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Με βάση τα προβλεπόμενα στον Νόμο 4547/2018 και ειδικότερα 

στο άρθρο 89 «Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαί-

δευσης» απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ για τα ακόλουθα θέματα:

1. Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

2. Σύστημα πιστοποίησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελ-

ματικής κατάρτισης

3. Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων προγραμμάτων συνε-

χιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ΚΔΒΜ (πιστοποίηση 

εκροών)

Το Υπ. Παιδείας ανέλαβε την θετική πρωτοβουλία να συστήσει ομάδα 

εργασίας για τα θέματα αυτά με τη συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουρ-

γείων, του ΕΟΠΠΕΠ και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων. 

Παρατηρήσεις και προτάσεις 
της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο 

της Ομάδας Εργασίας του 
Υπουργείου Παιδείας για τη 
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του Ν. 4547/2018 
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Ο κοινωνικός διάλογος για τη συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση

Είναι σημαντικό να αποδειχθεί και στη συνέχεια των συζητήσεων της 

ομάδας εργασίας ότι η δέσμευση εκ μέρους των κρατικών φορέων στην 

αξιοποίηση του κοινωνικού διαλόγου και της συνδιαμόρφωσης θέσεων 

και προτάσεων πολιτικής είναι σταθερή και ουσιαστική και δεν αποτελεί 

«πρόσχημα διαβούλευσης» για να προωθηθούν στο τέλος προαποφασι-

σμένες από το Υπουργείο ρυθμίσεις. 

Η οπτική των κοινωνικών εταίρων για τη σημασία, το ρόλο και τις αποτε-

λεσματικές μορφές κοινωνικού διαλόγου στην επαγγελματική κατάρτιση 

έχει καταγραφεί αναλυτικά σε σχετική μελέτη [Ο κοινωνικός διάλογος για 

την κατάρτιση].

Η ουσιαστική και διεξοδική λειτουργία της ομάδας εργασίας για τη συνεχι-

ζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (ΣΕΚ) απαιτεί, εκ μέρους του Υπουργεί-

ου Παιδείας, τον κατάλληλο συντονισμό (τακτικές συναντήσεις με σαφή 

θέματα ημερήσιας διάταξης, κείμενα εργασίας και πρακτικά συναντήσε-

ων, διαχείριση των κειμένων που δίνουν τα μέλη της ομάδας εργασίας, 

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών, πρόνοια για ενδεχόμενη 

δημοσιοποίηση των πορισμάτων) και την εξασφάλιση της απαραίτητης 

τεχνικής, νομικής και επιστημονικής υποστήριξης ώστε το συντομότερο 

δυνατόν να μπορούμε να συζητήσουμε όχι βάσει προθέσεων ή γενικό-

λογων θεωρητικών επισημάνσεων, αλλά βάσει συγκεκριμένων κειμένων 

– σχεδίων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ).

Δύο ή τρείς ΚΥΑ;

Όπως ενημερωθήκαμε στην πρώτη συνάντηση (13/7/2018) της ομάδας 

εργασίας που συνέστησε το Υπουργείο Παιδείας, η αρχική σκέψη είναι να 

εκδοθούν δύο ΚΥΑ, μία για το σημείο 1 (Κανονισμός Λειτουργίας ΚΔΒΜ) 

και μία για τα προαναφερόμενα σημεία 2 και 3.
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Κατ’ αρχάς θεωρούμε ότι τα τρία θέματα είναι σχετικά αυτοτελή και θα 

ήταν δικαιολογημένο να υπάρξουν τρεις διαφορετικές ΚΥΑ, χωρίς ωστό-

σο να θεωρούμε τον αριθμό των ΚΥΑ πολύ σημαντικό θέμα. Επιπλέον, η 

ΚΥΑ για το σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων προγραμμάτων συ-

νεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ΚΔΒΜ θα ήταν βασικό να 

συνυπογραφεί και από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ενώ για 

τις άλλες ΚΥΑ δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο), που εποπτεύει το Εθνικό Σύστη-

μα Διαπίστευσης στο πλαίσιο του οποίου εφαρμόζονται επίσης δράσεις 

πιστοποίησης προσόντων φυσικών προσώπων με βάση το πρότυπο ISΟ 

17024. 

Η τοποθέτηση της ΓΣΕΒΕΕ για το άρθρο 89 
του Νόμου 4547/2018.

Η επί της αρχής τοποθέτηση της ΓΣΕΒΕΕ για όλα τα προαναφερόμενα 

θέματα και ειδικότερα για (α) τις προδιαγραφές λειτουργίας των ΚΔΒΜ 

και (β) την προοπτική πιστοποίησης των προγραμμάτων συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούνται στα ΚΔΒΜ εκτέθηκε με 

σχετικό κείμενο [Γνωμοδότηση ΓΣΕΒΕΕ για τη συνεχιζόμενη επαγγελμα-

τική κατάρτιση] κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου που στη συνέχεια 

κατέληξε στον ψηφισθέντα Νόμο 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δο-

μών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και άλλες διατάξεις». Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ανταλλαγής 

απόψεων οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, όπως και άλλων φορέων και κοινω-

νικών εταίρων, δεν έγιναν δεκτές. Ωστόσο, το προαναφερόμενο κείμενο 

περιλαμβάνει μια σφαιρική έκθεση της άποψης της Συνομοσπονδίας για 

τα προβλήματα και τις αναγκαίες παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν 

στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
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Μια παρατήρηση σχετικά με την ορολογία και 
τους ορισμούς.

Το σύνολο των αναφορών στα θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο λει-

τουργίας, τις εισροές, τις διαδικασίες και την πιστοποίηση των αποτελε-

σμάτων των δράσεων των ΚΔΒΜ, συνδέονται συχνότατα με την έννοια 

της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Η έννοια αυτή, η οποία 

συχνά -και δικαιολογημένα πολλές φορές- συγχέεται με τη διά βίου μά-

θηση για την εργασία και με την εκπαίδευση ενηλίκων η οποία είναι προ-

σανατολισμένη στο επάγγελμα, παράγεται από τη διάκριση μεταξύ αρ-

χικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης - κατάρτισης, έννοιες οι οποίες σε 

επίπεδο φορέων στην Ελλάδα συνδέονται με τους βασικούς παρόχους 

μη τυπικής κατάρτισης δηλ. τα ΙΕΚ (αρχική κατάρτιση) και τα ΚΕΚ/ΚΔΒΜ 

(συνεχιζόμενη κατάρτιση). Επίσης, στην έννοια συνεχιζόμενη κατάρτιση 

προφανώς εμπεριέχεται η διάσταση της εξέλιξης και επέκτασης γνώσε-

ων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε κάποια πρότερη (και αρχι-

κή) φάση κατάρτισης και άρα πρέπει (λογικά) να υπάρχει περιεχομενική 

σύνδεση μεταξύ τους (δηλ. τα περιεχόμενα της συνεχιζόμενης κατάρτι-

σης να συνδέονται με τα περιεχόμενα της αρχικής, να βασίζονται σε αυτά 

και να τα εξελίσσουν). Εάν ωστόσο συσχετιστεί η ιεραρχική ακολουθία 

των δύο εννοιών (αρχική – συνεχιζόμενη κατάρτιση) με τις αλλαγές που 

συντελούνται στις μορφές των σύγχρονων συστημάτων ανάπτυξης και 

μετάδοσης της γνώσης, οι έννοιες αυτές καθίστανται πολύ λιγότερο κα-

τάλληλες από ότι στο παρελθόν. 

Αναφορικά με τις εξελισσόμενες σημαντικές αλλαγές στο πεδίο της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) καίριες επισημάνσεις  

κάνει πρόσφατη μελέτη του CEDEFOP [The changing nature and role 

of vocational education and training in Europe Volume 1]. Στη μελέτη 

αυτή επισημαίνεται ότι η ΕΕΚ στην Ευρώπη διακρίνεται από πολυμορφία 

και σχετικά μικρή ελκυστικότητα. Τονίζεται ότι οι χώρες έχουν αναπτύξει 
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διαφορετικά πρότυπα δόμησης των συστημάτων ΕΕΚ και ταυτοχρόνως 

χρησιμοποιούν διαφορετικούς -ή τουλάχιστον όχι ταυτόσημους- ορι-

σμούς για τα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Μεταξύ των αναδυόμενων 

τάσεων και συντελούμενων μεταβολών η μελέτη σημειώνει ως σημαντι-

κότερες τις ακόλουθες: 

 ▶ Εστίαση στην πρακτική γνώση (ιδίως οι χώρες που έχουν ΕΕΚ συν-

δεδεμένη με το σχολικό σύστημα), με εισαγωγή σχημάτων μαθητεί-

ας και επέκταση συναφών  μορφών και στην ανώτατη εκπαίδευση.

 ▶ Διαφοροποίηση του παραδοσιακού ρόλου της ΕΕΚ. Επέκταση σε πε-

ρισσότερες ηλικίες, επίπεδα προσόντων και ειδικές ομάδες ατόμων.

 ▶ Νέες διαδρομές ΕΕΚ για ενήλικους, με προγράμματα προετοιμασί-

ας για την απασχόληση από φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή με 

αυξημένη συμμετοχή ενηλίκων σε υφιστάμενα προγράμματα ΕΕΚ. 

Οι δράσεις αυτές συμβαδίζουν με την μεγαλύτερη έμφαση στην 

αναγνώριση της πρότερης μάθησης (πρακτικές πιστοποίησης γνώ-

σεων και δεξιοτήτων) και σε πολιτικές διά βίου μάθησης. Γενικότερα, 

υπάρχει τάση να γίνεται αντιληπτή και να χρησιμοποιείται η ΕΕΚ ως 

μέσο αντιμετώπισης της ανεργίας.

Οι βασικές μελλοντικές προκλήσεις που επισημαίνονται στην ίδια μελέτη 

είναι:

 ▶ Η παραδοσιακή διάκριση των τομέων και των υποσυστημάτων της 

κατάρτισης (αρχική, συνεχιζόμενη) δεν είναι πλέον πρακτική όταν 

χρειάζεται κάποιος να αναγνωρίσει και να ορίσει νέα φαινόμενα.

 ▶ Ένας στενός ορισμός της ΕΕΚ εμποδίζει τους λήπτες αποφάσεων να 

αναγνωρίσουν την ανάγκη η επαγγελματικά προσανατολισμένη εκ-

παίδευση να επεκταθεί και εκτός του παραδοσιακού τομέα της ΕΕΚ. 
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 ▶ Μελλοντικές αναπτύξεις της ΕΕΚ θα απαιτήσουν σύνδεση υποτο-

μέων και οργανισμών εκπαίδευσης που μέχρι σήμερα ενεργούσαν 

χωριστά. Παρότι η επέκταση της επαγγελματικά προσανατολισμένης 

εκπαίδευσης και κατάρτισης δείχνει ασταμάτητη, ο κατακερματισμός 

και η έλλειψη διαφάνειας μπορούν να κάνει δύσκολη την αξιοποίη-

ση της ΕΕΚ από ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η επιμονή σε μια «αυστηρή» (δηλ. 

απολύτως κυριολεκτική) νοηματοδότηση και χρήση της έννοιας της συ-

νεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ως αποκλειστική συνέχεια συ-

ναφούς αρχικής κατάρτισης, πολύ πιθανόν θα εμποδίσει την έγκαιρη δι-

απίστωση και κατανόηση νέων φαινομένων που τείνουν να μεταβάλλουν 

τα παραδοσιακά σχήματα και διαιρέσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, 

όπως η ανάγκη ριζικής και συχνότερης αλλαγής επαγγελματικού προ-

σανατολισμού των ατόμων κατά την ενήλικη ζωή. Επομένως, θεωρούμε 

αναγκαία μια νέα εννοιολόγηση του όρου «συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση» ανατροφοδοτούμενη από μια σύγχρονη θεώρηση του περι-

βάλλοντος και σε στενότερη σύνδεση με την τωρινή πραγματικότητα, 

έτσι ώστε να έρθει πιο κοντά στις ευρύτερες έννοιες της εκπαίδευσης 

ενηλίκων και της διά βίου εκπαίδευσης και να αποφευχθούν περιοριστι-

κές και παρεμποδιστικές συνθήκες, όπως ο (αδικαιολόγητος) αποκλει-

σμός των αποφοίτων Γενικού Λυκείου χωρίς επαγγελματική εμπειρία 

από τη δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις ΣΕΚ, που εισάγεται με το ορι-

σμό της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που υιοθετείται στον 

Ν.4547/2018.



7

Η οπτική της ΓΣΕΒΕΕ για τα υπό συζήτηση 
θέματα και οι προσδοκίες από την τρέχουσα 
συζήτηση

Εντούτοις, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και τα τρία θέματα είναι σημαντι-

κά και οι σχετικές ΚΥΑ πρέπει να προετοιμαστούν με ιδιαίτερη προσοχή, 

αλλά και χωρίς καθυστέρηση.

Αφετηρία της όλης συζήτησης και της οπτικής από την οποία ξεκινούν οι 

επισημάνσεις και οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ είναι η διαπίστωση ότι η ποι-

ότητα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα τελευταία χρό-

νια έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη κάμψη. Η υποχώρηση αυτή, ακόμα 

και από τα δεδομένα της περιόδου 1998-2008 (πιστοποίηση ΚΕΚ από 

το ΕΚΕΠΙΣ, ποιοτικές προδιαγραφές λειτουργίας ΚΕΚ, εκπαίδευση και 

πιστοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων, αξιοποίηση μεθοδολογιών και 

πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων, σχεδιασμός και εκπό-

νηση επαγγελματικών περιγραμμάτων), επισημαίνεται και από σχετικές 

μελέτες που συνδέουν τη (μη) συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου 

μάθηση (και) με τον παράγοντα της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρ-

τισης [Μελέτη για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση] και 

[Ημερίδα παρουσίασης της μελέτης για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη 

διά βίου μάθηση]. 

Το πρόβλημα της υποβάθμισης της ποιότητας της συνεχιζόμενης επαγ-

γελματικής κατάρτισης ορθώς έχει κινητοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας 

ώστε να αναλάβει πρωτοβουλίες, παρότι εκτιμούμε πως η πιστοποίηση 

των (σχεδίων) προγραμμάτων κατάρτισης, στην οποία έχουν επενδυθεί 

οι περισσότερες ελπίδες,  δεν μπορεί από μόνη της να συμβάλλει κα-

θοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής – μαθησιακής 

διεργασίας καθαυτής, όπως λαμβάνει χώρα στα ΚΔΒΜ. Αυτό συμβαίνει 

διότι τα προβλήματα ποιότητας της ΣΕΚ δεν συνδέονται κυρίως με την 
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ανεπάρκεια ή την ακαταλληλότητα του σχεδιασμού των περιεχομένων 

των προγραμμάτων κατάρτισης (χωρίς ποτέ να υποτιμούμε τη σημασία 

του σχεδίου εκπαιδευτικού περιεχομένου) όσο με τις προδιαγραφές υλο-

ποίησης, την ποιότητα των υποδομών των παρόχων, την επάρκεια και την 

καταλληλότητα του ανθρώπινου δυναμικού, την ύπαρξη και ουσιαστι-

κή εφαρμογή συστημάτων ποιοτικής οργάνωσης και παρακολούθησης 

των έργων, τη συσχέτιση των αντικειμένων κατάρτισης με τις ανάγκες 

των εκπαιδευόμενων και τις προοπτικές των αγορών εργασίας, τη χρήση 

ενεργητικών / συμμετοχικών μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων, την παρο-

χή κατάλληλου και επαρκούς εκπαιδευτικού υλικού, την ποιότητα των 

εκπαιδευτών και την παντελή έλλειψη ελέγχων των παρόχων εκ μέρους 

των αρμόδιων φορέων. Από αυτή την άποψη ο Κανονισμός Λειτουργίας 

των ΚΔΒΜ, στο βαθμό που θα περιλαμβάνει κατάλληλες ρυθμίσεις και 

θα συνδεθεί με ουσιαστικούς ελέγχους (κυρίως παρακινητικού, υποστη-

ρικτικού και όχι τιμωρητικού χαρακτήρα), αναμένεται να συμβάλει πε-

ρισσότερο στην εξυγίανση και ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων 

κατάρτισης. 

Αναφορικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΚΔΒΜ η ΓΣΕΒΕΕ θα τοπο-

θετηθεί με ξεχωριστό κείμενο επί του σχετικού σχεδίου που έχει προετοι-

μάσει το Υπουργείο Παιδείας.

Αναφορικά με το σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων προγραμμά-

των συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ΚΔΒΜ (πιστοποίηση 

εκροών) η ΓΣΕΒΕΕ θα εκφράσει την άποψή της σε επόμενο σημείωμα και 

αφού λάβουμε υπόψη μας το σχέδιο ΚΥΑ που θα υποβάλλει προς συζή-

τηση ο ΕΟΠΠΕΠ. Ωστόσο, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η αναγκαιότητα 

ενός τέτοιου θεσμικού πλαισίου είναι άμεση και καθοριστικής σημασίας 

για την κατεύθυνση που θα πάρει τα επόμενα χρόνια η υπόθεση της πι-

στοποίησης επαγγελματικών προσόντων. Επίσης, χρειάζεται να υπενθυ-

μίσουμε ότι η ΓΣΕΒΕΕ έχει πολλές φορές εκφράσει την πεποίθηση ότι 
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ένα αξιόπιστο και δημόσιας (κρατικής και κοινωνικής) εποπτείας σύστημα 

πιστοποίησης της ΣΕΚ θα συμβάλλει στην αναγνώριση των εκροών της 

μη τυπικής εκπαίδευσης με δυνητικές συνέπειες την βελτίωση των επαγ-

γελματικών έργων, την μείωση των ανισοτήτων και την αύξηση της συμ-

μετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Επιπροσθέτως, επιθυμούμε 

να επαναλάβουμε μερικές βασικές αρχές και πρόνοιες που χρειάζεται, 

κατά τη γνώμη μας, να διέπουν τις ρυθμίσεις που θα γίνουν για τα θέματα 

της πιστοποίησης:

 ▶ Η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων (μέσω εξετάσεων απο-

τίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων) πρέπει να εφαρμόζεται 

 ● στις περιπτώσεις που υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη και σαφής 

σκοπιμότητα, και όχι σε οποιοδήποτε σεμινάριο κατάρτισης,

 ● σε συνδυασμό με (και μετά από) συναφή επαγγελματική κατάρ-

τιση και όχι ανεξαρτήτως αυτής (χωρίς εντούτοις να υποτιμού-

με τη σημασία της αξιολόγησης και  αναγνώρισης της μάθησης 

που έχει προκύψει από άλλους τρόπους, όπως η επαγγελματική 

εμπειρία)

 ● με σκοπό την έμπρακτη -και όπου είναι δυνατόν την τυπική-α-

ναγνώριση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης. Δεν έχει νόημα 

η πιστοποίηση προσόντων και τα σχετικά πιστοποιητικά να λει-

τουργούν απλώς ως «αντικειμενικό» υποκατάστατο της βεβαίω-

σης παρακολούθησης κατάρτισης. Επομένως, οι σχετικές με την 

πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων ΣΕΚ 

ρυθμίσεις χρειάζεται να συνδέονται -όπου είναι δυνατόν- με ερ-

γασιακά δικαιώματα ή/και επαγγελματικές αρμοδιότητες καθώς 

και με το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων.
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 ▶ Η πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, όταν 

υπερβαίνει την απλή αποτίμηση απόκτησης γνώσεων από σεμινά-

ριο κατάρτισης (όταν δηλαδή είναι κατά κυριολεξία «πιστοποίηση 

επαγγελματικών προσόντων») απαιτείται να επικεντρώνεται στο 

επάγγελμα, με άλλα λόγια να αφορά κατά κανόνα το σύνολο ενός 

«προσόντος» (σύμφωνα με την ορολογία του Ελληνικού Πλαισίου 

Προσόντος), άρα και να βασίζεται στα επαγγελματικά περιγράμματα 

ή σε ολοκληρωμένους κύκλους εκπαίδευσης – κατάρτισης ή έστω 

σε σαφείς και αντικειμενικά  παραδεκτές νέες γνώσεις – δεξιότητες 

που συμπληρώνουν μια κύρια επαγγελματική λειτουργία, εξαιτίας 

αλλαγών που έχουν προκύψει από τη μεταβολή των περιεχομένων 

ενός επαγγέλματος / ειδικότητας.

 ▶ Οι μορφές και οι πρακτικές πιστοποίησης επαγγελματικών προσό-

ντων, ιδίως αυτές που χρησιμοποιούνται από τις δεκάδες πλέον ιδι-

ωτικές εταιρείες πιστοποίησης που έχουν διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ 

(ISO 17024), χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τους τα χαρακτηριστι-

κά των εξεταζόμενων και πάνω από όλα το πλαίσιο απόκτησης των 

υπό αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η συνήθης πρακτική των 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, που χρησιμοποιείται για λόγους 

οικονομίας πόρων και χρόνου ως βασική μέθοδος εξέτασης, προφα-

νώς δεν ανταποκρίνεται σε όλα τα αντικείμενα μάθησης, ούτε στις 

δυνατότητες όλων των ατόμων. 

 ▶ Η ιδιωτική αγορά πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των 

φυσικών προσώπων, η οποία διογκώθηκε απότομα στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια μέσω ευνοϊκών για αυτήν αποφάσεων σχετικά με 

την χρηματοδότησή της από το ΕΣΠΑ, χρειάζεται να ρυθμιστεί και 

να ελεγχθεί διαμέσου ενός επαρκέστερου θεσμικού πλαισίου. Ιδίως 

χρειάζεται να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην αναπτύσσονται από κάθε 

διαπιστευμένη εταιρεία Ειδικοί Κανονισμοί Πιστοποίησης στα ίδια 

αντικείμενα, ούτε να τροποποιούνται κατά το δοκούν τα κριτήρια 

των δικαιούχων προς πιστοποίηση.
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Αναλυτικότερες αναφορές σχετικά με το σκεπτικό της προσέγγισης της 

ΓΣΕΒΕΕ στα θέματα της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων μπο-

ρούν να βρεθούν στο Κεφάλαιο 5 «Επαγγελματικά περιγράμματα και πι-

στοποίηση επαγγελματικών προσόντων» του βιβλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων.

Σχετικά με το σύστημα πιστοποίησης σχεδίων 
προγραμμάτων ΣΕΚ

Αναφορικά, τέλος, με το υπό ανάπτυξη σύστημα πιστοποίησης σχεδίων 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θέλουμε προ-

τού παραθέσουμε βασικές θέσεις και προτάσεις να υποβάλλουμε ορι-

σμένα ερωτήματα των οποίων τις απαντήσεις, μέσω της λειτουργίας της 

ομάδας εργασίας του Υπουργείου Παιδείας, θεωρούμε καθοριστικές για 

το σχηματισμό σαφούς αντίληψης επί των διακυβεύσεων του τρέχοντος 

διαλόγου:

 ▶ Σε ποια ακριβώς σεμινάρια ΣΕΚ θα εφαρμόζεται, ως εκ προοιμίου 

υποχρέωση, η διαδικασία της πιστοποίησης των σχεδίων εκπαιδευ-

τικών προγραμμάτων από τα ΚΔΒΜ; Δεδομένου ότι όπως είναι γνω-

στό το εύρος αναφοράς της ΣΕΚ είναι πολύ μεγάλο και στις μέρες 

μας τείνει να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, επομένως υπάρχουν 

προγράμματα ΣΕΚ διαφόρων επιπέδων, διάρκειας, πηγών χρημα-

τοδότησης, στοχεύσεων, δυνητικών ωφελούμενων κοκ., σε ποια 

προγράμματα ΣΕΚ θα εφαρμόζεται η υποχρέωση πιστοποίηση; Θα 

υπάρξουν εξαιρέσεις στην «ρήτρα υποχρεωτικής πιστοποίησης» 

των υπό υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης που εισάγει ο Νό-

μος 4547/2018 και με ποια κριτήρια;

 ▶ Δεδομένου ότι στην έννοια «πρόγραμμα ΣΕΚ» μπορεί να συμπερι-

ληφθεί από ένα μεγάλης διάρκειας πρόγραμμα κατάρτισης που κα-

λύπτει το σύνολο των κύριων επαγγελματικών λειτουργιών ενός 
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επαγγέλματος μέχρι ένα ολιγόωρο σεμινάριο σε κάποιο πολύ εξειδι-

κευμένο θέμα, ποιο ακριβώς επίπεδο προγράμματος ΣΕΚ θα πιστοποι-

είται;

 ▶ Δεδομένου ότι εκατοντάδες πάροχοι ΣΕΚ (ΚΔΒΜ) υλοποιούν τα ίδια ή 

παρόμοια αντικείμενα κατάρτισης, ένα σχέδιο εκπαιδευτικού προγράμ-

ματος θα πιστοποιείται πολλές φορές (αναλόγως με τους παρόχους 

που προτίθενται να το εφαρμόσουν) ή εάν έχει ήδη  πιστοποιηθεί μια 

φορά θα εντάσσεται σε κάποιο Μητρώο Πιστοποιημένων προγραμμά-

των ΣΕΚ και θα μπορεί να κάνει ελεύθερη -ή υπό προϋποθέσεις- χρήση 

κάθε ενδιαφερόμενος φορέας; Πως θα εξασφαλιστεί η αποφυγή επα-

ναλαμβανόμενων πιστοποιήσεων στα ίδια αντικείμενα ΣΕΚ;

Είναι προφανές ότι οι απαντήσεις στα προαναφερόμενα ερωτήματα εκ μέ-

ρους του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και όλων των συμμετεχόντων στον δι-

άλογο θα δείξουν με σαφήνεια την κατεύθυνση και το εύρος των ρυθμίσεων 

που πρόκειται να θεσπιστούν.

Ορισμένες βασικές διαστάσεις που εισαγωγικά τίθενται εκ μέρους της ΓΣΕ-

ΒΕΕ είναι:

 ▶ Η πιστοποίηση των σχεδίων προγραμμάτων ΣΕΚ χρειάζεται να είναι 

υποχρεωτική για τα ΚΔΒΜ μόνο στην περίπτωση που η υλοποίηση της 

κατάρτισης πρόκειται να ακολουθηθεί από τυπική πιστοποίηση επαγ-

γελματικών προσόντων των καταρτισθέντων.

 ▶ Χρειάζεται, όπως άλλωστε το προβλέπει και ο ίδιος ο Νόμος 4547/2018, 

βασική εισροή για την πιστοποίηση των σχεδίων προγραμμάτων ΣΕΚ 

να είναι τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα. Το έργο των 

επαγγελματικών περιγραμμάτων, που συντονίζει ο ΕΟΠΠΕΠ με την κα-

θοριστική συμβολή των κοινωνικών εταίρων, χρειάζεται όπως έχει ήδη 

επισημανθεί από τη ΓΣΕΒΕΕ άμεσες παρεμβάσεις: (α) εκσυγχρονισμό 
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και επικαιροποίηση κάποιων εκ των πιστοποιημένων, (β) ανάπτυξη 

νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων για επαγγέλματα και ειδικό-

τητες (βάσει ISCO08) που δεν έχουν γίνει οι σχετικές μελέτες, (γ) 

βελτίωση της μεθοδολογίας ανάπτυξης και της μορφής παρουσία-

σης των επαγγελματικών περιγραμμάτων ώστε να γίνουν περισσό-

τερο εύληπτα στο σύνολο των ενδιαφερόμενων πολιτών αλλά και 

πιο εύχρηστα στους σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων1. 

 ▶ Η πιστοποίηση σχεδίων προγραμμάτων ΣΕΚ χρειάζεται να ανα-

φέρεται στο πλαίσιο προδιαγραφών ενός προγράμματος ΣΕΚ 

[curriculum] (δηλ. στο σύνολο ενός επαγγέλματος ή ειδικότητας και 

θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως διδακτικοί στόχοι, μαθησιακά απο-

τελέσματα, κατανομή ωρών θεωρίας και πρακτικής άσκησης και βα-

ρύτητα θεματικών ενοτήτων, απαιτήσεις σε εξοπλισμό και εποπτικά 

μέσα, προφίλ εκπαιδευτών και προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτι-

ζόμενων) και όχι στις λεπτομέρειες της εφαρμογής ενός συγκεκρι-

μένου –προς υλοποίηση- προγράμματος [learning programme], οι 

οποίες άλλωστε πρέπει να μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με 

τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εκπαιδευόμενης ομάδας. Η λύση 

αυτή θα επιτρέπει σε κάθε πάροχο κατάρτισης να βρει ένα καλό ση-

μείο ισορροπίας ανάμεσα στην συμπερίληψη των βασικών αρχών 

και προδιαγραφών που έχουν οριστεί από το πλαίσιο προδιαγρα-

φών ενός σχεδίου προγράμματος ΣΕΚ (ή εκπαιδευτικού προτύπου) 

και στην αναγκαία ευελιξία του κάθε μεμονωμένου προς υλοποίηση 

προγράμματος ΣΕΚ, και παράλληλα  θα αποφευχθεί το φαινόμενο οι  

διάφοροι πάροχοι κατάρτισης να πιστοποιούν προγράμματα για τα 

ίδια αντικείμενα κατάρτισης.

1 Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μαζί με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχουν αναλάβει από κοινού σχετική πρωτοβουλία 
και σύντομα θα παρουσιάσουν ολοκληρωμένη πρόταση
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 ▶ Οι χρόνοι και τα κόστη πιστοποίησης πρέπει να κινούνται στο ελάχιστο 

αναγκαίο επίπεδο δεδομένου ότι η ΣΕΚ πολύ συχνά απαιτεί γρήγορα 

αντανακλαστικά και μικρούς χρόνους από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι 

την υλοποίηση.

 ▶ Ζωτικό σημείο των παραμέτρων για την πιστοποίηση των σχεδίων 

προγραμμάτων ΣΕΚ πρέπει να αποτελέσει η ισορροπημένη διαχείριση 

τόσο των εκροών (μαθησιακά αποτελέσματα) όσο και των εισροών και 

διαδικασιών εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα η αξιοποίηση των αρχών και των 

σύγχρονων πρακτικών εκπαίδευσης ενηλίκων χρειάζεται να λαμβάνε-

ται πολύ σοβαρά υπόψη στους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς.

 ▶ Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός των προγραμμάτων ΣΕΚ που θα υποβάλ-

λονται προς πιστοποίηση χρειάζεται να διαθέτει την αναγκαία τυποποί-

ηση και για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να ανα-

πτύξει και να παρέχει στους ενδιαφερόμενους έναν αναλυτικό οδηγό 

εφαρμογής (αρχές, μέθοδοι, φόρμες, έντυπα κοκ) 

 ▶ Οι ρυθμίσεις πιστοποίησης σχεδίων προγραμμάτων ΣΕΚ χρειάζεται να 

λάβουν υπόψη τους τα ποικίλα νέα φαινόμενα σχετικά με τις μορφές και 

τα διαθέσιμα περιεχόμενα μάθησης (MOOC’s, learning management 

systems, άλλες ψηφιακές μορφές μάθησης π.χ. webinars) καθώς και 

τα εξελισσόμενα θεσμικά πλαίσια σχετικά με την προστασία των πνευ-

ματικών δικαιωμάτων. 
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