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Το Έργο υλοποιείται από 5 εταίρους από Λιθουανία, Ελλάδα,  
Ιταλία και Πορτογαλία.
LESTU (συντονιστής εταίρος): η μεγαλύτερη συνδικαλιστική

 οργάνωση για εκπαιδευτικούς υπαλλήλους στη 
 Λιθουανία 

VAVM: ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
             επαγγελματικής κατάρτισης στη Λιθουανία
CECOA: δημόσιο εκπαιδευτικό κέντρο επαγγελματικής 
            κατάρτισης και πάροχος πιστοποίησης μη τυπικής 
             και άτυπης εκπαίδευσης (Πορτογαλία) 

FORMA.Azione: πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο στην 
              Περούτζια (Ιταλία)
p-consulting: εταιρεία πληροφορικής και εκπαίδευσης στην 

Πάτρα (Ελλάδα)

Εταίροι

Συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης
«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της 
έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, καθώς αντικατοπτρίζει 
τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.»

∆ιασφάλιση του επαγγελματικού 
επιπέδου και της επιτυχούς υλοποίησης 

υψηλού επιπέδου συστημάτων 
πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης 

εκπαίδευσης (VNFIL)



Το Έργο στοχεύει  στη  διασφάλιση του  
επαγγελματικού επιπέδου και της επιτυχούς 
υλοποίησης υψηλού επιπέδου συστημάτων 
πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης 
εκπαίδευσης (VNFIL).

Ειδικοί στόχοι:
 

√Ανάπτυξη ενός ποιοτικού εργαλείου αυτό-
αξιολόγησης (E-portfolio).

√Συμβολή στην αναγωγή της διαδικασίας πιστο-
ποίησης της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευ-
σης (VNFIL) σε επαγγελματικ επιπέδου δια-
δικασία – ∆ημιουργία εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος για την εκπαίδευση των επαγγελματιών 
πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης εκ-
παίδευσης.

√Ανάπτυξη ενός πλαισίου εθνικής στρατηγικής 
για την πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης 
εκπαίδευσης (VNFIL).

√Καταγραφή υφιστάμενων καινοτόμων και απο-
τελεσματικών πρακτικών και εργαλείων πιστο-
ποίησης μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης
(VNFIL). 

√Ηλεκτρονικό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για 
τους υποψηφίους της μη τυπικής και άτυπης 
εκπαίδευσης (E-portfolio).

√Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές/αξιο-
λογητές και συμβούλους σταδιοδρομίας που 
εμπλέκονται στην πιστοποίηση μη τυπικήςκαι 
άτυπης εκπαίδευσης (VNFIL).

√Πλαισίο εθνικής στρατηγικής για την υποστή-
ριξη των παρόχων πιστοποίησης μη τυπικής και 
άτυπης εκπαίδευσης (VNFIL) (Λιθουανία, Ελλάδα, 
Πορτογαλία και Ιταλία).

Λίγα λόγια για 
το Έργο PROFI 
VNFIL

Παραδοτέα Ομάδες 
Στόχος

√∆ιοικητικό προσωπικό παρόχων συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης και άλλων τύπων 
εκπαίδευσης.

√Καθηγητές, εκπαιδευτές, αξιολογητές, σύμβου-
λοι.

√Σπουδαστές συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και άλλων τύπων εκπαίδευσης και 
υποψήφιοι πιστοποίησης στη μη τυπική και άτυπη 
εκπαίδευση.

√Εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων.

√Φορείς χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο.


