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Αξιολογική Προσέγγιση του 
Έργου VILMA  

 
Το έργο VILMA χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα 
του έργου  LEVEL5 για την αποτίµηση κα 
αξιολόγηση της άτυπης µάθησης. Η µέθοδος του 
έργου  LEVEL5 δεν είναι απλά µια µέθοδος 
καταγραφής αλλά ένα µέσο µε διττό στόχο µέσω 
του οποίου επωφελούνται τόσο οι εκπαιδευόµενοι 
όσο και όσοι οργανώνουν εκπαιδευτικά 
προγράµµατα. 
 

Το ∆ίκτυο 

 
 
Το έργο VILMA αποτελεί τµήµα του έργου RE-
VEAL, της Ερευνητικής Οµάδας για την 
Αξιολόγηση, την Αποτίµηση και την 
Εγκυροποίηση της Άτυπης και της Μη-Τυπικής 
Μάθησης. 
Το έργο REVEAL εκπροσωπείται µέσω του έργου 
LEVEL5 από εµπειρογνώµονες στις παρακάτω 
χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γερµανία, Γαλλία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, 
Σουηδία, Σλοβακία, Ελβετία, Λετονία, Λιθουανία, 
Ρουµανία, Ισπανία, και Τουρκία. 
 
 

Επικοινωνία:  
REVEAL  
Dr. Tim Scholze 
Email: tscholze@reveal-eu.org 
 
Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει 
µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. 
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Το Πλαίσιο του έργου VILMA  
 
Η κινητικότητα είναι ένα µέσο για την προώθηση της 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης και 
συµβάλλει στη δηµιουργία ενός πραγµατικού 
ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο 
Ευρωπαϊκός Χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα 
αποδίδει µείζονα σηµασία στην αξιολόγηση, 
αναγνώριση και πιστοποίηση της τυπικής και της 
άτυπης µάθησης σε δράσεις κινητικότητας. 
 
Ωστόσο, είναι µάλλον δύσκολο να αξιολογηθεί και να 
επικυρωθεί η διαδικασία κατά την οποία κάποιος 
απέκτησε δεξιότητες µε άτυπο τρόπο, δεδοµένου ότι 
ένα µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων της µαθησιακής 
κινητικότητας αποτελείται από δραστηριότητες άτυπης 
µάθησης που λαµβάνουν χώρα στην καθηµερινή ζωή 
των εκπαιδευοµένων. 
 
Το έργο VILMA προτίθεται να αντιµετωπίσει το θέµα µε 
την παροχή µέσων για την αξιολόγηση και τα 
αποδεικτικά στοιχεία ανάπτυξης των ικανοτήτων στις 
δράσεις κινητικότητας. 
Το έργο VILMA βασίζεται στην εµπειρία που 
αποκτήθηκε σε τρία ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράµµατα, που υλοποιήθηκαν µεταξύ του 2005-
2010 (ACT!, ACT-NET και VIP). Κατά τη διάρκεια αυτών 
των έργων αναπτύχθηκε µια µοναδική προσέγγιση για 
την αξιολόγηση της άτυπης µάθησης η οποία 
εφαρµόζεται σε περισσότερες από 40 µαθησιακές 
δράσεις σε δώδεκα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Το έργο VILMA επιδιώκει να µεταφέρει και να 
προσαρµόσει την προσέγγιση και τα µέσα αυτά προς 
τις ευρωπαϊκές δράσεις κινητικότητας και να 
δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αξιολόγησης 
που να είναι εφαρµόσιµο στις διάφορες ενέργειες 
κινητικότητας. 

Οι Στόχοι του Έργου VILMA  
 
Το έργο VILMA εστιάζει σε δράσεις που αποδεικνύουν 
ότι οι συµµετέχοντες αποκτούν άτυπα δεξιότητες. Τα 
επιµέρους στοιχεία της µάθησης αυξάνουν το κίνητρο 
για να συµµετέχουν σε τέτοιες δράσεις, ενώ ενισχύει τα 
αποτελέσµατα της µάθησης για τους συµµετέχοντες 
βοηθώντας τους να προβληµατιστούν πάνω σε νέους 
τρόπους µάθησης. 
 
Το έργο VILMA έχει ως στόχο να εµφανιστεί η 
επίπτωση και την ποιότητα των διαδικασιών µάθησης 
σε δράσεις κινητικότητας, χρησιµοποιώντας µια 
προσέγγιση η οποία προσφέρει µέγιστη ευελιξία και το 
οποίο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τις αρµοδιότητες 
αυτές που αποδεικνύουν ότι είναι δύσκολο να 
εκτιµηθούν µε τυποποιηµένα συστήµατα, όπως 
διαπροσωπικές και κοινωνικές ικανότητες. 
Το έργο VILMA συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας 
σαφέστερης εικόνας σχετικά µε τα οφέλη των δράσεων 
κινητικότητας στο πρόγραµµα διά βίου µάθησης της Ε.Ε 
και, εποµένως, στην καλύτερη αποδοχή τους από τους 
πιθανούς συµµετέχοντες. 
 

Οµάδες Στόχοι του Έργου VILMA  
 
Το έργο VILMA αφορά σε:  

 Ενήλικους εκπαιδευόµενους, 
 Εκπαιδευτές και προσωπικό το οποίο εµπλέκεται 
σε εθνικά και διεθνή προγράµµατα κινητικότητας, 

 Σε διοικητικό προσωπικό, εταίρους και 
οργανωτικούς φορείς Ευρωπαϊκών δράσεων 
κινητικότητας,  

 Αξιολογητές και υπευθύνους επικύρωσης, 
 Εµπειρογνώµονες από την Ε.Ε, τους Εθνικούς 
Φορείς και τις δοµές χάραξης πολιτικής η οποία 
φορά στην κινητικότητα. 

∆ράσεις στο Έργο VILMA  
 
Οι βασικές δράσεις του έργου VILMA για την περίοδο 
από τον Ιανουάριο 2010 έως και τον ∆εκέµβριο 2012 
περιλαµβάνουν τις εξής: 
 

 Να συγκεντρώσει τις υπάρχουσες προσεγγίσεις και 
εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την επικύρωση 
της άτυπης µάθησης και την αξιολόγησή της από 
την άποψη της σκοπιµότητας της για το πλαίσιο 
των δράσεων κινητικότητας, 

 Να διερευνήσει τη ζήτηση για την αξιολόγηση σε 
σχέση µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων σε δράσεις 
κινητικότητας, 

 Να καταρτίσει ένα κατάλογο των πιθανών 
αποτελεσµάτων µάθησης µέσω δράσεων 
κινητικότητας;  

 Να αναπτύξει ένα σύστηµα αναφοράς µε τα 
αποδεικτικά στοιχεία των µαθησιακών 
αποτελεσµάτων µε βάση το σύστηµα αξιολόγησης 
LEVEL5 το οποίο είναι σχεδιασµένο για άτυπη και 
µη τυπική µάθηση (µε την απόδειξη των 
µαθησιακών αποτελεσµάτων για τις γνωστικές και 
συναισθηµατικές και δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε αυτό το επίπεδο); 

 Να συµβάλλει στην ανάπτυξη και διαχείριση ενός 
Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού σεµιναρίου µε στόχο 
την αύξηση της ευαισθητοποίησης για το 
συγκεκριµένο θέµα της επικύρωσης της άτυπης 
µάθησης και να δώσει τη δυνατότητα στους 
συµµετέχοντες να εφαρµόσουν το VILMA στις 
δράσεις κινητικότητας τους;  

 Να βοηθήσει στη δηµιουργία ενός διακρατικού 
δικτύου από εµπειρογνώµονες στην έρευνα και 
στην πρακτικών οι οποίες θα αφορούν στην 
αναγνώριση και στην την επικύρωση της µη 
τυπικής και της άτυπης µάθησης στην Ε.Ε. 


