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Η ανάπτυξθ ενόσ Ευρωπαϊκοφ Συςτήματοσ Μεταφερόμενων Ακαδημαϊκών 
Μονάδων Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (European Credit Transfer 
System for Vocational Education and Training, ECVET) ςυνδζεται άμεςα με τθν 
κινθτικότθτα των εργαηομζνων, τθν οποία θ ςυνκικθ του Μάαςτριχτ πρωταρχικά 
ιεραρχεί ςτισ τζςςερισ ελευκερίεσ διακίνθςθσ (προςϊπων, κεφαλαίων, 
εμπορευμάτων, υπθρεςιϊν). Πρόκειται για ζνα ςφςτθμα μεταφοράσ ακαδθμαϊκϊν 
μονάδων με κακοριςτικό ρόλο ςτθν προϊκθςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ, ςτουσ 
τομείσ τθσ εργαςίασ και τθσ κατάρτιςθσ, αλλά με όρουσ και ςυνκικεσ που 
επιβάλλουν οι νεοφιλελεφκερθσ ζμπνευςθσ πολιτικζσ τθσ ΕΕ. Γι’ αυτό και οι 
ςυνδιαςκζψεισ τθσ Λιςαβόνασ και τθσ Κοπεγχάγθσ (2002) αςχολοφνται με τθν 
αρχικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ – κατάρτιςθ και προτείνουν ζνα ςυγκεκριμζνο 
ευρωπαϊκό ςφςτθμα πιςτωτικϊν μονάδων και ςτθν Τεχνικι Επαγγελματικι 
Εκπαίδευςθ, το ECVET.  

Η λεγόμενθ διεκνοποίθςθ των επιχειριςεων είναι το κλειδί για να κατανοιςει 
κανείσ τθ μορφι που παίρνουν οι ρυκμίςεισ του ECVET. Η πρόταςθ για πιςτωτικζσ 
μονάδεσ (ECVET) εντάςςεται ςτθν πολιτικι τθσ διά βίου εκπαίδευςθσ, τθν οποία 
προωκεί θ ΕΕ.  

Η πολιτικι τθσ διά βίου κατάρτιςθσ αφορά τθν υποκατάςταςθ τθσ ςυςτθματικισ 
εκπαίδευςθσ και τθσ ςφγχρονθσ κοινωνικισ ανάγκθσ για ουςιαςτικι μόρφωςθ με 
μια επιφανειακι μετάδοςθ δεξιοτιτων και κατάλλθλων ςυμπεριφορϊν, 
προςαρμοςμζνων ςτισ τρζχουςεσ απαιτιςεισ τθσ «αγοράσ», που ζχουν 
λθξιπρόκεςμθ ιςχφ. Αντί για τθν απαίτθςθ να αποκτοφν όλοι οι νζοι και νζεσ μια 
ςτζρεθ γενικι μόρφωςθ ςτθν κατάλλθλθ θλικία, ςτα διάφορα κείμενα τθσ ΕΕ που 
αναφζρονται ςτθ δια βίου μάκθςθ προβάλλεται θ «κατάρτιςθ» και θ «άτυπθ 
μάκθςθ» ωσ θ απάντθςθ ςτα εργαςιακά προβλιματα και αδιζξοδα. Η τεχνολογικζσ 
γνϊςεισ ςιμερα ταυτίηονται με τθν αποςπαςματικι κατάρτιςθ, θ όποια επαρκισ 
επαγγελματικι ειδίκευςθ υποκακίςταται από εφιμερα προςόντα, τα οποία  κα 
κακορίηει ςε μεγάλο βακμό το  πανευρωπαϊκό ςφςτθμα των πιςτωτικϊν μονάδων 
από τθ δευτεροβάκμια κιόλασ τεχνικο-επαγγελματικι εκπαίδευςθ.  

Το ηιτθμα των πιςτωτικϊν μονάδων και τθσ πρόωρθσ και επιφανειακισ κατάρτιςθσ 
ςτθν Τεχνικι Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ επανζρχεται ςτο προςκινιο, κακϊσ 
εκτιμάται από τθν ΕΕ ότι θ ςτροφι ςτθν κατάρτιςθ δεν υλοποιείται με τουσ 
επικυμθτοφσ ρυκμοφσ και επιχειρείται να δοκεί ϊκθςθ ςε νζα μζτρα, που κα 
κάνουν πιο ελκυςτικι τθν κατάρτιςθ, π.χ. αναγνωριςμζνο πανευρωπαϊκά ςφςτθμα 
μοριοδότθςθσ – πιςτωτικϊν μονάδων και κίνθτρα  για εκείνουσ που κα μπουν ςτθ 
λογικι  και τισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ – πιςτοποίθςθσ. Η παρζμβαςθ ςτο χϊρο τθσ 
Τεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ γίνεται πιο άμεςθ και ωμι για ευνόθτουσ 
λόγουσ: θ Τεχνικι Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ είναι ο κατεξοχιν χϊροσ υποδοχισ 
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των παιδιϊν των λαϊκϊν ςτρωμάτων και τθσ εργατικισ τάξθσ. Γι’ αυτό πρζπει να 
ωκθκοφν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ςτισ εκπαιδευτικζσ επιλογζσ τουσ και να 
προετοιμαςτοφν να αποδεχτοφν με χειρότερουσ όρουσ ηωισ, απαςχόλθςθσ και 
αμοιβισ από ό,τι οι γονείσ τουσ τθν επαγγελματικι τουσ προοπτικι.  

Ειδικότερα, το ECVET ςυμβάλλει ςτθ διευκόλυνςθ τθσ κινθτικότθτασ όπωσ τθν 
εννοεί και τθν ευνοεί ο κόςμοσ τθσ αγοράσ και των επιχειριςεων και επικυρϊνει τθν 
πολιτικι τθσ διά βίου κατάρτιςθσ. Ενιςχφει τθν άτυπθ μάκθςθ με τθ ςυγκρότθςθ 
διακρατικϊν μθχανιςμϊν πιςτοποίθςθσ προςόντων. Χϊροι κατάρτιςθσ και 
πιςτωτικϊν μονάδων  γίνονται ςταδιακά ποικίλοι και ανεξζλεγκτοι εργαςιακοί 
χϊροι, με αποτζλεςμα να ευνοείται θ παράδοςθ τθσ Τεχνικισ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ ςτισ επιδιϊξεισ των επιχειριςεων και τα ςυμφζροντά τουσ. Τζλοσ, 
κακιερϊνεται το ςφςτθμα των ψθφίδων που απαρτίηουν τισ πιςτωτικζσ μονάδεσ και 
τα προςόντα, με αποτζλεςμα να ευνοείται ο κατακερματιςμόσ τθσ γενικισ γνϊςθσ 
αλλά και τθσ ειδίκευςθσ. Μζςα από τισ πιςτωτικζσ μονάδεσ επιχειρείται θ προβολι  
ενόσ δικεν ςφγχρονου επαγγελματικοφ προφίλ, και ςυγκαλφπτεται ο πυρινασ 
αυτισ τθσ πολιτικισ, που είναι θ εργαςιακι αναςφάλεια και θ εξακλίωςθ.  

Συμπεραςματικά, οι πιςτωτικζσ μονάδεσ παρζχονται από δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ 
φορείσ κατάρτιςθσ, αλλά και από τισ επιχειριςεισ και τισ εταιρείεσ, που 
επικυρϊνουν ακόμθ και εμπειρικζσ γνϊςεισ – δεξιότθτεσ. Η τεχνικο-επαγγελματικι 
εκπαίδευςθ παραδίδεται ςτισ επιχειριςεισ και ςτισ επιδιϊξεισ τουσ και 
υποκακίςταται από τθν ευκαιριακι κατάρτιςθ, χωρίσ τθν όποια υποδομι 
επαγγελματικισ ι γενικισ μόρφωςθσ.  

Η ΟΛΜΕ ςε όλα τα κείμενα τθσ ζχει εκφράςει τθν αντίκεςι τθσ με τθν 
ακολουκοφμενθ πολιτικι από τθν ΕΕ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου 
μάκθςθσ.  

Βαςικι κζςθ τθσ Ομοςπονδίασ μασ είναι ότι θ όποια πιςτοποίθςθ επαγγελματικϊν 
προςόντων κα πρζπει να γίνεται με βάςθ κφρια τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που οδθγοφν 
και ςε επαγγελματικά δικαιϊματα, από κρατικοφσ φορείσ και ιδρφματα, ενϊ θ 
επαγγελματικι εμπειρία κ.τ.ό. πρζπει να ζχουν τθν βαρφτθτα που τουσ αναλογεί, με 
μια κλιμάκωςθ ανάμεςα ςτθν εμπειρία, τθν τεχνικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και 
κατάρτιςθ και τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

Στον 21ο αιϊνα θ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ δεν μπορεί να περιορίηεται ςτισ 
ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ.  Η ΟΛΜΕ προβάλλει το αίτθμα όλα τα παιδιά 
και οι νζεσ/νζοι ωσ τθν θλικία των 18 ετϊν να ςυμμετζχουν υποχρεωτικά ςε 
12χρονθ γενικι, δθμόςια και δωρεάν παρεχόμενθ εκπαίδευςθ, τθσ οποίασ πρζπει 
να προθγείται διετισ δθμόςια και δωρεάν υποχρεωτικι προςχολικι εκπαίδευςθ. 
Στόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ πρζπει να είναι θ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ 
προςωπικότθτασ. Συνεπϊσ, παράλλθλα με τθ γνωςτικι, τθ ςωματικι και τθν 
αιςκθτικι, κα λαμβάνεται μζριμνα και για τθ ςυναιςκθματικι, κοινωνικι και θκικι 
ανάπτυξθ του παιδιοφ και του νζου ανκρϊπου. Το περιεχόμενο τθσ μόρφωςθσ 
πρζπει να ςυνδυάηει τθ κεωρία με τθν πράξθ και τθν εφαρμογι και, ειδικά ςτο 
επίπεδο του Λυκείου, κα πρζπει να παρζχεται ςτο πλαίςιο ενόσ ενιαίου λυκείου 
μζχρι τθν θλικία των 18 ετϊν.  

Το ςχολείο οφείλει να γνωρίςει ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τα βαςικά 
ςτοιχεία όλων των εφαρμοςμζνων και ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν, αλλά και τα 
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βαςικά ςτοιχεία τθσ βιομθχανικισ, αγροτικισ παραγωγισ και τθσ αναπτυςςόμενθσ 
τεχνολογίασ. Μόνο αυτι θ ενιαία μόρφωςθ κα ςυνδζςει δθμιουργικά το ςφςτθμα, 
το περιεχόμενο, τθ μζκοδο εργαςίασ, τθσ γενικισ μόρφωςθσ με τισ νζεσ ςυνκικεσ 
και τισ ανάγκεσ τθσ ςθμερινισ παραγωγισ και μιασ ανάπτυξθσ ςε όφελοσ των 
ανκρϊπων και όχι των κερδϊν και μάλιςτα για τουσ λίγουσ και ιςχυροφσ.  

 
 

  

 


