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ΚΕΣΥΠ ΛΑΜΙΑΣ  2014  Ε.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
http://europa.eu/index_el.htm

Οι  ραγδαίες  αλλαγές  απειλούν  
να  υπερκεράσουν  τις δεξιότητες  
του  γηράσκοντος  εργατικού  
δυναμικού  της Ευρώπης, της 
οποίας η οικονομία και κοινωνία οποίας η οικονομία και κοινωνία 
βασίζεται στη γνώση. Γι’αυτό το 
λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ), 
άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες και  οι  
κοινωνικοί  εταίροι εργάζονται  από  
κοινού  για  τη  θέσπιση  ενός  
πλαισίου πολιτικής με στόχο τον 
εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΠΛΑIΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚ
ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤAΡΤΙΣΗΣ («ΕΚ 2020»)
http://www.gsae.edu.gr/el/european-union/europe

1. Να γίνει πραγματικότητα η διά βίου μάθηση και κινητικότητα
ανάπτυξη εθνικών πλαισίων προσόντων που συνδέονται με το 
ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και πιο ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και πιο 
ευέλικτων μεθόδων μάθησης

2. Να αναβαθμιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης

3. Να προωθηθεί η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και η ενεργός 
συμμετοχή στα κοινά

4. Να εξασφαλιστεί η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της 
καινοτομίας, 
σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

ΚΕΣΥΠ ΛΑΜΙΑΣ  2014  Ε.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜEΑ ΤΗΣ
(«ΕΚ 2020»)

union/europe-2020-strategy

4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Να γίνει πραγματικότητα η διά βίου μάθηση και κινητικότητα
ανάπτυξη εθνικών πλαισίων προσόντων που συνδέονται με το 
ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και πιο ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και πιο 
ευέλικτων μεθόδων μάθησης

α αναβαθμιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Να προωθηθεί η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και η ενεργός 
συμμετοχή στα κοινά

Να εξασφαλιστεί η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, 
σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.



ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ
Α. ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΦΟΡΕΙΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.)

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (παρέχει 
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, 
γενική εκπαίδευση ενηλίκων, 
επαγγελματικό προσανατολισμό και δια 
βίου συμβουλευτική)

Κολλέγιο
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ΟΥ Ν.4186/17-9-2013
ΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Β. ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ (ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

ΚΕΣΥΠ ΛΑΜΙΑΣ  2014  Ε.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ)

� Οι μαθησιακές δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου 
εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο 
πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή 
επαγγελματικών, κοινωνικών και επαγγελματικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
Περιλαμβάνει τις κάθε είδους 
δραστηριότητες αυτομόρφωσης, όπως η 
αυτομόρφωση με έντυπο υλικό ή μέσω 
διαδικτύου ή με χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή ποικίλων εκπαιδευτικών 
υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το 
άτομο από την επαγγελματική εμπειρία 
του.



Π

ERASMUS PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ



http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus

(προς το παρόν μόνο στα αγγλικά) 

ΚΕΣΥΠ ΛΑΜΙΑΣ  2014  Ε.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

(προς το παρόν μόνο στα αγγλικά) 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Εκτελεστικός Οργανισμός 
Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Μέσων 
και Πολιτισμού (EACEA)και Πολιτισμού (EACEA)

Εθνικές 

Μονάδες

(ΙΚΥ)
ΚΕΣΥΠ ΛΑΜΙΑΣ  2014  Ε.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαχείριση 
Προγραμμάτων 

Εrasmus plus



ΤΙ ΕIΝΑΙ ΤΟ ERASMUS+;

είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014

αυξάνει σημαντικά τη χρηματοδότηση της ΕΕ (+40%) για την ανάπτυξη των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων

έχει ως στόχο την αύξηση της ποιότητας και της συνάφειας των προσόντων και των έχει ως στόχο την αύξηση της ποιότητας και της συνάφειας των προσόντων και των 
δεξιοτήτων

είναι ανοιχτό για σπουδαστές, διδάσκοντες, μαθητευόμενους, εθελοντές,
δραστηριοτήτων για νέους και άτομα που εργάζονται σε «φυτώρια» του αθλητισμού

θα παρέχει χρηματοδότηση για εταιρικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης και για την προώθηση της καινοτομίας, της 
επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας

ΚΕΣΥΠ ΛΑΜΙΑΣ  2014  Ε.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020

αυξάνει σημαντικά τη χρηματοδότηση της ΕΕ (+40%) για την ανάπτυξη των γνώσεων και 

έχει ως στόχο την αύξηση της ποιότητας και της συνάφειας των προσόντων και των έχει ως στόχο την αύξηση της ποιότητας και της συνάφειας των προσόντων και των 

είναι ανοιχτό για σπουδαστές, διδάσκοντες, μαθητευόμενους, εθελοντές, διοργανωτές 
δραστηριοτήτων για νέους και άτομα που εργάζονται σε «φυτώρια» του αθλητισμού

θα παρέχει χρηματοδότηση για εταιρικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ, για 

εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης και για την προώθηση της καινοτομίας, της 
επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας



ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ

έλλειμμα σε δεξιότητες στην Ευρώπη, με σχεδόν 20% των ατόμων ηλικίας 15 ετών να μη 
διαθέτει επαρκείς δεξιότητες ανάγνωσης και 73 εκατομμύρια ενήλικες με χαμηλό (ή 
κανένα) τίτλο εκπαίδευσης. Το 36% των εργοδοτών δυσκολεύεται να βρει άτομα με τις 
δεξιότητες που χρειάζονται.

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας που απαιτούν υψηλή ειδίκευση αυξάνεται, ενώ ο 
αριθμός των θέσεων εργασίας χαμηλής ειδίκευσης μειώνεται.

το 12,7%  των μαθητών εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο. Χρειάζεται εκσυγχρονισμός της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής εκπαίδευσης από 
την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και της αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης. Θα υποστηριχτεί επίσης η μη τυπική μάθηση μέσω ανταλλαγών νέων και 
δραστηριοτήτων εθελοντισμού. 

ΚΕΣΥΠ ΛΑΜΙΑΣ  2014  Ε.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ;

έλλειμμα σε δεξιότητες στην Ευρώπη, με σχεδόν 20% των ατόμων ηλικίας 15 ετών να μη 
διαθέτει επαρκείς δεξιότητες ανάγνωσης και 73 εκατομμύρια ενήλικες με χαμηλό (ή 
κανένα) τίτλο εκπαίδευσης. Το 36% των εργοδοτών δυσκολεύεται να βρει άτομα με τις 

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας που απαιτούν υψηλή ειδίκευση αυξάνεται, ενώ ο 
αριθμός των θέσεων εργασίας χαμηλής ειδίκευσης μειώνεται.

το 12,7%  των μαθητών εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο. Χρειάζεται εκσυγχρονισμός της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής εκπαίδευσης από 
την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και της αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης. Θα υποστηριχτεί επίσης η μη τυπική μάθηση μέσω ανταλλαγών νέων και 



TI NEO ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ERASMUS

Πρόγραμμα εγγυήσεων δανείων που θα βοηθά τους φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για θέσεις εργασίας. 

Συμμαχίες γνώσης: συμπράξεις ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων με 
σκοπό την προώθηση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 
μέσω της προσφοράς νέων προγραμμάτων σπουδών, μαθησιακών ευκαιριών και τυπικών μέσω της προσφοράς νέων προγραμμάτων σπουδών, μαθησιακών ευκαιριών και τυπικών 
προσόντων.

Συμμαχίες τομέων δεξιοτήτων: συμπράξεις παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
επιχειρήσεων με σκοπό την προώθηση της απασχολησιμότητας και την αντιμετώπιση της 
έλλειψης δεξιοτήτων, μέσω της διαμόρφωσης ειδικών ανά τομέα προγραμμάτων σπουδών και 
καινοτόμων μορφών επαγγελματικής διδασκαλίας.

Ενσωματώνει τα υφιστάμενα χωριστά προγράμματα που αφορούν τη διεθνή διάσταση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή θα καταστήσει δυνατή την 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς και από τρίτες χώρες 
ικανότητας με ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τρίτες χώρες.

ΚΕΣΥΠ ΛΑΜΙΑΣ  2014  Ε.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

RASMUS+;

που θα βοηθά τους φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που 

: συμπράξεις ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων με 
σκοπό την προώθηση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 
μέσω της προσφοράς νέων προγραμμάτων σπουδών, μαθησιακών ευκαιριών και τυπικών μέσω της προσφοράς νέων προγραμμάτων σπουδών, μαθησιακών ευκαιριών και τυπικών 

: συμπράξεις παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
επιχειρήσεων με σκοπό την προώθηση της απασχολησιμότητας και την αντιμετώπιση της 
έλλειψης δεξιοτήτων, μέσω της διαμόρφωσης ειδικών ανά τομέα προγραμμάτων σπουδών και 
καινοτόμων μορφών επαγγελματικής διδασκαλίας.

Ενσωματώνει τα υφιστάμενα χωριστά προγράμματα που αφορούν τη διεθνή διάσταση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή θα καταστήσει δυνατή την κινητικότητα στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς και από τρίτες χώρες και την εφαρμογή σχεδίων ανάπτυξης 
ικανότητας με ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τρίτες χώρες.



ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
ERASMUS+;

ανάπτυξη της ευέλικτης μάθησης, όπως η εξ αποστάσεως ή μερικής 
παρακολούθησης μάθηση, μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των 
τεχνολογιών της πληροφορίας

ενισχυμένη υποστήριξη για σπουδαστές που προέρχονται από λιγότερο ενισχυμένη υποστήριξη για σπουδαστές που προέρχονται από λιγότερο 
προνομιούχα περιβάλλοντα, καθώς και για άτομα με ειδικές ανάγκες ή 
άτομα που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιφέρειες

εγγύηση δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
υποστήριξη για φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν πλήρεις 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

ΚΕΣΥΠ ΛΑΜΙΑΣ  2014  Ε.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

, όπως η εξ αποστάσεως ή μερικής 
παρακολούθησης μάθηση, μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των 

για σπουδαστές που προέρχονται από λιγότερο για σπουδαστές που προέρχονται από λιγότερο 
προνομιούχα περιβάλλοντα, καθώς και για άτομα με ειδικές ανάγκες ή 
άτομα που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιφέρειες

εγγύηση δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων � μεγαλύτερη 
υποστήριξη για φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν πλήρεις 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα



ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ;

στήριξη των νέων για τη βελτίωση βασικών δεξιοτήτων, όπως η 
γλώσσας, η επικοινωνία, η προσαρμοστικότητα 
με άτομα  διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμών.

καλύτερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και εργοδοτών, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και εργοδοτών, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι οι σπουδαστές θα επωφελούνται από προγράμματα σπουδών συναφή με τις 
δεξιότητες που χρειάζονται στον κόσμο της εργασίας

σημασία της άτυπης μάθησης: οι εργοδότες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο 
δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω εμπειριών μη τυπικής μάθησης, όπως ο 
εθελοντισμός

πραγματοποίηση μέρους των σπουδών στο εξωτερικό 
για δουλειά στο εξωτερικό όταν εισέρχονται στην αγορά εργασίας

ΚΕΣΥΠ ΛΑΜΙΑΣ  2014  Ε.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΤΟ ERASMUS+ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

στήριξη των νέων για τη βελτίωση βασικών δεξιοτήτων, όπως η άριστη γνώση ξένης 
γλώσσας, η επικοινωνία, η προσαρμοστικότητα ή η εμπειρία διαβίωσης και εργασίας 
με άτομα  διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμών.

καλύτερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και εργοδοτών, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και εργοδοτών, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι οι σπουδαστές θα επωφελούνται από προγράμματα σπουδών συναφή με τις 
δεξιότητες που χρειάζονται στον κόσμο της εργασίας

: οι εργοδότες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο 
δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω εμπειριών μη τυπικής μάθησης, όπως ο 

πραγματοποίηση μέρους των σπουδών στο εξωτερικό � περισσότερες πιθανότητες 
για δουλειά στο εξωτερικό όταν εισέρχονται στην αγορά εργασίας



KEY ACTION
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚ
LEARNING MOBILITY

Διαχείριση από Εθνικές Μονάδες και από τον  Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (
Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA

Δυνατότητα μετακίνησης  δικαιούχων *  σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να 
σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν 
επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

Μόνον οι οργανισμοί θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για κινητικότητα. Τα φυσικά 
πρόσωπα, παρόλο που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν κινητικότητα, δε θα μπορούν 
πλέον να υποβάλλουν αίτηση

* Εκπαιδευτικό προσωπικό, φοιτητές, οι νέοι έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα (για 
εθελοντικές δραστηριότητες), προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της νεολαίας
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CTION 1: 
ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ/

OBILITY OF INDIVIDUALS

Διαχείριση από Εθνικές Μονάδες και από τον  Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education

EACEA)

σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να 
σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν 

Μόνον οι οργανισμοί θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για κινητικότητα. Τα φυσικά 
πρόσωπα, παρόλο που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν κινητικότητα, δε θα μπορούν 

* Εκπαιδευτικό προσωπικό, φοιτητές, οι νέοι έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα (για 
εθελοντικές δραστηριότητες), προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ
http://europa.eu/youth/EU_el
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ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
http://europa.eu/youth/EU_el



http://www.inedivim.gr/ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ
http://www.gsae.edu.gr/el/gen-grammateia
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ΝΕΔΙΒΙΜ)
grammateia � ΓΓΔΒΜ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στο Eurodesk προσφέρεται 
πληροφόρηση προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες των ενδιαφερομένων και σε 
τομείς όπως: 

Εκπαίδευση - Σπουδές - Κατάρτιση -
Εργασία - Απασχόληση - Κινητικότητα -
Εθελοντισμός - Σεμινάρια - Ανταλλαγές 
Νέων - Εκδηλώσεις - Ανεύρεση Πόρων

κ.α.



ΚΟΙΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΡΧΕΣ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ

� Ευρωδιαβατήριο (Europass)

� Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και 
συγκέντρωσης διδακτικών μονάδων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (ECTS)

� Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών 
προσόντων (EQF) προσόντων (EQF) 

� Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για 
την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση(ECVET)

� Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη 
διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET)

� Ευρωπαϊκή ταξινόμηση Δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO)



ΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ (2002) & Α
http://www.gsae.edu.gr/el/european-union/116-i-diadikasia

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚH ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ

ελκυστική και χωρίς αποκλεισμούς ΕΕΚ
υψηλής ποιότητας αρχική ΕΕΚυψηλής ποιότητας αρχική ΕΕΚ
εύκολα προσβάσιμη και επαγγελματικά προσανατολισμένη συνεχιζόμενη ΕΕΚ
ευέλικτα συστήματα ΕΕΚ, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα
επικύρωση των μη τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης
ενιαίος ευρωπαϊκός προσανατολισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης
ουσιαστικά ενισχυμένες δυνατότητες για διακρατική κινητικότητα
εύκολα προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διά βίου ενημέρωσης, 
προσανατολισμού και συμβουλευτικής
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ BRUGES (2010)
diadikasia-tis-kopegxagis-to-anakoinothen-tis-brouz-

ΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤAΡΤΙΣΗ 2020

εύκολα προσβάσιμη και επαγγελματικά προσανατολισμένη συνεχιζόμενη ΕΕΚ
ευέλικτα συστήματα ΕΕΚ, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα
επικύρωση των μη τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης
ενιαίος ευρωπαϊκός προσανατολισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης
ουσιαστικά ενισχυμένες δυνατότητες για διακρατική κινητικότητα
εύκολα προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διά βίου ενημέρωσης, 



http://europass.cedefop.europa.eu/el/about

παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα 
προσόντα σας με σαφή και εύληπτο 

1. EUROPASS
http://europass.cedefop.europa.eu/el/about

5 έγγραφα που σας βοηθούν να 
παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα 
προσόντα σας με σαφή και εύληπτο 

τρόπο στην Ευρώπητρόπο στην Ευρώπη



2 ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ)

το Bιογραφικό σημείωμα σας παρέχει τη 
δυνατότητα να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και 
τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και 
αποτελεσματικό. Μπορείτε να δημιουργήσετε το 
δικό σας βιογραφικό σημείωμα Europass σε 
απευθείας σύνδεση, χρησιμοποιώντας τον απευθείας σύνδεση, χρησιμοποιώντας τον 
οδηγό ή μεταφορτώνοντας το έντυπο, τα 
παραδείγματα και τις οδηγίες.
το Διαβατήριο γλωσσών είναι ένα εργαλείο 
αυτοαξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων και 
προσόντων Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό 
σας διαβατήριο γλωσσών Europass σε 
απευθείας σύνδεση, χρησιμοποιώντας τον 
οδηγό ή μεταφορτώνοντας το έντυπο, τα 
παραδείγματα και τις οδηγίες. 
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3 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. η Κινητικότητα Europass καταγράφει τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε 
άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

2. το Συμπλήρωμα πιστοποιητικού περιγράφει τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν 
αποκτήσει οι κάτοχοι πιστοποιητικών αποκτήσει οι κάτοχοι πιστοποιητικών 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Συμπληρώνει τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πτυχίο, 
διευκολύνοντας την κατανόησή του, ιδίως στο 
εξωτερικό.

3. το Παράρτημα διπλώματος περιγράφει τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν 
αποκτήσει οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Συμπληρώνει τις πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πτυχίο, 
διευκολύνοντας την κατανόησή του, ιδίως στο 
εξωτερικό. 



ΤΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ CV



���� ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (SOFT/T

Ομαδικό πνεύμα (συνεργατικότητα & ηγεσία)

Ευελιξία – προσαρμοστικότητα

Αποτελεσματική επικοινωνία

Επίλυση προβλημάτων & εύρεση 
εναλλακτικών λύσεων

Ανατροφοδότηση & εφαρμογή των 
μαθημάτων ζωής που πήραμε

Δείχνω υπευθυνότητα & εμπνέω 
εμπιστοσύνη 

Δημιουργική σκέψη
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ΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ

TRANSFERABLE SKILLS)

�Multi-task

�Παρουσίαση υλικού γραπτά ή προφορικά

�Μιλάω μια ξένη γλώσσα (εξειδικευμένη)

�Μιλάω νοηματική γλώσσα

�Χειρισμός  ζητημάτων ηθικής φύσεως

�Χειρισμός παραπόνων

�Απόδοση υπο πίεση

�Πειστικός ομιλητής

�Διαπραγματευτικότητα κ.α.
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΑΝ

Ποιες δεξιότητες Ποιες δεξιότητες 
θα μπορούσε να 
αναφέρει στο 
βιογραφικό του;



Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και 
συγκέντρωσης διδακτικών μονάδων 

2. ECTS

Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και 
συγκέντρωσης διδακτικών μονάδων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςτριτοβάθμιας εκπαίδευσης



TI EINAI
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ECTS: http://erasmus.eap.gr/pdf/ECTS_Guide.pdf

μια  μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαφάνεια 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

επιτρέπει αναγνώριση μονάδων με ένα επιτρέπει αναγνώριση μονάδων με ένα 
ενιαίο σύστημα για τη διδασκαλία 
μαθημάτων σε ευρωπαϊκά ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Βοηθά να αναγνωριστεί η φοίτηση σε 
πάνω από ένα ιδρύματα, διευκολύνοντας 
την κινητικότητα
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INAI TO ECTS; 
ΥΚΛΩΝ ΤΗΣ BOLOGNA (2005) 

http://erasmus.eap.gr/pdf/ECTS_Guide.pdf

� κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε 25-30 
διδακτικές ώρες

� συγκεντρώνονται περίπου 60 πιστωτικές 
μονάδες ανά έτος μονάδες ανά έτος 

� δίνει τη δυνατότητα στις σχολές που 
συνεργάζονται μέσω του προγράμματος 
Erasmus να συμπληρώνουν τις 
απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες από 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα (π.χ. μιας 
σχολής) σε μια άλλη (ίδιου ή άλλου 
πανεπιστημίου, στην ίδια ή σε άλλη 
χώρα).



ΤΟ ECTS ΚΑΙ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Οι πιστωτικές µονάδες που απονέµονται στη συνεχή εκπαίδευση µ
αναγνωρίζονται και να συσσωρεύονται για την απόκτηση κάποιου τίτλου σπουδών/ 
προσόντος, ανάλογα µε την επιθυµία του εκπαιδευόµενου
τη απονοµή κάποιου τίτλου σπουδών/ προσόντος

Τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
πιστωτικές µονάδες για  µαθησιακά αποτελέσµατα
πλαισίων της τυπικής µάθησης µέσω της εργασιακής 
ελεύθερου χρόνου ή της ατοµικής µελέτης, εφόσον αυτά τα µ
πληρούν τις απαιτήσεις των τίτλων σπουδών τυπικής µ
συνιστώσες τους.
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ΑΘΗΣΗ

στη συνεχή εκπαίδευση µπορούν ή όχι να 
αναγνωρίζονται και να συσσωρεύονται για την απόκτηση κάποιου τίτλου σπουδών/ 

εκπαιδευόµενου και/ή τις προϋποθέσεις για 
κάποιου τίτλου σπουδών/ προσόντος

θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απονέµουν
αποτελέσµατα που αποκτώνται εκτός των 

µέσω της εργασιακής εµπειρίας, των ασχολιών 
, εφόσον αυτά τα µαθησιακά αποτελέσµατα

πληρούν τις απαιτήσεις των τίτλων σπουδών τυπικής µάθησης ή τις εκπαιδευτικές 



Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών 

3.EQF
Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών 

προσόντωνπροσόντων



QF http://ec.europa.eu/eqf/home_el.htm
ΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

με την ανάπτυξη του ΕΠΠ διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός συνεκτικού και κατανοητού 
συστήματος κατάταξης όλων των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών, οι οποίοι 
απονέμονται στη χώρα μας

υπηρετώντας την αρχή της διαφάνειας του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, υπηρετώντας την αρχή της διαφάνειας του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, 
αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η μάθηση μπορεί να συνδέεται με την απασχόληση και 
τη σταδιοδρομία

υπηρετεί την αρχή διασφάλισης της ποιότητας, βασιζόμενη στα μαθησιακά αποτελέσματα, 
τα οποία κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, χωρίς να διασπάται ο 
ενιαίος χαρακτήρας της μάθησης

το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 
προσφέρει ένα εργαλείο «μετάφρασης» και συγκρισιμότητας των προσόντων.
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http://ec.europa.eu/eqf/home_el.htm (αγγλικά)
ΡΟΣΟΝΤΩΝ http://www.nqf.gov.gr/

με την ανάπτυξη του ΕΠΠ διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός συνεκτικού και κατανοητού 
συστήματος κατάταξης όλων των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών, οι οποίοι 

υπηρετώντας την αρχή της διαφάνειας του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, υπηρετώντας την αρχή της διαφάνειας του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, 
αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η μάθηση μπορεί να συνδέεται με την απασχόληση και 

υπηρετεί την αρχή διασφάλισης της ποιότητας, βασιζόμενη στα μαθησιακά αποτελέσματα, 
τα οποία κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, χωρίς να διασπάται ο 

το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 
προσφέρει ένα εργαλείο «μετάφρασης» και συγκρισιμότητας των προσόντων.



ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

«Στις 17 ∆εκεµβρίου 2013 ̟αρουσιάστηκε το ̟ρώτο σχέδιο της Έκθεσης Αντιστοίχισης του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων µε το Ευρω̟αϊκό Πλαίσιο Προσόντων στο ̟λαίσιο της 22ης 
Συνεδρίασης της αρµόδιας Συµβουλευτικής Ε̟ιτρο̟ής στις Βρυξέλλες.

Η α̟οτίµηση των εκ̟ροσώ̟ων της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής και των κρατών υ̟ήρξε θετική. Η α̟οτίµηση των εκ̟ροσώ̟ων της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής και των κρατών υ̟ήρξε θετική. 
∆ιατυ̟ώθηκαν ε̟οικοδοµητικές ε̟ισηµάνσεις. Θα ακολουθήσει δηµόσιος διάλογος µε στόχο την 
ολοκλήρωση της Έκθεσης Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων µε το Ευρω̟αϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων, η ο̟οία θα ̟αρουσιαστεί µε τις α̟αιτούµενες ̟ροσαρµογές στην τελική της 
µορφή στην ̟όλη Birmingham του Ηνωµένου Βασιλείου, στις 26 & 27 Φεβρουαρίου 2014.

Για την ανά̟τυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχιση του µε το Ευρω̟αϊκό, 
αρµόδιος είναι ο Εθνικός Οργανισµός Πιστο̟οίησης Προσόντων & Ε̟αγγελµατικού 
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) υ̟ό την ε̟ο̟τεία και το συντονισµό του Υ̟ουργείου Παιδείας 
και Θρησκευµάτων». 

ΚΕΣΥΠ ΛΑΜΙΑΣ  2014  Ε.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΗΜΕΡΑ;

«Στις 17 ∆εκεµβρίου 2013 ̟αρουσιάστηκε το ̟ρώτο σχέδιο της Έκθεσης Αντιστοίχισης του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων µε το Ευρω̟αϊκό Πλαίσιο Προσόντων στο ̟λαίσιο της 22ης 
Συνεδρίασης της αρµόδιας Συµβουλευτικής Ε̟ιτρο̟ής στις Βρυξέλλες.

Η α̟οτίµηση των εκ̟ροσώ̟ων της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής και των κρατών υ̟ήρξε θετική. Η α̟οτίµηση των εκ̟ροσώ̟ων της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής και των κρατών υ̟ήρξε θετική. 
∆ιατυ̟ώθηκαν ε̟οικοδοµητικές ε̟ισηµάνσεις. Θα ακολουθήσει δηµόσιος διάλογος µε στόχο την 
ολοκλήρωση της Έκθεσης Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων µε το Ευρω̟αϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων, η ο̟οία θα ̟αρουσιαστεί µε τις α̟αιτούµενες ̟ροσαρµογές στην τελική της 

του Ηνωµένου Βασιλείου, στις 26 & 27 Φεβρουαρίου 2014.

Για την ανά̟τυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχιση του µε το Ευρω̟αϊκό, 
Εθνικός Οργανισµός Πιστο̟οίησης Προσόντων & Ε̟αγγελµατικού 

υ̟ό την ε̟ο̟τεία και το συντονισµό του Υ̟ουργείου Παιδείας 


