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Κοινή θέση ETUC - ETUCE 
σχετικά με τα μικρο - διαπιστευτήρια (micro-credentials) 

στην ΕΕΚ και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εγκρίθηκε από το Προεδρείο της ETUCE στις 23 Ιουνίου 2020

Εγκρίθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ETUC στις 2 Ιουλίου 2020

Ιστορικό

Σε πρόσφατες πολιτικές συζητήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε με αυξανόμενη 

ένταση την ιδέα των μικρο – διαπιστευτηριων1 στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτι-

ση (ΕΕΚ) και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το θέμα των μικρο – διαπιστευτηρίων αναλύθηκε 

πρόσφατα στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ΕΕΚ (Advisory 

Committee for Vocational Training – ACVT) σε σχέση με τη μελλοντική πρωτοβουλία για την 

Ατζέντα δεξιοτήτων και στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της ομάδας παρακολούθησης της δι-

αδικασίας της Μπολόνια (BFUG) σε σχέση με το επικείμενο «Ανακοινωθέν της Ρώμης» (Rome 

Communique)  σχετικά με τα μικρο – διαπιστευτήρια στην ανώτατη εκπαίδευση. Το έγγρα-

φο συζήτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της ACVT (10 

Ιουνίου 2020) αναφέρει ότι το θέμα αυτό θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις προσεχείς 

πολιτικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς «η Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδι-

κασία επεξεργασίας αυτού του προβληματισμού για μια πιθανή ευρωπαϊκή προσέγγιση των 

μικρο – διαπιστευτηρίων. Μια κοινή πρωτοβουλία μεταξύ των Επιτρόπων Gabriel και Schmit, 

με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων (stakeholders) στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και 

την αγορά εργασίας, που στοχεύει στη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη δράσεων σε επίπεδο 

ΕΕ για τη διασφάλιση της ανάληψης, της επικύρωσης και της αναγνώρισης των μικρο-διαπι-

στευτηρίων (micro-credentials).

Ένα από τα προβλήματα είναι η έλλειψη συμφωνημένου ορισμού και κοινής κατανόησης σχετικά 

με τα μικρο – διαπιστευτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έγγραφο συζήτησης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ορίζει τα μικρο – διαπιστευτήρια ως εξής: «Τα μικρο – διαπιστευτήρια είναι 

δηλώσεις που αναγνωρίζουν ότι ένα άτομο έχει αποκτήσει μια διακριτή ικανότητα, δηλαδή 

γνώση, δεξιότητες και / ή εμπειρία σε έναν καλά καθορισμένο και οριοθετημένο τομέα». 

1  ΣτΜ: Στην Ελλάδα φαίνεται να μην υπάρχει ακόμη επίσημη μετάφραση για τον όρο “micro-credentials” 
καθώς το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ανοίξει ο σχετικός διάλογος. Παρά ταύτα, ακλουθώντας την 
βιβλιογραφία για το ρόλο των πτυχίων στις σύγχρονες κοινωνίες (βλ. ενδεικτικά  Randall Collins (1979),  The 
credentials society. An Historical Sociology of Education and Stratification, Academic Press) προκρίθηκε, για τις 
ανάγκες της παρούσας μετάφρασης, ο όρος «μικρο – διαπιστευτήρια» για την ελληνική γλώσσα.  
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Πιστεύουμε ότι ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ ασαφής και πιστεύουμε ότι 

ο ορισμός που πρότεινε το Πανεπιστήμιο SUNY μπορεί να θεωρηθεί ως αφετηρία για την 

ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού ορισμού των μικρο – διαπιστευτηρίων: «Τα μικρο – διαπιστευτήρια 

επαληθεύουν, επικυρώνουν και βεβαιώνουν ότι συγκεκριμένες δεξιότητες ή και / ικανότητες 

έχουν επιτευχθεί και επικυρώνονται από το θεσμό που τα εκδίδει, έχοντας αναπτυχθεί μέσω 

καθιερωμένων διαδικασιών από κατάλληλο για το σκοπό αυτό επιστημονικό προσωπικό 

υπεύθυνης (πανεπιστημιακής) σχολής και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχουν περιεχομενο 

και υψηλή ποιότητα».2

Έγγραφο εργασίας του ΟΟΣΑ (2020)3 για εναλλακτικές μορφές διαπιστευτηρίων στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση εξηγεί τον όρο «εναλλακτικά διαπιστευτήρια» ως «διαπιστευτήρια που 

δεν αναγνωρίζονται ως αυτόνομα επίσημα εκπαιδευτικά προσόντα από τις αρμόδιες εθνικές 

εκπαιδευτικές αρχές» και μπορούν να απονεμηθούν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Όσον 

αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το κείμενο εργασίας αναφέρεται σε ένα νέο έργο της 

ΕΕ (MicroHE4) το οποίο ορίζει τα μικρο – διαπιστευτήρια ως «υπο-ενότητα διαπιστευτηρίων ή 

διαπιστευτηρίων που παρέχουν τουλάχιστον 5 ECTS, και θα μπορούσαν να συσσωρευτούν σε 

ένα ευρύτερο διαπιστευτήριο ή να αποτελέσουν μέρος ενός χαρτοφυλακίου».

Τα μικρο – διαπιστευτήρια μπορούν να είναι πιστοποιητικά που παρέχονται από εργοδότες 

(π.χ. Cisco, Microsoft κ.λπ.) ή παρέχονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. μέσω μαζικών ανοι-

χτών μαθημάτων – MOOCs).

 

Κοινή θέση ETUC και ETUCE

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και οι εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργα-

νώσεις έχουν πολλές ανησυχίες σχετικά με την αναδυόμενη εστίαση στα μικρο – διαπιστευ-

τήρια, καθώς θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης, της 

ποιότητας και της αναγνώρισης της κατάρτισης των εργαζομένων, των συλλογικών συμβάσε-

ων και του προσωπικού στην ΕΕΚ και στους τομείς της τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τώρα που η κρίση του COVID-19 θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα της εκπαίδευσης 

και θα χρειαστεί αναβάθμιση (upskilling) και επανακατάρτιση (reskilling) των δεξιοτήτων ως 

μέρος μιας δίκαιης μετάβασης για τους εργαζόμενους στη φάση του μετασχηματισμού προς 

στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία, εκφράζουμε τη μεγάλη μας ανησυχία ότι η πολιτική 

2 SUNY Micro-Credentialing Task Force Report and Recommendations. https://system.suny.edu/media/suny/
content-assets/documents/academic-affairs/Micro-Credentialing-TaskForce-Report.pdf 
3 OECD (Shizuka Kato, Victoria Galán-Muros,Thomas Weko): The emergence of alternative credentials, March 2020 
4  MicroHE Project https://microcredentials.eu/ 
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν στοχεύει σε δράσεις και επενδύσεις προς την επίλυση αυτών 

των πραγματικών προβλημάτων αλλά αντίθετα έρχεται με νέες πρωτοβουλίες, όπως αυτή 

που αφορά τα μικρο – διαπιστευτήρια, που δεν έχει αποτελέσει απαίτηση του τομέα της εκ-

παίδευσης, των εργαζομένων και των εργοδοτών. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

επικεντρωθεί στη διασφάλιση βιώσιμων δημόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση, στο ευρω-

παϊκό δικαίωμα στην κατάρτιση που βοηθά τους εργαζόμενους και τους απασχολούμενους 

σε δίκαιη εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και υποστηρίζει τους ανέργους και τους «χαμηλά 

ειδικευμένους» ενήλικες μέσω της επίσημης αναγνώρισης των ικανοτήτων τους, προκειμένου 

να λάβουν τις απαραίτητες βασικές και επαγγελματικές δεξιότητες για την εξεύρεση εργα-

σίας. Είναι σημαντικό τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναβάθμισης και επανακατάρτισης των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων και των ανέργων που δεν διαθέτουν πλήρη προσόντα να τους 

προσφέρουν κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες για να διασφαλίσουν 

ότι όχι μόνο θα έχουν πλήρη προσόντα αλλά θα έχουν ισχυρή θέση στην αγορά εργασίας για 

αυτές μεταβάσεις.

1. Η κρίση του COVID-19 έχει τεράστιο αντίκτυπο στους εργαζομένους και στο εκπαιδευ-

τικό προσωπικό. Από τη μία πλευρά, το υψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των εργαζο-

μένων συνεπάγεται τον κίνδυνο ορισμένοι από αυτούς να παραμείνουν μακροχρόνια 

άνεργοι και τελικά να χάσουν τις δεξιότητές τους, ενώ, την ίδια στιγμή, από την άλλη 

πλευρά, ο τομέας της εκπαίδευσης έπρεπε να μεταστραφεί στην εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση εκτάκτως από τη μια μέρα στην άλλη, που είχε και θα έχει περαιτέρω αντίκτυπο 

στον τομέα της εκπαίδευσης στο σύνολό του, καθώς και στη διδασκαλία και στις συν-

θήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Έτσι, είμαστε έκπληκτοι με το γεγονός ότι η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει τη νέα πρωτοβουλία σχετικά με τα μικρο – διαπιστευτήρια 

με όρους αντιμετώπισης του αντίκτυπου από την κρίση του COVID-19 στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση με την αγορά εργασίας. Αυτή 

η επικέντρωση θα είναι επιβλαβής για την απόκτηση και την αναγνώριση των προσό-

ντων στην πληρότητα τους. Λόγω της κρίσης του COVID-19, τα πλήρη προσόντα είναι 

πιο σημαντικά τώρα για την καταπολέμηση των αυξανόμενων ανισοτήτων και λόγω της 

ανάγκης ανάκαμψης υπό το φως της κυκλικής οικονομίας, της κλιματικής αλλαγής και 

της ψηφιοποίησης.

2. Ενώ αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα ορισμένων μικρο – διαπιστευτηρίων που εκ-

δίδονται από εταιρείες σε σχέση με την εξειδίκευση τους (π.χ. Microsoft), υπενθυμί-

ζουμε ότι ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να διαμορφωθεί γύρω από 

την αγορά εργασίας. Η εκπαίδευση είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να προετοιμάσει 

τους μαθητές να γίνουν δημοκρατικοί πολίτες και εργαζόμενοι. Αυτή η ολιστική άποψη 
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της εκπαίδευσης πρέπει να προστατευθεί για να επιτρέψει στους μαθητές να αποκτή-

σουν κοινωνικές δεξιότητες, όχι μόνο σχετικές με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες για 

συγκεκριμένες γνώσεις της αγοράς εργασίας. Ανησυχούμε βαθιά για το γεγονός ότι 

η έντονη έμφαση στα μικρο – διαπιστευτήρια μπορεί να οδηγήσει σε παράκαμψη των 

συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης, ενώ η πρόσφατη κρίση στη δημόσια υγεία έδειξε 

πόσο σημαντική είναι αυτή η εκπαίδευση.

3. Είμαστε ανήσυχοι με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τοποθετήσει αυτό το 

θέμα σε υψηλό επίπεδο χωρίς να εμπλέξει τα συνδικάτα για τον καθορισμό της απα-

ραίτητης εργασίας ή έναν πιθανό οδικό χάρτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα 

μικρο – διαπιστευτήρια. Υπογραμμίζουμε την ύψιστη σημασία του κοινωνικού διαλό-

γου με τα αρμόδια συνδικάτα για μια πρωτοβουλία πολιτικής που θα έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στους εργαζομένους και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Λυπούμαστε που η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ενσωματώσει το ζήτημα των μικρο – διαπιστευτηρί-

ων σε προσεχείς πολιτικές πρωτοβουλίες για την ΕΕΚ και την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

χωρίς καμία κοινή κατανόηση, ορισμό ή σύμφωνη γνώμη σχετικά με αυτό σε επίπεδο 

ΕΕ. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλει στην επίτευξη ενός κοινού ορι-

σμού σχετικά με τα μικρο – διαπιστευτήρια που θα βασίζεται σε ενδελεχή ανεξάρτητη 

έρευνα, συζητήσεις στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας με ειδικούς στα «προσόντα» 

των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων. Ζητούμε να προσδιοριστεί μια τέτοια 

ομάδα εάν απαιτείται πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα μικρο – δια-

πιστευτήρια και να πραγματοποιηθεί  μια εκτίμηση επιπτώσεων.

4. Η αναγνώριση και η εμπιστοσύνη στα μικρο – διαπιστευτήρια θα διασφαλίζουν τη δυ-

νατότητα μεταφοράς των μικρο – διαπιστευτηρίων μεταξύ της εκπαίδευσης και της 

αγοράς εργασίας και μεταξύ των χωρών, και θα τους επιτρέψει να προστεθούν ως πλή-

ρη προσόντα. Τα μικρο – διαπιστευτήρια μπορούν να αυξήσουν τις δυνατότητες των 

εργαζομένων για πρόσβαση σε ευέλικτη μορφές δια βίου μάθησης και μπορούν να συ-

μπληρώσουν την αναβάθμιση και τον επανακατάρτιση των δεξιοτήτων των εργαζομέ-

νων. Ωστόσο, υποστηρίζουμε τα μικρο – διαπιστευτήρια μόνο όταν είναι συμπληρωμα-

τικά με τα πλήρη προσόντα, την ποιότητα και την πιστοποίηση, όταν αναγνωρίζονται 

ως απόδειξη επίτευξης και όχι μόνο επικυρωμένα, και παίζουν ρόλο στην επικύρωση 

της μη τυπικής και άτυπης μάθησης (non-formal and informal learning – NFIL). Πρέπει 

να επικυρωθούν και να αναγνωριστούν από τα ιδρύματα της ΕΕΚ, τις δια – κλαδικές 

και κλαδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργοδότες. Τα μικρο – διαπιστευτή-

ρια πρέπει να έχουν νόημα και να έχουν υψηλή ποιότητα. Θα πρέπει να βασίζονται σε 

πρότυπα σχετικά με τον τρόπο απόδοσης, τη διαδικασία αξιολόγησης και τη διάρκεια 
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και θα πρέπει να υποδεικνύουν πώς συνδέονται με πλήρη προσόντα. Υπενθυμίζουμε 

ότι σύμφωνα με το CEDEFOP5, η διαφοροποίηση των αρχικών ή / και συνεχιζόμενων 

προγραμμάτων ΕΕΚ χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες ως ευέλικτος τρόπος αντιμε-

τώπισης των εκπαιδευτικών αναγκών ομάδων με δυσκολίες, όπως οι άνεργοι και οι 

εργαζομένοι που χρειάζονται αναβάθμιση και επανακατάρτιση δεξιοτήτων, αλλά και 

οι οποίοι πρέπει να αναγνωριστούν και να τοποθετηθούν σε συστήματα επικύρωσης 

της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Η επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης 

της πρότερης μάθησης και της εργασιακής εμπειρίας είναι απαραίτητη για τη μείωση 

των απαραίτητων μακροπρόθεσμων περιόδων κατάρτισης. Τα μικρο – διαπιστευτήρια 

θα μπορούσαν να αναγνωριστούν ως απόδειξη επίτευξης, όχι μόνο ως απόδειξη συμ-

μετοχής, αλλά δεν πρέπει να αναγνωριστούν ως δίπλωμα / πλήρες προσόν που στο-

χεύει σε έναν ευρύτερο ορίζοντα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Επομένως, το όνομα του 

κάθε μικρο – διαπιστευτήρια πρέπει να διαφέρει από το όνομα του ολοκληρωμένου 

προσόντος (τίτλου σπουδών) και τα μικρο – διαπιστευτήρια πρέπει να δίνονται για το 

περιεχόμενο το οποίο αφορούν και να μην έχουν τον ίδιο τίτλο με αυτόν του πλήρους 

προσόντος στο οποίο αναφέρονται.

5. Τα μικρο – διαπιστευτήρια πρέπει επομένως να έχουν αξία σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο μόνο όταν αποτελούν μέρος των ολοκληρωμένων προσόντων που αναφέρο-

νται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και έχουν ένα επίπεδο αντιστοίχισης 

στα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων (NQF), με βάση την αξιολόγηση και καθορισμένα μα-

θησιακά αποτελέσματα και το πρόγραμμα σπουδών των μικρο – διαπιστευτηρίων. 

Ανησυχούμε για το ότι ορισμένοι πάροχοι ΕΕΚ έχουν ήδη αρχίσει να εκδίδουν μικρο – 

διαπιστευτήρια και να τα τοποθετούν στο NQF στο ίδιο επίπεδο με τα πλήρη προσόντα 

στα οποία τα αντίστοιχα μικρο – διαπιστευτήρια πρέπει να συμμετέχουν. Αυτό είναι 

ανησυχητικό καθώς τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία των EQF και 

NQF, καθώς και την εμπιστοσύνη στα προσόντα. Αυτό διαταράσσει επίσης την αγορά 

εργασίας, παρακάμπτει τις συλλογικές συμφωνίες / συμβάσεις και είναι επικίνδυνο 

για τον μανθάνοντα εάν τα μικρο – διαπιστευτήρια χρησιμοποιούνται ως αυτόνομα 

πιστοποιητικά. Επομένως, απαιτούμε τα μικρο – διαπιστευτήρια να αντιστοιχούν σε 

ένα τυπικό μέγεθος (διάρκεια) κατάρτισης (όχι πολύ μικρό), να αποτελούν απόδειξη 

επίτευξης το οποίο θα πρέπει να εξηγεί σαφώς ότι δεν είναι πλήρες προσόν και [να 

εξηγεί] ποιου τμήματος του πλήρους προσόντος μέρος αποτελεί. Θα πρέπει επίσης να 

είναι σαφές εάν τα μικρο – διαπιστευτήρια έχουν ισχύ. 

5   Cedefop, 2018: From long-term unemployment to a matching job https://www.cedefop.europa.eu/files/3076_
en.pdf 
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6. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι διαχρονικά πολύ σκεπτικές για οποιαδήποτε 

παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης που εστιάζει εξ ολοκλήρου σε μία συγκεκριμένη 

γνώση ή δεξιότητα, αλλά η οποία δεν παρέχει πλήρη προσόντα. Σε σχέση με το ECVET6, 

ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην προωθήσει τις εθνικές μεταρρυθμί-

σεις για να εισαγάγει την βασισμένη-σε-μεμονωμένες-ενότητες μάθηση (unit-based 

learning) στην ΕΕΚ η οποία χωρίζει τα προσόντα σε ενότητες, ενώ τα πλήρη προσό-

ντα συνδέονται με συλλογικές συμβάσεις. Έχουμε επισημάνει την ανάγκη αναγνώρι-

σης των μονάδων κατάρτισης (εντός της αρχικής και συνεχιζόμενης ΕΕΚ, για μαθη-

τές, υπαλλήλους ή προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων) ως μέρος ενός πλήρους τίτλου 

σπουδών που συνδέεται με διαπραγματεύσιμες συλλογικές συμβάσεις. Δεν μπορούμε 

να υποστηρίξουμε τον περιορισμό και τον διαχωρισμό των υπαρχόντων πλήρων προ-

σόντων σε μονάδες ή πιστοποιητικά καθώς τα προσόντα και ο ορισμός των προσόντων 

εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα και υπόκεινται σε κοινωνικό διάλογο για τα επαγ-

γελματικά προσόντα και τις συλλογικές συμβάσεις, και συνεπώς σχετίζονται έντονα με 

τους μισθούς. Τα πλήρη προσόντα / πτυχία είναι απαραίτητα για την απασχολησιμό-

τητα και μόνο αυτά πρέπει να θεωρούνται εγγυήσεις, καθώς βασίζονται σε συλλογικές 

συμβάσεις.

7. Υπενθυμίζουμε ότι οι διαπραγματεύσιμες συλλογικές συμβάσεις επικεντρώνονται στα 

προσόντα και τους τίτλους και όχι στα μικρο – διαπιστευτήρια. Σε γενικές γραμμές 

οι εργοδότες δεν αναγνωρίζουν μικρο - διαπιστευτήρια, ωστόσο σε ορισμένες χώ-

ρες και σε ορισμένους τομείς τα macro-credentials αναγνωρίζονται λόγω συλλογικών 

συμβάσεων διαπραγμάτευσης. Η αγορά εργασίας χρειάζεται πλήρη προσόντα και τα 

μικρο – διαπιστευτήρια δεν πρέπει να ωθούν την ευθύνη της περαιτέρω μάθησης από 

τις επιχειρήσεις στους εργαζόμενους. Επιπλέον, ο μεγαλύτερος κίνδυνος των μικρο – 

διαπιστευτηρίων είναι ότι ο καθένας μπορεί να παρέχει μικρο – διαπιστευτήρια. Ωστό-

σο, εάν ένας εργαζόμενος έπρεπε να αποκτήσει μικρο – διαπιστευτήρια κάθε φορά 

που θα έπρεπε να αποκτήσει μια νέα δεξιότητα, αυτό θα αύξανε τον αριθμό των μικρο 

– διαπιστευτηρίων σε επίπεδο που δεν θα μπορούσε να παρακολουθηθεί. Αυτό δεν θα 

αμφισβητούσε μόνο την εγκυρότητα των μικρο – διαπιστευτηρίων, αλλά θα έθετε σε 

κίνδυνο τον έλεγχο των μικρο – διαπιστευτήρια και θα επηρέαζε πολύ τις συλλογικές 

συμβάσεις.

8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι εργοδότες αναζητούν μικρο – διαπιστευτήρια 

και τους αποδίδουν υψηλότερη αξία από τα πλήρη προσόντα. Ωστόσο, όσον αφορά 

6   European credit system for vocational education and trainin
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την παροχή μικρο – διαπιστευτηρίων, η διασφάλιση της ποιότητας και της επικύρωσης 

είναι βασικά ζητήματα για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του εκπαιδευόμενου 

και του εργοδότη και για την προστασία του εκπαιδευόμενου και της ποιότητας 

της εκπαίδευσης. Επομένως, τα μικρο – διαπιστευτήρια πρέπει να συνδέονται με 

τις πιστωτικές μονάδες και την αναγνώριση και τα μικρο – διαπιστευτήρια που 

αναπτύσσονται από τους εργοδότες πρέπει να είναι μεταβιβάσιμα. Είναι σημαντικό 

να καθοριστούν οι απαιτήσεις ποιότητας των παρόχων μικρο - διαπιστευτηρίων και 

πιθανώς η διαπίστευση τους.

9. Η αυστηρή ρύθμιση για να διασφαλιστεί ότι τα μικρο – διαπιστευτήρια παραμένουν 

εντός της επίσημης διαδικασίας εκπαίδευσης θα πρέπει να συνδέεται με την απαίτηση 

παιδαγωγικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές τέτοιων σύντομων προ-

γραμμάτων σπουδών. Όσον αφορά τη χρήση μικρο – διαπιστευτηρίων στο επάγγελμα 

του εκπαιδευτικού, υπενθυμίζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους υφιστάμενους εθνι-

κούς κανονισμούς και τις προϋποθέσεις για την πλήρη εξειδίκευση των εκπαιδευτικών 

και ότι η επαγγελματική αυτονομία και η ακαδημαϊκή ελευθερία τους πρέπει να γίνο-

νται σεβαστές στους χώρους της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

10. Τέλος, υπογραμμίζουμε τη σημασία του σεβασμού της ατομικής ακαδημαϊκής ελευ-

θερίας και της θεσμικής αυτονομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

δέχονται επίθεση από τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις περικοπές του κρα-

τικού προϋπολογισμού, που εξαναγκάζουν τα πανεπιστήμια να αναζητήσουν πρόσθετη 

χρηματοδότηση, συχνά παρέχοντας βραχυπρόθεσμη κατάρτιση για την αγορά εργα-

σίας. Επαναλαμβάνουμε τις ανησυχίες του Διευθυντή Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ Andreas 

Schleicher, ο οποίος είπε ότι η αυξανόμενη ψηφιοποίηση της μάθησης και η ανάπτυξη 

μικρο – διαπιστευτηρίων – με σύντομα διαδικτυακά μαθήματα που παρέχουν στους 

φοιτητές μια ψηφιακή πιστοποίηση ή ένα «σήμα» (badge7) όταν ολοκληρωθούν – θα 

οδηγήσουν σε μείωση της ισχύος των πανεπιστημίων στην εκπαίδευση8.

Μετάφραση: Δέσποινα Βαλάση

7  ΣτΜ: Σχετικά με τα badges βλ. ενδεικτικά https://iite.unesco.org/highlights/open-badges-new-opportunities-to-
recognize-and-validate-achievements-digitally/ 
8   Speech at the Education World Forum in London on 21 January, 2019 https://www.researchprofessionalnews.
com/rr-he-agencies-other-2019-micro-credentials-threaten-universitiessays-oecd-director/  


