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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος του Παραδοτέου D7.3 «Το εγχειρίδιο του PACT”, είναι να παρέχει χρήσιμες και πρακτικές
κατευθυντήριες γραμμές ώστε να διευκολύνει τη μεταφορά του πλαισίου PACT σε μεγαλύτερο εύρος
εργασιακών προφίλ ή ακόμη και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς. Το πλαίσιο PACT αποτέλεσε ένα από
τα κύρια αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθοδολογίας ACT, και το παρόν Εγχειρίδιο θα αποτελέσει
μέρος της στρατηγικής για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, στοχεύοντας στην μεγιστοποίηση της
επιρροής από τις δράσεις του έργου αλλά και τη δικτύωση με σημαντικούς παράγοντες ώστε να αυξηθεί η
επίδραση πέρα από το χρόνου υλοποίησησς του έργου ACT.
Το παρόν κείμενο θα παρουσιάσει σύντομα τις βασικές έννοιες του πλαισίου "Μονοπάτια των Γεωργικών
Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων βασισμένων στην Κατάρτιση (PACT)" στο γεωργικό τομέα και θα παρέχει τις
κατευθυντήριες γραμμές για μια βήμα προς βήμα για τη χρήση και εφαρμογή του πλαισίου PACT με βάση τη
διαφορετική οπτική των πιθανά ενδιαφερόμενων. Η τρέχουσα αγγλική έκδοση θα μεταφραστεί σε όλες τις
τέσσερις γλώσσες των χωρών εταίρων: γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά και ολλανδικά για να αποτελέσει το
πολύγλωσσο εγχειρίδιο για το PACT.

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται το παρόν κείμενο είναι η ερευνητική ομάδα του έργου ACT (Πίνακας
1) και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, ενδιαφερόμενοι (συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίκών υπηρεσιών
και τους αξιολογητές των προγραμμάτων).
Επίσης, σημαντικό ακροατήριο του παρόντος κειμένου αποτελούν οι παρακάτω ομάδες-στόχοι:
α. Οργανισμοί που καθορίζουν και περιγράφουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων τους και των
θέσεων απασχόλησης
β. Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) που επιθυμούν τη περιγραφή των εκπαιδευτικών λύσεων που
παρέχουν και ασχολούνται με το σχεδιασμό νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
γ. Εθνικοί Φορείς υπεύθυνοι για την εναρμόνιση της Επαγγελαμτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET)

Πίνακας 1. Τα μέλη του της ομάδας ACT
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Partner
P1
P2
P3

Acronym
UDE
TEIA
AK

P4

IFSAT

P5
P6
P7

DLG
BIBB
AIAB

Organization
University of Duisburg – Essen
Technological Educational Institute of Athens
Agro-Know Technologies
International Foundation for Sustainable Agriculture
Training
DLG- Akademie
Bundesinstitut fur Berufsbildung
Italian Association for Organic Farming

City
Essen
Athens
Athens

Country
Germany
Greece
Greece

Harderwijk

Netherlands

Frankfurt
Bonn
Turin

Germany
Germany
Italy

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Definition of terms
ACRONYMS

DEFINITION

ACT

Agricultural Alliance for Competence and Skills based Training

AIAB

Italian Association for Organic Farming

AK

Agro-Know Technologies

BIBB

Bundesinstitut für Berufsbildung

DLG

DLG-Akademie

EC

European Commission

ECVET

European Credit system for Vocational Education and Training

EQF

European Qualifications Framework

FG

Focus Group

IFSAT

International Foundation for Sustainable Agriculture Training

PACT

Pathways for Agricultural Competence and skills based Training

TEIA

Technical Educational Institute of Athens

UDE

University of Duisburg-Essen

VET

Vocational Education and Training
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ PACT
Το πλαίσιο PACT, όπως έχει περιγραφεί λεπτομερώς στο παραδοτέο D2.2, έχει δώσει μια περιεκτική
περιγραφή των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες στο γεωργικό τομέα,
όταν είναι αναγκαία η εισαγωγή της καινοτομίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό
ορίζεται ένα δισδιάστατο σύστημα συντεταγμένων (διαστάσεις), το οποίο παρέχει μια απλοποιημένη
περιγραφή όλων των πιθανών προφίλ δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη καινοτομία και τη διαχείριση. Η
προτεινόμενη δομή αποτελείται από 7 κύριες περιοχές δεξιοτήτων/ικανοτήτων (1 η Διάσταση) οι οποίες τα
ταξινομούνται μέσα στα διαφορετικά επίπεδα EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων-ΕΠΠ) (2η Διάσταση).
Κατά συνέπεια, ένα από τα κύρια πλεονεκτήμα του προτεινόμενου Πλαισίου PACT είναι η έμφαση που
δίνεται στην ενσωμάτωση διατομεακών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη καινοτομία και τη διαχείριση. Οι
επιλεγμένες περιοχές δεξιοτήτων που προτείνoνται από το πλαίσιο PACT είναι θεμελιώδεις σε ένα μεγάλο
φάσμα τομέων στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Πράγματι, η απόκτηση και η συσσώρευση δεξιοτήτων που
μεταφέρονται μεταξύ των τομέων είναι βασική σε σχέση με την απασχολησιμότητα, τη προσαρμογή και τη
κινητικότητα μεταξύ των επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011)
Οι 7 προτεινόμενες περιοχές των ικανοτήτων/δεξιοτήτων (ΠΙΔ) (παραδοτέο D2.2), μπορούν να
ταξινομηθούν, σύμφωνα με αναφορά της ΕΕ (2011) όπου παρουσιάστηκε μια διάταξη των προφίλ
δεξιοτήτων ανάλογα με την δυνατότητα μεταφοράς τους από τομέα σε τομέα ως εξής:
A) Γενικές Ήπιες/Απαλές-Δεξιότητες (Generic Soft-Skills)
ικανοτήτων/δεξιοτήτων του πλαισίου PACT 1, 2 & 3 και

που

περιλαμβάνουν

τις

περιοχές

B) Γενικές Σκληρές Δεξιότητες (Generic Hard Skills) που περιλαμβάνουν τις περιοχές
ικανοτήτων/δεξιοτήτων του πλαισίου PACT 7, και οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλή δυνατότητα
μεταφοράς από τομέα σε τομέα,
Γ) Επαγγελματικές Ειδικές Δεξιότητες (Job Specific Skills) που περιλαμβάνουν τις περιοχές
ικανοτήτων/δεξιοτήτων του πλαισίου PACT 5 και 6 και οι οποίες χαρακτηρίζονται από μέση δυνατότητα
μεταφοράς και
Δ) Επαγγελματικές Ειδικές Δεξιότητες (Job Specific Skills) οι οποίες χαρακτηρίζονται από περιορισμένη
δυνατότητα μεταφοράς και αναφέρονται στο τομέα της Οργανικής Γεωργίας (PACT περιοχή
ικανοτήτων/δεξιοτήτων του πλαισίου PACT 4).
To Εγχειρίδιο του PACT παρέχει έναν οδηγό με βήμα προς βήμα κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή
του πλαισίου PACT ώστε να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες των ενδιαφερόμενων ομάδων. Όπως
προαναφέρθηκε, οι κύριες ομάδες στόχοι που έχουν προσδιοριστεί είναι:
α. Οργανισμοί που καθορίζουν και περιγράφουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων τους και των
θέσεων εργασίας
β. Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) που περιγράφουν τις εκπαιδευτικές λύσεις που παρέχουν και
σχεδιάζουν νέα προγράμματα σπουδών και οι οποίοι παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες στη Γεωργία και σε
συναφείς τομείς.
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γ. Εθνικοί Φορείς υπεύθυνοι για την εναρμόνιση της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET), οι υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων, ινστιτούτων εργασίας, φορείς πιστοποίησης
επαγγελματικοί φορείς και ερευνητικά κέντρα.
Τα βήματα που παρουσιάζονται ακολουθούν την ίδια προσέγγιση, αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με τη
διαφορετική οπτική γωνία της κάθε επιθυμητής ομάδας-στόχο.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Η 1η ομάδα-στόχος περιλαμβάνει τους Οργανισμούς που στοχεύουν στο καθορισμό και τη περιγραφή των
εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων τους και των θέσεων εργασίας. Σε αυτή την ομάδα ανήκουν και
οι εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας και επιχειρήσεων στο γεωργικό τομέα.
Για την κατάλληλη χρήση και την εφαρμογή του πλαισίου PACT από τη συγκεκριμένη ομάδα, θα πρέπει να
ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:
ΒΗΜΑ 1: Δέσμευση
Ο Οργανισμός θα πρέπει αρχικά να είναι εξοικοιωμένος με την ιδέα του πλαισίου PACT σύμφωνα με το
οποίο προτείνεται ένα εναρμονισμένο πλαίσιο με 7 ικανότητες, να κατανοήσει τα πλεονεκτήματα του
πλαισίου, ώστε να μπορέσει να το υιοθετήσει και να το εφαρμόσει σε διάφορους τομείς.
ΒΗΜΑ 2: Ποιοτική Ανάλυση των Αναγκών
Μετά τη πλήρη κατανόηση του πλαισίου PACT, ξεκινάει η 1η φάση της αξιολόγησης. Στο στάδιο αυτό ο
Οργανισμός θα πρέπει να προσδιορίσει τις ικανότητες που απαιτείται να έχουν οι εργαζόμενοι του,
αναφορικά με τη 1η Διάσταση του PACT. Έτσι πραγματοποιείται μια ποιοτική ανάλυση των υπαρχόντων
δεξιοτήτων και ικανοτήτων με σημείο αναφοράς το Πλαίσιο PACT και συντάσσεται μια λίστα των
απαιτούμενων PACT ικανοτήτων που λείπουν προκειμένου να αξιολογηθούν οι τρέχουσες ανάγκες.
ΒΗΜΑ 3: Ανάλυση των Αναγκών με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
Σε αυτό το στάδιο αναλύεται το απαιτούμενο επίπεδο ικανοτήτων/δεξιοτήτων με βάση το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων των προκαθορισμένων απαιτούμενων PACT ικανοτήτων, αναφορικά με τη 2η
Διάσταση του PACT. Σε αυτό το σημείο εξετάζεται: 1) ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο EQF για τις
ελλειπείς ικανοτήτες που έχουν προσδιοριστεί, 2) εάν το επίπεδο EQF των υπαρχουσών ικανοτήτων που
έχουν καταγραφεί και διαπιστώθεί είναι ικανοποιητικό.
ΒΗΜΑ 4: Προσδιορισμός των Κενών στην Μάθηση
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στα Βήματα 2 και 3, ο προσδιορισμός των κενών στη μάθηση
αποτελεί ένα σημαντικό μέρος που θα καθορίσει τις επόμενες ενέργειες. Σε αυτό το στάδιο θα εκτιμηθεί
μέχρι σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να αναπτυχθούν οι ικανότητες PACT που έχουν προσδιοριστεί και επιλεγεί.
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ΒΗΜΑ 5: Εφαρμογή
Ο Οργανισμός μαζί με τον εργαζόμενο θα πρέπει να θέσει προτεραιότητες και να βρει τις κατάλληλες
εκπαιδευτικές ευκαιρίες έτσι ώστε να αποκτήσει τις επιθυμητές PACT ικανότητες και να βρει λύσεις ώστε να
ικανοποίησει τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί.
ΒΗΜΑ 6: Αξιολόγηση
Αυτό το βήμα αποτελεί το τελικό στάδιο για τη χρήση και τη δυνατότητα μεταφοράς και αξιοποίησης του
Πλαισίου PACT, όπου αξιολογείται εάν οι απαιτούμενες ικανότητες έχουν αποκτηθεί στο επιθυμητό
επίπεδο EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων-ΕΕΠ).

ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΕΕΚ (VET)
Η 2η ομάδα στόχος αποτελείται από τους Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-ΕΕΚ (VET). Ο ρόλος τους είναι
να περιγράφουν τις εκπαιδευτικές λύσεις που παρέχουν και να σχεδιάζουν νέα προγράμματα τα οποία
προσφέρουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες στη Γεωργία και σε άλλους τομείς που μπορούν να ιακνοποιήσουν τις
ανάγκες της Αγοράς. Για τη χρήση και την εφαρμογή του Πλαισίου PACT θα πρέπει να ακολοθηθούν τα
βήματα που παρατίθενται παρακάτω.
ΒΗΜΑ 1: Δέσμευση
Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του Πλαισίου από τους Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
περιλαμβάνει τη δέσμευση τους με την ιδέα και τα πλεονεκτήματα του Πλαισίου PACT. Οι Φορείς
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) θα πρέπει αρχικά να αντιληφθούν την αξία της ιδέας που το Πλαίσιο
PACT προωθεί. Προτείνεται ένα εναρμονισμένο κοινό πλαίσιο με 7 ικανότητες, όπου η ανάπτυξη των
βασικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση, τη καινοτομία και τις ήπιες/απαλές δεξιότητες
συμπεριλαμβένται. Ιδανικά το πλαισιο αυτό (PACT) θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για την μετατροπή και
αποτύπωση των ήδη παρεχόμενων μαθημάτων τους με όρους του Πλαισίου PACT.
ΒΗΜΑ 2: Ποιοτική Ανάλυση των Παρεχόμενων Μαθημάτων
Μετά τη πλήρη κατανοήση του Πλαισίου PACT, ξεκινάει η 1η φάση της αξιολόγησης. Σε αυτό το στάδιο, οι
Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) θα πρέπει να εντοπίσουν ποιες είναι οι ικανότητες/δεξιότητες
του Πλαισίου PACT, οι οποίες παρέχονται από τη διδασκαλία των διαθέσιμων μαθημάτων που παρέχουν.
Αυτή η ανάλυση θα πρέπει να συγκριθεί με τις ανάγκες που έχουν εκφράσει οι εργοδότες και η αγορά
εργασίας. Στη συνέχεια θα συνταχθεί μια λίστα από τις απαιτούμενες ικανότητες του πλαισίου PACT οι
οποίες δεν έχουν αποκτηθεί έτσι ώστε να εκτιμηθεί η υπάρχουσα κατάσταση.
ΒΗΜΑ 3: Ανάλυση των Παρεχόμενων Μαθημάτων με Βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων-ΕΠΠ (EQF)
Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται η ανάλυση του επιπέδου EQF που επιτυγχάνεται από τα συγκεκριμένα
μαθήματα που παρέχονται ήδη. Σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν εκφραστεί από τους Οργανισμούς,
εξετάζεται εάν τα τρέχοντα παρεχόμενα μαθήματα καλύπτουν την απόκτηση των απαιτούμενων
ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο επιθυμητό επίπεδο, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί από την ανάλυση, με
βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων-ΕΠΠ (EQF).
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ΒΗΜΑ 4: Ανάλυση των Ελλείψεων (Gap Analysis)
Η ανάλυση του προσδιορισμού των ελλείψεων αποσκοπεί στην ιεράρχηση των αναγκών ως προς
ζητούμενες ικανότητες και ανάγκες μάθησης των ομάδων των εκπαιδευομένων των. Αυτή η ανάλυση είναι
πολύ σημαντική διότι οι Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) μπορούν να θέσουν προτεραιότητες στο
σχεδιασμό των μελλοντικών τους δράσεων.
ΒΗΜΑ 5: Εφαρμογή
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στα Βήματα 3 και 4, οι Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι σε
θέση να διαμοφώσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
έτσι όπως έχουν εκφραστεί με τη χρήση των όρων του PACT και να βρούν τις κατάλληλες λύσεις.
ΒΗΜΑ 6: Αξιολόγηση
Αυτό το στάδιο αποτελεί το τελευταίο βήμα για τη χρήση και την εφαρμογή του Πλαισίου PACT από τους
Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όπου αξιολγείται εάν οι εκπαιδευόμενοι έχουν πράγματι επιτύχει και
κατακτήσει τις επιθυμητές ικανότητες στο επιθυμητό επίπεδο με βάση με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων (EQF).

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Η 3η ομάδα στόχος αποτελείται από τους Εθνικούς Φορείς, σε αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνονται φορείς
που είναι υπεύθυνοι για την εναρμόνιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET), όλοι όσοι
είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και υπεύθυνοι για την υλοποίηση αναλύσεων των κενών των
δεξιοτήτων, υπεύθυνοι για τον εντοπισμό των αναγκών της αγοράς και να παρέχουν συστάσεις σε επίπεδο
χάραξης πολιτικής.
Όπως προαναφέρθηκε, το προτεινόμενο πλαίσιο PACT περιλαμβάνει τις βασικές διαστάσεις των
ήπιων/μαλακών (soft) και σκληρών (hard) δεξιοτήτων οι οποίες έχουν διαφορετική δυνατότητα μεταφοράς
από τομέα σε τομέα. Αυτή η προσέγγιση θα ήταν πολύ χρήσιμη και επιτρέπει την εναρμόνιση των
υφιστάμενων προφίλ με τις καινούργιες δεξιότητες σχετικές με τη κανινοτομία και την επιχειρηματικότητα
σε περίπτωση που αυτές εκράζονται σύμφωνα με τους όρους του πλαισίου PACT.
ΒΗΜΑ 1: Δέσμευση
Αυτό το πρώτο βήμα περιλαμβάνει την εξοικείωση με την ιδεά και τα πλεονεκτήματα του πλαισίου PACT.
Οι Εθνικοί Φορείς θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουν πρώτα την αξία της ιδέας την οποία προωθεί το
πλαίσιο PACT προωθεί, όπως έχει αναφερθεί και στις προηγούμενες ενότητες. Συνήθως, είναι δύσκολο η
ιδέα αυτή να φτάσει στους φορείς χάραξης πολιτικής, αλλά μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική για
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων θα μπορούσε να εκπληρώσει το παραπάνω στόχο.
ΒΗΜΑ 2: Ποιοτική Ανάλυση
Το πλαίσιο PACT αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό των δεξιοτήτων / ικανοτήτων που
λείπουν και απαιτούνται από τους διαφορετικούς Φορείς και εκείνων των δεξιοτήτων / ικανοτήτων που
παρέχονται από τους φορείς παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
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ΒΗΜΑ 3: Ανάλυση με Βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων-ΕΠΠ (EQF)
Το πλαίσιο PACT είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για το προσδιορισμό του απαιτούμενου επιπέδου ΕΠΠ των
δεξιοτήτων/ικανοτήτων που προσδιορίστηκε ότι λείπουν και απαιτούνται από το Φορέα. Επιπλέον οι
υπεύθυνοι Φορείς για τη χάραξη Πολιτικής θα μπορούσαν να αξιολογήσουν εάν τα προσφερόμενα
εκπαιδευτικά μαθήματα καλύπτουν τις επιθημυτές δεξιότητες/ικανότητες οι οποίες έχουν εκφραστεί με
βάση του όρους του Πλαισιού PACT στο αντίστοιχο επιθυμητό επίπεδο ΕΕΠ.
ΒΗΜΑ 4: Ανάλυση των Ελλείψεων (Gap Analysis)
Οι Εθνικοί Φορείς βασιζόμενοι στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ΒΗΜΑΤΑ 2 και 3 μπορούν να
πραγματοποιήσουν Ανάλυση των Ελλείψεων ώστε να εκτιμήσουν τη τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις
εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν όπως εκφράζονται από τους Φορείς, τους Εργαζομένους και τους
Εκπροσώπους της Αγοράς Εργασίας. Επιπλέον το Πλαίσιο PACT διευκολύνει τη διερεύνηση των
παρεχόμενων μαθημάτων και ειδικότερα εάν υπάρχει ανάγκη για αλλάγες ή αναπροσαρμογές των
Προγραμμάτων Σπουδών σε Εθνικό Επίπεδο.
ΒΗΜΑ 5: Προτάσεις
Με βάση τη παραπάνων ανάλυση είναι δυνατή η διατύπωση προτάσεων για αλλαγές ή αναπροσαρμογές σε
Εθνικό επίπεδο και επίπεδο Πολιτικής αναφορικά με τις πολιτικές για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση ή τις
Πρακτικής Εκμάθησης που θα πρέπει να ακολοθηθούν.
STEP 6: Αξιολόγηση
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ώστε να γίνουν διορθωτικές ενέργειες εάν απαιτείται.

Όλες οι κατηγορίες που προαναφέρθηκαν, ταξινομημένες με βάση τις προσδιορισμένες ομάδες-στόχους,
συνοψίζονται στο Πίνακα 2, όπου παρέχεται μια συνοπτική παρουσίαση των απαιτούμενων βημάτων για
την υιοθέτηση του Πλαισίου PACT. Επιπλεόν, ο Πίνακας 3 αποτελεί ένα πρότυπο για τη καταγραφή των
διαφορετικών αναγκών και απαιτήσεων ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση και η εφαρμογή του Πλαισίου
PACT σε διαφορετικούς τομείς και επαγγέλματα όπου δίνεται έμφαση στις δεξιότητες σχετικές με τη
καινοτομία και τη διαχείριση.
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Πίνακας 2. Συνοπτικός πίνακας των σταδίων του Εγχειρδίου του PACT

BHMA 1

BHMA 2

Οργανισμοί

Φορείς Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (VET)

Εθνικοί Φορείς/Φορείς
Χάραξης Πολιτικής

Δέσμευση

Δέσμευση

Δέσμευση

κατανόηση του πλαισίου
PACT

κατανόηση του πλαισίου
PACT

κατανόηση του πλαισίου
PACT

Ποιοτική Ανάλυση των
Αναγκών

Ποιοτική Ανάλυση των
Παρεχόμενων Μαθημάτων

Ποιοτική Ανάλυση

η

BHMA 3

η

Ανάλυση με βάση τη 1
Διάσταση του πλαισίου
PACT

Ανάλυση με βάση τη 1
Διάσταση του πλαισίου
PACT

Ανάλυση των Αναγκών με
βάση το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ)

Ανάλυση των
Παρεχόμενων Μαθημάτων
με βάση το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ)

Ανάλυση με βάση τη 2η
Διάσταση του πλαισίου
PACT

η

Ανάλυση με βάση τη 2
Διάσταση του πλαισίου
PACT

Ανάλυση με βάση τη 1η
Διάσταση του πλαισίου
PACT
Ανάλυση με βάση το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων (ΕΠΠ)
Ανάλυση με βάση τη 2η
Διάσταση του πλαισίου
PACT

BHMA 4

Εντοπισμός των ελλείψεων
στη μάθηση

Εντοπισμός των
ελλείψεων/κενών

Ανάλυση των ελλείψεων

BHMA 5

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Συστάσεις

BHMA 6

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση
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Πίνακας 3. Πρότυπος Πίνακας για τη χρήση του PACT
(Προσαρμοσμένος από Skills Gap Analysis Template, Training Resources Unesco,
www.unesco.org/.../Skills%20Gap%20Analysis%20Template.doc)
PACT
Περιοχές
Ικανοτήτων

Προσδοκίες του
Οργανισμού

Προσδιορισμένα
κενά στην
εκπαίδευση

Παρεχόμενα Μαθήματα για την
Επίτευξη του Στόχου

Αξιολόγηση εάν οι
στόχοι έχουν
επιτευχθεί
(Κατάκτηση
Ικανότητας/Δεξιότητας
?)

PACT
Ικανότητες/
Δεξιότητες

EQF
Επίπεδο

PACT
Ικανότητες /
Δεξιότητες

EQF Επίπεδο

Ο Πίνακας 3 αποτελεί ένα πρότυπο που παρέχεται ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση της τρέχουσας
κατάστασης και τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και βασίζεται σε υλικό που προέρχεται
από την UNESCO (www.unesco.org/.../Skills%20Gap%20Analysis%20Template.doc).
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ΣΥΝΟΨΗ
Το παρόν εγχειρίδιο του PACT αποτελεί μια πολυγλωσσική αναφορά διαθέσιμη σε όλους τους
ενδιαφερόμενους σε όλη την Ευρώπη. Στοχεύει να περιγράψει την εφαρμογή του PACT πλαισίου, που
αποσκοπεί στη περιγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών και των νέων θέσεων εργασίας, ή να διερευνήσει
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση. Θα χρησιμοποιηθεί ως
ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενσωμάτωση της καινοτομίας, των δεξιοτήτων διαχείρισης και των ήπιων
δεξιοτήτων σε άλλους τομείς και κλάδους. Το Πλαίσιο Δεξιοτήτων PACT και το Εγχειρίδιο Εφαρμογής (Δ7.3)
αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση των μελλοντικών αναγκών για συγκεκριμένες μελλοντικές
ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.
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ABOUT ACT

ACT aims at establishing and sustaining an Alliance for
competences and skills based vocational education and
training (VET) in agriculture. This alliance will include all
relevant stakeholder groups in the agricultural sector,
namely the farmers, industry, VET providers and policy
makers as well as the labour services within the European
agriculture. In such close cooperation, ACT develops a
framework, the "Pathways for Agricultural Competence
and skills based Training (PACT)" and related training and
tools for its implementation and usage. Thus, ACT clearly
contributes to the ET 2020's key objective and priority for
the continuous development and management of
knowledge, skills and competences at the individual and
organizational levels. In summary the mission of ACT is to
support and improve farming business by tools defining
competences on agricultural innovations and management
- to finally making lifelong learning and mobility a reality in
Europe!

This project has been funded with support from the European
Commission. This communication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
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