
 

 

 

 

 

 

 

 

 

eCOTOOL 

Πρότυπο Δεξιοτήτων  
- 

Επεξηγήσεις  

για την Πιλοτική Εφαρμογή 
 

 
 

http://www.competencetools.eu 

 

Επίπεδο Διάδοσης: Δημόσιο 



Harmonization of Europass CS, EQF & Competence Models in Europe 

eCOTOOL Πρότυπο Δεξιοτήτων – Επεξηγήσεις για την Πιλοτική Εφαρμογή ◦ 2011-07-29 page 2 of 10 

eCOTOOL Πρότυπο Δεξιοτήτων για την Πιλοτική Εφαρμογή 

Το eCOTOOL Πρότυπο Δεξιοτήτων εισάγει από κοινού οδηγίες για τη χρήση του 

ηλεκτρονικού εργαλείου «co-tools» που αφορά στην αναπαράσταση του Ευρωπαϊκού 

Συμπληρώματος Πιστοποιητικού (Europass Certificate Supplement) και τον ορισμό 

δομημένων περιγραφών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Πριν από τη χρήση του ηλεκτρονικού 

εργαλείου «eco-tools», είναι σκόπιμο να γίνουν αντιληπτές οι οδηγίες που περιέχονται στο 

ακόλουθο πλαίσιο κειμένου. Για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού ερωτηματολογίου είναι 

απαραίτητη η πρότερη κατανόηση ολόκληρου του παρόντος εγγράφου, όπου περιέχονται 

λεπτομερείς αναλύσεις και επεξηγήσεις, χρήσιμες για τη συμπλήρωση του τμήματος 3 του 

εγγράφου. 

 

Βασικοί όροι για την κατανόηση του Προτύπου Δεξιοτήτων eCOTOOL 

Δυνατότητα (ability) σημαίνει ότι ένα άτομο μπορεί να υλοποιήσει μια δραστηριότητα. 

Οι δυνατότητες περιγράφονται από τα μονάδες δυνατότητας. Οι δυνατότητες 

αντιστοιχούν σε ικανότητες, δυνατότητες και τις γνώσεις (γνώσεις, δεξιότητες, 

ικανότητες;). 

Μία μονάδα δυνατότητας αποτελεί μία μικρή περιγραφή που συμβάλει στον καθορισμό 

μίας δυνατότητας. Για την περίπτωση του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού Europass, 

αυτό αναπαρίσταται με το “ρήμα δράσης” που εντοπίζεται στην “Περιγραφή των 

Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων”. Το “ρήμα”  έρχεται στη συνέχεια της φράσης “Ικανός να … ”. 

Το ηλεκτρονικό εργαλείο «eco-tools» απαιτεί την κατάρτιση λίστας μονάδων 

δυνατότητας στο τμήμα 3 κατά τη δημιουργία ενός νέου Συμπληρώματος 

Πιστοποιητικού. 

Το ηλεκτρονικό εργαλείο δε ζητά την κατηγοριοποίηση των μονάδων δυνατότητας, αλλά 

η κατανόηση των ακολούθων εννοιών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των μονάδων 

δυνατότητας με βάση τα απαραίτητα “ρήματα δράσης”.  

Η γνώση μπορεί να αποδειχθεί μέσω ερωτήσεων ή με εξέταση, όπως και στην πράξη. 

Ρήματα δράσης για τη γνώση συμπεριλαμβάνουν π.χ. “δηλώνω”, “εξηγώ” και “επιλέγω”. 

Οι δεξιότητες (skills)μπορούν πρακτικά να αποδειχτούν με τη βοήθεια των κατάλληλων 

εργαλείων ή διαδικασιών. Τα Ρήματα δράσης για τις δεξιότητες είναι συνήθως εμφανή 

από την περιγραφή των ικανοτήτων. 

Η ικανότητα (competence) περιλαμβάνει επιλογή και συνδυασμό γνώσης και δεξιοτήτων 

για την εκτέλεση δραστηριοτήτων σε πρακτικό επίπεδο ή σε επίπεδο εννοιών. Τα Ρήματα 

δράσης για τις δεξιότητες υπονοούν περισσότερες ευθύνες, αποφασιστικότητα ή 

πρωτοβουλία σε σύγκριση με τα ρήματα δράσης για τις δεξιότητες, π.χ. “διαχειρίζομαι”, 

“επιβλέπω”, “κατασκευάζω”, “οργανώνω”, “ηγούμαι”, “κάνω διάγνωση”. 
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Περιγραφές των Μονάδων Δυνατότητας - Έντυπο A 

Το Έντυπο Α (ακολουθεί στη συνέχεια) επιτρέπει την καταγραφή όλων των χρήσιμων 

στοιχείων για τον καθορισμό των δυνατοτήτων, αρχικά με το διαχωρισμό των “ρημάτων 

δράσης” από τα υπόλοιπα στοιχεία της μονάδας δυνατότητας, και ακολούθως με την 

κατηγοριοποίηση της δυνατότητας ως γνώση, ικανότητα ή δεξιότητα (ΓΙΔ). Όλες οι ανωτέρω 

πληροφορίες αξιοποιούνται τόσο στο τμήμα 3 του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού 

Europass όσο και στο συγκεκριμένο τμήμα του ηλεκτρονικού εργαλείου «eco-tools». 

Ο συγγραφέας ή η αρχή είναι το άτομο ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την απόδοση 

του ορισμού. 

Προαιρετικά, για τον ορισμό της δυνατότητας ζητείται ο καθορισμός επιπέδων. Υπάρχουν 

αρκετά προ-καθορισμένα πλαίσια ή σχήματα επιπέδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Για κάθε σχήμα επιπέδων, απαιτείται η εισαγωγή του σχήματος και ο ορισμός του 

συγκεκριμένου επιπέδου. Σε μαθήματα συνήθως χρησιμοποιείται το Διεθνές Πρότυπο 

Ταξινόμησης για την Εκπαίδευση (International Standard Classification of Education ISCED) 

της UNESCO, καθώς και την αντιστοίχιση τους στο Εθνικό Πλαίσιο (NQF) αλλά και το 

αντίστοιχο Ευρωπαϊκό (EQF). Είναι διαθέσιμα ακόμα και αρκετά εξειδικευμένα 

επαγγελματικά ή εργασιακά πλαίσια πρότυπα με διαφορετική κατηγοριοποίηση των 

επιπέδων. Εναλλακτικά, μπορεί χρησιμοποιηθεί το ακόλουθο eCOTOOL σχήμα επιπέδων: 

• Επίπεδο 1:  Δεξιότητες επιπέδου 1 αναγνωρίζονται ως βασικές γνώσεις και 

ικανότητες, όπως και η ικανότητα ανάληψης απλών και γενικών αρμοδιοτήτων υπό 

επίβλεψη. [EQF επίπεδα 1 και 2] 

• Επίπεδο 2: Δεξιότητες επιπέδου 2 αναγνωρίζονται ως συγκεκριμένες πρακτικές και 

θεωρητικές γνώσεις και ικανότητες, όπως και συγκεκριμένη ικανότητα υλοποίησης 

αρμοδιοτήτων υπό καθοδήγηση. [EQF επίπεδα 3 και 4] 

• Επίπεδο 3: Δεξιότητες επιπέδου 3 αναγνωρίζονται ως διευρυμένες θεωρητικές και 

πρακτικές γνώσεις και ικανότητες, όπως και η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και 

υλοποίησης αρμοδιοτήτων σε εξελισσόμενα πλαίσια επίλυσης καθορισμένων και 

αναγνωρισμένων προβλημάτων. [EQF επίπεδο 5] 

• Επίπεδο 4: Δεξιότητες επιπέδου 4 αναγνωρίζονται ως λεπτομερειακές θεωρητικές 

και πρακτικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, μερικές εκ των οποίων είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές για την εργασία. [EQF επίπεδο 6] 

• Επίπεδο 5: Δεξιότητες επίπεδου 5 αναγνωρίζονται ως υψηλού επιπέδου 

εξειδικευμένες  θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και ικανότητες, όπως και 

ικανότητα για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεσης νέων και σύνθετων ιδεών 

συμπεριλαμβανομένου ουσιαστικών διεργασιών για τη διεκπεραίωση της εργασίας. 

[EQF επίπεδα 7 και 8] 

 

Η χρήση σχημάτων με προκαθορισμένα επίπεδα είναι ιδιαίτερα επιθυμητή. Εάν απαιτείται 

ο καθορισμός ενός νέου σχεδίου επιπέδων τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Έντυπο Γ, που 

περιέχεται στο παράρτημα. 

Η κατηγοριοποίηση των μονάδων δυνατότητας μπορεί να βασιστεί σε σχήματα 

εναλλακτικά  του «Γνώσεις, Ικανότητες & Δεξιότητες”,  π.χ. με τη βοήθεια προτύπων που 

εφαρμόζονται ήδη στη βιομηχανία ή ειδικούς επαγγελματικούς κώδικές, θεματική 

κατηγοριοποίηση ή ακόμα και κατηγοριοποιήσεις επαγγελματικών φορέων. Κάθε 

δυνατότητα μπορεί να συσχετιστεί με  περισσότερα του ενός σχήματα κατηγοριοποίησης. 



Harmonization of Europass CS, EQF & Competence Models in Europe 

eCOTOOL Πρότυπο Δεξιοτήτων – Επεξηγήσεις για την Πιλοτική Εφαρμογή ◦ 2011-07-29 page 4 of 10 

Επίσης τα σχήματα που παρουσιάζονται στα παραδείγματα μπορεί αν είναι διαφορετικά 

από εκείνα που είναι ήδη γνωστά στον αναγνώστη αυτού του εγγράφου. 

Τέλος, αποδεικνύεται χρήσιμη η πλήρης / λεπτομερής περιγραφή στην επεξήγηση της 

δυνατότητας στην πράξη.  

Λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή του προτύπου - Έντυπο B 

Το Έντυπο Β (παρατίθεται ακολούθως) καθορίζει πως μια σύνθετη δυνατότητα αναλύεται 

σε μικρότερες μονάδες δυνατότητας. Για τη σύνδεση των στοιχείων των Εντύπων Α και Β, 

μπορεί να δημιουργηθεί ένας μοναδικός κωδικός αναγνώρισης για το κάθε ένα με βάση 

τους ορισμούς. Αυτοί οι μοναδικοί κωδικοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί κατά την αξιοποίηση 

τους από ηλεκτρονικά εργαλεία.   

Κάθε Έντυπο Β αναλύει μια σύνθετη δυνατότητα, που καθορίζεται από μια σύντομη 

περιγραφή και έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, σε μικρότερες μονάδες δυνατοτήτων 

(σύντομη περιγραφή και κωδικός αναγνώρισης). Αν το τμήμα είναι απαραίτητο (ή 

υποχρεωτικό), όπως παρουσιάζεται στο παράδειγμα, τότε επιλέγεται το “Υ” (Υποχρεωτικό) 

στην τελευταία στήλη. Εναλλακτικά επιλέγεται το “Π”, εάν είναι προαιρετικό το 

συγκεκριμένο τμήμα. Η ανάλυση μπορεί να συνεχιστεί σε ακόμα μικρότερες μονάδες 

δυνατοτήτων, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Το Έντυπο Β, χρησιμοποιείται για τον 

καθορισμό της κάθε μίας μονάδας δεξιότητας ξεχωριστά.   

Χρήσιμες συμβουλές 

Κατά το σχεδιασμό των ορισμών των δυνατοτήτων, θα πρέπει να γίνει έλεγχος εάν μπορεί 

να αξιοποιηθούν:  

• σε ένα προσωπικό ισχυρισμό με πραγματική απόδειξη του ισχυρισμού  

• στην περιγραφή της επαγγελματικής δραστηριότητας ή την απαίτηση της 

συγκεκριμένης εργασίας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας για πρόσληψη νέου προσωπικού ή την ενίσχυση της μαθησιακής 

διαδικασίας   

Η καταγραφή των βημάτων συμπλήρωσης των εντύπων έχει νόημα εάν το κάθε βήμα 

συνδέεται με ένα ουσιαστικά διαφορετικό σύνολο δυνατοτήτων. Εάν δύο διαφορετικά 

βήματα απαιτούν τις ίδιες δυνατότητες, τότε δεν πρέπει να κατηγοριοποιηθούν ξεχωριστά. 

Κρίνεται αναγκαία η τεκμηρίωση των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την κατάλληλη 

προετοιμασία και όχι η περιγραφή των διαδικασιών σχετικά με την υλοποίηση των 

εργασιών. Αυτά τα δύο βήματα είναι συσχετισμένα, αλλά χρειάζονται διαφορετική 

περιγραφή. 
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Έντυπο A: Παράδειγμα από τμήμα μιας εμπορικής 

δεξιότητας 

Έντυπο A: Πίνακας ορισμού του eCOTOOL Προτύπου Δεξιοτήτων για την Πιλοτική 

Εφαρμογή 

Μονάδα  

δυνατότητας 

σύντομη 

περιγραφή  

Ρήμα(τα) 

δράσης 

Υπόλοιπο μονάδας 

Διατήρηση  

και 

συντήρηση 

Εγχώρια συστήματα φυσικού αερίου και 

συστατικά 

ΓΔΙ ταξινόμηση  Γνώση* , ή ικανότητα *, ή δυνατότητα ① 

Μοναδικός 

κωδικός 

αναγνώρισης 

GC08 

συγγραφέας/αρχή UK City & Guilds 

Επίπεδο 

αξιολόγησης 

(προαιρετικό) 

Σχήμα Επιπέδων επίπεδο 

 UK NQF  2 

 EGF 3 

 eCOTOOL 2 

κατηγοριοποίηση 

(προαιρετικό) 

Σχήμα κατηγοριοποίησης όρος 

 UK SOC2010 (βλέπε the web page για 

περισσότερες πληροφορίες) 

5314 

 NACE (βλέπε ιστότοπο για περισσότερες 

πληροφορίες) 

F43.2.2 

S95.2.2 

Πλήρη περιγραφή Εξασφάλιση ικανοποιητικών διαθέσιμων πληροφοριών για τον 

καθορισμό της διατήρησης των απαιτήσεων; Διατήρηση και 

συντήρηση του εύρους αναφοράς των εφαρμογών και 

συστημάτων; Καταγραφή των εργασιών συντήρησης στα 

κατάλληλα μέσα; διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών στο εύρος 

αναφοράς των μετρητών και των συστημάτων; Λήψη μέτρων 

προφύλαξης για την αποτροπή χρήσης επικίνδυνων 

εγκαταστάσεων. 
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Έντυπο B: Παράδειγμα μίας δομής προσόντων με επιλογές 

Σε αυτό το παράδειγμα η μικρότερη έννοια των μονάδων αναφέρεται ήδη στην πλήρη 

περιγραφή της διευρυμένης δυνατότητας. Το παράδειγμα αυτό μπορεί να μη βρίσκει 

εφαρμογή σε μία περισσότερο περίπλοκη περίπτωση.  

 

Έντυπο B: Πληροφορίες για τη δομή του eCOTOOL Προτύπου Δεξιοτήτων για την Πιλοτική 

Εφαρμογή 

Μονάδα 

δυνατότητας 

Σύντομη περιγραφή 

Λειτουργία και συντήρηση εγχώριων συστημάτων φυσικού αερίου 

και συστατικών 

Μοναδικός κωδικός 

αναγνώρισης 

GC08 

συγγραφέας/αρχή UK City & Guilds 

Στενότερες έννοιες Η στενότερη έννοια Μοναδικό 

αναγνωρι

στικό 

Υ
π

ο
χρ

ε
ω

τικ
ό

  

/ Π
ρ

ο
α

ιρ
ε

τικ
ό

 

 Εξασφάλιση ικανοποιητικών διαθέσιμων 

πληροφοριών για τον καθορισμό της διατήρησης 

των απαιτήσεων 

GC08-S01 

 

Υ 

 Διατήρηση και συντήρηση του εύρους αναφοράς 

των εφαρμογών και συστημάτων 

GC08-S02 Υ 

 Καταγραφή των εργασιών συντήρησης στα 

κατάλληλα μέσα 

GC08-S03 

 

Υ 

 Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών στο εύρος 

αναφοράς των μετρητών και των συστημάτων. 

GC08-S04 

 

Υ 

 Λήψη μέτρων προφύλαξης για την αποτροπή 

χρήσης επικίνδυνων εγκαταστάσεων. 

GC08-S05 Υ 
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Παράρτημα (προαιρετικό): Ένα μεγαλύτερο και 

περισσότερο σύνθετο παράδειγμα που συμπεριλαμβάνει 

τον καθορισμό επιπέδων 

Το παράρτημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται να 

ορίσουν τα δικό τους σχήμα επιπέδων. Εάν κάποιο από τα υπάρχοντα προ-καθορισμένα 

πλαίσια επιπέδων ή σχημάτων είναι επαρκή, τότε δεν απαιτείται η ανάγνωση του 

ακόλουθου κειμένου ή η χρήση του.    

Το Έντυπο Γ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των επιπέδων της δυνατότητας ή 

δεξιότητας ενός ατόμου μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο – πχ το πλαίσιο που ορίζει ο 

αναγνώστης - και όχι γενικά. 

Για τον ορισμό ενός συγκεκριμένου πλαισίου επιπέδων, θα πρέπει να ξεκινήσει κάποιος με 

μία μη κατηγοριοποιημένη δυνατότητα για την οποία απαιτείται ο καθορισμός επιπέδων. 

(Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται όπως παραπάνω, χρησιμοποιώντας το 

Έντυπο Α). Στο Έντυπο Γ, συμπληρώνεται μία σειρά για κάθε ένα από τα επίπεδα που 

πρέπει να οριστεί. Κάθε επίπεδο απαιτεί έναν απλό αριθμό, όπου ένα μεγαλύτερο νούμερο 

αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερου επιπέδου δυνατότητα ή δεξιότητα. Κάθε επίπεδο μπορεί 

να έχει ένα καθορισμένο όνομα. Αρκετά σημαντικός είναι ο ορισμός ή τα κριτήρια για την 

τοποθέτηση της δεξιότητας σε συγκεκριμένο επίπεδο.    

Έντυπο Γ: Παράδειγμα καθορισμού επιπέδων για συγκεκριμένη περίπτωση 

αναφοράς 

Έντυπο Γ: Ορισμός επιπέδου για το eCOTOOL Πρότυπο Δεξιοτήτων 

Μονάδα δυνατότητας 

σύντομη περιγραφή 

(χωρίς κατανομή 

επιπέδου) 

Αναγνώριση της ύπαρξης ηθικών, δεοντολογικών και κοινωνικών 

ζητημάτων που σχετίζονται με το θέμα 

Μοναδικός κωδικός 

αναγνώρισης 
Agri-gen-smpd-eth 

συγγραφέας/αρχή (βασισμένο) Ηνωμένο Βασίλειο Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Επίπεδα Ορισμός, ή κριτήρια για κάθε επίπεδο Ετικέτα 

επιπέδου 

(προαιρετι

κό) 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

ε
π

ιπ
έ

δ
ο

υ
 

 Αναγνώριση της ύπαρξης ηθικών, δεοντολογικών 

και κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με το 

θέμα 

Αρχικό 30 

 Αναγνώριση και σχολιασμός των ηθικών, 

δεοντολογικών και κοινωνικών ζητημάτων που 

σχετίζονται με το θέμα 

Τυπικό 50 

 
Αναγνώριση, εξήγηση και αξιολόγηση των ηθικών 

και δεοντολογικών ζητημάτων που σχετίζονται με 

το θέμα 

Άριστο 70 
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Το ανωτέρω παράδειγμα είναι ελαφρώς προσαρμοσμένο από το UK QAA’s 2009 “subject 

benchmark statement” για “Γεωργία, οπωροκηπευτικά, δασοπονία, τρόφιμα και 

καταναλωτικές επιστήμες”.  

 

Ένα δεύτερο παράδειγμα ακολουθεί, όπου παρουσιάζονtαι συμπληρωμένα τα έντυπα A και 

Β. 

Έντυπο Α: Παράδειγμα για συγκεκριμένη περίπτωση αναφοράς 

Οι ορισμοί επιπέδου στο παραπάνω παράδειγμα λήφθηκαν από μία συγκεκριμένη 

περίπτωση αναφοράς. 

Μονάδα 

δυνατότητας 

σύντομη 

περιγραφή 

Ρήμα(τα) 

δράσης 

Υπόλοιπο στοιχείου 

Αναγνώριση Ηθικά, δεοντολογικά και κοινωνικά ζητήματα που 

σχετίζονται με το θέμα 

Ταξινόμηση Γνώση     ⃝ , ή δεξιότητες     ⃝, ή ικανότητα     ⃝ 

Μοναδικός 

κωδικός 

αναγνώρισης 

Agri-gen-smpd-eth 

Συγγραφέας/αρχή (βασισμένο) Ηνωμένο Βασίλειο Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Επίπεδο 

αναθέσεων 

(προαιρετικό) 

Σχέδιο επιπέδου επίπεδο 

 Ηνωμένο Βασίλειο NQF  5 

 ΕΠΠ 5 

 eCOTOOL 3 

Κατηγοριοποίηση 

(προαιρετικό) 

Σχέδιο ταξινόμησης ορισμός 

 (θα μπορούσε να είναι μια π.χ. βιβλιογραφική 

ταξινόμηση) 

 

Πλήρης περιγραφή (δυστυχώς μια πλήρη περιγραφή δεν περιέχεται σε αυτό το 

έγγραφο) 
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Έντυπο B: Παράδειγμα για συγκεκριμένη περίπτωση αναφοράς 

Σε αυτή την περίπτωση αναφοράς ομαδοποιείται η δυνατότητα της “αναγνώρισης των 

ηθικών, δεοντολογικών και κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με το θέμα” μαζί με 

άλλες ικανότητες  “αυτό-διαχείρισης και επαγγελματικής ανάπτυξης”, και αυτό θα 

μπορούσε να αντιπροσωπεύεται όπως είναι στο Έντυπο Β που ακολουθεί. Όλες οι 

μικρότερες έννοιες χαρακτηρίζονται ως “υποχρεωτικές”, αλλά μπορεί κάποιος να φανταστεί 

ένα μάθημα, μία αξιολόγηση ή ένα πλαίσιο προσόντων όπου παρόμοια στοιχεία θα είναι 

προαιρετικά. Σε αυτή την περίπτωση ίσως να χρειαστεί να συμπληρωθούν πε΄ρισσότερα 

από ένα Έντυπα Α, Β και Γ. 

Έντυπο B: πληροφορίες για τη δομή του υψηλού επιπέδου μοντέλου του eCOTOOL  

Μονάδα 

δυνατότητας  

σύντομη 

περιγραφή 

Δεξιότητες αυτό-διαχείρισης και επαγγελματικής ανάπτυξης 

Μοναδικός 

κωδικός 

αναγνώρισης 

Agri-gen-smpd 

Συγγραφέας/αρχή  (βασισμένο) Ηνωμένο Βασίλειο Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση 

Στενότερες έννοιες Η στενότερη έννοια Μοναδικό 

αναγνωριστ

ικό 

Υ
π

ο
χρ

ε
ω

τικ
ό

  

/ Π
ρ

ο
α

ιρ
ε

τικ
ό

 

 Εκτίμηση της ανάγκης για επαγγελματικούς 

κωδικούς δεοντολογίας ανάλογα με την περίπτωση 

Agri-gen-

smpd-cond 

Υ 

 Αναγνώριση των ηθικών, δεοντολογικών και 

κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με το θέμα  

Agri-gen-

smpd-eth 

Υ 

 Ανάληψη ευθυνών για τις ενέργειες κάποιου  Agri-gen-

smpd-resp 

Υ 

 Εντοπισμός και εργασία προς την κατεύθυνση 

ανάπτυξης των προσωπικών, ακαδημαϊκών και 

επαγγελματικών στόχων 

Agri-gen-

smpd-targ 

Υ 

 Ανάπτυξη μιας προσαρμόσιμης και ευέλικτης 

προσέγγισης για μελέτη και εργασία 

Agri-gen-

smpd-adap 

Υ 

 Ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για αυτό-

διαχείριση και δια βίου μάθηση (αυτό λειτουργεί 

ανεξάρτητα, διαχείριση χρόνου και οργανωτικές 

δεξιότητες) 

Agri-gen-

smpd-mol 

Υ 

 Απόδειξη ικανότητας, συμπεριφοράς και στάσης 

που απαιτούνται στην επαγγελματική εργασιακή 

ζωή, συμπεριλαμβανομένου της πρωτοβουλίας, 

ηγεσίας και τις ομαδικές δεξιότητες 

Agri-gen-

smpd-att 

Υ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έργο  

eCOTOOL: 
 

 

 

Το Έργο eCOTOOL επικεντρώνεται στα ακόλουθα: 

 

(1) τη βελτίωση της ανάπτυξης, ανταλλαγής, και διατήρησης των πιστοποιητικών 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της προσβασιμότητας και 

διαφάνειας τους και  

 

(2) την αύξηση κινητικότητας στην Ευρώπη και της διαφάνειας γενικότερα 

 

Για την επίτευξη των ανωτέρων στόχων, το Έργο eCOTOOL αναπτύσσει τα προσαρμοσμένα 

εργαλεία ηλεκτρονικών δεξιοτήτων Συμπληρώματος Πιστοποιητικού Ευρωδιαβατηρίου        

(Europass CS eco-tools) βασισμένα στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές του Συμπληρώματος 

Πιστοποιητικού Ευρωδιαβατηρίου (CS), EQF, ECVET, και PAS 1093. Τα εργαλεία 

ηλεκτρονικών δεξιοτήτων Συμπληρώματος Πιστοποιητικού Ευρωδιαβατηρίου θα 

εξεταστούν και θα αξιοποιηθούν στο αγροτικό τομέα. 

 

Τέλος, τα αποτελέσματα του Έργου eCOTOOL θα υποβληθούν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Τυποποίησης (CEN/TC 353) για την καθιέρωση μίας Ευρωπαϊκής ομοφωνίας και ενός 

Ευρωπαϊκού προτύπου για τις δεξιότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Έργου eCOTOOL: 

http://www.competencetools.eu 

 

 
Επικοινωνία με το Έργο eCOTOOL: 

 

Συντονιστής: Christian M. Stracke 

Οργανισμός: University of Duisburg-Essen 

Διεύθυνση: Universitaetsstr. 9 (ICB) 

  45141 Essen, GERMANY 

Τηλέφωνο: +49 (0)201-183-4410 

E-Mail:  christian.stracke@icb.uni-due.de 

 

 

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής  Κοινότητας. Αυτή η ανακοίνωση απεικονίζει τις 

απόψεις μόνο του συντάκτη, και η Κοινότητα δε μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών που 

περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο. 

 


