ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για συμμετοχή στο ‘Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη ΕΕΚ’ (QA HiVETnet)
Η Διασφάλιση ποιότητας είναι το κρίσιμο παράμετρος στην ΕΕΚ και επομένως και στην ανώτερη.
Με την ίδρυση του “Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη ΕΕΚ’’, το οποίο διευθύνεται από
την UEAPME (www.ueapme.com), οι εταίροι του Erasmus+ έργου QA HiVETnet (2014-1-AT-01KA202-000951, www.qa-hivet.net) επιθυμούν να υπογραμμίσουν της σπουδαιότητα αυτής της παραμέτρου και να συνεισφέρουν στην προώθηση και εφαρμογή της.
Τι είναι η ανώτερη ΕΕΚ?
Στα πλαίσια του Δικτύου ανώτερης ΕΕΚ ορίζεται ως εξής:
 Τα επαγγελματικά προσόντα ανώτερης ΕΕΚ αντιστοιχούν στα επίπεδα NQF που ισοδυναμούν με τα επίπεδα EQF 5 έως 8.
 Τα συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα αποκτώνται εκτός του τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, και έτσι βρίσκονται εκτός του συστήματος της Bologna.
 Η ανώτερη ΕΕΚ διαμορφώνεται συνεχώς από τη ζήτηση. Βασικό ρόλο παίζουν οι συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων για επαγγελματικά προσόντα, παρέχοντας την ώθηση για
την ανάπτυξη νέων ή την προσαρμογή υπαρχόντων επαγγελματικών προσόντων.
 Ο τομέας της ανώτερης ΕΕΚ χαρακτηρίζεται από μια δομή διαχείρισης συνδεδεμένη στενά
με την οικονομία. Οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από την ανάπτυξη και εφαρμογή των επαγγελματικών προσόντων είναι οι σύνδεσμοι επαγγελματιών και επιχειρήσεων, όπως επίσης
τα επιμελητήρια και οι κοινωνικοί εταίροι, είναι, και ως εκ τούτου διασφαλίζουν ότι αυτά θα
είναι προσανατολισμένα προς την αγορά εργασίας και την ζήτηση.
 Η ανώτερη ΕΕΚ χαρακτηρίζεται από την άμεση συμμετοχή των ενεργών επαγγελματιών από
τις επιχειρήσεις, οι οποίοι συνεισφέρουν με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους στην διάρκεια
ολόκληρου του «κύκλου ζωής» ενός επαγγελματικού προσόντος, από την ανάπτυξη και εφαρμογή μέχρι την αξιολόγησή του.
 Η ανώτερη ΕΕΚ επιτρέπει την παροχή πολύ συγκεκριμένων ανώτερων επαγγελματικών
προσόντων σε άτομα τα οποία, κατά κανόνα, έχουν ήδη μια σχετική ΑΕΕΚ και/ή αρκετά
χρόνια εμπειρίας σε εργασία εντός των επιχειρήσεων, ενώ ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις
για κάθε εθνικό σύστημα.
 Στη βάση των επαγγελματικών προσόντων που παρέχονται από την ανώτερη ΕΕΚ βρίσκεται η πρακτική άσκηση και η εκμάθηση που βασίζεται στην εμπειρία, και οι οποίες υποστηρίζονται ή συμπληρώνονται από την θεωρητική γνώση που απαιτείται για την αντίστοιχη δράση.
 Ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς της απόκτησης επαγγελματικών προσόντων
στην ανώτερη ΕΕ είναι η εμβάθυνση ή/και διεύρυνση των εξειδικευμένων δεξιοτήτων, επιτρέποντας έτσι στους αποφοίτους να τελούν σύνθετες δραστηριότητες, σε συνδυασμό με
απρόβλεπτες καταστάσεις στο χώρο εργασίας που απαιτούν συγκεκριμένες δράσεις, με δική
τους ευθύνη, ή με την ανάληψη του συντονισμού της τέλεσης αυτών των δραστηριοτήτων.
 Επιπλέον, οι απόφοιτοι της ανώτερης ΕΕΚ αποκτούν διοικητικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να διευθύνουν ομάδες έργων, τομείς εργασίας ή οργανωτικές μονάδες, όπως επίσης και να στήνουν επιχειρήσεις. Επιπλέον, είναι ικανοί να αναλάβουν ευθύνες σχετικά με το





εργατικό προσωπικό και συχνά αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των νεότερων υπαλλήλων
εντός της επιχείρησης.
Η παροχή εξειδικευμένων και διοικητικών δεξιοτήτων συμπληρώνεται πρακτικά από την ενίσχυση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων (όπως η επικοινωνία, η ικανότητα αντιμετώπισης
κρίσεων, ο ενθουσιασμός, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η ικανότητα για καινοτομία) έτσι ώστε να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο η επαγγελματική ανταγωνιστικότητα.
Τα επαγγελματικά προσόντα που παρέχει η ανώτερη ΕΕΚ δεν είναι προσανατολισμένα αποκλειστικά προς τις επιχειρήσεις, αλλά ανοίγουν στους αποφοίτους ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων εντός της οικονομίας.

Ποιοι είναι οι σκοποί του Δικτύου?
Οι σκοποί αυτού του Δικτύου είναι να
 προωθήσει το θέμα της ανώτερης ΕΕΚ, και ιδιαιτέρως την πτυχή της διασφάλισης ποιότητας
της ανώτερης ΕΕΚ, σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο,
 συνεισφέρει τεχνογνωσία στην ανώτερη ΕΕΚ, ιδίως όσον αφορά την διασφάλιση ποιότητας
στην ανώτερη ΕΕΚ, σε σχετικές διαδικασίες διαλόγου σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
 αναπτύξει περαιτέρω τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Διασφάλιση Ποιότητας
στην Ανώτερη ΕΕΚ,
 ενθαρρύνει την εφαρμογή και υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Κατευθυντηρίων Γραμμών για την
Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτερη ΕΕΚ,
 συμμετάσχει στην ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών στην
ανώτερη ΕΕΚ, ιδίως όσον αφορά την διασφάλιση ποιότητας στην ανώτερη ΕΕΚ, εντός και εκτός
του Δικτύου, ‘όπως η συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή η δημοσιότητα και πληροφόρηση.
Τι προσδοκάται από τα μέλη του Δικτύου?
Κάθε οργανισμός ο οποίος διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο ή ενδιαφέρεται για την ανώτερη ΕΕΚ,
ιδιαιτέρως στην διασφάλιση ποιότητας στην ανώτερη ΕΕΚ, όπως ορίζεται παραπάνω είναι καλοδεχούμενος να συμμετάσχει στο Δίκτυο. Σύμφωνα με τους σκοπούς του Δικτύου, προσδοκάται από
τα μέλη να
 συνεισφέρουν την τεχνογνωσία τους σε διάφορες πτυχές της ανώτερης ΕΕΚ, ιδιαιτέρως τις
πτυχές της διασφάλισης ποιότητας στην ανώτερη ΕΕΚ,
 διαδραματίσουν ρόλο στις συζητήσεις σχετικά με την ανώτερη ΕΕΚ, ιδίως όσον αφορά την διασφάλιση ποιότητας στην ανώτερη ΕΕΚ,
 μοιρασθούν πληροφορίες, γνώσεις και τεχνογνωσία με άλλα μέλη του Δικτύου,
 εφαρμόσουν τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτερη ΕΕΚ και να ενθαρρύνουν την υλοποίησης τους,
 συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων Γραμμών για την
Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτερη ΕΕΚ.
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Δίκτυο, παρακαλώ συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες.
Το έργο QA HiVETnet (www.qa-hivet.net) χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει αποδοχή
των περιεχομένων, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μόνο των εταίρων του έργου. Η ΕΕ δεν μπορεί να θωρηθεί υπεύθυνη
για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Στοιχεία του οργανισμού (Μέλος του Δικτύου) και του προσώπου επαφής
Οργανισμός: ……………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………
Χώρα: ……………………………………………………………………………………………………………
Website: …………………………………………………………………………………………………………
Ονοματεπώνυμο Προσώπου Επαφής: ………………………………………………………………….......
E-Mail: ………………………………………………………………………………………………………......
Τηλεφωνικό νούμερο: …………………………………………………………………………………………

Είδος οργανισμού και ρόλος του στην (διασφάλιση ποιότητας) ανώτερη ΕΕΚ
Παρακαλώ τσεκάρετε το/α κατάλληλο/α πεδίο/α [αναγράφονται με αλφαβητική σειρά]:










Οργανισμός Πιστοποίησης
Φορέας εμπλεκόμενος στην δομή διαχείρισης των προσόντων στην ανώτερη ΕΕΚ
Υπουργείο
Πάροχος Προσόντων
Ερευνητικό Ίδρυμα
Κλαδική Οργάνωση
Κοινωνικός Εταίρος
Ινστιτούτο Κατάρτισης
Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε: ……………………………………………………………………

Περιοχή/ές εξειδίκευσης
Παρακαλώ τσεκάρετε το/α πεδίο/α στα οποία μπορείτε να προσκομίστε εξειδίκευση στο Δίκτυο:







Ανάλυση αναγκών
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των προσόντων στην ανώτερη ΕΕΚ
Διδασκαλία εκπαιδευτικού υλικού
Διαδικασίες επικύρωσης
Αξιολόγηση
Θέματα Διακυβέρνησης

Παρακαλώ στείλτε αυτή την φόρμα στην κ. Liliane Volozinskis, Διευθύντρια Κοινωνικών Υποθέσεων και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της UEAPME.
M: qahivet@ueapme.com || T: 0032 2 230 75 99

