Υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ

“PEP goes local”
workshop “Ανοιχτέσ πόρτεσ Δια Βίου Μάθηςησ για όλουσ!”
ΑΘΗΝΑ, 23 Οκτωβρίου 2012
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Θετικά Στοιχεία
 Η ποιότθτα των ειςθγιςεων και των παρεμβάςεων των ςυμμετεχόντων
 Η επιλογι των ςυμμετεχόντων ιταν ςτοχευμζνθ με αποτζλεςμα να καλυφκεί από
τθ ςυηιτθςθ ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων. Ειδικότερα ςτο ςεμινάριο μετείχαν
εκπρόςωποι Υπουργείων και Οργανιςμών που ζχουν τθν ευκφνθ τθσ εφαρμογισ
τθσ πολιτικισ τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ ςτθν χώρα μασ, κοινωνικοί εταίροι αλλά και
εμπειρογνώμονεσ του ECVET, κακώσ και ιδιώτεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον
χώρο τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
 Η ζναρξθ ενόσ γόνιμου διαλόγου για το πώσ τα μεκοδολογικά εργαλεία του ECVET
μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο 2014-2020
Τι μάθαμε
 Το επόμενο workshop κα πρζπει να οργανωκεί ςτθ βάςθ εξειδικευμζνων
κεματικών ενοτιτων χωρίσ να απαιτείται πλζον ειςαγωγικό μζροσ
 Θα ζπρεπε να δοκεί περιςςότεροσ χρόνοσ ςυηιτθςθσ ςτισ μικρζσ ομάδεσ
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Στοιχεία που κρατάμε
 Διάκεςθ για ενεργι ςυμμετοχι όλων των ςυμμετεχόντων και πολφ ενδιαφζρουςεσ
παρεμβάςεισ
 Το επίπεδο των ειςθγιςεων ιταν πολφ καλό και ενθμερωτικό με αποτζλεςμα οι
ςυμμετζχοντεσ να εμπλουτίςουν τισ γνώςεισ τουσ ςχετικά με τθν εφαρμογι του
ECVET ςτθν χώρα μασ
 Στα ςυμπεράςματα, τα οποία διαμορφώκθκαν από κοινοφ με τουσ ςυμμετζχοντεσ,
διατυπώκθκαν οριςμζνεσ πολφ ενδιαφζρουςεσ προτάςεισ όπωσ π.χ. θ άμεςθ
ανάγκθ να ξεκινιςει ζνασ ςυνεχισ τεχνικόσ διάλογοσ μεταξφ των εμπλεκομζνων
(stakeholders) ςτθ βάςθ προκακοριςμζνθσ θμεριςιασ διάταξθσ από τα Υπουργεία
Παιδείασ κα Εργαςίασ ο οποίοσ ςε κακοριςμζνο χρονικό πλαίςιο κα καταλιξει ςε
ςυγκεκριμζνα και δεςμευτικά ςυμπεράςματα
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Θζματα που ανακφπτουν από την εφαρμογή του ECVET (Θετικά ςτοιχεία )








Τα εργαλεία που περιλαμβάνει το ECVET μπορεί, αν εφαρμοςτοφν ςωςτά, να
αποτελζςουν ςθμαντικά εφόδια για τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν
ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ ιδιαίτερα των νζων. Τονίςτθκε, ωςτόςο, από τουσ
ςυμμετζχοντεσ και θ ςθμαςία του ECVET για το μεγάλθσ θλικίασ εργατικό δυναμικό
ςτθν παραμονι και εξζλιξθ του ςτθν αγορά εργαςίασ, κυρίωσ, για τουσ/τισ
εργαηόμενουσ/νεσ με χαμθλά προςόντα
Το ςφςτθμα ECVET είναι ιδιαίτερα χριςιμο, κατά κφριο λόγο, για τισ ευπακείσ
ομάδεσ και όχι τόςο για τισ «ελίτ», που ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν για τθ
μόρφωςι τουσ εκπαιδευτικά ιδρφματα με αναγνωριςμζνο κφροσ
Η προςζγγιςθ των μακθςιακών αποτελεςμάτων διευκολφνει τθ ςφνδεςθ τθσ
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τθν αγορά εργαςίασ
Τα μακθςιακά αποτελζςματα οδθγοφν ςε μεγαλφτερθ διαπερατότθτα
(Transparency)
Οι κοινωνικοί εταίροι ζχουν εμπλακεί ενεργά και βρίςκονται ςε ςυνεργαςία με τθν
κεντρικι διοίκθςθ όςον αφορά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ εργαλείων που
αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι του ECVET, όπωσ το NQF (Εκνικό
Πλαίςιο Προςόντων)

Εμπόδια






Υπάρχουν ςθμαντικζσ τεχνικζσ δυςκολίεσ ςτθν πρακτικι εφαρμογι του ECVET τόςο
ςε Εκνικό όςο και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο
Η εφαρμογι του ςυςτιματοσ ECVET δεν εντάςςεται ςτισ άμεςεσ προτεραιότθτεσ
αυτών που χαράςςουν τισ πολιτικζσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και Δια Βίου
Μάκθςθσ ςτθν χώρα μασ
Δεν ζχουν αναδειχκεί μζχρι ςιμερα με πρακτικό και ςυνεκτικό τρόπο
(comprehensive approach) τα πλεονεκτιματα τθσ εφαρμογισ του ECVET
Η «αγορά» τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ ςτθν
χώρα μασ δεν ζχει ακόμθ απαλλαγεί πλιρωσ από τισ ςτρεβλώςεισ και τουσ
περιοριςμοφσ του παρελκόντοσ με αποτζλεςμα θ ανάπτυξθ τθσ να μθν είναι ακόμθ
θ επικυμθτι

Επόμενα βήματα / Συςτάςεισ
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Απαιτείται αξιολόγθςθ των όςων ζχουν γίνει μζχρι ςιμερα ςτο πλαίςιο του EQF,
NQF,ECVET κλπ και κακοριςμόσ προγράμματοσ δράςθσ ςτο οποίο κα περιγράφεται
με ςαφινεια ο ρόλοσ των εμπλεκομζνων φορζων. Παράλλθλα κα πρζπει να
ςχεδιαςτεί οδικόσ χάρτθσ ςτθ βάςθ τελικών και ενδιάμεςων ςτόχων
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Προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ του παραπάνω ςτόχου αποτελεί θ οργάνωςθ
ςυνεχοφσ διαλόγου με το ςφνολο των εμπλεκομζνων (Stakeholders)
Συςτθματοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ με τουσ κοινωνικοφσ
εταίρουσ και άμεςθ εφαρμογι των προϊόντων (outcomes) τθσ ςυνεργαςίασ ςε
πρακτικό επίπεδο
Συντονιςμόσ τθσ προςπάκειασ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ ECVET ςε Εκνικό και
Ευρωπαϊκό επίπεδο με παράλλθλθ παρακολοφκθςθ και ςυνεχι αξιολόγθςθ τθσ
πορείασ υλοποίθςθσ
Δθμιουργία Πανευρωπαϊκοφ δικτφου φορζων που υλοποιοφν δράςεισ ECVET τον
ςυντονιςμό του οποίου κα ζχει θ EVTA με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ πρακτικισ
εφαρμογισ του ςυςτιματοσ και τθν διάχυςθ των καλών πρακτικών ςε Εκνικό και
τοπικό επίπεδο
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