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1. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων (EQF)  και γιατί καλείται και «Μετα-

πλαίςιο»; 

 

Σο Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων (EQF) είναι ζνα κοινό ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ που 

λειτουργεί ωσ ζνασ μθχανιςμόσ, ο οποίοσ επιτρζπει τθν ευκολότερθ ανάγνωςθ και 

κατανόθςθ των προςόντων ςε διαφορετικζσ χϊρεσ και ςυςτιματα ςτθν Ευρϊπθ. Ζχει δφο 

βαςικοφσ ςτόχουσ: τθν προϊκθςθ τθσ κινθτικότθτασ των πολιτϊν από χϊρα ςε χϊρα και τθ 

διευκόλυνςθ τθσ διά βίου μάκθςισ τουσ. 

Σο EQF ζχει ςχεδιαςτεί ωσ ςθμείο αναφοράσ των διαφορετικϊν ςυςτθμάτων και πλαιςίων 

προςόντων ςτθν Ευρϊπθ. Λαμβάνει υπόψθ τθν ποικιλομορφία των εκνικϊν ςυςτθμάτων 

και διευκολφνει τθν ερμθνεία και ςφγκριςθ των προςόντων μεταξφ διαφορετικϊν χωρϊν. 

Τπό αυτι τθν ζννοια, το EQF είναι ζνα πλαίςιο για πλαίςια ι και ςυςτιματα και, ςυνεπϊσ, 

μπορεί να περιγραφεί και ωσ ζνα «Μετα- πλαίςιο». (Ζνα πλαίςιο1 προςόντων μπορεί 

ενταχκεί ςε ζνα ςφςτθμα2 προςόντων, όπου τα επίπεδα προςόντων περιγράφονται ρθτά ςε 

μια ενιαία ιεραρχία.) 

Αυτό το μετα-πλαίςιο κα επιτρζψει ςτα ςυςτιματα προςόντων με τα εγγενι επίπεδα ι και 

ςτα εκνικά και κλαδικά πλαίςια προςόντων τουσ, να ςυςχετίηονται το ζνα με το άλλο. Κατά 

τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του EQF, προβλζπεται κάκε χϊρα να προςαρμόςει τα εκνικά τθσ 

προςόντα (διπλϊματα, πιςτοποιθτικά ι πτυχία) ςτα οκτϊ επίπεδα του EQF, μζςω εκνικϊν 

πλαιςίων προςόντων ι μζςω των εγγενϊν επιπζδων των εκνικϊν ςυςτθμάτων προςόντων. 

Αυτό ςθμαίνει ότι ςτο πρϊτο ςτάδιο, τα επίπεδα των εκνικϊν πλαιςίων προςόντων ι τα 

τμιματα των ςυςτθμάτων προςόντων κα αντιςτοιχθκοφν με 3τα επίπεδα του EQF. 

                                                           

1
 ωσ «εκνικό πλαίςιο προςόντων» νοείται το «εργαλείο» για τθν κατθγοριοποίθςθ των προςόντων, ςφμφωνα με 

ζνα ςφνολο κριτθρίων επίτευξθσ κακοριςμζνων επιπζδων μάκθςθσ. Σο εν λόγω μζςο ςτοχεφει ςτθ ςυνζνωςθ ςε 

ενιαίο ςφνολο και ςτο ςυντονιςμό των εκνικϊν υποςυςτθμάτων προςόντων, κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ 

διαφάνειασ, τθσ πρόςβαςθσ, τθσ εξζλιξθσ και τθσ ποιότθτασ των προςόντων ςε ςχζςθ με τθν αγορά εργαςίασ και 

τθν κοινωνία των πολιτϊν 

2
 ωσ «εκνικό ςφςτθμα προςόντων» νοοφνται όλεσ οι πτυχζσ τθσ δραςτθριότθτασ ενόσ κράτουσ μζλουσ ςχετικά 

με τθν αναγνϊριςθ τθσ μάκθςθσ και άλλων μθχανιςμϊν που ςυνδζουν τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ με 

τθν αγορά εργαςίασ και τθν κοινωνία των πολιτϊν. Η εν λόγω δραςτθριότθτα περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ και 

εφαρμογι κεςμικϊν ρυκμίςεων και διαδικαςιϊν, που αφοροφν τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ, τθν αξιολόγθςθ και 

τθν απονομι προςόντων. Ζνα εκνικό ςφςτθμα προςόντων μπορεί να αποτελείται από αρκετά υποςυςτιματα 

και μπορεί να περιλαμβάνει ζνα εκνικό πλαίςιο προςόντων· 

3
 Ζνα ςυγκεκριμζνο εκνικό προςόν είναι, για παράδειγμα το «δίπλωμα αρχιηαχαροπλάςτθ» ςτθ Γερμανία, ι το 

«baccalaurιat technologique» ςτθ Γαλλία. Ζνα επίπεδο ενόσ Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων είναι, για 

παράδειγμα, το «National Clusters at Access Level 2» ςτο Πλαίςιο Μονάδων Αξιολόγθςθσ και Προςόντων τθσ 

κωτίασ (SCQF) ι το «Junior Certificate at Level 3» ςτθν Ιρλανδία. Ζνα τμιμα ενόσ Εκνικοφ υςτιματοσ 

Προςόντων εκπροςωπείται, για παράδειγμα, από τα προςόντα που παρζχουν οι «Δευτεροβάκμιεσ Σεχνικζσ και 

Επαγγελματικζσ χολζσ» ςτθν Αυςτρία, ι τα προςόντα που απονζμουν τα «Κολζγια (Főiskola)» ςτα πλαίςια τθσ 
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Μακροπρόκεςμα, όλα τα προςόντα που απονζμονται ςτθν Ευρϊπθ κα πρζπει να ζχουν 

αναφορά ςτο EQF. 

 

2. Ποιεσ αρχζσ διζπουν τουσ περιγραφικοφσ δείκτεσ του EQF και ποια είναι θ 

ςθμαςία τουσ; 

 

Οι περιγραφικοί δείκτεσ ζχουν ςυνταχκεί ζτςι ϊςτε να καλφπτουν όλο το εφροσ των 

μακθςιακϊν αποτελεςμάτων4, ανεξάρτθτα από το μακθςιακό ι κεςμικό περιβάλλον, ςτο 

οποίο αποκτικθκαν, από τθ βαςικι εκπαίδευςθ ζωσ τα διδακτορικά και από τα επίπεδα 

των ανειδίκευτων εργατϊν ζωσ τα ανϊτατα επαγγελματικά επίπεδα. 

Καλφπτουν περιπτϊςεισ εργαςιακισ εμπειρίασ και ςπουδϊν, το ακαδθμαϊκό αλλά και το 

επαγγελματικό περιβάλλον, τθν αρχικι αλλά και τθ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ ι κατάρτιςθ, 

δθλαδι όλεσ τισ μορφζσ μάκθςθσ, τυπικζσ, μθ τυπικζσ και άτυπεσ. Επιπλζον, οι 

περιγραφικοί δείκτεσ αντανακλοφν εξειδικεφςεισ και γενικεφςεισ. Ζτςι, το να φτάςει κανείσ 

ςε ζνα υψθλότερο επίπεδο δε ςθμαίνει απαραίτθτα ότι οι απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ και 

γνϊςεισ κα είναι πιο εξειδικευμζνεσ, αν και αυτό μπορεί να ιςχφει ςε πολλοφσ 

ακαδθμαϊκοφσ και ερευνθτικοφσ χϊρουσ. Η μετάβαςθ από το χαμθλότερο ςτο υψθλότερο 

επίπεδο, ςε οριςμζνα πλαίςια ςπουδϊν και εργαςίασ, μπορεί επίςθσ να ςθμαίνει ότι 

κάποιοσ αποκτά πιο γενικευμζνεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Οι περιγραφικοί δείκτεσ ζχουν 

ςυνταχκεί ζτςι ϊςτε να κάνουν επαρκι διαχωριςμό μεταξφ των δεικτϊν του προθγουμζνου 

ι του επομζνου επιπζδου και να επιδεικνφουν, από το προθγοφμενο επίπεδο, ςαφι 

πρόοδο ςε διαςτάςεισ αλλαγισ (π.χ. πολυπλοκότθτα τθσ γνϊςθσ, βλ. επίςθσ το ερϊτθμα 8). 

Κάκε επίπεδο βαςίηεται και εμπεριζχει τα κατϊτερα επίπεδα. Ωςτόςο, προκειμζνου ο 

πίνακασ και το κείμενο να είναι όςο γίνεται πιο ςαφι, αποφεφγονται οι επαναλιψεισ. 

Προκειμζνου να επιτευχκεί ταυτόχρονα μια ςυνζχεια αλλά και μια διακριτικότθτα, ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί λζξεισ-κλειδιά για το χαρακτθριςμό των επιπζδων (π.χ. «αντικειμενικζσ και 

κεωρθτικζσ γνϊςεισ» ςε αντίκεςθ με τισ «βαςικζσ γνϊςεισ» ςτα κατϊτερα επίπεδα και τισ 

«εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ» ςτα ανϊτερα επίπεδα, ι θ «επίβλεψθ» των εργαςιακϊν/ 

μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων άλλων ςτα επίπεδα 4 και 5, που δεν υφίςταται όμωσ ςτα 

προθγοφμενα επίπεδα). Αυτζσ οι λζξεισ-κλειδιά μποροφν επίςθσ να κεωρθκοφν ωσ δείκτεσ 

οριακϊν επιπζδων. Κατά ςυνζπεια, θ πλιρθσ κατανόθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου επιπζδου 

προχποκζτει «οριηόντια αλλά και κάκετθ ανάγνωςθ», ςτθν οποία κα λαμβάνονται υπόψθ 

τα κατϊτερα και τα ανϊτερα επίπεδα (βλ. επίςθσ το ερϊτθμα 7). 

                                                                                                                                                                      

ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ουγγαρία. Παραδείγματα άλλων διεκνϊν πλαιςίων είναι το «Ευρωπαϊκό Πλαίςιο 

Ηλεκτρονικϊν Δεξιοτιτων» ωσ διεκνζσ κλαδικό πλαίςιο, ι τα «Caribbean Vocational Qualifications (CVQs)». 

4
 ωσ «μακθςιακά αποτελζςματα» νοοφνται όλα αυτά που ο εκπαιδευόμενοσ γνωρίηει, κατανοεί και μπορεί να 

κάνει μετά τθν ολοκλιρωςθ μιασ μακθςιακισ διαδικαςίασ και ςτο Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων οι ςχετικοί 

οριςμοί αφοροφν τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ που ζχουν αποκτθκεί. 
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Άλλα κριτιρια για τθ διαμόρφωςθ των περιγραφικϊν δεικτϊν ιταν: να χρθςιμοποιθκοφν 

μόνο κετικζσ δθλϊςεισ, να αποφευχκεί θ πολφπλοκθ τεχνικι ορολογία, να εφαρμοςτοφν 

ςαφείσ και ουςιαςτικζσ περιγραφζσ (π.χ. αποφεφγοντασ όρουσ όπωσ «κατάλλθλοσ») και 

ταυτόχρονα να χρθςιμοποιθκεί μια όςο το δυνατόν πιο απλι και γενικι γλϊςςα. Ζτςι, οι 

περιγραφικοί δείκτεσ του EQF είναι εςκεμμζνα αρκετά γενικόλογοι, π.χ. ςε ςφγκριςθ με 

προθγοφμενεσ εκδόςεισ που είχαν υπάρξει κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ 

του (βλ. επίςθσ τα ερωτιματα 1 και 9). Οι τίτλοι των ςτθλϊν επιλζχκθκαν ςκόπιμα ϊςτε να 

χρθςιμοποιοφν απλοφσ και κατανοθτοφσ όρουσ αντί για τουσ ενδεχόμενα πιο ακριβείσ 

τεχνικοφσ όρουσ που χρθςιμοποιεί μια μικρι ομάδα εμπειρογνωμόνων (βλ. επίςθσ το 

ερϊτθμα 3). 

 

3. Τι ςθμαίνει «Γνώςεισ5, Δεξιότθτεσ6 και Ικανότθτεσ7» και γιατί χρθςιμοποιοφμε 

αυτοφσ τουσ όρουσ; 

 

Τπάρχουν πολλζσ διαφορετικζσ δυνατότθτεσ για τθ δόμθςθ και ςφνκεςθ των 

αποτελεςμάτων των μακθςιακϊν διαδικαςιϊν. Μετά από ςυηθτιςεισ μεταξφ 

εμπειρογνωμόνων από όλεσ τισ χϊρεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ανάπτυξθ του EQF, 

ςυμφωνικθκε να χρθςιμοποιθκεί θ διάκριςθ ανάμεςα ςτισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ 

ικανότθτεσ (ΓΔΙ) ωσ βάςθ για το πλαίςιο, διότι αποτελεί τον πλζον κακιερωμζνο τρόπο 

κατθγοριοποίθςθσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων8. 

Η διαφοροποίθςθ του EQF ανάμεςα ςτθ γνϊςθ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ μπορεί 

ςυνεπϊσ να κεωρθκεί ωσ ςθμειολογικι ςυμφωνία ανάμεςα ςτισ διάφορεσ διαδεδομζνεσ 

προςεγγίςεισ και δεν υποχρεϊνει τισ χϊρεσ να κάνουν το ίδιο. Σα εκνικά ι κλαδικά πλαίςια 

                                                           

5
 Με τον όρο «γνϊςεισ» νοείται το αποτζλεςμα τθσ αφομοίωςθσ πλθροφοριϊν μζςω τθσ μάκθςθσ. Οι γνϊςεισ 

είναι το ςϊμα κετικϊν ςτοιχείων, αρχϊν, κεωριϊν και πρακτικϊν που ςχετίηεται με ζνα πεδίο ςπουδισ ι 

εργαςίασ. το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων, οι γνϊςεισ χαρακτθρίηονται ωσ κεωρθτικζσ ι/και αντικειμενικζσ 

6
 Με τον όρο «δεξιότθτεσ» νοείται θ ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων και αξιοποίθςθσ τεχνογνωςίασ για τθν 

εκπλιρωςθ εργαςιϊν και τθν επίλυςθ προβλθμάτων. το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων, οι δεξιότθτεσ 

περιγράφονται ωσ νοθτικζσ (χριςθ λογικισ, διαιςκθτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ) και πρακτικζσ (αφοροφν τθ 

χειρωνακτικι επιδεξιότθτα και τθ χριςθ μεκόδων, υλικϊν, εργαλείων και οργάνων) 

7
 Με τον όρο «ικανότθτεσ» νοείται θ αποδεδειγμζνθ επάρκεια ςτθ χριςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και 

προςωπικϊν, κοινωνικϊν ι/και μεκοδολογικϊν δυνατοτιτων ςε περιςτάςεισ εργαςίασ ι ςπουδϊν και ςτθν 

επαγγελματικι ι/και προςωπικι ανζλιξθ. το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων, θ περιγραφι ωσ προσ τισ 

«ικανότθτεσ» αφορά τθν υπευκυνότθτα και τθν αυτονομία. 

8
 αφϊσ θ κατθγοριοποίθςθ αυτι αντλεί ζμπνευςθ και ςυνδζεται με άλλεσ παρόμοιεσ διαφοροποιιςεισ των 

μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. τθ Γαλλία, για παράδειγμα, γίνεται διαχωριςμόσ μεταξφ savoir, savoirfaire και 

savoir-être. τισ γερμανόφωνεσ χϊρεσ, θ ςυνικθσ διαφοροποίθςθ είναι μεταξφ Fachkompetenz, 

Methodenkompetenz, Personalkompetenz και Sozialkompetenz, ενϊ ςτισ αγγλόφωνεσ χϊρεσ θ ςυμβατικι 

κατθγοριοποίθςθ περιλαμβάνει: cognitive competence, functional competence και social competence. 
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ι ςυςτιματα ενδζχεται να απαιτοφν διαφορετικζσ προςεγγίςεισ, που κα λαμβάνουν υπόψθ 

τουσ ςυγκεκριμζνεσ παραδόςεισ και ανάγκεσ (βλ. επίςθσ τα ερωτιματα 4 και 9). 

Η διαφοροποίθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

βοθκά ςτθ ςαφι δόμθςθ περιγραφικϊν δεικτϊν και ςτθν ευκολότερθ κατθγοριοποίθςθ 

των επιπζδων προςόντων. Ωςτόςο, οι τρεισ αυτζσ κατθγορίεσ δε κα πρζπει να 

ερμθνεφονται απομονωμζνα θ μία από τθν άλλθ - κα πρζπει να κεωροφνται ςυνολικά. Ζτςι, 

θ κατανόθςθ των χαρακτθριςτικϊν ενόσ επιπζδου απαιτεί και μια «οριηόντια ανάγνωςθ» 

(βλ. επίςθσ το ερϊτθμα 6). Προφανϊσ κα υπάρχουν και ομοιότθτεσ μεταξφ των κατθγοριϊν 

(π.χ. θ ςτιλθ «ικανότθτεσ» περιλαμβάνει οριςμζνεσ δεξιότθτεσ, ενϊ θ ςτιλθ «δεξιότθτεσ» 

περιλαμβάνει οριςμζνεσ μορφζσ γνϊςθσ), αλλά δεν είναι δυνατι θ απόλυτθ διάκριςθ των 

εννοιϊν αυτϊν. 

 

4. Άλλα πλαίςια προςόντων χρθςιμοποιοφν περιςςότερεσ ι άλλεσ κατθγορίεσ ι 

διαςτάςεισ και όχι τισ γνώςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ. Είναι ςυγκρίςιμα 

αυτά τα πλαίςια; 

 

τα εκνικά, περιφερειακά και κλαδικά πλαίςια προςόντων, οι περιγραφικοί δείκτεσ 

μποροφν να προςαρμοςτοφν ςτουσ αντίςτοιχουσ ςτόχουσ και ςκοποφσ τουσ (π.χ. ανάγκεσ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ ι του ςυγκεκριμζνου κλάδου). Γι’ αυτό δεν υπάρχει ζνασ γενικόσ 

ι ζνασ ζγκυροσ τρόποσ χριςθσ των περιγραφικϊν δεικτϊν. Τπάρχουν πολλοί διαφορετικοί 

τρόποι. 9 

Σο EQF ςχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε να περιζχει όςο το δυνατόν λιγότερεσ και απλοφςτερεσ 

διαφοροποιιςεισ (βλ. επίςθσ το ερϊτθμα 3) και να εςτιάηει ςτα βαςικότερα και πιο 

ουςιαςτικά κζματα. Η ερμθνεία των περιγραφικϊν δεικτϊν του EQF απλοποιείται αν 

λθφκοφν υπόψθ οι παρόμοιοι περιγραφικοί δείκτεσ των υφιςτάμενων πλαιςίων προςόντων 

και τελικά διευκολφνουν και επιτρζπουν τθ διαδικαςία ςφγκριςθσ. 

 

                                                           

9
 το πλαίςιο τθσ κωτίασ, για παράδειγμα, γίνεται διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςε «Γνϊςθ και Κατανόθςθ», 

«Πρακτικι: Εφαρμοςμζνεσ Γνϊςεισ και Κατανόθςθ», «Γενικζσ Γνωςτικζσ Δεξιότθτεσ», «Επικοινωνία, Δεξιότθτεσ 

ΣΠΕ και Αρικμθτιςμόσ» και «Αυτονομία, Τπευκυνότθτα και υνεργαςία». τθν Ιρλανδία χρθςιμοποιοφνται οι 

εξισ κατθγορίεσ: «Εφροσ Γνϊςθσ», «Είδοσ Γνϊςεων, Εφροσ Σεχνογνωςίασ και Δεξιοτιτων», «Επιλεκτικότθτα 

Σεχνογνωςίασ & Δεξιοτιτων», «Σο Πλαίςιο των Ικανοτιτων», «Ρόλοσ των Ικανοτιτων», «Η Ικανότθτα να 

Μακαίνεισ να Μακαίνεισ», και «Διορατικότθτα (Ικανότθτα)». 
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5. Κάποιοι λζνε ότι το EQF δε κα πρζπει να είναι πλαίςιο προςόντων, αλλά ζνα 

πλαίςιο ικανοτιτων. Οριςμζνοι προτείνουν επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί ο όροσ 

«ικανότθτεσ» ωσ ευρφτεροσ όροσ για τον πίνακα. Είναι ςωςτό αυτό, και τι 

ςθμαίνει; 

 

Σο EQF είναι ζνα (μετα-) πλαίςιο προςόντων και όχι ζνα πλαίςιο ικανοτιτων, διότι 

επιτρζπει τθν ταξινόμθςθ επιπζδων και ςυςτθμάτων προςόντων. Δεν προορίηεται να 

χρθςιμοποιθκεί για τθν ταξινόμθςθ επιμζρουσ ικανοτιτων. Πρόκειται για ζνα πλαίςιο 

προςανατολιςμζνο ςτα μακθςιακά αποτελζςματα, όπου οι περιγραφικοί δείκτεσ 

περιγράφουν όλεσ τισ μορφζσ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. Η παρανόθςθ του EQF ωσ 

πλαιςίου ικανοτιτων οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι τα μακθςιακά αποτελζςματα 

διατυπϊνονται ωσ δθλϊςεισ για το τι μποροφν να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι και ζτςι 

παρζχουν ζναν κάποιο «προςανατολιςμό ικανοτιτων». Σο EQF επίςθσ δεν αποτελεί 

πλαίςιο ικανοτιτων, ςτο βακμό που τα μακθςιακά αποτελζςματα μποροφν, για 

παράδειγμα, να είναι γνϊςεισ δίχωσ αντίςτοιχεσ ικανότθτεσ ι δεξιότθτεσ. Κατά ςυνζπεια, τα 

μακθςιακά αποτελζςματα είναι πάντοτε πιο περιεκτικά από τισ ικανότθτεσ, και όχι το 

αντίςτροφο. Ζτςι, ο όροσ ικανότθτεσ δε κα ιταν επαρκισ γενικόσ όροσ για τον πίνακα. Για 

να είμαςτε περιςςότερο ακριβείσ το EQF κα ζπρεπε να ονομάηεται «πλαίςιο προςόντων 

βαςιςμζνο ςτα μακθςιακά αποτελζςματα». 

7 

6. Τι ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ που ζνα τμιμα ενόσ εκνικοφ ςυςτιματοσ 

προςόντων φαίνεται να ταιριάηει ιδανικά ςε ζνα οριςμζνο επίπεδο για μια από 

τισ τρεισ ςτιλεσ (γνώςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ), αλλά ταυτόχρονα ταιριάηει 

καλφτερα ςε ζνα άλλο επίπεδο για μια από τισ άλλεσ. Μπορεί τελικά να 

αντιςτοιχθκεί θ ίδια ομάδα προςόντων ςε διαφορετικά επίπεδα; 

 

Όχι, γιατί το EQF δεν αποτελεί ςφςτθμα ταξινόμθςθσ προςόντων ςφμφωνα με διαφορετικζσ 

διαςτάςεισ. Με άλλα λόγια, ο πίνακασ του EQF δε κα πρζπει να ερμθνεφεται ωσ ξεχωριςτζσ 

ςτιλεσ. Για να διαβαςτεί ζνα επίπεδο ςθμαίνει ότι πρζπει να διαβαςτεί ολόκλθρθ θ γραμμι 

(και οι τρεισ ςτιλεσ) από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ και, επιπλζον, ο περιγραφικόσ δείκτθσ 

κάκε επιπζδου προχποκζτει το ςυνυπολογιςμό των αποτελεςμάτων των προθγοφμενων 

επιπζδων. Ζτςι, θ πλιρθσ κατανόθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου επιπζδου απαιτεί τθν ανάγνωςι 

του ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα επίπεδα (βλ. επίςθσ τα ερωτιματα 2 και 3). 

Λόγω τθσ φφςθσ των πολλαπλϊν ςυςτθμάτων προςόντων τθσ Ευρϊπθσ και των ποικίλων 

προςόντων που υπάρχουν, αρκετά ςυχνά, τμιματα (μια ομάδα προςόντων) των εκνικϊν 

ςυςτθμάτων προςόντων ταιριάηουν με ζνα οριςμζνο επίπεδο ςε μια ςτιλθ, ενϊ 

ταυτόχρονα ταιριάηουν και με ζνα άλλο επίπεδο ςε μια άλλθ ςτιλθ. Ενδζχεται να υπάρχουν 

πολφ διαφορετικά προςόντα ανάλογα με τθν πολυπλοκότθτα τθσ γνϊςθσ ι το εφροσ των 

απαιτοφμενων δεξιοτιτων, αλλά μπορεί να είναι εξίςου δφςκολο να επιτευχκοφν. Για 

παράδειγμα, το «Le Baccalaureat General» ςτθ Γαλλία ι το «General Certificate of 
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Secondary Education (GCSE)» ςτθν Αγγλία, τθν Ουαλία και τθ Βόρεια Ιρλανδία ενδεχομζνωσ 

να απαιτοφν περιςςότερεσ κεωρθτικζσ και αντικειμενικζσ γνϊςεισ, αλλά λιγότερεσ 

πρακτικζσ δεξιότθτεσ. Αντίκετα, οι εξετάςεισ μακθτείασ-αποφοίτθςθσ ςτθ Γερμανία ι τθν 

Αυςτρία ενδζχεται να απαιτοφν περιςςότερεσ πρακτικζσ δεξιότθτεσ και λιγότερεσ 

κεωρθτικζσ γνϊςεισ ςε κάποιον κλάδο. 

Η παρουςίαςθ των περιγραφικϊν δεικτϊν του EQF ςε ζναν πίνακα με τρεισ ςτιλεσ κα 

πρζπει να διευκολφνει τθν κατανόθςθ του EQF και τθν απονομι προςόντων. Εάν ο πίνακασ 

οδθγεί ςε αντιφατικζσ ερμθνείεσ, οι ςτιλεσ κα πρζπει να κεωρθκοφν δευτερεφουςασ 

ςθμαςίασ. Κατά ςυνζπεια, αυτό ςθμαίνει ότι κα πρζπει κανείσ να διαβάηει ολόκλθρθ τθ 

ςειρά (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ) και να κρίνει – ςυνολικά – ςε ποιο από τα 

επίπεδα εντάςςεται καλφτερα θ ομάδα προςόντων. Αυτόσ ο τρόποσ ανάγνωςθσ των 

περιγραφικϊν δεικτϊν κα διευκολφνει τον προςδιοριςμό του «κζντρου βάρουσ» του εν 

λόγω προςόντοσ και ςυνεπϊσ κα οδθγιςει ςτθν απόφαςθ για το ποφ κα αντιςτοιχθκεί ςε 

ςχζςθ με το EQF. Αυτό αποδεικνφει ότι λόγω τθσ ποικιλότθτασ των προςόντων ςε εκνικό και 

κλαδικό επίπεδο, δε κα υπάρχει ποτζ μια τζλεια ι απόλυτθ αναλογία με τα επίπεδα του 

EQF – κα πρζπει να εφαρμοςτεί αντίκετα θ αρχι τθσ βζλτιςτθσ αντιςτοιχίασ (best fit). 

 

7. Η μία ςτιλθ του πίνακα περιγραφικών δεικτών είναι πιο ςθμαντικι από τισ 

άλλεσ; 

 

Σα υφιςτάμενα προςόντα κα διαφζρουν ςθμαντικά ςε ότι αφορά τθν εςτίαςι τουσ ςτισ 

γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ. Για παράδειγμα, τα ακαδθμαϊκά προςόντα 

ενδζχεται να εςτιάηουν περιςςότερο ςτισ γνϊςεισ, ενϊ οριςμζνα επαγγελματικά προςόντα 

ενδζχεται να εςτιάηουν περιςςότερο ςτισ δεξιότθτεσ ι τισ ικανότθτεσ. Οι τρεισ διαςτάςεισ 

που παρουςιάηει το EQF κα πρζπει να ςυμβάλουν ςτον προςδιοριςμό των διαφορϊν αυτϊν 

κατά τθ διαδικαςία απονομισ προςόντων. ε καμία περίπτωςθ το EQF δεν προτίκεται να 

προωκιςει ι να κάνει διάκριςθ υπζρ ι κατά οποιουδιποτε προςόντοσ, αλλά κα 

λειτουργιςει ωσ ουδζτερο ςθμείο αναφοράσ για όλα τα διαφορετικά είδθ προςόντων. 

Ζνασ ςθμαντικόσ ςτόχοσ του EQF είναι θ προϊκθςθ τθσ αναγνϊριςθσ και ιςότιμθσ 

εκτίμθςθσ διαφορετικϊν μακθςιακϊν διαδρομϊν, όπωσ διαδρομϊν τθσ ανϊτατθσ 

εκπαίδευςθσ κακϊσ επίςθσ αρχικισ και ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Τπό 

αυτι τθν ζννοια, όλεσ οι διαςτάςεισ του πίνακα ζχουν ίςθ αξία. Ζνα προςόν μπορεί να 

ταιριάηει τζλεια ςε ζνα οριςμζνο επίπεδο ςε μία από τισ ςτιλεσ, αλλά ςφμφωνα με τουσ 

περιγραφικοφσ δείκτεσ μιασ άλλθσ ςτιλθσ, εκ πρϊτθσ όψεωσ, να φαίνεται να ταιριάηει 

καλφτερα ςε ζνα άλλο επίπεδο (βλ. επίςθσ το ερϊτθμα 3). Θα μποροφςε λοιπόν κανείσ – ι 

απλά επειδι θ ςτιλθ «γνϊςεισ» είναι πριν από τθ ςτιλθ «δεξιότθτεσ» - να ρωτιςει αν 

κάποια ςτιλθ είναι πιο ςθμαντικι από τισ άλλεσ. Αυτό δεν ιςχφει. Όλεσ οι διαςτάςεισ είναι 

εξίςου ςθμαντικζσ και θ ςειρά των ςτθλϊν δε κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ (βλ. επίςθσ 

το ερϊτθμα 6). 
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8. Το EQF πρζπει να νοείται ωσ κλίμακα; Πρζπει να ακολουκθκοφν όλα τα βιματα 

προκειμζνου να επιτευχκεί ζνα προςόν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο; Εάν ναι, 

γιατί θ κλίμακα ολοκλθρώνεται ςτο όγδοο επίπεδο, αφοφ το EQF είναι ζνα 

πλαίςιο για τθ δια βίου μάκθςθ; Μπορεί κανείσ να αποκτά προςόντα ςε 

διαφορετικά επίπεδα ι μετράει μόνο το ανώτατο επίπεδο; 

 

Σο EQF είναι μια κλίμακα με τθν ζννοια ότι από το επίπεδο 1 ζωσ το επίπεδο 8, θ ςχετικι 

μάκθςθ γίνεται πιο πολφπλοκθ και υπάρχουν μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ από τον 

εκπαιδευόμενο ι τον εργαηόμενο. Οι αλλαγζσ από το επίπεδο 1 ζωσ το 8 ςχετίηονται με 

διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ: 

• τθν πολυπλοκότθτα και το βάκοσ των γνϊςεων και τθν ζκταςθ τθσ κατανόθςθσ, 

• το βακμό απαιτοφμενθσ υποςτιριξθσ ι διδαςκαλίασ, 

• τον απαιτοφμενο βακμό ολοκλιρωςθσ τθσ εργαςίασ, τθ δυνατότθτα ανεξαρτθςίασ 

κατά τθν επαγγελματικι εναςχόλθςθ και τθ δθμιουργικότθτα, 

• το εφροσ και τθν πολυπλοκότθτα εφαρμογισ/πρακτικισ, 

• το βακμό διαφάνειασ και δυναμικισ των καταςτάςεων. 

Ο παραπάνω κατάλογοσ δεν είναι πλιρθσ, κακϊσ θ μάκθςθ ζχει πολλζσ ςχετικζσ 

διαςτάςεισ, οριςμζνεσ από τισ οποίεσ μπορεί ακόμθ και να μθ γνωρίηουμε. Θα πρζπει απλά 

να υποδεικνφει τι εννοοφμε όταν λζμε «ολοζνα και περιςςότερεσ απαιτιςεισ από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ/ εργαηόμενουσ». 

Η κεϊρθςθ του EQF ωσ μια κλίμακα με 8 ςκαλοπάτια δε ςθμαίνει ότι πρζπει να γίνεται 

διαχωριςμόσ ςτον ίδιο αρικμό επιπζδων ςε κάκε εκνικό περιβάλλον, τομζα, κλάδο ι χϊρο. 

Σα εκνικά ςυςτιματα ι πλαίςια προςόντων μπορεί να περιλαμβάνουν περιςςότερα ι 

λιγότερα επίπεδα. ε οριςμζνουσ τομείσ, κλάδουσ ι χϊρουσ, ενδζχεται να μθν υπάρχουν 

προςόντα ςε ανϊτερο επίπεδο. ε άλλουσ ενδζχεται να μθν υπάρχουν προςόντα ςτα 

κατϊτερα επίπεδα ι να υπάρχουν προςόντα που υπερβαίνουν το επίπεδο 8. Σο EQF δεν 

κάνει περαιτζρω διαφοροποίθςθ μεταξφ των προςόντων ςτο επίπεδο 8 και άνω. Για 

παράδειγμα, είναι πολφ απίκανο να υπάρχουν προςόντα ςτο κατϊτερο επίπεδο ςτον τομζα 

τθσ φαρμακολογίασ, ενϊ είναι πολφ απίκανο να βρεκοφν προςόντα ςτα ανϊτερα επίπεδα 

ςτον τομζα τθσ οικιακισ οικονομίασ και του κακαριςμοφ (αν και μπορεί να υπάρχουν 

εξαιρζςεισ). 

ε πολλζσ χϊρεσ, ζνα διδακτορικό κα κατατάςςεται ςε ζνα επίπεδο που αντιςτοιχεί ςτο 

επίπεδο 8 του EQF και ςε μερικζσ χϊρεσ μπορεί να υπάρχουν και άλλα μεταδιδακτορικά 

επίςθμα προςόντα ςε μια πανεπιςτθμιακι καριζρα, όπωσ θ «habilitation» ςτισ 

γερμανόφωνεσ χϊρεσ. Ζνα άλλο παράδειγμα είναι ςτον κλάδο τθσ λογιςτικισ - πολλζσ 

χϊρεσ απαιτοφν, πζραν του πανεπιςτθμιακοφ πτυχίου, και πζντε ζωσ δζκα χρόνια 

εμπειρίασ και τθν ολοκλιρωςθ περαιτζρω εξετάςεων πριν από τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ 

ορκωτοφ λογιςτι. 
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Σο EQF δεν είναι ζνα μζςο άμεςθσ τεκμθρίωςθσ τθσ ατομικισ μακθςιακισ προόδου, αλλά 

ζνα μζςο παροχισ – ςε πρϊτθ φάςθ - ενόσ εργαλείου ερμθνείασ των διαφορετικϊν εκνικϊν 

πλαιςίων και – μακροπρόκεςμα – ενόσ εργαλείου αναφοράσ για όλα τα προςόντα που 

απονζμονται ςτθν Ευρϊπθ. Ωςτόςο, το ότι υπάρχουν επίπεδα EQF για τα προςόντα δε 

ςθμαίνει ότι τα προςόντα πρζπει απαραίτθτα να αποκτοφνται με τθν ίδια ςειρά με τα 

επίπεδα του EQF: 

Για παράδειγμα: Ζνα πιςτοποιθτικό μακθτείασ ςχετίηεται π.χ. με το επίπεδο 3. Μετά από 

κάποια χρόνια εργαςιακισ εμπειρίασ και περαιτζρω κατάρτιςθσ ςτθν εταιρία, ζνασ 

απόφοιτοσ κατάρτιςθσ μακθτείασ κζλει να ςυνεχίςει τθ μακθςιακι του ςταδιοδρομία ςε 

κάποιο πανεπιςτιμιο (π.χ. επίπεδο 5). τα πλαίςια αυτϊν των ςυγκεκριμζνων εκνικϊν 

κανονιςμϊν, οι δεξιότθτεσ και οι ικανότθτεσ που αποκτϊνται με άτυπο τρόπο γίνονται 

δεκτζσ ωσ προςόντα ειςόδου ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ και όχι ωσ επίςθμα προςόντα ςτο 

επίπεδο 4. Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ςτο 

άτομο αυτό απονζμεται ζνα προςόν που ταξινομείται ςτο επίπεδο 5. Κατά ςυνζπεια, το 

άτομο αυτό ζχει λάβει ζνα τυπικό επαγγελματικό προςόν ςτο επίπεδο 3 και ζνα ςτο 

επίπεδο 5, άλλα όχι ςτο επίπεδο 4. Φαίνεται πωσ το άτομο αυτό ζχει παραλείψει το 

επίπεδο 4. Ωςτόςο, ςτθν πραγματικότθτα το άτομο διακζτει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ του ςταδίου 4 ςτθν αρχι του προγράμματοσ ςπουδϊν, διότι 

αποτελοφν προχπόκεςθ ειςόδου, παρότι δεν κατζχει κάποιο επίςθμο πιςτοποιθτικό. 

τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ, οι εκπαιδευόμενοι κα μετακινοφνται κατά κφριο λόγο από ζνα 

κατϊτερο ςε ζνα υψθλότερο επίπεδο, αλλά είναι επίςθσ δυνατό να αποκτοφν δφο 

διαφορετικά προςόντα ςτο ίδιο επίπεδο, ι να μεταβαίνουν από ζνα υψθλότερο ςε ζνα 

κατϊτερο επίπεδο προςόντων, εφόςον είναι απαραίτθτθ μια νζα μάκθςθ και αποκτϊνται 

νζεσ δεξιότθτεσ10.  

τθ διάρκεια τθσ ηωισ, πολλοί λόγοι, όπωσ οι αςκζνειεσ, τα νζα ενδιαφζροντα και χόμπι ι 

και θ ανεργία, μπορεί να παρακινιςουν ζναν άνκρωπο να αποκτιςει νζα προςόντα ςε 

κατϊτερα επίπεδα από το προςόν που διζκετε ςτο παρελκόν. Για παράδειγμα, εκτόσ από 

τθν κατοχι προςόντων και τθν απαςχόλθςθ ωσ ειδικοφ ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, 

μπορεί κανείσ να αςχολθκεί με τθν απόκτθςθ προςόντων ςτθ βιομθχανία ψυχαγωγίασ (π.χ. 

ωσ τουριςτικόσ οδθγόσ ι δάςκαλοσ του ςκι). Αυτό το δεφτερο προςόν μπορεί επίςθσ να 

εντάςςεται ςε χαμθλότερο επίπεδο από το αρχικό προςόν. 

 

9. Οι περιγραφικοί δείκτεσ του EQF μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και για Εκνικά 

Πλαίςια Προςόντων (EQF); 

 

                                                           

10
 Για παράδειγμα, ζνα άτομο με διδακτορικό μθχανολόγου αποφαςίηει να μελετιςει ζνα νζο κλάδο, όπωσ θ 

οικονομία, που ενδζχεται να βρίςκεται ςε κατϊτερο επίπεδο. 
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Οι ςκοποί των πλαιςίων προςόντων διαφζρουν ανάλογα με το περιβάλλον τουσ (διεκνισ, 

εκνικι, περιφερειακι ι κλαδικι ςφγκριςθ). Κατά ςυνζπεια, κα διαφζρει και ο ειδικότεροσ 

ςχεδιαςμόσ των πλαιςίων. Σο EQF ζχει ςχεδιαςτεί ωσ μετα-πλαίςιο (βλ. ερϊτθμα 1) και 

ςυνεπϊσ χρθςιμοποιεί πιο γενικοφσ περιγραφικοφσ δείκτεσ από τα περιςςότερα εκνικά, 

περιφερειακά ι κλαδικά πλαίςια. 

Οι περιγραφικοί δείκτεσ του EQF δεν υποκακιςτοφν τουσ περιγραφικοφσ δείκτεσ άλλων 

πλαιςίων προςόντων. Προφανϊσ όμωσ, θ δομι και ο αρικμόσ επιπζδων αυτϊν των άλλων 

περιγραφικϊν δεικτϊν μπορεί να προςανατολιςτεί προσ το EQF. Αυτό ςθμαίνει ότι οι 

περιγραφικοί δείκτεσ δε κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ωσ προςχζδιο για τθν ανάπτυξθ 

άλλων πλαιςίων δίχωσ να λαμβάνονται υπόψθ και να μελετϊνται οι αντίςτοιχεσ ανάγκεσ. 

Ωςτόςο, οι περιγραφικοί δείκτεσ του EQF μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ςθμείο 

εκκίνθςθσ και να αλλάηονται, να ςυμπλθρϊνονται κτλ. όταν απαιτείται. 

Ζνα παράδειγμα για τθν ευκυγράμμιςθ με το EQF μπορεί να βρεκεί ςτο νζο ΕΠΠ τθσ 

Μάλτασ ι τθσ Λικουανίασ, τα οποία περιλαμβάνουν και τα δφο οκτϊ επίπεδα. Σο νζο ΕΠΠ 

τθσ Μάλτασ χρθςιμοποιεί παρόμοια δομι με το EQF, κάνοντασ αναφορά ςε γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ. 

 

10. Γιατί ςτο EQF δεν αναφζρονται οριςμζνεσ ικανότθτεσ, όπωσ οι βαςικζσ 

ικανότθτεσ ι μετα-ικανότθτεσ (π.χ. θ ευαιςκθτοποίθςθ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ, 

το να μακαίνεισ να μακαίνεισ ι οι κοινωνικζσ ικανότθτεσ); 

 

Σο EQF δεν υπειςζρχεται ςε λεπτομζρειεσ ςχετικά με το ειδικό περιεχόμενο των 

μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. Αυτά που μια χϊρα ι κοινωνία κεωρεί ωσ βαςικζσ ικανότθτεσ 

ςιμερα ι ςτο μζλλον (π.χ. θ εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν, οι επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ, οι 

επιχειρθματικζσ ικανότθτεσ, οι πολιτιςμικζσ ικανότθτεσ) μπορεί να διαφοροποιοφνται από 

χϊρα ςε χϊρα και από κοινωνία ςε κοινωνία, αλλά και να αλλάηουν και με το χρόνο. Σο EQF 

δεν αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνεσ βαςικζσ ικανότθτεσ, αλλά καλφπτει όλουσ τουσ 

διαφορετικοφσ τφπουσ βαςικϊν ικανοτιτων ςε διαφορετικά επίπεδα. Τπάρχουν επίςθσ 

κάποιεσ άλλεσ, πιο γενικζσ ικανότθτεσ, όπωσ «το να μακαίνεισ να μακαίνεισ» ι οι 

«δεοντολογικζσ ικανότθτεσ» που δεν ζχουν περιλθφκεί ρθτά ςτο EQF. Σα χαρακτθριςτικά 

αυτά, που αναφζρονται ςυχνά ωσ μετα-ικανότθτεσ, δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί διότι δεν 

μποροφν να κεωρθκοφν ξεχωριςτά από άλλεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ. Ζτςι, δεν 

ζχουν προςτεκεί ωσ πρόςκετθ διάςταςθ, αλλά κα πρζπει να κεωροφνται αναπόςπαςτο 

μζροσ των γνϊςεων, των δεξιοτιτων και των ικανοτιτων. Για παράδειγμα, το να μακαίνεισ 

να μακαίνεισ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν απόκτθςθ κεωρθτικϊν και αντικειμενικϊν 

γνϊςεων, ενϊ οι κοινωνικζσ ικανότθτεσ είναι ςθμαντικζσ για τθν ανάπτυξθ τθσ αυτονομίασ 

και τθσ υπευκυνότθτασ. 
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11. Μπορεί το EQF να χρθςιμοποιθκεί για τθν ταξινόμθςθ εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και επαγγελμάτων; 

 

Σο EQF δε ςχεδιάςτθκε προκειμζνου να ταξινομεί εκπαιδευτικά προγράμματα και 

επαγγζλματα. Αντίκετα, εςτιάηει ςτα ςυςτιματα και πλαίςια προςόντων. Σα επίπεδα του 

EQF δεν αντανακλοφν τθ ςυμμετοχι ςε ςυγκεκριμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα οφτε τισ 

απαιτοφμενεσ ικανότθτεσ για ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ ι επαγγζλματα. Βζβαια, τα προςόντα 

ςχετίηονται με τθν παιδεία και τθν κατάρτιςθ και με τον επαγγελματικό κόςμο, και αυτά τα 

ςτοιχεία είναι πολφ ςθμαντικά ςτο EQF.  

Σα ISCED (Διεκνισ Πρότυπθ Σαξινόμθςθ Εκπαίδευςθσ) και ISCO (Διεκνισ Πρότυπθ 

Σαξινόμθςθ Επαγγελμάτων) είναι ταξινομιςεισ ειδικά ςχεδιαςμζνεσ για τθν ταξινόμθςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ και των επαγγελμάτων. Σο EQF υποδθλϊνει μόνο μερικϊσ μια ιεραρχία 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (π.χ. ζνα επαγγελματικό προςόν ςε υψθλότερο επίπεδο ςτο 

EQF πολφ πικανό να αντιςτοιχεί ςε υψθλότερο επίπεδο ςτο ISCED) και μια ιεραρχία 

επαγγελμάτων (π.χ. ζνα επαγγελματικό προςόν ςε κατϊτερο επίπεδο ςτο EQF πολφ πικανό 

να οδθγεί ςε μια επαγγελματικι δραςτθριότθτα ταξινομθμζνθ ςε κατϊτερο επίπεδο ςτα 

επίπεδα δεξιοτιτων ISCO). Ωςτόςο, το EQF εςτιάηει ςτα μακθςιακά αποτελζςματα με τθ 

μορφι γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων. Αυτά κεωροφνται ανεξάρτθτα από τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα ι το επαγγελματικό περιβάλλον. Ζτςι, το EQF αποτελεί ζνα νζο 

μζςο, που προςφζρει τθ δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ εκπαιδευτικϊν και ταξινομιςεων και, 

κατά κάποιον τρόπο, ςυνδυάηει τα ISCED και ISCO. 

 

12. Ποια θ ςχζςθ ανάμεςα ςτο EQF και το πλαίςιο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο 

Aνώτατθσ Eκπαίδευςθσ; 

 

ε ευρωπαϊκό επίπεδο, θ ανάπτυξθ πλαιςίων προςόντων ξεκίνθςε με ζνα πλαίςιο 

προςόντων για ζναν εκπαιδευτικό κλάδο: Σο Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου 

Aνϊτατθσ Eκπαίδευςθσ (ΠΕΠ-ΕΧΣΕ) ζχει δθμιουργθκεί από το 1999 (Διλωςθ τθσ Μπολόνια 

- οι περιγραφικοί δείκτεσ του Δουβλίνου υιοκετικθκαν το 2005), ενϊ θ ανάπτυξθ του EQF 

ξεκίνθςε το 2005. Σα δφο πλαίςια ζχουν ςαφείσ ομοιότθτεσ και επικαλφψεισ: και τα δφο 

είναι μετα- πλαίςια, καλφπτουν μεγάλο εφροσ μάκθςθσ και ζχουν ςχεδιαςτεί για τθ 

βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ ςε ό,τι αφορά τα προςόντα ςτθν Ευρϊπθ. 

Και τα δφο ςχετίηονται με τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ και χρθςιμοποιοφν τθν ζννοια τθσ 

«βζλτιςτθσ αντιςτοιχίασ» για τον κακοριςμό επιπζδων. Επίςθσ, και τα δφο φιλοδοξοφν 

ςαφϊσ να υποςτθρίξουν τθ διά βίου μάκθςθ και τθν κινθτικότθτα του εργατικοφ 

δυναμικοφ. Παρά αυτζσ τισ προφανείσ ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτα δφο πλαίςια, υπάρχουν και 

διαφορζσ ςε ότι αφορά τουσ ςτόχουσ και τουσ περιγραφικοφσ δείκτεσ τουσ. τόχοσ του ΠΕΠ-

ΕΧΣΕ είναι θ εναρμόνιςθ των ςυςτθμάτων, ενϊ ςτόχοσ του EQF είναι ο ςυςχετιςμόσ των 

ςυςτθμάτων: Ζνασ κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ διαδικαςίασ τθσ Μπολόνια είναι να εναρμονιςτοφν 

τα ευρωπαϊκά ςυςτιματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ με τθν ειςαγωγι κοινϊν δομϊν για τα 
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πτυχία (ςφςτθμα πτυχίων τριϊν κφκλων). Σο EQF, από τθν άλλθ, δεν αποτελεί μζςο 

εναρμόνιςθσ των προςόντων ι τμθμάτων των ςυςτθμάτων προςόντων. κοπόσ του είναι να 

λειτουργιςει ωσ ζνα μζςο ερμθνείασ για τθ διαςαφινιςθ των ςχζςεων μεταξφ προςόντων 

και διαφορετικϊν ςυςτθμάτων. 

Προκειμζνου να ςυνδεκοφν αυτά τα δφο μετα-πλαίςια, το κείμενο τθσ ςφςταςθσ του EQF 

δθλϊνει ςυμβατότθτα με το ΠΕΠ-ΕΧΣΕ. Βαςικόσ λόγοσ για το ςχεδιαςμό των ανϊτερων 

επιπζδων του EQF με άμεςθ αναφορά ςτουσ περιγραφικοφσ δείκτεσ του ΕΧΣΕ είναι να 

αποφευχκεί θ ανάπτυξθ δφο απομονωμζνων πλαιςίων. Ζτςι, τα μακθςιακά αποτελζςματα 

οριςμζνων επιπζδων του EQF αντιςτοιχοφν με τουσ περιγραφικοφσ δείκτεσ κφκλων του 

ΠΕΠ-ΕΧΣΕ. Τπάρχει ζνασ ςαφισ ςυςχετιςμόσ ςτα επίπεδα 5 ζωσ 8. Ζτςι, οι αντίςτοιχοι 

περιγραφικοί δείκτεσ κφκλων του ΠΕΠ-ΕΧΣΕ – τουσ οποίουσ ανζπτυξε θ Κοινι Πρωτοβουλία 

Ποιότθτασ ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ τθσ Μπολόνια – κεωροφνται ςυμβατοί με τουσ 

περιγραφικοφσ δείκτεσ των επιπζδων 5 ζωσ 8 του EQF. Παρότι χρθςιμοποιοφνται 

διαφορετικοί περιγραφικοί δείκτεσ, και τα δφο πλαίςια ζχουν μια κοινι κεϊρθςθ των 

διαςτάςεων προόδου αναφορικά με τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ (εφαρμογι) και τθν 

επαγγελματικι ςυμπεριφορά. Ωςτόςο, εφόςον το EQF είναι ζνα γενικευμζνο πλαίςιο και 

προτίκεται να ςυμπεριλάβει διαφορετικζσ μορφζσ μάκθςθσ (όχι μόνο τθ μάκθςθ ςτθν 

ανϊτατθ εκπαίδευςθ αλλά και τα προςόντα με περιςςότερο επαγγελματικό 

προςανατολιςμό), οι περιγραφικοί δείκτεσ είναι ευρφτεροι, πιο γενικόλογοι και πρζπει να 

είναι πιο περιεκτικοί από τουσ περιγραφικοφσ δείκτεσ του Δουβλίνου που εφαρμόηονται για 

τον κακοριςμό των επιπζδων για το ΠΕΠ-ΕΧΣΕ. Αυτό ςθμαίνει ότι τα επίπεδα μποροφν να 

κεωρθκοφν ιςοδφναμα, παρόλο που οι περιγραφικοί δείκτεσ επιπζδων δεν είναι ίδιοι. 

Κατά ςυνζπεια, τα επίπεδα 5 ζωσ 8 του EQF μποροφν να είναι ςυμβατά όχι μόνο με 

προςόντα και πτυχία που αποκτϊνται με τον επίςθμο τρόπο, ςπουδάηοντασ ςε ίδρυμα 

ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, αλλά και με τα προςόντα που αποκτϊνται μζςω τθσ τυπικισ, μθ 

τυπικισ ι άτυπθσ μάκθςθσ. το ΠΕΠ-ΕΧΣΕ, τα μακθςιακά αποτελζςματα νοοφνται ωσ 

περιγραφζσ του τι κα πρζπει να γνωρίηει, να κατανοεί και να κάνει ζνασ εκπαιδευόμενοσ 

ςτο τζλοσ του αντίςτοιχου κφκλου. Οι περιγραφικοί δείκτεσ του Δουβλίνου αναφζρουν τισ 

εξισ πζντε διαςτάςεισ: 

 «γνϊςθ και κατανόθςθ»,  

 «εφαρμογι τθσ γνϊςθσ και κατανόθςθ»,  

 «ικανότθτα κρίςθσ»,  

 «επικοινωνία» και  

 «μακθςιακζσ δεξιότθτεσ».  

Ενϊ οι πρϊτεσ τρεισ διαςτάςεισ καλφπτονται κυρίωσ από τισ διαςτάςεισ γνϊςεων και 

δεξιοτιτων του EQF, το EQF δεν αναφζρει ρθτά βαςικζσ ικανότθτεσ, όπωσ θ επικοινωνία 

οφτε μετα-ικανότθτεσ, όπωσ το να μακαίνεισ να μακαίνεισ. Αυτζσ εν μζρει περιλαμβάνονται 

με ςυμφυι τρόπο ςε όλεσ τισ ςτιλεσ, αλλά υποδθλϊνονται κυρίωσ ςτθ ςτιλθ των 

ικανοτιτων (βλ. επίςθσ το ερϊτθμα 10). 
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Παρότι οι περιγραφικοί δείκτεσ που κακορίηουν τα επίπεδα ςτο EQF και οι περιγραφικοί 

δείκτεσ του Δουβλίνου διαφζρουν μεταξφ τουσ, οι περιγραφικοί δείκτεσ των επιπζδων του 

EQF ενςωματϊνουν πλιρωσ τουσ περιγραφικοφσ δείκτεσ τθσ Μπολόνια και ςυνεπϊσ είναι 

ςυμβατοί με αυτοφσ. Για παράδειγμα, τα μακθςιακά αποτελζςματα που αφοροφν το 

επίπεδο 7 του EQF περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, «εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων, οι οποίεσ απαιτοφνται ςτθν ζρευνα ι/και ςτθν καινοτομία προκειμζνου να 

αναπτυχκοφν νζεσ γνϊςεισ και διαδικαςίεσ και να ενςωματωκοφν γνϊςεισ από 

διαφορετικά πεδία». Αντίςτοιχα, ο δεφτεροσ κφκλοσ του ΠΕΠ-ΕΧΣΕ αναφζρεται ςτθν 

«πρωτοτυπία κατά τθν ανάπτυξθ ι και εφαρμογι ιδεϊν, ςυχνά ςτα πλαίςια ενόσ 

ερευνθτικοφ περιβάλλοντοσ». Ή τα μακθςιακά αποτελζςματα του επιπζδου 8 του EQF 

περιλαμβάνουν τθν «επίδειξθ ουςιαςτικοφ κφρουσ, καινοτομίασ, αυτονομίασ, 

επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ ακεραιότθτασ και ςτακερισ προςιλωςθσ ςτθ 

διαμόρφωςθ νζων ιδεϊν ι διαδικαςιϊν ςτθν πρωτοπορία πλαιςίων εργαςίασ ι ςπουδισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζρευνασ», και ο τρίτοσ κφκλοσ του ΠΕΠ-ΕΧΣΕ αναφζρει τθ 

«ςυμβολι μζςω πρωτότυπθσ ζρευνασ που διευρφνει τα ςφνορα τθσ γνϊςθσ, 

αναπτφςςοντασ ζνα ςθμαντικό όγκο εργαςίασ, μζροσ του οποίου αξίηει εκνικι ι διεκνι 

δθμοςίευςθ» και ςτθν ικανότθτα «κριτικισ ανάλυςθσ, αξιολόγθςθσ και ςφνκεςθσ νζων και 

πολφπλοκων ιδεϊν». 


