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Πρόλογοσ Υπουργοφ Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 

Άννασ Διαμαντοποφλου  

Σε όλεσ τισ χϊρεσ θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ κινείται μεταξφ δυο 

πόλων: κεντρικι ρφκμιςθ μζςω εκνικϊν φορζων ι ανεξάρτθτων αρχϊν που 

παρακολουκοφν και αξιολογοφν το ςφςτθμα και αυτορρφκμιςθ ςτθ βάςθ 

αυτοελζγχου και αυτοαξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν φορζων. Το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που κα επιλεγεί εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ: από τισ 

ιδιαιτερότθτεσ που παρουςιάηει θ κάκε χϊρα ςτθ διάρκρωςθ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ, από το νομικό πλαίςιο λειτουργίασ των φορζων εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ, από το μοντζλο διοίκθςθσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ που 

ακολουκείται, από τον τρόπο χρθματοδότθςθσ του ςυςτιματοσ αλλά και τισ πολιτικζσ 

προτεραιότθτεσ που τίκενται. Όλα αυτά επθρεάηουν άμεςα ζνα ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και τον τρόπο εφαρμογισ του. Αυτό που ζχει ςθμαςία είναι 

το πόςο καλά ανταποκρίνεται ζνα μοντζλο διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ ςτισ ανάγκεσ 

ενόσ οριςμζνου χϊρου ςε μια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. 

Εςτιάηοντασ ςτο πεδίο τθσ διά βίου μάκθςθσ διαπιςτϊνουμε πωσ πρόκειται για ζναν 

χϊρο, ο οποίοσ λειτουργοφςε λίγο-πολφ άναρχα, χωρίσ κάποιο ςυνεκτικό πλαίςιο που 

να εξαςφαλίηει τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Το ότι αυτό δε μπορεί να 

ςυνεχιςτεί, προκφπτει τόςο από τθν προτεραιότθτα που δίνουμε πλζον ωσ Υπουργείο 

ςε αυτό το πεδίο όςο και από τθ βαρφτθτα που αποδίδουμε ςτθν αξιολόγθςθ και 

ςτθν ποιότθτα ςε όλθ τθν εκπαίδευςθ.   

Η προτεραιότθτα που δίνουμε ςτθ διά βίου μάκθςθ εξθγείται από τθν πεποίκθςι μασ 

ότι πρζπει να αποτελζςει ζνα από τα βαςικά εργαλεία που διακζτουμε για τθν ζξοδο 

από τθ ςθμερινι κρίςθ. Η διά βίου μάκθςθ ςυνδζεται άμεςα με τθν οικονομικι 

ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και τθν προοπτικι απαςχόλθςθσ γιατί παρζχει τθ δυνατότθτα 

ζγκαιρθσ ανταπόκριςθσ ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ οικονομίασ, ωςτόςο 

δεν περιορίηεται ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ εργαηομζνων και ανζργων. 
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Αντικζτωσ, αφορά το ςφνολο των πολιτϊν, κακϊσ ςτοχεφει ςτον πυρινα τθσ 

δθμοκρατίασ, ςτθ διαμόρφωςθ δθλαδι ενεργϊν και ενθμερωμζνων πολιτϊν. 

Οι μεταρρυκμίςεισ που προωκοφνται ςτθ διά βίου μάκθςθ ςχεδιάςτθκαν πάνω ςε 

μια ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι, θ οποία ςυνάδει τόςο με τισ ευρωπαϊκζσ εξελίξεισ όςο 

και με τισ ανάγκεσ τθσ χϊρασ. Στόχο ζχει τθν ανάπτυξθ τθσ διά βίου μάκθςθσ ςτθν 

Ελλάδα τόςο με όρουσ ποςοτικοφσ όςο και ποιοτικοφσ και τθν εδραίωςθ μιασ 

κουλτοφρασ, ςτθν οποία κα αντιμετωπίηεται θ μάκθςθ ωσ αυτό που πραγματικά 

είναι: μια ςυνεχισ και όχι καταναγκαςτικι διαδικαςία, που προάγει τθν προςωπικι 

ολοκλιρωςθ, τθν επαγγελματικι εξζλιξθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι, ζνα ατομικό 

επίτευγμα και ταυτόχρονα μια κοινωνικι παροχι.  

Ζχοντασ αυτά υπόψθ, κεωροφμε εξαιρετικισ ςθμαςίασ τθν ανάγκθ εφαρμογισ 

κριτθρίων ποιότθτασ και ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και 

αξιολόγθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, με όρουσ και διαδικαςίεσ διαφανείσ και 

δθμοςίωσ γνωςτζσ και εργαλεία που κα εξαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα ςφγκριςθσ του 

αποτελζςματοσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, όπου και αν αυτό παρζχεται: τόςο από 

ιδρφματα του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (ςχολεία, πανεπιςτιμια) όςο και 

από φορείσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, δθμόςιουσ, ιδιωτικοφσ και 

κοινωνικοφσ.  

Εκτιμοφμε ότι θ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ κα πρζπει 

να γίνεται ςτθ βάςθ αρχϊν ποιότθτασ και μετριςιμων δεικτϊν. Τα κριτιρια 

ποιότθτασ αναμφίβολα κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τθν αποτελεςματικότθτα, 

αποδοτικότθτα και χρθςιμότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, αλλά 

δε κα πρζπει να περιορίηονται ςε αυτά. Κριτιρια ποιότθτασ είναι π.χ. και θ εφαρμογι 

των ίςων ευκαιριϊν, θ αξιοπιςτία των ςυμβουλευτικϊν διαδικαςιϊν, θ ικανοποίθςθ 

των ςυμμετεχόντων.  

Η βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ και ςε όλεσ τισ 

μορφζσ τθσ είναι μια βαςικι πολιτικι επιλογι, θ οποία διατρζχει όλεσ τισ 

πρωτοβουλίεσ του Υπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων: Από 
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τθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ μζχρι τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

και τθ Διά Βίου Μάκθςθ.  

Επί δεκαετίεσ “μετράμε” τθν εκπαίδευςθ μόνο με όρουσ μεγζκυνςθσ: αρικμόσ 

κτιρίων, εκπαιδευτϊν ι ευρϊ! Είναι επιτακτικι ανάγκθ να αςχολθκοφμε με τθ 

μζτρθςθ των αποτελεςμάτων. Τί κζλει, τί χρειάηεται ο μακθτισ, ο νζοσ, ο πολίτθσ, θ 

κοινωνία, θ οικονομία και πόςο ανταποκρινόμαςτε ςε αυτζσ τισ ανάγκεσ!  

Ο ν. 3879/2010 για τθν «Ανάπτυξθ τθσ διά βίου μάκθςθσ» ζκεςε προδιαγραφζσ 

ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ κεςπίηοντασ τθν εκπαιδευτικι επάρκεια και τθ 

ςυνεχι επιμόρφωςθ για τουσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων και προβλζποντασ τθ ςυνεχι 

παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του Εκνικοφ Δικτφου Διά Βίου Μάκθςθσ.  

Το ενιαίο πλαίςιο ποιοτικισ αναβάκμιςθσ π3 που προωκοφμε πθγαίνει ακόμθ πιο 

πζρα και αντιλαμβάνεται τθν ποιότθτα ωσ το αποτζλεςμα που παράγεται όταν 

εφαρμόηονται ποιοτικά κριτιρια ςε όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ: 

π3  ςθμαίνει: 

1. Ποιότθτα ςτο πλαίςιο παροχισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (δομζσ, διδακτικό 

υλικό, προγράμματα, εκπαιδευτικοί). 

2.   Ποιότθτα ςτισ διαδικαςίεσ (διδακτικζσ μζκοδοι και εφαρμογι). 

3. Ποιότθτα ςτισ εκροζσ δθλαδι ςτα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ, ςτισ γνϊςεισ, ςτισ 

δεξιότθτεσ, ςτισ ικανότθτεσ που αποκτϊνται ςτο τζλοσ μιασ μακθςιακισ διαδρομισ. 

 

Το πλαίςιο π3 ςθμαίνει ποιότθτα, πάντα, παντοφ. Όταν εφαρμόηονται ποιοτικζσ 

αρχζσ πάντα και κριτιρια παντοφ το αποτζλεςμα που παράγεται είναι ςαφϊσ πιο 

αξιόπιςτο από ό,τι κα ιταν αν εςτιάηαμε ςε μια μόνο διάςταςθ. 
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Ποια θ χρθςιμότθτα ενόσ ενιαίου πλαιςίου ποιότθτασ;  

Μζχρι ςιμερα δεν υπιρχε ζνα εκνικισ εμβζλειασ πλαίςιο αρχϊν διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ, αλλά οφτε και κάποιο ενιαίο και ςυνεκτικό ςφςτθμα 

παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ διά βίου μάκθςθσ. 

Υπάρχει, ωςτόςο, ζνα ζντονο και διαρκζσ ενδιαφζρον τθσ πολιτείασ, φορζων, 

εκπαιδευτϊν και εκπαιδευομζνων για τθν ποιότθτα των παρεχόμενων εκπαιδευτικϊν 

υπθρεςιϊν. Η εκπαίδευςθ είναι τόςο ατομικό όςο και κοινωνικό αγακό, ςτο οποίο 

επενδφονται χριματα, χρόνοσ, ενζργεια, προςδοκίεσ και ελπίδεσ τόςο ςε ατομικό όςο 

και ςε κοινωνικό επίπεδο και είναι αυτονόθτο να υπάρχει ενδιαφζρον για τθ ςωςτι 

αξιοποίθςι τουσ. Παράγοντεσ που κακιςτοφν αναγκαία τθν φπαρξθ πλαιςίου 

ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ είναι κυρίωσ: 

 Η επζκταςθ τθσ παροχισ εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν ςε χϊρουσ, οι οποίοι μζχρι 

πρότινοσ δεν ελζγχονταν από κάποια εκνικι αρχι. 

 Η ςυνειδθτοποίθςθ από πλευράσ εκπαιδευομζνων ότι ζχουν λόγο ςτθ 

διαμόρφωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και δικαίωμα να απαιτοφν 

υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ. 

 Η ςυνειδθτοποίθςθ από πλευράσ φορζων παροχισ υπθρεςιϊν διά βίου 

μάκθςθσ ότι θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτισ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ που 

παρζχουν, αποτελοφν ςυγκριτικό  πλεονζκτθμα ςε μια «αγορά» που ςυνεχϊσ 

διευρφνεται και μεταβάλλεται. 

 Τζλοσ, θ ανάγκθ νομιμοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτθ βάςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτάσ τθσ ιδιαίτερα ςε εποχζσ 

οικονομικισ κρίςθσ. 

Όπωσ δεν υπάρχει κοινά αποδεκτόσ οριςμόσ του όρου «ποιότθτα» ζτςι δεν υπάρχουν 

και ενιαία και κοινϊσ αποδεκτά κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ, αλλά 

εξαρτϊνται από τον τρόπο προςζγγιςθσ και τισ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ που 
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τίκενται. Σε κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, θ ποιότθτα ςτισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ ζχει 

να κάνει με το επίπεδο επίτευξθσ εκπαιδευτικϊν ςτόχων, οι οποίοι ζχουν κακοριςτεί 

από κοινοφ μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων ςε ζνα δεδομζνο εκπαιδευτικό πλαίςιο.  

Το ενιαίο πλαίςιο αρχϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτθ δια βίου μάκθςθ, π3, ζρχεται 

να κζςει ποιοτικοφσ όρουσ ςε ζνα μζχρι τϊρα άναρχο πεδίο. Αποτελεί προϊόν 

διαβοφλευςθσ και ςυναίνεςθσ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, με ςτόχο τθ 

δθμιουργία ενόσ ανοιχτοφ και ανατροφοδοτοφμενου ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ 

ποιότθτασ και βαςικι επιδίωξθ τθ διαρκι βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν 

προσ όφελοσ των εκπαιδευομζνων.  

Κυρίωσ, όμωσ είναι ζνασ κρίκοσ ςτθν αλυςίδα των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ τθσ χϊρασ, όπου θ ποιότθτα είναι προτεραιότθτα, πάντα και παντοφ! 

 

Άννα Διαμαντοποφλου 

Υπουργόσ Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων 
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1. Το πλαίςιο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ 

1.1. Το ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ 

Η εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν επίτευξθ των 

ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» για ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ 

ανάπτυξθ, παρζχοντασ ςτουσ πολίτεσ τα προςόντα και τισ δεξιότθτεσ που χρειάηονται 

θ ευρωπαϊκι κοινωνία και οικονομία, ϊςτε να παραμείνουν ανταγωνιςτικζσ και 

καινοτόμεσ, ενϊ παράλλθλα να προάγεται θ κοινωνικι ςυνοχι και ζνταξθ1.  

Παράλλθλα, ζχει τεκεί ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ζνα ςτρατθγικό πλαίςιο για τθν 

ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτουσ τομείσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, το οποίο κζτει 

τουσ ακόλουκουσ τζςςερισ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ2: 

1. Υλοποίθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ και τθσ κινθτικότθτασ.  

2. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

κατάρτιςθσ. 

3. Προαγωγι τθσ ιςοτιμίασ, τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ 

ςτα κοινά. 

4. Ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ, κακϊσ και του 

επιχειρθματικοφ πνεφματοσ ςε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

Απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μζςα από τθν επίτευξθ των ανωτζρω 

ςτρατθγικϊν ςτόχων, είναι3:  

 θ πλιρθσ προςωπικι, κοινωνικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ όλων των 

πολιτϊν, και 

 θ βιϊςιμθ οικονομικι ευμάρεια και απαςχολθςιμότθτα, προωκϊντασ 

παράλλθλα τισ δθμοκρατικζσ αρχζσ, τθν κοινωνικι ςυνοχι, τθν ενεργό 

ςυμμετοχι ςτα κοινά και το διαπολιτιςμικό διάλογο. 

                                                      
1 Συμπεράςματα του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου EUCO 13/10 τθσ 17θσ Ιουνίου 2010. 
2 Συμπεράςματα του Συμβουλίου 2009/C 119/02 τθσ 12θσ Μαΐου 2009 ςχετικά με ζνα ςτρατθγικό πλαίςιο για τθν ευρωπαϊκι 
ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ («ΕΚ 2020»). 
3 ibid 
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Σε επίπεδο εφαρμοςμζνθσ πολιτικισ, θ επίτευξθ των ςτόχων τθσ ευρωπαϊκισ 

ςτρατθγικισ, όςον αφορά ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ προχποκζτει το 

ςυντονιςμό των εμπλεκόμενων φορζων ωσ προσ τθν εφαρμογι βαςικϊν κοινϊν 

αρχϊν ποιότθτασ ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν παροχι και ςτθν πιςτοποίθςθ των 

αποτελεςμάτων, κακϊσ και προδιαγεγραμμζνεσ διαδικαςίεσ και μθχανιςμοφσ 

διαςφάλιςθσ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ.  

Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κινείται θ Σφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για τθ δθμιουργία ευρωπαϊκοφ πλαιςίου αναφοράσ για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (ΕΕΚ)4, θ 

οποία ςυνιςτά ςτα κράτθ μζλθ μεταξφ άλλων:  

 τθ χριςθ και περαιτζρω ανάπτυξθ του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου αναφοράσ για τθ 

διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, 

 τθ βελτίωςθ και περαιτζρω ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, 

 τθ ςτιριξθ των ςτρατθγικϊν διά βίου μάκθςθσ,  

 τθν εφαρμογι του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου προςόντων και του ευρωπαϊκοφ 

χάρτθ ποιότθτασ για τθν κινθτικότθτα,  

 τθν καλλιζργεια πνεφματοσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ και καινοτομίασ ςε όλα 

τα επίπεδα, και 

 τθν απόδοςθ ιδιαίτερθσ ζμφαςθσ ςτθ μετάβαςθ από τθν επαγγελματικι 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (ΕΕΚ) ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

Η ςυγκεκριμζνθ Σφςταςθ παρακζτει τα παρακάτω κριτιρια ποιότθτασ για τθ ςτιριξθ 

των κρατϊν κατά τθν εφαρμογι του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου αναφοράσ: 

1. Ο ςχεδιαςμόσ αντικατοπτρίηει το ςτρατθγικό όραμα που ςυμμερίηονται οι 

ενδιαφερόμενοι και περιλαμβάνει ςαφείσ βραχυπρόκεςμουσ / 

μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ, ενζργειεσ και δείκτεσ. 

                                                      
4
 Σφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2009/C 155/01 τθσ 18θσ Ιουνίου 2009 για τθ δθμιουργία 

ευρωπαϊκοφ πλαιςίου αναφοράσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. 

Σφςταςη του 
Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου 
και του 
Συμβουλίου 
2009/C 155/01 
τησ 18ησ 
Ιουνίου 2009 

Κριτήρια 
Ποιότητασ 
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2. Τα ςχζδια εφαρμογισ ζχουν καταρτιςτεί με τθ ςυνεργαςία των 

ενδιαφερομζνων και περιλαμβάνουν ρθτζσ αρχζσ. 

3. Η αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων και διαδικαςιϊν διενεργείται τακτικά και 

ςτθρίηεται ςε μετριςιμα ςτοιχεία. 

4.    Επανεξζταςθ. 

Σε ςυνζχεια των προαναφερκζντων κριτθρίων ποιότθτασ, παρζχεται θ παρακάτω 

δζςμθ δεικτϊν ποιότθτασ5 που μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για τθ ςτιριξθ τθσ 

αξιολόγθςθσ και τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των ςυςτθμάτων ι/ και των παρόχων 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ):  

 

1. Χρθςιμότθτα των ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ για τουσ παρόχουσ 

ΕΕΚ 

 Μερίδιο παρόχων που εφαρμόηουν εςωτερικά ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

τθσ ποιότθτασ, τα οποία κακορίηονται από τθ νομοκεςία ι με δικι τουσ 

πρωτοβουλία. 

 Μερίδιο διαπιςτευμζνων παρόχων ΕΕΚ. 

2. Επενδφςεισ ςτθν κατάρτιςθ εκπαιδευτικϊν και εκπαιδευτϊν 

 Μερίδιο των εκπαιδευτικϊν και των εκπαιδευτϊν που ςυμμετζχουν ςε 

περαιτζρω κατάρτιςθ. 

 Ποςό των κονδυλίων που επενδφονται. 

3. Ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε προγράμματα ΕΕΚ 

 Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςε προγράμματα ΕΕΚ, ςφμφωνα με τον τφπο του 

προγράμματοσ και τα επιμζρουσ κριτιρια. 

4. Ποςοςτό ολοκλιρωςθσ ςτα προγράμματα ΕΕΚ 

 Αρικμόσ προςϊπων που ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ / εγκατζλειψαν 

προγράμματα ΕΕΚ, ςφμφωνα με τον τφπο του προγράμματοσ και τα 

επιμζρουσ κριτιρια. 

                                                      
5 Όπωσ αναφζρεται ςτθ Σφςταςθ, θ δζςμθ δεικτϊν κα αναπτυχκεί περαιτζρω μζςω τθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ ςε διμερι ι/ 

και πολυμερι βάςθ, βαςιηόμενθ ςε ευρωπαϊκά δεδομζνα και εκνικά μθτρϊα. 
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5. Ποςοςτό εξεφρεςθσ εργαςίασ μετά τθν ολοκλιρωςθ προγραμμάτων ΕΕΚ 

 Προοριςμόσ των εκπαιδευομζνων ΕΕΚ ςε οριςμζνθ χρονικι ςτιγμι μετά 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τον τφπο του 

προγράμματοσ και τα επιμζρουσ κριτιρια. 

 Μερίδιο απαςχολουμζνων εκπαιδευομζνων ςε οριςμζνθ χρονικι ςτιγμι 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τον τφπο του 

προγράμματοσ και τα επιμζρουσ κριτιρια. 

6. Χριςθ των δεξιοτιτων ςτο χϊρο εργαςίασ 

 Στοιχεία ςχετικά με τθ κζςθ εργαςίασ που απζκτθςαν τα άτομα μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τον τφπο του προγράμματοσ 

και τα επιμζρουσ κριτιρια. 

 Ποςοςτό ικανοποίθςθσ των εργαηομζνων και των εργοδοτϊν ςε ςχζςθ με 

τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ που αποκτικθκαν. 

7. Ποςοςτό ανεργίασ ςφμφωνα με επιμζρουσ κριτιρια 

8. Επικράτθςθ ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 

 Ποςοςτό ςυμμετεχόντων ςτθν ΕΕΚ που ζχουν ταξινομθκεί ωσ ευάλωτεσ 

κοινωνικά ομάδεσ (ςε κακοριςμζνθ περιφζρεια ι ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο 

απαςχόλθςθσ) με βάςθ τθν θλικία και το φφλο. 

 Ποςοςτό επιτυχίασ ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με βάςθ τθν θλικία και 

το φφλο. 

9. Μθχανιςμοί για τον κακοριςμό των αναγκϊν κατάρτιςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ 

 Στοιχεία ςχετικά με τουσ μθχανιςμοφσ για τον εντοπιςμό των 

μεταβαλλόμενων απαιτιςεων ςε διάφορα επίπεδα.  

 Απόδειξθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ. 

10. Συςτιματα για τθν προϊκθςθ καλφτερθσ πρόςβαςθσ ςτθν ΕΕΚ 

 Στοιχεία για τα υφιςτάμενα ςυςτιματα ςε διάφορα επίπεδα.  

 Απόδειξθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ.
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1.2. Το εκνικό πλαίςιο αναφοράσ  

Η ςτρατθγικι για τθ διά βίου μάκθςθ, βάςει τθσ οποίασ προωκοφνται οι 

μεταρρυκμίςεισ ςε αυτόν τον τομζα, ςτόχο ζχει τθν ανάπτυξθ τθσ διά βίου μάκθςθσ 

ςτθν Ελλάδα τόςο με όρουσ ποςοτικοφσ όςο και ποιοτικοφσ. Η βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ και θ διαςφάλιςι τθσ ζχει καταςτεί βαςικόσ πυλϊνασ τθσ ςτρατθγικισ για 

τθ διά βίου μάκθςθ, όπωσ αντικατοπτρίηεται και ςτισ διατάξεισ του ν. 3879/2010.  

Όπωσ ρθτά ορίηεται με το άρκρο 1, παρ.1, ςκοπόσ του νόμου είναι θ ανάπτυξθ τθσ 

διά βίου μάκθςθσ, μζςω τθσ αναγνϊριςθσ εναλλακτικϊν εκπαιδευτικϊν διαδρομϊν, 

τθσ δικτφωςθσ των φορζων διά βίου μάκθςθσ και τθσ διαςφάλιςθσ τθσ διαφάνειασ 

και τθσ ποιότθτασ, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ διαςφνδεςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ με 

τθν απαςχόλθςθ, θ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ των ατόμων 

και γενικότερα θ κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ. Ειδικότερα, μεταξφ των ςτόχων 

που κζτει ο ςυγκεκριμζνοσ νόμοσ είναι θ κεςμοκζτθςθ προτφπων και μζςων για τθν 

ανάπτυξθ και τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ (αρ. 1, παρ. 3). 

Ο ν. 3879/2010 (άρκρο 18) κεςπίηει, επίςθσ, κίνθτρα για τθν ανάπτυξθ τθσ διά βίου 

μάκθςθσ και τθν επικαιροποίθςθ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ χϊρασ, ςτα οποία περιλαμβάνεται θ ςφνδεςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ των φορζων δια βίου μάκθςθσ με τθ χρθματοδότθςι τουσ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, οι φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν διά βίου μάκθςθσ, που 

χρθματοδοτοφνται από δθμόςιουσ πόρουσ, αξιολογοφνται ςφμφωνα με τθν 

υλοποίθςθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί ςτο αντίςτοιχο πρόγραμμα διά βίου μάκθςθσ 

και χρθματοδοτοφνται με βάςθ τθν αποτελεςματικότθτα και τθν αποδοτικότθτά τουσ. 

Σε ό,τι αφορά ςτθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ, ςτο άρκρο 19 του ν. 3879/2010 

προβλζπεται, μεταξφ άλλων, θ ςυγκρότθςθ ςυςτιματοσ ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ 

και αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν και των ςτελεχϊν τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ και 

των εκπαιδευτικϊν των Σ.Δ.Ε., κακϊσ και ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και 

Ν. 3879/2010 
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αξιολόγθςθσ των προγραμμάτων και τθσ αποτελεςματικότθτασ του Εκνικοφ Δικτφου 

Διά Βίου Μάκθςθσ. 

Επιπλζον, ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάκθςθσ, το οποίο περιλαμβάνει όλεσ τισ 

δράςεισ εφαρμογισ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ διά βίου μάκθςθσ, γίνεται αναφορά 

ςτουσ εξισ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ:  

1. Κακολικι ςυμμετοχι 

2. Ποιότθτα παντοφ  

3. Αλλαγι ςτισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ 

4. Αξία και διαφάνεια ςτθν απόκτθςθ προςόντων 

5. Εξυπθρζτθςθ του νζου αναπτυξιακοφ μοντζλου 

6. Απελευκζρωςθ από εκπαιδευτικά ςτεγανά 

7. Ορκολογικι κατανομι, ςυντονιςμόσ και αξιοποίθςθ των κοινοτικϊν πόρων 

Η επίτευξθ αυτϊν των επιμζρουσ ςτόχων κα ςυμβάλει ςτθν πραγματοποίθςθ του 

εκνικοφ ςτόχου:  

 
Πολίτεσ με γνϊςθ – επαγγελματίεσ με προςόντα 

& 
Διαςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν απαςχόλθςθ 

 

Το Υπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, όπωσ προβλζπεται με 

το Π.Δ. 24/2010 (άρκρο 4, παρ. 2, περ. β) ζχει αναλάβει τθν αρμοδιότθτα 

διαμόρφωςθσ του εκπαιδευτικοφ πλαιςίου όλων των μονάδων τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, τθσ Αρχικισ και Συνεχιηόμενθσ 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, κακϊσ και των λοιπϊν μονάδων, δθμόςιων ι ιδιωτικϊν, 

που δεν ανικουν ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Επιπροςκζτωσ, ζχει τθν 

αρμοδιότθτα για ειςιγθςθ, ςχεδιαςμό και πιςτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν 

προδιαγραφϊν και ειδικότερα του περιεχομζνου, των εκπαιδευτικϊν μεκόδων, των 

εκπαιδευτϊν και των υποδομϊν των προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν και άλλων Πόρων (άρκρο 

4, παρ. 2, περ. γ).  

Εθνικό 
Πρόγραμμα 
Διά Βίου 
Μάθηςησ 

Π.Δ. 24/2010 
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Το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., αςκϊντασ τον επιτελικό του ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ του 

εκπαιδευτικοφ πλαιςίου, ανζπτυξε ζνα πλαίςιο ποιοτικισ αναβάκμιςθσ τθσ διά 

βίου μάκθςθσ, το π3. Στόχο ζχει τον αποτελεςματικό ςυντονιςμό όλων των 

εμπλεκόμενων φορζων και τθν ενίςχυςθ του ζργου τουσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ ςε ευκυγράμμιςθ αφενόσ με τθν 

εκνικι πολιτικι και αφετζρου με τθν ευρωπαϊκι ςτρατθγικι «Εκπαίδευςθ και 

Κατάρτιςθ 2020». 

Το π3 κζτει το πλαίςιο των αρχϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθ διά βίου 

μάκθςθ, παρζχοντασ ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και ζνα εργαλείο για το 

ςχεδιαςμό, τθν παροχι και τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ διά βίου 

μάκθςθσ, κακϊσ:  

 ορίηει τθν ποιότθτα, κζτοντασ αρχζσ ποιότθτασ, και ςτισ τρεισ ςυνιςτϊςεσ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, δθλαδι ςτισ ειςροζσ, ςτισ διαδικαςίεσ και ςτισ 

εκροζσ, και  

 παρζχει μετριςιμουσ ποιοτικοφσ και ποςοτικοφσ δείκτεσ για τθν αξιολόγθςθ 

τθσ εφαρμογισ των αρχϊν ποιότθτασ από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. 

 

Πλαίςιο π
3
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2. Ορίηοντασ τθν ποιότθτα ςτθ διά βίου μάκθςθ  

2.1. Οι ςυνιςτϊςεσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ  

Κάκε εκπαιδευτικι και μακθςιακι διαδικαςία βαςίηεται ςε τρεισ ςυνιςτϊςεσ: ςτισ 

ειςροζσ, ςτισ διαδικαςίεσ και ςτισ εκροζσ, όπωσ φαίνεται και ςτο επόμενο ςχιμα, που 

απεικονίηει το «οικοδόμθμα» τθσ διά βίου μάκθςθσ.  

Θεμζλιο του οικοδομιματοσ αυτοφ είναι θ ανατροφοδότθςθ και θ διαρκισ βελτίωςθ, 

θ οποία εξαςφαλίηει τθν αειφορία του ςυςτιματοσ και διαμορφϊνεται βάςει του 

πλαιςίου διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ – του πλαιςίου π3. 

 

Σχιμα 1. Το οικοδόμθμα τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ 

2.1.1. Ειςροζσ 

Ωσ ειςροζσ ςτο ςφςτθμα διά βίου μάκθςθσ νοοφνται, με βάςθ το ν. 3879/2010 (άρκρο 

2), «Οι ανκρώπινοι, οικονομικοί και φυςικοί πόροι που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία και ιδίωσ οι δομζσ, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τα 
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προγράμματα και οι εκπαιδευτζσ» τθσ διά βίου μάκθςθσ. Επίςθσ, ςτισ ειςροζσ 

ςυμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευόμενοι, που αποτελοφν και τον τελικό αποδζκτθ 

των υπθρεςιϊν διά βίου μάκθςθσ.  

2.1.2. Διαδικαςίεσ 

Με τον όρο διαδικαςίεσ νοοφνται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα για 

να προςκζςουν αξία ςτισ ειςροζσ του ςυςτιματοσ διά βίου μάκθςθσ και να τισ 

μετατρζψουν ςε αποτελζςματα που καλφπτουν τισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ των 

αποδεκτϊν των υπθρεςιϊν διά βίου μάκθςθσ (Johansson et al., 1993), όπωσ θ επιλογι 

εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτϊν, και μεκόδων διδαςκαλίασ, θ παροχι υπθρεςιϊν 

Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ, κακϊσ και θ υλοποίθςθ των 

προγραμμάτων διά βίου μάκθςθσ. 

2.1.3. Εκροζσ 

Ωσ εκροζσ ςτο ςφςτθμα διά βίου μάκθςθσ νοοφνται, επίςθσ με βάςθ το ν. 3879/2010 

(άρκρο 2), «Τα άμεςα αποτελζςματα τθσ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ, δθλαδι οι 

γνώςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που αποκτά το άτομο». Επίςθσ, ςτισ εκροζσ 

ςυμπεριλαμβάνονται και τα μεςοπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα αποτελζςματα τθσ 

διά βίου μάκθςθσ, όπωσ θ απορρόφθςθ από τθν αγορά εργαςίασ, θ προςωπικι 

ανάπτυξθ, κλπ. 

2.2. Το Δίκτυο των φορζων διά βίου μάκθςθσ 

Οι φορείσ του Εκνικοφ Δικτφου Διά Βίου Μάκθςθσ αναπτφςςουν ςυςτθμικζσ ςχζςεισ 

και αξιοποιοφν μεταξφ άλλων προτφπων και μζςων για τθ λειτουργία και ανάπτυξθ 

του Εκνικοφ Δικτφου, τα μζςα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ6.  

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 του ν. 3879/2010, θ Διά Βίου Μάκθςθ 

διοικείται και παρζχεται από τουσ ακόλουκουσ φορείσ: 

                                                      
6 Νόμοσ υπ’ αρικμ. 3879/2010 - Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ, Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ, ΦΕΚ Α’ 
163/21.1.2010. 
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Α) Φορείσ Διοίκθςθσ τθσ διά βίου μάκθςθσ 

1) θ Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ (άρκρο 27 παρ. 2 περ. ε (ιιι) του ν. 

1558/1985, ΦΕΚ 137 Αϋ, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 3 παρ. 1 του ν. 2909/2001, 

ΦΕΚ 90 Αϋ, και το άρκρο 33 παρ. 1 του ν. 3699/2008, ΦΕΚ 199 Αϋ), 

2) οι υπθρεςιακζσ μονάδεσ των Περιφερειϊν, που αςκοφν αρμοδιότθτεσ ςε 

κζματα δια βίου μάκθςθσ (άρκρο 186 παρ. ΙΙ τομζασ Η περιπτϊςεισ 1, 2 και 3 

του ν. 3852/ 2010), 

3) οι υπθρεςιακζσ μονάδεσ των Διμων, που αςκοφν αρμοδιότθτεσ ςε κζματα δια 

βίου μάκθςθσ (άρκρο 75 παρ. Ι τομζασ ςτϋ περ. 13 του Κϊδικα Διμων και 

Κοινοτιτων, ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Αϋ, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 94 

παρ. 4 του ν. 3852/2010), 

4) το Εκνικό Κζντρο Πιςτοποίθςθσ Δομϊν Δια Βίου Μάκθςθσ (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) (άρκρο 22 

παρ. 1 του ν. 2469/1997, ΦΕΚ 38 Αϋ, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 14 παρ. 2 του ν. 

3385/2005, ΦΕΚ 210 Αϋκαι το άρκρο 10 παρ. 1 του παρόντοσ νόμου), 

5) ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Πιςτοποίθςθσ Προςόντων (Ε.Ο.Π.Π.) (άρκρο 11), 

6) το Εκνικό Κζντρο Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (Ε.Κ.Ε.Π.) (άρκρο 16 παρ. 1 

του ν. 2224/1994, ΦΕΚ 112 Αϋ), κατά το τμιμα του που ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ 

ςυμβουλευτικισ και του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ δια 

βίου μάκθςθσ και και 

7) το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (άρκρο 1 

παρ. 1 του π.δ. 57/2007, ΦΕΚ 59 Αϋ) 

Β) Φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν διά βίου μάκθςθσ 

1) Τα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) (άρκρο 12), 

2) τα Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Κ.Ε.Κ.) (άρκρο 13), 

3) τα Κζντρα Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ (άρκρο 1 παρ. 1 του ν. 3696/2008, ΦΕΚ 

177 Αϋ, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 45 παρ. 1 περ. αϋ του ν. 3848/2010, 

ΦΕΚ 71 Αϋ) και τα Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν (άρκρο 11 του ν. 3696/2008, 

όπωσ αντικακίςταται με το άρκρο 10 παρ. 6 του παρόντοσ νόμου), 

4) οι λοιπζσ δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ ςχολζσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, 
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5) το Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) (άρκρο 4 παρ. 1 του ν. 

2327/1995, ΦΕΚ 156 Αϋ, και άρκρο 3 παρ. 3 του ν. 2909/2001), 

6) το Εκνικό Κδρυμα Νεότθτασ (Ε.Ι.Ν.), ( β.δ. τθσ 26.2.1947, ΦΕΚ 41 Αϋ, ςε 

ςυνδυαςμό με το άρκρο 3 του ν.δ. 572/1970, ΦΕΚ 125 Αϋ) και το Ινςτιτοφτο 

Νεολαίασ (άρκρο 17 παρ. 1 του ν. 3369/2005, ΦΕΚ 171 Αϋ), κατά το μζροσ που 

παρζχουν υπθρεςίεσ δια βίου μάκθςθσ, 

7) οι φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν γενικισ (τυπικισ και μθ τυπικισ) εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται κοινωνικοί, κρθςκευτικοί και 

πολιτιςτικοί φορείσ, κακϊσ και δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν γενικισ εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων, όπωσ τα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (Σ.Δ.Ε.) (άρκρο 5 παρ. 1 του ν. 

2525/1997, ΦΕΚ 188 Αϋ) και οι Σχολζσ Γονζων (άρκρο 2 παρ. 13 τουν. 

2621/1998, ΦΕΚ 136 Αϋ), 

8) οι φορείσ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ι και υπθρεςιϊν 

επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, 

9) τα Κζντρα Προϊκθςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ (Κ.Π.Α.) (άρκρο 1 περ. 1 του ν. 

2956/2001, ΦΕΚ 258 Αϋ) κατά το μζροσ που παρζχουν υπθρεςίεσ δια βίου 

ςυμβουλευτικισ και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ,  

10) οι φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που παρζχουν μθ 

τυπικι εκπαίδευςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό του δθμόςιου και του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα, όπωσ είναι το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κακϊσ και οι φορείσ που ςυνιςτϊνται 

από τισ επαγγελματικζσ ενϊςεισ και τα επιμελθτιρια και παρζχουν μθ τυπικι 

εκπαίδευςθ ςτα μζλθ τουσ, όπωσ είναι θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία 

«Ινςτιτοφτο Εκπαίδευςθσ και Επιμόρφωςθσ Μελϊν Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου 

Ελλάδασ (Ι.Ε.Κ.Ε.Μ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.)»,  

11) οι φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν δια βίου μάκθςθσ, τουσ οποίουσ ςυνιςτοφν οι 

τριτοβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ εργαηομζνων και εργοδοτϊν που 

ςυνυπογράφουν τθν εκνικι ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ, όπωσ είναι το 

Ινςτιτοφτο Εργαςίασ (ΙΝ.Ε.) και το Κζντρο Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ 

(Κ.ΑΝ.Ε.Π.) τθσ Γενικισ Συνομοςπονδίασ Εργατϊν Ελλάδασ (Γ.Σ.Ε.Ε.), το 

Ινςτιτοφτο Μικρϊν Επιχειριςεων (Ι.Μ.Ε.) τθσ Γενικισ Συνομοςπονδίασ 
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Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδασ (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), το Κοινωνικό 

Πολυκζντρο και το Διαβαλκανικό Ινςτιτοφτο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθσ Ανϊτατθσ 

Διοίκθςθσ Ενϊςεων Δθμόςιων Υπαλλιλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), και 

12) οι φορείσ άτυπθσ μάκθςθσ7 που αναφζρονται ςτο άρκρο 14, δθλαδι οι φορείσ 

κάκε μορφισ που λειτουργοφν ςε εκνικό, περιφερειακό ι τοπικό επίπεδο και 

παρζχουν υπθρεςίεσ δια βίου μάκθςθσ, εφόςον αναγνωρίηονται ωσ φορείσ 

άτυπθσ μάκθςθσ των πολιτϊν και εγγράφονται ςτο ςχετικό μθτρϊο που τθρεί θ 

Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ. 

Στο Εκνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάκθςθσ ανικουν, επίςθσ, οι φορείσ και οι δομζσ του 

τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ κατά το μζροσ που παρζχουν υπθρεςίεσ ι 

εφαρμόηουν προγράμματα διά βίου μάκθςθσ, όπωσ είναι τα Ιδρφματα τθσ Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ και τα Ινςτιτοφτα Διά Βίου Εκπαίδευςθσ των ιδρυμάτων αυτϊν, τα 

Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και οι φορείσ που οργανϊνουν και 

υλοποιοφν προγράμματα ενδοεπιχειρθςιακισ κατάρτιςθσ, τα οποία 

χρθματοδοτοφνται από δθμόςιουσ πόρουσ, ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ του 

εκπαιδευτικοφ πλαιςίου των προγραμμάτων αυτϊν.  

Οι φορείσ του Εκνικοφ Δικτφου Διά Βίου Μάκθςθσ, ςτο πλαίςιο του ρόλου και των 

αρμοδιοτιτων τουσ, καλοφνται να ευκυγραμμιςτοφν με το εκνικό πλαίςιο για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ – πλαίςιο π3.  

Η εφαρμογι του πλαιςίου π3 απευκφνεται ςε όλουσ τουσ φορείσ που παρζχουν 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και εντάςςονται ςτο πεδίο τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ8, 

είτε αυτοί εποπτεφονται από το Υπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων, είτε από άλλα Υπουργεία.  

                                                      

7 Σφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 5 του ν. 3879/2010 «Άτυπθ μάκθςθ: Οι μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα εκτόσ 
οργανωμζνου εκπαιδευτικοφ πλαιςίου, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ανκρϊπου, ςτο πλαίςιο του ελεφκερου χρόνου ι 
επαγγελματικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων. Περιλαμβάνει τισ κάκε είδουσ δραςτθριότθτεσ αυτομόρφωςθσ, 
όπωσ θ αυτομόρφωςθ με ζντυπο υλικό ι μζςω διαδικτφου ι με χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ι ποικίλων εκπαιδευτικϊν 
υποδομϊν, κακϊσ και τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που αποκτά το άτομο από τθν επαγγελματικι εμπειρία του.» 
8 Σφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 4 του ν. 3879/2010 «Μθ τυπικι εκπαίδευςθ: Η εκπαίδευςθ που παρζχεται ςε οργανωμζνο 
εκπαιδευτικό πλαίςιο εκτόσ του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και μπορεί να οδθγιςει ςτθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν 
αναγνωριςμζνων ςε εκνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει τθν αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ, τθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι 
κατάρτιςθ και τθ γενικι εκπαίδευςθ ενθλίκων.» 
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Πιο ςυγκεκριμζνα, οι παραπάνω φορείσ καλοφνται: 

α)  να εναρμονίςουν τα ςυςτιματα και τισ διαδικαςίεσ τουσ με τισ κεμελιϊδεισ 

αρχζσ ποιότθτασ,  

β)    να εξειδικεφςουν περαιτζρω τουσ δείκτεσ ποιότθτασ,  

γ)  να εφαρμόςουν διαδικαςίεσ μζτρθςθσ, αξιολόγθςθσ και ανακεϊρθςθσ των 

ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν τουσ μζςω ενόσ μθχανιςμοφ διαρκοφσ βελτίωςθσ, του 

κφκλου ποιότθτασ τθσ διά βίου μάκθςθσ, και τζλοσ 

δ)  να παρζχουν ςτοιχεία ςτθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ 

του Εκνικοφ Δικτφου Διά Βίου Μάκθςθσ.  
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3. Το πλαίςιο π3 για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ 

3.1. Οι κεμελιϊδεισ αρχζσ ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ  

Η Διά Βίου Μάκθςθ, ωσ κεςμόσ, κεωρείται ότι ικανοποιεί προδιαγραφζσ υψθλισ 

ποιότθτασ, όταν καταφζρνει ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ, παροχισ και αξιολόγθςθσ των 

αποτελεςμάτων τθσ, να επιτφχει τζτοια αποτελζςματα που να ικανοποιοφν ι και να 

ξεπερνοφν τισ βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων ςε 

αυτι.  

Στο πλαίςιο αυτό, το π3 κζτει τισ παρακάτω αρχζσ ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ9, 

τισ οποίεσ καλοφνται οι φορείσ διά βίου μάκθςθσ να υιοκετιςουν και να 

εξειδικεφςουν, βάςει του ρόλου, των αρμοδιοτιτων και του πεδίου 

δραςτθριοποίθςισ τουσ:  

 

                                                      
9Για τθ διαμόρφωςθ των κεμελιωδϊν αρχϊν ποιότθτασ ελιφκθςαν υπόψθ τα παρακάτω: α) οι πλζον διαδεδομζνοι και 
ςφγχρονοι οριςμοί τθσ ποιότθτασ, β) το ςτρατθγικό πλαίςιο για τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 
κατάρτιςθσ (ΕΚ 2020): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EL:PDF, γ)το ευρωπαϊκό μοντζλο αριςτείασ 
EFQM, Excellence Model (2010), το οποίο ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ ι ωσ ςθμείο αναφοράσ για τθν πρακτικι εφαρμογι τθσ 
ποιότθτασ ςτουσ φορείσ Διά Βίου Μάκθςθσ από διάφορεσ χϊρεσ, όπωσ θ Φινλανδία:  
http://www.slideshare.net/Victoria71/quality-management-recommendation-for-vocational-education, κακϊσ και δ) πρόςφατα 
ςυμπεράςματα από τθν αναςκόπθςθ των ςτρατθγικϊν προςεγγίςεων και των προτεραιοτιτων ςτθν ΕΕΚ: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_en.pdf 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EL:PDF
http://www.slideshare.net/Victoria71/quality-management-recommendation-for-vocational-education
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_en.pdf
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Σχιμα 2. Θεμελιϊδεισ αρχζσ ποιότθτασ ςτθ Διά Βίου Μάκθςθ 

Οι κεμελιϊδεισ αρχζσ ποιότθτασ του π3 εξειδικεφονται ανά ςυνιςτϊςα τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (ειςροζσ, διαδικαςίεσ, εκροζσ) ωσ εξισ: 
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Πίνακασ 1. Εξειδίκευςθ των κεμελιωδϊν αρχϊν ποιότθτασ ανά ςυνιςτϊςα τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτθ διά βίου μάκθςθ 

1. “Η διά βίου μάκθςθ είναι ελκυςτικι” ςθμαίνει: 

  

Ει
ς

ρ
ο

ζσ
 

 Παρζχονται κίνθτρα για ςυμμετοχι υψθλοφ επιπζδου εκπαιδευτϊν ςτο 
κεςμό. 

 Η εκπόνθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν βαςίηεται ςε πρότυπα 
(εκπαιδευτικά, επαγγελματικά, αξιολόγθςθσ).  

 Το ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςε προγράμματα διά βίου μάκθςθσ είναι 
υψθλό. 

  

Δ
ια

δ
ι-

κα
ς

ίε
σ 

 Οι εκπαιδευτζσ εφαρμόηουν μεκόδουσ που ςυνάδουν με τισ αρχζσ τθσ 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων (π.χ. ενεργοποίθςθ). 

  

Εκ
ρ

ο
ζσ

 

 Τα μακθςιακά αποτελζςματα ανταποκρίνονται ςτισ προςδοκίεσ των 
εκπαιδευόμενων. 

 Οι αποκτϊμενεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ προςδίδουν κφροσ ςτον 
απόφοιτο. 

 Οι υπθρεςίεσ ΣυΕΠ καλφπτουν τισ ανάγκεσ των διαφόρων ομάδων ςτόχου 
ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ. 

  

2. “Η διά βίου μάκθςθ είναι αποτελεςματικι” ςθμαίνει:  

  

Ει
ς

ρ
ο

ζσ
  Η εκπόνθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν λαμβάνει υπόψθ τισ 

διαφορετικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων και είναι δομθμζνθ 
ςπονδυλωτά.  

  

Δ
ια

δ
ικ

α
ς

ίε
σ  Οι εκπαιδευτζσ κάνουν χριςθ ποικίλων και ςφγχρονων μεκόδων ανάλογα 

με το αντικείμενο διδαςκαλίασ και ομάδασ ςτθν οποία απευκφνονται. 

 Οι μζκοδοι, οι τεχνικζσ και τα μζςα παροχισ υπθρεςιϊν ΣυΕΠ είναι 
ςφμφωνα με κοινϊσ αποδεκτά διεκνι πρότυπα. 
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Εκ
ρ

ο
ζσ

 
 Οι εκπαιδευόμενοι επιτυγχάνουν τα μακθςιακά αποτελζςματα ςτα οποία 

ςτοχεφει το πρόγραμμα. 

 Οι αποκτϊμενεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ αναγνωρίηονται και 
εντάςςονται ςτο Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων. 

 Οι αποκτθκείςεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ εξαςφαλίηουν τθν 
παραμονι ι / και (επαν) ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ ςτθν Ελλάδα και 
εντόσ τθσ Ε.Ε. 

  

3. “Η διά βίου μάκθςθ ςχετίηεται με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ” ςθμαίνει: 

  

Ει
ς

ρ
ο

ζσ
 

 Τα επαγγελματικά περιγράμματα βαςίηονται ςτο πραγματικό περιεχόμενο 
των επαγγελμάτων. 

 Τα προγράμματα διά βίου μάκθςθσ βαςίηονται ςε επαγγελματικά 
περιγράμματα. 

 Τα προγράμματα περιλαμβάνουν ϊρεσ πρακτικισ άςκθςθσ ςε 
επιχειρθςιακό περιβάλλον. 

 Το ενδιαφζρον των ανζργων για ςυμμετοχι ςε προγράμματα διά βίου 
μάκθςθσ είναι υψθλό. 

  

Δ
ια

δ
ικ

α
ς

ίε
σ  Η πρακτικι άςκθςθ ςτο επιχειρθςιακό περιβάλλον (όταν προβλζπεται) είναι 

ςυναφισ με το αντικείμενο τθσ κατάρτιςθσ. 

 Οι μζκοδοι που ακολουκοφνται δίνουν ζμφαςθ ςτθ ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ 
με τθν πράξθ. 

  

Εκ
ρ

ο
ζσ

 

 Τα αποκτθκζντα προςόντα ςχετίηονται με τισ ανάγκεσ του επαγγζλματοσ 
ςτθν πράξθ. 

 Τα αποκτθκζντα προςόντα οδθγοφν ςε εξεφρεςθ εργαςίασ ςφμφωνθσ με τα 
ενδιαφζροντα και τισ ικανότθτεσ του αποφοίτου. 
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4. “Η διά βίου μάκθςθ είναι αειφόροσ και προάγει τθν κοινωνικι ςυνοχι” 
ςθμαίνει: 

  

Ει
ς

ρ
ο

ζσ
 

 Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διά βίου μάκθςθσ βαςίηεται ςτθ ςυνεχι διάγνωςθ των 
αναγκϊν των εκπαιδευομζνων ι/και των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ. 

  

Δ
ια

δ
ικ

α
ς

ίε
σ 

 Τα δίδακτρα διαςφαλίηουν τθ μθ ηθμιογόνα λειτουργία των παρόχων 
υπθρεςιϊν διά βίου μάκθςθσ. 

 Ποικίλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ αξιοποιοφνται για τθν υλοποίθςθ δράςεων 
διά βίου μάκθςθσ.  

 Οι υπθρεςίεσ ΣυΕΠ απευκφνονται και ςτουσ αποφοίτουσ τθσ διά βίου 
μάκθςθσ. 

  

Εκ
ρ

ο
ζσ

  Τα αποκτθκζντα προςόντα δίνουν πρόςβαςθ ςε άλλεσ διαδρομζσ μάκθςθσ. 

 Οι αποκτϊμενεσ δεξιότθτεσ, γνϊςεισ και ικανότθτεσ βελτιϊνουν τθν 
ιδιότθτα του αποφοίτου ωσ ενεργοφ πολίτθ. 

  

5. “Η διά βίου μάκθςθ προάγει τθ δθμιουργικότθτα και τθν καινοτομία” 
ςθμαίνει: 

  

Ει
ς

ρ
ο

ζσ
 

 Τα παρεχόμενα προγράμματα είναι καινοτόμα και βαςίηονται ςτον ζγκαιρο 
εντοπιςμό των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ. 

 Τα παρεχόμενα προγράμματα προάγουν τθ δθμιουργικότθτα και τθν 
καινοτομία. 

  

Δ
ια

δ
ικ

α
ς

ίε
σ 

 Εφαρμόηονται καινοτόμεσ διδακτικζσ μζκοδοι κατά τθν παροχι 
προγραμμάτων διά βίου μάκθςθσ.  

 Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ΣυΕΠ βαςίηονται ςε καινοτόμεσ μεκόδουσ. 

  

Εκ
ρ

ο
ζσ

 

 Καινοτόμεσ μζκοδοι χρθςιμοποιοφνται για τθν πιςτοποίθςθ των 
προςόντων. 
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6. “Η διά βίου μάκθςθ χρθςιμοποιεί πόρουσ υψθλϊν προδιαγραφϊν” ςθμαίνει: 
  

Ει
ς

ρ
ο

ζσ
 

 Οι εκπαιδευτζσ διακζτουν κατάλλθλα και επαρκι προςόντα. 

 Οι δομζσ είναι ςφγχρονεσ και ικανοποιοφν ποιοτικά κριτιρια. 

 Οι εκπαιδευτζσ επιμορφϊνονται τακτικά με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
προγράμματα εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν. 

 Τα ςτελζχθ τθσ ΣυΕΠ διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επάρκεια για τθν άςκθςθ 
του ρόλου τουσ, τθν οποία εξελίςςουν. 

  

Δ
ια

δ
ι-

κα
ς

ίε
σ 

 Οι Τεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνίασ αξιοποιοφνται ςτθν παροχι 
τθσ διά βίου μάκθςθσ. 

  

Εκ
ρ

ο
ζσ

 

 Οι φορείσ πιςτοποίθςθσ χρθςιμοποιοφν εξεταςτζσ υψθλϊν προςόντων και 
υπόκεινται ςε περιοδικοφσ ελζγχουσ αξιολόγθςθσ.  

 Οι φορείσ πιςτοποίθςθσ υπόκεινται ςε περιοδικοφσ ελζγχουσ αξιολόγθςθσ 
από εκνικοφσ φορείσ. 

  

7. “Η διά βίου μάκθςθ υλοποιείται με κοινωνικι υπευκυνότθτα” ςθμαίνει: 

  

Ει
ς

ρ
ο

ζσ
 

 Οι ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ ζχουν κίνθτρα να ςυμμετάςχουν ςε 
εκπαιδευτικά προγράμματα.  

 Υπάρχουν προγράμματα ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

 Οι δομζσ καλφπτουν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ προςβαςιμότθτασ για 
ΑΜΕΑ. 

  

Δ
ια

δ
ικ

α
ς

ίε
σ 

 Οι πάροχοι διά βίου μάκθςθσ αξιοποιοφν τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ για τθν 
ενςωμάτωςθ προγραμμάτων ςτοχευμζνων ςε ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ. 

 Η διά βίου μάκθςθ παρζχεται με τρόπο ςφμφωνο με διεκνι ι εκνικά 
πρότυπα. 

 Οι υπθρεςίεσ ΣυΕΠ είναι προςβάςιμεσ από τισ ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ.  
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Εκ
ρ

ο
ζσ

 
 Οι μζκοδοι και διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ των προςόντων είναι φιλικζσ 

προσ όλουσ. 

 Η πιςτοποίθςθ των προςόντων γίνεται με τρόπο διαφανι, αντικειμενικό, 
αξιόπιςτο και ςφμφωνο με διεκνι ι εκνικά πρότυπα. 

  
 

8. “Η διά βίου μάκθςθ αξιοποιεί τθ δικτφωςθ και τισ ςυνεργαςίεσ” ςθμαίνει: 

  

Ει
ς

ρ
ο

ζσ
 

 Οι πάροχοι διά βίου μάκθςθσ αναπτφςςουν τοπικά και περιφερειακά 
δίκτυα και ςυμμετζχουν ςε διεκνι δίκτυα. 

  

Δ
ια

δ
ι-

κα
ς

ίε
σ 

 Παρακολουκείται και αξιολογείται τακτικά θ λειτουργία και δικτφωςθ των 
υπθρεςιϊν ΣυΕΠ με άλλουσ φορείσ. 

  

Εκ
ρ

ο
ζσ

 

 Οι φορείσ πιςτοποίθςθσ ςυμμετζχουν ενεργά ςε ευρωπαϊκά και διεκνι 
δίκτυα ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ. 

 

Η επίτευξθ υψθλισ ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ ςυνεπάγεται τθν τιρθςθ των 

παραπάνω κεμελιωδϊν αρχϊν ποιότθτασ από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.  

3.2. Δείκτεσ ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ 

Η αποτελεςματικι τιρθςθ των κεμελιωδϊν αρχϊν ποιότθτασ προχποκζτει τθ 

μζτρθςθ και τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο ςφςτθμα και ςτισ 

λειτουργίεσ των φορζων, μζςω μετριςιμων ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεικτϊν 

ποιότθτασ10.  

                                                      
10 Οι δείκτεσ ποιότθτασ ζχουν προκφψει από τον ςυνδυαςμό των παρακάτω πθγϊν: α) Σφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου 2009/C 155/01 για τθ δθμιουργία ευρωπαϊκοφ πλαιςίου αναφοράσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, β) Μελζτθ για ζνα ενιαίο πλαίςιο ποιοτικισ αναβάκμιςθσ αρχικισ – ςυνεχιηόμενθσ 
κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων. ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ/ΓΣΒΕΕ, (2010), γ) Παρατθριςεισ και προτάςεισ επιμζρουσ φορζων διά 
βίου μάκθςθσ.  
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Σφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Αναφορά για τουσ δείκτεσ ποιότθτασ τθσ διά βίου 

μάκθςθσ11, ο ρόλοσ των δεικτϊν είναι: 

- να περιγράφουν τθν υφιςτάμενθ ανά πάςα ςτιγμι κατάςταςθ, 

- να ποςοτικοποιοφν τεκζντεσ ποιοτικοφσ ςτόχουσ, 

- να παρζχουν διαρκι ενθμζρωςθ για τθν πρόοδο τθσ επίτευξθσ των ςτόχων, και 

- να παρζχουν ενδείξεισ για τουσ παράγοντεσ που ςυνειςφζρουν ςτθν επίτευξθ 

των ςτόχων. 

Στο πλαίςιο αυτό, διαμορφϊκθκε από το Υπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων κατάλογοσ 15 κφριων δεικτϊν ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ ανά 

αρχι ποιότθτασ, που παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο Πίνακα: 

 

                                                      

11
 European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning, European Commission, June 2002 ςε ςυνδυαςμό με το European 

Report on Quality Indicators of Lifelong Learning, Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010, 19- 22 Σεπτεμβρίου 2010, 
Trnava, Σλοβακία. 
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Πίνακασ 2. Κατάλογοσ 15 κφριων δεικτϊν ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ ανά αρχι 
ποιότθτασ 

Η διά βίου μάκθςθ... Κφριοι Δείκτεσ Ποιότθτασ 

... είναι ελκυςτικι 1. Βακμόσ προςζλκυςθσ ενθλίκων εκπαιδευομζνων 
(≥16 ετϊν12) ςε προγράμματα ΔΒΜ 

2. Βακμόσ ικανοποίθςθσ των προςδοκιϊν των 
αποδεκτϊν των υπθρεςιϊν ΔΒΜ (ΕΕΚ/ΓΕΕ/ΣυΕΠ) 

3. Αναγνϊριςθ των προςόντων των αποφοίτων ΔΒΜ 
από τθν αγορά εργαςίασ 

... είναι αποτελεςματικι 4. Βακμόσ πιςτοποίθςθσ των αποκτθκζντων από τθ 
ΔΒΜ προςόντων 

5. Βακμόσ χριςθσ των αποκτθκζντων από τθ ΔΒΜ 
προςόντων ςτθν εργαςία 

... ςχετίηεται με τισ 
ανάγκεσ τθσ αγοράσ 
εργαςίασ 

6. Βακμόσ ευκυγράμμιςθσ των προγραμμάτων ΕΕΚ με 
τα αντίςτοιχα επαγγζλματα 

7. Βακμόσ ςυμμετοχισ ανζργων ςε προγράμματα 
ΔΒΜ 

... είναι αειφόροσ και 
προάγει τθν κοινωνικι 
ςυνοχι 

8. Βακμόσ ςυμμετοχισ ςε περιςςότερα του ενόσ 
προγράμματα ΔΒΜ. 

9. Βακμόσ χριςθσ υπθρεςιϊν ΣυΕΠ 

... προάγει τθ 
δθμιουργικότθτα και τθν 
καινοτομία 

10. Βακμόσ χριςθσ καινοτόμων μεκόδων διδαςκαλίασ 
που προάγουν τθ δθμιουργικότθτα και τθν 
αυτόνομθ μάκθςθ κατά τθν υλοποίθςθ 
προγραμμάτων ΔΒΜ 

                                                      
12 Στο πλαίςιο του ζργου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ EAC/11/2008 “Study on European Terminology in Adult Learning for a 
common language and common understanding and monitoring of the sector” (European Adult Learning Glossary, Level 2), που 
είχε ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ πλαιςίου επικοινωνίασ των ειδικϊν ςε κζματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων προτείνεται ο 
ακόλουκοσ οριςμόσ του «ενιλικα»: “Adult: “Any person aged 16 years or older who has left the initial education and training 
system (Note: This is a pragmatic definition for EU purposes, based on the fact that 16 is the age of majority in some EU countries, 
e.g. Scotland, and that international surveys of adult literacy and numeracy tend to cover the age-range 16 to 60, 64 or 65)””. Να 
ςθμειωκεί ότι ςτθν ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Ποτζ δεν είναι αργά για μάκθςθ», COM(2006) 614 τθσ 23.10.2006, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0614en01.pdf,  θ εκπαίδευςθ ενθλίκων ορίηεται ωσ το ςφνολο 
όλων των μορφϊν μάκθςθσ που λαμβάνουν οι ενιλικεσ αφοφ ολοκλθρϊςουν τθ βαςικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0614en01.pdf
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Η διά βίου μάκθςθ... Κφριοι Δείκτεσ Ποιότθτασ 

... χρθςιμοποιεί πόρουσ 
υψθλϊν προδιαγραφϊν 

11. Βακμόσ ικανοποίθςθσ εκπαιδευόμενων από τουσ 
φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν ΔΒΜ (ΕΕΚ/ΓΕΕ/ΣυΕΠ) 

12. Αναβάκμιςθ των γνϊςεων των εκπαιδευτϊν 

... υλοποιείται με 
κοινωνικι υπευκυνότθτα 

13. Βακμόσ ςυμμετοχισ των ευάλωτων κοινωνικά 
ομάδων ςε προγράμματα ΔΒΜ 

14. Διείςδυςθ των ςυςτθμάτων ποιότθτασ ςτουσ 
φορείσ παροχισ ΔΒΜ και πιςτοποίθςθσ προςόντων 

... αξιοποιεί τθ δικτφωςθ 
και τισ ςυνεργαςίεσ 

15. Βακμόσ ςυμμετοχισ ςε δίκτυα (εκνικά και διεκνι) 

Οι κφριοι δείκτεσ είναι, βεβαίωσ, δυνατό να εμπλουτιςτοφν, αναλυκοφν και 

εξειδικευτοφν περαιτζρω από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ωσ προσ το ακριβζσ 

περιεχόμενό τουσ, βάςει α) των αρμοδιοτιτων και των ρόλων των φορζων13 και β) 

των ιδιαίτερων δεδομζνων / ςτοιχείων που οι φορείσ κζλουν να μετριςουν και να 

αξιολογιςουν14 ςτο πλαίςιο και τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ ςυμβολισ τουσ ςτθν 

επίτευξθ κοινωνικισ ςυνοχισ15. Προσ υποςτιριξθ των φορζων ςτο ζργο αυτό, 

δθμιουργικθκε μία εργαλειοκικθ δεικτϊν ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ, που 

παρουςιάηεται ςτο Παράρτημα Ι16. 

3.3. Τφποι, μθχανιςμοί και υπεφκυνοι φορείσ ςτθ μζτρθςθ των δεικτϊν ποιότθτασ  

Για τθ μζτρθςθ των κφριων δεικτϊν ποιότθτασ απαιτείται να οριςκοφν οι τφποι 

υπολογιςμοφ τουσ, ενϊ είναι απαραίτθτο να ενεργοποιοφνται, ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα, ποικίλοι ςχετιηόμενοι με τισ υπθρεςίεσ διά βίου μάκθςθσ μθχανιςμοί, οι 

                                                      
13 Για παράδειγμα, όταν ζνα δείκτθσ μετρά τον αρικμό των εκπαιδευόμενων ανά πρόγραμμα ΔΒΜ, αυτό για ζνα Ι.Ε.Κ. ςθμαίνει 
αρικμό εκπαιδευόμενων Α.Ε.Κ., ενϊ για ζνα Κ.Ε.Κ. ςθμαίνει αρικμό εκπαιδευόμενων Σ.Ε.Κ. 
14 Για παράδειγμα, ο αρικμόσ εκπαιδευόμενων είναι δυνατό ςε επόμενο επίπεδο να αναλυκεί ανά θλικιακι ομάδα, ϊςτε να 
ςχεδιαςτοφν ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ προβολισ / προςζλκυςθσ ανά ομάδα. 
15 Η ςυμβολι τθσ ΔΒΜ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι ζγκειται ςτισ δυνατότθτεσ που παρζχει ωσ προσ τθ μείωςθ των κοινωνικϊν 
διαφορϊν που αποτυπϊνονται ςε παραμζτρουσ όπωσ θ θλικία, το εκπαιδευτικό /μορφωτικό επίπεδο, το φψοσ των αποδοχϊν, θ 
διάςταςθ του φφλου ι το κοινωνικό status (με βάςθ τθν εκνικότθτα, τθ φυλι κ.λ.π.). Ωσ εκ τοφτου θ ζννοια τθσ κοινωνικισ 
ςυνοχισ δεν μπορεί να αποτυπωκεί μονοςιμαντα / μονοδιάςτατα ςε ζναν δείκτθ, αλλά είναι απαραίτθτθ θ εξειδίκευςθ των 
υπαρχόντων δεικτϊν (κατά θλικία, φφλο, εκπαιδευτικό /μορφωτικό επίπεδο, ΕΚΟ κ.λ.π.). 
16 ibid. 9 
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οποίοι είτε εφαρμόηονται ιδθ από τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διά βίου μάκθςθ φορείσ, 

είτε προβλζπονται από το ν. 3879/2010, είτε είναι απαραίτθτο να αναπτυχκοφν, ϊςτε 

να επιτευχκεί θ διαρκισ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διά βίου μάκθςθσ. 

Οι προτεινόμενοι αυτοί μθχανιςμοί αφοροφν, μεταξφ άλλων, ςτθ μζτρθςθ τθσ 

ικανοποίθςθσ εκπαιδευόμενων και εργοδοτϊν από τισ υπθρεςίεσ διά βίου μάκθςθσ, 

ςτθ διερεφνθςθ τθσ απορρόφθςθσ / (επαν)ζνταξθσ / παραμονισ των αποφοίτων διά 

βίου μάκθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και ςτθ διερεφνθςθ του βακμοφ που θ 

διά βίου μάκθςθ προάγει τθν ατομικι ανάπτυξθ, τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτα κοινά και 

τον διαπολιτιςμικό διάλογο. 

Επιπλζον, είναι απαραίτθτο να οριςτοφν οι φορείσ που κα ζχουν τθν ευκφνθ να 

παρζχουν, ςε οριςκζντα χρονικά διαςτιματα, πλθροφόρθςθ προσ το Υπουργείο 

Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων και προσ τθ Γενικι Γραμματεία Διά 

Βίου Μάκθςθσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ και ςυντονιςμζνθ ενθμζρωςθ 

όλων των ενδιαφερομζνων μερϊν.  

Στο πλαίςιο των παραπάνω, δθμιουργικθκε ο επόμενοσ πίνακασ, όπου 

παρουςιάηονται για κάκε δείκτθ, ο τρόποσ υπολογιςμοφ του, ο τφποσ του και θ 

ςυςχζτιςι του με τθν «εργαλειοκικθ» τθσ ςφςταςθσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου 2009/C 155/01, θ οποία αποτζλεςε, μεταξφ άλλων, ςθμείο 

αναφοράσ για τθν εκπόνθςθ του πλαιςίου π3.  

Επιπλζον, ςτον εν λόγω πίνακα παρουςιάηονται θ ςυχνότθτα μζτρθςθσ, θ πθγι και ο 

μθχανιςμόσ για τθ ςυλλογι των ςτοιχείων που απαιτοφνται για τθ μζτρθςθ του 

δείκτθ, κακϊσ και ο υπεφκυνοσ για τθν παροχι πλθροφόρθςθσ προσ το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.  

φορζασ17. 

                                                      

17 Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι οι φορείσ που ζχουν τθν ευκφνθ για τθν παροχι απολογιςτικϊν ςτοιχείων επί των δεικτϊν 

ποιότθτασ δεν είναι και οι φορείσ που ζχουν τθν ευκφνθ για τθν επίτευξθ των επικυμθτϊν ανά δείκτθ αποτελεςμάτων.  
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Πίνακασ 3. Πλθροφορίεσ για τθ μζτρθςθ των κφριων δεικτϊν ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ 
 

Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ 
Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

1 Βακμόσ προςζλκυςθσ 
ενθλίκων 
εκπαιδευομζνων ςε 
προγράμματα ΔΒΜ 

Αρικμόσ αιτιςεων ενθλίκων 
εκπαιδευομζνων (≥16 ετϊν) 

για ςυμμετοχι ςτα 
προγράμματα ΔΒΜ ανά 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

1 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ Ειςροισ 

3 Ετιςια Τθροφμενα 
αρχεία παρόχων 

ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ 

2 Βακμόσ ικανοποίθςθσ 
των προςδοκιϊν των 
αποδεκτϊν των 
υπθρεςιϊν ΔΒΜ 
(ΕΕΚ/ΓΕΕ/ΣυΕΠ) 

Μζςοσ όροσ βακμολογίασ 
ςε ςχετικι ερϊτθςθ προσ 

τουσ αποδζκτεσ των 
υπθρεςιϊν ΔΒΜ  

1 Ποιοτικόσ δείκτθσ 
Εκροισ 

4 Ετιςια Ζρευνα 
ικανοποίθςθσ 

εκπαιδευόμενων 

ΓΓΔΒΜ, 
ΕΚΕΠ 

3 Αναγνϊριςθ των 
προςόντων των 
αποφοίτων ΔΒΜ από 
τθν αγορά εργαςίασ 

Μζςοσ όροσ βακμολογίασ 
ςε ςχετικι ερϊτθςθ προσ 

τουσ εργοδότεσ  

1 Ποιοτικόσ δείκτθσ 
Εκροισ 

5 Κάκε 2 ζτθ Τθροφμενα 
αρχεία αρμόδιων 

φορζων 

ΓΓΔΒΜ 

4 Βακμόσ πιςτοποίθςθσ 
των αποκτθκζντων από 
τθ ΔΒΜ προςόντων 

Ποςοςτό αποφοίτων ΔΒΜ 
που πζραςαν με επιτυχία 

τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ 

2 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ Εκροισ 

4 Ετιςια Μθτρϊο 
πιςτοποίθςθσ 

προςόντων 

ΕΟΠΠ 

5 Βακμόσ χριςθσ των 
αποκτθκζντων από τθ 
ΔΒΜ προςόντων ςτθν 
εργαςία 

Μζςοσ όροσ βακμολογίασ 
ςε ςχετικι ερϊτθςθ προσ 

τουσ εργαηόμενουσ 
αποφοίτουσ ΔΒΜ 

2 Ποιοτικόσ δείκτθσ 
Εκροισ 

6 Κάκε 2 ζτθ Τθροφμενα 
αρχεία αρμόδιων 

φορζων 

ΓΓΔΒΜ, 
ΕΚΕΠ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ 
Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

6 Βακμόσ ευκυγράμμιςθσ 
των προγραμμάτων ΕΕΚ 
με τα αντίςτοιχα 
επαγγζλματα 

Ποςοςτό προγραμμάτων 
ΕΕΚ  που βαςίηονται ςε 

πιςτοποιθμζνο 
επαγγελματικό περίγραμμα 

προσ το ςφνολο των 
προγραμμάτων ΕΕΚ 

3 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ Ειςροισ 

9 Ετιςια Κατάλογοσ 
προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ 

ΓΓΔΒΜ, 
ΕΚΕΠΙΣ 

7 Βακμόσ ςυμμετοχισ 
ανζργων ςε 
προγράμματα ΔΒΜ 

Ποςοςτό ανζργων που 
ςυμμετζχουν ςε 

προγράμματα ΔΒΜ προσ το 
ςφνολο των ςυμμετεχόντων 

ςε προγράμματα 

3 Ποςοτικόσ 
Δείκτθσ Ειςροισ 

7 Ετιςια Τθροφμενα 
αρχεία παρόχων 

ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ 

8 Βακμόσ ςυμμετοχισ ςε 
περιςςότερα του ενόσ 
προγράμματοσ ΔΒΜ. 

Ποςοςτό εκπαιδευκζντων 
που ςυμμετείχαν ςε 

περιςςότερα του ενόσ 
προγράμματα ΔΒΜ προσ το 

ςφνολο των 
εκπαιδευκζντων 

 

4 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

3 Ετιςια Μθτρϊο 
εκπαιδευομζνων 

ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ  

9 Βακμόσ χριςθσ 
υπθρεςιϊν ΣυΕΠ 

Ποςοςτό εκπαιδευομζνων 
που ζχουν ολοκλθρϊςει 
ζνα πρόγραμμα ΔΒΜ και 

ζχουν κάνει χριςθ 
υπθρεςιϊν ΣυΕΠ προσ το 

ςφνολο των 
εκπαιδευομζνων που ζχουν 

ολοκλθρϊςει ζνα 
πρόγραμμα ΔΒΜ 

4 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

- Ετιςια Τθροφμενα 
αρχεία ΕΚΕΠ 

ΕΚΕΠ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ 
Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

10 Βακμόσ χριςθσ 
καινοτόμων μεκόδων 
διδαςκαλίασ που 
προάγουν τθ 
δθμιουργικότθτα και τθν 
αυτόνομθ μάκθςθ κατά 
τθν υλοποίθςθ 
προγραμμάτων ΔΒΜ 

Αρικμόσ καινοτόμων 
διδακτικϊν παρεμβάςεων 

που προάγουν τθ 
δθμιουργικότθτα και τθν  

αυτόνομθ μάκθςθ κατά τθν 
παροχι ΔΒΜ 

5 Ποιοτικόσ δείκτθσ 
Διαδικαςίασ 

10 Ετιςια Ζρευνα 
ικανοποίθςθσ 

εκπαιδευόμενων 

ΓΓΔΒΜ 

11 Βακμόσ ικανοποίθςθσ 
εκπαιδευόμενων από 
τουσ φορείσ παροχισ 
υπθρεςιϊν ΔΒΜ 
(ΕΕΚ/ΓΕΕ/ΣυΕΠ) 

Μζςοσ όροσ βακμολογίασ 
ςε ςχετικό ερϊτθμα προσ 

τουσ εκπαιδευόμενουσ ανά 
πρόγραμμα 

6 Ποιοτικόσ δείκτθσ 
Ειςροισ 

4 Ετιςια Ζρευνα 
ικανοποίθςθσ 

εκπαιδευόμενων 

ΓΓΔΒΜ, 
ΕΚΕΠΙΣ, 

ΕΚΕΠ 

12 Αναβάκμιςθ των 
γνϊςεων των 
εκπαιδευτϊν 

Ποςοςτό διδακτικϊν ωρϊν 
επιμόρφωςθσ εκπαιδευτϊν 

προσ το ςφνολο των 
εκπαιδευτϊν 

6 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ Ειςροισ 

2 Ετιςια Τθροφμενα 
αρχεία 

επιμόρφωςθσ 
εκπαιδευτϊν 

ΕΚΕΠΙΣ 

13 Βακμόσ ςυμμετοχισ των 
ευάλωτων κοινωνικά 
ομάδων ςε 
προγράμματα ΔΒΜ 

Ποςοςτό ατόμων από 
ευάλωτεσ κοινωνικά 

ομάδεσ που ςυμμετείχαν ςε 
προγράμματα ΔΒΜ προσ το 
ςφνολο των ςυμμετεχόντων 

ςτα προγράμματα 

7 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ Ειςροισ 

8 Ετιςια Τθροφμενα 
αρχεία παρόχων 

ΓΓΔΒΜ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ 
Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

14 Διείςδυςθ των 
ςυςτθμάτων ποιότθτασ 
ςτουσ φορείσ παροχισ 
ΔΒΜ και πιςτοποίθςθσ 
προςόντων 

Ποςοςτό φορζων παροχισ 
ΔΒΜ και πιςτοποίθςθσ 

προςόντων που διακζτουν 
ςφςτθμα ποιότθτασ προσ το 

ςφνολο των 
πιςτοποιθμζνων / 

αδειοδοτθμζνων φορζων 

7 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

1 Ετιςια Τθροφμενα 
αρχεία ΕΚΕΠΙΣ /  

ΕΟΠΠ 

ΕΚΕΠΙΣ 
ΕΟΠΠ 

15 Βακμόσ ςυμμετοχισ ςε 
δίκτυα (εκνικά και 
διεκνι) 

Αρικμόσ ςυνεργαςιϊν 
(δίκτυα, ομάδεσ εργαςίασ, 

ενεργόσ ςυμμετοχι ςε 
φορείσ / οργανιςμοφσ) 

8 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ Ειςροισ, 

Διαδικαςίασ, 
Εκροισ 

1 Ετιςια Αποφάςεισ 
ςυμμετοχισ ςε 

όργανα 

Όλοι οι 
φορείσ 

διοίκθςθσ 
του 

Εκνικοφ 
Δικτφου 

ΔΒΜ 
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4. Εφαρμογι του πλαιςίου π3 

4.1. Κφκλοσ Ποιότθτασ 

Η διαρκισ βελτίωςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ προχποκζτει τθν ολοκλθρωμζνθ και 

ςυνεχι τιρθςθ, υλοποίθςθ και μζτρθςθ των κεμελιωδϊν αρχϊν ποιότθτασ, κακϊσ 

και τθν αξιολόγθςθ, τθν ανατροφοδότθςθ και τον επαναςχεδιαςμό των ςυςτθμάτων 

και διαδικαςιϊν τθσ, μζςω μίασ κυκλικισ πορείασ, θ οποία περιλαμβάνει μια 

επαναλαμβανόμενθ αλλθλουχία πζντε (5) ενδιάμεςων «ςτακμϊν»18, όπωσ φαίνεται 

και ςτο επόμενο ςχιμα: 

 

Σχιμα 3. Ο Κφκλοσ Ποιότθτασ ςτθ Διά Βίου Μάκθςθ 

                                                      
18 Για τθν ανάπτυξθ του κφκλου ποιότθτασ ςτθ Δ.Β.Μ ελιφκθςαν υπόψθ: α) τα τζςςερα κριτιρια ποιότθτασ που προτείνονται 
από τθ Σφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2009/C 155/01: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:EL:PDF β) το πλαίςιο αξιολόγθςθσ RADAR, ςτο 
οποίο βαςίηεται θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του ευρωπαϊκοφ μοντζλου επιχειρθματικισ αριςτείασ EFQM, και γ) ο κφκλοσ 
ποιότθτασ που προτείνεται από το EQAVET για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 
http://www.eqavet.eu/qa/gns/home.aspx 
με μόνθ διαφοροποίθςθ τθν ανάλυςθ του ςταδίου «Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ» του EQAVET ςε δφο ςτάδια ςτο πλαίςιο π3, τθ 
«Μζτρθςθ» και τθν «Αξιολόγθςθ». Στόχοσ τθσ ανάλυςθσ αυτισ είναι να τονιςτεί θ ανάγκθ για προςανατολιςμό των φορζων ςτθν 
αξιολόγθςθ και λιψθ αποφάςεων με βάςθ μετριςιμα (ποςοτικά και ποιοτικά) ςτοιχεία. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:EL:PDF
http://www.eqavet.eu/qa/gns/home.aspx
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Ο ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ πολιτικϊν, τθ δθμιουργία ςυςτθμάτων, τθν 

εκπόνθςθ κανονιςμϊν και εν γζνει τθ διαμόρφωςθ του πλαιςίου λειτουργίασ ενόσ 

φορζα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εναρμόνιςισ του με τισ αρχζσ διαςφάλιςθσ τθσ 

ποιότθτασ τθσ διά βίου μάκθςθσ, δθλαδι με το πλαίςιο π3.  

Η υλοποίθςθ περιλαμβάνει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για το μεταςχθματιςμό 

του πλαιςίου λειτουργίασ ενόσ φορζα ςε απτά αποτελζςματα, μζςα από ςαφείσ 

διαδικαςίεσ εφαρμογισ.  

Η μζτρθςθ αφορά ςτθν παρακολοφκθςθ, μζςω μετριςιμων δεικτϊν, του βακμοφ και 

τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εφαρμογισ του πλαιςίου λειτουργίασ ενόσ φορζα προσ 

τθν κατεφκυνςθ τθσ εναρμόνιςθσ με το πλαίςιο π3.  

Η αξιολόγθςθ περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ ενζργειεσ ερμθνείασ των αποτελεςμάτων 

τθσ μζτρθςθσ, ϊςτε να διευκρινιςτοφν οι ςχζςεισ αιτίου αποτελζςματοσ και να 

εντοπιςτοφν τα πραγματικά ςθμεία προσ βελτίωςθ είτε του ςχεδιαςμοφ, είτε των 

ενεργειϊν εφαρμογισ, προσ τθν κατεφκυνςθ εναρμόνιςθσ με το πλαίςιο π3.  

Η ανακεϊρθςθ αφορά ςτθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ, ςτθν ανάλυςθ 

βζλτιςτων πρακτικϊν και ςτθν αξιοποίθςθ ενεργειϊν μάκθςθσ για τον προςδιοριςμό 

των δράςεων βελτίωςθσ του πλαιςίου λειτουργίασ ενόσ φορζα και των διαδικαςιϊν 

εφαρμογισ του προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εναρμόνιςισ του με το πλαίςιο π3. 

Ο κφκλοσ ποιότθτασ αποτελεί, λοιπόν, το εργαλείο, μζςω του οποίου οι φορείσ διά 

βίου μάκθςθσ κα αξιολογοφν και κα βελτιϊνουν το βακμό ευκυγράμμιςθσ των 

ςυςτθμάτων και λειτουργιϊν τουσ με τισ αρχζσ ποιότθτασ τθσ διά βίου μάκθςθσ, 

δθλαδι με το πλαίςιο π3. 

4.2. Βιματα εφαρμογισ του κφκλου ποιότθτασ ςτο πλαίςιο του π3 

Βάςει του κφκλου ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ και των πζντε ενδιάμεςων 

«ςτακμϊν» που προβλζπονται, το Υπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και 



 
 

π
3
 – Εκνικό Πλαίςιο για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ ςτθ Διά Βίου Μάκθςθ 

39 / 66 

Θρθςκευμάτων ςυνιςτά ςτουσ φορείσ διά βίου μάκθςθσ να ακολουκιςουν τα 

επόμενα βιματα ςτον τομζα ευκφνθσ τουσ κατά τθν εφαρμογι του πλαιςίου π3:  

1. Υιοκζτθςθ και εξειδίκευςθ των αρχϊν ποιότθτασ τθσ διά βίου μάκθςθσ: Οι 

φορείσ διά βίου μάκθςθσ καλοφνται να υιοκετιςουν τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ 

ποιότθτασ τθσ διά βίου μάκθςθσ και να τισ εξειδικεφςουν περαιτζρω, βάςει του 

ρόλου, των αρμοδιοτιτων και του πεδίου δραςτθριοποίθςισ τουσ. Με τον 

τρόπο αυτό, κάκε φορζασ κα καταλιξει ςε ζνα πλαίςιο επιμζρουσ αρχϊν 

ποιότθτασ για τον τομζα ευκφνθσ του, πλιρωσ ευκυγραμμιςμζνων με τισ 

κεμελιϊδεισ αρχζσ ποιότθτασ και τθν εξειδίκευςθ των αρχϊν αυτϊν, όπωσ 

παρουςιάηονται παραπάνω, ςτθν παράγραφο 3.1. 

2. Ανάπτυξθ των δεικτϊν ποιότθτασ τθσ διά βίου μάκθςθσ: Για κάκε μία από τισ 

επιμζρουσ αρχζσ ποιότθτασ, οι φορείσ διά βίου μάκθςθσ καλοφνται να 

αναπτφξουν ζνα πλζγμα δεικτϊν ποιότθτασ για τον τομζα ευκφνθσ τουσ 

(υιοκετϊντασ, αξιοποιϊντασ ι / και αναπτφςςοντασ περαιτζρω το πλζγμα των 

κφριων δεικτϊν τθσ παραγράφου 3.2 και των πρόςκετων δεικτϊν τθσ 

εργαλειοκικθσ του παραρτιματοσ Ι), μζςω των οποίων κα μετριςουν και κα 

αξιολογιςουν το βακμό και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εφαρμογισ των αρχϊν 

ποιότθτασ.  

3. Μζτρθςθ των δεικτϊν ποιότθτασ: Οι φορείσ διά βίου μάκθςθσ καλοφνται να 

μετριςουν το πλζγμα δεικτϊν ποιότθτασ που κα ζχουν διαμορφϊςει κατά το 

προθγοφμενο βιμα, όπου αυτό είναι εφικτό και επιτρζπεται από τισ 

υφιςτάμενεσ υποδομζσ τουσ. Τα αποτελζςματα των μετριςεων των δεικτϊν 

ποιότθτασ κα πλθροφοροφν τον φορζα για το βακμό υιοκζτθςθσ των αρχϊν 

ποιότθτασ διά βίου μάκθςθσ ςτον τομζα ευκφνθσ του.  

4. Αξιολόγθςθ και ςτοχοκζτθςθ των δεικτϊν ποιότθτασ: Ο κάκε φορζασ διά βίου 

μάκθςθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ άμεςα ςυνεργαηόμενουσ ςτον τομζα ευκφνθσ 

του, οφείλει να ερμθνεφςει τα αποτελζςματα των μετριςεων των επιμζρουσ 

δεικτϊν ποιότθτασ, να διευκρινίςει τισ ςχζςεισ αιτίου αποτελζςματοσ και να 

εντοπίςει τα ςθμεία προσ βελτίωςθ με γνϊμονα τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ 

ποιότθτασ και ςτθ βάςθ τθσ γενικότερθσ ςτρατθγικισ και των ςτόχων του 
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Υπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων για τθ διά βίου 

μάκθςθ. Με τον τρόπο αυτό, ο κάκε φορζασ κα επαναπροςδιορίςει το πλαίςιο 

των ςτόχων ποιότθτασ, ευκυγραμμιςμζνων με τθν ανάγκθ για διαρκι βελτίωςθ. 

5. Ανάπτυξθ πλαιςίου λειτουργίασ ςυμβατοφ με τουσ ςτόχουσ: Με βάςθ τουσ 

τεκζντεσ ςτόχουσ ποιότθτασ και προσ επίτευξθ αυτϊν, κάκε φορζασ διά βίου 

μάκθςθσ κα πρζπει να αναςκοπιςει το υφιςτάμενο πλαίςιο λειτουργίασ του για 

τθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ του και να διαμορφϊςει ζνα πλάνο για τθν 

ενδεχόμενθ ανακεϊρθςι του, ϊςτε να εξυπθρετεί τθν επίτευξθ των ςτόχων 

ποιότθτασ. Με τον τρόπο αυτό, κάκε φορζασ κα πρζπει να καταλιξει ςε ζνα 

πλάνο βελτίωςθσ για τθν ευκυγράμμιςθ του πλαιςίου λειτουργίασ του προσ τισ 

αρχζσ και τουσ ςτόχουσ ποιότθτασ 

6. Σχεδιαςμόσ τθσ εφαρμογισ του πλαιςίου λειτουργίασ: Το πλάνο βελτίωςθσ 

κάκε φορζα παροχισ διά βίου μάκθςθσ κα πρζπει να εμπλουτιςκεί και με τισ 

ακριβείσ διαδικαςίεσ για τθν εφαρμογι του ςχεδιαηόμενου πλαιςίου 

λειτουργίασ του. Με τον τρόπο αυτό, κάκε φορζασ κα ζχει ςτα χζρια του ζναν 

ςαφι και ολοκλθρωμζνο οδθγό για τθ βελτίωςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ, 

προςαρμοςμζνο ςτον τομζα ευκφνθσ του και, ταυτόχρονα, ευκυγραμμιςμζνο με 

τισ αρχζσ και τουσ ςτόχουσ ποιότθτασ του πλαιςίου π3.  

Με τθν ολοκλιρωςθ του βιματοσ 6, ο κφκλοσ των πζντε ςτακμϊν βελτίωςθσ τίκεται 

ςε λειτουργία, θ οποία ςυνεχίηεται διαρκϊσ με γνϊμονα τθ διαρκι βελτίωςθ. 

4.3. Αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του πλαιςίου π3  

Όπωσ γίνεται αντιλθπτό, θ εφαρμογι του πλαιςίου π3 είναι μια αρκετά ςφνκετθ 

διαδικαςία, θ οποία τόςο πιο αποτελεςματικι κα γίνεται όςο περιςςότερο ζνασ 

φορζασ «ωριμάηει» ςτθ χριςθ του κφκλου των πζντε ςτακμϊν βελτίωςθσ και, 

επομζνωσ, όςο καλφτερα αναγνωρίηει, ποςοτικοποιεί, αξιολογεί, ςτοχοκετεί, 

ςχεδιάηει και υλοποιεί το ρόλο του ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διά βίου 

μάκθςθσ. 
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Ωσ εκ τοφτου, θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του πλαιςίου π3 είναι, επίςθσ, μία 

διαρκισ διαδικαςία, θ οποία ζχει ωσ επίκεντρο τον ίδιο το φορζα. Αυτό ςθμαίνει, 

ότι κάκε φορζασ διά βίου μάκθςθσ διενεργεί ςε τακτά χρονικά διαςτιματα 

αυτοαξιολόγθςθ αναφορικά με το βακμό που το πλαίςιο λειτουργίασ του 

εναρμονίηεται με τισ απαιτιςεισ του πλαιςίου π3, χρθςιμοποιϊντασ ωσ εργαλείο 

αυτοαξιολόγθςθσ και βακμολόγθςθσ για κάκε αρχι ποιότθτασ τον κφκλο ποιότθτασ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ο φορζασ χρθςιμοποιεί για τθν αυτοαξιολόγθςι του τον οδθγό19, 

που περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια:  

Σχεδιαςμόσ: Η ςχζςθ τθσ αρχισ ποιότθτασ με το πλαίςιο λειτουργίασ ζχει 

αναγνωριςτεί και ζχουν γίνει οι απαραίτθτεσ προςαρμογζσ για τθ μεταξφ τουσ 

ευκυγράμμιςθ. 

Υλοποίθςθ: Το ςχετικό με τθν αρχι ποιότθτασ πλαίςιο λειτουργίασ εφαρμόηεται 

ςυςτθματικά και με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ. 

Μζτρθςθ: Η επίτευξθ τθσ αρχισ ποιότθτασ, μζςα από τθν εφαρμογι του ςχετικοφ 

πλαιςίου λειτουργίασ, μετράται με ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ ποιότθτασ. 

Αξιολόγθςθ: Η επίδοςθ ςτουσ δείκτεσ, που αφοροφν ςτθν αρχι ποιότθτασ, 

αξιολογείται κετικά ςε ςχζςθ με τεκζντεσ ςτόχουσ και βζλτιςτεσ πρακτικζσ και μζςα 

από ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ. 

Ανακεϊρθςθ: Η αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ αξιοποιείται για τον επαναςχεδιαςμό του 

πλαιςίου λειτουργίασ, που ςχετίηεται με τθν αρχι ποιότθτασ. 

Η ωριμότθτα του φορζα ςτθ χριςθ του κφκλου ποιότθτασ για τθ βελτίωςθ του 

πλαιςίου λειτουργίασ του με βάςθ τουσ ανωτζρω ςτακμοφσ είναι δυνατό και να 

βακμολογθκεί, με χριςθ πινάκων βακμολόγθςθσ, που παρατίκενται ςτο Παράρτημα 

ΙΙ. 

                                                      
19 Ο προτεινόμενοσ οδθγόσ αξιολόγθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πινάκων βακμολόγθςθσ, διαμορφϊκθκε λαμβάνοντασ 
υπόψθ αφενόσ τθ ςχετικι μελζτθ του CEDEFOP για τισ αρχζσ ενόσ κοινοφ πλαιςίου διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ΕΕΚ (2007): 
http://www.cedefop.europa.eu και αφετζρου τθ μεκοδολογία αξιολόγθςθσ τθσ επιχειρθματικισ αριςτείασ με βάςθ το μοντζλο 
EFQM (2010).  

Οδηγόσ 
Αυτό-
αξιολόγηςησ 

http://www.cedefop.europa.eu/
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5. Επόμενα βιματα  

Το ενιαίο πλαίςιο αρχϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτθ δια βίου μάκθςθ, π3, που 

παρουςιάςτθκε ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ, ζχει ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ 

ανοιχτοφ και ανατροφοδοτοφμενου ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και ωσ 

βαςικι επιδίωξθ τθ διαρκι βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν προσ όφελοσ των 

εκπαιδευομζνων.  

Για το λόγο αυτό κεωρικθκε ςκόπιμο τθν ανάπτυξθ του πλαιςίου π3 να ακολουκιςει 

μία διαδικαςία πιλοτικισ εφαρμογισ του, τόςο ςε επιτελικό επίπεδο (φορείσ 

διοίκθςθσ διά βίου μάκθςθσ) όςο και ςε ςυςτθμικό (φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν διά 

βίου μάκθςθσ ςε εκελοντικι βάςθ), ϊςτε να αρχίςει να καλλιεργείται μια κουλτοφρα 

μζτρθςθσ, ανάλυςθσ και βελτίωςθσ, θ οποία είναι απαραίτθτθ για να διαςφαλιςτεί θ 

ποιότθτα, πάντα και παντοφ. 

Αποτζλεςμα τθσ πιλοτικισ αυτισ εφαρμογισ ζχει ςχεδιαςτεί να αποτελζςει θ πρϊτθ 

ζκκεςθ για τθ διά βίου μάκθςθ ςτθν Ελλάδα, θ οποία κα αποτυπϊνει τθν 

υφιςτάμενθ κατάςταςθ και κα κζτει τθ βάςθ για τθ διαρκι βελτίωςθ του ςυςτιματοσ 

διά βίου μάκθςθσ  ςτθ χϊρα. 

Επίςθσ, κεωρικθκε ςκόπιμο ο κφκλοσ ποιότθτασ να εφαρμοςτεί πρϊτιςτα ςτο ίδιο το 

πλαίςιο π3, ϊςτε τόςο θ πρϊτθ ανακεωρθμζνθ του ζκδοςθ όςο και ο οδθγόσ 

εφαρμογισ του να ενςωματϊνουν προτάςεισ βελτίωςθσ που κα ζχουν προκφψει από 

τθν κριτικι κεϊρθςθ του πλαιςίου κατά τθν πιλοτικι εφαρμογι. 

Τζλοσ, αναγνωρίηοντασ τθ ςπουδαιότθτα τθσ διαρκοφσ βελτίωςθσ ςτθ διά βίου 

μάκθςθ, αποφαςίςτθκε θ κακιζρωςθ ειδικοφ ςιματοσ π3, που κα αποδίδεται ςτουσ 

φορείσ διά βίου μάκθςθσ, που εφαρμόηουν το πλαίςιο με όρουσ, κριτιρια και 

διαδικαςίεσ, που κα λάβουν τθν τελικι τουσ μορφι μετά το πζρασ τθσ πιλοτικισ 

εφαρμογισ του (εντόσ του 2012). 

Τα παραπάνω βιματα παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 
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Πίνακασ 4. Επόμενεσ ενζργειεσ εφαρμογισ του πλαιςίου π3 

Α/Α Ζργο Ζναρξθ Λιξθ Συμμετζχοντεσ Τρίμθνα 2011 Τρίμθνα 2012 

3 4 1 2 

1. 
Πιλοτικι εφαρμογι του π

3
 

από τουσ φορείσ διοίκθςθσ 
τθσ διά βίου μάκθςθσ. 

4/7/2011 27/1/2012 
Φορείσ διοίκθςθσ 

ΔΒΜ 

            

            

            

2. 
Σφνταξθ Ζκκεςθσ για τθ 
διά βίου μάκθςθ ςτθν 
Ελλάδα. 

19/12/2011 27/1/2012 Γ.Γ.Δ.Β.Μ. 

            

             

            

3. 

Πιλοτικι εφαρμογι του π
3
 

από τουσ φορείσ παροχισ 
υπθρεςιϊν διά βίου 
μάκθςθσ. 

4/7/2011 27/1/2012 
Φορείσ παροχισ 

ΔΒΜ 

            

            

            

4. 
Ανακεϊρθςθ του πλαιςίου 
π

3
 και ζκδοςθ οδθγοφ 

εφαρμογισ του. 
30/1/2012 30/3/2012 Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 

            

            

            

5. 

Ανάπτυξθ μθχανιςμοφ 
απόδοςθσ του ςιματοσ π

3
 

ςτουσ φορείσ διά βίου 
μάκθςθσ. 

2/4/2012 1/6/2012 Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 

            

            

            



 
 

π
3
 – Εκνικό Πλαίςιο για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ ςτθ Διά Βίου Μάκθςθ 

 

44 / 66 

Βιβλιογραφία 

 

1. Συμπεράςματα του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου EUCO 13/10 τθσ 17θσ Ιουνίου 2010. 

 Διακζςιμο ςτο: 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/11536

3.pdf 

2. Συμπεράςματα του Συμβουλίου 2009/C 119/02 τθσ 12θσ Μαΐου 2009 ςχετικά με 
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Παράρτθμα Ι. Εργαλειοκικθ δεικτϊν ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ 

Οι φορείσ διά βίου μάκθςθσ (διοίκθςθσ και παροχισ υπθρεςιϊν) δφνανται να 

μετριςουν το βακμό ενςωμάτωςθσ των κεμελιωδϊν αρχϊν ποιότθτασ ςτο πλαίςιο 

λειτουργίασ τουσ μζςα από ζνα πλζγμα κφριων δεικτϊν ποιότθτασ, οι οποίοι είναι 

δυνατό να εμπλουτιςτοφν, αναλυκοφν και εξειδικευτοφν περαιτζρω από τουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ ωσ προσ το ακριβζσ περιεχόμενό τουσ, χρθςιμοποιϊντασ, 

ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, τθν εργαλειοκικθ δεικτϊν ποιότθτασ20 που 

παρουςιάηεται ςτον επόμενο πίνακα. 

Στον πίνακα αυτό παρουςιάηονται, για κάκε δείκτθ, ο τρόποσ υπολογιςμοφ του, ο 

τφποσ του και θ ςυςχζτιςι του με τθν «εργαλειοκικθ» τθσ ςφςταςθσ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2009/C 155/01, θ οποία αποτζλεςε, μεταξφ άλλων, 

ςθμείο αναφοράσ για τθν εκπόνθςθ του παρόντοσ εγχειριδίου. Επιπλζον, 

παρουςιάηονται θ ςυχνότθτα μζτρθςθσ, θ πθγι και ο μθχανιςμόσ για τθ ςυλλογι των 

ςτοιχείων που απαιτοφνται για τθ μζτρθςθ του δείκτθ, κακϊσ και ο υπεφκυνοσ για τθν 

παροχι πλθροφόρθςθσ προσ το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. φορζασ. 

Στο ςθμείο αυτό πρζπει να επιςθμανκεί ότι ο αρμόδιοσ για τθν παροχι 

πλθροφόρθςθσ φορζασ του επόμενου πίνακα δεν είναι απαραίτθτα και αυτόσ που 

ζχει τθν ευκφνθ να μετρά τον αντίςτοιχο δείκτθ, κακϊσ θ ςφνδεςθ των αρχϊν 

ποιότθτασ με δείκτεσ ποιότθτασ και θ μζτρθςθ των δεικτϊν αυτϊν αποτελεί ευκφνθ 

κάκε φορζα (διοίκθςθσ ι παροχισ) διά βίου μάκθςθσ, που αποφαςίηει να υιοκετιςει 

το πλαίςιο π3. 

                                                      
20 ibid. 9  
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Πίνακασ I.1: Εργαλειοκικθ πρόςκετων δεικτϊν ποιότθτασ ςτθ διά βίου μάκθςθ 

Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

1 Βακμόσ 
προςζλκυςθσ 
εκπαιδευτϊν ςτθ 
ΔΒΜ 

Αρικμόσ αιτιςεων 
για ζνταξθ ςτο ενιαίο 
μθτρϊο εκπαιδευτϊν 

ΔΒΜ ςε οριςμζνθ 
χρονικι περίοδο 

1 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

 Ετιςια Μθτρϊο 
εκπαιδευτϊν ΔΒΜ 

ΕΚΕΠΙΣ 

2 Βακμόσ 
εμπλουτιςμοφ του 
μθτρϊου 
εκπαιδευτϊν ΔΒΜ 

Αρικμόσ νζων 
πιςτοποιθμζνων 

εκπαιδευτϊν ΔΒΜ 
προσ τον αρικμό των 
αιτιςεων για ζνταξθ 

ςτο μθτρϊο 
εκπαιδευτϊν ΔΒΜ 

για οριςμζνθ χρονικι 
περίοδο 

1 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

 Ετιςια Μθτρϊο 
εκπαιδευτϊν ΔΒΜ 

ΕΚΕΠΙΣ 

3 Βακμόσ 
εμπλουτιςμοφ του 
καταλόγου 
πιςτοποιθμζνων 
επαγγελματικϊν 
περιγραμμάτων 

Ποςοςτό αφξθςθσ 
των πιςτοποιθμζνων 

επαγγελματικϊν 
περιγραμμάτων ςε 
οριςμζνθ χρονικι 

περίοδο 

1 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

9 Ετιςια Κατάλογοσ 
επαγγελματικϊν 
περιγραμμάτων 

ΕΚΕΠΙΣ 

4 Βακμόσ 
ςυμμετοχισ ςε 
προγράμματα 
ενδοεπιχειρθςιακισ 

Αρικμόσ 
προγραμμάτων 

ενδοεπιχειρθςιακισ 
κατάρτιςθσ  

1 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

3 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
παρόχων ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ 



 
 

π
3
 – Εκνικό Πλαίςιο για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ ςτθ Διά Βίου Μάκθςθ 

49 / 66 

Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

κατάρτιςθσ 

5 Βακμόσ 
ικανοποίθςθσ 
εκπαιδευόμενων 
από το βακμό 
χριςθσ των αρχϊν 
εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων ςτισ 
μεκόδουσ 
διδαςκαλίασ 

Μζςοσ όροσ 
βακμολογίασ ςε 
ςχετικι ερϊτθςθ 

προσ τουσ 
εκπαιδευόμενουσ  

1 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

- Ετιςια Ζρευνα 
ικανοποίθςθσ 

εκπαιδευόμενων 
(τθροφμενα αρχεία 

παρόχων ΔΒΜ) 

ΓΓΔΒΜ  

6 Βακμόσ 
ικανοποίθςθσ των 
προςδοκιϊν των 
εκπαιδευόμενων 
από τα 
προγράμματα ΔΒΜ 

Μζςοσ όροσ 
βακμολογίασ ςε 
ςχετικι ερϊτθςθ 

προσ τουσ 
εκπαιδευόμενουσ  

1 Ποιοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

4 Ετιςια Ζρευνα 
ικανοποίθςθσ 

εκπαιδευόμενων 
(τθροφμενα αρχεία 

παρόχων ΔΒΜ) 

ΓΓΔΒΜ 

7 Βακμόσ 
ικανοποίθςθσ των 
προςδοκιϊν των 
αποδεκτϊν των 
υπθρεςιϊν ΣυΕΠ 

Μζςοσ όροσ 
βακμολογίασ ςε 
ςχετικι ερϊτθςθ 

προσ τουσ αποδζκτεσ 
των υπθρεςιϊν ΣυΕΠ 

1 Ποιοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

- Ετιςια Ζρευνα 
ικανοποίθςθσ των 

αποδεκτϊν των 
υπθρεςιϊν ΣυΕΠ 

(τθροφμενα αρχεία 
φορζων παροχισ 

ΣυΕΠ) 

ΕΚΕΠ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

8 Βακμόσ 
ενςωμάτωςθσ τθσ 
ςπονδυλωτισ 
δομισ ςτα 
προγράμματα 
ςπουδϊν 

Ποςοςτό 
προγραμμάτων που 

είναι δομθμζνα 
ςπονδυλωτά προσ το 

ςφνολο των 
προγραμμάτων 

ςπουδϊν 

2 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

10 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
φορζων 

πιςτοποίθςθσ 
προγραμμάτων ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ, 
ΕΚΕΠΙΣ 

9 Ποςοςτό μεκόδων, 
τεχνικϊν και μζςων 
παροχισ 
υπθρεςιϊν ΣυΕΠ 
που είναι ςφμφωνα 
με διεκνι πρότυπα 

Ποςοςτό μεκόδων, 
τεχνικϊν και μζςων 
παροχισ υπθρεςιϊν 

ΣυΕΠ που ζχουν 
αναπτυχκεί βάςει 

διεκνϊν προτφπων 
προσ το ςφνολο των 
μεκόδων, τεχνικϊν 

και μζςων που 
χρθςιμοποιοφνται 

2 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

- Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
ΕΚΕΠ 

ΕΚΕΠ 

10 Βακμόσ 
ικανοποίθςθσ 
εκπαιδευόμενων 
από τθν ποικιλία 
και ςυνάφεια των 
μεκόδων 
διδαςκαλίασ με το 
αντικείμενο του 
προγράμματοσ 

Μζςοσ όροσ 
βακμολογίασ ςε 
ςχετικι ερϊτθςθ 

προσ τουσ 
εκπαιδευόμενουσ  

2 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

4 Ετιςια Ζρευνα 
ικανοποίθςθσ 

εκπαιδευόμενων 
(τθροφμενα αρχεία 

παρόχων ΔΒΜ) 

ΓΓΔΒΜ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

11 Βακμόσ 
ολοκλιρωςθσ ενόσ 
προγράμματοσ 
ΔΒΜ 

Ποςοςτό ατόμων που 
ολοκλιρωςαν 
επιτυχϊσ ζνα 

πρόγραμμα ΔΒΜ 
προσ το ςφνολο των 
ςυμμετεχόντων ςτο 

πρόγραμμα 

2 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

4 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
παρόχων ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ, 
ΕΚΕΠΙΣ 

12 Βακμόσ 
αναγνϊριςθσ των 
προςόντων των 
αποφοίτων ΔΒΜ 
από χϊρεσ τθσ Ε.Ε. 

Ποςοςτό 
περιπτϊςεων που 

αναγνωρίςτθκαν από 
χϊρεσ τθσ Ε.Ε. προσ 

το ςφνολο των 
ςχετικϊν αιτιςεων 

2 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

5 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
αναγνωρίςεων 

ΕΟΠΠ 

13 Βακμόσ 
ικανοποίθςθσ 
αποφοίτων τθσ 
ΔΒΜ ςε κζματα 
προςωπικισ 
ανάπτυξθσ 

Μζςοσ όροσ 
βακμολογίασ ςε 
ςχετικι ερϊτθςθ 

προσ τουσ 
αποφοίτουσ τθσ ΔΒΜ 

2 Ποιοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

- Ετιςια Ζρευνα αποφοίτων 
ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ,  
ΕΚΕΠ 

14 Ενςωμάτωςθ τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ 
ςτο επιχειρθςιακό 
περιβάλλον ςτα 
προγράμματα ΔΒΜ 

Ποςοςτό 
προγραμμάτων ΔΒΜ 

που προβλζπουν 
πρακτικι άςκθςθ ςτισ 

επιχειριςεισ προσ 
των ςφνολο των 
προγραμμάτων 

3 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

9 Ετιςια Κατάλογοσ 
προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ 

ΓΓΔΒΜ, 
ΕΚΕΠΙΣ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

15 Βακμόσ 
ικανοποίθςθσ 
εκπαιδευόμενων 
από τθ ςυνάφεια 
τθσ πρακτικισ 
άςκθςθσ με το 
αντικείμενο τθσ 
εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ 

Μζςοσ όροσ 
βακμολογίασ ςε 
ςχετικι ερϊτθςθ 

προσ τουσ 
εκπαιδευόμενουσ τθσ 

ΔΒΜ 

3 Ποιοτικόσ 
δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

4 Ετιςια Ζρευνα 
ικανοποίθςθσ 

εκπαιδευόμενων 
(τθροφμενα αρχεία 

παρόχων ΔΒΜ) 

ΓΓΔΒΜ 

16 Βακμόσ 
ικανοποίθςθσ 
εκπαιδευόμενων 
ςχετικά με τθ 
ςφνδεςθ κεωρίασ 
με τθν πράξθ κατά 
τθ διδακτικι 
διαδικαςία 

Μζςοσ όροσ 
βακμολογίασ ςε 
ςχετικι ερϊτθςθ 

προσ τουσ 
εκπαιδευόμενουσ τθσ 

ΔΒΜ οριςμζνθσ 
χρονικισ περιόδου 

3 Ποιοτικόσ 
δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

4 Ετιςια Ζρευνα 
ικανοποίθςθσ 

εκπαιδευόμενων 
(τθροφμενα αρχεία 

παρόχων ΔΒΜ) 

ΓΓΔΒΜ 

17 Βακμόσ 
απορρόφθςθσ των 
αποφοίτων ΔΒΜ 
από τθν αγορά 
εργαςίασ 

Ποςοςτό ανζργων 
αποφοίτων 

προγραμμάτων ΔΒΜ 
που βρικαν εργαςία 
προσ το ςφνολο των 
αποφοίτων ανζργων 

3 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

7 Κάκε 2 ζτθ Ζρευνα αποφοίτων 
ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ,  
ΕΚΕΠ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

18 Βακμόσ εξεφρεςθσ 
εργαςίασ 
ςφμφωνθσ με τα 
ενδιαφζροντα και 
τισ ικανότθτεσ του 
αποφοίτου 

Ποςοςτό χρθςτϊν 
υπθρεςιϊν ΣυΕΠ που 

βρικαν εργαςία 
ςφμφωνθ με τα 

ενδιαφζροντα, τισ 
ικανότθτεσ, κλπ προσ 

το ςφνολο των 
χρθςτϊν υπθρεςιϊν 

ΣυΕΠ που βρικαν 
εργαςία 

3 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

- Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
ΕΚΕΠ 

ΕΚΕΠ 

19 Βακμόσ 
ανταπόκριςθσ των 
παρεχόμενων 
προγραμμάτων 
ΔΒΜ ςτισ ανάγκεσ 
τισ αγοράσ 

Μζςοσ όροσ 
βακμολογίασ ςε 
ςχετικι ερϊτθςθ 

προσ τουσ εργοδότεσ 
ςε τοπικό επίπεδο 

4 Ποιοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

9 Κάκε 2 ζτθ Ζρευνα αντίλθψθσ 
εργοδοτϊν 

ΓΓΔΒΜ 

20 Βακμόσ ανανζωςθσ 
των προγραμμάτων 
ςπουδϊν 

Ποςοςτό 
ανακεωρθμζνων 
προγραμμάτων 

ςπουδϊν προσ το 
ςφνολο των 

παρεχόμενων 
προγραμμάτων  

4 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

1 Κάκε 3 ζτθ Κατάλογοσ 
προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ 

ΓΓΔΒΜ, 
ΕΚΕΠΙΣ, ΕΟΠΠ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

21 Αναγκαιότθτα 
επιχοριγθςθσ 
προγραμμάτων 
εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ 
δθμόςιων φορζων 
ΔΒΜ από τον 
τακτικό 
προχπολογιςμό 

Ποςοςτό 
επιχορθγιςεων 

κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ 

προσ το ςφνολο των 
εςόδων των 

δθμόςιων φορζων 
ΔΒΜ 

4 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

- Ετιςια Απολογιςμοί ΓΓΔΒΜ 

22 Βακμόσ 
απορρόφθςθσ 
κοινοτικϊν 
κονδυλίων για τθν 
υλοποίθςθ 
προγραμμάτων 
ΔΒΜ 

Ποςοςτό εςόδων από 
κοινοτικζσ 

χρθματοδοτιςεισ 
προσ το ςφνολο των 
εςόδων των φορζων 

ΔΒΜ 

4 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

- Ετιςια Απολογιςμοί ΓΓΔΒΜ,  
ΕΥΔ  

ΕΠΕΚΔιΒιΜ, 
ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, 

ΕΥΔ ΔΜ 

23 Ποςοςτό ατόμων 
που 
επαναλαμβάνουν 
τθ διαδικαςία 
πιςτοποίθςθσ ςε 
άλλο αντικείμενο 

Ποςοςτό ατόμων που 
ςυμμετείχαν ςε 

πιςτοποίθςθ άλλου 
αντικειμζνου προσ το 

ςφνολο των 
ςυμμετεχόντων ςτθν 

πιςτοποίθςθ 

4 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

4 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
πιςτοποιιςεων 

ΕΟΠΠ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

24 Βακμόσ 
κινθτικότθτασ 
μεταξφ των 
ςυςτθμάτων ΔΒΜ 
(τυπικι, μθ τυπικι, 
άτυπθ μάκθςθ) 

Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων ςτθ 

διαδικαςία 
πιςτοποίθςθσ 

προςόντων ανά 
εκπαιδευτικό 

επίπεδο 

4 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

- Κάκε 2 ζτθ Ζρευνα αποφοίτων 
ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ, 
 ΕΚΕΠ 

25 Βακμόσ 
ςυμμετοχισ των 
αποφοίτων τθσ 
ΔΒΜ ςτα κοινά 
(ςυμμετοχι ςε 
ΜΚΟ, 
εκελοντιςμόσ, κλπ) 

Μζςοσ όροσ 
βακμολογίασ ςε 
ςχετικι ερϊτθςθ 

προσ τουσ 
εκπαιδευόμενουσ τθσ 

ΔΒΜ 

4 Ποιοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

- Ετιςια Ζρευνα 
ικανοποίθςθσ 

εκπαιδευόμενων 
(τθροφμενα αρχεία 

παρόχων ΔΒΜ) 

ΓΓΔΒΜ 

26 Βακμόσ ανάπτυξθσ 
προγραμμάτων 
ΔΒΜ ςε καινοτόμεσ 
ειδικότθτεσ / 
αντικείμενα 

Ποςοςτό καινοτόμων 
προγραμμάτων προσ 

το ςφνολο των 
παρεχόμενων 

προγραμμάτων ΔΒΜ 

5 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

10 Κάκε 3 ζτθ Κατάλογοσ 
προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ 

ΓΓΔΒΜ, 
ΕΚΕΠΙΣ 

27 Βακμόσ ανάπτυξθσ 
υπθρεςιϊν ΣυΕΠ με 
χριςθ καινοτόμων 
μεκόδων 

Ποςοςτό των 
καινοτόμων μεκόδων 

για παροχι 
υπθρεςιϊν ΣυΕΠ 

προσ το ςφνολο των 
μεκόδων που 

χρθςιμοποιοφνται 

5 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

- Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
ΕΚΕΠ 

ΕΚΕΠ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

28 Βακμόσ 
ενςωμάτωςθσ 
καινοτομιϊν ςτισ 
διαδικαςίεσ 
πιςτοποίθςθσ 

Αρικμόσ καινοτόμων 
παρεμβάςεων κατά 
τθν πιςτοποίθςθ τθσ 

ΔΒΜ 

5 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

1 Κάκε 3 ζτθ Τθροφμενα αρχεία 
ΕΟΠΠ 

ΕΟΠΠ 

29 Βακμόσ 
ικανοποίθςθσ 
εκπαιδευομζνων 
από το διδακτικό 
προςωπικό 

Μζςοσ όροσ 
βακμολογίασ ςε 
ςχετικό ερϊτθμα 

προσ τουσ 
εκπαιδευόμενουσ 

ανά πρόγραμμα ι / 
και μάκθμα 

6 Ποιοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

2 Ετιςια Ζρευνα 
ικανοποίθςθσ 

εκπαιδευόμενων 
(τθροφμενα αρχεία 

παρόχων ΔΒΜ) 

ΓΓΔΒΜ, 
ΕΚΕΠΙΣ 

30 Βακμόσ 
ενεργοποίθςθσ 
ελεγκτικϊν 
μθχανιςμϊν για 
τουσ φορείσ 
παροχισ ΔΒΜ 

Αρικμόσ ελζγχων ςε 
πιςτοποιθμζνουσ/ 
αδειοδοτθμζνουσ 

φορείσ παροχισ ΔΒΜ 

6 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

1 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
ελζγχων 

ΕΚΕΠΙΣ 

31 Αναβάκμιςθ των 
γνϊςεων των 
ςτελεχϊν ΣυΕΠ 

Αρικμόσ ωρϊν 
επιμόρφωςθσ ςτθ 
Συμβουλευτικι και 

Επαγγελματικό 
Προςανατολιςμό 

6 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

- Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
ΕΚΕΠ 

ΕΚΕΠ 

32 Βακμόσ χριςθσ ΤΠΕ 
ςτθ διδαςκαλία των 
προγραμμάτων 
ΔΒΜ 

Ποςοςτό των ωρϊν 
διδαςκαλίασ με 
χριςθ ΤΠΕ ςτο 

ςφνολο των ωρϊν 

6 Ποςοτικόσ 
Δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

- Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
παρόχων ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

του προγράμματοσ 
ΔΒΜ 

33 Βακμόσ 
υλοποίθςθσ 
προγραμμάτων 
ΔΒΜ ςτθ χριςθ 
ΤΠΕ 

Ποςοςτό 
προγραμμάτων για 

χριςθ ΤΠΕ ςτο 
ςφνολο των 

προγραμμάτων ΔΒΜ 

6 Ποςοτικόσ 
Δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

6 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
παρόχων ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ 

34 Βακμόσ διείςδυςθσ 
τθσ εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ 

Ποςοςτό 
προγραμμάτων που 
περιλαμβάνουν και 

εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ και 
κατάρτιςθ ςτο 

ςφνολο των 
προγραμμάτων 

εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ για 
ςυγκεκριμζνθ 

χρονικι περίοδο 

6 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

10 Ετιςια Κατάλογοσ 
Προγραμμάτων ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ, 
ΕΚΕΠΙΣ 

35 Βακμόσ 
ικανοποίθςθσ των 
αποφοίτων ΔΒΜ 
από τθ διαδικαςία 
πιςτοποίθςθσ 

Μζςοσ όροσ 
βακμολογίασ ςε 
ςχετικι ζρευνα 

ικανοποίθςθσ ανά 
παράγοντα 

6 Ποιοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

4 Ετιςια Ζρευνα 
ικανοποίθςθσ 

ςυμμετεχόντων ςτθν 
πιςτοποίθςθ 

ΕΟΠΠ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

36 Βακμόσ 
ικανοποίθςθσ των 
χρθςτϊν από τα 
ςτελζχθ τθσ ΣυΕΠ 

Μζςοσ όροσ 
βακμολογίασ ςε 
ςχετικι ζρευνα 

ικανοποίθςθσ ανά 
παράγοντα 

6 Ποιοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

- Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
ΕΚΕΠ 

ΕΚΕΠ 

37 Βακμόσ 
ενεργοποίθςθσ 
ελεγκτικϊν 
μθχανιςμϊν για 
τουσ φορείσ 
πιςτοποίθςθσ 
προςόντων  

Αρικμόσ ελζγχων ςε 
πιςτοποιθμζνουσ/ 
αδειοδοτθμζνουσ 

φορείσ πιςτοποίθςθσ 
προςόντων 

6 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

1 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
ελζγχων 

ΕΚΕΠΙΣ 

38 Βακμόσ 
προςαρμογισ τθσ 
ΔΒΜ ςτισ 
απαιτιςεισ 
ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων 

Αρικμόσ 
προγραμμάτων ΔΒΜ 

που ςχεδιάςτθκαν 
για κοινωνικά 

ευάλωτεσ ομάδεσ 

7 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

8 Ετιςια Κατάλογοσ 
προγραμμάτων ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ, 
ΕΚΕΠΙΣ, ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΑΔ 
(Equal) 

39 Προςβαςιμότθτα 
των ΑΜΕΑ ςτουσ 
φορείσ παροχισ 
ΔΒΜ 

Αρικμόσ φορζων 
«φιλικϊν» προσ τα 

ΑΜΕΑ προσ το 
ςφνολο των φορζων 

ΔΒΜ 

7 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Ειςροισ 

8 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
ελζγχων 

ΕΚΕΠΙΣ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

40 Αξιοποίθςθ 
κονδυλίων Ε.Ε. για 
υλοποίθςθ 
προγραμμάτων 
ΔΒΜ για ευάλωτεσ 
κοινωνικά ομάδεσ 

Φψοσ κοινοτικϊν 
χρθματοδοτιςεων 

για υλοποίθςθ 
προγραμμάτων ΔΒΜ 

για ευάλωτεσ 
κοινωνικά ομάδεσ 

7 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

8 Ετιςια Αναλυτικοί 
απολογιςμοί 

ΓΓΔΒΜ,  
 ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, 
ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 

41 Διείςδυςθ των 
ςυςτθμάτων 
ποιότθτασ ςτουσ 
παρόχουσ ΕΕΚ/ ΓΕΕ 

Ποςοςτό παρόχων 
ΔΒΜ που διακζτουν 
ςφςτθμα ποιότθτασ 
προσ το ςφνολο των 

παρόχων 

7 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

1 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
ΕΚΕΠΙΣ 

ΕΚΕΠΙΣ 

42 Βακμόσ χριςθσ 
υπθρεςιϊν ΣυΕΠ 
από ευάλωτεσ 
κοινωνικά ομάδεσ 

Ποςοςτό ατόμων από 
ευάλωτεσ κοινωνικά 
ομάδεσ που ζκαναν 
χριςθ υπθρεςιϊν 

ΣυΕΠ προσ το ςφνολο 
των χρθςτϊν 

υπθρεςιϊν ΣυΕΠ 

7 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

8 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
ΕΚΕΠ 

ΕΚΕΠ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

43 Βακμόσ 
ολοκλιρωςθσ ενόσ 
προγράμματοσ 
ΔΒΜ από ευάλωτεσ 
κοινωνικά ομάδεσ 

Ποςοςτό ατόμων από 
κοινωνικά ευάλωτεσ 

ομάδεσ που 
ολοκλιρωςαν ζνα 

ςχετικό πρόγραμμα 
ΔΒΜ προσ το ςφνολο 
των ςυμμετεχόντων 

από ευάλωτεσ 
κοινωνικά ομάδεσ 

ςτο πρόγραμμα 

7 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

8 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
παρόχων ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ, 
ΕΚΕΠΙΣ 

44 Βακμόσ 
πιςτοποίθςθσ των 
αποκτθκζντων από 
τθ ΔΒΜ προςόντων 
των ατόμων από 
ευάλωτεσ 
κοινωνικά ομάδεσ 

Ποςοςτό αποφοίτων 
ΔΒΜ που ανικουν ςε 
κοινωνικά ευάλωτεσ 
ομάδεσ και πζραςαν 

με επιτυχία τισ 
εξετάςεισ 

πιςτοποίθςθσ προσ 
το ςφνολο των 

αποφοίτων που 
ανικουν ςε ευάλωτεσ 

κοινωνικά ομάδεσ 

7 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

8 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
πιςτοποιιςεων 

(τθροφμενα αρχεία 
φορζων 

πιςτοποίθςθσ) 

ΕΟΠΠ 
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Α/Α Δείκτθσ Τρόποσ υπολογιςμοφ Αρχι 
Ποιότθτασ 

Τφποσ Συςχζτιςθ 
με τθ 

Σφςταςθ 
2009/C 
155/01 

Συχνότθτα 
Μζτρθςθσ 

Πθγι και 
Μθχανιςμόσ 

Συλλογισ Στοιχείων 

Υπεφκυνοσ 
Φορζασ 

45 Διείςδυςθ των 
ςυςτθμάτων 
ποιότθτασ ςτουσ 
φορείσ 
πιςτοποίθςθσ 
προςόντων 

Ποςοςτό 
πιςτοποιθμζνων / 
αδειοδοτθμζνων 

φορζων 
πιςτοποίθςθσ 

προςόντων που 
διακζτουν ςφςτθμα 
ποιότθτασ προσ το 

ςφνολο των 
πιςτοποιθμζνων / 
αδειοδοτθμζνων 

φορζων 

7 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 

Διαδικαςίασ 

1 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
ΕΟΠΠ 

ΕΟΠΠ 

46 Βακμόσ 
απορρόφθςθσ των 
αποφοίτων ΔΒΜ 
που ανικουν ςε 
ευάλωτεσ 
κοινωνικά ομάδασ 
από τθν αγορά 
εργαςίασ 

Ποςοςτό ανζργων 
αποφοίτων 

προγραμμάτων ΔΒΜ 
από ευάλωτεσ 

κοινωνικά ομάδεσ 
που βρικαν εργαςία 
προσ το ςφνολο των 
αποφοίτων ανζργων 

7 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 
Εκροισ 

8 Κάκε 2 ζτθ Ζρευνα αποφοίτων 
ΔΒΜ 

ΓΓΔΒΜ, ΕΚΕΠ 

47 Διείςδυςθ του 
κεςμοφ π

3
 ςτουσ 

φορείσ ΔΒΜ 

Ποςοςτό 
πιςτοποιθμζνων κατά 
π

3
 φορζων ΔΒΜ προσ 

το ςφνολο των 
φορζων ΔΒΜ 

7 Ποςοτικόσ 
δείκτθσ 

Ειςροισ / 
Διαδικαςίασ / 

Εκροισ 

1 Ετιςια Τθροφμενα αρχεία 
πιςτοποιιςεων 

(τθροφμενα ςτοιχεία 
φορζων διοίκθςθσ 
και παροχισ ΔΒΜ) 

ΓΓΔΒΜ, 
ΕΚΕΠΙΣ, ΕΟΠΠ 
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Παράρτθμα ΙΙ. Οδθγόσ βακμολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ του πλαιςίου π3 

Η αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του πλαιςίου π3 είναι μία διαρκισ διαδικαςία, ςτο 

πλαίςιο τθσ οποίασ κάκε φορζασ διά βίου μάκθςθσ, που εφαρμόηει το π3, διενεργεί 

ςε τακτά χρονικά διαςτιματα αυτοαξιολόγθςθ αναφορικά με το βακμό που το 

πλαίςιο λειτουργίασ του εναρμονίηεται με τισ απαιτιςεισ του πλαιςίου π3, 

χρθςιμοποιϊντασ ωσ εργαλείο αξιολόγθςθσ και βακμολόγθςθσ τον κφκλο ποιότθτασ. 

Ειδικά ωσ προσ τθ βακμολόγθςθ, αυτι είναι δυνατό να υλοποιθκεί ανά αρχι 

ποιότθτασ χρθςιμοποιϊντασ ωσ οδθγό21 τουσ ακόλουκουσ πίνακεσ βακμολόγθςθσ: 

 

1. Σχεδιαςμόσ 

Βακμόσ Επεξιγθςθ 

0 Οι ςχζςεισ τθσ αρχισ με το πλαίςιο λειτουργίασ δεν ζχουν αναγνωριςτεί.  

  

1 
Οι ςχζςεισ τθσ αρχισ με το πλαίςιο λειτουργίασ ζχουν αναγνωριςτεί αλλά προςαρμογζσ δεν 
ζχουν ακόμθ ςχεδιαςτεί. 

  

2 
Οι ςχζςεισ τθσ αρχισ με το πλαίςιο λειτουργίασ ζχουν αναγνωριςτεί και ζχουν ςχεδιαςτεί 
οι απαιτοφμενεσ προςαρμογζσ. 

  

3 
Οι ςχζςεισ τθσ αρχισ με το πλαίςιο λειτουργίασ ζχουν αναγνωριςτεί και οι ςχεδιαηόμενεσ 
προςαρμογζσ ζχουν ολοκλθρωκεί ςε μικρό μζροσ αυτϊν. 

  

4 
Οι ςχζςεισ τθσ αρχισ με το πλαίςιο λειτουργίασ ζχουν αναγνωριςτεί και οι ςχεδιαηόμενεσ 
προςαρμογζσ ζχουν ολοκλθρωκεί ςε ικανοποιθτικό μζροσ αυτϊν. 

  

5 
Οι ςχζςεισ τθσ αρχισ με το πλαίςιο λειτουργίασ ζχουν αναγνωριςτεί και οι ςχεδιαηόμενεσ 
προςαρμογζσ ζχουν ολοκλθρωκεί ςτο ςφνολο αυτϊν. 

 

 

                                                      
21 Ο προτεινόμενοσ οδθγόσ βακμολόγθςθσ διαμορφϊκθκε λαμβάνοντασ υπόψθ αφενόσ τθ ςχετικι μελζτθ του CEDEFOP για τισ 
αρχζσ ενόσ κοινοφ πλαιςίου διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ΕΕΚ (2007): http://www.cedefop.europa.eu και αφετζρου τθ 
μεκοδολογία αξιολόγθςθσ τθσ επιχειρθματικισ αριςτείασ με βάςθ το μοντζλο EFQM (2010).  

http://www.cedefop.europa.eu/
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2. Υλοποίθςθ 

Βακμόσ Επεξιγθςθ 

0 
Οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ για το ςχετικό με τθν αρχι πλαίςιο λειτουργίασ δεν ζχουν 
ςχεδιαςτεί. 

  

1 
Οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ για το ςχετικό με τθν αρχι πλαίςιο λειτουργίασ ζχουν εν μζρει 
ςχεδιαςτεί. 

  

2 
Οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ για το ςχετικό με τθν αρχι πλαίςιο λειτουργίασ ζχουν πλιρωσ 
ςχεδιαςτεί. 

  

3 
Οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ για το ςχετικό με τθν αρχι πλαίςιο λειτουργίασ ζχουν πλιρωσ 
ςχεδιαςτεί αλλά μικρό μζροσ αυτϊν ζχει τεκεί ςε λειτουργία. 

  

4 
Οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ για το ςχετικό με τθν αρχι πλαίςιο λειτουργίασ ζχουν πλιρωσ 
ςχεδιαςτεί και ικανοποιθτικό μζροσ αυτϊν ζχει τεκεί ςε λειτουργία. 

  

5 
Οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ για το ςχετικό με τθν αρχι πλαίςιο λειτουργίασ ζχουν πλιρωσ 
ςχεδιαςτεί και το ςφνολο αυτϊν ζχει τεκεί ςε λειτουργία. 

 

3. Μζτρθςθ 

Βακμόσ Επεξιγθςθ 

0 Η αρχι δεν ζχει ςυνδυαςτεί με δείκτεσ μζτρθςθσ. 

  

1 Οι δείκτεσ μζτρθςθσ τθσ αρχισ και οι μθχανιςμοί μζτρθςθσ ζχουν αναγνωριςτεί. 

  

2 
Οι δείκτεσ μζτρθςθσ τθσ αρχισ και οι μθχανιςμοί μζτρθςθσ ζχουν αναγνωριςτεί και θ τιμι 
βάςθσ ζχει υπολογιςτεί. 

  

3 
Οι δείκτεσ μζτρθςθσ τθσ αρχισ και οι μθχανιςμοί μζτρθςθσ ζχουν αναγνωριςτεί, θ τιμι 
βάςθσ ζχει υπολογιςτεί και θ πρϊτθ μζτρθςθ ζχει γίνει. 

  

4 
Οι δείκτεσ μζτρθςθσ τθσ αρχισ και οι μθχανιςμοί μζτρθςθσ ζχουν αναγνωριςτεί, θ τιμι 
βάςθσ ζχει υπολογιςτεί και μετριςεισ δφο ετϊν ζχουν γίνει. 

  

5 
Οι δείκτεσ μζτρθςθσ τθσ αρχισ και οι μθχανιςμοί μζτρθςθσ ζχουν αναγνωριςτεί, θ τιμι 
βάςθσ ζχει υπολογιςτεί και μετριςεισ για περιςςότερα από δφο ζτθ ζχουν γίνει. 
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4. Αξιολόγθςθ 

Βακμόσ Επεξιγθςθ 

0 Οι δείκτεσ μζτρθςθσ δεν ζχουν ςτοχοκετθκεί. 

  

1 Οι δείκτεσ μζτρθςθσ ζχουν ςτοχοκετθκεί. 

  

2 Οι μετριςεισ αξιολογοφνται ςε ςχζςθ με τουσ τεκζντεσ ςτόχουσ.  

  

3 Οι μετριςεισ αξιολογοφνται ςε ςχζςθ με τουσ τεκζντεσ ςτόχουσ και με βζλτιςτεσ πρακτικζσ. 

  

4 
Οι μετριςεισ αξιολογοφνται κετικά ςε ςχζςθ με τουσ τεκζντεσ ςτόχουσ και με τισ βζλτιςτεσ 
πρακτικζσ. 

  

5 
Οι μετριςεισ αξιολογοφνται κετικά ςε ςχζςθ με τουσ τεκζντεσ ςτόχουσ και με τισ βζλτιςτεσ 
πρακτικζσ και μία ςυμμετοχικι διαδικαςία αξιοποιείται για τθν αξιολόγθςθ και 
επαναςτοχοκζτθςθ των αποτελεςμάτων. 

 

5. Ανακεϊρθςθ 

Βακμόσ Επεξιγθςθ 

0 Καμία ενζργεια βελτίωςθσ δεν ζχει λάβει χϊρα. 

  

1 Περιοχζσ βελτίωςθσ, βάςει των αποτελεςμάτων των μετριςεων, ζχουν εντοπιςτεί. 

  

2 Ενζργειεσ βελτίωςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοχϊν βελτίωςθσ ζχουν ςχεδιαςτεί. 

  

3 
Ενζργειεσ βελτίωςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοχϊν βελτίωςθσ ζχουν ςχεδιαςτεί και 
τεκεί ςε εφαρμογι ςε μικρι ζκταςθ. 

  

4 
Ενζργειεσ βελτίωςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοχϊν βελτίωςθσ ζχουν ςχεδιαςτεί και 
τεκεί ςε εφαρμογι ςε ικανοποιθτικι ζκταςθ. 

  

5 
Ενζργειεσ βελτίωςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοχϊν βελτίωςθσ ζχουν ςχεδιαςτεί και 
ζχουν εφαρμοςτεί πλιρωσ. Νζεσ βελτιϊςεισ ζχουν ςχεδιαςτεί, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ 
βζλτιςτεσ πρακτικζσ. 
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