Πληροφορίες επί της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης για τους
ενδιαφερόμενους
Έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης: 5η Μαρτίου 2010
Λήξη της δημόσιας διαβούλευσης: 5η Σεπτεμβρίου 2010
Η ημερίδα στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στις 25
Φεβρουαρίου του 2010 με την παρουσία σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου σήμανε την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για το προτεινόμενο
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Την ημερίδα αυτή θα ακολουθήσουν μια σειρά άλλων
ημερίδων, περιφερειακών και κλαδικών, στη διάρκεια των έξι μηνών που θα
διαρκέσει η διαβούλευση, για τις οποίες θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του
Υπουργείου Παιδείας (http://www.ypepth.gr).
Όλοι οι πολίτες έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε με τεκμηριωμένο τρόπο τις
θέσεις σας.
Εφόσον πρόκειται για τοποθετήσεις συλλογικών φορέων, π.χ. οργανώσεις
κοινωνικών εταίρων, επαγγελματικές ενώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη
κυβερνητικές οργανώσεις κ.α., θα πρέπει να αναφέρεται αν και τι είδους
διαδικασίες εσωτερικής διαβούλευσης είχαν λάβει χώρα στον αντίστοιχο φορέα
προτού διατυπωθεί το σχετικό τελικό κείμενο.
Οι τοποθετήσεις και οι απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα θα καταχωρούνται
και θα ταξινομούνται από την Ομάδα Παρακολούθησης της Διαβούλευσης
ανάλογα με το πεδίο στο οποίο αναφέρονται (γενική εκπαίδευση, επαγγελματική
εκπαίδευση & κατάρτιση, μεταλυκειακή κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων,
τριτοβάθμια εκπαίδευση).
Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή και ταξινόμηση των τοποθετήσεων, δηλ. έως τις
5.09.2010, τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα μελετηθούν και θα
αξιολογηθούν προσεκτικά, προκειμένου να συντεθούν οι διάφορες απόψεις.
Η συνθετική έκθεση ή το πόρισμα που θα προκύψει και θα γνωστοποιηθεί
δημόσια μέσω του διαδικτύου ή και δημόσιων εκδηλώσεων, θα περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές τοποθετήσεις. Θα αποτελέσει
δε τη βάση για την εκκίνηση της μακρόχρονης διαδικασίας αντιστοίχισης
προσόντων σε καθένα από τα προτεινόμενα οκτώ επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων.
Για διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα υποστήριξης
της διαβούλευσης η οποία καθοδηγείται από επιστημονικό υπεύθυνο, στο
τηλέφωνο 210 3443677 και στα παρακάτω emails:
mathe@ypepth.gr
aleonardou@ypepth.gr
echinopoulou@ypepth.gr

