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Τι είναι το ECVET;
Γενικό πλαίσιο
Η κινητικότητα των εργαζοµένων παίζει ουσιαστικό ρόλο, όχι µόνο στην προώθηση της
οικονοµικής ενότητας της Ευρώπης, ανεξαρτήτως άλλων µέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη
δηµιουργία µιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς για αγαθά και υπηρεσίες, αλλά και στην ενίσχυση της
ανταλλαγής εµπειριών πέρα από τα εθνικά σύνορα κάθε χώρας, καθώς και στη δηµιουργία µιας
ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η σηµερινή πραγµατικότητα στον τοµέα της οικονοµίας όµως, δεν
παρέχει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση
θα µπορούσε να αποτελέσει την φάση της ζωής, κατά την οποία ένας Ευρωπαίος εργαζόµενος
µπορεί από νωρίς να αποκτήσει τις πρώτες τους εµπειρίες στον τοµέα της κινητικότητας. Στην
πραγµατικότητα όµως η ανταλλαγή µαθητευόµενων µέσα στα ευρωπαϊκά σύνορα δεν παίζει
ποσοτικά κάποιον σηµαντικό ρόλο. Στο εργασιακό πρόγραµµα της Λισσαβόνας που εκπονήθηκε
τον Φεβρουάριο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Υπουργών Παιδείας συµφώνησε σε µια
συστηµατική και δοµηµένη συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης ανάµεσα στις χώρες της ΕΕ.
Στη ∆ήλωση της Κοπεγχάγης (2002) αναγνωρίστηκε ιδιαίτερα η ανάπτυξη ενός συστήµατος
αξιολόγησης της απόδοσης βάσει ακαδηµαϊκών µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση, ως κοινός τοµέας εργασίας: Η ανάπτυξη ενός «Ευρωπαϊκού συστήµατος
µεταφερόµενων ακαδηµαϊκών µονάδων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» European
Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training (ECVET) λαµβάνει υπόψη την
προσέγγιση του «Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»
European Credit Transfer System (ECTS) για την προώθηση της διευρωπαϊκής κινητικότητας των
σπουδαστών, που εξακολουθεί να αναπτύσσεται από το 1989, θα πρέπει όµως να λαµβάνει υπόψη
και τις ιδιαιτερότητες της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Επιτροπή συγκρότησε γι’
αυτόν τον λόγο µια Τεχνική Οµάδα Εργασίας (ΤΟΕ) που ξεκίνησε τις εργασίες της τον ∆εκέµβριο
του 2002. Λόγω των προεργασιών της ΤΟΕ παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2005 µπροστά στους
Γενικούς ∆ιευθυντές για Γενική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση στις Βρυξέλλες η πρόταση ενός
µοντέλου ECVET. Αυτή την στιγµή γίνεται λεπτοµερειακή επεξεργασία της πρότασης αυτής –
βάσει των δύο ερευνητικών έργων ECVET reflector (www.ecvet.net) και ECVET connexion
(www.ecvetconnexion.com).
Χαρακτηριστικά και δυνατότητες του ECVET
Στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει µια
βοηθητική και συµπληρωµατική λειτουργία απέναντι στα κράτη µέλη: Το άρθρο 149 της ΕΣΚΤ
διατυπώνει την απαγόρευση της εναρµόνισης, το άρθρο 150 την απαγόρευση κεντρικών
επεµβάσεων σε εθνικά συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σύµφωνα µε την
βασική αρχή της επικουρικότητας, το ECVET έχει σχεδιαστεί ως σύστηµα, που στοχεύει στην
δηµιουργία διαφάνειας µεταξύ των συστηµάτων, στηριζόµενο στην εθελοντική συµµετοχή των
ευρωπαϊκών χωρών µελών και λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές νοµοθεσίες στον τοµέα της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ECVET reflector is supported by funds of the European Community. This information does not necessarily reflect the opinion of the European
Commission nor is the European Commission in any way responsible for the contents.
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Το ECVET είναι ένα σύστηµα για την συγκέντρωση και µεταφορά ακαδηµαϊκών µονάδων κατά την
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Με την βοήθειά του µπορούν να τεκµηριωθούν και να
πιστοποιηθούν τα µαθησιακά αποτελέσµατα που απέκτησε ένα άτοµο στον τοµέα της
επαγγελµατικής του εκπαίδευσης και κατάρτισης πέρα από τα «όρια του συστήµατος».
Συγκεκριµένα το σύστηµα στοχεύει στα όρια των εθνικών συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης: Στους µαθητευόµενους που θα έχουν αποκτήσει εκπαιδευτική εµπειρία από άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, θα δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστεί και να συµπεριληφθεί αυτή η
εµπειρία τους ως µέρος της επαγγελµατικής τους εκπαίδευσης και κατάρτισης στην χώρα
προέλευσης.
Ένα άλλο ζήτηµα είναι η προώθηση της κινητικότητας των µαθητευόµενων σ’ ένα
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σύστηµα: την διασφάλιση της κάθετης και οριζόντιας
διαπεραστικότητας µεταξύ των υποσυστηµάτων της και ιδιαίτερα µεταξύ της επαγγελµατικής
και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
Οι µαθητευόµενοι µπορούν εν τέλει να επωφεληθούν και εκτός των ορίων του εκπαιδευτικού
συστήµατος. Αφού το ECVET συµπεριλαµβάνει και τα αποτελέσµατα ανεπίσηµης µάθησης
(συµπεριλαµβανοµένου και της µάθησης κατά την διαδικασία της εργασίας), υποστηρίζει την
αναγνώρισή της, εφόσον προβλέπεται από την εκάστοτε εθνική νοµοθεσία).
Το ECVET επιτρέπει την τεκµηρίωση, την επαλήθευση και την αναγνώριση των µαθησιακών
αποτελεσµάτων, που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, λαµβάνοντας υπόψη την επίσηµη
επαγγελµατική εκπαίδευση, καθώς και την ανεπίσηµη. Το σύστηµα περιστρέφεται γύρω από το
άτοµο, βασίζεται δηλαδή στην επαλήθευση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων1 που
απέκτησε ένα άτοµο, που αποτελεί και την βάση για την συγκέντρωση και την µεταφορά τους.
Αυτός ο δρόµος µέσα από τα µαθησιακά αποτελέσµατα θεωρήθηκε αναγκαίος, επειδή τα
συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και οι µεµονωµένοι σταθµοί επαγγελµατικής
επιµόρφωσης, παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές µεταξύ τους, σε σύγκριση µε την κατάσταση στον
τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η περιγραφή των αποτελεσµάτων µάθησης επιτυγχάνεται
µέσω τον λεγόµενων µονάδων (units), οι οποίες, µέσω της συγκέντρωσης διαφορετικών γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, παρουσιάζουν δύο λειτουργίες:
Ο ορισµός των µονάδων δίνει πληροφορίες για τις γνώσεις, δεξιότητες και τις ικανότητες
που πρέπει να αποκτηθούν (ποιοτική διάσταση).
Ταυτόχρονα συνδέεται µε τον καθορισµό ενός αριθµού πιστωτικών µονάδων, που σταθµίζει
τις µονάδες µε τα «πλήρη προσόντα» - ανεξαρτήτως από τον τρόπο µε τον οποίο ορίζονται στο
εκάστοτε εθνικό επίπεδο (ποσοτική διάσταση).
Οι µονάδες είναι στοιχεία που µεταφέρονται και συναθροίζονται, καθιστώντας κατά αυτό τον
τρόπο δυνατή την κινητικότητα. Ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να συνδυαστούν, αποτελεί
αντικείµενο της εκάστοτε εθνικής κυβέρνησης, όπως λαµβάνει χώρα π.χ. στο πλαίσιο ορισµού
1

Οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες χρησιµοποιούνται εδώ µε πρότυπο το σχέδιο διαβούλευσης της
ΕΚΣΤ.
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θέσεων εργασίας ή προγραµµάτων διδασκαλίας για σχολεία επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Από την
οπτική γωνιά των µαθητευόµενων η συγκέντρωση και η µεταφορά µπορούν να περιγραφούν ως
εξής:
Κατά την διαµονή στο εξωτερικό αποκτούνται γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε µορφή
µίας ή περισσοτέρων µονάδων. Τα µαθησιακά αποτελέσµατα τεκµηριώνονται, µεταφέρονται
µετά την διαµονή στο εξωτερικό και καταλογίζονται στην εθνική επαγγελµατική εκπαίδευση.
Οι καινούργιες µονάδες αθροίζονται στις ήδη σε προηγούµενες χρονικές περιόδους
αποκτηµένες µονάδες.
Οι µονάδες µπορούν να αποκτηθούν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη µέλη, στα οποία υπάρχει η
απαιτούµενη διαδικασία, µέσω της επαλήθευσης των αποτελεσµάτων της επαγγελµατικής
εµπειρίας. Αυτές µπορούν έπειτα να συµπεριληφθούν στην υπάρχουσα γενική κατάρτιση σύµφωνα
µε τους εκάστοτε εθνικούς κανονισµούς. Τα κράτη που λαµβάνουν µέρος σ’ αυτό το σύστηµα,
ορίζουν «αρµόδιες αρχές», δηλαδή φορείς στα κράτη µέλη, που παρέχουν αναγνωρισµένη
κατάρτιση.

Από µια πρόταση σ’ ένα σύστηµα
Κατά την παρουσίαση των βασικών στοιχείων και του τρόπου λειτουργίας του ECVET γίνεται
σαφές, ότι συµµετέχουν µια πληθώρα εθνικών συµµετεχόντων στην συνολική διαδικασία.
Απαιτούνται όµως συµβάσεις και συµφωνίες ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς οργανισµούς,
επιχειρήσεις και εθνικές δηµόσιες υπηρεσίες. Το Σύστηµα ECVET περιλαµβάνει γι’ αυτό τον λόγο
µια σειρά από εργαλεία και φορείς πληροφοριών, οι οποίοι είχαν εν µέρει αναπτυχθεί και στο
παρελθόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εφαρµοστεί σε εθνικό επίπεδο, όπως το EUROPASS. Θα
χρειαστούν εν µέρει ειδικά εργαλεία σχετικά µε το ECVET, µερικά από τα οποία βρίσκονται ακόµη
υπό ανάπτυξη.
Το «Μνηµόνιο Συνεργασίας» Memorandum of Understanding ως κύριο εργαλείο έχει τον
χαρακτήρα µιας προαιρετικής συµφωνίας, που κλείνεται µεταξύ παροχέων επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, εθνικών δηµοσίων υπηρεσιών και άλλων αρµόδιων φορέων στις χώρες που
λαµβάνουν µέρος. Εµπνέει αµοιβαία εµπιστοσύνη, µέσω του καθορισµού γενικών κανόνων για
την συνεργασία στους τοµείς της επαλήθευσης και της αναγνώρισης της κατάρτισης σε σχέση
µε την κινητικότητα των µαθητευόµενων.
Η συµφωνία µάθησης θα υπογράφεται από τους φορείς εκπαίδευσης των δύο συµµετεχόντων
χωρών καθώς και από τον µαθητευόµενο. Θα περιγράφει τα αποτελέσµατα µάθησης, που θα
πρέπει να επιτευχθούν κατά την φάση της κινητικότητας, ποιοτικά και ποσοτικά, και θα
υπογράφεται και από την οργάνωση που αποστέλλει τον µαθητευόµενο, από την οργάνωση
που τον υποδέχεται, καθώς και από τον ίδιο τον µαθητευόµενο.
Ήδη το έτος 2006 θα διατεθεί ένα πλήρες εγχειρίδιο µε θέµα το Σύστηµα ECVET.
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