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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΣΚΟΠΟΣ
Το Παραδοτέο Π 2.2 παρουσιάζει το πλαίσιο αναφοράς για τον γεωργικό τομέα: "Μονοπάτια των
Γεωργικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων βασισμένων στην Κατάρτιση (PACT)", ως έναν απλοποιημένο κοινό
πρότυπο, με στόχο την αποτύπωση των σχετικών πληροφοριών με τα προφίλ των θέσεων εργασίας, των
απαιτούμενων προσόντων και των ευκαιριών κατάρτισης και του μελλοντικού καθορισμού και σχεδιασμού
τους με βάση τις ικανότητες και τις δεξιότητες εναρμονισμένες με το πλαίσιο ECVET.

1.2 ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Tο παρόν έγγραφο απευθύνεται κυρίως στις εξής ομάδες-στόχους:
1.

2.
3.

Αγρότες: αποτελούνται από τους αγρότες-αρχηγούς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπου όλη η
οικογένεια συμμετέχει στην γεωργική παραγωγή και τους «βιομηχανικούς» αγρότες οι οποίοι
δουλεύουν ως υπάλληλοι σε κάποια αγροτικής βιομηχανία (των εργοδοτών και των εργαζομένων)
Πάροχοι Διαβίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι οποίοι προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης στο
γεωργικό τομέα,
Στους φορείς υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και ειδικότερα τα υπουργεία, τα ινστιτούτα
εργασίας, οργανισμούς πιστοποίησης, επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και ερευνητικά κέντρα.
Αυτό περιλαμβάνει - φυσικά – της κοινοπραξίας του έργου και τον EACEA.
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
ACT

Agricultural Alliance for Competence and Skills based Training

AIAB

Italian Association for Organic Farming

AK

Agro-Know Technologies

BIBB

BundesinstitutfürBerufsbildung

CSA

Competence/skills area

DLG

DLG-Akademie

EC
ECVET
ENAPRA
EQF
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ΟΡΙΣΜΟΙ

European Commission
European Credit system for Vocational Education and Training
EnteNazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura
European Qualifications Framework

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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2.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Στο κεφαλαίο αυτό θα εισαχθούν οι όροι «ικανότητα», «μοντέλα ικανοτήτων» και «πλαίσια ικανοτήτων»
και η θέση τους στην εκπαίδευση, τη πιστοποίηση και τις επιδόσεις. Η λέξη/όρος ικανότητα (ικανός,
ικανότητα) (competence) προέρχεται ετυμολογικά από το λατινικό ρήμα «competere» που σημαίνει«να
είναι κατάλληλα", "να συμμορφωθούν" ή "να ανταποκριθεί".

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Η έννοια της ικανότητας έχει ευρεία εφαρμογή στο καθορισμό των επιδόσεων και, οπωσδήποτε στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και είναι μια πολύ σημαντική έννοια. Σύμφωνα με το Ευρωπαικό
Πλαίσιο Προσόντων, ο όρος ικανότητα σημαίνει:
"η αποδεδειγμένη ικανότητα της χρήσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των προσωπικών, κοινωνικών
ή / και μεθοδολογικών ικανοτήτων σε εργασιακές ή εκπαιδευτικές συνθήκες (περιβάλλον) και στην
επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη".
Με άλλα λόγια: η ικανότητα (ή η επάρκεια, που χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο) είναι η ικανότητα
ενός ατόμου να κάνει μια δουλειά σωστά. Μια ικανότητα είναι ένα σύνολο καθορισμένων συμπεριφορών
που παρέχουν ένα δομημένο οδηγό που επιτρέπει τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη
των συμπεριφορών των υπαλλήλων/εργαζομένων.

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Σύμφωνα με τον Stracke (2011) η ανάπτυξη των ικανοτήτων αποτελείται από τέσσερις διαδικασίες που
δομούν ένα συνεχή κύκλο βελτίωσης, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας
καθώς και την ανάλυση και τον καθορισμό των όρων του πλαίσιου αλλά και τη στρατηγική των κανοτήτων
(1) Περιεχόμενο και ανάλυση των ικανοτήτων,
(2) Περιγραφή των Ικανοτήτων,
(3) Μέτρηση των Ικανοτήτων,
(4) Δόμηση των Ικανοτήτων,
(5) Αξιολόγηση των Ικανοτήτων.
Η μοντελοποίηση των Ικανοτήτων συνδυάζει τις δύο διαδικασίες Περιγραφή των Ικανοτήτων και Μέτρηση
των Ικανοτήτων, αν και όχι ολοκληρωμένα, καθώς οι αρχικοί ορισμοί για την περιγραφή των ικανοτήτων
συνδέονται με τη γενική δομή με αποτέλεσμα να μην περιλαμβάνουν την μοντελοποίηση των ικανοτήτων.]
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Οι σχέσεις μεταξύ των τεσσάρων διαδικασιών και η ανάλυση του πλαισίου φαίνεται στο ακόλουθο
διάγραμμα:

Εικόνα 1: Μοντελοποίηση των ικανοτήτων ενταγμένο σε κύκλο ανάπτυξης ικανοτήτων

Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα, τα μοντέλα ικανοτήτων υποστηρίζουν τη συνεκτική και
συνεπή δημιουργία των δομών ή των πλαισίων των ικανοτήτων για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων
ομάδων: οι εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των πλαισίων προκειμένου να εντοπίσουν
συγκεκριμένες ικανότητες σχετικές με τις ανάγκες των oργανισμών τους, να πραγματοποιήσουν ανάλυση
των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία εργασιακών προφίλ, να διεξάγουν ανάλυση των ελλείψεων των
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού μιας εταιρείας.
Οι εκπαιδευόμενοι στο εργασιακό περιβάλλον (μαθητεία/πρακτική), ατομικά ή σε επιχειρήσεις, μπορούν να
επικαλεσθούν τις αποκτηθείσες ικανότητες ή/και να εντοπίσουν επιθυμητές ικανότητες, δεξιότητες και
γνώσεις οι οποίες καλύποτνται και υποστρίζονται από την προσφορά Επαγγελαμτικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ). Σε αυτή τη βάση, οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την
Επαγγελαμτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) που ταιριάζει καλύτερα στις προσωπικές τους ανάγκες.
Οι φορείς παροχής ΕΕΚ, καθώς και οι εργοδότες, μπορούν να ωφεληθούν από την ευκολότερη πρόσβαση
στις παρεχόμενες ευκαιρίες τους από εκπαιδευόμενους που προέρχονται από άλλες χώρες, , μέσω μιας πιο
ολοκληρωμένης αγοράς ικανοτήτων, επιτρέποντας τόσο στους εργοδότες όσο και στα άτομα να
συγκρίνουν ευκολότερα τις υπάρχουσες δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης και τα παρεχόμενα
πιστοποιητικά, ειδικότερα εκείνων από το εξωτερικό. Οι επαγγελματικοί ή άλλοι φορείς μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα μοντέλα ικανοτήτων ώστε να διασφαλίσουν ότι τα επαγγελματικά πλαίσια που

8

D2.2 Development of a common PACT Framework | ACT Project

δημιουργούν είναι συνεπή με άλλα αντίστοιχα πλαίσια, και έχουν τη δομή και τη συνοχή που απαιτείται για
την εφαρμογή τους στα συστήματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) .
Επομένως, ένα μοντέλο Ικανοτήτων που συμβάλλει στην ανάπτυξη Ικανοτήτων πρέπει να αποτελείται από
2 στοιχεία:
-τη Περιγραφή των Ικανοτήτων
-τη Περιγραφή των μεθόδων για την μέτρηση ή την αξιολόγηση αυτών των ικανοτήτων.
Ειδικότερα, ένα μοντέλο Ικανοτήτων αποτελείται από:
• ένα μοντέλο για την περιγραφή των ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου απόδοσης
• ένα μοντέλο για την αναπαράσταση της δομής της ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού
των διαφορετικών επιπέδων μέσα σε ένα πλαίσιο.
Ένα μοντέλο Ικανοτήτων επιτρέπει στους δημιουργούς του πλαισίου και του σύστηματος να περιγράψουν
και να μοιραστούν τις δομές και τους ορισμούς που αναπτύχθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικού και
εργασιακού πλαισίου.

2.3 ΠΛΑΙΣΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Στη παρούσα εργασία ένα Πλαίσιο Ικανοτήτων αποδίδεται ως μια δομημένη συλλογή του συγκεκριμένου
τομέα ή μια δομημένη οργάνωση των ειδικών ικανοτήτων. Τα Πλαισία των Ικανοτήτων καθορίζουν τις
κατηγορίες και το μείγμα των ικανοτήτων που απαιτείται ώστε να επιδείξουν ρητά τα επαγγελματικά
χαρακτηριστικά του τομέα.

2.4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕΚ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Το αντικείμενο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι να προετοιμάσει τους νέους για την
επαγγελματική ζωή/εργασιακό βίο, δίνοντας τη δυνατότητα για τη λήψη περαιτέρω εκπαίδευσης και την
οικοδόμηση μιας σταδιοδρομίας, καθώς και την παροχή γνώσεων, εμπειριών και του κατάλληλου
προσωπικού υπόβαθρου που τους επιτρέπει να ενεργούν και να λειτουργούν μέσα στο ευρύτερο
κοινωνικό
σύνολο.

Για τη προετοιμασία του ατόμου για τη μέλλουσα επαγγελματική ζωή πρέπει κανείς να γνωρίζει δύο
πράγματα:
• Τι είδους επαγγελματική ζωή έχει επιλέξει αυτό το άτομο για τον εαυτό του/της;
• Τι θα απαιτηθεί από αυτό το άτομο στη συγκεκριμένη επιλεγμένη επαγγελματική ζωή;
Με άλλα λόγια: για το σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης ενός τομέα πρέπει κανείς να γνωρίζει τη
πρακτική εφαρμογή εντός του τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα, παρακαλώ ανατρέξτε στο παραδοτέο Π2.1, "Ανάλυση
της ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ".

2.5 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ACT Project | D2.1
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Η ικανότητα είναι ένας εκπαιδευτικός όρος σχετικός με τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές και τις γνώσεις
που είναι απαραίτητες για να είναι κάποιος επιτυχημένος. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για την επιτυχημένη
ολοκλήρωση ενός μαθήματος ή για την επιτυχία σε έναν επιλεγμένο τομέα ειδίκευσης.
• Οι ικανότητες κατακτώνται ή αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της μάθησης από
το μαθητή/εκπαιδευόμενο.
• Αποτελούν ένα δυναμικό συνδυασμό γνώσεων, κατανόησης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Βασικό
αντικείμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η ενίσχυση των Ικανοτήτων.]
Τα μαθησιακά αποτελέσματα [ή οι μαθησιακοί στόχοι] εξειδικεύονται πιο στοχευμένα στα εκπαιδευτικά
αποτελέσματα μιας εκπαιδευτικής ενότητας ή ενός μαθήματος .
Τα μαθησιακά αποτελέσματα:
• διαμορφώνονται από το ακαδημαϊκό προσωπικό ή από εξειδικευμένους εξωτερικούς οργανισμούς
βάσει της συμβολής των ενδιαφερόμενων μερών.
• αποτελούν δηλώσεις του τι ένας εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί ή/και να είναι σε
θέση να αποδείξει μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, μονάδας ή περιόδου μάθησης.
• καθορίζουν τις προύποθέσεις για την κατοχύρωση των διδακτικών μονάδων ή του διπλώματος.
Επομένως, ένα μαθησιακό αποτέλεσμα αποτελεί μια δήλωση με την οποία ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να
εναρμονιστεί με στόχο να κατοχυρώσει μια πιστωτική μονάδα ή ένα δίπλωμα. Μια [συνδεδεμένη]
ικανότητα με το συγκεκριμένο μαθησιακό αποτέλεσμα θα περιγράφει την επιτυχημένη εφαρμογή αυτού
του μαθησιακού αποτελέσματος στο εργασιακό περιβάλλον ή στη σταδιοδρομία.

2.6 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ VS. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Συχνά υπάρχει σύγχυση μεταξύ της σχέσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων
Η διάκριση μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων γίνεται ξεκάθαρη στη Σύσταση
του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων που τεκμηριώνει τους προαναφερθέντες ορισμούς.
Τα προσόντα που βασίζονται στις ικανότητες συνυπολογίζουν την επίδραση του μαθησιακού (ή του
εργασιακού) πλαισίου όπου τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται και αξιολογούνται. Το πλαίσιο αυτό
επηρεάζει σημαντικά το εύρος των μαθησιακών αποτελεσμάτων που θεωρούνται σημαντικά, την
αλληλεπίδραση μεταξύ τους, τον τρόπο μάθησης των μαθητών, τον τρόπο αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων και κυρίως, τη συνδεδεμένη αξία των προσόντων του τομέα.
Η προσέγγιση με βάση τις Ικανότητες σχετίζεται στενά με την οπτική των ατόμων ως (εν δυνάμει) τμήματα
του εργατικού δυναμικού και τη δέσμευση για την βελτιστοποίηση της απόδοσης του ατόμου σε μια θέση
εργασίας, δηλαδή την προσέγγιση των οικονομολόγων. Αντίθετα, ο όρος μαθησιακά αποτελέσματα μπορεί
να συμπεριλάβει τις γενικές γνώσεις και τις ηθικές, τις πολιτιστικές και κοινωνικές ικανότητες που
υπερβαίνουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ορισμένοι τύποι μαθησιακών αποτελεσμάτων μπορεί να
μην είναι σε θέση να ικανοποιήσουν αυτή τη προϋπόθεση για την συναφή προδιαγραφή, παραδείγματος
χάριν αυτών που καθορίζουν τα προγράμματα σπουδών στη γενική εκπαίδευση.
Επομένως οι ικανότητες σχετίζονται στενότερα με τα χαρακτηριστικά του ατόμου που εμφανίζονται σε
δράση.

10
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2.7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι ικανότητες (LOC) αξιοποιούνται σε διαφορετικά πλαίσια και για
διαφορετικούς σκοπούς. Ειδικότερα,
• Στο Eκπαιδευτικό πλαίσιο, τα μαθησιακά αποτελέσματα εκφράζονται στα προγράμματα σπουδών,
στις ενότητες (modules), στη περιγραφή των μαθημάτων, στα εκπαιδευτικά πρότυπα, στα προσόντα και
στα πρότυπα αξιολόγησης.
• Στο Εργασιακό πλαίσιο, οι ικανότητες ενσωματόνονται σε επαγγελματικά πρότυπα και προφίλ, προφίλ
θέσεων εργασίας, αγγελίες εργασίας, συστήματα μέτρησης / αξιολόγησης της απόδοσης, και στα
συστήματα πρόσληψης.
• Στο πλαίσιο Προσανατολισμού, οι πληροφορίες σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι
παρούσες στα εκπαιδευτικά συστήματα καθοδήγησης και στις ικανότητες των επαγγέλματικών και
εργασιακών πληροφοριών.
• Στο Προσωπικό πλαίσιο, οι άνθρωποι επικοινωνούν σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω του
βιογραφικού σημειώματος ή των προσωπικά προφίλ ικανοτήτων. Σε κάθε πλαίσιο, τα συγκεκριμένα
εργαλεία και πρότυπα καθορίζονται με βάση τα LOCs (Learning Outcomes and Competences, LOCs).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα επαγγελματικά περιγράμματα δημιουργούνται με διάφορες μεθόδους και συμβάλουν στον ορισμό ενός
επάγγελματος, εργασίας ή καθήκοντος. Περιγράφουν τις ικανότητες που είναι απαραίτητες στο εργασιακό
περιβάλλον και έτσι σχεδόν πάντα καταγράφονται ως αποτελέσματα. Συνήθως καθορίζουν τα
επαγγελματικά καθήκοντα και τις δραστηριότητες τα οποία ο κάτοχος του πτυχίου υποτίθεται ότι είναι σε
θέση να διεκπεραιώσει καθώς και τις ικανότητες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.
Τα επαγγελματικά περιγράμματα μπορεί να θεωρηθούν ως μια περιγραφή της βάσης των μαθησιακών
αποτελεσμάτων για την εκπαίδευση και τη μάθηση στο εργασιακό περιβάλλον.
Στα επαγγελματικά περιγράμματα, καθορίζεται αρκετά λεπτομερώς το πλαίσιο στο οποίο τα πρότυπα
αυτά πρέπει να εκτελεστούν, ως εκ τούτου, μπορούν να θεωρηθούν ως ικανότητες. Σε αυτή την
περίπτωση τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι ικανότητες είναι πολύ κοντά εννοιολογικά.
Τα επαγγελματικά περιγράμματα χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς πέρα από το ότι αποτελούν τη
βάση των προγραμμάτων κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων. Αποτελούν εργαλεία για τις
επιχειρήσεις ώστε να προσδιορίσουν τη δομής της εταιρείας, τις εργασιακές πρακτικές, την αξιολόγηση των
εργαζομένων, καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης τους, κ.λπ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Τα προγράμματα σπουδών είναι δηλώσεις προθέσεων: τα μαθησιακά αποτελεσμάτα στα προγράμματα
σπουδών μπορούν να καθορίσουν τους γενικούς στόχους, τα ειδικά αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος ή τα ειδικά αποτελέσματα μιας μαθησιακής ενότητας (module). Μπορούν να έχουν γραφτεί
από και για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των ιδρυμάτων και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα των
εμπειρογνωμόνων παιδαγωγικής και επιστημονικού τομέα ή της γλώσσας του μαθητή. Τα Μαθησιακά
αποτελέσματα τείνουν να συνδέονται με αυτόν (τον μαθητή) και να εξηγήσουν σε έναν πιθανό μαθητή τι
αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να είναι σε θέση να κάνει στο τέλος του προγράμματος (ή
μαθησιακής ενότητας, μονάδας).
Τα καθορισμένα μαθησιακά αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι σαφή και συγκεκριμένα. Πολύπλοκες
προτάσεις εμποδίζουν την κατανόηση από τους μαθητές, τούς εκπαιδευτικούς και τους αξιολογητές. Τα
μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει επίσης να είναι ρεαλιστικά και εφικτά στο διαθέσιμο χρόνο που
αφιερώνεται σε μια ενότητα ή σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
εφαρμόζονται κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να
μπορούν να αξιολογηθούν (μέσω της χρήσης των κριτηρίων αξιολόγησης και των μεθόδων αξιολόγησης)
και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποδεικνύεται από τους μαθητές που δεν έχουν συμμετάσχει σε
ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/μαθησιακό πρόγραμμα. Κατά τη σύνταξη των μαθησιακών
αποτελεσμάτων, βασικό μέλημα αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο θα εκδηλωθεί το μαθησιακό αποτελέσμα,
πως αυτό θα μπορούσε να παρατηρηθεί ή με ποιόν τρόπο οι μαθητές μπορούν να αποδείξουν την
εκμάθησή τους.
Τα επαγγελματικά περιγράμματα (στις περισσότερες περιπτώσεις έμμεσες) ή τις απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των
συναφών προσόντων. Είναι σημαντικό για τους εργοδότες, μαζί με τα άτομα από την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, να καθορίσουν από κοινού τις προϋποθέσεις για έναν ειδικευμένος εργαζόμενος, ο οποίος
κατέχει ένα συγκεκριμένο προσόν. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν στη συνέχεια να διατυπωθούν ως στόχοι
ικανοτήτων (με ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση των δεξιοτήτων). Τα μαθησιακά αποτελέσματα για τα
προσόντα και για τις ενότητες διατυπώνονται.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Στο πλαίσιο της σύστασης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), το προσόν νοείται ως:
«Το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο
αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα που
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές»
Πολλοί παράγοντες θεωρούνται σημαντικοί για τον καθορισμό των προσόντων. Το πιο σημαντικό είναι μια
απλοποιημένη εικόνα του περιγράμματος των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επίσης σημαντική είναι μια
ένδειξη του σχετικού επιπέδου και της αξίας συγκεκριμένων μαθησιακών εμπειριών (όπως η μάθηση μέσα
σε μια δουλειά ή σε ένα εξειδικευμένο τμήμα πανεπιστημιακής σχολής). Η περιγραφή των προσόντων
περιγράφει τα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία οι μαθητές θα πρέπει να επιτύχουν στο «τελικό σημείο»
αυτών των προσόντων.
Η χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για την περιγραφή / τον ορισμό των προσόντων είναι ζωτικής
σημασίας για πολλούς λόγους. Το πιο σημαντικό είναι ότι φέρνουν διαφάνεια σε ό, τι σημαίνουν τα
12
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προσόντα στην αγορά εργασίας ή για τη μελλοντική μάθηση. Ένας άλλος σημαντικός λόγος είναι ότι τα
μαθησιακά αποτελέσματα μπορεί να φέρουν συνοχή μεταξύ των προτύπων, των προγραμμάτων σπουδών
και των κριτηρίων αξιολόγησης.
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3 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ PACT
Τα "Μονοπάτια για την Αγροτική Κατάρτιση βασισμένη σε Δεξιότητες και Ικανότητες - PACT" πλαίσιο
Ικανοτήτων έχει ως στόχο να περιγράψει με ολοκληρωμένο τρόπο τις ικανότητες και τις δεξιότητες που θα
μπορούσαν να είναι χρήσιμες στο γεωργικό τομέα, αναφορικά με τη καινοτομία και τη διαχείριση. Έτσι,
ορίζει ένα σύστημα συντεταγμένων με δύο άξονες που παρέχει μια απλουστευμένη περιγραφή όλων των
πιθανών προφίλ ικανοτήτων όσον αφορά την καινοτομία και τη διαχείριση.

3.1 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ PACT
Τα "Μονοπάτια για την Αγροτική Κατάρτιση βασισμένη σε Δεξιότητες και Ικανότητες - PACT" πλαίσιο
Ικανοτήτων έχουν δομηθεί σε δύο διαστάσεις. Αυτές οι διάστάσεις αντικατοπτρίζουν διαφορετικές
περιοχές και επίπεδο και ορίζονται ως ακολουθως:

«Μονοπάτια για την Αγροτική Κατάρτιση βασισμένη σε Δεξιότητες και Ικανότητες»
1η Διάσταση: Επτά πεδία δεξιοτήτων/ικανοτήτων (ΔΙΠ) από τους τομείς της Διαχείρισης και
Καινοτομίας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Οριζόντιες ή δια-τμηματικές ικανότητες: συστημική, ολιστική σκέψη και αειφορική προσέγγιση
Αυτό-διαχείρση
Η ικανότητα αλληλεπίδρασης
Οργανική/Βιλογική γεωργία
Τεχνική και επιστημονική καινοτομία
Περαιτέρω πιθανές πηγές εσόδων σχετικές με τη γεωργία (περιλαμβνόμενων των αναεώσιμων
πηγών ενέργειας)
Διαχείριση και Διοίκηση επιχειρήσεων

Αυτές οι ΔΙΠ μπορούν να υποδιαρεθούν σε δύο ή περισσότερα επίπεδα, γενικά (αλλά και για τους σκοπούς
του έργου ACT)

2η Διάσταση 2η: Οκτώ επίπεδα απόδοσης (αντίστοιχα με τους «βαθμούς στο σχολείο») που αποτυπώνουν
το επίπεδο όπου συμπεριλαμβάνεται μια περιγραφή για το επίπεδο γνώσης, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων (ΔΙΠ) στο οποίο αντιστοιχεί, και σχετίζονται με το επίπεδο EQF

14
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3.2 ΑΞΟΝΑΣ 1 – ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ PACT

1.

Ικανότητες/Δεξιότητες

Δεύτερο Επίπεδο

Τρίτο Επίπεδο

Οριζόντιες ή δια-τμηματικές
ικανότητες: συστημική,
ολιστική σκέψη και
αειφορική προσέγγιση

α.Ικανότητα εξαγωγής και εφαρμογής
συμπερασμάτων

Ad a)
i. Συλλογή σχετικών
εισροών / δεδομένων
ii. Επεξεργασία των εισροών
/ δεδομένων
iii. Εξαγωγή λογικών
συμπερασμάτων
iv. Αξιολόγηση των
πιθανών αποτελεσμάτων

2.

Αυτό-διαχείριση

3.

Ικανότητα αλληλεπίδρασης

4.

Οργανική Γεωργία

5.

Τεχνική και επιστημονική
καινοτομία
Εναλλάκτικές πηγές εσόδων
συνδεδεμένων με την
αγροτική παραγωγή (περ.
αξιοποίηση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας

6.

b. Ικανότητα να λαμβάνει κάνεις υπόψη
άλλες απόψεις
c. Αξιολόγηση των πιθανών συνεπειών
διαφορετικών ενεργειών
a. Οργανωτικές ικανότητες σε
προσωπικό επίπεδο
b. Αυτό-αξιολόγηση/-κριτική
c. Αυτό-εκκινούμενη ανάπτυξη
d. Ικανότητα του αυτό-διδάκτου
a. Εσωτερική επικοινωνία με
συνεργάτες / εργαζόμενους / εργοδότες
b. Εξωτερική επικοινωνία με πελάτες /
προμηθευτές

Ad a) & b)
i. Κατανόηση της σειράς
αλληλεπίδρασης/σχέσεων
ii. Γλώσσα διοίκησης
iii. Έλεγχος του σώματος
iv. Χειρισμός των
κοινωνικό-πολιτισμικών
κανόνων/γνώσης
v. Χειρισμός της τεχνολογίας

c.Συνεργασία/Ομαδικότητα/Ικανότητα
δικτύωσης
d. Διαχείριση κρίσεων
a. Οργανική καλλιέργεια
b. Μετατροπή του συστήματος
καλλιέργειας από συμβατική σε
οργανική
c. Αξιοποίηση των πόρων
d. Άλλο
a. Νέες τεχνολογίες παραγωγής
b. Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας
a. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
b. Τουρισμός-Αγροτουρισμός
c. Μεταποίηση προϊόντων
πρωτογενούς παραγωγής
d. Επέκταση εμπορικών
δραστηριοτήτων (π.χ. νέα ομάδα
πελατών)
e. Άλλο
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7.

Διαχείριση και Διοίηκηση
Επιχειρήσεων

a. Διαδικασία και διαχείριση κινδύνου
b. Διαφήμιση και Διανομή
c. Συγκέντρωση, Διαφοροποίηση,
Εξατομίκευση
d. (Ηλεκτρονικά) Σχεδιασμός
αξιοποίησης πόρων
e. Νομικά Θέματα (π.χ. Σύνταξη
συμβολαίων)
f. Άλλο

3.3 ΑΞΟΝΑΣ 2 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ PACT

Επίπεδο 1: Ελάχιστο Επίπεδο
Απαιτεί βασικές γενικές γνώσεις, καθώς και βασικές δεξιότητες, ώστε να είναι δυνατή η
υλοποίηση απλών εργασιών. Η εργασία ή η μελέτη πραγματοποιείται υπό την άμεση
επίβλεψη σε ένα δομημένο πλαίσιο. Οι εργαζόμενοι συνήθως δεν έχουν τα προσόντα και
απαιτούν δομημένη υποστήριξη για τη δική τους μάθηση.
Επίπεδο 2:

Διακρίνονται οι βασικές αντικειμενικές γνώσεις ενός πεδίου εργασίας ή μελέτης, υπάρχουν
οι βασικές γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες για την αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών
με σκοπό την εκτέλεση εργασιών και την επίλυση συνήθων προβλημάτων με τη χρήση
απλών κανόνων και εργαλείων. Είναι δυνατή η εργασία ή μελέτη υπό επίβλεψη και με
κάποια σχετική αυτονομία.

Επίπεδο 3:

Περιλαμβάνεται η γνώση των γεγονότων, αρχών, διαδικασιών και γενικών εννοιών σε ένα
πεδίο εργασίας ή μελέτης, απαιτείται μια ποικιλία γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων
για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων με την επιλογή και την
εφαρμογή βασικών μεθόδων, εργαλείων, υλικών και πληροφοριών. Το άτομο
αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκπλήρωση καθηκόντων στην εργασία ή μελέτη και
αναπτύσσει αυτόνομη συμπεριφορά, που μπορεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες με
στόχο την επίλυση των προβλημάτων.

Επίπεδο 4:

Υπάρχουν οι βάσεις για τις αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις ευρέος φάσματος σε ένα
πεδίο εργασίας ή μελέτης, καθώς και ένα εύρος γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που
απαιτούνται για την εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα σε ένα πεδίο
εργασίας ή μελέτης. Το άτομο δείχνει την ικανότητα α) άσκησης αυτοδιαχείρισης σύμφωνα
με τις οδηγίες στα περιβάλλοντα εργασίας ή μελέτης που είναι συνήθως προβλεπόμενα,
αλλά υπόκεινται σε αλλαγές, και β) επίβλεψης της εργασίας ρουτίνας των άλλων, την
ανάληψη κάποιας ευθύνης για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων στην
εργασία ή τη μελέτη.

Επίπεδο 5:

Περιλαμβάνει τη βάση για ευρεία, εξειδικευμένη, αντικειμενική και θεωρητική γνώσεις
μέσα σε ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης και την επίγνωση των ορίων αυτής της γνώσης,
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καθώς επίσης ένα ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για
την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα. Το άτομο μπορεί να
διαχειριστεί και να επιβλέψει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στην εργασία ή των
σπουδών όπου συμαβίνονυ απρόβλεπτες αλλαγές, μπορεί να επανεξετάσει και να
αναπτύξει τις ατομικές επιδόσεις του ή και των άλλων.
Επίπεδο 6:

Αντιστοιχεί στις προχωρημένες γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδών, οι οποίες
συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών επίσης για προχωρημένες
δεξιότητες, που επιδυκνύουν δεξιοτεχνία και καινοτομία, οι οποίες απαιτούνται για την
επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή
σπουδών. Επιτυγχάνει τη διαχείριση σύνθετων τεχνικών ή επαγγελματικών
δραστηριοτήτων ή έργων, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα
περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδών, και μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση
της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων.

Επίπεδο 7:

Αντιστοιχεί στις πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες βρίσκεται στο
επίκεντρο της γνώσης ενός πεδίου εργασίας ή σπουδών, ως βάση για πρωτότυπη σκέψη ή /
και έρευνα, επίσης για την κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης σε ένα πεδίο και στη
διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών πεδίων και για εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων, που απαιτούνται στην έρευνα ή / και στην καινοτομία προκειμένου να
αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από
διαφορετικά πεδία. Επιτυγχάνει τη διαχείριση και τη μετατροπή περιβάλλοντων εργασίας
ή σπουδών τα οποία είναι πολύπλοκα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές
προσεγγίσεις, και μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τη συνεισφορά στις επαγγελματικές
γνώσεις και πρακτικές ή / και για την αξιολόγηση της στρατηγικής απόδοσης ομάδων.

Επίπεδο 8: Μέγιστο Επίπεδο
Αντιστοιχεί στις γνώσεις οι οποίες βρίσκονται στα πλέον προχωρημένα όρια ενός πεδίου
εργασίας ή σπουδών και στη διασύνδεσή του με άλλα πεδία, επίσης για τις πιο
προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της
σύνθεσης και της αξιολόγησης, που απαιτούνται για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων
στην έρευνα ή / και στην καινοτομία και για τη διεύρυνση και τον επαναπροσδιορισμό των
υφιστάμενων γνώσεων ή επαγγελματικών πρακτικών. Μπορεί να αποδείξει ουσιαστικού
κύρους, καινοτομία, αυτονομία, επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα και
σταθερή προσήλωση στη διαμόρφωση νέων ιδεών ή διαδικασιών στο επίκεντρο πλαισίων
εργασίας ή σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.
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4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Το έργο ACT στοχεύει στη δημιουργία ισχυρής σύνδεσης μεταξύ των ατόμων που αναζητούν εργασία, όσων
παρέχουν απασχόληση και ευκαιρίες κατάρτισης μέσα στον αγροτικό τομέα ικανοποιώντας τη ζήτηση για
ειδικευμένους εργαζόμενους και τη βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ των φορέων παροχής εργασίας, των
ατόμων που αναζητούν εργασία και των διαθέσιμων προγράμματων κατάρτισης.
Η αποστολή του ACT είναι να υποστηρίξει / βελτίωσει τις αγροτικές επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, το ACT παρέχει τα εργαλεία για ton
καθορισμό των ικανοτήτων για τη καινοτομία και τη διαχείριση στον αγροτικό τομέα. Το PACT, ως το κύριο
εργαλείο, αποτελεί το πλαίσιο για την εισαγωγή και την εναρμόνιση των ικανοτήτων και της περιγραφής
τους στον τομέα της γεωργικής διά βίου μάθησης, των υπηρεσιών εργασίας και των πολιτικών. Εφόσον
όλες οι ομάδες ενδιαφερομένων χρησιμοποιούν την ίδια απλοποιημένη "γλώσσα" για να περιγράψουν τις
αρμοδιότητες, θα είναι ευκολότερο να ταιριάξουν π.χ. την επάρκεια του προφίλ ενός υποψηφίου εργασίας
με τις απαιτήσεις των διαφόρων θέσεων εργασίας.
Η πρακτική εφαρμογή του PACT θα υλοποιηθεί στο ΠΕ3, με την παροχή των PACT Διαδικτυακών Υπηρεσιών
Προδιαγραφής & Ανάπτυξης.

18

D2.2 Development of a common PACT Framework | ACT Project

5 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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