EUCoopC
ΑΡΙΘ. ΖΡΓΟΤ: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP
ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

D.3.2. Ενότητες μάθησης κινητικότητας

Pachetul de lucru 3 Procesul de concepţie

European Coop Campus

Cuprins
Ειςαγωγι ................................................................................................................................ 3
1. Μεταφερόμενεσ ενότθτεσ μάκθςθσ .................................................................................. 4
1.1. Ενότθτεσ μάκθςθσ ςφμφωνα με το ςφςτθμα ECVET................................................ 4
1.2. MLU 1 – Εφαρμογι των αξιϊν και αρχϊν τθσ ςυνεργαςίασ .................................... 6

European Coop Campus

Ειςαγωγή
το κεφάλαιο 1 παρουςιάηονται δφο ενότθτεσ μάκθςθσ κινθτικότθτασ, δθλαδι αφορϊντασ
«Εφαρμογι των αξιϊν και αρχϊν τθσ ςυνεργαςίασ» και «Ενδιαφερόμενα μζρθ και ςχζςθ με τθν
τοπικι κοινότθτα». Πρϊτα λαμβάνεται υπόψθ θ Ευρωπαϊκι φςταςθ για το ECVET,
παρουςιάηοντασ ςφντομα τα κυριότερα χαρακτθριςτικά και ςτοιχεία μιασ ενότθτασ ECVET. τθ
ςυνζχεια παρουςιάηονται δφο μεταφερόμενεσ ενότθτεσ μάκθςθσ.
Αναμζνεται οι MLU να χρθςιμοποιθκοφν με δφο διαφορετικοφσ τρόπουσ:
(α) ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΗΩΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: για να παρζχουν ζνα κοινό ςθμείο
αναφοράσ για τθ φάςθ δοκιμισ των δραςτθριοτιτων που κα πραγματοποιθκοφν ςτισ
επόμενεσ φάςεισ του ζργου. Ζτςι, οι δφο MLU κα αποτελοφν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ
υμφωνίασ μάκθςθσ μεταξφ των ςυνεργατϊν.
(β) ΜΕΣΑ ΣΟ ΕΡΓΟ, ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΜΟΝΙΜΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΩΝ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ: για να παρζχουν ζνα
πλαίςιο για τθ ςφγκριςθ των ενοτιτων μάκθςθσ που το κάκε ίδρυμα υποδοχισ ζχει ιδθ
ςτθν προςφορά κατάρτιςθσ. Θα πρζπει τα ιδρφματα υποδοχισ να επιλζξουν από τθν
τρζχουςα τουσ προςφορά ενοτιτων μάκθςθσ τισ κοντινότερεσ ςτισ MLU από το Coop
Campus από τθν άποψθ των αποτελεςμάτων μάκθςθσ και τθσ διάρκειασ.
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1. Ενότητεσ μάθηςησ κινητικότητασ
Στο επόμενο κεφάλαιο παρουςιάηονται δφο ενότθτεσ μάκθςθσ κινθτικότθτασ, δθλαδι „Εφαρμογι
των αξιών και αρχών τθσ ςυνεργαςίασ” και „Ενδιαφερόμενα μζρθ και ςχζςθ με τθν τοπικι
κοινότθτα”. Πρώτα υπενκυμίηεται θ Ευρωπαϊκι Σφςταςθ για το ECVET, παρουςιάηοντασ ςφντομα
τα κυριότερα χαρακτθριςτικά και ςτοιχεία μιασ ενότθτασ ECVET. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται
δφο μεταφερόμενεσ ενότθτεσ μάκθςθσ, για να υπάρχει ανάδραςθ από τουσ ςυνεργάτεσ.
Αναμζνεται οι MLU να παρζχουν ζνα κοινό ςθμείο αναφοράσ για τθ φάςθ δοκιμισ του ζργου.
1.1. Ενότητεσ μάθηςησ ςφμφωνα με το ςφςτημα ECVET
φμφωνα με το κείμενο τθσ Ευρωπαϊκισ φςταςθσ για το ECVET, θ ενότθτα είναι ζνα μζροσ ενόσ
προςόντοσ που αποτελείται από ζνα ςυνεκτικό ςφνολο γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων που
μποροφν να αξιολογθκοφν και κυρωκοφν με αντίςτοιχο αρικμό βακμϊν ECVET. Ζνα προςόν
περιλαμβάνει, κατ’ αρχιν, περιςςότερεσ ενότθτεσ και αποτελείται από ζνα πλιρεσ ςφνολο
ενοτιτων. Ζτςι, ζνασ ςπουδαςτισ μπορεί να αποκτιςει ζνα προςόν ςυλλζγοντασ τισ απαραίτθτεσ
ενότθτεσ που αποκτά ςε διαφορετικζσ χϊρεσ και διαφορετικά πλαίςια (τυπικά και, όταν είναι θ
περίπτωςθ, μθ τυπικά ι άτυπα), με τιρθςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τθ ςυλλογι ενοτιτων και
αναγνϊριςθ των αποτελεςμάτων μάκθςθσ.
Οι ενότθτεσ που αποτελοφν ζνα προςόν κα πρζπει:
να περιγράφονται για εφκολθ ανάγνωςθ και κατανόθςθ με αναφορά ςτισ γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ,
να δθμιουργθκοφν και οργανωκοφν με ςυνεκτικό τρόπο όςον αφορά το γενικό προςόν,
να δθμιουργθκοφν ζτςι ϊςτε να επιτρζπουν τθν ξεχωριςτι αξιολόγθςθ και κφρωςθ των
αποτελεςμάτων μάκθςθσ που περιλαμβάνονται ςτθν ενότθτα.
Μια ενότθτα μπορεί να είναι ειδικι για ζνα μόνο προςόν ι κοινι για περιςςότερα προςόντα. Σα
αναμενόμενα αποτελζςματα μάκθςθσ που ορίηουν μια ενότθτα μποροφν να επιτευχκοφν
ανεξάρτθτα που ι με ποιον τρόπο. Ζτςι, δεν πρζπει να γίνει ςφγχυςθ μεταξφ μιασ ενότθτασ και
ενόσ ςτοιχείου τυπικοφ προγράμματοσ μάκθςθσ ι μιασ παροχισ κατάρτιςθσ.
Οι κανόνεσ και διαδικαςίεσ για τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των ενοτιτων αποτελεςμάτων
μάκθςθσ και για τουσ ςυνδυαςμοφσ και τθ ςυλλογι ενοτιτων για κάποιο προςόν ορίηονται από
Πακζτο εργαςίασ 3 Διαδικαςία ςχεδιαςμοφ
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τα αρμόδια ιδρφματα και τουσ ςυνεργάτεσ που εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία κατάρτιςθσ
ςφμφωνα με τισ εκνικζσ ι περιφερειακζσ ρυκμίςεισ.

Θ Ευρωπαϊκι φςταςθ για το ECVET διευκρινίηει ότι οι προδιαγραφζσ για μια ενότθτα κα πρζπει
να περιλαμβάνουν:
τθ γενικι ονομαςία τθσ ενότθτασ,
τθ γενικι ονομαςία του προςόντοσ (ι των προςόντων) ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω ενότθτα
όταν είναι θ περίπτωςθ,
τθν αναφορά του προϊόντοσ ςφμφωνα με το επίπεδο του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων και, όπου είναι θ περίπτωςθ, το επίπεδο του εκνικοφ πλαιςίου προςόντων
(”NQF"), με τισ ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ ECVET για το προςόν,
τα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ που περιλαμβάνονται ςτθν ενότθτα,
τισ διαδικαςίεσ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αυτϊν των αποτελεςμάτων μάκθςθσ,
τισ ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ ECVET που ςχετίηονται με τθν ενότθτα,
τθ χρονικι ιςχφ τθσ ενότθτασ, ςτισ ςχετικζσ περιπτϊςεισ.
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1.2. MLU 1 – Εφαρμογή των αξιών και αρχών τησ ςυνεργαςίασ
Ονομαςία Μεταφερόμενη ενότητα μάθηςησ αριθ. 1 – Εφαρμογή των αξιών και αρχών τησ ςυνεργαςίασ
κοπόσ τησ ενότητασ

Κατανόθςθ τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ ςυνεργαςίασ και ςθμαςία των αξιϊν και αρχϊν ςε ςχζςθ με τθν επιχειρθματικι
πολιτικι

Επίπεδο EQF 5
Ώρεσ μάθηςησ 60
Μονάδεσ ECVET 10
Πλαίςιο μάθηςησ

υνιςτοφνται μθ τυπικζσ διαμορφϊςεισ μάκθςθσ που χρθςιμοποιοφν εργαλεία μάκθςθσ όπωσ workshops,
ςεμινάρια, ομαδικζσ ςυνεντεφξεισ, επιςκζψεισ
ΜΟΝΑΔΕ ΑΦΟΡΩΝΣΑ ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΗ

ΓΝΩΕΙ

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ

1. Κατανόθςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τθσ
ςυνεργαςίασ.

1. Ανάλυςθ και αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ
επίδραςθσ των αξιϊν και αρχϊν τθσ
ςυνεργαςίασ
ςτισ
επιχειρθματικζσ
δραςτθριότθτεσ τθσ ςυνεργαςίασ.

2. Κατανόθςθ τθσ καταγωγισ και ςθμαςίασ των „αξιϊν
και αρχϊν τθσ ςυνεργαςίασ” και με ποιον τρόπο
εφαρμόηονται ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ

2. Αποτελεςματικι προϊκθςθ τθσ δθμοκρατικισ
διαδικαςίασ ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ.

3. Κατανόθςθ των ορίων και τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ
κίνθςθσ ςυνεργαςίασ ςτθ χϊρα/περιοχι του
ςυνεργάτθ υποδοχισ

3. Αποτελεςματικι δράςθ για τθ ςφνδεςθ μεταξφ
των αξιϊν και αρχϊν τθσ ςυνεργαςίασ και των
προςδοκιϊν και ςυμφερόντων των μελϊν τθσ
ςυνεργαςίασ και άλλων ενδιαφερόμενων
μερϊν.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΑΘΗΗ
Α. ΓΝΩΕΙ
ΓΝΩΕΙ
1. Κατανόθςθ των
χαρακτθριςτικϊν
ςυνεργαςίασ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ιδιαίτερων
τθσ

2. Κατανόθςθ τθσ καταγωγισ και
ςθμαςίασ των „αξιϊν και αρχϊν
τθσ ςυνεργαςίασ” και με ποιον
τρόπο εφαρμόηονται ςτα πλαίςια
τθσ ςυνεργαςίασ
3. Κατανόθςθ των ορίων και τθσ
πολυπλοκότθτασ τθσ κίνθςθσ
ςυνεργαςίασ ςτθ χϊρα/περιοχι
του ςυνεργάτθ υποδοχισ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (EQF 5)

Α) Τυπικι μάκθςθ
Διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ ςτο πλαίςιο των
δραςτθριοτιτων εργαςίασ ι ςπουδϊν αν
προκφψουν απρόβλεπτεσ αλλαγζσ και ανάπτυξθ
επίδοςθσ του ίδιου ι άλλων.

Δομθμζνθ ςυνζντευξθ
Σεχνικζσ παρατιρθςθσ
Ερωτθματολόγια
Δοκιμι
Β) Μθ τυπικι, άτυπθ μάκθςθ
Θμερολόγιο ςπουδϊν
Χαρτοφυλάκιο
Αξιολόγθςθ
ικανοτιτων
compétences)

(bilan

de

ημείωςη: Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ των δεξιοτιτων ορίηονται ςτο WP 4 (D.4.1.) βάςει αποτελεςμάτων μάκθςθσ, μεκόδων αξιολόγθςθσ και
επίπεδου αναφοράσ που περιγράφονται ςτον παραπάνω πίνακα.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΑΘΗΗ
Β. ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
1. Ανάλυςθ και αποτελεςματικι
διαχείριςθ τθσ επίδραςθσ των
αξιϊν
και
αρχϊν
τθσ
ςυνεργαςίασ
ςτισ
επιχειρθματικζσ
δραςτθριότθτεσ
τθσ
ςυνεργαςίασ.
2. Αποτελεςματικι προϊκθςθ τθσ
δθμοκρατικισ διαδικαςίασ ςτα
πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ.
3. Αποτελεςματικι δράςθ για τθ
ςφνδεςθ μεταξφ των αξιϊν και
αρχϊν τθσ ςυνεργαςίασ και των
προςδοκιϊν και ςυμφερόντων
των μελϊν τθσ ςυνεργαςίασ και
άλλων ενδιαφερόμενων μερϊν.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (EQF 5)

Α) Τυπικι μάκθςθ
Δομθμζνθ ςυνζντευξθ
Σεχνικζσ παρατιρθςθσ
Εργαςία ζργου

Διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ ςτο πλαίςιο των
δραςτθριοτιτων εργαςίασ ι ςπουδϊν αν
προκφψουν απρόβλεπτεσ αλλαγζσ και ανάπτυξθ
επίδοςθσ του ίδιου ι άλλων.

Coaching
Β) Μθ τυπικι, άτυπθ μάκθςθ
Χαρτοφυλάκιο
Αξιολόγθςθ ικανοτιτων
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1.3. MLU αριθ. 2 – Ενδιαφερόμενα μζρη και ςχζςη με την τοπική κοινότητα
Σίτλοσ Μεταφερόμενη ενότητα μάθηςησ n. 2 – Ενδιαφερόμενα μζρη και ςχζςη με την τοπική κοινότητα
κοπόσ τησ ενότητασ Înţelegerea părţilor interesate cheie co-operanţi και demonstrarea empatiei cu interesele lor
Επίπεδο EQF 5
Ώρεσ μάθηςησ 60
Μονάδεσ ECVET 10
Πλαίςιο μάθηςησ

υνιςτάται θ μθ τυπικι μάκθςθ, χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία όπωσ τα workshops, ςεμινάρια, ομαδικζσ
ςυνεντεφξεισ, επιςκζψεισ
ΜΟΝΑΔΕ ΑΦΟΡΩΝΣΑ ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΗ

ΓΝΩΕΙ

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ

1. Κατανόθςθ των αναγκϊν των ενδιαφερόμενων
μερϊν - κλειδί ςε τοπικό επίπεδο.

1. Ενζργεια αποδεικνφοντασ ςυνειδθτοποίθςθ των
ςυνεργαηόμενων ενδιαφερόμενων μερϊν κλειδί.

2. Κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο οι ανάγκεσ
των ςυνεργαηόμενων ενδιαφερόμενων μερϊν
κλειδί ςυνδζονται με τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ.

2. Διαχείριςθ για τθν αποτελεςματικι ςφνδεςθ των
ενδιαφερόμενων μερϊν κλειδί με τισ ςθμερινζσ
και μελλοντικζσ ανάγκεσ των ςθμαντικϊν
επιχειριςεων.

3. Κατανόθςθ του ρόλου των εκλεγμζνων μελϊν ςτθν
ανάδειξθ εμπάκειασ με τα ςυμφζροντα και τισ
αςχολίεσ των ςυνεργαηόμενων ενδιαφερόμενων
μερϊν κλειδί.

3. Ενζργεια αποδεικνφοντασ εμπάκεια με τα
ςυμφζροντα
των
ςυνεργαηόμενων
ενδιαφερόμενων μερϊν κλειδί ςτο ςθμερινό τουσ
ρόλο.

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

Διαχείριςθ
και
παρακολοφκθςθ
ςτο
πλαίςιο
των
δραςτθριοτιτων
εργαςίασ ι ςπουδϊν αν
προκφψουν απρόβλεπτεσ
αλλαγζσ και ανάπτυξθ
επίδοςθσ του ίδιου ι
άλλων.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΑΘΗΗ
A. ΓΝΩΕΙ
ΓΝΩΕΙ
1. Κατανόθςθ των αναγκϊν των
ενδιαφερόμενων μερϊν - κλειδί
ςε τοπικό επίπεδο.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
A) Τυπικι μάκθςθ
Δομθμζνθ ςυνζντευξθ
τεχνικζσ παρατιρθςθσ

2. Κατανόθςθ του τρόπου με τον
οποίο
οι
ανάγκεσ
των
ςυνεργαηόμενων
ενδιαφερόμενων μερϊν κλειδί
ςυνδζονται με τισ ανάγκεσ τθσ
επιχείρθςθσ.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (EQF 5)

ερωτθματολόγια

Διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ ςτο πλαίςιο των
δραςτθριοτιτων εργαςίασ ι ςπουδϊν αν
προκφψουν απρόβλεπτεσ αλλαγζσ και ανάπτυξθ
επίδοςθσ του ίδιου ι άλλων.

Δοκιμι
Β) Μθ τυπικι, άτυπθ μάκθςθ
Θμερολόγιο ςπουδϊν

3. Κατανόθςθ του ρόλου των
εκλεγμζνων
μελϊν
ςτθν
ανάδειξθ εμπάκειασ με τα
ςυμφζροντα και τισ αςχολίεσ
των
ςυνεργαηόμενων
ενδιαφερόμενων μερϊν κλειδί.

Χαρτοφυλάκιο
Αξιολόγθςθ ικανοτιτων

ημείωςη: Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ των δεξιοτιτων ορίηονται ςτο WP 4 (D.4.1.) βάςει αποτελεςμάτων μάκθςθσ, μεκόδων αξιολόγθςθσ και
επίπεδου αναφοράσ που περιγράφονται ςτον παραπάνω πίνακα.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΑΘΗΗ
B. ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
1. Ενζργεια
αποδεικνφοντασ
ςυνειδθτοποίθςθ
των
ςυνεργαηόμενων
ενδιαφερόμενων μερϊν κλειδί.
2. Διαχείριςθ
για
τθν
αποτελεςματικι ςφνδεςθ των
ενδιαφερόμενων μερϊν κλειδί
με τισ ςθμερινζσ και μελλοντικζσ
ανάγκεσ
των
ςθμαντικϊν
επιχειριςεων.
3. Ενζργεια
αποδεικνφοντασ
εμπάκεια με τα ςυμφζροντα
των
ςυνεργαηόμενων
ενδιαφερόμενων μερϊν κλειδί
ςτο ςθμερινό τουσ ρόλο.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (EQF 5)

Α) Τυπικι μάκθςθ
Δομθμζνθ ςυνζντευξθ
Σεχνικζσ παρατιρθςθσ
Εργαςία ζργου

Διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ ςτο πλαίςιο των
δραςτθριοτιτων εργαςίασ ι ςπουδϊν αν
προκφψουν απρόβλεπτεσ αλλαγζσ και ανάπτυξθ
επίδοςθσ του ίδιου ι άλλων.

Coaching
Β) Μθ τυπικι, άτυπθ μάκθςθ
Χαρτοφυλάκιο
Αξιολόγθςθ ικανοτιτων

Πακζτο εργαςίασ 3 Διαδικαςία ςχεδιαςμοφ
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