
  

 
Εταίροι του Έργου 
 

 

Συντονισμός: 
BUPNET GmbH, 
Göttingen, Γερμανία 
www.bupnet.de 

 
VIA University College 
Aarhus, Δανία 
www.viauc.com 

 

 
SVEB  
Zurich, Ελβετία 
www.alice.ch/en/sveb/ 

 

Aontas – National Adult 
Learning Organisation 
Dublin, Ιρλανδία 
www.aontas.com 

 

 
Vytautas Magnus University 
Kaunas, Λιθουανία 
www.vdu.lt/en 

 

 
INSUP FORMATION 
Bordeaux, Γαλλία 
www.insup.org  

  
die Berater® 
Vienna, Αυστρία 
www.dieberater.com 

 

 
METU –  Middle East  
Technical University 
Ankara, Τουρκία 
www.metu.edu.tr 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 
www.auth.gr 

 

 
blinc eG 
Göttingen, Γερμανία 
www.blinc-eu.org 

 
Αξιολόγηση 
 
Το έργο VITA κάνει χρήση του συστήματος 
LEVEL5 οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την 
αξιολόγηση των προσωπικών, κοινωνικών και 
οργανωτικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν με μη 
τυπικό ή άτυπο τρόπο. Το σύστημα αυτό 
σασίζεται σε μια τρισδιάστατη 
προσέγγιση εγκυροποίησης 

δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με συγκεκριμένα 
μαθησιακά αποτελέσματα – 
πρόκειται για τον κύβο 
LEVEL5. 
Το σύστημα LEVEL5 δεν 
είναι απλώς μια άσκηση 
τεκμηρίωσης αλλά μπορεί να 
ενσωματωθεί σε μια ολιστική διαδικασία μάθησης 
που ωφελεί τον ίσιο το μαθητή, τη μάθηση εν γένει 
αλλά και πιθανούς εργοδότες. 

 
Το Δίκτυο 
 
Το έργο VITA είναι μέρος του ευρύτερου δικτύου 
παρόμοιων έργων ττου ονομάζεται (REVEAL) 
Ομάδα Έρευνας και Αξιολόγησης για την 
Εγκυροποίηση, Αξιολόγηση και την Αποτίμηση 
της Άτυπης και Μη Τυπικής Μάθησης, και στο 
οποίο εκπροσωπούνται 20 κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

 
Πληροφορίες & Επικοινωνία:  
Dr. Tim Scholze: tscholze@reveal-eu.org 
 
Ιστοχώροι: www.reveal-eu.org - www.vita-eu.org 
 
Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον 
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 
 

   

   
   
   
   
   

Εγκυροποίηση 
Προσωπικών και 

Κοινωνικών Δεξιοτήτων  
στον Τομέα 

των Υπηρεσιών 
   

   
   
 
 
 

 



 

 
Αφετηρία 
 
Η Ευρώπη εξελίσσεται σε 
μια κοινωνία η οποία 
βασίζεται όλο και περισότερο 
στις Υπηρεσίες. Η 
επαγγελματική ζωή και  
σταδιοδρομία όλο και συχνότερα προσδιορίζονται 
σε σχέση με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την 
προσαρμογή στις ολοένα μεταβαλλόμενες 
κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. 
Στον τομέα των υπηρεσιών, οι προσωπικές και 
κοινωνικές ικανότητες είναι ιδιαίτερα απαραίτητες, 
για να γίνει πιο ανταγωνιστικός ο εργαζόμενος 
στην εργασία του. 
Αυτό αφορά, για παράδειγμα, στον 
προσανατολισμό των πελατών, την ομαδική 
εργασία, τη συνεργασία, τη διαπολιτισμική 
επικοινωνία, την ευελιξία, αλλά και μία ευρύτερη 
ομάδα «μαλακών» επιχειρηματικών δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων. 
Αυτές οι μάλλον οριζόντιες δεξιότητς συνήθως 
αποκτώνται σε μη τυπικά ή άτυπα πλαίσια έξω 
από εκπαιδευτικά ιδρύματα, π.χ. με την μάθηση 
στο χώρο εργασίας ή εμπειρικά. 
Ωστόσο η εγκυροποίηση 
των δεξιοτήτων αυτών 
μέσα σε ένα 
παραδοσιακό πλαίσιο 
προγραμμάτων ή 
τυποποιημένων συστημάτων αναφοράς (π.χ. 
βάση του EQF, το ECVET και ECTS) δεν είναι 
πάντοτε εφικτή. Ως εκ τούτου, οι επίσημοι τρόποι 
εγκυροποίησης δεν είναι κατάλληλοι για την 
ανάδειξη αυτών των προσωπικών και κοινωνικών 
ικανοτήτων που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
οικονομία των υπηρεσιών.  

Το έργο VITA προτίθεται να 
δημιουργήσει ένα μοναδικό και 
καινοτόμο σύστημα 
εγκυροποίησης για αυτές τις 

ικανότητες. 
 

 
Σκοπός του Έργου 

 
Το έργο VITA αφορά στην «Εγκυροποίηση  
Προσωπικών και Κοινωνικών 
Δεξιοτήτων στον Τομέα των 
Υπηρεσιών». Ος τόχος του 

είναι η δημιουργία ενός πλαισίου 
εγκυροποίησης των προσωπικών, 
κοινωνικών και οργανωτικών ικανοτήτων οι οποίες 
αποκτήθηκαν σε διάφορα πλαίσια μη τυπικής ή 
άτυπης μάθησης. Με την οριζόντια προσέγγιση 
του, η οποία ισχύει σε διάφορους εκπαιδευτικούς 
τομείς, το έργο VITA θα συμβάλει στην ανάδειξη, 
κατανόηση αλλά και εγκυροποίηση των 
διαφορετικών μαθησιακών διαδρομών και τελικά 
στην καλύτερη αντιστοιχία του μαθησιακού 
περιεχομένου με το ατομικό στυλ μάθησης. Η 
τεκμηρίωση και εγκυροποίηση θα παρέχονται 
μέσω του λογισμικού LEVEL5 και του VITA e-
portfolio. Το έργο VITA επιδιώκει να καλύψει ένα 
κενό στην παροχή ενός συστήματος για την 
εγκυροποίηση των προσωπικών και κοινωνικών 
ικανοτήτων που είναι ως έχουν το πλείστον 
παραμεληθεί από τα συστήματα επίσημης 
εγκυροποίησης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο 
να αναπτυχθούν διασυνδέσεις με τα επίσημα  
συστήματα πιστοποίησης και εγκυροποίησης, 
προκειμένου να βελτιωθεί η αναγνώριση αυτών 
των δεξιοτήτων. 

 
Ομάδες Αναφοράς 
 
Το έργο VITA απευθύνεται σε: 

 Μαθητές διαφόρων ηλικιών, σε διάφορα 
μαθησιακά πλαίσια και εκπαιδευτικούς τομείς. 

 Διευθυντές, εκπαιδευτές και προσωπικό που 
απασχολείται με διάφορους εκπαιδευτικούς 
τομείς. 

 Αξιολογητές και επαγγελματίες εγκυροποίησης. 
 Εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

 Εθνικές Υπηρεσίες οι οποίες αφορούν στην  
εγκυροποίηση.    

 
Δράσεις του Έργου 
 
Οι κύριες δραστηριότητες του έργου, οι οποίες 
διεξάγονται μεταξύ Ιανουαρίου 2012 και 
Δεκεμβρίου 2013 από την ομάδα των εταίρων του 
VITA η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες 
από διαφορετικά εκπαιδευτικά πεδία, είναι οι εξής: 

 Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης καταγραφής 
των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
που αφορούν την οικονομία των υπηρεσιών. 

 Παροχή ενός λειτουργικού συστήματος για τη 
διευκόλυνση 
τηςαξιολόγησης και 
αναγνώρισης των 
υπηρεσιών που σχετίζονται 
με τις εν λόγω δεξιότητες καιικανότητες. 

 Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος αυτού σε 
διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια (σχολείο, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματική 
κατάρτιση). 

 Τεχνική υποστήριξη των μαθητών, των 
παρόχων εκπαίδευσης, των διευθυντών 
ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των πιθανών 
εργοδοτών, σε θέματα που αφορούν την 
εγκυροποίηση. 

 παροχή κατάρτισης του αρμόδιου προσωπικού 
και παροχή συμβουλών σχετικά με την 
εγκυροποίηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων στους διάφορους 
εκπαιδευτικούς τομείς. 

 Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και 
αποτύπωση των βέλτιστων πρακτικών για την 
ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα 
εγκυροποίησης των προσωπικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 Ανάπτυξη δικτύου εργαλείων εγκυροποίησης 
προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 Σύνδεση του VITA με το EUROPASS. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον 
ιστοχώρο μας: 

www.vita-eu.org 


