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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης για θρησκευτική πολυμορφία και 

διαπολιτισμικότητα είναι το δεύτερο πνευματικό προϊόν του προγράμματός B.LIVING.  

Οι κύριοι Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κατάρτισης είναι:  

 Ο σχεδιασμός ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ βασισμένος στο 

Ευρωπαίκό πλαίσιο ECVET - Ευρωπαϊκού Συστήματος ΑκαδημαΪκών Μονάδων 

στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  που απευθύνεται 

σε εκπαιδευτές και συμβούλους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (VET) για την αξιολόγηση, πιστοποίηση και αναγνώριση μαθησιακών 

αποτελεσμάτων για την εκπαίδευση στην θρησκευτική πολυμορφία και 

διαπολιτισμικότητας. Καθώς και για την θέσπηση πλαισίου αξιολόγησης 

μαθησιακών αποτελέσματων βασισμένο σε μεθοδολογία και εργαλεία ECVET - 

Ευρωπαϊκου Συστήματος ΑκαδημαΪκών Μονάδων στο πλαίσιο της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  

 Να αποτελέσει συμπληρωματικό εργαλείο για την ανάπτυξη του Εγχειρίδιου και 

της Εργαλειοθήκης 

 

Ο στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι:  

 Σχεδιασμός EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματιών Προσόντων) επιπέδου 5,  

λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα, την εμβέλεια και το επίπεδο μάθησης 

που αναμένεται να επιτευχθεί.  Θα συμπεριλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των:   

- Εκπαιδευτικών ενοτήτων και αποτελεσμάτων σε σχέση με γνώση, 

ικανότητες και δεξιότητες  
- Ωρών συνολικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ωρών 

βιωματικών ασκήσεων, μελέτη θεωρίας, προσωπικής μελέτης και 

αξιολόγησης  

- Κατανομή σχετικών πόντων ECVET  

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης για την θρησκευτική πολυμορφία και 

διαπολιτισμικότητα  έχει σχεδιαστεί από  την εταιρική σύμπραξη οργανισμών, με βάση 

τα συμπεράσματα που προσδιορίστηκαν στην τελική Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης. 

Η Έκθεση περιέχει τα εξής:  

 Δείκτης Πιστοποίησης 

 Πολλαπλά Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 Μεθοδολογία (παράρτημα 1)  

 Σημεία Αναφοράς (παράρτημα 2)   
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2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

B.LIVING ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ  

EQF LEVEL (ΕΠΙΠΕΔΟ) ECVET CREDITS  

(Ακαδ. Μονάδες) 

Είδος Εκπαίδευσης 

5 3 Δια ζώσης  

Ομάδα στόχου 

Εκπαιδευτές και Σύμβουλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET)   

Στόχος 

Ενδυνάμωση εκπαιδευτών για την αντιμετώπιση θρησκευτικής πολυμορφίας και την 
προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη  

Περιγραφή Εκπαίδευσης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΒΙΟΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΕΝΤΥΠΗΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΩΡΕΣ 
ΑΞΙΟ-

ΛΟΓΗΣΗΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ECVET 
ΠΟΝΤΟΙ  

1 Αξίες και 
πεποιθήσεις 

4 5 3 3 15 0.5 

2 Εαυτός και 
ταυτότητα) 

5 3 4 3 15 0.5 

3 Κοινότητα 5 4 4 2 15 0.5 

4 Διαπολιτισμι-
κότητα 

4 6 2 3 15 0.5 

5 Διαθρησκειακό 
εκπαιδευτικό 
περιβάλλον  

5 4 3 3 15 0.5 

6 Διαχείριση 
Κρίσεων 

7 4 2 2 15 0.5 

B.Living 
Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 
Κατάρτισης  

30 26 18 16 90 3 
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3. ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ1: ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ  

Σε αυτή την ενότητα θα συζητηθούν αξίες και πεποιθήσεις, τα πιθανά αίτια τους καθώς 
και οι διαφορές μεταξύ τους. Ο στόχος είναι να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να 
αναπτύξουν διορατικότητα ως προς την γνώση, τις πεποιθήσεις και τις σκέψεις που 
αποτελούν το κέντρο κατανόησης του σύγχρόνου κόσμου. Μέσω των δραστηριοτήτων 
τους, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να 
κατανοήσουν τα σύγχρονα γεγονότα.  

ΓΝΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να  

 Προσδιορίσουν τις 
προσωπικές τους 
πεποιθήσεις και αξίες  

 συντάξουν ένα 
λεπτομερές πλάνο για 
μια πολιτιστική 
εκδήλωση στην τοπική 
κοινωνία βασισμένη 
στις πεποιθήσεις και 
αξίες  

 συλλέξουν και  να 
ταξινομίσουν 
πληροφορίες μέσα από 
διάφορες πηγές 
σχετικά με θέματα 
αξιών και 
πεποιθήσεων  

 περιγράψουν την 
πολυπλοκότητα των 
επιρροών αυτών, και να 
δικαιολογίσουν τις δικές 
τους πεποιθήσεις και 
αξίες στην σημερινή 
πραγματικότητα  

 αναπτύξουν ένα φάσμα 
δραστηριοτήτων, 
εκθέτοντας και 
παρουσιάζοντας 
πληροφορίες για μια 
πολιτιστική εκδήλωση 
στην τοπική κοινωνία το 
οποίο θα έχει σχέση με 
τις δικές τους 
πεποιθήσεις και αξίες  

 συνθέσουν  
πληροφορίες τις οποίες 
θα σύλλεξουν μέσα από 
έρευνα για την 
προετοιμασία μιάς 
λεπτομερή συζήτησης 
για τις αξίες και 
πεποιθήσεις με μέλοι της 
τοπικής κοινωνίας  

 υποστηρίξουν δικές 
τους αξίες και 
πεποιθήσεις προς τους 
άλλους και να γίνουν με 
διαφάνια μέσω 
εικονογραφημένης 
παρουσίασης, είτε 
γραπτώς είτε 
προφορικώς  

 διαχειριστούν μια 
πολιτιστική εκδήλωση 
με την συμμετοχή 
μελών της τοπικής 
κοινωνίας και να 
συλλέξουν σχόλια για τα 
οφέλη αυτής της 
εκδήλωσης  

 επιχειρηματολογήσουν 
και να συζητήσουν 
σχετικά με τις αξίες και 
πεποιθήσεις με μέλη της 
τοπικής κοινότητας 

EQF LEVEL (ΕΠΙΠΕΔΟ) ECVET CREDIT (ΑΚΑΔ. ΜΟΝΑΔΑ) 

5 0,5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Σύνολο= 
15 

Θεωρητική 
μελέτη = 4 

Βιωματικές 
ασκήσεις = 5 

Προσωπική 
μελέτη = 2 

Αξιολόγηση = 3 

Αυτή η ενότητα θα βασιστεί σε:  

 συζήτηση   
 βιωματικές ασκήσεις  
 παρουσιάσεις 
 ομάδες εργασίας 

Η ενότητα θα αξιολογηθεί με:   



O2 Training Curriculum 

 6 

 συνεχιζόμενη αξιολόγηση  
 παρουσίαση 
 αξιολόγηση δεξιοτήτων   
 συναντήσεις ανατροφοδότησης /συζητήσεις  

 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ2: ΕΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  

Σε αυτή την ενότητα, θα συζητηθεί ο ρόλος της θρησκείας/ πολιτισμικότητας σε σχέση 
με τον εαυτό και την ταυτότητα. Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν πως οι έννοιες 
ταυτότητα και εαυτός επιδρούν στη δράση και συμπεριφορά. Ο στόχος είναι να 
επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν σχετικά με την ταυτότητα τους, να 
κατανοήσουν την πορεία τους, που βρίσκονται στο σήμερα και που θέλουν να 
κατευθυνθούν στο μέλλον, να ανακαλύψουν ομοιότητες και να μετατρέψουν τις πιθανές 
διαφορές σε πλεονεκτήματα.  

ΓΝΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να  

 αναρωτηθούν για 
γενικές πτυχές της 
ταυτότητας και να 
κατανοήσουν ότι 
αυτές σχετίζονται 
με την αυτογνωσία 
και την 
αυτοεκτίμηση  

 να διακρίνουν την 
επίδραση του 
πολιτισμού στην 
διαμόρφωση των 
δικών τους 
πεποιθήσεων και 
αρχών και να τις 
συγκρίνουν με 
εκείνες άλλων 
πολιτισμών  

 προσδιορίσουν τα 
επίπεδα 
αυτοπεποίθησης 
(παράγοντες που 
σχετίζονται με την 
αυτοπεποίθηση 
τους)  

 

 αναλύσουν 
πολιτισμικούς 
παράγοντες 
ταυτότητας καθώς 
και τα εμπόδια  
στην συμμετοχή σε 
κοινωνικές 
δραστηριότητες  

 διερευνήσουν τις  
δομές του εαυτού 
σε διαφορετικά 
πλαίσια και τομείς 
της ζωής  

 αξιολογήσουν 
δυνατά σημεία, 
αδυναμίες και 
προτιμήσεις που 
επηρεάζουν την 
αυτοπεποίθηση  

 

 αξιολογήσουν με 
ποιο τρόπο τα 
στερεότυπα και το 
στίγμα που 
προκαλείται από 
τον ίδιο τον εαυτό 
επηρεάζουν την 
αυτοεικόνα και την 
ταυτότητα, και να 
βρουν τρόπους με 
τους οποίους 
μπορούν να τα  
αντιπαρέλθουν  

 αναρωτηθούν 
σχετικά με δικές 
τους συνήθειες και 
αρχές καθώς και 
αυτές των άλλων 
πολιτισμών,  και να 
χτίσουν νέους 
δεσμούς  

 σκεφτούν τις 
προκλήσεις και τα 
εμπόδια και να 
κατανοήσουν ότι 
αποτελούν μέρος 
της διαμόρφωσης 
του εαυτού και της 
ταυτότητας  

EQF LEVEL (ΕΠΙΠΕΔΟ) ECVET CREDIT (ΑΚΑΔ. ΜΟΝΑΔΑ ) 

5 0,5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Σύνολο = 
15 

Θεωρητική 
μελέτη = 5 

Βιωματικές 
ασκήσεις = 3 

Προσωπική 
μελέτη = 4 

Αξιολόγηση = 3 
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Αυτή η ενότητα θα βασιστεί σε: 

 συζήτηση  
 έρευνα πεδίου/ ομαδική έρευνα  
 βιωματικές ασκήσεις  
 παρουσιάσεις 
 ομάδες εργασίας  

Η ενότητα θα αξιολογηθεί με:  

 συνεχιζόμενη αξιολόγηση  
 αυτοαξιολόγηση  
 συναντήσεις ανατροφοδότησης /συζητησεις  
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ΕΝΟΤΗΤΑ3: ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Σε αυτή την ενότητα θα συζητηθεί η επίδραση της κοινωνίας στο άτομο. Η σχέση μεταξύ 
του εκπαιδευόμενου και της κοινωνίας θα αναλυθεί με έμφαση στις διάφορες πτυχές 
που χαρακτηρίζουν τις κοινωνίες και το ρόλο του πολιτισμού. Στόχος είναι η ενίσχυση 
των εκπαιδευόμενων ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητά τους και να 
ανακαλύπτουν τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τα κοινωνικά 
εμπόδια.  

ΓΝΩΣΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να  

• αναγνωρίσουν την 
σχέση μεταξύ 
ατόμου και 
κοινωνίας, και πως 
αυτό διαμορφώνει 
τα χαρακτηριστικά, 
τις πεποιθήσεις, τις 
αξίες αλλά και την 
αυτοεκτίμηση  

• περιγράψουν τους 
λόγους ή την πηγή 
των προκαταλήψεων, 
των στερεοτύπων και 
την επιρροή τους 
πάνω στις κοινωνίες  

• προσδιορίσουν  τις 
διαφορετικές αξίες 
και τα πολιτισμικά 
στοιχεία σε μια 
κοινωνία  

• εξηγήσουν την σχέση 
μεταξύ των ατομικών και 
κοινωνικών πεποιθήσεων  

• αναγνωρίζουν 
προκαταλήψεις και 
στερεοτύπα σε 
διαφορετικές κοινωνίες  

• αναλύσουν κοινωνικες 
αξίες και πολιτισμικά 
στοιχεία    

 σκεφτούν με ποιο 
τρόπο μπορούν να 
εκφράσουν σε μια 
κοινωνία τις δικές τους 
προσωπικές απόψεις   

 αναζητήσουν τρόπους με 
τους οποίους μπορούν  
να ξεπερνούν τις 
κοινωνικές 
προκαταλήψεις και 
στερεότυπα  

 να προσδιορίσουν τα 
διαφορετικά στοίχεια 
των πολιτισμών και 
των κοινωνικών αξιών  

EQF LEVEL (ΕΠΙΠΕΔΟ) ECVET CREDIT (ΑΚΑΔ. ΜΟΝΑΔΑ)  

5 0,5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Σύνολο = 
15 

Θεωρητική 
μελέτη = 5 

Βιωματικές 
ασκήσεις = 4 

Προσωπική 
μελέτη = 4 

Αξιολόγηση = 2 

Αυτή η ενότητα θα βασιστεί σε:  

 συζήτηση  
 ομάδες εργασίας  
 προσωπική εργασία  
 παιχνίδια ρόλων  

Η ενότητα θα αξιολογηθεί με:   

 συνεχιζόμενη αξιολόγηση  
 παρουσίαση 
 αξιολόγηση ικανοτήτων  

  



O2 Training Curriculum 

 9 

ΕΝΟΤΗΤΑ4: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Σε αυτή την ενότητα θα συζητηθούν πολιτισμικές ομοιότητες και διαφορές. Οι έννοιες 
της «διαπολιτισμικότητας» θα εξετασθούν και θα συνδεθούν με συνθήκες της 
πραγματικής ζωής. Στόχος είναι να καθοδηγηθεί ο εκπαιδευόμενος προς την εκτίμηση 
της πολιτισμικότητας, την ευαισθητοποίηση της θετικής αξίας της πολιτισμικότητας και 
της συνεισφοράς της στην παγκοσμιοποίηση με ανθρώπινο χαρακτήρα και στην 
επίτευξη ειρηνικής συνύπαρξης.  

ΓΝΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: 

• επεξηγήσουν την 
έννοια της 
«διαπολιτισμικότη
τας» και να 
δώσουν 
παραδείγματα 
σχετικών εννοιών  

• περιγράψουν τις 
εξελίξεις της 
πολιτισμικής 
πολυμορφίας στην 
Ευρώπη με βάση 
την ιστορία, την 
κληρονομιά, των 
εθίμων, των 
νόμων, κλπ. 

• αναγνωρίσουν 
ομοιότητες και 
διαφορές μεταξύ 
πολιτισμών  

• αναγνωρίσουν την 
αξία της 
πολυμορφίας και 
να εκτιμήσουν την 
πολιτισμικότητα 
των άλλων καθώς 
και την 
συνεισφορά τους 
στην κοινωνία  

• χρησιμοποιήσουν 
διαπολιτισμικές έννοιες στην 
καθημερινή ζωή ώστε να 
ζουν και να εργάζονται 
αρμονικά με διαφορετικούς 
πολιτισμούς  

 εκφράσουν τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες τους και να 
σεβαστούν αντίστοιχα αυτά 
των άλλων  

 αξιολογήσουν πολιτισμικές 
διαφορές και να 
αναζητήσουν τρόπους να τις 
χρησιμοποιήσουν για 
δημιουργικές συνεργασίες  

 συνεργαστούν στην 
ομάδα εργασίας 
δίνοντας 
παραδείγματα ειρήνης 
και κοινωνικής 
αρμονίας των 
διαφόρων πολιτισμών, 
(παραδείγματα του 
σήμερα αλλά και της 
ιστορίας) και να 
αναζητήσουν τα 
βασικά 
χαρακτηριστικά που 
δημιουργούν αυτές τις 
συνθήκες   

 ερμηνεύουν 
καταστάσεις και να 
επιδεικνύουν 
αλληλεγγύη όταν 
άτομα από 
διαφορετικούς 
πολιτισμούς 
αντιμετοπίζονται 
άδικα  

 χειρίζονται με 
ευαισθησία 
καταστάσεις που 
αφορούν 
διαφορετικούς 
πολιτισμούς  

EQF LEVEL (ΕΠΙΠΕΔΟ) ECVET CREDIT (ΑΚΑΔ. ΜΟΝΑΔΑ ) 

5 0,5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ  

Σύνολο = 15 Θεωρητική 
μελέτη= 4 

Βιωματικές 
ασκήσεις = 6 

Προσωπική 
μέλέτη = 2 

Αξιολόγηση = 3 

Αυτή η ενότητα θα βασιστεί σε:  

 συζήτηση   
 βιωματικές ασκήσεις  
 παρουσιάσεις  
 ομάδες εργασίας  

Αυτή η ενότητα θα αξιολογηθεί με:  

 συνεχιζόμενη αξιολόγηση  
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 ομαδική συζήτηση  
 παρουσίαση  
 αξιολόγηση ικανοτήτων  
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ΕΝΟΤΗΤΑ5: ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Σε αυτή την ενότητα, θα συζητηθεί το διαθρησκευτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο στόχος 
είναι η στήριξη του εκπαιδευμένου ώστε να κατανοεί τις έννοιες 
θρησκείας/πολιτισμικότητας, και την επίδραση τους στην εκπαίδευση και στο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. Οι εκπαιδευόμενοι θα προσεγγίσουν και θα συντονίσουν ένα διαθρησκειακό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον, εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους και επιδεικνύοντας 
ικανότητες αυτεπίγνωσης και κριτικής στάσης.  

ΓΝΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να  
• εξηγήσουν τον όρο 

«διαθρησκευτικό» και 
να επεξηγήσουν 
σχετικές έννοιες  

• προσδιορίσουν πλευρές 
του διαθρησκευτικού 
εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος  

• αναγνωρίσουν κοινές 
αρχές καθώς και 
στόχους που είναι 
σημαντικοί για το 
διαθρησκειακό 
εκπαιδευτικό 
περιβάλλον  

• αναλύσουν ποία 
πολιτισμικά και 
θρησκευτικά στοιχεία 
επηρεάζουν την 
εκπαίδευση  

• εκτιμήσουν τα οφέλη 
και τις προκλήσεις που 
ενυπάρουν στο 
διαθρησκειακό 
εκπαιδευτικό 
περιβάλλον   

• δημιουργήσουν ένα 
συλλογικό 
διαθρησκειακό 
περιβάλλον για την 
ανάπτυξη 
προσεγγίσεων  

 προσαρμόσουν δικές τους 
εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις ώστε να 
δημιουργήσουν ένα θετικό 
διαθρησκειακό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον - 

 διαπραγματευτούν σχετικά 
με τις διαφορετικές 
θρησκευτικές απόψεις  

 εφαρμόσουν πρακτικές 
που θα αποτελέσουν 
κίνητρο για την συνεργασία 
των εκπαιδευτών 
επιδεικνύοντας σεβάσμο 
προς την διαφορετικότητα  

EQF LEVEL (ΕΠΙΠΕΔΟ) ECVET CREDIT (ΑΚΑΔ. ΜΟΝΑΔΑ ) 

5 0,5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Σύνολο = 15 Βιωματικές 
ασκήσεις = 5 

μελέτη θεωρίας 
= 4 

Προσωπική 
μελέτη = 3 

Αξιολόγηση = 3 

Αυτή η ενότητα θα βασιστεί σε:  

 συζήτηση   
 έρευνα πεδίου  
 παρουσιάσεις  
 εργασία σε ομάδες / εργασία σε ζεύγη  
 διάγραμμα mind mapping 

Αυτή η ενότητα θα αξιολογηθεί με:  

 παρουσίαση  
 αναφορά  
 εργαστήριο  
 αυτοαξιολόγηση 
 αξιολογηση από ομοτίμους (peer assessment)  
 ομαδική συζήτηση  
 γραπτή άσκηση  
 γραπτή εξέταση  
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ΕΝΟΤΗΤΑ6: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ  

Σε αυτή την ενότητα, θα συζητηθούν συγκρούσεις και τα πιθανά αίτια, οι διαφορές 
μεταξύ τους και οι στρατηγικές επίλυσης τους. Οι εκπαιδευόμενοι θα αναγνωρίσουν τις 
πηγές συγκρούσεων και την αντιμετώπιση τους για την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης. συζητήσουν ζητήματα και τρόπους επίλυσης διαφορετικών συγκρούσεων. 
Ο στόχος είναι να ενδυναμωθούν οι εκπαιδευόμενοι ώστε να μπορούν να αναλύουν όλες 
τις πηγές έντασης προκειμένου να διευρύνουν τις δυνατότητες τους για την επίλυση 
προβλημάτων. 

ΓΝΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να at the end of the unit the learners will be able to 

• προσδιορίσουν 
διαφορετικά είδη 
συγκρούσεων 
(ενδοπροσωπικές 
και διαπροσωπικές, 
διασυλλογικές, 
διαπολιτισμικές)  

• υποδείξουν τα 
χαρακτηριστικά 
σήμεια 
διαπολιτισμικών 
συγκρούσεων και 
πως εκδηλώνονται 
κάτω από διάφορες 
συνθήκες   

• αναγνωρίσουν 
συγκρούσεις, 
πιθανούς ρόλους και 
στρατηγικές για την 
επίλυση 
συγκρούσεων 

• ερμηνεύσουν διαφορετικές 
πτυχές και ιδιαιτερότητες των 
διαπολιτισμικών 
συγκρούσεων (πηγές 
εντάσεων, αξιών, 
παρανοήσεων....)  

 αναγνωρίσουν ενδεχόμενες 
συγκρούσεις και να λάβουν 
μέτρα πρόληψης 
καταστάσεων, που πιθανά 
εκδηλωθούν  

 επιδείξουν ικανότητες 
επίλησης συγκρούσεων μέσω 
διαμεσολάβησης 
προσφέροντας ακέραιες και 
δίκαιες λύσεις  

 προσαρμόσουν την 
συμπεριφορά τους 
και το επικοινωνιακό 
τους μέσο για την 
στήριξη και επίλυση 
της κατάστασης  

 διασφαλίσουν ένα 
υψηλό επίπεδο 
σεβασμού και 
ευαισθησίας για τους 
άλλους ανθρώπους 
εφαρμόζοντας 
διαφορετικούς 
τρόπους διαχείρισης 
συγκρούσεων  

 προσαρμοστούν με 
βάση τον ουδέτερο 
ρόλο τους μέσα από 
μιά κατάσταση 
σύγκρουσης  
 

EQF LEVEL (ΕΠΙΠΕΔΟ) ECVET CREDIT (ΑΚΑΔ. ΜΟΝΑΔΑ ) 

5 0,5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Σύνολο = 15 Θεωρητική 
μελέτη = 7 

Βιωματικές 
ασκήσεις = 4 

Προσωπική 
μελέτη = 2 

Αξιολόγηση = 2 

Αυτή η ενότητα θα βασιστεί σε:  

 συζήτηση  
 βιωματικές ασκήσεις  
 παρουσιάσεις  
 ομαδική εργασία  
 παιχνίδια ρόλων  

Αυτή η ενότητα θα αξιολογηθεί με:  

 συνεχιζόμενη αξιολόγηση  
 portfolios   
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 πρακτική αξιολόγηση 
 ημερολόγιο στοχασμού / σκέψεων  
 αναφορά  
 εργαστήριο  
 αξιολόγηση ικανοτήτων  
 συναντήσεις ανατροφοδότησης /συζητήσεις  

 γραπτή εξέταση  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

EFQ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

Το EFQ βοηθά στην σύγκριση εθνικών συστημάτων πιστοποίησης και καθιστά ικανή την 

επικοινωνια μεταξύ τους.  Στον πυρήνα του EFQ υπάρχουν οκτώ κοινά Ευρωπαϊκά 

επίπεδα αναφοράς, τα οποία περιγράφονται  στα μαθησιακά αποτελέσματα: γνώση, 

ικανότητες, δεξιότητες.   Αυτό καθιστά πιο κατανοητό, το τι γνωρίζει, κατανοεί ή μπορεί 

να πράξει ένας εκπαιδευόμενος με σχετική πιστοποίηση EFQ. Το Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα Κατάρτισης B.Living είναι σχεδιασμένο για το επίπεδο 5 EFQ  και είναι 

βασισμένο στο πλαίσιο EQF και στην σύμπράξη κρατών με δείκτες 1 NQF (όπως, 

Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο). 

 

ΓΝΩΣΗ Στο πλαίσιο του EQF, η γνώση περιγράφεται ώς θεωρητική ή και 
πραγματική   

Τα μαθησιακά αποτελέσματα σχετικά με το επίπεδο 5 είναι 

Πραγματική και θεωρητική γνώση στο ευρύτερο πλαίσιο στον τομέα εργασίας ή σπουδών  

Αυστρία  

Αυτός/αυτή έχει:  

 Εκτεταμένη θεωρητική γνώση στον τομέα εργασίας ή σπουδών 
του/της (π.χ. σχετικά με δεδομένα και καταστάσεις, αρχές, υλικά, 
διαδικασίες, μεθόδους, επαφές, κανονισμούς, προτύπων) στην 
αυτόνομη (ή ανεξάρτητη) αντιμετώπιση καθηκόντων και 
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των απρόβλεπτων  
καταστάσεων.   

 Επίγνωση των επιρροών χρήσης αυτής της γνώσης στο τομέα της 
εργασίας ή των σπουδών.  

 Εις βάθος εταιρική επιχειρηματική και νομική γνώση για την ανάθεση 
διαχειριστικών καθηκόντων ή και την διοίκηση εταιρείας.  

 Απαιτούμενη γνώση για την εξάσκηση επαγέλλματος υψηλού 
επιπέδου.   

Βέλγιο 
 

 Εξειδικευμένη γνώση, συμπεριφορά και ικανότητες συγκεκριμμένου 
τομέα εργασίας ή σπουδών καθιστόντας ικανή την δυνατότα 
ανάλυσης, ολοκλήρωσης,  διατύπωσης πληροφοριών βασισμένη σε 
γνώση/μεθόδους/πρακτικές στο κάθε τομέα της.  Στην ικανότητα 
αναδιοργάνωσης και στην διαμόρφωση προσαρμοσμένων λύσεων 
στο πλαίσιο επίλυσης αφηρημένων προβλημάτων, εκ των οποίων οι 
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δείκτες  δεν είναι εμφανής, και εκ των οποίων οι πιθανές λύσεις είναι 
πολλαπλές.  

Ελλάδα 
 Την ικανότητα να επιδεικνύει  εκτενή (ή γνωσιολογική), εξειδικευμένη, 

πραγματολογική και θεωρητική γνώση εντός του τομέα εργασίας ή 
σπουδών, και αντιλαμβάνεται τα όρια της γνώσης.  

Ισπανία 
 Έχει εξειδικευμένη γνώση στον τόμεα σπουδών ή επαγγέλματος, με 

ικανότητες κατανόησης, μετάδοσης, ενσωμάτωσης και  ανάπτυξης 
καινοτόμου γνώσης.  

Τουρκία 
 Θεωρητική και πρακτική γνώση, προαπαιτούμενη εξειδίκευση για το 

χώρο εργασίας ή σπουδών.  
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United 
Kingdom 

 Την ικανότητα να χρησιμοποιεί πρακτική, θεωρητική ή τεχνολογική 
γνώση για να βρεί πρωτοπόρους τρόπους  στα ευρέως καθορισμένα 
και πολύπλοκα πλαίσια  

 Την ικανότητα να αναλύει, ερμηνεύει και να αξιολογεί σχετικές 
πληροφορίες, έννοιες και ιδέες.  

 Έχεί επίγνωση της φύσης και το εύρος του τομέα σπουδών ή εργασίας.  

 Δείχνει κατανόηση σχετικά με διαφορετικές αντιλήψεις, προσεγγίσεις, 
σχολών σκέψης και συλλογισμού.  

 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Στο πλαίσιο του EQF, ικανότητες περιγράφονται ως γνωστικές (αφορούν 
την χρήση λογικής, διορατικότητας και δημιουργικής σκέψης)  και ως 

πρακτικές και τεχνικές (αφορούν την χειρωνακτική επιδεξιότητα καθώς 
και την χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και μέσων)  

Τα μαθησιακά αποτελέσματα σχετικά με το επίπεδο 5 είναι  

Ένα φάσμα από γνωστικές και πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται για την δημιουργία 
λύσεων συγκεκριμμένου προβλήματος στον χώρο εργασίας ή σπουδών.  

Αυστρία  

Στον τομέα εργασίας ή σπουδών του/της θα είναι σε θέση να:  

  Διαχειριστεί αυτόνομα  καθήκοντα κάτω από απρόβλεπτες συνθήκες.  

 Αξιολογεί τις επιπτώσεις αυτών των καθηκόντων και να εξάγει 
συμπεράσματα σχετικά με το πως θα προχωρήσει περαιτέρω.   

 Αναλύει επίμαχα και πολυεπίπεδα προβλημάτα μέσω της λογικής και 
αφηρημένης σκέψης και να παρέχει αυτόνομες λύσεις ένω θα τηρεί τις 
σχετικές εφαρμοσμένες νόρμες και τους κανονισμούς.  

 Συνεισφέρει δημιουργικά στην επίληση προβλημάτων.  

 Κατανοεί τις σχέσεις μεταξύ οικολογικών, οικονομικών και 
κοινωνικών μηχανισμών, να δημιουργεί διασυνδέσεις και να 
χρησιμοποιήσει την αποκτούμενη γνώση που απορρεεί από αυτά για 
κοινές αλλά και σε απρόβλεπτες καταστάσεις. 

 Σχηματίσει μια γνώμη βασισμένη σε νέα στοιχεία  και περιστάσεις, να 
εξηγήσει την δική του/της άποψη και να την παρουσιάζει 
χρησιμοποιώντας την τυπική εξειδικευμένη ορολογία με τον 
κατάλληλο τρόπο για την ομάδα στόχου και για την συγκεκριμμένη 
κατάσταση.   

 Ερευνά  πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, να συλλέgει ουσιώδες 
περιεχώμενο, να κάνει κριτική αξιολόγιση, να διαλέγει και να 
παρουσιάζει με τρόπο κατάλληλο για την ομάδα στόχου.  

Βέλγιο  
 

 Εξειδικευμένη γνώση, συμπεριφορά και ικανότητες συγκεκριμμένου 
τομέα εργασίας ή σπουδών καθιστόντας ικανή την δυνατότα 
ανάλυσης, ολοκλήρωσης,  διατύπωσης πληροφοριών βασισμένη σε 
γνώση/μεθόδους/πρακτικές στο κάθε τομέα της.  Στην ικανότητα 
αναδιοργάνωσης και στην διαμόρφωση προσαρμοσμένων λύσεων στο 
πλαίσιο επίλυσης αφηρημένων προβλημάτων, εκ των οποίων οι 
δείκτες  δεν είναι εμφανής, και εκ των οποίων οι πιθανές λύσεις είναι 
πολλαπλές.  

Ελλάδα   Κατέχει ένα ευρή φάσμα γνωστικών και πρακτικών ικανοτήτων 
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απαραίτητες για την εύρεση δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα 
προβλήματα.  
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Ισπανία  

 Διαθέτει προχωρημένη τεχνολογική γνώση εφαρμογής και ένταξης 
στον προσδιορισμό εργασιακών διαδικασιών.  

 Διαχείριση και εποπτία των τεχνικών εργασιών και των 
αποτελεσμάτων, που προκύπτουν από τον ίδιο προσωπικά ή από 
άλλους ανθρώπους.  

 Επικοινωνεί την γνώση, τις ικανότητες, τα συναισθήματα και τις 
δραστηριότητες ανάλογα με το πλαίσιο.  

 Διορθώνει την διαχέιριση των τεχνολογικών πόρων στο τομέα της 
εργασίας ή σπουδών.  

 Αναλύει τις συνέπειες από πράξεις του ίδιου ή άλλων σε διαφορετικές 
καταστάσεις.  

 Αναλύει ποικιλία πληροφοριών για την εκτίμηση και επίλυση 
προβλημάτων εντός του χώρου σπουδων ή στον επαγγελματικό 
τομέα. Αναζητεί δημιουργικές και πρωτοπόρες λύσεις για την επίλυση 
προβλημάτων στον  επαγγελματικό τομέα ή στις σπουδές.  

Τουρκία  

 Αναλύει δεδομένα τα οποία ανήκουν σε περίπλοκες και αλληλένδετες 
δραστηριότητες στο χώρο εργασίας ή σπουδών, να αξιολογεί 
αποτελέσματα προσεγγίζοντας τα σε μορφή ερωτήσεων, να 
καταλήγει σε συμπεράσματα, να προσδιορίζει κατάλληλα καθήκοντα 
και μεθόδους, και να τα εφαρμόζει (ή να εφαρμόζονται) συστηματικά.  

να αναπτύξει λύσεις βάση δεδομένων σε πρωτόγνωρα ή και 
απρόσμενα προβλήματα που συνάντησε για πρώτη φορά.  να 
μεταφέρει γνώση και ικανότητες σε άλλους.    

Ηνωμένο 
Βασίλειο  

 Να αντιμετωπίζει περίπλοκα προβλήματα.  
 Διαπιστώνει, προσαρμόζει και να χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους 

και ικανότητες.  

 Ανατρέχει στη σχετική έρευνα και πληροφορίες για την διενέργεια 
πράξεων   

 Αξιολογεί ενέργειες, μεθόδους και αποτελέσματα  

 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ  
Στο πλαίσιο του EQF, η δεξιότητα περιγράφεται σε σχέση με την 

υπευθυνότητα και αυτονομία  

Τα μαθησιακά αποτελέσματα σχετικά με το επίπεδο 5 είναι: 

Η αυτοδιαχείριση εντός των κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο της εργασίας και των 
σπουδών, που είναι προβλεπόμενες, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή.  η επίβλεψη της 
καθημερινή εργασιακής ρουτίνας των συναδέλφων, λαμβάνοντας ευθύνη για την 

αξιολόγηση και βελτίωση των δραστηριοτήτων εργασίας ή σπουδών   

Αυστρία  

Στον τομέα της εργασίας ή των σπουδών αυτός/αυτή να: 

 Συντονίζει και να διαχειρίζεται αυτόνομα τις εργασίες. 

 Ενεργεί αυτόνομα και με ευελιξία ανάμεσα σε διάφορες καταστάσεις 
ακόμα και στις απρόβλεπτες.  

 Αναλογίζεται την δική του/της συμπεριφορά και να καταλήγει σε 
συμπεράσματα για το πως θα ενεργήσει στο μέλον.  

 Με κρίση και ευθύνη να αντιμετωπίζει τις πράξεις των άλλων 
ανθρώπων, να δίνει ανατροφοδότηση και να συμβάλει στην ανάπτυξη 
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των δυνατοτήτων τους.  

Βέλγιο  

 Να ενεργεί μέχρι ένα βαθμό με πρωτοβουλία σε ιδιαίτερες 
καταστάσεις στον τομέα εργασίας ή σπουδών όπου οι αλλάγες είναι 
απρόβλεπτες, με πλήρη υπευθυνότητα ως προς τον/την εργασία 
του/της.  

Ελλάδα  

 Διαχειρίζεται και να επιβλέπει, στα πλαίσια συγκεκριμένης διαδικασίας 
καθηκόντων ή εκπαίδευσης, όπου απρόσμενες αλλαγές μπορούν να 
συμβούν.  Να αναθεωρεί και να αναπτύξει τόσο την προσωπική 
του/της απόδοση όσο και αυτή των άλλων. 

Ισπανία  

 Αυτοδιαχείρηση της εκπαίδευσης στον τομέα σπουδών ή 
επαγγέλματος με στόχο την πρόοδο σε υψηλότερα επίπεδα 
κατάρτισης ή στην βελτίωση εφαρμογής νέων γνώσεων.  

 Να έχεί αυτονομία και υπευθυνότητα στην εκτέλεση προβλεπόμενων 
και απρόβλεπτων δραστηριοτήτων στον επαγγελματικό τομέα, και να 
έχει την ευθύνη  εποπτίας δραστηριοτήτων των υφιστάμενων 
ανθρώπων. Να έχει ευθύνη και αυτονομία ώστε να εφαρμόζει και να 
επιβλέπει τον εργασιακό χωρό για την πρόληψη κινδύνου, για την 
ασφάλεια των ανθρώπων, την εργασιακή ποιότητα και για την 
προστασία του περιβάλλοντος όπου και θα διεξάγεται η 
επαγγελματική δραστηριότητα.   

Τουρκία  

 Να λαμβάνει ελάχιστη ευθύνη όταν θα διαξάγει περίπλοκες 
δραστηριοτήτες σε περιβάλλοντα αλλαγών. να αναλάβει την εποπτεία 
και να αναλάβει των έλεγχο των δραστηριοτήτων, οι οποίες θα 
διεξάγονται από υφιστάμενους με δική τους ευθύνη, να ικανοποιεί 
μαθησιακές ανάγκες σε συνάρτηση με τους μαθησιακούς στόχους, να 
καθοδηγεί ανθρώπους σχετικά με την αποφασιστηκότητα των 
μαθησιακών τους αναγκών και την ανάπτυξη αποδόσεων τους.  

Ηνωμένο 
Βασίλειο  

 Να λαμβάνει την ευθύνη σχεδιασμού και να αναπτύσσει μαθήματα 
δράσης, καθώς και την σχετική ευθύνη για την εργασία των άλλων.  

 Να εξασκεί αυτονομία και κρίση εντός των γενικών παραμέτρων.  

 

ECVET - Ευρωπαϊκό Σύστημα ΑκαδημαΪκών Μονάδων στο πλαίσιο της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης    

 

Ο σκοπός του ECVET - Ευρωπαϊκου Συστήματος Ακαδημαίκων Μονάδων στο πλαίσιο της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - είναι να πάρεχει την δυνατότητα 

μεταφοράς, αναγνώρισης και συγκέντρωσης αξιολογούμενων ατομικών μαθησιακών 

αποτελέσματών, γιά άτομα τα οποία έχουν ως στόχο την πιστοποίηση.  

Αυτό θα βελτιώσει την γενική αντίληψη των μαθησιακών αποτελεσμάτων των πολιτών, 

καθώς και την διαφάνεια, διακρατική κινητικότητα και κατ’ επέκταση, όπου 

ενδείκνυεται, εντός των Μελών Κρατών σε ένα δια βίου μαθασιακό χώρο άνευ συνόρων, 

και θα βελτιώσει επίσης την κινητικότητα και την προσαρμογή των πιστοποιήσεων σε 

κρατικό επίπεδο μεταξύ τους διάφορους τομείς της οικονομίας και εντός της αγοράς 

εργασίας. περαιτέρω, θα συμβάλει στην ανάπτυξη και επέκταση της Ευρωπαϊκης 

συνεργασίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση.  Ειδικώτερα, το ECVET στοχεύει στα εξής:  

Εκπαιδευόμενοι  



O2 Training Curriculum 

 19 

 Την στήριξη μαθητών και τη δημιουργία κινητικότητας των εργαζομένων για τους 

Ευρωπαίους πολίτες μέσω της αναγνώρισης των ενοτήτων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων σε όλη την Ευρώπη.  
 Την ενθάρυνση και την διευκόλυνση δια βίου μάθησης μέσω της ευελιξίας 

προγραμμάτων και οδών στην επίτευξη πιστοποιήσεων.  

 

Πάροχοι της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (VET providers)  
 Να προσδιορίσουν ξεκάθαρους εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

 Να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία είναι πιό 

συναφή με το βιομηχανικό κλάδο.  

 Να παρέχουν εξατομικευμένα, ειδικά σχεδιασμένα και ευέλικτα προγράμματα 

κατάρτισης.  

 Να έχουν καλύτερη επικοινωνία σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα 

κατάρτισης από τον εκάστοτε οργανισμό.  

 Να συνεργάζονται με άλλα ιδρύματα, είτε τοπικά ή διακρατικά.  

 Να διαχειρίζονται καλύτερα την κινητικότητα των εκπαιδευόμενων.  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Η θεμελιώδες αρχή του EQF είναι η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Η 

προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων εστιάζεται στην γνώση, ικανότητες και 

δεξιότητες που ο εκπαιδευόμενος έχει αποκτήσει στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας.  

Ο σχηματισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων προαπαιτεί ειδικές γνώσεις και 

εμπειρία. Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να λειφθούν υπ΄όψιν για την 

ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κατάρτισης είναι: 

 Συνοπτικά, τα Μαθησιακά Αποτελέσματα είναι σχεδιασμένα ανεξάρτητα από την 

μορφή μετάδοσης και περιβάλλοντος και διατυπώνονται με σαφή και ξεκάθαρη 

γλώσσα.  

 Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα είναι γραμμένα στο χρόνο μέλλοντα και ξεκινούν με 

ένα ενεργητικό ρήμα, το οποίο περιγράφει με ακρίβεια το πραγματικό ή επιθυμητό 

αποτέλεσμα, και καταλήγει σε συμπεριφορά που μπορεί να μετρηθεί.  Σε γενικές 

γραμμες μόνον ένα ρήμα χρησιμοποιείται για την δόμηση κάθε αποτελέσματος, τα 

ρήματα είναι κατάλληλα με το επίπεδο και το σκέλος. 

 Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα σαφώς αντανακλούν το επίπεδο της ανταμοιβής  

 Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα μπορούν να παρατηρηθούν και να μετρηθούν.  Οι 

εκπαιδευόμενοι πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια τι αναμένεται από αυτούς.   

 Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα επιτρέπουν και προτρέπουν την εφαρμογή μιάς 

σειράς από μεθοδολογίες αξιολόγησης.  

 



O2 Training Curriculum 

 20 

 
Δείγμα ενεργητικών ρημάτων  

ΓΝΩΣΗ 
γνώση και κατανόηση 
 

μετρώ, προσδιορίζω, περιγράφω, ζωγραφίζω, 
βρίσκω, αναγνωρίζω, επικολλώ, απαριθμώ, 
συνδύαζω, ονομάζω, παραθέτω, ανακαλώ, 
διηγώ, ταξινομώ, αφηγώ, γράφω  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

εφαρμόζοντας την 

γνώση και την 

κατανόηση  

εφαρμόζω, εξασκώ, επιδεικνύω, δείχνω, 
προγραμματίζω, σχεδιάζω, χειρίζω, 
συναρμολογώ, χρησιμοποιώ, κατασκευάζω, 
προετοιμάζω, δημιουργώ, συνθέτω, 
κατατάσω   

επικοινωνιακές 

ικανότητες 

 

γράφω, απεικονίζω, αναφέρω, περιγράφω, 
συζητώ, επεξηγώ, δηλώνω, ονομάζω, 
εκφράζω, ελέγχω, ομιλώ, παρουσιάζω, 
αλληλεπιδρώ  

ικανότητες κρίσης 

 

επιλέγω, κρίνω, αναγνωρίζω, αξιολογώ, 
αναλύω, εκτιμώ, ερμηνεύω, διαμαρτυρώ, 
επιλέγω, συγκρίνω, βαθμολογώ, μετρώ, 
προτείνω, εκτιμώ, υπολογίζω, εξετάζω, 
κατηγοροποιώ  

Ικανότητες μάθησης 
αποτιμώ την δική μου μάθηση, προχωρώ, 
μελετώ, αναλαμβανω περαιτέρω  σπουδές  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

αυτονομία και 

υπευθυνότητα 
 

συνενεργώ, συμμορφώνω, αντιμετωπίζω, 
αναλαμβάνω υπεύθυνα, διεκπεραιώνω, 
καθοδηγώ, επιβλέπω, επιτηρώ, εξουσιοδοτώ, 
διαχειρίζομαι, δημιουργώ, παράγω, 
αντιπροσωπεύω, συμβουλεύω, 
διαπραγματεύω, πουλάω  

 

Τα υπερβολικά λεμπτομερή και ελλιπώς προσδιορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα, που 

προορίζονται για την λειτουργική τους απόδοση έχουν τον κίνδυνο επιβολής 

περιορισμών στη διαδικασία εκπαίδευσης και πιθανά να εμποδίσουν την 

προσωποκεντρικής προσέγγισης, έχοντας ως αποτέλεσμα προσεγγίσεις όπως 

«εκπαίδευση με στόχο την αξιολόγηση».   

Από την άλλη, για να αποτελέσουν πρότυπα και να εξασφαλίσουν ομοιομορφία στο 

επίπεδο επίτευξης για όλα τα κράτη μέλη (όπως, Αυστρία, Βέλγιο, Ελλαδα, Ισπανία, 

Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο), θα πρέπει τα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε 

ενότητα να είναι σαφή και ακριβή. Αλλιώς, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης δεν 

μπορεί να θεωρηθεί πρακτικά χρήσιμο για τον ορισμό των εθνικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.    

Συνοψίζοντας, μια ισσοροπημένη προσέγγιση στα μαθησιακά αποτελέσματα συνδιάζει 

ταυτόχρονα την διδακτική και προοπτική κανόνων, περικλείοντας το όραμα των 

αποτελεσμάτων μαζί με ένα λεπτομερή σύνολο περιγραφών γνώσης, ικανοτήτων, 

δεξιοτήτων προς επίτευξη και επίδειξη μέσω αξιολόγησης. Η παρακάτω λίστα ελέγχου 

αποτελεί οδηγό για τον σχεδιασμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος Κατάρτισης:   
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 Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα παρέχουν οδηγίες για το περιεχόμενο, την διδασκαλία 

και την αξιολόγηση;  

 Προσδιορίζονται με σαφή και απλή γλώσσα;  

 Ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους στην ενεργή σημμετοχή;  

 Επιδεικνύουν πρόοδο μέσα από ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα;  

 Μπορούν τα Μαθησιακά Αποτελέσματα να αξιολογηθούν;  

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Προς το παρόν, ο προσανατολισμός, κατόπιν συμβουλής, είναι η υιοθέτηση ενός 

συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων - credit όπου 1 πόντος ECVET = 25 ώρες συνολικής 

εκπαίδευσης για την χρήση του τομέα VET - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης   Αυτό τρέχει ως παράλληλο σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται στο 

σύστημα ECTS και σε Πιστοποιήσεις Ανωτέρων Σπουδών, και έτσι καθιστά ένα επιπλέον 

πτυχείο ισότιμο.  

Στο πλαίσιο του B.Living, η κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων θα αποτελείται 

συνολικά από 25-30 ώρες από τις καθορισμένες συνολικές ώρες για βιωματικές ασκήσεις, 

μελέτη θεωρίας, προσωπική μελέτη και αξιολόγηση (βλέπε σημεία αναφοράς).   

 

1 credit (ακαδ. μονάδα) = 25 ώρες συνολικής εκπαίδευσης 

Ωρες 
Βιωματικών 
ασκήσεων 

Ωρες μελέτης 
θεωρίας 

Ωρες προσωπικής 
μελέτης

Ωρες 
αξιολόγησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 

ΩΡΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις απαιτούμενες ώρες προετοιμασίας εργασίας (δηλ. εάν 

ένας εκπταιδευόμενος πρέπει να αφιερώσει 6 ώρες διαβάζοντας ένα βιβλίο για να 

μπορέσει να εργαστεί πάνω σε αυτό, τότε αυτές οι 6 ώρες πρέπει να συμπεριληφθούν) 

Στην περίπτωση διαγωνισμού, να αναφερθεί μόνο ο απαιτούμενος χρόνος για το 

διαγώνισμα (δηλ. 2 ώρες).   

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ  

Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης γνώσης, προσωπικών, κοινωνικών ικανοτήτων ή και 

ικανοτήτων μεθοδολογίας στον χώρο εργασίας ή σπουδών και στον χώρο 

επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο EQF περιγράφεται με τον όρο 

υπευθυνότητα και αυτονομία (κοινωνικές δεξιότητες).   

ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Θα πρέπει να αναφέρεται σε θεωρητική μελέτη (μη πρακτικές ώρες). Σε περίπτωση 

διαδικτυακής εκπαίδευσης/online διαλέξεων, έαν διεξάγεται σε εκπαιδευτικό χώρο, τότε 

θεωρείται μέρος των ωρών θεωρητικής μελέτης. 

CREDIT (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)  

Ακαδημαϊκές μονάδες για μαθησιακά αποτελέσματα καθορίζονται ως ατομικά  

μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία έχουν εκτιμηθεί, και μπορούν να αθροιστούν για 

πιστοποίηση ή μεταφορά σε άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή  άλλες πιστοποίησεις. Η 

ακαδημαϊκη μονάδα – credit - αναφέρεται στο γεγονός ότι ο εκπαιδευόμενος έχει 

επιτύχει το αναμενόμενο  μαθησιακό αποτέλεσμα, το οποίο έχει εκτιμηθεί θετικά, και το 

αποτέλεσμα της εκτίμησης έχει καταγραφεί στην προσωπική βεβαίωση βαθμολογίας. 

Βάση αυτων των δικαιολογητικών, άλλοι θεσμοί / ιδρύματα μπορούν να αναγνωρίζουν 

τις ακαδημαϊκές μονάδες εκπαίδευσης. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ CREDIT (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 

Διαδικασία μέσω της οποίας ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αποκτήσει πιστοποιήσεις 

προοδευτικά μέσω διαδοχικών αξιολογήσεων και επικυρώσεων των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Η συγκέντρωση των ακαδημαϊκων μονάδων αποφασίζεται από το 

αξιόπιστο ίδρυμα υπεύθυνο για την απονομή της πιστοποίησης. Όταν ο εκπαιδευόμενος 

έχει συγκεντρώσει τις απαιτούμενες ακαδημαϊκες μονάδες – credits, και εφ’ όσον 

εκπληρωθούν όλες οι προυποθέσεις απονομής πιστοποίησης, τότε απονέμεται η 

πιστοποίηση στον εκπαιδευόμενο.  

ΜΕΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - CREDIT   
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Διαδικασία όπου τα μαθησιακά αποτελέσματα ενός πλαισίου μπορούν να υπολογιστούν 

εντός καποιού άλλου πλαισίου. Η μεταφορά των ακαδημαϊκων μονάδων – credit - είναι 

βασισμένη στην διαδικασία αξιολόγησης, επικύρωσης και αναγνώρισης. Για την 

δυνατότητα μεταφοράς τους, θα πρέπει να αξιολογηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταγράφεται στην προσωπική βεβαίωση βαθμολογίας 

του εκπαιδευόμενου και αποτελεί credit (ακαδημαϊκή μονάδα). Με βάση των 

αξιολογούμενων αποτελεσμάτων η ακαδημαϊκη μονάδα μπορεί να επικυρωθεί και να 

αναγνωρισθεί από άλλο αξιόπιστο ίδρυμα.  

ECVET - Ευρωπαϊκό Σύστημα ΑκαδημαΪκών Μονάδων στο πλαίσιο της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης    

Το ECVET είναι ένα τεχνικό πλαίσιο για την μεταφορά, αναγνώριση, και όπου χρειάζεται, 

την συγκέντρωση ατομικών μαθησιακών αποτελεσμάτων με απότερω σκοπό την 

απόκτηση πιστοποίησης. Τα εργαλεία ECVET και η μεθοδολογία τους αποτελούν την 

περιγραφή πιστοποιήσεων σε σχέση με τις ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και 

τους συναφή πόντους, την μεταφορά και διαδικασία συγκέντρωσης καθώς και 

συμπληρωματικά έγγραφα όπως Εκπαιδευτικά Συμβόλαια και αναλυτική βαθμολογία.  

ΠΟΝΤΟΙ ECVET 

Η αριθμητική απεικόνιση της ολοκληρωμένης βαρύτητας των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων σε μια πιστοποίηση και της σχετικής βαρύτητας των ενοτήτων σε σχέση 

με την πιστοποίηση.  Μαζί με τις ενότητες, τις περιγραφές των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και τις πληροφορίες για το επίπεδο πιστοποιήσεων, οι πόντοι  ECVET 

μπορούν να συμβάλουν στην κατανόηση της πιστοποίησης. Ο αριθμός των πόντων 

ECVET που απονέμονται σε μια πιστοποίηση, συνάμα με άλλες προδιαγραφές, μπορούν 

παραδείγματος χάρη να δείξουν ότι το πεδίο της πιστοποίησης είναι περιορισμένο ή 

ευρύ.  

EQF - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ –  

Το EQF είναι ένα πλαίσιο αναφοράς που συνδέει συστήματα πιστοποίησης άλλων χωρών 

μεταξύ τους, λειτουργόντας ώς μεταφραστικό όργανο κάνοντας τις πιστοποιήσεις πιό 

αναγνώσιμες και κατανοητές σε διάφορες χώρες και συστήματα στην Ευρώπη. Τα οκτώ 

επίπεδα αναφοράς περιγράφονται με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα.  

ΩΡΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ  

Θα πρέπει να απευθύνεται σε συνεδρίες πρακτικής/βιωματικές συνεδρίες, οι οποίες 

μπορούν επίσης να εποπτεύονται. Σε περίπτωση επισκέψεων/έρευνας πεδίου,  εφ’ όσον 

γίνονται με εποπτία, θεωρούνται ως ώρες βιωματικών ασκήσεων.  

ΓΝΩΣΗ 

Αποτέλεσμα είναι η συγκέντρωση πληροφοριών μέσω της εκπαίδευσης. Είναι το σώμα 

στοιχείων, αρχών, θεωριών και συνηθειών σε σχέση με τον τομέα εργασίας ή σπουδών Is 

Στο πλαίσιο του EQF περιγράφεται ώς θεωρητικό ή και πραγματικό.  
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

Δηλώσεις σχετικά με το τι γνωρίζει, κατανοεί ο εκπαιδευόμενος / εργαζόμενος και τι 

ικανότητα έχει κατόπιν συμπλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίες 

προσδιορίζονται με βάση την γνώση, τις ικανότητες και τις δεξιότητες.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

Επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικάσιας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο 

αποκτιέται όταν ένα αξιόπιστο ίδρυμα διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει 

μαθησιακά αποτελέσματα ενός συγκεκριμένου επιπέδου.  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   

Η διαδικασία επίσημης βεβαίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της 

επιβράβευσης ενοτήτων και πιστοποιήσεων.  

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Θα πρέπει να αναφέρεται σε μελέτη που κάνει κάποιος από μόνος του, δίχως την άμεση 

επιτήρηση ή παρακολούθηση μαθήματος.  Σε περίπτωση επισκέψεων/έρευνας πεδίου,  

εφ’ όσον δεν γίνονται υπό εποπτία, θεωρείται ώς προσωπική μελέτη.   

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

Η ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και χρήσης τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση 

καθηκόντων και για την επίλυση προβλημάτων. Στα πλαίσια του EQF, περιγράφονται ως 

γνωστική (χρήση λογικής, διορατικότητας και δημιουργικής σκέψης) ή και ως πρακτική 

και τεχνική (χειρωνακτική επιδεξιότητα καθώς και η χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων 

και οργάνων).  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Η ενότητα είναι ένα στοιχείο της πιστοποίησης, η οποία αποτελείται από ένα συνεκτικό 

σύνολο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που μπορούν να αξιολογηθούν και να 

επικυρωθούν. Οι ενότητες επιτρέπουν την σταδιακή επίτευξη των πιστοποίησεων μέσω 

μεταφοράς και συγκέντρωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων. Υποκείνται σε αξιολόγηση 

και επικύρωση οι οποίες αποδεικνύουν και καταγράφουν ότι ο εκπαιδευόμενος έχει 

επιτύχει τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   

Η διαδικασία επιβεβαίωσης ότι κάποια από τα αξιολογούμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

που ολοκλήρωσε ο εκπαιδευόμενος ανταποκρίνονται με το συγκεκριμμένο αποτέλεσμα 

το οποίο μπορεί να απαιτηθεί για την ενότητα ή για την πιστοποίηση. 

 


