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Το Έργο ‘Communicating Professional Competence’ (ακρωνύμιο:
ComProCom) εγκρίθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος ERASMUS+ Key Action 2 - Strategic Partnerships for
vocational
education
and
training,
(αριθμός
σύμβασης:
2015-1-EL01-KA202-013960), τον Αύγουστο 2015.
Το έργο αποσκοπεί στη ανάπτυξη
ενός
ευρωπαϊκού προτύπου
περιγραφής της επαγγελματικής ικανότητας (competence), το οποίο θα
υποστηρίζεται σε όλες, τις συμμετέχουσες στο εταιρικό σχήμα, χώρες
λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης προσόντων, καθώς και
τα μοντέλα επαγγελματικής οργάνωσης, προκειμένου να μπορέσει να
αναπτυχθεί μία ευρωπαϊκή "κοινή γλώσσα" της έννοιας "προσόν", που θα
ενισχύσει την αμοιβαία αναγνώριση και κινητικότητα.
Το εταιρικό σχήμα του προγράμματος αποτελείται από: Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης - EETAA, συντονιστής εταίρος
(Ελλάς), Stan Lester Developments (Μεγάλη Βρετανία), Irish Institute of
Training and Development (Ιρλανδία), Sächsische Bildungsgesellschaft für
Umweltschutz und Chemieberufe Dresden MBH (Γερμανία), Instytut
Technologii Eksploatacji - Panstwowy Instytut Badawczy (Πολωνία) and Die
Berater Unternehmensberatungs Gesellschaft MBH (Αυστρία).

Σχετικά με το Έργο
www.comprocom.eu

Το Έργο ComProCom
Το ComProCom σκοπό έχει να αναβαθμίσει τον τρόπο με τον οποίο η
περιγραφή της επαγγελματικής ικανότητας ταιριάζει με τον τρόπο που τα
επαγγέλματα λειτουργούν στην πράξη. Ξεπερνώντας τις περιγραφές
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εξετάζει βασικές ικανότητες που έχουν
ευρεία εφαρμογή στο κάθε επαγγελματικό πεδίο, δεν περιορίζονται από
παραδοχές που αφορούν στην οργάνωση και το πλαίσιο συγκεκριμένων
θέσεων εργασίας και είναι ανθεκτικές σε αλλαγές που προκύπτουν από
την πράξη και τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Τα προϊόντα του έργου είναι:

The European Commission support for
the production of this publication does
not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which

έξη (6) εθνικές εκθέσεις για την υφιστάμενη κατάσταση κάθε
συμμετέχουσας χώρας σχετικά με τη χρήση επαγγελματικών
περιγραμμάτων ή άλλων περιγραφικών προτύπων και μία (1) συνθετική
έκθεση.
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ένα (1) μεθοδολογικό οδηγό
πέντε (5) πλαίσια
επαγγελματικής ικανότητας σε 5
τομείς επαγγελματικής
δραστηριότητας (κατάρτιση και
ανάπτυξη, διοίκηση
επιχειρήσεων, διοίκηση της
καινοτομίας, χημική μηχανική
και κοινωνική
επιχειρηματικότητα)

Ένα (1) πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πακέτο για την ανάπτυξη πλαισίων
προσόντων
Επιστημονικές Ανακοινώσεις
Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις (εργαστήρια/ σεμινάρια) στη Πολωνία και
τη Μεγάλη Βρετανία και ένα Διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα.
Η ιστοσελίδα του ComProCom (www.comprocom.eu), η οποία θα
σχεδιαστεί προκειμένου μετά το τέλος του έργου να μπορέσει να
αξιοποιηθεί ως ένα EUROPEAN COMPETENCE FORUM, στα Αγγλικά, τα
Ελληνικά, τα Γερμανικά και τα Πολωνικά.

Νέα/ Ανακοινώσεις

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του
ComProCom
Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του ComProCom πραγματοποιήθηκε στις 4 και
5 Νοεμβρίου 2015 στη Βιέννη. Στη συνάντηση συμμετείχε η κα Ms. Petra Stöhr
από το IBW, ερευνητικός φορέας σε θέματα εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης
κατάρτισης της Αυστρίας, η οποία προσκλήθηκε ως εξωτερικός
εμπειρογνώμονας.
Όλοι οι εταίροι και η καλεσμένη, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία
αναλυτική παρουσίαση και συζήτηση για το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται να είναι γνωστό για την υλοποίηση
του ComProCom από τον Δρ Stan Lester.

Ημερίδα για τη Διαχείριση των Εγκεκριμένων
Σχεδίων - ΚΑ2
Η Ελληνική Εθνική Αρχή για το ERASMUS+, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY),
πραγματοποίησε Ημερίδα για τη Διαχείριση των εγκεκριμένων Σχεδίων
Στρατηγικών Συμπράξεων - ΚΑ2 ERASMUS+ 2015 την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου
2015, στην Αθήνα.
Η κα Μαρία Νικητάκη, Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων, Διεθνών Υποτροφιών μας περιέγραψε το
ευρύτερο πλαίσιο της ημερίδας και η Δρ Ειρήνη Ντρούτσα, Προϊσταμένη του
Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΙΚΥ, αναφέρθηκε στην ομιλία της στις
βασικές αρχές ποιοτικής διαχείρισης μίας Στρατηγικής Σύμπραξης.
Στη τελευταία ενότητα της Ημερίδας είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε και να
συζητήσουμε με την υπεύθυνη του έργου μας κα Ελίνα Δαγρέ.
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Τι ακολουθεί;

Παρουσίαση Υφιστάμενης Κατάστασης στις συμμετέχουσες χώρες
Το πρώτο παραδοτέο του έργου "Παρουσίαση Υφιστάμενης Κατάστασης" στις συμμετέχουσες χώρες θα είναι έτοιμο
τον Ιανουάριο 2016 και θα παρουσιαστεί στους εταίρους και στους προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες στην επόμενη
συνάντηση του εταιρικού σχήματος στη Δρέσδη.
Μία συνθετική έκθεση, βασισμένη στις εθνικές εκθέσεις των εταίρων θα συνταχθεί από την Δρ Jola Religa, με στόχο
την εμβάθυνση στη κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων της έννοιας "επαγγελματική ικανότητα" στις
συμμετέχουσες στο εταιρικό σχήμα χώρες. Η έκθεση θα περιλαμβάνει μία συνοπτική περιγραφή της κατάστασης σε
κάθε χώρα και μία σύνθεση που θα αναφέρει τις βασικές ομοιότητες και διαφορές.

Επόμενη Συνάντηση
Η δεύτερη συνάντηση του εταιρικού σχήματος θα πραγματοποιηθεί από 2 έως και 4 Φεβρουαρίου στη Δρέσδη, στη
Γερμανία.
Θέματα της συνάντησης θα αποτελέσουν η πορεία υλοποίησης του ComProCom, η παρουσίαση του πρώτου
παραδοτέου του έργου "Παρουσίαση Υφιστάμενης Κατάστασης" και μία διήμερη ενότητα "μεταφοράς γνώσης", από
τον Δρ StanLester σχετικά με κατάλληλες προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και εργαλεία για την ανάπτυξη πλαισίων
επαγγελματικής ικανότητας.
Η "Παρουσίαση της Υφιστάμενης Κατάστασης" θα αξιοποιηθεί στην ενότητα "μεταφοράς γνώσης", από την άποψη των
διαφόρων προτύπων και μεθοδολογιών που θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη και να διασφαλίσει ότι η «μεταφορά
γνώσης» λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα πλαίσια των εταίρων.
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