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Πόπιζμα ηος Δ.Σ. ηος ΚΕΜΕΤΕ  

για ηο Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Πποζόνηων (ΕΠΠ, EQF) και 

ηο Εθνικό Πλαίζιο Πποζόνηων (ΕθΠΠ, NQF) 

 
Τν Γ.Σ. ηνπ ΚΔΜΔΤΔ κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ Γ.Σ. ηεο ΟΛΜΔ, κειέηεζε ην  

ζέκα ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ θαη ηνπ Δζληθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ 

θαη κεηά από ζπδήηεζε ζην πιαίζην ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΚΔΜΔΤΔ θαηέιεμε, ζηε ζπλεδξία 

ηνπ ηεο 13-7-2010, ζην παξαθάησ πόξηζκα. 

 

Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Πποζόνηων (ΕΠΠ, EQF) 
 

 Η πξόηαζε γηα έλα Δπξσπατθό Πιαίζην Πξνζόλησλ (ΔΠΠ, EQF) άξρηζε λα 

απαζρνιεί ηελ ΔΔ από ην 2004, ελώ παξνπζηάζηεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 

Σεπηέκβξην ηνπ 2006. Τν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ην Σπκβνύιην 

δηαπξαγκαηεύηεθαλ ηελ πξόηαζε απηή θαηά ην 2007 θαη ηελ πηνζέηεζαλ επίζεκα ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2008. Γηα ην ζθνπό απηό ζπζηάζεθε Σπκβνπιεπηηθή Οκάδα.  

Πξόθεηηαη γηα κηα ζύζηαζε πνπ πεξηγξάθεη έλα γεληθό πιαίζην πνπ πξνηείλεηαη λα 

δεκηνπξγεζεί ζηελ Δπξώπε γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ζύγθξηζεο ησλ επαγγεικαηηθώλ 

πξνζόλησλ θαη ησλ επηπέδσλ πξνζόλησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε γεσγξαθηθή 

θηλεηηθόηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ε δηά βίνπ κάζεζε. Ο ππξήλαο ηνπ πιαηζίνπ 

απηνύ απνηειείηαη από νθηώ επίπεδα επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

κέζσ ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ (γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ). Με 

απηό ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα επξσπατθό ζύζηεκα 

αλαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη «ηη διαθάνεια και ηη ζςγκπιζιμόηηηα ηων 

πποζόνηων». Τν Δπξσπατθό Πιαίζην Πξνζόλησλ γηα ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε (EQF) 

επηδηώθεη λα γεθπξώζεη δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε 

επξσπατθή θιίκαθα θαη λα επηηξέςεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερόκελν, ην πξνθίι θαη ηελ αμία ησλ (επαγγεικαηηθώλ) 

πξνζόλησλ αλεμάξηεηα από εζληθά θαη θιαδηθά ζύλνξα. Γίλεηαη θαηαλνεηό, σζηόζν, 

όηη ιόγσ ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ζε εζληθό θαη ζε 

θιαδηθό επίπεδν δελ ζα ππάξμεη πνηέ κηα απόιπηε αληηζηνίρηζε ησλ επηκέξνπο 

Δζληθώλ Πιαηζίσλ Πξνζόλησλ (ΔζΠΠ) κε ην ΔΠΠ. 

Βάζε ηνπ ΔΠΠ είλαη ε ζςνολική θεώπηζη ηηρ μάθηζηρ με έμθαζη ζηα 

αποηελέζμαηα ηων μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηων (ζηηο εθξνέο) αλεμάξηεηα από ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. 

Οη ρώξεο κέιε ηεο ΔΔ θαινύληαη λα πξνζαξκόζνπλ ηα εζληθά επίπεδα 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ζην νπδέηεξν ζεκείν αλαθνξάο πνπ θαζνξίδεη ην ΔΠΠ. 

Μεηά ηελ πηνζέηεζε από ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ην Σπκβνύιην (Γεθ. 2007) 

μεθίλεζε ε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπ. Οη ρώξεο κέιε θαινύληαη λα πινπνηήζνπλ 

δύν ζηάδηα: (α) πξνζαξκνγή ησλ εζληθώλ επηπέδσλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ζην 

ΔΠΠ θαη (β) εηζαγσγή αλαθνξάο ζην ΔΠΠ ζε όια ηα λέα πηζηνπνηεηηθά. 

Τν ΔΠΠ ραξαθηεξίδεηαη θαη σο κεηα-πιαίζην γηαηί είλαη έλα πιαίζην πνπ αθνξά άιια 

πιαίζηα ή ζπζηήκαηα (π.ρ. έλα πιαίζην επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ κπνξεί λα 

εληαρζεί ζε έλα ζύζηεκα επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ όπνπ ηα επίπεδα 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ πεξηγξάθνληαη ξεηά ζε κηα εληαία ηεξαξρία). 

Μαθξνπξόζεζκα, όια ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ απνλέκνληαη ζηελ Δπξώπε 

πξέπεη λα έρνπλ αλαθνξά ζην ΔΠΠ. 

Οη πεξηγξαθηθνί δείθηεο ζην ΔΠΠ έρνπλ ζπληαρζεί θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα 

δηαθξίλνπλ επαξθώο ηνπο δείθηεο ζην πξνεγνύκελν ή ζην επόκελν ζηάδην θαη λα 
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επηδεηθλύνπλ ζαθή πξόνδν, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν επίπεδν, ζε δηαζηάζεηο 

αιιαγήο (π.ρ. πνιππινθόηεηα ηεο γλώζεο). Η θαηαλόεζε ελόο επηπέδνπ απαηηεί 

ηαπηόρξνλα «νξηδόληηα θαη θάζεηε αλάγλσζε», θαηά ηελ νπνία ζα ιακβάλνληαη 

ππόςε ηα θαηώηεξα θαη ηα αλώηεξα επίπεδα. 

 

Πποζόνηα: ελλννύληαη ηα πηζηνπνηεκέλα πηπρία, δηπιώκαηα θαη ηίηινη ζπνπδώλ πνπ 

πξνέξρνληαη ηόζν από ην ηππηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα όζν θαη από καζεζηαθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηε κε ηππηθή θαη ηελ άηππε κάζεζε. Σην ΔΠΠ δελ 

θαηεγνξηνπνηνύληαη άηνκα αιιά καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη επαγγεικαηηθέο 

δηαδξνκέο. Δπίζεο, ην ΔΠΠ δελ απνλέκεη πξνζόληα, αιιά ηα θαηαηάζζεη ζε επίπεδα 

θαη ηα πεξηγξάθεη κε όξνπο καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ. 

 

Γνώζειρ, δεξιόηηηερ, ικανόηηηερ: Αθνινπζείηαη απηή ε βαζηθή δηάθξηζε σο 

θαζηεξσκέλνο ηξόπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ. Τα εζληθά 

ή θιαδηθά πιαίζηα, σζηόζν, ελδέρεηαη λα απαηηνύλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ 

ζα ζπλεθηηκνύλ ζπγθεθξηκέλεο παξαδόζεηο θαη αλάγθεο, θαηά πεξίπησζε.  

Σηα πιηθά γηα ηε δηαβνύιεπζε πνπ δόζεθαλ από ην Υπ. Παηδείαο γίλνληαη νη εμήο 

δηαθξίζεηο: 

 Επαγγελμαηικό πποζόν: ην επίζεκν απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο θαη επηθύξσζεο, ην νπνίν επηηπγράλεηαη όηαλ ν αξκόδηνο θνξέαο 

δηαπηζηώλεη όηη έλα άηνκν έρεη επηηύρεη καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. 

 Δεξιόηηηερ: ε ηθαλόηεηα εθαξκνγήο γλώζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηερλνγλσζίαο 

γηα ηελ εθπιήξσζε εξγαζηώλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σην Δπξσπατθό 

Πιαίζην Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, νη δεμηόηεηεο πεξηγξάθνληαη σο 

λνεηηθέο (ρξήζε ινγηθήο, δηαηζζεηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο) θαη 

πξαθηηθέο (αθνξνύλ ηε ρεηξσλαθηηθή επηδεμηόηεηα θαη ηε ρξήζε κεζόδσλ, 

πιηθώλ, εξγαιείσλ θαη νξγάλσλ). 

 Ικανόηηηερ: ε απνδεδεηγκέλε επάξθεηα ζηε ρξήζε γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

πξνζσπηθώλ, θνηλσληθώλ ή/θαη κεζνδνινγηθώλ δπλαηνηήησλ ζε πεξηζηάζεηο 

εξγαζίαο ή ζπνπδήο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ή/θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. Σην 

Δπξσπατθό Πιαίζην Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, ε πεξηγξαθή σο πξνο ηηο 

ηθαλόηεηεο αθνξά ηελ ππεπζπλόηεηα θαη ηελ απηνλνκία.  

 

Πληποθοπίερ (γενικά): http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/Index_el.html 

 

 

 

Εθνικό Πλαίζιο Πποζόνηων (ΕθΠΠ, NQF)  

 

Σύκθσλα κε ηνπο εκπλεπζηέο ηνπ, πξόθεηηαη γηα έλα εληαίν εζληθό ζύζηεκα -ζε 

αληηζηνίρηζε κε ην αλάινγν επξσπατθό- αλαγλώξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γλώζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη όιεο ηηο κνξθέο εθπαίδεπζεο, 

θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. Τα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη είηε από ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ή από ηε κε ηππηθή ή θαη 

ηελ άηππε εθπαίδεπζε, αθόκε θαη από ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή εκπεηξία 

ησλ πνιηηώλ. Σπγθεθξηκέλα, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, δειαδή ην ηη γλσξίδεη, 

θαηαλνεί θαη είλαη ηθαλόο λα θάλεη θάπνηνο εξγαδόκελνο κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/Index_el.html
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καζεζηαθήο δηαδξνκήο ηνπ, κπνξνύλ λα πεξηιεθζνύλ ζην Δζληθό Πιαίζην 

Πξνζόλησλ (ΔζΠΠ). 

Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ ΔζΠΠ ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα επηρεηξείηαη λα ζπζρεηηζηνύλ 

κεηαμύ ηνπο θαη λα ζπλδεζνύλ κε ηελ απαζρόιεζε.  

Καηά ην Υπ. Παηδείαο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ πνπ 

κεηέρνπλ ζην πξόγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010» είηε βξίζθνληαη ζε 

δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ή έρνπλ δεζκεπηεί επίζεκα γηα ηε δεκηνπξγία Δζληθώλ 

Πιαηζίσλ Πξνζόλησλ (NQF) ζε αληηζηνίρηζε κε ην Δπξσπατθό Πιαίζην Πξνζόλησλ 

(EQF) εληόο ηνπ 2010. Σύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Υπ. Παηδείαο, εληόο ηνπ 

2010 πξνβιέπεηαη λα γίλεη αληηζηνίρηζε ησλ εζληθώλ επηπέδσλ κε ην ΔΠΠ θαη ην 

2012 ζα γίλεη αλαθνξά ηνπ επηπέδνπ ηνπ ΔΠΠ ζηα παξερόκελα πηπρία θαη 

δηπιώκαηα. 

Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηνπ Δζληθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ πξνβιέπεηαη από 

ην Υπ. Παηδείαο όηη ζα ζπκπεξηιάβεη εμαξρήο όινπο ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηεο ρώξαο:  

 

 θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο όισλ ησλ κνξθώλ θαη όισλ ησλ 

βαζκίδσλ, 

 θνξείο πηζηνπνίεζεο (πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνηίκεζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο) 

 θνξείο αλαγλώξηζεο αθαδεκατθώλ ηίηισλ θαη επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ 

 θνξείο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

 θνηλσληθνύο εηαίξνπο θαη  

 εθπξνζώπνπο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

  

Η παξνπζία όισλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ ζεσξείηαη από ην Υπ. Παηδείαο 

θνκβηθήο ζεκαζίαο. 

 

Τν ΔζΠΠ, ζην πιαίζην απηήο ηεο ινγηθήο, αθνξά: 

 

 ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, θαζώο απνζαθελίδεηαη ην επίπεδν ησλ ηίηισλ 

ζπνπδώλ πνπ ηνπο ρνξεγνύληαη, 

 ηνπο εξγαδόκελνπο, ηα πξνζόληα ησλ νπνίσλ ζα αλαγλσξίδνληαη ζε εζληθό 

θαη επξσπατθό επίπεδν θαη ζα επλνείηαη ε θηλεηηθόηεηά ηνπο εληόο θαη εθηόο 

ησλ ζπλόξσλ, 

 ηνπο θνξείο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, εθόζνλ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ζπλδέεηαη κε αλαγλσξηζκέλα πξόηππα θαη πξνγξάκκαηα πνπ νδεγνύλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξνζόληα, 

 ηνπο εξγνδόηεο, νη νπνίνη ζα κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ πξνζόληα από 

δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο δηαδξνκέο θαη ζα δηεπθνιύλνληαη ζηελ επηινγή 

πξνζσπηθνύ κέζσ ηνπ Δζληθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ. 

 

Τπόπορ ςλοποίηζηρ 

 

Οη απόθνηηνη ζα θαηαηάζζνληαη ζηα νθηώ επίπεδα αλάινγα κε ηηο γλώζεηο πνπ ζα 

απνθηνύλ. 

Σύκθσλα κε ηελ θιίκαθα: 

 Σην 1ν επίπεδν εληάζζνληαη νη απόθνηηνη Γ' Γπκλαζίνπ, ηερλίηεο, 

εκπεηξνηερλίηεο ή κε θάπνηα ηαρύξπζκε κε ηππηθή θαηάξηηζε. 
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 Σην 2ν επίπεδν νη απόθνηηνη Β' Λπθείνπ θαη Α'  Τερληθνύ Λπθείνπ, απόθνηηνη 

ησλ ΔΠΑΣ, ησλ ΤΔΔ 1νπ θύθινπ, ησλ ΤΔΣ θαη ησλ θαηώηεξσλ ηερληθώλ 

ζρνιώλ, 

 Σην 3ν επίπεδν νη απόθνηηνη Γ' Λπθείνπ θαη Τερληθνύ Λπθείνπ, νη απόθνηηνη 

ησλ ΔΠΑΛ, ησλ ΤΔΔ 2νπ θύθινπ, ησλ ΤΔΛ, ηνπ Πνιπθιαδηθνύ Λύθεηνπ θαη 

επίζεο νη απόθνηηνη ησλ ΙΔΚ θαη ησλ ΚΔΣ. 

 Σην 4ν επίπεδν  εληάζζνληαη ηα Κνιέγηα. 

 Σην 5ν επίπεδν νη πηπρηνύρνη ησλ Τ.Δ.Ι. 

 Σην 6ν επίπεδν νη πηπρηνύρνη ησλ Α.Δ.Ι. 

 Σην 7ν επίπεδν όζνη έρνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πηπρηνύρνη 5εηνύο θύθινπ 

ζπνπδώλ.  

 Σην 8ν επίπεδν όζνη έρνπλ δηδαθηνξηθό. 

 

 

Σημεία πος ππέπει να πποζεσθούν ωρ ππορ ηην εθαπμογή ηος ΕθΠΠ  

 

Δπηζεκαίλνληαη ζπλνπηηθά ηα εμήο:  

 

1. Δπεξεάδνληαη εθεμήο ε απνηίκεζε ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ πνπ παξέρνληαη από 

ηε δεπηεξνβάζκηα, ηε κεηαδεπηεξνβάζκηα, ηελ ηξηηνβάζκηα θαη ηε δηά βίνπ 

γεληθή θαη ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θαζώο θαη ηα ζπλαθή 

επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα. 

2. Καηαγξαθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ 

αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν αληηπαξαζέζεσλ κεηαμύ 

επαγγεικαηηθώλ νκάδσλ (π.ρ. απνθνίησλ Πνιπηερλείσλ θαη ΑΤΔΙ). 

3. Σηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ θαη ΓΔ), 

αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηνλ ηξόπν άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

επαγγέικαηνο (καζήκαηα πξώηεο θαη δεύηεξεο αλάζεζεο θ.ιπ.), ηδηαίηεξα 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

 
Σύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο ΔΔ, αλακέλνληαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΠΠ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ΔζΠΠ ηα εμήο απνηειέζκαηα:  

 

α) Πξνώζεζε ηεο νπζηαζηηθήο επξσπατθήο νινθιήξσζεο ζε ό,ηη αθνξά ηε ζύγθιηζε 

ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, εξγαζίαο θαη νηθνλνκίαο. 

β) Σπκβνιή ζε κηα αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ησλ ειιεληθώλ πξνζόλησλ ζηελ 

Δπξώπε, θαζώο απηά ζα θαζίζηαληαη ζπγθξίζηκα κε εθείλα ησλ άιισλ επξσπατθώλ 

ρσξώλ.  

γ) Γηεπθόιπλζε ηεο γεσγξαθηθήο θηλεηηθόηεηαο θνηηεηώλ θαη εξγαδνκέλσλ κεηαμύ 

ηεο Διιάδαο θαη ησλ άιισλ ρσξώλ ηεο Δ.Δ. 

δ) Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  

ε) Σύλδεζε ησλ γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ αηόκσλ κε ηελ 

απαζρόιεζε θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 

Δπηζεκαίλνληαη όκσο θαη νη εμήο ελδερόκελνη θίλδπλνη: 
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 Υπνβάζκηζε ησλ νξγαλσκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ θαη ησλ πηπρίσλ, θαη 

αλαηξνπή ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από απηά. 

 Δμαηνκίθεπζε ηεο κόξθσζεο. Απνδπλάκσζε ηνπ ξόινπ ησλ παλεπηζηεκίσλ 

κε ηελ ππνβάζκηζε θαη απαμίσζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 

παλεπηζηεκηαθό πηπρίν.   Οη επζύλεο ηνπ θξάηνπο γηα ηε κόξθσζε αιιά θαη 

ηελ αλεξγία κεηαηίζεληαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο αλέξγνπο: όζν πεξηζζόηεξα 

πηζηνπνηεηηθά αμησζνύλ λα ζπιιέμνπλ, ηόζν πεξηζζόηεξεο (ζεσξεηηθά) 

ειπίδεο ζα κπνξέζνπλ λα ηξέθνπλ γηα κηα ζέζε εξγαζίαο. 

 Πξνζαξκνγή ηεο «θιίκαθαο πξνζόλησλ» ζηνπο όξνπο ηεο αγνξάο: ν 

εξγαδόκελνο ζα ζεσξείηαη κνλίκσο εθπαηδεπόκελνο. Παξάιιεια, 

πξηκνδνηνύληαη νη πάζεο θύζεσο θαηαξηίζεηο, ζεκηλάξηα, «δξαζηεξηόηεηεο», 

«εκπεηξία» θαη «θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά» (π.ρ. ζπκκεηνρή ζε Μ.Κ.Ο., 

δεληξνθπηεύζεηο θ.ιπ.), αξθεί «ε άηππε απηή κάζεζε» λα πηζηνπνηείηαη κε 

θάπνηνλ «επίζεκν» ηξόπν. 

 Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ δηάθνξσλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ «επηκνξθώζεηο» 

θάζε είδνπο θαη εκπνξεύνληαη ηε γλώζε. Αλνίγεη ν δξόκνο γηα «παδάξηα» 

αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ πηζηνπνηνύλ ηελ «ηππηθή» θαη «άηππε» κάζεζε θαη 

ζε εθείλνπο πνπ, ππνηίζεηαη, ηελ πξνζθέξνπλ. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα πεδίν 

δξαζηεξηνπνίεζεο –θαη θεξδνθνξίαο- γηα ηνπο δηνξγαλσηέο δηαιέμεσλ θαη 

ηνπο ζπληνληζηέο ηδησηηθώλ ζεκηλαξίσλ. 

 Γπλαηόηεηα ησλ εξγνδνηώλ «λα ζπγθξίλνπλ πξνζόληα από δηαθνξεηηθέο 

καζεζηαθέο δηαδξνκέο θαη λα δηεπθνιύλνληαη ζηελ επηινγή πξνζσπηθνύ». Με 

δπν ιόγηα, ε θηελή θαηάξηηζε (νη δεμηόηεηεο, πνπ νύησο ή άιισο δελ 

εμαζθαιίδνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαπξαγκαηεπηεί ν εξγαδόκελνπο όξνπο 

θαιήο πιεξσκήο θαη ζπλζεθώλ εξγαζίαο) νδεγνύλ ζηε δηαξθή 

επαλαθαηάξηηζε, δειαδή ηε ζπκπιήξσζε ησλ δεμηνηήησλ, γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ζηελ εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα. 


