
 

 

Ικαμόηηηεπ κλειδιά- «Επαγγελμαηική και ποξζωπική αμάπηρνη» 
  

Γθπαηδεοηηθό μμκηέιμ γηα δηεοζοκηέξ ζπμιείςκ θαη δαζθάιμοξ 

ΚΟΠΟ 

Σμ εθπαηδεοηηθό μμκηέιμ ζπεδηάζηεθε γηα έκα δηήμενμ ζεμηκάνημ με δηεοζοκηέξ  

Καη εθπαηδεοηηθμύξ πμο δμοιεύμοκ με μαζεηέξ ειηθίαξ 6 ςξ 18 πνόκςκ 

Με πμηθίια ζέμαηα 

ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΑ 

Πιενμθόνεζε ζπεηηθά με ηεκ ηθακόηεηα πνμζέγγηζεξ ζηεκ εθπαίδεοζε 

Δαζθάιςκ 

Δηα βίμο μάζεζε θαη ακάπηολε θανηέναξ 

ΑΝΑΜΓΝΟΜΓΝΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ 

Γκώζε γηα ημ εονςπασθό θαη ημ εζκηθό  πιαίζημ ηθακμηήηςκ  

Οθηώ ηθακόηεηεξ θιεηδηά θαη εζηίαζε ζηεκ γκώζε 

Αζθήζεηξ¨επηθμηκςκίαξ, εγεζία, ακηημεηώπηζε δηαμάπεξ, ηαοημπμίεζε ζηόπςκ 

Ιθακόηεηεξ γηα μηα μιηζηηθή πνμζέγγηζε γηα ηεκ πνμζςπηθή θαη επαγγειμαηηθή 

Ακάπηολε 

 

ΚΤΡΙΟ ΜΓΡΟ 

Οη ηθακόηεηεξ θιεηδηά είκαη μη θμιώκεξ πμο πηίδμοκ ημ EQF , πμο ακηηπνμζςπεύμοκ 

Έκα θμηκό πιαίζημ ακαθμνάξ γηα ηεκ ζπέζε ακάμεζα ζηα εζκηθά ζοζηήμαηα 

πνμζόκηςκ 

Σμ πιαίζημ πανέπεη μηα μεγαιύηενε θαηακόεζε ηςκ πνμζόκηςκ πμο απμθηήζεθακ 

Με μηα πημ ιεπημμενή ελήγεζε ημο πενηεπμμέκμο 

Ο ζθμπόξ ημο είκαη κα δηεοθμιύκεη ηεκ θηκεηηθόηεηα ζηεκ Γ.Γ θαη κα πνμςζήζεη ηεκ 

δηα βίμο μάζεζε 

Γπίζεμα ακαγκςνίζηεθε από ημ 2008 

 

Οη 8 ηθακόηεηεξ θιεηδηά είκαη βαζηθά ζηάκηανκη ζηεκ δηαδηθαζία ηεξ δηα βίμο 

μάζεζεξ θαη ανθεηό θαη εοέιηθημ θίκεηνμ, μπμνμύκ δε κα εθανμμζημύκ γηα ακακέςζε 

γκώζεςκ θαη επαγγειμαηηθώκ δελημηήηςκ γηα ΤΓΝ αημμηθή πνόμδμ 

Κάζε μέιμοξ ηεξ εθπαηδεοηηθήξ θμηκόηεηαξ 

 

Ιθακόηεηεξ θιεηδηά ζημ Γονςπασθό πιαίζημ ακαθμνάξ 

. Αζθήζεηξ επηθμηκςκίαξ ζηεκ μεηνηθή γιώζζα 



 

 

. Αζθήζεηξ επηθμηκςκίαξ ζε λέκε γιώζζα 

.Μαζεμαηηθή δεηκόηεηα θαη βαζηθή γκώζε ζε επηζηεμμκηθά θαη ηεπκμιμγηθά  

 πεδία 

. Φεθηαθέξ ηθακόηεηεξ 

. Ιθακόηεηα κα μαζαίκεη θαη κα ζογθεκηνώκεη πιενμθμνίεξ 

. Ιθακόηεηα ημο πμιίηε θαη πνμζςπηθέξ αζθήζεηξ 

. Ιθακόηεηα ζοκενγαζίαξ 

. πμιηηηζηηθή ηθακόηεηα έθθναζεξ ηδεώκ, δεμημονγηθόηεηαξ,ζοκαηζζεμαηηθήξ θαη 

αηζζεηηθήξ έθθναζεξ μέζς ηεξ μμοζηθήξ, ηεξ ιμγμηεπκίαξ, ηςκ πιαζηηθώκ ηεπκώκ 

 

ΜΓΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Πνμςζείηαη ε δηαδηθαζία ηεξ δηα βίμο μάζεζεξ ζακ πνμαπαηημύμεκε θαη πιήνςξ 

Γκηαγμέκε ζε έκα πενηβάιιμκ δοκαμηθό θαη ζοκεπώξ μεηαβαιιόμεκμ από παγθόζμηεξ 

ηάζεηξ 

Αοηή ε μεζμδμιμγία δεκ βαζίδεηαη μόκμ ζηεκ πανμπή ηεξ βαζηθήξ γκώζεξ αιιά 

ζημπεύεη ζηεκ θαηακόεζε ηεξ ακάγθεξ γηα δηαηήνεζε θαη ακαβάζμηζε ηςκ 

πνμζόκηςκ ημο δηδαθηηθμύ πνμζςπηθμύ, πενκώκηαξ από θάζε βαζμίδα ημο 

πιαηζίμο. 

Οη ηθακόηεηεξ θιεηδί είκαη ελίζμο ζεμακηηθέξ, γηαηί θαζεμία από αοηέξ μπμνεί κα 

ζομβάιεη ζηεκ πνμζςπηθή ακάπηολε μέζα ζε μηα θμηκςκία πμο βαζίδεηαη ζηε γκώζε 

Πενκάεη αοηή ηε γκώζε θαηά ηεκ δηάνθεηα μηαξ μιόθιενεξ ζοδήηεζεξ, ζε μηα μμάδα 

ενγαζίαξ κα μπμνεί κα πηίζεη ζε δηαθμνεηηθά επίπεδα πνμζόκηςκ πιαηζίμο. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΓΝΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΞΟΠΛΙΜΟ 

Μεγάια πανηηά, πανηί Α4, μανθαδόνμη, πνςμαηηζηά πανηηά, ηαηκία θαιόρεζε, 

πμιομέζα, laptop, πενημδηθά, εθεμενίδεξ, ραιίδηα. 

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ 

1. Γονςπασθό πιαίζημ πνμζόκηςκ 

Αοηό είκαη έκα μιμθιενςμέκμ ζύζηεμα πηζηςηηθήξ μεηαθμνάξ ζε εονςπασθό 

επίπεδμ ημ μπμίμ δηεοθμιύκεη θαη βμεζά ηα επαγγειμαηηθά θαη αθαδεμασθά ηδνύμαηα. 

Γίκαη μηα ακελάνηεηε επηιμγή γηα ακαθμνά βαζηζμέκε ζε γκςζηηθέξ εθβάζεηξ 

Καη δνα ζακ έκαξ  μεηαθναζηηθόξ μεπακηζμόξ γηα ζύγθνηζε πνμζόκηςκ 

 

 

 



 

 

 

Γονςπασθό πιαίζημ πνμζόκηςκ γηα ηεκ δηα βίμο μάζεζε (EQF). Γονςπασθή 

Γπηηνμπή, Γναθείμ γηα ηηξ επίζεμεξ εθδόζεηξ γηα ηηξ εονςπασθέξ θμηκόηεηεξ, 

Λμολεμβμύνγμ 2008. 

Γπίπεδμ γκώζεξ 

ημ ΓQF ε γκώζε πενηγνάθεηαη ςξ ζεςνεηηθή θαη ή πναγμαηηθή. 

 

Δεληόηεηεξ 

 

Οη δεληόηεηεξ είκαη γκςζηηθέξ ( ζομπενηιαμβάκμοκ πνήζε ιμγηθήξ, δηαηζζεηηθή θαη 

δεμημονγηθή ζθέρε) θαη πναθηηθή (πεηνμπναθηηθή ηθακόηεηα θαη πνήζε μεζόδςκ, 

οιηθώκ θαη ενγαιείςκ. 

Ιθακόηεηεξ 

Αοηή πενηγνάθεηαη ζύμθςκα με ημκ βαζμό εοζύκεξ θαη αοημκμμίαξ 

  

ημ επίπεδξ 1 βαζηθή γεκηθή γκώζε  βαζηθέξ δεληόηεηεξ πμο απαημύκηαη 

Γηα απιέξ ενγαζίεξ δμοιεηά ή μειέηε θάης από επίβιερε ζε δμμεμέκμ πιαίζημ 

 

ημ επίπεδξ 2 βαζηθή πναγμαηηθή γκώζε εκόξ πεδίμο ενγαζίαξ ή μειέηε βαζηθώκ  

Γκςζηηθώκ θαη πναθηηθώκ δελημηήηςκ απαηημύμεκςκ γηα κα εκημπηζημύκ 

πιενμθμνίεξ θαη κα ιάζμοκ θαζεμενηκά πνμβιήμαηα με θάπμηα θαζμδήγεζε θαη 

αοημκμμία. 

 

ημ επίπεδξ 3 γκώζε γεγμκόηςκ ανπώκ, δηαδηθαζηώκ θαη γεκηθώκ εκκμηώκ ζε πεδίμ 

δμοιεηάξ ή μειέηεξ γκςζηηθώκ θαη πναθηηθώκ δελημηήηςκ πμο απαηημύκηαη γηα 

δεληόηεηεξ θαη ιύζε πνμβιεμάηςκ επηιέγμκηαξ θαη εθανμόδμκηαξ βαζηθέξ μεζόδμοξ 

θαη ενγαιεία οιηθά θαη πιενμθμνίεξ ακάιμγα με ηεκ πενίζηαζε. 

 

ημ επίπεδξ 4  βαζηθή θαη ζεςνεηηθή γκώζε ζε εονύ πιαίζημ ή μειέηε ζε εονύ 

πιαίζημ πναθηηθώκ θαη γκςζηηθώκ δελημηήηςκ πμο απαηημύκηαη γηα ηεκ ιύζε 

Πημ εηδηθώκ πνμβιεμάηςκ  ενγαζηώκ ζοκεζηζμέκςκ πνμβιέρημςκ αιιά πμο  

Τπόθεηκηαη ζε αιιαγή επηβιέπεη ηεκ δμοιεία άιιςκ παίνκεη μενηθέξ εοζύκεξ γηα ηεκ 

αλημιόγεζε ή μειεηά δναζηενηόηεηεξ 

 

ημ επίπεδξ 5 είκαη  εηδηθεομέκε θαηακόεζε ζεςνεηηθήξ θαη πναθηηθήξ γκώζεξ, 



 

 

επίγκςζε ηςκ μνίςκ θαη πναθηηθέξ αζθήζεηξ γηα ηεκ ακάπηολε δεμημονγηθώκ 

ιύζεςκ. 

ημ επίπεδξ 6 βαζεηά γκώζε ζομπενηιαμβακμμέκεξ θνηηηθήξ θαηακόεζεξ 

Θεςνηώκ πνμπςνεμέκςκ δελημηήηςκ γηα απνόβιεπηα πνμβιήμαηα , ελεηδηθεομέκε 

γκώζε, ακάιερε εοζύκεξ γηα δηαπείνηζε ακζνςπηκμύ αημμηθμύ ή ζοιιμγηθμύ 

δοκαμηθμύ 

ημ επίπεδξ 7 ορειή εηδηθεομέκε γκώζε γηα ενεοκά θαη κεςηενηζμμύξ, κέεξ 

ζηναηεγηθέξ πνμζέγγηζεξ,  γηα ηεκ ακαζεώνεζε μεζόδςκ ηςκ μμάδςκ 

  

ημ επίπεδμ 8 πανά πμιύ θαιή γκώζε, ορειμύ επηπέδμο απαηηήζεηξ 

Καη γκώζεηξ ηθακέξ κα ακηαπελέιζμοκ ζε θάζε είδμοξ δοζθμιία. 

 

2. Γζκηθό πιαίζημ ζηε Βμοιγανία 

Με ηεκ οημζέηεζε ημο Γζκηθμύ Πιαηζίμο ημ 2012 ελαζθαιίδεη ηεκ εθπιήνςζε ηςκ 

δεζμεύζεςκ ζπεηηθά με ηεκ ζύκδεζε ημο Γζκηθμύ πιαηζίμο  πνμζόκηςκ ζημ EQF. 

Γπεηδή μ πονήκαξ ημο Γ.Π.Π ηδνύζεθε μεηά ηα μαζεζηαθά απμηειέζμαηα 

πνμένπμκηαη από ημκ ζοκδοαζμό εύζςμεξ θαη ακεπίζεμεξ αοηό-εθπαίδεοζεξ  γεκηθά 

επηθεκηνώκμκηαη ζε επαγγειμαηηθή θαη πνμζςπηθή ακάπηολε. 

3. Η έκκμηα ηεξ ηθακόηεηαξ ζε όνμοξ δηα βίμο μάζεζεξ 

Ο ζοκδοαζμόξ δελημηήηςκ, γκώζεξ, ηθακμηήηςκ θαη ζομπενηθμνώκ, εθμύζηαξ 

πνμζομίαξ  γηα γκώζε είκαη θμνέαξ ηεξ εκκμίαξ ηεξ ανμμδηόηεηαξ. 

Όιεξ μη δναζηενηόηεηεξ πμο έκαξ άκζνςπμξ θάκεη ζηε δςή ημο γηα βειηίςζε ηεξ  

Γκώζεξ. 

4. Βαζηθέξ ηθακόηεηεξ 

1) Ιθακόηεηεξ επηθμηκςκίαξ ζηεκ μεηνηθή ημοξ γιώζζα 

Η επηθμηκςκία ζηεκ μεηνηθή ημοξ γιώζζα είκαη ε ηθακόηεηα κα ακαιύμοκ θαη κα  

Γθθνάδμοκ ζθέρεηξ ζοκαηζζήμαηα θαη γεγμκόηα ζε πνμθμνηθή θαη γναπηή μμνθή 

Να επηθμηκςκμύκ θαηάιιεια ζε δηάθμνα θμηκςκηθά θαη πμιηηηζμηθά πενηβάιιμκηα 

2.Ιθακόηεηεξ επηθμηκςκίαξ ζε λέκε γιώζζα 

Η επηθμηκςκία ζε λέκε γιώζζα είκαη ε ηθακόηεηα κα θαηαιαβαίκεη, κα εθθνάδεη 

Καη κα ενμεκεύεη ζθέρεηξ ζοκαηζζήμαηα θαη γεγμκόηα ζε πνμθμνηθό ή γναπηό ιόγμ 

(αθμύγμκηαξ, μηιώκηαξ, δηαβάδμκηαξ θαη γνάθμκηαξ ) ζε πμηθίια θμηκςκηθά θαη 

Πμιηηηζμηθά πενηβάιιμκηα- ζημ ζπίηη, ζηε δμοιεηά, ζηεκ ακαροπή, ζηεκ εθπαίδεοζε 

ύμθςκα με ηηξ αημμηθέξ  ακάγθεξ ζε λέκε γιώζζα. 

3) Μαζεμαηηθά ιμγμηεπκία θαη βαζηθή γκώζε ζε επηζηεμμκηθό θαη ηεπκμιμγηθό πεδίμ 



 

 

Η Σνίηε βαζηθή ηθακόηεηα 

Η ηθακόηεηα θαη πνμζομία κα πνεζημμπμηεί οπάνπμοζα γκώζε θαη μεζμδμιμγία 

Με ζθμπό κα ελεγεί ημ γύνμ ημπίμ 

Καηακόεζε θαη εθανμμγή ηεξ γκώζεξ θαη μεζμδμιμγίαξ με ζθμπό κα αιιάλεη 

Σμ πενηβάιιμκ ζύμθςκα με ηηξ ακζνώπηκεξ ακάγθεξ 

4) Φεθηαθή ηθακόηεηα 

Η μμκηένκα εθπαίδεοζε  μπμνεί ηώνα κα πναγμαημπμηεζεί πςνίξ ηεκ πνήζε 

πιενμθμνίαξ θαη ηεπκμιμγηθήξ επηθμηκςκίαξ γηα πμιιμύξ ιόγμοξ, έκαξ εθ ηςκ 

μπμίςκ είκαη ε ακάγθε ρεθηαθήξ ηθακόηεηαξ ςξ μηα ηθακόηεηα θιεηδί όπςξ  

Δειώκεηαη ζημ Γονςπασθό  Πιαίζημ ηήνηλεξ. 

Αοηή ε ηθακόηεηα μνίδεηαη ςξ απαναίηεηε  γηα ηεκ εθηέιεζε επίζεμςκ θαζεθόκηςκ, 

ακαροπήξ θαη επηθμηκςκίαξ. 

Πενηιαμβάκεη 

Γπηδέληα θαη  αθνηβή πνήζε ηςκ ειεθηνμκηθώκ μέζςκ 

Λμγηθή θαη αθνηβήξ ζθέρε, δηαπείνηζε μεγάιςκ πμζμηήηςκ πιενμθμνηώκ 

Υνήζε πμιομέζςκ 

5) Αοηό δηεονοκόμεκε μάζεζε θαη ζογθέκηνςζε πιενμθμνηώκ 

Να μαζαίκεηξ θαη κα ζογθεκηνώκεηξ πιενμθμνίεξ εθθνάδεηαη ζακ ηθακόηεηα κα 

δηαμμνθώκεηξ δηθά ζμο ζπέδηα γηα πνμζςπηθή ελέιηλε. 

Σμ μμκμπάηη γηα ηεκ θαηακόεζε ημο θάζε ζηαδίμο είκαη ςξ αθμιμοζεί 

Σαοημπμίεζε ηςκ ακαγθώκ 

Καζμνηζμόξ ημο ζθμπμύ 

Γκώζε από πνμεγμύμεκε εμπεηνία 

Ίδημ θίκεηνμ 

Ίδημ ζύκαλε 

Άιιεξ εκαιιαθηηθέξ 

 

6. Αζηηθέξ ηθακόηεηεξ θαη δηα πνμζςπηθέξ δεληόηεηεξ 

Κάζε μμνθή ζομπενηθμνάξ γηα απμηειεζμαηηθή θαη δεμημονγηθή ζομμέημπε ζηεκ 

θμηκςκία θαη ζηεκ επίιοζε δηεκέλεςκ. 

Οη αζηηθέξ ηθακόηεηεξ απμηειμύκ ηεκ θμζμμζεςνία ημο δαζθάιμο πμο έμμεζα 

εθπαηδεύεη δηαμέζμο αληώκ θαη μίμεζεξ ζομπενηθμνώκ 

ε επίπεδμ ανπήξ πνμζςπηθμύ θύνμοξ, πηίδεη ηεκ ηθακόηεηα ημο δαζθάιμο γηα  

Αοηό έιεγπμ εθεί βνίζθεηαη ημ θιεηδί ηεξ ηθακόηεηαξ. 

7. Γπηπεηνεμαηηθόηεηα 



 

 

Γίκαη έκαξ κεςηενηζηηθόξ πανάγμκηαξ. 

Η επηπεηνεμαηηθόηεηα με ηεκ ακάπηολε ηεξ επέκδοζεξ μλοδένθεηα θαη πνμζομία γηα 

νίζθμ παναγςγή θαη πώιεζε αγαζώκ θαη οπενεζίεξ θένδμοξ. 

Σμ εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα ζοκίζηαηαη 

 Η μόκε δοκαηόηεηα γηα αιιαγή θαη ε δοκαηόηεηα κα δηαηενεζεί ε ακάπηολε 

Πνμθαιείηαη από ελςηενηθμύξ πανάγμκηεξ. 

Να ακαιαμβάκεηξ ηεκ εοζύκε γηα ηηξ δηθέξ ζμο πνάλεηξ ζεηηθέξ ή ανκεηηθέξ 

Να ακαπηύζζεηξ ζηναηεγηθέξ επηηοπίαξ θαη θίκεηνα κα ζέηεηξ πνμζάκεμμοξ ζηόπμοξ 

 

8.Πμιηηηζηηθή ηθακόηεηα - έθθναζε ηδεώκ, δεμημονγηθόηεηα, ζοκαηζζεμαηηθή  

Καη αηζζεηηθή  ζοκαίζζεζε ημο θόζμμο μέζς ηεξ μμοζηθήξ, ιμγμηέπκεξ θαη 

πιαζηηθώκ ηεπκώκ. 

Ιθακόηεηα κα δεμημονγείξ θαη κα πανμοζηάδεηξ ηδέεξ, εμπεηνίεξ θαη ζοκαηζζήμαηα 

Με δηάθμνμοξ ηνόπμοξ 

Μμοζηθή, γιώζζα ζώμαημξ, ιμγμηεπκία θαη πιαζηηθέξ ηέπκεξ. 

Η ακάπηολε ηςκ δεμημονγηθώκ ηθακμηήηςκ δίκεη πώνμ ζηεκ ακάπηολε εκόξ εονέμξ 

Φάζμαημξ γηα ζεηηθή ζεώνεζε θαη δεμημονγεί αηζζεηηθέξ δοκαηόηεηεξ  γηα ηεκ 

πνμζςπηθή ελέιηλε. 

 


