της αλλά και τις περαιτέρω εξελίξεις της μέσω της συνεργασίας με άλλους εταίρους. Ωστόσο, 
όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, ορισμένα από τα υλικά δεν είναι δωρεάν αλλά αντιθέτως, απαιτείται η αγορά 
τους.



Καλές Πρακτικές Ιταλία 
 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - II ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Όνομα: Project Lever - Μοντελοποίηση άτυπης και ήπιας εκμάθησης δεξιοτήτων στην εμπειρία του εθελοντισμού για την αύξηση 
της απασχόλησης και της κινητικότητας των πολιτών 

Ιστοσελίδα: http://www.leverproject.eu/  

Πόλη και χώρα: Μιλάνο, Ιταλία 

Όνομα της αρμόδιας αρχής ή οργανισμού: Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Sondrio (Lavops)  - 
Κέντρο υπηρεσιών για τον εθελοντισμό στην επαρχία Sondrio (Κέντρο εξυπηρέτησης εθελοντισμού στην επαρχία 
Sondrio) 

Τύπος επικύρωσης (Ατομική ή ομαδική): Ομαδική (εθελοντές) 

Περιγραφή της πρακτικής/ενέργειας (Συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων επικύρωσης, των μεθόδων 
επικύρωσης): 

Διαδικασία: 

- Υποβολή της αίτησης από τον υποψήφιο, με απαραίτητη αναφορά στο QRSP και στο επίπεδο EQF των επιλεγμένων δεξιοτήτων. 

- Αξιολόγηση της αίτησης από τον οργανισμό πιστοποίησης με προσοχή στα επίπεδα EQF. Συνέντευξη 
προσανατολισμού/πληροφοριών. 

- Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από τον υποψήφιο: από σιωπηρή σε ρητή, εργαλεία υποστήριξης, δείκτες αναφοράς, 
παραδείγματα δοκιμών. 

- Αξιολόγηση από το αρμόδιο άτομο και τον οργανισμό πιστοποίησης: αξιολόγηση των δοκιμών και ορισμός της τελικής 
αξιολόγησης, παρουσία, με δείκτες αναφοράς. 

- Έκδοση πιστοποίησης από τον φορέα πιστοποίησης: πιθανή σύνδεση με το βιβλιάριο του πολίτη. 

Βασικός στόχος: Το έργο στοχεύει: Να ενισχύσει τον τομέα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με βάση ένα κοινό μοντέλο και εργαλεία 
για την εκτίμηση των εγκάρσιων ικανοτήτων με πλήρη διαφάνεια και δυνατότητα μεταφοράς μεταξύ της ΕΕΚ, του 
Εθελοντισμού και της αγοράς εργασίας και την εφαρμογή μιας αποκλειστικής υπηρεσίας, ικανής να προωθήσει ολόκληρο το 
σύστημα διεθνές και εθνικό επίπεδο και να λειτουργεί με πλήρη ταχύτητα. 

Συγκεκριμένοι στόχοι: 
- Να επιτύχει την αμοιβαία αναγνώριση των πλαισίων και των προτύπων που σχετίζονται με τις εγκάρσιες αρμοδιότητες που 

διακυβεύονται, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης καθώς και μεταξύ των πολιτικών παραγόντων που εμπλέκονται σε τοπικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. αυτό θα έχει ως στόχο την ενίσχυση ενός χώρου αμοιβαίας εμπιστοσύνης για την κινητικότητα, σύμφωνα με τις 

νέες ευρωπαϊκές οδηγίες για τα μη νομοθετικά επαγγέλματα (π.χ. 2013/55/ΕΕ). 

-Αυξημένη ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τη σημασία του εθελοντισμού ως μαθησιακού 

περιβάλλοντος προς όφελος του κόσμου της εργασίας. 

-Την εφαρμογή εσωτερικών υπηρεσιών για εθελοντές, από εθελοντικές οργανώσεις, για τη διευκόλυνση και 

υποστήριξη των διαδικασιών αξιοποίησης και επίσημης αναγνώρισης των κεκτημένων ικανοτήτων. 

 

Ομάδα Στόχου  

Νεαρά άτομα και ενήλικες 

http://www.leverproject.eu/


Καλές Πρακτικές Ιταλία 
 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κύριες δραστηριότητες: Η διαδικασία περιλαμβάνει 5 διαφορετικά βήματα τα οποία είναι: Ευαισθητοποίηση, Ταυτοποίηση, 
τεκμηρίωση, αξιολόγηση και στοχεύοντας μπροστά. 

 
Πότε: 09/2017 – 11/2019 (27 μήνες) 
Πού: Ιταλία (+ εταίροι στο Βέλγιο, την Πολωνία, την Ισπανία και την Ολλανδία) 
Ποιοι συμμετείχαν (αρχές, εθελοντές, ΟΚΠ): Φορείς πιστοποίησης, ο υποψήφιος, ο επικυρωτής (αξιολογητής) και ο 
εκπαιδευτής. 
Αποτελεσματικότητα 
Στο πλαίσιο της Avis Accademy, 25 νέοι εθελοντές από την Avis Regionale Lombardia υποβλήθηκαν σε διαδικασία 
πιστοποίησης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω εθελοντισμού και επικυρώθηκαν από τους χειριστές της 
Randstad, ως μέρος της δέσμευσης ΕΚΕ της εταιρείας, σύμφωνα με το μοντέλο Lever Project, που αναπτύχθηκε 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στην πραγματικότητα, η πρακτική ήταν πράγματι αποτελεσματική. 

 
Εκτίμηση μεταβιβασιμότητας 
Ναι, η πρακτική μπορεί να επαναληφθεί και από άλλα κράτη μέλη, καθώς αυτό το έργο ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας 

μεταξύ 5 κρατών μελών (Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πολωνία και Ισπανία) και ως εκ τούτου το υλικό έχει μεταφραστεί στις 

γλώσσες των εταίρων. Οι πόροι που δημιουργούνται απευθύνονται ειδικά στους υποψηφίους (π.χ. εθελοντές, φοιτητές, εργαζόμενοι 

κ.λπ.) ενώ κάποιοι άλλοι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους αξιολογητές. Συνολικά, όλοι αυτοί οι πόροι είναι σημαντικοί για τον 

εκπαιδευτή που συνεργάζεται στενά με τον υποψήφιο. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Στην πλατφόρμα του Έργου η εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των συνεργατών καθώς και η διαθεσιμότητα του 

διαδικτυακού εργαλείου The LEVER UP που παρείχε σε άτομα και κέντρα επικύρωσης ορισμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη 

των δραστηριοτήτων αξιολόγησης. 



Καλές Πρακτικές Πορτογαλλία 
 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - Ι Καλή πρακτική 

Όνομα: Σενάριο ιστορίας ζωής 

CΠόλη και χώρα: Πορτογαλία 

Υπεύθυνη αρχή/οργανισμός: Εθνική Υπηρεσία Προσόντων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Agência 
Nacional para a Qualificação e Ensino Profisional, I.P - ANQEP 

Είδος επικύρωσης: Ατομική επικύρωση 

Περιγραφή της πρακτικής/δράσης: Χρήση σεναρίου για την εκτέλεση της καταγραφής της ιστορίας της ζωής 

κάποιου. Αυτό το έγγραφο βοηθά τον ενήλικα στην οργάνωση της ιστορίας της ζωής του και παρουσιάζεται 

ως υποστηρικτικό εργαλείο για τον ενήλικα για να εντοπίσει και να περιγράψει σχετικές εμπειρίες και 

περιβάλλοντα στα οποία συνέβησαν. Συνήθως είναι μια ψηφιακή γραπτή εγγραφή, αλλά μπορεί να πάρει 

οποιαδήποτε άλλη μορφή ή να καταφύγει σε άλλα μέσα (βίντεο, ήχος, έγγραφο πολυμέσων) και να 

χρησιμοποιηθεί δημιουργικά. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται εδώ και καιρό και έχει βελτιωθεί στις 

διαδικασίες RVCC και μοιράζεται μεταξύ των κέντρων ικανοτήτων, δίνοντας τη θέση του σε διαφορετικές 

εκδόσεις, προσαρμοσμένες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας και του κοινού της.  

Βασικός στόχος: αναγνώριση και επικύρωση ικανοτήτων που αποκτήθηκαν σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. Ειδικοί 
στόχοι: υποστήριξη της ανάπτυξης ενός αντανακλαστικού πορτφόλιου. να εκτιμήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
στάσεις που αποκτήθηκαν ή/και αναπτύχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. 
 
 
 

Ομάδα Στόχου  

Ενήλικες που έχουν εγκαταλείψει νωρίς το σχολείο αναζητώντας προσόντα 

για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας· μετανάστες χωρίς σχολικό 

πιστοποιητικό ή με χαμηλά προσόντα, που επιδιώκουν να αναγνωρίσουν και 

να πιστοποιήσουν τις ικανότητές τους για να βελτιώσουν τα προσόντα και 

την απασχόλησή τους ή να προχωρήσουν σε περαιτέρω εκπαίδευση. 



Καλές Πρακτικές Πορτογαλλία 
 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Το RVCC έχει εξελιχθεί από το 2007, με καλά σχεδιασμένες και σταθερές κρατικές επενδύσεις για να ξεπεραστεί η διαρθρωτική 
αδυναμία των χαμηλών προσόντων σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η τακτική εξειδικευμένη εκπαίδευση και η συνεργατική 
εργασία άνοιξαν το δρόμο για τη βελτίωση αυτής της μεθοδολογίας και τη δημιουργία δραστηριοτήτων και εργαλείων για την 
αντιμετώπιση της διαφορετικότητας. 

Κατά τη διαδικασία του ενήλικου εκπαιδευόμενου, τα κύρια βήματα είναι: 

- Παρουσίαση και ανάλυση του σεναρίου σε, όπως ονομάζονται, συνεδρίες «αναγνώρισης» με τον ενήλικο 

εκπαιδευόμενο και τους εκπαιδευτικούς. 

- Πολλαπλές δραστηριότητες για την υποστήριξη του ενήλικου εκπαιδευόμενου να αποκαλύψει τα πλαίσια και τις 

σχετικές εμπειρίες (έρευνα, συνέντευξη, συζήτηση, γραφικές παρουσιάσεις, κείμενα, γραφικά κ.λπ.) όπου έλαβε 

χώρα η μάθηση. Οι δραστηριότητες προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες και τις τρέχουσες συνθήκες ή/και 

ζητήματα. 

- Καταγραφή μιας περιγραφικής περίληψης, προβληματισμού και αποδεικτικών ικανοτήτων που αποκτήθηκαν 

- Αξιολόγηση.  

Ατομικό μάθημα: για την κατάκτηση της αυτονομίας εκτός του κλασικού σχολικού συστήματος (μόνιμη είσοδος και 

έξοδος): 

- Διδασκαλία: κεφαλαιοποίηση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μετά την εκπαίδευση 

- Εναλλαγή: εμπειρία από τον κόσμο της εργασίας μέσω ενός επαγγελματικού έργου με την εταιρεία 

- Αφιερωμένοι Πόροι: συμμετοχή σε ένα θεσμικό σύστημα με όφελος μιας σταθερής αγκυροβόλησης στο τοπικό 

περιβάλλον.   

 
Πότε: Αυτό το εργαλείο βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια, προσαρμόστηκε σε ψηφιακές μορφές και μέσα και έγινε 

σχετικό στήριγμα σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή υβριδικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.  

Χρησιμοποιείται σε όλη τη διαδικασία του ενήλικου εκπαιδευόμενου: 

- Στην αρχή ως αρχική ενίσχυση, για την εξερεύνηση, σχεδιασμό και την δομή της διαδικασίας.  

- Σε κρίσιμες στιγμές ως εργαλείο αξιολόγησης της δουλειάς και των επιτευγμάτων. 

- Στο τέλος ως επισκόπηση της όλης διαδικασίας και των τελευταίων βελτιώσεων. 
Πού: Πορτογαλία 
 

Ποιοι συμμετείχαν (αρχές, εθελοντές, ΟΚΠ): συντονισμός κέντρου, ομάδα ενηλίκων μαθητών και εκπαιδευτικών 
 

Αποτελεσματικότητα: Αυτό το εργαλείο και η πρακτική έχει αποδειχθεί σημαντική υποστήριξη για την καθοδήγηση 

των ενηλίκων εκπαιδευομένων μέσω μιας διαδικασίας RVCC και, παράλληλα, ένας σημαντικός τρόπος για να τονωθεί 

η αυτοεκτίμηση και να παρακινηθούν οι ενήλικες να εμπιστευτούν τις ικανότητες τους και να επιδιώξουν περαιτέρω 

εκπαίδευση και προσόντα. Παρέχουν στατιστικά στοιχεία από το ίδρυμά, για παράδειγμα, που προέρχονται από το 

SIGO, το εθνικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για την παροχή εκπαίδευσης. 

Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας: Η πρακτική μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί σε πολλά διαφορετικά πλαίσια, 

συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συστημάτων και σεναρίων. Δεδομένου ότι βασίζεται σε μια αυτοβιογραφική προσέγγιση, 

μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές περιστάσεις



Καλές Πρακτικές Πορτογαλλία 
 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - II Καλή πρακτική 

Όνομα: e-portfolio 

Πόλη και χώρα: Beja, Πορτογαλία 

Υπεύθυνη αρχή/οργανισμός: Εθνική Υπηρεσία Προσόντων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Agência Nacional 
para a Qualificação e Ensino Profisional, I.P - ANQEP 

Είδος επικύρωσης: Ατομική επικύρωση 

Περιγραφή της πρακτικής/δράσης: 

Ανάπτυξη δομημένου e-portfolio ως η ραχοκοκαλιά της διαδικασίας RVCC. Η αυτοβιογραφική προσέγγιση μετατρέπεται σε 
ψηφιακή και ανοίγει τη δυνατότητα για μια σειρά μέσων που θα χρησιμοποιηθούν δημιουργικά για τη δημιουργία του ατομικού 
πορτφόλιου: εγγραφή βίντεο/ήχου, πολυμέσα, υπερσυνδέσεις κ.λπ. Αυτή η πρακτική περιλαμβάνει την προκαταρκτική ανάπτυξη 
βασικών ψηφιακών ικανοτήτων (πρόσβαση και διαχείριση e-mail, με χρήση λειτουργιών cloud, διαδικτυακή συλλογική εργασία, 
χρήση ψηφιακής πλατφόρμας εκμάθησης, χρήση επεξεργαστή κειμένου, χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης, διαδικτυακής 
εθιμοτυπίας κ.λπ.) μέσω εκπαίδευσης ή επίδειξης. 

Βασικοί στόχοι: Ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων για όλα τα ζητήματα της ιδιότητας του πολίτη, της κοινωνίας και της 
εργασίας. Καθοδήγηση σε όλα τα βήματα που οδηγούν στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη.  

Ειδικοί στόχοι: Υποστήριξη της ανάπτυξης ενός αντανακλαστικού πορτφόλιου όπου μπορούν να εκτιμήσουν τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις στάσεις που αποκτήθηκαν ή/και αναπτύχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. 

. 
 
 
 

Ομάδα Στόχου  

: 
Ενήλικες που έχουν εγκαταλείψει νωρίς το σχολείο αναζητώντας 

προσόντα για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας όπως, μετανάστες 

χωρίς σχολικό πιστοποιητικό ή με χαμηλά προσόντα, που επιδιώκουν να 

αναγνωρίσουν και να πιστοποιήσουν τις ικανότητες τους για να 

βελτιώσουν τα προσόντα και την εργοδότηση τους ή να προχωρήσουν σε 

περαιτέρω εκπαίδευση.



Καλές Πρακτικές Πορτογαλλία 
 

 

 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - II Καλή πρακτική 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κύριες δραστηριότητες: Σηματοδοτεί την αρχή της διαδικασίας RVCC, αναπτύσσεται σε όλη τη διαδικασία του ενήλικα 
εκπαιδευόμενου, καθοδηγείται και αξιολογείται συνεχώς από την ομάδα των εκπαιδευτών και από τον εκπαιδευόμενο και είναι 
το κύριο προϊόν για την επικύρωση των ικανοτήτων. Τα περιεχόμενα του e-portfolio είναι εντελώς ατομικά και βασίζονται στις 
επιλογές του εκπαιδευόμενου και ενσωματώνουν τα πρότυπα του Πλαισίου Αναφοράς Βασικών Ικανοτήτων (Referencial de 
Competências Chave - RCC), με συζήτηση και προβληματισμό σχετικά με τις ήπιες δεξιότητες, τα παγκόσμια ζητήματα, την 
ιθαγένεια, κτλ. Στο τέλος, είναι ένα από τα προϊόντα που αξιολογούνται από την κριτική επιτροπής ως προς την πιστοποίηση των 
ικανοτήτων που αποκτώνται σε άτυπα και ανεπίσημα πλαίσια. 

 

Αποτελεσματικότητα: Αυτή η πρακτική βοήθησε τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν πιο εύκολα 

στη διαδικασία RVCC, επειδή τους επιτρέπει να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους και είναι μια συνεργατική 

εργασία μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών. Έτσι, οι ενήλικες αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, έχουν 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και λιγότερο επιρρεπείς στο να τα παρατήσουν. Κατά τη διάρκεια των περιόδων 

εγκλεισμού, όταν επιτρεπόταν μόνο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αυτή η μέθοδος επέτρεπε στους ενήλικες να 

διατηρήσουν την εκπαίδευση τους με μειωμένους περιορισμούς, και ορισμένοι συμμετείχαν ακόμη και πιο 

τακτικά. Ενώ οι περισσότεροι προσαρμόστηκαν καλά στις περιστάσεις, ορισμένοι δεν είχαν τον απαραίτητο 

εξοπλισμό και συνδεσιμότητα και ήταν δύσκολο να ανταποκριθούν πλήρως σε περιπτώσεις εγκλεισμού. Ωστόσο, 

τα ποσοστά συμπερασμάτων αυξήθηκαν και έφθασαν στο ανώτατο όριο το 2020. 

 
Αξιολόγηση μεταβιβασιμότητας:  

Η πρακτική μπορεί να αναπαραχθεί σε πολλά διαφορετικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 

συστημάτων και σεναρίων. Και πάλι, η αυτοβιογραφική προσέγγιση και η ευέλικτη δομή της μπορούν να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες. Υπάρχει, ωστόσο, η ανάγκη πρόσβασης σε 

ψηφιακό εξοπλισμό και συνδεσιμότητα. Από την άλλη πλευρά, ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη ψηφιακών 

ικανοτήτων. 



Καλές Πρακτικές Ρουμανία 
 

 

 

 
 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - Καλή Πρακτική Ι 

Όνομα: Επικύρωση μέσω κέντρων / δικτύου παρόχων που λειτουργούν ως κέντρα επικύρωσης/αξιολόγησης 

Πόλη και Χώρα: Ρουμανία  

Υπεύθυνη αρχή/οργανισμός: Η Εθνική Αρχή Προσόντων (NQA) 
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης: Κάθε κέντρο επικύρωσης πρέπει πρώτα να λάβει διαπίστευση από το NQA για 
να είναι πλήρως λειτουργικό. Τα άτομα/οργανισμοί πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις για να αποκτήσουν 
αυτήν την πιστοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης οργάνων/εργαλείων αξιολόγησης, της δοκιμής 
αυτών των οργάνων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και της παραγωγής μιας έκθεσης αυτόματης 
αξιολόγησης, μεταξύ άλλων. 
Η διαδικασία επικύρωσης έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
-Θα πρέπει να είναι εθελοντικό 
-Θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα καθιερωμένα επαγγελματικά πρότυπα. τα στοιχεία των 
επαγγελματικών ικανοτήτων θα πρέπει να συγκεντρώνονται μέσω της εφαρμογής διαφορετικών μεθόδων 
αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε διάφορα πλαίσια και σε διαφορετικές περιπτώσεις 
-Η αξιολόγηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την επίσημη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που 
σημαίνει ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός ενός προγράμματος επίσημης εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
-Η αξιολόγηση κάθε μονάδας ικανότητας θα πρέπει να ολοκληρώνεται με αποτέλεσμα για τον υποψήφιο - ικανό ή 
μη ικανό ακόμη 

Η διαδικασία αξιολόγησης των επαγγελματικών ικανοτήτων αποτελείται από: 
-εφαρμογή των εργαλείων αξιολόγησης σε κάθε υποψήφιο 
-η πιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητας συνεπάγεται την επικύρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων για την 
προώθηση όλων των ελάχιστων απαιτήσεων που επιβάλλονται από τα εξουσιοδοτημένα εργαλεία αξιολόγησης, 
που σχετίζονται με τις ενότητες ικανότητας / μαθησιακά αποτελέσματα, που ορίζουν την ικανότητα 
- για κάθε επάγγελμα / προσόν που υπόκειται σε εξουσιοδότηση, προκειμένου να δοκιμαστούν τα όργανα 
αξιολόγησης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, από κάθε αξιολογητή, τουλάχιστον πέντε διαδικασίες 
αξιολόγησης, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 11, παράγρ. (1), φωτ. γ) της Διαδικασίας. 
- Η δοκιμή οργάνων είναι υποχρεωτική εάν αναθεωρηθεί το πρότυπο επαγγελματικής / κατάρτισης / SOEFP 
- τα εργαλεία αξιολόγησης ελέγχονται μόνο μία φορά. Μετά την έγκρισή τους από το ANC, κάθε νέος αξιολογητής 
επαγγελματικής ικανότητας αποκτά τα εργαλεία αξιολόγησης του κέντρου. Η αξιολόγησή τους επαληθεύεται από 
το κέντρο αξιολόγησης, μία φορά, με γραπτή δοκιμασία και προσομοίωση αξιολόγησης υποψηφίου. Αυτή η πτυχή 
θα τονιστεί στην έκθεση αυτοαξιολόγησης που υποβάλλεται από το κέντρο και η γραπτή δοκιμασία που επιλύθηκε 
από τον αξιολογητή θα παρουσιαστεί στον εξωτερικό επαληθευτή κατά την επίσκεψη επαλήθευσης. 
- η διαδικασία δοκιμής οργάνων δεν δίνει το δικαίωμα στο κέντρο αξιολόγησης να εκδίδει πιστοποιητικά 
ικανότητας στους υποψηφίους που εξετάζονται. 

 
 

Ομάδα Στόχου  

 
Κάθε άτομο που έχει αποκτήσει εμπειρία στο παρελθόν μέσω ανεπίσημων ή άτυπων 

τρόπων. Αυτή η εμπειρία δεν πρέπει να σχετίζεται με τον τομέα της εκπαίδευσής τους.



Καλές Πρακτικές Ρουμανία 

 

 

 

Βασικός στόχος: Επίσημη αναγνώριση και επικύρωση των προσόντων και των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω 
εργασιακών εμπειριών, ανεπίσημων και άτυπων δραστηριοτήτων 
Ειδικοί στόχοι: Αύξηση της κινητικότητας του εθνικού εργατικού δυναμικού στην ευρωπαϊκή αγορά 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κύριες δραστηριότητες: Υλοποίηση κέντρων όπου μπορούν να έρθουν άτομα και να αποκτήσουν επικύρωση των 

προσόντων τους που αποκτήθηκαν με άτυπες και ανεπίσημες μεθόδους. 

 

Πότε: Όλο το χρόνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς πρόκειται για κέντρα με κανονικό πρόγραμμα εργασίας.  

Πού: Τα κέντρα υλοποιούνται σε όλη τη χώρα σε πολλές πόλεις όπως το Βουκουρέστι, το Μπρασόβ ή το Σίμπιου.  

Ποιοι συμμετείχαν (αρχές, εθελοντές, ΟΚΠ): Αρχές, οργανώσεις και άτομα. 

Αποτελεσματικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το ποσοστό του πληθυσμού που έλαβε 

επικύρωση των ικανοτήτων του μέσω αυτών των κέντρων 

 

Εκτίμηση δυνατότητας μεταφοράς: Θα έλεγε ότι αυτή η πρακτική μπορεί να επαναληφθεί και σε άλλα κράτη μέλη, 

καθώς σε κάθε χώρα η κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει κέντρα επικύρωσης ή κάποιους παρόμοιους οργανισμούς. 

Επιπλέον, αυτά τα κέντρα μπορεί να είναι προσαρμοσμένα στο εθνικό περιβάλλον έτσι ώστε κάθε άτομο να έχει 

πρόσβαση στις υπηρεσίες



Καλές Πρακτικές Ρουμανία 
 

 

 

. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - Καλή Πρακτική ΙΙ 

Όνομα: SOSTRA - Εκπαίδευση Soft Skills και Πρόσληψη Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

Πόλη και Χώρα: Ρουμανία 

Υπεύθυνη αρχή/οργανισμός: CPIP, Orange Hill, Fondazione Hallgarten, Defoin, Universidad de Córdoba, HAMK 

Είδος επικύρωσης: Ατομική επικύρωση 

Περιγραφή της πρακτικής/δράσης: Ένα έργο της ΕΕ που υλοποιήθηκε με εταίρους από διαφορετικές χώρες στο 

οποίο εντοπίστηκε η ανάγκη και η σημασία των ήπιων δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

Σε αυτό το έργο, δημιουργήθηκε μια ψηφιακή ανοιχτή διαδικασία μάθησης με γνώμονα το σήμα μέσω της οποίας 

οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούσαν να αναγνωρίσουν τις προηγούμενες δεξιότητες και ικανότητές τους, καθώς 

και να αποκτήσουν νέες. 

Τα ψηφιακά σήματα είναι ηλεκτρονικά μικροδιαπιστευτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό 

και την προώθηση ικανοτήτων. Τα σήματα (όπως το Mozilla Open Badge, Badgr) αναφέρονται στη συμμετοχή του 

μαθητή, του κερδισμένου, στην εκπαίδευση ή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, μπορούν επίσης να χορηγηθούν μετά 

την ολοκλήρωση πιστοποιητικού. Η αρχιτεκτονική Open Badge βασίζεται σε μια εικόνα αναγνώρισης, ένα γραφικό 

ή ένα εικονίδιο και το συνοδευτικό περιεχόμενο πληροφοριών. Αυτό το περιεχόμενο εμφανίζει το όνομα του 

σήματος, την ταυτότητα του εκδότη, τα κριτήρια γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης που απαιτούνται και μια 

περιγραφή των αποδεικτικών στοιχείων (e.g., an online document) (Abramovich, Schunn, & Higashi, 2013; Brauer 

& Ruhalahti, 2014). 

Ωστόσο, αυτή η επικύρωση των ικανοτήτων που αποκτάται μέσω αυτού του έργου δεν είναι αποδεκτή από 

επίσημους νόμους ή πρότυπα. Το έργο εφαρμόστηκε περισσότερο ως άτυπη πρακτική, ως ευρωπαϊκή εγκάρσια 

δραστηριότητα. 

Βασικοί στόχοι: Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων να αποκτήσει νέες δεξιότητες και να επικυρώσει τις προηγούμενες 

ικανότητές του μέσω Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Σημάτων 

Συγκεκριμένοι στόχοι: 

-να αναγνωρίσουν την ανάγκη και τη σημασία των soft skills των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στις χώρες εταίρους και 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

- να εντοπίσει και να περιγράψει 15 βασικές μαλακές δεξιότητες στα μαθησιακά αποτελέσματα 

- να αναπτύξουν ένα διαδικτυακό τεστ αυτο-αναστοχασμού για την αξιολόγηση των soft skills 

- να συν-δημιουργήσουν μια ανοιχτή διαδικασία εκμάθησης με γνώμονα το σήμα και πολυτροπικό εκπαιδευτικό 

υλικό για τη βελτίωση των μαλακών δεξιοτήτων που λείπουν 

 

 

 
 

Ομάδα Στόχου : 

Εκπαιδευτές ενηλίκων, διευθυντές και προσωπικό ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις) 

σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εκπαιδευτές εντός εταιρείας, σύμβουλοι κατάρτισης και 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 



Καλές Πρακτικές Ρουμανία 
 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Βασικές δραστηριότητες: Δημιουργήθηκαν 3 Διανοητικές Εκροές για το έργο SOSTRA, ωστόσο, για αυτήν την 

έρευνα θα επικεντρωθούμε μόνο στην 3η. 

Το IO3 περιλάμβανε δύο στόχους: 

- να αναπτύξουν ένα διαδικτυακό τεστ αυτο-αναστοχασμού για την αξιολόγηση και την επικύρωση των soft skills 

(κατά τη διάρκεια του IO3 Open Badge Factory (OBF) χρησιμοποιήθηκε για την επικύρωση και την πιστοποίηση 

ικανοτήτων) και 

- να συνδημιουργήσουν μια ανοιχτή διαδικασία εκμάθησης με γνώμονα το σήμα για τη βελτίωση των μαλακών 

δεξιοτήτων που λείπουν. 

Ως τελικό βήμα του έργου, οι εταίροι χρησιμοποίησαν πιλοτικά τη νέα διαδικασία ψηφιακής μάθησης. Οι πιλότοι 

προσέλκυσαν 123 συμμετέχοντες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και εγκρίθηκαν και εκδόθηκαν 274 σήματα 

σε όλη την Ευρώπη. Οι αιτούντες περιλάμβαναν εκπαιδευτές ενηλίκων εκτός από ορισμένους ερευνητές, 

κοινωνικούς λειτουργούς και διευθυντές κατάρτισης. Δύο από τις επτά πιλοτικές διαδικασίες 

πραγματοποιήθηκαν αυτοπροσώπως, οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. 

Πότε: Ιανουάριος και Ιούνιος 2020 

Πού: Διαδικτιακά (online) 

Ποιοι συμμετείχαν (αρχές, εθελοντές, ΟΚΠ): εταίροι του έργου, συμμετέχοντες (ομάδα-στόχος) 
Αποτελεσματικότητα: Κατά τη συλλογή σχολίων σχετικά με την εφαρμογή σημάτων στις περισσότερες χώρες, οι 
συμμετέχοντες θεώρησαν ότι η διαδικασία ήταν απλή και δεν είχαν κανένα πρόβλημα, αν και μερικές ομάδες 
ανέφεραν ότι είχαν δυσκολία στην αναφορά, ειδικά με έναν συγκεκριμένο σύνδεσμο που δεν ανταποκρίνεται. Αυτό 
οδήγησε στη συνέχεια στο συμπέρασμα ότι η τεκμηρίωση πρέπει να είναι καλά καθοδηγημένη. Συνήχθη επίσης το 
συμπέρασμα ότι το σύστημα αναφοράς των αποδεκτών σημάτων θα μπορούσε να είναι καλύτερο στο Open Badge 
Factor. Μια ομάδα επεσήμανε ότι ορισμένες μαλακές δεξιότητες εμπλέκουν άλλες στην οπτική τους και ήταν 
δύσκολο να διαφοροποιηθούν δεξιότητες όπως η συμπερίληψη, η διαφορετικότητα και ο σεβασμός για τους 
άλλους όταν μια άλλη ζήτησε πιο εκτεταμένα κριτήρια για την απονομή σημάτων. Επιπλέον, υπήρχαν ανησυχίες 
σχετικά με την επίσημη αναγνώριση των σημάτων και τη διαδικασία αξιολόγησης που έκρινε ότι άφηνε μεγάλη 
διακριτική ευχέρεια στον διορθωτή. Οι συμμετέχοντες θεώρησαν επίσης ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν 
περισσότερα επίπεδα σε αυτές τις δεξιότητες, παρά επίπεδα βασικών επιτευγμάτων χωρίς επίτευγμα. Τέθηκαν 
επίσης ερωτήματα σχετικά με την αντικειμενικότητα της αυτοαξιολόγησης. 

 
Αξιολόγηση δυνατότητας μεταφοράς: Αυτή η πρακτική μπορεί εύκολα να επαναληφθεί σε άλλα κράτη μέλη, 

καθώς μπορεί να διεξαχθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση του περιεχομένου, 

οποιοσδήποτε πολίτης από άλλες χώρες μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα και να επικυρώσει ή να 

αποκτήσει νέες ικανότητες 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – Καλή Πρακτική Ι 

Όνομα: Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - Αξιοποίηση των επιχειρηματικών ικανοτήτων των ενηλίκων για να μειώσει το 

χάσμα επιχειρηματικής γνώσης  

Πόλη και Χώρα: Σλοβακία 

Υπεύθυνη αρχή/οργανισμός: 

- ICEP s.r.o.,Σλοβακία 

- ECQ-Ευρωπαικό κέντρο ποιότητας , Βουλγαρία 

- AKEP Ακαδημία Επιχειρηματικότητας Αστική Εταιρεία, Ελλάδα 

- CSMKIK Εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της κομητείας Csongrad, Ουγγαρία 

- AN- Κοινωνική Ακαδημία Επιστημών, Πολωνία 

- PRISM κοινωνική επιχείρηση s.r.l., Ιταλία 

Είδος επικύρωσης: Ατομική επικύρωση 

Περιγραφή της πρακτικής / δράσης: Το έργο E + KA2 πέτυχε μεγάλη συνεργασία και ουσιαστική ανταλλαγή γνώσεων και 

εμπειριών μεταξύ των εταίρων του έργου. Όπως δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Μια ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις 

εργασίας», η προώθηση της επιχειρηματικότητας, της αυτοαπασχόλησης και της καινοτομίας «μπορεί να προσφέρει μια πηγή 

καινοτόμων λύσεων για την ανταπόκριση στις κοινωνικές απαιτήσεις σε μια συμμετοχική διαδικασία, παρέχοντας συγκεκριμένες 

ευκαιρίες απασχόλησης για όσους βρίσκονται πιο μακριά από την αγορά εργασίας». 

Σύμφωνα με το μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (EAEA), η εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να 

πλαισιώνεται σαφώς σε μια συνολική στρατηγική δια βίου μάθησης που να λαμβάνει υπόψη και να δίνει ίση σημασία σε όλους 

τους τομείς και όλες τις μορφές μάθησης (επίσημη, ανεπίσημη και άτυπη). ): 

- Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι κοινό και δημόσιο αγαθό και μεταμορφώνει ζωές και κοινωνίες. 

- Ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων των μαθητών και ιδιαίτερα εκείνων με χαμηλές βασικές δεξιότητες. 

- Οι ανεπίσημες μέθοδοι και μεθοδολογίες ενδυνάμωσης εφαρμόζουν τη δημιουργικότητα, τις υπάρχουσες γνώσεις και 

δεξιότητες των μαθητών και παρέχουν εμπνευσμένες μαθησιακές εμπειρίες. 

- Οι επαγγελματίες εκπαιδευτές, οι εκπαιδευτές και το προσωπικό είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων 

και την επίτευξη παροχής υψηλής ποιότητας και επιτυχημένης εμπειρίας μαθητή. 

- Ανάπτυξη ικανοτήτων και καινοτομία στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

- Η συνεργασία (περιφερειακή, ευρωπαϊκή, παγκόσμια και θεσμική) είναι ζωτικής σημασίας για την προβολή της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, αλλά και για την μάθηση από ομοτίμους και τη μεταφορά καινοτομίας. Το έργο Sound of Business συνέβαλε στην 

προώθηση αυτής της στρατηγικής. 

Ειδικοί στόχοι: (1) Παροχή πρακτικών εργαλείων στους εκπαιδευτές που οδηγούν σε μια καινοτόμο μέθοδο εκπαίδευσης που 
σχετίζεται με βασικές και εγκάρσιες δεξιότητες, καινοτόμες διοικητικές ικανότητες και επιχειρηματικό πνεύμα, (2) Να 
χρησιμοποιήσει και να προωθήσει μια ανεπίσημη προσέγγιση που βασίζεται στην τέχνη και τη μουσική, (3) Ενθάρρυνση 
πρωτοβουλιών αυτοαπασχόλησης μεταξύ ενηλίκων, σύμφωνα με τις προσδιορισμένες ανάγκες και το υπόβαθρο των ανέργων, (4) 
Να προωθήσει / ανανεώσει τις διοικητικές δεξιότητες των ενηλίκων και να ενισχύσει τη συνειδητοποίηση της σημασίας της 
καινοτομίας και της δια βίου μάθησης, (5) Να αναγνώριση και επικύρωση της ανεπίσημης μάθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Ομάδα Στόχου  

εκπαιδευτές / προπονητές για ενήλικες, 
- προπονητές επιχειρήσεων, ενήλικες εκπαιδευόμενοι, εμπειρογνώμονες επιχειρηματικής ανάπτυξης, 
μέλη του Enterprise Europe Network, τμήματα κατάρτισης ιδρυμάτων επιχειρηματικής ανάπτυξης, 

- επαγγελματίες που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για ανεπίσημη τυπική εκπαίδευση, τη διαχείριση έργων 
κύκλου, τις 

- επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, καθώς και τη μουσική σταδιοδρομία, 
- Εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Αναπτύχθηκε η εκπόνηση και ανάπτυξη των ακόλουθων 4 Αποτελεσμάτων Έργου: IO1: Εκπαιδευτικά εργαλεία της μεθοδολογίας 

SOB, IO2: Learning platform, IO3: Learning documentary, IO4: Protocol for certification of competences. Αυτή η επιστολή 

περιγράφεται καλά παρακάτω. 

Με βάση τα εργαλεία Διαχείρισης Κύκλου Έργου που μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος και εμπνευσμένη από τα κριτήρια του συστήματος πιστοποίησης για διαχειριστές έργων και προγραμμάτων σε 

όλη την Ευρώπη, το ICEP, ως ηγέτης του IO4, προσδιόρισε έναν συνδυασμό δεξιοτήτων και γνώσεων σε όλους τους τομείς 

ικανοτήτων διαχείρισης έργων και δημιούργησε έναν πίνακα διασταύρωσης μεταξύ της Ταξινόμησης Ευρωπαϊκών Δεξιοτήτων, 

Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγέλματος (ESCO) με το Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας (EntreComp) και το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) για την πιστοποίηση βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων, επιχειρηματικής καινοτομίας 

και επιχειρηματικότητας . Ως εκ τούτου, το Πρωτόκολλο επικεντρώνεται σε μια στρατηγική βιωσιμότητας που επικεντρώνεται 

στους ακόλουθους ειδικούς στόχους: Ενθάρρυνση της ανάπτυξης υποστήριξης της επιχειρηματικής ικανότητας σε επίπεδο 

συστήματος, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, νέων στρατηγικών και πρωτοβουλιών πολιτικής, της δημιουργίας 

βιώσιμων εθνικών κοινοτήτων, περιφερειακών ή τοπικών συνεργασιών , μεταρρύθμιση προγραμμάτων σπουδών υψηλού 

επιπέδου, στρατηγικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών τομέων κ.λπ. Συνεργασία με εργοδότες και υπηρεσίες 

απασχόλησης για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της αξιολόγησης των επιχειρηματικών ικανοτήτων στην αναζήτηση 

εργασίας, στον χώρο εργασίας και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής· Ενθάρρυνση της καινοτομίας και των νέων 

προσεγγίσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης (συμπεριλαμβανομένων 

επίσημων, ανεπίσημων και άτυπων πλαισίων) και τη συμμετοχή νέων παρόχων, εταιρειών, ΜΚΟ, διαμεσολαβητών. Επισήμανση 

της μεταβαλλόμενης φύσης της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης και κατάρτισης, για παράδειγμα στην ψηφιακή 

τεχνολογία, για την υποστήριξη της καινοτομίας και της δημιουργικότητας των πολιτών. 

Πότε: Η εταιρική σχέση Sound of Business ξεκίνησε την υλοποίηση του παρόντος έργου από 1/10/18 έως 30/12/20 

(περιλαμβάνεται 3 μήνες παράταση). Συγκεκριμένα, το Αποτέλεσμα Έργου Ν.4- Πρωτόκολλο Πιστοποίησης Αρμοδιοτήτων 

εφαρμόστηκε από 01/08/20 έως 31/12/20. 

Πού: Διαδικτυακά ONLINE 

Ποιοι συμμετείχαν (αρχές, εθελοντές, ΟΚΠ): Οργανισμοί εταίροι του έργου, Ομάδες Στόχων, Εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Αποτελεσματικότητα: Αποτελέσματα. Συμμετέχοντες TG: 
- Ν. 23 εκπαιδευτές / προπονητές για ενήλικες (συν 1 συμμετέχων που αποχώρησε από την εκπαίδευση μετά από δύο ημέρες 
για προσωπικούς λόγους) εξοπλισμένοι με γνώσεις, δεξιότητες και καινοτόμα εργαλεία που συνδυάζουν τη μεθοδολογία 
Project Cycle Management με επιχειρηματική ανάπτυξη και ροκ μουσική. 
- N.118 (51 συμμετέχοντες στις ομάδες εστίασης + 67 συμφωνίες με ενδιαφερόμενα μέρη) που συμμετείχαν στην αρχική 
ανάλυση και εκτίμηση αναγκών. - N. 91 προπονητές επιχειρήσεων, ενήλικες εκπαιδευόμενοι, εμπειρογνώμονες 
επιχειρηματικής ανάπτυξης, μέλη του Enterprise Europe Network, τμήματα κατάρτισης ιδρυμάτων επιχειρηματικής ανάπτυξης 
απέκτησαν επαγγελματική ικανότητα, πρακτικές και αναλυτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της επιχείρησης. 
- Ν. 345 επαγγελματίες που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη ανεπίσημη εκπαίδευση, τη διαχείριση του ΚΥΚΛΟΥ, τις επιχειρήσεις 
και την επιχειρηματικότητα, καθώς και για τη μουσική σταδιοδρομία, έφτασαν και συμμετείχαν σε 6 Εθνικές Εκδηλώσεις 
πολλαπλασιασμού και εκπαιδεύτηκαν σχετικά με τις μεθοδολογίες Sound of Business. 
- Ζητήθηκαν 133 επίδοξοι εκπαιδευτές για πιστοποίηση ικανοτήτων 
- Ανάπτυξη ευκαιριών για θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 
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Εκτίμηση μεταβιβασιμότητας 

Θα μπορούσε η πρακτική να επαναληφθεί σε άλλα κράτη μέλη; Εξήγησε την απάντησή σου. 

Το ICEP ανέπτυξε μια στρατηγική που βασίζεται στον προσδιορισμό των βασικών ενδιαφερομένων που θα 
συμμετάσχουν στη διαδικασία διάδοσης του Πρωτοκόλλου σε θεσμικό επίπεδο. Η στρατηγική παρακολούθησης 
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τη σημασία της διαδικασίας αναγνώρισης των 
συστημάτων πιστοποίησης ικανοτήτων και ότι η διαδικασία θα μπορούσε να διεξαχθεί αποτελεσματικά, με διαφάνεια 
και με τρόπο συνεπή και συνεπή, και να αναπτύξει έναν ενδιαφερόμενο ιδιοκτησία και δέσμευση. 

Όλα τα αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμα και με δυνατότητα λήψης στον ιστότοπο / Πύλη του έργου σε 
οποιονδήποτε χρήστη. Επιπλέον, όλα τα φυσικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες εταίρους στα γραφεία 
των εταίρων του έργου. Για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα του έργου θα ληφθούν και θα ενσωματωθούν στην 
κοινότητα και μετά τη διάρκεια του κύκλου του έργου, εξηγείται η Στρατηγική Διάδοσης και Εκμετάλλευσης που 
αναπτύχθηκε ήδη πώς θα κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου με ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικούς θεσμούς, 
οργανισμούς και άτομα. 

- Συντήρηση ιστότοπου έργου - ο ιστότοπος του έργου θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση 
του έργου, γεγονός που θα επιτρέψει την περαιτέρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου. Οι πόροι θα 
διατηρήσουν τα διαθέσιμα αποτελέσματα του έργου και έχουν παρασχεθεί ενημερωμένα από όλους τους εταίρους του 
έργου. 

- Γλωσσική πολυμορφία - Όλα τα IO έχουν μεταφραστεί σε 7 (6 γλώσσες συνεργατών + αγγλικά) ευρωπαϊκές γλώσσες. 
Επίσης το IO3, Learning Documentary μεταφράστηκε σε τρεις ακόμη γλώσσες της ΕΕ (ισπανικά, κροατικά και σερβικά). 

- Οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα του έργου έχουν ανέβει και δημοσιευθεί στον ιστότοπο Erasmus + για διάδοση 
και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων. Αυτός είναι ένας άλλος αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί η πλήρης 
προβολή των πληροφοριών του έργου στο ευρύτερο κοινό 
Αλλες πληροφορίες 

Η επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργεί έναν ενάρετο κύκλο στον οποίο οι περιζήτητες, υψηλότερες 

δεξιότητες ενισχύουν την παραγωγικότητα και συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, στην αύξηση της 

απασχολησιμότητας και στη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης και καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής. Επίσης, 

κατά την πρόοδο της υλοποίησης του έργου και με την ιστορική περίοδο που διανύουμε, θεμελιώδης υπήρξε η 

ενίσχυση της πολυμερούς προσέγγισης, ειδικά όταν μιλάμε για Πιστοποίηση / Επικύρωση ικανοτήτων. Η διατήρηση 

δεσμών μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και των ιδιωτικών γραφείων απασχόλησης 

(συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων από την εθνική και διεθνή βιομηχανία 

επιχειρηματικότητας, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, οργανώσεις κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους και άλλα 

ιδρύματα) χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές στο 

δραστηριότητες κοινωνικοοικονομικής ένταξης Η έλλειψη συμμετοχής των ενδιαφερομένων στον σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη της αξιολόγησης και της πρόβλεψης δεξιοτήτων θεωρείται εμπόδιο για τη χάραξη πολιτικής με καλή 

ενημέρωση. 

Η προσέγγιση του έργου Sound of Business μπορεί να εμπνεύσει έργα σχετικά με την Ανταγωνιστική Στρατηγική 
Καινοτομία για ΜΜΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID, παρέχοντας στις ΜΜΕ τις αρχές της ανταγωνιστικής 
στρατηγικής, ανακαλύπτουν πλαίσια και καινοτόμες πρακτικές για την αξιολόγηση των υπαρχόντων πόρων, την 
τόνωση και τη διαχείριση της καινοτομίας και τη δημιουργία μια μακροπρόθεσμη ανταγωνιστική στρατηγική.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – Καλή Πρακτική ΙΙ  

Όνομα: Icep Approved © Ιστότοπος πιστοποίησης Covid Manager: www.iceponline.com/icep-approved-courses/ Πόλη 
και Χώρα: Online 
Όνομα της υπεύθυνης αρχής ή οργανισμού: Icep σε συνεργασία με την Audit στην Ιταλία (www.verifiche.info) 
Τύπος επικύρωσης (Ατομική ή ομαδική): Ατομική 

Περιγραφή της πρακτικής / δράσης (Συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων επικύρωσης, των μεθόδων 

επικύρωσης): Σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ιταλίας καθώς και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, το προφίλ του 

Covid Manager έχει αρχίσει να ρυθμίζεται και να απαιτείται, αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία στην 

επιχείρηση και επαγγελματικό πλαίσιο. Σε αυτούς τους τομείς, ο Διαχειριστής Covid είναι ένα βασικό πρόσωπο σε 

έναν οργανισμό ή εταιρεία, που καλείται να εκτελέσει επιχειρησιακές και συντονιστικές δραστηριότητες 

(επισκέψεις στο χώρο, συλλογή δεδομένων, συναντήσεις με τη διοίκηση της εταιρείας, υποστήριξη για τη σύνταξη 

και ενημέρωση ενός σχεδίου παρέμβασης και σχετικές διαδικασίες, περιοδικούς ελέγχους) που είναι απαραίτητοι 

για τον περιορισμό και την πρόληψη της μόλυνσης από τον κορωνοϊό. Ο Covid Manager είναι επίσης το πρόσωπο 

επικοινωνίας της εταιρείας, που διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους Φορείς Ελέγχου. Προβλέπεται επίσης ότι ένα 

τέτοιο προφίλ θα γίνεται όλο και πιο εμφανές και πιο απαιτητικό και ότι αυτές οι δεξιότητες μπορούν εύκολα να 

προσαρμοστούν στη διαχείριση άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και αναγκών που σχετίζονται με την υγεία 

στο χώρο εργασίας. 

Ο συνεργάτης Audit της Icep στην Ιταλία (ένα ICC - Icep Approved © Competence Center) παρέχει εξατομικευμένη 

εκπαίδευση σε επαγγελματίες ώστε να αποκτήσουν τέτοιες ικανότητες. Η Icep ως Τρίτο Μέρος έχει συντάξει ένα 

Σχέδιο Πιστοποίησης που περιγράφει τις βασικές ικανότητες αυτού του επαγγελματικού προφίλ και ανέπτυξε μια 

Εξέταση Επικύρωσης, προκειμένου να επικυρώσει αυτή τη μάθηση και να παράσχει μια πιστοποίηση για αυτούς 

τους εργαζόμενους. Έτσι, θα μπορούν να εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά εργασίας, προσδίδοντας 

προστιθέμενη αξία στο βιογραφικό τους σημείωμα και στο χαρτοφυλάκιο των δεξιοτήτων τους. 

Βασικός στόχος: παροχή διαφανούς αναγνώρισης και επικύρωσης της προσωπικής και επαγγελματικής ικανότητας, 

προκειμένου να αυξηθεί η εγγενής επαγγελματική αξία και η ανταγωνιστικότητα του ατόμου στον τομέα της 

εργασίας. 

Ειδικοί στόχοι: επικύρωση της μάθησης των ατόμων που εμπλέκονται σε ειδική εκπαίδευση που παρέχεται από τον 

συνεργάτη μας και το ICC - Icep Approved © Competence Center "Audit in Italy" σχετικά με θέματα διαχείρισης 

Covid. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ομάδα Στόχου  

Εργαζόμενοι ή άνεργοι επαγγελματίες που έχουν αποκτήσει συγκεκριμένες 

δεξιότητες μέσω ανεπίσημης κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στον 

προσδιορισμένο τομέα (στην προκειμένη περίπτωση Κανονισμοί που 

σχετίζονται με τον Covid).

http://www.verifiche.info/


 

 

 

 

: 

Κύριες δραστηριότητες: Icep Approved © Training Courses είναι δραστηριότητες κατάρτισης που παρέχει ένα Icep 
Approved © Competence Center, αυτοπροσώπως ή σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το An Icep Approved © 
Competence Center είναι ένας οργανισμός κατάρτισης που παρέχει τις δραστηριότητές του σύμφωνα με πρότυπα 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας με γνώμονα τη μάθηση, με βάση τις απαιτήσεις Icep CertiSkill. Το Κέντρο 
Ικανοτήτων είναι επίσης ένα Εξεταστικό Κέντρο για την πιστοποίηση ανεπίσημων ικανοτήτων και μπορεί να παραδώσει 
εκπαιδευτικά μαθήματα πιστοποιημένα με Icep που παρέχουν πρόσβαση σε πιστοποιήσεις. Μετά την ολοκλήρωση των 
εκπαιδεύσεων, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση στην Πιστοποίηση Ικανότητας του επαγγελματικού 
προφίλ που σχετίζεται με την ικανότητα που έχουν αποκτήσει. Τα βήματα της διαδικασίας Πιστοποίησης είναι: 

1. Υποβολή δικαιολογητικών αίτησης 

2. Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Σύστημα Πιστοποίησης 

3. Εξέταση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.competenceinstitute.com 

4. Έκδοση πιστοποιητικού 

5. Παρακολούθηση της συνεχούς εκπλήρωσης απαιτήσεων του πιστοποιημένου ατόμου διαχρονικά. 
Πότε: Μάιος 2020 - σε εξέλιξη 
Πού: Διαδικτυακά (www.competenceinstitute.com) 
Ποιοι συμμετείχαν (αρχές, εθελοντές, ΟΚΠ): Icep & Audit στην Ιταλία 
Αποτελεσματικότητα 

Η πρακτική έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα; Παρέχετε τεκμηριωμένες αποδείξεις εάν είναι δυνατόν Ήταν η πρακτική 
αποτελεσματική; 

Η απόκτηση πιστοποίησης προσωπικού αντιπροσωπεύει μια σημαντική επένδυση και ένα επιθυμητό πλεονέκτημα για έναν 
σύγχρονο επαγγελματία: χαρακτηρίζει το πιστοποιημένο άτομο ως αξιόπιστο υποκείμενο. Επιπλέον, εισάγει το άτομο σε 
μια συνεχή διαδικασία ενημέρωσης των ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης μιας επαλήθευσης που πραγματοποιείται σε 
διαφορετικά στάδια (ετήσιο, τριετές ή πενταετές, ανάλογα με το προφίλ), προκειμένου να διατηρηθεί η πιστοποίηση. Από 
τη σκοπιά ενός εργοδότη, μια Πιστοποίηση που εκδίδεται από Ανεξάρτητο Τρίτο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα αποτελεί 
πραγματική εγγύηση των ειδικών και πρακτικών ικανοτήτων του εργαζομένου και όχι των γενικών προσόντων. Επιπλέον, σε 
περίπτωση προβληματικών καταστάσεων, ο εργοδότης μπορεί να αναφέρει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση ή ανάγκη 
βελτίωσης των ικανοτήτων στο Ινστιτούτο Πιστοποίησης. Μέχρι σήμερα (Μάρτιος 2022), 163 εκπαιδευμένα άτομα έχουν 
πιστοποιηθεί από την Icep ως Covid Manager. 
Εκτίμηση μεταβιβασιμότητας 

Θα μπορούσε η πρακτική να επαναληφθεί σε άλλα κράτη μέλη; Εξήγησε την απάντησή σου. 

Για την πιστοποίηση ανεπίσημων ικανοτήτων που σχετίζονται με επαγγελματικά προφίλ που δεν απαιτείται να είναι 

διαπιστευμένα στους Εθνικούς Φορείς Πιστοποίησης, η Icep έχει σχεδιάσει και σταδιακά ενημερώνει και επεκτείνει 

διάφορα Σχέδια Πιστοποίησης για την Πιστοποίηση Προσωπικού διαφορετικών επαγγελματικών προφίλ, με βάση εθνικούς 

και διεθνείς κανονισμούς όπως πρότυπα ISO (ιδίως ISO / IEC 17024: 12) και ταξινομήσεις ESCO. Δεδομένου ότι αυτή η 

διαδικασία βασίζεται σε διεθνή πλαίσια, μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν και να προσαρμοστούν σε άλλες χώρες, 

μαθησιακά πλαίσια και για άλλες συγκεκριμένες ή γενικές ομάδες-στόχους.
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5. Συμπεράσματα 
 

Η Κοινοπραξία έκανε την ανάλυση εστιάζοντας σε έναν στόχο για ενήλικες με τα ακόλουθα 

στοιχεία: άνω των 18, άνδρες και γυναίκες, άνεργοι και εργαζόμενοι, ως επί το πλείστον με χαμηλό 

μισθό ή/και επισφαλείς θέσεις εργασίας. Λεπτομέρειες που προέρχονται από μειονεκτικές 

συνθήκες, όπως άτομα χαμηλής ειδίκευσης/προσόντα, μετανάστες, αιτούντες άσυλο και ενήλικες 

σε κίνδυνο (ιδρυματοποιημένοι, με κοινωνική υποστήριξη, έγκλειστοι). 

 

Μια Εθνική Έκθεση από κάθε χώρα εταίρο, εισήγαγε την Eρευνα και έδειξε ότι στις περισσότερες 

χώρες, η αναγνώριση και η επικύρωση των ικανοτήτων είναι δυνατή χάρη σε πολυάριθμα 

εργαλεία, μεθοδολογίες και πολιτικές, που εφαρμόζονται από διαφορετικούς οργανισμούς και 

ακόμη και ιδρύματα, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που συνεργάζονται με μειονεκτούντες ομάδες 

(μετανάστες, πρόσφυγες, νέοι, απομονωμένοι ενήλικες...). 

Ωστόσο, είναι σε δημόσιο επίπεδο που βρίσκουμε τη συντριπτική πλειονότητα των δομών να 

εργάζονται για αυτήν την αναγνώριση και επικύρωση των ικανοτήτων, εκτός από την Ιρλανδία 

όπου ο ιδιωτικός τομέας φαίνεται να είναι πιο ενεργός σε αυτόν τον τομέα. Η Σύγκριση 

διαπίστωσε επίσης ότι σε ορισμένες χώρες, ιδίως στην Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και τη 

Ρουμανία, τα εργαλεία, οι μεθοδολογίες, οι πολιτικές και τα συστήματα που τέθηκαν σε εφαρμογή 

έχουν νομιμοποιηθεί και ενσωματωθούν σε εργαλεία, πολύ ευρέως αποδεκτά και 

χρησιμοποιούνται από όλους τους τομείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, για υποστήριξη της δια βίου 

μάθησης. Έτσι, όλοι οι τομείς έχουν οικειοποιηθεί αυτά τα μέσα για την επικύρωση των δεξιοτήτων 

που αποκτήθηκαν εκτός του επίσημου συστήματος εκπαίδευσης. Αυτό δείχνει υψηλή αποδοχή και 

τυποποίηση της επικύρωσης των δεξιοτήτων που αποκτώνται με άτυπους και ανεπίσημους 

τρόπους. 

 

Επιπλέον, για να έχουν πρόσβαση στην προσφορά αναγνώρισης και επικύρωσης, οι 

περισσότερες χώρες απαιτούν ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, μερικές φορές μέχρι και αρκετές 
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εκατοντάδες ευρώ. Ωστόσο, ορισμένες χώρες είναι σε θέση να προσφέρουν υποτροφίες και 

χρηματοδότηση για να υποστηρίξουν όσο το δυνατόν περισσότερο όσους το χρειάζονται. 

Εν τω μεταξύ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχουν και δωρεάν προσβάσεις. Για παράδειγμα, 

στην Ιρλανδία υπάρχουν δωρεάν προγράμματα κατάρτισης και ανεπίσημης εκπαίδευσης που 

χρηματοδοτούνται από το κράτος. Ή στην Πορτογαλία η διαδικασία είναι εντελώς δωρεάν και αυτή 

τη στιγμή οι ενήλικες λαμβάνουν ακόμη και επιχορήγηση (πάνω από 500 €) μετά την πιστοποίηση, 

εφόσον δεν έχουν χρέη προς την κοινωνική ασφάλιση και τα οικονομικά. Αντίθετα στην Κύπρο 

μόνο αν 2 παιδιά παρακολουθούν ήδη κάποια μαθήματα ο τρίτος μπορεί να παρακολουθήσει 

οποιαδήποτε μαθήματα δωρεάν. Αντίθετα, η Ιταλία ανέφερε μια υποστήριξη μόνο από το δημόσιο 

και τα κονδύλια. Η συνεχιζόμενη Σλοβακία είναι μια από τις χώρες όπου η χρηματοδότηση έργων 

αποτελεί σημαντικό πόρο για την έναρξη και τη δημιουργία διαδικασιών επικύρωσης και 

χρησιμοποιείται μάλλον για την υποστήριξη έργων επικύρωσης παρά για την ενσωμάτωση 

συστημάτων επικύρωσης. Τέλος, μόνο στη Ρουμανία δεν υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για 

την πρόσβαση στην αναγνώριση και επικύρωση σε εθνικό επίπεδο. 

Συνεχίζοντας την ανάλυση, η Κοινοπραξία βρήκε ενδιαφέρουσες μαρτυρίες κατά τη διάρκεια του 

Focus Group. Από κάθε εταίρο συγκεντρώθηκαν διαφορετικές ανάγκες και κενά. Η πλειοψηφία 

των Εταίρων εστίασε σε μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, όπως η Ρουμανία που αντιμετώπισε 

ζητήματα στο ρουμανικό σωφρονιστικό σύστημα ή η Κύπρος που συζήτησε για τους μετανάστες, 

τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. Αυτά τα στοιχεία προσέφεραν στην Έρευνα μια 

ενδιαφέρουσα αφετηρία για να προτείνει συγκεκριμένες πολιτικές στο Σύστημα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. Επιπλέον, οι Διαβουλεύσεις ήταν απαραίτητες για την κατανόηση του είδους των 

φραγμών για τους εκπαιδευόμενους και για το ποιος επικυρώνει τις δεξιότητες. 

Για τους μαθητές: οικονομικά, γλωσσικά, μεγάλη γραφειοκρατία και διοίκηση και έλλειψη 

πληροφόρησης. 

 

Αναλυτικά, στην Κύπρο εξήγησε πώς αυτά τα εμπόδια δημιουργούν έλλειψη ευκαιριών. 

Προχωρώντας στην Ιρλανδία, προέκυψε μια δυσκολία ορολογίας και γλώσσας που 
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χρησιμοποιούνται στα μαθησιακά αποτελέσματα της FETAC. Εν τω μεταξύ, στην Πορτογαλία, κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης, προέκυψε ότι υπάρχει επίσης έλλειψη ψηφιακού εξοπλισμού και 

συνδεσιμότητας, μεγάλες αποστάσεις και έλλειψη δημόσιων συγκοινωνιών και οι γυναίκες τείνουν 

να εγκαταλείπουν περισσότερο τις σπουδές τους λόγω κοινωνικών διακρίσεων και πιέσεων. Στη 

Ρουμανία, η κατάσταση φαίνεται πιο σοβαρή από άλλες χώρες, πράγματι, εκτός από τα ζητήματα 

που αναφέρθηκαν προηγουμένως, ανέλυσαν την έλλειψη κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και 

την άγνοια της δυνατότητας επικύρωσης δεξιοτήτων/ικανοτήτων που αποκτήθηκαν άτυπα και 

ανεπίσημα. 

Εν τω μεταξύ, τα εμπόδια για το ποιος επικυρώνει τις δεξιότητες: ορισμένοι συμμετέχοντες 

επιβεβαίωσαν ότι στη Γαλλία υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών των επίσημων 

δελτίων και των απαντήσεων στα τεστ. Για παράδειγμα, στο σχολείο οι μαθητές δουλεύουν πάνω 

σε πολλές δεξιότητες που τελικά δεν θα ληφθούν υπόψη στις εξετάσεις. Αυτή η μαρτυρία, 

συγκλίνει με ορισμένα ζητήματα που υπάρχουν και στο ιταλικό σχολικό σύστημα, όπως η έλλειψη 

επικοινωνίας. 

 Αυτές οι αδυναμίες, κάνουν το σύστημα επικύρωσης επίσης πολύ κατακερματισμένο και οι 

επαγγελματίες αισθάνονται ότι δεν είναι αρκετά προετοιμασμένοι για να μετρήσουν τις 

ικανότητες. Στην Ιρλανδία αναπτύχθηκε μια ενδιαφέρουσα σκέψη, η οποία δείχνει ότι για να λάβει 

ουσιαστική διαπίστευση, ο υποψήφιος μπορεί να χρειαστεί ακόμα να αλληλεπιδράσει με το 

επίσημο σύστημα (θα πρέπει ακόμα να παρακολουθήσει μαθήματα, να υποβάλει μαθήματα κ.λπ.). 

Αντίθετα, στην Πορτογαλία προέκυψαν διάφορα ζητήματα όπως η έλλειψη ανθρώπινου 

δυναμικού και αρκετός χρόνος για να ανταποκριθεί στις ανάγκες, το ποσοστό απουσιών ή 

ακανόνιστες διαδρομές μεταξύ των ενηλίκων εκπαιδευομένων, η διαχείριση της διαδικασίας και η 

εκπαίδευση με ενήλικες μαθητές χαμηλής ειδίκευσης, η έλλειψη σταθερότητας των μελών της 

ομάδας διδασκαλίας με αντίκτυπος στη διαχείριση και την αλληλεπίδραση, έλλειψη ψηφιακών 

πόρων, έλλειψη υποστήριξης από ορισμένους από τους εμπλεκόμενους φορείς.                                  
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Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, στη Ρουμανία η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, πράγματι 

σύμφωνα με την έρευνά τους υπάρχουν όλα αυτά τα εμπόδια: έλλειψη / επισφάλεια πληροφοριών 

σχετικά με αυτήν την έννοια, πληροφόρησης για το πώς γίνεται αποδεκτή αυτή η επικύρωση στην 

αγορά εργασίας, σχετικά με τη συνέχιση της τα βήματα εκπαίδευσης / διαμόρφωσης / βελτίωσης 

στον τομέα για τον οποίο επιτύχαμε την επικύρωση, καλή διυπηρεσιακή συνεργασία και έλλειψη 

ενδιαφέροντος από κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές ενώσεις για το θέμα αυτό και αδύναμη 

ανησυχία των οικονομικών παραγόντων σχετικά με την οργάνωση της διπλής εκπαίδευσης . 

Επιτέλους, στη Σλοβακία προέκυψε ότι η διαδικασία επικύρωσης της ανεπίσημης/άτυπης 

εκπαίδευσης και δεξιοτήτων δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, ακόμη και αν υπάρχει ήδη νομοθεσία 

σχετικά με αυτό το θέμα. 
 

Όσον αφορά τις Βέλτιστες Πρακτικές, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σε όλες τις χώρες υπάρχουν 

μεθοδολογίες και εφαρμογές επικύρωσης και αναγνώρισης ικανοτήτων που αποκτήθηκαν με 

ανεπίσημο και άτυπο τρόπο που θα πρέπει να διατηρηθούν για την αποτελεσματικότητα και την 

εφευρετικότητά τους και να εφαρμοστούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντιλαμβανόμαστε ότι 

είναι επομένως σημαντικό να τονίσουμε την ανάγκη παροχής αυτή η επικύρωση και η αναγνώριση 

των δεξιοτήτων στις πιο μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες (ιδιαίτερα πρόσφυγες, νέοι και ενήλικες 

που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο κ.λπ.) επειδή είναι αυτές που χρειάζονται τη μεγαλύτερη 

υποστήριξη. Δεδομένου ότι, αυτή είναι μια ατομική διαδικασία, μπορεί να προσαρμοστεί σε 

πολλές διαφορετικές ομάδες, ειδικά σε εκείνες που έχουν τις περισσότερες ανάγκες ή δεν έχουν 

ικανότητες και γνώσεις. 

 

Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, ένας ενήλικας μπορεί να ολοκληρώσει μια μερική πιστοποίηση 

και αργότερα να τη συμπληρώσει με εκπαίδευση στις ελλείπουσες ικανότητες (π.χ.: εκπαιδευτικό 

σεμινάριο στις ψηφιακές ικανότητες). Ωστόσο, οι ενήλικες χρειάζονται δεξιότητες στη γλώσσα 

(πορτογαλικά) για να το κάνουν. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, είχαν μερικούς μετανάστες που 

είχαν προσόντα, αλλά ζουν εδώ για κάποιο διάστημα και απέκτησαν γλωσσικές δεξιότητες. 
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Στη συνέχεια, πέρα από την απλή αναγνώριση και επικύρωση αυτών των δεξιοτήτων, είναι 

σημαντικό να τους παρέχουμε και άλλες δεξιότητες όπως γλώσσες, διοικητικές δεξιότητες (να είναι 

σε θέση να διαχειρίζονται τα έγγραφα), οικονομικές δεξιότητες και επίσης ψηφιακές δεξιότητες. 

Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι αυτό που ευνοεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την επικύρωση και 

αναγνώριση των ικανοτήτων είναι το γεγονός ότι όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται φιλικές προς 

τον χρήστη και καθίστανται ευρέως προσβάσιμες και ευρέως διαδεδομένες, ιδίως χάρη στην καλή 

επικοινωνία σε όλα αυτά τα μέσα. 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτό είναι επίσης αυτό που προέκυψε από τις διάφορες 

ομάδες εστίασης. Οι συζητήσεις με επαγγελματίες μας επέτρεψαν να εντοπίσουμε τι δεν 

λειτουργεί σήμερα σε κάθε χώρα και να εντοπίσουμε κοινά ζητήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν κατά την επικύρωση αυτών των ανεπίσημων και άτυπων δεξιοτήτων. Επομένως, 

υπάρχει σαφής ανάγκη να αποσαφηνιστούν τα μέσα, να γίνουν προσιτά και φιλικά προς τον 

χρήστη, προκειμένου να ξεπεραστεί η μεγάλη έλλειψη πληροφοριών που υπάρχει σήμερα γύρω 

από αυτό το ζήτημα που επηρεάζει τόσο τους ανθρώπους που τη χρειάζονται όσο και αυτούς που 

τα συνοδεύουν (επαγγελματίες επικύρωσης). Πρέπει να αναφερθεί μια άλλη πτυχή: αυτή η 

διαδικασία βασίζεται στην κοινωνική και επαγγελματική εμπειρία και γνώση, επομένως λειτουργεί 

καλύτερα με ενήλικες, άνω των 18 ετών, που έχουν ζήσει αρκετά και έχουν αποκτήσει εμπειρία για 

να αποκαλυφθούν. Γι' αυτό μόνο 23+ ή με 3ετή εργασιακή εμπειρία μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στην Πορτογαλία για παράδειγμα. 

 

Εν ολίγοις, η επικύρωση και η αναγνώριση των ικανοτήτων που αποκτώνται άτυπα και ανεπίσημα 

είναι ακόμα νέα. αυτό αντικατοπτρίζεται στην έλλειψη ενημέρωσης, την έλλειψη επικοινωνίας, την 

ασάφεια όλων των οργάνων που τοποθετούνται στη θέση τους. Μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι 

πρόκειται για πρακτικές που είναι ακόμη πολύ λίγες εφαρμόζεται και είναι ευρέως διαδεδομένο σε 

όλους τους τομείς. Με άλλα λόγια, σε πολλούς τομείς, εξακολουθεί να είναι δύσκολο να 

αναγνωριστούν οι δεξιότητές του εάν δεν έχουν αποκτηθεί επίσημα. Είναι επομένως απαραίτητο 
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να καταστούν αυτά τα μέσα φιλικά προς τον χρήστη, να διαδοθούν και, ειδικότερα, να 

συνοδεύονται όλοι οι μειονεκτούντες πληθυσμοί σε αυτές τις διαδικασίες, προκειμένου να 

καταστούν αυτές οι πρακτικές δημοφιλείς και αποτελεσματικές. Υπό αυτή την έννοια, επίσης, η 

δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς (τοπικές αρχές, εργοδότες, 

κ.λπ.) θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντική για να εδραιώσει τη διαδικασία. 
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6. Ειδικό λεξιλόγιο 
 

Μάθηση: Σωρευτική διαδικασία κατά την οποία τα άτομα αφομοιώνουν σταδιακά όλο και πιο 

περίπλοκες και αφηρημένες οντότητες (έννοιες, κατηγορίες και μοντέλα, συμπεριφορά) ή/και 

αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες16 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα/Κεκτημένο: Το σύνολο των γνώσεων, ικανοτήτων ή/και δεξιοτήτων 

που ένα άτομο έχει αποκτήσει ή/και είναι σε θέση να επιδείξει στο τέλος της μαθησιακής 

διαδικασίας.17 

 

Τυπική μάθηση: Η μάθηση λαμβάνει χώρα σε ένα οργανωμένο και δομημένο πλαίσιο (στην 

επίσημη εκπαίδευση, εκπαίδευση εντός εταιρείας) και έχει σχεδιαστεί ως μαθητεία Οδηγεί στην 

επίσημη αναγνώριση (δίπλωμα, πιστοποιητικό) Η επίσημη μάθηση είναι σκόπιμη από την οπτική 

γωνία του εκπαιδευόμενου 

 

Ανεπίσημη μάθηση: Η μάθηση ενσωματωμένη σε προγραμματισμένες δραστηριότητες που δεν 

έχουν σχεδιαστεί ρητά ως μάθηση, αλλά περιέχουν ένα σημαντικό στοιχείο μάθησης Η 

ανεπίσημη μάθηση είναι σκόπιμη από την οπτική γωνία του εκπαιδευόμενου. 

 

Άτυπη μάθηση: Μάθηση που προκύπτει από δραστηριότητες της καθημερινής ζωής σε σχέση με 

την εργασία, την οικογένεια ή τον ελεύθερο χρόνο Αναφέρεται συχνά ως βιωματική μάθηση και 

κατά κάποιο τρόπο μπορεί να γίνει κατανοητή ως τυχαία μάθηση Δεν είναι δομημένη με όρους 

μαθησιακών στόχων, μάθησης διάρκεια και/ή μέσο μάθησης Συνήθως, δεν προκαλεί καμία 

πιστοποίηση Η άτυπη μάθηση μπορεί να είναι σκόπιμη, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις 

είναι ακούσια (ή «δευτερεύουσα»/τυχαία)18  

 
16 Commission européenne,“Common European principles for validation of non-formal and informal learning”, p10 

Disponible sur : http://bit ly/atjGp8 
17 Ibid, p 10 
18 Bjonarvold, Jens ; Colardyn Danielle, Validation of Formal , Non-Formal and Informal Learning : policy and 

practices in EU Member States, European Journal of Education, Vol 39, N°1, 2004, p 71 

http://bit/
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Ικανότητα: Αποδεδειγμένη ικανότητα να χρησιμοποιεί γνώσεις, δεξιότητες και ιδιότητες 

προσωπικές, κοινωνικές ή/και μεθοδολογικές σε εργασιακές καταστάσεις ή σπουδές, καθώς και 

στην επαγγελματική και προσωπική του ανάπτυξη19. 

 

Γνώση: Μπορούν να είναι θεωρητικές ή πραγματικές Η επικύρωση της ανεπίσημης και της άτυπης 

μάθησης χωρίζεται σε τρία στάδια Το πρώτο είναι η αναγνώριση, η δεύτερη αξιολόγηση και το τρίτο 

η αναγνώριση. 

 

Αξιολόγηση (δεξιοτήτων): Το άθροισμα των μεθόδων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση των δεξιοτήτων ενός ατόμου (γνώσεις, δεξιότητες ή/και ικανότητες), που συνήθως 

οδηγούν σε πιστοποίηση 

 

Πιστοποιητικό/δίπλωμα: Επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο φορέα που 

πιστοποιεί τα επιτεύγματα ενός ατόμου μετά από τυπική διαδικασία αξιολόγησης. Τα πιστοποιητικά 

και τα διπλώματα εκδίδονται από εξουσιοδοτημένους φορείς 

 

Προσόντα: (α) Επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό, δίπλωμα) που βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση 

μιας εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή την επιτυχή ολοκλήρωση μιας δοκιμασίας ή εξέτασης· και/ή (β) 

Απαιτήσεις για την πρόσβαση ενός ατόμου σε μια θέση ή για πρόοδο εντός αυτού του επαγγέλματος 

 

Αναγνώριση: (α) Επίσημη αναγνώριση: η διαδικασία χορήγησης επίσημης ιδιότητας σε 

αρμοδιότητες, είτε με την έκδοση πιστοποιητικών είτε με την έκδοση ισοδυναμιών, πιστωτικών 

μονάδων ή επικύρωσης των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν Και/ή (β) κοινωνική αναγνώριση : είτε 

μέσω της αναγνώρισης της αξίας των δεξιοτήτων από οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες 

 

 

19 SCAD Plus, « The European Qualifications Framework », disponible sur : http://bit ly/d1iGWk 

http://bit/
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Επικύρωση: Αξιολόγηση και αναγνώριση μιας μεγάλης ποικιλίας γνώσεων, τεχνογνωσίας, 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αναπτύσσουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής τους σε 

διαφορετικά πλαίσια, για παράδειγμα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η 

μόνη χώρα στον κόσμο που μπορεί να το κάνει . 
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