ΣΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ανάπτυξθ επαγγελματικϊν περιγραμμάτων και πλαιςίων προδιαγραφϊν προγραμμάτων
είναι μια ςχετικά πρόςφατθ παράμετροσ τθσ εκνικισ πολιτικισ ςτον τομζα τθσ διά βίου
μάκθςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Συγκεκριμζνα με Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ
Β’/566/8-5-2006) κακορίηεται θ διαδικαςία ανάπτυξθσ επαγγελματικϊν περιγραμμάτων και
θ αρμοδιότθτα πιςτοποίθςισ τουσ ανατίκεται ςτο Εκνικό Κζντρο Πιςτοποίθςθσ (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.).
Βαςικι επιδίωξθ τθσ Πολιτείασ είναι ο κακοριςμόσ του περιεχομζνου των επαγγελματικϊν
εργαςιϊν που περιλαμβάνει ζνα επάγγελμα, κακϊσ και των απαιτοφμενων γνϊςεων,
δεξιοτιτων και ικανοτιτων, όπωσ επίςθσ και ο προςδιοριςμόσ των εκπαιδευτικϊν και
επαγγελματικϊν διαδρομϊν που ςτο εγγφσ μζλλον κα επιτρζπουν τθν άςκθςι του. Ζωσ
ςιμερα ζχουν αναπτυχκεί και πιςτοποιθκεί 202 επαγγελματικά περιγράμματα, τα
περιςςότερα των οποίων αφοροφν τα αποκαλοφμενα «μθ ρυκμιςμζνα επαγγζλματα»,
δθλαδι τα επαγγζλματα εκείνα για τα οποία ζωσ πρόςφατα δεν είχαν κακοριςτεί οι
προχποκζςεισ άςκθςισ τουσ. Κάκε επαγγελματικό περίγραμμα περιλαμβάνει τισ Κφριεσ
Επαγγελματικζσ Λειτουργίεσ που χαρακτθρίηουν ζνα επάγγελμα, κακϊσ επίςθσ και τισ
δευτερεφουςεσ λειτουργίεσ, αλλά και τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που αυτζσ
προχποκζτουν και απαιτοφν.

Το επόμενο βιμα εφαρμογισ αυτισ τθσ πολιτικισ είναι θ ανάπτυξθ των Πλαιςίων
Προδιαγραφϊν Προγράμματοσ (ΠΠΠ), με βάςθ τα οποία κα κακίςταται εφικτι θ
εκπαίδευςθ των υποψθφίων για άςκθςθ ενόσ επαγγελματοσ. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ (που πλζον ζχει
ςυγχωνευκεί ςτον ΕΟΠΠΕΠ, τον Εκνικό Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ), εξζδωςε τον Μάρτιο του 2011 ςχετικι πρόταςθ για
τθν μετατροπι ενόσ επαγγελματικοφ περιγράμματοσ ςε ΠΠΠ. Σφμφωνα με τισ ςχετικζσ
οδθγίεσ, το ΠΠΠ κα πρζπει να κζτει το πλαίςιο απόκτθςθσ εκείνων των μακθςιακϊν
εμπειριϊν που αντιςτοιχοφν ςτισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που προβλζπονται ςτο
οικείο επαγγελματικό περίγραμμα. Κατά τθ μετατροπι αυτι οι Κφριεσ Επαγγελματικζσ
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αντιςτοιχίηονται ςε ιςάρικμουσ επάλλθλουσ ςπονδφλουσ (modules). Με τον τρόπο αυτό, ο
υποψιφιοσ για τθν άςκθςθ ενόσ επαγγζλματοσ αποκτά τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ παρακολουκϊντασ τουσ επιμζρουσ ςπονδφλουσ, ενϊ για τισ
μεταβατικζσ περιπτϊςεισ (λ.χ. επαγγελματίεσ με προθγοφμενθ μακρόχρονθ επαγγελματικι

εμπειρία) είναι πικανόν να απαιτείται θ παρακολοφκθςθ μζρουσ του προγράμματοσ (ζνασ
ι δφο ςπόνδυλοι).

Η διαδικαςία μετατροπισ του επαγγελματικοφ περιγράμματοσ ςε ΠΠΠ, απαιτεί υψθλοφ
βακμοφ τεχνογνωςία και για το λόγο αυτό κακορίηεται ςτθ ςχετικι Πρόταςθ του ΕΚΕΠΙΣ ότι
«θ ομάδα ανάπτυξθσ πρζπει να ενιςχυκεί και με τθν παρουςία φορζα ι φυςικοφ
προςϊπου επιςτθμονικοφ προφίλ ςτο πεδίο τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ/Εκπαίδευςθσ
Ενθλίκων/Ανδραγωγικισ» (βλ: Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Αναγκαιότητα και τεκμηρίωςη ανάπτυξησ και
πιςτοποίηςησ ΠΠΠ, 2001, ςελ. 19). Αυτό κακίςταται απαραίτθτο από τισ επιμζρουσ
περιοχζσ του ΠΠΠΠ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων και τα ακόλουκα που
απαιτοφν υψθλοφ επιπζδου εμπειρογνωμοςφνθ ςτο πεδίο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων:
(α) Τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα.
(β) Το προφίλ των εκπαιδευτϊν
(γ) Οι μζκοδοι, τα μζςα και οι τεχνικζσ εκπαίδευςθσ και αξιολόγθςθσ
(δ) Οι πιςτωτικζσ μονάδεσ (credits) ανά ενότθτα μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.

Με βάςθ τα παραπάνω εξυπακοφεται ότι είναι αναγκαίο ςτθν Ομάδα Εργαςίασ που κα
δομιςει τουσ επιμζρουσ ςπονδφλουσ, να περιλαμβάνονται επιςτιμονεσ του πεδίου τθσ
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, ϊςτε να διαςφαλίηονται οι αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν
απόκτθςθ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων από αυτοφσ που κα
παρακολουκιςουν τα ςχετικά προγράμματα και ςυνακόλουκα να κακίςταται εφικτι θ
πιςτοποίθςι τουσ με βάςθ τισ προδιαγραφζσ που κα κεςπίςει θ Πολιτεία.

