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Επικαιρότητα .
Το έργο Comprocom εξελίσσεται κανονικά και εντός του συμφωνημένου
πλαισίου.

Περιεχόμενα
o Πορεία του Έργου

[1]

o Συγκριτική Αναφορά Συστημάτων ΕΕΚ
στις 6 χώρες του έργου
[1]
o Ανάπτυξη Πλαισίων Επαγγελματικών
Ικανοτήτων
[2]
o 2η Συνάντηση Εταίρων (Δρέσδη)

[3]

o Ανακοίνωση Έργου στη Βρετανία

[4]

o 3η Συνάντηση Εταίρων (Claine)

[4]

o Εκδήλωση Διάχυσης στην Πολωνία [5]
o Διάλεξη για το έργο σε ΑΕΙ

[5]

Κάθε εταίρος ολοκλήρωσε το Δεκέμβριο του 2015, έκθεση για την
υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα του, σε θέματα επαγγελματικών
ικανοτήτων και περιγραμμάτων, δηλαδή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη
Πολωνία, την Ιρλανδία, τη Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Μία
συγκριτική αναφορά με τίτλο «Μοντέλα & χρήσεις των επαγγελματικών
ικανοτήτων στα συστήματα ΕΕΚ σε έξι χώρες της ΕΕ» ολοκληρώθηκε τον
Φεβρουάριο του 2016.Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως και τις 4 Φεβρουαρίου 2016 στη Δρέσδη
(Γερμανία) και η τρίτη συνάντησή μας στις 8 και 9 Ιουνίου 2016 στο
Claine (Ιρλανδία). Η πρώτη πολλαπλασιαστική εκδήλωση (multiplie
revent) του Comprocom πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου στο Λονδίνο,
με ευθύνη του Βρετανού εταίρου SLD. Αναπτύχθηκαν σχέδια πλαισίων
επαγγελματικών ικανοτήτων σε πέντε διαφορετικά πεδία από
ισάριθμους εταίρους (βλέπε σελίδα 2). Τα σχέδια βασίζονται σε
καινοτόμο μεθοδολογία, που αποτυπώνεται σε σχετικό Μεθοδολογικό
Οδηγό, ο οποίος εκπονήθηκε τον Ιανουάριο 2016 και επικαιροποιείται
συνεχώς. Τα σχέδια βρίσκονται από τον Σεπτέμβριο 2016, σε ευρεία
διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο, την οποία θα ακολουθήσει δοκιμαστική
εφαρμογή, που θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2016. Στη συνέχεια,
θα οριστικοποιηθεί ο Μεθοδολογικός Οδηγός και θα αναπτυχθεί το
αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Νέα/Πρόοδος Εργασιών
o Άρθρο για τα Εθνικά Επαγγελματικά
Πρότυπα στη Βρετανία
[5]
o Επόμενη Συνάντηση στη Πολωνία

Συγκριτική Έκθεση «Μοντέλα & χρήσεις των επαγγελματικών
ικανοτήτων στα συστήματα ΕΕΚ σε έξι χώρες της ΕΕ»

[6]

η

Η Δρ Jola Religa (δεξιά) παρουσιάζει την Έκθεση στην 2 συνάντηση εταίρων
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Η Συγκριτική Έκθεση συνθέτει όσα αναφέρονται στις έξι εθνικές
εκθέσεις των εταίρων και παρουσιάζει τις ομοιότητες και τις διαφορές
μεταξύ των έξι χωρών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα
θέματα:
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α. πώς εννοείται και πώς περιγράφεται η επαγγελματική ικανότητα
β. εάν υπάρχουν διακριτά επαγγελματικά πρότυπα ή εάν εντάσσονται σε επαγγελματικά περιγράμματα ή
προγράμματα σπουδών ΕΕΚ
γ. ποιος ο βαθμός προτυποποίησης στις τυπικές περιγραφές (από την άποψη μεθοδολογίας και προδιαγραφών)
δ. εάν χρησιμοποιούνται διακριτά επαγγελματικά ή άλλα πρότυπα
ε. ποια η συμμετοχή των άμεσα ή και έμμεσα ενδιαφερομένων στην διαδικασία ανάπτυξης των πλαισίων και
στ. ποια η σχέση ανάμεσα στη περιγραφή της ικανότητας και των εθνικών πλαισίων προσόντων
Η Έκθεση εξετάζει, επίσης, τα διάφορα μοντέλα, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων ΕΕΚ και των αγορών
εργασίας. Η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου. Ένα σχετικό επιστημονικό άρθρο με τίτλο «Ικανότητες
και Επαγγελματικά Πρότυπα: παρατηρήσεις από έξι ευρωπαϊκές χώρες», έχει γίνει αποδεκτό να δημοσιευτεί στο
περιοδικό που εκδίδεται, μετά από ομότιμη επιθεώρηση, Education + Training

Ανάπτυξη Πλαισίων Επαγγελματικών Ικανοτήτων
Οι εταίροι ανέπτυξαν σχέδια πλαισίου επαγγελματικών ικανοτήτων σε πέντε διαφορετικούς κλάδους, ως ακολούθως:

∞
∞
∞

Διοίκηση Επιχειρήσεων : DieBerater (Αυστρία)
Χημική Μηχανική (επίπεδο Meister): SBG-Dresden (Γερμανία)
Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων: EETAA (Eλλάδα)

ΗΕΕΤΑΑ παρουσιάζει το Σχέδιό της στην Εθνική Ομάδα Στήριξης

∞
∞

Ανάπτυξη και Κατάρτιση:Irish Institute of Training and Development (Ιρλανδία)
Διοίκηση Καινοτομίας: ITEE-PIB (Πολωνία).

Τα σχέδια επαγγελματικών ικανοτήτων σύντομα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου. Μετά από ευρεία
διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί από κάθε εταίρο στη χώρα του, με εκπροσώπους από τους σχετικούς
κλάδους και επαγγελματίες, τα σχέδια επαγγελματικών ικανοτήτων θα γίνουν αντικείμενο, σε μικρή χρονικά αλλά σε
βάθος, δοκιμαστικής εφαρμογής, που θα συμφωνηθεί με κάθε εταίρο στις αρχές του 2017.
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Ο Βρετανός εταίρος SLD είναι ο υπεύθυνος για τη μεθοδολογική προσέγγιση της ανάπτυξης του πλαισίου, καθώς και
της μεθόδου δοκιμαστικής του εφαρμογής. Παράλληλα, παρέχει σε όλους τους άλλους εταίρους συμβουλευτική
υποστήριξη. Σχέδιο Μεθοδολογικού Οδηγού, όπως αναφέρθηκε, έχει συνταχθεί τον Ιανουάριο 2016, έχει
παρουσιαστεί και δοθεί στους εταίρους στη συνάντηση τους στη Δρέσδη. Ο Μεθοδολογικός Οδηγός στη τελική του
μορφή θα εκδοθεί το 2017.

Συναντήσεις / Εκδηλώσεις
Δεύτερη Συνάντηση Εταίρων του έργου Comprocom

η

2 Συνάντηση Εταίρων, στη Δρέσδη (Γερμανία)

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως 4 Φεβρουαρίου 2016, στη Δρέσδη (Γερμανία).
Ήταν μια ενδιαφέρουσα και κρίσιμη για το έργο συνάντηση, κατά την οποία παρουσιάστηκαν από τον Πολωνό
εταίρο ITEE-PIB η Συγκριτική Έκθεση«Μοντέλα και χρήσεις των επαγγελματικών ικανοτήτων στα συστήματα ΕΕΚ σε
έξη χώρες της ΕΕ» και από τον Βρετανό εταίρο SLD το σχέδιο του Μεθοδολογικού Οδηγού, βάσει του οποίου οι
εταίροι ξεκίνησαν την ανάπτυξη του σχεδίου επαγγελματικής ικανότητας, στο πεδίο που ο καθένας είχε επιλέξει. Το
στοιχείο επομένως της μεταφορά γνώσης, ήταν κυρίαρχο στη συνάντηση.

Παρουσίαση Μεθοδολογικού Οδηγού από τον StanLester

Στη διάρκεια του διήμερου προγράμματος μεταφοράς γνώσης και με ενεργή συμμετοχή των εταίρων, ο Δρ Stan
Lester (SLD, Ηνωμένο Βασίλειο), παρουσίασε μια επισκόπηση των εννοιών και της μεθοδολογίας ανάπτυξης,
ανακεφαλαιώνοντας όσα είχαν αναφερθεί στην πρώτη συνάντηση του έργου, σχετικά με τις μεθοδολογικές
προσεγγίσεις που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ComProCom.
Ο Δρ Stan Lester παρουσίασε, επίσης, τον Μεθοδολογικό Οδηγό ανάπτυξης πρότυπης επαγγελματικής ικανότητας,
με κάθε θεωρητική ενότητα να συνδυάζεται με συζήτηση ή και πρακτική άσκηση.
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Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση του έργου ComProCom στο Ηνωμένο Βασίλειο
Η πρώτη πολλαπλασιαστική εκδήλωση του ComProCom πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2016 στο Λονδίνο από τον
Βρετανό εταίρο SLD. Στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Συγκριτικής Έκθεσης της
Υφιστάμενης Κατάστασης, η μεθοδολογική προσέγγιση του ComProCom, καθώς και τα βασικά προϊόντα, τα οποία θα
παραχθούν στο πλαίσιο του έργου. Τρεις από τους συμμετέχοντες έκαναν, επίσης, σύντομες τοποθετήσεις σχετικά με
τις σχετικές με το αντικείμενο του έργου, εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου, καθώς και στην ιστοσελίδα:http://devmts.org.uk/sl.pdf.

Εκδήλωση Ανακοίνωσης στο Λονδίνο, 2016

Τρίτη Συνάντηση Εταίρων του έργου Comprocom
Η τρίτη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 8-9 Ιουνίου 2016, στο Clane, στην Ιρλανδία. Οι εταίροι σε
αυτή τη συνάντηση είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα πρώτα ευρήματα από την ανάπτυξη των πλαισίων
επαγγελματικών ικανοτήτων σε κάθε χώρα και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα. Ο οικοδεσπότης της συνάντησης,
το IITD, κάλεσε την Δρ Angela O'Donovan να συμμετάσχει, ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας, τη δεύτερη ημέρα. Η
συμβολή της Δρ O'Donovan ήταν πολύτιμη στη συζήτηση, όσον αφορά τη μεθοδολογική προσέγγιση του
εγχειρήματος, καθώς και του προγράμματος κατάρτισης που πρόκειται να αναπτυχθεί.

Συνάντηση Εταιρικού Σχήματος στο Clane (Ιρλανδία)
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Εκδήλωση Διάχυσης Αποτελεσμάτων στη Πολωνία
Ο Πολωνός εταίρος (ITeE-ΡΙΒ) οργάνωσε σεμινάριο με τίτλο «Εξέλιξη των
επαγγελματικών προτύπων ικανότητας», παρουσιάζοντας το έργο
ComProCom, στις 23 Ιουνίου 2016, στο Πανεπιστήμιο του Łódź - ένα από τα
μεγαλύτερα και πιο φημισμένα πανεπιστήμια της Πολωνίας.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε από τις Δρ Jolanta Religa κα Dorota
Koprowska, η Συγκριτική Αναφορά «Μοντέλα & χρήσεις των
επαγγελματικών ικανοτήτων στα συστήματα ΕΕΚ σε έξη χώρες της ΕΕ», η
νέα προσέγγιση στη διαδικασία της ανάπτυξης των επαγγελματικών
ικανοτήτων (το εγχειρίδιο μεθοδολογίας), καθώς και το πρώτο σχέδιο του
πλαισίου αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση της καινοτομίας, που
αναπτύχθηκε σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία. Στη συζήτηση συμμετείχαν
θεωρητικοί, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ιδιαίτερα της μη τυπικής), που
συμμετέχουν στη διαμόρφωση του πολωνικού σύστημα προσόντων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συγκεντρώθηκαν
ενδιαφέροντα σχόλια, καθώς και διατυπώθηκαν επιφυλάξεις σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικών προτύπων
ικανότητας, ως ανεξάρτητα κείμενα, στη Πολωνία.

Παρουσίαση του έργου ComProCom σε συνέδριο στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ο Δρ Stan Lester (SLD) έδωσε διάλεξη με θέμα «Ικανότητα, Δεξιότητα και Περιεχόμενο» σε εκπροσώπους της Ένωσης
των Πανεπιστημίων για την Εργασία και τη Δια Βίου Μάθηση, στις 24 Ιουνίου 2016, στο University for the Arts, στο
Λονδίνο, όπου παρουσίασε το μοντέλο που αξιοποιείται στο ComProCom, κυρίως για επαγγέλματα αυξημένης
πολυπλοκότητας.

Νέα από το πεδίο της έρευνας &της πρακτικής στην απασχόληση
Η χρηματοδότηση για τα Εθνικά Επαγγελματικά Πρότυπα αποσύρεται στο Ηνωμένο
Βασίλειο
Τα Εθνικά Επαγγελματικά Πρότυπα (National Occupational Standards - NOS) θεσμοθετήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο
στα τέλη της δεκαετίας του 1980, στηρίζουν τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων [National Vocational Qualifications
(NVQs)] και αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο πολιτικής για την ευθυγράμμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης (ΕΕΚ) με τις ανάγκες της βιομηχανίας.
Κατά την τελευταία δεκαετία, ο ρόλος των NOS έχει περιοριστεί, ως κεντρικό εργαλείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, και δεν διαδραματίζουν πλέον υποχρεωτικό ρόλο στο σχεδιασμό των επαγγελματικών προσόντων
και της μαθητείας. Ένα ξεχωριστό σύστημα έχει εισαχθεί πρόσφατα που επιτρέπει στους εργοδότες να αναπτύξουν
άμεσα προδιαγραφές μαθητείας. Η κυβέρνηση έχει πλέον αποσύρει την χρηματοδότηση των NOS στην Αγγλία και ο
αρμόδιος για την εποπτεία τους φορέας, η Επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου για την Απασχόληση και τις
Δεξιότητες, βρίσκεται σε διαδικασία παύσης λειτουργίας. Τα NOS ή παρόμοια πρότυπα είναι πιθανόν να
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παραμείνουν, εφόσον οι σχετικές βιομηχανίες είναι διατεθειμένες να τα χρηματοδοτήσουν και θα εξακολουθήσουν,
επίσης, να υποστηρίζουν και άλλους οικονομικούς/ κλαδικούς τομείς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η λειτουργία της
προτυποποίησης ων επαγγελματικών προσόντων σε επαγγελματικούς φορείς, που δεν επιδοτούνται από το κράτος,
δεν επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη κίνηση.

Τι ακολουθεί;
Επόμενη Συνάντηση Εταιρικού Σχήματος στη Πολωνία
Η επόμενη συνάντηση του εταιρικού σχήματος θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2017 στο Radom
(Πολωνία).

Εταίροι
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