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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ VNFIL ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 

 

 

Εισαγωγή 

Το ακόλουθο έγγραφο συντάχθηκε για να περιγράψει λεπτομερώς τις δραστηριότητες κατάρτισης, τις 

ομάδες-στόχου καθώς και τους σχετικούς στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όσον αφορά τα 

μαθησιακά αποτελέσματα, αποτελώντας την απόκριση των εταίρων του έργου PROFI-VNFIL στην πανδημία 

COVID-19. 

Στο αρχικό σχέδιο της πρότασης του έργου, προβλέπονταν 2 κύριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες:  

- μία Κοινή Κατάρτιση Προσωπικού (ΚΚΠ) σε διακρατικό επίπεδο, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων 

και στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευτών σχετικά με τις διαδικασίες και τις πρακτικές του VNFIL, οι 

οποίες στη συνέχεια θα διδαχθούν σε άλλους επαγγελματίες του VNFIL σε εθνικό επίπεδο, σε κάθε 

χώρα εταίρο.  

- Μία κατάρτιση σε εθνικό επίπεδο, σχεδιασμένη και προσαρμοσμένη στις διαφορετικές ανάγκες των 

χωρών, που θα πραγματοποιηθεί μετά την Κατάρτιση των Εκπαιδευτών σε κάθε χώρα εταίρο ως 

τελικό προϊόν και αποτέλεσμα της πρότασης του έργου, η οποία θα επικυρωθεί και θα 

κυκλοφορήσει από την κοινοπραξία του έργου. 

Λόγω της πανδημίας COVID-19, η ΚΚΠ αναβλήθηκε για την άνοιξη του 2021, δεδομένου ότι ο Εθνικός 

Οργανισμός της Λιθουανίας δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή της ΚΚΠ διαδικτυακά. Εντωμεταξύ, λόγω των 

χρονικών περιορισμών στην ανάπτυξη του έργου, προκειμένου να προγραμματιστεί και να παρασχεθεί η 

αναμενόμενη κατάρτιση σε εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας αποτελεί επίσης ένα από 

τα Πνευματικά Προϊόντα (ΠΠ) του έργου PROFI-VNFIL, οι εταίροι αποφάσισαν να διοργανώσουν μια 

σύντομη διαδικτυακή συνεδρία με τη μορφή Δραστηριότητας Μάθησης Ομότιμων (Peer Learning Activity - 

PLA). Στόχος της είναι να καταστήσει τους εταίρους έτοιμους να σχεδιάσουν και να παρέχουν τις 

εκπαιδεύσεις σε εθνικό επίπεδο, αν και το τελικό ΠΠ3 που ονομάζεται «Πρόγραμμα κατάρτισης για 

εκπαιδευτές/αξιολογητές, συμβούλους προσανατολισμού» θα ολοκληρωθεί και θα επικυρωθεί μετά την 

ΚΚΠ που θα πραγματοποιηθεί στην Περούτζια την άνοιξη του 2021. Κατά τη διάρκεια των PLA, οι εταίροι θα 

συζητήσουν διεξοδικά το πρόγραμμα και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όσον αφορά τις 

ικανότητες που αποκτήθηκαν/ενισχύθηκαν από τους επαγγελματίες του VNFIL σε κάθε χώρα εταίρο. 

 

Ως εκ τούτου, παρακάτω αναλύονται 3 διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με: 

1) την διαδικτυακή PLA μεταξύ των εμπειρογνωμόνων/εκπαιδευτών VNFIL των εταίρων, που θα 

πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου 2020. 

2) την κατάρτιση σε εθνικό επίπεδο που θα οργανωθεί σε κάθε χώρα εταίρο, τόσο διαδικτυακά όσο 

και μικτού τύπου κινητικότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της πανδημίας COVID-19 που ισχύουν 

για κάθε χώρα. 

3) την ΚΚΠ που θα πραγματοποιηθεί στην Περούτζια την επόμενη άνοιξη του 2021. 

 

Το λεπτομερές πρόγραμμα αυτής της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (ToT) αναφέρεται στο τέλος του εγγράφου 

και θα συζητηθεί περαιτέρω στη διάρκεια της σύντομης κατάρτισης που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, 

στις 17 Νοεμβρίου 2020. 
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 ο συντονιστής του έργου αποφάσισε να χωρίσει τη δραστηριότητα κατάρτισης σε δύο 

διαφορετικά μέρη, με το δεύτερο μέρος να απευθύνεται και σε άλλους επαγγελματίες από κάθε χώρα 

εταίρο, οι οποίοι θεωρούνται λιγότερο εξοικειωμένοι με το θέμα, με στόχο να τους εφοδιάσει με βασικές 

γνώσεις και υλικό σχετικά με τη Διαδικασία Επικύρωσης καθώς και τις σχετικές δεξιότητες και τις 

αναμενόμενες επιδόσεις. Συνεπώς, στο παρακάτω κείμενο, θα βρείτε ένα προσχέδιο του πρώτου 

εκπαιδευτικού προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ (PLA) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ PROFI-VNFIL – 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΩΡΩΝ 

17 Νοεμβρίου 2020 

 

Αυτή η διαδικτυακή εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται στους εταίρους του έργου, οι οποίοι 

θεωρούνται ήδη αρμόδιοι/περισσότερο αρμόδιοι για το θέμα, ώστε να μοιραστούν και να συζητηθούν 

μεταξύ τους βασικά θέματα που επηρεάζουν στο σύνολό της την «Διαδικασία Αναγνώρισης και 

Επικύρωσης» στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια συνεδρία που διεξάγεται με τη μορφή Δραστηριότητας 

Μάθησης Ομότιμων (Peer Learning Activity/ PLA) για την ανταλλαγή ιδεών και βασικού υλικού που 

πρόκειται να μεταφερθούν σε εθνικό επίπεδο σε νεοεισερχόμενους ή/και έμπειρους επαγγελματίες του 

VNFIL προκειμένου και αυτοί να αποκτήσουν και να επικαιροποιήσουν τις ικανότητές τους στον σχεδιασμό 

και την παροχή βασικών εργασιών της διαδικασίας VNFIL. 

 

Στόχοι 
- Η ενίσχυση της κοινής κατανόησης της βασικής ορολογίας γύρω από τη διαδικασία VNFIL στην 

Ευρώπη, καθώς και η συζήτηση, μέσω χρήσης συγκεκριμένων παραδειγμάτων και εμπειριών, των 
διαφορών και των συγκεκριμένων ερμηνειών σε κάθε χώρα, 

- Η συγκέντρωση πληροφοριών και η γνωστοποίηση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζεται και 

εφαρμόζεται το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη «Διαδικασία Αναγνώρισης και Επικύρωσης», 

- Ο προβληματισμός σχετικά το σύνολο βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα πρέπει να 

διαθέτουν οι επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, ώστε να έχουν αντίστοιχες 

επιδόσεις, 

- Η πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου PROFI-VNFIL, με σκοπό την εκμάθηση της χρήσης του από 

επαγγελματίες του VNFIL σε εθνικό επίπεδο, υπό το πρίσμα των αναμενόμενων αναγκών και 

προσδοκιών των υποψηφίων σε κάθε χώρα. 

 

Περιεχόμενα 
Εισαγωγή στη διαδικασία Αναγνώρισης και Επικύρωσης στην Ευρώπη: πλαίσιο πολιτικής, λειτουργίες και 
αναμενόμενος αντίκτυπος και αποτελέσματα. Ειδική έμφαση στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο των διαδικασιών 
και πρακτικών του VNFIL, με την άμεση τοποθέτηση κάθε εταίρου και/ή άλλων εμπειρογνωμόνων που 
εμπλέκονται 
Συζήτηση μεταξύ των εταίρων σχετικά με τα εξής: Βασικοί όροι και μικρές διαφορές μεταξύ των εταίρων 

(χωρών) και άλλων επαγγελματιών σε κάθε χώρα. Προσδοκίες και ανάγκες κατάρτισης των αξιολογητών, 
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των συμβούλων προσανατολισμού και των επαγγελματιών του VNFIL σε κάθε χώρα. Ζητείται 

από κάθε εταίρο να προετοιμάσει κάποιες διαφάνειες με αναφορά σε αυτές τις βασικές λέξεις, οι οποίες 

συλλέγονται μέσω της ανάλυσης εγγράφων, και στους επαγγελματίες στις επιτόπιες συνεντεύξεις, καθώς 

και στις εθνικές ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευομένων. 

Προβληματισμός και συζήτηση μεταξύ των εταίρων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το διαφορετικό 

πλαίσιο επηρεάζει τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις αναμενόμενες επιδόσεις. Τρόποι σχεδιασμού και 

παροχής της κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο. 

Πρακτική συνεδρία για την πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου PROFI-VNFIL, με την 

καθοδήγηση της P-Consulting, προκειμένου να παρουσιαστούν τα δυνατά σημεία, οι τομείς βελτιώσεων με 

ειδική αναφορά σε πιθανούς υποψηφίους/χρήστες και να καθοριστούν τα βασικά στοιχεία που πρέπει να 

διδάσκονται στους αξιολογητές, τους συμβούλους προσανατολισμού, τους επαγγελματίες του VNFIL σε 

εθνικό επίπεδο. 

Τελικές εργασίες περίληψης και καταγραφής, κατά το δυνατό, του κύριου περιεχομένου και των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων της κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε σχέση με το Πρόγραμμα 

Κατάρτισης που συνέταξε ο εταίρος FORMA.Azione. 

 

Ομάδες-στόχοι 

Συνεργάτες του PROFI VNFIL, επαγγελματίες του VNFIL, είτε έμπειροι ή νεοεισερχόμενοι, σύμβουλοι 

προσανατολισμού, αξιολογητές. 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ VNFIL 

 

Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα κατάρτισης που περιγράφεται παρακάτω στοχεύει κυρίως στους επαγγελματίες του VNFIL, 

ώστε να τους εφοδιάσει με το κατάλληλο σύνολο ικανοτήτων για τον σχεδιασμό και την παροχή 

«Αναγνώρισης και Επικύρωσης διαδικασιών μη τυπικής και άτυπης μάθησης» σε ολόκληρη την Ευρώπη, 

σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το θέμα και τους ειδικούς κανόνες και διαδικασίες του VNFIL σε 

επίπεδο χώρας εταίρου. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι η κατάρτιση αποτελεί σημείο αναφοράς 

και για τους επαγγελματίες που εργάζονται σε πλαίσιο μεγαλύτερης εμπειρίας, όπου μπορούν ωστόσο να 

επωφεληθούν από την εφαρμογή, για πρώτη φορά, του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου PROFI-VNFIL, που 

δημιουργήθηκε ως ad hoc διαδικτυακή πλατφόρμα με στόχο τους υποψηφίους του VNFIL, αλλά και από 

δραστηριότητες καθοδήγησης και συμβουλευτικής. 

Το πρόγραμμα αναλύεται σε Μονάδες Ικανοτήτων, ώστε να διαχωριστούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι 

συμπεριφορές που αναμένεται να αποκτήσουν οι επαγγελματίες στο τέλος της ανάπτυξής του, με την 

επιτυχή διεξαγωγή της Αναγνώρισης και Επικύρωσης διαδικασιών μη τυπικής και άτυπης μάθησης 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο μέσω μιας πιλοτικής δραστηριότητας και στη συνέχεια θα 

επικυρωθεί στο πλαίσιο της Κοινής Κατάρτισης Προσωπικού του εταίρου PROFI-VNFIL, ώστε να 

συγκεντρωθούν σχόλια ανατροφοδότησης και παρατηρήσεις σχετικά με την εγκυρότητα και την 

αναπαραγωγιμότητα του σε διαφορετικές χώρες, κατόπιν όσων εξηγήθηκαν προηγουμένως. 

Στόχοι 
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- Ο εφοδιασμός των επαγγελματιών και συμβούλων του VNFIL με τις απαιτούμενες 

ικανότητες για την εκτέλεση της διαδικασίας «Αναγνώριση και Επικύρωση τυπικής, μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης» σύμφωνα με το σύνολο των κανόνων και προτύπων που ορίζονται σε κάθε χώρα 

- Η ενδυνάμωση και υποστήριξη των υποψηφίων, με ιδιαίτερη προσοχή στους πλέον ευάλωτους, 

κατά την πρόσβαση και την υποβολή αίτησης για τη διαδικασία Επικύρωσης, με στόχο την 

εκμάθηση και την παροχή κινήτρων για προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο των προσφερόμενων 

ενεργών πολιτικών της αγοράς εργασίας και  

- Η ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών να παρακολουθούν τα καθήκοντα και τις 

δραστηριότητες που εκτελούνται, να υιοθετούν διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας, τηρώντας 

επίσης τις αρχές της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της δεοντολογίας 

- Η ενημέρωση και παρουσίαση στους επαγγελματίες της χρήσης της πλατφόρμας PROFI-VNFIL ως 

μέσου περαιτέρω συμμετοχής και ενδυνάμωσης των υποψηφίων στις διαδικασίες επικύρωσης και 

επαγγελματικού προσανατολισμού. 

 

Μονοπάτι μάθησης σε Μονάδες Ικανοτήτων 

Μονάδα ικανότητας: «Παροχή βοήθειας και υποστήριξης για τον προσδιορισμό της προϋπάρχουσας 

μάθησης και ικανοτήτων των υποψηφίων, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό/περιφερειακό νομικό πλαίσιο του 

VNFIL» 

 

Δεξιότητες 
1. Υποστήριξη του υποψηφίου της παρέμβασης στον προσδιορισμό των δεξιοτήτων/προϋπάρχουσας 

μάθησης που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για τους σκοπούς της αναγνώρισης, επικύρωσης και 

πιστοποίησης μονάδων κατάρτισης, ιδίως με την υιοθέτηση πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς 

2. Υποστήριξη του υποψηφίου της παρέμβασης στη σύνταξη της κατάλληλης τεκμηρίωσης. 

3. Διαχείριση της διαδικασίας Επικύρωσης σύμφωνα με τις αρχές Διασφάλισης Ποιότητας, τις Νομικές 

και δεοντολογικές αρχές 

 

 

 

Ελάχιστη Γνώση: 
- Επισκόπηση του ευρωπαϊκού, εθνικού/ περιφερειακού κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την 

αναγνώριση, την επικύρωση και την πιστοποίηση της μάθησης. 

- Διάρθρωση των εθνικών/περιφερειακών μητρώων προσόντων και διαδικαστικών προτύπων, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα επαγγελματικά πρότυπα και τα πρότυπα πιστοποίησης: χαρακτηριστικά, 

λειτουργίες και βασικά κοινά στοιχεία. 

- Διάρθρωση, φάσεις και ρόλοι στις διαδικασίες αναγνώρισης, επικύρωσης και πιστοποίησης. Αξία 

πιστοποιήσεων. Δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες των φορέων που συμμετέχουν στις 

διαδικασίες. 

- Εργασιακές εμπειρίες και τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

ταυτοποίησης, τεκμηρίωσης και επικύρωσης. 

- Νομικές και δεοντολογικές αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και 

τον σεβασμό της ιδιωτικότητας των υποψηφίων. 

- Αρχές και πρακτικές Διασφάλισης Ποιότητας και παρακολούθησης της διαδικασίας Επικύρωσης, με 

αναφορά στην αξιοπιστία, την εγκυρότητα και τη χρηστικότητα των αποτελεσμάτων 

- Ειδικές αρχές και μεταβατικές τεχνικές για την απόδειξη της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης των υποψηφίων, με ιδιαίτερη έμφαση στους πλέον ευάλωτους, κατά περίπτωση 
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- Βασικές αρχές και συμπεριφορές της διαδικασίας καθοδήγησης 

 

Συμπεριφορές 
- Με ενσυναίσθηση 

- Δυναμικός/ή 

- Καλός/ή ακροατής/ρια 

- Υποστηρικτικός/ή 

- Αμερόληπτος/η 

- Αποτελεσματικός/ή 

 

Μονάδα ικανότητας: «Εκτέλεση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων αξιολόγησης 

σύμφωνα με το ισχύον εθνικό/περιφερειακό νομικό πλαίσιο του VNFIL» 

 

Δεξιότητες 
1. Αξιολόγηση της προϋπάρχουσας μάθησης των υποψηφίων για τους σκοπούς της έκδοσης του 

«Εγγράφου Επικύρωσης» 

2. Αναγνώριση των μονάδων κατάρτισης και καθορισμός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος για τους υποψηφίους. 

 

Ελάχιστη Γνώση: 
- Επισκόπηση του ευρωπαϊκού, εθνικού/ περιφερειακού κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την 

αναγνώριση, την επικύρωση και την πιστοποίηση της μάθησης. 

- Διάρθρωση των εθνικών/περιφερειακών μητρώων προσόντων και διαδικαστικών προτύπων, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα επαγγελματικά πρότυπα και τα πρότυπα πιστοποίησης: χαρακτηριστικά, 

λειτουργίες και βασικά κοινά στοιχεία. 

- Διάρθρωση, φάσεις και ρόλοι στις διαδικασίες αναγνώρισης, επικύρωσης και πιστοποίησης. Αξία 

πιστοποιήσεων. Δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες των φορέων που συμμετέχουν στις 

διαδικασίες. 

- Εργασιακές εμπειρίες και τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

επικύρωσης. 

- Νομικές και δεοντολογικές αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και 

τον σεβασμό της ιδιωτικότητας των υποψηφίων. 

 

 

- Αρχές και πρακτικές Διασφάλισης Ποιότητας και παρακολούθησης της διαδικασίας Επικύρωσης, με 

αναφορά στην αξιοπιστία, την εγκυρότητα και τη χρηστικότητα των αποτελεσμάτων 

- Ανάλυση και περιγραφή πιθανού «Δικαιολογητικού για τον προσδιορισμό των αποκτηθεισών 

ικανοτήτων». 

- Μέθοδοι και τεχνικές σχεδιασμού δοκιμών αξιολόγησης τόσο για τον χαρακτηρισμό όσο και τη 

μέτρηση της απόδοσης (π.χ. ακρόαση, τεχνική συνέντευξη, δοκιμή) 

- Αρχές σχεδιασμού των μονοπατιών κατάρτισης, με ειδική αναφορά στην εξατομίκευσή τους 

 

Συμπεριφορές 
- Ευσυνείδητος/η 

- Λογικός/ή 
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- Οργανωτικός/ή 

- Ειλικρινής 

- Αξιόπιστος/η 

- Αποτελεσματικός/ή 

- Αναλυτικός/ή 

- Αποτελεσματικός/ή 

 

Πρόγραμμα κατάρτισης 

Προκειμένου να επιτευχθεί το ανωτέρω λεπτομερές σύνολο ικανοτήτων, το πρόγραμμα κατάρτισης θα 

ακολουθήσει την παρούσα δομή: 

 

- Συνδέσεις και όροι αναφοράς στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών/περιφερειακών 

συστημάτων και πλαισίων επικύρωσης, όπου υπάρχουν, 

- Σκεπτικό, δομή και χαρακτηριστικά του εθνικού/περιφερειακού μητρώου ικανοτήτων, προσόντων 

και προτύπων κατάρτισης, 

- Τα ορόσημα της διαδικασίας «Αναγνώριση και Επικύρωση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης»: χαρακτηριστικά, εργαλεία και τεχνικές για κάθε φάση της ανάπτυξης 

- Διαφάνεια της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης: προσβασιμότητα, έναρξη της διαδικασίας, 

ανάπτυξη της διαδικασίας, έντυπα και πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούνται 

- Εστίαση στη σχέση μεταξύ του επαγγελματία και του υποψηφίου: σχετικές συμπεριφορές και 

στάσεις 

- Δικαιώματα, υποχρεώσεις, νομικές και δεοντολογικές αρχές 

- Το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο PROFI-VNFIL: σκεπτικό και κύρια χαρακτηριστικά 

- Πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου: οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να 

υποστηρίζουν τους υποψηφίους όσον αφορά την πρόσβαση, τη χρήση και την αξιοποίηση του 

ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου 

- Βασικές έννοιες και αναφορές στη διασφάλιση ποιότητας στο VNFIL, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

συστάσεις και τις ρυθμίσεις πολιτικής για το VNFIL. 

- Μεθοδολογίες και τεχνικές για να εφαρμοστεί στην πράξη η διασφάλιση ποιότητας και αυτό να 

επιτευχθεί με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών – τα οποία, ως 

αντιστάθμισμα, κατανοούν τι μπορεί να περιμένουν από τους παρόχους VNFIL ως υπηρεσία 

ποιότητας. 

 

 

 

Μεθοδολογία διδασκαλίας 

Δεδομένου ότι η διαδικασία VNFIL βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη σε πολλές χώρες της ΕΕ, αυτό που 

προέχει να αποκτήσουν οι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες στο τέλος ολόκληρου του προγράμματος 

κατάρτισης είναι η ικανότητα να μπαίνουν αμέσως στη θέση των υποψηφίων, όταν έχουν πρόσβαση στη 

διαδικασία, ζητώντας να ακουστούν, να ενημερωθούν και να υποστηριχθούν παράλληλα με την όλη 

διαδικασία. 

Πράγματι, αυτή η κατάρτιση θα βασιστεί σε πρακτικές δραστηριότητες και ομαδικές συζητήσεις, καθώς και 

σε μια καινοτόμο προσέγγιση με τίτλο «Πώς να περάσετε μια διαδικασία επικύρωσης», που επιτρέπει στους 

εκπαιδευόμενους να βιώσουν άμεσα τα βασικά ορόσημα της διαδικασίας VNFIL, περνώντας το πιο δύσκολο 

μέρος της. Οι εκπαιδευόμενοι, στην πραγματικότητα, θα πρέπει να προετοιμάσουν το δικό τους Έγγραφο 

Τεκμηρίωσης/ Διαφάνειας όπου συγκεντρώνονται και περιγράφονται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της 
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τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησής τους με στόχο την αναδόμηση του επαγγελματικού 

τους ιστορικού, παρουσιάζοντας βασικές μεταβάσεις, πιθανές γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν και 

εφαρμόστηκαν.  

Βιώνοντας απευθείας τη διαδικασία αυτή, οι επαγγελματίες του VNFIL είναι σε θέση να 

εδραιώσουν/αποκτήσουν (ανάλογα με το εάν είναι έμπειροι ή νεοεισερχόμενοι) και τις μη τεχνικές 

δεξιότητες που απαιτούνται για την καλύτερη αλληλεπίδραση με άτομα που ζητούν 

αναγνώριση/επικύρωση, ειδικά σε μια βασική φάση της διαδικασίας όπου τους ζητείται να θυμηθούν και 

να περιγράψουν τις εμπειρίες που βίωσαν και είχαν αξία διαμόρφωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι 

δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, η ενεργητική ακρόαση, οι τεχνικές συνέντευξης, η θετική στάση 

απέναντι στους ανθρώπους είναι μερικές από τις αναμενόμενες μη τεχνικές δεξιότητες που ενισχύονται με 

αυτή τη διδακτική προσέγγιση. 

Φυσικά, ορισμένα πιο θεωρητικά σημεία θα διδαχθούν μέσω παρουσιάσεων και περιπτώσεων μελέτης, σε 

μια διαρκή προσπάθεια να υποστηρίζονται οι έννοιες, οι κανόνες και τα θεωρητικά περιεχόμενα με 

πρακτικά παραδείγματα από την πραγματικότητα. 

 

Υλικό κατάρτισης 

Παρουσιάσεις Power Point 

Νόμοι, Πρότυπα, Κανονισμοί, Πλαίσια Επικύρωσης, Καταστατικά Υπηρεσιών, Κώδικες Δεοντολογίας κλπ. σε 

αρχεία pdf 

Έντυπα, Κατάλογοι Ελέγχου και άλλα δικαιολογητικά για την κατάλληλη παροχή των διαφόρων φάσεων της 

διαδικασίας Αναγνώρισης και Επικύρωσης, διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή 

Μαθήματα (?)  

Βίντεο (?) 

 

Διάρκεια 

Η κατάρτιση θα διεξαχθεί σε 4 διαδικτυακές συνεδρίες διάρκειας 2,5 ωρών η κάθε μία + την Άσκηση με 

θέμα «Πώς να περάσετε τη διαδικασία Επικύρωσης» που θα αναπτυχθεί τόσο διαδικτυακά, με την 

υποστήριξη των εκπαιδευτών, όσο και με τη μορφή της εργασίας για το σπίτι. 

 

Ομάδες-στόχοι 

Επαγγελματίες του VNFIL, είτε έμπειροι ή νεοεισερχόμενοι, σύμβουλοι προσανατολισμού, αξιολογητές σε 

εθνικό επίπεδο. 
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ΚΚΠ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ VNFIL 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 

Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα κατάρτισης που περιγράφεται παρακάτω στοχεύει κυρίως στους εκπαιδευτές 

επαγγελματιών του VNFIL, ώστε να τους εφοδιάσει με το κατάλληλο σύνολο ικανοτήτων για να ξεκινήσουν 

τον σχεδιασμό και την παροχή ή την ενίσχυση και την επικαιροποίηση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα ψηφιακά 

εργαλεία (ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο), της διαδικασίας «Αναγνώριση και Επικύρωση τυπικής, μη τυπικής 

και άτυπης μάθησης». 

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι η κατάρτιση αποτελεί σημείο αναφοράς και για τους εκπαιδευτές 

και τους αξιολογητές που εργάζονται σε πλαίσιο μεγαλύτερης εμπειρίας, όπου μπορούν ωστόσο να 

επωφεληθούν από αυτό το κοινό πρόγραμμα, προκειμένου να συγκρίνουν την ήδη υπάρχουσα προσφορά 

κατάρτισης και να εκμεταλλευτούν ορισμένες μαθησιακές πρακτικές και συμβουλές που αποδείχθηκαν 

αποτελεσματικές. 

Το πρόγραμμα περιγράφει λεπτομερώς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα όσον αφορά τις 

ικανότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι επαγγελματίες του VNFIL στο τέλος της ανάπτυξής του, ώστε 

να μπορέσουν να διεξάγουν τη διαδικασία Αναγνώρισης και Επικύρωσης τυπικής, μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της κοινής κατάρτισης προσωπικού του έργου PROFI-VNFIL, ώστε 

να συγκεντρωθούν σχόλια ανατροφοδότησης και παρατηρήσεις σχετικά με την εγκυρότητα και την 

αναπαραγωγιμότητα του σε διαφορετικές χώρες, κατόπιν όσων εξηγήθηκαν προηγουμένως. 

 

Στόχοι και Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου PROFI-VNFIL, η κατάρτιση των εκπαιδευτών στο VNFIL 

αναμένεται να εφοδιάσει τους επαγγελματίες αυτούς με το κατάλληλο σύνολο ικανοτήτων, έτσι ώστε να 

καταφέρουν τα εξής: 

- Συνεκτική ενσωμάτωση των εργασιών και των ικανοτήτων των επαγγελματιών του VNFIL στα 

ευρωπαϊκά και εθνικά συστήματα και πλαίσια επικύρωσης, 

- Ενίσχυση των μη τεχνικών δεξιοτήτων και συγκεκριμένων συμπεριφορών που είναι ζωτικής 

σημασίας για την αλληλεπίδραση με τους υποψηφίους που έχουν πρόσβαση στο VNFIL, μέσω μιας 

ειδικής μαθησιακής προσέγγισης που βασίζεται στη βιωματική εμπειρία της διαδικασίας VNFIL, 

- Αναγνώριση και προσδιορισμός των ορόσημων της Αναγνώρισης και επικύρωσης των διαδικασιών 

μη τυπικής και άτυπης μάθησης, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τον πειραματισμό χρήσης του 

ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου, 

- Υποστήριξη των υποψηφίων ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και να επωφεληθούν της χρήσης του 

ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου, και πέραν της διαδικασίας επικύρωσης, 

- Ενδυνάμωση και υποστήριξη των υποψηφίων κατά την πρόσβαση και την υποβολή αίτησης για τη 

διαδικασία Επικύρωσης, με στόχο την εκμάθηση και την παροχή κινήτρων για προστιθέμενη αξία 

στο πλαίσιο των προσφερόμενων ενεργών πολιτικών της αγοράς εργασίας. 

- Σχεδιασμός και εφαρμογή δεικτών παρακολούθησης της απόδοσης Διασφάλισης Ποιότητας ώστε 

να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας VNFIL, όσον αφορά τόσο την ικανοποίηση των 

υποψηφίων όσο και τις δυνατότητες βελτίωσης της συνολικής εμπειρίας. 
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Πρόγραμμα κατάρτισης 
- Επισκόπηση του ευρωπαϊκού, εθνικού/ περιφερειακού κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την 

αναγνώριση, την επικύρωση και την πιστοποίηση της μάθησης. 

- Διάρθρωση των εθνικών/περιφερειακών μητρώων προσόντων και διαδικαστικών προτύπων, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα επαγγελματικά πρότυπα και τα πρότυπα πιστοποίησης: χαρακτηριστικά, 

λειτουργίες και βασικά κοινά στοιχεία. 

- Διάρθρωση, φάσεις και ρόλος που διαδραματίζουν οι επαγγελματίες του VNFIL και άλλοι 

επαγγελματίες στις διαδικασίες αναγνώρισης, επικύρωσης και πιστοποίησης. 

- Δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες των φορέων που συμμετέχουν στις διαδικασίες. 

- Τεχνικές διαπροσωπικής επικοινωνίας και ενεργητική ακρόαση ως προαπαιτούμενες μη τεχνικές 

δεξιότητες για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τους υποψηφίους 

- Εργασιακές εμπειρίες και τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

Διαφάνειας και Επικύρωσης. 

- Αξιολόγηση του ακαδημαϊκού και του επαγγελματικού περιεχομένου: στόχοι, μέθοδοι, εργαλεία, 

τεκμηρίωση. 

- Κρίσιμοι παράγοντες της διαδικασίας αξιολόγησης και κώδικας δεοντολογίας. 

- Αποδείξεις που πρέπει να προσκομιστούν ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, τρόποι διενέργειας της 

διαδικασία αναγνώρισης σε περίπτωση έλλειψης αποδείξεων. 

- Οριστικοποίηση της διαδικασίας ταυτοποίησης και επικύρωσης: το «Έγγραφο Επικύρωσης». 

- Πρακτικές ασκήσεις για τον τρόπο συμπλήρωσης των εγγράφων Διαφάνειας και Επικύρωσης. 

- Σκεπτικό και κύρια χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου: επισκόπηση της πλατφόρμας 

και πρακτική άσκηση στην πλατφόρμα 

- Πώς θα επωφεληθεί περισσότερο ο υποψήφιος της διαδικασίας VNFIL από το ηλεκτρονικό 

χαρτοφυλάκιο; 

- Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στη διαδικασία VNFIL: κριτήρια και δείκτες παρακολούθησης και 

μέτρησης 

- Εργαλεία και ενέργειες για τη μέτρηση της ικανοποίησης των υποψηφίων και της συνολικής 

ποιότητας της διαδικασίας αναγνώρισης και Επικύρωσης. 

 

 

Ομάδες-στόχοι 

εταίροι του PROFI VNFIL, επαγγελματίες του VNFIL, είτε έμπειροι ή νεοεισερχόμενοι, σύμβουλοι 

προσανατολισμού, αξιολογητές που μπορεί να είναι εκπαιδευτές άλλων επαγγελματιών του VNFIL. 

 


