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Ιστορία 

 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βαρκελώνης 2002 : 
στόχος να γίνουν τα Ευρωπαϊκά συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σημείο 
αναφοράς ως προς την ποιότητα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, μέχρι το 2010 

 Διακήρυξη Κοπεγχάγης 2002 θέτει τη βάση 
για τη δημιουργία του Κοινού Πλαισίου 
Διασφάλισης Ποιότητας στην ΕΕΚ (CQAF) 

 



Ιστορία 

 Μάιο του 2004 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
εγκρίνει το CQAF  

 Οκτώβρη του 2005, δημιουργείτε το 
Ευρωπαϊκό Δϊκτυο ENQA-VET 

 2009, Σύσταση για δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου διασφάλισης της 
ποιότητας για την ΕΕΚ (EQARF) 

 



Ιστορία 

 2010, το δίκτυο EQAVET αντικατέστησε το 
ENQA – VET 

 Ανακοινωθέν Bruges 2010 αναθεώρησε τη 
στρατηγική και τις προτεραιότητες της 
διαδικασίας της Κοπεγχάγης και έθεσε τον 
οδικό χάρτη για την περίοδο 2011 – 2020.   



Ποιότητα στην ΕΕΚ 

 Η διαχείριση ποιότητας σχετίζεται και 
υποστηρίζει την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών 
εργαλείων της διαδικασίας της Κοπεγχάγης 
ECVET, EQF, επικύρωση της μη τυπικής και της 
άτυπης μάθησης και το Europass 

 Στόχος είναι η διευκόλυνση της κινητικότητας, 
μέσω της διαφάνειας των επαγγελματικών 
προσόντων και η διασφάλιση της ποιότητας είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας για την 
οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

 



Ποιότητα και EQF 

 Η συσχέτιση του EQF με το Εθνικό Πλαίσιο 
Προσόντων  έχει δύο κριτήρια που 
σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας: 
 5 “Το εθνικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας για την εκπαίδευση 

και την κατάρτιση αναφέρεται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και 
είναι συνεπές με τις σχετικές ευρωπαϊκές αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές 

 6 “ Η διαδικασία συσχέτισης περιλαμβάνει τη δεδηλωμένη 
συμφωνία των αρμόδιων φορέων διασφάλισης της ποιότητας . 

 



Ποιότητα και ECVET 

 Η σύσταση ECVET καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν τις κοινές αρχές για τη διασφάλιση 
της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση κατά τη χρήση του ECVET. 

 Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί βασικό 
ζήτημα για την οικοδόμηση αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης στις συμπράξεις ECVET και τις 
αρχές διασφάλισης της ποιότητας και τα κριτήρια 
που τεκμηριώνονται στα έγγραφα ECVET. 



Επικύρωση μη τυπικής 
και άτυπης μάθησης 

 Υποχρέωση για τη δημιουργία κατάλληλων 
μηχανισμών ποιότητας για τον προσδιορισμό και 
την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης 
μάθησης. 

 Μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να 
διέπουν τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την 
επικύρωση, προκειμένου να οικοδομηθεί η 
εμπιστοσύνη. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καλούνται να υποστηρίξουν την ανάπτυξη 
μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας. 



Europass 

 Το Europass μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας για τον 
προσδιορισμό και την τεκμηρίωση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη διαφάνεια 
των επαγγελματικών προσόντων. 

 Η διασφάλιση της ποιότητας είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας στη χρήση των 
εγγράφων Europass, κυρίως της Κινητικότητα 
Europass, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δυνατότητα κατανόησης των προσόντων 



Η σύσταση EQARF 

 Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για την 
Ποιότητα (το Πλαίσιο), τα κριτήρια ποιότητας, τους 
περιγραφικούς δείκτες και τους δείκτες αναφοράς 

 Δημιουργία μιας προσέγγιση που αποσκοπεί στη 
βελτίωση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε 
εθνικό επίπεδο 

 Ενεργή συμμετοχή στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Αναφοράς για τη Διασφάλισης της Ποιότητας 

 Καθιέρωση Εθνικών Σημείων Αναφοράς Διασφάλισης 
Ποιότητας  για την ΕΕΚ 



Το πλαίσιο 

 Η διασφάλιση της ποιότητας και του κύκλου 
ποιότητας(σχεδιασμός, εφαρμογή, 
αξιολόγηση και αναθεώρηση) βασίζεται σε 
μια επιλογή κριτηρίων ποιότητας, 
περιγραφικούς δείκτες και ποσοτικούς δείκτες 
που εφαρμόζονται για τη διαχείριση της 
ποιότητας σε επίπεδο συστήματος και σε 
επίπεδο παρόχου ΕΕΚ. 



Κριτήρια ποιότητας 

 Ο σχεδιασμός αντικατοπτρίζει το στρατηγικό 
όραμα που συμμερίζονται οι ενδιαφερόμενοι 
και περιλαμβάνει σαφείς  βραχυπρόθεσμους 
/ μακροπρόθεσμους στόχους, ενέργειες και 
δείκτες.  

 Τα σχέδια εφαρμογής έχουν καταρτισθεί με 
τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων και 
περιλαμβάνουν ρητές αρχές  



Κριτήρια ποιότητας 

 Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των 
διαδικασιών διενεργείται τακτικά και 
στηρίζεται σε μετρήσιμα στοιχεία.  

 Επανεξέταση  

 Οι περιγραφικοί δείκτες για την ποιότητα 
αναφέρονται σε επίπεδο συστήματος 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σε επίπεδο 
εκπαιδευτικού οργανισμού 



  

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 
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