Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τι είναι το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων είναι πλαίσιο συσχέτισης
το οποίο συνδέει το Εθνικά Πλαίσια Προσόντων των χωρών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λειτουργεί σαν μια «συσκευή μετάφρασης» η οποία σκοπό έχει την ευκολότερη κατανόηση των προσόντων και συστημάτων μεταξύ διαφόρων
χωρών της Ευρώπης. Αυτό το σύστημα βοηθά τους εκπαιδευόμενους και εργαζόμενους οι οποίοι μετακινούνται από
ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε άλλο και από μια εργασία στην
άλλη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων είναι επίσης να βοηθήσει στη
δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής εργατικής δύναμης και να διευκολύνει τη κινητικότητα της μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και να υποβοηθήσει τη Δια Βίου Μάθηση.

Πλεονεκτήματα από
την εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων
Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων επικεντρώνονται στους εργοδότες και
στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το ΕΠΠ αναμένεται να βελτιώσει τη διαφάνεια και να στηρίξει την αμοιβαία εμπιστοσύνη
στο θέμα των προσόντων. Θα βοηθήσει τα διάφορα πλαίσια και συστήματα προσόντων σε εθνικό και τομεακό επίπεδο να συσχετισθούν μεταξύ τους, βοηθώντας έτσι τη μεταφορά και αναγνώριση των προσόντων και εργασιακών
εμπειριών τις οποίες κατέχουν οι πολίτες. Ένα κοινό σημείο
αναφοράς όσον αφορά τα αποτελέσματα της μάθησης και
τα επίπεδα ικανοτήτων των ατόμων, είναι η απλοποίηση της
επικοινωνίας μεταξύ των παροχέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, από τη μια, και των εκπαιδευομένων από την
άλλη, ικανοποιώντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Πως εφαρμόζεται;
Στην καρδιά του ΕΠΠ είναι 8 επίπεδα αναφοράς (βλέπε πίνακα) τα οποία ορίζονται από τα μαθησιακά αποτελέσματα, τη
γνώση (knowledge), τις δεξιότητες (skills) και τις προσωπικές
και επαγγελματικές ικανότητες (personal and professional
competences). Το κάθε εθνικό ή τομεακό προσόν θα συσχετίζεται με συγκεκριμένο επίπεδο του ΕΠΠ. Θα προσπαθήσει να καλύψει την ποικιλομορφία της δια βίου μάθησης
από το Δημοτικό σχολείο ως το Πανεπιστήμιο, σε τυπική, μη
τυπική και άτυπη μάθηση, θεωρώντας τη δια βίου μάθηση
ως πολύ σημαντική διαδικασία τόσο για κοινωνικούς σκοπούς όσο και για οικονομικούς λόγους. Αυτό θα καθορίζεται από τους περιγραφητές του κάθε επιπέδου οι οποίοι θα
αναδεικνύουν μαθησιακά αποτελέσματα σχετικά με το κάθε
προσόν σε κάθε επίπεδο.

Ποιος είναι ο
σκοπός του ΕΠΠ;
Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ΕΠΠ που θα βασίζεται σε
κοινά επίπεδα αναφοράς, αναμένεται να συμβάλει στην αναγνώριση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης (validation of
non-formal and informal learning) και να καταστεί καταλύτης
για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
για τη δια βίου μάθηση. Το πιστωτικό αυτό σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με αυτό που αναπτύχθηκε για την Ανώτερη Εκπαίδευση (ECTS) και αυτό που αναπτύσσεται για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Τα εργαλεία αυτά, μαζί με άλλα που ήδη λειτουργούν στην Ε.Ε.,
όπως το «Europass, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης της
Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
και η βάση δεδομένων «Ploteus», αναμένεται να υποστηρίζουν τα επίπεδα αναφοράς του πλαισίου.

Το ΕΠΠ δεν θα:
•Τ
 ο ΕΠΠ δεν θα αντικαταστήσει υπάρχοντα εθνικά ή τομεακά πλαίσια προσόντων.
• Το ΕΠΠ δεν μπορεί να περιέχει λεπτομερείς περιγραφές
συγκεκριμένων προσόντων, τρόπους μάθησης ή προϋποθέσεις εισδοχής. Αυτή είναι ευθύνη των εθνικών ή τομεακών πλαισίων προσόντων.
• Το ΕΠΠ δεν θα έχει λειτουργίες λεπτομερούς σύγκρισης
της ισότητας προσόντων, ούτε οποιεσδήποτε άλλες ρυθμιστικές, νομικές, μισθολογικές ή λειτουργίες διασφάλισης ποιότητας, που συνήθως είναι απαραίτητες σε εθνικό ή τομεακό επίπεδο.
• Το ΕΠΠ δεν θα είναι όμως το όργανο από το οποίο θα λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις σε θέματα αναγνώρισης
προσόντων. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι ευθύνη των αντίστοιχων επίσημων σωμάτων σε εθνικό ή τομεακό επίπεδο.
• Το ΕΠΠ δεν είναι εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αλλά συνδέεται άμεσα με αυτή.

Κυπριακό Πλαίσιο
Προσόντων (ΚΠΠ):
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Μάιο του 2012 την
εγκαθίδρυση του Κυπριακού Πλαισίου Προσόντων (ΚΠΠ)
και την υιοθέτηση των οκτώ επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ)
Η Εθνική Επιτροπή αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Πρόεδρος),
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της
Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Το Κυπριακό Πλαίσιο Προσόντων (ΚΠΠ) περιλαμβάνει την
ανάπτυξη και την εφαρμογή θεσμικών ρυθμίσεων και διαδικασιών που αφορούν τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξι-

ολόγηση και την απονομή προσόντων. Επίσης είναι το «εργαλείο» για την κατηγοριοποίηση των προσόντων σύμφωνα
με σύνολο κριτηρίων επίτευξης καθορισμένων επιπέδων
μάθησης.
Στοχεύει στη συνένωση σε ενιαίο σύνολο και στο συντονισμό των εθνικών υποσυστημάτων επαγγελματικών προσόντων καθώς και στη βελτίωση της διαφάνειας, της πρόσβασης, της εξέλιξης και της ποιότητας των επαγγελματικών
προσόντων σε σχέση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών.
Το ΚΠΠ περιλαμβάνει:
•Ό
 λες τις βαθμίδες της Επίσημης Ιδιωτικής και Δημόσιας
Εκπαίδευσης
•Τ
 ο επαγγελματικό Πλαίσιο Προσόντων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Την Τυπική Μάθηση
• Την Άτυπη Μάθηση
• Τη Δια Βίου Μάθηση

The Cyprus Qualifications Network
NQF
levels

Educational /Academic Qualifications

8

Doctoral Degree

7c

Master’s Degree

7b

Post Graduate Diploma

7a

Post Graduate Certificates

6

University Degree (Ptychion /Bachelor’s Degree)

5c

Higher Certificates and Diplomas (3 years or more)

5b

Post Secondary Certificates and Diplomas (2 years)

5a

Post secondary Certificates and Diplomas (1 year)

4

Upper Secondary General
Education and Evening Schools
Certificates (12th class - or 12 & 13th

Occupational /Vocational Qualifications

EQF
levels
8

Upper Secondary Technical
and Vocational Education and Evening

7

SVQ Level 6

6

SVQ Level 5

5

SVQ Level 4

4

SVQ Level 3

3

for some private schools) - Apolyterion

Technical Schools Certificates
(12th class) - Apolyterion

3

Lower Secondary Education
Certificate (10th class)

New Modern
Apprenticeship Certicate

2

Compulsory Lower Secondary Education
Certificate (9th class)

Preparatory Programme
(New Modern Apprenticeship)

2

Compulsory Education Certificate (Elementary School Leaving Certificate,
and/or graduates of 7th and /or 8th class)

1

1

SVQ = system of vocational qualifications

Περιγραφικοί δείκτες που ορίζουν τα επίπεδα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΕΠ)

Επίπεδο 4

Επίπεδο 3

Επίπεδο 2

Επίπεδο 1

Καθένα από τα 8 επίπεδα ορίζεται βάσει συνόλου περιγραφικών δεικτών,
οι οποίοι προσδιορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν
στα προσόντα του συγκεκριμένου επιπέδου σε οποιοδήποτε σύστημα επαγγελματικών προσόντων.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 1
είναι τα εξής:
Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 2
είναι τα εξής:

Γνώσεις

Δεξιότητες

Ικανότητες

Στο ΕΠΕΠ, οι γνώσεις
περιγράφονται ως
θεωρητικές ή/και αντικειμενικές.

Στο ΕΠΕΠ, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές (χρήση λογικής,
διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και
οργάνων).

Στο ΕΠΕΠ, η περιγραφή ως προς τις
ικανότητες αφορά την υπευθυνότητα
και την αυτονομία.

βασικές γενικές γνώσεις

βασικές δεξιότητες που απαιτούνται
για την εκτέλεση απλών εργασιών

εργασία ή σπουδή υπό άμεση επίβλεψη σε δομημένο πλαίσιο

Περιγραφικοί
δείκτες
που
ορίζουν τα
βασικές αντικειμενιβασικές γνωστικές και πρακτικές
επίπεδα
στο
Ευρωπαϊκό
κές γνώσεις ενός πεδεξιότητες που απαιτούνται για την
Προσόντων
δίου εργασίας ή σπου- Πλαίσιο
αξιοποίηση
σχετικών πληροφοριών
(ΕΠΕΠ)εργασιών και
δής
με σκοπό την εκτέλεση

εργασία ή σπουδή υπό επίβλεψη και
με κάποια αυτονομία

την επίλυση συνήθων προβλημάτων
με τη χρήση απλών κανόνων και
εργαλείων

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 3
είναι τα εξής:

γνώση αντικειμενικών
στοιχείων, αρχών, διαδικασιών και γενικών
εννοιών σε ένα πεδίο
εργασίας ή σπουδής

φάσμα γνωστικών και πρακτικών
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την
εκτέλεση εργασιών και την επίλυση
προβλημάτων με επιλογή και εφαρμογή βασικών μεθόδων, εργαλείων,
υλικών και πληροφοριών

ανάληψη ευθύνης για την εκπλήρωση καθηκόντων στην εργασία ή
στη σπουδή

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 4
είναι τα εξής:

Αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις γενικού φάσματος σε ένα πεδίο εργασίας ή
σπουδής

φάσμα γνωστικών και πρακτικών
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την
εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα
προβλήματα σε ένα πεδίο εργασίας ή
σπουδής

άσκηση αυτοδιαχείρισης βάσει κατευθύνσεων σε περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι συνήθως
προβλέψιμα, αλλά υπόκεινται σε
αλλαγές

προσαρμογή της προσωπικής συμπεριφοράς στις περιστάσεις κατά
την επίλυση προβλημάτων

επίβλεψη της συνήθους εργασίας
άλλων ατόμων, αναλαμβάνοντας
κάποια ευθύνη για την αξιολόγηση
και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων εργασίας ή σπουδής

Επίπεδο 5
Επίπεδο 6

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 5
είναι τα εξής:

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 6
είναι τα εξής:

ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται
για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα

προχωρημένες γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής, οι οποίες συνεπάγονται
κριτική κατανόηση
θεωριών και αρχών

προχωρημένες δεξιότητες, απόδειξη δεξιοτεχνίας και καινοτομίας,
που απαιτούνται για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής

άσκηση διαχείρισης και επίβλεψης
στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εργασίας ή σπουδής όπου συμβαίνουν
απρόβλεπτες αλλαγές
αξιολόγηση και ανάπτυξη της προσωπικής απόδοσης και της απόδοσης άλλων ατόμων
διαχείριση σύνθετων τεχνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή
σχεδίων εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε
απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας
ή σπουδής
ανάληψη ευθύνης για τη διαχείριση
της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων

Επίπεδο 7

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 7
είναι τα εξής:

Επίπεδο 8

ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και
θεωρητικές γνώσεις σε
ένα πεδίο εργασίας ή
σπουδής και επίγνωση
των ορίων των γνώσεων αυτών

πολύ εξειδικευμένες
γνώσεις, μερικές από
τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής, ως βάση για πρωτότυπη σκέψη ή/ και
έρευνα

εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα ή/και στην
καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία

διαχείριση και μετασχηματισμός σε
περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής
που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και
απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις

οι πλέον προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές,
συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης
και της αξιολόγησης, που απαιτούνται για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην έρευνα ή/ και στην
καινοτομία και για τη διεύρυνση και
τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων γνώσεων ή της υφιστάμενης
επαγγελματικής πρακτικής

επίδειξη ουσιαστικού κύρους, καινοτομίας, αυτονομίας, επιστημονικής και επαγγελματικής ακεραιότητας και σταθερής προσήλωσης στη
διαμόρφωση νέων ιδεών ή διαδικασιών στην πρωτοπορία πλαισίων
εργασίας ή σπουδής, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας

κριτική επίγνωση των
ζητημάτων γνώσης σε
ένα πεδίο και στη διασύνδεσή του με διαφορετικά πεδία
Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 8
είναι τα εξής:

γνώσεις στα πλέον προχωρημένα όρια ενός
πεδίου εργασίας ή
σπουδής και στη διασύνδεσή του με άλλα
πεδία

ανάληψη ευθύνης για τη συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και
πρακτικές ή/και για την αξιολόγηση
της στρατηγικής απόδοσης ομάδων

Email: info@cyqf.gov.cy
Tηλέφωνο: 00 357 22 800653
Φαξ: 00357 22 428273

www.cyqf.gov.cy
Εθνικό Σημείο Συντονισμού
Eθνικού Πλαισίου Προσόντων
Kίμωνος και Θουκιδίδου
Aκρόπολη, 1434, Λευκωσία

