
Υποςτηρίζοντασ την μετάβαςη δαςκάλων και 

εκπαιδευτών χειροτεχνίασ ςτην Ψηφιακθ Εποχθ 
  

 

 

 

 

 

 

IO6: Οδηγόσ επικφρωςησ, πιςτοποίηςησ και αναγνώριςησ 
καινοτόμων μειόδων μάιηςησ που βαςίζονται ςτισ ΤΠΕ ςτην 

ΕΕΚ για χειροτεχνίεσ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Το ςχζδιο αυτό (2017-1-ES01-KA202-038435)  χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ. Η 

παροφςα δημοςίευςη (ανακοίνωςη) δεςμεφει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθφνεται για τυχόν 

χρήςη των πληροφοριών που περιζχονται ςε αυτήν. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRAFTS3.0 

Υποςτηρίζοντασ την μετάβαςη δαςκάλων και εκπαιδευτών χειροτεχνίασ ςτην 

Ψηφιακθ Εποχθ  

2017-1-ES01-KA202-038435 

www.crafts-project.eu 

 

Διανοητικθ παραγωγθ 6 

Οδηγόσ επικφρωςησ, πιςτοποίηςησ και αναγνώριςησ καινοτόμων μειόδων 

μάιηςησ που βαςίζονται ςτισ ΤΠΕ ςτην ΕΕΚ για χειροτεχνίεσ  

 

 

Συντονίζεται από: 

RINOVA – Rinova Limited. Ηνωμζνο Βαςίλειο 

 

Αναπτφχιηκε από: 

FOACAL - Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Ιςπανία 

INFODEF - Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación S.L. Ιςπανία 

DANMAR – Danmar Computers sp z o.o. Πολωνία 

DIMITRA - Dimitra Education and Consulting. Ελλάδα 

CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato. Πορτογαλία 

FTT - Fundatia Transilvania Trust. Ρουμανία 

INQS - Innoquality Systems Limited. Ιρλανδία 

http://crafts-project.eu/


P a g e  | 2 

 

Οδηγόσ για την επικύρωςη, πιςτοποίηςη και αναγνώριςη 

καινοτόμων μεθόδων μάθηςησ που βαςίζονται ςτισ ΣΠΕ 

ςτην ΕΕΚ για τουσ κλάδουσ χειροτεχνίασ   
 

Περιεχόμενα 

Ρεριεχόμενα .............................................................................................................................. 2 

1. Ειςαγωγι ......................................................................................................................... 3 

1.1 Στόχοι και ςκοπόσ ........................................................................................................... 3 

1.2. Ερευνθτικι μεκοδολογία.................................................................................................... 4 

1.3 Γενικό πλαίςιο................................................................................................................. 6 

1.4 Αναγνϊριςθ, πιςτοποίθςθ και επικφρωςθ .................................................................... 7 

2. Το Ευρωπαϊκό Επίπεδο .................................................................................................... 10 

2.1 ECTS ............................................................................................................................... 10 

2.2 ECVET ............................................................................................................................ 12 

2.3 European Qualifications Framework (EQF) .................................................................. 14 

3. Το εκνικό επίπεδο ............................................................................................................ 17 

3.1 Ιςπανία .......................................................................................................................... 17 

3.2 Ηνωμζνο Βαςίλειο ........................................................................................................ 26 

3.3 Ρολωνία ........................................................................................................................ 40 

3.4 Ελλάδα .......................................................................................................................... 49 

3.5 Ρορτογαλία ................................................................................................................... 63 

3.6 ουμανία....................................................................................................................... 73 

4. Craft 3.0 Αναςκόπθςθ τθσ Ριλοτικισ δοκιμισ ................................................................. 78 

4.1 Ρλαίςιο και διαδικαςίεσ. .............................................................................................. 78 

4.2 Ανατροφοδότθςθ από τουσ Εταίρουσ. ......................................................................... 81 

4.3 Aξιολόγθςθ του πιλοτικοφ: Μακιματα ....................................................................... 87 

5. Συμπεράςματα ................................................................................................................. 89 

 

  

  



P a g e  | 3 

 

 

1.  Ειςαγωγή 

1.1 τόχοι και ςκοπόσ 

Αυτι θ ζκκεςθ ζχει ςυνταχκεί από τθ Rinova, ωσ το κφριο αποτζλεςμα του IO6 για το 

ζργο Crafts 3.0. Ο ςτόχοσ του IO6 είναι να παρζχει ζνα ζγγραφο αναφοράσ με 

ςυςτάςεισ για επικφρωςθ, πιςτοποίθςθ και αναγνϊριςθ, που απευκφνεται ςε 

υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ, εκπαιδευτικά ιδρφματα, πάροχουσ I-VET και C-VET, 

κοινωνικοφσ εταίρουσ και άλλουσ ενδιάμεςουσ φορείσ, με τθ ςυμβολι όλων των 

εταίρων για τθν παροχι ςυςτάςεων, με ςτόχο τουσ υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ, τα 

εκπαιδευτικά ιδρφματα, τουσ παρόχουσ I-VET και C-VET, τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ και 

άλλουσ ενδιάμεςουσ φορείσ για τθν υποςτιριξθ τθσ περαιτζρω βελτίωςθσ των 

πολιτικϊν πιςτοποίθςθσ και αναγνϊριςθσ που προκφπτουν από τθν πρακτικι 

εφαρμογι των δφο πιλοτικϊν φάςεων του ζργου Crafts 3.0. Αυτι θ τελικι ζκκεςθ 

ςτοχεφει να διερευνιςει τόςο ςε εκνικό όςο και ςε ευρωπαϊκό / ςυλλογικό επίπεδο, τισ 

επιλογζσ που είναι διακζςιμεσ μεταξφ των εταίρων για τθ μελλοντικι επικφρωςθ, 

αναγνϊριςθ ι πιςτοποίθςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν Crafts 3.0. 

 

Η ζκκεςθ αποτελείται από 

1) μία ανάλυςθ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ςχετικά με τθν τρζχουςα κατάςταςθ τθσ 

ανάπτυξθσ και των μελλοντικϊν δυνατοτιτων αναγνϊριςθσ, πιςτοποίθςθσ και 

επικφρωςθσ καινοτόμων μεκόδων μάκθςθσ με βάςθ τισ ΤΡΕ ςτθν ΕΕΚ για τομείσ 

χειροτεχνίασ ςτθν Ευρϊπθ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό περιλαμβάνει μια 

περιγραφι τριϊν βαςικϊν πυλϊνων τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ που ςτοχεφουν ςτθν 

περαιτζρω ενςωμάτωςθ των πλαιςίων διαπίςτευςθσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν. 

*  το Eυρωπαϊκό ςφςτθμα μεταφοράσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων (ECTS) ςτον τομζα 

τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

*  το Eυρωπαϊκό ςφςτθμα ακαδθμαϊκϊν μονάδων για τθν Επαγγελματικι 

Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (ECVET) ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (ΕΕΚ) 
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* το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων (EQF), του οποίου το ECVET είναι ζνασ από 

τουσ ακρογωνιαίουσ λίκουσ. 

2) Oι εκνικζσ εκκζςεισ από κάκε εταίρο παρζχουν ζνα πλαίςιο και ζνα υπόβακρο 

ςχετικά με τθν επικφρωςθ, τθν πιςτοποίθςθ και τθν αναγνϊριςθ ςτθν ΕΕΚ για τον 

χειροτεχνικό τομζα ςτθ χϊρα τουσ, και πϊσ αυτό ευκυγραμμίηεται με τα ευρωπαϊκά 

πλαίςια. 

3) Η αξιολόγθςθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ τθσ εφαρμογισ Mobile Instructional 

Learning App (IO3), Multilingual eLearning Platform (IO4) και Set of Mobile Learning 

Apps (IO5). 

4) τζλοσ, οριςμζνα ςυμπεράςματα, που προκφπτουν από τθ διαδικαςία εφαρμογισ 

και βαςιςμζνα ςε  εκείνα τα αποτελζςματα και τα ςτοιχεία, τα οποία ζχουν 

ςχεδιαςτεί για να ενιςχφςουν τθν προοπτικι μεταφοράσ αυτοφ του αποτελζςματοσ, 

μεγιςτοποιϊντασ τθ γνϊςθ και τθ χριςθ του προϊόντοσ Crafts  μεταξφ των 

υπευκφνων χάραξθσ πολιτικισ, των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, των 

ενδιαφερομζνων και άλλων πικανϊν χρθςτϊν. 

 

1.2. Ερευνητική μεθοδολογία 

1.2.1 Για τθν ζρευνα και τθν παραγωγι τθσ Ζκκεςθσ υπεφκυνθ ιταν θ Rinova, ο κφριοσ 

εταίροσ για τθν παράδοςθ του IO6, με τθ ςυμβολι των εταίρων του ζργου. Η ζκκεςθ 

περιλαμβάνει εκνικζσ προοπτικζσ από τθν Ιςπανία, το Ηνωμζνο Βαςίλειο, τθν Ελλάδα, τθν 

Ρολωνία, τθν Ρορτογαλία και τθ ουμανία. 

 

1.2.2 Η Rinova δθμιοφργθςε ζνα ερευνθτικό πλαίςιο που κυκλοφόρθςε ςτουσ εταίρουσ. 

Το ερευνθτικό πλαίςιο αποτελείται από 

 Μια εξιγθςθ τθσ προςζγγιςθσ ςτο IO6, τα αποτελζςματα που κα δθμιουργθκοφν 

και πϊσ οι ςυνεργάτεσ κα ςυνειςφζρουν ςε αυτά τα αποτελζςματα 

 Τθ μορφι τθσ ζκκεςθσ για το National and European Benchmarking Analysis Report, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αρχικοφ ςχεδίου κειμζνου για τισ ενότθτεσ Report και 

του National Report template- το οποίο περιλάμβανε κακοδιγθςθ και ζνα ςφνολο 
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ερωτιςεων που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ και παρείχε το φορμάτ ςε κάκε εταίρο 

για τθ ςφνταξθ των ευρθμάτων . 

 

1.2.3 Η Rinova εξζταςε τισ εκκζςεισ των χωρϊν και προζβθ ςε ανάλυςθ των ευρθμάτων 

προκειμζνου να εκπονιςει μια Ευρωπαϊκι ανάλυςθ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. 

 

1.2.4  Σε ςυνεννόθςθ και ςυμφωνία με τουσ εταίρουσ, θ Rinova δθμιοφργθςε μια κοινι 

μεκοδολογία για τθν εφαρμογι τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του προγράμματοσ ςπουδϊν και 

ζδωςε οδθγίεσ ςτουσ εταίρουσ για το πϊσ να το εφαρμόςουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ ςτθ ουμανία τον Απρίλιο του 2019. Η πρϊτθ πιλοτικι 

φάςθ επικεντρϊκθκε ςτο Mobile Instructional Learning App (IO3) και ςτο Multilingual e-

Learning Platform (IO4). 

 

1.2.5 Σε ςυνεργαςία με τθν Innoquality Systems, θ Rinova πρότεινε και ςυμφϊνθςε ςε μια 

μεκοδολογία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ πρϊτθσ πιλοτικισ φάςθσ. Οι εταίροι 

μοιράςτθκαν ςχόλια και προτάςεισ από τθν αξιολόγθςθ ςτθν Τζταρτθ Σφνοδο Εταίρων ςτθν 

Ελλάδα 

 

1.2.7 Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ πρϊτθσ πιλοτικισ φάςθσ ζδωςαν τθ βάςθ για 

μια κοινι μεκοδολογία για τθ δεφτερθ πιλοτικι φάςθ που ςυμφωνικθκε από τουσ 

εταίρουσ. Η Rinova ζδωςε οδθγίεσ ςτουσ ςυνεργάτεσ για το πϊσ να εφαρμοςτεί. Αυτι θ 

φάςθ επικεντρϊκθκε ςτο Multilingual e-Learning Platform (IO4) και ςτο ςφνολο των Mobile 

Apps (IO5). 

 

1.2.8 Σε ςυνεργαςία με τθν Innoquality Systems, θ Rinova πρότεινε και ςυμφϊνθςε μια 

μεκοδολογία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ δεφτερθσ πιλοτικισ φάςθσ. Οι 

ςυνεργάτεσ μοιράςτθκαν ςχόλια και προτάςεισ από τθν αξιολόγθςθ ςτο τζλοσ αυτισ τθσ 

διαδικαςίασ. 

 

1.2.9 Η Rinova εκπόνθςε μια αναςκόπθςθ που αξιολόγθςε και τισ δφο πιλοτικζσ φάςεισ με 

ςυςτάςεισ για επικφρωςθ, πιςτοποίθςθ και αναγνϊριςθ ςχετικά με τθ χριςθ καινοτόμων 
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μεκόδων διδαςκαλίασ-μάκθςθσ με βάςθ τισ ΤΡΕ ςτθν ΕΕΚ για τομείσ χειροτεχνίασ ςτθν 

Ευρϊπθ, θ οποία ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν παροφςα ζκκεςθ. 

 

1.2.10 Η Rinova ενςωμάτωςε και ολοκλιρωςε τα αποτελζςματα ςε αυτιν τθν τελικι 

ζκδοςθ του Οδθγοφ. Η Innoquality Systems ενςωμάτωςε τα αποτελζςματα τθσ 

αξιολόγθςθσ και τθν ανατροφοδότθςθ ςε μια τελικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ που 

περιλαμβάνει ςυςτάςεισ για διάδοςθ και αξιοποίθςθ με ζμφαςθ ςτουσ υπεφκυνουσ 

χάραξθσ πολιτικισ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

1.3 Γενικό πλαίςιο 

Το ζργο Crafts 3.0 ζχει δθμιουργιςει ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν ECVET (IO1), 

χαρτογραφϊντασ τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ που χρειάηονται οι δάςκαλοι 

και οι εκπαιδευτζσ χειροτεχνίασ προκειμζνου να χρθςιμοποιιςουν καινοτόμεσ μεκόδουσ 

διδαςκαλίασ / μάκθςθσ με βάςθ τισ ΤΡΕ ςτθν ΕΕΚ για τομείσ χειροτεχνίασ ςτθν Ευρϊπθ. Σε 

αυτι τθ βάςθ ζχει αναπτφξει περιεχόμενο για τζςςερισ Ενότθτεσ Εκπαίδευςθσ ςχετικά με 

μεκόδουσ διδαςκαλίασ-μάκθςθσ με βάςθ τισ ΤΡΕ ςτθν ΕΕΚ για χειροτεχνίεσ (IO2). Αυτζσ οι 

εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ χωρίηονται ςε Κεφάλαια με κακοριςμζνο εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο ςτο κακζνα. Αυτζσ οι ενότθτεσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ δοκιμάςτθκαν και 

αξιολογικθκαν από κακθγθτζσ χειροτεχνίασ και εκπαιδευτζσ και από τουσ μακθτζσ με τουσ 

οποίουσ ςυνεργάηονται ςε 5 χϊρεσ: Ιςπανία, Ηνωμζνο Βαςίλειο, Ελλάδα, Ρολωνία και 

Ρορτογαλία. Επίςθσ, το ζργο ανζπτυξε ζνα Mobile Instructional Learning App (IO3) με ςτόχο 

τθ διευκόλυνςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ δθμιουργίασ νζων Learning Apps (IO5) από τουσ 

ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ χειροτεχνίασ. Αυτά τα βοθκιματα και το υλικό εκμάκθςθσ 

διατίκενται ελεφκερα ςε μια Multilingual eLearning Platform (IO4) ωσ Open Educational 

Resource. 

 

Ραρόλο που δεν είναι ςτόχοσ αυτοφ του ζργου να εξαςφαλιςτεί θ επαγγελματικι, 

πιςτοποιθμζνθ πιςτοποίθςθ για το πρόγραμμα ςπουδϊν που μπορεί να αναγνωριςτεί 

παγκοςμίωσ, ζνασ κεντρικόσ ςτόχοσ του IO6 είναι θ διερεφνθςθ διαφορετικϊν επιλογϊν για 

τθ ςυνεργαςία ςε ςχζςθ με τθν αναγνϊριςθ, τθν πιςτοποίθςθ και τθν επικφρωςθ τθσ 

Ρρόγραμμα ςπουδϊν Crafts 3.0 ςε εκνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 



P a g e  | 7 

 

 

Αυτό γίνεται ςε δφο επίπεδα. Ρρϊτον, ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου ςυηθτοφνται επιλογζσ 

ςχετικά με το ECTS και το ECVET. Επιπλζον, δεδομζνου ότι θ εκνικι κατάςταςθ για τθν 

παροχι καινοτόμων τεχνικϊν κατάρτιςθσ και μάκθςθσ ςτθ Χειροτεχνία είναι πολφ 

διαφορετικι ςε κακεμία από τισ χϊρεσ εταίρουσ, τα εκνικά κεφάλαια ςτοχεφουν ςτθ 

διερεφνθςθ διαφορετικϊν επιλογϊν αναγνϊριςθσ ςε εκνικό επίπεδο και ςτθν περιγραφι 

των βαςικϊν βθμάτων που κα πρζπει να λθφκοφν για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του 

προγράμματοσ ςπουδϊν ι τμθμάτων του ςτο πλαίςιο του εκνικοφ εκπαιδευτικοφ τοπίου 

κάκε εταίρου και των αντίςτοιχων National Qualification Frameworks (NQF). 

 

 

1.4 Αναγνώριςη, πιςτοποίηςη και επικύρωςη 

Ρριν από τθ ςυηιτθςθ διαφορετικϊν επιλογϊν ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο, είναι 

ςθμαντικό να ζχουμε κοινι κατανόθςθ των όρων διαπίςτευςθ, πιςτοποίθςθσ και 

επικφρωςθσ: 

 

1.4.1 Διαπίςτευςη 

 

Διαπίςτευςθ1 ςθμαίνει ότι θ λειτουργία ενόσ ιδρφματοσ ι θ προςφορά ενόσ ςυγκεκριμζνου 

προγράμματοσ επιτρζπεται από ζναν φορζα που είναι νομικά εξουςιοδοτθμζνοσ να το 

κάνει. Ο οργανιςμόσ μπορεί να είναι κυβερνθτικό υπουργείο ι υπθρεςία διαπίςτευςθσ ι 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ αφιερωμζνθ ςτον ζλεγχο κυμάτων τθσ παροχισ ανϊτατθσ 

εκπαίδευςθσ. Η διαπίςτευςθ είναι μια εξωτερικι διαδικαςία. Για να τθν αποκτιςουν, τα 

ιδρφματα και τα προγράμματα πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ που επιβάλλονται από ζξω. 

Με αυτόν τον τρόπο θ διαπίςτευςθ παρζχει εμπιςτοςφνθ ςτθν αξία και τθν αξιοπιςτία των 

διαφόρων τφπων αξιολόγθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ και αντιπροςωπεφει το τελευταίο 

επίπεδο ελζγχου τθσ εγκυρότθτασ των υπθρεςιϊν αξιολόγθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ τόςο ςε 

 

1  http://eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf 
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εκελοντικζσ όςο και ςε ελεγχόμενεσ περιοχζσ. Σε ςχζςθ με τουσ παρόχουσ κατάρτιςθσ2 ωσ 

διαπίςτευςθ νοείται μια διαδικαςία διαςφάλιςθσ ποιότθτασ μζςω τθσ οποίασ θ ιδιότθτα 

τθσ διαπιςτευμζνθσ εκπαίδευςθσ χορθγείται ςε ζναν πάροχο εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ, 

δείχνοντασ ότι ζχει εγκρικεί από τισ αρμόδιεσ νομοκετικζσ ι επαγγελματικζσ αρχζσ ζχοντασ 

ανταποκρικεί ςε προκακοριςμζνα πρότυπα. Σε ςχζςθ με τα μακιματα ΕΕΚ3 ςθμαίνει τθν 

επίςθμθ αναγνϊριςθ ότι ζνα επαγγελματικό μάκθμα ςυμμορφϊνεται με τισ εκνικζσ αρχζσ 

και οδθγίεσ για τθ αναγνϊριςθ και με ζνα εκνικό πλαίςιο προςόντων. Αυτό ςθμαίνει ότι: 

 το περιεχόμενο και τα πρότυπα του είναι κατάλλθλα για τθν πιςτοποίθςθ. 

 εκπλθρϊνει το ςκοπό για τον οποίο αναπτφχκθκε  και 

 βαςίηεται ςε εκνικά πρότυπα ικανότθτασ, όπου υπάρχουν. 

 

1.4.2 Πιςτοποίηςη 

Η πιςτοποίθςθ είναι μια τυπικι διαδικαςία με τθν οποία ζνα διαπιςτευμζνο ι 

εξουςιοδοτθμζνο άτομο ι οργανιςμόσ αξιολογεί και επιβεβαιϊνει (και βεβαιϊνει γραπτϊσ 

με τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ) τισ ιδιότθτεσ, τα χαρακτθριςτικά, τθν ποιότθτα, τα 

προςόντα ι τθν κατάςταςθ ατόμων ι οργανιςμϊν, αγακϊν ι υπθρεςιϊν, διαδικαςιϊν ι 

διεργαςιϊν , γεγονότα ι καταςτάςεισ, ςφμφωνα με τισ κακιερωμζνεσ προχποκζςεισ ι 

πρότυπα.4 Το αποτζλεςμα τθσ επιτυχοφσ πιςτοποίθςθσ είναι το πιςτοποιθτικό που 

απονζμεται ςτον οργανιςμό από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. Η πιςτοποίθςθ ςε ςχζςθ με 

τα μακθςιακά αποτελζςματα5 ςθμαίνει μια διαδικαςία ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ, 

διπλϊματοσ ι τίτλου μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που πιςτοποιεί επίςθμα ότι ζνα ςφνολο 

μακθςιακϊν αποτελεςμάτων (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ) που αποκτικθκαν από 

ζνα άτομο ζχει αξιολογθκεί και επικυρωκεί από αρμόδιο φορζα ζναντι ενόσ 

προκακοριςμζνου προτφπου. Η πιςτοποίθςθ μπορεί να επικυρϊςει το αποτζλεςμα τθσ 

μάκθςθσ που αποκτικθκε ςε τυπικά, μθ τυπικά ι άτυπα περιβάλλοντα.  

 

2  http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/a/accreditation-education-training-

provider.aspx 

3  http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/a/accreditation-vet-courses.aspx 

4  http://www.businessdictionary.com/definition/certification.html 

5  http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/c/certification-learning-outcomes.aspx 
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1.4.3 Επικύρωςη 

Επικφρωςθ ςθμαίνει επιβεβαίωςθ ότι οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ είναι επαρκείσ για 

ςκοποφμενθ χριςθ. Σε ςχζςθ με τα μακθςιακά αποτελζςματα, θ επικφρωςθ ςθμαίνει τθ 

διαδικαςία επιβεβαίωςθσ ότι οριςμζνα αξιολογθμζνα μακθςιακά αποτελζςματα που 

επιτυγχάνονται από ζνα μακθτι αντιςτοιχοφν ςτα ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα που μπορεί 

να απαιτοφνται για μια ενότθτα ι μία πιςτοποίθςθ. 
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2. Σο Ευρωπαΰκό Επίπεδο 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόγραμμα Crafts 3.0 κζλθςε ςυγκεκριμζνα να δθμιουργιςει 

ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν που να ανταποκρίνεται ςτα Ευρωπαϊκά πλαίςια διαπίςτευςθσ 

για τθν ΕΕΚ. Αυτά εμπίπτουν ςτο Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Μεταφοράσ Ακαδθμαϊκϊν Μονάδων 

(ECTS). 

 

2.1 ECTS 

Το ECTS είναι ζνα ςφςτθμα Ακαδθμαϊκϊν Μονάδων που εφαρμόηεται κυρίωσ ςτον 

European Higher Education Area (EHEA) που ζχει ςχεδιαςτεί για να διευκολφνει τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να μετακινοφνται μεταξφ διαφορετικϊν χωρϊν και / ι ιδρυμάτων. 

Δεδομζνου ότι βαςίηονται ςτα μακθςιακά επιτεφγματα και ςτον φόρτο εργαςίασ μιασ 

μακθςιακισ δραςτθριότθτασ, ζνασ εκπαιδευόμενοσ μπορεί να μεταφζρει τισ μονάδεσ ECTS 

από ζνα πανεπιςτιμιο ςε άλλο, ϊςτε να προςτεκοφν για τθν ολοκλιρωςθ ενόσ 

προγράμματοσ πτυχίου ι κατάρτιςθσ ενόσ ατόμου. Το ECTS ζχει ωσ ςτόχο να κάνει τθ 

μάκθςθ πιο μακθτοκεντρικι. Είναι ζνα κεντρικό εργαλείο ςτθ Bologna Process, που 

ςτοχεφει να καταςτιςει τα εκνικά ςυςτιματα πιο ςυμβατά. Το ECTS βοθκά επίςθσ ςτο 

ςχεδιαςμό, τθν παράδοςθ και τθν αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν προγραμμάτων και τα 

κακιςτά πιο διαφανι. 

 

Το ECTS μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλα τα προγράμματα, ανεξάρτθτα από τον τρόπο 

παράδοςθσ (βαςιςμζνο ςτθν τάξθ, ςτθν εργαςία, εξ αποςτάςεωσ μάκθςθ) ι τθν κατάςταςθ 

του εκπαιδευόμενου (πλιρουσ απαςχόλθςθσ, μερικισ απαςχόλθςθσ), και ςε όλα τα είδθ 

μακθςιακϊν πλαιςίων (τυπικι, μθ τυπικι και άτυπθ). 

 

Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο του ECTS είναι θ λεγόμενθ «μονάδεσ ECTS». Οι μονάδεσ ECTS 

εκφράηουν τον όγκο τθσ μάκθςθσ βάςει των κακοριςμζνων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 

και του ςχετικοφ φόρτου εργαςίασ τουσ. Τα μακθςιακά αποτελζςματα είναι δθλϊςεισ του 

τι γνωρίηει, κατανοεί και μπορεί να κάνει το άτομο μετά τθν ολοκλιρωςθ μιασ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ. Εκφράηουν το επίπεδο ικανότθτασ που ζχει επιτφχει ο μακθτισ και ζχει 
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επαλθκευτεί με αξιολόγθςθ. Η επίτευξθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων πρζπει να 

αξιολογθκεί μζςω διαδικαςιϊν βάςει ςαφϊν και διαφανϊν κριτθρίων. Για να διευκολυνκεί 

θ αξιολόγθςθ, τα μακθςιακά αποτελζςματα πρζπει να είναι επαλθκεφςιμα. Τα μακθςιακά 

αποτελζςματα χρθςιμοποιοφνται επίςθσ ςε Ευρωπαϊκά και εκνικά πλαίςια προςόντων για 

να περιγράψουν το επίπεδο των ατομικϊν προςόντων. 

 

60 μονάδεσ ECTS κατανζμονται ςτα μακθςιακά αποτελζςματα και ςτο ςχετικό φόρτο 

εργαςίασ ενόσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ι του ιςοδφναμοφ του. Η 

αντιςτοιχία του φόρτου εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ενόσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ςε 60 

μονάδεσ τυποποιείται ςυχνά από τισ εκνικζσ νομικζσ διατάξεισ. Στισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ, ο φόρτοσ εργαςίασ κυμαίνεται από 1.500 ζωσ 1.800 ϊρεσ για ζνα ακαδθμαϊκό 

ζτοσ, πράγμα που ςθμαίνει ότι μία μονάδα αντιςτοιχεί ςε 25 ζωσ 30 ϊρεσ εργαςίασ. 

Ωςτόςο, πρζπει να ςθμειωκεί ότι αυτά τα χρονοδιαγράμματα είναι μόνο ενδεικτικζσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ και ότι οι μονάδεσ κατανζμονται με βάςθ τθν ικανοποιθτικι 

ολοκλιρωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςτο ςχετικό επίπεδο και όχι με βάςθ τον 

αρικμό των ωρϊν τθσ μάκθςθσ που ολοκλθρϊκθκε. 

 

Οι εκνικζσ αρχζσ πρζπει να αναφζρουν ποια ιδρφματα ζχουν το δικαίωμα να απονζμουν 

μονάδεσ ECTS. Οι μονάδεσ απονζμονται ςε μεμονωμζνουσ μακθτζσ αφοφ ζχουν 

ολοκλθρϊςει τισ απαιτοφμενεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ και ζχουν επιτφχει τα 

κακοριςμζνα μακθςιακά αποτελζςματα, όπωσ αποδεικνφεται από τθν κατάλλθλθ 

αξιολόγθςθ. Εάν οι μακθτζσ ζχουν επιτφχει μακθςιακά αποτελζςματα ςε άλλα τυπικά, μθ 

τυπικά ι άτυπα μακθςιακά πλαίςια ι χρονικά πλαίςια, οι μονάδεσ μποροφν να 

απονεμθκοφν μζςω αξιολογιςεων και αναγνϊριςθσ αυτϊν των μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων. Ζνασ μακθτισ μπορεί να ςυγκεντρϊςει μονάδεσ για: 

 να αποκτιςει πιςτοποιιςεισ, όπωσ απαιτείται από το ίδρυμα απονομισ πτυχίων 

 να τεκμθριϊςει προςωπικά επιτεφγματα 

Οι μονάδεσ απονζμονται όταν θ κατάλλθλθ αξιολόγθςθ δείχνει ότι τα κακοριςμζνα 

μακθςιακά αποτελζςματα ζχουν επιτευχκεί ςτο ςχετικό επίπεδο. Οι μζκοδοι αξιολόγθςθσ 

περιλαμβάνουν όλο το φάςμα των γραπτϊν, προφορικϊν και πρακτικϊν τεςτ / εξετάςεων, 

ζργων και portfolios που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ προόδου των 
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εκπαιδευομζνων και τθ διαπίςτωςθ τθσ επίτευξθσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων μιασ 

ενότθτασ ι μιασ ενότθτασ μακθμάτων, ενϊ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι περιγραφζσ του 

τι ο μακθτισ αναμζνεται να κάνει, προκειμζνου να αποδείξει ότι ζχει επιτευχκεί ζνα 

μακθςιακό αποτζλεςμα. Ρροκειμζνου να είναι κατάλλθλεσ, οι μζκοδοι αξιολόγθςθσ και τα 

κριτιρια που επιλζγονται για ζνα εκπαιδευτικό ςτοιχείο πρζπει να είναι ςυνεπι με τα 

μακθςιακά αποτελζςματα που ζχουν κακοριςτεί για αυτό και με τισ μακθςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί. 

 

Το τοπίο τθσ μάκθςθσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αλλάηει με τθν ταχεία ανάπτυξθ των 

πιο διαφοροποιθμζνων και ευζλικτων ευκαιριϊν μάκθςθσ - ςυμπεριλαμβανομζνων των 

μακθμάτων μικτισ μάκθςθσ, των νζων μορφϊν ανοιχτισ διαδικτυακισ μάκθςθσ, των 

Massive Open Online Courses (MOOCs), Open Educational Resources (OER), τθσ μάκθςθσ 

ςτθν εργαςία, τθσ αυτοκακοδθγοφμενθσ μάκθςθσ, των individual learning pathways, τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ. 

 

Ο νζοσ Οδθγόσ ECTS δθλϊνει ρθτά ότι το ECTS μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλα τα πλαίςια τθσ 

δια βίου μάκθςθσ. Επιπλζον, ενκαρρφνει τουσ παρόχουσ τυπικισ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ να παρζχουν δυνατότθτεσ απονομισ μονάδων για μακθςιακά αποτελζςματα 

που αποκτικθκαν εκτόσ του τυπικοφ μακθςιακοφ πλαιςίου μζςω εργαςιακισ εμπειρίασ, 

εκελοντικισ εργαςίασ, ανεξάρτθτθσ μελζτθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά τα μακθςιακά 

αποτελζςματα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των πιςτοποιιςεων ι τμιματόσ τουσ. Η 

αναγνϊριςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που αποκτικθκαν μζςω τθσ μθ τυπικισ και 

τθσ άτυπθσ μάκθςθσ κα πρζπει να ακολουκείται αυτόματα από τθν απονομι του ίδιου 

αρικμοφ μονάδων ECTS που επιςυνάπτονται ςτο αντίςτοιχο μζροσ του επίςθμου 

προγράμματοσ. 

 

2.2 ECVET 

Το ECVET είναι το αντίςτοιχο Ευρωπαϊκό ςφςτθμα ακαδθμαϊκϊν μονάδων για τον τομζα 

τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Είναι παρόμοιο με το ECTS και προορίηεται να διευκολφνει 

τθ μεταφορά, τθ ςυςςϊρευςθ και τθν αναγνϊριςθ των αξιολογθμζνων μακθςιακϊν 
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αποτελεςμάτων των ατόμων που ςτοχεφουν ςτθν απόκτθςθ προςόντων ςτθν 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (ΕΕΚ). Ππωσ το ECTS, το ECVET διευκολφνει και 

υποςτθρίηει τουσ μακθτζσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ δικισ τουσ μακθςιακισ πορείασ μζςω τθσ 

ςυςςϊρευςθσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων. 

 

Το ECVET προορίηεται για νζουσ που πραγματοποιοφν αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ, 

μακθτευόμενουσ, ενιλικεσ ςε ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ και, γενικότερα, οποιονδιποτε 

βρίςκεται ςε τυπικι, μθ τυπικι ι άτυπθ μακθςιακι πορεία. Στοχεφει ςτο να: 

 προωκιςει και να διευκολφνει τθν πορεία τθσ δια βίου μάκθςθσ επιτρζποντασ τθν 

αξιολόγθςθ, μεταφορά, επικφρωςθ και αναγνϊριςθ των μακθςιακϊν τουσ 

αποτελεςμάτων, με ςκοπό τθν απόκτθςθ πιςτοποιιςεων 

 ενκαρρφνει και να διευκολφνει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των αρχϊν απονομισ 

προςόντων ςε εκνικό, περιφερειακό ι κλαδικό επίπεδο, και μεταξφ των παρόχων 

κατάρτιςθσ, προκειμζνου να μπορζςει ο κακζνασ να αναπτφξει τισ καταλλθλότερεσ 

ρυκμίςεισ ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα για τθν αναγνϊριςθ των μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων των ατόμων που αςχολοφνται με τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ, 

ειδικά εάν επωφελοφνται από τθ γεωγραφικι κινθτικότθτα.  

Συνεπϊσ, το ECVET είναι ζνα μζροσ από ζνα ςφνολο πρωτοβουλιϊν που ςυμβάλλουν ςτο: 

 να βελτιϊςει τθν ποιότθτα των ςυςτθμάτων και πρακτικϊν επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ και να ταιριάηει ςυςτιματα προςόντων που ανταποκρίνονται ςτισ 

ανάγκεσ τόςο των πολιτϊν όςο και τθσ αγοράσ εργαςίασ, ενιςχφοντασ τθν 

Ευρωπαϊκι διάςταςθ τθσ ΕΕΚ 

 να βελτιϊςει τθν ποιότθτα τθσ γεωγραφικισ κινθτικότθτασ για τουσ δικαιοφχουσ του 

προγράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με το European Quality Charter 

for Mobility, το οποίο αναφζρει ότι όταν ζνα άτομο βρίςκεται ςτο εξωτερικό για 

ςπουδζσ ι πρακτικι, ο οργανιςμόσ ςτζλνει το άτομο αυτό πρζπει να αναλάβει να 

αναγνωρίςει επιτυχθμζνεσ περιόδουσ κινθτικότθτασ. 

 



P a g e  | 14 

 

2.3 European Qualifications Framework (EQF) 

Tο European Qualifications Framework (EQF) είναι ζνα κοινό Ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ 

του οποίου ςκοπόσ είναι να καταςτοφν τα προςόντα πιο ευανάγνωςτα και κατανοθτά ςε 

διάφορεσ χϊρεσ και ςυςτιματα. Καλφπτοντασ τα προςόντα ςε όλα τα επίπεδα και ςε όλα 

τα υποςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, το EQF παρζχει μια ολοκλθρωμζνθ 

επιςκόπθςθ των προςόντων ςτισ 39 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςιμερα ςτθν 

εφαρμογι του. 

 

Ο πυρινασ του EQF είναι τα οκτϊ επίπεδα αναφοράσ που ορίηονται από τθν άποψθ των 

μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, δθλαδι γνϊςθ, δεξιότθτεσ και αυτονομία-υπευκυνότθτα. Τα 

μακθςιακά αποτελζςματα εκφράηουν τι γνωρίηουν, κατανοοφν και μποροφν να κάνουν τα 

άτομα ςτο τζλοσ μιασ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Οι χϊρεσ αναπτφςςουν εκνικά πλαίςια 

επαγγελματικϊν προςόντων (NQFs) για τθν εφαρμογι του EQF. 

 

Κακζνα από τα 8 επίπεδα κακορίηεται από ζνα ςφνολο περιγραφϊν που υποδεικνφουν τα 

μακθςιακά αποτελζςματα που ςχετίηονται με τα προςόντα ςε αυτό το επίπεδο ςε 

οποιοδιποτε ςφςτθμα προςόντων. 

  Γνώςθ Δεξιότητες Υπευκυνότθτα και αυτονομία 

  

Στο πλαίςιο του EQF, θ 
γνϊςθ περιγράφεται ωσ 
κεωρθτικι ι / και 
πραγματικι. 

Στο πλαίςιο του EQF, οι 
δεξιότθτεσ περιγράφονται ωσ 
γνωςτικζσ (που 
περιλαμβάνουν τθ χριςθ 
λογικισ, διαιςκθτικισ και 
δθμιουργικισ ςκζψθσ) και 
πρακτικζσ (που 
περιλαμβάνουν χειροκίνθτθ 
επιδεξιότθτα και τθ χριςθ 
μεκόδων, υλικϊν, εργαλείων 
και οργάνων). 

Στο πλαίςιο του EQF θ 
υπευκυνότθτα και θ 
αυτονομία περιγράφεται θ 
ικανότθτα του 
εκπαιδευόμενου να εφαρμόηει 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 
αυτόνομα και με 
υπευκυνότθτα. 

Επίπεδο 1 

Τα μακθςιακά 
αποτελζςματα 
που 
ςχετίηονται με 
το Επίπεδο 1 
είναι 

Βαςικζσ γενικζσ γνϊςεισ Βαςικζσ δεξιότθτεσ που 
απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ 
απλϊν εργαςιϊν 

Εργαςία ι μελζτθ υπό άμεςθ 
επίβλεψθ ςε ζνα δομθμζνο 
πλαίςιο 
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  Γνώςθ Δεξιότητες Υπευκυνότθτα και αυτονομία 

  

Στο πλαίςιο του EQF, θ 
γνϊςθ περιγράφεται ωσ 
κεωρθτικι ι / και 
πραγματικι. 

Στο πλαίςιο του EQF, οι 
δεξιότθτεσ περιγράφονται ωσ 
γνωςτικζσ (που 
περιλαμβάνουν τθ χριςθ 
λογικισ, διαιςκθτικισ και 
δθμιουργικισ ςκζψθσ) και 
πρακτικζσ (που 
περιλαμβάνουν χειροκίνθτθ 
επιδεξιότθτα και τθ χριςθ 
μεκόδων, υλικϊν, εργαλείων 
και οργάνων). 

Στο πλαίςιο του EQF θ 
υπευκυνότθτα και θ 
αυτονομία περιγράφεται θ 
ικανότθτα του 
εκπαιδευόμενου να εφαρμόηει 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 
αυτόνομα και με 
υπευκυνότθτα. 

Επίπεδο 2 

Τα μακθςιακά 
αποτελζςματα 
που 
ςχετίηονται με 
το Επίπεδο 2 
είναι 

Βαςικζσ πραγματικζσ 
γνϊςεισ ενόσ πεδίου 
εργαςίασ ι ςπουδϊν 

Βαςικζσ γνωςτικζσ και 
πρακτικζσ δεξιότθτεσ που 
απαιτοφνται για τθ χριςθ 
ςχετικϊν πλθροφοριϊν για 
τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν και 
τθν επίλυςθ προβλθμάτων 
ρουτίνασ χρθςιμοποιϊντασ 
απλοφσ κανόνεσ και εργαλεία 

Εργαςία ι ςπουδζσ υπό 
επίβλεψθ με κάποια 
αυτονομία 

Επίπεδο 3 

Τα μακθςιακά 
αποτελζςματα 
που 
ςχετίηονται με 
το Επίπεδο 3 
είναι 

Γνϊςθ γεγονότων, 
αρχϊν, διαδικαςιϊν και 
γενικϊν εννοιϊν, ςε ζνα 
πεδίο εργαςίασ ι 
ςπουδϊν 

Μια ςειρά γνωςτικϊν και 
πρακτικϊν δεξιοτιτων που 
απαιτοφνται για τθν 
εκπλιρωςθ εργαςιϊν και τθν 
επίλυςθ προβλθμάτων 
επιλζγοντασ και 
εφαρμόηοντασ βαςικζσ 
μεκόδουσ, εργαλεία, υλικά 
και πλθροφορίεσ 

Ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ για τθν 
ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν 
ςτθν εργαςία ι τισ ςπουδζσ. 
Ρροςαρμογι τθσ 
ςυμπεριφοράσ ςτισ 
περιςτάςεισ για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων 

Επίπεδο 4 

Τα μακθςιακά 
αποτελζςματα 
που 
ςχετίηονται με 
το Επίπεδο 4 
είναι 

Ρραγματικζσ και 
κεωρθτικζσ γνϊςεισ ςε 
ευρφ πλαίςιο εντόσ ενόσ 
πεδίου εργαςίασ ι 
ςπουδϊν 

Μια ςειρά γνωςτικϊν και 
πρακτικϊν δεξιοτιτων που 
απαιτοφνται για τθ 
δθμιουργία λφςεων ςε 
ςυγκεκριμζνα προβλιματα ςε 
ζναν τομζα εργαςίασ ι 
ςπουδϊν 

Άςκθςθ αυτοδιαχείριςθσ εντόσ 
των κατευκυντιριων γραμμϊν 
περιβάλλοντοσ εργαςίασ ι 
μελζτθσ που είναι ςυνικωσ 
προβλζψιμα, αλλά υπόκεινται 
ςε αλλαγζσ. Επίβλεψθ τθσ 
ςυνθκιςμζνθσ εργαςίασ των 
άλλων, αναλαμβάνοντασ 
κάποια ευκφνθ για τθν 
αξιολόγθςθ και τθ βελτίωςθ 
τθσ εργαςίασ ι των 
δραςτθριοτιτων ςπουδϊν 

Επίπεδο 5 

Τα μακθςιακά 
αποτελζςματα 
που 
ςχετίηονται με 
το Επίπεδο 5 
είναι 

Comprehensive, 
specialised, factual and 
theoretical knowledge 
within a field of work or 
study and an awareness 
of the boundaries of that 
knowledge 

Ζνα πλιρεσ φάςμα γνωςτικϊν 
και πρακτικϊν δεξιοτιτων 
που απαιτοφνται για τθν 
ανάπτυξθ δθμιουργικϊν 
λφςεων ςε αφθρθμζνα 
προβλιματα 

Άςκθςθ διαχείριςθσ και 
επίβλεψθσ ςτο πλαίςιο 
εργαςιϊν ι δραςτθριοτιτων 
ςπουδϊν όπου υπάρχει 
απρόβλεπτθ αλλαγι. 
Ανακεϊρθςθ και ανάπτυξθ 
των επιδόςεων του ίδιου και 
των άλλων 
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  Γνώςθ Δεξιότητες Υπευκυνότθτα και αυτονομία 

  

Στο πλαίςιο του EQF, θ 
γνϊςθ περιγράφεται ωσ 
κεωρθτικι ι / και 
πραγματικι. 

Στο πλαίςιο του EQF, οι 
δεξιότθτεσ περιγράφονται ωσ 
γνωςτικζσ (που 
περιλαμβάνουν τθ χριςθ 
λογικισ, διαιςκθτικισ και 
δθμιουργικισ ςκζψθσ) και 
πρακτικζσ (που 
περιλαμβάνουν χειροκίνθτθ 
επιδεξιότθτα και τθ χριςθ 
μεκόδων, υλικϊν, εργαλείων 
και οργάνων). 

Στο πλαίςιο του EQF θ 
υπευκυνότθτα και θ 
αυτονομία περιγράφεται θ 
ικανότθτα του 
εκπαιδευόμενου να εφαρμόηει 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 
αυτόνομα και με 
υπευκυνότθτα. 

Επίπεδο 6 

Τα μακθςιακά 
αποτελζςματα 
που 
ςχετίηονται με 
το Επίπεδο 6 
είναι 

Ρροθγμζνθ γνϊςθ ενόσ 
πεδίου εργαςίασ ι 
ςπουδϊν που 
περιλαμβάνει κριτικι 
κατανόθςθ κεωριϊν και 
αρχϊν 

Ρροθγμζνεσ δεξιότθτεσ, 
επιδεικνφοντασ γνϊςθ και 
καινοτομία, που απαιτοφνται 
για τθν επίλυςθ ςφνκετων και 
απρόβλεπτων προβλθμάτων 
ςε ζναν εξειδικευμζνο τομζα 
εργαςίασ ι ςπουδϊν 

Διαχείριςθ ςφνκετων τεχνικϊν 
ι επαγγελματικϊν 
δραςτθριοτιτων ι ζργων, 
αναλαμβάνοντασ τθν ευκφνθ 
για τθ λιψθ αποφάςεων ςε 
απρόβλεπτα εργαςιακά 
περιβάλλοντα ι περιβάλλοντα 
ςπουδϊν. Ανάλθψθ τθσ 
ευκφνθσ για τθ διαχείριςθ τθσ 
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ 
ατόμων και ομάδων 

Επίπεδο 7 

Τα μακθςιακά 
αποτελζςματα 
που 
ςχετίηονται με 
το Επίπεδο 7 
είναι 

Ιδιαίτερα εξειδικευμζνεσ 
γνϊςεισ, μερικζσ από τισ 
οποίεσ βρίςκονται ςτθν 
κορυφι των γνϊςθσ ςε 
ζναν τομζα εργαςίασ ι 
ςπουδϊν, ωσ βάςθ για 
τθν αρχικι ςκζψθ ι / και 
τθν ζρευνα. Κριτικι 
επίγνωςθ γνϊςεων ενόσ  
πεδίου και τθσ 
διαςφνδεςθσ μεταξφ 
διαφορετικϊν τομζων 

Εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ 
επίλυςθσ προβλθμάτων που 
απαιτοφνται ςτθν ζρευνα ι / 
και τθν καινοτομία 
προκειμζνου να αναπτυχκοφν 
νζεσ γνϊςεισ και διαδικαςίεσ 
και να ενςωματωκοφν οι 
γνϊςεισ από διαφορετικοφσ 
τομείσ 

Διαχείριςθ και μεταμόρφωςθ 
περιβάλλοντοσ εργαςίασ ι 
ςπουδϊν που είναι περίπλοκα, 
απρόβλεπτα και απαιτοφν νζεσ 
ςτρατθγικζσ προςεγγίςεισ. 
Ανάλθψθ ευκφνθσ για τθ 
ςυμβολι ςτθν επαγγελματικι 
γνϊςθ και πρακτικι ι / και για 
τθν ανακεϊρθςθ τθσ 
ςτρατθγικισ απόδοςθσ των 
ομάδων 

Επίπεδο 8 

Τα μακθςιακά 
αποτελζςματα 
που 
ςχετίηονται με 
το Επίπεδο 8 
είναι 

Γνϊςεισ που φτάνουν ςτα 
πιο προθγμζνα όρια ενόσ 
πεδίου εργαςίασ ι 
ςπουδϊν και ςτθ 
διαςφνδεςθ μεταξφ 
τομζων 

Ριο προθγμζνεσ και 
εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ και 
τεχνικζσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
ςφνκεςθσ και τθσ 
αξιολόγθςθσ, που 
απαιτοφνται για τθν επίλυςθ 
κρίςιμων προβλθμάτων ςτθν 
ζρευνα ι / και τθν καινοτομία 
και για τθν επζκταςθ και τον 
επαναπροςδιοριςμό τθσ 
υπάρχουςασ γνϊςθσ ι τθσ 
επαγγελματικισ πρακτικισ 

Επίδειξθ ουςιαςτικισ 
αυκεντίασ, καινοτομίασ, 
αυτονομίασ, επιςτθμονικισ και 
επαγγελματικισ ακεραιότθτασ 
και διαρκοφσ δζςμευςθσ για 
τθν ανάπτυξθ νζων ιδεϊν ι 
διαδικαςιϊν ςτο προςκινιο 
των εργαςιακϊν ι μελετθτικϊν 
πλαιςίων, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
ζρευνασ 
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Το Framework for Qualifications of the European Higher Education Area παρζχει 

περιγραφζσ για τρεισ κφκλουσ που ςυμφωνικθκαν από τουσ αρμόδιουσ υπουργοφσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κατά τθ ςυνάντθςι τουσ ςτο Μπζργκεν τον Μάιο του 2005 ςτο 

πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ Μπολόνια. Κάκε περιγραφι κφκλου προςφζρει μια γενικι 

διλωςθ τυπικϊν προςδοκιϊν για επιτεφγματα και ικανότθτεσ που ςχετίηονται με προςόντα 

που αντιπροςωπεφουν το τζλοσ αυτοφ του κφκλου. 

Η περιγραφι για τον ςφντομο κφκλο που αναπτφχκθκε από Joint Quality Initiative ωσ μζροσ 

τθσ διαδικαςίασ τθσ Μπολόνια, (εντόσ του πρϊτου κφκλου ι που ςυνδζεται με τον πρϊτο 

κφκλο), αντιςτοιχεί ςτα μακθςιακά αποτελζςματα για το επίπεδο EQF 5. 

Η περιγραφι για τον πρϊτο κφκλο αντιςτοιχεί ςτα μακθςιακά αποτελζςματα για το 

επίπεδο EQF 6. 

Η περιγραφι για τον δεφτερο κφκλο αντιςτοιχεί ςτα μακθςιακά αποτελζςματα για το 

επίπεδο EQF 7. 

Η περιγραφι για τον τρίτο κφκλο αντιςτοιχεί ςτα μακθςιακά αποτελζςματα για το επίπεδο 

EQF 8. 

 

3. Σο εθνικό επίπεδο 

Εκτόσ από το Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εταίροι ζχουν διερευνιςει επιλογζσ για τθ 

διαπίςτευςθ ςε εκνικό επίπεδο, και τα ευριματα περιλαμβάνονται εδϊ ςε εκκζςεισ 

ανάλυςθσ αναφοράσ διαφορετικϊν χωρϊν. 

 

3.1 Ιςπανία 

3.1.1 Ειςαγωγή  

Διαπίςτευςθ, αναγνώριςθ και αξιολόγθςθ επαγγελματικών ικανοτιτων που αποκτικθκαν 

ςτθν εργαςία 

Είναι ζνα ςφνολο δράςεων που ςτοχεφουν ςτθν αναγνϊριςθ, αξιολόγθςθ και διαπίςτευςθ 

επαγγελματικϊν δεξιοτιτων που αποκτικθκαν μζςω εργαςιακισ εμπειρίασ ι μθ τυπικισ 

κατάρτιςθσ. 
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Αυτι θ αξιολόγθςθ και διαπίςτευςθ επαγγελματικϊν ικανοτιτων κα αναπτυχκεί ςφμφωνα 

με κριτιρια που εγγυϊνται τθν αξιοπιςτία, τθν αντικειμενικότθτα και τθν τεχνικι επιμζλεια 

τθσ αξιολόγθςθσ. Το National Catalogue of Professional Qualifications χρθςιμεφει ωσ 

αντικειμενικι αναφορά ςε αυτιν τθ διαδικαςία. 

 

Εάν οι επαγγελματικζσ ικανότθτεσ που αξιολογοφνται ςτον εργαηόμενο δεν φτάνουν για να 

ολοκλθρϊςουν τα προςόντα που ςυγκεντρϊνονται ςε κάποιο τίτλο επαγγελματικοφ 

ςχθματιςμοφ ι πιςτοποιθτικό επαγγελματιςμοφ, πραγματοποιείται ακροιςτικι μερικι 

διαπίςτευςθ. Με αυτόν τον τρόπο, ο εργαηόμενοσ εάν το επικυμεί,  μπορεί να 

ολοκλθρϊςει τθν εκπαίδευςι του για να λάβει τον αντίςτοιχο τίτλο ι πιςτοποιθτικό. 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κακιζρωςε τον Μάρτιο του 2004 τισ κοινζσ Ευρωπαϊκζσ αρχζσ για τθν 

επικφρωςθ τθσ μθ-τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν 

προϊκθςθ τθσ ςυγκριςιμότθτασ και τθσ αποδοχισ των διαφορϊν μεταξφ των κρατϊν 

μελϊν κακϊσ και για τθ μεταφορά και αποδοχι των εκπαιδευτικϊν αποτελεςμάτων και τθσ 

κατάρτιςθσ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

 

Επαγγελματικά Πιςτοποιθτικά 

Τα Επαγγελματικά Ριςτοποιθτικά που ελζγχονται από το Real Decreto 34/2008, τθσ 18θσ 

Ιανουαρίου, περιλαμβάνουν δράςεισ κατάρτιςθσ που αποςκοποφν ςτθν απόκτθςθ και 

βελτίωςθ δεξιοτιτων και επαγγελματικϊν προςόντων. Η προςφορά εκπαίδευςθσ που 

αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ των Επαγγελματικϊν Ριςτοποιθτικϊν κα είναι αρκρωτι 

προκειμζνου να προωκιςει τθν ακροιςτικι μερικι διαπίςτευςθ τθσ εκπαίδευςθσ που ζχει 

λάβει και να επιτρζψει ςτον εργαηόμενο να προχωριςει ςε μία πορεία Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ ανεξάρτθτα από τθν κατάςταςθ απαςχόλθςισ του κάκε ςτιγμι. 

Κάκε Επαγγελματικό Ριςτοποιθτικό πιςτοποιεί Επαγγελματικό Ρροςόντα του Εκνικοφ 

Καταλόγου Επαγγελματικϊν Ρροςόντων Οι εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ του Επαγγελματικοφ 

Ριςτοποιθτικοφ είναι αυτζσ του Modular Catalogue of Vocational Training.  

Αυτά τα πιςτοποιθτικά πιςτοποιοφν το ςφνολο των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων που 

επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ μιασ αναγνωρίςιμθσ εργαςιακισ δραςτθριότθτασ ςτο 

παραγωγικό ςφςτθμα χωρίσ αυτό να αποτελεί ζλεγχο τθσ επαγγελματικισ πρακτικισ. 
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Ζχουν επίςθμθ νομικι κατάςταςθ και ιςχφ ςε όλθ τθν εκνικι επικράτεια και εκδίδονται 

από τθ Δθμόςια Υπθρεςία Απαςχόλθςθσ τθσ Ιςπανίασ και τουσ αρμόδιουσ φορείσ των 

Αυτόνομων Κοινοτιτων. 

Αποκτϊνται με δφο τρόπουσ: 

• Ολοκλθρϊνοντασ όλεσ τισ ενότθτεσ που αποτελοφν το πιςτοποιθτικό επαγγελματιςμοφ. 

•Ακολουκϊντασ κακιερωμζνεσ διαδικαςίεσ για τθν αξιολόγθςθ και διαπίςτευςθ των 

επαγγελματικϊν ικανοτιτων που αποκτικθκαν μζςω εργαςιακισ εμπειρίασ ι μθ τυπικισ 

κατάρτιςθσ. 

Η διαδικαςία κα αποτελείται από τισ ακόλουκεσ φάςεισ: 

• Δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ. 

• Κατάλογοσ των αποδεκτϊν και εξαιροφμενων ςτθ διαδικαςία. 

• Συμβουλζσ 

• Αξιολόγθςθ τθσ επαγγελματικισ επάρκειασ 

• Διαπίςτευςθ και εγγραφι επαγγελματικισ επάρκειασ 

Σχζςθ μεταξφ των επιπζδων του ιςπανικοφ και του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου 

Το National Catalog of Professional Qualifications κακορίηει τα προςόντα των επιπζδων 1, 2 

και 3 (επίπεδα 1, 2, 3, 4 και 5 του EQF), τα οποία νοοφνται ωσ το πεδίο τθσ αρχικισ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (μεςαία και ανϊτερθ). ωσ επαγγελματικι κατάρτιςθ για 

απαςχόλθςθ ςτον τομζα τθσ δια βίου μάκθςθσ. 

 

EQF CNCP Πιςτοποίθςθ 

Nivel 1 

Nivel 1 Operator 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 2 Medium technician 

Nivel 4 

Nivel 5 Nivel 3 Superior technicia 

Nivel 6 Nivel 4 Grade 
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Nivel 7 Nivel 5 Máster 

Nivel 8 Sin definir Doctor 

Σχζςθ μεταξφ  EQF και CNCP 

 

 3.1.2  Σο ςύςτημα και η διαδικαςία διαπίςτευςησ 

Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείσ για τθ διαπίςτευςθ ενόσ προγράμματοσ ςπουδών ςτθ 

χειροτεχνία ςτθ χώρα ςασ; Τι είδουσ ιδρφματα είναι αυτά; 

Η Διαχείριςθ Συςτιματοσ αποκεντρϊνεται ςτισ Αυτόνομεσ Κοινότθτεσ που αντιςτοιχοφν 

ςτθν πρόςκλθςθ και διαχείριςθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ και διαπίςτευςθσ 

αρμοδιοτιτων. Οι ανακοινϊςεισ κα δθμοςιευκοφν ςτα Δελτία των διαφόρων Αυτόνομων 

Κοινοτιτων 

Μια αυτόνομθ κοινότθτα είναι μια ιςπανικι διοικθτικι εδαφικι οντότθτα που, ςτο πλαίςιο 

τθσ κρατικισ ςυνταγματικισ ζννομθσ τάξθσ, διακζτει οριςμζνθ νομοκετικι αυτονομία με 

τουσ δικοφσ τθσ εκπροςϊπουσ και οριςμζνεσ εκτελεςτικζσ και διοικθτικζσ εξουςίεσ 

 

Πώσ ευκυγραμμίηεται θ πιςτοποίθςθ τεχνών με τον κατάλογο των επαγγελματικών 

προςόντων ςτθ χώρα ςασ; Διαφζρουν αυτά τα προςόντα ςε διαφορετικζσ περιοχζσ; 

Τα επαγγελματικά προςόντα των Τεχνϊν και τθσ Χειροτεχνίασ ενςωματϊνονται ςτον Εκνικό 

Κατάλογο Επαγγελματικϊν Ρροςόντων που ταξινομείται από επαγγελματικζσ οικογζνειεσ 

και από τα επίπεδα προςόντων λαμβάνοντασ υπόψθ τα κριτιρια τθσ ΕΕ. 

Οι 26 επαγγελματικζσ οικογζνειεσ ςτισ οποίεσ είναι διαρκρωμζνοσ ο Εκνικόσ Κατάλογοσ 

Επαγγελματικϊν Ρροςόντων ανταποκρίνονται ςτα κριτιρια ςυνάφειασ επαγγελματικισ 

επάρκειασ. 

Τα 5 επίπεδα επαγγελματικϊν προςόντων που κακορίηονται πλθροφν τθν επαγγελματικι 

ικανότθτα που απαιτείται από παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ ςφμφωνα με κριτιρια γνϊςθσ, 

πρωτοβουλίασ, αυτονομίασ, ευκφνθσ και πολυπλοκότθτασ, μεταξφ άλλων, τθσ 

αναπτυςςόμενθσ δραςτθριότθτασ. Το INCUAL λειτουργεί μόνο ςτα επίπεδα 1, 2 και 3. Τα 

επίπεδα 4 και 5 αντιςτοιχοφν ςε πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ. 

Δεν υπάρχουν διαφορζσ ςτα επαγγελματικά προςόντα μεταξφ των Αυτόνομων Κοινοτιτων 

ςτθν Ιςπανία. 
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Ποια είναι τα βιματα για τθν επίτευξθ διαπίςτευςθσ; Πόςο διαρκεί θ διαδικαςία; Ποιο είναι 

το κόςτοσ; 

Ρροχποκζςεισ και Φάςεισ 

Τα άτομα που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία πρζπει να πλθροφν τισ 

ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

- Ιςπανικι ικαγζνεια, ι Ριςτοποιθτικό καταχϊριςθσ κοινοτικισ ικαγζνειασ ι κάρτα 

πολίτθ ι πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, Άδεια διαμονισ, διαμονισ και εργαςίασ που ιςχφει 

ςτθν Ιςπανία. 

- Να είςτε 18 ετϊν κατά τθν εγγραφι, ςτθν περίπτωςθ μονάδων ικανότθτασ που 

αντιςτοιχοφν ςτα προςόντα επιπζδου 1 

- Να είςτε 20 ετϊν κατά τθν εγγραφι, ςτθν περίπτωςθ μονάδων ικανότθτασ που 

αντιςτοιχοφν ςτα προςόντα επιπζδου 2 και 3. 

- Να ζχετε επαγγελματικι εμπειρία ι / και εκπαίδευςθ ςχετικι με τισ επαγγελματικζσ 

ικανότθτεσ που κζλετε να αποδείξετε: 

- Να δικαιολογιςετε τουλάχιςτον 3 χρόνια, με τουλάχιςτον 2.000 ϊρεσ εργαςίασ 

ςυνολικά, τα τελευταία 10 χρόνια που πζραςαν πριν από τθν πρόςκλθςθ. Για 

ενότθτεσ επάρκειασ επιπζδου 1, απαιτοφνται 2 χρόνια εργαςιακισ εμπειρίασ με 

τουλάχιςτον 1.200 ϊρεσ εργαςίασ ςυνολικά. 

- Να δικαιολογιςετε τουλάχιςτον 300 ϊρεσ, τα τελευταία 10 χρόνια πριν από τθν 

πρόςκλθςθ. Για τισ ενότθτεσ επιπζδου Ι, απαιτοφνται τουλάχιςτον 200 ϊρεσ. Στισ 

περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ οι ενότθτεσ κατάρτιςθσ που ςχετίηονται με τθ μονάδα 

ικανοτιτων που προορίηεται για τθ διαπίςτευςθ μικρότερθσ διάρκειασ, είναι επίςθσ 

διαπιςτευμζνεσ ςτισ ϊρεσ που κακορίηονται ςτισ εν λόγω ενότθτεσ. 

Η διαδικαςία κα αποτελείται από τισ ακόλουκεσ φάςεισ: 

- Δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ. 

- Κατάλογοσ των αποδεκτϊν και εξαιροφμενων ςτθ διαδικαςία. 

- Συμβουλζσ 

- Αξιολόγθςθ τθσ επαγγελματικισ επάρκειασ. 

- Διαπίςτευςθ και εγγραφι επαγγελματικισ επάρκειασ. 
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Δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ απόκτθςθσ του Ριςτοποιθτικοφ επαγγελματιςμοφ, 

επειδι υπάρχουν μεταβλθτζσ που κακορίηουν τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. 

Η απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν επαγγελματιςμοφ μπορεί να χρθματοδοτθκεί από τθ Δθμόςια 

Υπθρεςία Απαςχόλθςθσ και μπορεί επίςθσ να αποκτθκεί ςε Ιδιωτικά Κζντρα. Το κόςτοσ 

ενόσ πιςτοποιθτικοφ μπορεί να είναι περίπου 1.500 €. 

 

Ποια είναι τα ςχετικά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα του 

α) διαπίςτευςθ τυπικισ / τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

β) διαπίςτευςθ ατυπθσ/ ΕΕΚ ι 

γ) άλλεσ διαδρομζσ για διαπίςτευςθ; 

  

Το κφριο πλεονζκτθμα τθσ ελεγχόμενθσ κατάρτιςθσ είναι θ απόκτθςθ εκπαιδευτικοφ 

πτυχίου που περιλαμβάνει πολλζσ επαγγελματικζσ πιςτοποιιςεισ και ότι ζχει διοικθτικι 

αναγνϊριςθ ςτθν επικράτεια τθσ ΕΕ. 

Το μειονζκτθμα είναι ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ επαγγελματικι ςταδιοδρομία που 

αναπτφςςει ζνα άτομο δεν ζχει καμία ςχζςθ με τον πτυχίο που ζχει αποκτθκεί. 

Το πλεονζκτθμα τθσ απόκτθςθσ επαγγελματικισ διαπίςτευςθσ είναι ότι ςυνικωσ 

προςαρμόηεται ςτθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα που αναπτφςςει ο εργαηόμενοσ, 

αποκτϊντασ τα επαγγελματικά του προςόντα. 

Στθν Ιςπανία δεν υπάρχουν άλλεσ τρόποι για διαπίςτευςθ 

 

3.1.3 Η εμπειρία διαπίςτευςησ του οργανιςμού ςασ 

Είναι ο οργανιςμόσ ςασ διαπιςτευμζνο εκπαιδευτικό κζντρο; Δώςτε λεπτομζρειεσ. 

Ο οργανιςμόσ μασ δεν είναι διαπιςτευμζνο κζντρο μάκθςθσ. 

 

Ζχει ο οργανιςμόσ ςασ προθγοφμενθ εμπειρία αναγνώριςθσ, επικφρωςθσ και πιςτοποίθςθσ 

μακθμάτων; Εάν όχι, μπορείτε να προςδιορίςετε ζνα διαπιςτευμζνο ίδρυμα για να 

ςυνεργαςτείτε; 

Ο οργανιςμόσ μασ δεν πραγματοποιεί δραςτθριότθτεσ αναγνϊριςθσ, επικφρωςθσ και 

διαπίςτευςθσ, αλλά ζχουμε ςυμμετάςχει ςτον οριςμό των προςόντων χειροτεχνίασ και ςτο 

προςχζδιο οριςμζνων επαγγελματικϊν πιςτοποιιςεων. 
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Στθν Castilla y León, προσ το παρόν, δεν υπάρχει κανζνα ίδρυμα που να κάνει 

επαγγελματικζσ πιςτοποιιςεισ ςτθ χειροτεχνία. 

 

3.1.4 Αξιολόγηςη των οφελών τησ διαπίςτευςησ 

Ποια είναι τα οφζλθ τθσ διαπίςτευςθσ; Για ποιόν? 

Τα πλεονεκτιματα τθσ διαπίςτευςθσ πρζπει να γίνουν κατανοθτά ςε δφο κατευκφνςεισ: 

1. Η διαπίςτευςθ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων που αποκτικθκαν κακ 'όλθ τθ διάρκεια 

τθσ ηωισ των τεχνιτϊν είναι μια διοικθτικι αναγνϊριςθ που επιτρζπει ςτουσ εργαηόμενουσ 

να διεκδικιςουν τισ γνϊςεισ και τα εργαςιακά τουσ δικαιϊματα. 

2. Η διαπίςτευςθ ςθμαίνει επίςθσ ότι δίνει αξία ςτισ γνϊςεισ που αποκτικθκαν μζςω τθσ 

πρακτικισ τθσ επαγγελματικισ πρακτικισ και ωσ εκ τοφτου αποτελεί αναγνϊριςθ τθσ 

εργαςίασ και τθσ αφοςίωςθσ που υπιρξε κατά τθ διάρκεια των ετϊν εργαςίασ. 

Βαςικά προορίηεται για τεχνίτεσ που δεν ζχουν τυπικι εκπαίδευςθ που τουσ επιτρζπει να 

αςκιςουν τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα. 

Είςτε ςε κζςθ να αξιολογιςετε το επίπεδο τθσ ηιτθςθσ για διαπίςτευςθ των προςόντων 

Χειροτεχνίασ μεταξφ των κακθγθτών Χειροτεχνίασ ςτθ χώρα ςασ;  

Δεν ζχουμε αρικμθτικι αξιολόγθςθ του επιπζδου τθσ ηιτθςθσ, αλλά γνωρίηουμε το 

υπάρχον ενδιαφζρον μεταξφ των εκπαιδευτικϊν χειροτεχνίασ και κατάρτιςθσ ωσ ςθμαντικό 

ςυμπλιρωμα για τθν απόκτθςθ βοθκθμάτων ςτθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα. 

Ροια κα ιταν θ βαςικι ομάδα-ςτόχοσ και πόςο ςθμαντικό είναι για αυτοφσ να επιτφχουν τθ 

διαπίςτευςθ; 

Δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ ομάδα κακϊσ μπορεί να επεκτακεί ςε όλεσ τισ χειροτεχνίεσ και 

γι’ αυτοφσ θ διαπίςτευςθ είναι απαραίτθτθ για τθν αφξθςθ των επαγγελματικϊν 

δεξιοτιτων τουσ 

Τι ςχόλια είχατε από μακθτζσ, ςυνεργάτεσ και ςυμμετζχοντεσ; 

Οι πλθροφορίεσ που μεταφζρονται ςτον οργανιςμό μασ αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ για 

διαπίςτευςθ εκπαιδευτικϊν δεξιοτιτων ςτον τομζα τθσ χειροτεχνίασ. 

Ποια είναι τα εμπόδια ι οι δυςκολίεσ που πρζπει να ξεπεραςτοφν για τθν επίτευξθ 

διαπίςτευςθσ; 

Το πρϊτο εμπόδιο είναι ο φόβοσ για τθ χριςθ ψθφιακϊν εργαλείων από εκπαιδευτικοφσ 

χειροτεχνίασ. Είναι απαραίτθτο να δθμιουργθκοφν εφκολα και προςβάςιμα εργαλεία. 
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Με ποιουσ τρόπουσ άλλαξε θ κατανόθςθ ςασ αυτών των ηθτθμάτων λόγω τθσ διαδικαςίασ  

τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ των διαφορετικών ΙΟ; 

Καταρχιν, δεν ζχουμε εντοπίςει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν κατανόθςθ αυτϊν των 

ηθτθμάτων. 

 

3.1.5 Η Ευρωπαΰκή διάςταςη 

Πόςο ςθμαντικό είναι θ πιςτοποίθςθ να ζχει ευρωπαϊκι διάςταςθ και να ευκυγραμμίηεται 

με το ECVET και το EQF; 

Η ςθμαςία ορίηεται ςτισ πιςτοποιιςεισ ςτισ διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Η ευκυγράμμιςθ με το ECVET και το EQF προκαλεί δυςκολίεσ ςτο εκνικό ςασ πλαίςιο; 

Δεν υπάρχει δυςκολία ςτθ μετατροπι ςτο εκνικό μασ πλαίςιο 

Πόςο ζντονα πιςτεφετε ότι θ διαπίςτευςθ είναι κάτι που κα κζλατε να επιδιώξετε; 

Για εμάσ είναι ζνασ κεμελιϊδθσ ςτόχοσ να ειςαγάγουμε τθ χριςθ ψθφιακϊν εργαλείων ςε 

χειροτεχνικζσ διαδικαςίεσ. Τα ψθφιακά εργαλεία υποκζτουν μια αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικισ ικανότθτασ των επαγγελματιϊν και των τεχνικϊν εταιρειϊν που επιτρζπει 

να διαςφαλιςτεί θ ςυνζχεια τθσ ςε μια παγκόςμια αγορά. 

 

3.1.6 υμπεράςματα 

Η διαπίςτευςθ ςτθ χριςθ ψθφιακϊν εργαλείων για εκπαιδευτικοφσ χειροτεχνίασ ζχει 

μεγάλθ ςθμαςία για δφο λόγουσ. 

- Καταρχάσ, είναι απαραίτθτο να ςυμπεριλθφκεί θ ψθφιακι τεχνολογία ςτισ διαδικαςίεσ 

κατάρτιςθσ, διότι αυτά τα εργαλεία υπάρχουν ιδθ ςε πολλά εργαςτιρια, ςτουσ τομείσ του 

ςχεδιαςμοφ, τθσ επικοινωνίασ και τθσ προϊκθςθσ και ειδικά ςτθν παραγωγι που δεν 

παρζχει προςτικζμενθ αξία ςτο ζργο, όπωσ ςτο διαδικαςίεσ κοπισ, τριβισ ι εκτφπωςθσ 3D. 

- Δεφτερον, θ προϊκθςθ τθσ χριςθσ ψθφιακϊν εργαλείων είναι απαραίτθτθ για τθν 

αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικισ ικανότθτασ των τεχνικϊν, επειδι θ ενςωμάτωςι τουσ μειϊνει 

πολλά κόςτθ ςε διαδικαςίεσ που προθγουμζνωσ ζπρεπε να πραγματοποιθκοφν 

χειροκίνθτα. 

Ωσ τελικό ςυμπζραςμα, θ αναγνϊριςθ και διαπίςτευςθ ψθφιακϊν εργαλείων ςτθ 

χειροτεχνία είναι απαραίτθτθ για τθν ενοποίθςθ πολλϊν επαγγελματιϊν και χειροτεχνικϊν 
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εργαςτθρίων, κακϊσ κα βελτιϊςει τα οικονομικά τουσ αποτελζςματα και κα δθμιουργιςει 

νζα προϊόντα που δεν είναι δυνατά ςιμερα. 
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3.2 Ηνωμένο Βαςίλειο 

 

3.2.1 Ειςαγωγή 

Τα τελευταία 30 χρόνια ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο τα επαγγελματικά προςόντα ζχουν ειςαχκεί, 

αναπτυχκεί και ςτθ ςυνζχεια αντικαταςτακεί από ζνα νζο ςφςτθμα. Το 1986, το National 

Council for Vocational Qualifications ανζπτυξε ζνα πλαίςιο προςόντων (National Vocational 

Qualifications - NVQs) που αποτελείται από 5 επίπεδα και 11 επαγγελματικοφσ τομείσ. Ο 

αρχικόσ ςτόχοσ αυτϊν των NVQs, που ςχεδιάςτθκαν ςε ςυνεννόθςθ με τουσ εργοδότεσ, 

ιταν να τυποποιιςουν τθν εκπαίδευςθ και τθν ανάπτυξθ μζςα ςε μια βιομθχανία για να 

δθμιουργιςουν κοινζσ αξιολογιςεισ και πιςτοποίθςθ για όςουσ εργάηονται ςτον κλάδο. Το 

2011 το Qualifications and Credit Framework (QCF) ςχεδιάςτθκε και παρουςιάςτθκε για να 

είναι πιο ευζλικτο, οι μακθτζσ κα μποροφςαν να ςυνδυάςουν ενότθτεσ με διαφορετικοφσ 

τρόπουσ για να δθμιουργιςουν μία ολοκλθρωμζνθ πιςτοποίθςθ, επιτρζποντάσ τουσ να 

πάνε με τον δικό τουσ ρυκμό ςτθ διαδρομι που τουσ ταιριάηει καλφτερα. Αυτά τα 

προςόντα αντικαταςτάκθκαν το 2015 από το Regulated Qualifications Framework (RQF). Το 

Ρλαίςιο ςτοχεφει ςτο να είναι ζνα απλό ςφςτθμα τόςο για τουσ εργοδότεσ όςο και για τουσ 

εκπαιδευόμενουσ, μακριά από τθν ακαμψία του QCF, και να επικεντρϊνεται ςτα 

αποτελζςματα, επιτρζποντασ μεγαλφτερθ ευελιξία για τθ δθμιουργία προςόντων. Οι 

πιςτοποιιςεισ δεν χρειάηεται πλζον να ενοποιοφνται και καταχωροφνται ανάλογα με το 

επίπεδο και το μζγεκόσ τουσ με βάςθ το χρονικό διάςτθμα που κα χρειαηόταν ο μζςοσ 

μακθτισ για να εργαςτεί και να αξιολογθκεί για το προςόν. Το Framework ςτοχεφει ςτθν 

παροχι ενόσ ενιαίου ςυςτιματοσ για τθν καταγραφι όλων των εκπαιδευτικϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων που ελζγχονται. 

 

Ο τομζασ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕΚ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο είναι οι μακθτείεσ, οι οποίεσ 

αποτελοφν μια τρζχουςα εκνικι πολιτικι προτεραιότθτα και προςφζρουν πιςτοποιιςεισ 

χαρτογραφθμζνεσ με βάςθ τα επαγγελματικά πρότυπα. Αυτζσ δεν ζχουν αναπτυχκεί και 

προσ το παρόν υπάρχουν μόνο λίγεσ μακθτείεσ που βαςίηονται ςτθ χειροτεχνία. 

Ωσ ζχει, το ςφςτθμα ΕΕΚ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο διακζτει πολλά που κα κάνουν τθν 

εφαρμογι ECVET αρκετά ξεκάκαρθ. Η φπαρξθ ενόσ ςυςτιματοσ βάςει ικανοτιτων με 

κακοριςμζνουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ και προϋποθέσεις βάςει τεκμθρίων ανάγεται ςτθν 
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αρχικι φάςθ ςχεδιαςμοφ των NVQs τθ δεκαετία του 1980. Οι πιςτοποιιςεισ που 

αποτελοφνται από ενότθτεσ των οποίων θ αξία των μονάδων βαςίηεται ςτο μζςο χρονικό 

διάςτθμα που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ πιςτοποίθςθσ. Αυτό, κακϊσ και το 

επίπεδο μάκθςθσ που ςυνδζεται με αυτό που γνωρίηει, κατανοεί και μπορεί να κάνει ζνασ 

μακθτευόμενοσ, ευκυγραμμίηεται με τα ςυςτιματα EQF. 

 

Ωςτόςο, επειδι το ςφςτθμα του Ηνωμζνου Βαςιλείου υπάρχει εδϊ και πολφ καιρό, και οι 

βαςικζσ δομζσ και θ ευελιξία του ςθμαίνουν ότι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε πολλά 

διαφορετικά περιβάλλοντα, ςυμπεριλαμβανομζνων και ςε άλλεσ χϊρεσ, υπιρξε μικρι 

ϊκθςθ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ECVET. Κατά ςυνζπεια 

δεν είναι αρκετά γνωςτό εδϊ.  Ωςτόςο, υπάρχει θ ςυνειδθτοποίθςθ του γεγονότοσ ότι οι 

πιςτοποιιςεισ του Ηνωμζνου Βαςιλείου και θ ζννοια του τομζα FE δεν είναι πολφ γνωςτά 

ςτθν Ευρϊπθ και αυτό επθρεάηει τθν κινθτικότθτα μεταξφ του Ηνωμζνου Βαςιλείου και τθσ 

υπόλοιπθσ Ευρϊπθσ, και κατά ςυνζπεια τθν ανταγωνιςτικότθτα του ΗΒ ςτθ διεκνι αγορά 

ΕΕΚ. Δραςτθριότθτεσ ευαιςκθτοποίθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάπτυξθσ 

πιςτοποιιςεων ECET ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο, προςπακοφν να αντιμετωπίςουν αυτά τα 

ηθτιματα. 

 

Πιςτοποιιςεισ RQF του Ηνωμζνου Βαςιλείου ςε ςχζςθ με τισ πιςτοποιιςεισ ECVET 

 RQF  Ριςτοποιιςεισ ΗΒ  EQF 

 Entry 3    Επίπεδο 1 

 Επίπεδο 1  GCSEs (grades 3-1: πρϊθν D-G) 

 

 Επίπεδο 2 

 Επίπεδο 2  GCSEs (grades 9-4: πρϊθν A*-C), CSE 

grade 1, O level grade A,B or C 

 Επίπεδο 3 

 Επίπεδο 3  Advanced level (A level) grade A-E, 

AS level 

 

 Επίπεδο 4 

 Επίπεδο 4  Vocational Qualification level 4, 

CertHE, HNC  

 Επίπεδο 5 

 Επίπεδο 5  Vocational Qualification level 5,  Επίπεδο 5 



P a g e  | 28 

 

Foundation Degree, DipHE, HND 

 Επίπεδο 6  Bachelor’s Degree (με or χωρίσ 

honours) 

 

 Επίπεδο 6 

 Επίπεδο 7  Master’s Degree, Postgraduate 

Certificate και Diploma, PGCE 

 Επίπεδο 7 

 Επίπεδο 8  Doctor of Philosophy (DPhil or PhD). 

 

 Επίπεδο  8 
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3.2.2 Σο ςύςτημα και η διαδικαςία διαπίςτευςησ 

Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείσ για τθ διαπίςτευςθ ενόσ προγράμματοσ ςπουδών 

χειροτεχνίασ ςτθ χώρα ςασ; Τι είδουσ ιδρφματα είναι αυτά; 

Στο Ηνωμζνο Βαςίλειο υπάρχουν διάφοροι οργανιςμοί που προςφζρουν διαπίςτευςθ για 

προςόντα. Οι οργανιςμοί αυτοί μποροφν να είναι εγγεγραμμζνα φιλανκρωπικά ιδρφματα, 

πιςτοποιθμζνα ιδρφματα, εμπορικζσ επιχειριςεισ, εργοδότεσ που ζχουν ιδρφςει το δικό 

τουσ φορζα ανάκεςθσ, μικροί τομεακοί φορείσ ι μεγάλοι διατομεακοί φορείσ.    

 

Οι περιςςότεροι από τουσ φορείσ (πάνω από 160) ελζγχονται από τζςςερισ διαφορετικοφσ 

ρυκμιςτικοφσ φορείσ, ζνασ για κακεμία από τισ τζςςερισ χϊρεσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου: 

The Office of Qualifications and Examinations Regulation  (Ofqual) είναι μια μθ υπουργικι 

κυβερνθτικι υπθρεςία που ελζγχει τισ πιςτοποιιςεισ, τισ εξετάςεισ και τα τεςτ ςτθν Αγγλία, 

το Council for Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA) ζχει τθν ευκφνθ για τθ 

διαπίςτευςθ, τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ και τον ζλεγχο των πιςτοποιιςεων ςτθ Βόρεια 

Ιρλανδία, το Scottish Qualifications Authority είναι το εκτελεςτικό μθ-τμθματικό δθμόςιο 

όργανο τθσ κυβζρνθςθσ τθσ Σκωτίασ που είναι υπεφκυνο για τθ διαπίςτευςθ 

εκπαιδευτικϊν βραβείων και το Qualifications Wales είναι οργανιςμόσ που 

χρθματοδοτείται από τθν ουαλικι κυβζρνθςθ και είναι υπεφκυνοσ για τθν αναγνϊριςθ 

φορζων απονομισ ςτθν Ουαλία. Πλοι αυτοί οι οργανιςμοί ζχουν τόςο διαπιςτευτιρια όςο 

και ελεγκτικζσ λειτουργίεσ. 

 

Υπάρχει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ οργανιςμϊν που πιςτοποιοφν τα πιςτοποιιςεισ 

χειροτεχνιϊν. Στον ιςτότοπο τθσ Ofqual, 26 οργανιςμοί είναι εγγεγραμμζνοι ωσ οργανιςμοί 

που προςφζρουν 384 ελεγμζνεσ από τθν Ofqual πιςτοποιιςεισ που ςυνδζονται με τθν 

τζχνθ, τθ χειροτεχνία και το ςχεδιαςμό. Οι κφριοι οργανιςμοί διαπίςτευςθσ για τον κλάδο 

τθσ χειροτεχνίασ είναι: city & guilds, Agored Cymru, OCN, AIM awards, Pearson, NCFE, CCEA 

και OCR. Αυτό δεν περιλαμβάνει οργανιςμοφσ που προςφζρουν πιςτοποιιςεισ ςε τομείσ 

που ςυνδζονται με τθ χειροτεχνία - για παράδειγμα, ψθφιακζσ και επιχειρθματικζσ 

δεξιότθτεσ για δθμιουργικζσ χειροτεχνίεσ. 
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Πώσ ευκυγραμμίηεται θ πιςτοποίθςθ χειροτεχνίασ με τον κατάλογο των επαγγελματικών 

προςόντων ςτθ χώρα ςασ; Διαφζρουν αυτά τα προςόντα ανά περιοχζσ; 

Μια ςθμαντικι αλλαγι ςτα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του Ηνωμζνου 

Βαςιλείου ςυνεχίςτθκε για πάνω από μια δεκαετία, με μεταρρυκμίςεισ ςε όλα τα ςτάδια 

από τθν πρωτοβάκμια ζωσ τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

 

Στα key stage 4 και 5 (μακθτζσ θλικίασ 14 ζωσ 18), όπου θ παροχι ρυκμίηεται αυςτθρά από 

το τμιμα εκπαίδευςθσ, ςθμειϊκθκε αφξθςθ των διακζςιμων πιςτοποιιςεων χειροτεχνίασ, 

κυρίωσ λόγω τθσ ενοποίθςθσ τουσ. Αν και αυτό οδιγθςε ςε πλθκϊρα επιλογϊν όςον 

αφορά τα διακζςιμα μακιματα και τισ ενότθτεσ, οι αυςτθροί προχπολογιςμοί και τα ειδικά 

μζτρα ςχολικισ απόδοςθσ οδιγθςαν ςε μείωςθ τθσ δθμιουργικισ και επαγγελματικισ 

προςφοράσ των ςχολείων και θ ςυμμετοχι ςτθ χειροτεχνία μειϊνεται. Αυτι θ ζλλειψθ 

προςφοράσ χειροτεχνίασ ςε νεαρι θλικία, αφαιρεί κάκε ςαφι και ςυνεπι πορεία ςε μια 

καριζρα ςτθ χειροτεχνία. 

 

Η πλειοψθφία τθσ ςυμμετοχισ ςε μακιματα χειροτεχνίασ ςτο FE αφορά τθν είςοδο ςτο 

επάγγελμα, είτε για όςουσ αλλάηουν καριζρα, είτε ωσ ζνα βιμα για τθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ. Ζνα υψθλό ποςοςτό ςυμμετοχισ είναι μερικισ απαςχόλθςθσ με μακθτζσ που 

ςυνδυάηουν εκπαίδευςθ και αμειβόμενθ εργαςία. Αυτζσ οι πιςτοποιιςεισ είναι ςυχνά μθ 

διαπιςτευμζνεσ, πιςτοποιθμζνεσ, αλλά όχι με αναγνωριςμζνεσ εκνικά πιςτοποιιςεισ 

(παρόλο που αναγνωρίηονται από παρόχουσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και εργοδότεσ του 

τομζα) 

 

Γενικά, ςτον τομζα τθσ ΕΕΚ του Ηνωμζνου Βαςιλείου, θ χρθματοδότθςθ διοχετεφεται επί 

του παρόντοσ ςε μακθτείεσ. Ωςτόςο, τα επίςθμα πλαίςια μακθτείασ ιταν ιςτορικά 

διακζςιμα μόνο ςε ζναν μικρό αρικμό κλάδων χειροτεχνίασ, και παρόλο που μερικά ζχουν 

πρόςφατα ειςαχκεί π.χ. ςε κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα, κοςμιματα και ζπιπλα, 

οριςμζνα ζχουν επίςθσ εξαφανιςτεί. Είναι επίςθσ κοινό για τισ χειροτεχνίεσ και τα 

ςωματεία να διεξάγουν ανεξάρτθτεσ μακθτείεσ, με τα δικά τουσ ανεξάρτθτα, μθ 

ευκυγραμμιςμζνα πλαίςια. 
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Η τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, όπου και πάλι θ παροχι ελζγχεται και ωσ εκ τοφτου 

ευκυγραμμίηεται με άλλεσ προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ πιςτοποιιςεισ, ζχει δει μείωςθ 

του αρικμοφ των διακζςιμων μακθμάτων, αν και αυτι εξακολουκεί να είναι θ κφρια 

ειςόδοσ ςτο επάγγελμα και θ ςυμμετοχι ζχει αυξθκεί. 

 

Σε όλα αυτά τα διαφορετικά ςτάδια εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και προςόντων, οι 

επαγγελματικζσ πιςτοποιιςεισ χειροτεχνίασ ενςωματϊνονται ςτα ευρφτερα ςυςτιματα 

πιςτοποιιςεων, με ομοιόμορφα κριτιρια και πρότυπα αξιολόγθςθσ. Ωςτόςο, θ αφκονία 

των μθ διαπιςτευμζνων μακθμάτων, κακϊσ και των ανεξάρτθτων ςυςτθμάτων μακθτείασ 

ςθμαίνει ότι, αν και γίνονται αποδεκτά και εκτιμϊνται εντόσ του τομζα, αυτά δεν μποροφν 

απαραίτθτα να ευκυγραμμιςτοφν με άλλεσ επαγγελματικζσ πιςτοποιιςεισ. 

 

Ππωσ προαναφζρκθκε, οι ελεγκτικοί φορείσ για τουσ οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ ςτο 

Ηνωμζνο Βαςίλειο είναι ξεχωριςτοί για κακεμία από τισ 4 χϊρεσ. Οριςμζνοι από τουσ 

οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ δεν ςυνδζονται επίςθσ με όλεσ τισ χϊρεσ, πράγμα που ςθμαίνει 

ότι οριςμζνεσ πιςτοποιιςεισ είναι διακζςιμεσ μόνο ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. Επιπλζον, θ 

προςφορά μακθτείασ ςτον τομζα τθσ χειροτεχνίασ, αν και ςυνολικά πολφ μικρι, ποικίλλει 

ςτισ 4 χϊρεσ όςον αφορά ςε υποτομείσ των προςφερόμενων χειροτεχνιϊν και τα ςτοιχεία 

τθσ δομισ τθσ μακθτείασ. 

 

Ποια είναι τα βιματα για τθν επίτευξθ διαπίςτευςθσ; Πόςο διαρκεί θ διαδικαςία; Ποιο είναι 

το κόςτοσ; 

Οι διαφορετικοί τρόποι εργαςίασ ωσ επαγγελματίασ τεχνίτθσ ςυνεπϊσ ςυνεπάγονται 

διαφορετικοφσ τφπουσ προςόντων - από τα πιο ακαδθμαϊκά πτυχία και μεταπτυχιακά τθσ 

Τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ζωσ τθν προςφορά ΕΕΚ επιπζδου 2 ζωσ 7 QCF και τζλοσ τθν μθ 

τυπικι, ςυνικωσ πιςτοποιθμζνθ (αν και όχι απαραίτθτα), αλλά μθ διαπιςτευμζνθ 

πιςτοποίθςθ  που προςφζρεται ςε περιβάλλον εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Αυτά τα προςόντα 

ποικίλλουν ςε διάρκεια, ςτυλ μάκθςθσ, μζςα αξιολόγθςθσ και άλλα ςτοιχεία. Λόγω αυτϊν 

των διαφορϊν και των φυςικϊν μεταβλθτϊν μεταξφ φορζων διαπίςτευςθσ, ο χρόνοσ που 

απαιτείται και το κόςτοσ τθσ διαδικαςίασ διαπίςτευςθσ ποικίλλει. Ζνα μάκθμα CPD μιασ ι 

δφο θμερϊν με το πλαίςιο να ζχει ιδθ ολοκλθρωκεί και δοκιμαςτεί κα μποροφςε να 



P a g e  | 32 

 

διαρκζςει μόλισ 2 εβδομάδεσ. Ωςτόςο, οι περιςςότερεσ διαδικαςίεσ διαπίςτευςθσ είναι 

πολφ μεγαλφτερεσ, πολφπλοκεσ και ςυχνά αρκετά δαπανθρζσ. 

 

Θα ιςχφουν οριςμζνεσ τυποποιιςεισ: Ο οργανιςμόσ κα πρζπει να δείξει ςυγκεκριμζνα 

πλεονεκτιματα και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ, για να εξαςφαλίςει ζνα ελάχιςτο όριο όςον 

αφορά τα ςυςτιματα, τισ διαδικαςίεσ και τουσ πόρουσ που υπάρχουν. Στθ ςυνζχεια, κα 

πρζπει να περάςουν από μια διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, αξιολόγθςθσ, επανεξζταςθσ και 

δοκιμισ για τθν παρουςίαςθ ενόσ πικανοφ πλαιςίου: 

 

Αρχικι κζςθ βάςθσ: Αυτι είναι θ κζςθ «εκκίνθςθσ» για τθ φάςθ δοκιμϊν του ιδθ 

ςχεδιαςμζνου προγράμματοσ ςπουδϊν (ομάδεσ εςτίαςθσ και ςυνεντεφξεισ ζνασ προσ ζναν 

με ειδικοφσ του κλάδου και χριςτεσ που εξερευνοφν και ανακεωροφν μαηί τισ ςυνοπτικζσ 

ικανότθτεσ). 

Συμφωνία τθσ γενικισ περιγραφισ των πιςτοποιιςεων: Συμφωνία για τισ τελικζσ βαςικζσ 

ικανότθτεσ που απαιτοφνται για τον κακοριςμό τόςο του αρχικοφ ςθμείου αναφοράσ για 

τθν πιςτοποίθςθ όςο και των ειδικϊν λεπτομερειϊν που απαιτοφνται για τθν παρουςίαςθ 

τθσ πιςτοποίθςθσ για διαπίςτευςθ. 

 

Βαςικό Ρλαίςιο των Ρροςόντων: Σε ςυνδυαςμό με τον οργανιςμό απονομισ, μζςω 

ςυηιτθςθσ, προγραμματιςμοφ και ανάπτυξθσ, για τθ διαμόρφωςθ ενόσ τελικοφ πλαιςίου 

για το πρόγραμμα ςπουδϊν 

 

Μεκοδολογία αξιολόγθςθσ: Οριςτικοποίθςθ του πλαιςίου, αναγνϊριςθ & ζγκριςθ. Μετά τθ 

«δοκιμι» προβλζπεται ότι κα προκφψει ζνα τελικό προςχζδιο πλαιςίου, ςε ςυνεννόθςθ και 

ςυμφωνία με τον οργανιςμό διαπίςτευςθσ, οπότε το πρόγραμμα ςπουδϊν και το πλαίςιο 

κα παρουςιαςτοφν επίςθμα ςτον Οργανιςμό Απονομισ, για αναγνϊριςθ και ζγκριςθ. Η 

διαδικαςία μπορεί να διαρκζςει 6 μινεσ ζωσ ζνα χρόνο. Το κόςτοσ τθσ διαδικαςίασ κα 

ποικίλλει και πάλι, δεδομζνου ότι είναι πολφ ςυγκεκριμζνο για τον οργανιςμό 

διαπίςτευςθσ και τθσ πορείασ, αλλά ζνα παράδειγμα από το πρόγραμμα Erasmus Job 

Broker για τθ διαπίςτευςθ City and Guilds προβλεπόταν ςε περίπου 50.000 £. 
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Ποια είναι τα ςχετικά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα του 

a) διαπίςτευςθ τυπικισ/ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

Ρλεονεκτιματα: 

 Η εκπαίδευςθ κα αποτελοφςε μζροσ του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τθσ 

χϊρασ, με τθν αξία που του δίνει αυτό, ςυμπεριλαμβανομζνου του εξωτερικοφ 

 το πρόγραμμα ςπουδϊν κα μποροφςε να λθφκεί ωσ μζροσ ενόσ υπάρχοντοσ 

διαπιςτευμζνου μακιματοσ 

 υπάρχουν ςαφι ςυςτιματα, διαδικαςίεσ και πόροι για διαπίςτευςθ ςτα 

πανεπιςτιμια 

Μειονεκτιματα: 

 Οι φοιτθτζσ και τα μακιματα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ μειϊνονται ραγδαία 

ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο (κατά περιςςότερο από 50% από το 2007/8) που δείχνουν 

ζλλειψθ δζςμευςθσ από τα πανεπιςτιμια για τα μακιματα αυτά  

 Οι περιςςότερεσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ ςτα πανεπιςτιμια ςθμαίνουν ότι θ 

διαδικαςία διαπίςτευςθσ κα είναι πιο αργι 

 Η διαπίςτευςθ κα αφορά μόνο ζνα ίδρυμα και όχι μια εκνικι διαπίςτευςθ 

Ποια είναι τα ςχετικά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ 

β) άτυπθσ/ ΕΕΚ διαπίςτευςθσ 

Ρλεονεκτιματα 

 τα κενά δεξιοτιτων, ιδίωσ ςτισ επιχειρθματικζσ δεξιότθτεσ, μεταξφ των νζων 

δθμιουργϊν αντιμετωπίηονται πιο εφκολα μζςω αυτοφ του μοντζλου 

 Υπιρξε μια εκνικι μετατόπιςθ τθσ χρθματοδοτικισ πολιτικισ που κατευκφνεται 

ςτθν ανάπτυξθ των μακθτειϊν 

 υποςτθρίηει μια μεγαλφτερθ ποικιλία μακθτϊν που ςπουδάηουν χειροτεχνία - ςε 

αντίκεςθ με τθν εξάρτθςθ από μθ αμειβόμενεσ πρακτικζσ και απόφοιτουσ 

 μπορεί να φιλοδοξεί να ενςωματωκεί ςτο EQF και ςτο Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο 

Αναφοράσ για τθν ΕΕΚ. 

Μειονεκτιματα: 

 το πλαίςιο τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για τουσ CCI ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο είναι 

επί του παρόντοσ μπερδεμζνο και δφςκολο να πλοθγθκεί 
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 οι περιςςότεροι χειροτεχνικοί κλάδοι δεν διακζτουν επαγγελματικοφσ φορείσ που 

μποροφν να κακορίηουν και να ελζγχουν τα πρότυπα ειςόδου. Χωρίσ αυτά τα 

πρότυπα, είναι δφςκολο για κάκε επαγγελματικι πιςτοποίθςθ να αποκτιςει 

αναγνϊριςθ με τουσ εργοδότεσ 

 Μικρζσ επιχειριςεισ μικρισ κλίμακασ και δθμιουργικοί ελεφκεροι επαγγελματίεσ 

που αποτελοφν μεγάλο μζροσ του τομζα χειροτεχνίασ, είναι απίκανο να ζχουν τθν 

ικανότθτα να αναλαμβάνουν μακθτευόμενουσ 

 Ζνα ςχετικά μικρό φάςμα μακθμάτων χειροτεχνίασ είναι προσ το παρόν διακζςιμο 

(κυρίωσ ζπιπλα και υφάςματα) εντόσ τθσ ΕΕΚ - κα ζχουν οι πάροχοι κατάρτιςθσ τισ 

δυνατότθτεσ, τουσ πόρουσ, τθν τάςθ να το επεκτείνουν; 

 

Ποια είναι τα ςχετικά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των 

 γ) άλλων τρόπων για διαπίςτευςθ; 

Ρλεονεκτιματα: 

 Ευελιξία γφρω από το πρόγραμμα ςπουδϊν και τθ διάρκεια και τθ δομι του 

μακιματοσ 

 Ευελιξία γφρω από τον τφπο τθσ διαπίςτευςθσ (π.χ. διαπίςτευςθ CLOCK) 

 Σχετικι ευκολία διαπίςτευςθσ 

 Υποςτθρίηει τθν ποικιλομορφία των μακθτϊν που ςπουδάηουν χειροτεχνία 

 Κόςτοσ 

 Θα μποροφςε να είναι διαπίςτευςθ ςε διεκνικό Ευρωπαϊκό πλαίςιο, παρά ςε ςτενά 

εκνικό. 

Μειονεκτιματα 

 Μπορεί να  μθν αναγνωρίηεται ςε τυπικά ακαδθμαϊκά ιδρφματα 

Ποια κα ιταν θ προτιμώμενθ επιλογι ςασ και γιατί; 

Η διαπίςτευςθ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ΕΕΚ είναι γενικά χρονοβόρα, δαπανθρι και 

περίπλοκθ, ενϊ μια εναλλακτικι διαπίςτευςθ μπορεί να είναι λιγότερο. Στο Ηνωμζνο 

Βαςίλειο υπάρχουν πολλά μθ διαπιςτευμζνα μακιματα χειροτεχνίασ που διδάςκονται ςτθν 

κοινότθτα και τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, τα οποία αυξάνονται ςε αρικμό και δθμοτικότθτα. 

Αυτά τα μθ διαπιςτευμζνα μακιματα αποτιμϊνται ωσ μια ζγκυρθ πορεία προόδου και 

μποροφν να οδθγιςουν ςε υψθλότερα διαπιςτευμζνα μακιματα, για παράδειγμα 
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μακιματα HE, όπου το επίκεντρο για τθν είςοδο είναι το portfolio του μακθτι και όχι τα 

επίςθμα προςόντα. 

 

Το CLOCK http://clockyourskills.com/about/ δθμιοφργθςε 20 Sector Experts που 

αναγνωρίηονται και επικυρϊνονται προςωπικά μζςω τθσ διαδικαςίασ CLOCK. Κάκε ζνα ζχει 

πιςτοποιθκεί από το SQA ςτο Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) Level 11 

ι το European Qualifications Framework (EQF) Level 7 ιςοδφναμο με το επίπεδο master. 

Ρροςφζρουν ζνα διεκνζσ πρόγραμμα peer review και μια διαδικαςία διαπίςτευςθσ τα 

οποία ζχουν ςχεδιαςτεί για να δθμιουργιςουν μια διεκνι και διεπιςτθμονικι κοινότθτα 

υπαλλιλων, ελεφκερων επαγγελματιϊν, εκελοντϊν, ιδιοκτθτϊν επιχειριςεων και 

διευκυντϊν από τουσ δθμιουργικοφσ τομείσ. Το ςφςτθμα διαπίςτευςθσ CLOCK είναι 

ενδιαφζρον ιδιαίτερα λόγω τθσ διεκνοφσ ζμφαςισ του.  

 

Μία περαιτζρω δυνατότθτα είναι να διαπραγματευτοφμε ςτοιχεία, ι ολόκλθρο το μάκθμα, 

να γίνουμε μζροσ ενόσ υπάρχοντοσ διαπιςτευμζνου τίτλου, αλλά αυτό κα εξαρτάται από 

επαφζσ εντόσ των τομζων Τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ και ΕΕΚ. 

 

3.2.3 Η εμπειρία διαπίςτευςησ του οργανιςμού ςασ 

Είναι ο οργανιςμόσ ςασ διαπιςτευμζνο εκπαιδευτικό κζντρο; Δώςτε λεπτομζρειεσ. 

Οχι προσ το παρόν 

Ζχει ο οργανιςμόσ ςασ προθγοφμενθ εμπειρία αναγνώριςθσ, επικφρωςθσ και πιςτοποίθςθσ 

μακθμάτων; Εάν όχι, μπορείτε να προςδιορίςετε ζνα διαπιςτευμζνο ίδρυμα για να 

ςυνεργαςτείτε; 

Τα μζλθ τθσ βαςικισ ομάδασ του οργανιςμοφ ζχουν εμπειρία ςτον τομζα Life Long Learning 

and the Further Education. Είναι ειδικοί εςωτερικοί ελεγκτζσ και εξωτερικοί αξιολογθτζσ. 

Ζνα μζλοσ ζχει ςχεδιάςει και εργαςτεί για τθν ανάπτυξθ διαπιςτευμζνων επιπζδων 

επιπζδου 4. 

 

3.2.4 Αξιολόγηςη των πλεονεκτημάτων τησ διαπίςτευςησ 

Για ζναν οργανιςμό / εταιρικι ςχζςθ που αποφαςίηει εάν κα διαπιςτευτεί ζνα μάκθμα τα 

οφζλθ είναι: 
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επιβεβαίωςθ τθσ ικανότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ του οργανιςμοφ και τθσ δομισ του, του 

προςωπικοφ, των εγκαταςτάςεων κ.λπ. 

Διαςφάλιςθ ποιότθτασ – Σε όλο τον κόςμο ςζβονται και εμπιςτεφονται τουσ  οργανιςμοφσ 

απονομισ του Ηνωμζνου Βαςιλείου για τθν ποιότθτα των προςόντων που προςφζρουν και 

τθν ακεραιότθτα με τθν οποία αξιολογοφν ι εξετάηουν. 

Συμμόρφωςθ με τισ εκνικζσ αρχζσ και οδθγίεσ για τθ διαπίςτευςθ και με ζνα εκνικό 

πλαίςιο προςόντων, με ςαφι πρότυπα και επίπεδα 

Ζνα πιο εμπορεφςιμο προϊόν ςε ςχζςθ με τθν ποιότθτα, τθν ευκυγράμμιςθ με τισ εξελίξεισ 

και επομζνωσ τθν κινθτικότθτα των μακθτϊν 

Δείχνει ότι τα περιεχόμενα και τα πρότυπα ενόσ μακιματοσ είναι κατάλλθλα για τθν 

πιςτοποίθςθ, πλθροί το ςκοπό για τον οποίο αναπτφχκθκε, βαςίηεται ςε εκνικά πρότυπα 

ικανότθτασ, όπου υπάρχουν 

Μπορεί να βοθκιςει τον οργανιςμό να προςελκφςει δθμόςια χρθματοδότθςθ 

Για τον μακθτι μια διαςφάλιςθ ποιότθτασ, προδιαγραφϊν, φορθτότθτα προςόντων που 

επιτρζπει τθν κινθτικότθτα 

Ωςτόςο, θ διαπίςτευςθ είναι ςυχνά μια μακρά, δαπανθρι και περίπλοκθ διαδικαςία και 

δεν είναι τόςο απαραίτθτθ ςτον τομζα τθσ χειροτεχνίασ όςο και άλλεσ βιομθχανίεσ 

 

Είςτε ςε κζςθ να αξιολογιςετε το επίπεδο ηιτθςθσ για τθ διαπίςτευςθ των πιςτοποιιςεων 

Χειροτεχνίασ μεταξφ των εκπαιδευτικών Χειροτεχνίασ ςτθ χώρα ςασ; Ποια κα ιταν θ βαςικι 

ομάδα-ςτόχοσ και πόςο ςθμαντικό είναι για αυτοφσ να επιτφχουν τθ διαπίςτευςθ; Τι ςχόλια 

είχατε από μακθτζσ, ςυνεργάτεσ και ςυμμετζχοντεσ; 

Ποια είναι τα εμπόδια ι τα εμπόδια που πρζπει να ξεπεραςτοφν για τθν επίτευξθ τθσ 

διαπίςτευςθσ; 

Με ποιουσ τρόπουσ άλλαξε θ κατανόθςθ ςασ για αυτά τα  ηθτιματα λόγω τθσ διαδικαςίασ 

τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ των διαφορετικών IO; 

Αυτζσ οι ερωτιςεισ δεν μποροφν να απαντθκοφν ςωςτά ςε αυτό το ςτάδιο του ζργου, ζωσ 

ότου πραγματοποιθκεί θ πιλοτικι εφαρμογι. 

 



P a g e  | 37 

 

3.2.5 Η Ευρωπαΰκή διάςταςη   

Πόςο ςθμαντικό είναι θ πιςτοποίθςθ να ζχει Ευρωπαϊκι διάςταςθ και να ευκυγραμμίηεται 

με το ECVET και το EQF; 

Στο πλαίςιο των φιλοδοξιϊν του ζργου να παρζχει ζνα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ςπουδϊν 

ECVET που είναι μεταβιβάςιμο και εφαρμόςιμο ςε 7 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, και των ςτόχων 

του προγράμματοσ Erasmus Plus KA2 είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ κάκε πιςτοποίθςθ που 

ζχει αναπτυχκεί για αυτό το ζργο να ζχει Ευρωπαϊκι διάςταςθ, ευκυγραμμιςμζνθ με το 

ECVET και το EQF και να ζχει τθ δυνατότθτα μεταφοράσ πζραν των ςυνόρων. Το 

πρόγραμμα Erasmus Plus ςτοχεφει «να διαςφαλίςει ότι οι δεξιότθτεσ και οι πιςτοποιιςεισ 

μποροφν να αναγνωριςτοφν ευκολότερα και να γίνουν καλφτερα κατανοθτζσ, εντόσ και 

εκτόσ των εκνικϊν ςυνόρων, ςε όλα τα υποςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ κακϊσ 

και ςτθν αγορά εργαςίασ, ανεξάρτθτα από το αν αποκτικθκαν μζςω τυπικισ εκπαίδευςθσ 

και κατάρτιςθσ ι μζςω άλλων μακθςιακϊν εμπειριϊν (π.χ. εργαςιακι εμπειρία, 

εκελοντιςμόσ, διαδικτυακι μάκθςθ)». Επομζνωσ, το πρόγραμμα ςπουδϊν ζχει ςχεδιαςτεί 

ειδικά με τρόπο που να ευκυγραμμίηεται με αυτά τα κοινά Ευρωπαϊκά πλαίςια. 

Μιπωσ θ ευκυγράμμιςθ με το ECVET και το EQF προκαλεί δυςκολίεσ ςτο εκνικό ςασ 

πλαίςιο; 

Ππωσ περιγράφθκε παραπάνω, το ςφςτθμα επαγγελματικϊν πιςτοποιιςεων του 

Ηνωμζνου Βαςιλείου ζχει πολλά χαρακτθριςτικά που ζχουν υιοκετθκεί ςτο Ευρωπαϊκό 

πλαίςιο, ιδίωσ ο παιδαγωγικόσ ςχεδιαςμόσ των εκνικϊν επαγγελματικϊν πιςτοποιιςεων 

με βάςθ τθν επίδειξθ επαγγελματικϊν ικανοτιτων και τθν ικανοποίθςθ προτφπων που 

ορίηονται ςε ςχζςθ με τα μακθςιακά αποτελζςματα και τουσ ςτόχουσ. Ωςτόςο, ςτο 

ςθμερινό ταραχϊδεσ πλαίςιο τθσ πικανισ εξόδου τθσ Βρετανίασ από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, είναι δφςκολο να προβλεφκεί θ κατεφκυνςθ τθσ πορείασ ωσ προσ το εάν το 

Ηνωμζνο Βαςίλειο κα ςυνεχίςει να βλζπει τθν ευκυγράμμιςθ με τα ευρωπαϊκά πλαίςια ωσ 

πολιτικι προτεραιότθτα. 

Πόςο ζντονα πιςτεφετε ότι θ διαπίςτευςθ είναι κάτι που κα κζλετε να επιδιώξετε; 

Το αν κα επιδιϊξουμε τισ επιλογζσ διαπίςτευςθσ κα εξαρτθκεί ςε μεγάλο βακμό από το 

πόςο ςθμαντικό αυτό κεωρείται από τουσ εκπαιδευόμενουσ που ςυμμετζχουν ςτο ζργο. Τα 

ςτοιχεία από τθν ζρευνα αρχείων μασ δείχνουν ότι ςυγκεκριμζνεσ πιςτοποιιςεισ ςτθ 

διδαςκαλία χειροτεχνίασ μπορεί να κεωρθκοφν ότι δεν προςφζρουν οφζλθ ι αξία. 
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υμπέραςμα 

Συνοψίςτε τα ςυμπεράςματά ςασ και προτείνετε τα καλφτερα επόμενα βιματα ςτθ χϊρα 

ςασ για τθν αναγνϊριςθ, τθν επικφρωςθ και τθ διαπίςτευςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν 

τθσ χειροτεχνίασ 

 

Ραρόλο που θ ζρευνα Craft in an Age of Change του Craft Council το 2012 τονίηει τθ 

ςθμαςία των Μεταδευτεροβάθμιων πιςτοποιιςεων ςτουσ επαγγελματίεσ τθσ χειροτεχνίασ, 

με το 87% των καταςκευαςτϊν ςτθν Αγγλία να κατζχουν πιςτοποιιςεισ που ςχετίηονται με 

τθ χειροτεχνία, πολλά από τα προςόντα δεν είναι διαπιςτευμζνα. 

Ο αρικμόσ των τφπων μακθμάτων τεχνικισ μάκθςθσ community learning ζχει αυξθκεί με 

υψθλότερο ρυκμό από όλα τα άλλα μακιματα (274% ςε ςφγκριςθ με 175%) Ζτςι, αυτόσ 

είναι ζνασ τομζασ όπου οι τυπικζσ πιςτοποιιςεισ δεν είναι τα πάντα, και για να 

προχωριςουμε ςε περαιτζρω μακιματα, (ακόμθ και διαπιςτευμζνα) ςυνικωσ ζνα a 

portfolio είναι πιο ςθμαντικό από τα επίςθμα προςόντα. 

 

Υπιρξε μια αφξθςθ ςτα μθ διαπιςτευμζνα μακιματα ςφντομθσ διάρκειασ χειροτεχνίασ. Ο 

αρικμόσ μακθμάτων με λιγότερεσ από 50 ϊρεσ κακοδθγοφμενθσ μάκθςθσ ζχει αυξθκεί 

ραγδαία από το 2007/08, αποτελϊντασ τϊρα πάνω από το ζνα τρίτο (38%) όλων των 

μακθμάτων ςε ςφγκριςθ με μόλισ 8% το 2007/08. 

 

Ζνα ςθμαντικό ηιτθμα για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ χειροτεχνία, θ πλειονότθτα των οποίων 

εργάηεται ωσ ανεξάρτθτοι ελεφκεροι επαγγελματίεσ (παράλλθλα με τθ δουλειά τουσ ωσ 

καταςκευαςτζσ), είναι θ πρόςβαςθ ςτθ ςυνεχι επαγγελματικι ανάπτυξθ, όςον αφορά το 

χρόνο, τουσ πόρουσ και τθ διακεςιμότθτα τθσ κατάλλθλα προςαρμοςμζνθσ παροχισ. Το 

Crafts Council προςδιορίηει επίςθσ τθν ανάγκθ διαπίςτευςθσ τθσ ςυνεχοφσ επαγγελματικισ 

ανάπτυξθσ ςτουσ κλάδουσ τθσ χειροτεχνίασ. 

 

Το τοπίο τθσ κατάρτιςθσ ΕΕΚ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο είναι περίπλοκο και περιπλζκεται 

περαιτζρω από τον αρικμό των παρόχων διαπίςτευςθσ εντόσ του ςυςτιματοσ και τθ 

γεωγραφικι ανάκεςθ ευκφνθσ για τθν παροχι. Μζςα ςτο διαπιςτευμζνο, γενικό 



P a g e  | 39 

 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα, θ κυβζρνθςθ του Ηνωμζνου Βαςιλείου επικυμεί να ενιςχφςει τθ 

ςυμμετοχι των εργοδοτϊν ςτθν ανάπτυξθ και τθν παροχι πιςτοποιιςεων. Ρρόκειται για 

μια πρόκλθςθ ςτον τομζα τθσ χειροτεχνίασ, ςτον οποίο κυριαρχοφν οι ζμποροι και οι πολφ 

μικρζσ επιχειριςεισ, οι οποίοι ζχουν περιοριςμζνουσ πόρουσ για να ςυμμετάςχουν ςε 

αυτιν τθ διαδικαςία. 

 

Ππωσ φαίνεται, θ διαπίςτευςθ είναι γενικά χρονοβόρα και δαπανθρι διαδικαςία. Για ζναν 

μεγάλο οργανιςμό / ςυνεχι ςυνεργαςία, οι οικονομίεσ κλίμακασ και τα οφζλθ που 

αποκομίηονται από τθ διαπίςτευςθ το κακιςτοφν μια βιϊςιμθ επιλογι. Στο πλαίςιο αυτοφ 

του προγράμματοσ τόςο τα χριματα όςο και άλλοι πόροι, ιδιαίτερα ο χρόνοσ, είναι πολφ 

περιοριςμζνοι. Ππωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, υπάρχουν πολλζσ αποδείξεισ ότι θ 

διαπίςτευςθ πιςτοποιιςεων δεν είναι απαραίτθτθ για τα μακιματα ςτθ χειροτεχνία. Ωσ 

αποτζλεςμα και των δφο αυτϊν παραγόντων, θ επίςθμθ διαπίςτευςθ του προγράμματοσ 

ςπουδϊν ςτο ΗΒ δεν είναι ρεαλιςτικό αποτζλεςμα ςτο πλαίςιο αυτοφ του προγράμματοσ. 

Ωςτόςο, ςχεδιάηοντασ το μάκθμα με τρόπο ςυμβατό με το EQVET, οι επιλογζσ για 

μελλοντικι διαπίςτευςθ και πιςτοποίθςθ του μακιματοσ ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ 

παραμζνουν ανοιχτζσ. 

 

Μια άλλθ επιλογι ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο, θ οποία μπορεί να επιτευχκεί ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ είναι να εξεταςτοφν οι μθ τυπικοί τρόποι επικφρωςθσ ι διαπίςτευςθσ. Σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, θ εταιρικι ςχζςθ μπορεί να κζλει να εξετάςει το ενδεχόμενο να 

προςφζρει το CLOCK ωσ μζςο αναγνϊριςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ μάκθςθσ και τθσ 

εμπειρίασ των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετζχουν ςτο Crafts 3.0. 
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3.3 Πολωνία 

3.3.1 Ειςαγωγή 

Η Ρολωνία άρχιςε να αναπτφςςει ζνα ολοκλθρωμζνο PQF (το Ρολωνικό Ρλαίςιο 

Ριςτοποιιςεων) το 2006. Το PQF εγκρίκθκε επιςιμωσ μζςω του νόμου τθσ 22ασ 

Δεκεμβρίου 2015 ςχετικά με το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα πιςτοποιιςεων, το οποίο τζκθκε 

ςε ιςχφ τον Ιανουάριο του 2016. 

Η Ρολωνία ζχει ςυνδζςει επίςθμα το PQF τθσ με το EQF το 2013. Το PQF, όπωσ και ςτο EQF, 

αποτελείται από οκτϊ επίπεδα βαςιςμζνα ςε μακθςιακά αποτελζςματα, που καλφπτουν 

όλουσ τουσ τφπουσ πιςτοποιιςεων από τθ γενικι εκπαίδευςθ, τθν ΕΕΚ και τθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ. 

Ρίνακασ που παρουςιάηει PQF που αντιςτοιχεί ςτο EQF: 

 

Ρθγι: Cedefop (2018). National qualifications framework developments in Europe 2017. 

 

Ωςτόςο, το PQF περιλαμβάνει τρεισ βακμοφσ περιγραφικϊν μακθςιακϊν αποτελεςμάτων: 

- γενικοί περιγραφείσ, που ιςχφουν για όλουσ τουσ τφπουσ εκπαίδευςθσ · 

- ςυγκεκριμζνοι περιγραφείσ, που ιςχφουν για ΕΕΚ ι / και τριτοβάκμια εκπαίδευςθ · 

- περιγραφείσ για μάκθμα / τομζα 

Το PQF αναγνωρίηει τα πλιρθ προςόντα (ολοκλθρωμζνο επίπεδο εκπαίδευςθσ) και μερικά 

προςόντα (επιβεβαίωςθ πιςτοποιθτικϊν). Το 2012, πραγματοποιικθκαν αλλαγζσ ςτισ 
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εξετάςεισ του journeyman και master που διεξιχκθςαν από τισ εξεταςτικζσ επιτροπζσ 

χειροτεχνικϊν επιμελθτθρίων ςε επιτευχκζντα μακθςιακά αποτελζςματα. Τον Νοζμβριο 

του 2017, θ πρϊτθ μθ κεςμοκετθμζνθ πιςτοποίθςθ προςτζκθκε ςτο ενςωματωμζνο 

μθτρϊο πιςτοποιιςεων: Συναρμολόγθςθ ξυλουργικϊν καταςκευϊν ςτο επίπεδο EQF 3 για 

επίςθμθ πιςτοποίθςθ ΕΕΚ. 

 

Το βαςικό πρόγραμμα ςπουδϊν επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ που απαιτείται από το 

ςχολικό ζτοσ 2012-2013 ειςάγει ζναν νζο τρόπο περιγραφισ (χρθςιμοποιϊντασ μακθςιακά 

αποτελζςματα) και απόκτθςθσ προςόντων. Το βαςικό πρόγραμμα ςπουδϊν διακρίνει 

ολοκλθρωμζνα ςφνολα μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που μποροφν να επικυρωκοφν ςτο 

πλαίςιο τθσ εξωςχολικισ μάκθςθσ, κακϊσ και ςυςςωρευμζνα και αναγνωριςμζνα για να 

αποκτιςουν διαδοχικζσ πιςτοποιιςεισ. Η ζννοια τθσ διάκριςθσ των μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων ςε μία πιςτοποίθςθ είναι ςφμφωνθ με το ςφςτθμα ECVET που 

αναπτφχκθκε ςτθν Ευρϊπθ (Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Μονάδων για τθν Επαγγελματικι 

Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ. 

 

Στθν Ρολωνία, θ ςυςςϊρευςθ και μεταφορά μονάδων εντόσ του ςυςτιματοσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ λειτουργεί με τθ μορφι ECTS (Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Μεταφοράσ και 

Συςςϊρευςθσ Μονάδων). Το ECTS ζχει εγκρικεί πλιρωσ από τα Ρολωνικά ιδρφματα 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ - θ εφαρμογι του απαιτικθκε από τθ νομοκεςία (νόμοσ τθσ 

27θσ Ιουλίου 2005 ςχετικά με το νόμο για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (Εφθμερίδα των 

νόμων 2012, ςθμείο 572 με μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ). 

 

Στθν Ρολωνία, θ ειςαγωγι πλαιςίων οδιγθςε ςτον εντοπιςμό τομζων όπου τα μακθςιακά 

αποτελζςματα δεν ζχουν εφαρμοςτεί προθγουμζνωσ ι όπου αυτά ζχουν χρθςιμοποιθκεί 

με αςυνεπι τρόπο. Επιπλζον, θ Ρολωνία ανοίγει πιςτοποιιςεισ που απονζμονται εκτόσ τθσ 

τυπικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 
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3.3.2 Σο ςύςτημα και η διαδικαςία διαπίςτευςησ 

Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείσ για τθ διαπίςτευςθ ενόσ προγράμματοσ ςπουδών ςτθ 

χειροτεχνία ςτθ χώρα ςασ; Τι είδουσ ιδρφματα είναι αυτά; 

Για να γίνει αποδεκτι μία πιςτοποίθςθ για διαπίςτευςθ, πρζπει να ζχει άδεια από δθμόςια 

αρχι (π.χ. αρμόδιο υπουργό) ι νομικά εξουςιοδοτθμζνο φορζα (χειροτεχνικό 

επιμελθτιριο). 

Οι τρζχουςεσ διαδικαςίεσ για τθν επικφρωςθ και τθν αναγνϊριςθ των πιςτοποιιςεων ςτον 

τομζα τθσ χειροτεχνίασ ΕΕΚ είναι ο Υπουργόσ Εκνικισ Ραιδείασ και ςτθν Α.Ε. από τον 

Υπουργό Επιςτθμϊν και Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Ο αρμόδιοσ για τθν εκπαίδευςθ υπουργόσ 

κακορίηει: 

- τουσ όρουσ διοριςμοφ των εξεταςτικϊν επιτροπϊν βιοτεχνικϊν επιμελθτθρίων, 

 − τισ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ ζνα άτομο μπορεί να ςυμμετζχει ςε μια εξζταςθ 

και πϊσ διεξάγονται οι εξετάςεισ 

− τουσ όρουσ, τισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ και τα πρότυπα για πιςτοποιθτικά και 

διπλϊματα που επιβεβαιϊνουν ότι ζχουν περάςει τισ εξετάςεισ ςτθ χειροτεχνία. 

 

Ο αρμόδιοσ φορζασ ςτον τομζα τθσ επικφρωςθσ και τθσ πιςτοποίθςθσ είναι τα 

επιμελθτιρια χειροτεχνίασ που εποπτεφονται από τθν Polish Craft Association που 

διεξάγουν εξετάςεισ master και journeyman, οι οποίεσ αντιμετωπίηονται ωσ μζροσ του 

τυπικοφ ςυςτιματοσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. 

 

Πώσ ευκυγραμμίηεται θ πιςτοποίθςθ χειροτεχνών με τον κατάλογο των επαγγελματικών 

πιςτοποιιςεων ςτθ χώρα ςασ; Διαφζρουν αυτζσ οι πιςτοποιιςεισ ανά περιοχζσ; 

Στο ψιφιςμα του Συμβουλίου Υπουργϊν, 28 θ εξζταςθ του journeyman κεωρείται 

ιςοδφναμθ με τον ςχετικό τφπο επαγγελματικισ εξζταςθσ που διεξάγεται ςτο τυπικό 

ςφςτθμα γενικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ (κάτω από τθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ). Επιπλζον, οι χειροτεχνίεσ προςφζρουν δίπλωμα master, ωςτόςο αυτό δεν 

ζχει ιςοδφναμο τίτλο που απονζμεται ςτο τυπικό ςφςτθμα γενικισ, επαγγελματικισ ι 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
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Οι διαδικαςίεσ επικφρωςθσ που οδθγοφν ςε πιςτοποιιςεισ χειροτεχνίασ ακολουκοφν τισ 

οδθγίεσ για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ τθσ επικφρωςθσ που αναπτφχκθκαν από το 

Ευρωπαϊκό Κζντρο για τθν Ανάπτυξθ τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (CEDEFOP). 

Τα πρότυπα εξζταςθσ για τισ πιςτοποιιςεισ χειροτεχνίασ είναι τα ίδια για ολόκλθρθ τθ 

χϊρα. 

 

Ποια είναι τα βιματα για τθν επίτευξθ διαπίςτευςθσ; Πόςο διαρκεί θ διαδικαςία; Ποιο είναι 

το κόςτοσ; 

Δθμόςια και μθ δθμόςια ιδρφματα ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ, ιδρφματα πρακτικισ 

κατάρτιςθσ, κζντρα περαιτζρω εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, κακϊσ και φορείσ που αςκοφν 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ βάςει των αρχϊν που κακορίηονται ςτουσ κανονιςμοφσ για 

τθν οικονομικι δραςτθριότθτα μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για διαπίςτευςθ. 

 

Η αίτθςθ διαπίςτευςθσ μπορεί να υποβλθκεί από το ίδρυμα το αργότερο ζνα ζτοσ μετά τθν 

ζναρξθ των δραςτθριοτιτων που υπόκεινται ςε διαπίςτευςθ. 

 

Η διαπίςτευςθ μπορεί να λθφκεί από μια μονάδα θ οποία, μεταξφ άλλων: 

1) παρζχει μια βάςθ εξοπλιςμζνθ με υλικό διδαςκαλίασ 

2) απαςχολεί εξειδικευμζνο προςωπικό 

3) αναπτφςςει και παρζχει μεκοδικά και διδακτικά υλικά. 

 

Ο αιτϊν υποβάλλει τθν ςυμπλθρωμζνθ αίτθςθ ςτο Σχολικό Συμβοφλιο Εκπαίδευςθσ 

(επικεωρθτισ του ςχολείου) κατάλλθλο για τθν ζδρα του ιδρφματοσ. 

Το ποςό των 783 PLN καταβάλλεται ςτον λογαριαςμό κρατικοφ ειςοδιματοσ. 

 

Η διαπίςτευςθ χορθγείται από τον υπεφκυνο του ςχολείου που είναι αρμόδιοσ για τθν 

ζδρα του ιδρφματοσ με διοικθτικι απόφαςθ. Η απόφαςθ εκδίδεται μετά τθ διεξαγωγι τθσ 

διαδικαςίασ διαπίςτευςθσ. Το ίδρυμα αξιολογείται από μια ομάδα που διορίηεται από τον 

επικεωρθτι τθσ εκπαίδευςθσ. 

 

Τα ακόλουκα ςτάδια μποροφν να διακρικοφν ςτθ διαδικαςία διαπίςτευςθσ: 
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* υποβολι τθσ αίτθςθσ 

* επίςθμθ αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ 

* δθμιουργία ομάδασ για τθν αξιολόγθςθ τθσ δραςτθριότθτασ του ιδρφματοσ 

* αξιολόγθςθ του ιδρφματοσ από τθν ομάδα 

* τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ για τθ διαπίςτευςθ, ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

 

Η διαπίςτευςθ των ιδρυμάτων ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ κα διεξαχκεί με βάςθ τθν τζχνθ. 68β 

του νόμου τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 1991. ςχετικά με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τουσ 

εκτελεςτικοφσ κανονιςμοφσ. 

 

Ποια είναι τα ςχετικά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ α) διαπίςτευςθσ τυπικισ / 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, β) τθσ άτυπθσ διαπίςτευςθσ / ΕΕΚ ι γ) άλλων τρόπων 

διαπίςτευςθσ; Ποια κα ιταν θ προτιμώμενθ επιλογι ςασ και γιατί; 

Ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςτθν Ρολωνία είναι θ 

ικανότθτα απόκτθςθσ πιςτοποιιςεων journeyman και master ςε επαγγζλματα που δεν 

προςφζρονται ςτα ςχολεία. Αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ςε ςχζςθ με μοναδικά 

επαγγζλματα ενόσ τεχνικοφ χαρακτιρα. Αυτό παρζχει τθν ευκαιρία να προετοιμάςει τα 

άτομα για να υπθρετιςουν ωσ master ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν και, κατά ςυνζπεια, 

να προετοιμάςει ειδικοφσ ςε αξιόλογουσ επαγγελματικοφσ τομείσ. 

 

3.3.3 Η εμπειρία τησ διαπίςτευςησ του οργανιςμού ςασ 

Είναι ο οργανιςμόσ ςασ ζνα διαπιςτευμζνο εκπαιδευτικό κζντρο; Δώςε λεπτομζρειεσ. 

Πχι. Αυτό δεν ιςχφει ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 

Ζχει ο οργανιςμόσ ςασ προθγοφμενθ εμπειρία αναγνώριςθσ, επικφρωςθσ και πιςτοποίθςθσ 

μακθμάτων; Εάν όχι, μπορείτε να προςδιορίςετε ζνα διαπιςτευμζνο ίδρυμα για να 

ςυνεργαςτείτε; 

Το Danmar ζχει προθγοφμενθ εμπειρία ςτθν αναγνϊριςθ, επικφρωςθ και πιςτοποίθςθ 

μακθμάτων, αλλά μόνο μζςω τθσ άτυπθσ και μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ με τθ ςυμμετοχι ςε 

άλλα ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν ΕΕ ζργα Erasmus +. 
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Το Danmar δεν διακζτει ικανότθτεσ διαπίςτευςθσ, αλλά ςυνεργάηεται με ζνα τζτοιο 

ίδρυμα, δθλαδι τον Οργανιςμό Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ που βρίςκεται ςτο Rzeszow 

(αρχικό όνομα Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR)). 

 

 

 

3.3.4 Αξιολόγηςη των οφελών τησ διαπίςτευςησ 

Ποια είναι τα οφζλθ τθσ διαπίςτευςθσ; Για ποιόν? 

Η διαδικαςία πιςτοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε μθ ςχολικζσ μορφζσ αποφζρει οφζλθ για 

όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ. 

Η απόκτθςθ διαπίςτευςθσ από το ίδρυμα κα ζχει ωσ αποτζλεςμα: 

* βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

* αυξθμζνθ εμπιςτοςφνθ ςτθν εκπαιδευτικι μονάδα 

* αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν αγορά εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν 

* αφξθςθ τθσ αξίασ μάρκετινγκ 

* αφξθςθ των κινιτρων των εργαηομζνων για βελτίωςθ των προςόντων 

* εςτίαςθ ςτθν εξζλιξθ του ιδρφματοσ για τθν επίτευξθ οριςμζνων προτφπων 

* αφξθςθ του κφρουσ του ιδρφματοσ 

* να εμπλουτιςτεί θ προςφορά εκπαίδευςθσ 

 

Τα οφζλθ για τουσ μακθτζσ / πελάτεσ των διαπιςτευμζνων ιδρυμάτων είναι: 

* θ ευκαιρία να περάςουν τα αποτελζςματα των επαγγελματικϊν μακθμάτων ενϊ 

παρακολουκοφν εκπαίδευςθ ςτα ςχολεία για ενιλικεσ που πραγματοποιοφν 

επαγγελματικι κατάρτιςθ 

* θ χριςθ υψθλοφ επιπζδου εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν 

* αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ των εργοδοτϊν 

* παραλαβι πιςτοποιθτικοφ που επιβεβαιϊνει τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ που ζχει 

εκδοκεί από αξιόπιςτο ίδρυμα 

* θ ικανότθτα εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ ςπουδϊν ςε μθ ςχολικζσ μορφζσ 
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Η υποβολι αίτθςθσ διαπίςτευςθσ κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τα γραφεία εκπαίδευςθσ να 

ζχουν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τφπο και τθν ποιότθτα των εκπαιδευτικϊν 

υπθρεςιϊν που παρζχονται ςε ιδρφματα δια βίου μάκθςθσ. 

 

Τα περιφερειακά γραφεία εργαςίασ που επιλζγουν μια προςφορά κατάρτιςθσ κα μποροφν 

να λαμβάνουν υπόψθ το γεγονόσ ότι το ίδρυμα ζχει πιςτοποίθςθ. 

 

Είςτε ςε κζςθ να αξιολογιςετε το επίπεδο τθσ ηιτθςθσ για διαπίςτευςθ των πιςτοποιιςεων 

Χειροτεχνίασ μεταξφ των εκπαιδευτικών Χειροτεχνίασ ςτθ χώρα ςασ; Ποια κα ιταν θ βαςικι 

ομάδα-ςτόχοσ και πόςο ςθμαντικό είναι για αυτοφσ να επιτφχουν τθ διαπίςτευςθ; Τι ςχόλια 

είχατε από μακθτζσ, ςυνεργάτεσ και ςυμμετζχοντεσ; 

Ναι, είμαςτε ςε κζςθ να εκτιμιςουμε το επίπεδο ηιτθςθσ για πιςτοποίθςθ των προςόντων 

Χειροτεχνίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν Χειροτεχνίασ ςτθν Ρολωνία. Σκοπόσ μασ είναι να 

υποςτθρίξουμε μθ προνομιοφχα άτομα και θλικιωμζνουσ (ιδθ εργαηόμαςτε ζντονα με 

αυτζσ τισ ομάδεσ ωσ μζροσ των κακθμερινϊν μασ δραςτθριοτιτων). Ζνα ςθμαντικό μζροσ 

αυτϊν αςχολείται με χειροτεχνίεσ τφπου αναμνθςτικϊν και μικρϊν δϊρων (ξφλο, πθλό και 

φφαςμα). Ωσ μονάδα επικφρωςθσ, κα μποροφςαμε να επικυρϊςουμε και να 

πιςτοποιιςουμε τισ ομάδεσ μασ ςε αυτόν τον τομζα. Μασ ζχουν προςεγγίςει αρκετζσ 

φορζσ θλικιωμζνοι που επικυμοφν να αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτθν ανάπτυξθ 

χειροτεχνίασ, επομζνωσ πικανι πιςτοποίθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου πιςτοποιθτικοφ 

χειροτεχνίασ. 

 

Ποια είναι τα εμπόδια ι οι δυςκολίεσ που πρζπει να ξεπεραςτοφν για τθν επίτευξθ 

διαπίςτευςθσ; 

Στθν περίπτωςι μασ το κφριο εμπόδιο είναι να βροφμε εξειδικευμζνο προςωπικό. Ωσ 

εταιρεία κατάρτιςθσ ΙΤ, δεν διακζτουμε επαρκείσ εγκαταςτάςεισ και ανκρϊπινο δυναμικό. 

Ωσ εκ τοφτου, αντιμετωπίηουμε τθ δυνατότθτα διαπίςτευςθσ ωσ ζναν από τουσ πικανοφσ 

και ρεαλιςτικοφσ τομείσ για περαιτζρω ανάπτυξθ. 

 



P a g e  | 47 

 

Με ποιουσ τρόπουσ άλλαξε θ κατανόθςι ςασ αυτών των ηθτθμάτων λόγω τθσ διαδικαςίασ 

τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ των διαφορετικών IO; 

Συμβάλλοντασ ςτθν ανάπτυξθ του προγράμματοσ ςπουδϊν του ζργου, ζχει αναγνωριςτεί 

ότι το επίπεδο γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων που πρζπει να αποκτιςουν οι 

εκπαιδευόμενοι πρζπει να ταιριάηει ςυγκεκριμζνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ του επαγγζλματοσ 

που εκπροςωποφν ϊςτε θ διαπίςτευςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ προςδοκίεσ των διάφοροι 

φορζων ςτθν αγορά εργαςίασ. Είναι εξαιρετικά δφςκολο να δθμιουργθκεί ζνα πρόγραμμα 

ςπουδϊν που να είναι ςυμβατό με όλα τα επαγγζλματα τθσ χειροτεχνίασ, αλλά είναι 

δυνατό ςτθν περίπτωςθ προςζγγιςθσ γενικϊν εννοιϊν που κα ιςχφουν για διάφορεσ 

ομάδεσ ςτόχουσ, ανεξάρτθτα από το επίπεδο ικανότθτάσ τουσ. 

Αυτι θ απάντθςθ μπορεί να εμπλουτιςτεί μετά τθν εφαρμογι των πιλοτικϊν ςταδίων του 

ζργου. 

 

3.3.5 Η Ευρωπαΰκή διάςταςη 

Πόςο ςθμαντικό είναι  το να ζχει το πιςτοποιθτικό ευρωπαϊκι διάςταςθ και να 

ευκυγραμμίηεται με το ECVET και το EQF; 

Είναι ςθμαντικό δεδομζνου ότι επιτρζπει τθ διαπίςτευςθ των αποκτθκζντων μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων ανεξάρτθτα από τθ χϊρα τθσ ΕΕ ςτθν οποία ζχουν αποκτθκεί και ο 

εκπαιδευόμενοσ επωφελείται από τα πιςτοποιθτικά του για να ταιριάηει καλφτερα ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Η απόκτθςθ χειροτεχνικϊν επαγγελματικϊν προςόντων 

με τθ μορφι εξετάςεων journeyman και master είναι μια γνωςτι και εφαρμοςμζνθ λφςθ 

ςτον κφκλο των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ. Ωσ εκ τοφτου, μπορεί να ςυναχκεί το ςυμπζραςμα 

ότι θ διατιρθςθ και βελτίωςθ αυτοφ του τρόπου κα ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ τθσ 

απαςχολθςιμότθτασ των Ρολωνϊν πολιτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

Προκαλεί δυςκολίεσ θ ευκυγράμμιςθ με το ECVET και το EQF ςτο εκνικό ςασ πλαίςιο; 

Αυτά τα δφο ζχουν ιδθ ςυνδεκεί και αντιπροςωπεφουν ζναν τφπο ταξινόμθςθσ. Το 

πολωνικό μοντζλο ςυςςϊρευςθσ και μεταφοράσ μονάδων πρζπει να είναι ςυμβατό με τισ 

ευρωπαϊκζσ διαδικαςίεσ (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System - 

χρθςιμοποιείται ςιμερα ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ECVET European Credit System for 

Vocational Education and Training). Ζνα ςφςτθμα βαςιςμζνο ςε μονάδεσ ECTS λειτουργεί 
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ςτο πολωνικό ςφςτθμα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο του Ρολωνικοφ Εκνικοφ 

Οργανιςμοφ του προγράμματοσ Erasmus +. 

How strongly do you think that accreditation is something you would seek to pursue? Πόςο 

πολφ πιςτεφετε ότι θ διαπίςτευςθ είναι κάτι που κα κζλατε να επιδιώξετε; 

Η διαπίςτευςθ των πιςτοποιθτικϊν Χειροτεχνίασ μεταξφ των δαςκάλων Χειροτεχνίασ 

ςυμπεριλιφκθκε ωσ ζνασ από τουσ τρεισ κφριουσ τομείσ ανάπτυξθσ επιχείρθςεων ζωσ το 

2020, πράγμα που μου επιτρζπει να πω ότι αυτόσ είναι ζνασ πραγματικόσ ςτόχοσ και ο 

τρόποσ για να επιτευχκεί ζχει δθλωκεί ξεκάκαρα. 

 

 

3.3.6 Επίλογοσ  

Τα ςυμπεράςματα κα πρζπει να διατυπωκοφν ςε ζνα μετζπειτα ςτάδιο, αφοφ 

επανεξεταςτοφν οι προθγοφμενεσ απαντιςεισ ςτθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ. 

  



P a g e  | 49 

 

3.4 Ελλάδα 

3.4.1 Ειςαγωγή 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) διακζτει αρκετά κοινά εργαλεία και διαδικαςίεσ που βοθκοφν τα 

άτομα να μεταφζρουν, να αναγνωρίηουν και να ςυςςωρεφουν τα αξιολογθμζνα μακθςιακά 

τουσ αποτελζςματα, να αποκτιςουν προςόντα ι να ςυμμετάςχουν ςτθ διά βίου μάκθςθ. 

Το European credit system for vocational education and training  (ECVET) είναι ζνα από 

αυτά τα μζςα. Χρθςιμοποιεί ευζλικτεσ και εξατομικευμζνουσ τρόπουσ μάκθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διακρατικισ κινθτικότθτασ. 

 

Στθν Ελλάδα, προσ το παρόν δεν υπάρχει πλιρεσ εκνικό πλαίςιο για τθν πιςτοποίθςθ τθσ 

μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ και τθσ άτυπθσ μάκθςθσ. Ωςτόςο, ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ 

Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικισ Κακοδιγθςθσ (EOΡΡΕΡ) είναι ο κφριοσ 

φορζασ διοίκθςθσ του Εκνικοφ Δικτφου Δια Βίου Μάκθςθσ. Ο ςκοπόσ του είναι: 

θ ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου εκνικοφ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ τθσ μθ 

τυπικισ εκπαίδευςθσ (αρχικι και ςυνεχισ επαγγελματικι κατάρτιςθ και γενικι εκπαίδευςθ 

ενθλίκων) 

θ παροχι επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ ςτισ υπθρεςίεσ Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ 

και Συμβουλευτικισ ςτθ χϊρα. 

 

Στο νομικό πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του EOΡΡΕΡ, ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ 

κοινωνικοφσ εταίρουσ (είτε είναι ςε εκνικό είτε ςε περιφερειακό επίπεδο), εμπλζκεται ςε 

μία ι περιςςότερεσ λειτουργίεσ που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι του ECVET. 

Συγκεκριμζνα, θ κεςμοκετθμζνθ ςυμμετοχι του επικεντρϊνεται ςτθ δθμιουργία προτφπων 

και μζςων πιςτοποίθςθσ προςόντων, το οποίο είναι ανεξάρτθτο από τθν ακολουκοφμενθ 

μακθςιακι πορεία που προθγικθκε τθσ ειςαγωγισ για τθ διαμόρφωςθ ςχετικοφ υλικοφ 

και πλαιςίου για τθ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ μάκθςθσ πιςτοποίθςθ 

αποτελεςμάτων από άποψθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων. Επιπλζον, θ ανάπτυξθ 

του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων (NQF) ςτθν Ελλάδα αποτελεί το βαςικό ςθμείο, το οποίο 

κα ςυμβάλει ςτθν προϊκθςθ του ECVET ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ και κα κακορίςει το μζλλον τθσ ωφζλιμθσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ. 
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Ειδικότερα, ο ρόλοσ του EΟΡΡΕΡ κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ του ECVET είναι 

ςθμαντικόσ, κακϊσ είναι υπεφκυνοσ για τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι του ECVET 

ςφμφωνα με τον ελλθνικό νόμο αρικ. 3879/2010  ςε ςυνεργαςία με βαςικοφσ φορείσ (πχ το 

Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ι το Κδρυμα Κρατικϊν 

Υποτροφιϊν). Αυτοί οι φορείσ εκτελοφν Ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίασ και 

ανάπτυξθσ Ευρωπαϊκϊν εργαλείων, ωσ ECVET, και βρίςκονται ςε ςτενι ςυνεργαςία με 

αρκετζσ ευρωπαϊκζσ αρχζσ / οργανιςμοφσ / ιδρφματα (π.χ. CEDEFOP ι ETF), αποδεικνφουν 

τθ διαςφάλιςθ τθσ κάκετθσ και οριηόντιασ κινθτικότθτασ ςε τοπικό, περιφερειακό ι εκνικό 

επίπεδο από τθν άποψθ τθσ ςυνολικισ ςτρατθγικισ τθσ διά βίου μάκθςθσ. 

Συνοψίηοντασ, τα βαςικά χαρακτθριςτικά που ςχετίηονται με το ECVET, ςφμφωνα με τον 

EOΡΡΕΡ, είναι: 

Η υιοκζτθςθ τθσ προςζγγιςθσ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςτο ςχεδιαςμό των 

επαγγελματικϊν προφίλ και ςχετικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν. 

Η δομι του προγράμματοσ ςπουδϊν ςφμφωνα με τα μακθςιακά αποτελζςματα. 

 

3.4.2 Σο ςύςτημα και η διαδικαςία διαπίςτευςησ 

Ππωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, ο EOΡΡΕΡ είναι ζνασ κεςμοκετθμζνοσ φορζασ που 

επενδφει ςε καλφτερθ ποιότθτα και πιο αποτελεςματικζσ και αξιόπιςτεσ υπθρεςίεσ διά 

βίου μάκθςθσ ςτθν Ελλάδα. Είναι ζνασ δθμόςιοσ οργανιςμόσ υπό τθν επίβλεψθ του 

Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και είναι υπεφκυνοσ για τθ διαπίςτευςθ 

όλων των αρχικϊν κζντρων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και για τθν 

πιςτοποίθςθ των προςόντων των αποφοίτων ΕΕΚ. 

Επιπλζον, o EOΡΡΕΡ είναι υπεφκυνοσ για το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων (NQF) και τθ 

ςφνδεςι του με το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων (EQF). Συγκεκριμζνα, οι κφριεσ 

δραςτθριότθτεσ του EOΡΡΕΡ είναι: 

Να κακορίηει τα επίπεδα των πιςτοποιιςεων ςτο NQF, προκειμζνου να είναι ςε αντιςτοιχία 

με το EQF. 

Να διευκολφνει τθ διαδικαςία αντιςτοίχιςθσ μεταξφ διαφορετικϊν πλαιςίων ςυςχζτιςθσ. 

Να ςυμβάλει ςτθ δθμοςίευςθ όλων των αποφάςεων που λαμβάνονται κατά τθ διάρκεια 

τθσ διαδικαςίασ. 
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Να παρζχει πλθροφορίεσ και κακοδιγθςθ ςτα ενδιαφερόμενα μζρθ ςχετικά με το πϊσ 

ςυςχετίηονται τα εκνικά προςόντα με το EQF. 

Να προωκεί, ςφμφωνα με το εκνικό κεςμικό πλαίςιο, τθ ςυμμετοχι όλων των κοινωνικϊν 

και ενδιαφερόμενων ομάδων. 

 

Ο EOΡΡΕΡ αναγνωρίηει επαγγελματικά προφίλ με τθν ενεργι ςυμβολι των κοινωνικϊν 

εταίρων ςτθ διαδικαςία ανάπτυξισ τουσ. Ωσ επαγγελματικό προφίλ ορίηεται θ εργαςία και 

οι γνϊςεισ, οι δεξιότθτεσ και οι ικανότθτεσ που απαιτοφνται για τθν άςκθςθ ενόσ 

επαγγζλματοσ ι ειδικότθτασ. Ο EOΡΡΕΡ ανζπτυξε με επιτυχία 202 πιςτοποιθτικά.  

Βαςιηόμενοσ ςε διαπιςτευμζνα επαγγελματικά προφίλ, ο EOΡΡΕΡ ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ 

προτφπων και προδιαγραφϊν για διαμορφωμζνα προγράμματα ςπουδϊν με μονάδεσ και 

ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ςχεδίου για τθ διαπίςτευςθ των προςόντων που ζχουν αποκτθκεί 

μζςω τθσ άτυπθσ και μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ. 

 

Η δεφτερθ επιλογι που διερευνικθκε ιταν το Ελλθνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ). Το 

ΕΣΥΔ ιδρφκθκε με το Νόμο 4468/2017. Είναι μθ κερδοςκοπικι νομικι οντότθτα ιδιωτικοφ 

δικαίου με ςκοπό τθν εφαρμογι και τθ διαχείριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διαπίςτευςθσ. 

Η αυτόνομθ επιχειρθςιακι μονάδα "Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ" του Ν. 4109/2013 

αποςπάται από τθ νομικι οντότθτα ιδιωτικοφ δικαίου με τθν ονομαςία "Εκνικό Σφςτθμα 

Υποδομϊν Ροιότθτασ - ΕΣΥΡ" και περιλαμβάνεται ςτθ νομικι οντότθτα "Ελλθνικό Σφςτθμα 

Διαπίςτευςθσ" που ιδρφκθκε από αυτόν τον νόμο. Το Ελλθνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ 

(ΕΣΥΔ) ορίςτθκε ωσ Εκνικόσ Φορζασ Διαπίςτευςθσ τθσ Ελλάδασ ςφμφωνα με τισ 

προχποκζςεισ του Άρκρου 4 του Κανονιςμοφ αρικ. 765/2008, ςφμφωνα με το οποίο κάκε 

Κράτοσ Μζλοσ κα ορίηει ζνα εκνικό φορζα διαπίςτευςθσ. Η ESYD απαςχολεί εξωτερικοφσ 

αξιολογθτζσ και εμπειρογνϊμονεσ. Οι αξιολογθτζσ επιλζγονται και εκπαιδεφονται 

ςφμφωνα με αυςτθρά κακοριςμζνα κριτιρια και διαδικαςίεσ και πρζπει να 

ςυμμορφϊνονται με ςυγκεκριμζνουσ κανονιςμοφσ ςχετικά με τθν ανεξαρτθςία, τθν 

ακεραιότθτα και τθν εμπιςτευτικότθτα. Μία από τισ διαπιςτεφςεισ που παρζχει το ESYD 

είναι για Φορείσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςϊπων. Το ESYD είναι υπεφκυνο για τθ διαπίςτευςθ 

φορζων και προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςφμφωνα με το ISO 17024/2012, το οποίο περιζχει 

τισ αρχζσ και τισ προϋποθέσεις για ζναν οργανιςμό που πιςτοποιεί άτομα ςφμφωνα με 
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ςυγκεκριμζνεσ προϋποθέσεις και περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ και τθ διατιρθςθ ενόσ 

ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ ατόμων. 

 

Η τρίτθ επιλογι και θ πιο κοινι είναι θ πιςτοποίθςθ ενόσ προφίλ επαγγζλματοσ από φορείσ 

που πιςτοποιοφν άτομα για δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. Ο Φορζασ 

Ριςτοποίθςθσ Ρροςωπικοφ είναι ζνασ οργανιςμόσ που απονζμει διαπιςτευτιρια ςε άτομα 

που πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ επάρκειασ ςχετικά με ζνα επάγγελμα, ζνα 

επάγγελμα, μια εργαςία ι ζνα μζροσ μιασ εργαςίασ. Ζνασ οργανιςμόσ πιςτοποίθςθσ 

προςωπικοφ αναπτφςςει κριτιρια βάςει των οποίων ζνα άτομο πρζπει να αποδείξει 

ικανότθτεσ και διαςφαλίηει ότι αυτά τα κριτιρια ιςχφουν για τουσ αιτοφντεσ προτοφ τουσ 

πιςτοποιιςει. 

Οι περιςςότεροι οργανιςμοί πιςτοποίθςθσ προςωπικοφ προςφζρουν επαγγελματικι 

πιςτοποίθςθ εάν ζνα άτομο πλθροί προχποκζςεισ όπωσ ελάχιςτο αρικμό ετϊν ςχετικισ 

εργαςιακισ εμπειρίασ, ελάχιςτο επίπεδο εκπαίδευςθσ και ζχει περάςει εξετάςεισ 

πιςτοποίθςθσ ι κάτι ιςοδφναμο. Ρολλοί οργανιςμοί πιςτοποίθςθσ προςωπικοφ είναι 

διαπιςτευμζνοι από φορείσ διαπίςτευςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17024, το 

οποίο ςχεδιάςτθκε για να εναρμονίςει τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ προςωπικοφ 

παγκοςμίωσ. 

Στθν Ελλάδα, τα προφίλ προςόντων δεν διαφοροποιοφνται από τθ μία περιοχι ςτθν άλλθ. 

Ππωσ προαναφζρκθκε, o EOΡΡΕΡ είναι υπεφκυνοw για τα προφίλ προςόντων και 

εφαρμόηονται ςε εκνικό επίπεδο. 

 

Πςον αφορά τισ πιςτοποιιςεισ χειροτεχνίασ, ευκυγραμμίηονται με τον κατάλογο των 

επαγγελματικϊν πιςτοποιιςεων ςτθν Ελλάδα, κακϊσ θ χριςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ 

για χειροτεχνίεσ, ςφμφωνα με τον ΕΟΡΡΕΡ, εξαρτάται από το προφίλ των χειροτεχνϊν. Σε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όςο πιο παραδοςιακι είναι μία χειροτεχνία, τόςο λιγότερα 

τεχνολογικά μζςα χρθςιμοποιοφνται. Ωσ εκ τοφτου, υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου θ χριςθ 

τθσ τεχνολογίασ είναι περιοριςμζνθ. Συγκεκριμζνα, οι χειροτεχνίεσ που εξελίχκθκαν μζςω 

τθσ τεχνολογίασ χρειάηονται τθ χριςθ προθγμζνων ψθφιακϊν εργαλείων, προκειμζνου να 

εφαρμοςτοφν, κακϊσ και τθ χριςθ ψθφιακισ εκπαίδευςθσ. Επιπλζον, υπάρχουν 

χειροτεχνίεσ που ςυνδυάηουν ψθφιακζσ με παραδοςιακζσ τεχνικζσ / μζςα, κακϊσ και 
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εκπαίδευςθ. Τζλοσ, οι εφαρμογζσ χειροτεχνιϊν που παρζμειναν εντελϊσ παραδοςιακζσ, 

όςον αφορά τισ τεχνικζσ και τα εργαλεία, δεν κακιςτοφν αναγκαία τθ χριςθ ψθφιακϊν 

εργαλείων και τθν εκπαίδευςθ. Ωσ εκ τοφτου, θ προβλεπόμενθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτα 

προφίλ χειροτεχνίασ του ΕΟΡΡΕΡ ζχει να κάνει με τθ διείςδυςθ τθσ τεχνολογίασ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ χειροτεχνίεσ γενικά. Ωςτόςο, κάνοντασ μια γριγορθ επιςκόπθςθ ςτθ δομι 

και τθν πιςτοποίθςθ του ΕΟΡΡΕΡ, κα μποροφςαμε να παρατθριςουμε ότι δεν 

προβλζπονται ψθφιακά εργαλεία για τουσ επαγγελματίεσ χειροτεχνιϊν, όςον αφορά τθν 

ανάπτυξθ των επιχειριςεων, τισ διαδικτυακζσ δεξιότθτεσ ψθφιακοφ μάρκετινγκ και τθν 

ψθφιακι επικοινωνία. 

 

Υπάρχουν δφο διαφορετικζσ διαδικαςίεσ ςχετικά με τθν πιςτοποίθςθ ενόσ προφίλ / 

προγράμματοσ ςπουδϊν. Η πρϊτθ διαδικαςία που αναφζρεται ςτα προγράμματα iVET και 

τα κφρια βιματα παρουςιάηονται ςτο Σχιμα 1. 

 

 

Σχιμα 1. Κφρια βιματα τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ μζςω του EOΡΡΕΡ 
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Σε περίπτωςθ που θ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ ακολουκείται από φορείσ πιςτοποίθςθσ, τα 

κφρια βιματα δίνονται ςτο Σχιμα 2. 

 

 

Σχιμα 2. Κφρια βιματα τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ μζςω οργανιςμϊν πιςτοποίθςθσ 

 

Ρροκειμζνου να αναπτυχκεί το ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ για τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ 

ενόσ επαγγζλματοσ από ζναν οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, πρζπει να γίνουν τα ακόλουκα 

βιματα: 

 Ραροχι του ςκοποφ και των αποτελεςμάτων που περιμζνουμε από το πρόγραμμα 

πιςτοποίθςθσ που κα αναπτυχκεί 

 Μια εκτενι περιγραφι του επαγγζλματοσ και των εργαςιϊν του προγράμματοσ 

 Το προφίλ των υποψθφίων για πιςτοποίθςθ. Η περιγραφι τθσ εργαςίασ, το 

ακαδθμαϊκό υπόβακρο, οι δεξιότθτεσ και οι ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει ζνασ 

υποψιφιοσ για να λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. 

 .Μια περιγραφι τθσ ομάδασ ςτόχου που κα ζχει ωσ ςτόχο το πρόγραμμα 

πιςτοποίθςθσ.  

 Το ιςχφον νομικό πλαίςιο, διακζςιμα ζγγραφα, ζρευνεσ και βιβλιογραφία ςχετικά με 

το πρόγραμμα, κακϊσ και διακζςιμα διεκνι προγράμματα και πρότυπα. 
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 Η ανάπτυξθ και παροχι του αναλυτικοφ προγράμματοσ που πρζπει να μελετιςουν οι 

εκπαιδευόμενοι για να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτζσ τουσ και να 

προετοιμαςτοφν για τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. 

Ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ (πολλαπλι επιλογι, ςωςτό/ λάκοσ, αντιςτοίχιςθ κ.λπ.). Οι 

ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ πρζπει να αντιςτοιχίηονται ςε κάκε ενότθτα του προγράμματοσ 

ςπουδϊν και να χωρίηονται ςε τρεισ διαφορετικζσ ομάδεσ. 

Οι ερωτιςεισ ομαδοποιοφνται ανάλογα με τθ δυςκολία τουσ: 

Α: Χαμθλισ δυςκολίασ (25% των ςυνολικϊν ερωτιςεων) 

Β: Μζτριασ δυςκολίασ (50% των ςυνολικϊν ερωτιςεων)  

C: Υψθλισ δυςκολίασ (25% των ςυνολικϊν ερωτιςεων) 

Σε περίπτωςθ ανοιχτϊν ερωτιςεων, ο προγραμματιςτισ του υλικοφ πρζπει να τισ 

διορκϊςει μετά από κάκε εξζταςθ, προκειμζνου να εφαρμοςτεί ο τελικόσ βακμόσ. Ζνα 

ποςοςτό 50% των ερωτιςεων αξιολόγθςθσ πρζπει να ανανεϊνεται κάκε χρόνο. 

 

Σε περίπτωςθ που το εκπαιδευτικό κζντρο αποφαςίςει ότι θ καλφτερθ λφςθ είναι να 

προχωριςετε ςε ζνα διαπιςτευμζνο πρόγραμμα, ςφμφωνα με το ISO 17024: 2012, ο 

οργανιςμόσ πιςτοποίθςθσ μπορεί να προχωριςει. Ωςτόςο, δεδομζνου ότι όλο το υλικό και 

οι διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να ανακεωρθκοφν και να αξιολογθκοφν από 

εποπτικοφσ φορείσ που ορίηονται από το ΕΣΥΔ, αυτι θ διαδικαςία μπορεί να διαρκζςει από 

6 ζωσ 8 μινεσ, αφοφ δοκοφν όλα τα ςχετικά ζγγραφα, και το κόςτοσ είναι πολφ υψθλό για 

να διαπιςτευτεί από το ΕΣΥΔ. 

 

Η πιςτοποίθςθ ζχει αξία επειδι δείχνει ζνα βαςικό επίπεδο γνϊςεων. Επίςθσ δείχνει το 

γεγονόσ ότι το άτομο παίρνει ςτα ςοβαρά το επάγγελμά του. 

Τόςο ςτθν επίςθμθ όςο και ςτθν άτυπθ εκπαίδευςθ, μια πιςτοποίθςθ καταδεικνφει ζνα 

οριςμζνο ςφνολο δεξιοτιτων και ικανοτιτων που αποκτικθκαν κακ 'όλθ τθ διάρκεια τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, ο πιςτοποιθμζνοσ εκπαιδευόμενοσ ζχει 

αποδείξει ότι κατζχει τα απαραίτθτα χαρακτθριςτικά που απαιτοφνται ςτο ςχετικό 

επαγγελματικό προφίλ. Επιπλζον, οι εργοδότεσ ςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ και κατάρτιςθσ 

ζχουν οριςμζνα πρότυπα που πρζπει να πλθροφν οι μελλοντικοί εργαηόμενοι. Μεταξφ 

επαγγελματιϊν και επαγγελματικϊν εταιρειϊν, θ διαδικαςία διαπίςτευςθσ διαςφαλίηει τθν 
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ποιότθτα και τθ ςυνάφεια των νζων επαγγελματιϊν με το εργαςιακό προφίλ. Ωςτόςο, θ 

πιςτοποίθςθ δεν μπορεί να υποκαταςτιςει τισ αποτελεςματικζσ μεκόδουσ προςλιψεων. 

Μπορεί να βοθκιςει ςτθν επιλογι πικανϊν υπαλλιλων, αλλά δεν μπορεί να 

υποκαταςτιςει μια λεπτομερι ςυηιτθςθ ι ςυνζντευξθ. Επιπλζον, οι αρμόδιοι φορείσ 

αδειοδότθςθσ ενόσ επαγγζλματοσ πρζπει να εγγυθκοφν ότι οι απόφοιτοι / νζοι 

επαγγελματίεσ είναι ικανοί για τθν κατάλλθλθ εργαςία. Στθ διαπίςτευςθ για τθν άτυπθ / 

ΕΕΚ, υπάρχουν επίςθσ δυνατότθτεσ για εκπαιδευτικι εξζλιξθ, όχι μόνο ςτθν επαγγελματικι 

πορεία που ακολουκείται, αλλά και ςε άλλεσ τυπικζσ εκπαιδευτικζσ πορείεσ. 
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3.4.3 Η εμπειρία τησ διαπίςτευςησ του οργανιςμού ςασ 

Είναι ο οργανιςμόσ ςασ διαπιςτευμζνο εκπαιδευτικό κζντρο; Δώςτε λεπτομζρειεσ. 

Ζχει ο οργανιςμόσ ςασ  προθγοφμενθ εμπειρία αναγνώριςθσ, επικφρωςθσ και πιςτοποίθςθσ 

μακθμάτων; Εάν όχι, μπορείτε να προςδιορίςετε ζνα διαπιςτευμζνο ίδρυμα για να 

ςυνεργαςτείτε; 

Το DIMITRA είναι διαπιςτευμζνο από τον EOΡΡΕΡ για τθν προςφορά μακθμάτων iVET και 

cVET και Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν. Το DIMITRA είναι πιςτοποιθμζνο ςφμφωνα με το 

πρότυπο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001: 2015 από τθν TÜV AUSTRIA για τα 

εξισ: 

 Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ 

 Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν Ρροϊκθςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και του 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

 Σχεδιαςμό και διαχείριςθ ευρωπαϊκϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. 

Επιπλζον, το DIMITRA είναι πιςτοποιθμζνο ςφμφωνα με το πρότυπο Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001: 2015 από τθν TÜV AUSTRIA ςτθν ΕΕΚ, ςτισ 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανκρϊπινου 

δυναμικοφ και ςτο ςχεδιαςμό και διαχείριςθ ευρωπαϊκϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. 

 

Το DIMITRA ζχει εκτεταμζνθ εμπειρία αναγνϊριςθσ, επικφρωςθσ και πιςτοποίθςθσ 

μακθμάτων ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία μζςω φορζων πιςτοποίθςθσ. Τα τελευταία 

χρόνια, το DIMITRA βρίςκεται ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθν Aristotle Certification, Training, 

Assessment - ACTA. Η ACTA είναι ζνα Κζντρο Ριςτοποίθςθσ και Κατάρτιςθσ που ιδρφκθκε 

από το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, το μεγαλφτερο Ανϊτατο Κδρυμα ςτθν 

Ελλάδα. Ο ςτόχοσ τθσ ACTA είναι να παρζχει πιςτοποίθςθ για δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, 

ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, και να ςυνδζει τθν ζρευνα, τθν εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ με τθν αγορά εργαςίασ. Το ACTA είναι διαπιςτευμζνο πιςτοποιθμζνο από τον 

Οργανιςμό EOΡΡΕΡ για τθν Ριςτοποίθςθ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ 

Ρροςανατολιςμοφ και ζχει πιςτοποιθκεί από το ESYD - Hellenic Accreditation System και 

παρζχει Ριςτοποίθςθ για ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ ςε τομείσ όπωσ ΤΡΕ, Διοίκθςθ, 

Τουριςμόσ και Φιλοξενία, Μάρκετινγκ, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Σφμβουλοσ Υπθρεςίεσ, 
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Εξυπθρζτθςθ Ρελατϊν και πολλά άλλα. Η ACTA ζχει μεγάλθ εμπειρία ςε ςυνεργαςία με 

εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ςτθν ανάπτυξθ νζων ςυςτθμάτων πιςτοποίθςθσ και το προςωπικό 

τθσ εμπειρίασ είναι πάντα ζτοιμο να παρζχει κακοδιγθςθ ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ. Διακζτει 

πολλά κζντρα πιςτοποίθςθσ ςε όλθ τθν Ελλάδα και ζχει οργανϊςει ζνα "ςϊμα εποπτϊν". 

Τα τεςτ πιςτοποίθςθσ πραγματοποιοφνται ςε αυτά τα κζντρα με τθν παρουςία ενόσ ι 

περιςςοτζρων εποπτικϊν αρχϊν του «ςϊματοσ εποπτϊν». Πλα τα ςυςτιματα 

πιςτοποίθςθσ που αναπτφχκθκαν από τθν ACTA ακολουκοφν τα πρότυπα του ISO 17024: 

2012. 

Οριςμζνα αντιπροςωπευτικά ευρωπαϊκά ζργα που ζχουν γίνει από το DIMITRA και 

περιλαμβάνουν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ δίνονται παρακάτω: 

 CertiMenTu - Ριςτοποίθςθ ςυμβοφλων και εκπαιδευτϊν 

 CS.Tour - Ρολιτιςτικι ευαιςκθτοποίθςθ και βαςικζσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ςτον 

τουριςμό, όπου αναπτφχκθκε ζνα πρότυπο ςχεδίου διαπίςτευςθσ και για τισ δφο 

βαςικζσ ικανότθτεσ αρικ. 6 και 8 για τουσ ενδιαφερόμενουσ που ςχετίηονται με αυτοφσ 

τουσ τομείσ (επιχειρθματικόσ κόςμοσ, ενϊςεισ ξενοδόχων, απόφοιτοι τουριςμοφ, 

ινςτιτοφτα και εκπαιδευτικά κζντρα ΕΕΚ , εκπαιδευτζσ και ςφμβουλοι). 

 CQJB - Ριςτοποίθςθ για ςυμβοφλουσ απαςχόλθςθσ ςτθν Ευρϊπθ (ςε εξζλιξθ ζργο τθσ 

ΕΕ), ςτο οποίο κα αναπτυχκεί ζνα νζο πρόγραμμα ςπουδϊν και ζνα κοινό μοντζλο 

πιςτοποίθςθσ ωσ κινθτι και μεταβιβάςιμθ πιςτοποίθςθ, το Ευρωπαϊκό Επαγγελματικό 

Ριςτοποιθτικό για Συμβοφλουσ Απαςχόλθςθσ. Το διεκνικό πλαίςιο πιςτοποίθςθσ είναι 

το διεκνζσ πρότυπο ISO17024 (Ριςτοποίθςθ ατόμων) και οι εμπλεκόμενοι ςυνεργάτεσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (και ςυνεργάτεσ) κα προςαρμόςουν αυτιν τθν πιςτοποίθςθ 

για επαγγελματικι πιςτοποίθςθ του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ Ακαδθμαϊκϊν 

Μονάδων (ECTS). 

 

3.4.4 Αξιολόγηςη των πλεονεκτημάτων τησ διαπίςτευςησ 

Η πιςτοποίθςθ μπορεί να είναι μια επζνδυςθ χρόνου και πόρων, βοθκά ςτθν αναγνϊριςθ 

εξειδικευμζνων γνϊςεων, δεξιοτιτων και / ι ικανοτιτων, κάτι που μπορεί να είναι ζνα 

ςθμαντικό όφελοσ για τθν διεξαγωγι οριςμζνων εργαςιϊν. Η πιςτοποίθςθ δεν είναι 
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πολφτιμθ μόνο για τουσ μακθτζσ, αλλά και για άνεργουσ, υπαλλιλουσ και υποψιφιουσ 

υπαλλιλουσ, κακϊσ και εργοδότεσ. 

  

Για τουσ άνεργουσ και τουσ εργαηομζνουσ, τα κφρια οφζλθ κα μποροφςαν να είναι ότι 

αποκτοφν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα, κακϊσ οι πιςτοποιιςεισ μποροφν να 

διαφοροποιιςουν κάποιον από άλλουσ επαγγελματίεσ του ίδιου τομζα, δείχνοντασ ότι 

κάποιοσ ζχει αποδεδειγμζνθ αφοςίωςθ ςτο να κατανοιςει και να  διαπρζψει ςτο 

επάγγελμά του. Αυτό δίνει ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα ςτθ ςθμερινι ανταγωνιςτικι αγορά 

εργαςίασ. Επιπλζον, τα πιςτοποιθμζνα άτομα παραμζνουν ςτθν κορυφι των τάςεων και 

μακαίνουν πϊσ να χρθςιμοποιοφν αυτό το νζο λογιςμικό ι τθν κοινωνικι πλατφόρμα ι τισ 

τεχνικζσ προτοφ αυτά γίνουν ευρζωσ γνωςτά. 

Οι επαγγελματικζσ πιςτοποιιςεισ μποροφν επίςθσ να βοθκιςουν τουσ ανκρϊπουσ να 

λάβουν προθγμζνθ εκπαίδευςθ, πλθροφορίεσ και γνϊςεισ από εξειδικευμζνα μακιματα 

που παρζχουν ενθμερωμζνα εργαλεία και τεχνικζσ ςτρατθγικζσ. 

Αυξάνουν τθν πικανότθτα κζρδουσ, ο χρόνοσ και θ προςπάκεια που επενδφονται ςε 

επαγγελματικζσ πιςτοποιιςεισ ςυχνά οδθγοφν ςε αυξθμζνο ειςόδθμα. Εκςυγχρονίηουν τισ 

γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ αποκτϊντασ νζεσ και ςφγχρονζσ πλθροφορίεσ ι 

τεχνικζσ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Υπάρχουν επίςθσ οφζλθ για τουσ εργοδότεσ. κακϊσ θ διαπίςτευςθ πιςτοποιεί ότι ο 

απόφοιτοσ ζχει αποκτιςει ζνα οριςμζνο ςφνολο δεξιοτιτων και ικανοτιτων που 

αντιςτοιχοφν ςτα ςχετικά χαρακτθριςτικά τθσ εργαςίασ. Επιπλζον, οι επαγγελματίεσ 

καταφζρνουν να διατθριςουν ζνα οριςμζνο επίπεδο ποιότθτασ ςτθν παροχι των 

υπθρεςιϊν τουσ. Σφμφωνα με τα ςχόλια που ζλαβαν οι Ζλλθνεσ ενδιαφερόμενοι, θ 

πιςτοποίθςθ προςόντων χειροτεχνίασ φαίνεται να είναι ςθμαντικι. Η ομάδα ςτόχοσ μιασ 

διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ κα είναι: 

 Εκπαιδευτζσ χειροτεχνίασ 

 Μελλοντικοί εκπαιδευτζσ / εκπαιδευτζσ χειροτεχνίασ που πρζπει να πιςτοποιιςουν τισ 

δεξιότθτζσ τουσ προκειμζνου να εκπαιδεφςουν άλλουσ ενιλικεσ 

 Επαγγελματίεσ χειροτεχνίασ 
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hence, to be certified with a certain set of skills that will be useful to amplify there is, there 

would be some issues that need to be assessed before the development of certification, 

such as: Τα ςχόλια που λάβαμε ςχετικά με τθ διαπίςτευςθ των προςόντων χειροτεχνίασ 

είναι ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφζρον και προκυμία για τθν πλιρωςθ οριςμζνων προτφπων. 

Ωσ εκ τοφτου, για τθν πιςτοποίθςθ οριςμζνων δεξιοτιτων που κα είναι χριςιμο να 

ενιςχυκοφν, υπάρχουν οριςμζνα ηθτιματα που πρζπει να αξιολογθκοφν πριν από τθν 

ανάπτυξθ τθσ πιςτοποίθςθσ, όπωσ: 

 θ πρόςλθψθ υποψθφίων που κα ενδιαφζρονται για πιςτοποίθςθ μπορεί να είναι 

μια δφςκολθ διαδικαςία, πράγμα που ςθμαίνει ότι θ πιςτοποίθςθ δεν είναι μια 

οικονομικά αποδοτικι προςζγγιςθ. 

 Η εξζταςθ παρουςιάηει υψθλι δυςκολία και ζνα χαμθλό ποςοςτό υποψθφίων 

πιςτοποιείται 

 Οι δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ δε ςυμβαδίηουν με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ 

αγοράσ εργαςίασ για χειροτεχνίεσ 

Η φάςθ υλοποίθςθσ των ζργων CRAFTS 3.0 υποςτθρίηει τθν καλφτερθ κατανόθςθ των 

αναγκϊν κατάρτιςθσ των επαγγελματιϊν χειροτεχνίασ και τθ ςθμαςία τθσ πιςτοποίθςθσ για 

το επάγγελμά τουσ. Πλο και περιςςότεροι επαγγελματίεσ τθσ χειροτεχνίασ αναηθτοφν 

πιςτοποίθςθ για να αξιολογιςουν εάν ζνα άτομο διακζτει τισ δεξιότθτεσ και τισ γνϊςεισ 

που απαιτοφνται για τθν επιτυχι απόδοςθ ςε ζναν ςυγκεκριμζνο ρόλο εργαςίασ. Ωςτόςο, θ 

ομάδα ςτόχοσ εκφράηει τισ αμφιβολίεσ τθσ ςχετικά με το εάν θ πιςτοποίθςθ 

αντικατοπτρίηει τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτζσ τθσ, κακϊσ το επάγγελμα αυτό χωρίηεται 

ςε διάφορουσ τομείσ. Με τθν πιςτοποίθςθ ςε ζναν τομζα εμπειρογνωμοςφνθσ και 

διατθρϊντασ τθν πιςτοποίθςθ κάκε χρόνο, αποδεικνφεται ότι ζνασ επαγγελματίασ 

• πλθροί πρότυπα που ζχουν κακοριςτεί και επιβεβαιωκεί από ζναν οργανιςμό 

πιςτοποίθςθσ 

• είναι αφοςιωμζνοσ ςτο να διατιρεί τθν ποιότθτα και τθν ικανότθτά του ςτθν εργαςία 

του ςε τακτικι βάςθ 
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3.4.5  Η Ευρωπαΰκή διάςταςη 

Το γεγονόσ ότι το πιςτοποιθτικό ζχει Ευρωπαϊκι διάςταςθ και διαμορφϊνεται ςφμφωνα με 

τα πρότυπα ECVET και EQF είναι ζνα πλεονζκτθμα, κακϊσ υπάρχει μια Ευρωπαϊκι 

ιςορροπία ςχετικά με το ςφνολο των δεξιοτιτων ενόσ επαγγελματικοφ προφίλ. Ωσ εκ 

τοφτου, κα υπάρχει ςυμβατότθτα και ςυνοχι μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

Το ECVET, το οποίο ζχει να κάνει με τα πιςτοποιθτικά ςε όλα τα επίπεδα του EQF: 

 επιτρζπει τθ μεταφορά μονάδων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 

 λειτουργεί μζςω ςυνεργαςιϊν μεταξφ ιδρυμάτων 

 εξαλείφει τθν ανάγκθ για δεφτερθ αξιολόγθςθ των μακθτϊν που μετακινοφνται μεταξφ 

αυτϊν των ιδρυμάτων. 

Ππου το επιτρζπει το εκνικό επαγγελματικό ςφςτθμα, αναγνωρίηονται μονάδεσ 

μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ανεξάρτθτα από το ποφ και πϊσ αποκτικθκαν. Μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτθν αγορά εργαςίασ και για τθν απόκτθςθ πλιρουσ τίτλου. 

 

Το ECVET είναι ζνα κομμάτι του EQF και το ECVET μπορεί να είναι ζνασ ποςοτικόσ 

βοθκθτικόσ περιγραφζασ ςτο πλαίςιο του EQF. Η περιγραφι τθσ ποιοτικισ ικανότθτασ 

παρζχεται από το EQF ι / και το NQR. Η εφαρμογι του ECVET πρζπει να ακολουκεί τθν 

περιγραφι των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων των επιμζρουσ μονάδων μακθμάτων όπωσ 

κακορίηονται από το EQF / NQR. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν Ελλάδα, το NQF ςυμφωνεί με το 

EQF, οπότε δεν υπάρχουν δυςκολίεσ ςτθν εφαρμογι οποιουδιποτε πλαιςίου προςόντων 

με Ευρωπαϊκι διάςταςθ. 

Η διαπίςτευςθ φαίνεται να είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ ςε αυτόν τον τομζα ςτθν Ελλάδα, 

κακϊσ δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο μζχρι τϊρα, ενϊ μια πιςτοποίθςθ κα μποροφςε να 

προςφζρει προςτικζμενθ αξία ςε ςχετικοφσ επαγγελματίεσ, όπωσ: 

 Ραροχι πρόςκετων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςχετικά με τθ χριςθ 

ψθφιακϊν τεχνικϊν και εργαλείων προκειμζνου να είναι πιο αποτελεςματικοί ςτθν 

εφαρμογι τουσ ςτισ κακθμερινζσ τουσ εργαςίεσ. 

 Βελτίωςθ των προοπτικϊν εξζλιξθσ τθσ ςταδιοδρομίασ μζςω τθσ απόκτθςθσ 

αναγνωριςμζνων προςόντων μζςω μιασ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ. 
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3.4.6 υμπεράςματα 

Στθν Ελλάδα, υπάρχουν πολλοί οργανιςμοί που πιςτοποιοφν τα προςόντα χειροτεχνιϊν, 

όπωσ ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων & Επαγγελματικισ Κακοδιγθςθσ 

(EOΡΡΕΡ), το Ελλθνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ESYD) και άλλοι πιςτοποιθμζνοι φορείσ. Οι 

παραπάνω οργανιςμοί καταφζρνουν να διαςφαλίςουν ότι τα επαγγελματικά προςόντα 

ςτθν Ελλάδα ευκυγραμμίηονται με το Craft Qualification ςτθν Ελλάδα, γενικά. 

Στθν Ελλάδα, το πρόγραμμα ςπουδϊν για χειροτεχνίεσ κα μποροφςε να αναγνωριςτεί, να 

επικυρωκεί και να διαπιςτευτεί όπωσ παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 2. Συνοψίηοντασ τα κφρια 

βιματα είναι: 

 Η περιγραφι ενόσ ςυγκεκριμζνου προφίλ προςόντων για χειροτεχνίεσ 

 Η ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ ςπουδϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 

 Η ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ που περιλαμβάνει όλεσ τισ κατάλλθλεσ 

παραμζτρουσ και ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ 
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3.5 Πορτογαλία 

Ειςαγωγή 

 
Το Εκνικό Σφςτθμα Προςόντων οδιγθςε ςτθ δθμιουργία του: Εκνικοφ Ρλαιςίου 

Ρροςόντων, το οποίο κακορίηει τθ δομι των επιπζδων των πιςτοποιιςεων, 

χρθςιμοποιϊντασ το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων ωσ ςθμείο αναφοράσ, περιγράφοντασ 

τισ εκνικζσ πιςτοποιιςεισ μζςω των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, ςφμφωνα με τουσ 

περιγραφείσ που ςυνδζονται με κάκε επίπεδο προςόντων, και του Εκνικοφ Καταλόγου 

Ρροςόντων, που είναι ζνα δυναμικό όργανο, που ενςωματϊνει τισ πιςτοποιιςεισ με βάςθ 

τισ ικανότθτεσ και προςδιορίηει, για κάκε μία, τα αντίςτοιχα ςθμεία αναφοράσ για τισ 

ικανότθτεσ, το επίπεδο εκπαίδευςθσ και των πιςτοποιιςεων ςφμφωνα με το Εκνικό 

Ρλαίςιο Ρροςόντων. 

 

Στα πλαίςια του Εκνικοφ Συςτιματοσ Προςόντων (Νομοκετικό Διάταγμα 396/2007 ςτθ 

διατφπωςθ που δόκθκε από το Νομοκετικό Νο. 14/2017 τθσ 26θσ Ιανουαρίου), το Εκνικό 

Ρλαίςιο Ρροςόντων και ο Εκνικόσ Κατάλογοσ Ρροςόντων δθμιουργικθκαν ωσ δυναμικά 

εργαλεία ενςωμάτωςθσ προςόντων βάςει του αντίςτοιχου πλαιςίου ικανοτιτων, 

επιμόρφωςθσ και επιπζδου προςόντων ςφμφωνα με το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων. 

Το πορτογαλικό εκνικό πλαίςιο επαγγελματικϊν προςόντων υιοκετεί τισ αρχζσ του 

Ευρωπαϊκοφ πλαιςίου επαγγελματικϊν προςόντων για τθ διά βίου μάκθςθ για κάκε 

επίπεδο προςόντων (ςτο διάταγμα αρικ. 782/2009 τθσ 23θσ Ιουλίου). 

  

Το NQF περιλαμβάνει τα διάφορα επίπεδα εκπαίδευςθσ (από το δθμοτικό ζωσ τθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ), τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ, θ οποία περιλαμβάνει τον τομζα 

τθσ χειροτεχνίασ και τισ διαδικαςίεσ αναγνϊριςθσ, επικφρωςθσ και πιςτοποίθςθσ των 

ικανοτιτων που αποκτικθκαν με μθ τυπικά και άτυπα μζςα, που αναπτφχκθκαν ςτο Εκνικό 

Σφςτθμα Ρροςόντων (ςτο διάταγμα αρικ. 782/2009 τθσ 23θσ Ιουλίου). 

Το Εκνικό Σφςτθμα Εκπαίδευςθσ και Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ επιτρζπει τθ 

ςυγκζντρωςθ μονάδων που αποκτικθκαν μζςω προςόντων και τθν ολικι ι μερικι 

μεταφοράσ τουσ ςε άλλα πιςτοποιθτικά, για τθν υποςτιριξθ τθσ ςχολικισ και τθσ 
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εργαςιακισ εξζλιξθσ. Αυτό το ςφςτθμα μονάδων ενςωματϊνει τισ αρχζσ που 

περιγράφονται ςτθ ςφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 18θσ 

Ιουνίου 2009, ςχετικά με τθ δθμιουργία του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Μονάδων για τθν 

Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (ECVET) ςφμφωνα με αυτό που ορίηεται ςτο 

Εκνικό Σφςτθμα Ρροςόντων, δθλαδι ςχετικά με τα πιςτωτικά προςόντα για αναγνϊριςθ 

και κινθτικότθτα ςτον ευρωπαϊκό χϊρο. 

 

Τα προςόντα κακορίηονται ςτον Εκνικό Κατάλογο Ρροςόντων, ο οποίοσ περιλαμβάνει το 

αντίςτοιχο πλαίςιο ικανοτιτων, οργανωμζνο ςε ενότθτεσ κατάρτιςθσ μικρισ διάρκειασ (25 

ϊρεσ ι 50 ϊρεσ) και το επίπεδο προςόντων ςφμφωνα με το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων. Ο 

Εκνικόσ Κατάλογοσ Ρροςόντων ορίηει τθν απόδοςθ μονάδων για όλεσ τισ ενότθτεσ 

κατάρτιςθσ μικρισ διάρκειασ και τισ ενότθτεσ ικανότθτασ ςφμφωνα με τθν οργάνωςθ των 

πλαιςίων. 

 

Οι μονάδεσ για μία πιςτοποίθςθ και για κάκε μία από τισ ενότθτεσ που περιλαμβάνει 

λαμβάνονται όταν λαμβάνονται τα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ ι όταν παρουςιάηονται οι 

ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ αναφζρονται. Ωσ εκ τοφτου, θ απόκτθςθ τίτλου κα οδθγιςει ςτθν 

αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ και τθν αντίςτοιχθ ςυςςϊρευςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των 

μονάδων που αποδίδονται ςτον τίτλο και των μονάδων που απαιτοφνται για το ςκοπό 

αυτό, ανεξάρτθτα από τον τρόπο απόκτθςθσ του τίτλου. 

 

Σο ςύςτημα και η διαδικαςία διαπίςτευςησ 

Στθν Ρορτογαλία, το National Agency for Qualification and Vocational Education, Ι.. 

(ANQEP, IP) είναι ζνα δθμόςιο ινςτιτοφτο που υπάγεται ςτα Υπουργεία Ραιδείασ και 

Εργαςίασ, Αλλθλεγγφθσ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο 

Οικονομίασ και είναι υπεφκυνο για τθ ςυνεχι ανάπτυξθ του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων 

(NQF) ςε ςυμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων (EQF). 

 

Το National Agency for Qualification and Vocational Education (ANQEP) είναι υπεφκυνο για 

το ςυντονιςμό τθσ εφαρμογισ των πολιτικϊν εκπαίδευςθσ νζων και ενθλίκων και 
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επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και για τθ διαςφάλιςθ τθσ ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ του 

ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ, επικφρωςθσ και πιςτοποίθςθσ. 

Πώσ ευκυγραμμίηεται θ πιςτοποίθςθ χειροτεχνών με τον κατάλογο των επαγγελματικών 

προςόντων ςτθ χώρα ςασ; Διαφζρουν αυτά τα προςόντα ανά περιοχι; 

Η χειροτεχνία είναι μία από τουσ 40 τομείσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ που αποτελοφν τον 

Εκνικό Κατάλογο Ρροςόντων. 

 

Τα ςυγκεκριμζνα επαγγζλματα που είναι διακζςιμα για τθν Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ ςτθ 

Χειροτεχνία παρατίκενται ςτον κατάλογο και περιλαμβάνουν τρία επίπεδα πιςτοποίθςθσ 

(επίπεδα 2, 4 και 5 τθσ ΕΕ) με 19 επαγγζλματα ςε τομείσ όπωσ μζταλλα, υφάςματα, ξφλο, 

κοςμιματα, πζτρινεσ καταςκευζσ, κεραμικά, γυαλικά κ.λπ. 

 

Υπάρχουν επίςθσ και άλλα επαγγζλματα τα οποία, παρόλο που είναι ενςωματωμζνα ςε 

άλλουσ τομείσ εκπαίδευςθσ, χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςτθν Εκπαίδευςθ Χειροτεχνίασ, όπωσ 

το ςχζδιο μόδασ, θ ξυλουργικι, θ καταςκευι ντουλαπιϊν, θ δθμιουργικι κεραμικι, θ 

ςυντιρθςθ και θ αποκατάςταςθ ξφλου (αγάλματα και γλυπτά). 

 

Το πορτογαλικό ςφςτθμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ είναι ζνα εκνικό ςφςτθμα, επομζνωσ 

δεν υπάρχουν τοπικζσ διαφορζσ όςον αφορά τα προςόντα. 

 

Ποια είναι τα βιματα για τθν επίτευξθ διαπίςτευςθσ; Πόςο διαρκεί θ διαδικαςία; Ποιο είναι 

το κόςτοσ; 

Οι δθμόςιοι οργανιςμοί που δθμιουργικθκαν για τθν ανάπτυξθ τθσ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ δεν χρειάηεται να υποβάλουν διαπίςτευςθ και βρίςκονται υπό τθν επίβλεψθ 

του Υπουργείου Ραιδείασ ι του Υπουργείου Εργαςίασ (Ρ.χ .: δθμόςια κζντρα 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, Επαγγελματικζσ Σχολζσ) 

 

Στθν Ρορτογαλία υπάρχουν δφο ςυςτιματα διαπίςτευςθσ εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν: 

 Η διαπίςτευςθ που ειςάγεται ςτθν πολιτικι ποιότθτασ των υπθρεςιϊν 

εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν, προαιρετικι πρόςβαςθ 
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 Η υποχρεωτικι διαπίςτευςθ για πρόςβαςθ και ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, θ οποία ελζγχεται από κλαδικι νομοκεςία 

Η διαπίςτευςθ των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν επιτθρείται από το DGERT, ωσ αρμόδια 

κεντρικι υπθρεςία του Υπουργείου που είναι αρμόδια για τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ. 

Ωςτόςο, θ κλαδικι νομοκεςία μπορεί να εκχωριςει αυτιν τθν αρμοδιότθτα ςε άλλεσ 

κλαδικζσ αρχζσ. 

 

Υπάρχουν επίςθσ λεπτομζρειεσ για τθν πιςτοποίθςθ εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν που 

βαςίηονται ςτισ Αυτόνομεσ Ρεριφζρειεσ και ςτθν πιςτοποίθςθ τοπικϊν αρχϊν και 

παρόμοιων οργανιςμϊν. 

To DGERT είναι υπεφκυνο για τθ γενικι δθμοςιοποίθςθ των πιςτοποιθμζνων 

εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν ςτο πλαίςιο αυτϊν των ςυςτθμάτων πιςτοποίθςθσ. 

 

Ρροκειμζνου να αποκτιςει πιςτοποίθςθ, ο εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ πρζπει να αποδείξει 

αντικειμενικά ότι θ δομι και οι πρακτικζσ κατάρτιςισ τθσ είναι κατάλλθλεσ για τθν 

προςφορά που υπάρχει  και πλθροί τισ προχποκζςεισ και το ποιοτικό ςθμείο αναφοράσ. 

 

Αυτι θ επίδειξθ γίνεται μζςω μιασ αίτθςθσ για πιςτοποίθςθσ που αποτελείται από ζνα 

ςφνολο πλθροφοριϊν και εγγράφων που υποβάλλονται ςε κατάλλθλθ μορφι, μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ πιςτοποίθςθσ. 

 

Ρροκεςμία αξιολόγθςθσ και απόφαςθ 

90 εργάςιμεσ θμζρεσ (κατ 'ανϊτατο όριο), που υπολογίηονται μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ 

πλθρωμισ του τζλουσ αίτθςθσ. 

Στισ αποφάςεισ που κα εκδϊςει θ DGERT ςτισ αιτιςεισ πιςτοποίθςθσ, δεν υπάρχει 

περίπτωςθ ζμμεςθσ ζγκριςθσ. 

Τιμζσ: 

 Ζωσ 3 τομείσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ = 500 € (πεντακόςια ευρϊ) 

 Για κάκε επιπλζον τομζα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ = 150 € (εκατόν πενιντα 

ευρϊ) 
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Ποια είναι τα ςχετικά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ διαπίςτευςθσ τθσ τυπικισ/ 

Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ; 

Το να ενςωματωκοφν τα προςόντα χειροτεχνίασ ςτο Εκνικό Ρλαίςιο Επαγγελματικϊν 

Ρροςόντων τθσ Ρορτογαλίασ που υιοκετεί τισ αρχζσ του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων 

για τθ διά βίου μάκθςθ είναι ζνα ςαφζσ πλεονζκτθμα για τουσ μακθτζσ που επικυμοφν να 

επιλζξουν τισ χειροτεχνίεσ για εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. 

 

Στθν Ρορτογαλία δεν ζχουμε πολλά παραδείγματα υψθλότερων πτυχίων ςτθ Χειροτεχνία 

και αυτό ζχει το ςαφζσ μειονζκτθμα ότι δεν επιτρζπεται ςτουσ τεχνίτεσ να ςυνεχίςουν τθν 

πορεία εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ τουσ και τουσ κάνει να ςταματοφν ςτο μζγιςτο επίπεδο 

5. 

 

Ζχουμε μερικά παραδείγματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Kλθρονομιά - Διατιρθςθ και 

αποκατάςταςθ: Universidade Católica Portuguesa - (BA); Universidade Nova de Lisboa (BA); 

Instituto Politécnico de Tomar - licenciatura e mestrado (BA / MA) και ςτα Κοςμιματα: 

Escola Superior de Arte e Design - (BA). Υπάρχουν πολλά παραδείγματα πτυχίων Τεχνϊν και 

Σχεδιαςμοφ, αλλά αυτά τα πτυχία ζχουν είτε μια πιο καλλιτεχνικι προςζγγιςθ είτε ζνα 

βιομθχανικό focus . 

 

Informal/VET accreditation or other routes to accreditation? Which would be your preferred 

option and why? Διαπίςτευςθ άτυπθ / ΕΕΚ ι άλλοι τρόποι διαπίςτευςθσ; Ποια κα ιταν θ 

προτιμώμενθ επιλογι ςασ και γιατί; 

Στθν Ρορτογαλία ζχουμε επίςθσ ζνα ςφςτθμα αναγνϊριςθσ των επαγγελματικϊν 

ικανοτιτων που αποκτικθκαν ςε μθ τυπικά και άτυπα πλαίςια. Αυτζσ οι ικανότθτεσ που 

αποκτϊνται από τεχνίτεσ κακ 'όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ ςτα εργαςτιριά τουσ, 

μποροφν να αναγνωριςτοφν και να πιςτοποιθκοφν επίςθμα ωσ εκπαιδευτικά και 

επαγγελματικά προςόντα - Διαδικαςίεσ αναγνϊριςθσ, επικφρωςθσ και πιςτοποίθςθσ 

ικανοτιτων. Αυτό το ςφςτθμα ενςωματϊνει επίςθσ το Ρορτογαλικό Εκνικό Ρλαίςιο 

Ρροςόντων που υιοκετεί τισ αρχζσ του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων για τθ διά βίου 

μάκθςθ. 
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Πλεσ οι επιλογζσ είναι απαραίτθτεσ και θ φπαρξι τουσ ςτο Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων 

αποτελεί πλεονζκτθμα. 

 

Η εμπειρία τησ διαπίςτευςησ του οργανιςμού ςασ 

Είναι ο οργανιςμόσ ςασ διαπιςτευμζνο εκπαιδευτικό κζντρο; Δώςτε λεπτομζρειεσ. 

Το Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ CEARTE για Bιοτεχνίεσ και Κλθρονομιά είναι ζνα 

κζντρο επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, που δθμιουργικθκε το 1986 μζςω πρωτοκόλλου 

μεταξφ του IEFP (Ινςτιτοφτο Απαςχόλθςθσ και Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ) και του Caritas 

Diocesana τθσ Κοΐμπρα. 

 

Ενςωματϊνει το πορτογαλικό δθμόςιο δίκτυο Κζντρων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (22 

Κζντρα) που εποπτεφεται από το IEFP, IP που είναι το εκνικό ινςτιτοφτο για τθν 

απαςχόλθςθ και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ 

Ρεριοχι παρζμβαςθσ: Χειροτεχνία και κλθρονομιά και άλλοι τομείσ εκπαίδευςθσ για τουσ 

οποίουσ υπάρχει ηιτθςθ από τθν αγορά εργαςίασ. 

Ωσ δθμόςιοσ οργανιςμόσ που δθμιουργικθκε για τθν ανάπτυξθ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ, το CEARTE δεν χρειάηεται να υποβλθκεί ςε διαδικαςία διαπίςτευςθσ και 

βρίςκεται υπό τθν επίβλεψθ του Υπουργείου Εργαςίασ. 

  

Ζχει ο οργανιςμόσ ςασ ζχει προθγοφμενθ εμπειρία αναγνώριςθσ, επικφρωςθσ και 

πιςτοποίθςθσ μακθμάτων; Εάν όχι, μπορείτε να προςδιορίςετε ζνα διαπιςτευμζνο ίδρυμα 

για να ςυνεργαςτείτε; 

Από το 2007 θ Ρορτογαλία διακζτει ζναν Εκνικό Κατάλογο Ρροςόντων (CNQ) που είναι ζνα 

εργαλείο ςτρατθγικισ διαχείριςθσ προςόντων μθ ανϊτερου επιπζδου που ενςωματϊνει το 

Εκνικό Σφςτθμα Ρροςόντων (Διάταγμα Νο. 396/2007, τθσ 31θσ Δεκεμβρίου). 

 

Η ικανότθτα επικφρωςθσ και πιςτοποίθςθσ μακθμάτων προςόντων μθ ανϊτερου επιπζδου 

ανικει ςε ζναν άλλο εκνικό οργανιςμό -το ANQEP. 

 

Τα περιςςότερα από τα προςόντα χειροτεχνίασ που ανικουν ςτον Εκνικό Κατάλογο 

Προςόντων προτάκθκαν και αναπτφχκθκαν από το CEARTE. 
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Το CEARTE ανικει επίςθσ ςτθν επιτροπι τθσ ANQEP που επικυρϊνει τα προςόντα για 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ΧΕΙΟΤΕΧΝΙΩΝ.  

Για τθν ανάπτυξθ προςόντων επιπζδου 5, το CEARTE διακζτει ςυγκεκριμζνα πρωτόκολλα 

με 1 Ρανεπιςτιμιο και 2 Ινςτιτοφτα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ: Universidade de Coimbra 

Instituto Politécnico de Tomar e ESAD - Escola Superior de Artes e Design 

 

Αξιολόγηςη των πλεονεκτημάτων τησ διαπίςτευςησ 

Για τουσ μακθτζσ 

Ποια είναι τα οφζλθ τθσ διαπίςτευςθσ; Για ποιουσ; 

 ζνα πιςτοποιθτικό πιςτοποιθμζνο και αναγνωριςμζνο ςε εκνικό ι / και διεκνζσ 

επίπεδο 

 διευκολφνει τισ επιλογζσ και τθν πρόοδο των μακθτϊν ςτο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ 

και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

 διευκολφνει τθν κινθτικότθτα των εκπαιδευόμενων- τθν εκνικι κινθτικότθτα μεταξφ 

ινςτιτοφτων κατάρτιςθσ και τθν κινθτικότθτα ςτο εξωτερικό.  

 διευκολφνει τθν κινθτικότθτα των φοιτθτϊν ωσ μελλοντικϊν εργαηομζνων ςτθν 

αγορά εργαςίασ τθσ ΕΕ 

 

For training centre Για το εκπαιδευτικό κζντρο 

 κακιςτά το ςφςτθμα επαγγελματικισ και κατάρτιςθσ (ΕΕΚ) πιο διαφανζσ 

 ενιςχφει τθν αξιοπιςτία του κζντρου 

 διευκολφνει τθν πρόςβαςθ ςε  κονδφλια UE 

 

Είςτε ςε κζςθ να αξιολογιςετε το επίπεδο τθσ ηιτθςθσ για διαπίςτευςθ των προςόντων 

Χειροτεχνίασ μεταξφ των εκπαιδευτικών Χειροτεχνίασ ςτθ χώρα ςασ; Ποια κα ιταν θ βαςικι 

ομάδα ςτόχοσ και πόςο ςθμαντικό είναι να επιτφχουν τθ διαπίςτευςθ; Τι ςχόλια είχατε από 

μακθτζσ, ςυνεργάτεσ και ςυμμετζχοντεσ; 

Για να γίνει κάποιοσ εκπαιδευτισ ςτθν Ρορτογαλία πρζπει να είναι διαπιςτευμζνοσ 

(τεχνικζσ και παιδαγωγικζσ ικανότθτεσ). Υπάρχει μια λογικι προςφορά εκπαίδευςθσ 

εκπαιδευτϊν τόςο αρχικι όςο και ςυνεχισ. 
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Ραρόλο που υπάρχουν κάποιοι τομείσ χειροτεχνίασ όπου θ ηιτθςθ μακθμάτων κατάρτιςθσ 

είναι υψθλι, μερικζσ φορζσ θ προςφορά πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν δεν είναι αρκετι. 

 

Αλλά θ βαςικι δυςκολία είναι να βροφμε εκπαιδευτζσ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ 

χειροτεχνίασ οι οποίοι εξαφανίηονται. 

Κανονικά αυτοί είναι τεχνίτεσ προχωρθμζνθσ θλικίασ και με χαμθλι εκπαίδευςθ, αλλά με 

πολλζσ και υψθλζσ εξειδικευμζνεσ ικανότθτεσ. Η μεγάλθ πρόκλθςθ είναι να μθ χακοφν 

αυτζσ οι γνϊςεισ και να μεταβιβαςτοφν ςτθν επόμενθ γενιά. – Να βρεκοφν νζοι τρόποι για 

να μεταφερκοφν οι δεξιότθτεσ των πολφ καλών τεχνιτών ςτθν επόμενθ γενιά. 

 

Ροια είναι τα εμπόδια ι οι δυςκολίεσ που πρζπει να ξεπεραςτοφν για τθν επίτευξθ τθσ 

διαπίςτευςθσ; 

Ρροσ το παρόν, το κφριο εμπόδιο είναι θ διαπίςτευςθ του νζου προγράμματοσ ςπουδϊν 

για τισ χειροτεχνίεσ. Η διαδικαςία αυτισ τθσ διαπίςτευςθσ περιλαμβάνει τθν υποβολι 

πρόταςθσ, τθν ανάπτυξθ προγράμματοσ ςπουδϊν, τθν ανάπτυξθ περιεχομζνου, τθν 

ζγκριςθ τθσ επιτροπισ εταίρων, τθν ζγκριςθ μιασ εκνικισ υπθρεςίασ και τθν ζνταξθ ςτον 

εκνικό κατάλογο προςόντων. Αυτι θ διαδικαςία χρειάηεται μερικζσ φορζσ πολφ χρόνο. 

 

Με ποιουσ τρόπουσ άλλαξε θ κατανόθςθ ςασ αυτών των ηθτθμάτων λόγω τθσ διαδικαςίασ 

πιλοτικισ εφαρμογισ των διαφορετικών IO; 

Η πιλοτικι δοκιμι των ΙΟs και θ ςυμμετοχι ςτο ζργο μασ βοικθςαν να αποκτιςουμε 

εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ προςόντων με βάςθ τα μακθςιακά αποτελζςματα 

 

Η Ευρωπαΰκή διάςταςη 

Πόςο ςθμαντικό είναι ο τίτλοσ να ζχει ευρωπαϊκι διάςταςθ και να ευκυγραμμίηεται με το 

ECVET και το EQF; 

 κακιςτά το ςφςτθμα επαγγελματικισ και κατάρτιςθσ (ΕΕΚ) πιο διαφανζσ 

 ενιςχφει τθν κινθτικότθτα των εκπαιδευόμενων – τθν εκνικι κινθτικότθτα μεταξφ 

ιδρυμάτων κατάρτιςθσ και τθν κινθτικότθτα ςτο εξωτερικό 

 εξαλείφει τθν ανάγκθ για μια δεφτερθ αξιολόγθςθ των εκπαιδευόμενων που 

αλλάηουν ιδρφματα 
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 Ρροωκεί εταιρικζσ ςχζςεισ μεταξφ ιδρυμάτων. 

Και είναι πολφ ςθμαντικό ότι 

 διευκολφνει τθν κινθτικότθτα των εργαηομζνων ςτθν αγορά εργαςίασ τθσ ΕΕ 

επιτρζποντασ μια ευκολότερθ και καλφτερθ κατανόθςθ των επαγγελματικϊν 

ικανοτιτων που αποκτικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ κατάρτιςθσ 

 

Προκαλεί δυςκολίεσ θ ευκυγράμμιςθ με το ECVET και το EQF ςτο εκνικό ςασ πλαίςιο; 

Πχι 

 

Πόςο πολφ πιςτεφεισ ότι θ διαπίςτευςθ είναι κάτι που κα ικελεσ να επιδιώξεισ; 

Σκοπόσ μασ είναι να ςυμβάλουμε ςτθ βελτίωςθ των ιδθ υπαρχόντων ςυςτθμάτων 

διαπίςτευςθσ των: 

 οργανιςμϊν κατάρτιςθσ 

 μακθμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

 μεκόδων αναγνϊριςθσ, επικφρωςθσ και πιςτοποίθςθσ ικανοτιτων 

 Διαπιςτεφςεων εκπαιδευτϊν 

 

υμπεράςματα 

Τα επόμενα βιματα για τθν αναγνϊριςθ, τθν επικφρωςθ και τθ διαπίςτευςθ του 

προγράμματοσ ςπουδϊν ςτθ Χειροτεχνία ςτθν Ρορτογαλία: 

 Διαπίςτευςθ νζου προγράμματοσ ςπουδϊν Χειροτεχνίασ ΕΕΚ  

 Διαπίςτευςθ νζων δεξιοτιτων χειροτεχνίασ για αναγνϊριςθ, επικφρωςθ και 

πιςτοποίθςθ μθ τυπικϊν και άτυπων ικανοτιτων 

 Ανάπτυξθ καινοτόμων πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτικϊν ζργων που κα επιτρζπουν τθ 

μεταφορά δεξιοτιτων των πολφ καλϊν τεχνιτϊν ςτθν επόμενθ γενιά - τομείσ 

χειροτεχνιϊν που εξαφανίηονται. 

 Ανάπτυξθ νζων πιςτοποιθμζνων προγραμμάτων ςπουδϊν για ςυνεχι εκπαίδευςθ 

εκπαιδευτϊν 
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3.6 Ρουμανία 

3.6.1 Ειςαγωγή  

Η μεταρρφκμιςθ του ρουμανικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ υποςτθρίηεται από  τθ 

νομοκεςία, κυρίωσ από τον Εκνικό Εκπαιδευτικό Νόμο, με επακόλουκεσ τροποποιιςεισ. 

Ρροωκϊντασ μια ευρεία προοπτικι διά βίου μάκθςθσ, ο νόμοσ τονίηει επίςθσ τθ ςθμαςία 

τθσ επικφρωςθσ και τθσ εφαρμογισ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. 

Στθ ουμανία θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ παρζχεται από δφο ςυμπλθρωματικά 

ςυςτιματα: ςφςτθμα αρχικισ διαμόρφωςθσ (IVET) και ςφςτθμα ςυνεχοφσ διαμόρφωςθσ 

(CVET). Η επαγγελματικι ςτρατθγικι διαμόρφωςθσ ςτθ ουμανία ςζβεται τισ αρχζσ και τα 

μζςα που ζχει κζςει θ ΕΕ για ςυνεργαςία ςε ΕΕΚ - EQF, ECVET και EQAVET. Υπάρχει 

τεχνογνωςία ςτο ςφςτθμα ςχετικά με τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι του ECVET ςτον 

επαγγελματικό ςχθματιςμό και τθν εκπαίδευςθ, ωςτόςο δεν ζχει αναπτυχκεί επαρκϊσ, 

κυρίωσ ςτον χειροτεχνικό τομζα που αντιμετωπίηει προβλιματα (ζλλειψθ κζντρων 

κατάρτιςθσ, διδακτικοφ υλικοφ, εκπαιδευτϊν χειροτεχνίασ, διαπιςτευμζνων χειροτεχνϊν 

κ.λπ.).. Υπάρχει ζλλειψθ επικφρωςθσ τθσ μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

τυπικισ εκπαίδευςθσ, που απαιτείται για τθν υποςτιριξθ τθσ ειςόδου και τθσ κινθτικότθτασ 

ςτθν εκπαίδευςθ. Οι τίτλοι πρζπει να ανταποκρίνονται καλφτερα ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ 

εργαςίασ και υπάρχει απαίτθςθ για μεγαλφτερθ διαφάνεια των μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων και τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ. Τα εκνικά προςόντα 

πρζπει επίςθσ να γίνουν κατανοθτά ςτο εξωτερικό και να ςυνδεκοφν με το ΕΡΡ, για τθν 

προϊκθςθ τθσ κινθτικότθτασ των εκπαιδευομζνων και των εργαηομζνων μεταξφ των 

Ευρωπαϊκϊν χωρϊν. 

Λαμβάνονται μζτρα για τον ζλεγχο τθσ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν και διπλωμάτων που 

υποδεικνφουν επίπεδα NQF. Τα επίπεδα EQF αναμζνεται να αναφζρονται ςτα προςόντα 

μόλισ ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία αναφοράσ. Η εκνικι διαδικαςία αναφοράσ πρζπει να 

αντιπροςωπεφει μια εκνικι διαδικαςία όπου οι ενδιαφερόμενοι και οι αρμόδιεσ αρχζσ 

ςυμφωνοφν ςχετικά με τθ ςφγκριςθ μεταξφ των επιπζδων προςόντων και των επιπζδων 

ΕQF. 
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3.6.2 Σο ςύςτημα και η διαδικαςία διαπίςτευςησ  

Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείσ για τθ διαπίςτευςθ ενόσ προγράμματοσ ςπουδών ςτθ 

χειροτεχνία ςτθ χώρα ςασ; Τι είδουσ ιδρφματα είναι αυτά; 

Στθ ουμανία, θ Εκνικι Αρχι Ρροςόντων (ANC), που υπάγεται ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, 

είναι υπεφκυνθ για τθ ςυνεχι ανάπτυξθ του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων (NQF ι ROQF) 

ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων (EQF). Η ANC ςυνεργάηεται με ζναν αρικμό 

εξειδικευμζνων ιδρυμάτων (ISCIR, IGSU, κ.λπ.), τα οποία ζχουν το αποκλειςτικό δικαίωμα 

να εγκρίνουν τα επαγγελματικά πρότυπα ςτον τομζα τθσ χειροτεχνίασ και να 

ςυμπεριλαμβάνουν περιςταςιακά νζεσ χειροτεχνίεσ ςτο ςφςτθμα Εκνικισ Ταξινόμθςθσ 

Επαγγελμάτων (COR) τθσ ουμανίασ. 

Πώσ ευκυγραμμίηεται θ πιςτοποίθςθ χειροτεχνιών με τον κατάλογο των επαγγελματικών 

προςόντων ςτθ χώρα ςασ; Διαφζρουν αυτά τα προςόντα ανά περιοχι; 

Υπάρχει απόλυτθ απουςία εκπαίδευςθσ των παραδοςιακϊν εκπαιδευτϊν χειροτεχνικϊν 

καταςκευϊν ςτθ χϊρα, επειδι αυτζσ οι τζχνεσ (με τισ οποίεσ αςχολοφμαςτε επίςθσ με τον 

τομζα τθσ αποκατάςταςθσ ιςτορικϊν κτιρίων) δεν περιλαμβάνονται ακόμθ ςτο ςφςτθμα 

COR, επομζνωσ δεν υπάρχουν κακόλου επίςθμεσ διαπιςτευμζνεσ καταρτίςεισ και 

εκπαιδευτζσ.  Δεν υπάρχουν  τοπικζσ διαφορζσ ςχετικά με τα προςόντα. 

Ποια είναι τα βιματα για τθν επίτευξθ διαπίςτευςθσ; Πόςο διαρκεί θ διαδικαςία; Ποιο είναι 

το κόςτοσ; 

Ζνα εκπαιδευτικό κζντρο με ςτόχο τθν επίτευξθ διαπίςτευςθσ πρζπει να περιζχει ςτο 

καταςτατικό αναφορζσ ςτθ δυνατότθτα οργάνωςθσ και διεξαγωγισ προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ για ενιλικεσ με προδιαγραφζσ επαγγελμάτων -που απαιτοφνται ςτθν αγορά 

εργαςίασ (για παράδειγμα: εκπαίδευςθ ςε επαγγζλματα που ςχετίηονται με τθ διατιρθςθ 

των ιςτορικϊν κτιρίων) . Ο φορζασ ζναρξθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ πρζπει να 

διακζτει φορολογικι πιςτοποίθςθ. Δίπλα ςε αυτιν τθ νομικι πτυχι, τα επαγγζλματα που 

κα βρίςκονται ςτο επίκεντρο του προγράμματοσ κατάρτιςθσ πρζπει να περιλθφκοφν ςτο 

ςφςτθμα Εκνικισ Ταξινόμθςθσ Επαγγελμάτων (COR) τθσ ουμανίασ και πρζπει να ζχουν 

αναπτφξει επαγγελματικά πρότυπα εγκεκριμζνα από τθν Εκνικι Αρχι Ρροςόντων (ANC), 

που υπόκειται ςτο Υπουργείο Ραιδείασ. Για παράδειγμα, θ τιμι επεξεργαςίασ ενόσ 

προτφπου από ζναν ειδικό το 2016 ιταν περίπου 1000-1500 ευρϊ. Οι εκπαιδευτζσ του 
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κζντρου πρζπει να αποδείξουν ότι ζχουν εξειδίκευςθ που αντιςτοιχεί ςτο πρόγραμμα 

κατάρτιςθσ ςτο οποίο ςυμμετζχουν, αντίςτοιχα ότι κατάφεραν να παρζχουν εκπαίδευςθ 

ςφμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα. Το κζντρο πρζπει να υποβάλει φάκελο με τα 

απαιτοφμενα ζγγραφα ςτθν  Ρεριφερειακι Επιτροπι Εξουςιοδότθςθσ Ραροχζων 

Εκπαίδευςθσ και να πλθρϊςει ζνα παράβολο ίςο με 2 ελάχιςτουσ μιςκοφσ (το 2016 το 

ποςό αυτό ιταν 2500 λζι, που ςθμαίνει 555,55 ευρϊ). 

Ποια είναι τα ςχετικά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ α) διαπίςτευςθσ τυπικισ / 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, β) τθσ διαπίςτευςθσ άτυπθσ/ ΕΕΚ ι γ) άλλων τρόπων 

διαπίςτευςθσ; Ποια κα ιταν θ προτιμώμενθ επιλογι ςασ και γιατί;  

Η πιςτοποίθςθ επίςθμθσ / τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζχει ζνα μεγάλο μειονζκτθμα. Στθ 

ουμανία, αυτό το είδοσ εκπαίδευςθσ, δυςτυχϊσ, εςτιάηει μόνο ςτθ κεωρθτικι πτυχι τθσ 

κατάρτιςθσ, προςφζροντασ μόνο μακροχρόνιεσ καταρτίςεισ και ςτθν περίπτωςθ των 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. Δεν γνωρίηουμε άλλουσ τρόπουσ διαπίςτευςθσ. 

Οι επιλογζσ μασ κα ιταν θ διαπίςτευςθ άτυπθσ / ΕΕΚ, διότι αυτόσ είναι ο τομζασ όπου 

ενεργοποιείται και παρζχει μεγάλεσ δυνατότθτεσ κατάρτιςθσ χειροτεχνίασ και πραγματικισ  

πρακτικισ διδαςκαλίασ, επαγγελματικισ αλλαγισ και βραχυχρόνιων καταρτίςεων (1 ι 2 

εβδομάδεσ κ.λπ.). 

 

3.6.3 Η εμπειρία τησ διαπίςτευςησ του οργανιςμού ςασ 

Είναι ο οργανιςμόσ ςασ διαπιςτευμζνο εκπαιδευτικό κζντρο; Δϊςτε λεπτομζρειεσ. 

Πχι 

Ζχει ο οργανιςμόσ ςασ προθγοφμενθ εμπειρία αναγνώριςθσ, επικφρωςθσ και πιςτοποίθςθσ 

μακθμάτων; Εάν όχι, μπορείτε να προςδιορίςετε ζνα διαπιςτευμζνο ίδρυμα για να 

ςυνεργαςτείτε; 

Ναι, με το Ρανεπιςτιμιο Babes-Bolyai, Cluj-Napoca - ζνα μεταπτυχιακό μάκθμα για 

αρχιτζκτονεσ και μθχανικοφσ ςτον τομζα τθσ αποκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ ιςτορικϊν 

μνθμείων 
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3.6.4 Αξιολόγηςη των πλεονεκτημάτων τησ διαπίςτευςησ 

Ποια είναι τα οφζλθ τθσ διαπίςτευςθσ; Για ποιόν? 

Η διαπίςτευςθ κα μποροφςε να ζχει οφζλθ ειδικά για τθν ομάδα-ςτόχο των καταρτίςεϊν 

μασ. Το κζντρο μασ (Built Heritage Conservation Training Center) προςφζρει κεωρθτικι και 

πρακτικι εκπαίδευςθ ςτον τομζα των χειροποίθτων τεχνϊν που ςχετίηονται με τθν 

κλθρονομιά (παραδοςιακι ξυλουργικι, ξυλουργικι, τοιχοποιία και λικοδομι), 

ςυμπλθρϊνοντασ τθν ποιότθτα και το επίπεδο των πανεπιςτθμιακϊν ςπουδϊν 

αρχιτεκτόνων, μθχανικϊν, ιςτορικϊν τζχνθσ , αρχαιολόγων κ.λπ. Μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων ςτισ εκπαιδεφςεισ μασ περιλαμβάνονται υπάλλθλοι καταςκευαςτικϊν 

επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςτθν αποκατάςταςθ ιςτορικϊν μνθμείων, χωρίσ 

εξειδικευμζνο προςωπικό ςε αυτόν τον τομζα. Οι διαπιςτευμζνεσ εκπαιδεφςεισ κα 

μποροφςαν να εξαςφαλίςουν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ζνα πιςτοποιθτικό αναγνωριςμζνο ςε 

εκνικό και / ι διεκνζσ επίπεδο. Τα οφζλθ τθσ διαπίςτευςθσ κα μποροφςαν επίςθσ να 

αναφζρονται ςτον οργανιςμό μασ ωσ εξειδικευμζνο εκπαιδευτικό κζντρο. 

Είςτε ςε κζςθ να αξιολογιςετε το επίπεδο τθσ ηιτθςθσ για διαπίςτευςθ των προςόντων 

Χειροτεχνίασ μεταξφ των εκπαιδευτικών Χειροτεχνίασ ςτθ χώρα ςασ; Ποια κα ιταν θ βαςικι 

ομάδα ςτόχοσ και πόςο ςθμαντικό είναι να επιτφχουν τθ διαπίςτευςθ; Τι ςχόλια είχατε από 

μακθτζσ, ςυνεργάτεσ και ςυμμετζχοντεσ; 

Πχι, δεν μποροφμε. Η ομάδα-ςτόχοσ των εκπαιδεφςεϊν μασ κα ιταν νζοι αρχιτζκτονεσ, 

μθχανικοί, ειδικοί ςτον τομζα τθσ διατιρθςθσ ιςτορικϊν κτιρίων επιχειριςεισ που 

εργάηονται ςε αποκατάςταςθ ιςτορικϊν μνθμείων. 

Με ιςτορία 17 ετϊν, οι εκπαιδεφςεισ μασ που πραγματοποιικθκαν ςτο Bánffy Castle 

Bontida είχαν πολφ κετικά ςχόλια. Είχαμε περίπου 1700 ςυμμετζχοντεσ από 26 χϊρεσ του 

κόςμο, ιδιαίτερα από το Ηνωμζνο Βαςίλειο και τθν Ευρϊπθ. Η εκπαιδευτικι 

δραςτθριότθτα και θ αρχι τθσ αποκατάςταςθσ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ 

μζςω τθσ αποκατάςταςθσ που εφαρμόςτθκε από εμάσ βραβεφτθκε με το Main Prize of 

Europa Nostra Award το 2008. 

Ποια είναι τα εμπόδια ι οι δυςκολίεσ που πρζπει να ξεπεραςτοφν για τθν επίτευξθ 

διαπίςτευςθσ; 

Τα κφρια εμπόδια είναι θ ζλλειψθ επαγγελματικϊν ι COR-κωδικϊν που αναφζρονται ςε 

αυτζσ τισ χειροτεχνίεσ από το ρουμανικό επαγγελματικό ςφςτθμα. 
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Με ποιουσ τρόπουσ άλλαξε θ κατανόθςθ ςασ αυτών των ηθτθμάτων λόγω τθσ διαδικαςίασ 

τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ των διαφορετικών IO; 

Θετικά… 

 

3.6.5 Η Ευρωπαΰκή διάςταςη  

Πόςο ςθμαντικό είναι ο τίτλοσ να ζχει ευρωπαϊκι διάςταςθ και να ευκυγραμμίηεται με το 

ECVET και το EQF; 

Λόγω του γεγονότοσ ότι τα μακιματα κατάρτιςισ μασ είναι διεκνι από τθν άποψθ των 

ςυμμετεχόντων, είναι ςθμαντικό να τουσ προςφζρουμε μια πιςτοποίθςθ που να 

ευκυγραμμίηεται με το ECVET και το EQF.  

Προκαλεί δυςκολίεσ θ ευκυγράμμιςθ με το ECVET και το EQF ςτο εκνικό ςασ πλαίςιο; 

Δεν νομίηουμε.  Υπάρχουν άλλεσ καταρτίςεισ ςτθ χϊρα μασ που είναι ςφμφωνεσ με αυτά τα 

επίπεδα και θ εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ ςτθ ουμανία βαςίηεται ςε ευρωπαϊκζσ 

οδθγίεσ. 

Πόςο πολφ πιςτεφετε ότι θ διαπίςτευςθ είναι κάτι που κα κζλατε να επιδιώξετε;  

Ρολφ 

 

3.6.6 υμπεράςματα 

Τα καλφτερα επόμενα βιματα είναι θ ανάπτυξθ εξειδικευμζνων εκπαιδευτϊν ςτον τομζα, 

ςφμφωνα με τθν COR / λίςτα επαγγελμάτων ςτθ χϊρα μασ και θ ανάπτυξθ επαγγελματικϊν 

προτφπων και θ επικφρωςι τουσ ςε εκνικό επίπεδο από τθν ANC 

 

 

  

http://site.anc.edu.ro/
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4. Craft 3.0 Αναςκόπηςη τησ Πιλοτικήσ δοκιμήσ 

4.1 Πλαίςιο και διαδικαςίεσ. 

Αυτι θ κριτικι, που πραγματοποιικθκε από τθ Rinova, ςυνοψίηει τα αποτελζςματα τθσ 

αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ χειροτεχνίασ. Ζχει αναλθφκεί ςτο πλαίςιο 

του Intellectual Output 6, και εςτιάηει ςτα πιλοτικά αποτελζςματα, τον αντίκτυπό ςτουσ 

μακθτζσ ςτο πλαίςιο τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ςτο τι λειτοφργθςε 

καλά και ποια μακιματα πιραμε από αυτό. Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ αξιολογθτικισ 

επιςκόπθςθσ χρθςιμοποιοφνται επίςθσ για τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ Crafts 3.0 

που ανζλαβε θ Innoquality Systems Ltd. 

 

Η αναςκόπθςθ καλφπτει και τα δφο ςτάδια του πιλοτικοφ. Αποφαςίςτθκε προτεινόμενθ 

μεκοδολογία για το πρϊτο ςτάδιο του πιλοτικοφ και ςυμφωνικθκε από κοινοφ με τουσ 

εταίρουσ που περιλάμβανε τθ διαδικαςία Εκπαίδευςθσ των Εκπαιδευτϊν. Αυτό ςτθ 

ςυνζχεια επανεξετάςτθκε και ςυηθτικθκε προκειμζνου να τεκεί ςε εφαρμογι ζνα ςχζδιο 

για το δεφτερο ςτάδιο του πιλοτικοφ όταν οι εκπαιδευτζσ εξζταςαν τα εργαλεία του ζργου 

με τουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

Σφμφωνα με τισ ανάγκεσ που εκφράςτθκαν από τουσ εταίρουσ, προτείναμε μια ςειρά 

δράςεων που κα κοινοποιθκοφν από τθν κοινοπραξία και διαμορφϊςαμε ζνα ευζλικτο 

ςενάριο το οποίο κάκε εταίροσ μπορεί να προςαρμόςει ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ και 

τουσ ςυμμετζχοντεσ: 

 

4.1.2 Αρθρωτή προςέγγιςη για το πιλοτικό: 

 Η υλοποίθςθ κα επικεντρωκεί ςε 2 ενότθτεσ, το B & C. Συμφωνικθκε ότι θ 

Ενότθτα Β κα είναι θ βαςικι προτεραιότθτα που κα ςυηθτθκεί ςτον πιλοτικό. 

 Η ενότθτα Β κα είναι το Control Item για τθν αξιολόγθςθ, ωσ ςθμείο 

αναφοράσ για ολόκλθρθ τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ. 

Ο κατάλογοσ των οργανιςμϊν και των ενοτιτων που κα δοκιμαςτοφν ςτο αρχικό ςτάδιο 

προβλζπεται να είναι: 

FOACAL:  A, B, C 

CEARTE:  A, B, C 
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DIMITRA:  B, C, D 

RINOVA:  B, C, D (το D ωσ το πιο ςθμαντικό κομμάτι) 

FTT:   A, B, C, D (διαφορετικοί εκπαιδευτζσ κα παρακολουκιςουν διαφορετικά 

μζρθ του μακιματοσ). 

Αυτι θ αρχικι λίςτα ιταν ενδεικτικι και αναμενόταν να αλλάξει μόλισ ςυμμετείχαν οι 

ςυμμετζχοντεσ ζτςι ϊςτε να προςφζρουν τθν πιο προςαρμοςμζνθ προςζγγιςθ ανάλογα με 

τθν ομάδα-ςτόχο. 

 

4.1.3 υμμετέχοντεσ 

Το πρόγραμμα ςπουδϊν δοκιμάςτθκε από 60 ςυμμετζχοντεσ ςτισ 6 πιλοτικζσ χϊρεσ. 

Η μεκοδολογία τθσ αξιολόγθςθσ βαςίςτθκε ςε ζνα ςφνολο ερευνϊν για τθν ελάχιςτθ 

διερεφνθςθ του πλαιςίου και κυρίωσ ςτα ποιοτικά ςχόλια που ελιφκθςαν από τισ 

ςυνεδρίεσ αξιολόγθςθσ 1 ζωσ 1 με κάκε εταίρο που περιγράφεται παρακάτω. 

 

4.1.4 Δομή και τάδια 

Στάδιο 1 

Το ςτάδιο 1 προοριηόταν να καλφψει το πρόγραμμα ςπουδϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ εκτζκθκαν 

και ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν ςε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

του οργανιςμοφ. Αυτό αναμενόταν να δθμιουργιςει τόςο τθν επικφρωςθ ςε επίπεδο 

εταιρικισ ςχζςθσ του περιεχομζνου του προγράμματοσ ςπουδϊν όςο και τθν ειςαγωγι των 

δεξιοτιτων που απαιτοφνται για το δεφτερο ςτάδιο. 

Στάδιο 2 

Σε αυτό το ςτάδιο οι ςυμμετζχοντεσ χρθςιμοποίθςαν τθν πλατφόρμα για να 

δθμιουργιςουν το δικό τουσ περιεχόμενο. Αυτό το ςτάδιο ιταν ουςιαςτικά πρακτικό και με 

υψθλότερο επίπεδο ελευκερίασ και προςαρμογισ. 

 

4.1.5 Covid – 19 Αντίκτυποσ ςτη διαδικαςία. 

Η κατάςταςθ του Covid επθρζαςε τθν παράδοςθ του πιλοτικοφ προγράμματοσ. Κάκε 

εταίροσ παράδοςθσ επθρεάςτθκε με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τθν πορεία τθσ 

πανδθμίασ ςτισ χϊρεσ τουσ, τουσ διαφορετικοφσ περιοριςμοφσ που επιβλικθκαν και τα 

διαφορετικά χρονικά διαςτιματα μεταξφ αυτϊν των μζτρων και τθσ ατηζντασ του εταίρου. 
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Επθρεάςτθκε μόνο το Στάδιο 2 τθσ διαδικαςίασ. Ωςτόςο, κάκε εταίροσ κάλυψε τουλάχιςτον 

τουσ ςτόχουσ όςον αφορά τουσ αρικμοφσ και για τουσ 5 εκπαιδευτζσ και για 25 

εκπαιδευόμενουσ ι τελικοφσ χριςτεσ που επθρεάςτθκαν από τισ δράςεισ του ζργου. 

Μποροφμε να περιγράψουμε τον άμεςο αντίκτυπο του Covid από 2 πλευρζσ: 

 

Επιχειρθςιακόσ αντίκτυποσ. 

Στισ περιςςότερεσ από τισ χϊρεσ εταίρουσ που ςυμμετείχαν ςτο πιλοτικό, οι περιοριςμοί 

ςτθν κίνθςθ και τα διαφορετικά επίπεδα lockdown ςυνζβθςαν ςτο δεφτερο ςτάδιο του 

πιλοτικοφ. Κακϊσ δεν ιταν δυνατά τα παραδοςιακά εργαςτιρια δια ηϊςθσ, οι ςυνεργάτεσ 

ζπρεπε να ηθτιςουν πιο αυτόνομθ, ανεξάρτθτθ προςπάκεια από τουσ επαγγελματίεσ ςτθν 

εργαςία τουσ, θ οποία επθρεάςτθκε από τουσ περιοριςμοφσ του Covid και αυτό ζκανε πολφ 

δφςκολο για τουσ εταίρουσ να διατθριςουν επαφι και να παρακολουκοφν τουσ 

ςυμμετζχοντεσ και να ςυνεχίηουν τθν εργαςία.  

Ωςτόςο, αυτόσ ο αντίκτυποσ ξεπεράςτθκε δίνοντασ λίγο περιςςότερο χρόνο ςτουσ εταίρουσ 

για να ολοκλθρϊςουν το ελάχιςτο ςφνολο ενεργειϊν που απαιτοφνται για να ζχουν τθ 

ςχετικι ανατροφοδότθςθ και αποτελζςματα. Η Rinova ςυγκζντρωςε τθν τελευταία 

ανατροφοδότθςθ και αποτελζςματα μζχρι τισ αρχζσ Αυγοφςτου, κακυςτζρθςθ μόλισ ενόσ 

μινα, και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ περιςτάςεισ, αυτό κεωρείται πολφ καλό αποτζλεςμα και 

απόδειξθ τθσ ανκεκτικότθτασ και τθσ προςαρμοςτικότθτασ των οργανιςμϊν. 

 

Αντίκτυποσ ςτο πλαίςιο 

Λόγω τθσ φφςθσ του ζργου CRAFT 3.0, ζχει επθρεαςτεί άμεςα από τθν ταχφτθτα του 

ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ εξαιτίασ του lockdown. 

Οι ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ κατά τθ διάρκεια των οποίων ςχεδόν κάκε βιομθχανία ζχει 

ωκιςει τισ δυνατότθτζσ τουσ για ψθφιακι επικοινωνία ςτο μζγιςτο, ζχει παραγάγει, 

ςφμφωνα με οριςμζνουσ ςυγγραφείσ, «ςε μόλισ τρεισ μινεσ το ποςό του ψθφιακοφ 

μεταςχθματιςμοφ που αναμζνεται για τα επόμενα τρία χρόνια». 

Ο τομζασ τθσ μάκθςθσ ζχει επθρεαςτεί άμεςα από αυτιν τθν τάςθ και ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ με κετικό τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο θ όλθ κατάςταςθ βοικθςε ςτθν επίτευξθ 

ενόσ από τουσ ςτόχουσ του ζργου. Πλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίεσ τθσ χειροτεχνίασ 

ζχουν ςυνειδθτοποιιςει και αντιλθφκεί τθν ανάγκθ ενςωμάτωςθσ ψθφιακϊν και εξ 
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αποςτάςεωσ εργαλείων μάκθςθσ ςτθν εργαςία τουσ και γνωρίηουν τα εργαλεία και τισ 

διάφορεσ διακζςιμεσ επιλογζσ. 

Ωςτόςο, το μειονζκτθμα για το ζργο Craft είναι ότι θ αυξανόμενθ ηιτθςθ για ψθφιακι 

μάκθςθ παριγαγε ζνα ολόκλθρο κφμα ανάπτυξθσ ςε εργαλεία και πλατφόρμεσ 

θλεκτρονικισ μάκθςθσ που υποςτιριηαν τθ διαδικτυακι ςφγχρονθ μάκθςθ, αφινοντασ τισ 

πιλοτικζσ λφςεισ που παρείχε το Craft ςτθ δφςκολθ κζςθ να ανταγωνιςτοφν για τθν 

προςοχι που θ βιομθχανία ζδωςε ξαφνικά ςε αυτιν τθν τάςθ. Το δεφτερο ςτάδιο του 

ζργου επθρεάςτθκε από αυτιν τθν υπερβολικι προςφορά, με πολλοφσ επαγγελματίεσ να 

απομακρφνονται από τθν πλατφόρμα για να παραδϊςουν περιεχόμενο ςτουσ μακθτζσ 

τουσ χρθςιμοποιϊντασ άλλεσ λφςεισ για διάφορουσ λόγουσ 

Ταυτόχρονα, αυτι θ κατάςταςθ υπογράμμιςε και επιβεβαίωςε τθν ανατροφοδότθςθ, τθ 

ςυνάφεια του προγράμματοσ ςπουδϊν και τθν ανάγκθ του κλάδου τθσ Χειροτεχνίασ να 

προχωριςει περαιτζρω ςε αυτόν τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό 

 

4.2 Ανατροφοδότηςη από τουσ Εταίρουσ. 

Εδϊ ςυγκεντρϊνουμε τισ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για κάκε εταίρο που αποτελεί τθ 

βάςθ για το γενικό ςυμπζραςμα και τον αντίκτυπο που περιγράφεται παραπάνω. Αυτζσ οι 

πλθροφορίεσ προζρχονται από τα ποςοτικά δεδομζνα που ςυγκεντρϊκθκαν από τισ 

ζρευνεσ και τισ ςυνεδρίεσ ανατροφοδότθςθσ one-to-one που πραγματοποίθςε θ Rinova 

μζςω τθσ διαδικαςίασ. 

 

4.2.1 Πιλοτικό Transylvania Trust (Ρουμανία) 

Η Transylvania Trust ξεκίνθςε ςτο Στάδιο 1 με 6 επαγγελματίεσ, το προφίλ τουσ ιταν πολφ 

ςυγκεκριμζνο: όλοι ιταν ξυλουργοί και κτίςτεσ, οι οποίοι είναι οι βαςικοί κλάδοι που 

εμπλζκονται ςτθ δραςτθριότθτα αποκατάςταςθσ του Trust. 

Ραραδόκθκε ςε διάςτθμα 2 μθνϊν ξεκινϊντασ τον Φεβρουάριο και αντικατζςτθςε 2 

ςυνεδρίεσ πρόςωπο με πρόςωπο και αρκετζσ ϊρεσ αυτοκακοδθγοφμενθσ μάκθςθσ μζςω 

του διαδικτφου χρθςιμοποιϊντασ τθν πλατφόρμα 

Οι ενότθτεσ που κεωρικθκαν πιο ςχετικζσ με αυτόν τον οργανιςμό ιταν θ Ενότθτα Β και τα 

μζρθ τθσ Ενότθτασ Γ. 
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Ξεκινϊντασ τον Φεβρουάριο, ιταν θ πρϊτθ φορά που όλοι προςζγγιςαν μια διαδικτυακι 

πλατφόρμα μάκθςθσ. Αργότερα και κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου lockdown λόγω του 

Covid εκτζκθκαν από ςυναδζλφουσ και ςυμμετζχοντεσ ςε πολλζσ άλλεσ επιλογζσ. 

Το Trust ζδωςε 5 μακιματα χρθςιμοποιϊντασ τισ γνϊςεισ που αποκτικθκαν με το 

πρόγραμμα ςπουδϊν, αλλά για τθν παράδοςθ του δεφτερου ςταδίου, κατά τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου Covid, βρικαν πιο χριςιμο να χρθςιμοποιοφν το Google Classroom. 

Ωςτόςο, χρθςιμοποίθςαν τισ διαδικτυακζσ δυνατότθτεσ μόνο για τθ γνϊςθ, κακϊσ ο 

τομζασ τουσ χρειάηεται ζνα υψθλό επίπεδο πρακτικισ με εργαλεία εργαςτθρίου. 

IΣτα άμεςα ςχόλια των εκπαιδευτικϊν: 

Αναφζρουν ζνα τεχνικό πρόβλθμα με τα κουίη ςτθν πλατφόρμα. Ριςτεφουν ότι θ 

πλατφόρμα είναι καλι για τθν εμφάνιςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν. Τα άτομα 

ενδιαφζρκθκαν για το γραφικά και για το περιεχόμενο των βίντεο, αλλά όχι για το υλικό 

ανάγνωςθσ. Αυτό είναι ζνα βαςικό ςτοιχείο ανατροφοδότθςθσ. 

 

4.2.2 Πιλοτικό - Δήμητρα (Ελλάδα): 

Η Διμθτρα είχε 5 εκπαιδευτζσ από μια ςειρά υποτομζων: 

 Σχζδιο μόδασ 

 βιβλιοδεςία 

 Ξυλογλυπτικι 

 Κοςμιματα 

 Wood Pyrodrawing και εκτυπϊςεισ. 

Η μζςθ θλικία ιταν 35 (30-40), ζνασ υποψιφιοσ πάνω από το όριο ςε κάκε πλευρά (27-43). 

Το πιλοτικό πραγματοποιικθκε από τον Φεβρουάριο ζωσ τον Μάιο του 2020 και πάλι, ενϊ 

το πρϊτο ςτάδιο διεξιχκει ομαλά με μια αρχικι ςυνεδρία πρόςωπο με πρόςωπο και μια 

δεφτερθ ςυνεδρία για να τουσ βοθκιςει να ανεβάςουν το περιεχόμενο ςτθν πλατφόρμα, θ 

παράδοςθ με τουσ δικοφσ τουσ μακθτζσ επθρεάςτθκε από το lockdown ςτθν Ελλάδα. 

Τα ερωτθματολόγια ανατροφοδότθςθσ απαιτοφςαν μια επιπλζον προςπάκεια από τθ 

Διμθτρα, κακϊσ ζπρεπε να τισ μεταφράςουν για να ςυμπλθρωκοφν από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 

Δθμιοφργθςαν 5 μακιματα ςτθν πλατφόρμα ςχεδόν ολοκλθρωμζνα, αλλά ιταν μια 

διαδικαςία που απαιτοφςε επιπλζον υποςτιριξθ από τθ Διμθτρα. 
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Ανζφεραν: 

"Η αρχι ιταν δφςκολθ με μια δφςκολθ καμπφλθ μάκθςθσ που αργότερα εξομαλφνκθκε, οι 

υποψιφιοι χρειάηονταν περιςςότερθ προςπάκεια από το αναμενόμενο, ωςτόςο θ αίςκθςθ 

ςτο τζλοσ ιταν κετικι και θ διαδικαςία καρποφόρθςε." 

Μόνο ζνα άτομο είχε προθγοφμενθ εμπειρία ςτθ διαδικτυακι μάκθςθ. 

Πςον αφορά το πρόγραμμα ςπουδϊν Craft: Το B, C και D ιταν τα πιο ενδιαφζροντα. Το C 

και D για μζντορεσ και το  D ιδιαίτερα τονίςτθκε από 2 εκπαιδευτζσ, οι οποίοι ζχουν τθ δικι 

τουσ επιχείρθςθ. 

Για τουσ εκπαιδευτζσ, το περιεχόμενο του μακιματοσ CRAFT και θ εκμάκθςθ μιασ 

πλατφόρμασ ιταν το πιο ςχετικό ςτοιχείο τθσ εμπειρίασ. 

Ζχαςαν μια διαδικτυακι δυνατότθτα ςυνομιλίασ για να επικοινωνιςουν με τουσ μακθτζσ 

τουσ. 

Υπιρχαν επίςθσ ςχόλια ςχετικά με τον εντοπιςμό του περιεχομζνου βίντεο, κυρίωσ ςτα 

Αγγλικά, ςτο οποίο ςε αυτιν τθν περίπτωςθ κα είχε υπότιτλουσ. Αυτό είναι επίκαιρο ςε 

επίπεδο ΕΕ, εγείρει και πάλι τον εντοπιςμό κεμάτων επιμελθμζνου περιεχομζνου, το οποίο 

είναι περιττό κζμα ςε πολλά ζργα. Χρειάηεται μια λφςθ εντοπιςμοφ. 

Αναφζρουν επίςθσ το ςφάλμα των κουίη. 

Η πλατφόρμα είναι χρονοβόρα για τθ δθμιουργία του περιεχομζνου, και ςε οργανωτικό 

επίπεδο δεν ταιριάηει με τθν πρακτικι του Διμθτρα κακϊσ χρθςιμοποιοφν το Moodle. 

Οπότε ςυηθτοφςαν επίςθσ με εκπαιδευτζσ πϊσ να προςαρμόςουν τα μακιματα που πιραν 

ςτα LMS του οργανιςμοφ. 

  

4.2.3 Πιλοτικό- Foacal (Ιςπανία) 

Η Foacal ζκανε το πιλοτικό ξεκινϊντασ τον Νοζμβριο του 2019 για το πρϊτο ςτάδιο και είχε 

ζνα δεφτερο ςτάδιο προγραμματιςμζνο για τον Μάρτιο, το οποίο επθρεάςτθκε άμεςα από 

το lockdown λόγω Covid ςτθν Ιςπανία. 

Συμμετείχαν 17 ςυμμετζχοντεσ ςτο πιλοτικό: όλοι οι εκπαιδευτζσ ζχουν ςχζςεισ και 

παραδίδουν μακιματα ςτον οργανιςμό. 

Τα ςχόλια των χρθςτϊν που ςχετίηονται με τθν πλατφόρμα ιταν ότι λειτοφργθςε καλά για 

να δείξει το πρόγραμμα ςπουδϊν από τθ μία πλευρά και από τθν άλλθ πλευρά φάνθκε 
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χρονοβόρα, όχι πολφ ευκολονόθτθ και όχι άμεςθ για να δθμιουργιςει το δικό τθσ 

περιεχόμενο, ωςτόςο 3 μακιματα δοκιμάςτθκαν ςτθν  παραγωγι ςτθν πλατφόρμα Crafts. 

Το πλαίςιο του Foacal με τουσ περιςςότερουσ από τουσ αςκοφμενοφσ τουσ ςυνθκιςμζνουσ 

ςτθ δικι τουσ μθ τυπικι δυναμικι και ςτο υψθλό επίπεδο άμεςθσ επαφισ με τουσ 

ςυμμετζχοντεσ, είχαν κάποια απροκυμία αρχικά να χρθςιμοποιιςουν τθν πλατφόρμα με 

τουσ μακθτζσ τουσ. Αυτι θ απροκυμία εξαφανίςτθκε λόγω του lockdown για τον Covid, 

κακϊσ θ ψθφιακι και εξ αποςτάςεωσ  μάκθςθ ζγινε θ μόνθ διακζςιμθ επιλογι για να 

διατθροφν επαφι και να υποςτθρίηουν τουσ μακθτζσ τουσ. Η ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ 

μάκθςθσ είναι μια εντελϊσ νζα δραςτθριότθτα για αυτοφσ, οι περιςςότεροι από τουσ 

οποίουσ εξακολουκοφν να παρζχουν γνϊςεισ χρθςιμοποιϊντασ διδαςκαλία που βαςίηεται 

ςε χαρτί και πρόςωπο με πρόςωπο. 

Μία επιπλζον δυςκολία ςτο Foacal αναφζρκθκε ότι ιταν τα προβλιματα IP. Οι παλιοί 

επαγγελματίεσ εξακολουκοφν να διςτάηουν να δθμοςιοποιιςουν το περιεχόμενο των 

μακθμάτων τουσ, για να μθν τα αντιγράψουν.  

 

4.2.4 Πιλοτικό - Cearte (Πορτογαλία). 

Cearte split the pilot. Of their 26 craft practitioners involved , 7 just piloted Module A, and 

19 piloted Module B, in the following time frames: Η Cearte χϊριςε το πιλοτικό. Από τουσ 

26 επαγγελματίεσ τθσ χειροτεχνίασ που ςυμμετείχαν, οι 7 τζςταραν τθν Ενότθτα Α μόνο και 

οι 19 τθν Ενότθτα Β, ςτα ακόλουκα χρονικά πλαίςια: 

Ενότθτα A - 18/12/2019 to 31/01/2020 

Ενότθτα B - 23/04/2020 to  28/05/2020 

 

Η Cearte χρθςιμοποίθςε τθν πλατφόρμα Craft για να εμπλζξει τουσ ςυμμετζχοντεσ με το 

πρόγραμμα ςπουδϊν και ωσ άςκθςθ για τθ δθμιουργία διαδικτυακοφ περιεχομζνου ςε μια 

δεδομζνθ πλατφόρμα, αλλά γνϊριηαν εκ των προτζρων και αυτό είχε ιδθ εντοπιςτεί από 

τον εμπειρογνϊμονα τθσ Rinova ςτθ ςυνάντθςθ τθσ Κοΐμπρε ότι δεν κα μποροφςαν να 

προςφζρουν το δεφτερο ςτάδιο χρθςιμοποιϊντασ τθν πλατφόρμα κακϊσ χρθςιμοποιοφν 

ζνα υποχρεωτικό LMS που παρζχεται από τθν πορτογαλικι αρχι εκμάκθςθσ. 

Για τθν Ενότθτα Β χρθςιμοποίθςαν BigBlue button για παράδοςθ που είναι ενςωματωμζνο 

ςτο ςφςτθμά τουσ, το οποίο ονομάηεται Human Train. 
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https://www.humansoft.pt/formacao/humantrain.html 

Κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, δθμιοφργθςαν 5 μακιματα ςτθν πλατφόρμα Craft και 

αργότερα επαναχρθςιμοποίθςαν το περιεχόμενο. 

Ζνα ενδιαφζρον ςχόλιο ςε αυτιν τθν περίπτωςθ που ζρχεται ςε αντίκεςθ με άλλουσ 

οργανιςμοφσ είναι ότι, ενϊ το LearnPress (θ επιλογι που επζλεξε το CRAFT), κεωρικθκε 

από 4 ςτουσ 5 οργανιςμοφσ ότι δεν ιταν φιλικό προσ το χριςτθ, θ Cearte βρικε το 

LearnPress πιο φιλικό προσ το χριςτθ ςε ςχζςθ με τθν τωρινι επιλογι τουσ, αλλά δεν 

μπόρεςαν να το εφαρμόςουν λόγω του φόρτου διαχείριςθσ και των δυνατοτιτων κλίμακασ 

που είναι περιοριςμζνεσ και ςτθν περίπτωςι τουσ ελζγχονται από κανονιςμοφσ. 

Ραρείχαν επίςθσ κετικά ςχόλια ςχετικά με το πρόγραμμα ςπουδϊν CRAFT και τθ ςυνάφεια 

του: ότι ιταν καλά δομθμζνο και λειτουργοφςε καλά με ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ. 

Ωσ μακιματα, θ Cearte ανακάλυψε πολλά πράγματα εξαιτίασ του πιλοτικοφ:  

 Χρειάηονται ζνα εργαλείο που να επιτρζπει ςφγχρονεσ ςυνεδρίεσ μάκθςθσ 

 Θα ιταν ενδιαφζρον να ζχουν ζνα φόρουμ ςτο Διαδικτφου για κάκε μάκθμα 

 Οι εκπαιδευόμενοι πρζπει να ανεβάηουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ι / και τα 

εκπαιδευτικά τουσ ζργα 

 Για αυτοφσ, μία πλατφόρμα πρζπει να επιτρζπει τον ςυντονιςμό και τον διοικθτικό 

ζλεγχο των δράςεων και των μακθμάτων κακϊσ ανικουν ςτο εκνικό ςφςτθμα 

κατάρτιςθσ. 

Η γνϊςθ του Wordpress που ιταν απαραίτθτθ ςτθν πλατφόρμα Craft ιταν υπερβολικι για 

αυτοφσ 

 

4.2.5 Πιλοτικό - Rinova (ΗΒ) 

Το πιλοτικό τθσ Rinova ξεκίνθςε το Στάδιο 1 τον Νοζμβριο του 2019 και διιρκθςε μζχρι τον 

Ιανουάριο του 2020, με τθ ςυμμετοχι 6 εκπαιδευτϊν από τον ςυνεργάτθ τουσ Create 

Space. 

Το Create Space είναι ζνα φιλανκρωπικό ίδρυμα που λειτουργεί ςτο Λονδίνο και 

ειδικεφεται ςτθ Χειροτεχνία και τθν Τεχνολογία. Αυτό το πιλοτικό προοριηόταν να καλφψει 

το άλλο άκρο του χειροτεχνικοφ τομζα ςτον οποίο οι επαγγελματίεσ αςχολοφνται ιδθ πολφ 

ενεργά με τθν τεχνολογία, εκτόσ από ζναν που το βίωςε για πρϊτθ φορά. 

https://www.humansoft.pt/formacao/humantrain.html
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Ωσ γενικι ανατροφοδότθςθ, αυτοί οι επαγγελματίεσ κεϊρθςαν ενδιαφζρον το περιεχόμενο 

του προγράμματοσ ςπουδϊν, ειδικά τισ Ενότθτεσ Β και Δ, αλλά αναφζρουν επίςθσ τθν 

ζλλειψθ διαδραςτικοφ περιεχομζνου και τθν υπερβολι του υλικοφ ανάγνωςθσ. Για μία 

ομάδα που ζχει ιδθ ςυνθκίςει τα ψθφιακά εργαλεία, θ πλατφόρμα φαινόταν αδφναμθ. 

Ραρακζτοντασ τα άμεςα ςχόλια ενόσ ςυμμετζχοντα: 

"Οι ζννοιεσ ςτισ οποίεσ εργαςτικαμε ςτισ πιλοτικζσ ςυνεδρίεσ χειροτεχνίασ με βοικθςαν 

ςτθ δομι των εργαςτθρίων, αλλά ζγιναν λιγότερο ςυναφείσ όςον αφορά τα εργαλεία που 

κα χρθςιμοποιθκοφν και τισ δυνατότθτεσ του Learn Press" 

Οι επαγγελματίεσ ιταν όλοι ελεφκεροι επαγγελματίεσ που είχαν επθρεαςτεί ζντονα από 

τθν κατάςταςθ με τον Covid και δεν ιταν όλοι ςε κζςθ να παραδϊςουν με τουσ δικοφσ 

τουσ μακθτζσ κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, ωςτόςο ο αντίκτυποσ που 

δθμιοφργθςαν μόλισ 2 από τουσ επαγγελματίεσ ιταν αρκετά υψθλόσ για να ξεπεράςει 

όλουσ τουσ ςτόχουσ του ζργου: 

Η Patricia Bidi ζκανε περιςςότερα από 15 εργαςτιρια ςτο Διαδίκτυο κατά τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου Covid, με κζμα τισ τεχνικζσ ςχεδίαςθσ, με κοινό περίπου 100 ςυμμετζχοντεσ και 

υπζγραψε ςυμβόλαιο για ζνα μάκθμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ με ζναν πελάτθ που 

χρθςιμοποιεί το Google Classroom. 15 άτομα ζκαναν εγγραφι ςε κάκε ομάδα μακθμάτων. 

Μία ομάδα ζχει ιδθ επιβεβαιωκεί. Χρθςιμοποίθςε τθν Ενότθτα B για να βελτιϊςει αυτιν 

τθν παράδοςθ και θ Rinova κα τθν υποςτθρίξει με μια περαιτζρω ςυνεδρία τον Ιοφλιο και 

τον Αφγουςτο 

Σε γενικζσ γραμμζσ, θ πλατφόρμα Craft 3.0 δεν φαίνεται αρκετά φιλικι προσ τον χριςτθ ςε 

ςφγκριςθ με τισ υπάρχουςεσ. 

Η ταχφτθτα του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ κατά τθ διάρκεια του Covid ανζδειξε το κζμα 

τθσ χειροτεχνίασ και διευκρίνιςε για ποιουσ τομείσ λειτουργεί θ ψθφιακι μάκθςθ και για 

ποιουσ δεν λειτουργεί. Η καταλλθλότθτα τθσ ψθφιακισ μάκθςθσ ςχετίηεται τόςο με το 

επίπεδο τθσ κατάρτιςθσ όςο και με το ςυγκεκριμζνο τομζα τθσ χειροτεχνίασ, για 

παράδειγμα, ενϊ είναι εφικτό για το ςχζδιο, δεν είναι κακόλου για κεραμικι. 

Μια ςυμμετζχουςα ανζφερε ότι ενϊ θ διδαςκαλία τθσ που ιταν event-based ακυρϊκθκε. θ 

ϊκθςθ που δόκθκε από τθν Craft τθν ενκάρρυνε να παρακολουκιςει ζνα εργαςτιριο 

ςχετικά με τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ άλλων εργαλείων βίντεο και πϊσ να δθμιουργιςει 
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"περιεχόμενο προσ πϊλθςθ" ςτθν αγορά τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ και τθν επιχείρθςθ 

χειροτεχνίασ τθσ: 

https://www.marthamayronson.com/  

Η ςυμπερίλθψθ ιχου και podcast ωσ μακθςιακοφ υλικοφ επιςθμάνκθκε ωσ κοινό ςχόλιο, 

με τθν απόλυτθ ανάγκθ δθμιουργίασ περιεχομζνου που αποφεφγει τα προβλιματα 

διάςπαςθσ προςοχισ και απλοποιεί τθν πρόςλθψθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ με υψθλότερθ 

λεπτομζρεια. 

Οι περιςςότεροι από τουσ επαγγελματίεσ χρθςιμοποίθςαν ςυνδυαςμζνεσ ςτρατθγικζσ 

χρθςιμοποιϊντασ το Google Classroom για να φιλοξενιςουν το υλικό μάκθςθσ. 

 

4.2.6 Η διδαςκαλία τησ χειροτεχνίασ χρειάζεται ένα μοντέλο ςυνδυαςμένησ 

παράδοςησ, δεν είναι εφικτό να γίνεται εξ ολοκλήρου ςτο διαδίκτυο. 

Υπάρχουν κάποιεσ εξαιρζςεισ ςε αυτόν τον κανόνα, ςχετικά με τισ ανάγκεσ για υλικό του 

τομζα, δθλαδι, τα εργαςτιρια ηωγραφικισ πζτυχαν εξ ολοκλιρου διαδικτυακά ςτο 

Ηνωμζνο Βαςίλειο, αλλά μόνο επειδι ιταν ςε πολφ πρϊιμο ςτάδιο, με τουσ ςυμμετζχοντεσ 

να ζχουν μόλισ αρχίςει να ειςάγονται ςτον τομζα ενϊ μια πιο προχωρθμζνθ κατάρτιςθ κα 

ιταν πιο δφςκολο να γίνει. 

Οι τομείσ τθσ χειροτεχνίασ και οι πρακτικζσ που βαςίηονται ςε εντατικά εργαςτιρια όπωσ 

κεραμικι, μεταξοτυπίεσ, τριςδιάςτατεσ εκτυπϊςεισ, ξυλουργικζσ εργαςίεσ κ.λπ., είναι 

αδφνατο να γίνονται πλιρωσ ςτο διαδίκτυο. 

 

4.3 Aξιολόγηςη του πιλοτικού: Μαθήματα 

Ωσ γενικι περίλθψθ, αυτά είναι τα μακιματα που αντλικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ 

πιλοτικισ δοκιμισ που ιδθ ενθμερϊνουν τθν πρακτικι και τα μελλοντικά ςχζδια των 

εταίρων. 

 

4.3.1 Η πλατφόρμα ήταν ένα πολύ αποτελεςματικό εργαλείο για τη ςυλλογή και 

την παροχή πληροφοριών γνώςησ. 

Η παροχι γνϊςθσ και ιδιαίτερα θ ζκκεςθ των εκπαιδευτϊν ςτισ ζννοιεσ και τισ 

πλθροφορίεσ του προγράμματοσ ςπουδϊν CRAFT 3.0 επιτεφχκθκε με επιτυχία ςε όλεσ τισ 

https://www.marthamayronson.com/
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ςυνεργαςίεσ μζςω τθσ πλατφόρμασ. Αυτό ανοίγει μια πορεία αξιοποίθςθσ εξάγοντασ αυτό 

το περιεχόμενο από τθν πλατφόρμα CRAFT και / ι μεταφζροντάσ το ςτα ςυςτιματα που 

χρθςιμοποιεί ο κάκε οργανιςμόσ. 

 

4.3.2 Οι μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί οργανιςμοί χρειάζονται Learning 

Management Systems. Οι ελεύθεροι επαγγελματίεσ τείνουν να χρηςιμοποιούν 

εξειδικευμένα εργαλεία. 

Υπάρχει μια ςθμαντικι διαφορά όςον αφορά τθν ψθφιοποίθςθ μεταξφ οργανιςμϊν 

κατάρτιςθσ με μεγάλο αρικμό ςυμμετεχόντων, οι οποίοι ελζγχονται από επίςθμεσ 

πιςτοποιιςεισ, και το ζργο μικρϊν εςτιαςμζνων οργανιςμϊν και ελεφκερων 

επαγγελματιϊν. 

Στουσ μεγαλφτερουσ οργανιςμοφσ οι ανάγκεσ διοίκθςθσ και θ ςυμμόρφωςθ με τα 

κανονιςτικά τουσ πλαίςια, ςυνεπάγεται τθν ανάγκθ για Learning Management Systems 

(LMS). Αυτά είναι πιο περίπλοκα εργαλεία που απαιτοφν εξειδικευμζνουσ ρόλουσ εργαςίασ 

για τθ ςυντιρθςθ και μια μεγάλθ ομάδα εκπαιδευτικϊν και επαγγελματιϊν για τθ 

δθμιουργία του περιεχομζνου. 

Από τθν άλλθ πλευρά, οι μικρότεροι και επικεντρωμζνοι ςτον τομζα οργανιςμοί απαιτοφν 

μια πιο άμεςθ και ευζλικτθ προςζγγιςθ και αναηθτοφν εξειδικευμζνεσ λφςεισ ι απλά 

εργαλεία που παρζχουν το περιεχόμενο χωρίσ τα βάρθ τθσ διαχείριςθσ και τθσ ςυντιρθςθσ 

ςζρβερ. 

 

4.3.3 Αποφυγή υλικού ανάγνωςησ. 

Αυτόσ είναι ζνασ άλλοσ κανόνασ που προζκυψε από το πιλοτικό. Το διαδικτυακό μάκθμα 

και θ παροχι πλθροφοριϊν πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο διαδραςτικά. Η ανάγνωςθ 

περιεχομζνου είναι κουραςτικι και χρονοβόρα και απωκεί τουσ μακθτζσ ΕΕΚ. 

 

  



P a g e  | 89 

 

5. υμπεράςματα 

Η άνευ προθγουμζνου πανδθμία Covid ζχει επιταχφνει ζντονα τθ ηιτθςθ για καινοτομία 

ςτθν ψθφιακι μάκθςθ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ ενίςχυςε ζντονα τθ ςυνάφεια του 

προγράμματοσ ςπουδϊν για τθ χειροτεχνία και του κφριου ςτόχου τθσ υποςτιριξθσ τθσ 

ψθφιοποίθςθσ των μεκόδων διδαςκαλίασ ςτισ παραδοςιακζσ χειροτεχνίεσ. Είδαμε κατά τθ 

διάρκεια του ζργου μια αλλαγι ςτισ ςτάςεισ των παραδοςιακϊν δαςκάλων χειροτεχνίασ 

ςτθν αποδοχι τθσ ανάγκθσ τθσ ψθφιοποίθςθσ, προκειμζνου να προςεγγίςουμε μακθτζσ 

που δεν μποροφςαν πλζον να παρακολουκιςουν μακιματα δια ηϊςθσ. Ομοίωσ, το ζργο 

ζδειξε τουσ περιοριςμοφσ τθσ ψθφιακισ διδαςκαλίασ οριςμζνων πρακτικϊν δεξιοτιτων 

χειροτεχνίασ, που απαιτοφν πρακτικι εφαρμογι και πρόςβαςθ ςε εργαλεία και εξοπλιςμό 

και καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι τα διδαςκαλία τθσ χειροτεχνίασ χρειάηεται μια 

ςυνδυαςμζνθ παράδοςθ μάκθςθσ. 

 

Μια δεφτερθ ςυνζπεια τθσ κρίςθσ του Covid ιταν θ ταχεία ανταπόκριςθ ςτθ ηιτθςθ 

τεχνολογίασ για διαδικτυακι μάκθςθ, θ οποία με πολλοφσ τρόπουσ ξεπζραςε τουσ 

αρχικοφσ ςτόχουσ του ζργου με τρόπουσ που δεν κα μποροφςαν να προβλεφκοφν. Ζνα 

ζργο όπωσ αυτό δεν ζχει τουσ πόρουσ για τθν επινόθςθ εφαρμογϊν τεχνικισ μάκθςθσ 

ικανϊν να ανταγωνιςτοφν με τθν ευζλικτθ γκάμα των ςυνεχϊσ καινοτομικϊν προϊόντων και 

πλατφορμων που διατίκενται. Επομζνωσ, το δεφτερο βαςικό ςυμπζραςμα είναι ότι ο 

κφριοσ ςτόχοσ για περαιτζρω ανάπτυξθ του προγράμματοσ ςπουδϊν χειροτεχνίασ κα 

πρζπει να είναι θ ανάπτυξθ περιεχομζνου, θ οποία ζχει ςχεδιαςτεί για να εφαρμόηεται 

μεταφερόμενθ ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ όςο γίνεται περιςςότερο. Αυτό είναι το δυνατό 

ςθμείο του προγράμματοσ ςπουδϊν που προςδιορίςτθκε μζςω τθσ αξιολόγθςθσ, και το 

οποίο μπορεί να αναπτυχκεί περαιτζρω, να επεξεργαςτεί και να εμπλουτιςτεί. 

 

Ρροκειμζνου να επιτευχκεί θ ευρωπαϊκι διαπίςτευςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν Crafts 

3.0 υπάρχουν δφο διαδρομζσ που μποροφν να ακολουκθκοφν. Και οι δφο ςχετίηονται με 

ςενάρια εφαρμογισ του προγράμματοσ ςπουδϊν Crafts 3.0 ωσ προςφορά κατάρτιςθσ. 

 

ΕΡΙΛΟΓΗ ΕΝΑ: Το πρόγραμμα ςπουδϊν Crafts 3.0 ι τμιματα αυτοφ χρθςιμοποιοφνται ωσ 

βάςθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ Ρανεπιςτθμίου ι Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Σε 
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αυτό το ςενάριο, το πρόγραμμα ςπουδϊν Crafts 3.0 κα αναγνωριςτεί άμεςα ωσ μζροσ του 

τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και κα του απονεμθκεί ζνασ αρικμόσ μονάδων ECTS 

ανάλογα με το βακμό μάκθςθσ που ςχετίηεται με το πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Αυτζσ οι 

μονάδεσ ECTS κα αναγνωρίηονται από άλλα πανεπιςτιμια (ι από άλλουσ οργανιςμοφσ 

διαπιςτευμζνουσ για τθν απονομι μονάδων ECTS) ςτθν αντίςτοιχθ χϊρα, κακϊσ και ςε 

όλεσ τισ χϊρεσ που ανικουν ςτο European Higher Education Area (EHEA). 

 

ΕΡΙΛΟΓΗ ΔΥΟ: Το πρόγραμμα ςπουδϊν Crafts 3.0 ι τμιματα αυτοφ χρθςιμοποιοφνται για 

τθν ανάπτυξθ μιασ μθ τυπικισ προςφοράσ κατάρτιςθσ που πραγματοποιείται από ζναν 

πάροχο εκπαίδευςθσ ΕΕΚ. Σε αυτό το ςενάριο, το Ρρόγραμμα Σπουδϊν Crafts 3.0 κα 

παραμείνει μια προςφορά μθ τυπικισ κατάρτιςθσ και ο ςτόχοσ κα ιταν αυτι θ μθ τυπικι 

κατάρτιςθ ωσ μζροσ των δραςτθριοτιτων δια βίου μάκθςθσ ενόσ εκπαιδευόμενου να 

αναγνωρίηεται από αρμόδια όργανα και να απονζμεται ECTS 

 

5.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ανάλυςη 

Στο ςενάριο που ςτοχεφει ςτθν εφαρμογι του προγράμματοσ ςπουδϊν Crafts 3.0 ωσ 

προςφορά ςπουδϊν ι κατάρτιςθσ ενόσ πανεπιςτθμίου, θ εκπαίδευςθ Crafts 3.0 κα 

αποτελοφςε μζροσ του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ μιασ χϊρασ εταίρου. 

Η ευκυγράμμιςθ με τισ οδθγίεσ ECVET διευκολφνει τθ μεταφορά του προγράμματοσ 

ςπουδϊν Crafts 3.0 ςε προγράμματα πανεπιςτθμίου και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Η ευρωπαϊκι διαπίςτευςθ ςε αυτό το πλαίςιο δεν ςθμαίνει ότι κα υπάρχει ζνα κοινό 

πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, αλλά ςθμαίνει ότι οι μακθςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ μποροφν να αναγνωριςτοφν ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ (ειδικά από τα 

πανεπιςτιμια). 

Πςον αφορά τθν Ευρωπαϊκι διαπίςτευςθ, το πανεπιςτθμιακό ςενάριο αντιπροςωπεφει μια 

εκνικι μορφι διαπίςτευςθσ με Ευρωπαϊκι προοπτικι. Θα υπιρχε αναγνϊριςθ των 

μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, αλλά πικανότατα δεν κα υπάρχει ομοιόμορφο πρόγραμμα 

ςπουδϊν / κατάρτιςθσ, επειδι το πρόγραμμα ςπουδϊν κα εφαρμοηόταν ωσ μζροσ του 

εκνικοφ προγράμματοσ κατάρτιςθσ πανεπιςτθμίων (εκτόσ από τθν περίπτωςθ ενόσ κοινοφ 

πανεπιςτθμιακοφ προγράμματοσ δφο ι περιςςότερων πανεπιςτθμίων διαφορετικϊν 

χωρϊν εταίρων). Από τθν άλλθ πλευρά, το αναπτυγμζνο πρόγραμμα κατάρτιςθσ 
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πικανότατα κα αντικατοπτρίηει καλφτερα τισ εκνικζσ ανάγκεσ από ζνα ενιαίο πρόγραμμα 

ςπουδϊν για όλουσ τουσ εταίρουσ ι τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ. 

 

Η υλοποίθςθ του ςεναρίου όπου το Ρρόγραμμα Σπουδϊν Crafts 3.0 χρθςιμεφει ωσ βάςθ 

για ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ ι ςπουδϊν ςε ζνα πανεπιςτιμιο κα απαιτοφςε τα 

ακόλουκα βαςικά βιματα: 

Ευκυγράμμιςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν Crafts 3.0 με τισ οδθγίεσ ECVET. Αυτό 

πραγματοποιικθκε κακϊσ ο ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ ςπουδϊν βαςίςτθκε ςτισ 

οδθγίεσ του ECVET. Η περαιτζρω ανάπτυξθ παραδειγμάτων για δραςτθριότθτεσ 

αξιολόγθςθσ κα βοθκιςει ςτθν επικφρωςθ τθσ επίτευξθσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. 

Ρροςδιοριςμόσ ενόσ αρμόδιου φορζα που είναι εξουςιοδοτθμζνοσ να απονζμει μονάδεσ 

ECTS (π.χ. διαπιςτευμζνα πανεπιςτιμια) και ενδιαφζρεται για τθν εφαρμογι ενόσ 

προγράμματοσ ςπουδϊν ι κατάρτιςθσ βάςει του προγράμματοσ ςπουδϊν Crafts 3.0 ι 

τμθμάτων του. 

Ανάπτυξθ προγράμματοσ κατάρτιςθσ και αντίςτοιχων διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ για τθν 

επικφρωςθ τθσ επίτευξθσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. 

 

Το ςενάριο όπου το Ρρόγραμμα Σπουδϊν Crafts 3.0 εφαρμόηεται ωσ μθ τυπικι εκπαίδευςθ 

δεν κα χρειαςτεί επιπλζον βιματα εκτόσ από τισ δραςτθριότθτεσ που προωκοφν τθ χριςθ 

των αυτοκακοδθγοφμενων μακθςιακϊν πόρων και εφαρμογϊν από τθν ομάδα-ςτόχο. Μία 

πικανι υλοποίθςθ αυτοφ του ςεναρίου κα είναι ιδθ ςε ιςχφ μετά τθν ανάπτυξθ αυτοφ του 

οδθγοφ. Θα αντιπροςωπεφει μια εξ αποςτάςεωσ μορφι μάκθςθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ. 

Η χριςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν Crafts 3.0 για τθν ανάπτυξθ μιασ νζασ προςφοράσ 

κατάρτιςθσ κα ανικε επίςθσ ςε αυτό το ςενάριο. 

 

5.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΤΟ Ανάλυςη 

Πςον αφορά τθν αναγνϊριςθ των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων εκτόσ του τυπικοφ 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, πρζπει να ειπωκεί ότι το ηιτθμα αυτό βρίςκεται υπό ανάπτυξθ 
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ςτθν Ευρϊπθ και - αν και τα κράτθ μζλθ ζχουν αυξιςει τισ προςπάκειζσ τουσ 6  - οι 

πρακτικζσ αναγνϊριςθσ και / ι επικφρωςθσ μθ τυπικϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων δεν 

είναι κακολικά διακζςιμεσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ μζλθ. Επομζνωσ, δεν κα υπάρχει καμία 

εγγφθςθ ότι θ εφαρμογι του προγράμματοσ ςπουδϊν Crafts 3.0 ωσ μθ τυπικι προςφορά 

κατάρτιςθσ κα οδθγιςει ςε αναγνϊριςθ των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων ακόμθ και όταν 

το πρόγραμμα κατάρτιςθσ ευκυγραμμίηεται με τα πρότυπα ECVET. 

Η απόφαςθ για τθν εφαρμογι αυτισ τθσ επιλογισ κα εξαρτθκεί από τθν προκυμία 

τουλάχιςτον ενόσ πανεπιςτθμίου ςε κάκε χϊρα εταίρο να εφαρμόςει το πρόγραμμα 

ςπουδϊν ωσ πρόγραμμα κατάρτιςθσ (εκτόσ από τθν περίπτωςθ ενόσ πανεπιςτθμίου εξ 

αποςτάςεωσ ι ενόσ κοινοφ προγράμματοσ πανεπιςτθμίων ςε όλεσ τισ χϊρεσ εταίρουσ). 

Λόγω του γεγονότοσ ότι θ εφαρμογι αυτισ τθσ ςτρατθγικισ κα βρίςκεται ςε εκνικό 

πλαίςιο, δεν κα υπάρχει κοινό πρόγραμμα κατάρτιςθσ Crafts 3.0 ςε χϊρεσ εταίρουσ. 

Οι εταίροι κα πρζπει να μοιραςτοφν ι να αφιςουν τον ζλεγχο του περιεχομζνου του 

προγράμματοσ κατάρτιςθσ. 

Είναι ςθμαντικό το πρόγραμμα ςπουδϊν Crafts 3.0 να ζχει ευκυγραμμιςτεί με τισ οδθγίεσ 

ECTS προκειμζνου να διευκολυνκεί και να υποςτθριχκεί θ υλοποίθςθ και των δφο 

παραπάνω ςεναρίων. Με το να δομθκεί το πρόγραμμα ςπουδϊν (μακθςιακό πρόγραμμα) 

με βάςθ τα τα μακθςιακά αποτελζςματα (LOs) και με το να οριςτοφν αυτά ςε ςχζςθ με τα 

επίπεδα του Ευρωπαϊκοφ πλαιςίου επαγγελματικϊν προςόντων, διαςφαλίηεται ότι είναι 

δυνθτικά μεταβιβάςιμο ςε διαφορετικά πλαίςια ΕΕΚ και ΑΕΙ ςτθν Ευρϊπθ. Η δθμιουργία 

παραδειγμάτων για δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 

τθν επικφρωςθ τθσ επίτευξθσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων κα βοθκιςει επίςθσ τθν 

πορεία προσ τθν πιςτοποίθςθ. 

 

 

 

 
 

 

6http://www.cedefop.europa.eu/files/executive_summary__validation_inventory_2016_0.p
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