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Ροιο είναι το επίκεντρο του AGRICOM ;
Το AGRICOM κακιερϊνει το πρϊτο μοντζλο δεξιοτιτων ςτον
τομζα τθσ γεωργίασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν Υδροπονία και
τθν Άρδευςθ.
Ροιο είναι το επίκεντρο αυτοφ του Ραραδοτζου;
Ωσ ζνα από τα κφρια αποτελζςματα του ζργου AGRICOM αυτό
παραδοτζο κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για τθν τυποποίθςθ
του οριςμοφ των υφιςτάμενων και απαιτοφμενων δεξιοτιτων,
ςαφι περιγραφι των κζςεων εργαςίασ και του προφίλ τουσ,
ανάλυςθ των ελλείψεων των ςτόχων και τθν πραγματικι
κατάςταςθ των δεξιοτιτων, τθν προετοιμαςία και τθν παροχι
λφςεων κατάρτιςθσ.
Ροια είναι τα οφζλθ αυτοφ του Ραραδοτζου;
Το AGRICOM Ρρότυπο Δεξιοτιτων (ACM), περιγράφει τισ
δεξιότθτεσ
που
απαιτοφνται
για
να
εκτελεςτεί
αποτελεςματικά ςε ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ. Το ACM
επιτρζπει ςε ζνα ςφνολο προτφπων που πρζπει να
εφαρμόηονται ςε όλο το φάςμα των διαδικαςιϊν του
ανκρϊπινου δυναμικοφ και παρζχει μια κοινι γλϊςςα και
κατανόθςθ, κακϊσ και τθ ςυνζπεια κατά τθν αξιολόγθςθ των
ατομικϊν επιδόςεων είτε για το ςκοπό τθσ επιλογισ, τθν
ανάπτυξθ ι τθ διαχείριςθ των επιδόςεων.
Ρϊσ να χρθςιμοποιιςετε αυτό το Ραραδοτζο;
Το AGRICOM Ρρότυπο Δεξιοτιτων (ACM), ωσ το κφριο
αποτζλεςμα του ζργου, νοείται ωσ θ βάςθ για όλα τα
ακόλουκα παραδοτζα.
Ροια είναι θ ςχζςθ του με τα άλλα παραδοτζα και πακζτα
εργαςίασ;
Αυτό το παραδοτζο βαςίηεται ςτα αποτελζςματα του ΡΕ1
Αρμοδιότθτεσ Μοντζλα και Ανάλυςθ Αναγκϊν ςτον Αγροτικό
Τομζα και ΡΕ2 Μεταφορά του WCM ςτον αγροτικό τομζα,
ιδίωσ D2.1 και D2.2.
Συμπεράςματα και ςυςτάςεισ
Το ACM είναι το κφριο αποτζλεςμα του ζργου και παρζχει
όλεσ τισ εκπονθκείσ δεξιότθτεσ για τον γεωργικό τομζα, τα
πρότυπα για τθν περιγραφι δεξιοτιτων, εργαςιακά προφίλ
και προφίλ δεξιοτιτων, και παραδείγματα χριςθσ μιασ
δεξιότθτασ ι εργαςιακοφ προφίλ και ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ.
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1. Ρερίλθψθ
Το ζγγραφο αυτό κα αποτελζςει τθ βάςθ για το ςφνολο του ζργου AGRICOM και αποτελεί
ζνα από τα βαςικά αποτελζςματα του. Ραρζχει το μοντζλο αρμοδιότθτα για τον αγροτικό
τομζα και ειδικότερα για τουσ τομείσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ του νεροφ όπωσ θ
άρδευςθ και θ υδροπονία με τον τίτλο AGRICOM Ρρότυπο Δεξιοτιτων.
Αυτό το παραδοτζο χωρίηεται ςε 7 κεφάλαια: Αρχικά, ο κακοριςμόσ των βαςικϊν όρων και
οριςμϊν, κακϊσ και οι κφριεσ πθγζσ για το AGRICOM Ρρότυπο Δεξιοτιτων όπωσ το
γερμανικό Ρρότυπο Δεξιοτιτων PAS 1093, το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων (EQF), κακϊσ
και το Ρρότυπο Δεξιοτιτων WACOM παρουςιάηονται. Τα χαρακτθριςτικά των δεξιοτιτων
και τα ςτοιχεία δεξιοτιτων, όπωσ βαςικζσ δεξιότθτεσ, ειδικζσ δεξιότθτεσ τομζα και τα
επιπζδων δεξιότθτασ ςυνδζονται με το κεφάλαιο 6: Το AGRICOM Ρρότυπο Δεξιοτιτων
παροχι των υδροαγρο-δεξιότθτων με τουσ οριςμοφσ, τα πρότυπα για τθν περιγραφι
αρμοδιοτιτων, των κακθκόντων εργαςίασ και τισ περιγραφζσ κατάρτιςθσ, κλείνοντασ με τα
ςυμπεράςματα.
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2. Ειςαγωγι
Το ςυγκεκριμζνο ζγγραφο παρουςιάηει το AGRICCOM Ρρότυπο Δεξιοτιτων (ACM –
AGRICOM Competence Model), το πρϊτο Ρρότυπο Δεξιοτιτων για το τομζα τθσ Υδροπονία
και άρδευςθσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το AGRICOM Ρρότυπο Ικανοτιτων αξιοποιεί και μεταφζρει τα αποτελζςματα του
ευρωπαϊκοφ LdV ζργου, τισ πολιτικζσ τθσ ΕΕ και του Ρλαιςίου Αναφοράσ για τθν
Τυποποίθςθ Δεξιοτιτων : Το ζργο βαςίηεται ςτο πρότυπο επάρκειασ που αναπτφχκθκε για
τθ διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων ςτθ μεταφορά του ζργου WAter COmpetences Μοντζλο
( WACOM ) ωσ τον πυρινα ειςόδου , τισ πολιτικζσ τθσ ΕΕ , όπωσ το ευρωπαϊκό ςφςτθμα
ακαδθμαϊκϊν μονάδων για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ( ECVET ) και το
Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων ( EQF) , κακϊσ και τθ γερμανικι προδιαγραφι PAS 1093 για
Τυποποίθςθ Ικανοτιτων.
Μζςω τθσ μεταφοράσ του γενικοφ Ικανοτιτων Μοντζλο ( WCM ) για τθ διαχείριςθ των
Υδατικϊν Ρόρων και ειδικά για τισ Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων, το μοντζλο
αναφοράσ για τθν Τυποποίθςθ Δεξιοτιτων κα ειςαχκεί ςτισ ειδικζσ γεωργικζσ χριςεισ των
υδάτινων πόρων και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν υδροπονία και τθν άρδευςθ . Αυτό επιτρζπει
τον προςδιοριςμό των αναγκϊν επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ από τουσ
υπαλλιλουσ και το μακθτι, των απαιτοφμενων ικανοτιτων και προςόντων ςε
ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ εργαςίασ, κακϊσ και τθ βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ
ςυγκριςιμότθτασ των ευκαιριϊν επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και των
προϊόντων.
Το γενικό Μοντζλο Δεξιοτιτων ( WCM ) βαςίηεται και ενςωματϊνει ECVET , EQF και τθ
γερμανικι προδιαγραφι PAS 1093 για Τυποποίθςθ Δεξιοτιτων . Η ανατροφοδότθςθ από
τουσ εμπειρογνϊμονεσ και επαγγελματίεσ του τομζα των υδάτων ιταν μόνο κετικι και
επιβεβαίωςε τθν ανάγκθ για μια ιςχυρι υποςτιριξθ από τα Ρρότυπο Δεξιοτιτων για το
τομζα τθσ διαχείριςθσ των υδάτινων πόρων. Ζτςι, θ μεταφορά ςε άλλουσ τομείσ και
κλάδουσ είχε ιδθ προβλεφκεί ςτο πλαίςιο του ζργου WACOM και, τζλοσ, ο γεωργικόσ
τομζασ αυτόσ επιλζχκθκε λόγω τθσ ςτενισ ςχζςθσ του με τον τομζα των υδάτων.
Ζνα Ρρότυπο Δεξιοτιτων περιγράφει τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για επιτυχθμζνθ
προετοιμαςία ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ και αρμοδιότθτασ. Το ςφνολο των δεξιοτιτων
μπορεί ακολοφκωσ να χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ για τθν περιγραφι ςυγκεκριμζνων
επαγγελματικϊν χϊρων, τθν επιλογι νζου προςωπικοφ, τθ ςυνεχι αξιολόγθςθ ολόκλθρου
του προςωπικοφ, τθν ανάλυςθ των αναγκϊν κατάρτιςθσ του προςωπικοφ, και τθσ
κατθγοριοποίθςθσ και πρόβλεψθσ ενόσ ςυςτιματοσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ βαςιςμζνο ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων
Επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τω ανκρωπίνων πόρων μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τα πρότυπα
δεξιοτιτων για ςτρατθγικό ςχεδιαςμό ι καινοτόμα ςυςτιματα, προωκϊντασ υπθρεςίεσ
που μποροφν να βελτιϊςουν τα οφζλθ. Συμπλθρωματικά, τα Ρρότυπα Δεξιοτιτων μποροφν
να δϊςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ των
εργαηομζνων και τθσ αναγκαίασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (ΕΕΚ). Ζνα
Ρρότυπο Δεξιοτιτων μπορεί να απλοποιιςει τισ διαδικαςίεσ, που οδθγοφν ςε μια πιο
αποδοτικι και λειτουργικι βελτιςτοποίθςθ για όλουσ τουσ οργανιςμοφσ.
Ζνα Ρρότυπο Δεξιοτιτων περιγράφει τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για επιτυχθμζνθ
προετοιμαςία ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ και αρμοδιότθτασ. Το ςφνολο των δεξιοτιτων
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μπορεί ακολοφκωσ να χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ για τθν περιγραφι ςυγκεκριμζνων
επαγγελματικϊν χϊρων, τθν επιλογι νζου προςωπικοφ, τθ ςυνεχι αξιολόγθςθ ολόκλθρου
του προςωπικοφ, τθν ανάλυςθ των αναγκϊν κατάρτιςθσ του προςωπικοφ, και τθσ
κατθγοριοποίθςθσ και πρόβλεψθσ ενόσ ςυςτιματοσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ βαςιςμζνο ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων.
Οι περιπτϊςεισ εφαρμογισ και τα ςενάρια Ρροτφπων Δεξιοτιτων είναι τα ακόλουκα:


Ρροςδιοριςμόσ των αναγκαίων και απαιτοφμενων δεξιοτιτων,



Αναλυτικζσ περιγραφζσ των εργαςιακϊν χϊρων (εξειδικευμζνων, επαγγελματικά
περιγράμματα ωσ βάςθ),



Εντοπιςμόσ νζων δεξιοτιτων ι δεξιοτιτων που απαιτοφνται για νζεσ εξειδικεφςεισ
επαγγελμάτων,



Ρροετοιμαςία και προϊκθςθ των ευκαιριϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ,



Εναρμόνιςθ όλων των ςυςτθμάτων Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ
(ΕΕΚ) (επαγγελματικά περιγράμματα),



Ενίςχυςθ τθσ ςυγκριςιμότθτασ και τθσ κινθτικότθτασ ςτθν Ευρϊπθ.

2.1.

Βαςικοί Οριςμοί και Επεξθγιςεισ Πρων

Ρριν από τθν ανάπτυξθ του Ρρότυπου Δεξιοτιτων WACOM (WCM) είναι αναγκαία θ
ανάλυςθ των χρθςιμοποιοφμενων οριςμϊν. Οι ακόλουκοι όροι είναι προςδιοριςμζνοι για
το WACOM Ρρότυπο Δεξιοτιτων και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςτα πλαίςια ενόσ
γενικότερου Ρλαιςίου Δεξιοτιτων, όπωσ και τθν προςαρμογι τουσ ςε άλλουσ τομείσ και
ςυγκεκριμζνα πεδία εφαρμογισ:
Δράςθ: (ςυνϊνυμο με τθ δραςτθριότθτα) *προςαρμοςμζνο από το PAS 1093]
Δραςτθριότθτα: προφανισ και μετρίςιμθ ςυμπεριφορά ι προετοιμαςία των γνϊςεων,
ικανοτιτων ι δεξιοτιτων για τθν επιτυχία ενόσ αντικειμενικοφ ςτόχου (ςυνϊνυμο με τθ
δράςθ *προςαρμοςμζνο από το PAS 1093]
Φορζασ αξιολόγθςθσ: οργανιςμόσ που κρίνει και αξιολογεί τισ δραςτθριότθτεσ ι τα
αποτελζςματα των εκπαιδευομζνων που αποδεικνφουν τισ γνϊςεισ, ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ
ι οποιαδιποτε άλλο μακθςιακό αποτζλεςμα *προςαρμοςμζνο από το CWA 16133]
Διαδικαςία αξιολόγθςθσ: διαδικαςία εφαρμογισ μίασ αξιολόγθςθσ για ςυγκεκριμζνο
εκπαιδευόμενο για κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα *CWA 16133]
Αποτζλεςμα αξιολόγθςθσ: καταγεγραμμζνο αποτζλεςμα μιασ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
[CWA 16133]
Φορζασ απονομισ βακμϊν: οργανιςμόσ απονομισ βακμϊν ι προςόντων *CWA 16133]
Δεξιότθτα: ικανότθτα (που δε μπορεί να παρατθρθκεί απευκείασ αλλά μζςα από τισ
δραςτθριότθτεσ) ςυνδυάηοντασ επαρκϊσ και επιτυχϊσ και υλοποιϊντασ τισ απαραίτθτεσ
δραςτθριότθτεσ ςε οποιαδιποτε πλαίςια για τθν επιτυχία ςυγκεκριμζνων αρμοδιοτιτων ι
ςτόχων *προςαρμοςμζνο από το EQF]
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Βακμόσ: ποςοτικά μζςα για τθν ζκφραςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ βαςιςμζνα ςτον
όγκο εργαςίασ των μακθτϊν που χρειάηονται για να επιτφχουν τα αναμενόμενα
αποτελζςματα μίασ μακθςιακισ διαδικαςίασ ςυγκεκριμζνου επιπζδου *ECTS Users Guide]
Ρερίγραμμα: ςφςτθμα εννοιϊν, οριςμϊν και προβλζψεων μζςω των οποίων οι
εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ είναι αναπτυγμζνεσ και ςυςχετιςμζνεσ *CWA 16133]
(προςδόκιμο) μακθςιακό αποτζλεςμα: διατφπωςθ για το τι αναμζνει ζνασ
εκπαιδευόμενοσ να μάκει, εκπαιδευτεί, ι είναι ικανόσ να κάνει μετά από μία επιτυχθμζνθ
ολοκλιρωςθ μιασ μακθςιακισ διαδικαςίασ *προςαρμοςμζνο από το ECTS Users Guide]
Γνϊςθ: αποτζλεςμα μίασ μακθςιακισ διαδικαςίασ ςυςχετιςμζνθ με τθν παροχι
πλθροφοριϊν *προςαρμοςμζνο από το EQF]
Εκπαιδευόμενοσ: ιδιϊτθσ ςυνδεδεμζνοσ με μία μακθςιακι διαδικαςία [ECTS Users Guide]
Μακθςιακι ευκαιρία: επίςθμθ με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ διαδικαςία εκπαίδευςθσ ι
κατάρτιςθσ *CWA 16133]
Ράροχοσ Μακθςιακισ ευκαιρίασ: οργανιςμόσ που παρζχει εκπαίδευςθ ι κατάρτιςθ
Επίπεδο (μζςα ςε περίγραμμα): κατθγορίεσ για τθν παρακολοφκθςθ και μζτρθςθ των
δραςτθριοτιτων και των διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ τουσ
Ρροςόν: επίςθμο αποτζλεςμα μίασ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και επικφρωςθσ που
παρατθρείται όταν θ αρμόδια αρχι επιβεβαιϊνει ότι ζνασ εκπαιδευόμενοσ ζχει αποκτιςει
προκακοριςμζνα μακθςιακά αποτελζςματα *προςαρμοςμζνο από το EQF]
Ικανότθτεσ: αποτζλεςμα των μακθςιακϊν διαδικαςιϊν ςυςχετιςμζνων με δράςεισ
ςυμπεριλαμβανομζνων τισ διαδικαςίεσ εφαρμογισ των γνϊςεων και χρθςιμοποίθςθσ τθσ
τεχνογνωςίασ για τθν ολοκλιρωςθ αρμοδιοτιτων και επίλυςθ προβλθμάτων (γνωςτικϊν ι
πρακτικϊν) *προςαρμοςμζνο από το EQF]
Στόχοσ: αντικειμενικόσ ςτόχοσ των δραςτθριοτιτων και τθν αντίςτοιχθ προετοιμαςία αυτϊν
ςε μία δεδομζνθ κατάςταςθ και ζννοια
Ράροχοσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ): οργανιςμόσ παροχισ
επαγγελματικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων
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3. Ρρόδρομεσ ζννοιεσ του Ρροτφπου Δεξιοτιτων AGRICOM
Αυτό το κεφάλαιο εξθγεί και περιγράφει τισ κφριεσ πθγζσ για το μοντζλο δεξιοτιτων
AGRICOM.
Το AGRICOM ζργου βαςίηεται ςτο πρότυπο επάρκειασ που αναπτφχκθκε για τθ διαχείριςθ
των υδατικϊν πόρων ςτο πρόγραμμα μεταφοράσ WAter COmpetences Μοντζλο (WACOM)
ωσ τον πυρινα ειςόδου, τισ πολιτικζσ τθσ ΕΕ, όπωσ το ευρωπαϊκό ςφςτθμα ακαδθμαϊκϊν
μονάδων για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (ECVET) και το Ευρωπαϊκό
Ρλαίςιο Ρροςόντων (EQF) και θ γερμανικι προδιαγραφι PAS 1093 για τθν Τυποποίθςθ
Δεξιοτιτων και κεφαλαιοποιεί και τα μεταφζρει ςτο γεωργικό τομζα και τα ςυςτιματα
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Οι απαιτιςεισ των
διαφόρων ευρωπαϊκϊν ενδιαφερόμενων μερϊν ςυηθτικθκαν και εντοπίηονται ςτισ ανάγκεσ
ανάλυςθσ που αποτελείται από διάφορα ευρωπαϊκά εργαςτιρια, μια online ζρευνα και
ζρευνα γραφείου.

3.1.

Ρρότυπο Δεξιοτιτων WACOM

Το ζργο WACOM (Water Ρρότυπο Ικανοτιτων Transfer), ενα ευρωπαϊκι ςυνεργατικό ζργο
που χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci, επικεντρϊνεται ςτθ μεταφορά
του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου επαγγελματικϊν προςόντων (EQF) και το Γερμανικό Μοντζλο
Αναφοράσ για τθν Τυποποίθςθ Ικανοτιτων PAS 1093 ςτον τομζα του νεροφ και
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (ΕΕΚ) του ςε όλθ τθν Ευρϊπθ.
Το WACOM αποτελεί το πρϊτο μοντζλο των δεξιοτιτων για τθ διαχείριςθ των υδάτων οι
οποίεσ πρζπει να εφαρμόηονται και να επικυρωκοφν για τθ διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων
επεξεργαςίασ λυμάτων και ςτθ ςυνζχεια να μεταφερκοφν ςε άλλουσ τομείσ του τομζα των
υδάτων, κακϊσ και ςε άλλουσ κλάδουσ.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ζργο WACOM είναι διακζςιμθ ςτο διαδίκτυο:
http://www.wacom-project.eu

3.2.
Ευρωπαϊκό ςφςτθμα ακαδθμαϊκϊν μονάδων
επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (ECVET)

για

τθν

Το ευρωπαϊκό ςφςτθμα ακαδθμαϊκϊν μονάδων για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και
κατάρτιςθ ( ECVET ) είναι ζνα μεκοδολογικό πλαίςιο που διευκολφνει τθ ςυςςϊρευςθ και
μεταφορά πιςτωτικϊν μονάδων για μακθςιακά αποτελζςματα από ζνα ςφςτθμα
προςόντων ςε ζνα άλλο. Ραρόμοιοι με το ςφςτθμα ECTS για τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ οι βακμοί
ECVET είναι μια αρικμθτικι αναπαράςταςθ του ςυνολικοφ βάρουσ των μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων ςε ζναν τίτλο προςόντων και τθσ ςχετικισ βαρφτθτασ των ενοτιτων ςε
ςχζςθ με τα προςόντα, όπωσ ορίηονται από τθν ΕΚ .
Το ECVET πρζπει να προάγει τθ διακρατικι κινθτικότθτα και τθν πρόςβαςθ ςτθ διά βίου
μάκθςθ και ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ καλφτερθσ ςυγκριςιμότθτασ και ςυμβατότθτασ μεταξφ
των κρατϊν μελϊν. Τα επίςθμα επιτευχκζντα μακθςιακά αποτελζςματα που λαμβάνονται
από ζνα άτομο μεταφζρονται, αναγνωρίηονται και ςωρεφονται για ζνα προςόν. Το ECVET
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διευκολφνει τθν αναγνϊριςθ τθσ κατάρτιςθσ, των δεξιοτιτων και των γνϊςεων ςε άλλο
κράτοσ-μζλοσ.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ευρωπαϊκό ςφςτθμα ακαδθμαϊκϊν μονάδων για
τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ( ECVET ) ςε απευκείασ ςφνδεςθ :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:01:EN:HTML.)

3.3. Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων (EQF)
Το EQF είναι το κοινό Ρλαίςιο Αναφοράσ, που ςυνδζει ςυςτιματα πλαιςίων προςόντων
μεταξφ κρατϊν, δρϊντασ ωσ ζνα πολυγλωςςικό εργαλείο που μπορεί να κάνει τα προςόντα
περιςςότερο αναγνωρίςιμα και κατανοθτά μζςα από διαφορετικζσ χϊρεσ και ςυςτιματα ςε
ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Διακζτει δφο διαφορετικοφσ ςτόχουσ: (1) να προωκιςει τθν
κινθτικότθτα των πολιτϊν μεταξφ χωρϊν και (2) να διευκολφνει τθ ςυνεχιηόμενθ τουσ
κατάρτιςθ. Το EQF ςκοπεφει να ςυςχετίςει τα εκνικά ςυςτιματα πλαίςια προςόντων των
κρατϊν μελϊν και τα περιγράμματα τουσ ςε ζνα κοινό πλαίςιο οκτϊ επιπζδων ςε
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα επίπεδα ανταποκρίνονται ςε μία πλιρθ κλίμακα προςόντων, από
το βαςικό (Επίπεδο 1 ανταποκρίνεται ςε πιςτοποιθτικά για όςουσ ζχουν ςταματιςει το
ςχολείο) ζωσ το ανϊτερο (επίπεδο 8, καλφπτοντασ το Διδακτορικά δίπλωμα) επίπεδα. Ωσ
ζνα εργαλείο για τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ, το EQF ενςωματϊνει όλα τα
επίπεδα των αποκτθκζντων προςόντων μζςα από τθν αρχικι, επαγγελματικι, αλλά και
ακαδθμαϊκι εκπαίδευςθ. Τα οκτϊ επίπεδα αναφοράσ περιγράφονται με βάςθ τουσ
οριςμοφσ από τα μακθςιακά αποτελζςματα.
Το EQF αναγνωρίηει τθν ποικιλομορφία των Ευρωπαϊκϊν ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ και κεωρεί ςθμαντικι τθν αναδιάρκρωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων για
τθν βελτίωςθ τθσ ςυγκριςιμότθτασ και τθν καλφτερθ ςυνεργαςία μεταξφ κρατϊν και
πικανϊν ινςτιτοφτων και φορζων.
Μζςω του EQF, ζνα μακθςιακό αποτζλεςμα αναγνωρίηεται ωσ μία διατφπωςθ του τι
γνωρίηει, αντιλαμβάνεται και πωσ μπορεί να υλοποιιςει ζνασ εκπαιδευόμενοσ ςτο τζλοσ
μίασ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Το EQF επιπλζον δίνει ζμφαςθ περιςςότερο ςτα
αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ παρά ςτθ διαδικαςία, όπωσ τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ. Τα μακθςιακά αποτελζςματα αποτυπϊνονται με τρία διαφορετικά ςτοιχεία:
γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ. Ζτςι, τα προςόντα – διαφορετικϊν ςυνδυαςμϊν εςωκλείουν
ζνα
διευρυμζνο
ςτόχο
των
μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων,
ςυμπεριλαμβανομζνου κεωρθτικϊν γνϊςεων, πρακτικϊν και τεχνικϊν ικανοτιτων και
κοινωνικϊν δεξιοτιτων.
Η ζννοια των οκτϊ επιπζδων περιλαμβάνεται και ενςωματϊνεται και μζςα ςτο Ρρότυπο
Δεξιοτιτων WACOM.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων (EQF)
επιςκεφτείτε
τθν
ιςτοςελίδα
τθσ
Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ:
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_en.pdf
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3.4. Γερμανικό Ρρότυπο Αναφοράσ τθσ Τυποποίθςθσ Δεξιοτιτων PAS 1093
Το Γερμανικό Ρρότυπο Δεξιοτιτων PAS 1093 είναι ζνα Ρλαίςιο Αναφοράσ που διευκολφνει
το ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ τθσ τυποποίθςθσ δεξιοτιτων για τθν
ανάπτυξθ των ανκρϊπινων πόρων.
Αποτελείται από δφο ζγγραφα: το κφριο ζγγραφο (που ονομάηεται "PAS 1093» εν ςυντομία)
και τα παραδείγματα εφαρμογισ για τθν PAS 1093.
Το περιεχόμενο αυτοφ του PAS αναπτφχκθκε ςτο «Αρμοδιότθτα για τθν Ανάπτυξθ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ" ομάδα εργαςίασ που ςυςτάκθκε ςτο ζργο του με το ίδιο όνομα,
ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Καινοτομία από Ρρότυπα και Ρροδιαγραφζσ" (INS), που
χρθματοδοτείται από το Ομοςπονδιακό Υπουργείο Οικονομίασ και Τεχνολογίασ (BMWi),
Γερμανία
διακζςιμο
για
download
ςτθ
διεφκυνςθ:
http://www.qedinfo.de/docs/PAS_1093_Competence_Modelling_HRD_final.pdf

3.5.

Εςωτερικζσ Ρθγζσ για το AGRICOM Ρρότυπο Δεξιοτιτων

Το AGRICOM Ρρότυπο Δεξιοτιτων βαςίηεται επίςθσ ςτα αποτελζςματα και τα
ςυμπεράςματα που ζχουν αποκτθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ανάλυςθσ των αναγκϊν και τθσ
φάςθσ μεταφοράσ του ζργου .
Αρχικά πραγματοποιικθκε λεπτομερισ ανάλυςθ των αναγκϊν: Συμπεριλαμβανομζνων των
εκνικϊν θμερίδων ςε τζςςερισ χϊρεσ του χριςτθ, μια ανάλυςθ των αναγκϊν για τον
αγροτικό τομζα που αφοροφν τον μοντελιςμό επάρκειασ και τθν ςε βάκοσ ζρευνα για ιδθ
υπάρχοντα μοντζλα που και χρθςιμοποιοφμενεσ αρμοδιότθτεσ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ .
Με βάςθ τα αποτελζςματα του ΡΕ1 το δεφτερο πακζτο εργαςίασ (ΡΕ2) διαςφαλίηει τθ
μεταφορά και τθν προςαρμογι του Ρρότυπου Δεξιοτιτων για το τομζα τθσ διαχείριςθσ των
υδάτινων πόρων (WCM), ςυμπεριλαμβανομζνου του ECVET , EQF και τθ γερμανικι
προδιαγραφι PAS 1093 για τθν Τυποποίθςθ Ικανοτιτων για τον γεωργικό τομζα και ειδικά
για τθν άρδευςθ και τθν υδροπονία. Για να επιτευχκεί αυτι θ μεταφορά, θ τεχνικι
προςαρμογισ του ςεναρίου ζχει χρθςιμοποιθκεί και μια μεκοδολογία για τισ εκνικζσ
μεταφορζσ και προςαρμογζσ ζχει αναπτυχκεί προκειμζνου να παραδϊςει το AGRICOM
Ρρότυπο Ικανοτιτων (ACM), το κφριο αποτζλεςμα του ΡΕ2, ςε μια πρϊτθ ζκδοςθ του
παρόντοσ εγγράφου ςτο τζλοσ του πρϊτου ζτουσ το οποίο ςτθ ςυνζχεια κα
βελτιςτοποιείται ςυνεχϊσ κακ 'όλθ τθ διάρκεια ηωισ του ζργου. Ζτςι το ΡΕ2 μπορεί να
κεωρθκεί ωσ το βαςικό πακζτο εργαςίασ του ζργου AGRICOM .
Μετά τισ κυριότερεσ αλλαγζσ που ζγιναν ςε ςχζςθ με τθν αρχικό Ρρότυπο Δεξιοτιτων
(WCM ) :
 το AGRICOM Ρρότυπο Δεξιοτιτων υλοποιείται / δοκιμάηεται για τθν περιγραφι τθσ
κατάρτιςθσ
 Ομαδοποίθςθ των περιγραφϊν ικανοτιτων ςε τομείσ δραςτθριότθτασ .
 Η προςκικθ του πλαιςίου και του φψουσ ςτο πρότυπο των επαγγελματικϊν
περιγραμμάτων.
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Βαςικι εςτίαςθ των ςενάρια χριςθσ κατά τθν κατεφκυνςθ των ενδιαφερομζνων
μερϊν : εργοδότθ (μικρι επιχείρθςθ), των εργαηομζνων και τθσ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ .
Η προςκικθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.
Συγκζντρωςθ ςε τζςςερα χαρακτθριςτικά των κζςεων εργαςίασ (αναφζρεται ςτθν
πειραματικι δοκιμι):
o διευκυντισ ςε ζνα υδροπονικό ςφςτθμα / ςφςτθμα άρδευςθσ αγροφ
o διαχειριςτισ ςε ζνα υδροπονικό ςφςτθμα / ςφςτθμα άρδευςθσ αγροφ

→ Το πρότυπο του εργαςιακοφ προφίλ μπορεί να εφαρμοςτεί ςε περιςςότερεσ από τισ
παραπάνω περιπτϊςεισ
• Η ταξινόμθςθ των δεξιοτιτων χωρίηεται ςε :
o Βαςικζσ ικανότθτεσ
o Διευκυντικζσ ι ικανότθτεσ του ατόμου
o Επαγγελματικζσ ι γεωργικζσ ικανότθτεσ
Αυτά τα ευριματα και τα αποτελζςματα που κα αντικατοπτρίηονται για τθ δθμιουργία του
ACM παρουςιάηονται ςτο επόμενο κεφάλαιο.
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4. Κφρια χαρακτθριςτικά
AGRICOM

του

Ρρότυπου

Δεξιοτιτων

Το κεφάλαιο αυτό παρουςιάηει τα βαςικά χαρακτθριςτικά του Ρρότυπου Δεξιοτιτων
AGRICOM που αποτελείται κυρίωσ από δφο ςτοιχεία: τισ αρμοδιότθτεσ και τα επίπεδα. Μια
λεπτομερισ περιγραφι όλων των αρμοδιοτιτων και ο κακοριςμόσ των επιπζδων του ACM
μπορεί να προςαρμοςτεί και να εφαρμοςτεί

4.1.

Κατανόθςθ των δεξιοτιτων

Ο οριςμόσ τθσ δεξιότθτασ είναι κακοριςμζνοσ ςτο κεφάλαιο 2 (Βαςικοί οριςμοί και
Επεξθγιςεισ όρων). Χρθςιμοποιϊντασ τον όρο δεξιότθτα κάνουμε διαχωριςμό μεταξφ των
δεξιοτιτων (μθ παρατθριςιμθ ζννοια) και των δραςτθριοτιτων (μετρίςιμθ ζννοια) που
απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ των δεξιοτιτων. Αυτό ςθμαίνει:


Δεξιότθτα: = Γνϊςεισ + Ικανότθτεσ (+ ατομικι δυνατότθτα)



Δραςτθριότθτεσ: = Συνδυαςμζνθ εφαρμογι γνϊςεων + Ικανοτιτων + Δεξιοτιτων (+
ατομικισ δυνατότθτασ)

Οι δεξιότθτεσ μποροφν να δθμιουργθκοφν από τθν αρχι, χωρίσ να ζχουν προθγουμζνωσ
δθμοςιευτεί και χρθςιμοποιθκεί. Ρρόκειται για μθ παρατθριςιμεσ ζννοιεσ και μποροφν να
παρατθρθκοφν μόνο μζςω των αντίςτοιχων δράςεων, όπωσ υλοποίθςθ και ςχετικζσ
δραςτθριότθτεσ. Οι δραςτθριότθτεσ μπορεί να παρατθρθκοφν και να μετρθκοφν

4.2. Διαφοροποίθςθ μεταξφ δεξιοτιτων
Μποροφμε να διακρίνουμε διαφορετικοφσ τφπουσ δεξιοτιτων, χωρίσ όμωσ όλεσ αυτζσ οι
διαφοροποιιςεισ να είναι δεςμευτικζσ, αλλά μόνο κεωρθτικζσ και μζςα ςε ζνα ευρφ φάςμα
εξαιρζςεων:


Γενικζσ Δεξιότθτεσ (key competences - Βαςικζσ δεξιότθτεσ) και Συγκεκριμζνεσ
Δεξιότθτεσ για τομείσ, πεδία εφαρμογισ ι οργανιςμοφσ



Απλζσ και Σφνκετεσ δεξιότθτεσ

Οι Γενικζσ Δεξιότθτεσ (πχ μζκοδοι και διαδικαςίεσ) ζχουν ςυνικωσ δθμιουργθκεί μετά από
βαςικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και είναι κακοριςμζνεσ από τισ Ευρωπαϊκζσ Ρολιτικζσ ωσ
Βαςικζσ Δεξιότθτεσ (Key Competences). Από τθν άλλθ μεριά, οι ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ
κακορίηονται ωσ προαπαιτοφμενεσ για ςυγκεκριμζνα πεδία εφαρμογισ ι οργανιςμοφσ. Ο
προςδιοριςμόσ των Συγκεκριμζνων Δεξιοτιτων (πχ κακοριςμζνεσ γνϊςεισ για
προκακοριςμζνο τομζα) απαιτοφν προθγουμζνωσ τθν ανάπτυξθ των γενικϊν δεξιοτιτων
(πχ θ μακθματικι και αναλυτικι ςκζψθ ωσ βαςικι δεξιότθτα είναι προαπαιτοφμενθ για τθν
ανάπτυξθ των ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων όπωσ ανάλυςθσ και ςφγκριςθσ τθσ ποιότθτασ του
νεροφ). Ραράδειγμα αποτελεί το γεγονόσ ότι ο πολιτικόσ μθχανικόσ των Μονάδων
Διαχείριςθσ Υγρϊν Αποβλιτων (ΜΔΥΑ) είναι υπεφκυνοσ και για οποιαδιποτε αναπτυξιακά
προγράμματα.
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Οριςμζνεσ δεξιότθτεσ κα μποροφςαν να περιγραφοφν ωσ ςφνκετεσ - πολλαπλζσ δεξιότθτεσ.
Μία ςφνκετθ δεξιότθτα μπορεί να αποτελείται από δφο, τρεισ ι περιςςότερεσ απλζσ
δεξιότθτεσ.
Στθν πράξθ, δεν είναι εφικτό να εφαρμοςτεί ο διαχωριςμόσ μεταξφ των Γενικϊν και
Συγκεκριμζνων Δεξιοτιτων: Οι περιςςότερεσ δεξιότθτεσ αποτελοφν ςυνδυαςμό
διαφορετικϊν γνϊςεων, ικανοτιτων, καλφπτοντασ ζνα ευρφ φάςμα μεταξφ Γενικϊν και
Συγκεκριμζνων Δεξιοτιτων.
Ραρόμοια διαφοροποίθςθ εφαρμόηεται και για το διαχωριςμό μεταξφ Απλϊν και Σφνκετων
Δεξιοτιτων: Τζτοιου είδουσ διαφοροποίθςθ μπορεί να ςτθριχτεί κεωρθτικά, αλλά
αποτυγχάνει ςτθν πράξθ για ςυγκεκριμζνεσ και δεδομζνεσ δεξιότθτεσ.

4.3.

Σενάρια και Ρεριπτϊςεισ εφαρμογισ του Ρροτφπου Δεξιοτιτων
AGRICOM

Οι ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ εφαρμογισ και τα ςενάρια αξιοποίθςθσ του Ρροτφπου
Δεξιοτιτων είναι (cf. Stracke, 2011, p. 7):
1. Διεκνείσ οργανιςμοί εναρμόνιςθσ περιγραφισ δεξιοτιτων
2. Διεκνείσ και Εκνικοί οργανιςμοί περιγραφισ δεξιοτιτων ςε αρχζσ
3. (ΑΔ) Διευκυντζσ για τθν περιγραφι των αναγκϊν κατάρτιςθσ των εργαηομζνων τουσ
4. Διευκυντζσ για τθν περιγραφι των χϊρων εργαςίασ (περιγραφζσ των κζςεων εργαςίασ)
5. (ΑΔ) Διευκυντζσ για τθ μζτρθςθ των εργαηομζνων τουσ (δεξιότθτα ανάλυςθσ των
ελλείψεων)
6. Ράροχοι ΕΕΚ που περιγράφουν τισ λφςεισ κατάρτιςθσ τουσ
7. Εκνικά όργανα εναρμόνιςθσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
(επαγγελματικό πλαίςιο)
8. Άτομα που ςχεδιάηουν τθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ
9. Οργανιςμοί που αναπτφςςουν τα δικά τουσ προφίλ πρότυπων δεξιοτιτων
(περιλαμβάνει τισ περιπτϊςεισ χριςθσ αρ. 3 ζωσ 8 των ανωτζρω)
10. Επενδυτζσ ςτθν υδροπονία που αξιολογοφν τουσ υπαλλιλουσ που απαιτεί θ
καλλιζργεια ενόσ φυτοφ
11. Διαχείριςθ φυτά που προορίηονται για άρδευςθ και χριςθ τουσ ςε υδροπονικά
ςυςτιματα
Στο D2.1 ςενάρια εφαρμογισ ζχουν υποβλθκεί για ςυγκεκριμζνουσ ενδιαφερομζνουσ.
Ρρότυπου Δεξιοτιτων AGRICOM καλφπτει όλεσ τισ κατονομαηόμενεσ περιπτϊςεισ για τθν
καλφτερθ εφαρμογι του μοντζλου.
Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των ευρωπαϊκϊν απαιτιςεων, το ζργο AGRICOM κα
οικοδομιςει μια βάςθ εναρμόνιςθσ, ςυνδυάηοντασ κορυφαία ευρωπαϊκά μζςα και πλαίςια
και κα αναπτφξει λφςεισ και υπθρεςίεσ που βαςίηονται ςτθν τεχνολογία πολφτιμεσ για τθν
πραγματικι δόμθςθ τθσ αποτελεςματικισ πανευρωπαϊκισ διόδου μεταξφ των ευκαιριϊν
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κατάρτιςθσ και απαςχόλθςθσ. Η δραςτθριότθτα αυτι ςαφζςτατα ζχει νόθμα μόνο ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μζςα από τθν εξυγίανςθ και τθν τεχνικι εκπροςϊπθςθ των οριςμϊν το AGRICOM ςτοχεφει
να παρζχει ζνα μοντζλο δεξιοτιτων, το οποία κα ενιςχφςει τθν εκφραςτικότθτα των
ευκαιριϊν κατάρτιςθσ και κα παρζχει περιγραφζσ εργαςιακϊν προφίλ, ενιςχφοντασ ζτςι τθ
διαφάνεια και τθ ςυγκριςιμότθτα τουσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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5. Κφρια ςτοιχεία του Ρροτφπου Δεξιοτιτων AGRICOM
Το ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο περιζχει όλα τα βαςικά ςτοιχεία του Ρροτφπου Δεξιοτιτων
AGRICOM (ACM).
Τα δφο βαςικά ςτοιχεία του Ρροτφπου Δεξιοτιτων AGRICOM (ACM) είναι οι δεξιότθτεσ και
τα επίπεδα αυτϊν. Η προςαρμογι και αξιοποίθςθ του Ρροτφπου Δεξιοτιτων AGRICOM
είναι εφικτι μετά από τθ λεπτομερι περιγραφι όλων των ςυμπεριλαμβανομζνων
δεξιοτιτων και τον οριςμό των απαιτοφμενων επιπζδων αυτϊν.

5.1.

Βαςικζσ Δεξιότθτεσ από τισ Ευρωπαϊκζσ Ρολιτικζσ

Η Ευρωπαϊκι Κοινότθτα ζχει ιδθ δθμοςιεφςει τα ςχετικζσ Ευρωπαϊκζσ Ρολιτικζσ “Βαςικζσ
Δεξιότθτεσ” (Key Competences) (European Union, 2006, p. 4), κακορίηοντασ και
περιγράφοντασ οκτϊ (αλλθλο-επικαλυπτόμενεσ) βαςικζσ δεξιότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται
ωσ βάςθ για το Ρρότυπο Δεξιοτιτων AGRICOM:
o
o
o
o
o
o
o

Επικοινωνία ςτθ μθτρικι γλϊςςα,
Επικοινωνία ςε άλλεσ - ξζνεσ γλϊςςεσ,
Υπολογιςτικι δεξιότθτα και βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτισ επιςτιμεσ και τθν τεχνολογία,
Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ,
Διαρκισ και ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ,
Διαπροςωπικζσ, κοινωνικζσ και θκικζσ δεξιότθτεσ, και
Ρολιτιςμικζσ εκφράςεισ

Πλεσ αυτζσ δεξιότθτεσ είναι ανεξάρτθτεσ και ςε κάκε περίπτωςθ δίνεται ζμφαςθ ςτθν
κριτικι ςκζψθ, δθμιουργικότθτα, πρωτοβουλία, επίλυςθ προβλθμάτων, ανάλυςθ κινδφνων,
λιψθ αποφάςεων και δθμιουργικι διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων.
Για ςυγκεκριμζνουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ και περιπτϊςεισ του AGRICOM ζχουμε
προςαρμόςει τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκϊν Ρολιτικϊν ςτισ ανάγκεσ και
απαιτιςεισ του αγροτικοφ τομζα. Στθν πορεία του ΡΕ1 και 2, οι ακόλουκεσ βαςικζσ
ικανότθτεσ ζχουν ςυγκεντρωκεί:
•

Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ
o τθν ικανότθτα να εργαςτοφν ςε μια ομάδα
o προκυμία να μάκουν / μάκθςθσ επάρκειασ
o να είναι ευκίνθτοι
o να είναι ενεργοί
o να είναι δθμιουργικοί
o να μιλοφν διεκνείσ γλϊςςεσ
o να είναι ικανοί διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ
o να είναι ικανοί δικτφωςθσ
o να είναι επικοινωνιακι

•

Επικοινωνία με άλλουσ γεωργοφσ / ιδιοκτιτεσ αγροκτθμάτων / επιχειρθματικότθτα
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•

Χτίςιμο online κοινότθτα μεταξφ των εμπειρογνωμόνων (κακθγθτζσ , ερευνθτζσ) /
Ιατροί ( επζκταςθ τθσ γεωργίασ / καλλιεργθτι ) - γεωργόσ

•

IT-Δεξιότθτεσ
o Media
o Net
o e-Μζκοδοι (Εκμάκθςθ, Αποκικευςθ γνϊςθσ)

Οι κοινωνικζσ δεξιότθτεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ βαςικζσ ικανότθτεσ τθσ ΕΕ , ενϊ το
"επικοινωνία με άλλουσ αγρότεσ / ιδιοκτιτεσ αγροκτθμάτων / επιχειρθματικότθτα",
"Χτίςιμο online κοινότθτασ μεταξφ των εμπειρογνωμόνων κακθγθτζσ, ερευνθτζσ) / Ιατροί
(επζκταςθ τθσ γεωργίασ / καλλιεργθτι ) - γεωργόσ" και " IT - Δεξιότθτεσ" (Media, Δίκτυα, e Μζκοδοι) δεν κεωροφνται ωσ βαςικζσ ικανότθτεσ και, ςυνεπϊσ, κα πρζπει να
μετατοπιςτοφν ςτισ δεξιότθτεσ για τον γεωργικό τομζα.
Η εκτεταμζνθ πειραματικι
κατθγοριοποίθςθσ.

5.2.

δοκιμι

επιβεβαίωςε

τθ

χρθςιμότθτα

αυτισ

τθσ

Οι Δεξιότθτεσ για το αγροτικό τομζα

Οι δεξιότθτεσ για τουσ επαγγελματίεσ ςτουσ τομείσ άρδευςθ και τθσ υδροπονίασ ζχουν
ςυγκεντρωκεί από προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ και κατά τθ διάρκεια των ςυνεδριάςεων των
εκνικϊν θμερίδων και παρουςιάηονται ςτο παραδοτζο D1.1. Οι ικανότθτεσ χωρίηονται ςε
δφο διαφορετικζσ κατθγορίεσ των αρμοδιοτιτων:
•
διευκυντικζσ ι ατομικζσ δεξιότθτεσ (π.χ. Οριςμόσ των επιχειρθματικϊν
προτφπων)
•
επαγγελματικζσ ι γεωργικζσ δεξιότθτεσ που ζχουν υποδιαιρεκεί ςε φυτό και νερό
(βλ. πίνακα 2 ςτο D2.2) π.χ. Εδαφολογία
Αντιςτοιχϊντασ τα εργαςιακά προφίλ με δεξιότθτεσ, κακίςταται προφανζσ ότι οι ίδιεσ
δεξιότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται για διάφορα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ. Υποτίκεται ότι θ
ίδια ορολογία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, αλλά τθν ίδια ςτιγμι μια ευρφτερθ γνϊςθ
κρφβεται πίςω από αυτζσ τισ ικανότθτεσ με αυξανόμενα επίπεδα. Για να περιγράψει κανείσ
αυτζσ οι διαφορζσ αρμοδιότθτεσ ζχουν περιγραφεί από τθν άποψθ των αποτελεςμάτων
γενικισ μάκθςθσ και ενότθτεσ (βλ. ΡΑΑΤΗΜΑ 2 D2.2 και D1.1.)
Η online ζρευνα αποκάλυψε ότι το μεγαλφτερο ενδιαφζρον για το ACM, προζρχονταν από
εμπειρογνϊμονεσ που ςυμμετζχουν ιδθ ςτθν εκπαίδευςθ. Οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ του
νεροφ, για τισ οποίεσ ενδιαφζρονται, αντιςτοιχοφςαν με αυτά που προςδιορίςτθκαν ςτθν
ζρευνα και διανζμονται γφρω από τισ θμερίδεσ (αποκικευςθ νεροφ / διακεςιμότθτα, τθν
ποιότθτα του νεροφ, τα κρεπτικά ςυςτατικά). Οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ ιταν: να
κακορίςουν ζνα ςχζδιο παραγωγισ, που τουσ επιχειρθματικοφσ ςτόχουσ, και να αναπτφξει
ςχζδιο χρθματοδότθςθσ
Για τον αγροτικό τομζα ζχουμε εντοπίςει μια ομάδα δεξιοτιτων ωσ αποτζλεςμα τθσ
κεωρθτικισ και εμπειρικισ ζρευνασ.
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Για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ τουσ, οι ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ του αγροτικοφ τομζα ζχουν
ταξινομθκεί ςε δφο ξεχωριςτζσ κατθγορίεσ:


Ατομικζσ Δεξιότθτεσ



Συγκεκριμζνεσ γεωργικζσ Δεξιότθτεσ

Οι δεξιότθτεσ του γεωργικοφ τομζα αναφζρονται και περιγράφονται ςτο κεφάλαιο 6.2.
Η εκτεταμζνθ πειραματικι
κατθγοριοποίθςθσ.

5.3.

δοκιμι

επιβεβαίωςε

τθ

χρθςιμότθτα

αυτισ

τθσ

Επίπεδα

Τα επίπεδα περιγράφουν το τελικό μακθςιακό αποτζλεςμα, περικλείοντασ τθν πλιρθ
κλίμακα των Ατομικϊν Δεξιοτιτων και Ρροςόντων, από το βαςικό (χαμθλότερο επίπεδο:
όπωσ για πιςτοποιθτικά για όςουσ εγκαταλείπουν το ςχολείο) μζχρι το υψθλότερο επίπεδο
(υψθλότερο επίπεδο: όπωσ το Διδακτορικό δίπλωμα).
Ακολουκϊντασ τισ προδιαγραφζσ που κζτονται από το PAS 1093 και τισ αντίςτοιχεσ από το
Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων (EQF) κακορίςτθκαν πζντε διαφορετικά επίπεδα, που
ορίηονται ωσ ζνα ςφνολο περιγραφϊν, απεικονίηοντασ το μακθςιακό αποτζλεςμα ςε
ςυνδυαςμό με τισ περιγραφζσ των προςόντων. Για το Ρρότυπο Δεξιοτιτων WACOM, τα
οκτϊ επίπεδα του EQF ζχουν προςαρμοςτεί ςε πζντε νζα επίπεδα για τθν καλφτερθ
εφαρμογι και αξιοποίθςθ τουσ ςτθν πράξθ:


Επίπεδο 1: Δεξιότθτεσ επιπζδου 1 αναγνωρίηονται ωσ βαςικζσ γνϊςεισ και
ικανότθτεσ, όπωσ και θ ικανότθτα ανάλθψθσ απλϊν και γενικϊν αρμοδιοτιτων υπό
επίβλεψθ μζςα ςε ςυγκεκριμζνο περιβάλλον (εργαςιακό). Οι εργαηόμενοι ςυνικωσ
δε διακζτουν ςυγκεκριμζνα προςόντα και δεν ζχουν ακολουκιςει ςυγκεκριμζνα
μακθςιακά προγράμματα [EQF επίπεδα 1 και 2+



Επίπεδο 2: Δεξιότθτεσ επιπζδου 2 αναγνωρίηονται ωσ ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ και
κεωρθτικζσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ, όπωσ και ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα υλοποίθςθσ
αρμοδιοτιτων υπό κακοδιγθςθ. Οι εργαηόμενοι ζχουν παρακολουκιςει
ςυγκεκριμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα και επιπρόςκετα διακζτουν εμπειρία από
τον εργαςιακό τουσ χϊρο ι τθ μελζτθ διαφόρων περιπτϊςεων εφαρμογισ *EQF
επίπεδα 3 και 4+



Επίπεδο 3: Δεξιότθτεσ επιπζδου 3 αναγνωρίηονται ωσ διευρυμζνεσ κεωρθτικζσ και
πρακτικζσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ, όπωσ και θ ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων και
υλοποίθςθσ αρμοδιοτιτων ςε εξελιςςόμενα πλαίςια επίλυςθσ κακοριςμζνων και
αναγνωριςμζνων προβλθμάτων. Οι εργαηόμενοι διακζτουν εμπειρία μζςα από τον
εργαςιακό του χϊρου ςε ςυνδυαςμό με ςχετικζσ μελζτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου τθ
διοίκθςθ προςωπικοφ και προγραμμάτων / εργαςιϊν και μακθςιακϊν ικανοτιτων
για διαρκι κατάρτιςθ. *EQF επίπεδο 5+



Επίπεδο 4: Δεξιότθτεσ επιπζδου 4 αναγνωρίηονται ωσ λεπτομερειακζσ κεωρθτικζσ
και πρακτικζσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ, μερικζσ εκ των οποίων είναι
ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τθν εργαςία, όπωσ τθν ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςθσ
επινοϊντασ και ςτθρίηοντασ τον εποικοδομθτικό διάλογο και επιλφοντασ
προβλιματα. Οι εργαηόμενοι μποροφν να κάνουν κριτικι, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν
κοινωνικά και θκικά κζματα. *EQF επίπεδο 6+
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Επίπεδο 5: Δεξιότθτεσ επίπεδου 5 αναγνωρίηονται ωσ υψθλοφ επιπζδου
εξειδικευμζνεσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ, όπωσ και
ικανότθτα για κριτικι ανάλυςθ, αξιολόγθςθ και ςφνκεςθσ νζων και ςφνκετων ιδεϊν
ςυμπεριλαμβανομζνου ουςιαςτικϊν διεργαςιϊν για τθ διεκπεραίωςθ τθσ εργαςίασ.
Οι εργαηόμενοι ανταποκρίνονται ςτθν αποκτθκείςα εμπειρία τθσ διαχείριςθσ
αλλαγϊν και επίδειξθσ αιςκιματοσ ομαδικότθτασ ςτθν ανάπτυξθ νζων και
δθμιουργικϊν προςεγγίςεων. [EQF επίπεδα 7 και 8]

Τα πζντε επίπεδα του Ρρότυπου Δεξιοτιτων WACOM (WCM) μποροφν περιγραφοφν με τον
ακόλουκο τρόπο (παραδοςιακι γνϊςθ): θ κλίμακα απεικονίηει τθν αφξθςθ ξεκινϊντασ από
το επίπεδο 1 με βαςικζσ / γενικζσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ μζχρι το επίπεδο 5. Η
κλίμακα από το επίπεδο 2 ζωσ 5 είναι διαμορφωμζνθ με βάςθ το επίπεδο 1 με τθν
προςκικθ των γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων ανάλογα με το αντίςτοιχο επίπεδο. Η
αντίςτοιχθ κλίμακα του EQF μπορεί να διαβαςτεί από τα αριςτερά προσ τα δεξιά
(ακολουκοφν επεξθγιςεισ και διευκρινιςεισ ςτο κεφάλαιο 4.1, όπου θ κάκε δεξιότθτα
αναλφεται ςε γνϊςεισ και ικανότθτεσ), όπωσ επίςθσ και κατακόρυφα από πάνω προσ τα
κάτω (το κάκε επίπεδο ζχει δθμιουργθκεί με βάςθ το προθγοφμενθ επίπεδο).
Η εκτεταμζνθ πειραματικι
κατθγοριοποίθςθσ.

δοκιμι

επιβεβαίωςε

τθ

χρθςιμότθτα
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6. Ρρότυπο Δεξιοτιτων AGRICOM
Το ζκτο κεφάλαιο αναλφει και κακορίηει το Ρρότυπο Δεξιοτιτων AGRICOM (ACM).
Το Ρρότυπο Δεξιοτιτων AGRCOM (ACM) περιγράφει τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ για τουσ
απαςχολοφμενουσ ςτθ γεωργικό τομζα και ςυγκεκριμζνα τθν άρδευςθ και τθν υδροπονία
και ακολοφκωσ να αντιςτοιχθκεί και να μεταφερκεί και ςε άλλουσ εργαςιακοφσ τομείσ. Με
αυτό τον τρόπο θ πρωτοβουλία AGRICOM ςυντελεί ςτθν αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ ςε
ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ, όπωσ επίςθσ και τθν υψθλι διαφάνεια και αναγνωριςιμότθτα των
προςόντων και των δεξιοτιτων. Το Ρρότυπο Δεξιοτιτων αποτελείται τισ δεξιοτιτων του
γεωργικοφ τομζα, που αναπτφχκθκαν μζςα από προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με ειδικοφσ
επιςτιμονεσ ςτον γεωργικό τομζα και με βάςθ τα ςυμπεράςματα των θμερίδεσ ςε εκνικό
επίπεδο (τθν Γερμανία, τθν Ιταλία, τθν Ελλάδα και τθν Ολλανδία) και τθσ αντίςτοιχθσ
Διαδικτυακισ Ζρευνασ.
Η λεπτομερισ περιγραφι όλων των ςυγκεντρωμζνων δεξιοτιτων επιτρζπει μία
τυποποιθμζνθ χριςθ του Ρρότυπου Δεξιοτιτων AGRICOM ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ

6.1.

Οι Δεξιότθτεσ AGRICOM και Οριςμοί τουσ

Οι Γεωργικζσ Δεξιότθτεσ είναι θ πλιρθσ λίςτα των βαςικϊν δεξιοτιτων για τον γεωργικό
τομζα απευκείασ ςυνδεδεμζνων με τισ απαιτιςεισ και τισ ανάγκεσ του γεωργικοφ τομζα, το
εργαςιακό περιβάλλον και τα επαγγελματικά περιγράμματα.
Οι Γεωργικζσ Δεξιότθτεσ αποτελοφνται από τα εξισ:
1.
Βαςικζσ δεξιότθτεσ (για τον γεωργικό τομζα): Για τουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ και
τισ περιπτϊςεισ του AGRICOM και το Ρρότυπο δεξιοτιτων AGRICOM για τον γεωργικό
τομζα ζχουν προςαρμοςτεί οι βαςικζσ δεξιότθτεσ όπωσ ορίηονται από τθν αντίςτοιχθ
Ευρωπαϊκι Ρολιτικι και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ του γεωργικοφ τομζα
2.
Δεξιότθτεσ τον γεωργικό τομζα: Οι Δεξιότθτεσ είναι ταξινομθμζνεσ ςε δφο
διαφορετικζσ κατθγορίεσ για τον καλφτερο εντοπιςμό και αξιοποίθςθ τουσ:
•
•

διευκυντικζσ ι ατομικζσ δεξιότθτεσ (π.χ. Οριςμόσ των επιχειρθματικϊν
προτφπων)
επαγγελματικζσ ι γεωργικζσ δεξιότθτεσ που ζχουν υποδιαιρεκεί ςε φυτό και νερό
(βλ. πίνακα 2 ςτο D2.2) π.χ. Εδαφολογία

Δεδομζνου ότι αυτζσ είναι οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ για τον αγροτικό τομζα, τουσ λζμε
"υδροαγρο-δεξιότθτεσ ”.
Ο ακόλουκοσ πίνακασ παρουςιάηει όλεσ τισ υδροαγρο-δεξιότθτεσ και τουσ οριςμοφσ τουσ
για το Ρρότυπο Δεξιοτιτων AGRICOM (ACM):
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Δεξιότθτεσ
Βαςικζσ Δεξιότθτεσ
1

Επικοινωνία ςτθ μθτρικι γλϊςςα

2

Η επικοινωνία ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ

3

Μακθματικι ικανότθτα και βαςικζσ ικανότθτεσ ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία

4

Ψθφιακι ικανότθτα

5

Μακαίνω πϊσ να μακαίνω

6

Κοινωνικζσ και πολιτικζσ ικανότθτεσ

7

Αίςκθςθ τθσ πρωτοβουλίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ

8

Ρολιτιςμικι ςυνείδθςθ και ζκφραςθ

Διευκυντικζσ ι ατομικζσ δεξιότθτεσ
9

Η δθμιουργία online κοινότθτασ μεταξφ των εμπειρογνωμόνων

10

Διαχείριςθ τθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων

11

Η επικοινωνία με άλλουσ αγρότεσ / ιδιοκτιτεσ αγροκτθμάτων /
επιχειρθματικότθτα / καταναλωτζσ / Μθ-κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ ι ςφμβουλοσ
καλλιζργειασ

12

Οριςμόσ των επιχειρθματικϊν προτφπων

13

Η διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων

14

IT-Competence

15

Βαςικζσ γνϊςεισ Νομικισ

16

Ηγετικζσ ικανότθτεσ

17

Η διαχείριςθ των πόρων

18

Αςφάλεια ςτθν εργαςία

19

Αυτο-ανάπτυξθ

20

Διαχείριςθ Ροιότθτασ Ρροϊόντων

21

Εξυπθρζτθςθ πελατϊν

22

Εμπορία

ΥΔΟΑΓΟ-δεξιότθτεσ
Φυτό
23

Υγιεινι των φυτϊν

24

Θρζψθ των φυτϊν
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25

Φυτοπροςταςία

26

Φυςιολογία των φυτϊν

27

Καλλιζργειασ φυτϊν

28

Εδαφολογία

29

Υδροπονικζσ καλλιζργειεσ

30

Agro-οικολογικι γνϊςθ

31

Η διαχείριςθ του κόςτουσ του νεροφ

32

Φυτοπροςταςία ςτθ διαχείριςθ των υδάτων

33

Διαδικαςία ελζγχου

34

Επιλογι, εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ ι τθ λειτουργία των κατάλλθλων ςυςτθμάτων
άρδευςθσ

35

Επιλογι, εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ ι τθ λειτουργία τθσ ορκισ υδροπονικά
ςυςτιματα

36

Ροιότθτα νεροφ και Ανάλυςθ

37

Διαχείριςθ των υδάτινων πόρων

38

Υδάτινοι πόροι (δυνατότθτα επιλογισ)

39

Αποκικευςθ νεροφ

Οι παραπάνω δεξιότθτεσ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία και τθν
προςαρμογι ενόσ νζου Ρροτφπου Δεξιοτιτων. Για το ςκοπό αυτό θ γνωςτι ωσ "αρχι τθσ
καφετζριασ" μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν επιλογι των δεξιοτιτων: είναι εφικτό να
γίνει θ επιλογι από μία υπάρχουςα λίςτα δεξιοτιτων μόνο εκείνων που είναι ςθμαντικζσ
με τισ αντίςτοιχεσ περιγραφζσ επαγγελμάτων, προετοιμάηοντασ εξειδικευμζνα
προγράμματα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ) κτλ. Το εκμαγείο πϊσ να
περιγράφουν οι επιλεγμζνεσ ικανότθτεσ παρουςιάηεται ςτον πίνακα 2.
Το ACM ζχει δοκιμαςτεί εκτενϊσ ςτισ χϊρεσ χριςτθ τθν Ολλανδία, τθ Γερμανία, τθν Ιταλία
και τθν Ελλάδα και αποκάλυψε ζνα μεγάλο βακμό ικανοποίθςθσ μεταξφ των 122
ερωτθκζντων. Η ανατροφοδότθςθ που ςυλλζχκθκε ςτισ πιλοτικζσ δοκιμζσ οδιγθςε ςε
τροποποιιςεισ του ACM όςον αφορά τουσ οριςμοφσ επάρκειασ, κακϊσ και τθν προςκικθ
και τθν διαγραφι των αρμοδιοτιτων, κλπ οι οποίεσ αντικατοπτρίηονται ςτθν παραπάνω
τελικι λίςτα.

6.2.

Η λίςτα των ΥΔΟΑΓΟ-δεξιότθτων με οριςμοφσ

Το κεφάλαιο αυτό παρζχει ζναν πρϊτο κατάλογο των ΥΔΟΑΓΟ-δεξιότθτων με τουσ
οριςμοφσ (και τα μακθςιακά αποτελζςματα), θ οποία κα πρζπει να επικυρωκεί, να
αξιολογθκεί και να βελτιςτοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ δοκιμισ.
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Ρίνακασ 1: Οι ΥΔΟΑΓΟ-δεξιότθτεσ με οριςμοφσ

ΥΔΟΑΓΟ-δεξιότθτεσ
Φυτό
23

Υγιεινι των φυτϊν

24

Θρζψθ των φυτϊν

25

Φυτοπροςταςία

26

Φυςιολογία των φυτϊν

Υγιεινι των φυτϊν περιλαμβάνει γενικι
κακαριότθτα των χϊρων εργαςίασ , τθν
πρόλθψθ τθσ μόλυνςθσ (απολφμανςθ των
εργαλείων , τα δοχεία , τα υποςτρϊματα και
επιφάνειεσ εργαςίασ) , και τθ χριςθ τθσ
εργαςίασ πανί για να αποτρζψει τθν είςοδο
αςκενειϊν εδάφουσ που μεταδίδονται,
νθματωδϊν και των ηιηανίων. Αυτά τα
προλθπτικά μζτρα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται
από δράςεισ προςταςίασ των φυτϊν .
Γνϊςθ των κρεπτικϊν αναγκϊντων φυτϊν ςε
διάφορα ςτάδια ανάπτυξθσ, θ γνϊςθ των
διαφόρων μορφϊν κρεπτικϊν ουςιϊν (υγρό,
ςτερεό, ξεχωριςτι , φφλλο ι τθν εφαρμογι
ρίηα) και τα άλατα. Εξίςωςθ τθσ ςφνκεςθσ ,
δόςεισ και χρόνοσ (ζναρξθ ι γενικά
γονιμοποίθςθ), τθν αναγνϊριςθ τθσ
ανεπάρκειασ ι υπερβολισ και εκτίμθςθ τθσ
απαραίτθτθσ κεραπείασ
Αναγνωρίςτε τισ αςκζνειεσ και τα παράςιτα.
Ρροςδιορίςτε ςυμπτϊματα, καταςτροφι και
τθν εξάπλωςθ τθσ αςκζνειασ ι παραςίτου.
Ρροςδιορίςτε μζτρα για τθν ελαχιςτοποίθςθ
τθσ μολυςμζνθσ περιοχισ (π.χ. φυτοφάρμακα ,
προςταςία βιολογικόσ , απολφμανςθ,
εξετάηονται οι αλλαγζσ ςτο κλίμα ι τθσ
διαχείριςθσ τθσ παραγωγισ , π.χ. εξαεριςμοφ) .
Κατανόθςθ των ςχετικϊν με τθ λειτουργία τθσ
μονάδασ κακϊσ και τισ κεμελιϊδεισ διεργαςίεσ
όπωσ θ φωτοςφνκεςθ, θ αναπνοι, θ κρζψθ των
φυτϊν, τθ λειτουργία των ςτοματϊν και τθσ
διαπνοισ , ορμόνθ φυτοφ λειτουργίεσ ,
τροπιςμϊν και Nastic κινιςεισ ,
φωτοπεριοδιςμοφ, φωτομορφογζνεςθ,
κιρκαδικοφσ ρυκμοφσ , τθ βλάςτθςθ των
ςπόρων , λικαργο , και θ φυςιολογία των
πτυχϊν του περιβαλλοντικοφ ςτρεσ .
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27

Καλλιζργειασ φυτϊν: Νζα

28

Εδαφολογία

29

Υδροπονικζσ καλλιζργειεσ

30

Αγρο-οικολογικι γνϊςθ

Καλλιεργιςτε τα φυτά και τθ διαςφάλιςθ τθσ
παραγωγισ των καλλιεργειϊν υψθλισ
απόδοςθσ μζςω τθσ γνϊςθσ των ςυςτθμάτων
καλλιζργειασ , υποςτρϊματα , τισ απαιτιςεισ
των φυτϊν , του δυναμικοφ απόδοςθσ, τθ
διαχείριςθ τθσ γθσ , τθν αμειψιςπορά και τισ
πτυχζσ γονιμοποίθςθ .
Εδαφολογία είναι θ μελζτθ του εδάφουσ ωσ
φυςικοφ πόρου ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων του ςχθματιςμοφ του
εδάφουσ , ταξινόμθςθ και χαρτογράφθςθ .
Φυςικζσ, χθμικζσ, βιολογικζσ , και τθ
γονιμότθτα ιδιότθτεσ των εδαφϊν που ζχουν
ςθμαςία για τθ γεωργικι παραγωγι (υφι , το
είδοσ , το βάκοσ τθσ ριηοβολία , μζςθ κλίςθ του
εδάφουσ , αποςτράγγιςθ , ταχφτθτα ροισ , θ
διακεςιμότθτα κρεπτικϊν ςυςτατικϊν , pH
κλπ.)
Υδροπονικά καλλιεργθτικά μζςα μποροφν να
χρθςιμοποιοφνται είτε για τθν καλλιζργεια των
φυτϊν χωρίσ υπόςτρωμα (μόνο με κρεπτικό
διάλυμα) ι με ζνα αδρανζσ υπόςτρωμα , είτε
(πετροβάμβακα , αφρόσ, volcanics , κτλ.) ι ζνα
οργανικό υπόςτρωμα (τφρφθ , ίνεσ ξφλου, (ρφηι
, coco ) φλοιοί , κ.λπ.). Κόςτοσ, μείγμα ,
καταλλθλότθτα για τα φυτά και τα ςυςτιματα
καλλιζργειασ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ.
Κατανοιςτε αγρο - οικολογικζσ διαδικαςίεσ που
λειτουργοφν ςτα ςυςτιματα γεωργικισ
παραγωγισ , δθλαδι τισ ςχζςεισ των γεωργικϊν
καλλιεργειϊν και οριςμζνεσ περιβαλλοντικζσ
ςυνκικεσ , όπωσ θ υγεία του εδάφουσ , του
νεροφ και τθσ ποιότθτασ του αζρα , μεςο -και
μικρο - πανίδα , τθ χλωρίδα γφρω ,
περιβαλλοντικζσ τοξίνεσ , κλπ. Να είςτε
ενιμεροι για το πϊσ οι ςχζςεισ των
καλλιεργειϊν και το περιβάλλον μπορεί να
αντανακλά τθν παραγωγικότθτα , τθ
ςτακερότθτα , τθ βιωςιμότθτα και ιςοτιμίασ
των αγρο- οικοςυςτθμάτων .

Νερό
31

"Η διαχείριςθ του κόςτουσ του
νεροφ"

Διαχείριςθ του κόςτουσ του νεροφ είναι θ
αποτελεςματικι και αποτελεςματικόσ τρόποσ
για τον ζλεγχο των δαπανϊν τθσ ςυνολικισ
νεροφ που χρθςιμοποιείται από τθν άποψθ τθσ
άρδευςθσ
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32

«Φυτοπροςταςία ςτθ διαχείριςθ
των υδάτων"

Αναγνωρίςτε τισ αςκζνειεσ και να επιλζξετε τα
κατάλλθλα μζτρα ελζγχου

33

"Διαδικαςία ελζγχου"

Υδροπονικισ ελζγχου / διαδικαςία άρδευςθσ
μζςω υδρο - κλιματικϊν ςυλλογι δεδομζνων
και τον εντοπιςμό ςφαλμάτων τθσ διαδικαςίασ

34

Επιλζξτε , τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία
κατάλλθλου ςυςτιματοσ άρδευςθσ για
καλλιζργειεσ
Επιλζξτε , εγκαταςτιςει και να λειτουργιςει τθ
ςωςτι υδροπονικό ςφςτθμα για καλλιζργειεσ

36

Επιλογι, εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ
ι τθ λειτουργία των κατάλλθλων
ςυςτθμάτων άρδευςθσ
Επιλογι, εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ
ι τθ λειτουργία του καταλλιλου
υδροπονικοφ ςυςτιματοσ
Ροιότθτα και Ανάλυςθ νεροφ

37

"Διαχείριςθ υδατικϊν πόρων"

38

"Οι υδατικοί πόροι (δυνατότθτα
επιλογισ)"

39

Αποκικευςθ νεροφ

35

6.3.

Χθμικζσ, φυςικζσ και βιολογικζσ ιδιότθτεσ του
νεροφ
Διαχείριςθ των υδάτινων πόρων είναι θ
δραςτθριότθτα του ςχεδιαςμοφ , τθν ανάπτυξθ,
τθ διανομι και τθ διαχείριςθ τθ βζλτιςτθ χριςθ
των υδάτινων πόρων . Είναι ζνα υποςφνολο τθσ
διαχείριςθσ του κφκλου του νεροφ.
Ρθγζσ νεροφ που είναι χριςιμα ι δυνθτικά
χριςιμο : - το νερό τθσ βροχισ ςτθν επιφάνεια
του νεροφ (παρόχκιο) υδροφόροι νεροφ
ανακφκλωςθ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ
Ορίςτε κζςεισ ςτισ οποίεσ αποκθκεφεται το
νερό για χριςθ αργότερα ( φυςικά
καταςτιματα του νεροφ , όπωσ υπόγειουσ
υδροφορείσ , το νερό του εδάφουσ και των
φυςικϊν υγροτόπων , μικρζσ τεχνθτζσ λίμνεσ ,
δεξαμενζσ και δεξαμενζσ πίςω από μεγάλα
φράγματα )

Η Δομι του Ρροτφπου Δεξιοτιτων AGRICOM

Η Δομι του Ρροτφπου Δεξιοτιτων AGRICOM είναι το βαςικό ςτοιχείο του AGRICOM
Ρρότυπο Δεξιοτιτων. Εναρμονίηει και τυποποιεί τθ δομι τθσ περιγραφισ των ικανοτιτων
και δεξιοτιτων.
Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τα κριτιρια που πρζπει να πλθροφνται για τθν τυποποιθμζνθ
περιγραφι των ικανοτιτων και δεξιοτιτων ςφμφωνα με το AGRICOM Ρρότυπο Δεξιοτιτων
(cf. Stracke, 2011, p. 16):
Ρίνακασ 2: Η Δομι του Ρροτφπου Δεξιοτιτων AGRICOM

Η Δομι του Ρροτφπου Δεξιοτιτων
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ιμα Ρράξθσ
Αντικείμενο
Ρροαιρετικά ςτοιχεία

*π.χ., "Ρροςδιοριςμόσ και εφαρμογι+
*π.χ., "το ςχζδιο παραγωγισ"+
*π.χ., "για τθν υδροπονικι καλλιζργεια"]

6.4. Ρλαίςιο AGRICOM για τισ περιγραφζσ δεξιοτιτων
Για τθν περιγραφι των δεξιοτιτων, ο ακόλουκοσ πίνακασ κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί
ξεχωριςτά για κάκε μία δεξιότθτα:
Ρίνακασ 3: Ρλαίςιο AGRICOM για τθν περιγραφι δεξιοτιτων

Δεξιότθτα "XXX"
Οριςμόσ Δεξιότθτασ "XXX"
Επαγγζλματα ςχετικά με
τθ δεξιότθτα "XXX"

[διευκυντισ ςε ζνα υδροπονικό ςφςτθμα / ςφςτθμα
άρδευςθσ αγροφ; διαχειριςτισ ενόσ υδροπονικοφ
ςυςτιματοσ / ςφςτθμα άρδευςθσ αγροφ]

Λίςτα με γνϊςεισ που απαιτοφνται για τθ δεξιότθτα "XXX"
Ρεριγραφι (ςχετικζσ
Πνομα γνϊςθσ
δραςτθριότθτεσ;)
(Καταγραφι του ονόματοσ
Ρεριγραφι γνϊςεων
τθσ κάκε γνϊςθσ)
Ρεριγραφι γνϊςεωσ
Ρεριγραφι γνϊςεωσ
Ικανότθτεσ που απαιτοφνται για τθ δεξιότθτα "XXX"
Ρεριγραφι (ςυνδεδεμζνθ με
Πνομα ικανότθτασ
τισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ;)
(Καταγραφι του ονόματοσ
Ρεριγραφι ικανότθτασ
τθσ κάκε ικανότθτασ)
Ρεριγραφι ικανότθτασ
Ρεριγραφι ικανότθτασ

Επίπεδο μεγαλφτερο από
ι ίςο με
Ελάχιςτο δυνατό
επιπζδου για κάκε γνϊςθ
Ελάχιςτο δυνατό
επιπζδου για κάκε γνϊςθ
Ελάχιςτο δυνατό
επιπζδου για κάκε γνϊςθ
Επίπεδο μεγαλφτερο από
ι ίςο με
Ειςαγωγι του ελάχιςτου
επιπζδου ικανότθτασ
Ειςαγωγι του ελάχιςτου
επιπζδου ικανότθτασ
Ειςαγωγι του ελάχιςτου
επιπζδου ικανότθτασ

Δεξιότθτεσ που προ-απαιτοφνται για τθ δεξιότθτα "XXX" (προαιρετικά)
Πνομα δεξιότθτασ (μόνο
Ρεριγραφι (ςυςχζτιςθ με τισ Επίπεδο μεγαλφτερο από
για ςφνκετεσ δεξιότθτεσ)
μετρίςιμεσ δραςτθριότθτεσ)
ι ίςο με
(Καταγραφι του ονόματοσ
Ειςαγωγι του ελάχιςτου
Ρεριγραφι δεξιότθτασ
τθσ κάκε απλισ δεξιότθτασ)
δυνατοφ επιπζδου
Ειςαγωγι του ελάχιςτου
Ρεριγραφι δεξιότθτασ
δυνατοφ επιπζδου
Ρεριγραφι δεξιότθτασ
Ειςαγωγι του ελάχιςτου
δυνατοφ επιπζδου
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6.5. Ρλαίςιο ΑCM για τα εργαςιακά περιγράμματα
Το επαγγελματικό περίγραμμα καταγράφεται και αναλφεται με βάςθ τθν ςυμπλιρωςθ του
πίνακα για τθν περιγραφι των δεξιοτιτων για ςυγκεκριμζνο εργαςιακό περιβάλλον μζςα
ςε ςυγκεκριμζνο οργανιςμό ι φορζα. Τα επαγγελματικά περιγράμματα μπορεί εφκολα να
κακοριςτοφν μζςα από τισ περιγραφζσ των ιδθ εντοπιςμζνων δεξιοτιτων. Το αρχικό
πρότυπο για το επαγγελματικό περίγραμμα από το πρόγραμμα WACOM ζχει προςαρμοςτεί
ςτισ απαιτιςεισ του ζργου AGRICOM όπωσ ςυνιςτάται ςτθν ΡΕ 1: το πλαίςιο και το επίπεδο
(Ριν. 3) με τθν προςκικθ δφο επιπλζον γραμμζσ, όπωσ φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα:
Ρίνακασ 4: Ρερίγραμμα επαγγελματικοφ προφίλ ACM

Εργαςιακό προφίλ "YYY"
Ρεριγραφι
εργαςιακοφ προφίλ
"YYY"
Επαγγζλματα ςχετικά
με το εργαςιακό
προφίλ "YYY"
Ρλαίςιο εντόσ του
οποίου θ εργαςία
εκτελείται
Επίπεδο
Αναγκαίεσ και απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για το εργαςιακό προφίλ "YYY"
Πνομα δεξιότθτασ
Πνομα δεξιότθτασ
Πνομα δεξιότθτασ

Ζνα παράδειγμα ζχει ςυνταχκεί ςτο D2.2:
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Ρίνακασ 5: Ρροφίλ τθσ κζςθσ εργαςίασ "Καλλιεργθτισ λαχανικϊν (διαχειριςτισ μζςου-επιπζδου) ενόσ
υδροπονικοφ ςυςτιματοσ1

ΓΕΩΓΙΚΟ Ρροφίλ
Εργαςίασ

Καλλιεργθτισ λαχανικϊν (διαχειριςτισ μζςου-επιπζδου) ενόσ
υδροπονικοφ ςφςτθματοσ

Οριςμόσ των προφίλ τθσ
κζςθσ εργαςίασ
"Καλλιεργθτισ λαχανικϊν
(διαχειριςτισ μζςουεπιπζδου) ενόσ
υδροπονικοφ
ςυςτιματοσ"

Καλλιεργθτισ λαχανικϊν (διαχειριςτισ μζςου-επιπζδου ςυντονίηει μια
ολόκλθρθ γραμμι παραγωγισ. Αυτονομία κατά τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ - ωσ υπάλλθλοσ - και προχποκζτει τθν
εποπτεία των επιςτθμονικϊν βάςεων του επαγγζλματοσ.

Ομάδα ςτόχοσ του προφίλ Εργοδότθσ / μακθτισ / Καλλιεργθτισ
κζςεωσ εργαςίασ
Ρλαίςιο εντόσ του οποίου
θ εργαςία εκτελείται

Αειφόροσ άρδευςθ, διαχείριςθ υδροπονικοφ ςφςτθματοσ ςτο
κερμοκιπιο - τομάτα / αγγοφρι, 7 εκτάρια.

Επίπεδο

4

Αναγκαίεσ και απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για το εργαςιακό προφίλ (Κατάλογοσ δεξιοτιτων)
Πνομα Δεξιότθτασ

Ρεριγραφι

Επίπεδο

Βαςικζσ Δεξιότθτεσ
Κοινωνικζσ Δεξιότθτεσ

-

Ικανόσ να εργαςτεί ςε μια ομάδα
Ρροκυμία να μάκει/ μάκθςθσ επάρκειασ
Να μπορεί να προςαρμόηεται
Να είναι ανκεκτικόσ
Να είναι ενεργόσ
Να είναι δθμιουργικόσ

Επικοινωνία

- Ξζνεσ γλϊςςεσ
- Ικανότθτα διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ
- Επικοινωνία με τουσ ςυναδζλφουσ

Δεξιότθτεσ Χειροτεχνίασ
Γνϊςθ IT

3

4

2
-

-Media
Δίκτυα
E-Μζκοδοι
Μάκθςθ
-Αποκικευςθ γνϊςθσ

4

- Ατομικζσ (διαχειριςτικζσ) δεξιότθτεσ
Η γνϊςθ τθσ ανάλυςθσ

-Δειγματολθψία και τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων

4

Η γνϊςθ του ςυςτιματοσ
διεφκυνςθσ

- Διαχείριςθ τθσ γραμμισ παραγωγισ, π.χ. διαχείριςθ
του χρόνου

4

Η διαχείριςθ των

- Δίνει τισ κατάλλθλεσ εντολζσ και ελζγχει το προςωπικό

4

1

Ράρκθκε από το D2.2
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ανκρϊπινων πόρων
Αςφάλεια ςτθν εργαςία

- Ζλεγχοσ των διαδικαςιϊν εργαςίασ ενόψει τθσ
αςφάλειασ

3

Διαχείριςθ

- Η διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ, ελζγχοντασ τισ ιδιότθτεσ
του προϊόντοσ και τθ διαδικαςία τθσ ποιότθτασ

4

- Επαγγελματικζσ ι γεωργικζσ Δεξιότθτεσ
Υγιεινι των φυτϊν

Ζλεγχοσ, παρατθροφν, να διατθριςουν

2

Θρζψθ των φυτϊν

- Αναγνϊριςθ τθσ ανεπάρκειασ και τθσ περίςςειασ -Λίπανςθ - προετοιμαςία και διανομι του κρεπτικοφ
διαλφματοσ

3

Διαδικαςία ελζγχου

- Το κλίμα του υπολογιςτι
-Υπολογιςτι Hydro
- Σφςτθμα αιςκθτιρων

3

Τεχνολογία Καλλιζργειασ

- Υδροπονικά ςυςτιματα χριςθσ των υποςτρωμάτων
και των τεχνικϊν άρδευςθσ
- Καλλιζργεια ςε ανοικτό και κλειςτό βρόχο ςτο
κερμοκιπιο

3

Φυτοπροςταςία ςτθ
διαχείριςθ των υδάτων

- Γνϊςθ των διαφορετικϊν μεκόδων αποςτείρωςθσ ςε
διάλυμα νεροφ / κρεπτικό
- Ρρόςκετα Φυτοπροςταςία

3

Διαχείριςθ των υδάτινων
πόρων

- Να αποφαςίςει ςχετικά με τουσ υδάτινουσ πόρουσ,
τθν ανάλυςθ και τθν αξιοποίθςθ, τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ
κατανάλωςθσ

3

Στιριξθ τεχνικισ
άρδευςθσ

- Ακριβισ ι επιφανειακι άρδευςθ

3

Εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ

Επάγγελμα ςτθν κθπουρικι

3

Διάφορεσ περαιτζρω πραγματικζσ περιπτϊςεισ ζχουν ςυναρμολογθκεί κατά τθ διάρκεια
τθσ εκτεταμζνθσ πιλοτικισ δοκιμι και παρουςιάηονται ςτο D4.2 και φυςικά διατίκενται
επίςθσ
ςτο
AGRICOM
webportal
(cf:http://portal.agriculturecompetence.eu/simpleSearchJob.htm).

6.6.

Ρλαίςιο ΑCM για τα εργαςιακά περιγράμματα

Το περίγραμμα δεξιότθτασ είναι θ διαφοροποίθςθ μίασ κακοριςμζνθσ δεξιότθτασ για
ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ εργαςίεσ. Αυτζσ οι διακρίςεισ ζχουν προζλκει από τθ χριςθ του
πλαιςίου για τθν περιγραφι ςυγκεκριμζνθσ δεξιότθτασ, όπου το προφίλ δεξιότθτασ
μποροφν πολφ εφκολα να προζλκουν από τισ υπάρχουςεσ περιγραφζσ δεξιοτιτων.
Ο ακόλουκοσ πίνακασ δείχνει το πλαίςιο για εδραιωμζνα περιγράμματα δεξιότθτασ.
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Ρίνακασ 6: Ρλαίςιο του Ρροτφπου ΑCM για τα περιγράμματα δεξιοτιτων

Δεξιότθτεσ

Ομάδεσ επαγγελμάτων

Ονόματα
Επάγγελμα
δεξιοτιτων 1:
(Μεγάλου
μεγζκουσ
υδροπονικι
μονάδα)
Βαςικζσ Δεξιότθτεσ:

Επάγγελμα
2:
(Μεγάλου
μεγζκουσ
υδροπονικι
μονάδα)

Επάγγελμα
ν:
(Μεγάλου
μεγζκουσ
υδροπονικι
μονάδα)

Επάγγελμα
1:
(Μικροφ
μεγζκουσ
αρδευτικό
ςφςτθμα)

Επάγγελμα
2:
(Μικροφ
μεγζκουσ
αρδευτικό
ςφςτθμα)

Επάγγελμα
ν:
(Μικροφ
μεγζκουσ
αρδευτικό
ςφςτθμα)

Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ατομικζσ Δεξιότθτεσ:
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι

Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)

Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)

Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)

Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)

Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)

Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
του
επιπζδου
(1-5)
Ειςαγωγι
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Για τθν περίπτωςθ ενόσ κακοριςμζνου Ρροτφπου Δεξιοτιτων ενόσ ςυγκεκριμζνου
οργανιςμοφ, δεν απαιτοφνται όλεσ οι εντοπιςμζνεσ δεξιότθτεσ από το λίςτα των δεξιοτιτων
των υδάτινων πόρων του προτφπου ΑCM να χρθςιμοποιθκοφν για τθν περιγραφι των
επαγγελμάτων (κεφάλαιο 6): Συνεπϊσ, τα εργαςιακά περιγράμματα χρθςιμοποιοφνται για
τον κακοριςμό των απαιτοφμενων διαφορετικϊν δεξιοτιτων για τα διάφορα επαγγζλματα
και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ για κακοριςμζνουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ. Τα χαρακτθριςτικά
των προ-απαιτοφμενων δεξιοτιτων είναι κακοριςμζνα για τα επικυμθτά και
χρθςιμοποιοφμενα επίπεδα.
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6.7.

Ρλαίςιο ACM για τα εκπαιδευτικά περιγράμματα

Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει πϊσ μπορεί να οριςτεί το πλαίςιο τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ.
Ρίνακασ 7: Ρλαίςιο ACM για τα εκπαιδευτικά περιγράμματα "Εκπαίδευςθ XYZ"

Εκπαίδευςθ "XYZ"
Ομάδα ςτόχοσ [διευκυντισ ςε ζνα υδροπονικό ςφςτθμα / ςφςτθμα άρδευςθσ αγροφ;
τθσ εκπαίδευςθσ διαχειριςτισ ενόσ υδροπονικοφ ςυςτιματοσ / ςφςτθμα άρδευςθσ
"XYZ"
αγροφ]

Απλζσ δεξιότθτεσ που χτίηονται και που απαιτοφνται για εκπαίδευςθ "XYZ"
Πνομα
Ρεριγραφι
Απαιτοφμενο
Τελικό επίπεδο Μακθςιακό
δεξιότθτασ
επίπεδο
αποτζλεςμα
Δεξιότθτα
Ρεριγραφι
Απαιτοφμενο
Απαιτοφμενο
δεξιότθτασ
επίπεδο
επίπεδο
Ρεριγραφι
Απαιτοφμενο
Απαιτοφμενο
δεξιότθτασ
επίπεδο
επίπεδο
Ρεριγραφι
Απαιτοφμενο
Απαιτοφμενο
ικανότθτασ
επίπεδο
επίπεδο
Ικανότθτεσ που χτίηονται και που απαιτοφνται για εκπαίδευςθ "XYZ"
Πνομα
δεξιότθτασ

Ρεριγραφι
Ρεριγραφι
ικανότθτασ
Ρεριγραφι
ικανότθτασ
Ρεριγραφι
ικανότθτασ

Απαιτοφμενο
επίπεδο
Απαιτοφμενο
επίπεδο
Απαιτοφμενο
επίπεδο
Απαιτοφμενο
επίπεδο

Τελικό επίπεδο

Μακθςιακό
αποτζλεςμα

Απαιτοφμενο
επίπεδο
Απαιτοφμενο
επίπεδο
Απαιτοφμενο
επίπεδο

Γνϊςεισ που χτίηονται και που απαιτοφνται για εκπαίδευςθ "XYZ"
Πνομα
δεξιότθτασ

Ρεριγραφι
Ρεριγραφι
γνϊςθσ
Ρεριγραφι
γνϊςθσ
Ρεριγραφι
γνϊςθσ

Απαιτοφμενο
επίπεδο
Απαιτοφμενο
επίπεδο
Απαιτοφμενο
επίπεδο
Απαιτοφμενο
επίπεδο

Τελικό επίπεδο

Μακθςιακό
αποτζλεςμα

Απαιτοφμενο
επίπεδο
Απαιτοφμενο
επίπεδο
Απαιτοφμενο
επίπεδο
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7. Συμπζραςμα
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ AGRICOM ζργου ιταν θ μεταφορά και ο πλθκυςμόσ του Μοντζλου
Δεξιοτιτων WACOM (WCM) για Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΕΕΛ) από τον τομζα
του νεροφ ςτον γεωργικό τομζα .
Αυτό το ζγγραφο παρζχει τθν τελικι ζκδοςθ του Μοντζλου Δεξιοτιτων AGRICOM (ACM),
μετά τθ διάρκεια ηωισ του ζργου. Το ACM είναι το κφριο αποτζλεςμα του ζργου και
παρζχει όλεσ τισ επεξεργαςμζνεσ και επικυροποιθμζνεσ δεξιότθτεσ για τον γεωργικό τομζα,
τα πρότυπα για τθν περιγραφι αρμοδιοτιτων, εργαςιακά προφίλ και προφίλ ικανοτιτων,
και παραδείγματα χριςθσ μιασ δεξιότθτασ ι εργαςιακοφ προφίλ και ευκαιρίεσ
εκπαίδευςθσ.
Στο πρϊτο ζτοσ του ζργου, θ Κοινοπραξία AGRICOM επικεντρϊκθκε ςτθν ανάλυςθ των
αναγκϊν που καλφπτουν οι εκνικζσ θμερίδεσ, ςε ζρευνα γραφείου και ςε μια online
ζρευνα, κακϊσ και ςτθ μεταφορά και προςαρμογι με ςτόχο να ςυντάξει μια πρϊτθ εκδοχι
του ACM .
Κατά το δεφτερο ζτοσ το επίκεντρο ιταν ςτθν πιλοτικι δοκιμι και τθ βελτιςτοποίθςθ, τθ
διάδοςθ και τθν αξιοποίθςθ όλων των αποτελεςμάτων του ζργου .
Η εκτεταμζνθ πιλοτικι δοκιμι των προϊόντων AGRICOM που εφαρμόςτθκε ςτισ χϊρεσ
χριςτθ τθν Ολλανδία, τθ Γερμανία , τθν Ιταλία και τθν Ελλάδα αποκάλυψε ζνα μεγάλο
βακμό ικανοποίθςθσ μεταξφ των 122 ερωτθκζντων. Ζτςι, τα προϊόντα AGRICOM
αποκαλφφκθκαν να είναι ζνα πολφτιμο εργαλείο για τθ ςτιριξθ μοντζλων δεξιοτιτων ςτον
τομζα τθσ γεωργίασ, μεταξφ άλλων ςτουσ τομείσ τθσ άρδευςθσ και τθσ υδροπονίασ.
Η ανατροφοδότθςθ που ςυλλζχτθκε ςτισ πιλοτικζσ δοκιμζσ οδιγθςε ςε τροποποιιςεισ του
ACM όςον αφορά τουσ οριςμοφσ επάρκειασ, κακϊσ και τθ προςκικθ και τθ διαγραφι των
αρμοδιοτιτων, κλπ.
Τα αποτελζςματα του ζργου ζχουν ςυηθτθκεί, αξιολογθκεί και βελτιωκεί με τθ δθμοςίευςθ
και τθ διάδοςθ εντόσ των γεωργικϊν κοινοτιτων τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, κακϊσ
και των γεωργικϊν επιχειρθματικϊν κοινοτιτων. Οι περιλιψεισ των αποτελεςμάτων τθσ
ζρευνασ και τθσ χριςθσ ζχουν υποβλθκεί τακτικά ςε ςυνζδρια με ςτόχο τθν Τυποποίθςθ
Δεξιοτιτων και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ςε αγροτικζσ εργαςίεσ, κακϊσ
και ςε ςυνζδρια που ςχετίηονται με τθν ειςαγωγι των ΤΡΕ ςτον τομζα τθσ Γεωργίασ, κακϊσ
και
ςτο
τελικό
ςυνζδριο
AGRICOM.
(Link:
http://agricomconference.pbworks.com/w/page/65289536/)
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Οι τελικζσ αρμοδιότθτεσ , οι οριςμοί και τα όργανα είναι επίςθσ διακζςιμα ςτο διαδίκτυο
ςτο AGRICOM webportal ςτο http://portal.agriculture-competence.eu/index.htm.
Ρεραιτζρω ερωτιςεισ, ςχόλια, παρατθριςεισ και ςυηθτιςεισ ζχουν πραγματοποιθκεί μζςω
τθσ
AGRICOM
online
κοινότθτα
ςτο:
http://voa3r.cc.uah.es/index.php/groups/viewgroup/25-AGRICOM.
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Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ζργο
AGRICOM:
Το Ευρωπαϊκό Ζργο AGRICOM ςτοχεφει κυρίωσ ςτθν μεταφορά και προςαρμογι του WACOM
Ρρότυπου Ικανοτιτων (WCM) από το Τομζα Διαχείριςθσ των Υδάτινων Ρόρων ςτον Αγροτικό Τομζα.
Ρεραιτζρω βαςικοί ςτόχοι του ζργου AGRICOM είναι οι εξισ:
1. Εντοπιςμόσ και ανάλυςθ των ςυγκεκριμζνων αναγκϊν και ικανοτιτων που απαιτοφνται από
τθν αγορά εργαςίασ για εξειδικευμζνεσ κζςεισ εργαςίασ διαφόρων κατθγοριϊν του
γεωργικοφ τομζα,
2. Μεταφορά και προςαρμογι του προτφπου ικανοτιτων WACOM ςτο πρότυπο ικανοτιτων
AGRICOM (ΑΡΔ), με ςτόχο να καταςτεί θ χρθςιμοποίθςι του εφικτι ςε περιςςότερουσ
τομείσ ςχετιηόμενουσ με τθν γεωργία,
3. Ριλοτικι δοκιμι του ΑΡΔ πάνω ςε ειδικότθτεσ απαςχόλθςθσ που ςχετίηονται με τθν
γεωργικι χριςθ των υδάτινων πόρων (άρδευςθ, υδροπονία, κλπ),
4. 'Κδρυςθ διαδικτυακισ πφλθσ του ζργου AGRICOM με ςτόχο τθν επικοινωνία, τον ςυντονιςμό
ςυηθτιςεων και τθν ανταλλαγι των αποτελεςμάτων των προγράμματοσ, τισ εμπειρίεσ και
τθν τεχνογνωςία για τθν ανάπτυξθ προτφπων ικανοτιτων για τθν επαγγελματικι
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ,
5. Εγκακίδρυςθ δικτυακισ πφλθσ του ζργου AGRICOM και ςυςχζτιςι τθσ με περιςςότερεσ
πτυχζσ τθσ γεωργίασ,
6. Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ του επαγγελματικοφ προφίλ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ,
7. Υποςτιριξθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τθν αγορά
εργαςίασ και τισ ειδικότθτεσ απαςχόλθςθσ.
Κφριοσ μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ και προβλεπόμενοσ ςκοπόσ είναι θ ειςαγωγι του προτφπου
ικανοτιτων ςτον γεωργικό τομζα προκειμζνου να αναπτυχτεί το πρϊτο Ρρότυπο Ικανοτιτων
αρμόδιο για κζματα που αφοροφν το Γεωργικό Τομζα και να ενιςχυκεί θ διαφάνεια και θ
ςυγκριςιμότθτα των ευκαιριϊν Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ μζςω τθσ μεταφοράσ
του WCM και τθσ προςαρμογισ των ECVET και EQF.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το AGRICOM κα βρείτε ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα:

http://www.agriculture-competence.eu
AGRICOM Επικοινωνία:
Συντονιςτισ:
Οργανιςμόσ:
Διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
E-Mail:

Christian M. Stracke
University of Duisburg-Essen
Universitaetsstr. 9 (ICB)
45141 Essen, GERMANY
+49 (0)201-183-4410
christian.stracke@icb.uni-due.de

Το ζργο ζχει χρθματοδοτθκεί με τθν υποςτιριξθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Η ανακοίνωςθ αυτι αντανακλά
μόνο τισ απόψεισ του ςυγγραφζα και θ Επιτροπι δεν
μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε πικανι
χριςθ των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν.
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