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Ερευνητικό Πλαίσιο 

Η γνώση, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των εργαζομένων αποτελούν ένα σημαντικό 

παράγοντα για την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των 

εταιριών. Οι κοινωνικές  δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και των γνώσεων για την 

υγεία, κατέχουν ένα σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των εργαζομένων στην 

αγορά εργασίας, δεδομένου ότι βασίζονται στη συνεργασία, την αυτοπεποίθηση και 

την ακεραιότητα- αξίες πολύτιμες για τις επιχειρήσεις. 

Δεδομένα από την Έρευνα Γνώσεων για την Υγεία, που δημοσιεύτηκε το 2013, δείχνουν 

ότι σχεδόν οι μισοί από τους Ευρωπαίους συμμετέχοντες είχαν ανεπαρκείς ή 

εσφαλμένες γνώσεις σχετικά με την υγεία. Οι ανεπαρκείς δεξιότητες σε σχέση με την 

υγεία σχετίζονται με επικίνδυνες συμπεριφορές, κακή υγεία, μειωμένη αυτοδιαχείριση, 

καθώς και με περισσότερη νοσοκομειακή περίθαλψη και κόστη. Η ενίσχυση των 

γνώσεων για την υγεία έχει αποδειχθεί σημαντική στο χτίσιμο ατομικής και κοινοτικής 

ανθεκτικότητας, στην άμβλυνση των ανισοτήτων υγείας και γενικότερα στη βελτίωση 

της υγείας και της ευεξίας.  

Κάθε χρόνο, περίπου 350 εκατομμύρια εργάσιμες ημέρες χάνονται στην Ε.Ε., με το 

στρες και την κατάθλιψη ως κύρια αιτία ασθένειας. Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός σε 

εργάσιμη ηλικία προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 13,6% μεταξύ 2020 και 2060, ενώ ο 

αριθμός εργαζομένων άνω των 65 θα αυξηθεί. Συνεπώς, η γνώσεις για την υγεία 

αποτελούν πολύ σημαντικό ζήτημα στην κοινωνία, προκειμένου κάθε μέλος της να 

μπορεί να παραμένει ενεργός πολίτης για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα.  

Ο παράγοντας της υγείας και ο ρόλος του πολύ συχνά υποτιμώνται, όσον αφορά την 

επαγγελματική ενσωμάτωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Υγεία (2013), 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτήν.  

    

 

οι παρεμβάσεις στο χώρο εργασίας σχετικά με την υγεία έχουν αποδειχθεί χρήσιμες για 

την αποφυγή ατυχημάτων, τη μείωση του ρίσκου βιομηχανικών ή επαγγελματικών 

ασθενειών, τη βελτίωση επιλογών στην καθημερινή ζωή, καθώς και για τη μείωση του 

ρίσκου μη μεταδοτικών ασθενειών. Επίσης, έχουν συμβάλει στην καταπολέμηση 

παραγόντων στρες (όπως ανασφάλεια για τη δουλειά, απαιτήσεις, διατήρηση 

ελέγχου, προσπάθεια και ανταμοιβή στο χώρο εργασίας) και θέματα σχετικά με την 

επίτευξη μιας κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ δουλειάς και ζωής (work-life balance). Η 

ενίσχυση των γνώσεων για την υγεία, ως κομμάτι κατανοητών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για την υγεία, βελτιώνει την παρουσία, την απόδοση, την αφοσίωση 

και τη διατήρηση των εργαζομένων, καθώς και τα κόστη σχετικά με την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 

Εισαγωγή στο έργο και τους στόχους του 

Το έργο EASY HEALTH διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus + , και 

αποτελεί μια στρατηγική κοινοπραξία που συγκεντρώνει φορείς επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και μία περιφερειακή δημόσια 

αρχή από 6 διαφορετικές χώρες. 

Το έργο απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους (κυρίως ενήλικες), με σκοπό να 

εξασφαλίσει ότι έχουν την κατάλληλη συμπεριφορά και αντιδράσεις, όσον αφορά 

θέματα υγείας σε ένα πλαίσιο επαγγελματικής ενσωμάτωσης. Στόχος μας είναι να 

παρέχουμε στις ομάδες στόχο γνώσεις-κλειδιά, ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητές τους 

για μια ικανοποιητική και πλήρη επαγγελματική ζωή. 

Το έργο φιλοδοξεί να στηρίξει την απόκτηση και εξέλιξη σημαντικών δεξιοτήτων, και 

συγκεκριμένα δεξιοτήτων που σχετίζονται με την υγεία στο πλαίσιο της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης.  

Η κοινοπραξία θα εργαστεί στο σχεδιασμό  ενός προγράμματος σπουδών, ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού και μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για την προώθηση της 

εκπαίδευσης σε θέματα υγείας, καθώς και στη δημιουργία μιας νέας προσέγγισης για 
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την αύξηση της επίγνωσης στο θέμα της υγείας (ως κομμάτι κοινωνικών δεξιοτήτων) 

στο χώρο εργασίας. Το έργο θα καλύψει μια ποικιλία θεμάτων, όπως:   

α) Υγεία και ισορροπία: βιολογικοί και κοινωνικοί ρυθμοί, ύπνος, σωματική άσκηση… 

β) Προσωπική υγιεινή  

γ) Φαγητό και υγεία 

δ) Εθισμοί και αποφυγή επικίνδυνων συμπεριφορών  

 Στοχεύουμε να απευθυνθούμε σε μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

συγκεκριμένα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης, και κατ’ επέκταση 

μελλοντικούς επαγγελματίες και άτομα που αναζητούν εργασία και επιθυμούν να 

αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους.  

Το έργο φιλοδοξεί να: 

- Βοηθήσει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών ικανοτήτων για αποτελεσματικές 

αλληλεπιδράσεις σε επίπεδο one-to-one, ή σε ομάδες.  

- Στο να βοηθήσει την ομάδα στόχο να αποκτήσει γνώσεις ως προς τη διατήρηση καλής 

υγείας, υγιεινής και διατροφής για τους ίδιους και το οικογενειακό τους περιβάλλον.  

- Να παγιώσει τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διατήρηση/απόκτηση 

επαγγελματικής απασχόλησης, θέτοντας σε εφαρμογή μαθησιακά εργαλεία 

σχετιζόμενα με επαγγελματικές δραστηριότητες. 

- Να ενισχύσει την ασφάλεια στην  επαγγελματική πορεία εργαζομένων, ανέργων, 

μελλοντικών εργαζομένων, παρέχοντάς τους εργαλεία για την αποφυγή επικίνδυνων 

συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο. 

- Να βοηθήσει την ομάδα στόχο στο να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες ώστε να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες 

εργοδοτών και/ή πελατών σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο (σχετικά με την υγεία και την 

υγιεινή). 
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- Να συμβάλει στην  αποφυγή και τη μείωση των ανισοτήτων, πολλές από τις οποίες 

σχετίζονται με συνθήκες διαβίωσης και παράγοντες σχετικούς με τον τρόπο ζωής, ώστε 

να ωφελήσει την κοινωνία οικονομικά μέσω της μείωσης των απωλειών που 

προέρχονται από ασθένειες συνδεδεμένες με ανισότητες και προβλήματα υγείας.   

- Να προσφέρει μέσα για την παρακολούθηση της υγείας, και επομένως να διασφαλίσει 

την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση.  

Το έργο στοχεύει σε συγκεκριμένα επίπεδα πιστοποίησης, και συγκεκριμένα επίπεδα EQF 

3 και 4 στις χώρες που συμμετέχουν, με σκοπό να χτίσει ένα σχετικό πλαίσιο δεξιοτήτων. 

Η έρευνα  

Το βασικό ζητούμενο της έρευνας (μέρος 1ο – βιβλιογραφική έρευνα) είναι να 

αποτελέσει τη βάση για ένα πρόγραμμα σπουδών σχετικό με την ενσωμάτωση της 

υγιεινής και της υγείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  

Το πρώτο βήμα αποτελείται από τη συλλογή δεδομένων, με σκοπό τη διερεύνηση του 

κατά πόσο το θέμα της «υγείας και υγιεινής» καλύπτεται σήμερα στα επίπεδα 3 και 4 στις 

χώρες της κοινοπραξίας, και, αν ναι, με ποιό τρόπο (ποιές δεξιότητες, γνώσεις, και μέσω 

ποιών διδακτικών μεθόδων), καθώς και ποιά είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα τα 

οποία αναμένονται. 

Ο κάθε εταίρος είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το 

εκπαιδευτικό σύστημα και τα προσόντα στη χώρα του, με στόχο να αποκτήσουμε μια 

ξεκάθαρη εικόνα για τα μαθησιακά αποτελέσματα που υπάρχουν και διδάσκονται στις 

χώρες του έργου. 

Ο στόχος του δεύτερου μέρους της έρευνας (μέρος 2ο – έρευνα πεδίου) είναι η συλλογή 

νέων πληροφοριών από σχετικούς φορείς. Η έρευνα αυτή διεξάχθηκε σε μια ποικιλία 

οργανισμών, όπως:  

- Παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης (κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων που 

παρέχουν εκπαίδευση για άτομα που αναζητούν εργασία) 

- Εμπορικές ενώσεις, 

- Εταιρίες, 
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- Τοπικές αρχές που χρηματοδοτούν την παροχή εκπαίδευσης 

- Κοινωνικές υπηρεσίες  

- Ενώσεις προστασίας της υγείας 

Οι συγκεκριμένοι φορείς και ειδικοί εξέφρασαν ιδέες και συνέβαλαν στον εντοπισμό 

περιοχών και δραστηριοτήτων στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα του έργου EASY HEALTH. 

 

 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων (Face to face 

interviews), για να διευκολύνει την αμεσότητα, και οι απαντήσεις καταχωρήθηκαν online 

για πιο εύκολη συλλογή και ανάλυση δεδομένων.  

Η κύρια πρόκληση ήταν να αποκτήσουμε μια καλύτερη κατανόηση των επαγγελματικών 

συνθηκών που οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σχετικά με την υγιεινή και την υγεία, στο 

πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα: 

Ποιά είναι τα πιο κοινότυπα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι 

εκπαιδευόμενοι/μαθητευόμενοι επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να 

αποτελέσουν εμπόδιο στην επαγγελματική τους ενσωμάτωση; Ισχύουν τα ίδια 

προβλήματα για τα άτομα που αναζητούν εργασία;  

Ποιές είναι οι πιο κοινές διαταραχές ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν συνέπειες στις καθημερινές τους 

δραστηριότητες/στην επαγγελματική τους ζωή και στο επαγγελματικό τους περιβάλλον 

γενικότερα (συναδέλφους και ομάδα, πελάτες;) 

Ποιά μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βελτιωθεί και να διευκολυνθεί η 

επαγγελματική ενσωμάτωση;  

Ποιά μεθοδολογία χρησιμοποιούν οι φορείς για να προσφέρουν μια πιθανή λύση; 
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Ποιά μαθησιακά εργαλεία/εργαλεία για επίγνωση χρησιμοποιούν στην περίπτωση των 

εργαζομένων/ατόμων που αναζητούν εργασία/εκπαιδευόμενων, ώστε να προτείνουν 

λύσεις και να τους ενισχύσουν;  

Ποιές είναι οι προσδοκίες των εταιριών σχετικά με τις συνήθειες υγείας/υγιεινής των 

εργαζομένων τους;   

Οι εταίροι από την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και τη Νορβηγία διεξήγαγαν 

συνεντεύξεις με φορείς και ειδικούς στη χώρα τους. Ο στόχος ήταν η κάθε χώρα να 

προσεγγίσει 6 οργανισμούς, ώστε να καταλήξουμε με ένα σύνολο 24 συνεντεύξεων για 

όλη την κοινοπραξία.  

 

I. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων 

 

1.1 Γενική παρουσίαση του EQF 

Ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών προσόντων για δια βίου μάθηση 

είναι να διευκολύνει τη σύγκριση προσόντων και επιπέδων προσόντων ανάμεσα σε 

διαφορετικές χώρες. Το πλαίσιο στοχεύει να διευρύνει την κινητικότητα των πολιτών και 

τη δια βίου μάθηση. 

Στο EQF, τα προσόντα και οι δεξιότητες κατανέμονται σε οκτώ επίπεδα αναφοράς. Το 

πλαίσιο καλύπτει ολόκληρη τη γενική εκπαίδευση, καθώς και προσόντα που 

προέρχονται από επαγγελματική και ανώτερη εκπαίδευση. Το κάθε επίπεδο εμπεριέχει 

μια περιγραφή των γνώσεων, της κατανόησης και της πρακτικής ικανότητας των 

ατόμων που βρίσκονται στο επίπεδο αυτό. Τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται με 

βάση γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.  

http://www.oph.fi/english/curricula_and_qualifications/qualification_frameworks 

To EQF είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο συνδέει εθνικά 

συστήματα πιστοποίησης χωρών και πλαίσια προσόντων από διάφορες χώρες. Τα 8 

επίπεδα αναφοράς εμπεριέχουν μια πλήρη κλίμακα προσόντων, από βασικά μέχρι 
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προχωρημένα. Ως μέσο για την προαγωγή της δια βίου μάθησης, το EQF εμπερικλείει 

όλα τα επίπεδα προσόντων, που έχουν αποκτηθεί σε γενική, επαγγελματική, καθώς και 

ακαδημαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση. Επιπλέον, το πλαίσιο εμπεριέχει προσόντα που 

έχουν αποκτηθεί μέσω βασικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Το κάθε 

επίπεδο προσόντων θα πρέπει, εξ ορισμού, να μπορεί να είναι προσβάσιμο μέσα από 

μια ποικιλία εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δρόμων.  

 

Τα επίπεδα αναφοράς  EQF βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία 

περιγράφονται ως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Καθένα από τα 8 επίπεδα ορίζεται 

από μια περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε σχέση με τα προσόντα του 

επιπέδου αυτού  σε κάθε σύστημα προσόντων. To EQF εστιάζει στο τι ένα άτομο με ένα 

συγκεκριμένο προσόν γνωρίζει, καταλαβαίνει και μπορεί να κάνει, όταν ολοκληρώσει τη 

διαδικασία μάθησης. Η μετακίνηση της έμφασης σε μαθησιακά αποτελέσματα δίνει τη 

δυνατότητα να ληφθούν υπόψην ποικίλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς 

η σύγκριση με βάση απλώς την επένδυση (π.χ. διάρκεια εκπαίδευσης) είναι δύσκολη.   

 

 
1.2 Το EQF στις χώρες της κοινοπραξίας  

 

1.2.1 ΙΤΑΛΙΑ 

Στη συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου 2012 (πράξη καταλόγου no. 252 της 20ης 

Δεκεμβρίου 2012), με την Προεδρία του Συμβουλίου στη Μόνιμη Διάσκεψη μεταξύ 

κράτους-περιφερειών και των αυτόνομων επαρχιών του Trento και του Bolzano, η Ιταλία 

υιοθέτησε τη συμφωνία για την αναφορά των του Ιταλικού πλαισίου Προσόντων στο 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη δια Βίου Μάθηση (EQF), το οποίο εμπεριέχεται 

στην Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 

2008. Με τη συμφωνία αυτή ορίστηκε ένα συνοπτικό πλαίσιο, που αντιστοιχεί τις εθνικές 

δημόσιες πιστοποιήσεις με τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για δια 

Βίου Μάθηση.  
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Επίπεδο Τύπος Πιστοποίησης Παράδειγμα 

 

EQF Επίπεδο 1 

 

Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Δίπλωμα που 

απονέμεται από 

σχολείο 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

 

 

EQF Επίπεδο 2 

 

 

Απολυτήριο Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης 

 

 

EQF Επίπεδο 3 

 

Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Φορέα  Απονέμεται μετά 

από τριετείς 

περιφερειακές 

σπουδές  

(Εκπαίδευση και 

Επαγγελματική 

Κατάρτιση) 

 

EQF Επίπεδο 4 

 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Τεχνικής 

Εκπαίδευσης  

Κρατικό Δίπλωμα Ανώτερης 

Εκπαίδευσης  

Επαγγελματικό Δίπλωμα Τεχνικού  

Δίπλμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Δίπλωμα Τεχνικής Εξειδίκευσης  

 

4ετές IeFP 

Απονέμεται με την 

ολοκλήρωση 

κρατικής εξέτασης 

στο τέλος 5ετούς 

φοίτησης στο 

δεύτερο 

επαγγελματικό 

κύκλο IFTS 

 

EQF Επίπεδο 5 

 

 

 

Δίπλωμα Ανώτερης Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης  

ITS 

EQF Επίπεδο 6 

 

 

Πτυχίο 

1Ο Επίπεδο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης  

Τριετές πτυχίο σε 

Ακαδημία Καλών 

Τεχνών/Ωδείο 

 

EQF Επίπεδο 7 

 

 

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ακαδημαϊκό δίπλωμα επιπέδου II  

Μεταπτυχιακό πανεπιστημίου πρώτου 

επιπέδου  

Δίπλωμα εξειδίκευσης (1ου επιπέδου) 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (1ου επιπέδου) 

Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

 

EQF Επίπεδο 8 

 

Διδακτορικό Δίπλωμα 

Ακαδημαϊκό Δίπλωμα στην ερευνητική 

εκπαίδευση  
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Πηγή: ISFOL – 1η Ιταλική έκθεση για την αντιστοίχιση πιστοποιήσεων στο Ευρωπαϊκό 

πλαίσιο EQF 

Ο Εθνικός Κατάλογος για πιστοποιήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης και για 

επαγγελματικά προσόντα, καθιερώθηκε στην Ιταλία από το νομοθετικό διάταγμα no. 

134 της 16ης Ιανουαρίου 2013. Ο κατάλογος αποτελεί το μοναδικό πλαίσιο αναφοράς 

για την πιστοποίηση δεξιοτήτων, μέσω της σταδιακής τυποποίησης πιστοποιήσεων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένου και του IEFP- Eπαγγελματική 

Εκπαίδευση και κατάρτιση), και επαγγελματικών προσόντων, μέσω της συσχέτισής 

τους, καθώς και μέσω ενός κοινού συστήματος αναγνώρισης εκπαιδευτικών μονάδων. 

Το Εθνικό Ευρετήριο αποτελείται από όλες τις πιστοποιήσεις εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, και όλες τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις που απονέμονται στην Ιταλία ή 

αποδίδονται μετά από συμβόλαιο μαθητείας.  

Ta πτυχία καθορίζονται από τις εξής οντότητες: το Υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας, 

τις περιφέρειες και τις αυτόνομες επαρχίες του Trento και Bolzano, το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Πολιτικών, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και άλλες 

αρμόδιες αρχές σε θέματα πιστοποίησης δεξιοτήτων για κατοχυρωμένα επαγγέλματα. 

(Άρθρο 5 του Νομοθετικού Διατάγματος No. 206 της 9ης Νοεμβρίου 2007). 

Το Εθνικό Ευρετήριο συνθέτει επομένως το σύστημα πιστοποιήσεων που απονέμονται 

στην Ιταλία, αναφερόμενες στα παρακάτω υποσύνολα: Πανεπιστήμιο, Σχολείο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εθνικό 

Πλαίσιο Περιφερειακών Πιστοποιήσεων, Μαθητείες, Επαγγέλματα  

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Ευρετήριο στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://atlantelavoro.inapp.org/repertorio_nazionale_qualificazioni.php 

Το INAPP (Εθνικό Ινστιτούτο για την Ανάλυση Δημόσιων Πρακτικών), το οποίο 

θεσπίστηκε από το νομικό διάταγμα 150/2015 και έχει τροποποιήσει τη διακυβέρνηση 

εργατικών πρακτικών στην Ιταλία, διαχειρίζεται σήμερα το ευρετήριο. Το νέο αυτό 

 Δίπλωμα Εξειδίκευσης  

Μεταπτυχιακό πανεπιστημίου δεύτερου 

επιπέδου  

Δίπλωμα εξειδίκευσης (2ου επιπέδου) 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  (2ου επιπέδου) 

https://atlantelavoro.inapp.org/repertorio_nazionale_qualificazioni.php
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δημόσιο ερευνητικό σώμα, το οποίο βρίσκεται υπό την επίβλεψη του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Πρακτικών, ασχολείται με την ανάλυση, την παρακολούθηση 

και την αξιολόγηση τακτικών εργασίας και υπηρεσιών απασχόλησης, τακτικές 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνικές τακτικές και γενικότερα όλες τις οικονομικές 

τακτικές που επηρεάζουν την αγορά εργασίας. 

Το Εθνικό Ευρετήριο συγκεντρώνει δεδομένα από ποικίλα Περιφερειακά Ευρετήρια, τα 

οποία αντιπροσωπεύουν ένα ετερογενές σύνολο επαγγελματικών δρόμων, κάποιοι 

από τους οποίους διέπονται από κρατικούς νόμους και/ή συμφωνίες κράτους-

περιφερειών (όπως για παράδειγμα, κομμωτές, κοινωνικοί λειτουργοί), ενώ άλλοι 

ορίζονται με βάση χαρακτηριστικά προφίλ και λειτουργούν σε ένα πλήρως τοπικό 

κόσμο εργασίας.   

Κάθε μορφή εκπαίδευσης αναγνωρίζεται σε μια συνάντηση περιφερειακού επιπέδου.  

Τα ελάχιστα πρότυπα ορίζονται από τη νομοθεσία του κράτους, ισχύουν για 

επαγγελματικά προσόντα και δίνουν πρόσβαση στην άσκηση επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα. 

Το περιφερειακό ευρετήριο μπορεί να ανανεωθεί και/ή να εφαρμοστεί, ακολουθώντας 

διαδικασίες συνεργασίας οργανισμών και κοινωνικής διαβούλευσης που 

πραγματοποιούνται στην περιοχή. Για παράδειγμα, με την «πιθανότητα εκτεταμένης 

πρότασης» για την ανάγκη νέων επαγγελματικών διαστάσεων προτεινόμενων από 

ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (κοινωνικούς εταίρους, διμερείς οργανισμούς, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, επαρχίες, περιφέρειες κλπ). Η ανανέωση ή 

εισαγωγή νέων επαγγελματικών ή εκπαιδευτικών προφίλ λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά 

στάδια: παρουσίαση της πρότασης, προπαρασκευαστική μελέτη από αρμόδιες τοπικές 

αρχές, εξακρίβωση και τελική έγκριση.  

 

1.2.2 ΓΑΛΛΙΑ 

Το ΝQF της Γαλλίας βασίζεται σε μια δομή πέντε επιπέδων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στην αγορά εργασίας καθώς δεν περιλαμβάνει γενική εκπαίδευση. Το πλαίσιο καλύπτει 

προσόντα που προσανατολίζονται στην επαγγελματική εκπαίδευση, περιλαμβάνοντας 
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όλα τα προσόντα της ανώτερης εκπαίδευσης με επαγγελματικό προσανατολισμό και 

σκοπό. Το  παρόν NQF θεσπίστηκε το 2002, μαζί με την Εθνική Επιτροπή 

Επαγγελματικών Προσόντων (Commission Nationale des Certifications Professionnelles 

: CNCP) και το Εθνικό Μητρώο Επαγγελματικών Προσόντων (Répertoire National des 

Certifications Professionnelles : RNCP), το οποίο περιλαμβάνει τρεις βασικούς τύπους 

προσόντων: 

 Προσόντα που απονέμονται από Γαλλικά υπουργεία σε διαβούλευση με 

κοινωνικούς εταίρους. 

 Προσόντα που απονέμονται από παρόχους εκπαίδευσης,  επιμελητήρια και 

υπουργεία, στα οποία όμως δεν έχει συσταθεί κάποια συμβουλευτική επιτροπή.  

 Προσόντα που απονέμονται από κοινωνικούς εταίρους, υπό τη δική τους 

ευθύνη.  

(οι τελευταίοι δύο τύποι χρίζουν έγκρισης από το CNCP και συμμόρφωση σε αυστηρές 

διαδικασίες και κριτήρια) 

Το Γαλλικό Πλαίσιο καλύπτει 12,000 προσόντα, μεταξύ των οποίων τα δύο τρίτα 

απονέμονται από δημόσιες αρχές και το ένα τρίτο από εκπαιδευτικούς παρόχους, 

επιμελητήρια και κοινωνικούς εταίρους. Οι στόχοι του γαλλικού NQF εστιάζουν κυρίως 

στην απασχολησιμότητα, καθώς και σε όλα τα εγγεγραμμένα προσόντα μπορούν να 

αποκτηθούν μέσω πιστοποίησης.  

Η ανάγκη για διαρκή εξέλιξη του NQF είναι αναμφισβήτητη, και γι’ αυτό το λόγο δύο 

προτάσεις έχουν ήδη τεθεί σε προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της 

αντιμετώπισης της ανεργίας στους νέους: Η πιο πρόσφατη, το 2016, αναφερόταν στην 

υιοθέτηση μιας δομής επτά (7) επιπέδων.  

Επίσης, ενας σημαντικός προβληματισμός υπό συζήτηση, είναι το άνοιγμα του 

πλαισίου σε προσόντα χαμηλού επιπέδου, που θα ανταποκρίνονταν στο επίπεδο 2 του 

EQF. 

French nomenclature Qualification types EQF levels 

I- Doctorat Doctoral programmes 8 

I- Master Master degrees  7 
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Degrees in engineering 
Qualifications on demand level 1 

II- Licence Bachelor programmes 
Vocational bachelor 
Qualifications on demand level 2 

6 

       III Undergraduate technician certificates 
Undergraduate certificates in technology 
Master qualifications issued by the chambers of 
trades 
Qualifications on demand level 3 

5 

       IV Vocational baccalaureates 
Technological baccalaureates 
Professional certificates 
Technician certificates 
Qualifications on demand level 4  

4 

       V Secondary vocational certificates 
Qualifications on demand level 5 

3 

 No French qualifications and certificates at these 
levels 

2 - 1 

 

 

 

 

1.2.3 ΕΛΛΑΔΑ 

Το ελληνικό NQF αποτελείται από 8 επίπεδα, τα οποία ανταποκρίνονται στο επίσημο 

σύστημα εκπαίδευσης. Τα επίπεδα ορίζονται μέσω της γνώσης, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων που προβλέπονται από τα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε επίπεδο. Το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του ελληνικού 

NQF, με κύριο φορέα τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού). 

Ακολουθώντας τη στρατηγική της ΕΕ για την εκπαίδευση, από το 2006 η Ελλάδα έχει 

αναπτύξει μια μεθοδολογία για την ανάλυση επαγγελματικών προφίλ, η οποία 

περιλαμβάνει και την προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο στρατηγικής αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι 

αρμόδιες αρχές έχουν αναπτύξει 202 επαγγελματικά προφίλ βάσει των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και σύμφωνα με έρευνα στην αγορά εργασίας, με άλλες σχετικές 

έρευνες και με  αξιολόγηση των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών.  
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Σήμερα, το ελληνικό πλαίσιο NQF βρίσκεται σε ένα πρώιμο λειτουργικό στάδιο. 

Προκειμένου το πλαίσιο να γίνει πλήρως λειτουργικό, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 

νομικά μέτρα (όπως η νομοθετική πλαισίωση του NQF και η ανάπτυξη νομικού πλαισίου 

για την πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης). 

Το ελληνικό NQF εστιάζει στη βελτίωση της δια βίου μάθησης και των πρακτικών που θα 

επιτρέψουν την αναγνώριση και πιστοποίηση όλων των ειδών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, στο πλαίσιο της χαμηλής και - μέχρι τώρα- στάσιμης ενήλικης συμμετοχής.  

Η Πράξη για τη Δια Βίου Μάθηση (3879/10) αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο προς 

αυτή την κατεύθυνση. Ανασχηματισμοί στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

(VET), βασισμένοι στις σχετικές νομοθεσίες (2013) (2) and (2014) (3), έχουν 

συμπεριληφθεί στο εθνικό NQF. Επιπλέον,  η χώρα στοχεύει στο να βελτιώσει τη 

διαφάνεια του συστήματος, καθώς και να ενισχύσει την οριζόντια και κάθετη 

κινητικότητα.  

Οι μελλοντικές αλλαγές που πρόκειται να εφαρμοστούν στο NQF προβλέπεται να έχουν 

έναν σημαντικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, μέσω:  

 Αυξημένης προσοχής στην πιστοποίηση της τυπικής/άτυπης εκπαίδευσης 

 Βελτίωσης της διαφάνειας και ποιότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος 

 Ανακατασκευής του ευρετηρίου προσόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

συμβατότητας του πλαισίου EQF και των δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων 

και επαγγελματικού πλαισίου της ΕΕ. 

 Ενισχυμένης συμμετοχής μιας ευρύτερης ποικιλίας αρμόδιων φορέων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, στα πλαίσια της μαθητείας και της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης 
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1.2.4 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Το ΝQF της Νορβηγίας(ΝΚR) λειτουργεί με συνολικά επτά επίπεδα, στα οποία η απονομή 

διπλωμάτων, πτυχίων και πιστοποιήσεων γίνεται από το Νορβηγικό Υπουργείο Παιδείας 

και Επιστημών. Οι κύριοι στόχοι του συστήματος είναι η προαγωγή της δια βίου 

μάθησης και της διασυνοριακής κινητικότητας, ενώ εστιάζει επίσης στην αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ολοκλήρωση μαθησιακών διαδικασιών, 

μέσω τριών κατηγοριών: ‘γνώσεις’, ‘δεξιότητες’ και ‘γενικές ικανότητες’.  

Το σύστημα έχει δημιουργηθεί ώστε να λειτουργεί ως εργαλείο για την ευκολότερη 

κατανόηση συσχετισμών ανάμεσα σε επίπεδα προσόντων στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

διαφορών μεταξύ αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε διαφορετικά επίπεδα 

του νορβηγικού NQF, και διαφορετικών δρόμων που μπορεί κανείς να ακολουθήσει για 

την απόκτηση προσόντων μέσω της εκπαίδευσης.  

To νορβηγικό NQF υιοθετήθηκε το 2011 και, για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2017, 

ρυθμίστηκε προς το EQF και το QF-EHEA από το Νορβηγικό Υπουργείο Παιδείας και 

Επιστημών. Το υπουργείο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τον ορισμό και τη διατήρηση 

του NQF. 

Η εφαρμογή της αναφοράς σε επίπεδα NQF, EQF και/ή QF-EHEA σε διπλώματα, 

πιστοποιήσεις, έγγραφα που αναφέρονται σε ικανότητες και έγγραφα Europass που 

έχουν δοθεί από εθνικές αρχές και εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι μια διαδικασία που δεν 

έχε ολοκληρωθεί ακόμα. Προβλήματα ως προς την προσαρμογή, τα οποία είναι ήδη 

γνωστά, έχουν να κάνουν με την αργή προσαρμογή του συστήματος ώστε να 

αντανακλά την ανάπτυξη του  EQF, με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού και χαμηλές 

παροχές προϋπολογισμού στο επικεφαλής γραφείο για την επικύρωση προσόντων 

από άλλες χώρες μέσω του EQF/QF-EHEA. Τα προβλήματα αυτά οδηγούν σε μια 

μακροχρόνια αναμονή για τα έγγραφα επικύρωσης προσόντων, ιδίως στην περίπτωση 

πολιτών εκτός ΕΕ, μεταναστών και προσφύγων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίπεδο 1 του 

NQF αντιστοιχεί σε μη συμβατούς τύπους προσόντων, και όχι με τύπους προσόντων 

του επιπέδου 1 του EQF. Αυτό σημαίνει ότι το εθνικό σύστημα εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την ικανότητα και τη γνώση του ατόμου που χειρίζεται την εκάστοτε 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτήν.  

    

 

υπόθεση ως προς εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού, και ενέχει το ρίσκο της 

τοποθέτησης μιας άγνωστης ή μη οικείας εκπαίδευσης ως αντίστοιχη του επιπέδου 1 

του EQF. 

Norwegian nomenclature Qualification types EQF levels 
8:  
Ph.d. 
Dr.philos. 
Diplom, kunstnerisk 
utviklingsprog. 

Doctoral programs 
Diploma for artistic development program 

8 

7: 
Mastergrad 
Master I rettsvidenskap 
Cand.med. 
Cand.med.vet. 
Cand.psychol. 
Cand.theol. 
Enkelte engelskspråklige 
grader 

Master degrees  
Specific former Cand. ordinances 
Some anglophone master degrees; Master of 
Laws, Master of Business Administration etc. 

7 

6.2: 
Bachelorgrad 
Vitnemål fra 
grunnskolelærerutdanning og 
fra allmennlærerutdanning 

Bachelor programs 
Diplomas for primary and general school 
teacher educational programs. 

6 

6.1: 
Høgskolekandidatgrad 

“High School” candidate degree, a former 
ordinance semi-eqivalent of a university 
bachelor degree, not to be confused with the 
English High School level.  

6 

5.2: 
Vitnemål fra fagskole 2 

Diploma Vocational School 2 with a duration of 
1-2 years. 

5 

5.1: 
Vitnemål fra fagskole 1 

Diploma Vocational School 1 with a duration of 
6 months to 1 year. 

5 

4 B: 
Vitnemål fra 
studieforbredende 
videregående opplæring 

Diploma from pre-universitary preparatory 
general tertiary education.  

4 

4 A: 
Fagbrev, Svennebrev, og 
vitnemål fra yrkesfaglig 
videregående opplæring 

Vocational Certificate, Apprenticeship 
Certificate, Diploma from Vocational tertiary 
education. 

4 

3: 
Kompetansebevis for 
grunnkompetanse i 
videregående opplæring. 

Proof of competence for completion of basic 
tertiary education. 

3 

2: 
Vitnemål fra 10-årig 
grunnskole 

Diploma for completion of 10 years of basic 
schooling (primary and secondary school) 

2 

1: 
Ingen innpassede 
kvalifikasjoner 

Equivalent of no compatible qualifications or 
certificates. 

1 
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1.2.5 ΠΟΛΩΝΙΑ 

H Πολωνία ξεκίνησε να αναπτύσσει ένα κατανοητό πλαίσιο NQF (το Πολωνικό Πλαίσιο 

Προσόντων PQF) το 2006. Το PQF αποτελεί κομμάτι του πολωνικού ενσωματωμένου 

συστήματος προσόντων, μαζί με το Ευρετήριο Προσόντων και με τους Κανονισμούς 

για τη Διασφάλιση Ποιότητας και Επικύρωση μη Τυπικής και Άτυπης Εκπαίδευσης. Το 

σύστημα αποτελεί ένα από τα πολλαπλά όργανα αναδιάρθρωσης σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο στρατηγικής με σκοπό την προαγωγή της δια βίου μάθησης και την πιο άμεση 

υποστήριξη της εκπαίδευσης, κατάρτισης και μάθησης, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ευρύτερης κοινωνίας. Μέσω της εστίασης στα 

μαθησιακά αποτελέσματα, το PQF αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση 

της διαφάνειας και της συνολικής σταθερότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο 

ρόλος, πέρα από την απλή περιγραφή υπαρχόντων προσόντων, είναι η συμβολή στον 

ανασχεδιασμό προγραμμάτων, προτύπων και οδηγών σπουδών. Το PQF υιοθετήθηκε 

επίσημα μέσω της Πράξης της 22ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το ολοκληρωμένο 

σύστημα προσόντων, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2016.  

 

Το πλαίσιο αποτελείται από οκτώ επίπεδα, βασισμένα σε μαθησιακά αποτελέσματα, τα 

οποία καλύπτουν όλους τους τύπους προσόντων που προέρχονται από τη γενική 

εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και την ανώτερη εκπαίδευση. Το πλαίσιο και 

το ευρετήριο προσόντων είναι ανοιχτά σε νομοθετικά κατοχυρωμένα, αλλά και μη 

προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα από ιδιωτικούς και μη τυπικούς φορείς, 

δεδομένου ότι πληρούν τα προσυμφωνημένα κριτήρια ποιότητας.  

 

Το Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για το συνολικό συντονισμό του PQF, ενώ μια 

επιτροπή φορέων με συμβουλευτικό χαρακτήρα ορίστηκε το Σεπτέμβριο του 2016, με 

εκπροσώπους από εκπαιδευτικούς οργανισμούς,  συνδικαλιστικές οργανώσεις, από το 

Εθνικό Εμπορικό Επιμελητήριο και από εκπαιδευτικούς οργανισμούς από τυπικούς και 

μη τυπικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της Πολωνικής Διάσκεψης Πρυτάνεων. 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

πλαισίου και συνεχίζει να παρέχει τεχνική στήριξη στο Υπουργείο Παιδείας.  



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτήν.  

    

 

 

Το Νοέμβριο του 2017, το πρώτο μη νομικά προβλεπόμενο προσόν προστέθηκε στο 

ολοκληρωμένο ευρετήριο προσόντων. 

 

 

 

1.2.6 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) στην Πορτογαλία  

Από τον Οκτώβριο του 2010, ένα κατανοητό εθνικό πλαίσιο προσόντων (quadro 

nacional de qualificações, QNQ) έχει θεσπιστεί στη χώρα. Το πλαίσιο αποτελεί το 

αποκλειστικό σημείο αναφοράς για την ταξινόμηση όλων των επιπέδων και των τύπων 

προσόντων που μπορούν να αποκτηθούν στο πορτογαλικό σύστημα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Το πλαίσιο έχει οκτώ 

επίπεδα που ορίζονται σε γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και στάση. Το ΝQF αποτελεί 

κομμάτι μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιάρθρωσης της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης που λαμβάνει χώρα από το 2007, με στόχο να ανεβάσει το σχετικά χαμηλό 

επίπεδο προσόντων του πορτογαλικού πληθυσμού. Οι κύριοι στόχοι της 

αναδιάρθρωσης είναι η βελτίωση της ποιότητας, της σχετικότητας και της διαφάνειας, 
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η διασφάλιση της συγκρισιμότητας των πορτογαλικών προσόντων και της 

κατανόησής τους στο εξωτερικό, και η προαγωγή της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση 

και της αναγνώρισης γνώσεων και προσόντων. Το NQF αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε 

πρώιμο λειτουργικό στάδιο.  

Όλα τα επίπεδα της ανώτερης εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης έχουν 

οργανωθεί ήδη με βάση τις περιγραφικές διαστάσεις του NQF. Οι βάσεις δεδομένων, 

καθώς και θέματα χρηματοδότησης,  λαμβάνουν υπόψη τη δομή του NQF.  

Τα περισσότερα εθνικά πιστοποιητικά και διπλώματα που αφορούν προσόντα 

εμπεριέχουν το αντίστοιχο επίπεδο NQF/EQF. Τα προσόντα ανώτερης εκπαίδευσης 

περιλαμβάνονται σε ένα πιο λεπτομερές πλαίσιο για προσόντα ανώτερης εκπαίδευσης, 

το οποίο αποτελεί κομμάτι του NQF. Προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το NQF, 

πραγματοποιήθηκαν τρία βασικά βήματα. Πρώτον, αναπτύχθηκε ένα νέο θεσμικό 

πλαίσιο, που περιλαμβάνει τον Εθνικό Οργανισμό Προσόντων και τον Οργανισμό για 

την Αξιολόγηση και Διαπίστευση της Ανώτερης Εκπαίδευσης (A3ES), που θεσπίστηκαν 

το 2007. Δεύτερον, ένα Εθνικό Ευρετήριο Προσόντων δημιουργήθηκε το 2007, ως ένα 

στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης για εθνικά προσόντα που δεν περιλαμβάνονται στην 

ανώτερη εκπαίδευση και σαν κεντρικό εργαλείο-σημείο αναφοράς για τους παρόχους 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τρίτον, ένα εθνικό σύστημα για την 

αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης ενσωματώθηκε στο NQF. Το σύστημα 

αναδομήθηκε το 2012 ώστε να προσεγγίζει καλύτερα τα θέματα επικύρωσης, 

εκπαίδευσης και καθοδήγησης νέων και ενηλίκων.  

Το NQF αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ενσωμάτωση της προσέγγισης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων στο πορτογαλικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Τα εθνικά προσόντα και προγράμματα σπουδών σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης 

έχουν ευθυγραμμιστεί με τις περιγραφικές διαστάσεις του NQF, σε μια διαδικασία που 

συνεχίζεται. Πολλές δράσεις εκκρεμούν να πραγματοποιηθούν, για την ενθάρρυνση της 

συζήτησης και της ενημέρωσης γύρω από τα μαθησιακά αποτελέσματα μεταξύ 

διαφορετικών αρμόδιων φορέων, και για την διάχυση των πληροφοριών σε ένα 

ευρύτερο φάσμα ενδιαφερόμενων, κυρίως στην αγορά εργασίας, όπου το NQF δεν 

είναι ακόμα γνωστό.  
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To NQF συνδέθηκε με το EQF και αυτό-πιστοποιήθηκε σχετικά με το QF-EHEA τον Ιούνιο 

του 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδα 
NQF  

Προσόντα Επίπεδα 
EQF 

8 Διδακτορικό 
 

8 

7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
 

7 

6 Πτυχίο 
 

6 

 
5 

Δίπλωμα σε Τεχνική Εξειδίκευση 
 

 
5 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Επαγγελματική Πιστοποίηση 
 

4 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Επαγγελματική Πρακτική, κατ’ ελάχιστο 6 
μήνες  
 

4 

3 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 

3 

 
2 

Τρίτος κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης  
 

 
2 

Τρίτος κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Πιστοποίησης  
 

1 Δεύτερος κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης 
 

1 
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1.3 Η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων  

Προκειμένου το NQF να είναι κατανοητό και συγκρίσιμο, είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί 

μια κοινή προσέγγιση: τα προσόντα και τα διαφορετικά επίπεδα μπορούν να είναι 

κατανοητά και σαφή, όταν βασίζονται σε περιγραφικές διαστάσεις που ακολουθούν 

την ίδια δομή. Τα προσόντα που ορίζονται από μαθησιακά αποτελέσματα, είναι 

περιγραφές του τι ένας μαθητευόμενος γνωρίζει, καταλαβαίνει και μπορεί να κάνει, με 

την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας.  

Τα μαθησιακά επιτεύγματα (ή αποτελέσματα) ορίζονται μέσω:  

Γνώσεις: Στα πλαίσια του EQF, η γνώση περιγράφεται ως θεωρητική και/ή 

πραγματολογική 

 

Επίπεδο 3: Γνώση γύρω από δεδομένα, αρχές, διαδικασίες και γενικές ιδέες σχετικά με 

την υγιεινή και την υγεία.  

Επίπεδο 4: Πραγματολογική και θεωρητική γνώση σχετικά με την υγεία και την υγιεινή σε 

ευρύτερο πλαίσιο, μέσα σε κάποιο τομέα εργασίας. 

Δεξιότητες: Στα πλαίσια του EQF, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές (που 

περιλαμβάνουν τη χρήση λογικής, ενστικτώδους και δημιουργικής σκέψης) και 

πρακτικές (που περιλαμβάνουν χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, 

υλικών, εργαλείων και οργάνων). 

 

Επίπεδο 3: Μια ποικιλία γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων, μέσω της επιλογής και 

εφαρμογής βασικών μεθόδων, εργαλείων, υλικών και πληροφοριών. 

Επίπεδο 4: Μια ποικιλία γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων για τη διαμόρφωση 

λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα κατά την εκτέλεση μιας ποικιλίας εργασιών στο 

εργασιακό περιβάλλον.  

 

Ικανότητες: Στα πλαίσια του EQF, οι ικανότητες περιγράφουν τη δυνατότητα  του 

μαθητευόμενου να εφαρμόσει γνώσεις και ικανότητες αυτόνομα και με υπευθυνότητα. 

 

Επίπεδο 3: Ανάληψη ευθύνης για την ολοκλήρωση εργασιών στο εργασιακό 

περιβάλλον, προσαρμογή συμπεριφοράς ανάλογα με τις περιστάσεις, για την επίλυση 

προβλημάτων. 

Επίπεδο 4: Εξάσκηση αυτοδιαχείρισης, στα πλαίσια των οδηγιών του εργασιακού 
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πλαισίου, οι οποίες είναι συνήθως προβλέψιμες αλλά μπορούν να γίνουν αντικείμενο 

αλλαγής. Επίβλεψη των καθημερινών εργασιών άλλων, με ανάληψη κάποιων ευθυνών 

για την αξιολόγηση και βελτίωση εργασιακών δραστηριοτήτων.   

 

Το σύστημα EQF για τα μαθησιακά αποτελέσματα του  EASY HEALTH: 

- Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να αναφέρονται σε προσόντα και 

μαθησιακά επιτεύγματα ενός μέσου μαθητευόμενου.  

- Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να εστιάζουν στο μαθητευόμενο. Πρέπει να 

περιγράφονται με τέτοιο τρόπο, ώστε στο επίκεντρο να είναι ο μαθητευόμενος 

και όχι ο διδάσκων ή οι στόχοι του προγράμματος σπουδών. 

- Όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να μπορούν να αξιολογηθούν: Είναι 

σημαντικό να μπορεί να διαλευκανθεί το αν ο μαθητευόμενος έχει καταφέρει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ορίζονται κριτήρια 

αξιολόγησης (δραστηριότητες και/ή εργασίες που διευκολύνουν την 

αξιολόγηση) 

- Θα πρέπει να αναφέρονται στο τι μπορεί ο μαθητευόμενος να κάνει, και τι 

γνωρίζει με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας.  

- Το κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα θα πρέπει να έχει ένα και μόνο σκοπό, ώστε να 

διευκολύνει την αξιολόγηση και το ποσοστό επίτευξής του από το μαθητευόμενο.  

- Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την επικύρωση του κάθε μαθησιακού 

αποτελέσματος θα πρέπει να περιγράφονται (λίστα με τις εργασίες που 

χρειάζεται να πραγματοποιηθούν για την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας).  

 

 2.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

2.1. Στη χώρα σας, έχουν πραγματοποιηθεί συστάσεις από τις αρμόδιες αρχές για 

τον ορισμό προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης, σχετικά με 

την ενσωμάτωση του θέματος της υγείας στους οδηγούς σπουδών και το 

σχετικό εκπαιδευτικό υλικό;  

 

Στις χώρες που έλαβαν μέρος στη βιβλιογραφική έρευνα, και συγκεκριμένα στην Ιταλία, 

τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Νορβηγία και την Πορτογαλία, οι αρμόδιες αρχές έχουν εισάγει 

συστάσεις και σε κάποιες περιπτώσεις την υποχρέωση για την ενσωμάτωση του 

θέματος της υγείας στην εκπαίδευση των μαθητευομένων. Παρόλα αυτά, το επίπεδο και 

το βάθος στο οποίο το θέμα προσεγγίζεται διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.  
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Στην Ιταλία, οι συστάσεις αφορούν μόνο ένα δίπλωμα επιπέδου 4 (νοσηλευτής), το 

οποίο δείχνει ότι το θέμα της υγείας ουσιαστικά λείπει. 

Στη Γαλλία, η εκπαίδευση για την υγεία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα στα διπλώματα 

που αντιστοιχούν στα επίπεδα 3 και 4, και αποτελεί κομμάτι του προγράμματος 

σπουδών και της τελικής εξέτασης.  

Στην Ελλάδα, το θέμα της υγείας προσεγγίζεται σε κάποια από τα διπλώματα επιπέδου 

4 και σε συγκεκριμένους κλάδους: νοσηλευτική, φυσιοθεραπεία, ραδιολογία, 

φαρμακευτική, κοσμετολογία, αργυροχρυσοχοΐα, αρτοποιία και ζαχαροπλαστική, 

κομμωτική, μαγειρική, ηλεκτρολογία. Δεν υπάρχουν συστάσεις στο επίπεδο 3.   

Στην Πορτογαλία, η κατάσταση παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τη Γαλλία. Η 

εκπαίδευση σχετικά με την υγεία είναι κομμάτι όλων των προσόντων που προκύπτουν 

από εκπαίδευση και κατάρτιση (στα επίπεδα 2,3,4 και 5).  

Στη Νορβηγία, δεν υπάρχει κάποια σύσταση σχετικά με τη διδασκαλία του θέματος της 

υγείας ή οποιουδήποτε σχετικού θέματος για πιστοποιήσεις των επιπέδων EQF 3 και 4.  
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2.1  Μπορείτε να περιγράψετε τις συστάσεις ή/και τις ενότητες που αναφέρονται στο θέμα;  

 

Χώρα Αναφορά στο 

προσόν/επάγγελμα  

Τύπος συστάσεων  Τίτλος ενότητας 

(αν υπάρχει) 

Επίπεδο 

EQF 

Τύπος εξέτασης (συνεχής αξιολόγηση, 

τελικό διαγώνισμα κλπ) 

Ιταλία Νοσηλευτής (υγεία 

και κοινωνική 

ένταξη) 

Ο επαγγελματίας που 

εργάζεται ως 

νοσηλευτής έχει την 

ικανότητα να φέρει σε 

πέρας δραστηριότητες 

σχετικές με τη φροντίδα 

και την 

παρακολούθηση 

ατόμων σε ανάγκη, 

που δεν είναι σε θέση 

αυτοεξυπηρέτησης σε 

ψυχικό/σωματικό 

επίπεδο, την κάλυψη 

των πρωταρχικών τους 

αναγκών και την 

προαγωγή της 

γενικότερης ευεξίας και 

αυτονομίας τους, 

καθώς και της 

κοινωνικής τους 

ενσωμάτωσης. 

 

1. Προαγωγή 

ψυχολογικής και 

συνολικής ευεξίας 

ατόμου  

2. Προσαρμογή 

στο οικιακό 

περιβάλλον  

3. Υποστήριξη 

υγείας ατόμου  

4. Κάλυψη 

πρωταρχικών 

αναγκών ατόμου  

4 Τελικό Διαγώνισμα (Πηγή: Περιφέρεια 

Emilia-Romagna ) 

http://formazionelavoro.regione.emilia-

romagna.it/) 
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Γαλλία Όλα τα προσόντα 

του επιπέδου 3 και 4 

 Ο μαθητευόμενος θα 

πρέπει να λάβει 

βασικές γνώσεις 

σχετικά με την υγεία, 

όσον αφορά την 

προσωπική και την 

επαγγελματική ζωή 

του, την κατανάλωση, 

το επαγγελματικό 

περιβάλλον και την 

επαγγελματική του 

ένταξη.  

1.Υγεία και 

ισορροπία ζωής 

2.Υγεία και 

Διατροφή 

3.Επικίνδυνες 

συμπεριφορές και 

εθισμοί 

4.Αποφυγή 

ρίσκων 

5.Ασφάλεια στο 

χώρο εργασίας 

6. Ρίσκα 

σχετιζόμενα με 

εργατικές 

δραστηριότητες  

7. Στρες 

4/3 
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Ελλάδα ΕΠΑΛ (1Η Τάξη)- 

Maθήματα 

κατεύθυνσης 

(μάθημα που 

διδάσκεται σε όλες 

τις κατευθύνσεις) 

Οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει να γνωρίζουν 

βασικές πρακτικές για 

την αυτοπροστασία 

τους, πιθανούς 

κινδύνους και 

σχετιζόμενους 

υποστηρικτικούς 

φορείς.  

 

Κατά τη διάρκεια αυτού 

του μαθήματος, 

συνιστάται να δοθεί 

Υγιεινή και 

ασφάλεια στο 

χώρο εργασία 

4 Διαρκής αξιολόγηση 
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προσοχή σε μέτρα 

υγείας και προστασίας 

στις εγκαταστάσεις του 

εκπαιδευτικού φορέα. 

Ελλάδα ΕΠΑΛ (2η τάξη)- 

Τομέας υγείας, 

πρόνοιας και 

ευεξίας 

(όλα τα 

επαγγέλματα) 

Οι μαθητευόμενοι θα 

πρέπει να γνωρίζουν 

τις βασικές αρχές για 

τη διατήρηση της 

υγείας, μέσω μιας 

ισορροπημένης 

διατροφής.   

Υγεία και 

Διατροφή 

4 Διαρκής αξιολόγηση 

Ελλάδα Βοηθός νοσηλευτή, 

Βοηθός 

ακτινολόγου, 

Βοηθός 

νηπιαγωγού, 

Βοηθός 

φυσιοθεραπευτή, 

Βοηθός 

οδοντοτεχνίτη, 

Βοηθός 

ακτινολόγου, 

Βοηθός 

φαρμακείου 

Γνώση των βασικών 

αρχών υγιεινής σε 

ατομικό επίπεδο, 

καθώς και στο 

επαγγελματικό 

περιβάλλον  

 

Υγιεινή 4 Τελικό Διαγώνισμα 
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Ελλάδα Βοηθός 

ακτινολόγου 

Γνώση σχετικά με τις 

αρχές και τα μέτρα 

προφύλαξης από την 

ραδιενέργεια εντός του 

εργασιακού 

περιβάλλοντος 

Ακτινοπροστασία 4 Μέσος όρος που προκύπτει από τα 

διαγωνίσματα τριμήνου  

Πορτογαλία Όλα τα προσόντα 

που υπάγονται στο 

Σύστημα 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

 

-Ορίζει ιδέες σχετικά με 

την υγεία, μεταδοτικές 

ασθένειες  και εργατικά 

ατυχήματα 

- Μπορεί να 

χαρακτηρίσει 

διαφορετικούς τύπους 

εθισμού και διάφορες 

σύγχρονες ασθένειες  

 

- Προαγωγή της 

υγείας  

 

-  Υγιεινή και 

προστασία στο 

εργασιακό 

περιβάλλον  

3/4 Τελικό Διαγώνισμα 

Πρακτική Άσκηση σε επαγγελματικό 

πλαίσιο  

 

 

  

 

2.2  Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

2.3.1 Ιταλία  

 

Είναι ικανός/ή να : φέρει σε πέρας δραστηριότητες σχετικές με τη φροντίδα και την παρακολούθηση ατόμων σε ανάγκη, που δεν είναι 

σε θέση αυτοεξυπηρέτησης σε ψυχικό/σωματικό επίπεδο, την κάλυψη των πρωταρχικών τους αναγκών και την προαγωγή της 

γενικότερης ευεξίας και αυτονομίας τους, καθώς και της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης. 
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Περιγράψτε τη γνώση που αναφέρεται 

στις δεξιότητες και τις ικανότητες 

(θεωρητική και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως κομμάτι της 

εργασιακής δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης και 

γνώση του τρόπου ολοκλήρωσης 

εργασιών και επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές 

ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί κανείς γνώση, δεξιότητες και 

προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές 

περιστάσεις και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης) 

  

1. Προαγωγή της ψυχολογικής και 

συνολικής ευεξίας του ατόμου  

  

- Ενεργοποιεί τις εκφραστικές και 

ψυχοκινητικές δυνατότητες του ασθενή 

μέσω ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και 

ενθαρρύνοντας τη διατήρηση των 

εναπομεινάντων δυνατοτήτων 

- Υιοθετεί την κατάλληλη βοηθητική 

συμπεριφορά, σε αρμονία με τις 

ψυχολογικές και σωματικές ανάγκες του 

ασθενή, συμπεριλαμβανομένης της 

συναισθηματικής υποστήριξης 

- Υποστηρίζει την κοινωνικοποίηση και τις 

διαδικασίες ενσωμάτωσης, 

ενθαρρύνοντας την ενεργή συμμετοχή σε 

πρωτοβουλίες εντός και εκτός της 

κατοικίας  

- Ενθαρρύνει τη διατήρηση και την 

επαναφορά γονικών/φιλικών σχέσεων 

- Εντοπίζει τις ανάγκες αναδιοργάνωσης 

και φροντίδας του περιβάλλοντος 
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κατοικίας του ασθενή, βρίσκοντας λύσεις 

που στοχεύουν στην επάρκεια, τη 

λειτουργικότητα και την προσαρμογή στις 

δικές του ανάγκες. 

 

2. Οικιακή/περιβαλλοντική προσαρμογή - Εφαρμόζει πρωτόκολλα και διαδικασίες 

για την απεντόμωση, αποστείρωση και 

απολύμανση οργάνων και υγειονομικού 

εξοπλισμού 

- Υιοθετεί κατάλληλες συμπεριφορές για 

την αποφυγή/μείωση επαγγελματικών και 

περιβαλλοντικών ρίσκων 

- Καταλαβαίνει και εφαρμόζει τις υποδείξεις 

του αρμόδιου προσωπικού σχετικά με τη 

χρήση ιατρικών συσκευών και ως προς τη 

βοήθεια στη λήψη φαρμάκων  

 

 

3. Στήριξη για την ατομική υγεία - Υιοθετεί πρωτόκολλα και διαδικασίες για 

τη συλλογή και αποθήκευση 

απορριμμάτων, τη μεταφορά βιολογικού 

υλικού, τη δειγματοληψία για 

διαγνωστικούς ελέγχους 

- Εφαρμόζει, σύμφωνα με τα ορισμένα 

πρωτόκολλα, τεχνικές για την εκτέλεση 

απλής χορήγησης φαρμάκων ή άλλων 

απλών ιατρικών υπηρεσιών 

- Στηρίζει και διευκολύνει το χρήστη στην 

πραγματοποίηση βασικών λειτουργιών, 

τη διατήρηση προσωπικής υγιεινής, την 
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ένδυση, την κινητικότητα, την πρόσληψη 

τροφής, ανάλογα με τους διαφορετικούς 

βαθμούς μη-λειτουργικότητας και 

ανεπάρκειας αυτοεξυπηρέτησης 

 

4. Φροντίδα πρωταρχικών ατομικών 

αναγκών  

- Εφαρμόζει τεχνικές για τη σωστή 

κινητοποίηση και διατήρηση των κινητικών 

δυνατοτήτων του ασθενούς κατά την 

διεξαγωγή πρωταρχικών λειτουργιών 

- Υιοθετεί κατάλληλα μέτρα και πρακτικές 

για τη λήψη σωστής στάσης σώματος και 

την αποφυγή ακινητοποίησης και  

συνδρόμων παγίδευσης 

- Αναγνωρίζει ειδικούς διατροφικούς 

κανόνες για την προετοιμασία του 

φαγητού  

 

 

2.3.2 ΓΑΛΛΙΑ 

 

  

 Είναι ικανός/ή να: Διατηρεί μια ισορροπημένη ζωή  

 

Περιγράψτε τη γνώση που αναφέρεται 

στις δεξιότητες και τις ικανότητες 

(θεωρητική και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως κομμάτι της 

εργασιακής δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης και 

γνώση του τρόπου ολοκλήρωσης 

εργασιών και επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές 

ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί κανείς γνώση, δεξιότητες και 

προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης) 

  

 

  

Βιολογικοί ρυθμοί  

Κοινωνικοί ρυθμοί 

Παράγοντες αποσυντονισμού των 

ρυθμών και συνέπειες 

Διορθωτικά μέτρα 

 

  

Ορίζει τους κιρκάδιους ρυθμούς, τον 

εβδομαδιαίο ρυθμό 

Διαφοροποιεί τους κοινωνικούς ρυθμούς 

Ορίζει τις συνέπειες του αποσυντονισμού 

των βιολογικών ρυθμών 

Βγάζει συμπεράσματα για τις δράσεις που 

πρέπει να εφαρμοστούν για 

αναπροσαρμογή σε περίπτωση διακοπής 

στους ρυθμούς 

 

Υιοθετεί ένα  βιολογικό ρυθμό με συνοχή  

Ύπνος: διαφορετικές φάσεις και 

λειτουργίες 

Διαταραχές και έλλειψη ύπνου: συνέπειες 

και αποφυγή 

 

Ορίζει τις λειτουργίες του ύπνου και τις 

διαφορετικές του φάσεις 

Υποδεικνύει τις συνέπειες του ανεπαρκούς 

ύπνου στις καθημερινές δραστηριότητες 

Διευκρινίζει τις κατάλληλες συνθήκες για 

εποικοδομητικό και τονωτικό ύπνο 

Ορίζει τις διαταραχές του ύπνου: αυπνία, 

υπερυπνία  

 

Διαμορφώνει τις συνθήκες για 

εποικοδομητικό ύπνο 

Χειρωνακτική εργασία και ψυχολογικές 

συνέπειες 

Αισθητικές ψυχολογικές συνέπειες 

Η έννοια των ορίων: υπερβολική 

προπόνηση, doping  

Ορίζει το μυϊκό σύστημα  

Περιγράφει τους μηχανισμούς 

χειρωνακτικής εργασίας 

Διαχειρίζεται τη σωματική του 

δραστηριότητα  



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

 Ορίζει τις ψυχολογικές συνέπειες που 

δημιουργούνται από την χειρωνακτική 

εργασία 

Ξεχωρίζει τη θετική και αρνητική επίδραση 

της σωματικής δραστηριότητας στην 

υγεία  

Αναλύει τις συνέπειες της υπερβολικής 

προπόνησης και του doping  

Αναγνωρίζει τη σημασία της τακτικής και 

συνειδητοποιημένης σωματικής άσκησης. 

 

 

 

 

Είναι ικανός/ή να: ..καταλαβαίνει τη γενική ιδέα και το σύστημα φροντίδας της υγείας  

 

Περιγράψτε τη γνώση που αναφέρεται 

στις δεξιότητες και τις ικανότητες 

(θεωρητική και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως κομμάτι της 

εργασιακής δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης και 

γνώση του τρόπου ολοκλήρωσης 

εργασιών και επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές 

ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί κανείς γνώση, δεξιότητες και 

προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις 

και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης) 

  

 

Η Γενική ιδέα του «κεφαλαίου υγείας» 

Πλάνο υγείας, πρόληψη 

Συστήματα φροντίδας υγείας 

Μπορεί να ορίσει τη γενική ιδέα του 

κεφαλαίου υγείας βάσει του ορισμού από 

 Καταλαβαίνει τη γενική ιδέα και λειτουργία 

του συστήματος υγείας   



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

 έχει πραγματοποιηθεί από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας 

Μπορεί να κάνει ένα πλάνο υγείας  

Ορίζει τους βασικούς εθνικούς 

οργανισμούς που εμπλέκονται σε ένα 

σύγχρονο πλάνο υγείας 

Ορίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά του 

εθνικού συστήματος υγείας 

 

   

 

Είναι ικανός/ή να: καταλαβαίνει τις βασικές αρχές μιας ισορροπημένης διατροφής 

 

Περιγράψτε τη γνώση που αναφέρεται 

στις δεξιότητες και τις ικανότητες 

(θεωρητική και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως κομμάτι της 

εργασιακής δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης και 

γνώση του τρόπου ολοκλήρωσης 

εργασιών και επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές 

ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί κανείς γνώση, δεξιότητες και 

προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές 

περιστάσεις και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης) 

  

 

- Κοινωνιολογική προσέγγιση στο θέμα 

της διατροφής  

- Γενικές αρχές μιας ισορροπημένης 

διατροφής: διαφορετικά είδη φαγητού, 

συχνότητα γευμάτων 

 

- Ορίζει διαφορετικές διατροφικές 

συνήθειες σύμφωνα με το πλαίσιο: 

οικογενειακό πλαίσιο, πλαίσιο 

επαγγελματικής δραστηριότητας, 

πλαίσιο φιλικής ομάδας 

Υιοθετεί μια υπεύθυνη προσέγγιση στη 

διατροφική του συμπεριφορά, 

λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό, οικιακό, 

πολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον  



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

- Ορίζει τις βασικές αρχές μιας 

ισορροπημένης διατροφής  

 

- Γεύση και διατροφική ικανοποίηση  

-Τρόφιμα  

-τύποι catering 

-Φαγητό και βιωσιμότητα 

-Επικίνδυνη διατροφική συμπεριφορά 

Διατροφικές διαταραχές: βουλιμία, 

ανορεξία 

 

 

 

Περιγράφει τους μηχανισμούς αντίληψης 

των γεύσεων  

Απαριθμεί τους παράγοντες της 

διατροφικής ευχαρίστησης  

Αντιπαραβάλλει τα ημιεπεξεργασμένα 

προϊόντα από τα φρέσκα προϊόντα 

(πλεονεκτήματα και περιορισμοί)  

Ορίζει τα διατροφικά συμπληρώματα και 

τα λειτουργικά τρόφιμα. Εντοπίζει τα 

πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς 

τους 

Συγκρίνει διαφορετικούς τύπους catering 

Μπορεί να ορίσει την οικολογικά 

υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά, 

όσον αφορά τη διατροφή  

Εντοπίζει τις επικίνδυνες διατροφικές 

συμπεριφορές και τις συνέπειές της στην 

υγεία 

Ορίζει τις διατροφικές διαταραχές 

Γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει διατροφικά 

επικίνδυνες συμπεριφορές ή διατροφικές 

διαταραχές 

  

Adopt a responsible approach according 

the choices made, have a critical mind 

and apprehend the limits. 

Ανιχνευσιμότητα  Εντοπίζει τις πληροφορίες 

ανιχνευσιμότητας και ενδείξεις ποιότητας 

στις ετικέτες τροφίμων  

Καταλαβαίνει την υγειονομική ποιότητα των 

τροφών  



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

 

Είναι ικανός/ή να: … αποφεύγει συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και συμπεριφορές εθισμού  

Περιγράψτε τη γνώση που αναφέρεται 

στις δεξιότητες και τις ικανότητες 

(θεωρητική και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως κομμάτι της 

εργασιακής δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης και 

γνώση του τρόπου ολοκλήρωσης 

εργασιών και επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές 

ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί κανείς γνώση, δεξιότητες και 

προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις 

και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 

Παράγοντες ρίσκου και το φαινόμενο 

του εθισμού 

Συνέπειες συμπεριφορών εθισμού και 

υπερβολικής κατανάλωσης (αλκοόλ, 

κάπνισμα, ναρκωτικά, φάρμακα) 

Ατομικά μέτρα προστασίας 

 

Εντοπίζει διαφορετικούς παράγοντες 

ρίσκου 

Ορίζει το φαινόμενο του εθισμού  

Αναγνωρίζει τις βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες συνέπειες διαφορετικών 

ψυχοδραστικών ουσιών. 

Απαριθμεί τους κινδύνους που 

προκύπτουν από την υπερβολική 

κατανάλωση 

Ορίζει τις ατομικές και κοινωνικές 

συνέπειες συμπεριφορών εθισμού  

Προτείνει ατομικές δράσεις για πρόληψη 

 

- Υιοθετεί μια κριτική προσέγγιση 

απέναντι σε συμπεριφορές εθισμού. 

 

Αστική και ποινική ευθύνη  

Συνολικά μέτρα πρόληψης  

 

Ορίζει το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 

(αποφυγής και καταστολής) για: 

- Νόμιμες ουσίες, 

- Παράνομες ουσίες 

- Είναι υπεύθυνος-η ατομικά και 

συλλογικά 

- Σέβεται το άτομό του και τους γύρω 

του. 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

 

 

 

Είναι ικανός/ή να: Αποφεύγει ρίσκα  

 

Περιγράψτε τη γνώση που αναφέρεται 

στις δεξιότητες και τις ικανότητες 

(θεωρητική και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως κομμάτι της 

εργασιακής δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης και 

γνώση του τρόπου ολοκλήρωσης 

εργασιών και επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές 

ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί κανείς γνώση, δεξιότητες και 

προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις 

και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 

Διαφορετικοί τύποι ρίσκου 

Συμπεριφορές που πρέπει να 

υιοθετηθούν σε περίπτωση σημαντικών 

ρίσκων 

  

Γνωρίζει τις διαφορές ανάμεσα σε 

σημαντικά ρίσκα, επαγγελματικά ρίσκα, 

ρίσκα οικιακών ατυχημάτων 

Εντοπίζει συλλογικά μέτρα για τον 

περιορισμό των αρνητικών συνεπειών 

ενός ρίσκου 

Γνωρίζει επείγουσες δράσεις που πρέπει 

να γίνουν σε περίπτωση ενός ρίσκου 

 

Αναγνωρίζει καταστάσεις υψηλού ρίσκου 

και τις δράσεις που θα πρέπει να ληφθούν 

Πηγές θορύβου 

Ανατομία και φυσιολογία του αυτιού 

Ορίζει το θόρυβο και τα κύματα ήχου 

Ορίζει τις πηγές θορύβου  

Προστατεύει τον εαυτό του από το θόρυβο 

 

Γνωρίζει οργανισμούς για στήριξη και 

βοήθεια 

 

 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

Συνέπειες του θορύβου στο σώμα και 

την κοινωνική ζωή 

Προληπτικά μέτρα 

 

Ορίζει τα διαφορετικά κατώτατα όρια 

(ακοής, κούρασης, πόνου)  

Εντοπίζει τη διαδρομή του ήχου 

Περιγράφει το μηχανισμό αντίληψης του 

ήχου Locate the sound path. 

Ορίζει τα όργανα της ακοής που μπορεί 

να υποστούν φθορές. 

Διαχωρίζει ανάμεσα στην αγώγιμη και 

αισθητηριακή απώλεια ακοής. 

 

Εντοπισμός ρίσκων 

Αξιολόγηση ρίσκων 

 

Αναλύει το επαγγελματικό πλαίσιο 

Εντοπίζει επικίνδυνες καταστάσεις 

Εντοπίζει πιθανά ρίσκα και κινδύνους 

Κρίνει τη σημαντικότητα ενός ρίσκου 

(συχνότητα και σοβαρότητα, πιθανότητα 

εμφάνισης) 

 

Εντοπίζει επαγγελματικά ρίσκα κατά τη 

διάρκεια της εργασίας  

Προσέγγιση βάσει ρίσκων: 

Ανάλυση μιας κατάστασης υψηλού 

κινδύνου ,μέσω του ορισμού: κινδύνων, 

επικίνδυνης κατάστασης, επικίνδυνου 

συμβάντος, πιθανής φθοράς 

Αξιολόγηση ρίσκων 

Πρόταση μέτρων για την αποφυγή ή 

μείωση του ρίσκου 

 

Εντοπίζει τα χαρακτηριστικά που ορίζουν 

μια κατάσταση ρίσκου 

Υπογραμμίζει τις ψυχοπαθολογικές 

συνέπειες του ρίσκου 

Ορίζει τις πιθανές φθορές 

Αξιολογεί τα εμμένοντα ρίσκα 

Προτείνει και ορίζει προληπτικά μέτρα: 

εσωτερικά, συλλογικά και ατομικά, σχετική 

εκπαίδευση και πληροφόρηση 

 

- Ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας 

- Αναπτύσσει αίσθηση ευθύνης σε 

σχέση με την υγεία  

 

 

Είναι ικανός/ή να: αποφεύγει ψυχοπαθολογικά ρίσκα που προκύπτουν από επαγγελματικά ρίσκα 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

 

Περιγράψτε τη γνώση που αναφέρεται 

στις δεξιότητες και τις ικανότητες 

(θεωρητική και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως κομμάτι της 

εργασιακής δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης και 

γνώση του τρόπου ολοκλήρωσης 

εργασιών και επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές 

ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί κανείς γνώση, δεξιότητες και 

προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές 

περιστάσεις και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 

 Προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη το 

ρίσκο 

Κανάλια χημικής διείσδυσης 

Παθοφυσιολογικές επιδράσεις 

Προληπτικά μέτρα  

 

Αναλύει το επαγγελματικό πλαίσιο 

Εντοπίζει επικίνδυνες καταστάσεις: δέρμα, 

αναπνευστικό σύστημα, πεπτικό σύστημα 

Υποδεικνύει τις παθοφυσιολογικές 

συνέπειες του χημικού ρίσκου 

Εξηγεί τα βιολογικά φαινόμενα που 

λαμβάνουν τόπο 

Προτείνει και δικαιολογεί προληπτικά 

μέτρα σε διαφορετικά επίπεδα, για τον 

περιορισμό της έκθεσης 

 

 Αποφεύγει το χημικό ρίσκο  

Εντοπισμός καταστάσεων υψηλού 

ρίσκου 

Παθοφυσιολογικές συνέπειες 

Διαταραχές του μυοσκελετικού 

συστήματος  

Διαταραχές στη σπονδυλική στήλη 

Πρόληψη 

Αναλύει τη στατική και δυναμική σωματική 

δραστηριότητα 

Εντοπίζει επικίνδυνες περιοριστικές 

καταστάσεις 

Συγκρίνει τη μυϊκή εργασία στις δύο 

καταστάσεις: στατική και δυναμική 

 Αποφεύγει ρίσκα που σχετίζονται με τη 

σωματική δραστηριότητα  

 

 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

 

 

Εξηγεί το φαινόμενο της κόπωσης και του 

τετανισμού 

Αναγνωρίζει τη σημασία της 

αναρρωτικής φάσης 

Ορίζει και εντοπίζει τα διαφορετικά MSDs 

Αναγνωρίζει επιβαρυντικούς παράγοντες 

Αναγνωρίζει διαφορετικές περιοχές της 

σπονδυλικής στήλης 

Αναγνωρίζει συνθήκες του 

επαγγελματικού περιβάλλοντος 

Αναγνωρίζει επιβαρυντικούς παράγοντες 

σχετικά με τη στάση,  το χειρισμό και την 

κίνηση 

 

Για κάθε κατάσταση, προτείνει ατομικά και 

συλλογικά μέτρα για την ενσωμάτωση 

της πρόληψης στο χώρο εργασίας: 

προσαρμογή του χώρου εργασίας, 

χρήση τεχνικών βοηθημάτων, αρχές για 

ασφάλεια και οικονομία 

ενέργειας/προσπάθειας, συμμόρφωση 

με κανονισμούς. 

 

 

Είναι ικανός/ή να: … εφαρμόζει μια συμπεριφορά που λαμβάνει υπόψη το ρίσκο  

 

Περιγράψτε τη γνώση που αναφέρεται 

στις δεξιότητες και τις ικανότητες 

(θεωρητική και/ή πραγματολογική)  

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως κομμάτι της 

εργασιακής δραστηριότητας  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές 

ικανότητες 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
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(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης και 

γνώση του τρόπου ολοκλήρωσης 

εργασιών και επίλυσης προβλημάτων)  

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί κανείς γνώση, δεξιότητες και 

προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές 

περιστάσεις και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 

Ψυχικό φορτίο 

Στρες 

Άλλες συνέπειες 

 

Ορισμός του τι αποτελεί ψυχικό φορτίο 

Διαχωρίζει το συναισθηματικό από το 

ψυχολογικό ψυχικό φορτίο 

Εντοπίζει παράγοντες στρες στο 

περιβάλλον του 

Περιγράφει τον ψυχολογικό μηχανισμό 

του στρες 

Ορίζει τις βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες συνέπειες του στρες 

στην υγεία 

Εξηγεί άλλες σχετικές συνέπειες 

 

  React in a rational way to stressful 

situations. 

 

 

Είναι ικανός/η να : …αποφεύγει τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα  

 

Περιγράψτε τη γνώση που αναφέρεται 

στις δεξιότητες και τις ικανότητες 

(θεωρητική και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως κομμάτι της 

εργασιακής δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης και 

γνώση του τρόπου ολοκλήρωσης 

εργασιών και επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές 

ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί κανείς γνώση, δεξιότητες και 

προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
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δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις 

και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 

Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα: 

κύριες αιτίες, κανάλια μόλυνσης, 

συμπτώματα, συνέπειες 

Δράσεις 

Μέθοδοι πρόληψης 

Οργανισμοί για την παροχή φροντίδας 

και στήριξης 

 

- Απαριθμεί τα κύρια βακτηριακά και 

ιογενή σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα  

- Περιγράφει τα κανάλια μόλυνσης 

και τις αιτίες, τα συμπτώματα και τις 

συνέπειες αντίστοιχων ασθενειών 

- Παρέχει καθοδήγηση σε 

περιπτώσεις μολύνσεων ή 

επικίνδυνων συμπεριφορών 

- Ορίζει μεθόδους πρόληψης 

- Εντοπίζει τοπικούς οργανισμούς 

που μπορούν να παρέχουν 

βοήθεια και υποστήριξη 

  

 

 Είναι ικανός να αποτρέψει σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενες μολύνσεις (προάγοντας σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο την 

υπευθυνότητα και το σεβασμό)  

 

 

Είναι ικανός/η να : … αποφύγει την περίπτωση ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης 

 

Περιγράψτε τη γνώση που αναφέρεται 

στις δεξιότητες και τις ικανότητες 

(θεωρητική και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως κομμάτι της 

εργασιακής δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης και 

γνώση του τρόπου ολοκλήρωσης 

εργασιών και επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές 

ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί κανείς γνώση, δεξιότητες και 

προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις 

και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 

Μέθοδοι αντισύλληψης (προληπτικά ή 

ανασταλτικά μέτρα σε επείγουσα 

περίπτωση)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργανισμοί ικανοί να παρέχουν βοήθεια 

και υποστήριξη 

 

- Συγκρίνει τις δράσεις διαφορετικών 

μεθόδων αντισύλληψης, ορίζοντας 

συγκεκριμένα ποιοί είναι οι 

περιορισμοί τους (π.χ. αξιοπιστία)  

- Εξηγεί την επιλογή κάποιο 

προληπτικού μέτρου αντισύλληψης 

- Explain the choice for a preventive 

contraceptive methods. 

- Κατανοεί τη διαφορά ανάμεσα 

στην αντισύλληψη και τον 

εθελοντικό τερματισμό μιας 

εγκυμοσύνης 

- Ορίζει το νομικό πλαίσιο σχετικά με 

το θέμα 

- Εντοπίζει τοπικούς οργανισμούς 

για βοήθεια και υποστήριξη 

- Ορίζει τη δράσει που πρέπει να 

ληφθεί μετά από μια επικίνδυνη 

συμπεριφορά  
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2.3.3 ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

Περιγράψτε τη γνώση που 

αναφέρεται στις δεξιότητες και 

τις ικανότητες (θεωρητική και/ή 

πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως κομμάτι 

της εργασιακής δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης και 

γνώση του τρόπου ολοκλήρωσης 

εργασιών και επίλυσης 

προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς 

γνώση, δεξιότητες και προσωπικές, κοινωνικές, 

μεθοδολογικές δυνατότητες σε επαγγελματικές 

περιστάσεις και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 

Γνώση σχετικά με: 

-Οργανισμούς για τη βελτίωση 

επαγγελματικών συνθηκών  

- Αυτοπροστασία εντός του 

επαγγελματικού περιβάλλοντος 

- Παράγοντες που μπορούν να 

δημιουργήσουν προβλήματα 

και τρόποι μείωσης τους 

 

 

- αναγνωρίζει πιθανούς κινδύνους 

που σχετίζονται με το περιβάλλον 

εργασίας  

- Λαμβάνει μέτρα ενάντια σε 

πιθανούς κινδύνους 

 

Αξιολογεί και διαχειρίζεται πιθανούς κινδύνους για τον 

ίδιο και τους συναδέλφους του, προάγοντας τη λήψη 

μέτρων σε καθημερινές εργασίες και συμβάλλοντας στη 

διαχείριση κινδύνων στο επαγγελματικό περιβάλλον 

 

 

Είναι ικανός-η να: 

Περιγράψτε τη γνώση που 

αναφέρεται στις δεξιότητες 

και τις ικανότητες (θεωρητική 

και/ή πραγματολογική)  

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως 

κομμάτι της εργασιακής 

δραστηριότητας  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς 

γνώση, δεξιότητες και προσωπικές, κοινωνικές, 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
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(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης 

και γνώση του τρόπου 

ολοκλήρωσης εργασιών και 

επίλυσης προβλημάτων)  

μεθοδολογικές δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις 

και στα πλαίσια της προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 

Γνώση σχετικά με: 

-Υγιεινή και προστασία της 

υγείας 

- Επιδημιολογία και 

ασθένειες 

- Περιβαλλοντική υγιεινή 

- Διατροφική υγιεινή 

- Απόβλητα και νερό 

- Προσωπική υγιεινή, υγιεινή 

κατοικίας (αστική και 

αγροτική) και 

επαγγελματικού 

περιβάλλοντος 

 

- λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 

ενάντια σε ασθένειες και ιατρικά 

προβλήματα 

 

- Διατηρεί μια υγιή 

συμπεριφορά/ρουτίνα σε 

κοινωνικό πλαίσιο  

-Εφαρμογή βασικών κανόνων υγιεινής 

 

- Καλύτερη απόδοση στην εργασία μέσω καλύτερης υγείας 

σε ολιστικό επίπεδο 

 

- Επικοινωνία και διάχυση υγιεινών συνηθειών, συμβάλλοντας 

στην αναβάθμιση της επαγγελματικής κουλτούρας 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα (βοηθός ακτινολόγου) 

Είναι ικανός-η να:  
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Περιγράψτε τη γνώση που 

αναφέρεται στις δεξιότητες 

και τις ικανότητες (θεωρητική 

και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως 

κομμάτι της εργασιακής 

δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης 

και γνώση του τρόπου 

ολοκλήρωσης εργασιών και 

επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς γνώση, 

δεξιότητες και προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 

Εστίαση στις αρχές 

προστασίας από τη 

ραδιενέργεια, προστασία 

από τη ραδιενέργεια για το 

προσωπικό και για τους 

πελάτες 

 

Έχει την τεχνογνωσία για την 

αποφυγή ρίσκων που σχετίζονται 

με την υγεία του προσωπικού και 

των πελατών 

 

Ικανότητα να εκτελεί εργασίες στο εργασιακό του περιβάλλον, 

εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση του χώρου με τα μέτρα 

ασφαλείας. 

 

  

Μαθησιακά αποτελέσματα (αισθητικός) 

Είναι ικανός-η να: 

 

Περιγράψτε τη γνώση που 

αναφέρεται στις δεξιότητες και 

τις ικανότητες (θεωρητική 

και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως 

κομμάτι της εργασιακής 

δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης 

και γνώση του τρόπου 

ολοκλήρωσης εργασιών και 

επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς γνώση, 

δεξιότητες και προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
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Βασικές αρχές υγιεινής και 

ασφάλειας στο εργασιακό 

περιβάλλον 

Μέτρα προστασίας για 

ατομική ασφάλεια και 

ασφάλεια πελατών 

 

Γνώση και εφαρμογή τεχνογνωσίας 

για υγιεινές πρακτικές σε 

διαφορετικές εργασίες, για ατομική 

προστασία και προστασία του 

πελάτη 

 

 

Δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες εντός του εργασιακού 

περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις αρχές υγιεινής και 

ασφάλειας  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα (χρυσοχόος) 

Είναι ικανός-η να: 

 

Περιγράψτε τη γνώση που 

αναφέρεται στις δεξιότητες και 

τις ικανότητες (θεωρητική 

και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως 

κομμάτι της εργασιακής 

δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης 

και γνώση του τρόπου 

ολοκλήρωσης εργασιών και 

επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς γνώση, 

δεξιότητες και προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 

Γνωρίζει τις απαραίτητες 

αρχές και προληπτικά μέτρα 

για την αποφυγή κινδύνων 

εντός του εργασιακού 

περιβάλλοντος  

 

Δυνατότητα να δημιουργεί 

κοσμήματα χωρίς να ρισκάρει την 

υγεία του λόγω έκθεσης σε οξέα ή 

χρήσης συγκεκριμένων εργαλείων  

 

Δυνατότητα να εφαρμόζει και να διατηρεί μέτρα ασφαλείας 

εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια 

καθημερινών εργασιών 

 

 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

Μαθησιακά αποτελέσματα (αρτοποιός) 

Είναι ικανός-η να: 

 

Περιγράψτε τη γνώση που 

αναφέρεται στις δεξιότητες και 

τις ικανότητες (θεωρητική 

και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως 

κομμάτι της εργασιακής 

δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης 

και γνώση του τρόπου 

ολοκλήρωσης εργασιών και 

επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς γνώση, 

δεξιότητες και προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 

-Επιλέγει πρώτες ύλες υψηλής 

ποιότητας 

- Καταλαβαίνει την επίδραση 

διαφορετικών πρώτων υλών 

στην υγεία των καταναλωτών 

- Διατηρεί τις πρώτες ύλες με 

τον κατάλληλο τρόπο και 

αναγνωρίζει το βαθμό 

καταλληλότητας χρήσης τους 

- Αποθηκεύει τα προϊόντα με 

τον κατάλληλο τρόπο, από 

άποψη υγιεινής 

- Διατηρεί την καθαριότητα 

και την υγιεινή του 

περιβάλλοντος εργασίας 

 

Δυνατότητα προετοιμασίας και 

διατήρησης προϊόντων υψηλής 

ποιότητας 

 

Δυνατότητα διατήρησης ενός 

ασφαλούς/υγειούς περιβάλλοντος 

και χώρου αποθήκευσης 

 

Αναβαθμίζει την ποιότητα και παρουσία του περιβάλλοντος 

εργασίας, διανέμοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και 

διατροφικής αξίας 

 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα (κομμωτής) 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

Είναι ικανός-η να: 

 

Περιγράψτε τη γνώση που 

αναφέρεται στις δεξιότητες και 

τις ικανότητες (θεωρητική 

και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως 

κομμάτι της εργασιακής 

δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης 

και γνώση του τρόπου 

ολοκλήρωσης εργασιών και 

επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς γνώση, 

δεξιότητες και προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 

Γνώση σχετικά με: 

-Κατάλληλη εφαρμογή 

πρακτικών θεραπείας 

- Μεταδιδόμενες ασθένειες και 

απαραίτητα προληπτικά 

μέτρα εναντίον τους 

-Κατάλληλα αναλώσιμα και 

αρχές αποθήκευσης/χρήσης 

για ασφαλή χρήση και 

διατήρηση 

- Πιθανά προβλήματα που 

μπορεί να προκύψουν εν 

μέσω συγκεκριμένων 

εργασιών (π.χ. βαφή 

μαλλιών) 

- Καταστάσεις στις οποίες 

συγκεκριμένες εργασίες δεν 

πρέπει να εφαρμόζονται 

 

-Ικανότητα να αναγνωρίζει 

συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις 

πελατών, που χρίζουν ειδικής 

θεραπείας όσον αφορά τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες  

 

-Ικανότητα να διατηρεί και να 

χρησιμοποιεί αναλώσιμα με τον 

κατάλληλο τρόπο  

 

-Ικανότητα να πραγματοποιεί 

εργασίες ακολουθώντας τις αρχές 

υγιεινής και ασφάλειας  

 

 

Πραγματοποιεί ασφαλείς εργασίες και χτίζει εμπιστοσύνη και 

συμπάθεια με τους πελάτες, γνωρίζοντας πώς να διαχειριστεί τις 

εξειδικευμένες τους ανάγκες και απαιτήσεις 

 

 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

Μαθησιακά αποτελέσματα (μάγειρας) 

Είναι ικανός-η να: 

 

Περιγράψτε τη γνώση που 

αναφέρεται στις δεξιότητες και 

τις ικανότητες (θεωρητική 

και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως 

κομμάτι της εργασιακής 

δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης 

και γνώση του τρόπου 

ολοκλήρωσης εργασιών και 

επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς γνώση, 

δεξιότητες και προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 

-Γνωρίζει τις διαδικασίες 

προετοιμασίας των σκευών 

-Διασφαλίζει την καθαριότητα 

στο χώρο εργασίας 

-Ελέγχει την ποιότητα του 

φαγητού και πιθανές 

αλλοιώσεις 

- Διασφαλίζει την κατάλληλη 

αποθήκευση 

- Γνωρίζει τη 

θρεπτική/επιβλαβή επίδραση 

διαφόρων κατηγοριών  

φαγητού 

 - Γνωρίζει παράγοντες που 

συμβάλλουν στην τροφική 

αλλοίωση 

- Γνωρίζει τους κινδύνους 

υγείας που προκαλεί η 

αλλοιωμένη τροφή 

Δυνατότητα να ετοιμάζει πιάτα 

υψηλής διατροφικής αξίας, που 

συμμορφώνονται στους κανόνες 

υγιεινής  

 

 

Ικανότητα να συμβάλει σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και 

θρεπτικά πιάτα, αναβαθμίζοντας την ποιότητα του χώρου 

εργασίας του. 

 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

Γνωρίζει διαφορετικούς 

τύπους τροφικής 

δηλητηρίασης, συμπτώματα 

και σχετικά προληπτικά μέτρα 

- Μπορεί να περιγράψει 

επαρκώς συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας 

 (HACCP, ISO)για τον κλάδο 

τους και μπορούν να 

αναφέρουν μέτρα που 

εμπεριέχονται στα συστήματα 

αυτά 

- Γνωρίζει τις κατάλληλες 

θερμοκρασίες για 

αποθήκευση διαφορετικών 

κατηγοριών φαγητού   

 

 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα (ηλεκτρολόγος) 

Είναι ικανός-η να: 

 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

Περιγράψτε τη γνώση που 

αναφέρεται στις δεξιότητες και 

τις ικανότητες (θεωρητική 

και/ή πραγματολογική)  

 

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως 

κομμάτι της εργασιακής 

δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης 

και γνώση του τρόπου 

ολοκλήρωσης εργασιών και 

επίλυσης προβλημάτων)  

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς γνώση, 

δεξιότητες και προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις και στα πλαίσια της 

προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 

  

 

-Γνώση για τους κινδύνους 

που μπορεί να συμβούν σε 

καθημερινές εργασίες 

 

-Γνώση μέτρων προστασίας 

σχετικά με ένδυση, υπόδηση, 

εργαλεία  

 

-Γνώση και ικανότητα να 

εκφραστούν σχετικά με τη 

σημασία των μέτρων 

προστασίας στο περιβάλλον 

εργασίας  

 

 

-Δυνατότητα να προστατεύει τον 

εαυτό του σε επικίνδυνες 

καταστάσεις, μέσω σωστής 

προετοιμασίας και προληπτικών 

μέτρων ασφαλείας 

 

 

- Δυνατότητα εκτέλεσης καθημερινών εργασιών χωρίς έκθεση 

σε σημαντικούς κινδύνους 

- Δυνατότητα να προάγει μια εξελιγμένη κουλτούρα εργασίας, 

που εστιάζει στο θέμα της υγείας 

 

 

2.3.4. ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, δεν υπάρχει κάποια αναφορά στην υγεία, σαν ξεχωριστό μάθημα ή ακόμα και σαν κομμάτι  κάποιου 

άλλου μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Νορβηγίας για τα επίπεδα EQF 3 και 4. 

 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

 

Είναι ικανός-η να: Ορίζει γενικές ιδέες σε σχέση με την υγεία και τη σημαντικότητα θετικών συμπεριφορών για την προαγωγή της υγείας, 

και την αποφυγή ασθενειών και ατυχημάτων στο επαγγελματικό περιβάλλον. Εντοπίζει και ερμηνεύει στοιχεία που προκύπτουν από 

στατιστικά εργατικών ατυχημάτων. Αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα της συλλογικής και ατομικής προστασίας.   

 

Χαρακτηρίζει τους διαφορετικούς τύπους εθισμών και διάφορες σύγχρονες παθολογίες. Αναγνωρίζει τις συνέπειες της κατανάλωσης 

αλκοόλ, του καπνίσματος και της χρήσης ναρκωτικών. Καταλαβαίνει το βαθμό σημαντικότητας του οικογενειακού προγραμματισμού. 

Αναγνωρίζει συμπεριφορές που εμποδίζουν τη μετάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Γνωρίζει κοινωνικές οργανώσεις 

που συμβάλλουν στην πρόληψη των ρίσκων, στον αγώνα για την αντιμετώπιση ασθενειών και στην υποστήριξη πολιτών όσον αφορά 

παθολογίες ή εξαρτήσεις.  

 

Περιγράψτε τη γνώση που 

αναφέρεται στις δεξιότητες 

και τις ικανότητες (θεωρητική 

και/ή πραγματολογική)  

 

Περιγράψτε τις δεξιότητες ως 

κομμάτι της εργασιακής 

δραστηριότητας  

(Δυνατότητα εφαρμογής γνώσης 

και γνώση του τρόπου 

Περιγράψτε τις κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες 

(την αποδεδειγμένη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς γνώση, 

δεξιότητες και προσωπικές, κοινωνικές, μεθοδολογικές 

δυνατότητες σε επαγγελματικές περιστάσεις και στα πλαίσια 

της προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης). 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

    

 

 ολοκλήρωσης εργασιών και 

επίλυσης προβλημάτων)  

  

 

Ορίζει, συσχετίζει και 

εντοπίζει ιδέες γύρω από το 

θέμα της υγείας, αιτίες 

ασθενειών και ατυχημάτων 

στο εργασιακό περιβάλλον 

 

 

Διεξάγει δραστηριότητες για την 

αποφυγή και την προστασία από 

ρίσκα στο επαγγελματικό 

περιβάλλον 

Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή του πλάνου διαχείρισης 

πρόληψης της εταιρείας, και στην 

διαδικασία αξιολόγησης 

επαγγελματικών ρίσκων 

 

Γνωρίζει πώς να ακούει, διατηρεί μια καλή διαπροσωπική 

επικοινωνία, υποστηρίζει ψυχολογικά, συναισθηματικά και 

κοινωνικά  

Εφαρμόζει τεχνικές υγιεινής, απολυμαίνει κλινικά υλικά και 

εξοπλισμό στα πλαίσια της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 

εργασίας 

 

 

 

 

2.3.6  ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Μελετώντας συνολικά τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:  

- Στη Νορβηγία, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο θέμα της υγείας, στα προγράμματα σπουδών για την επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση.  

- Στην Ελλάδα, στις περιπτώσεις που το μάθημα διδάσκεται, έχει περισσότερο να κάνει με τη διατήρηση της υγείας εντός του χώρου 

εργασίας και έχει ως επίκεντρο την εργασία, χωρίς να σχετίζεται ιδιαίτερα με τις γενικές και προσωπικές γνώσεις και δεξιότητες 

που θα προήγαγαν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής και κατ’ επέκταση, την υιοθέτηση της γενικότερης ιδέας της ατομικής 

φροντίδας και ψυχικής και σωματικής υγείας. 

- Στην Ιταλία, μόνο επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας μπορούν να επωφεληθούν από ένα μάθημα αφιερωμένο 

στην υγεία, το οποίο όμως δεν σχετίζεται με το θέμα στην ευρύτητα που θέλουμε να το προσεγγίσουμε, δεδομένου ότι εστιάζει 

στο να διδάξει τους μαθητευόμενους το πώς να φροντίσουν άλλα άτομα (για παράδειγμα, την προαγωγή της ψυχολογικής και 

συνολικής υγείας του ατόμου, τη φροντίδα για την κάλυψη των πρωταρχικών του αναγκών) σε επαγγελματικό πλαίσιο. 

 



  

 

 

  

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτήν.  

    

 

Οι μόνες δύο χώρες στις οποίες εντοπίζονται μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης (σε επίπεδα EQF 3 και 4) σχετικά με διαφορετικά θέματα που συνδέονται 

με την υγεία, και την σημασία θετικών συμπεριφορών και ενεργής δέσμευσης των 

μαθητευόμενων για τη διατήρηση και ενίσχυση της υγείας τους, είναι η Γαλλία και η 

Πορτογαλία. Τα κοινά θέματα τα οποία προσεγγίζονται, είναι: 

- Επαγγελματικά ατυχήματα και ασθένειες 

- Εθισμοί και σύγχρονες παθολογίες (συμπεριλαμβανομένων του καπνίσματος, 

της κατανάλωσης αλκοόλ και της χρήσης ναρκωτικών) 

- Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 

 

 

2.4  Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων: περιγραφή μεθόδων, κριτηρίων και 

οργάνων αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 

Στην Ιταλία, στο τέλος της εκπαίδευσης, λαμβάνει χώρα ένα τελικό διαγώνισμα το οποίο 

συνδυάζει μια πρακτική εξέταση και μια θεωρητική εξέταση, προκειμένου να αξιολογηθεί 

το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που επιτεύχθηκε. 

Στη Γαλλία, είτε για το επίπεδο 3 είτε για το 4, υπάρχουν δύο γραπτές εργασίες κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης (διαρκής αξιολόγησης), και μια πρακτική συνθήκη για την 

πιστοποίηση γνώσεων, μαζί με ένα τελικό διαγώνισμα στο τέλος της εκπαίδευσης. 

 

Στην Ελλάδα, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση διαφέρουν από 

μάθημα σε μάθημα 

 

- Στα μαθήματα που αφορούν την πιστοποίηση ΕΠΑΛ (1η τάξη-μαθήματα 

κατεύθυνσης): στο μάθημα «ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας», η 

μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόκτησης δεξιοτήτων 

είναι ομαδικές εργασίες, σε πραγματικούς χώρους εργασίας, με εκπαιδευτικά 

παιχνίδια που ακολουθούν ρεαλιστικά σενάρια 

- Σχετικά μαθήματα που αφορούν την πιστοποίηση ΕΠΑΛ (2η τάξη- κατεύθυνση 

υγείας, πρόνοιας και ευεξίας για όλα τα επαγγέλματα- μάθημα: «uγεία και 

ευεξία», υπάρχουν ενδιάμεσα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, μαζί με ατομικές και ομαδικές εργασίες. 

- Το μάθημα «Υγιεινή» που παραδίδεται κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης για 

κάποια επαγγέλματα, εξετάζεται μέσω τελικής γραπτής εξέτασης σε εθνικό 

επίπεδο.  

- Για ειδικότητες που σχετίζονται με κατευθύνσεις, οι μέθοδοι διαφέρουν από το 

ένα δίπλωμα στο άλλο. Για τον βοηθό ακτινολόγου (ΕΠΑΛ), η απόκτηση 

δεξιοτήτων αξιολογείται με διαρκή αξιολόγηση στην τάξη, και τριμηνιαία 

προφορική εξέταση.  Για άλλες κατευθύνσεις όπως αρτοποιός, χρυσοχόος, 

ζαχαροπλάστης, κομμωτής, μάγειρας, ηλεκτρολόγος (ΕΠΑΣ) οι 
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μαθητευόμενοι αξιολογούνται μέσω εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας και 

εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της μαθητείας σε 

σχετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα.  

Στην Πορτογαλία, η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η διαρκής αξιολόγηση (εργασίες 

που συμβάλλουν στην επικύρωση του βαθμού) η οποία μπορεί να πάρει πολλές 

διαφορετικές μορφές: γραπτή εξέταση σε μορφή τεστ, δουλειά εργαστηρίου, ερωτήσεις 

αξιολόγησης, ειδικά σχεδιασμένα τεστ, έργα Capstone, κ.α.  Κάποιες έμμεσες μέθοδοι 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν: Έρευνες για μαθητές, βαθμολογίες έπειτα από 

εργασιακή τοποθέτηση, βαθμολογία μαθημάτων, εξερχόμενες συνεντεύξεις. 

 

2.6 Σε περίπτωση που το θέμα της υγείας δεν έχει συμπεριληφθεί ακόμα, σε ποιά 

διπλώματα θα είχε ενδιαφέρον να ενσωματωθεί; Υπάρχουν μαθήματα που να 

οδηγούν στα συγκεκριμένα διπλώματα, που να είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να 

συμπεριλάβουν το θέμα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση; Πώς;  

Στην Πορτογαλία, υπάρχει μια νομική βάση για όλα τα προγράμματα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με την οποία όλες οι ενότητες και τα 

μαθήματα είναι ήδη αποφασισμένα, και είναι πολύ δύσκολο να εισαχθούν νέα 

θέματα. 

 

3. Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ 

Παράρτημα 1 : Ερωτηματολόγιο έρευνας πεδίου 

 

Προσέγγιση για την έρευνα πεδίου   

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ενός πρωτοκόλλου ερωτήσεων, για τη διεξαγωγή 

συνεντεύξεων σε κάθε οργανισμό, μέσω συνομιλιών πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω 

τηλεφωνικής επαφής. Οι εταίροι θα έπρεπε να αποφύγουν την αποστολή του 

ερωτηματολογίου σε εταιρίες/οργανισμούς, και να την πραγματοποιήσουν μόνο αν 

ήταν σίγουροι ότι ο ερωτώμενος θα αφιέρωνε το χρόνο για να απαντήσει, γεγονός που 

ήταν πολύ αμφίβολο.    

Οι εταίροι είχαν τη δικαιοδοσία να βγάλουν φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης, και να ανεβάσουν τις φωτογραφίες αυτές στις ιστοσελίδες τους, ενώ τα 

social media των συμμετεχόντων οργανισμών θα έπρεπε να αποσταλούν και να 

προστεθούν στη μελέτη.  Οι εταίροι θα πρέπει να εντοπίσουν οργανισμούς που 

ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη γνώση για την υγεία, όσον αφορά τους 

επωφελούμενους, τους  υπαλλήλους ή τους μαθητευόμενούς τους. Κάποιοι 
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οργανισμοί και εταιρίες μπορεί να μην είναι πλήρως ενήμεροι ότι η ενημέρωση για το 

θέμα της υγείας είναι σημαντικός παράγοντας της ευεξίας των υπαλλήλων τους, το 

γενικότερο κλίμα εργασίας και την αποδοτικότητα στο χώρο εργασίας. 

Ο κύριος στόχος της έρευνας ήταν το να αποκτήσουμε μια ευρύτερη γνώση για τα 

θέματα που σχετίζονται με το θέμα της υγείας, όπως αυτά βιώνονται από τους 

οργανισμούς και τις εταιρίες, ώστε να εντοπίσουμε πιο αποδοτικά τις ανάγκες 

εκπαίδευσης και τα θέματα στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε– τα εμπόδια και τα μέσα 

προς μια καλύτερη υγιεινή και υγεία για καλύτερη επαγγελματική ενσωμάτωση. Το έργο 

φιλοδοξεί επίσης να εστιάσει στις καλύτερες μεθοδολογίες και τρόπους για να αυξήσει 

τη γνώση γύρω από το θέμα (πιθανότατα ανάλογα και με την ομάδα-στόχο).   

Οι ομάδες στόχος είναι κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα εύρεσης εργασίας, εκπαιδευτικά 

κέντρα, σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, νεανικές οργανώσεις, 

οργανισμοί υγείας, τοπικές αρχές και επιχειρήσεις. Όσο ευρύτερη είναι η σκοπιά των 

οργανισμών αυτών, τόσο το καλύτερο.  

Στόχος της έρευνας πεδίου είναι να συμπεριλάβει στο τελικό δείγμα της Ν=24 

οργανισμούς που να λειτουργούν εντός της Ευρώπης. 

 

Λίστα των οργανισμών που ολοκλήρωσαν την έρευνα (N=29): 

 

Στη Γαλλία: 

GRETA Région Havraise – Πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης (για ενήλικη 

εκπαίδευση)  

 

ASSOCIATION ETRE ET BOULOT – Οργανισμός για κοινωνική και επαγγελματική 

ενσωμάτωση  

 

I.R.F.A. – Πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης (για ενήλικη εκπαίδευση) 

 

GRETA Sud-Normandie – Πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης (για ενήλικη 

εκπαίδευση)  

 

MISSION LOCALE DE LA BAIE DE SEINE – Οργανισμός για κοινωνική και επαγγελματική 

ενσωμάτωση νέων ατόμων 

 

PLIE DU PAYS D’AUGE NORD –  Οργανισμός για την υποστήριξη της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης κοινωνικών επιχειρήσεων  

 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA GUERINIERE – Κοινωνικές υπηρεσίες για οικογένειες 
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UNIS CITE – Προώθηση και οργάνωση εθελοντικών υπηρεσιών από νέα άτομα 

 

WEBHELP – Κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση νέων ατόμων  

 

Στην Ιταλία: 

FULL SERVICE SRL – Επιχείρηση  

Μunicipality of Reggio Calabria  - Φορέας τοπικής διακυβέρνησης, τμήμα ανθρωπίνων 

πόρων  

Posytron Engineering Srl – Σχολή ICT, Επιχείρηση  

CONFESERCENTI – Συνομοσπονδία Μικρών Επιχειρήσεων, η οποία υποστηρίζει και 

προωθεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME) στα πεδία της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, 

του εμπορίου, του τουρισμού και των υπηρεσιών.  

Metropolitan City of Reggio Calabria (Φορέας τοπικής διακυβέρνησης) – τμήμα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

NEW DEAL NGO – Οργανισμός σπουδαστών πανεπιστημίου 

 

Στη Νορβηγία: 

Fontenehuset – Εκπαιδευτικό κέντρο και κέντρο κοινωνικών υπηρεσιών 

Idébanken.org – Οργανισμός Υγείας 

Norsk Friluftsliv -  Οργανισμός Υγείας  

Integrerings- Νορβηγική Διεύθυνση για την ένταξη και το πλήθος 

Caritas Norge –Εκπαιδευτικό κέντρο και κέντρο κοινωνικών υπηρεσιών 

Norwegian Red Cross – Eθνικός οργανισμός, τμήμα επαρχίας Vestfold 

 

Στην Πορτογαλία: 

Fundação da Juventude - Ιδρυτικό Συνέδριο της Νεολαίας 

Estrelas & Genios Lda – Εκπαιδευτικό κέντρο 
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CINDOR – Πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

UniΓ£o de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos – Τοπική αρχή 

Alkaline Care Portugal - Επιχείρηση 

Associação Jovem – Κέντρο Κοινωνικών υπηρεσιών 

 

Σχετικά με τους τύπους οργανισμών με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή, υπήρξε μια 

αρκετά μεγάλη ποικιλία. Όλοι οι οργανισμοί έρχονται σε επαφή με δικαιούχους, για τους 

οποίους το θέμα της υγείας είναι πολύ σημαντικό, και πολλές φορές αποτελεί εμπόδιο 

στην κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωσή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πιο σημαντικό κομμάτι του δείγματος αντιπροσωπεύει παρόχους επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για ενηλίκους. Το ποσοστό των οργανισμών αυτού του 

τύπου συνολικά αποτελεί κάτι παραπάνω από το 1/3 του δείγματος(36%). Στη δεύτερη 

θέση έρχονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 1/5 του δείγματος (20%). 

Διάφοροι τύποι τοπικών αρχών (για παράδειγμα, δήμοι) αντιπροσωπεύουν το 16% του 

δείγματος ακολουθούμενοι από κοινωνικές υπηρεσίες (12%). 

Το συνολικό δείγμα είναι καλά ισορροπημένο, όσον αφορά το μέγεθος των 

οργανισμών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Το σύνολο που εκπροσωπείται 

περισσότερο στο δείγμα είναι οι μικρομεσαίοι οργανισμοί, που αποτελούν το ένα τρίτο 

των συμμετεχόντων.  

Συνολικός Αριθμός Οργανισμών: N=29 
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Σχετικά με το προφίλ των ερωτώμενων, υπεύθυνοι, διευθυντές και ιδιοκτήτες 

αντιπροσωπεύουν συνολικά περισσότερο από το μισό δείγμα, 56%, επομένως την 

πλειοψηφία του δείγματος. Το γεγονός αυτό αποτελεί έκπληξη, αν λάβουμε υπόψη το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών κέντρων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, και το ότι μόνο 

το 12% δήλωσαν ότι είναι εκπαιδευτές. Αν προσθέσουμε τους συμβούλους, και τους 

διαχειριστές, οι οποίοι είναι επαγγελματίες που έρχονται σε άμεση επαφή με άτομα, το 

ποσοστό αυτό φτάνει το 32% ( η ορολογία που χρησιμοποιείται σε διαφορετικούς 

οργανισμούς για την περιγραφή του ατόμου που είναι υπεύθυνο για τη στήριξη ατόμων 

στην πορεία τους διαφέρει). 

 

Ποιά είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζετε στον οργανισμό 

σας (στο κοινό/προσωπικό), που μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο για την 

επαγγελματική ενσωμάτωση;  

 

 

 

 

 

 

 

Μεσαίου μεγέθους επιχείρηση (50-249 εργαζόμενοι) 

Μεγάλου μεγέθους επιχείρηση (>250 εργαζόμενοι) 

Μικρού μεγέθους επιχείρηση (11-49 εργαζόμενοι) 

Μικρότερου μεγέθους επιχείρηση (<10 εργαζόμενοι) 
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Τα κύρια θέματα που αναφέρθηκαν από περισσότερους από τους μισούς 

συμμετέχοντες ως προβλήματα που μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο στην 

επαγγελματική ενσωμάτωση των δικαιούχων/μελών του προσωπικού τους είναι οι 

εθισμοί, ακολουθούμενοι από ακατάλληλες και επικίνδυνες συμπεριφορές. Άλλα 

θέματα που αναφέρονται από σχεδόν το 50% των συμμετεχόντων είναι η προσωπική 

υγιεινή, η ισορροπία ζωής και οι ασθένειες.   

Αν προσεγγίσουμε το κάθε θέμα ως ανεξάρτητο σε μια πιο εκτεταμένη ανάλυση, 

μπορούμε να αποκτήσουμε μια ξεκάθαρη ιδέα των πιο κοινών προβλημάτων τα οποία 

οι επαγγελματίες καλούνται να αντιμετωπίσουν στις καθημερινές τους επαφές με τους 

δικαιούχους τους (και/ή το προσωπικό τους). 

Όσον αφορά το θέμα των εθισμών, το πιο συνηθισμένο είναι το κάπνισμα, το οποίο 

συνδέεται συχνά και με το θέμα της χρήσης κάνναβης: 63.6% των συμμετεχόντων 

ανέφεραν το κάπνισμα, ενώ ένα 50% προσέθεσαν τη χρήση κάνναβης. Στη δεύτερη 

θέση έρχεται η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ένας εντελώς διαφορετικός τύπος 

εθισμού έρχεται στην τρίτη θέση: τα τυχερά παιχνίδια, και άλλοι τύποι εθισμών 

συμπεριφοράς- αν εστιάσουμε στο τι περιέγραψαν οι συμμετέχοντες στην τελευταία 

αυτή κατηγορία, εντοπίζουμε τον εθισμό σε βιντεοπαιχνίδια και στα κοινωνικά δίκτυα. 
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Σχετικά με τους βιολογικούς ρυθμούς, τρία τέταρτα του δείγματος θεωρούν τη 

διαχείριση του στρες και των συναισθημάτων ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί τους 

δικαιούχους τους, και το οποίο δυσκολεύονται να ελέγξουν. Το δεύτερο πρόβλημα που 

εντοπίστηκε έχει να κάνει με την έλλειψη ή τις διαταραχές ύπνου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά τις ασθένειες, δύο τύποι ασθενειών εντοπίστηκαν από σχεδόν τους 

μισούς συμμετέχοντες, ως πιθανά εμπόδια στην επαγγελματική ενσωμάτωση: 

ασθένειες που σχετίζονται με το επαγγελματικό περιβάλλον και χρόνιες ασθένειες, οι 

οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, οδηγούν σε ανάγκη για αλλαγή 

επαγγελματικής πορείας ή αδυναμία εξάσκησης συγκεκριμένων επαγγελμάτων. Όπως 

διαφαίνεται και από την προηγούμενή τους αναφορά στη διαχείριση του στρες και των 

συναισθημάτων, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, η ψυχική ισορροπία αναφέρεται ως 

ένα πραγματικό εμπόδιο στην κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση.  
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Η διατροφή δεν εμφανίστηκε στη λίστα με τα πιο κοινά εμπόδια που αναφέρθηκαν από 

τους συμμετέχοντες (συγκέντρωσε ένα 28%),για την πρόσβαση των δικαιούχων στην 

αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, η σημασία της μπορεί να αυξάνεται σε σημασία, 

ανάλογα με τον τύπο της θέσης για την οποία κάποιος έχει κάνει αίτηση, καθώς η 

εξωτερική εμφάνιση είναι σημαντική για ορισμένους τύπους εργασίας. Το κύριο θέμα 

που αναφέρθηκε στην κατηγορία αυτή είναι το αυξημένο βάρος, συγκεντρώνοντας το 

63,2% των συνολικών απαντήσεων (12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πως γίνονται αντιληπτά τα προβλήματα υγείας (για τους δικαιούχους και τα μέλη του 

προσωπικού); 

Τα προβλήματα υγείας δεν είναι πάντα άμεσα ορατά από συναδέλφους ή από 

διευθυντικά στελέχη, σύμφωνα με το 79,2% των συμμετεχόντων. Συνήθως, τα 

προβλήματα γίνονται αντιληπτά όταν ο αριθμός των περιστατικών παύσης εργασίας 

αυξάνεται, ή/και όταν υπάρχουν αυξημένες απουσίες, ακόμα και για μικρά χρονικά 

διαστήματα με επαναλαμβανόμενο ρυθμό. 

54,2% εντοπίζουν το πρόβλημα κατά τη διάρκεια συνέντευξης, γεγονός το οποίο 

εξηγείται από το γεγονός ότι σε πολλούς οργανισμούς που συμμετείχαν στην έρευνα, 

οι συνεντεύξεις οργανώνονται τακτικά ως ένας τρόπος υποστήριξης των δικαιούχων 

στην πορεία τους. Ο τρίτος τρόπος που αναφέρθηκε από σχεδόν το μισό δείγμα είναι 

η απώλεια παραγωγικότητας ή αποτελεσματικότητας, για λόγους προβλημάτων 

υγείας.  
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Ποιούς τύπους εργαλείων χρησιμοποιούν, για να μιλήσουν σχετικά με αυτά τα θέματα 

με δικαιούχους ή μέλη του προσωπικού τους;  

Σε περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει η ανάγκη να 

παρέμβουν, το 62,5% πραγματοποιεί μια ανοιχτή συζήτηση με το άτομο που 

αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Το 50% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί κάποιον οδηγό 

συζήτησης. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 

τείνουν να χρησιμοποιούν την άμεση επικοινωνία, με στόχο να αντιμετωπίσουν τέτοιου 

είδους προβλήματα. To 41.7% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν 

επικοινωνιακά μέσα (επομένως, μη άμεση επικοινωνία) για να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα.  
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Ποιές μεθόδους χρησιμοποιούν για να μιλήσουν σχετικά με τα θέματα αυτά;  

Τα αποτελέσματα σε αυτή την ερώτηση επιβεβαιώνουν την τάση που εντοπίστηκε 

νωρίτερα, καθώς 92% των συμμετεχόντων φαίνεται να καταφεύγουν σε ιδιωτικές 

συνεντεύξεις, προκειμένου να συζητήσουν προβλήματα υγείας με τα άτομα που τα 

αντιμετωπίζουν, προκειμένου να παρέχουν μια προσωποποιημένη λύση. Ωστόσο, 

φαίνεται ότι χρησιμοποιούν και μια ευρεία ποικιλία άλλων μεθόδων για να προωθήσουν 

τη γνώση σχετικά με το θέμα και με πιο έμμεσους τρόπους, όπως επισκέψεις και 

συναντήσεις με οργανισμούς υγείας (28%), ομάδες υποστήριξης (24%), συναντήσεις 

ομαδικής πληροφόρησης (20%) και τέλος, στοχευμένες ενημερωτικές καμπάνιες που 

απευθύνονται σε συγκεκριμένα θέματα. 

 

Ποιός διαχειρίζεται τέτοιου είδους θέματα;  

Το 40% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι το άτομο που διαχειρίζεται τα θέματα αυτά είναι 

ο επικεφαλής του τμήματος ή ο διευθυντής, και 32% ότι είναι ο εκπαιδευτής ή ο 

δάσκαλος, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τις περισσότερες φορές, άνθρωποι που δεν 

έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο. Παρόλα αυτά, 

παρατηρώντας τις παρακάτω κατηγορίες μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι λίγα άτομα 

έχουν αναλάβει το ρόλο του υπεύθυνου αποφυγής, ή, όπως αποκαλείται, αποφυγής 

ρίσκου και της φροντίδας ή των ρόλο ιατρικών επαγγελματιών. 
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Σε κάποιους οργανισμούς, ζητείται υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες 

(προσωπικό από οργανισμούς ιατρικών επαγγελματιών) ώστε να παρέμβουν σε 

συγκεκριμένα θέματα, αλλά όπως φαίνεται είναι κάτι που συμβαίνει ελάχιστα.  

 

 

 

 

Τι τύπου παιδαγωγικά εργαλεία χρησιμοποιούνται σε συζητήσεις για θέματα που 

αφορούν την υγεία; 

Όπως φαίνεται, τα πιο κοινά παιδαγωγικά εργαλεία (για 79% των συμμετεχόντων) που 

χρησιμοποιούνται είναι οποιουδήποτε είδους απεικόνιση σχετικά με το θέμα (είτε οπτική 

είτε γραπτή, όπως φυλλάδια, πόστερ, περιοδικά, ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα). 

Το 41,7% χρησιμοποιεί βίντεο, ενώ ένα τρίτο από τους συμμετέχοντες κάνει χρήση 

μελετών περίπτωσης (case studies). Το πιο ενδιαφέρον δεδομένο που προέκυψε, είναι 

ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά σε ψηφιακά εργαλεία, όπως online κουίζ, εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, εφαρμογές για κινητά, κ.α.  
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Όταν ένα πρόβλημα γίνεται αντιληπτό ως μια κατάσταση που πρέπει να επιλυθεί, και 

αποφασίζεται να οργανωθεί μια ατομική συζήτηση, ποιός λαμβάνει μέρος στη 

συζήτηση αυτή;  

Απ’ ότι φαίνεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, διευθυντικά στελέχη, είτε από το τμήμα 

ανθρωπίνων πόρων είτε από το διαχειριστικό τμήμα είναι τα άτομα που ασχολούνται με 

τις ατομικές συνεντεύξεις, όταν αυτές προκύπτουν. Εκπαιδευτές και μέντορες 

αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη ομάδα, συγκεντρώνοντας το ίδιο ποσοστό απαντήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι χρειάζονται τα άτομα αυτά, ώστε να μπορούν να συζητήσουν γι’ αυτά τα θέματα; 

Το 64% των συμμετεχόντων εξέφρασε την ανάγκη για εκπαίδευση, η οποία είναι σε ένα 

μεγάλο μέρος κατανοητή, δεδομένου ότι τα άτομα αυτά δεν είναι επαγγελματίες υγείας. 

Ενώ ενδιαφέρονται για εκπαίδευση σχετικά με τη μεθοδολογία και την παιδαγωγική 

προσέγγιση του θέματος, παράλληλα υπογραμμίζουν την ανάγκη για αναβάθμιση της 

γνώσης τους όσον αφορά όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία.  

Πολύ σημαντική πληροφορία αποτελεί και το γεγονός ότι 60% των συμμετεχόντων 

εξέφρασαν την ανάγκη για εκπαιδευτικά εργαλεία, το οποίο πιθανώς να σημαίνει ότι, 

ενώ υπάρχει ευρεία βιβλιογραφία σχετικά με θέματα υγείας, δεν υπάρχουν αντίστοιχα 
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πολλά εργαλεία, προσαρμοσμένα σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αναφέρεται επίσης και 

η ανάγκη για επικοινωνιακά εργαλεία για ενημέρωση (από 44% των ερωτώμενων).  

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που δημιουργούνταν κάποια παιδαγωγικά εργαλεία, τι τύπος εργαλείου 

θα ήταν κατά την άποψή σας πιο ελκυστικός;  

84% των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα δήλωσαν ότι θα ήθελαν να έχουν στη 

διάθεσή τους κάποια ψηφιακά εργαλεία, τα οποία να διδάσκουν σχετικά με το θέμα της 

υγείας και της υγιεινής, όπως online περιεχόμενο και online τεστ και κουίζ: η επιθυμία 

αυτή διαφαίνεται και από το γεγονός ότι ένα 44% ανέφερε τα παιχνίδια σε μορφή 

εφαρμογής για το κινητό (mobile app), 36% τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, και 28% τα 

εικονογραφημένα σκίτσα. Σύμφωνα με τους ερωτώμενους, οι βιντεοσκοπημένες 

μαρτυρίες δείχνει να είναι ένας καλός τρόπος ενημέρωσης, και παράλληλα μια καλή 

αφορμή για συζήτηση γύρω από το θέμα.  
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Συμπεράσματα 

Τα κύρια θέματα υγείας που εντοπίστηκαν με βάση τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

και φαίνεται να έχουν συνέπειες και να δημιουργούν εμπόδια στην επαγγελματική 

ενσωμάτωση ατόμων, είναι:  

- Εθισμοί, 

- Ακατάλληλες και επικίνδυνες συμπεριφορές, 

- Προσωπική υγιεινή και σωματική αυτοεικόνα,  

- Ισορροπία ζωής, 

- Ασθένειες (είτε χρόνιες είτε λόγω επαγγέλματος)  

με έμφαση να δίνεται σε συγκεκριμένα θέματα όπως το κάπνισμα 

(συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κάνναβης), η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, 

το στρες, διαταραχές ύπνου και ασθένειες που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική 

ζωή.  

Απ’ότι φαίνεται, τις περισσότερες φορές, το προσωπικό που διαχειρίζεται καταστάσεις 

που σχετίζονται με προβλήματα υγείας δεν είναι επαγγελματίες με αντίστοιχη 

εξειδίκευση, και χρειάζονται ειδική εκπαίδευση, τόσο στον κατάλληλο τρόπο 

διδασκαλίας αντίστοιχων θεμάτων, όσο και στη γνώση σχετικά με το θέμα της υγείας 

και της υγιεινής.   

Προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες, χρησιμοποιούν διάφορους 

τρόπους, με κύριο τρόπο την οργάνωση ατομικών συζητήσεων.  Προτείνουν επίσης 
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μαζικές λύσεις, όπως συναντήσεις μαζικής πληροφόρησης, επισκέψεις σε 

οργανισμούς υγείας και καμπάνιες ενημέρωσης.   

Το πιο διαδεδομένο παιδαγωγικό εργαλείο είναι οποιοσδήποτε τύπος απεικόνισης των 

θεμάτων αυτών (οπτικός ή γραπτός, όπως φυλλάδια, πόστερ, περιοδικά, ιστοσελίδες, 

κοινωνικά δίκτυα). Χρησιμοποιούνται επίσης βίντεο και μελέτες περιπτώσεων (case 

studies).  

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν επίσης την ανάγκη για νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως 

διαδικτυακά κουίζ, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εφαρμογές για χρήση στο κινητό (mobile 

apps), μαθήματα σε πλατφόρμες διαδικτυακής μάθησης (e-learning) και επίσης, την 

ανάγκη για εκπαίδευση πάνω σε μεθοδολογίες αντιμετώπισης σχετικών θεμάτων, και 

για αναβάθμιση των γνώσεών τους. 

 


