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Το Έργο 
Το έργο ECVET for Permeability and Transferability between the Non-Formal and Formal VET System (ECVET 
PERMIT) έχει ως στόχο την εφαρµογή της µεθοδολογίας του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς Πιστωτικών 
Μονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) σε προγράµµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (ΕΕΚ) που υπάγονται στο πλαίσιο, τόσο της τυπικής όσο και της µη τυπικής µάθησης, σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, σε µια προσπάθεια να αυξήσει τη διαπερατότητα των µαθησιακών αποτελεσµάτων που 
επιτυγχάνονται µέσα σε διαφορετικά πλαίσια µάθησης.  
 

Συγκεκριµένα, το έργο στοχεύει στην εφαρµογή της µεθοδολογίας ECVET για την περιγραφή, την αξιολόγηση και την 
επικύρωση των µαθησιακών αποτελεσµάτων σε τρία τεχνικά προγράµµατα µη τυπικής ΕΕΚ, όπου θα δοκιµαστεί η 
µεταφορά πιστωτικών µονάδων από τη µη τυπική στην τυπική εκπαίδευση, πρώτιστα σε εθνικό επίπεδο (Κύπρος) και 
κατά δεύτερο στάδιο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Ελλάδα-Μάλτα). Οι τρεις τεχνικές ειδικότητες είναι οι ακόλουθες: 
Ηλεκτρολόγος, Υδραυλικός και Μηχανικός Αυτοκινήτων.  
 

Πορεία έργου – Με µια µατιά Εταίροι 
Μετά από 24 µήνες απαιτητικής εργασίας και προκλήσεων το έργο ECVET PERMIT 
φθάνει στο τέλος τον Δεκέµβριο 2016! Μια από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες του 
έργου ήταν η µετατροπή των επιλεγόµενων προγραµµάτων ΕΕΚ, τυπικής και µη τυπικής 
µάθησης, στη βάση της µεθοδολογίας ECVET. Τα προγράµµατα σπουδών που έχουν 
διαµορφωθεί παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Τα διαµορφωµένα προγράµµατα 
σπουδών έχουν οµαδοποιηθεί ανά ειδικότητα και για κάθε πρόγραµµα καταγράφεται η 
σύγκριση από τους παρόχους ΕΕΚ, ώστε να εντοπιστούν τα κοινά µαθησιακά 
αποτελέσµατα για σκοπούς µεταφοράς πιστωτικών µονάδων ECVET.    
 

Παραδείγµατα από την µετατροπή των προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε µαθησιακά αποτελέσµατα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου. 
http://www.intercollege.ac.cy/euro-affairs/european-projects/ecvet-permit/ 
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Τίτλος προγράµµατος σπουδών/κατάρτισης Πάροχος ΕΕΚ	  
Δίπλωµα Μηχανική Αυτοκινήτων   EQF 5, 2 έτη – πλήρης φοίτηση Intercollege	  
 
Τεχνικός Αυτοκινήτων 

EQF 4, 6 ταχύρρυθµο 
πρόγραµµα 

CPC	  

Τεχνικός Μηχατρονικής EQF 5, 2 έτη – πλήρης 
φοίτηση συν 6 µήνες πρακτική 
κατάρτιης 

IIEK DELTA	  

Advance Diploma in Light Vehicle 
Maintenance 

EQF 4, 2 έτη – πλήρης 
φοίτηση 

MCAST	  

Δίπλωµα Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας 

EQF 5, 2 έτη – πλήρης 
φοίτηση 

Intercollege	  

 
Υδραυλικός 

EQF 4, 6 µήνες ταχύρρυθµο 
πρόγραµµα 

CPC	  

Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  EQF 5, 2 έτη – πλήρης 
φοίτηση συν 6 µήνες πρακτική 
κατάρτιση 

IIEK DELTA	  

Advance Diploma in Electrical Systems EQF 4, 2 years – πλήρης 
φοίτηση 

MCAST	  
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Το εγχειρίδιο του ECVET PERMIT  
Ένα από τα κύρια παραδοτέα του έργου είναι η ανάπτυξη του Εγχειριδίου ECVET για παρόχους ΕΕΚ. Το εγχειρίδιο 
στοχεύει στην παροχή πρακτικών πληροφοριών και καθοδήγησης, προς τους παρόχους ΕΕΚ τυπικής και µη τυπικής 
µάθησης, για την εφαρµογή του ECVET. Το εγχειρίδιο προσφέρει λεπτοµερή περιγραφή αναφορικά µε την ανάπτυξη και 
εφαρµογή της µεθοδολογίας ECVET PERMIT, µέσω πρακτικών πληροφοριών και πραγµατικών παραδειγµάτων από την 
εφαρµογή του έργου ECVET PERMIT.   
 
Το εγχειρίδιο θα είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για το προσωπικό των παρόχων ΕΕΚ, όπως: 
 

Ø συντονιστές προγραµµάτων ΕΕΚ, 
Ø σχεδιαστές αναλυτικών προγραµµάτων, 
Ø δασκάλους και εκπαιδευτές, 
Ø λειτουργούς ποιότητας, 
Ø διεθνής λειτουργούς κινητικότητας που διαχειρίζονται κινητικότητα φοιτητών.  

Το Εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του έργου, στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική µορφή, 
τον Δεκέµβριο 2016: http://www.intercollege.ac.cy/euro-affairs/european-projects/ecvet-permit/ 

	  
Η µεθοδολογία του ECVET PERMIT 
Η προτεινόµενη µεθοδολογία ECVET PERMIT για τη δηµιουργία συνεργασιών µεταξύ παρόχων ΕΕΚ για διαπερατότητα 
και µεταφορά µεταξύ της τυπικής και µη τυπικής µάθησης, συνοψίζεται στα ακόλουθα διακριτά βήµατα. Το κάθε ένα από 
τα βήµατα αναλύεται λεπτοµερώς στο Εγχειρίδιο ECVET που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.  

  

Βήμα	  1:	  
Διαδικασία	  
χαρτογράφησης	  
ECVET	  	  

Βήμα	  2:	  
Διαδικασία	  
μετατροπής	  
προγραμμάτων	  
ΕΕΚ	  

Βήμα	  3:	  
Διαδικασία	  
μεταφοράς	  και	  
συσσώρευσης	  
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Από παραδοσιακά προγράµµατα σε µαθησιακά αποτελέσµατα - παραδείγµατα 
	  

Παραδείγµατα από τη διαδικασία µετατροπής προγραµµάτων, στο πλαίσιο του ECVET PERMIT, παρουσιάζονται 
πιο κάτω. Το πρώτο παράδειγµα παρουσιάζει τις αλλαγές σε µια ενότητα πριν και µετά την µετατροπή του 
περιεχοµένου επιδεικνύοντας πως οι στόχοι µπορούν να διαµορφωθούν σε µαθησιακά αποτελέσµατα. Το 
δεύτερο παράδειγµα παρουσιάζει πώς µια ενότητα µπορεί να διαµορφωθεί βάσει του ECVET κατηγοριοποιώντας 
το περιεχόµενό της σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.  
 

Παράδειγµα 1: Στόχοι ενότητας (πριν τη διαµόρφωση) και Μαθησιακά Αποτελέσµατα (µετά τη 
διαµόρφωση)  

 Πριν τη διαµόρφωση Μετά τη διαµόρφωση 
AUTO-100  
Μηχανές Εσωτερικής 
Καύσης I 
 

• Απόκτηση γνώσεων σε διάφορους 
τύπους µηχανών εσωτερικής καύσης. 

• Γνώση διαφόρων υποσυσηµάτων των 
µηχανών εσωτερικής καύσης. 

• Κατανόηση των φυσικών  εννοιών και 
ποσοτήτων που χρειάζονται στο 
θέµα. 

• Εξοικείωση και εντοπισµός των 
βασικών τµηµάτων της µηχανής µέσω 
εργαστηρίων. 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο 
καταρτιζόµενος θα είναι ικανός να: 
1. Κατανοεί τους Otto και Diesel κύκλους των 
µηχανών εσωτερικής καύσης.  
 
2. Περιγράφει του διαφορετικούς τύπους 
συστηµάτων χρονισµού βαλβίδων.  
 
3. Εντοπίζει τα κύρια τµήµατα της µηχανής µέσω 
πρακτικών εργαστηρίων.  
 

 
Πηγή: Έργο ECVET Permit - Intercollege 
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Παράδειγµα 2: Διαµορφωµένη ενότητα ECVET σε µαθησιακά αποτελέσµατα 

 
 
 
	  
	   	  

Μαθησιακά αποτελέσµατα 
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο καταρτιζόµενος αναµένεται να: 

1. Κατανοεί τους 
Otto και Diesel 
κύκλους των 
µηχανών 
εσωτερικής 
καύσης  
 

Γ • Περιγράφει τους διάφορους κύκλους λειτουργίας των µηχανών εσωτερικής καύσης 
(πετρελαιοκίνητων και βενζινοκίνητων) 

• Περιγράφει τις δίχρονες και τετράχρονες µηχανές 

• Κατανοεί τα διαγράµµατα όγκου πίεσης  

2. Περιγράφει 
τους 
διαφορετικούς 
τύπους 
συστηµάτων 
χρονισµού 
βαλβίδων 

Γ • Κατανοεί τις µεθόδους συστηµάτων χρονισµού βαλβίδων (αλυσίδες, γρανάζια, 
ιµάντες)  

• Κατανοεί τις µεταβλητές των συστηµάτων χρονισµού βαλβίδων 

Δ  • Εξάγει πληροφορίες από ένα διάγραµµα χρονισµού βαλβίδων 

Ι  • Εκτελεί µετρήσεις και ρυθµίσεις βαλβίδων  

3. Εντοπίζει τα 
κύρια τµήµατα 
της µηχανής 
µέσω 
πρακτικών 
εργαστηρίων 

Γ  • Εντοπίζει την ακριβή τοποθέτηση του κάθε τµήµατος της µηχανής εσωτερικής 
καύσης 

Δ  • Προσδιορίζει τα εργαλεία και τον εξοπλισµό που χρειάζεται για κάθε εργασία 

• Να εντοπίζει τα τµήµατα που έχουν υποστεί φθορά και χρήζουν αντικατάστασης 

Ι • Αποσυναρµολογεί και συναρµολογεί µηχανή εσωτερικής καύσης 

• Εκτελεί µετρήσεις κυβισµού στο εργαστήριο 

• Υπολογίζει το αποτέλεσµα από µετακινήσεις ή αναδιάταξη τµηµάτων της µηχανής 

• Χρησιµοποιεί τα διαθέσιµα λογισµικά προγράµµατα για την αξιοποίηση 
ορθών/κατάλληλων µεθόδων συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης µηχανών 
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Νέα του Έργου 
4η Διακρατική συνάντηση εταίρων στην Αθήνα  

3- 4/11/2016 
 
Η 4η διακρατική συνάντηση των εταίρων πραγµατοποιήθηκε 
στην Αθήνα, Ελλάδα. Οι Έλληνες εταίροι από το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ  
και η IDEC, συνεργάστηκαν άψογα για τη διοργάνωση της 
συνάντησης, µε το τελικό αποτέλεσµα να είναι µια πολύ 
παραγωγική συνάντηση.  

Σκοπός της συνάντησης ήταν η οριστικοποίηση των 
παραδοτέων, η διοργάνωση των εργαστηρίων και η 
ετοιµασία της τελικής έκθεσης.  

Πρόοδος ανά παραδοτέο:  
IO1 – Κατευθυντήριες γραµµές για την πρακτική εφαρµογή 
της µεθοδολογίας ECVET στο πλαίσιο του έργου – έχει 
ολοκληρωθεί.  
IO2 – Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τη µετατροπή των 
προγραµµάτων στο πλαίσιο του ECVET – υπό τελική 
επεξεργασία. 
 IO3 - Έκθεση Σύνθεσης: Χαρτογράφηση αναλυτικών 
προγραµµάτων στο πλαίσιο του ECVET σε εθνικό και 
διακρατικό επίπεδο – έχει ολοκληρωθεί. 
IO4 – Μετατροπή 8 αναλυτικών προγραµµάτων µε βάση το 
πλαίσιο ECVET - 2 προγράµµατα από κάθε πάροχο από τη 
µη τυπική στην τυπική µάθηση – έχει ολοκληρωθεί, εκκρεµεί 
η οριστικοποίηση των προτύπων.  
IO5 – Κοινή διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης της 
διαδικασίας µεταφοράς πιστωτικών µονάδων µεταξύ τυπικής 
και µη τυπικής ΕΕΚ – θα ετοιµαστούν δύο εκθέσεις, µια από 
Intercollege – ΚΕΠΑ και µία από MCAST – ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. 
 

 

Το έργο ECVET PERMIT στο ετήσιο συνέδριο 
ECVET Forum 2016 

 
Το έργο ECVET PERMIT ήταν ένα από τα τρία 
ευρωπαϊκά έργα που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο 
συνέδριο ECVET Forum που πραγµατοποιήθηκε στη 
Ρώµη στις 11 Οκτωβρίου 2016. Το ετήσιο συνέδριο, το 
οποίο διοργανώνεται από τη Γραµµατεία ECVET, 
αποτελεί ένα µέρος για πληροφόρηση, ανταλλαγή 
απόψεων και εµπειριών ως προς τα οφέλη από την 
εφαρµογή του ECVET για τους καταρτιζόµενους, τους 
εργαζόµενους, τους εργοδότες και τους παρόχους ΕΕΚ. 
Το θέµα του φετινού συνεδρίου ήταν «Ευέλικτες 
διαδροµές για επαγγελµατικές δεξιότητες». Το συνέδριο 
συγκέντρωσε πέραν των 250 ατόµων από φορείς 
χάραξης πολιτικής, ειδικούς ECVET, κοινωνικούς 
εταίρους, επαγγελµατίες ΕΕΚ, για να συζητήσουν τη 
διαµόρφωση του ECVET, στο πλαίσιο της Νέας 
Ατζέντας Δεξιοτήτων για την Ευρώπη και να 
καταστήσουν τις επαγγελµατικές διαδροµές πιο 
προσβάσιµες και ευέλικτες. Το θέµα συζητήθηκε στη 
βάση των εµπειριών και προκλήσεων που σχετίζονται 
µε πεδία όπως µάθηση κατά την εργασία, 
επανεκπαίδευση και αναβάθµιση δεξιοτήτων για 
ενήλικες ή επικύρωση δεξιοτήτων προηγούµενης 
µάθησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα µάθησης. Το 
ετήσιο συνέδριο αποτέλεσε ευκαιρία για ενηµέρωση για 
την πρόοδο της εφαρµογής του ECVET σε διάφορες 
χώρες της Ευρώπης, την ανταλλαγή απόψεων και 
προσεγγίσεων στην πρακτική εφαρµογή του ECVET και 
τη δικτύωση των συµµετεχόντων. Η Γιάννα Ορφανίδου 
από το Intercollege παρουσίασε το έργο. Περισσότερες 
πληροφορίες για το συνέδριο θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
της γραµµατείας του ECVET, http://www.ecvet-
secretariat.eu/en/training-and-events/11-october-2016-
ecvet-annual-forum 

 
 

 

 

	  
Το	  έργο	  ECVET	  PERMIT	  παρουσιάστηκε	  στο	  περιοδικό	  	  ECVET	  Magazine	  
τον	  Οκτώβριο	  2016.	  	  
Το	  περιοδικό	  ECVET	  Magazine	  εκδίδεται	  δύο	  φορές	  τον	  χρόνο	  από	  τη	  
Γραμματεία	  ECVET.	  Στον	  πιο	  κάτω	  σύνδεσμο	  μπορείτε	  να	  διαβάσετε	  το	  
άρθρο	  για	  το	  ECVET	  Permit	  	  
http://www.ecvet-‐
secretariat.eu/en/system/files/magazines/en/ECVET%20Magazine%20Is
sue%2026%20-‐%20October%202016.pdf	  
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Νέα του Έργου 
Παρουσίαση του έργου στο συνέδριο «Ποιότητα στην 
Εκπαίδευση – Διασύνδεση µε την αγορά εργασίας» 
  
Η IDEC και το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ παρουσίασαν το έργο ECVET 
PERMIT σε συνέδριο στην Αθήνα στις 5 Ιουλίου 2016. Το 
συνέδριο διοργανώθηκε από την IDEC και ασχολήθηκε µε 
θέµατα διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελµατική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, της διασύνδεσης των 
επαγγελµατικών προφίλ µε τα αναλυτικά προγράµµατα, τη 
διακρατική κινητικότητα, τα συστήµατα µεταφοράς 
µονάδων και την µάθηση κατά την εργασία. Στο συνέδριο 
µετείχαν πέραν των 80 συµµετεχόντων από παρόχους 
ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς οργανισµούς και επιχειρήσεις που 
παρέχουν ευκαιρίες µάθησης κατά την εργασία.  
 

 
 
Εγκαινιάζοντας την Κοινότητα Πρακτικής για το ECVET  
Η IDEC έχει ξεκινήσει µια Κοινότητα Πρακτικής µε τίτλο 
“ECVET – Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Η οµάδα 
απευθύνεται σε ανθρώπους που εργάζονται σε έργα που 
σχετίζονται µε το ECVET µε σκοπό την ανταλλαγή 
εµπειριών, πρακτικών και µεθοδολογιών. Στην οµάδα 
µπορεί κάποιος να εισάγει θέµατα συζήτησης για διάφορες 
πτυχές της εφαρµογής του ECVET, όπως ορισµός 
προσόντων και µαθησιακών αποτελεσµάτων, πώς γίνεται η 
διαµόρφωση των µαθησιακών αποτελεσµάτων, πώς 
γίνεται η συγγραφή των µαθησιακών αποτελεσµάτων, η 
αξιολόγηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων, η απόδοση 
µονάδων ECVET, συνεργασίες ECVET και έγγραφα 
ECVET.   
http://www.discuss-
community.eu/community/groups/viewgroup/35-ecvet-
european-credit-transfer-and-accumulation-system.html 

 

Παρουσίαση του έργου στην Αθήνα σε πρόγραµµα 
κατάρτισης για το EQF και το ECVET 

 
Η IDEC διοργάνωσε πρόγραµµα κατάρτισης µε θέµα 
“Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και ECVET” µε 
εκπαιδεύτρια την Νατάσα Καζαντζίδου, στον Πειραιά στις 
17-21/10/2016, το οποίο παρακολούθησαν εκπρόσωποι 
της Εθνικής Υπηρεσίες Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης της Βουλγαρίας (NAVET). Κατά τη διάρκεια 
του προγράµµατος παρουσιάστηκε το έργο ECVET 
Permit ως µελέτη περίπτωσης και το  Εκπαιδευτικό 
εγχειρίδιο για τη µετατροπή των προγραµµάτων στο 
πλαίσιο του ECVET διανεµήθηκε στους συµµετέχοντες και 
χρησιµοποιήθηκε ως υλικό αναφοράς. Οι συµµετέχοντες 
επισκέφτηκαν τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικό Οργανισµό 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού) για ενηµέρωση και ανταλλαγή 
εµπειριών µεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά την 
εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και του 
ECVET. Οι συµµετέχοντες ενθουσιάστηκαν µε το 
πρόγραµµα, καθώς είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν 
το ECVET από τη σκοπιά του εκπαιδευτή και τον 
σχεδιασµό προγραµµάτων κατάρτισης, τα οποία 
αποτελούν χρήσιµες δεξιότητες στην εργασία τους για την 
ανάπτυξη των εθνικών τους προσόντων.  
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Σχόλια εταίρων για τη συµµετοχή τους στο έργο ECVET PERMIT  
 
Κύπρος 
 
Μετά από πολύχρονη εµπειρία στην ανάπτυξη του 
εργαλείου ECVET, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως 
µέλος της Οµάδας Χρηστών ECVET (ECVET User 
Group), όσο και σε εθνικό επίπεδο ως µέλος της οµάδας 
ειδικών ECVET Experts, είµαι πεπεισµένος για τα 
πολλαπλά οφέλη του ECVET στον εκµοντερνισµό και 
ανάπτυξη της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Μέσα από την όλη διαδικασία εκµάθησης, 
έχουν διαφανεί τα οφέλη από την εφαρµογή των αρχών 
του ECVET, καθώς και η ανάγκη 
αναθεώρησης/ανανέωσης του ρόλου του ECVET σε 
σχέση µε τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εργαλεία και όργανα. 
Παράλληλα, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι το ECVET 
δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει αποτελεσµατικά, εκτός 
εάν τα κράτη µέλη είναι διαθέσιµα να αναπτύξουν να και 
εφαρµόσουν τα αναγκαία µέτρα και διαδικασίες όπως: 
1. Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 
2. Εφαρµογή µέτρων διασφάλισης ποιότητας σε όλες 

τις µορφές µάθησης (τυπικής, µη τυπικής, άτυπης) 
3. Ανάπτυξη µηχανισµού επικύρωσης µη τυπικής και 

άτυπης µάθησης  
4. Διαµόρφωση προσόντων σε µαθησιακά 

αποτελέσµατα 
5. Εισαγωγή διαδικασιών και νοµικού πλαισίου για 

ευέλικτες διαδροµές µάθησης.  
 

Δρ Στυλιανός Μαυροµούστακος 
Executive Director Intercollege  
Vice President of the European forum for Technical 
Education and Training (EfVET) 
 
Βασιζόµενοι στην τεχνογνωσία και τις εµπειρίες που 
αποκτήθηκαν από το ECVET PERMIT, και 
αναγνωρίζοντας τα οφέλη από την εφαρµογή του 
ECVET, η διεύθυνση του Κέντρου Παραγωγικότητας 
έχει αποφασίσει να προχωρήσεις στην µετατροπή όλων 
των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης που 
παρέχει σε ενότητες µαθησιακών αποτελεσµάτων. Η 
διαδικασία µετατροπής αναµένεται να αρχίσει και να 
ολοκληρωθεί εντός του 2017. 
 
Δρ Γιώργος Χωραττάς 
Productivity Officer A΄ 
Coordinator of Technical Vocational Training Sector 
Cyprus Productivity Centre 
Ministry of Labour, Welfare and  Social Insurance  
 
 

Η συµµετοχή µου στο έργο ECVET PERMIT σηµατοδοτεί 
την πρώτη µου εµπειρία σε ευρωπαϊκό έργο και ευελπιστώ 
όχι την τελευταία. Αποτέλεσε µια απίστευτη εµπειρία, τόσο 
σε επίπεδο απόκτησης γνώσεων και τεχνογνωσίας, όσο 
κυρίως σε επίπεδο συνεργασίας και σύµπραξης µε 
υπέροχους ανθρώπους µε φιλοδοξία, γνώσεις και θέληση 
να επιτύχουν τους στόχους τους και να παράξουν 
αποτελέσµατα µε αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
ΑνΑΔ, αναγνωρίζοντας τη σηµαντικότητα και τα οφέλη του 
ECVET, θα προχωρήσει στην επικαιροποίηση των 
υφιστάµενων Προτύπων Επαγγελµατικών Προσόντων αλλά 
και στην ανάπτυξη των νέων προσόντων, µέσα από την 
εφαρµογή µαθησιακών αποτελεσµάτων µε βάση το ECVET 
-  και φυσικά θα χαρώ να µετέχω στην προσπάθεια 
διαµόρφωσης αυτής της αλλαγής.  
 
Στέλλα Φιλίππου 
B.A (Econ), M.Sc (Monetary and Financial Economics) 
Human Resource Officer 
HRDA 
 
Μάλτα 
Συναρπαστικό! Προκλητικό! Δηµιουργικό! 
Αυτές οι τρεις λέξεις περιγράφουν την εµπειρία µου στο 
έργο; ένα έργο πρόκληση που ανέλαβε µια οµάδα εταίρων 
από την Ευρώπη. Η διαφορετικότητα των συµµετεχόντων 
αντικατόπτριζε τις προκλήσεις για δηµιουργία διαδικασιών 
για διαπερατότητα και µεταφορά µαθησιακών 
αποτελεσµάτων διασυνοριακά, µεταξύ προγραµµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
Η αποφασιστικότητα για ανάπτυξη λειτουργικών και εφικτών 
µηχανισµών αποδείχτηκε απαραίτητο συστατικό στην 
επιτυχή συνεργασία, όπως και το µεσογειακό ταµπεραµέντο 
των συµµετεχόντων, το οποίο από µόνο του αποτελούσε 
παγοθραύστη. Οι συζητήσεις και η εποικοδοµητική κριτική, 
διασφάλιζαν τον έγκαιρο εντοπισµό και επίλυση 
προβληµάτων, καθώς και την ενθάρρυνση των φορέων 
χάραξης πολιτικής να εισαγάγουν πιστωτικές µονάδες στα 
προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
µε βάση το ECVET.  
Προερχόµενη από το δυναµικά δοµηµένο περιβάλλον της 
Διασφάλισης Ποιότητας και των Τµηµάτων Προγραµµάτων 
του MCAST, του οποίου τα προγράµµατα (επιπέδων 1-7) 
έχουν διαπιστευτεί,   µπορούσα άνετα να εκφράσω τις 
απόψεις µου και να συνεισφέρω στις συζητήσεις, µε 
γνώµονα την εξεύρεση τρόπων αναγνώρισης της δια βίου 
µάθησης και της διευκόλυνσης της κινητικότητας των 
καταρτιζοµένων. 

Veronica Sultana,  B.Sc., M.Sc., PGCE 
National ECVET Expert 
MCAST Vocational Teacher Training Unit Coordinator 
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Λόγω των καθηκόντων µου ως συντονιστή έργου για 
την οµάδα της Μάλτας είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω 
µε ποιο τρόπο το ECVET µπορεί να αναπτυχθεί και να 
εφαρµοστεί σε δύο διαφορετικές χώρες. Τα θετικά 
αποτελέσµατα που έχουν παραχθεί, δεν θα ήταν δυνατό 
να επιτευχθούν χωρίς την εξαίρετη οµαδική εργασία, 
τόσο της οµάδας της Μάλτας όσο και όλων των εταίρων 
του έργου. Ήταν µια εποικοδοµητική εµπειρία από την 
οποία θα κρατήσω τη δικτύωση για πρόσθετες ευκαιρίες 
µάθησης µε τους µετέχοντες στο έργο.  
 
Joshua Bugeja,  B.Sc., M.Sc., PGC in VET  
Subject Coordinator (IT) 
MCAST Institute of Engineering and Transport (IET) 
Η συµµετοχή µου στο έργο συνέβαλε στο να αντιληφθώ 
τις πολυπλοκότητες που εµπεριέχονται στην 
προσπάθεια συνδυασµού διαφορετικών διαδικασιών 
από τα διάφορα ινστιτούτα, ώστε να ευθυγραµµιστούν 
προς ένα κοινό στόχο. Ερχόµενος από την τεχνική 
εκπαίδευση η συζήτηση και η σύµπραξη σε διοικητικό 
επίπεδο, ήταν πρωτόγνωρη εµπειρία για µένα. Με την 
πάροδο του χρόνου άρχισε να διαφαίνεται ότι οι ιδέες 
άρχισαν να συγκλίνουν και να υλοποιούνται, ώσπου 
πλέον ήταν κατανοητά σε όλους τους εταίρους τα 
εµπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν, ώστε να 
αναπτυχθούν οι µηχανισµοί για την εφαρµογή του 
ECVET και την επίτευξη της διαπερατότητας και της 
µεταφοράς των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Όλες 
αυτές οι προκλήσεις µε έκαναν να εκτιµήσω ακόµα 
περισσότερο το σύστηµα ECVET που εφαρµόζουµε στο 
MCAST. 
 
Ing Jeremy Scerri, B. Eng. (Hons.), M. Eng. (Comm.) 
Senior Lecturer & Coordinator of Part Time 
Programmes 
MCAST Institute of Engineering and Transport    
 
Όταν µου έγινε η πρόταση να συµµετέχω στο έργο 
ECVET PERMiT δεν είχα προηγούµενη εµπειρία σε 
έργα µε διεθνής συνεργασίες. Στο Μαλτέζικο 
εκπαιδευτικό σύστηµα έχει ήδη υιοθετηθεί η ανάπτυξη 
των ενοτήτων σε µαθησιακά αποτελέσµατα και έχω ήδη 
αναπτύξει ενότητες σε αυτή τη µορφή. Μέσα από τη 
συµµετοχή µου απέκτησα µια πιο σφαιρική εικόνα για το 
ECVET και τα µαθησιακά αποτελέσµατα. Παράλληλα, η 
κατάρτιση στο πλαίσιο του έργου και η συζήτηση 
συνέβαλαν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων µου στο 
ECVET.  
 
 
 
 
 

 
 
Επίσης, µέσα από το έργο είχα την ευκαιρία να 
συνεργαστώ µε σπουδαίους ανθρώπους και φίλους από 
διαφορετικές χώρες και να κατανοήσω το περιβάλλον 
εργασίας τους. Ευελπιστώ ότι τα οφέλη από τα 
αποτελέσµατα του έργου θα διαχυθούν τόσο µεταξύ των 
οργανισµών των εταίρων όσο και σε άλλους φορείς 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προς 
όφελος των καταρτιζοµένων.  
 
Marjohn Demanuele 
MCAST Lecturer 

Ελλάδα 
Η οµάδα ECVET του ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ είχε να αντιµετωπίσει 
αρκετές προκλήσεις στο πλαίσιο του έργου. Η 
συνεργασία µεταξύ των εταίρων ήταν εποικοδοµητική. 
Με τη συµβολή των επαγγελµατικών συνδέσµων και της 
βιοµηχανίας έχει αναπτυχθεί µια κοινή γλώσσα 
αναφορικά µε τη σηµαντικότητα του ECVET. Η µη 
εφαρµογή του ECVET στην επαγγελµατική εκπαίδευση 
και κατάρτιση στην Ελλάδα, αποτέλεσε ευκαιρία για το 
ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ να αναπτύξει τη µεθοδολογία ECVET και να 
καταστεί πρωτοπόρος σε θέµατα επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Τα 
διαµορφωµένα προγράµµατα σπουδών 
παρουσιάστηκαν σε συνέδριο του Υπουργείου Παιδείας, 
όπου επιδείχθηκε αρκετό ενδιαφέρον. Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 
θα υιοθετήσει τα νέα προγράµµατα στους σχετικούς 
κλάδους σπουδών.  
 
Δρ Κωνσταντίνος Ν. Κιούσης 
Academic Director 
Vocational Training Institute (IIEK) Delta 
 
 
Έχω εργαστεί για αρκετά χρόνια στο ECVET και έχω 
συµµετάσχει σε διάφορα έργα. Μέσω του ECVET Permit 
είχα την ευκαιρία να εµβαθύνω περισσότερο και να 
αντιµετωπίσω τις προκλήσεις στη µεταφορά µαθησιακών 
αποτελεσµάτων από τη µη τυπική στην τυπική 
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ήταν ένα 
απίθανο ταξίδι µάθησης µε υπέροχους εταίρους. 
Ανυποµονώ για την επόµενη πρόκληση.  
 
Νατάσα Καζαντζίδου  
MEng, MSc, ECVET expert 
IDEC SA 
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Επερχόµενες δραστηριότητες 
Ελληνικό εθνικό εργαστήριο 
 
Η IDEC θα διοργανώσει το Ελληνικό εθνικό εργαστήριο 
στις 6 και 7 Δεκεµβρίου 2016. Το διήµερο εργαστήριο θα 
αποτελείται από ένα διαδικτυακό σεµινάριο διάρκειας µιας 
ώρας στις 6 Δεκεµβρίου και εργαστήριο στις 7 
Δεκεµβρίου.  
 
Το διαδικτυακό σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί µε τη 
χρήση της πλατφόρµας dlearn.eu platform στην αγγλική 
γλώσσα και είναι ανοικτό για σε οποιονδήποτε 
ενδιαφέρεται για το ECVET. Στόχος του διαδικτυακού 
σεµιναρίου είναι η παρουσίαση του έργου ECVET 
PERMIT, του πλαισίου και των βασικών αρχών του 
ECVET. Το βίντεο του διαδικτυακού σεµιναρίου θα είναι 
διαθέσιµο στο διαδίκτυο.  
 
Στο εργαστήριο θα συµµετέχουν περίπου 10 άτοµα, 
εκπαιδευτές και δάσκαλοι από ΙΕΚ και ΚΕΚ 
(µεταλυκειακής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων). 
Στόχος είναι η παρουσίαση της µεθοδολογίας του ECVET 
PERMIT για τη µεταφορά πιστωτικών µονάδων από τη µη 
τυπική στην τυπική µάθηση, η πρακτική εξάσκηση στην 
µετατροπή των προγραµµάτων σε µαθησιακά 
αποτελέσµατα, η προσοµοίωση της µεθοδολογίας 
µεταφοράς και συσσώρευσης µαθησιακών 
αποτελεσµάτων. Η Νατάσα Καζαντζίδου θα είναι η 
εκπαιδεύτρια του διήµερου εργαστηρίου.  
 
 
 

Συµµετοχή στο διήµερο σεµινάριο ECVET στη 
Λευκωσία 
 
Τίτλος Σεµιναρίου: “From unit based qualification to 
training programmes using ECVET principles”. 
 
Το έργο ECVET Permit θα παρουσιαστεί στο σεµινάριο 
που θα πραγµατοποιηθεί στις 7 και 8 Δεκεµβρίου 2016 
στη Λευκωσία. Το σεµινάριο διοργανώνεται από το 
Ίδρυµα Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ) και αποτελεί τη 
συνέχεια του περσινού σεµιναρίου µε τίτλο «How to 
design qualifications with units of Learning Outcomes, 
according to ECVET principles». Η παρουσίαση του έργου 
EVET Permit θα γίνει ως ακολούθως:  
 
Κύρια βήµατα της µεθοδολογίας του ECVET Permit: Πώς 
εφαρµόζεται το ECVET για τη διαπερατότητα και τη 
µεταφορά µεταξύ των παρόχων της µη τυπικής και 
τυπικής µάθησης. (Λουΐζα Παπαλοίζου, Intercollege) 
 
Παραδείγµατα δηµιουργίας των κατάλληλων 
προϋποθέσεων για µεταφορά και διαπερατότητα µεταξύ 
της τυπικής και µη τυπικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης: 

• Μελέτη περίπτωσης στη Μηχανική Οχηµάτων (Δρ 
Ανδρέας Λοΐζου, Intercollege & Φίλιππος 
Φιλίππου, ΚΕΠΑ) 

• Μελέτη περίπτωσης στην Υδραυλική (Γιώργος 
Φιλιππίδης, Intercollege  & Δηµήτρης Κίτσιος, 
ΚΕΠΑ) 

 
Επιπρόσθετα των παρουσιάσεων του ECVET Permit, η 
εκπαιδεύτρια Γιάννα Ορφανίδου θα αναλάβει τον ρόλο του 
καθοδηγητή/mentor στα εργαστήρια. 
 
 

	  


