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1.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η σημασία της δια βίου μάθησης είναι περισσότερο από ποτέ αδιαμφισβήτητη και η επικύρωση
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (VNFIL) αποτελεί, ως εκ τούτου, κρίσιμο δομικό στοιχείο
μιας πραγματικής κοινωνίας της δια βίου μάθησης, μιας κοινωνίας στην οποία όλες οι μορφές
μάθησης «μετρούν» υπό την έννοια της κοινωνικής εκτίμησης και της ίσης μεταχείρισης από τα
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και από την αγορά εργασίας.
Η επικύρωση έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη
2020, καθώς μπορεί να συμβάλει στην αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων,
στη στήριξη της κινητικότητας μεταξύ τομέων και χωρών και στην καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού, ενώ υποστηρίζει επίσης τους φιλόδοξους στόχους που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό
Θεματολόγιο Δεξιοτήτων για την ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας, τη διασφάλιση της
κοινωνικής δικαιοσύνης, την εφαρμογή στην πράξη της πρώτης αρχής του Ευρωπαϊκού Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων (πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση για
όλους, παντού στην ΕΕ) και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων, με βάση
τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Οι ευκαιρίες εξέλιξης πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΚ), όπως ορίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου 2020 σχετικά με την ΕΕΚ για βιώσιμη
ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα. Η ΕΕΚ πρέπει να είναι
επικεντρωμένη στον εκπαιδευόμενο, να προσφέρει ευέλικτες και αρθρωτές οδούς με βάση την
αναγνώριση των αποτελεσμάτων της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (VNFIL) και τους
μηχανισμούς επικύρωσης και πρέπει να είναι σε θέση να επιτρέπει τη μεταφορά, την αναγνώριση
και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των ατόμων, ως συμβολή στην επίτευξη των
στόχων σε επίπεδο ΕΕ για το 2025 στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της κοινωνικής
πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης.
Το 2012, η Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επικύρωση ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να
θεσπίσουν εθνικές ρυθμίσεις για την επικύρωση έως το 2018 και τα κύρια πορίσματα του
«Ευρωπαϊκού καταλόγου για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης 2018ενημέρωση» δείχνουν σαφώς ότι, παρόλο που έχουν σημειωθεί σχετικές πρόοδοι, υπάρχουν
πολλά περιθώρια για την προάσπιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των
συστημάτων VNFIL σε ολόκληρη την Ευρώπη, υποστηρίζοντας την κοινωνία και τους φορείς
χάραξης πολιτικής. Από την εξέταση της επίτευξης των στόχων σε επίπεδο ΕΕ για το 2025 (όπου
η επικύρωση διαδραματίζει τον ρόλο της) διαφαίνεται ότι χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες. Αυτό
ήταν το πλαίσιο εντός του οποίου γεννήθηκε το έργο PROFI VNFIL και αναπτύχθηκε αυτό το
αποτέλεσμα, εντοπίζοντας τους τομείς που χρήζουν ακόμα βελτίωσης και τα κενά που
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εξακολουθούν να υπάρχουν στις εθνικές στρατηγικές VNFIL των χωρών εταίρων, ιδίως όσον
αφορά την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, την προβολή και την εμπιστοσύνη στα συστήματα,
προσελκύοντας ενδιαφερόμενα μέρη από διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Επομένως, ο κύριος στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι η προάσπιση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων VNFIL, υποστηρίζοντας την κοινωνία και τους φορείς
χάραξης πολιτικής σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για το σκοπό αυτό, η μεθοδολογία που καθορίστηκε, η οποία χρησιμοποίησε ως βάση διαθέσιμους
πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο (το έργο του CEDEFOP σε αυτό το θέμα ήταν μια ουσιαστική πηγή
πληροφοριών), αλλά και σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. Επωφελήθηκε επίσης από άλλες
δραστηριότητες του έργου (π.χ. ορθές πρακτικές και εργαλεία που περιγράφονται στην
δευτερογενή έρευνα του Διανοητικού Αποτελέσματος 1 (ΔΑ1), πιλοτικές δοκιμές του ηλεκτρονικού
χαρτοφυλακίου ΔΑ2 και πιλοτικές δοκιμές αυτοαξιολόγησης, δοκιμές του εκπαιδευτικού
προγράμματος ΔΑ3 από επαγγελματίες του VNFIL, επιτροπές ενδιαφερόμενων μερών κ.λπ.) για τον
εντοπισμό πιθανών τομέων βελτίωσης και συγκεκριμένων συστάσεων για δράση, σε επίπεδο
συστήματος αλλά και σε επίπεδο παρόχων.
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Λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια των χωρών/περιφερειών που συμμετέχουν στο έργο
(Πορτογαλία, Ελλάδα, Λιθουανία και Ιταλία/περιφέρεια της Ούμπρια) όσον αφορά την ανάπτυξη
των συστημάτων VNFIL, επιλέξαμε να διατηρήσουμε στο παρόν Έγγραφο Στρατηγικής μόνο
γενικές και κοινές συστάσεις που θα μπορούσαν, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του
εθνικού/περιφερειακού συστήματος, να χρησιμεύσουν ως βάση για την ποιότητα και την
αποτελεσματικότητα των συστημάτων.
Με βάση αυτές τις (ευρωπαϊκές) συστάσεις, αναπτύχθηκαν τα Έγγραφα Εθνικής Στρατηγικής
(NSP) από τις χώρες εταίρους, με μετάφραση και προσαρμογή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του
εθνικού/περιφερειακού τους πλαισίου.
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2.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο κύριος στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι η προάσπιση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων VNFIL, υποστηρίζοντας την κοινωνία και τους φορείς
χάραξης πολιτικής σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
προτείνοντας μια σειρά συστάσεων που αφορούν τους υφιστάμενους τομείς που χρήζουν
βελτίωσης και τα κενά στις εθνικές στρατηγικές VNFIL των χωρών εταίρων, ιδίως όσον αφορά την
αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, την προβολή και την εμπιστοσύνη στα συστήματα,
προσελκύοντας ενδιαφερόμενα μέρη από διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Για την ανάπτυξη αυτού του αποτελέσματος εφαρμόστηκε η ακόλουθη μεθοδολογία:
Ανάπτυξη κοινής δομής για τη συλλογή και ανάλυση εθνικών δεδομένων

Συλλογή δεδομένων σε εθνικό επίπεδο

Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των
υφιστάμενων συστημάτων VNFIL που
αφορούν τους εξής τομείς:
• Στρατηγική, στόχοι και προτεραιότητες
• Ομάδες-στόχοι
• Κλάδοι/τομείς που καλύπτονται
• Εφαρμοσμένα εργαλεία και μέθοδοι
επικύρωσης
• Σύνδεσμος/Ευθυγράμμιση με το ΕΠΠ
• Σύνδεσμος/ευθυγράμμιση με άλλες
εθνικές πολιτικές (όσον αφορά την
ΕΕΚ, την εκπαίδευση ενηλίκων κ.λπ.)
• Διακυβέρνηση και υπευθυνότητα
• Επενδύσεις στην ανάπτυξη των
ικανοτήτων των επαγγελματιών του
VNFIL
• Μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και
δείκτες μέτρησης
Ποιότητα των υφιστάμενων συστημάτων
VNFIL που αφορούν τους εξής τομείς:
• Αντίληψη της ποιότητας των
εφαρμοζόμενων συστημάτων
• Ορατότητα των εφαρμοζόμενων
συστημάτων
• Αποτελεσματικότητα των
εφαρμοζόμενων συστημάτων
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Ανάλυση που διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο με
τη συμμετοχή εκπροσώπων διαφόρων
ενδιαφερόμενων μερών
Ανάλυση και ανασκόπηση της απόκρισης των
Αναφορά της εν λόγω ανάλυσης από κάθε
υφιστάμενων συστημάτων VNFIL όσον
χώρα στον επικεφαλής του ΔΑ, σύμφωνα με
αφορά τα επιτεύγματα και τις ελλείψεις και
την καθορισμένη κοινή δομή (Παράρτημα 1)
συνέπειες για τις συστάσεις
Ανάλυση της έκθεσης κάθε χώρας με σκοπό
την εξαγωγή κοινών συστάσεων της ΕΕ
Κοινές συστάσεις της ΕΕ οργανωμένες
σύμφωνα με καθορισμένους τομείς
περιεχομένου

Σύνταξη, έγκριση και μετάφραση συστάσεων

Συστάσεις που παρουσιάστηκαν και
συζητήθηκαν στην Εκπαιδευτική
δραστηριότητα για το προσωπικό του έργου
Έγκριση κοινών συστάσεων της ΕΕ (ΕΝ)
Συστάσεις (μετάφραση/προσαρμογή στις
γλώσσες των εταίρων)

Διάχυση δεδομένων

Για κάθε μία από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, εξετάστηκαν οι διαφορετικές προοπτικές
από τους υποψηφίους, τους επαγγελματίες και τους θεσμικούς ενδιαφερόμενους φορείς του
VNFIL, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων και του
ιδιωτικού τομέα (αγορά εργασίας, εταιρείες). (δηλαδή με τη χρήση συνεδριάσεων επιτροπών
ενδιαφερομένων, εθνικών προγραμμάτων κατάρτισης για επαγγελματίες του VNFIL, δοκιμών
ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου και εργαλείων αυτοαξιολόγησης από υποψηφίους, ad-hoc ομάδων
εστίασης που συστάθηκαν για τον σκοπό αυτό κ.λπ.).
Με βάση την εφαρμογή του έργου και τα στοιχεία που προέκυψαν από τη συλλογή, ανάλυση και
επανεξέταση των δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν, οι ακόλουθοι τομείς περιεχομένου
συμφωνήθηκαν μεταξύ των εταίρων ως οι τομείς γύρω από τους οποίους θα καταρτιστούν
συστάσεις για δράση πολιτικής (σε επίπεδο συστήματος και σε επίπεδο παρόχων).
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ΤΟΜΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
•
•
•
•
•
•
•
•

Ανάπτυξη Ικανοτήτων
Βελτίωση της Ποιότητας των Εναλλακτικών Αξιολογήσεων (ηλεκτρονικά εργαλεία)
Αντιστοίχιση Αξιολογήσεων με τις Ανάγκες (Αυτοαξιολόγηση)
Ευθυγράμμιση με τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων
Συμμετοχή των Ενδιαφερόμενων Μερών
Ορατότητα και Αξιοπιστία του Συστήματος
Ποιότητα του Συστήματος
Θεσμικό και Πολιτικό Πλαίσιο

Οι κύριες ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη αυτού του
αποτελέσματος είναι οι ακόλουθες:
•

•

•

•

•

•

Περιγραφή των συστημάτων VNFIL σε κάθε χώρα εταίρο που περιλαμβάνονται στην
δευτερογενή έρευνα του ΔΑ1 σχετικά με τις υφιστάμενες ορθές πρακτικές και εργαλεία
VNFIL - https://profi-vnfil.eu/compendium/
Ορθές πρακτικές και εργαλεία του VNFIL που περιγράφονται στην δευτερογενή έρευνα ΔΑ1
(από τις ακόλουθες χώρες: Πορτογαλία, Ελλάδα, Λιθουανία, Ιταλία, Σλοβενία, Γαλλία,
Φινλανδία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Δανία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σουηδία) https://profi-vnfil.eu/compendium/
Δευτερογενής έρευνα σχετικά με τις υφιστάμενες μεθοδολογίες αυτοαξιολόγησης, τις
νομικές απαιτήσεις και το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο VNFIL και το ηλεκτρονικό
χαρτοφυλάκιο στις χώρες εταίρους (ως μέρος της ανάπτυξης του ΔΑ2)
Οι
εκθέσεις
του
CEDEFOP
είναι
διαθέσιμες
στη
διεύθυνση
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formaland-informal-learning
Κύρια αποτελέσματα που προκύπτουν από συνεντεύξεις με βασικούς
παράγοντες/έμπειρους παρόχους VNFIL σε κάθε χώρα εταίρο, που αναπτύχθηκαν στο
πλαίσιο του ΔΑ1 για να διερευνηθεί η τρέχουσα ευρωπαϊκή κατάσταση όσον αφορά τα
υφιστάμενα καινοτόμα και αποτελεσματικά εργαλεία VNFIL, ιδίως τα ηλεκτρονικά (όπως το
ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο) και να εντοπιστούν τα πλέον αποτελεσματικά μέσα που
απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του VNFIL
Κύρια αποτελέσματα που προέρχονται από το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο ΔΑ1 σχετικά
με τα υφιστάμενα καινοτόμα και αποτελεσματικά εργαλεία VNFIL, ιδίως τα ηλεκτρονικά https://profi-vnfil.eu/survey-for-innovative-vnfil-tools/
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•

•

•

•
•
•

Κύρια αποτελέσματα που προέρχονται από τις πιλοτικές δοκιμές του ηλεκτρονικού
χαρτοφυλακίου και τις δοκιμές αυτοαξιολόγησης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του
ΔΑ2 - https://portfolio.profi-vnfil.eu/pt-pt/
Κύρια αποτελέσματα που προέρχονται από το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο ΔΑ3 σχετικά
με τις ανάγκες των επαγγελματιών VNFIL όσον αφορά τις επείγουσες προκλήσεις και τις
απαιτούμενες ικανότητες, καθώς και εκείνα που σχετίζονται ειδικά με την αποτελεσματική
χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων VNFIL - https://profi-vnfil.eu/survey-for-vnfilprofessionals/
Κύρια αποτελέσματα που προέρχονται από τις δοκιμές του προγράμματος κατάρτισης από
επαγγελματίες του VNFIL που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του ΔΑ3
Δεδομένα που συλλέχθηκαν από ενδιαφερόμενους στις συνεδριάσεις των επιτροπών
ενδιαφερομένων ή με άλλα σχετικά μέσα
Δεδομένα που συλλέχθηκαν από επαγγελματίες του VNFIL που συμμετέχουν στη
μαθησιακή δραστηριότητα του έργου
Δομημένη ανάλυση και ανασκόπηση που διεξήχθη σε επίπεδο χωρών εταίρων σχετικά με
την απόκριση των υφιστάμενων συστημάτων VNFIL όσον αφορά τα επιτεύγματα και τις
ελλείψεις και συνέπειες για τις συστάσεις (παράρτημα 1)
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3.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η ετερογένεια των χωρών/περιφερειών που συμμετέχουν στο έργο (Πορτογαλία, Ελλάδα,
Λιθουανία και Ιταλία/περιφέρεια της Ούμπρια) όσον αφορά την ανάπτυξη των συστημάτων VNFIL
υπαγόρευσε την ανάγκη να διατηρήσουμε στο παρόν Έγγραφο (Ευρωπαϊκής) Στρατηγικής μόνο
γενικές και κοινές συστάσεις που θα μπορούσαν, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του
εθνικού/περιφερειακού συστήματος, να χρησιμεύσουν ως βάση για επιπλέον ποιότητα και την
αποτελεσματικότητα.
Οι συστάσεις θεωρήθηκαν επίσης ως συνεισφορές, σε επίπεδο συστήματος αλλά και σε επίπεδο
παρόχων. Το σκεπτικό μας ήταν ότι, αν και το επίπεδο πολιτικής είναι απαραίτητο για να τεθεί το
πλαίσιο και να δοθεί η σωστή προβολή στις διαδικασίες VNFIL, οι πάροχοι διαδραματίζουν επίσης
θεμελιώδη ρόλο στην προώθηση του συστήματος και στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας
και των ποιοτικών προσεγγίσεων των διαδικασιών. Τα κατάλληλα συστήματα δεν λειτουργούν
χωρίς καλούς, καλά προετοιμασμένους και αφοσιωμένους παρόχους, αλλά και οι πιο ειδικευμένοι,
οργανωμένοι και προσανατολισμένοι στον πελάτη πάροχοι δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικοί
και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους υποψηφίους, εκτός εάν οι βάσεις και τα θεμέλια των
εν λόγω συστημάτων δημιουργηθούν και διατηρηθούν σε επίπεδο συστήματος.
Αυτή η συμβιωτική σχέση είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη και την πρόοδο του συστήματος
VNFIL, όπως έδειξε η έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου. Παράδειγμα: στην περιφέρεια
της Ούμπρια (το ιταλικό περιφερειακό σύστημα που αποτελούσε μέρος αυτού του έργου), υπάρχει
μια ειδική υποχρεωτική πιστοποίηση και καταχώριση για όλους τους επαγγελματίες του VNFIL που
προσφέρουν παροχή υπηρεσιών VNFIL σε υποψηφίους, αλλά, το σύστημα VNFIL είναι ακόμη υπό
ανάπτυξη, σε επίπεδο συστήματος. Αντιστρόφως, η Πορτογαλία διαθέτει ένα σύστημα για την
αναγνώριση, την επικύρωση και την πιστοποίηση των ικανοτήτων (οι διαδικασίες VNFIL είναι
γνωστές στην Πορτογαλία ως διαδικασίες RVCC) που εφαρμόζεται από το 2000, που βρίσκεται
υψηλά στην πολιτική ατζέντα, διοικείται σε υπουργικό επίπεδο, προσφέρεται δωρεάν σε
υποψηφίους και πολλά άτομα έχουν ήδη πιστοποιηθεί στη χώρα μέχρι στιγμής (π.χ. από τον
Ιανουάριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2021, 83.090 άτομα απέκτησαν πλήρη προσόντα και
560.608 μερική εξειδίκευση, μέσω διαδικασιών VNFIL), αλλά δεν υπάρχει υποχρεωτική κατάρτιση
(αρχική ή συνεχής) για επαγγελματίες VNFIL, μόνο απαιτήσεις σχετικά με τις ικανότητες για τα
διάφορα είδη επαγγελματιών.

Τομέας Σύστασης: Ανάπτυξη Ικανοτήτων
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Δεν είναι τυχαίο ότι αυτός είναι ο πρώτος τομέας της σύστασης. Ανεξάρτητα από το εάν
δημιουργούμε ένα σύστημα VNFIL από το μηδέν ή εάν διαθέτουμε ένα καλά εδραιωμένο και
αναγνωρισμένο σύστημα, οι εμπλεκόμενοι ανθρώπινοι πόροι (ή όσοι πρόκειται να εμπλακούν) και
οι δεξιότητες και οι ικανότητές τους πρέπει να θεωρηθούν κεντρικό δομικό στοιχείο του
συστήματος, για το οποίο θα υπάρχει εξαρχής πρόβλεψη. Φαίνεται ότι οι επιδόσεις της Ευρώπης
σε αυτό το θέμα εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Όπως περιγράφεται στον
«Ευρωπαϊκό κατάλογο για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης 2018 – Τελική
Ανακεφαλαιωτική Έκθεση», το επίπεδο συμμόρφωσης προς την αρχή που ορίζεται στη Σύσταση
του Συμβουλίου σχετικά με την επικύρωση, «προβλέπεται η ανάπτυξη των επαγγελματικών
ικανοτήτων των επαγγελματιών επικύρωσης» αξιολογήθηκε ως χαμηλό, το 2018.
Στον πυρήνα του συστήματος πρέπει να βρίσκεται ο κατάλληλος ορισμός του είδους των
επαγγελματιών που θα συμμετέχουν, το προφίλ και οι απαιτήσεις επάρκειάς τους, αλλά και η καλά
μελετημένη, αποτελεσματική και ποιοτική παροχή δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων με τη μορφή
δραστηριοτήτων αρχικής και συνεχούς κατάρτισης, αλλά και άλλων τύπων δράσεων (συναντήσεις
εργασίας, κοινότητα πρακτικών, φόρουμ ανταλλαγών κ.λπ.) για τους διάφορους τύπους/είδη
επαγγελματιών που συμμετέχουν.
Η κατάρτιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές διαστάσεις της εργασίας VNFIL, τα
διαφορετικά σχετικά προφίλ και τις ειδικές ανάγκες τους, καθώς και τη μόνιμη ανάγκη
προσαρμογής των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των διαφόρων επαγγελματιών στο
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με την ψηφιοποίηση να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο και στον τομέα
VNFIL. Ως εκ τούτου, οι συστάσεις έχουν την έννοια της διασφάλισης ενός συστήματος όπου:
•
•
•
•

•

Οι απαιτήσεις για τα προφίλ και τις ικανότητες των εμπλεκόμενων επαγγελματιών είναι
σαφώς καθορισμένες και γνωστές
Οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των διαφόρων επαγγελματιών είναι σαφώς
καθορισμένα και γνωστά
Παρέχονται συστηματικά αρχική αλλά και συνεχής κατάρτιση
Η κατάρτιση συμπεριλαμβάνει τις διαφορετικές ανάγκες των εμπλεκόμενων
επαγγελματιών (π.χ. στην Πορτογαλία και τη Λιθουανία η κατάρτιση που απευθύνεται σε
μέλη της κριτικής επιτροπής θεωρείται προτεραιότητα)
Η κατάρτιση επικεντρώνεται στην ίδια τη διαδικασία (προσδιορισμός και τεκμηρίωση
ικανοτήτων, εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης), αλλά και στις μεθοδολογίες της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τις μη τεχνικές δεξιότητες, τη δεοντολογία, την προστασία της
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, τη διασφάλιση της ποιότητας κ.λπ.
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•

•

Η κατάρτιση επικεντρώνεται επίσης στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, την αύξηση των
ψηφιακών ικανοτήτων των επαγγελματιών, την αξιοποίηση των «διδαγμάτων» από την
πανδημία της COVID-19
Η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των παρόχων VNFIL είναι ισχυρή,
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου ανάπτυξης ικανοτήτων

Μια καλή πρακτική που μπορεί να ακολουθηθεί είναι αυτή που εφαρμόζεται στην περιφέρεια της
Ούμπρια, όπου έχει οριστεί μια αποτελεσματική διαδικασία ανάπτυξης των ικανοτήτων των
επαγγελματιών, η οποία ξεκίνησε το 2008 ως μία από τις πρώτες ιταλικές περιφέρειες που
εργάζονταν, εκείνη την εποχή, για την αναγνώριση των μονάδων κατάρτισης και η οποία
προβλέπει: 2 μονάδες ικανότητας για τις ικανότητες που πρέπει να αποδεικνύουν οι επαγγελματίες
που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες επικύρωσης, δραστηριότητες κατάρτισης για
προετοιμασία και τελική εξέταση που πιστοποιείται ως τέτοια.
Ένα άλλο ευαίσθητο θέμα σχετίζεται με την ποσοτική διάσταση του εμπλεκόμενου ανθρώπινου
δυναμικού. Ο αριθμός και το καθεστώς των επαγγελματιών (μόνιμη σχέση έναντι επισφαλών
συμβάσεων ή ακόμη και καταστάσεων αυτοαπασχόλησης) πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη
και να είναι κατάλληλα για την επικύρωση των αναγκών της διαδικασίας, ώστε να εκπληρώνονται
οι προσδοκίες των υποψηφίων και να παραμένει η τεχνογνωσία στο σύστημα. Επίσης, η εδαφική
κατανομή των παρόχων και των επαγγελματιών πρέπει να σχεδιαστεί και να οργανωθεί, και πάλι,
ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των δυνητικών υποψηφίων.

Τομέας Σύστασης: Βελτίωση της Ποιότητας των Εναλλακτικών Αξιολογήσεων (ηλεκτρονικά
εργαλεία)
Ένα από τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία της COVID19 είναι ότι η ψηφιοποίηση
σχεδόν όλων των οικονομικών, κοινωνικών και ακόμη και πολιτικών διαδικασιών δεν είναι μόνο
δυνατή, αλλά και επιτακτική, και ο καθένας μας πρέπει να αγκαλιάσει και να διερευνήσει τις
δυνατότητές της. Αυτό αφορά φυσικά και το VNFIL και πρέπει να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία
που αποκτήθηκε από αυτή την κρίση, βελτιώνοντας, από τη μία πλευρά, τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά εργαλεία προς όφελος των υποψηφίων και του συστήματος και,
από την άλλη πλευρά, εστιάζοντας στην ποιότητα των ηλεκτρονικών εργαλείων που
χρησιμοποιούνται και δημιουργούνται για τον σκοπό αυτό.
Μία από τις πτυχές που ανέδειξε η δευτερογενής έρευνα του έργου ήταν η ποικιλία διαθέσιμων
εργαλείων και μεθόδων επικύρωσης, που επικεντρώνονταν όμως κυρίως σε δια ζώσης
καταστάσεις και αλληλεπιδράσεις, αν και βρέθηκαν παραδείγματα ορθών πρακτικών σχετικά με
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τη χρήση εναλλακτικών
vnfil.eu/compendium/)

μεθόδων

και

ηλεκτρονικών

εργαλείων.

(https://profi-

Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε ότι τα ακόλουθα μέτρα πρέπει να εξεταστούν, ως βάση για υψηλή
ποιότητα και αποτελεσματικότητα του VNFIL, σε επίπεδο συστήματος αλλά και σε επίπεδο
παρόχων:
•

•

Σαφής αποδοχή και ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στη διαδικασία VNFIL
o Το διαδίκτυο επιτρέπει την προσέγγιση περισσότερων ατόμων, με μικρότερο κόστος
(π.χ. χρόνος)
o Μπορεί να είναι πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό για ορισμένα προσόντα και για
την εφαρμογή ορισμένων μεθόδων (π.χ. παρατήρηση στον χώρο εργασίας)
o Μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των επαφών και των αλληλεπιδράσεων
o Μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την προσέγγιση υποψηφίων από άλλες
γεωγραφικές περιοχές, αυξάνοντας το δυναμικό προβολής των διαδικασιών VNFIL
Ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών/εργαλείων που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τον
σκοπό της υποστήριξης της ανάπτυξης διαδικασιών VNFIL και της αλληλεπίδρασης μεταξύ
των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων (υποψηφίων, συμβούλων/αξιολογητών, μελών της
κριτικής επιτροπής, φορέων πιστοποίησης), αλλά θα μπορούσαν επίσης να
χρησιμοποιηθούν ως τρόπος για να μπορέσουν οι υποψήφιοι να συγκεντρώσουν και να
επιδείξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί το
ηλεκτρονικό εργαλείο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Το διαδικτυακό εργαλείο https://portfolio.profi-vnfil.eu/ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου
ως απάντηση στους παραπάνω σκοπούς:
o Υποστήριξη διαδικασιών VNFIL
o Πηγή και ανταλλαγή πληροφοριών εντός ορισμένων ομάδων ή σε συγκεκριμένους
τομείς
o Επιτρέπει τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την πορεία εργασίας ενός υποψηφίου (ηλεκτρονικό
χαρτοφυλάκιο)
o Εξυπηρετεί ως αρχικό εργαλείο ελέγχου για να κατανοήσει ο υποψήφιος εάν είναι
έτοιμος για μια πλήρη διαδικασία επικύρωσης ή εάν χρειάζεται να βελτιώσει τις
δεξιότητες και τις ικανότητές του πριν προχωρήσει σε μια διαδικασία
επικύρωσης/πιστοποίησης
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Τα αποτελέσματα των δοκιμών στις χώρες εταίρους είναι πολλά υποσχόμενα, καθώς η
χρησιμότητα, η φιλικότητα προς τον χρήστη και το δυναμικό χρήσης στο μέλλον αξιολογήθηκαν σε
υψηλά επίπεδα από τους επαγγελματίες και τους υποψήφιους που δοκίμασαν το εργαλείο.
Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι που συμμετείχαν στο έργο υποστήριξαν ομόφωνα την άποψη ότι τα
ηλεκτρονικά εργαλεία πρέπει να ενσωματωθούν σε δια ζώσης λύσεις, προκειμένου να μην
αποκλειστούν οι λιγότερο τυχεροί (όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό, το υλισμικό, το
λογισμικό) και ότι πρέπει να εφαρμοστούν η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η χρήση
ηλεκτρονικών εργαλείων, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα εμπόδια:
•
•

•

Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί η πόλωση του συστήματος (καλύτερο για
ορισμένους αλλά πολύ χειρότερο για άλλους)
Πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με τη θέσπιση
ειδικών κανονισμών και ορθών πρακτικών σχετικά με την προστασία των δεδομένων και
της ιδιωτικής ζωής.
Πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί η κατάρτιση των επαγγελματιών σχετικά με τη
χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων (ηλεκτρονικός επαγγελματίας)

Συνιστάται επίσης η δυνατότητα να συμπεριληφθεί η διάσταση της κοινωνικής δικτύωσης στα
ηλεκτρονικά εργαλεία, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοτικότητά της και τις δυνατότητες προβολής
που προσφέρει

Αντιστοίχιση Αξιολογήσεων με τις Ανάγκες (Αυτοαξιολόγηση)
Μία από τις επικρίσεις που διατυπώνονται συχνά για το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης και,
ως εκ τούτου, για τις διαδικασίες επικύρωσης είναι ότι τα πρότυπα σχεδιάζονται σύμφωνα με τη
γλώσσα του συστήματος ΕΕΚ και όχι σύμφωνα με τη γλώσσα του κόσμου της εργασίας,
καθιστώντας δύσκολη τη χρήση των προτύπων για μια συνεκτική αξιολόγηση των δεξιοτήτων και
των ικανοτήτων των δυνητικών υποψηφίων VNFIL, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση και την
αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Ένα άλλο πρόβλημα που εντοπίζεται συχνά είναι ότι
τα προσόντα και τα πρότυπα δεν συνοδεύουν τη δυναμική της αγοράς εργασίας, καθώς είναι
συχνά παρωχημένα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζουμε τα επικαιροποιημένα και
«κατανοητά/αναγνώσιμα» (για τους υποψηφίους και για την αγορά εργασίας) πρότυπα (ειδικά
επαγγελματικά), τα οποία μπορούν να αντιστοιχίσουν καλύτερα την αξιολόγηση με την
πραγματικότητα των υποψηφίων.
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Επίσης, υποστηρίζουμε ότι η ύπαρξη και η χρήση εργαλείων αυτοαξιολόγησης, εκτός από τα
σχετικά εργαλεία αυτογνωσίας και χειραφέτησης, μπορεί να αποτελέσει βοήθημα για την
καλύτερη αντιστοίχιση της αξιολόγησης με τις ανάγκες των υποψηφίων, καθώς επιτρέπουν στους
υποψηφίους να έχουν μια πρώτη επαφή με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται από
τα πρότυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων ώστε να προχωρήσουν με τη
διαδικασία επικύρωσης.
Υπό την έννοια αυτή, η χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων για την αυτοαξιολόγηση των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων μπορεί επίσης να στηρίξει αυτόν τον στόχο. Μπορούν να
χρησιμεύσουν ως αρχικά εργαλεία ελέγχου για να κατανοήσει ο/η υποψήφιος/α εάν είναι
έτοιμος/α για μια πλήρη διαδικασία επικύρωσης ή εάν χρειάζεται να βελτιώσει τις δεξιότητες και
τις ικανότητές του/της πριν προχωρήσει σε μια διαδικασία επικύρωσης/πιστοποίησης, τα οποία
είναι προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο, κάνοντας έτσι την όλη διαδικασία δημοκρατική και φιλική στο
χρήστη. Επιπρόσθετα, μπορούν να υποστηρίξουν την ψηφιοποίηση, καθώς μπορούν να
χρησιμεύσουν ως τρόπος αυτοαξιολόγησης των ψηφιακών ικανοτήτων των υποψηφίων. Η χρήση
ψηφιακών εργαλείων για την αυτοαξιολόγηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων πρέπει,
ωστόσο, να σχεδιαστεί προσεκτικά, ώστε να μην αποκλείονται οι λιγότερο ψηφιακά εγγράμματοι,
πολλοί από τους οποίους αποτελούν έναν από τους στόχους της διαδικασίας επικύρωσης στην
Ευρώπη.
Εδώ θα θέλαμε να αναφέρουμε εκ νέου το διαδικτυακό εργαλείο https://portfolio.profivnfil.eu/https://portfolio.profi-vnfil.eu/ που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, καθώς ανταποκρίνεται
στους σκοπούς που προσδιορίζονται στον τομέα σύστασης «Βελτίωση της Ποιότητας των
Εναλλακτικών Αξιολογήσεων (ηλεκτρονικά εργαλεία)», αλλά και στους σκοπούς που
προσδιορίζονται παραπάνω: υποστήριξη της αυτοαξιολόγησης των δεξιοτήτων βάσει
επικαιροποιημένων επαγγελματικών προφίλ και προτύπων, καλύτερη αντιστοίχιση της
αξιολόγησης με τις ανάγκες των χρηστών, αύξηση της αυτογνωσίας σχετικά με τις απαιτούμενες
δεξιότητες και ικανότητες, λειτουργία ως αρχικό εργαλείο ελέγχου για να συνειδητοποιήσουν οι
υποψήφιοι εάν οι ικανότητές τους είναι σύμφωνες με τα πρότυπα πριν αποφασίσουν να
προχωρήσουν σε μια διαδικασία επικύρωσης/πιστοποίησης.

Τομέας Σύστασης: Ευθυγράμμιση με τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων
Όπως περιγράφεται στον «Ευρωπαϊκό κατάλογο για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης
μάθησης 2018 – Τελική Ανακεφαλαιωτική Έκθεση», το επίπεδο συμμόρφωσης προς την αρχή που
ορίζεται στη Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επικύρωση, «οι ρυθμίσεις επικύρωσης
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συνδέονται με το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και είναι σύμφωνες με το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων» αξιολογήθηκε ως υψηλό το 2018 και
επιβεβαιώθηκε από τις ερευνητικές δραστηριότητες του έργου το 2021.
Από τυπική και θεσμική άποψη, όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα Έκθεση, «τα προσόντα
που περιλαμβάνονται στα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων μπορούν να αποκτηθούν
μέσω της επικύρωσης και να οδηγήσουν στην απόκτηση ενοτήτων ή μέρους ενός τυπικού τίτλου
σπουδών και τα πρότυπα για τα προσόντα που αποκτώνται μέσω της επικύρωσης στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση είναι ως επί το πλείστον τα ίδια με τα πρότυπα που αφορούν την τυπική
εκπαίδευση και κατάρτιση». Το ζήτημα δεν αφορά την τυπική αξία της επικύρωσης, αφορά κυρίως
την αξία που αποδίδεται από την αγορά εργασίας και την κοινωνία, οι οποίες εξακολουθούν να
μην θεωρούν ότι τα προσόντα που αποκτώνται μέσω VNFIL έχουν την ίδια «αξία» με τα προσόντα
που αποκτώνται μέσω της επίσημης εκπαίδευσης.
Ως εκ τούτου, η σύσταση συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης της προβολής και της αξιοπιστίας των
συστημάτων VNFIL στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, στο επίπεδο του συστήματος αλλά και
αναδεικνύει και πολλά περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τους παρόχους, οι οποίοι θα πρέπει
επίσης να ενστερνιστούν αυτήν την αποστολή της αύξησης της αξιοπιστίας του συστήματος,
παρέχοντας αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες (βλ. παρακάτω συστάσεις σχετικά
με αυτό το θέμα).
Τομέας Σύστασης: Συμμετοχή των Ενδιαφερόμενων Μερών
Όπως και για οποιαδήποτε διεργασία, η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών είναι απαραίτητη
στις διαδικασίες VNFIL. Παρόλο που υπάρχει επίσημη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος
ενδιαφερόμενων μερών στις χώρες που εξετάζονται σε αυτό το έργο (πάροχοι εκπαίδευσης και
κατάρτισης, πάροχοι επικύρωσης, αρμόδιοι φορείς, υπηρεσίες απασχόλησης, οργανώσεις
εργοδοτών και εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.λπ.), η σύσταση έχει σε γενικές
γραμμές την έννοια της αύξησης αυτής της δέσμευσης και της ενεργού συμμετοχής,
διασφαλίζοντας ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τις δεξιότητες και τους πόρους (ιδίως το ανθρώπινο
δυναμικό) για να εκπληρώσουν τον ρόλο τους στο πλαίσιο του συστήματος. Συζητήθηκαν τα
ακόλουθα μέτρα βελτίωσης:
•

Βελτίωση και αύξηση της συμμετοχής, των σχέσεων και της επικοινωνίας μεταξύ των
εθνικών αρχών εκπαίδευσης και ΕΕΚ, των υπουργείων, των εργοδοτών και άλλων σχετικών
οργανισμών, σε επίπεδο συστήματος αλλά και μεταξύ των επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται σε επίπεδο παρόχων
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•

•

•

Βελτίωση της κοινωνικής αξίας/αναγνώριση των πιστοποιητικών/διπλωμάτων που
αποκτώνται μέσω VNFIL, δηλαδή από τους εργοδότες και τους εκπροσώπους των
εργαζομένων, αλλά και μέσα στη μεγάλη κοινότητα των ενδιαφερομένων από τον τομέα
της εκπαίδευσης, οι οποίοι εξακολουθούν να αγνοούν τα προσόντα που αποκτώνται μέσω
VNFIL
Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της μάθησης (και της διά βίου μάθησης,
συμπεριλαμβανομένου του VNFIL), ως εργαλείου ενδυνάμωσης της άσκησης των
δημοκρατικών αξιών, ώστε η αγορά εργασίας να αποκτήσει καλύτερη δυναμική και
ταχύτερη απόκριση
Αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των εργοδοτών, προκειμένου
να κινητοποιήσουν κυρίως εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης και να διευκολυνθεί η
πρόσβασή τους σε υπηρεσίες επικύρωσης

Για παράδειγμα, ακόμη και στην Πορτογαλία, μια χώρα που διαθέτει οργανωμένο και ισχυρό
σύστημα VFNFIL από το 2000, αν και οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στο σύστημα που είναι
υπεύθυνο για διάφορες πτυχές της επικύρωσης – από τον σχεδιασμό των τίτλων και τη θέσπιση
προτύπων έως την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, ως μέλη της κριτικής
επιτροπής) - οι δραστηριότητες εθνικών έργων που οδηγούν στο πορτογαλικό NSP κατέδειξαν
σαφώς ότι υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών σχετικά με τον τρόπο
με τον οποίο οι διαδικασίες επικύρωσης μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή να ενημερωθούν οι εργοδότες ότι ο χρόνος που επενδύεται από
τους εργαζομένους στις διαδικασίες VNFIL μπορεί να συμβάλει στο καθήκον των εργοδοτών να
παρέχουν υποχρεωτικά ωράρια κατάρτισης στο προσωπικό τους.

Τομέας Σύστασης: Ορατότητα και Αξιοπιστία του Συστήματος
Όπως περιγράφεται στον «Ευρωπαϊκό κατάλογο για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης
μάθησης 2018 – Τελική Ανακεφαλαιωτική Έκθεση», το επίπεδο συμμόρφωσης προς την αρχή που
ορίζεται στη Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επικύρωση, «υπάρχουσες διαδικασίες
επικύρωσης» αξιολογήθηκε ως υψηλό, το 2018. Στην πραγματικότητα, επιβεβαιώνοντας τα
στοιχεία από το 2018, το 2021 τουλάχιστον στις εμπλεκόμενες χώρες/περιφέρειες (Πορτογαλία,
Ελλάδα, Ιταλία/Περιφέρεια της Ούμπρια και Λιθουανία) υπάρχουν διαθέσιμες διαδικασίες
επικύρωσης, ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, τη Λιθουανία και την
Ιταλία/Περιφέρεια της Ούμπρια, οι ευκαιρίες και οι διαδικασίες επικύρωσης παραμένουν
περιορισμένες και δεν είναι ευρέως γνωστές από δυνητικούς υποψηφίους, παρόχους, την αγορά
εργασίας και την κοινωνία εν γένει, ακόμη και στην Πορτογαλία, μια χώρα με καθιερωμένο
18
PROFI-VNFIL - Εξασφάλιση του επαγγελματισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της Επικύρωσης μη τυπικής και
άτυπης μάθησης
(Αριθμός έργου 2018-1-LT01-KA202-047020)

σύστημα VNFIL, οι συστάσεις προσβλέπουν στην αύξηση της προβολής και της αξιοπιστίας του
συστήματος.
Αυτή η ανάγκη αύξησης της προβολής και της αξιοπιστίας του συστήματος συνδέεται άμεσα με
προβλήματα όπως:
•

•
•
•
•

Περιορισμένη γνώση του συστήματος VNFIL και των οφελών του από τα διάφορα
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων και των εργοδοτών, ως
εργαλείου για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την
ένταξη στην αγορά εργασίας
Δυσκολία στην κινητοποίηση εργοδοτών και υποψηφίων στο σύστημα
Η ανάγκη καταπολέμησης της κοινωνικής «δυσπιστίας» σχετικά με την εγκυρότητα και την
αξιοπιστία των προσόντων που αποκτώνται μέσω των διαδικασιών VNFIL
Για την κοινωνία και την αγορά εργασίας προσδίδεται περιορισμένη αξία σε
προσόντα/πιστοποιητικά που αποκτώνται μέσω VNFIL
Δεν γίνονται αντιληπτές θετικές συνέπειες/αποτελέσματα που απορρέουν από την
απόκτηση προσόντων/πιστοποίησης

Ως εκ τούτου, οι συστάσεις έχουν την έννοια της διασφάλισης ενός συστήματος όπου:
•

•

•

Υπάρχει μια συνεπής και συνεκτική επένδυση σε ενημερωτικές εκστρατείες, οι οποίες
διαδίδουν πληροφορίες και διαφημίζουν το σύστημα και τα οφέλη του χρησιμοποιώντας
διαύλους και μέσα που αγγίζουν το σύνολο του πληθυσμού (μαζική διάδοση), αλλά και
ειδικές ενημερωτικές εκστρατείες που αντιμετωπίζουν τους διάφορους εμπλεκόμενους
στόχους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους για ενημέρωση (π.χ. ενημερωτικές εκστρατείες που
απευθύνονται στους κοινωνικούς εταίρους ως μέσο για την προσέγγιση των εργοδοτών και
των υποψηφίων)
Τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια επιδόσεων είναι ισορροπημένα και αποτρέπουν τη θέση
σε κίνδυνο της ποιότητας των διαδικασιών και της αξιοπιστίας του συστήματος από την
άσκηση πίεσης για την επίτευξη ποσοτικών στόχων.
Η πολιτική VNFIL δεν εξαρτάται από το πολιτικό πλαίσιο, αλλά είναι πλήρως εγγεγραμμένη
σε μια μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική προσόντων που διασφαλίζει τα μέσα και τους
πόρους που απαιτούνται για τη συνεχή παροχή υπηρεσιών VNFIL πλήρως ενσωματωμένων
στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης ως απλώς ένας επιπλέον τρόπος επίτευξης ενός
τίτλου προσόντων και πιστοποίησης με την ίδια «αξία»

Οι πάροχοι μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο όσον αφορά τη βελτίωση της προβολής και
της αξιοπιστίας του συστήματος, μέσω:
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•
•
•
•
•

Επένδυσης στη διάδοση και ενημέρωση των άμεσων στόχων τους σχετικά με το σύστημα,
τη διαδικασία και τα οφέλη του
Εστίασης στις ανάγκες του υποψηφίου (σύστημα με επίκεντρο τους εκπαιδευόμενους) και
σε ποιοτικά κριτήρια επιδόσεων παρά την πίεση για την επίτευξη ποσοτικών στόχων
Προώθησης της συνεργασίας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των παρόχων αντί της
προώθησης του ανταγωνισμού
Ενθάρρυνσης της δικτύωσης και του σεβασμού του έργου άλλων παρόχων
Παροχής άψογων υπηρεσιών και ενεργώντας σύμφωνα με ποιοτικά κριτήρια και κώδικες
δεοντολογίας που καθοδηγούν και διέπουν τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις των
επαγγελματιών στη σχέση τους με τους υποψηφίους και με άλλους επαγγελματίες

Τομέας Σύστασης: Ποιότητα του Συστήματος
Όπως περιγράφεται στον «Ευρωπαϊκό κατάλογο για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης
μάθησης 2018 – Τελική Ανακεφαλαιωτική Έκθεση», το επίπεδο συμμόρφωσης προς την αρχή που
ορίζεται στη Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επικύρωση όσον αφορά τα «διαφανή μέτρα
διασφάλισης της ποιότητας» αξιολογήθηκε ως μέσο-υψηλό το 2018, γεγονός που σημαίνει ότι
υπάρχουν μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στον τομέα
αυτό, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε από τις δραστηριότητες του έργου που οδήγησαν στην
ανάπτυξη του παρόντος Εγγράφου Στρατηγικής.
Ως εκ τούτου, οι συστάσεις έχουν την έννοια της διασφάλισης ενός συστήματος όπου:
•
•
•
•
•
•

Ενθαρρύνονται πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας ειδικά για την επικύρωση αντί της
εφαρμογής γενικών πλαισίων διασφάλισης της ποιότητας
Υπάρχει ένα σύνολο δεικτών και κριτηρίων ποιότητας (π.χ. χάρτα ποιότητας)
Προσεγγίσεις ποιότητας εφαρμόζονται και στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προτύπων,
μεθοδολογιών και εργαλείων επικύρωσης
Υπάρχει Κώδικας Δεοντολογικών Αρχών που καθοδηγούν τη συμπεριφορά των διαφόρων
επαγγελματιών που εμπλέκονται στη διαδικασία
Εφαρμόζονται ειδικοί κανονισμοί σχετικά με την προστασία των δεδομένων και της
ιδιωτικής ζωής, οι οποίοι καλύπτουν ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Εφαρμόζονται μέτρα για την εξασφάλιση/αύξηση της αντίληψης της ποιότητας του
συστήματος από τα ενδιαφερόμενα μέρη (υποψηφίους, εργοδότες και κοινωνία)
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Σε επίπεδο παρόχων, οι συστάσεις αποσκοπούν στη θέσπιση διαδικασιών και στην εφαρμογή
πρακτικών που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του συστήματος, αλλά και της
αντίληψης της ποιότητας από τα ενδιαφερόμενα μέρη:
•

•

•

Η ποιοτική προσέγγιση των διαδικασιών VNFIL επιδιώκεται και εφαρμόζεται συστηματικά
και με συνέπεια
o Για το σημείο αυτό, μια πρόταση θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ad-hoc
ομάδων παρόχων που, μεταξύ τους, εφαρμόζουν τη μεθοδολογία της Αξιολόγησης
από ομοτίμους. Η Αξιολόγηση από ομοτίμους είναι μια αξιόπιστη μεθοδολογία για
τη διασφάλιση και την ανάπτυξη της ποιότητας με δείκτες ποιότητας και κριτήρια
που ορίζονται για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, ως εκ
τούτου, θεωρείται ως ένα πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας ειδικά για την
επικύρωση, που προωθεί την ποιότητα με βάση τη μάθηση από ομοτίμους και την
αξιολόγηση από ομοτίμους και το οποίο, σύμφωνα με την εμπειρία των εταίρων που
χρησιμοποιούν ήδη αυτή τη μεθοδολογία στην Πορτογαλία, τη Λιθουανία και την
Ιταλία, προσδίδει ύψιστη προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη της ποιότητας (για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη μεθοδολογία http://www.peerreview-network.eu/)
o Δημιουργία κοινοτήτων πρακτικών, ομάδων εργασίας για την ανταλλαγή πρακτικών
και γνώσεων, ημερών εργασίας κάθε τρίμηνο μεταξύ παρόχων κ.λπ.
Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογικών Αρχών που θα καθοδηγεί και θα διέπει τη συμπεριφορά
και τις επιδόσεις των παρόχων και των επαγγελματιών, αλλά μπορεί επίσης να αποτελείται
και από τη διοργάνωση ομαδικών συναντήσεων για τον καθορισμό και την τυποποίηση της
συμπεριφοράς και των εσωτερικών διαδικασιών
Έγκριση ειδικών κανονισμών και ορθών πρακτικών σχετικά με την προστασία των
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των υποψηφίων, των επαγγελματιών και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι καλύπτουν ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Τομέας Σύστασης: Θεσμικό και Πολιτικό Πλαίσιο
Τέλος, ορισμένες συστάσεις σχετικά με μέτρα και δράσεις σε θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο που
απαιτούνται για την εξασφάλιση αξιόπιστων, φερέγγυων, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικών
συστημάτων VNFIL:
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•

•
•
•
•

Ύπαρξη σαφών δομών και υπεύθυνων φορέων με σαφή λογοδοσία και μηχανισμών για τον
επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν
στη διαδικασία
Πλήρης ενσωμάτωση του συστήματος επικύρωσης στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης
Καθορισμός προτύπων επαγγελματικών προσόντων και προτύπων VNFIL με βάση τα
μαθησιακά αποτελέσματα
Σαφής ορισμός της διαδικασίας χρηματοδότησης VNFIL
Μείωση της εξάρτησης από τα κονδύλια της ΕΕ, η οποία μπορεί να αποτελέσει πρόκληση
για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος
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4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα της προόδου με τη μορφή εκθέσεων σχετικά με την ανάλυση και την
ανασκόπηση της απόκρισης των υφιστάμενων συστημάτων VNFIL όσον αφορά τα επιτεύγματα και
τις ελλείψεις και συνέπειες για τις συστάσεις που διεξήχθησαν σε εθνικό επίπεδο στις χώρες
εταίρους (Πορτογαλία, Ιταλία, Λιθουανία και Ελλάδα) παρατίθενται στο παράρτημα 1.

23
PROFI-VNFIL - Εξασφάλιση του επαγγελματισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της Επικύρωσης μη τυπικής και
άτυπης μάθησης
(Αριθμός έργου 2018-1-LT01-KA202-047020)

Παράρτημα 1
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