
Με την ανάπτυξη του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων διασφαλίζεται η ύπαρξη
ενός ενιαίου και μοναδικού εργαλείου µέσω του οποίου όλοι οι τίλοι σπου-
δών,οι οποίοι απονέμονται στην Ελλάδα μπορούν να περιγραφούν και να τα-

τ ύ στοχεύει; ξινομηθούν, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τη σχέση μεταξύ τους. Το Ελληνι-
κό Πλαίσιο Προσόντωνπαρέχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για όλους τους
υπάρχοντες ελληνικούς τίτλους αλλά και την βάση για τον σχεδιασμό νέων
τίτλων στο µέλλον.

} γιοθετεί επίσηµα την Προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ὡς
αναγκαία προὐπόθεση για τη χορήγηση προσόντων.
Σ Ενισχύει τη δυνατότητα ελέγχου και διασφάλισης της Ποιότητας όλων των

ΕΛΛΗ Ν | κΟ Γι αλλαγές χορηγούµενων προσόντων στη χώρα µας.

ΠΛΑΙΣΙΟ επιφερει; } Καθιερώνει µια ευρύτερη αντίληψη για το νόηµα και το περιεχόµενο του
όρου «Προσόν» ὡς ενός τίτλου (π.χ. Πιστοποιητικό, Βεβαίωση, Δίπλωμα,
Πτυχίο) ο οποίος χορηγείται από τον αρμόδιο φορέα για µαθησιακά αποτε-

Ἡ ΡΟΣΟ να.Ν λέσµατα που έχουν επιτευχθεί µέσω τυπικής, µη τυπικής ή άτυπης μάθησης..οσόντα ὃ Διευκολύνει τους σπουδαστές και τους εργαζόμενους στην αναζήτηση των
εκπαιδευτικών ή/και επαγγελματικών τους επιλογών στην Ελλάδα ή στο εξω-δίο ο οπ.Τ τερικό

τα ΠποτεΤζιδι ) Καθιστά σαφές και κατανοητό σε διεθνές επίπεδο το σύστηµα πιστοποίησης

πμ προσόντων της χώρας µαςσύνορα ῳ } Συµβάλλει στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνη, της διαφάνειας και

της συγκρισιµότητας των τίλων που χορηγούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
} Προσφέρει στους εργοδότες τη δυνατότητα µιας γρήγορης και ασφαλούς
«ανάγνωσης» του επιπέδου των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
αντιστοιχούν στους τίλους/προσόντα των υποψήφιων εργαζομένων τους
} Διευκολύνει την αξιολόγηση και επικύρωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος
(Μη τυπική, άτυπη μάθηση).
} Διευκολύνειτη συνεργασία ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόµενων µερών
στο Πλαίσιο ανοικτού διαλόγου για την εκπαίδευση.
} Συμβάλλει στην εργασιακή ένταξη και κινητικότητα διασφαλίζοντας την ποι-
ότητα και την αναγνωρισιμότητα των τίτλων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ κ,Φ ΕιίορθαΠ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΛΙΣΙ0 ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟιαἱἱΠεαίίοης αι]ο ΕΟΠΤΠ Ε [ | καἅ αν Ἠε[Ιεπῖς Θμα[Πῇ α[ἴοης ΡΙΑπ1οΝΝΟΙΚ Επαπεινος ΕΓᾶσηηιις ---
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η δράση υλοποιείται µε συγχρηματοδότησητης Ε.Ε.,Πρόγραμµα ΕΗΑΞΜΟΕΞ-, (Δράσεις 201 8-2020του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Εθνικό Σηµείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ΕΩΕ-ΝΕΡ).



Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Ειδικότερα προσφέρει τη δυνατότητα:

Σε εκπαιδευόµενους

οσοονσν

Σε Φορείς εκπαίδευσης
και κατάρτισης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

΄ΕσΓΠΕΠ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Ἂ Ε ΕΠΑΙΤΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

νς

να “μτίσουν᾽ µόνοι τους την µαθησιακή τους διαδροµή διαμορφώνοντας το
προσωπικό τους προφίλ γνώσεων, δεξιοτήτων Και ικανοτήτων.

να προσλαμβάνουν και να αξιολογούν αποτελεσματικότερατο προσωπικότους
επιλέγοντας εργαζόμενους µε σπουδές οἱ οποίες να συνδέονται καλώτερα µε
τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας.

να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία των χορηγούµενων τίτ-
λων τους παρουσιάζοντας µε τρόπο ξεκάθαρο και κατανοητό τα µαθησιακά
αποτελέσματα των εκπαιδευτικών προγραµµάτωντους.

να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελµα-
τικού προσανατολισμού συνδυάζοντας το περιεχόµενο των σπουδών, όπως
αυτό περιγράφεται στο Μητρώο Προσόντων (ΠΏρς://ργοςοῃ.εορρερ.οΓ/), µε
τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα Και τις Ικανότητες των χρηστών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΛΙΣΙ0 ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Ειτορθᾶη
9 ραᾶ Ἠε[Ιοη]ς θµα[/Πα[Ίοης ΓΙΑΠΠΟΝΝΟΙΚ Ομα[ἱΠεαίίοης

κ 47. ΕΓΑΠΙΕΝΟΓΚ.

ΧΑ

νι ΕΓὰσηηιΙς--
Η δράση υλοποιείται µε συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.,Πρόγραμμα ΕΒΑΞΣΜύ54

(Δράσεις 2018-2020του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Εθνικό Σηµείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ΕΩΕ-ΝΕΡ).



Ποια είναι η δοµή και τα βασικά εργαλεία του
Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων:;

-- Δύο είναι τα βασικά εργαλεία του Ελληνικού Πλαισίου
Προσόντων:οι Περιγραφικοί Δείκτες των επιπέδων και
οι Τύποι Προσόντων.

Οἱ Περιγραφικοί Δείκτες εκφράζουν τα µαθησι-
ακά αποτελέσµατα που απαιτούνται για την απόκτηση
ενός τίλου σπουδών (προσόντα) που χορηγείαι σε
ένα συγκεκριµένο επίπεδο. Οι δείµτες είναι σχετικά σύ-
ντοµοι, γενικοί και χωρίς καμία αναφορά σε κάποιο συ-
γκεκριµένο πεδίο µάθησης (π.χ. διοίκηση, οικονομία).

Οι Τύποι Προσόντων αντιπροσωπεύουν οµάδες/
κατηγορίες τίλων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά
αλλά είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Πα παράδειγµα,
το Δίπλωμα Ι.Ε.Ι.καιτο Πτυχίο Ειδικότητας του Μεταλυ-
κειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας του ΕΓΙΑ.Λ. ανήκουν
σε διαφορετικούς Τύπους Προσόντων αλλά και οι δύο
τύποι κατατάσσονται στο Επίπεδο 5 του Ελληνικού/Ευ-
ρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.Οι Τύποι Προσόντων
διευκολύνουν σηµαντικά την κατάταξητων Προσόντων
στα επίπεδα του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων και

στην ανάπτυξη νέωντίλωνστο µέλλον.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΛΙΣΙ0Ο ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Εμ{ορεᾶῃ

ΓΕ [ | Ε [ | Το ΒεΙΙεπίς θια[Πβεα[ῖοης ΕΤΑΠΠΟΝΟΙΚ Ομα{ῆςαίίοης

κ “4974 ΓΓοπεοίκ
3ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.

8 ΕΠΑΙΤΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.

ΕΓας/ηιΙς --
Η δράση υλοποιείται µε συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.,Πρόγραμμα ΕΒΑΞΜύ5:

(Δράσεις 2018-2020του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γιατο Εθνικό Σηµείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ΕΩΕ-ΝΕΡ).



Πλαίσια Προσόντων;

Μάθε µέσω του ΕΟΠΙΠΕΠ (Π8ρς://πα[σον.οι/, Πᾶρς://ργο5οη.εορρερ.οΩΓ/) σε
ποιο επίπεδο του Ευρωπαϊκού καιτου Ελληνικού Πλαισίου Προσόντωναντιστοι-
χούν τα Προσόντα σου.

κατηγοριοποιούν τα προσόντα σου σε ένα από τα οκτώ επίπεδα, ανά-
λογα µε τις γνώσεις -δεξιότητες- ικανότητες που έχεις αποκτήσει µετά την
ολοκλήρωση των σπουδών σου διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο την πα-
ρουσίαση των προσόντων σου.

είναι ένας νέος μηχανισμός που επικεντρώνεται στο µαθησιακό αποτέ-
λεσµα ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτό έχει αποκτηθεί (τυπική, µη τυπική

-οχ ή άτυπη μάθηση) και διασφαλίζει τη διαφάνεια Και την Ποιότητα όλων των
- χορηγούµενων προσόντων.Πτατιισα οταλαΗΤΟΓον ίσα

ῃ ρών ώστε τα προσόντα σου να γίνονται κατανοητά και αναγνωρίσιμα από
τους εργοδότες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

«ΕΟΤΠΕΠ {Πα ρα.ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ἃ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.

ΕΓΑς/ΠΠΙΙ5--
Η δράση υλοποιείται µε συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.,Πρόγραμµα ΕΒΑΞΜύΣ5:

(Δράσεις 2018-2020του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Εθνικό Σηµείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ΕΩΕ-ΝΟΡ).



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ --

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ
-υἶῆ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ
-υῆ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩ΄ ΗΕ
Μιο/τ.Ε.Ι.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ιά[πεη ΙΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ[ο α ΔΙΠΛΩΜΑ Ι.Ε.Κ. ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
(ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ - - --
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟπλ1ση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ
-ἲἰῆ

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ λος)ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΕΠΑ.Σ. -Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣο λἨανα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΎΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(Εσ:ΠΕΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΛΙΣΙ0 ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Ειτορθᾶη

Ομα[ἱῆεαίίοης
4 ΓΓοΠΠΘΥΝΟΙΚ

ἆγΊνε Πε[τοπῖς θμα[Ι(εαίίοης ΕΤΑΠΙΕΝΙΟΙΚ

ΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.

ᾱ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.
ί

ο. ΕΓὰσδηηιΙς--
Η δράση υλοποιείται µε συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.,Πρόγραμµα ΕΒΑΞΜύΞΣ:

(Δράσεις 2018-2020του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Εθνικό Σηµείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ΕΟΕ-ΝΟΡ).



Αντιστοίχιση
Ευρωπαϊκού δι Ελληνικού

Πλαισίου Προσόντων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. - Χ πκ
κ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Ευτορεᾶη

ζ, [ ἱ -- [ | ΙΟ-οππππισσσ Οδ [ἱῆεαίίοης
.. ” 747. Γπεοι.

ὴ μή:
ΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Εἢ ΕΓὰς/ηιΙΞ--

ΕΠΑΙΤΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.

Η δράση υλοποιείται µε συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.,Πρόγραμµα ΕΒΑΞΜύΣ:
(Δράσεις 2018-2020του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Εθνικό Σηµείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ΕΩΕ-ΝΟΡ).



Ειδικότερα προσφέρει τη δυνατότητα:
ζ
(ΝΈι Σε εκπαιδευόµενους

να κτίσουν᾽ µόνοι τους την µαθησιακή τους διαδροµή
διαμορφώνοντας το Προσωπικό τους προφίλ γνώσεων,
δεξιοτήτωνκαι ικανοτήτων.

ἵπ. Σε Φορείς εκπαίδευσης
Εε και κατάρτισης

να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα Και αξιοπιστία των
χορηγούµενων τίτλων τους παρουσιάζοντας µε τρόπο
ξεκάθαρο και κατανοητό τα µαθησιακά αποτελέσµατα
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

σΓΠΕΠ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.

ᾱ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.

ονᾗ Σε εργοδότες
να προσλαμβάνουν και να αξιολογούν αποτελεσματικό-
τερα το Προσωπικό τους επιλέγοντας εργαζόµενους µε
σπουδέςοι οποίες να συνδέονται καλύτερα µε τις απαι-
τήσεις των θέσεων εργασίας.

ῇ Σε Συμβούλους
ΞΞΙ σταδιοδρομίας

να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμβουλευτικής
και επαγγελματικού προσανατολισμού συνδυάζοντας το Πε-

ριεχόµενο των σπουδών, όπως αυτό περιγράφεται στο Μη-

τρώο Προσόντων(ΠΗΐρς://ργο5οη.εορρερ.ΟΓ/), µε τα επαγ-
γελµατικά ενδιαφέροντα κα! τις ικανότητες των χρηστών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕιΓορθᾶη

-αωπππσώσσ γ. Ομα[ἱῇεαίίοης
“4974 Γιοπονοή«

Ε] ΕΓΑσηιις--
Η δράση υλοποιείται µε συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.,Πρόγραμµα ΕΒΑΞΜύΣ:

(Δράσεις 2018-2020του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Εθνικό Σηµείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ΕΩΕ-ΝΟΡ).



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Προσόντα δίχως σύνορα

Πού στοχεύει;

Με την ανάπτυξη του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων δια-

σφαλίζεται η ύπαρξη ενός ενιαίου και μοναδικού εργαλείου
µέσω του οποίου όλοι οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι απονέµο-
νται στην Ελλάδα μπορούν να περιγραφούν και να ταξινοµη-
θούν, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τη σχέση μεταξύ τους. Το

Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων παρέχει ένα κοινό πλαίσιο ανα-
φοράς για όλους τους υπάρχοντες ελληνικούς τίτλους αλλά

και την βάση για τον σχεδιασμό νέων τίτλων στο µέλλον.

Τι αλλαγές επιφέρει;
3» Ὑιοθετεί επίσηµα την προσέγγιση των μαθησιακών αποτε-
λεσµάτων ὡς αναγκαία προὐπόθεση για τη χορήγηση προσό-
ανα
3» Ενισχύει τη δυνατότητα ελέγχου και διασφάλισης της ποι-
ότητας όλων των χορηγούµενων προσόντων στη χώρα µας.
3» Καθιερώνει µια ευρύτερη αντίληψη για το νόημα και το πε-
ριεχόµενο του όρου «Προσόν» ως ενός τίτλου (π.Χ. Πιστοποι-
Πτικό, Βεβαίωση, Δίπλωμα, Πτυχίο) ο οποίος χορηγείται από
τον αρμόδιο φορέα για µαθησιακά αποτελέσµατα που έχουν
επιτευχθεί µέσω τυπικής, µη τωπικής ή άτυπης μάθησης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΟΓΠΕΠ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.

ᾱ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. («Α

ΕΤ Κατι Ἡαν)σιντΤη

3» Διευκολύνει τους σπουδαστές και τους εργαζόµενους
στην αναζήτηση των εκπαιδευτικών ή/και επαγγελματικών.
τους επιλογών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
3» Καθιστά σαφέςκαι κατανοητό σε διεθνές επίπεδοτο σύ-

στηµα πιστοποίησης προσόντων της χώρας µας

3 Συμβάλλει στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνη,
της διαφάνειας Και της συγκρισιµότητας των τίτλων που
χορηγούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3» Προσφέρει στους εργοδότες τη δυνατότητα µιας γρήγο-
ρης και ασφαλούς «ανάγνωσης»του επιπέδου των γνώ-
σεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αντιστοιχούν στους
τίτλους/προσόντα των υποψήφιων εργαζομένων τους
3» Διευκολύνειτην αξιολόγησηκαι επικύρώσητων γνώσε-
ων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί εκτός
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος (Μη τυπική, άτυπη

μάθηση).
3» Διευκολύνει τη συνεργασία ενός ευρέος φάσματος εν-
διαφερόµενων μερών στο Πλαίσιο ανοικτού διαλόγου γιαοΓΙΤο

3» Συμβάλλει στην εργασιακή ένταξη και κινητικότητα δια-
σφαλίζοντας την Ποιότητα Και την αναγνωρισιμότητα τωντὰ

Ειπορεδη
Ομα[βκαίίοης
ΕΓΑΠΙΘΝ/ΟΙΚ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΛΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Τπε Ηε[[επίς θμα[ΜΠεα[ίοης ΕΓΑπιενΙοΓΚ.

αι ΕΓὰσΠηιΙς --
Η δράση υλοποιείται µε συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. Πρόγραµµα ΕΒΑΞΜύΣ5:

(Δράσεις 2018-2020του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Εθνικό Σηµείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ΕΟΕ-ΝΟΡ).



Πλ

Ακολουθώντας το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Πλαισί-

ου Προσόντων, η αρχιτεκτονική δοµή του Ελληνικού
Πλαισίου Προσόντων ορίζεται από οκτώ επίπεδα που
καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από
την Πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια ανώτατη εκ-
Ππαίδευση. Κάθε επίπεδο αντιστοιχεί σε συγκεκριµένα
µαθησιακά αποτελέσµατα, δηλαδή σε συγκεκριµένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες τις οποίες ένας εκ-
παιδευόµενος αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και

ναείναι ικανός να εφαρμόσει µετά την επιτυχή ολοκλή-

ρωση µιας µαθησιακής διαδικασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

«ΕΟΓΠΕΠ
., ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.

ἃ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.

Δύο είναι τα βασικά εργαλεία του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων: οι
Περιγραφικοί Δείμτες των επιπέδων και οι Τύποι Προσόντων.
-» ΟιΠεριγραφικοί Δείκτες εκφράζουν τα µαθησιακά αποτελέσµα-
τα που απαιτούνται για την απόκτηση ενός τίλου σπουδών (προσό-
ντα) που χορηγείται σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο. ΟΙ δείκτες είναι
σχετικά σύντομοι, γενικοί και χωρίς καμία αναφορά σε κάποιο συγκε-
κριµένο πεδίο μάθησης (Π.Χ. διοίκηση, οικονομία).
«» Οι Τύποι Προσόντων αντιπροσωπεύουν οµάδες/κατηγορίες τίτ-
λων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά αλλά είναι διαφορετικές μεταξύ

τους. Πα παράδειγµα, το Δίπλωμα |.Ε.Ι. καιτο Πτυχίο Ειδικότητας του
ΜεταλυκειακούΈτους - Τάξης Μαθητείας του ΕΠΙΑ.Λ. ανήκουν σε δια-
φορετικούς Τύπους Προσόντων αλλά καιοι δύο τύποι κατατάσσονται

στο ΕΠίΠεδο 5 του Ελληνικού/Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Οι

Τύποι Προσόντων διευκολύνουν σηµαντικά την Κατάταξη των Προ-
σόντων στα επίπεδα του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων και στην
ανάπτυξη νέων τίτλων στο µέλλον.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΛΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕιΓορεᾶη

Ἂσ 4
Ίνε Νεενῖς θια[ΙΠεα[ῖοης ΓαπιΕΝοΠ« Ομα[ῆεα[ίοης

-, 147. ΕΓΑΠΙΘΝ/ΟΙΚ

ΕΠ ΕΓᾶσηιΙς--
Η δράση υλοποιείται µε συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.,Πρόγραμµα ΕΒΑΞΜύΣ:

(Δράσεις 2018-2020του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Εθνικό Σηµείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ΕΩΕ-ΝΟΡ).



Εσύ έχεις ενημερωθεί για τα

Μάθε περισσότερα για αυτά και χάραξε τη δική σου
προσωπική εκπαιδευτική και εργασιακή διαδρομή
εντός και εκτός Ελλάδας.

Μάθε µέσω του ΕΟΓΙΠΕΠΙ (ΠΗέρ5://πα[Φον.οΓ/, Πῖῖρς://ρΓο5οπ.εορρερ.:/) σε ποιο επίπεδο

του Ευρωπαϊκού καιτου Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων αντιστοιχούν τα προσόντα σου.

κατηγοριοποιούν τα προσόντα σου σε ένα από τα οκτώ επίπεδα, ανάλογα µε
τις γνώσεις -δεξιότητες- ικανότητες που έχεις αποκτήσει µετά την ολοκλήρωση των
σπουδών σου διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο την παρουσίαση των προσόντων

οείναι ένας νέος μηχανισμός που επικεντρώνεται στο µαθησιακό αποτέλεσµα ανε-
ξαρτήτως του τρόπου που αυτό έχει αποκτηθεί (τυπική, µη τυπική ή άτυπη μάθηση) και
διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ποιότητα όλων των χορηγούµενων προσόντων.

είναι µια γέφυρα μεταξύ των τίτλων των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών ώστε
τα Προσόντα σου να γίνονται κατανοητά και αναγνωρίσιμα από τους εργοδότες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

«ΕσΓΠΕΠ
| ρα]

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ν
ᾱ ΕΠΑΙΤΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ο] ΕΓασιηιΙ5--
Η δράση υλοποιείται µε συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.,Πρόγραμµα ΕΒΑΞΜύΣ5:

(Δράσεις 2018-2020του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Εθνικό Σηµείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ΕΟΕ-ΝΟΡ).


