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Στρατηγική Σύμπραξη για την επαρκή
κατάρτιση στα Bio-λιπάσματα

Bio-FIT

Ιστοσελίδα του έργου : www.bio-fit.eu
Του έργου Bio-FIT έχει χρηματοδοτηθεί με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του
συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη
για
οποιαδήποτε
χρήση
των
πληροφοριών
που
περιέχονται
σε
αυτό

που εκδίδονται από

Η έννοια του προγράμματος Bio-FIT
Το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για Συνεργασία στην Εκπαίδευση και
την Κατάρτιση υπογραμμίζει την καθοριστική συμβολή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
&Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην ανταγωνιστικότητα, την απασχολησιμότητα και την κοινωνική
ένταξη. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο '' Στρατηγική Σύμπραξη για την επαρκή κατάρτιση στα
Bio-λιπάσματα - Bio-FIT "(πρόγραμμα Erasmus +) αποτελεί οικολογική καινοτομία.
Εντάσεται στην βασική δράση της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και προωθεί νέα
προϊόντα και διαδικασίες, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη και την εμπορική
εφαρμογή της γνώσης, έτσι ώστε να προκληθούν οικολογικές βελτιώσεις. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει επίσης ξεκινήσει Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) στην οποία αναφέρεται η
έννοια των βιο-λιπασμάτων, δίνοντας λόγο ύπαρξης στο παρόν πρόγραμμα. Τονίζει την
ανάγκη για ΕΕΚ στους επαγγελματίες που εργάζονται στην εφαρμογή της πράσινης
βιοτεχνολογίας, για τη βελτίωση του γεωργικού τομέα, προσφέροντας υψηλή ικανότητα
απασχόλησης. Αυτό δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη
στη Βουλγαρία, καθώς και στις χώρες των εταίρων. Οι ομάδες-στόχοι του προγράμματος
Bio-FIT (εκπαιδευτές ΕΕΚ / εκπαιδευτές / καθηγητές, και οι διευθυντές γεωργικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων) που χρειάζονται ειδική εκπαίδευση στα θέματα της πράσινης
βιοτεχνολογίας και ιδιαίτερα στα βιο-λιπάσματα. Αυτό το είδος της εκπαίδευσης μπορεί να
συμβάλει στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ της τεχνολογίας και της γεωργίας, καθώς και
να εισαγάγει βιο-καινοτομίες στην αειφόρο ανάπτυξη του γεωργικού τομέα.
Η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού σε αυτόν τον κλάδο, είναι ο παράγοντας
κλειδί που δημιουργεί όραμα για την ανάπτυξη των πράσινων επαγγελμάτων
και εφαρμόζει τα εργαλεία της ΕΕΚ, για να υποστηρίξει τους εργαζομένους
στην
υιοθέτηση
των
καινοτόμων
δεξιοτήτων
και
ειδικοτήτων.
Η ανάγκη για την εφαρμογή αυτών των πράσινων δεξιοτήτων
του εργατικού
δυναμικού στο αγροτικό τομέα, ενθαρρύνει τη μεταφορά γνώσης και την
καινοτομία μέσω της εισαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πόρων,
χρησιμοποιώντας
τις
ευκαιρίες
του
συστήματος
ΕΕΚ.
Κατά συνέπεια, οι στόχοι που ακολουθούνται και η καινοτόμος κατάρτιση που
προσφέρεται, απεικονίζουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των χωρών των εταίρων
και εστιάζουν στη:


παρουσίαση του οικολογικού καινοτόμου χαρακτήρα των τεχνολογιών των βιολιπασμάτων και της επίδρασης τους στο περιβάλλον



στοχοθέτηση των τύπων και της ποιότητας των βιο-λιπασμάτων για την υποστήριξη της
βιο-καλλιέργειας



μελέτη της επιρροής των τεχνολογιών των βιο-λιπασμάτων στη μείωση εναπόθεσης
υλικών, της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και των εκπομπών και στην
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων



ανάπτυξη πράσινης οικονομίας μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της
απασχολησιμότητας στη βουλγαρική και ευρωπαϊκή οικονομία, εξασφαλίζοντας
την ανάπτυξη τεχνικής επάρκειας και εκπαιδευτικών ικανοτήτων.

Εφαρμόζοντας τη γενική ιδέα «Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ)», το Biofit
διευκολύνει την απόκτηση επάρκειας με βάση τη μεικτή μάθηση και βελτιώνει τις
προοπτικές για επιχειρηματικότητα.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις εκτιμήσεις, η ανάπτυξη του έργου BIO-FIT απαιτεί
διακρατικές προσπάθειες της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, που έχει δημιουργηθεί
για το σκοπό αυτό. Με αυτόν τον τρόπο η εισαγωγή της διακρατικής προσέγγισης στην
εφαρμογή των βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών αυξάνει την απασχολησιμότητα
στον αγροτικό τομέα και μειώνει τις συνέπειες της ευρωπαϊκής οικονομικής ύφεσης.
Έτσι, το έργο Bio-FIT αναπτύσσει μονοπάτια για μελλοντική μάθηση και καριέρα, τόσο
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προκλήσεις του έργου ΒΙΟ-FIT
Η φιλοσοφία του έργου BΙΟ-FIT είναι συμμορφωμένη με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την
επένδυση στην εκπαίδευση και την διαχείριση της καινοτομίας για την επιτυχή μετάβαση
στην οικονομία και την κοινωνία της γνώσης.
Η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί εθνική προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις που δεσμεύονται να εξασφαλίσουν τις συνθήκες για την ομαλή λειτουργία του
συστήματος ΕΕΚ, όπου τα ευρωπαϊκά επίπεδα αναφοράς και οι πρακτικές της ποιότητας στην
εκπαίδευση έχουν προτεραιότητα. Τα αποτελέσματα του έργου δίνουν προοπτικές για
επιτεύγματα αντίστοιχα προς τους στόχους.
Οι ακόλουθοι στόχοι έχουν ήδη επιτευχθεί:


Εκτίμηση της διάρθρωσης και του επιπέδου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
στο συγκεκριμένο τομέα του έργου.



Διεξαγωγή ανάλυσης των εγγράφων σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου, των
τριμηνιαίων εκθέσεων και της πολιτικής του έργου, καθώς και των νομικών έγγραφων που
σχετίζονται με την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα.



Καθορισμός του επιπέδου συμμετοχής των διαφόρων ομάδων-στόχων,
ενδιαφερόμενων φορέων, των φορέων χάραξης πολιτικής και του ευρύ κοινού.



Συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων, των εκροών και της αποτελεσματικότητας του
έργου.



Ανάπτυξη συστάσεων για περαιτέρω ενέργειες με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
και τα συμπεράσματα.

Καινοτομίες του Bio-Fit
Το έργο καινοτομεί σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα
της βιο-γεωργίας μέσω της παρουσίασης των βιο-λιπασμάτων, τα οποία είναι η
εναλλακτική λύση στη σύγχρονη γεωργία, για να αντικαταστήσουν τα αγροτοχημικά,
που προκαλούν αύξηση του κόστους παραγωγής και των περιβαλλοντικών
προβλημάτων. Η χρήση των βιο-λιπασμάτων είναι μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για
τη βελτίωση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών, ιδιαίτερα στις μεσαίου και μικρού
μεγέθους γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που εφαρμόζουν συστήματα/προϊόντα εντατικής
παραγωγής, όπως τα λαχανικά. Δεδομένου ότι τα βιολογικά λιπάσματα μπορεί να
παραχθούν στο αγρόκτημα και να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία στη φυτική παραγωγή,
το πρόγραμμα Bio-FIT μπορεί να συμβάλει με επιτυχία στην τόνωση των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας στον τομέα
της γεωργίας. Έτσι, η επένδυση στην εκπαίδευση στις καινοτόμες τεχνολογίες στη βιογεωργία αναμένεται να προκαλέσει ισχυρή οικολογική ανάδραση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πρόγραμμα Bio-FIT προβλέπεται:


να ενσωματώσει, βέλτιστες πρακτικές και αποτελέσματα, προγραμμάτων που
περιγράφουν την απόκτηση επάρκειας και να εφαρμόσει τις αρχές του Εθνικού
πλαισίου Προσόντων



να εισαγάγει καινοτόμα, ηλεκτρονικά, εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών που να
συνδυάζουν τη μεθοδολογία της μικτής μάθησης με τη χρήση εργαλείων ECVET
(μονάδες πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης)



να δημιουργήσει Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΜΑ) και να εφαρμόσει αυτά τα
πρότυπα στο πρόγραμμα σπουδών

των



να ενισχύσει την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των εταίρων του προγράμματος και κατ’
επέκταση και στους χώρος εργασίας των εταίρων



να σχηματίσει ένα δίκτυο μάθησης μεταξύ των εταίρων, να διαδώσει και να
χρησιμοποιήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα της εταιρικής σχέσης και τις υπηρεσίες
που προσφέρονται από τους οργανισμούς-εταίρους.

Το Bio-FIT απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, άλλους συντελεστές του
εκπαιδευτικού χώρου, και του επαγγελματικού προσανατολισμού, τους διευθυντές
σχολείων/ φορέων και τους φορείς χάραξης πολιτικών κατευθύνσεων.
Παρά του ότι οι επαγγελματίες του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης αναγνωρίζονται ως μια σημαντική πηγή γνώσης, για την αναβάθμιση του
ρόλου τους, είναι απαραίτητες οι ακόλουθες βασικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται
στο πρόγραμμα: επέκταση των πεδίων αρμοδιότητας τους, δημιουργία δεσμών ανάμεσα
στη θεωρία και την πράξη και εφαρμογή προσέγγισης επικεντρωμένη στο μαθητή.
Η καινοτομία του Bio-FIT στηρίζεται στην ανάγκη για αναβαθμισμένη κατά Ε.Π.Ε.Π.
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών-καθηγητών των προαναφερόμενων ομάδων,, στις
βιολογικές καλλιέργειες με τη χρήση των βιο-λιπασμάτων. Βασίζεται σε μονάδες
Μαθησιακών Αποτελεσμάτων που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το σύστημα ISCO /
ESCO, για την περιγραφή εξειδικεύσεων απασχόλησης. Αυτή η προσέγγιση δίνει την
ευκαιρία για ευρεία μελλοντική ανάπτυξη και μεταφορά σωστά εκπαιδευμένων
επαγγελματιών στον τομέα των βιο-λιπασμάτων, εντός της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη
αυτές τις αλλαγές στη περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων, είναι βέβαιο , ότι η
κατάρτιση βασιζόμενη στην εργασία θα ενισχυθεί σε διάφορες χώρες της ΕΕ.
Το Bio-FIT προσφέρει μια μικτή πλατφόρμα εκμάθησης, δομημένη ως πηγή γνώσης, που
συνδυάζει την καινοτόμο περιγραφή προσόντων στον τομέα αυτό. Είναι βασικό στοιχείο
ενός εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την παραγωγή βιο-λιπασμάτων και την εφαρμογή
τους, και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων ΕΟΠΕΠ (ECVET) και των τεχνικών προδιαγραφών του
ΕΠΕΠ (EQF). Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με
τις αρχές του ΕΟΠΕΠ στην Ευρώπη, μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας, με σκοπό την
αύξηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων. Χρησιμοποιώντας εργαστήρια και
σεμινάρια, το πρόγραμμα διερευνάται και δοκιμάζεται. Επίσης, προωθείται η επιλογή
καλών πρακτικών και η ενσωμάτωση ποιοτικών μέσων κατάρτισης βασισμένης στην
εργασία.. Το πρόγραμμα προβάλει τα καλύτερα εκπαιδευτικά παραδείγματα της ΕΕ
(μέσω μιας διαδικτυακής πύλης) και δοκιμάζει ποιοτικά μέσα για να ενσωματώσει την
μάθησης μέσω της εργασίας στα προγράμματα σπουδών (συνεντεύξεις , προσωπικές
ιστορίες, χαρτοφυλάκιο προσωπικής εκπαίδευσης). Οι συναντήσεις μεταξύ των εταίρων
προωθούν την επιλογή και την έγκριση τέτοιων βέλτιστων πρακτικών και της έννοιας
«εκπαίδευση διαμέσου της εργασίας».
Η πρακτική αυτή διευκολύνει τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των εταίρων υποστηρικτών
του προγράμματος από το εργασιακό χώρο και των συναφών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
στις χώρες των εταίρων του προγράμματος

Ποια είναι τα οφέλη από το πρόγραμμα BIO-FIT
Για τις ομάδες-στόχους:


Χαρτογράφηση δεξιοτήτων και προσόντων για τα εθνικά και ΕΠΕΠ πλαίσια, παρέχοντας
αναγνώριση για τους εκπαιδευόμενους.



Ενισχυμένες τεχνικές κατάρτισης και ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και δεξιοτήτων από
τους υπεύθυνους για την παροχή ΕΕΚ και EQF.



Αυξημένη αποτελεσματικότητα όσων αφορά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των μαθητών
μέσα στην τάξη διδασκαλίας και στο περιβάλλον εργασίας.



Καλύτερη κατανόηση των αναγκών
απασχόλησης στους εκπαιδευόμενους.



Βελτίωση των οργανωτικών δεξιοτήτων, δηλαδή της οργάνωσης συναντήσεων και κοινωνικών
εκδηλώσεων για μεγαλύτερες ομάδες. πχ διοργάνωση εργαστηρίων, κ.λπ.



Βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας με επίκεντρο το μαθητή.



Απόκτηση νέων προσεγγίσεων και ποικιλία πρακτικών στον τομέα των μεθόδων
επαγγελματικής εκπαίδευσης, που απαιτείται για τα μαθήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

των εργοδοτών που προσφέρουν

δυνατότητες

Για τους ενδιαφερόμενους/ τομείς στόχους:
-Μεταφορά των αποτελεσμάτων του προγράμματος Bio-FIT και αξιοποίηση τους

βασιζόμενη στο σύστημα ECVET .
-Παροχή βάσης δεδομένων προσαρμοσμένη στην κάλυψη των αναγκών κατάρτισης για
τους διάφορους τομείς.
-Σχεδιασμός ημερίδων, συνεδρίων δοκιμών και οδηγών για την ανάπτυξη του
προσωπικού στους τομεακούς εταίρους.
-Επέκταση της συνεχιζόμενης βελτίωσης της εκπαίδευσης και της ποιότητας σε σχέση με
τις τομεακές / εθνικές ανάγκες.
-Σύνδεση των συναφών κλάδων στις μακροπρόθεσμες δραστηριότητες του ΒΙΟ-FIT,
προκειμένου να βελτιωθεί η απασχόληση και η κατάρτιση στον χώρο εργασίας.
-Κοινή περιγραφή των προσόντων και της σχέσης μεταξύ των διαφόρων τομέων και
περιοχών.

Ένα άλλο καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος Bio-FIT είναι η διαφανής προσέγγιση
όσον αφορά τη δημιουργία διαβατηρίων μεταφερόμενων Πράσινών Προσόντων,
σύμφωνα με τις αρχές ΕΠΕΠ και ΕΟΠΕΠ. Η δρομολογηθείσα εταιρική στρατηγική στον
τομέα των βιολογικών λιπασμάτων στηρίζεται στα έγγραφα αυτά για τη δημιουργία ενός
κοινού διευρωπαϊκού μοντέλου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης βασισμένου
τις ικανότητες. Επίσης η εταιρική στρατηγική, πολλαπλασιάζει την επίδραση της
ανταλλαγής γνώσεων και της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των εταίρων, λαμβάνοντας
υπόψιν τα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων (NQF) . Tο μοντέλο αυτό
συνεργασίας μπορεί να εφαρμοστεί είτε στην τυπική είτε στην μη τυπική επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση, σύμφωνα με τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών, και βοηθά
ώστε να ενισχυθούν οι θετική επαγγελματική αντίληψη με στόχο να ξεκλειδωθούν
επιχειρηματικές ευκαιρίες στο μέλλον.
Η κοινοπραξία Bio-Fit
Η εταιρική δομή του Bio-Fit ακολουθεί την ιεραρχία, διοικείται από το διοικητικό
συμβούλιο του Έργου, με επικεφαλή τον Συντονιστή του Έργου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
περιλαμβάνει εκπροσώπους των εταίρων, και είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των
επιχειρησιακών φάσεων του έργου. Τα Εθνικά Γραφεία Διοίκησης (NMDs) είναι υπεύθυνα
για το συντονισμό και την εκτέλεση των εργασιών του έργου σε τοπικό επίπεδο. Οι
δραστηριότητες διάδοσης και χρήσης έχουν ανατεθεί στους τομείς «Διάδοση Έργου» και
«Γραφείο Χρήσης» και η διαχείριση της ποιότητας του έργου στον τομέα «Γραφείο
Διαχείρισης Ποιότητας».
Η δομή της κοινοπραξίας βασίζεται σε κύριους πρωταγωνιστές και διαμεσολαβητές από το
δίκτυο υποστήριξης. Οι κύριοι φορείς είναι υπεύθυνοι για την ευρεία διάδοση και τη
βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ως
εκπρόσωποι των φορέων λήψης αποφάσεων, οι επαγγελματίες της ΕΕΚ, οι κοινωνικοί
εταίροι, και οι υποστηρικτικοί διαδικτυακοί συμμετέχοντες του δικτύου διευκολύνουν την
εκτέλεση του έργου. Η κύρια κοινοπραξία του έργου αποτελείται από μέλη με διαφορετικό
υπόβαθρο και μακρόχρονη εμπειρία σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα LdV, Socrates, 6FP and 7FP, NATO και άλλα. Οι εταίροι διαθέτουν την απαραίτητη
ικανότητα, την εμπειρία και τις δεξιότητες, και βάσει αυτών τους διανέμονται οι
δραστηριότητες του έργου.
Η υποδομή της κοινοπραξίας και οι συνδέσεις της με τον εκπαιδευτικό χώρο εξασφαλίζουν
άμεση επαφή με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Οι επαφές της με μικρομεσαίες
επιχειρήσεις βοηθούν στη δοκιμή των εκπαιδευτικών προϊόντων και στην ανάλυση της
ανατροφοδότησης.
Η Κοινοπραξία Bio-FIT συνενώνει τους παρακάτω φορείς:

Εκπαιδευτική διαδικασία: Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στην ανάγκη για up-to-date
εκπαίδευση στον αγροτικό τομέα και καλύπτει καινοτόμο περιεχόμενο. Οργανωμένη ώστε να
λειτουργεί σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα, η διαδικασία περιλαμβάνει ειδική εκπαίδευση και
μοντέλο περιγραφής προσόντων που δημοσιεύεται σε 4 γλώσσες. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη
των εθνικών και τομεακών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων εφαρμόζοντας τα
EUROPASS, ECVET και EQF.
Επιδοκιμασία, ανατροφοδότηση και συντονισμός: Οι διαδικασίες αυτές πραγματοποιούνται σε
συνεργασία με τους εκπροσώπους των ομάδων στόχων του έργου. Περιλαμβάνουν την
εκτίμηση του συστήματος για την περιγραφή προσόντων και ικανοτήτων κερδίζοντας σε
διασυνοριακό οργανωτικό επίπεδο και σε πολυεθνικό επίπεδο. Η διαδικασία Επιδοκιμασίας
επιτηρεί την απόδοση των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και τη συλλογή της ανατροφοδότησης.
Εξετάζει την ανατροφοδότηση για τα προϊόντα του έργου, την εφαρμοσιμότητα και τη
συνάφεια και πραγματοποιεί την τελική ρύθμιση των πνευματικών εκροών.
Οι στόχοι BIO-FIT:

Οι ομάδες-στόχοι
Το μοντέλο ανάπτυξης προσόντων αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές, τους
συντελεστές της μάθησης, τους καθηγητές, τους διευθυντές θεσμών και σχολείων καθώς και
τους πολιτικούς φορείς λήψης αποφάσεων που είναι άμεσα ωφελούμενοι από το έργο .
Οικονομικοί τομείς
Η Γεωργία, η οικολογική μηχανική, η προστασία του περιβάλλοντος, η βιοτεχνολογία και η
βιομηχανία τροφίμων είναι οι τομείς που χρειάζονται επαγγελματίες με σχετικά και
ενημερωμένα προσόντα, εγκεκριμένα ακολουθώντας τις οδούς αξιολόγησης του
προγράμματος BIO-FIT.
Θεσμική συνεργασία
Η εταιρική σχέση BIO-FIT έχει δημιουργηθεί από διάφορους φορείς
και εθνικές αρχές ώστε να συμβάλει στη διαδικασία ρύθμισης της
διαφάνειας και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

"BULGAP" Ltd. Βουλγαρία

Η "BULGAP" Ltd (Βουλγαρία) είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα
Τροφίμων και στην Αγροβιομηχανία, στηρίζοντας επιχειρήσεις, παραγωγούς
γεωργικών προϊόντων, και οργανώσεις παραγωγών στην καθιέρωση και την εφαρμογή
των διαφόρων προτύπων ασφάλειας των τροφίμων - ISO 22000, FS 22000, IFS, BRC και
κωδικών για ορθές γεωργικές πρακτικές. Παρέχει στρατηγικές λύσεις για την
ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων και προτύπων διαχείρισης, καθώς και για
την ανάπτυξη και την εφαρμογή των προτύπων για την πιστοποίηση των προϊόντων.
Οι δραστηριότητές της εστιάζονται επίσης στην προετοιμασία για τη διαπίστευση των
εργαστηρίων και των οργανισμών ελέγχου, τη σήμανση, την ανάπτυξη και την
διαχείριση έργων σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, τη βελτιστοποίηση και
τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών. Μέσω της προεργασίας και της
διαχείρισης των ταμείων του έργου της ΕΕ και των προγραμμάτων, η εταιρεία
υποστηρίζει άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες, δήμους και ΜΚΟ που
επιθυμούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ως μέρος αυτής της δραστηριότητας η «BULGAP» Ltd. πραγματοποιεί μελέτη
σκοπιμότητας για διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα και κεφάλαια, και προχωρά
στην ανάπτυξη της συνολικής τεκμηρίωσης του έργου και της διαχείρισης του. Η
εταιρεία προσφέρει επίσης σεμινάρια και εκπαιδεύσεις για τα διεθνή πρότυπα
(συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των ορθών γεωργικών πρακτικών), καθώς και
για τα τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα. Τα μαθήματα διεξάγονται από έμπειρους
ομιλητές στους αντίστοιχους τομείς τους, οι οποίοι συνδυάζουν επιτυχώς θεωρητικές
γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες.
Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης "Biointech", Βουλγαρία
Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «Biotech» ΕΠΕ (R & D "Biointech") ιδρύθηκε
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό στρατηγικό στόχο, ώστε να αυξηθεί ο ρόλος της έρευνας
& ανάπτυξηςR & D στην εισαγωγή νέων γνώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και των
τεχνολογικών καινοτομιών. Προωθεί την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα των
τεχνολογιών επικοινωνίας των καταναλωτών και των φιλικών προς το περιβάλλον
τεχνολογιών πληροφοριών, φέρνοντας σε επαφή εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό
από βουλγαρικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς, τη
βιομηχανία και ιδρύματα χάραξης πολιτικών αποφάσεων. Το Biointech" διαθέτει
εμπειρία στον τομέα της παραγωγής, της εφαρμογής και του οικονομικού σχεδιασμού
της Πράσινης Βιοτεχνολογίας και ιδιαίτερα της Πράσινης Ενέργειας και των βιοοικονομικών. Η ομάδα του "Biointech" περιλαμβάνει έμπειρους εκπαιδευτικούς. Οι
συμμετέχοντες είναι μέλη από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.



Την πιλοτική εφαρμογή από τους συμμετέχοντες στο έργο διαδικασιών για την αξιολόγηση
και τη μεταφορά των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.



Την ανάπτυξη Πράσινου Φάκελου Δεξιοτήτων/ Διαβατήριου Αξιολόγησης το οποίο παρέχεται
για τη συλλογή των εγγράφων που πιστοποιούν την ολοκληρωμένη εκπαίδευσή των
συμμετεχόντων και την απόκτηση επάρκειας/ προσόντων στον τομέα της γεωργίας.

Τα παραπάνω καθίστανται δυνατά γίνουν χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα μέσα:


Την πολύγλωσση διαδικτυακή πύλη μάθησης του προγράμματος που φιλοξενεί το ηλκτρονικό
σχήμα επαγγελματικών προσόντων και τον Πράσινο φάκελο Δεξιοτήτων, καθώς και υλικά για
την αξιολόγηση και τη διάδοση.



Την εταιρική σχέση με τις τομεακές οργανώσεις που έχουν συσταθεί για την ενσωμάτωση του
συστήματος ECVET σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Τα αποτελέσματα του έργου τα οποία διαδίδονται και χρησιμοποιούνται μέσω ανοικτών
πόρων πληροφόρησης και στήριξης.



Τα μέτρα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και του ηλεκτρονικού
σχήματος περιγραφής προσόντων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα.



Την σύνδεση μεταξύ προσόντων που αποκτούνται και προσόντων που απαιτούνται από τα
εθνικά προγράμματα κατάρτισης με τη χρήση του ECVET.

Η μεθοδολογία κατάρτισης του προγράμματος Bio-FIT
Διδακτική: Για την ανάπτυξη των εξειδικεύσεων που απαιτούνται σε συγκεκριμένη περιοχή
γνώσεων, το εκπαιδευτικό υλικό οργανώνεται σε εκπαιδευτικές και μαθησιακές ενότητες . Έτσι,
το εκπαιδευτικό υλικό διαρθρώνεται σε ένα μοντέλο που επικεντρώνεται στην αναγνώριση των
μονάδων. Τα εκπαιδευτικά υλικά είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που διευκολύνει το
μεταβαλλόμενο ρόλο των δασκάλων σε εκπαιδευτικούς που διευκολύνουν την μάθηση.

Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία του έργου βασίζεται στον ορισμό του περιεχομένου μίας επίσημης
ενότητας που καθορίζεται ως θέμα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Στο πλαίσιο των
Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, η Μονάδα Εκπαίδευσης αντιπροσωπεύει τον αριθμό των
ικανοτήτων που απαιτούνται κατά την ολοκλήρωση του κύκλου της μελέτης. Η Μονάδα αυτή
καλύπτει γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούνται μέσω της καθημερινότητας στην εργασία και
οδηγούν στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων.

Είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί στην συγγραφή εγχειριδίων, στην ποιότητα σε θέματα
διασφάλισης, στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, σε νέες τεχνικές εκπαίδευσης,
καθώς και στην παροχή εκπαίδευσης στον τομέα της ΕΕΚ για ενήλικες και νέους. Η
κατάρτιση είναι ένα από τα κύρια αντικείμενα μας, και έχει ως στόχο τόσο ενεργούς
ενήλικες όσο και άνεργους, προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε ένα
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας μέσα σε μια κοινωνία και μια αγορά
ολοένα και πιο ανταγωνιστική. Το κέντρο "Biointech" στοχεύει στην προσαρμογή των
ενηλίκων και των νέων στους μετασχηματισμούς του εκπαιδευτικού, τεχνολογικού και
φυσικού περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης των επικοινωνιακών και κοινωνικών
δεξιοτήτων τους, της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας καλών πρακτικών σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο. Επίσης, μπορεί να προσφέρει στην εταιρική σχέση του
προγράμματος, τεχνογνωσία στο προσωπικό και ικανότατες που χρειάζονται στους
ανάδοχους συντονιστές και εμπειρογνώμονες των πολυεθνικών σχεδίων στο πλαίσιο
διαφορετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ - TEMPUS, INCO-Copernicus, 5FP, NATO, Socrates/
Erasmus, LdV I and LdV II programmes, ERASMUS+.
Europa 21, Βουλγαρία
Η Europa 21 (Βουλγαρία) είναι μια μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση στον
τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού. Οι δραστηριότητές της
κατευθύνονται πλήρως προς την εκπαίδευση και την κατάρτιση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη κοινωνίας του πολίτη. Η ομάδα του Europa 21 έχει
έμπειρους εκπαιδευτές. Οι συμμετέχοντες στη ΜΚΟ είναι μέλη από όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης. Είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί στην συγγραφή εγχειριδίων, στην ποιότητα σε
θέματα διασφάλισης, στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, στις νέες τεχνικές
εκπαίδευσης, καθώς και στην παροχή εκπαίδευσης για ενήλικες και νέους. Η κατάρτιση
είναι ένα από τα κύρια μελήματα μας, και έχει ως στόχο τόσο ενεργούς ενηλίκων όσο και
ανέργους, προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας μέσα σε μια κοινωνία και μια αγορά ολοένα και πιο
ανταγωνιστική. Η Europa 21 στοχεύει στην προσαρμογή των ενηλίκων και των νέων στους
μετασχηματισμούς του εκπαιδευτικού, τεχνολογικού και φυσικού περιβάλλοντος μέσω της
βελτίωσης των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, της ανταλλαγής
εμπειριών και τεχνογνωσίας καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Ελλάδα
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, με τη σημερινή οργανωτική της δομή και τα γνωστικά
αντικείμενα των Τομέων της, είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα σύγχρονα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η Δημόσια Υγεία.

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε έγγραφα που κάνουν τις δεξιότητες και τα
προσόντα εύκολα κατανοητά:
Βιογραφικό σημείωμα CV: ελεύθερα προσβάσιμη κοινή φόρμα βιογραφικού σημειώματος , που
βοηθά τους πολίτες της ΕΕ να παρουσιάσουν δεξιότητες και προσόντα με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Διαβατήριο Γλωσσών: εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για γλωσσικές δεξιότητες και προσόντα.
EUROPASS: πιστοποιητικό κινητικότητας, καταγράφει γνώσεις και δεξιότητες που έχουν
αποκτηθεί σε χώρες της Ευρώπης.
Συμπλήρωμα πιστοποιητικού: περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν οι
κάτοχοι πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Συμπλήρωμα Διπλώματος: περιγράφει γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν οι κάτοχοι
πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Νέες ευκαιρίες πράσινης εργασίας
Νέες ευκαιρίες πράσινων θέσεων εργασίας προκύπτουν λόγω της ευρωπαϊκής αναγνώρισης των
επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται από τους εκπαιδευόμενους στον τομέα προστασίας
του περιβάλλοντος (ιδίως σε σχέση με τη λειτουργία, τη διαχείριση και τα οικονομικά) και είναι
συναφή με το σύστημα ESCO. Τέτοιες θέσεις εργασίας προσφέρονται στους πολίτες οι οποίοι
επιζητούντην επανένταξη τους στις εθνικές οικονομίες τους μετά από σπουδές και εργασία στο
εξωτερικό. Ευκαιρίες απασχόλησης, τέτοιου τύπου εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της
διασυνοριακής κινητικότητας των εκπαιδευμένων και των εργοδοτών. Λόγω της εφαρμογής του
μοντέλου Bio-FIT, που προσφέρει με διαφάνεια καλύτερη κατανόηση των προσόντων των
εκπαιδευόμενων, τα ανωτέρω μπορούν να πραγματοποιηθούν στις χώρες των εταίρων.
Τα εργαλεία του προγράμματος Bio-FIT
Το πρόγραμμα Bio-FIT χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέτρα για την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων:


Την ομάδα του προγράμματος Bio-FIT η οποία καθορίζει τη δομή διαχείρισης, κατανέμει τις
δραστηριότητες μεταξύ των εταίρων και των υποστηρικτών του έργου, και δημιουργεί
θεματικές ενότητες, και διαλέξεις.



Την περιγραφή προσόντων, στον τομέα των Βιολιπασμάτων σύμφωνα με το σύστημα ECVET
τα οποία έχει αναπτυχθεί μέσω της δημιουργίας μεικτών προγραμμάτων μάθησης για το
γεωργικό τομέα, και περιλαμβάνει μαθήματα, στα οποία η γνώση οργανώνεται σε
Εκπαιδευτικές οδούς (LPs) σχεδιασμένων ώστε να αντιστοιχούν στα επίπεδα 5, 6 και 7 EQF και
ισοσταθμίζεται μέσω ECVET.

Σήμερα, τα προβλήματα που συνδέονται με τη Δημόσια Υγεία είναι διαφορετικά από αυτά που αντιμετώπιζε η
χώρα στις αρχές του εικοστού αιώνα, καθώς αρχίζουν να αποκτούν δεσπόζουσα θέση οι "ασθένειες του
πολιτισμού" και οι "ασθένειες της ανασφάλειας", ως αποτέλεσμα της αλλαγής του τρόπου διατροφής, της
εντατικοποίησης του ρυθμού ζωής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, λόγω των κοινωνικό-οικονομικών
ανακατατάξεων στον εθνικό και διεθνή ορίζοντα. Υπό το πρίσμα των παραπάνω δυναμικών καταστάσεων, η
"Δημόσια Υγεία" - χωρίς να απορρίπτει την κλασσική της έννοια και το στόχο της εξυγίανσης των χώρων
διαβίωσης του ανθρώπου και την καταπολέμηση των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων - ενσωματώνει
νέους τομείς γνώσεων με αντίστοιχες παρεμβάσεις. Κατά συνέπεια, ο σκοπός και το όραμα της ΕΣΔΥ είναι να:
προσφέρει μεταπτυχιακή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε θέματα Δημόσιας Υγείας
και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας,
συνεισφέρει στην επιστημονική έρευνα στα παραπάνω πεδία,
παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές σχετικά με τη Δημόσια Υγεία, την Προαγωγή Υγείας, τη Διοίκηση Υπηρεσιών
Υγείας και την Κοινωνική Πολιτική.

GREENFORCE LTD., Κύπρος
Η GREENFORCE LTD. (Κύπρος), αντιπροσωπεύει μια μικρομεσαίου μεγέθους εμπορική εταιρεία, η οποία
ασχολείται με δραστηριότητες πράσινων τεχνολογιών/ υπηρεσιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η κύρια
αποστολή της εταιρείας είναι να στηρίξει την ανάπτυξη των θετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
παρέχοντας στους πελάτες της, με τη χρήση των πιο πρωτοποριακών λύσεων, τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες,
τεχνογνωσία και πληροφορίες, με γοργές δεξιότητες συντονισμού και παγκόσμια συστήματα υποστήριξης, ενώ
ταυτόχρονα δημιουργεί και βιώσιμες αξίες. Η GREENFORCE LTD. έχει δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις με τους
πελάτες της, παρέχοντας τους οικονομικά αποδοτικά φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των λύσεων διαχείρισης. Κύρια δέσμευση της είναι να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον
για τους υπαλλήλους, τους εργολάβους της και το ευρύ κοινό στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται.

Kék Tenger Business Network Kft. Ltd., Ουγγαρία
Το Kék Tenger Business Network Kft. Ltd. (Ουγγαρία) ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δράσεων,
την παροχή διαχειριστικών συμβουλών, και με δραστηριοτήτες που σχετίζονται με την έρευνα. Το Κεκ Tenger
College (ένα μέρος του Business Network), προετοιμάζει ξένους φοιτητές για επιτυχή φοίτηση στις τάξεις
κολλέγιού.
Το ΚΕΚ Tenger College έχει συνεργασία με κορυφαία εθνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια υψηλής ποιότητας.
Συνεργάτης του ΚΕΚ Tenger Business Network είναι το Eötvös College of Eötvös Lonard University (ELTE), όπου οι
μαθητές του ΚΕΚ Tenger College μπορούν να αποκτήσουν ένα σχετικό πτυχίο ή ένα πιστοποιητικό γλωσσικής
επάρκειας. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τη μεταφορά τους σε ένα κολέγιο ή πανεπιστήμιο
4ετούς φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου σε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπως το Central European
University (CEU), που είναι ένας από τους βασικούς εταίρους του Kek Tenger Language College, παρέχοντας
Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Τίτλους με πιθανή υποτροφία για τους φοιτητές.

Το πλαίσιο ΕΠΕΠ μεταφράζει τα προσόντα, καθιστώντας τα πιο κατανοητά μεταξύ των
διαφόρων χωρών και συστημάτων στην Ευρώπη. Το ΕΠΕΠ προωθεί τη δια βίου μάθηση και
κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών είτε για σπουδές είτε για εργασία στο εξωτερικό.
Το ΕΠΕΠ ενθαρρύνει τις χώρες να συσχετίσουν τα εθνικά τους συστήματα πιστοποίησης
προσόντων με αυτό, ώστε όλα τα νέα προσόντα που έχουν εκδοθεί από το 2012 να
αναφέρονται στο αντίστοιχο επίπεδο του ΕΠΕΠ.
Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση (ECVET)

Το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση (ECVET) έχει ως στόχο να προσφέρει ατομικό έλεγχο της μαθησιακής εμπειρίας
και να την καταστήσει ελκυστικότερη ώστε οι υποψήφιοι να μετακινούνται με άνεση
μεταξύ των διαφόρων χωρών και των διάφορων θέσεων εργασίας. Διευκολύνει την
επικύρωση, αναγνώριση και συσσώρευση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία
και τις γνώσεις που αποκτώνται κατά την παραμονή σε ξένη χώρα αλλά και από την
εμπειρία σε διαφορετικές καταστάσεις. Το ECVET προάγει την καλύτερη συμβατότητα
μεταξύ διαφορετικών συστημάτων προσόντων ΕΕΚ σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το ECVET δημιουργεί ένα τεχνικό πλαίσιο για την περιγραφή των προσόντων υπό μορφή
ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων, το οποίο προκύπτει από τις διαδικασίες
αξιολόγησης, μεταφοράς, συσσώρευσης και αναγνώρισης. Κάθε μονάδα συνδέεται με ένα
συγκεκριμένο αριθμό βαθμών ECVET και αναπτύσεται σε κοινά πρότυπα: 60 μονάδες
ECVET διατίθενται στα μαθησιακά αποτελέσματα για ένα έτος πλήρους Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτησης.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα του ατόμου αξιολογούνται και πιστοποιούνται προκειμένου
να μεταφερθούν ως πιστωτικές μονάδες από το ένα σύστημα επαγγελματικών προσόντων
στο άλλο. Το σύστημα επιτρέπει την ανάπτυξη κοινών αναφορών για τα προσόντα ΕΕΚ και
είναι πλήρως συμβατό με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων
(ECTS).

EUROPASS
Το Europass είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ που στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας των
επαγγελματικών προσόντων και της κινητικότητας των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Είναι χαρτοφυλάκιο της δια βίου μάθησης και των εγγράφων που περιγράφουν όλες τις
μαθησιακές ικανότητες, τα αποτελέσματα, τα προσόντα, τα επιτεύγματα της εργασίας, τις
δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησε κάποιος στην πάροδο του χρόνου, μαζί με τα
απαραίτητα πιστοποιητικά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές εξατομικευμένη προσοχή.
Συγκεκριμένο ενδιαφέρον και δραστηριότητα του ΚΕΚ Tenger Business Network σχετίζεται
με την έρευνα και την εκπαίδευση μέσω υπολογιστών σύμφωνα με με τις αρχές EQF/NQF.
Επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα, την ανθρώπινη οικολογία και την κοινωνική καινοτομία
μέσω της ανάπτυξης και κατάρτισης μοντέλων, προϊόντων και διαδικασιών. Οι
δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, όπου η εμπορική εφαρμογή
της γνώσης μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση και σε ποιότητα ζωής μέσα από ένα ευρύ
φάσμα κοινωνικών και πολιτιστικών δυναμικών. Σε σχέση με αυτόν τον τομέα
δραστηριοτήτων, το ΚΕΚ Tenger Business Network εφαρμόζει στο δικό του εκπαιδευτικό
πρόγραμμα συγκεκριμένες ενότητες, δίνοντας έμφαση στην οικολογία, την αειφορία και
την «πράσινη» γεωργική κατάρτιση. Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με συμβούλους και
εμπειρογνώμονες που απασχολούνται ως διαμεσολαβητές στους τομείς της πράσινης
βιοτεχνολογίας και των βιώσιμων γεωργικών πρακτικών. Η πράσινη προσέγγιση στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση που προσφέρεται από το Kék Tenger Business School
Network στοχεύει στην ανάπτυξη «πράσινων» δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο στους
τωρινούς όσο και στους υποψηφίους φοιτητές, για την ενίσχυση της ανθρώπινης
οικολογικής συνείδησης.

Η στρατηγική σχέση του προγράμματος Bio Fit στηρίζεται στις βασικές και
συμπληρωματικές ικανότητες των εταίρων της. Όλοι έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν την
στρατηγική κατεύθυνση του προγράμματος συμμετέχοντας ενεργά στη ανάπτυξη της ιδέας
και του εκπαιδευτικού προγράμματος. Όλοι οι εταίροι υπεύθυνα θα συμμετάσχουν στη
λειτουργική οργάνωση του προγράμματος και θα εξασφαλίσουν την ομαλή επικοινωνία
μεταξύ τους καθώς και με τις σχετικές εθνικές επιτροπές και τους εταίρους υποστηρικτές.
Ως επαγγελματίες του χώρου του προγράμματος Bio Fit όλοι τους έχουν την ικανότητα και
την εκπαιδευτική επάρκεια ώστε να δημιουργήσουν το νέο – βασισμένο σε μαθησιακά
αποτελέσματα- εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την τομεακή κατάρτιση κα εξειδίκευση. Τα
κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης είναι η ικανότητα να
ξεπερνούν οι εταίροι τις αδυναμίες τους, το ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων στο αντικείμενο
του προγράμματος, και η ικανότητα στην ανάπτυξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων του
προγράμματος Bio Fit.

Σε: βουλγαρικά, αγγλικά, ελληνικά, ουγγρικά.
Διαθέσιμο: στις χώρες όλων των εταίρων

Η διαχείριση της ποιότητας του στο πρόγραμμα Bio-FIT
Εφαρμόζονται οι καλύτερες πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας για τη μέτρηση της
προόδου σε ποικίλες φάσεις. Ποιοτικές πρακτικές διαχείρισης, όπως η τεκμηρίωση, η
εξακρίβωση, η ιχνηλασιμότητα, οι αξιολογήσεις και οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλο
το πρόγραμμα. Τα εργαλεία διαχείρισης ποιότητας ελέγχουν την ακεραιότητα, την ευελιξία
και την αποτελεσματικότητα των συστατικών του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τις
διαδικασίες του ελέγχου και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του έργου.
Στις διαδικασίες ενδείξεων ποιότητας πρέπει να ελέγχονται τα εξής:


Εσωτερική και εξωτερική παρουσίαση του έργου.



Συνολική διαχείριση του Έργου.



Συμμετοχή των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου.



Παράδοση αποτελεσμάτων.



Πιλοτική εφαρμογή του έργου.



Μέτρα για την Διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων.

Αντίκτυπο του προγράμματος BIO-FIT

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πλαίσια Προσόντων
Το ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΠ) παρέχει πλαίσιο αναφοράς, το
οποίο βοηθά στη σύγκριση μεταξύ των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων,
των πλαισίων και των επιπέδων τους.

Το πρόγραμμα Bio-FIT επεξεργάζεται καινοτόμα αποτελέσματα
IO 1 Εθνικές Μελέτες για την "Προώθηση της βιολογικής γεωργίας διαμέσου της
κατάρτισης στα βιο-λιπάσματα"
Εν συντομία: θα παρουσιαστουν Εθνικές Μελέτες που θα αναλύσουν / αξιολογήσουν
την τρέχουσα κατάσταση σε κάθε χώρα-εταίρο όσον αφορά τα υφιστάμενα
προγράμματα σπουδών στη χρήση βιο-λιπάσματων, την παρουσία πράσινων
προσεγγίσεων σε αυτά, καθως και τα υπάρχοντα συστήματα αξιολόγησης και
ταξινόμησης ικανοτήτων. Οι μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που θα
συλλέχθούν μέσω ερωτηματολογίων από συγκεκριμένες ομάδες, καθώς και μελέτες
περιπτώσεων που αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα κατάσταση της εκπαίδευσης στα
βιο-λιπάσματα σε κάθε χώρα-εταίρο. Θα αναλυθούν επίσης το υπάρχον Εθνικό /
Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και η πολιτική που ακολουθείται, η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών αναγκών στη θεματική περιοχή του έργου, η ευθυγράμμιση σύμφωνα
με τις προτεραιότητες της ΕΕΚ σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο (εφαρμογή του EQF/
NQF και ECVET). Το αναμενόμενο κύριο σημείο του παραδοτέου είναι ο
προσδιορισμός και η ανάλυση, των εθνικων ιδιαιτερότητων των εταίρων σε σχέση με
τις εθνικές βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και τις ευκαιρίες κατάρτισης. Τα
αποτελεσματα των εθνικών μελετών θα χρησιμοποιηθούν για:
- Την περαιτέρω ανάπτυξη άλλων πνευματικών αποτελεσμάτων
- Την βελτιώση την ανάπτυξη, την ανταλλαγή και τη συντήρηση του πιστοποιητικού
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
- Την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της διαφάνειας των κεκτημένων
διαδικτυακών ικανοτήτων μέσω της εναρμόνισης τους με τις απαιτήσεις των
EUROPASS, ESCO και άλλων ευρωπαϊκών μέσων (EQF, ECVET).
Σε: βουλγαρικά, αγγλικά.
Διαθέσιμο: σε μορφή κειμένου στην ιστοσελίδα; CD.
Μεθοδολογία: έρευνες, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, βιβλιογραφική έρευνα,
διαβουλεύσεις.
IO 2 Βιο-FIT Διαβατήριο επαγγελματικών προσόντων / Φάκελος Πράσινών
Ικανοτήτων
Εν συντομία: Έίναι ένα γενικό πλαίσιο οδηγιών για τη συλλογή των εγγράφων που
πιστοποιούν την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής και την απόκτηση επάρκειας/
προσόντων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής κατάρτισης μέσω του προγράμματος
Bio-FIT. Διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζομένων και περιλαμβάνει τα εξής:
 Έγγραφα που συμμορφώνονται με το EUROPASS και το νεοεισαχθέν νομοθετικό
πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων DIGCOMP


Πιστοποιητικά προυπηρεσίας ήπρακτικής άσκησης



Πιστοποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (όπως η ενδοεπιχειρησιακή
κατάρτιση)

Επισκόπηση της διαδικασίας διάδοσης γίνεται από τη Διοικητική Επιτροπή του Προγράμματος PMB, τα
συμπεράσματα ελέγχονται ώστε να προσδιοριστούν και να προσεγγιστούν οι ενδιαφερόμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών και του κοινού, προκειμένου να αυξηθεί η
ευαισθητοποίηση τους σχετικά με τα πορίσματα της κοινοπραξίας και να ενθαρρυνθούν να
υποστηρίξουν και να υιοθετήσουν τις συστάσεις σχετικά με την πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα
που λαμβάνουν. Γίνεται ανάλυση της εφαρμογής των εργαλείων διάδοσης, καθώς και αξιολόγηση και
απεικόνιση των εργαλείων για την προβολή των δραστηριοτήτων και των ενδιαφερομένων ομάδων. Η
τελική αξιολόγηση της στρατηγικής διάδοσης είναι δεδομένη.
κανάλια διάδοσης: πρόσωπο με πρόσωπο παρουσίαση των δεδομένων, διάχυση διαφημιστικού και
ενημερωτικού υλικού, συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις, διαδικτυακή ενημέρωση, διάδοση
στοχοθετημένων πληροφοριών.
χρήση των αποτελεσμάτων του έργου: Αποτελέσματα ανατροφοδότησης για την εφαρμογή του
σχεδίου, τη συλλογή, την ανάλυση, την επανεξέταση των δεδομένων και την εφαρμογή των σχετικών
βελτιώσεων για την ανάπτυξη του προγράμματος.
Διάδοση & πραγματοποίηση ημερίδων
Εκδηλώσεις προβλέπονται ώστε οι ανεπτυγμένες πνευματικές εκροές του προγράμματος να διαχέονται
και το κοινό και να προσεγγίζονται οι ενδιαφερόμενοι φορείς μέσω της οργάνωσης και της εκτέλεσης
εξειδικευμένων σεμιναρίων. Λαμβάνοντας υπόψιν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας και
του ιδρύματος, τα προβλεπόμενα σεμινάρια διάδοσης σχεδιάζονται ως εξής:


Ημερίδα «Βιολιπάσματα
-βιώσιμη φιλική προς το περιβάλλον γεωργία» διοργανώνεται στη
Βουλγαρία με στόχο την προώθηση της έρευνας, τη μεταφορά της γνώσης και των καινοτομιών της
κατάρτισης στον τομέα της γεωργίας. Επιπλέον προβλέπεται, η συμμετοχή σε τρεις στοχευμένες
εκδηλώσεις στο πεδίο του έργου: Διεθνές συνέδριο «Εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη», «Διεθνής
Γεωργική Έκθεση», σεμινάριο με θέμα «Οικολογία – 2016».



Ημερίδα «Κατάρτιση και εκπαίδευση στα βιο-λιπάσματα: ένα βασικό θέμα στη βιολογική γεωργία»
διοργανώνεται στην Ελλάδα με στόχο να εισαχθούν η έννοια της κατάρτισης και το προτεινόμενο
πλαίσιο για την περιγραφή δεξιοτήτων και ικανοτήτων.



Ημερίδα «Παγκόσμιες Τάσεις στη Βιομηχανία βιολιπασμάτων» διοργανώνεται στην Κύπρο με στόχο
να αυξήσει τη γνώση σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των προσεγγίσεων της ΕΕ
για την πραγματοποίηση μαθημάτων ΕΕΚ σχετικότερων με την αγορά εργασίας, μέσω της βελτίωσης
της ποιότητας και της αναγνώρισης της κατάρτισης.



Ημερίδα «Πρόγραμμα Bio-FIT - Ευκαιρία για αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης στα Βιολογικά λιπάσματα» διοργανώνεται στην Ουγγαρία, με στόχο την παρουσίαση
επισκόπησης της ανάγκης και της απαίτησης για ενσωμάτωση της πολιτικής ΕΕΚ της ΕΕ σε εθνικά
προγράμματα που αφορούν τη γεωργική εκπαίδευση.





Πιστοποιητικά άτυπης μάθησης (π.χ.μάθηση μέσω της εργασίας,ή απο ψυχαγωγικές
δραστηριότητες ή εθελοντική εργασία)
Όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.

Το πλαίσιο αυτό του συστήματος Bio-Fit έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα καθιερωμένα κοινά
κριτήρια και διαδικασίες, του έργου, καθώς και πρότυπους δείκτες ποιότητας.
Σε: βουλγαρικά, αγγλικά, ελληνικά, ουγγρικά
Διαθέσιμο: σε μορφή κειμένου στην ιστοσελίδα; CD
Μεθοδολογία: διαβατήριο δεξιοτήτων έχει κατασκευαστεί για την
περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων.
IO 3 Biofit διαδικτυακό περιβάλλον Εκπαίδευσης
Εν συντομία: Μια διαδραστική πύλη e-learning που χρησιμεύει ως
ευέλικτο μέσο παροχής επάρκειας για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας.
Επίσης, λειτουργεί ως βάση δεδομένων γνώσης, παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες, στον τομέα
του έργου, καθώς και ως πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών εντός και εκτός της κοινοπραξίας του
έργου. Η διαδικτυακή πύλη του προγράμματος Bio-Fit λειτουργεί επίσης ως ένα ισχυρό εργαλείο
διάδοσης και αξιοποίησης του έργου. Αποτελείται από τα εξής μέρη:

Στα Αγγλικά
Διαθέσιμο: σε CD
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία αξιολόγησης συνεπάγεται την εφαρμογή των στρατηγικών αυτοαξιολόγησης μέσω ερωτηματολογίων, δοκιμών και εντύπων αξιολόγησης. Δημιουργία και χρήση ενός
αλγορίθμου για τη διαδικασία κατάρτισης, τη συλλογή των δεδομένων από τα εργαλεία ελέγχου, καθώς
και την ανάλυση των πληροφοριών ανατροφοδότησης.
Στήριξη πολλαπλών δράσεων

Οι τέσσερις εκπαιδευτικής φύσεως εκδηλώσεις που προβλέπονται για την πιλοτική εφαρμογή και
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και των προϊόντων του συνοδεύονται από μια
σειρά εγγράφων αξιολόγησης. Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε κάθε χώρα-εταίρο, με
συμμετέχοντες που επιλέγονται από τις κύριες ομάδες-στόχους/ ενδιαφερόμενα μέλη, των
οποίων οι κύριες δραστηριότητες εστιάζονται σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος του
προγράμματος. Ως εκ τούτου, η αποδοχήκαι η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής κατάρτισης,
της μικτής μάθησης, διοργανώνεται σε όλες τις χώρες των εταίρων του προγράμματος. Επίσης τα
λοιπά πνευματικά αποτελέσματα αντιμετωπίζονται και συζητούνται. Η διαδικασία της κατάρτισης
αξιολογείται με αυτοαξιολόγηση, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αξιολόγησης του προγράμματος.
Off-line μαθήματα υλοποιούνται επίσης ως ανάδραση για τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου
του προγράμματος και τη δυνατότητα εφαρμογής του.
Σε: βουλγαρικά, αγγλικά, ελληνικά, ουγγρικά



Γενικές πληροφορίες για το έργο και περιγράφει τους στόχους, τα παραδοτέα και τον αντίκτυπο
του προγράμματος BIO-FIT

Διαθέσιμο: στις χώρες των εταίρων, στο χώρο εργασίας, σε μορφή προφορικών παρουσιάσεων
και συζητήσεων



Διαδικτυακή πλατφόρμα επαγγελματικών προσόντων, πουπαρέχει ένα πλαίσιο για τη
δημιουργία ενός αλγορίθμου για την ανάπτυξη των ικανοτήτων στον τομέα των Βιολιπασμάτων

Μεθοδολογία: μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο, on-off line δοκιμές



διαδικτυακή γκαλερί του προγράμματος που αντιστοιχεί σε συλλογή λογικά συνδεδεμένων
αρχείων, εδραιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες σε ένα κοινό σύνολο δεδομένων στον τομέαστόχο του έργου.

Σε: βουλγαρικά, αγγλικά, ελληνικά, ουγγρικά
Διαθέσιμο: στην ιστοσελίδα
Μεθοδολογία: e-learning, δωρεάν πρόσβαση στη δικτυακή πύλη για εταίρους και χρήστες.

Δραστηριότητες διάδοσης και χρήσης
Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στους στόχους διάδοσης και στα μέτρα επίτευξης καθ 'όλη τη
διάρκεια του έργου. Καθορίζονται και ιεραρχούνται οι βασικοί στόχοι διάδοσης του έργου,
προσδιορίζονται οι κύριοι τύποι ενδιαφερομένων φορέων και οι λόγοι επιλογής τους, αναλύονται
τα μέσα για την προσέγγιση των άμεσα ενδιαφερομένων, ορίζεται το χρονοδιάγραμμα για τις
προγραμματισμένες δραστηριότητες διάδοσης και την επαφή των ενδιαφερομένων και, τέλος,
εντοπίζονται και ιεραρχούνται τα εργαλεία διάδοσης.

IO 4 Βιο-FIT Πρόγραμμα Κατάρτισης

IO6 Το Πλαίσιο ΕΠΕΠ στο πρόγραμμα Bio-FIT

Εν συντομία: Ένα πολυγλωσσικό πρότυπο για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων στον
τομέα της παραγωγής και της εφαρμογής βιο-λιπασμάτων με βάση τα πρόσφατα εργαλεία της ΕΕ για
την εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECVET).Η πλατφόρμα
προωθεί την μάθηση βασισμένη στην επαγγελματική επάρκεια μέσω της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού
υλικού και του συστήματος κατάρτισης μέσω εκπαιδευτικών ενοτήτων LO για την απόκτηση του
συνόλου των γνώσεων, των δεξιοτήτων και ευρύτερης επάρκειας από τις ομάδες-στόχους του έργου
και τους τελικούς χρήστες.

Εν συντομία: ο πρακτικός οδηγός θα παρέχει λεπτομερή επεξήγηση σχετικά με τις έννοιες και
τις αρχές, του ΕΠΕΠ καθώς και τις διαδικασίες και τον τρόπο με τον οποίο τα επιτεύγματά του
εκπαιδευόμενου μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Κατάρτισης Bio-FIT μπορούν να
διαπίστευθούν κατά ΕΠΕΠ. Απευθύνεται σε εκπαιδευτές, φορείς παροχής ΕΕΚ, ερευνητικά
κέντρα και ινστιτούτα που παρέχουν κατάρτιση στον αγροτικό τομέα και που θα εφαρμόσουν
τα εργαλεία του ΕΠΕΠ όπως θα αναπτύχθούν και δοκιμάστούν στο πλαίσιο του
προγράμματος Bio-FIT .

Σε: Βουλγαρικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Αγγλικά

Σε: βουλγαρικά, αγγλικά

Διαθέσιμο: στην ιστοσελίδα, σε CD

Διαθέσιμο: στην ιστοσελίδα, σε CD

Μεθοδολογία: σχεδιασμός ενός αλγορίθμου για την αντιστοίχηση του εκπονηθέντος περιεχομένου της
κατάρτισης σε Μονάδες πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων,την δημιουργία 10 εκπαιδευτικών
οδών ΕΕΚ την εφαρμογή των εργαλείων ΕΕΚ και εννοιών της ΕΕ, την χρήση ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής, και σχετικών παραδειγμάτων.

Μεθοδολογία: μονάδες πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης) ECVET, μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται στη μεταφορά και στη συγκέντρωση πιστωτικών μονάδων, μνημόνιο
κατανόησης

IO5 Bio-FIT Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές / Εκπαιδευόμενους
Εν συντομία: Εγχειρίδιο που περιλαμβάνει τρία διακριτά μέρη θα σχεδιαστεί για να παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για τη δομή του διαδικτυακού περιβάλλοντος και τη συμμετοχή των
εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα κατάρτισης. Τα τρία μέρη θα είναι:
- Μέρος Ι "Εγχειρίδιο Κατάρτισης" - ο οδηγός θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές που έχουν ήδη

γνώσεις και δεξιότητες στη βιώσιμη γεωργία και τη βιολογική γεωργία να προχωρήσουν σε ένα
υψηλότερο επίπεδο διδασκαλίας.
- Μέρος ΙΙ " Ηλεκτρονικός οδηγός Εκπαιδευτών» - ο οδηγός αποτελεί μια συνταγή για τον τρόπο
που το λειτουργικό περιβάλλον την ηλεκτρονικής πλατφόρμας του BioFit θα είναι προσβάσιμο
καθώς και τον τρόπο που οι εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα
χρησιμοποιούν τις on-line και off-line δυνατότητες του διαδικτυακού προγράμματος.
- Μέρος ΙΙΙ "Ηλεκτρονικός Οδηγός εκπαιδευόμενων» - αυτό το μέρος αφορά για τους
εκπαιδευόμενους και θα περιλαμβάνει την περιγραφή και το περιεχόμενο του προγράμματος
κατάρτισης και γραπτές οδηγίες για την on-line και off-line αξιοποίηση του εκπαιδευτικού
υλικού.

Εργαλεία για την απόδοση των πνευματικών αποτελεσμάτων του προγράμματος Bio-FIT
Ανάλυση, έλεγχος και αξιολόγηση
Εν συντομία: Η στρατηγική αξιολόγηση του έργου περιλαμβάνει την εσωτερική και εξωτερική
παρακολούθηση και αξιολόγηση. Η εσωτερική παρακολούθηση καλύπτει τις δραστηριότητες
των εταίρων, την εσωτερική αξιολόγηση των ενδιάμεσων/ τελικών αποτελεσμάτων από
ειδικούς, και την εφαρμογή δεικτών ποιότητας. Η εξωτερική παρακολούθηση εφαρμόζει
εξωτερικά κριτήρια αξιολόγησης από ακαδημαϊκές εθνικές και διεθνείς δομές.
Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος όσων αφορά τα αποτελέσματα διεξάγεται μέσω
δοκιμών/ διαδικασιών αξιολόγησης και συντονισμού. Ως αποτέλεσμα, παραδίδεται μια έκθεση
αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει:


Μια σειρά από έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης/ πιστοποίησης



Πληροφορίες για τη μορφή και το συγκεκριμένο περιεχόμενο κάθε εκδήλωσης και περίληψη
για το είδος και την εξειδίκευση των ομάδων-στόχων και των ενδιαφερόμενων φορέων που
εμπλέκονται



Συλλογή πληροφοριών ανατροφοδότησης για την εφαρμοσιμότητα και τη συνάφεια των
προϊόντων του έργου



Μέτρα που εφαρμόζονται για την τελική ρύθμιση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Σε: Βουλγαρικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Αγγλικά
Διαθέσιμο: στην ιστοσελίδα, σε CD

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αναφέρονται τα σχετικά συμπεράσματα για τη δυνατότητα
έγκρισης του συστήματος περιγραφής προσόντων- αναπτύσεται επίσης κινητικότητα για
εγκάρσια-οργανωτική / πολυεθνική συνεργασία.

