ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕθΠΠ

To Εθνικό Πλαίςιο Προςόντων με απλά λόγια
Το Υπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων παρουςιάηει και
κζτει ςε δθμόςια διαβοφλευςθ πρόταςθ δθμιουργίασ Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων
ςε αντιςτοίχιςθ με το Ευρωπαϊκό. Στο Συνζδριο που διοργανώκθκε τθν Πζμπτθ 25
Φεβρουαρίου 2010, ςτο Υπουργείο Παιδείασ, παρουςιάςτθκαν οι Ευρωπαϊκζσ
πολιτικζσ για κζματα προςόντων, καλζσ πρακτικζσ από άλλεσ χώρεσ που ζχουν
ολοκλθρώςει τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ και ζγινε ανάλυςθ τθσ πρόταςθσ για τθ
κζςπιςθ του Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων.
Με τον όρο προςόντα περιγράφονται τα πτυχία, διπλώματα και πιςτοποιθτικά που
απονζμονται από εκνικοφσ φορείσ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ ςυνολικι κεώρθςθ και τθν
ουςία τθσ μάκθςθσ, ανεξάρτθτα από τθ διαδρομι που αποκτάται κάτω από
ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ και όρουσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Το Εκνικό Πλαίςιο
Προςόντων ςτθν πράξθ κα λειτουργιςει ωσ ζνασ μθχανιςμόσ μετάφραςθσ και
διαςαφινιςθσ των προςόντων, που κα επιτρζπει τθν ευκολότερθ ανάγνωςθ και
κατανόθςι τουσ και κα βοθκιςει εκπαιδευόμενουσ και εργαηόμενουσ που
επικυμοφν να μετακινθκοφν από χώρα ςε χώρα ι να αλλάξουν κζςθ εργαςίασ ι
ακόμθ να αλλάξουν μακθςιακι διαδρομι. Με το υπό διαβοφλευςθ πλαίςιο
διευκολφνεται θ αναγνώριςθ τθσ μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ και θ μεταφορά
και χριςθ των προςόντων ςε διαφορετικζσ χώρεσ και ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ.
Πρωταρχικοί χριςτεσ του Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων κα είναι τα άτομα που
ςπουδάηουν ι που εργάηονται, αφοφ κα αντιμετωπίηουν λιγότερα εμπόδια ςτθν
προςωπικι και εργαςιακι τουσ ανζλιξθ, φορείσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και διά
βίου μάκθςθσ και οι εργοδότεσ. Η πιςτοποίθςθ των προςόντων κα δομθκεί ςτθ
βάςθ μιασ ςυμφωνίασ που κα διαςφαλίηει τθν ποιότθτα και τθν αμοιβαία
εμπιςτοςφνθ κράτουσ και κοινωνικών εταίρων, κα ενιςχφει τθ διαφάνεια, 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.
Το Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων χρθςιμοποιεί 8 επίπεδα αναφοράσ που βαςίηονται ςε
μακθςιακά αποτελζςματα που περιγράφουν τι γνωρίηει, κατανοεί και είναι ικανό
να κάνει κάποιο άτομο μετά τθν ολοκλιρωςθ μιασ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Αυτι θ
κεώρθςθ ζχει ςαν ςυνζπεια τθ μετατόπιςθ του βάρουσ από τισ ειςροζσ (διάρκεια
μακθςιακισ εμπειρίασ, τφποσ ιδρφματοσ) ςτισ εκροζσ (το αποτζλεςμα τθσ μάκθςθσ).
Θα πρζπει να επιςθμανκεί το γεγονόσ ότι το Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων δεν
απονζμει προςόντα, αλλά απλώσ τα κατθγοριοποιεί ςε επίπεδα και τα περιγράφει
με όρουσ μακθςιακών αποτελεςμάτων. Η απονομι των προςόντων κα παραμείνει
αρμοδιότθτα των εκνικών φορζων. Επίςθσ, το EQF δεν αποτελεί εργαλείο
εκχώρθςθσ επαγγελματικών δικαιωμάτων ςτουσ εργαηόμενουσ με ςκοπό τθν
άςκθςθ ενόσ νομοκετικά κατοχυρωμζνου επαγγζλματοσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ,
αφοφ αυτζσ τισ περιπτώςεισ καλφπτει θ Οδθγία 2005/36.

