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  Δέσποινα Μαυρή 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Επιμορφωτική ημερίδα  
«Εφαρμογή Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» του Ν. 

4386/2016 

 

Ζητήματα Πιστοποίησης Προσόντων και ο ρόλος του 
ΕΟΠΠΕΠ 

Πέμπτη,  16 Νοεμβρίου 2017 
  
 



 
 
 Συνοπτικό προφίλ ΕΟΠΠΕΠ  

 

 Πιστοποίηση Προσόντων:   

  
o χρήσιμοι ορισμοί 

 

o υφιστάμενη κατάσταση και σύγχρονες προκλήσεις 

  

o το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων  ως κομβικό εργαλείο    

 

 Πιστοποίηση γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων : Από το 
περίγραμμα στο προσόν  

 

 Μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας του Ν. 4386/2016 & 
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων   

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Περίγραμμα τοποθέτησης 

www.eoppep.gr 
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Συνοπτικό Προφίλ του ΕΟΠΠΕΠ (α’) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων 
 

 Διέπετε από τον νόμο 4115/2013, όπως ισχύει 
 

 Πεδίο εφαρμογής : 

 Αναπτύσσει και εφαρμόζει την εθνική πολιτική για την 

πιστοποίηση της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης  

 Παρέχει επιστημονική τεχνική υποστήριξη σχετικά με την εθνική 

πολιτική συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού 



www.eoppep.gr 

Συνοπτικό Προφίλ του ΕΟΠΠΕΠ (β’) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Δρομολογούνται ενέργειες ώστε στο προσεχές 
διάστημα να μπορέσει να καλύψει και νέα πεδία 

πιστοποίησης (βλ. μαθητεία, καταρτιζόμενους στα 
ΚΔΒΜ).   

Πιστοποιήσεις προσόντων: Ο ΕΟΠΠΕΠ ήδη πχ.…… 
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Συνοπτικό Προφίλ του ΕΟΠΠΕΠ (γ’) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Εθνικός Εκπρόσωπος σε Ευρωπαϊκά Εργαλεία / Δίκτυα 



www.eoppep.gr 

ΕΟΠΠΕΠ, πιστοποίηση  & Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ΕΕΚ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Βασικοί Ορισμοί (α’) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Βασικοί Ορισμοί (β’) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Συστήματα 

Θέτουν το επίπεδο επίδοσης μιας χώρας ή μιας 
περιοχής 

Παρόχους 

Θέτουν το επίπεδο επίδοσης των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Άτομα 

Θέτουν το επίπεδο επίδοσης ενός 
εκπαιδευόμενου 

Προδιαγραφές (Standards): Κοινά αποδεκτά σημεία απόδοσης τα οποία 
χαρακτηρίζουν μια επίδοση ως αποτελεσματική.  

 

Οι προδιαγραφές μπορεί να εφαρμοστούν σε :  
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Η στροφή στα μαθησιακά αποτελέσματα 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Μαθητο-κεντρική 
προσέγγιση στην 

εκπαίδευση 

 

 

Συστημική 
οργάνωση 

στόχων, 
προγραμμάτων 

σπουδών, 
μεθόδων 

διδασκαλίας, 
αξιολόγησης & 

διασφάλισης 
ποιότητας 

Εκσυγχρονισμό 
του συστήματος 
διαχείρισης της 

ΕΕΚ & του ρόλου 
των 

εμπλεκομένων 
φορέων 

Ευρεία συναίνεση  
& αποδοχή της 
έννοιας & της 

συμβολής των ΜΑ 
στην βελτίωση 

της εκπαίδευσης 

Καθιστά αναγκαία 
την ανάπτυξη και 
ερμηνεία των ΜΑ  
σε σχέση πάντοτε 

με το ιδιαίτερο 
πλαίσιο που αυτά 
χρησιμοποιούνται 

Ο προσδιορισμός 
σαφών &  

κατάλληλων ΜΑ 
λειτουργεί  ως ένα 

πλαίσιο αρχών 
για την ανάπτυξη 

καλών 
πρακτικών.  

 

 

Τα ΜΑ 
επηρεάζουν 

άμεσα & 
διαμορφωτικά το 

πρόγραμμα 
σπουδών, ενώ 
συνεισφέρουν 
περισσότερο 

αξιόπιστα τόσο 
στο τι και με ποιο 
τρόπο τα άτομα 

μαθαίνουν, όσο & 
στο πως 

αξιολογείται αυτή 
η μάθηση 

Παραπέμπει σε ένα νέο ‘παράδειγμα’ μάθησης 
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Βασικοί Ορισμοί (γ’) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Το Ευρωπαϊκό ΠΠ είναι εργαλείο 
αναφοράς για την περιγραφή & 

σύγκριση προσόντων/τίτλων που 
χορηγούνται σε εθνικό, διεθνές & 

κλαδικό επίπεδο.  

Λειτουργεί ως  ‘‘μηχανή 
μετάφρασης’’ ώστε να γίνονται 
περισσότερο αναγνωρίσιμα & 
κατανοητά τα προσόντα/τίτλοι 
των διαφορετικών κρατών & 
συστημάτων προσόντων της 

Ευρώπης.  

Εθνικό 
Πλαίσιο 

Προσόντων 
Ελλάδας 

Εθνικό 
Πλαίσιο 

Προσόντων 
…. 

Εθνικό Σύστημα Προσόντων 
Οι δραστηριότητες ενός κράτους που αποβλέπουν στην 
αναγνώριση της μάθησης συμπεριλαμβανομένων των 

μηχανισμών που συνδέουν την ΕΕΚ με την αγορά εργασίας 
& την κοινωνία.  

 
Περιλαμβάνει την ανάπτυξη & εφαρμογή θεσμικών 

διαδικασιών που σχετίζονται με την διασφάλιση ποιότητας, 
την αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων & την 
απονομή προσόντων/τίτλων. Ένα εθνικό σύστημα 

προσόντων μπορεί να αποτελείται από αριθμό υπο-
συστημάτων και ενδεχομένως να διαθέτει ένα Εθνικό ΠΠ. 
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Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Κεντρικά στοιχεία 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 



www.eoppep.gr 

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Τύποι Προσόντων & Χαρακτηριστικά τους 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Από το περίγραμμα στο προσόν  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Ανίχνευση 
αναγκών 
αγοράς 
εργασίας  

Ανάπτυξη & 
Πιστοποίηση 
Επαγγελματικών 
Περιγραμμάτων  

Διαμόρφωση & 
Πιστοποίηση 
Προγραμμάτων 
Σπουδών  

Πιστοποίηση 
Γνώσεων, 
Δεξιοτήτων & 
Ικανοτήτων  

Κατάταξη 
προσόντος στο 
Εθνικό Πλαίσιο 
Προσόντων 

Π λ α ί σ ι ο  Π ο ι ό τ η τ α ς  



Το παράδειγμα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

•Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5 
Τίτλος 

•5 Επίπεδο 

•Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ΟΑΕΔ (από 
κοινού) 

Φορέας 
Απονομής   

•Ο τίτλος ανήκει στη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική 
εκπαίδευση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
Καλύπτει ένα φάσμα πολλών επαγγελματικών ειδικοτήτων. 
Είναι αποτέλεσμα θεωρητικής εκπαίδευσης και μαθητείας με 
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας 

Γενική Περιγραφή 

•1 έτος Μέγεθος/Ογκος 

•Συμπληρωματικός (μετά την τριετή φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ.). Σκοπός/Κατηγορία 

•Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εκπαιδευτικός Τομέας 

•Γνώσεις (Γ) 

•Δεξιότητες (Δ) 

• Ικανότητες (Ι) 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

•Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο 
δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε 
με θέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους 
αντικειμένου , σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο.  

Σχέση με 
με 

Απασχόλη
ση 

•Πρόσβαση στον τίτλο έχουν οι απόφοιτοι της Γ΄ τάξης του 
ΕΠΑ.Λ.  

•Οι κάτοχοι αυτού του τίτλου έχουν πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας.  

Πρόσβαση/ 
Δυνατότητες 

εξέλιξης 

Γν
ώ

σ
ει

ς Διαθέτουν  επιπλέον 
γνώσεις  από εκείνες 
που απέκτησαν στις 
3 τάξεις του ΕΠΑ.Λ. 

 

Διαθέτουν   γνώσεις   
που αποκτήθηκαν σε 

πραγματικές 
συνθήκες εργασίας 

& 
προσανατολισμένες 

στις σύγχρονες 
ανάγκες της αγοράς 

εργασίας & στις 
τεχνολογικές 

εξελίξεις.  

 

Διαθέτουν 
εξειδικευμένες 

γνώσεις σχετικά με 
την ειδικότητα τους.  

 

Διαθέτουν γνώσεις  
σχετικά με τα 

επαγγελματικά 
δικαιώματα & 

υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την 

εργασιακή τους 
δραστηριότητα.  

 

Διαθέτουν γνώσεις  
λειτουργίας του 

εργασιακού 
περιβάλλοντος της 
ειδικότητας τους.  

  

Γνωρίζουν τις 
προϋποθέσεις 

ένταξης τους στους 
επαγγελματικούς 

φορείς της 
ειδικότητας τους.  

Δ
εξ

ιό
τη

τε
ς 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαθέτουν εμπειρία 
επίλυσης 

προβλημάτων που 
ανακύπτουν στο 

πλαίσιο της 
εξάσκησης του 

επαγγέλματος τους. 

 

Διαθέτουν 
επικοινωνιακές 
δεξιότητες που 

απαιτούνται στο 
εργασιακό τους 

περιβάλλον. 

 

Έχουν  αποκτήσει 
περιβαλλοντική 

συνείδηση & 
εφαρμόζουν κανόνες 

υγιεινής & 
ασφάλειας στον 
χώρο εργασίας.  

Ικ
α

ν
ό

τη
τε

ς  

 

 

 

 

 

 

Διαθέτουν 
επιχειρηματικό 
πνεύμα & είναι 

ικανοί να λαμβάνουν 
αποφάσεις σχετικά 

με την 
επαγγελματικής 

τους εξέλιξη.  

 

Είναι ικανοί να 
ασκούν αυτόνομα το 

επάγγελμα τους. 

 

Έχουν τη 
δυνατότητα 
επίβλεψης & 

καθοδήγησης τρίτων 
σε καθήκοντα της 

αρμοδιότητάς τους.  
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 


