InTheLoop4VET

O4 - Τ4 Ανάπτυξη συστάσεων προς τους
φορείς χάραξης πολιτικής και τις
ρυθμιστικές αρχές για τη διευκόλυνση
υιοθέτησης των αποτελεσμάτων του έργου
Τύπος αποτελέσματος: Πνευματικό αποτέλεσμα

EVBB
Απρίλιος 2022

Ακρωνύμιο έργου:

InTheLoop4VET

Όνομα έργου:

Βελτίωση των χρήσεων της ανατροφοδότησης παρακολούθησης
αποφοίτων από τους παρόχους ΕΕΚ

Κωδικός έργου:

2019-1-SE01-KA202-060542

Ιστορικό έγγραφο
Εκδόσεις

Ημερομηνία

Αλλαγές

Τύπος αλλαγής

Παραδόθηκε από

Έκδοση 1.0

30/01/2022

Αρχικό έγγραφο

-

EVBB

Έκδοση 2.0

29/04/2022

Τελικό έγγραφο

-

EVBB

Πληροφορίες εγγράφου
Όνομα αναγνωριστικού
εγγράφου:

2022-04-29_InTheLoop4VET_έγγραφο

συστάσεων

για

τους

φορείς χάραξης πολιτικής και τις ρυθμιστικές αρχές

Τίτλος εγγράφου:

Έγγραφο συστάσεων για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τις
ρυθμιστικές αρχές

Τύπος αποτελέσματος:

Πνευματικό αποτέλεσμα

Ημερομηνία παράδοσης:

29/04/2022

Τύπος δραστηριότητας:

Έγγραφο

Υπεύθυνος δραστηριότητας:

EVBB

Επίπεδο διάδοσης:

Δημόσιο

Αποποίηση ευθύνης
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της κοινοπραξίας InTheLoop4VET. Το υλικό του έργου που
αναπτύσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διαχείρισης και υλοποίησης του έργου δεν
επιτρέπεται να αντιγραφεί ή να διανεμηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την
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Η αποστολή του έργου
Το InTheLoop4VET αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός πλαισίου και εργαλείων για τη λειτουργική εφαρμογή
ενός μηχανισμού ανατροφοδότησης που περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων για τους αποφοίτους, την
επεξεργασία δεδομένων και την προσαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς
εργασίας από τους ίδιους τους παρόχους ΕΕΚ.
Ο στόχος αυτός καθορίζεται από την ανάγκη των παρόχων ΕΕΚ να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για
ανεξάρτητη αυτοπροσαρμογή (αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας, της
πληροφόρησης της τοπικής αγοράς, της εγγύτητας με τις κοινότητες), μέσω της αποτελεσματικής
διαχείρισης και επεξεργασίας των δεδομένων των αποφοίτων, στο πλαίσιο διαδικασιών ευθυγράμμισης με
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και άλλων αγορών. Ταυτόχρονα, το έργο υιοθετεί μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση με στόχο την προώθηση της εναρμόνισης αυτών των πρακτικών και πόρων του μηχανισμού
ανατροφοδότησης σε όλα τα πλαίσια της ΕΕΚ και την ανάπτυξη διεθνών προτύπων, την ανταλλαγή
δεδομένων, τη συνεπεξεργασία και τη διαφάνεια κατά την εφαρμογή τους.
Το InTheLoop4VET αποτελεί σύμπραξη κορυφαίων ιδρυμάτων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και της έρευνας για την επίτευξη του στόχου της αύξησης της συμμετοχής των παρόχων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μηχανισμών
ανατροφοδότησης. Η σύμπραξη αποτελείται από τρεις παρόχους ΕΕΚ - Folksuniversitetet (SE), Ernestas
Galvanauskas (LT), CIPFP Valle de Elda (ES), μια ένωση που εκπροσωπεί παρόχους ΕΕΚ σε επίπεδο ΕΕ (EVBB,
DE), καθώς και έναν ερευνητικό οργανισμό με διατομεακή ερευνητική εμπειρογνωμοσύνη (PROMEA, GR)
και φέρνει μια ποικιλία ικανοτήτων και οργανωτικής εμπειρίας.
Το έργο InTheLoop4VET περιλαμβάνει δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με τη δημιουργία και
χρήση δεδομένων για πτυχιούχους, τη θεσμική προσαρμογή, την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων
υποστήριξης βρόχων ανατροφοδότησης και τη δικτύωση για την ανταλλαγή δεδομένων και τη
διαλειτουργικότητα αυτών. Η μεθοδολογική προσέγγιση είναι σπονδυλωτή και αφορά διακριτά στάδια που
απαιτούνται για τη δημιουργία ενός μηχανισμού ανατροφοδότησης σε επίπεδο παρόχου ΕΕΚ, με βάση τη
δημιουργία και χρήση δεδομένων παρακολούθησης αποφοίτων και πληροφοριών αγοράς σε μια
στοχευμένη και συνδυασμένη προσέγγιση προσαρμογής της παροχής.
Η προσέγγιση είναι από κάτω προς τα πάνω, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των μικρο-μεταρρυθμίσεων που
εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τους παρόχους ΕΕΚ με αυξημένες δεξιότητες χειρισμού δεδομένων για την
ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς και την ανάλογη ευθυγράμμιση των μέσων και του περιεχομένου της
παροχής.
Η εδραίωση του πλαισίου InTheLoop4VET σε συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα πλαίσια και
ρυθμίσεις για την ποιότητα σε επίπεδο ΕΕ θα αποφέρει προστιθέμενη αξία που θα προκύψει από την
ενδυνάμωση των παρόχων ΕΕΚ στις σχετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαβουλεύσεων. Η
διάδοση του πλαισίου και των εργαλείων του InTheLoop4VET - που αναπτύχθηκαν ειδικά για το
συγκεκριμένο πλαίσιο και μπορούν να εναρμονιστούν σε διακρατικό επίπεδο - προβλέπεται ότι θα έχει
αντίκτυπο για τους περισσότερους οργανισμούς ΕΕΚ πέραν των χωρών της κοινοπραξίας, αυξάνοντας την
ευελιξία, την ανταγωνιστικότητα και το συνεργατικό προφίλ τους κατά την προσαρμογή στις εξελισσόμενες
κοινωνικοοικονομικές ανάγκες. Τέλος, μέσω των μη ιδιόκτητων ψηφιακών πόρων που πρόκειται να
διαθέσει το έργο, διευκολύνει την καθιέρωση κοινών προτύπων αναφοράς και βιώσιμων διεξόδων για την
ανταλλαγή δεδομένων παρακολούθησης και προσαρμογής.
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Οι στόχοι του έργου:
•

Αύξηση της συμμετοχής των παρόχων ΕΕΚ στη δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμών
ανατροφοδότησης

•

Ανάπτυξη των ικανοτήτων των παρόχων ΕΕΚ για τη δημιουργία και συλλογή δεδομένων
παρακολούθησης αποφοίτων

•

Βελτίωση της χρήσης των δεδομένων παρακολούθησης από τους παρόχους ΕΕΚ για σκοπούς
προσαρμογής των υπηρεσιών τους

•

Αύξηση των ποσοστών ανταλλαγής δεδομένων αποφοίτων και της συγκρισιμότητας των
δεδομένων των αποφοίτων ΕΕΚ

Οι ομάδες-στόχοι του έργου:
•

Πάροχοι ΕΕΚ

•

Ενώσεις παρόχων ΕΕΚ

•

Αρχές διασφάλισης ποιότητας ΕΕΚ και φορείς χάραξης πολιτικής
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1. Η κατάσταση των συστημάτων παρακολούθησης αποφοίτων (GTS)
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
A. Γιατί είναι σημαντικό το GTS;
•

Σύμφωνα με το CEDEFOP: "Η καλύτερη κατανόηση των επιδόσεων των αποφοίτων της ΕΕΚ στην
αγορά εργασίας είναι μια από τις βασικές πηγές για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της
ποιότητας και της συνάφειας της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας, παράλληλα με τις προβλέψεις της
προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων".

•

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την παρακολούθηση των
αποφοίτων: "Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των
δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες των αποφοίτων, τα οποία θα πρέπει να είναι συμβατά
και διαθέσιμα για σύγκριση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με ανώνυμο τρόπο μέσω ερευνών για
τους αποφοίτους σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος και, κατά περίπτωση, σε επίπεδο
ιδρύματος"

•

Συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων, ΓΔ EAC, 2021: "Τα υψηλής ποιότητας δεδομένα σχετικά
με την πορεία των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, επιτρέπουν στους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να βελτιώσουν τα μελλοντικά
αποτελέσματα της διδασκαλίας και της μάθησης, την απασχολησιμότητα των αποφοίτων, να
αντιμετωπίσουν τα κενά και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και να διασφαλίσουν την κοινωνική
ένταξη στην εκπαίδευση. "

B. Τύποι μηχανισμών ανατροφοδότησης στην Ευρώπη
Οι φιλελεύθερες, στατιστικές, συμμετοχικές και συντονισμένες προσεγγίσεις συνυπάρχουν σε κάθε χώρα
της ΕΕ (πηγή: CEDEFOP):
•

φιλελεύθερη, που χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό συντονισμού, όπου η ανατροφοδότηση
μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ και της αγοράς εργασίας ρυθμίζεται κυρίως μέσω της αγοράς (IE)

•

Στατιστική, που χαρακτηρίζεται από ισχυρή κρατική ρύθμιση της εκπαίδευσης και αδύναμους
δεσμούς μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας όσον αφορά την επικοινωνία (BG, EE, PL)

•

Συμμετοχική, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες, αλλά
κυρίως με συμβουλευτικό ρόλο (ES, FR, HU, Fl).

•

Συντονισμένη, όπου οι κοινωνικοί εταίροι είναι οι κινητήριοι μοχλοί των διαδικασιών ανανέωσης
και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην εφαρμογή της (DK, NL, DE)
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2. Το Μνημόνιο Συμφωνίας με σκοπό τη συγκρότηση των Φορέων
Υιοθέτησης
Από το 2019, το έργο InTheLoop4VET έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τις περισσότερες από αυτές τις
προκλήσεις μέσω της ανάπτυξης ενός πλαισίου και εργαλείων για τη λειτουργία ενός μηχανισμού
ανατροφοδότησης που περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων για τους αποφοίτους, την επεξεργασία
δεδομένων και την προσαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς εργασίας από τους
ίδιους τους παρόχους ΕΕΚ. Κατάφερε επίσης να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο την
προώθηση της εναρμόνισης τέτοιων πρακτικών και πόρων ανατροφοδότησης σε όλα τα πλαίσια της ΕΕΚ και
την ανάπτυξη διεθνών προτύπων, την ανταλλαγή δεδομένων, τη συνεπεξεργασία και τη διαφάνεια κατά την
εφαρμογή τους.
Για την επίτευξη αυτού του τελευταίου μέρους των στόχων του έργου, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο φορέων
υιοθέτησης του InTheLoop4VET (O4 - Τ1) μέσω της υπογραφής ενός Μνημονίου Συμφωνίας (παράρτημα).
Το δίκτυο αυτό αποτελείται κυρίως - μέχρι σήμερα - από περισσότερους από 20 σημαντικούς ευρωπαϊκούς
παρόχους ΕΕΚ, οι οποίοι μοιράζονται ένα κοινό όραμα και την επιθυμία να βελτιώσουν τις χρήσεις των
ανατροφοδοτήσεων παρακολούθησης των αποφοίτων από τους παρόχους ΕΕΚ - με βάση τις αρχές της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, του κοινού συμφέροντος, της αμοιβαιότητας και της
συμπληρωματικότητας.
Μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο Μνημόνιο Συμφωνίας και στις οποίες
συμφώνησαν οι υπογράφοντες, μπορούμε να βρούμε αυτή που είναι ίσως η πιο σημαντική για να
διασφαλιστεί ο διαρκής αντίκτυπος του έργου InLoop4VET: " Υπεράσπιση της δυναμικής υποστήριξης έναντι
των φορέων χάραξης πολιτικής για την αύξηση και βελτίωση της χρήσης των συστημάτων παρακολούθησης
των αποφοίτων ΕΕΚ "
Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να παράσχει στο δίκτυο ένα έγγραφο συστάσεων προς τους φορείς
χάραξης πολιτικής και τις ρυθμιστικές αρχές για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης των αποτελεσμάτων του
έργου. Η κύρια λογική του είναι να πείσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τα οφέλη των
θεσμικών τροποποιήσεων μικρής κλίμακας, την υψηλή αξία της συλλογής και των χρήσεων των δεδομένων
παρακολούθησης των αποφοίτων και την ανάγκη για εναρμονισμένα μέτρα παρακολούθησης (κοινή χρήση
& συγκρισιμότητα δεδομένων).

3. Το έγγραφο Συστάσεων Πολιτικής
A. Η ανάγκη ενός εγγράφου συστάσεων πολιτικής
Όπως είδαμε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου "InTheLoop4VET", είναι
προφανές ότι η παρακολούθηση των προορισμών των αποφοίτων της ΕΕΚ είναι μία από τις πιο
αποτελεσματικές μεθόδους, αν όχι η πιο αποτελεσματική, για την παροχή κρίσιμων πληροφοριών
σχετικά με την ποιότητα των μαθησιακών προγραμμάτων στην τριτοβάθμια και επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση και τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Η δυνατότητα παρακολούθησης των αποφοίτων ΕΕΚ θεωρείται επίσης βασικό συστατικό των
αποτελεσματικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, καθώς παρέχει ένα μηχανισμό συλλογής
πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και τα ποσοστά κάλυψης των
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θέσεων εργασίας. Αυτό συνιστάται τόσο στα Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση
της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG) όσο και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Διασφάλισης Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) και ενισχύεται από το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ποιότητα και την Αποτελεσματική Μαθητεία.
Οι τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αποτελεσματική εφαρμογή των μηχανισμών
ανατροφοδότησης για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παροχής
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) είναι οι ακόλουθες:
-

Μη συμβατά σύνολα δεδομένων: Δεδομένου ότι δεν υπάρχει τυποποιημένη προσέγγιση για την
εφαρμογή των συστημάτων παρακολούθησης αποφοίτων ΕΕΚ, οι πληροφορίες που προκύπτουν
είναι πολύπλοκες και η αξία τους για σύγκριση μεταξύ ιδρυμάτων ή σε εθνικό/ενωσιακό επίπεδο
είναι πιθανό να είναι περιορισμένη.

-

Κακές προσεγγίσεις εντοπισμού: Υπερβολική έρευνα ή κακή έρευνα, έλλειψη χρονομετρήσεων,
κακή ανάλυση, τυχαία χρήση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης, περιορισμένη χρήση ή
σύγκριση των αποτελεσμάτων.

-

Έλλειψη χρήσης των αποτελεσμάτων παρακολούθησης: Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης
ενίοτε δεν χρησιμοποιούνται, π.χ. λόγω ανεπαρκών πόρων σε θεσμικό επίπεδο ή λόγω εθνικών
κανονισμών (π.χ. ΓΚΠΔ).

-

GDPR: Τα συστήματα παρακολούθησης θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και να σέβονται
το απόρρητο των δεδομένων. Πρέπει να γίνονται δεοντολογικές εκτιμήσεις, ενώ πρέπει να
διασφαλίζεται η ανωνυμοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται.

-

Κόστος: Η ανάπτυξη των συστημάτων παρακολούθησης των αποφοίτων ΕΕΚ πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων και των πόρων που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή
και τη βιωσιμότητα των δράσεων παρακολούθησης των αποφοίτων ΕΕΚ.

B. Ορισμός εγγράφου σύστασης πολιτικής
Το έγγραφο συστάσεων πολιτικής είναι ένα γραπτό έγγραφο με συμβουλές πολιτικής που συντάσσεται για
μια ομάδα ή ένα άτομο που έχει την εξουσία να λαμβάνει ή να επηρεάζει πολιτικές αποφάσεις, είτε
πρόκειται για υπουργό, βουλευτή, τοπική αρχή, κοινοβουλευτική επιτροπή ή άλλο δημόσιο φορέα. Οι
συστάσεις πολιτικής χρησιμεύουν για να ενημερώσουν τα άτομα που βρίσκονται αντιμέτωπα με πολιτικές
επιλογές για συγκεκριμένα θέματα σχετικά με το πώς η έρευνα και τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να
βοηθήσουν στη λήψη των καλύτερων αποφάσεων. Πρόκειται για τη χρήση της έρευνας για την επίλυση ενός
προβλήματος δημόσιας πολιτικής ή για την παροχή στοιχείων σχετικά με το πώς λειτουργεί μια πολιτική. Η
αποδοχή μιας σύστασης από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες,
αλλά μια σύσταση που βασίζεται σε ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία, είναι οικονομικά αποδοτική στην
εφαρμογή της και λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει
αποδεκτή και να επηρεάσει τις συζητήσεις πολιτικής.
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C. Η σημασία ενός εγγράφου σύστασης πολιτικής
Η κοινοποίηση των ερευνητικών πορισμάτων αποτελεί κρίσιμο μέρος της μεγιστοποίησης του ευεργετικού
αντίκτυπου στην κοινωνία, την οικονομία και τις ζωές των ατόμων. Οι ακαδημαϊκοί ερευνητές θα πρέπει να
συντάσσουν συστάσεις πολιτικής με βάση την έρευνά τους, έτσι ώστε οι άνθρωποι που κατέχουν θέσεις
επιρροής να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ευρήματα για να επιφέρουν πραγματική αλλαγή στην
πολιτική και την κοινωνία.
Οι στόχοι της είναι:
•

Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
επιχειρήσεων και επιρροή στη χάραξη πολιτικής προς την κατεύθυνση πρωτοβουλιών που
αποσκοπούν στην αύξηση της προσφοράς, της ποιότητας και της ελκυστικότητας της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της καλύτερης ευθυγράμμισης του
περιεχομένου της κατάρτισης με τις πραγματικές απαιτήσεις του χώρου εργασίας.

•

Επίδραση στη χάραξη πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

•

Επιρροή στη λήψη αποφάσεων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των πρακτικών συνιστωσών
στην παροχή ΕΕΚ, της ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και εργοδοτών και της
προώθησης της θέσπισης πολιτικών και στρατηγικών ανάπτυξης δεξιοτήτων.

D. Πώς να προετοιμάσετε αποτελεσματικά ένα "έγγραφο σύστασης πολιτικής";
Υπάρχει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που μπορούν να βοηθήσουν τους ακαδημαϊκούς και άλλους
ερευνητές να συντάσσουν συστάσεις πολιτικής με βάση την έρευνα, μεταξύ αυτών που μπορούμε να
βρούμε:
1. Καθορισμός του στόχου με σαφήνεια:
Το πρώτο βήμα για τη σύνταξη ενός εγγράφου σύστασης πολιτικής είναι να αποφασίσετε ποιος είναι ο
στόχος της σύστασης.
Στην περίπτωσή μας, ο στόχος είναι να υποστηρίξουμε και να καθοδηγήσουμε τους κρατικούς υπαλλήλους
να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τα μέτρα τους για την παρακολούθηση των αποφοίτων τους.
2. Καθορισμός του κοινού-στόχου
Το επόμενο βήμα για την ανάπτυξη μιας σύστασης πολιτικής είναι ο καθορισμός του κοινού-στόχου.
Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύουμε να υποστηρίξουμε τις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις ώστε να
επιτύχουν υψηλά πρότυπα κατά την παρακολούθηση των αποφοίτων ΕΕΚ.
3. Καθορισμός του θέματος με σαφήνεια
Η σαφής σκιαγράφηση του υφιστάμενου ζητήματος είναι εξαιρετικά σημαντική για τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής. Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ακαδημαϊκή και τεχνική γλώσσα δεν πρέπει
ποτέ να εμφανίζεται σε συστάσεις πολιτικής. Θα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφή, ευανάγνωστη και
απλή γλώσσα: εύκολα κατανοητές σε κάθε αναγνώστη χωρίς προηγούμενες γνώσεις του θεματικού πεδίου.
Σε γενικές γραμμές, το κοινό των συστάσεων πολιτικής δεν ενδιαφέρεται για τη μεθοδολογία παρά μόνο
για το ότι τα ευρήματα είναι αξιόπιστα. Το σημαντικό είναι να δοθεί προτεραιότητα στις πληροφορίες για
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
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4. Να ταιριάζει με τις υπάρχουσες στρατηγικές
Μια σύσταση πολιτικής μπορεί να έχει μεγαλύτερο ανεξάρτητο αντίκτυπο εάν μπορεί να ενταχθεί σε μια
υφιστάμενη στρατηγική, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ή μια νομοθεσία. Η έρευνα επηρεάζει καλύτερα την
πολιτική που βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Μια σύσταση μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη νέας πολιτικής,
κατά τη διαμόρφωση συστάσεων, είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τις τρέχουσες και μελλοντικές
εξελίξεις της πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα.
Στην περίπτωσή μας, ευθυγραμμίζεται με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου
2017 σχετικά με την παρακολούθηση των αποφοίτων, η οποία αναφέρει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να
βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες των
αποφοίτων, τα οποία θα πρέπει να είναι συμβατά και διαθέσιμα για σύγκριση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,
με ανώνυμο τρόπο μέσω ερευνών αποφοίτων σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος και, κατά περίπτωση,
σε επίπεδο ιδρύματος.
5. Να δείξετε και να εξηγήσετε τα οφέλη για την κοινωνία και τη σημασία της δράσης
Είναι σημαντικό να συντάσσετε συστάσεις που παρουσιάζουν σαφή επιχειρήματα ως προς το γιατί η έρευνα
δείχνει ότι η σύσταση θα ωφελήσει την κοινωνία, σε ατομικό, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Επίσης,
δεδομένου ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έρχονται αντιμέτωποι με ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων που
απαιτούν προσοχή και δράση, το έγγραφο πρέπει να τους πείσει ότι το θέμα που αναδεικνύεται από την
έρευνα είναι σημαντικό και ότι η συνιστώμενη πορεία δράσης θα είναι επωφελής για την κοινωνία από
κάποια άποψη, εάν αναληφθεί δράση.

Συμπέρασμα:
Με βάση αυτό το σύνολο κανόνων, την έρευνα, τα ευρήματα και τα επιτεύγματα προηγούμενων έργων,
συντάχθηκε το ακόλουθο έγγραφο συστάσεων πολιτικής, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από την κοινοπραξία
και μοιράστηκε με το δίκτυο των φορέων που υιοθετούν το InTheLoop4VET για να εξηγήσει με σαφήνεια
στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τα συστήματα παρακολούθησης
αποφοίτων ΕΕΚ και τι πρέπει να γίνει για τη βελτίωσή τους και την εφαρμογή τους σε τοπικό/εθνικό επίπεδο.
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E. Το έγγραφο σύστασης πολιτικής "InTheLoop4VET"
Προς ένα αποτελεσματικό εθνικό σύστημα ανατροφοδότησης και παρακολούθησης των
αποφοίτων που επιτρέπει την έγκαιρη προσαρμογή της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στις
εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Η σύσταση του Συμβουλίου του 2017 κάλεσε τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την
έγκαιρη, τακτική και ευρεία διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των δεδομένων από
τα συστήματα παρακολούθησης των αποφοίτων τους, με τους ακόλουθους στόχους:
• Ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού για τους υποψήφιους φοιτητές, τους σημερινούς
φοιτητές και τους αποφοίτους.
• Υποστήριξη του σχεδιασμού και της επικαιροποίησης των προγραμμάτων σπουδών για τη βελτίωση
της απόκτησης σχετικών δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας
• Βελτίωση της αντιστοίχισης των δεξιοτήτων ώστε να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και η
καινοτομία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και να επιλυθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων.
• Να σχεδιάζουν και να προβλέπουν τις εξελισσόμενες ανάγκες απασχόλησης, εκπαίδευσης και
κοινωνικής ζωής.
• Συμβολή στη χάραξη πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Από τότε, όμως, ενώ η εφαρμογή των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τους αποφοίτους της
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) βελτιωνόταν και αυξανόταν, αυτό δεν συνέβαινε για τους αποφοίτους της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).
Προκλήσεις
Υπάρχουν πολλές προκλήσεις για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης των
αποφοίτων ΕΕΚ:
• Μη συμβατά σύνολα δεδομένων: Δεδομένου ότι δεν υπάρχει τυποποιημένη προσέγγιση για την
εφαρμογή των GTS, οι πληροφορίες που προκύπτουν είναι πολύπλοκες και η αξία τους για σύγκριση
μεταξύ ιδρυμάτων ή σε εθνικό/εθνικό επίπεδο είναι πιθανό να είναι περιορισμένη.
• Κακές προσεγγίσεις εντοπισμού: Υπερβολική έρευνα ή κακή έρευνα, έλλειψη χρονομετρήσεων, κακή
ανάλυση, τυχαία χρήση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης, περιορισμένη χρήση ή σύγκριση των
αποτελεσμάτων.
•

Έλλειψη χρήσης των αποτελεσμάτων παρακολούθησης: Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης ενίοτε
δεν χρησιμοποιούνται, π.χ. λόγω ανεπαρκών πόρων σε θεσμικό επίπεδο ή λόγω εθνικών κανονισμών
(π.χ. ΓΚΠΔ).

• GDPR: Τα συστήματα παρακολούθησης θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και να σέβονται το
απόρρητο των δεδομένων. Πρέπει να γίνονται δεοντολογικές εκτιμήσεις, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται
η ανωνυμοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται.
• Κόστος: Η ανάπτυξη των συστημάτων GTS στην ΕΕΚ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διαθεσιμότητα των
κεφαλαίων και των πόρων που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση και τη βιωσιμότητα τέτοιων
δράσεων.
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Συστάσεις για ένα αποτελεσματικό
σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων ΕΕΚ

1. Το σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων ΕΕΚ πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις
απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.
2. Το σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων ΕΕΚ έχει προωθηθεί επαρκώς στα κύρια ιδρύματα
ΕΕΚ της χώρας.
3. Το σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων ΕΕΚ εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται σωστά από
τα κύρια ιδρύματα ΕΕΚ της χώρας.
4. Το σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων ΕΕΚ ακολουθεί αυτές τις αρχές:

- θέτει το δικαίωμα των εκπαιδευομένων σε υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς, συναφή και
αποτελεσματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο επίκεντρο της διαδικασίας παρακολούθησης, όπως
ορίζεται από το πρώτο κεφάλαιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη
έμφαση στο δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση και στην ενεργό
υποστήριξη της απασχόλησης.
- υποστηρίζεται από ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας.
- σέβεται τις προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και
διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα όλων των αποφοίτων που παρακολουθούνται.
- αποδεικνύει σαφείς συνδέσεις με άλλες εκπαιδευτικές πολιτικές.
- συμπληρώνει άλλες πηγές πληροφοριών για την υποστήριξη της αξιολόγησης, του σχεδιασμού και της
διακυβέρνησης πολύπλοκων συστημάτων δεξιοτήτων.

5. Το σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων ΕΕΚ ακολουθεί αυτά τα πρότυπα:

- συμβάλλει στους συμφωνημένους στόχους του συστήματος(-ων) ΕΕΚ.
- στοχεύει στην κάλυψη όλων των προγραμμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
- στοχεύει στην παροχή ποιοτικών δεδομένων για το σύνολο του πληθυσμού των αποφοίτων.
- επιτρέπει τη συγκριτική ανάλυση μεταξύ υποομάδων των εκπαιδευομένων.
- χρησιμοποιεί ομάδες σύγκρισης.
- βασίζεται σε πολλαπλά σημεία μέτρησης προκειμένου να δημιουργηθεί μια διαχρονική ανάλυση.
- καθορίζει την επιθυμητή ποιότητα των πληροφοριών παρακολούθησης και χρησιμοποιεί τη διασφάλιση
ποιότητας για την υποστήριξη του συστήματος παρακολούθησης αποφοίτων.
- διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες από τα συστήματα παρακολούθησης αποφοίτων είναι προσβάσιμες σε
μορφή που να ανταποκρίνεται στις συμφωνημένες ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών και των
κοινωνικών εταίρων.
- ενισχύει τις διασυνοριακές συμπράξεις με τη συμπερίληψη αποφοίτων που μετακομίζουν σε άλλη χώρα
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματός τους.
- συμβάλει στη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της ΕΕΚ.
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6. Το Σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων ΕΕΚ συλλέγει ΒΑΣΙΚΕΣ πληροφορίες για το ιστορικό
των αποφοίτων:

-

Ημερομηνία γέννησης (μήνας/έτος)
Φύλο
Χώρα γέννησης και υπηκοότητα
Χώρα διαμονής
Ολοκληρωμένο πτυχίο (ενδεχομένως με ένδειξη του τελικού βαθμού και του τομέα εκπαίδευσης)
Κατάσταση απασχόλησης
Τομέας και επάγγελμα (για τους απασχολούμενους)
Γεωγραφικός προορισμός της απασχόλησης
Βασικές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας (πλήρης απασχόληση έναντι μερικής
απασχόλησης, τύπος σύμβασης)
- Επίπεδο εκπαιδευτικών επιτευγμάτων των γονέων
- Πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας (ιστορικό εργασίας πριν από την παρούσα θέση
εργασίας), συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω τυπικής μάθησης μετά την αποφοίτηση
- Διεθνής κινητικότητα σπουδών (δηλ. κινητικότητα πτυχίου και πιστωτικών μονάδων των αποφοίτων
κατά τη διάρκεια των σπουδών)
- Διεθνής εργασιακή κινητικότητα των αποφοίτων
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Παράρτημα - το Μνημόνιο Συμφωνίας
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InTheLoop4VET – Μνημόνιο
Συμφωνίας:
Συμμετοχή στο Δίκτυο των φορέων εφαρμογής του έργου
InTheLoop4VET με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας των
αποφοίτων από τους παρόχους ΕΕΚ
Το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας (ΜΣ) καθορίζει το σύνολο των κανόνων σχετικά με την προστασία
των προσωπικών δεδομένων (GDPR) κατά τη χρήση της βάσης δεδομένων για διαδραστικές
αναφορές σχετικά με τον μηχανισμό ανατροφοδότησης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου
IntheLoop4VET του προγράμματος Erasmus+. Το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας παρέχει επίσης το
πλαίσιο συνεργασίας, εγκαθιδρύει δίαυλο επικοινωνίας και καθορίζει συγκεκριμένες ρυθμίσεις
εργασίας μεταξύ των υπογραφόντων μερών, τα οποία μοιράζονται ένα κοινό όραμα και την επιθυμία
να βελτιώσουν τις χρήσεις της ανατροφοδότησης για την παρακολούθηση των αποφοίτων από
τους παρόχους ΕΕΚ - με βάση τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, του κοινού
συμφέροντος, της αμοιβαιότητας και της συμπληρωματικότητας.
Το Μνημόνιο Συμφωνίας δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ "InTheLoop4VET", το
οποίο στοχεύει στη βελτίωση των χρήσεων της ανατροφοδότησης με σκοπό την παρακολούθηση
της μετεκπαιδευτικής πορείας των αποφοίτων από τους παρόχους ΕΕΚ, ως απάντηση στην ανάγκη
των παρόχων ΕΕΚ να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για ανεξάρτητη αυτοπροσαρμογή (αξιοποιώντας
αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας, της πληροφόρησης της τοπικής αγοράς, της
εγγύτητας με τις κοινότητες), μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και επεξεργασίας των
δεδομένων των αποφοίτων, στο πλαίσιο διαδικασιών ευθυγράμμισης με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας.

1. Βασική ιδέα
Το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ "InTheLoop4VET", το
οποίο στοχεύει να ανταποκριθεί στην ανάγκη των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για ανεξάρτητη αυτοπροσαρμογή, βελτιώνοντας και
διαδίδοντας τη χρήση των εργαλείων ανατροφοδότησης της παρακολούθησης της επαγγελματικής
εξέλιξης των αποφοίτων.
Τα ευρήματα της έρευνας στο πλαίσιο του έργου InTheLoop4VET αποκάλυψαν ότι, σύμφωνα με την
τελική έκθεση "Χαρτογράφηση των μέτρων παρακολούθησης των αποφοίτων ΕΕΚ στα κράτη μέλη της
ΕΕ" (2018) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχουν ακόμη τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν διαθέτουν
κανένα μέτρο παρακολούθησης των αποφοίτων ΕΕΚ (Βουλγαρία, Κύπρος, Ελλάδα και Λετονία). Είναι
ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο των ιδρυμάτων ΕΕΚ να διαθέτουν συστήματα
παρακολούθησης των αποφοίτων, ώστε να διατηρούν την παροχή δεξιοτήτων τους επικαιροποιημένη
και ευθυγραμμισμένη με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τη διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά
εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίζουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης των συμμετεχόντων τους ιδανικά κοντά στο 100%. Η παρακολούθηση των αποφοίτων, η γνώση των προορισμών τους και η
λήψη των σχολίων τους σχετικά με το αν και πώς η συμμετοχή τους σε μαθήματα ΕΕΚ τους εξασφάλισε
μια θέση στην αγορά εργασίας ή τους βοήθησε να προχωρήσουν σε περαιτέρω
εκπαίδευση/κατάρτιση είναι η πιο αποτελεσματική και τεκμηριωμένη μέθοδος για την αξιολόγηση
της επιτυχίας των προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ και την προσαρμογή τους σύμφωνα με τα γεγονότα

και τις πληροφορίες σχετικά με τη ζήτηση και την προσφορά δεξιοτήτων.
Εν ολίγοις, η παρακολούθηση της απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ αποτελεί σημαντικό δείκτη για τη
χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την αξιολόγηση της ποιότητας της κατάρτισης σε
μεμονωμένα ιδρύματα και την πρόβλεψη των τομέων και των πεδίων εκπαίδευσης που θα έχουν
ζήτηση στο μέλλον.

2. Στόχοι και πεδίο εφαρμογής
Ενώ ο κύριος στόχος του "InTheLoop4VET ΜΣ" είναι να διασφαλίσει ότι οι πάροχοι ΕΕΚ θα τηρούν το
πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της βάσης δεδομένων του έργου,
το εν λόγω Μνημόνιο Συμφωνίας έχει επίσης ως στόχο να υποστηρίξει και να εξαπλώσει τη χρήση
των μηχανισμών ανατροφοδότησης για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), με τη
δημιουργία μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα μπορούσε να φέρει σε
επαφή βασικούς φορείς και ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στην παροχή τυπικής και μη
τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: από τους παρόχους ΕΕΚ έως τα ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης- από τους φορείς χάραξης πολιτικής και τις δημόσιες αρχές έως τις ενώσεις εργοδοτών
και εργαζομένων- από τους μαθητευόμενους και τους σπουδαστές έως τους ακαδημαϊκούς,
επιστημονικούς και τεχνικούς ερευνητές.
Τα υπογράφοντα μέρη συμφωνούν στην επιδίωξη των ακόλουθων κύριων στόχων:
 Υποστήριξη περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην
ανάπτυξη και χρήση εργαλείων και μηχανισμών ανατροφοδότησης παρακολούθησης
αποφοίτων.
 Προώθηση της ενσωμάτωσης των μεθόδων και εργαλείων ανατροφοδότησης
παρακολούθησης αποφοίτων στις δικές τους εγκαταστάσεις καθώς και στο δίκτυο των
συνεργατών τους.
Με τον τρόπο αυτό, το μνημόνιο συμφωνίας του InTHeLoop4VET σκοπεύει να συμβάλει επίσης στις
αρχές και τους στόχους που ορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως πιο πρόσφατα αναφέρεται σε
δηλώσεις όπως η Διακήρυξη του Osnabrück (2020), η οποία προσδιορίζει την ποιοτική ΕΕΚ ως
παράγοντα καινοτομίας και ανάκαμψης και βασικό θεμέλιο για την πράσινη, ψηφιακή και βιώσιμη
ανάπτυξη, το Σύμφωνο για τις δεξιότητες (2020), πρωτοβουλία που προωθείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού,
ενσωματωμένη στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, υποστηρίζοντας την πράσινη και ψηφιακή
μετάβαση, καθώς και τις στρατηγικές ανάπτυξης της βιομηχανίας και των ΜΜΕ.

3. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων - GDPR (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679)
α. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 του
Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων:



Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα δεδομένα αυτά πρέπει να τυγχάνουν δίκαιης επεξεργασίας για καθορισμένους σκοπούς



και βάσει της συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου ή άλλης νόμιμης βάσης που προβλέπεται
από το νόμο. Καθένας έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και
τον αφορούν, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσής τους.
Η τήρηση των παρόντων κανόνων υπόκειται σε έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή.

Οι αρχές των χωρών της ΕΕ υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Χάρτη των θεμελιωδών
δικαιωμάτων μόνο όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Τα θεμελιώδη δικαιώματα προστατεύονται από
το σύνταγμα της χώρας σας.
Ο κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θέσπισε έναν Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Ο ΕΕΠΔ είναι ένας ανεξάρτητος φορέας της ΕΕ που είναι υπεύθυνος για την
παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων προστασίας δεδομένων στα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα και για τη διερεύνηση καταγγελιών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων στα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διασφαλίζει ανεξάρτητα την
εσωτερική εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη
Προστασίας Δεδομένων.

β. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2016/679)
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2016 και:
 Θεσπίζει κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 Προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ιδίως
το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 Η ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης δεν
περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για λόγους που συνδέονται με την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Οι αρχές σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 5 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2016/679):
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να:
I.
υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο νόμιμο, δίκαιο και διαφανή σε σχέση με το
υποκείμενο των δεδομένων ("νομιμότητα, αμεροληψία και διαφάνεια"),
II.
συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε
περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς- η περαιτέρω
επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται, σύμφωνα με
το άρθρο 89 παράγραφος 1, ασυμβίβαστη με τους αρχικούς σκοπούς ("περιορισμός του
σκοπού"),

III.

είναι επαρκείς, συναφείς και περιορισμένες στο αναγκαίο μέτρο σε σχέση με τους σκοπούς
για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία ("ελαχιστοποίηση των δεδομένων"),
είναι ακριβή και, εφόσον είναι αναγκαίο, επικαιροποιημένα- πρέπει να λαμβάνεται κάθε
εύλογο μέτρο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή, λαμβανομένων
υπόψη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, να διαγράφονται ή να
διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση ("ακρίβεια"),
διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους
οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
εφόσον τα δεδομένα
υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για σκοπούς
αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας
ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, με την επιφύλαξη της
εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που απαιτούνται από τον
παρόντα κανονισμό για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του
υποκειμένου των δεδομένων ("περιορισμός της αποθήκευσης"),
υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, με
τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων ("ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα").
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 και
είναι σε θέση να αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς αυτήν ("λογοδοσία").

IV.

V.

VI.

VII.

Διαβάστε αναλυτικά: Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016

4. Νομική φύση του Μνημονίου Συμφωνίας
Με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας τους, τα υπογράφοντα μέρη συμφωνούν να σέβονται τους
κανονισμούς του GDPR, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνται, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους και
των διαθέσιμων πόρων τους, σε κοινούς τομείς που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες
δραστηριότητες (συνεργασίας):








Συμβολή στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων αποτελεσμάτων προσαρμογής της παροχής
ΕΕΚ. Η βάση δεδομένων θα είναι διαθέσιμη προς χρήση από κάθε εγγεγραμμένο
ενδιαφερόμενο φορέα, ο οποίος θα έχει έτσι πρόσβαση σε δεδομένα που θα
αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα (π.χ. προτεινόμενες ή υλοποιημένες αλλαγές) της
αυτοαξιολόγησης των παρόχων ΕΕΚ μέσω μηχανισμών παρακολούθησης και
ανατροφοδότησης.
Η ευρεία διάδοση του ψηφιακού εργαλείου ανατροφοδότησης παρακολούθησης
αποφοίτων του InTheLoop4VET με τους παρόχους ΕΕΚ, ώστε να τους βοηθήσει να
βελτιώσουν την παρακολούθηση της απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ, αποτελεί σημαντικό
δείκτη χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αξιολόγησης της ποιότητας της
κατάρτισης σε μεμονωμένα ιδρύματα και πρόβλεψης των τομέων εκπαίδευσης που θα έχουν
ζήτηση στο μέλλον.
Ενεργή συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν θέματα όπως η
απασχόληση των αποφοίτων ΕΕΚ και μέθοδοι/εργαλεία για την αποτελεσματική
παρακολούθηση αυτών των πολύτιμων δεδομένων.
Διευκόλυνση των συναντήσεων μεταξύ των υπογραφόντων μερών, για τη διερεύνηση






δυνατοτήτων για κοινή έρευνα, δράσεις και έργα στον τομέα.
Αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ των υπογραφόντων μερών σχετικά
με δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικής
χρήσης των εργαλείων και μηχανισμών ανατροφοδότησης παρακολούθησης των
αποφοίτων.
Συνηγορία έναντι των φορέων χάραξης πολιτικής για την αύξηση και βελτίωση της χρήσης
τέτοιων μεθόδων/εργαλείων.
Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την
ενεργό χρήση των εργαλείων και μηχανισμών ανατροφοδότησης παρακολούθησης
αποφοίτων.

Το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας αποτελεί δήλωση προθέσεων και δεν δημιουργεί εφαρμόσιμα
δικαιώματα ή υποχρεώσεις από τα υπογράφοντα μέρη. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναμένεται να
εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους βάσει του παρόντος Μνημονίου Συμφωνίας με τις καλύτερες
δυνατές προσπάθειες και με βάση τους διαθέσιμους πόρους τους. Το παρόν ΜΣ δεν τροποποιεί ή
αντικαθιστά το δίκαιο της ΕΕ ή τους εθνικούς νόμους ούτε επηρεάζει διατάξεις άλλων πολυμερών ή
διμερών συμφωνιών που ισχύουν και εφαρμόζονται στα μέρη.

5. Υπογράφοντες
Το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ της σύμπραξης InTheLoop4VET και του υπογράφοντος
μέρους θα τεθεί σε ισχύ μόλις το υπογράφον μέρος υπογράψει το παρόν έγγραφο ή υποβάλει το
έντυπο που είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://forms.gle/MtVKwone6eLLLgfCA
Για το υπογράφον μέρος
Ονοματεπώνυμο:
Θέση εργασίας/τομέας εξειδίκευσης:
Οργανισμός:
Χώρα:
Υπογραφή:

