Ομιλία τθσ Υπουργοφ Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων
ςτθν θμερίδα για τθ ςυγκρότθςθ του Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων
(Ακινα 25-2-2010)
Στισ ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ για ζνα πολφ μακρό χρονικό διάςτθμα θ
ελεφκερθ διακίνθςθ των πολιτϊν δυςτυχϊσ ζπονταν τθσ ελεφκερθσ
διακίνθςθσ κεφαλαίων και αγακϊν. Η δθμιουργία τθσ ενωμζνθσ
Ευρϊπθσ ωςτόςο δε μπορεί να περιορίηεται ςτθ δθμιουργία μιασ κοινισ
αγοράσ ι να ταυτίηεται με τθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ νομίςματοσ. Πλοι
διαπιςτϊνουμε αυτζσ τισ μζρεσ πόςο αρνθτικι είναι για τθν εικόνα τθσ
Ευρϊπθσ και πόςο μοιραία για τθ χϊρα μασ (όπωσ και για άλλεσ χϊρεσ
του Νότου) θ μονοςιμαντθ κεϊρθςθ τθσ ενωμζνθσ Ευρϊπθσ ωσ μιασ
οικονομικισ και νομιςματικισ Ζνωςθσ.
Η ενωμζνθ Ευρώπθ δεν αφορά μόνο τισ αγορζσ, τα αγακά, το κοινό
νόμιςμα. Αφορά κυρίωσ τουσ πολίτεσ, οι οποίοι όντασ Ζλλθνεσ, Γάλλοι,
Γερμανοί, Ρολωνοί αναπτφςςουν παράλλθλα με τθν εκνικι τουσ
ςυνείδθςθ και μια ευρωπαϊκι ςυνείδθςθ κεωρϊντασ το όραμα τθσ
ενωμζνθσ Ευρϊπθσ και δικό τουσ όραμα. Σε μια Ευρϊπθ χωρίσ ςφνορα
δθμιουργοφνται νζεσ εκπαιδευτικζσ και εργαςιακζσ ευκαιρίεσ, δίνεται θ
δυνατότθτα ςε εκπαιδευόμενουσ και εργαηόμενουσ να ξεπεράςουν τα
ςτενά εκνικά, κλαδικά και τοπικά όρια, να γίνουν φορείσ και δζκτεσ
πολλαπλϊν

ερεκιςμάτων,

να

ςυγκροτιςουν

κοινι

ευρωπαϊκι

ςυνείδθςθ απαλλαγμζνθ από φοβικά ςφνδρομα και τελικά να
δθμιουργιςουν ςε ζνα ευρωπαϊκό και παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον.
Η ςτατικότθτα και θ ακινθςία δε ςυμβαδίηουν με τθ φυςικι ανάγκθ του
ανκρϊπου για αλλαγι, για δράςθ, για εξζλιξθ.
Ομιλία Υπουργού για ΕθΠΠ, 25-2-2010
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Ριςτοποιθμζνεσ δεξιότθτεσ και προςόντα, ςε τελικι ανάλυςθ,
ςθμαίνουν

καλφτερεσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ, περιςςότεροσ

ευκαιρίεσ επιτυχίασ, λιγότερο άγχοσ εργαςιακισ αναςφάλειασ. Το
«μπορώ» που λζει κάκε Ζλλθνασ ςτον εαυτό του, είναι ςθμαντικό να
μπορεί να το ζχει πιςτοποιθμζνο και ςτα μάτια των άλλων. Διότι αυτό
τον βοθκά να βγει ςτθν αγορά εργαςίασ, εκνικι και ευρωπαϊκι, με
περιςςότερα πλεονεκτιματα.

Και περιςςότερα πλεονεκτιματα,

μεταφράηονται ςε καλφτερεσ αμοιβζσ.

Αν θ

«τυπικι» μάκθςθ και θ «άτυπθ» αλλά ουςιαςτικι μάκθςθ,

περπατοφν ςε απζναντι όχκεσ του ποταμοφ τθσ κακθμερινότθτασ, ποτζ
δεν κα ςυναντθκοφν και αυτόσ που χάνει ευκαιρίεσ είναι ο Ζλλθνασ
επαγγελματίασ, ο Ζλλθνασ τεχνίτθσ, ο Ζλλθνασ επιςτιμονασ, ο Ζλλθνασ
άνεργοσ. Αν όμωσ δθμιουργιςουμε μια ςτακερι γζφυρα, κα δϊςουμε
και ευκαιρίεσ και προοπτικζσ. Η γζφυρα αυτι είναι το Εκνικό Πλαίςιο
Προςόντων για τθ Δια Βίου Μάκθςθ.

Οι μεταβιομθχανικζσ κοινωνίεσ δεν είναι κοινωνίεσ ανειδίκευτων, αλλά
αντίκετα είναι κοινωνίεσ τθσ γνώςθσ. Ρεριςςότερο από κάκε άλλθ
κοινωνία του παρελκόντοσ ςυνδζεται ςιμερα θ κατοχι και θ
αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ με τθν πρόςβαςθ ςε κοινωνικζσ κζςεισ και
υψθλζσ αμοιβζσ ςε ατομικό επίπεδο και με τθν ανάπτυξθ και
ανταγωνιςτικότθτα μιασ οικονομίασ ςε ςυλλογικό επίπεδο. Σε ζνα
τζτοιο περιβάλλον, όπου θ γνϊςθ κεωρείται ο πιο ςθμαντικόσ
παράγοντασ για τθν ανταγωνιςτικότθτα μιασ οικονομίασ, οι ικανότθτεσ,
οι δεξιότθτεσ και οι γνώςεισ των πολιτών αποκτοφν κυρίαρχθ κζςθ.
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Είναι το αναπτυξιακό κεφάλαιο τθσ κάκε χϊρασ και θ επζνδυςθ για το
μζλλον τθσ.
Μζχρι ςιμερα ςτθ χϊρα μασ δεν υπιρχε ζνα ενιαίο ςφςτθμα
αναγνώριςθσ και πιςτοποίθςθσ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων
που να ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ μορφζσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και
επαγγελματικισ εμπειρίασ. Τα μακθςιακά αποτελζςματα, δθλαδι το τι
γνωρίηει, κατανοεί και είναι ικανόσ να κάνει κάποιοσ μετά τθν
ολοκλιρωςθ μιασ μακθςιακισ διαδρομισ, είτε προζρχεται αυτι από
τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ, είτε από τθ μθ τυπικι ι άτυπθ
μάκθςθ, είτε από τθν επαγγελματικι και κοινωνικι εμπειρία των
πολιτϊν, δεν αναγνωρίηονται και δεν αξιοποιοφνται.
Τι ςθμαίνει για κάποιον ενιλικο το γεγονόσ ότι ζχει παρακολουκιςει
μακιματα Ελλθνικισ Ιςτορίασ και Ρολιτιςμοφ ςε ζνα Κζντρο
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων; Τι ςθμαίνει για κάποιο νζο το γεγονόσ ότι ζχει
πάρει δίπλωμα καυςτθρατηι από ζνα ΙΕΚ; Τι ςθμαίνει για ζναν αγρότθ
που ζχει παρακολουκιςει επιμορφωτικά ςεμινάρια για νζεσ μεκόδουσ
βιολογικισ καλλιζργειασ; Τι ςθμαίνει για κάποια νζα το γεγονόσ ότι ζχει
πάρει μια βεβαίωςθ ςπουδϊν από ζνα Κζντρο Ελευκερϊν Σπουδϊν ωσ
μακιγιζρ,

ωσ

ςυντθρθτισ

ζργων

τζχνθσ

ι

ωσ

ςφμβουλοσ

επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ;
Ρϊσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ οι γνϊςεισ, οι δεξιότθτεσ και οι ικανότθτεσ
που αποκτά κάποιοσ ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ του; Ρϊσ ςυςχετίηονται με
επαγγελματικά προςόντα και πϊσ ςυνδζονται με τθν απαςχόλθςθ; Τι
αξία ζχουν τα προςόντα αυτά ςτθν αγορά εργαςίασ; Τι αξία ζχουν πζρα
από ςτενά κλαδικά και εκνικά όρια;
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Το Υπουργείο Ραιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ςτο
πλαίςιο τθσ νζασ πολιτικισ για τθ διά βίου μάκθςθ κζλει να κζςει ςε
νζα βάςθ το κζμα τθσ αναγνώριςθσ τθσ μάκθςθσ και τθσ πιςτοποίθςθσ
των προςόντων που αποκτά ο πολίτθσ ςτθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ
του διαδρομισ, τθσ επαγγελματικισ του πορείασ, τθσ κοινωνικισ του
ςυμμετοχισ.
Για το ςκοπό αυτό προτείνει τθ ςυγκρότθςθ εντόσ του 2010 του
Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων για τθ δια βίου μάκθςθ, ςε αντιςτοίχιςθ
με το Ευρωπαϊκό.
Η Ελλάδα ξεκινά τθν προςπάκεια κζςπιςθσ Εκνικοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων με κακυςτζρθςθ δυο χρόνων και ζχοντασ απουςιάςει από
τισ ευρωπαϊκζσ εξελίξεισ και ςε αυτόν τον τομζα.
Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των 32 χωρϊν που μετζχουν ςτο πρόγραμμα
Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ 2010 βρίςκονται είτε ςε διαδικαςία
ανάπτυξθσ είτε ζχουν επίςθμα δεςμευτεί για τθ δθμιουργία Εκνικϊν
Ρλαιςίων Ρροςόντων (NQF) ςε αντιςτοιχία με το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο
Ρροςόντων (EQF) μζςα ςτο 2010.
Με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων (EQF) θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι
δθμιοφργθςε ζνα ευρωπαϊκό ςφςτθμα αναφοράσ για να προωκιςει τθ
διαφάνεια και τθ ςυγκριςιμότθτα των προςόντων. Το Ευρωπαϊκό
Ρλαίςιο Ρροςόντων για τθ Δια Βίου Μάκθςθ

(EQF) είναι θ

ςθμαντικότερθ πρωτοβουλία για τθ δια βίου μάκθςθ ςτθν Ευρϊπθ
αφοφ ςτοχεφει ςτο να γεφυρϊςει διαφορετικά ςυςτιματα εκπαίδευςθσ
και κατάρτιςθσ και να επιτρζψει τθν επικοινωνία μεταξφ τουσ.
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Το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων (EQF) είναι ςτθν πραγματικότθτα
ζνασ «μεταφραςτικόσ» μθχανιςμόσ που προςπακεί να καταςτιςει
κατανοθτά και να δϊςει πλθροφορίεσ για το περιεχόμενο, το προφίλ
και τθν αξία των (επαγγελματικϊν) προςόντων ανεξάρτθτα από εκνικά
και κλαδικά ςφνορα.
Η πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Ραιδείασ ξεκινά άμεςα τισ
διαδικαςίεσ για τθ ςυγκρότθςθ Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων και ςτθ
χϊρα μασ. Η δθμιουργία Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων είναι μια
μεγάλθ ευκαιρία. Μια ευκαιρία να απαγκιςτρωκοφμε από αγκυλϊςεισ
του παρελκόντοσ, να βάλουμε μια τάξθ ςτο άναρχο πεδίο των κάκε
είδουσ βεβαιϊςεων και πιςτοποιθτικϊν που δίνονται από φορείσ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και μζςα από διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ να καταςτιςουμε διαφανι τα προςόντα που αποκτοφν
εκπαιδευόμενοι κάκε θλικίασ και κάκε κατθγορίασ.

Γιατί χρειαηόμαςτε ζνα Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων:
Για να εξορκολογίςουμε το ςφςτθμα αναγνϊριςθσ και
ταξινόμθςθσ των προςόντων που αποκτοφνται από κάκε λογισ
μακθςιακζσ διαδρομζσ.
Για να μπει μια τάξθ ςτο άναρχο πεδίο τθσ μθ τυπικισ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.
Για να προωκιςουμε τθ διαφάνεια και ςυγκριςιμότθτα των
διαφόρων ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ εντόσ και
εκτόσ ςυνόρων.
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Για να αποκτιςουμε μια διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ δομι, ςτθ βάςθ
τθσ οποίασ κάκε τφποσ μακθςιακοφ αποτελζςματοσ
αναγνωρίηεται, προςμετρείται και ςυςχετίηεται με τα άλλα.
Για να αποςαφθνιςτεί θ ςχζςθ μεταξφ των διαφόρων τίτλων
ςπουδϊν ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.
Για να προχωριςουμε ςε διαδικαςίεσ αναγνϊριςθσ και
αποτίμθςθσ τθσ άτυπθσ μάκθςθσ και τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ.
Για να ςυνδζςουμε τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ των
ατόμων με τθν απαςχόλθςθ και τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ.
Για να γκρεμίςουμε τα αδιζξοδα και τισ ςτρεβλϊςεισ που ςιμερα
υπάρχουν ςτισ διαδικαςίεσ διά βίου μάκθςθσ.
Τι εννοοφμε με τον όρο προςόντα;
Με τον όρο προςόντα εννοοφμε τα πιςτοποιθμζνα πτυχία, διπλϊματα
και τίτλουσ ςπουδϊν που προζρχονται τόςο από το τυπικό
εκπαιδευτικό ςφςτθμα όςο και από μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που
εντάςςονται ςτθ μθ τυπικι και άτυπθ μάκθςθ.
Στο Εκνικό Ρλαίςο Ρροςόντων δεν κατθγοριοποιοφνται άτομα, αλλά
μακθςιακά αποτελζςματα και επαγγελματικζσ διαδρομζσ.

Ποιοσ είναι ο ςτόχοσ μασ;
Με τθ ςυγκρότθςθ ενόσ ενιαίου Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων ςτόχοσ
μασ είναι όλεσ οι μορφζσ τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ όλων
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των βακμίδων να ςυςχετίηονται μεταξφ τουσ, τα αποτελζςματά τουσ να
αναγνωρίηονται και να πιςτοποιοφνται ςτθ βάςθ μιασ ςυμφωνίασ που
κα διαςφαλίηει τθν ποιότθτα και τθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ κράτουσ
και κοινωνικϊν εταίρων. Κατά αυτόν τον τρόπο το Εκνικό Ρλαίςιο
Ρροςόντων κα ενιςχφει τθ διαφάνεια ςτα επαγγελματικά προςόντα, κα
διευκολφνει τθν πρόςβαςθ και τθν πρόοδο ςε διαδικαςίεσ διά βίου
μάκθςθσ και κα υποςτθρίηει καλφτερα τθ ςχζςθ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ.
Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων δεν
απονζμει προςόντα αλλά απλά τα κατατάςςει ςε επίπεδα και τα
περιγράφει με όρουσ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. Η απονομι των
προςόντων κα παραμείνει αρμοδιότθτα των εκνικϊν φορζων.
Βάςθ του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων είναι θ ςυνολικι κεώρθςθ τθσ
μάκθςθσ

με

ζμφαςθ

δραςτθριοτιτων (εκροζσ),

ςτα

αποτελζςματα

των

μακθςιακών

ανεξαρτιτωσ του τρόπου με τον οποίο

αποκτικθκαν.
Δε κα πρζπει να μασ ενδιαφζρει δθλαδι το αν κάποιοσ ζμακε
γερμανικά ςτο ςχολείο, ςτο Ινςτιτοφτο Γκαίτε ι μόνοσ του ςτο ςπίτι
κάνοντασ χριςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ. Αυτό που πρζπει να
αναγνωρίηεται και να πιςτοποιείται είναι οι γνϊςεισ που απζκτθςε, το
αν δθλαδι κάποιοσ είναι ςε κζςθ να κατανοεί και να χειρίηεται τθ
γλϊςςα και ςε ποιο επίπεδο είναι ικανόσ να το κάνει.
Ο προςανατολιςμόσ ςτο αποτζλεςμα είναι μια ριηοςπαςτικι αλλαγι.
Απαιτεί από όλουσ μασ αλλαγι ςκζψθσ και προςζγγιςθσ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, απομάκρυνςθ από το «φορεοκεντρικό»
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μοντζλο εκπαίδευςθσ. Τα πιςτοποιθτικά και οι βεβαιϊςεισ που
χορθγοφνται ςιμερα είναι ςτενά ςυνδεδεμζνα με το φορζα που τα
εκδίδει και δε ςχετίηονται οφτε μεταξφ τουσ οφτε ενκαρρφνουν
διαδρομζσ διά βίου μάκθςθσ. Τα προςόντα που αποκτϊνται δεν
απεικονίηονται ςε αυτά.
Δεν ενδιαφερόμαςτε για τισ ετικζττεσ. Το πϊσ αυτοπροςδιορίηεται
ζνασ εκπαιδευτικόσ φορζασ ςτισ βεβαιϊςεισ ι ςτουσ τίτλουσ ςπουδϊν
που διανζμει δεν ενδιαφζρει. Αυτό που ενδιαφζρει και ζχει ςθμαςία
για τον εκπαιδευόμενο, τθν πολιτεία και τθν αγορά εργαςίασ είναι το τι
κρφβεται πίςω από αυτό. Δθλαδι ποιεσ γνϊςεισ, ποιεσ δεξιότθτεσ,
ποιεσ ικανότθτεσ, ποια προςόντα τελικά αποκτικθκαν μζςω μιασ
ςυγκεκριμζνθσ εκπαιδευτικισ διαδρομισ και αν αυτά αναγνωρίηονται
και αξιοποιοφνται από τθν κοινωνία και τθν αγορά εργαςίασ. Σθμαςία
δεν ζχει το τι γίνεται κάποιοσ βάςει ενόσ πιςτοποιθτικοφ, αλλά το τι
μπορεί να κάνει.
Ο Μπιλ Γκζϊτσ δεν πρόλαβε να ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ του γιατί ςτο
μεταξφ δθμιοφργθςε τθ Microsoft. Ο ςυμβατικόσ τρόποσ κεϊρθςθσ
ςτθν Ελλάδα κα τον κατζταςςε ςε ζνα χαμθλό επίπεδο προςόντων
(επίπεδο 3). Αν όμωσ το κζντρο βάρουσ ςτραφεί ςτο τι ο Μπιλ Γκειτσ
γνωρίηει ουςιαςτικά, ςτο τι μπορεί ςτθν πραγματικότθτα να κάνει, τότε
είναι ςίγουρο ότι το επίπεδο επαγγελματικϊν προςόντων του είναι
πολφ υψθλότερο από αυτό ςτο οποίο κα τον κατατάςςαμε με βάςθ τα
τυπικά του προςόντα.
Στθ χϊρα μασ παρά το γεγονόσ ότι ζνα μεγάλο μζροσ των
επαγγελματικϊν προςόντων των πολιτϊν προζρχεται από διαδρομζσ
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άτυπθσ μάκθςθσ δεν υπάρχει τρόποσ αναγνώριςθσ και πιςτοποίθςθσ
τθσ άτυπθσ μάκθςθσ. Κάποιοσ που ζμακε δθλαδι κοντά ςτον πατζρα
του τθν τζχνθ του υδραυλικοφ ι του χτίςτθ π.χ. χωρίσ να ζχει πάει ποτζ
ςε κάποια ςχολι, μπορεί και αςκεί το επάγγελμα χωρίσ να του ηθτθκεί
κάποια βεβαίωςθ που να πιςτοποιεί τα προςόντα του. Το γεγονόσ αυτό
δθμιουργεί προβλιματα δυο ειδϊν:
Από τθ μια προβλιματα ςτουσ αποδζκτεσ των κακισ ποιότθτασ
υπθρεςιών λόγω ζλλειψθσ επαγγελματιςμοφ (κυμθκείτε το
τραγικό περιςτατικό ςε ξενοδοχείο τθσ Θεςςαλονίκθσ που είχε ωσ
αποτζλεςμα το κάνατο δυο ανκρϊπων από δθλθτθριϊδεισ
ανακυμιάςεισ λόγω πλθμμελοφσ ελζγχου του καυςτιρα).
Από τθν άλλθ προβλιματα ςτουσ ίδιουσ τουσ εργαηόμενουσ μια
και χωρίσ αναγνωριςμζνα και πιςτοποιθμζνα προςόντα οι
δυνατότθτεσ απαςχόλθςθσ και οι ευκαιρίεσ επαγγελματικισ
ανζλιξθσ είναι εξαιρετικά περιοριςμζνεσ. Η εργαςία ςε αυτζσ τισ
περιπτϊςεισ είναι δυνατι μόνο μζςα από ζνα πλζγμα
προςωπικϊν

ι

πελατειακϊν

ςχζςεων

που

δθμιουργοφν

εξαρτιςεισ και ςτρεβλϊςεισ ςε όλουσ τουσ επαγγελματικοφσ
χϊρουσ.
Μζςω του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων κα δοκεί θ δυνατότθτα ςε
ανκρϊπουσ που απόκτθςαν προςόντα μζςα από διαδρομζσ διά βίου
μάκθςθσ να μποροφν να τα αναγνωρίςουν και να τα πιςτοποιιςουν
ανεξάρτθτα από ιδρφματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ανεξάρτθτα
από κλειςτζσ και γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ αναπαράγουν
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ςυςτθμικά τον εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και κατ’ επζκταςθ τον
κοινωνικό αποκλειςμό.
Σφμφωνα με μελζτεσ (του Καναδοφ Livingstone) για τθν άτυπθ μάκθςθ
αυτό που βλζπουμε και αναγνωρίηουμε ωσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και
ικανότθτεσ ενόσ ατόμου είναι μόνο θ κορυφι του παγόβουνου. Τα 7/8
τθσ μάηασ ενόσ παγόβουνου είναι κρυμμζνα. Το ίδιο ςυμβαίνει και με
τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ των ατόμων. Ζνα μεγάλο μζροσ
τουσ δεν είναι ορατό, δεν αναγνωρίηεται και δεν ςυνεκτιμάται ςτα
προςόντα κάποιου.

Με τθ δθμιουργία του Εκνικοφ Ρλαιςίου

Ρροςόντων ςτόχοσ μασ είναι οι γνϊςεισ που παραμζνουν «κρυφζσ», οι
δεξιότθτεσ που δεν αναγνωρίηονται να ζρκουν ςτθν επιφάνεια, να
εκτιμθκοφν, να πιςτοποιθκοφν και να γίνουν πρακτικά χριςιμεσ ςτον
πολίτθ.
Στόχοσ μασ είναι να αποδεςμευτοφν δθμιουργικζσ δυνάμεισ ςτθ χϊρα
μασ και να δομθκεί ζνα ιςχυρό δίκτυο δια βίου μάκθςθσ, να
προωκθκεί θ ιςότιμθ αποτίμθςθ μεταξφ γενικισ, επαγγελματικισ και
ακαδθμαϊκισ εκπαίδευςθσ, θ διαπερατότθτα και θ ευελιξία επιλογισ
μεταξφ γενικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, να
εδραιωκεί μια γενικι κουλτοφρα μάκθςθσ με επίκεντρο τον πολίτθ, να
αποκτιςει θ γνϊςθ και θ μάκθςθ τθ κζςθ που τθσ αξίηει.
Το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων μασ δίνει τθν ευκαιρία να βροφμε κοινά
ςθμεία ςε εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ διαδρομζσ που μζχρι τϊρα
δε ςχετίηονταν μεταξφ τουσ μια και θ βαςικι διάκριςθ ιταν αυτι μεταξφ
φορζων παροχισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Ο προςανατολιςμόσ ςτο
αποτζλεςμα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ φζρνει τον εκπαιδευόμενο
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ςτο κζντρο τθσ προςοχισ, μια και αυτόσ είναι ο φορζασ των γνϊςεων,
δεξιοτιτων

και

επαγγελματικά

ικανοτιτων.
προςόντα

Γνϊςεισ,

αποκτϊνται

δεξιότθτεσ,
μζςω

μιασ

ικανότθτεσ,
ποικιλίασ

εκπαιδευτικϊν και επαγγελματικϊν διαδρομϊν που επιλζγονται με
περιςςότερουσ

ι

λιγότερουσ

βακμοφσ

ελευκερίασ

από

τουσ

ενδιαφερόμενουσ.
Επαναλιψεισ,

χάςιμο

χρόνου

και

διπλόσ

κόποσ

πρζπει

να

αποφεφγονται. Μια κοινωνία που κζλει να βαςίηεται ςτθ γνϊςθ δε
μπορεί να κάνει αποδεκτό το γεγονόσ ότι αποφάςεισ που παίρνονται ςε
μια πρϊιμθ φάςθ τθσ ηωισ είναι μθ αντιςτρζψιμεσ. Χρειαηόμαςτε ζνα
εκπαιδευτικό

ςφςτθμα

που

να

παρζχει

ποικιλία

ιςότιμων

εκπαιδευτικών διαδρομών, ανοιχτό, ευζλικτο, χωρίσ μονόδρομουσ και
χωρίσ αδιζξοδα. Γιατί οι άνκρωποι εξελίςςονται με βάςθ τα εφόδια που
τουσ παρζχονται, τισ δυνατότθτεσ που τουσ δίνονται και το πϊσ οι ίδιοι
τισ αξιοποιοφν.
Σε κάκε φάςθ τθσ ηωισ και από όποιο ςθμείο και αν ξεκινά κανείσ
πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ανζλιξθσ, τθ δυνατότθτα να αναπτυχκεί
ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ του, και τόςο τα
ενδιαφζροντα όςο και οι ανάγκεσ του αλλάηουν ςτο πζραςμα του
χρόνου.

Ποιοι ωφελοφνται από το Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων;
Αρχικά οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι αντιλαμβάνονται πωσ αξίηει
να προςπακιςουν, αφοφ οι προςπάκειζσ τουσ αναγνωρίηονται
και ςυνεκτιμϊνται ςτα προςόντα τουσ, ενϊ παράλλθλα
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αποςαφθνίηεται το επίπεδο των τίτλων ςπουδϊν που τουσ
χορθγοφνται.
Στθ ςυνζχεια οι εργαηόμενοι, οι οποίοι κα αντιμετωπίηουν
λιγότερα εμπόδια ςτθν προςωπικι και εργαςιακι τουσ ανζλιξθ
εφόςον τα προςόντα τουσ κα αναγνωρίηονται ςε εκνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο και κα ευνοείται θ κινθτικότθτά τουσ εντόσ
και εκτόσ των ςυνόρων.
Οι φορείσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ενδυναμϊνονται και
διαςφαλίηεται θ ποιότθτά τουσ

εφόςον θ εκπαιδευτικι

διαδικαςία ςυνδζεται πλζον με αναγνωριςμζνα standards
(πρότυπα) και προγράμματα που οδθγοφν ςε ςυγκεκριμζνα
προςόντα.
Οι εργοδότεσ κα μποροφν να ςυγκρίνουν προςόντα από
διαφορετικζσ μακθςιακζσ διαδρομζσ και κα διευκολφνονται ςτθν
επιλογι προςωπικοφ μζςω τθσ διαφάνειασ που διαςφαλίηει το
Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων, εφόςον περιγράφει το επίπεδο και το
περιεχόμενο του προςόντοσ, δθλαδι τι μπορεί να περιμζνει
κάποιοσ από τον κάτοχο ενόσ ςυγκεκριμζνου πιςτοποιθτικοφ.
Ζνα παράδειγμα κινθτικότθτασ
Ο Ρολωνόσ υδραυλικόσ πριν από μερικά χρόνια ιταν ζνα ςθμείο
αναφοράσ ςτθ Γαλλία για κζματα κάλυψθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ
εργαςίασ με «ειςαγόμενουσ» τεχνίτεσ που ςχεδόν πάντα τα
προςόντα τουσ κάλυπτε ζνα πζπλο αδιαφάνειασ. Σε μια Ευρϊπθ με
ζνα εν λειτουργία Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων που ςυνδζεται με
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τα αντίςτοιχα Εκνικά Ρλαίςια Ρροςόντων θ αναγνϊριςθ του
περιεχομζνου των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων, δθλαδι του
προφίλ προςόντων κάποιου εργαηόμενου, κα είναι μια διαφανισ και
πικανόν αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία τόςο από τον εργαηόμενο
όςο και από τον εργοδότθ. Ο Ρολωνόσ υδραυλικόσ κα ζρκει και κα
βρει δουλειά κακιςτϊντασ διαφανι τα προςόντα του τόςο ςτθ χϊρα
μασ όςο και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Γιατί να μθν ακολουκιςει
τθν αντίςτροφθ διαδρομι και ο Ζλλθνασ μάγειρασ; Δε κα είχε
ενδιαφζρον για ζνα νζο άνκρωπο που μόλισ ζχει ολοκλθρϊςει τισ
ςπουδζσ του ςτθ μαγειρικι τζχνθ ςτθν Κζρκυρα, να μπορεί να
μετακινθκεί και να αναηθτιςει εργαςία ςε κάποια άλλθ χϊρα, τθν
Ιταλία για παράδειγμα, «μεταφράηοντασ» τα προςόντα του ςτο
αντίςτοιχο επίπεδο του Ιταλικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων; Μια
μετάφραςθ που κα του επιτρζπει τόςο τθν ευκολότερθ αναηιτθςθ
εργαςίασ όςο και τθν πικανότθτα ςυνζχιςθσ ςε ζνα ανϊτερο
επίπεδο εκπαιδευτικισ διαδρομισ.
Η Ελλάδα κακυςτζρθςε να ξεκινιςει τισ διαδικαςίεσ ςυγκρότθςθσ
Εκνικοφ

Ρλαιςίου

Ρροςόντων,

κάποιεσ

χϊρεσ

ζχουν

ιδθ

ολοκλθρϊςει τα δικά τουσ. Είναι ςθμαντικό να ςυμμετζχουμε ςτισ
ευρωπαϊκζσ διαδικαςίεσ για τθ ςυςχζτιςθ του ελλθνικοφ Εκνικοφ
Ρλαιςίου Ρροςόντων με το Ευρωπαϊκό. Το ίδιο ςθμαντικό είναι
όμωσ να προβλζψουμε και να εντάξουμε ςτο Εκνικό μασ Ρλαίςιο
Ρροςόντων εκείνεσ τισ προχποκζςεισ και επιλογζσ που ςυνδζονται
με τισ εκνικζσ μασ ανάγκεσ.
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Η αξιοποίθςθ τθσ διεκνοφσ εμπειρίασ επιτρζπει να ςυναχκοφν
κάποια ςυμπεράςματα από τθ διαδικαςία ςυγκρότθςθσ και
εφαρμογισ του NQF ςτισ άλλεσ χϊρεσ:
Ο τρόποσ εφαρμογισ του Ρλαιςίου Ρροςόντων εξαρτάται από τισ
παραδόςεισ, τισ εκπαιδευτικζσ δομζσ και τισ κεςμικζσ
προχποκζςεισ των διαφόρων χωρϊν.
Η δυνατότθτα διαςφνδεςθσ των αποκτοφμενων προςόντων με
τθν αγορά εργαςίασ εκτιμάται κετικά ςε όλεσ τισ χϊρεσ που ζχουν
Εκνικά Ρλαίςια Ρροςόντων.
Κάποιεσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ (ειδικά θ Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ)
κεωροφν ότι το Ρλαίςιο Ρροςόντων κζτει ςε αμφιςβιτθςθ τθν
πρωτοκακεδρία τουσ ςτα υψθλότερα επίπεδα ωσ αποτζλεςμα τθσ
ενίςχυςθσ τθσ διαπερατότθτασ και του προςανατολιςμοφ ςτο
αποτζλεςμα τθσ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ.
Σε ςτρατθγικό και διαχειριςτικό επίπεδο θ επιτυχθμζνθ
ςυγκρότθςθ και εφαρμογι του Ρλαιςίου Ρροςόντων
προχποκζτει μια διαρκι διαδικαςία διαβοφλευςθσ ανάμεςα
ςτουσ πολιτικοφσ υπεφκυνουσ, ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ,
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ και ςτουσ χριςτεσ του Ρλαιςίου
Ρροςόντων.

Πώσ κα υλοποιθκεί το Εκνικό Πλαίςο Προςόντων
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Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων κα
ςυμπεριλάβει εξ αρχισ όλουσ τουσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ τθσ χϊρασ μασ:
Φορείσ παροχισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ όλων των μορφϊν
και όλων των βακμίδων,
Φορείσ πιςτοποίθςθσ (περιλαμβανομζνθσ και τθσ αποτίμθςθσ και
πιςτοποίθςθσ μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ)
Φορείσ αναγνϊριςθσ ακαδθμαϊκϊν τίτλων και επαγγελματικϊν
δικαιωμάτων
Φορείσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,
Και κοινωνικοφσ εταίρουσ.
Η παρουςία όλων των φορζων και των κοινωνικϊν εταίρων ςτθ
διαδικαςία δθμιουργίασ του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων είναι
κομβικισ ςθμαςίασ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το ενδιαφζρον όλων είναι
μεγάλο, το επιδεικνφετε άλλωςτε με τθν παρουςία ςασ εδϊ.
Το προτεινόμενο κείμενο εργαςίασ για το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων
όπωσ και το αντίςτοιχο ευρωπαϊκό δεν είναι τζλειο.
Οι περιγραφικοί δείκτεσ ςε πρϊτο επίπεδο (εκνικό) είναι γενικοί
και αφθρθμζνοι. Χρειάηεται να ςυνδεκοφν με τθν επαγγελματικι
εμπειρία και τθν κακθμερινι πρακτικι για να αποκτιςουν νόθμα
και χρθςτικότθτα για κάκε κλάδο. Σε αυτό χρειαηόμαςτε τθ
ςυμβολι των κλαδικϊν οργανϊςεων.
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Η διάκριςθ μεταξφ γνώςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων δεν
είναι πάντα ςαφισ γιατί είναι κατά βάςθ μια κεωρθτικι και
τεχνθτι διάκριςθ. Πλοι γνωρίηουμε ότι θ παιδεία, θ μόρφωςθ
κάποιου είναι κάτι ςαφϊσ περιςςότερο από το ςφνολο των
επιμζρουσ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων που ζχει να
επιδείξει κάποιοσ. Η κατάτμθςι τθσ γίνεται για κακαρά τεχνικοφσ
λόγουσ, απλοποιεί τθν πραγματικότθτα αλλά δεν αναιρεί τθν
ενιαία κεϊρθςθ τθσ μόρφωςθσ.
Ζνα παράδειγμα από το χϊρο του ποδοςφαίρου:
o Γνώςθ: Αν χτυπιςω πλάγια τθ μπάλα παίρνει φάλτςο.
o Δεξιότθτα: Μπορϊ να δϊςω φάλτςο ςτθ μπάλα.
o Ικανότθτα: Μπορϊ να δϊςω φάλτςο ςτθ μπάλα και να τθ
ςτείλω ςτο τζρμα παρότι ζχω μπροςτά μου τρεισ
αμυντικοφσ.
Ο ςυνδυαςμόσ όλων αυτϊν αποτελοφν ζνα ςυγκεκριμζνο
επαγγελματικό προςόν του ποδοςφαιριςτι.
Οριςμζνεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ δε
μποροφν να περιγραφοφν «ουδζτερα» δθλαδι εκτόσ του
ςυγκεκριμζνου πλαιςίου εντόσ του οποίου αποκτικθκαν. Ρζραν
δθλαδι των οριηόντιων ικανοτιτων και δεξιοτιτων
(επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ,
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ) υπάρχουν μια ςειρά από προςόντα που δε
μποροφν να περιγραφοφν κεωρθτικά και ουδζτερα αλλά
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χρειάηεται να ςυςχετιςτοφν με ςυγκεκριμζνα επαγγζλματα για να
αποκτιςουν νόθμα.
Η οριοκζτθςθ μεταξφ των επιπζδων δεν είναι πάντα ευκρινισ.
Σε κάκε ταξινόμθςθ υπάρχουν περιπτϊςεισ που δεν εντάςςονται
με ςαφινεια ςε κάποια από τισ προβλεπόμενεσ κατθγορίεσ, αλλά
μποροφν να ενταχκοφν ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ. Σε αυτιν τθν
περίπτωςθ ιςχφει θ αρχι τθσ «βζλτιςτθσ αντιςτοίχθςθσ». Εκτόσ
αυτοφ υπάρχουν και μθ ιεραρχικά μοντζλα δεξιοτιτων π.χ. οι
διαπολιτιςμικζσ ι οι κοινωνικζσ δεξιότθτεσ.
Τα κριτιρια που κα λθφκοφν υπόψθ για τθν αντιςτοίχιςθ πρζπει
να ςυμφωνθκοφν από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ βάςθ
ςυναίνεςθσ και να είναι ςαφι και διαφανι ϊςτε να
διαςφαλίηεται θ αμοιβαία εμπιςτοςφνθ εντόσ και εκτόσ ςυνόρων.

Η ςυηιτθςθ για το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων δεν είναι ακαδθμαϊκισ
φφςθσ. Δε γίνεται οφτε για τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ και των εργοδοτϊν.
Ζχει να κάνει με τον πυρινα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ , με τισ
γνϊςεισ, τισ ικανότθτεσ, τισ δεξιότθτεσ που αποκτοφν οι μακθτζσ, οι
εκπαιδευόμενοι, οι εργαηόμενοι μζςα από ποικίλεσ μακθςιακζσ και
επαγγελματικζσ διαδρομζσ. Μπορεί και πρζπει να ςυνδεκεί με τθν
κακιζρωςθ εκπαιδευτικϊν standards, δθλαδι του τι πρζπει να γνωρίηει,
να κατανοεί και να πράττει ο μακθτισ ι ο εκπαιδευόμενοσ ςτο τζλοσ
μιασ εκπαιδευτικισ διαδρομισ. Δεν είναι ζνα τεχνικό ι διοικθτικό
εργαλείο, αλλά ζνα εργαλείο που ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ και
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μεταρρφκμιςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ςτθ διαςφάλιςθ
ποιότθτασ του ςυςτιματοσ.
Η διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ περιλαμβάνει όλεσ τισ
διαςτάςεισ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ: Ροιότθτα ςτο πλαίςιο
παροχισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ποιότθτα ςτισ ειςροζσ (διδακτικό
υλικό, προγράμματα, εκπαιδευτικοί), ποιότθτα ςτισ διαδικαςίεσ
(διδακτικζσ μζκοδοι και εφαρμογι) και φυςικά ποιότθτα ςτισ εκροζσ
δθλ. ςτα αποτελζςματα των μακθςιακϊν διαδικαςιϊν, ςτισ γνϊςεισ,
ςτισ δεξιότθτεσ, ςτισ ικανότθτεσ που αποκτϊνται ςτο τζλοσ μιασ
μακθςιακισ διαδρομισ.
Με τθν ςθμερινι θμερίδα επικυμοφμε να εντάξουμε όλουσ όςουσ
ςυμμετζχουν κατά οποιονδιποτε τρόπο ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ
ςτθ χϊρα μασ ςτθ ςυηιτθςθ για το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων. Η
παρουςίαςθ των εμπειριϊν και καλϊν πρακτικϊν άλλων ευρωπαϊκϊν
χωρϊν μποροφν να οξφνουν τθ ςυνείδθςθ ότι ζχουμε να κάνουμε με
κοινζσ προκλιςεισ ςτισ οποίεσ απαντοφμε λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε χϊρασ μζςα ςε ζνα κοινό ευρωπαϊκό πλαίςιο.
Ευχαριςτώ τθν Εκνικι Επιτροπι Μελζτθσ του NQF για τθ ςυμβολι τθσ
ςτθ δθμιουργία του κειμζνου-εργαςίασ για το Εκνικό Ρλαίςιο
Ρροςόντων. Η Επιτροπι αυτι που περιλαμβάνει εκπροςϊπουσ των
κοινωνικϊν εταίρων, των φορζων εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και
πιςτοποίθςθσ, του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου για τθν προϊκθςθ τθσ
Επαγγελματικισ

Εκπαίδευςθσ

(Cedefop)

κακϊσ

επίςθσ

και

εκπροςϊπουσ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Υπουργείου ενςωμάτωςε ςτο
κείμενο που δίνεται ςιμερα ςε δθμόςια διαβοφλευςθ διαφορετικζσ
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απόψεισ, εμπειρίεσ, προςδοκίεσ και ευκφνεσ των ςυμμετεχόντων. Το
κείμενο εργαςίασ που δίνεται ςε δθμόςια διαβοφλευςθ είναι προϊόν
μιασ πρώτθσ ςυναίνεςθσ.
Το Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων αφορά όλουσ μασ. Για το λόγο αυτό δε
κα ςυγκροτθκεί πίςω από κλειςτζσ πόρτεσ και με αδιαφανείσ
διαδικαςίεσ αλλά με τθ ςυμμετοχι όλων. Μόνο ζτςι μποροφμε να
διαςφαλίςουμε ότι δε κα δθμιουργιςουμε άλλο ζνα γραφειοκρατικό
ςφςτθμα που ςτθν εφαρμογι του δε κα υπθρετεί κανζναν από τουσ
ςκοποφσ για τουσ οποίουσ δθμιουργικθκε.
Ζχουμε μπροςτά μασ ζνα εξαιρετικά δφςκολο ζργο. Τα χρονικά
περικϊρια είναι ςτενά. Μζςα ςτο 2011 πρζπει να ζχουμε ςυγκροτιςει
το Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων, ϊςτε να αρχίςει θ διαδικαςία
αντιςτοίχθςθσ με το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο που κα πρζπει να περατωκεί
μζςα ςτο 2012 ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι ςφςταςθ. Ωςτόςο το Εκνικό
Ρλαίςιο Ρροςόντων δεν είναι ςτατικό, αλλά μια αειφόροσ διαδικαςία.
Η εφαρμογι του ΕκΡΡ κα πρζπει να προβλζπει όπωσ και κάκε
καινοτομία μια φάςθ δοκιμισ, μια φάςθ αξιολόγθςθσ και μια φάςθ
ανακεϊρθςθσ.
Υπάρχουν τρία πεδία που πρζπει να λάβουμε υπόψθ για τθν
αντιςτοίχιςθ των προςόντων με διαφορετικό βακμό δυςκολίασ:
Ρροςόντα που προκφπτουν από διαδρομζσ τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ,
προςόντα που προκφπτουν από διαδρομζσ τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ
και κατάρτιςθσ και τζλοσ προςόντα που προζρχονται από διαδρομζσ
τθσ άτυπθσ μάκθςθσ και τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ. Ξεκινάμε από
τθν τυπικι και μθ τυπικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και προοδευτικά
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προβλζπεται και θ αναγνϊριςθ των προςόντων από διαδρομζσ άτυπθσ
μάκθςθσ.
Αυτι θ θμερίδα είναι θ εκκίνθςθ. Θα ακολουκιςουν μια ςειρά άλλων
θμερίδων περιφερειακϊν και κλαδικϊν ςτθ διάρκεια των ζξι μθνϊν που
κα διαρκζςει θ διαβοφλευςθ. Θα ζχετε όλοι τθ δυνατότθτα να
εκφράςετε με οργανωμζνο τρόπο τισ κζςεισ ςασ. Εφχομαι ςε όλουσ μασ
κάρροσ, αμοιβαία εμπιςτοςφνθ και προκυμία να ακοφςουμε με
προςοχι ο ζνασ τον άλλο απαλλαγμζνοι από προκαταλιψεισ και
αγκυλϊςεισ του παρελκόντοσ.
Σασ καλοφμε να ςυμμετάςχετε εποικοδομθτικά ςτθν προςπάκεια
ςυγκρότθςθσ του ελλθνικοφ Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων και να
κατακζςετε με καλι πίςτθ και τεκμθριωμζνθ επιχειρθματολογία τισ
προτάςεισ ςασ για το προτεινόμενο Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων που
δίνεται ςε δθμόςια διαβοφλευςθ.
Ασ ζχουμε όλοι με τθ ςκζψθ μασ ςτο ςυλλογικό κοινωνικό όφελοσ.
Μακριά από ςυντεχνιακζσ αναςφάλειεσ
ψευτοεγωιςμοφσ.

και επαγγελματικοφσ

Ασ είναι κριτιριο το μζλλον των Ελλινων. Κάκε

Ζλλθνασ με πιςτοποιθμζνα προςόντα κα μπορεί να δει τον εργαςιακό
του βίο ςε ζναν πολφ ευρφτερο ορίηοντα, με περιςςότερεσ ευκαιρίεσ και
εμπειρίεσ. Και εν πάςθ περιπτϊςει, εάν ςιμερα μιλάμε και δικαίωσ για
το μιςκολογικό χάςμα που χωρίηει τον Ζλλθνα εργαηόμενο από
ευρωπαίουσ ςυναδζλφουσ του, από κάπου πρζπει να ξεκινιςουμε για
να το κλείςουμε. Και ο πιο αςφαλισ δρόμοσ είναι θ ποιότθτα και θ
πιςτοποίθςθ. Σφγκλιςθ προςόντων, μεςοπρόκεςμα, ςθμαίνει και
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ςφγκλιςθ μιςκών. Αυτό είναι που πρζπει να παλζψουμε. Αυτό είναι
που πρζπει να κερδίςουμε.
Σασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ εδϊ και εφχομαι καλι ςυνζχεια!

