To Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων
για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση (ECVET) είναι ένα νέο ευρωπαϊκό
μέσο για την προώθηση της αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και της κινητικότητας στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το
ECVET που δημιουργήθηκε από τα Κράτη-Μέλη
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 2009.
Η υιοθέτηση και εφαρμογή του ECVET για τις
συμμετέχουσες χώρες είναι εθελοντική.

Στα προσεχή χρόνια, τα κράτη μέλη και η
Επιτροπή θα προβούν σε πιλοτική εφαρμογή
του εργαλείου αυτού σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
καλούνται να συμμετάσχουν.
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ECVET: ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Σκοπός του ECVET είναι να διευκολύνει την αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων στη διάρκεια
περιόδων κινητικότητας, δημιουργώντας μια δομή, εδραιώνοντας μια κοινή γλώσσα και προωθώντας την ανταλλαγή και
την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης και άλλων ενδιαφερόμενων
φορέων σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της διεθνούς κινητικότητας αλλά και της κινητικότητας εντός των χωρών, το ECVET
επιδιώκει να στηρίξει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων χωρίς να παρατείνεται η διάρκεια της εκπαίδευσης
ή/και της επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευομένων.

Το ECVET για την αξιοποίηση της κινητικότητας
Το ECVET συμβάλλει στο να καταστεί η αναγνωρισμένη κινητικότητα ένα αναπόσπαστο μέρος των περιόδων εκπαίδευσης
και κατάρτισης των ατόμων. Διευκολύνει τους εργοδότες να κατανοήσουν τα προσόντα που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι
στο εξωτερικό. Επιπλέον βελτιώνει την αξιοπιστία της διεθνούς εκπαιδευτικής εμπειρίας μέσω του προσδιορισμού και της
τεκμηρίωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της
περιόδου αυτής.

Το ECVET για την δια βίου μάθηση
Το ECVET στηρίζει την ευελιξία των προγραμμάτων σπουδών και των μαθησιακών διαδρομών που οδηγούν στην απόκτηση
προσόντων, αυξάνοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση. Καθιστά πιο εύκολη την αναγνώριση των μαθησιακών
επιτευγμάτων των νέων ή ενήλικων σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα, είτε πρόκειται για χώρες, είτε για εκπαιδευτικά
ιδρύματα ή συστήματα (για παράδειγμα, αρχική ή συνεχιζόμενη κατάρτιση), αλλά παράλληλα και μεθόδων τυπικής , μη
τυπικής και άτυπης μάθησης.

Το ECVET για την ελκυστικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Παρέχοντας στους σπουδαστές τη δυνατότητα να υλοποιήσουν μέρος της εκπαίδευσής τους στο εξωτερικό, οι φορείς
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορούν να εμπλουτίσουν την παρεχόμενη εκπαίδευση, να καταστήσουν πιο
ελκυστικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα και να διευρύνουν τη φήμη τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι βελτιωμένες
δυνατότητες για τη δια βίου μάθηση που δημιουργούνται χάρη στο ECVET διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των
φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των επιχειρήσεων, γεγονός που συνεπάγεται ότι το ECVET μπορεί
να ενδυναμώσει τη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης-κατάρτισης και αγοράς εργασίας.

Το ECVET εν συντομία
Το ECVET βασίζεται σε έννοιες και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται συστηματικά για τη δημιουργία μιας κοινής και
φιλικής προς το χρήστη γλώσσας με στόχο τη διαφάνεια, τη μεταφορά και την αναγνώριση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων. Ορισμένες από αυτές τις έννοιες και διαδικασίες είναι ήδη ενσωματωμένες σε πολλά συστήματα
προσόντων σε όλη την Ευρώπη.
Το ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)
βασίζεται στα εξής:






Μαθησιακά αποτελέσματα: αποτελούν δηλώσεις- 
περιγραφές
των
γνώσεων,
δεξιοτήτων
και
ικανοτήτων
που
μπορούν
να
αποκτηθούν
ανεξαρτήτως μαθησιακού περιβάλλοντος (τυπικού,
μη τυπικού, άτυπου).
Ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων: αποτελούν
συστατικά στοιχεία των προσόντων/τίτλων. Οι
ενότητες αυτές μπορούν να αξιολογηθούν, να
αποτιμηθούν και να αναγνωριστούν.
Βαθμοί ECVET: παρέχουν επιπλέον πληροφορίες 
για τις ενότητες και τα προσόντα σε αριθμητική
μορφή.

Πιστωτικές
μονάδες:
αποδίδονται
στον
εκπαιδευόμενο
για
τα
αξιολογημένα
και
τεκμηριωμένα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει
επιτύχει. Οι πιστωτικές μονάδες μπορούν να
μεταφερθούν σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα και
να συσσωρευθούν για την απόκτηση ενός
προσόντος/τίτλου σύμφωνα με τις υφιστάμενες
προδιαγραφές του τίτλου και τους κανονισμούς
πιστοποίησης στις συμμετέχουσες χώρες.
Αμοιβαία εμπιστοσύνη και σύμπραξη μεταξύ των
συμμετεχόντων οργανισμών όπως αναλύονται στα
Μνημόνια Συνεργασίας και τις Συμφωνίες Σπουδών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ECVET παρουσιάζονται στα Παραρτήματα της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 (OJ 155, 8.7.2009, p.11)

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μαθησιακό περιβάλλον / χώρα Α

Αξιολόγηση Μ.Α.*
Βαθμοί για Μ.Α.*

Μαθησιακό περιβάλλον / χώρα Β

Επικύρωση

Αναγνώριση

Συσσώρευση

Μ.Α.*= Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΤΟ ECVET ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Η Ευρωπαϊκή συνεργασία στο τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στοχεύει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη κοινών
μέσων για τη στήριξη της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας. Τα εν λόγω μέσα δημιουργήθηκαν και πρέπει να
εφαρμόζονται σε πλαίσιο συνέργιας και κατά αμοιβαία ενισχυόμενο τρόπο. Η δοκιμή και η εφαρμογή του ECVET
ενέχουν σημαντικό βαθμό συμπληρωματικότητας με τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά μέσα:







Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων
(EQF) και το ECVET προσεγγίζουν με τον ίδιο τρόπο
τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα επίπεδα EQF
παρέχουν ένα πλαίσιο αναφοράς για το ECVET.
Τα έγγραφα Europass (Ευρω-διαβατήριο), και
ειδικότερα το Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού
και το Europass Κινητικότητα θα ενσωματώσουν τις
έννοιες του ECVET με σκοπό την περιγραφή των
προσόντων και των αποκτηθέντων πιστωτικών
μονάδων κάθε εκπαιδευόμενου.
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση
Ποιότητας θα υποστηρίζει την εφαρμογή του ECVET.





Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) για
ανώτερη εκπαίδευση θα δρα συμπληρωματικά προς
το ECVET.
Οι ευρωπαϊκές αρχές για την επικύρωση της άτυπης
και μη τυπικής μάθησης θα ωφεληθούν από την
εισαγωγή του ECVET καθότι το τελευταίο διευκολύνει
την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης
εν όψει της απόκτησης ενός τίτλου/προσόντος.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ECVET
Η διατύπωση της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το 2009 δημιουργεί τις συνθήκες για
την εφαρμογή του ECVET. Μέχρι το 2012*, το ECVET θα έχει δοκιμαστεί πιλοτικά σε διαφορετικά πλαίσια και
συστήματα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τομεακό επίπεδο. Το 2012, τα Κράτη-Μέλη αναμένονται να έχουν
δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες και να έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη σταδιακή εφαρμογή του
ECVET. Το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα επανεξετάσουν και θα αξιολογήσουν το πρώτο
στάδιο της εφαρμογής του ECVET, και αν απαιτείται, θα αναδιατυπώσουν το κείμενο της Σύστασης.
Η ποιότητα των πρωτοβουλιών σχετικά με τη δοκιμή του ECVET είναι ζωτικής σημασίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς, όπως οργανισμοί χορήγησης τίτλων, πάροχοι, κοινωνικοί εταίροι, επιχειρήσεις, ενθαρρύνονται να
συμμετάσχουν στη δοκιμή του ECVET μέσω σχεδίων και δικτύων, και συγκεκριμένα μέσου του Προγράμματος Δια
Βίου Μάθησης.

Σταδιακή εφαρμογή του ECVET

Δοκιμή και Ανάπτυξη του ECVET
Δημιουργία συνθηκών για σταδιακή
εφαρμογή του ECVET

Έκθεση
και
Αναθεώρηση

Εφαρμογή του ECVET

Σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τη διαδικασία δοκιμής
και εφαρμογής. Η Επιτροπή θα προσδιορίσει τις μεταβιβάσιμες πρακτικές, θα δημιουργήσει υποστηρικτικά εργαλεία,
όπως οδηγούς χρήσης, καθώς και ένα ευρωπαϊκό δίκτυο χρηστών του ECVET.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ECVET, καθώς και πρόσβαση στο κείμενο της Σύστασης,
επισκεφτείτε το:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συνεχιζόμενα σχέδια ECVET επισκεφτείτε το:
* Οι ανωτέρω ημερομηνίες έχουν παραταθεί.

