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Σε αυτό το τεύχος

Διαδικασίαπιστοποίησης επαγγελματικών
προσόντωνκηπουρικής
Τα συστήματα ΕΕΚ στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω των ταχέως μεταβαλλόμενων αναγκών
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δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας και των προσδοκιών των ατόμων. Η «διάρκεια ζωής» των δεξιοτήτων
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και φορέας αλλαγής. Ο προσδιορισμός συγκεκριμένων «Μαθησιακών Αποτελεσμάτων», είναι ο πυρήνας
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γίνεται όλο και πιο σύντομη. Τα προσόντα ΕΕΚ πρέπει να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας ναι
μπορούν να ανανεωθούν, προκειμένου να διατηρηθεί η συνάφεια τους σε αυτές τις ταχέως
μεταβαλλόμενες οικονομίες.Η εστίαση στα μαθησιακά αποτελέσματα είναι μία νέα σημαντική προσέγγιση
του ευρωπαϊκού πιστωτικού συστήματος για την ΕΕΚ (ECVET) για την προώθηση και μεταφορά και την
συσσώρευση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε όλη την Ευρώπη.
Σύμφωνα με το «Καθορισμός, συγγραφή και εφαρμογή μαθησιακών αποτελεσμάτων» του CEDEFOP, 2017,
« το πλαίσιο των μαθησιακών αποτελεσμάτων, για το τι αναμένεται να γνωρίζει, να μπορεί να κάνει και να
κατανοεί ένας εκπαιδευόμενος, στο τέλος μιας διαδικασίας μάθησης, παίζει ένα ολοένα και πιο σημαντικό
ρόλο στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
στην Ευρώπη». Τα μαθησιακά αποτελέσματα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των προθέσεων
προγραμμάτων και προσόντων και διευκολύνουν τους εμπλεκόμενους - μαθητές, εκπαιδευτικούς ή
αξιολογητές - να εργαστούν για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προσδοκίες. Η αυξημένη διαφάνεια που
προσφέρεται, παρέχει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής,
καθιστώντας ευκολότερο να κρίνουμε την αντιστοιχία μεταξύ των αναγκών της κοινωνίας και των

Orto Urbano Della
Musica ,Ρώμη

προγραμμάτων και των προσόντων που προσφέρονται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Μαθησιακά αποτελέσματα για διαφορετικούς σκοπούς
Οι αναφορές μαθησιακών αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται στη διαδικασία πιστοποίησης προσόντων
και επαγγελματικών περιγραμμάτων, καθορίζοντας πλαίσια προσόντων για ένα ευρύ φάσμα σκοπών..

Επαγγελματικά προφίλ (περιγράμματα)/ και πρότυπα
'Ένα «επαγγελματικό προσόν», είναι το επίσημο αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης των επιτευχθέντων
μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν ομαδοποιηθεί σε ενότητες, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο
επαγγελματικό προσόν . Επομένως, κάθε « επαγγελματικό προφίλ» , αποτελείται από έναν συγκεκριμένο αριθμό «ενοτήτων μάθησης»,
κάθε ένα από τα «επαγγελματικά προσόντα». Η απόκτηση καθενός από τα προσόντα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο επικυρώνεται με τη
βοήθεια του ECVET, μέσω της αξιολόγησης των επιτευχθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε εκπαιδευτικής ενότητας.
Τα επαγγελματικά πρότυπα προσόντων καθορίζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας, οδηγώντας στην
απονομή ενός πλήρους ή μερικού επαγγελματικού προφίλ (περίγραμμα). Στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τα προφίλ
(περιγράμματα) ή τα πρότυπα απαντούν συνήθως σε ερωτήσεις όπως «τι πρέπει να μάθει ο εκπαιδευόμενος για να είναι αποτελεσματικός
στην απασχόληση» και «τι πρέπει να μάθει ο μαθητής για να γίνει ενεργός πολίτης, υποστηρίζοντας βασικές ανθρώπινες και
δημοκρατικές αξίες; "
Ένα επαγγελματικό πρότυπο προσόντων δεν αφορά αποκλειστικά την προώθηση δεξιοτήτων σχετικών με την αγορά εργασίας, αλλά
πρέπει να αφορά ένα ευρύτερο σύνολο ικανοτήτων σχετικών με τη ζωή και την κοινωνία γενικότερα. Πρέπει επίσης να εξετάσει τη
μεταβαλλόμενη φύση της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας και να αποσαφηνίσει το ρόλο των εγκάρσιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
για παράδειγμα, αυτές τις δεξιότητες που σχετίζονται με την επικοινωνία, τις κοινωνικές δεξιότητες και την ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων.
Πλαίσια Επαγγελματικών Προσόντων
Τα πλαίσια Επαγγελματικών Προσόντων, διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο σε διεθνές, εθνικό και τομεακό επίπεδο στην
Ευρώπη. Τα πλαίσια που βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα επιδιώκουν να αυξήσουν τη διαφάνεια και να επιτρέψουν τη σύγκριση
των προσόντων μεταξύ των θεσμικών και εθνικών συνόρων.Ένα Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων ταξινομεί τα προσόντα σύμφωνα με
ένα σύνολο κριτηρίων για συγκεκριμένα επίπεδα μάθησης που επιτυγχάνονται. Στοχεύει στην ολοκλήρωση και τον συντονισμό των
προσόντων, καθώς και στη βελτίωση της διαφάνειας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των προσόντων σε σχέση με την αγορά
εργασίας, το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης και την κοινωνία των πολιτών. (Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Φεβρουάριος
2018)

Πρότυπα επαγγελματικής απασχόλησης
Τα πρότυπα επαγγελματικής απασχόλησης καθορίζονται συνήθως εκτός του συστήματος
εκπαίδευσης και κατάρτισης, από τους ενδιαφερόμενους στην αγορά εργασίας, αλλά μπορούν
να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο ορίζονται και καταγράφονται τα
μαθησιακά

αποτελέσματα.Τα

πρότυπα

επαγγελματικής

απασχόλησης

καθορίζουν

«τις

κύριες εργασίας που κάνουν οι άνθρωποι», περιγράφοντας τα επαγγελματικά καθήκοντα και
τις δραστηριότητες καθώς και τις ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση ενός
επαγγέλματος.
Χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στα ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ
"Κηπουρός" - διαχειριστής Αστικών Κήπων
Ο διαχειριστής αστικών κήπων είναι κάτι παραπάνω από απλώς φύτευση ενός σπόρου και
παρακολούθηση του να μεγαλώνει. Αφορά στην ανάπτυξη κοινοτήτων, στην εκπαίδευση νέων
ηγετών, στη σίτιση των πεινασμένων και των αστέγων, στη δημιουργία αγροτικών αγορών και
στη συνεργασία με τη νεολαία και τους ενήλικες μέσω της κηπουρικής. "Στο έργο "Gardeniser
Pro", ένα "επαγγελματικό περίγραμμα προσόντων" βασίζεται στην αξιολόγηση συγκεκριμένων
μαθησιακών

αποτελεσμάτων

που

ένας

εκπαιδευόμενος

έχει

αποκτήσει

μετά

την

παρακολούθηση εκπαιδευτικής διαδικασίας (Μαθήματος). Το μάθημα διαρθρώνεται σε
διεπιστημονική βάση, όπου
κηπουρικής,

γεωπονίας,

ένα διαθεματικό υπόβαθρο είναι ουσιώδης (όπως η γνώση

πολεοδομίας,

κοινωνικής

διαμεσολάβησης,

οικονομίας

και

επικοινωνίας). Τα μαθησιακά αποτελέσματα συνδέονται με 21 μαθησιακές ενότητες, που
ομαδοποιούνται σε τρεις εκπαιδευτικές ενότητες (modules). Επιπλέον, υπάρχει μια περίοδος
κατάρτισης βάσει εργασίας με τη μορφή πρακτικής άσκησης. Κάθε μαθησιακή ενότητα έχει
πιστωθεί μονάδες ΕCVET, φτάνοντας συνολικά τις 7,5 μονάδες ECVET, για ολόκληρο το
μάθημα το οποίο έχει 40 ωρών θεωρία και 40 ωρών πρακτική άσκηση.
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Ort9 - Sergio Albani Park Urban Gardens Ρώμη ,
16 - 22 Σεπτεμβρίου 2019
<<Το «Ort9 - Sergio Albani Casal Brunori Park», το οποίο διαχειρίζεται ο σύλλογος Vivere In..Onlus, φιλοξένησε την κα Ελένη Δημητράκη
και κ. τον Γεώργιο Μπερβανάκη, δύο Έλληνες ασκούμενους, για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Αυτό που στην πραγματικότητα
εξέπληξε πολλούς από τους κηπουρούς είναι το πώς η εμπειρία των Ελλήνων εκπαιδευομένων είναι τόσο παρόμοια με εκείνη στο Ort9
Park: χρησιμοποιούν τη γεωργία ως εργαλείο για την κοινωνική συνοχή και πάνω απ' όλα για τη δημιουργία μιας κοινότητας.

Οι κηπουροί του Ort9 Park είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και
εμπειρίες με τους δύο Έλληνες εκπαιδευόμενους για πολλά θέματα, όπως η
ανάγκη

να

κάνουν

μαθήματα

κατάρτισης

χρησιμοποιούν άγρια βότανα, καθώς και
κοινωνικής ένταξης

για

να

αναγνωρίζουν

και

για τη χρησιμότητα προγραμμάτων

μέσω πλαισίου αστικών αγροτικών δράσεων. Σε αυτό το

τελευταίο θέμα, δόθηκε η ευκαιρία να συναντήσουν τον

υπεύθυνο του

κοινωνικού συνεταιρισμού «Primo Sole-Percorsi», ο οποίος διαχειρίζεται
πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης τριών παιδιών με λιγότερες κοινωνικές ευκαιρίες,
των οποίων οι οικογένειες είναι κάτω από καθεστώς εθιστικών ουσιών.
Αυτή η εμπειρία ήταν εξαιρετικά θετική για όλους, και ευκαιρία ανταλλαγής
σκέψεων και εμπειριών σε διαφορετικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, να
αναδειχτούν προβλήματα και λύσεις καθώς και να προσδιοριστούν ιδέες για
υλοποίηση.>>.
Από τον Fabio Ecca, Ort9

Αστικοί κήποι Tor Carbone ,Ρώμη, 23-29 Ιουνίου 2019
<<Το «Tor Carbone Urban Gardens», φιλοξένησε την πρακτική άσκηση του Άγγλου εκπαιδευόμενου Elinor Leslie και φιλοξένησε τις
επισκέψεις εκπαιδευομένων από τη Γαλλία και την Ελλάδα. Το καλωσόρισμα των εκπαιδευομένων ήταν πολύ ενθαρρυντικό και αποτέλεσε
μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσουμε την ικανότητα της κοινότητάς μας να οργανώνει ανταλλαγές και να μαθαίνει από διαφορετικές από
τις δικές μας πολιτισμικές προσεγγίσεις.
Η πρωτοβουλία είχε την πλήρη έγκριση, όχι μόνο των επικεφαλής του συλλόγου μας, αλλά και όλων των άλλων μελών.Οι κηπουροί οι
οποίοι συμμετείχαν στις συναντήσεις ήταν ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι με την ιδέα να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται και προσπάθησαν να δημιουργήσουν, παρά ορισμένες γλωσσικές δυσκολίες, μια αμοιβαία
επωφελή σχέση με τους εκπαιδευόμενους. Οργανώθηκαν επίσης, δράσεις χρήσιμες για την ενίσχυση της συνεργασίας.
Οι εκπαιδευόμενοι που εργάστηκαν στον «αστικό κήπο» μας, είχαν την ευκαιρία να βιώσουν ένα περιβάλλον τόσο διαφορετικό από το
δικό τους, καιείχαν την δυνατότητα κατανόησης των ιδιαίτερων δυνατοτήτων και των κρίσιμων σημείων μας. Ταυτόχρονα,
συνειδητοποιήσαμε ότι υποκινούμαστε από μία κοινή πρόθεση, αυτή της προστασίας της «επικράτειας» μας.

Η πρακτική άσκηση ήταν μια ευκαιρία μάθησης για όλους μας, χάρη στην
ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών. Συνειδητοποιήσαμε, ότι σε κάθε
Ευρωπαϊκή χώρα υπάρχουν άνθρωποι που επιδιώκουν παρόμοιους με τους
δικούς μας στόχους και έχουν τα ίδια συναισθήματα όταν εργάζονται σε
εξωτερικούς χώρους, όταν αγγίζουν τη γη με τα χέρια τους και όταν αισθάνονται
χαρούμενοι για έναν σπόρο που βλαστάνει… >>
Από την Franca Rocchi, Tor Carbone Urban Gardens

UrFontaneUrbanGardens, Ρώμη, 10-16 Ιουνίου 2019, 2329 Σεπτέμβριος 2019
<< Ο αστικός μας κήπος «Orti Urbani Tre Fontane» φιλοξένησε τον Ιούνιο δύο ασκούμενους από
τη Γαλλία, την Vanina Bach και την Jean-Christophe Lahontan, και τον Σεπτέμβριο,δύο
Γερμανούς ασκούμενους, την Regina Pateck και τη Sophia Steng.Η ανάπτυξη στρατηγικών, ο
εντοπισμός μονοπατιών, ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων, η έκφραση της αίσθησης της
κοινότητας μέσω της συμμετοχής, αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής της συνεργατικής
μας

πραγματικότητας.

Συγκεκριμένα,

η

σχεσιακή

ανταλλαγή

είναι

το

πιο

σημαντικό

χαρακτηριστικό που μας χαρακτηρίζει . Η πραγματικότητά μας είναι βαθιά ριζωμένη στην
περιοχή και έχει μια φυσική συμμετοχική συνήθεια.Νομίζω ότι μπορώ να πω με πεποίθηση ότι
ο μικρός κόσμος «TreFontane» έχει αγκαλιάσει τους εκπαιδευόμενους μας : η προστιθέμενη αξία
ομάδων όπως η δική μας, που γεννιούνται αυθόρμητα, αγκαλιάζει με φυσικό τρόπο κάθε άτομο
που έρχεται σε εμάς.
Πιστεύω, ότι αυτό που έχει εντυπωσιάσει περισσότερο και έxει κεντρίσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων μας, ήταν οι συνδυασμένες και
συμμετοχικές εμπειρίες των τελευταίων χρόνων, γύρω από τον κήπο μας, που παρουσιάστηκαν. Στην πραγματικότητα, πολλές από τις
ερωτήσεις των εκπαιδευομένων αφορούσαν στην

ανάπτυξη του κήπου μας και πως δρομολογήθηκαν όλα τα προγράμματα έχουν

υλοποιηθεί. Την ίδια στιγμή, όλοι οι κηπουροί μας εμπλούτισαν τις γνώσεις τους, μοιραζόμενοι τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων μας.
Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι δυνατόν να επιτευχθούν σημαντικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα με την ανταλλαγή και τη σύγκριση εμπειριών.Ο
κοινός στόχος τώρα είναι να διατηρήσουμε αυτό το τοπικό και ευρωπαϊκό δίκτυο, αφιερώνοντας τους εαυτούς μας στην κατάρτιση
βιώσιμων μελλοντικών δρόμων.>>
Από τον Alberto Modesti, Tre Fontane Urban Gardens

Orto Urbano Della Musica ,Ρώμη, 23 - 29 Ιουνίου2019

<<Τι να πω για τη Ρώμη ... μια γραφική χαοτική μητρόπολη, που πλήττεται από αταβικά προβλήματα που
φαίνεται να είναι άλυτα. Προβλήματα, που αναπόφευκτα επηρεάζουν και τον κόσμο των αστικών κήπων, που
γεννήθηκαν από την πρωτοβουλία πολιτών σχεδόν σε κάθε περιοχή της Ρώμης, και που περίμεναν πάρα πολλά
χρόνια για αναγνώριση και ρύθμιση από το Δήμο. Αυτοί είναι οι χώροι που «καλωσόρισαν» στη Ρώμη την
Rachael Hemmings από το Nottingham (UK), την εβδομάδα 23 έως 29 Ιουνίου, για την πρακτική της, η οποία
περιλάμβανε και εμένα σαν επιβλέπων εκπαιδευτή gardeniser. Δεύτερη ημέρα στη Ρώμη και αμέσως ... συνέβη
μία «ωραία» απεργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, με όλες τις συνέπειες της υπόθεσης, για τις οποίες, εμείς οι
πολίτες της Ρώμης, ίσως έχουμε παραιτηθεί. Το περίεργο είναι ότι οι απεργίες στη Ρώμη είναι έθιμο των
Παρασκευών μας, λίγο σαν «gnocchi» τις Πέμπτες ... αλλά αυτή την εβδομάδα η απεργία έπεσε την Τρίτη ... τι
μπορώ να πω ... ίσως το έκαναν σκόπιμα για να κάνουμε την Rachael να μεταβολίσει την αγαπημένη μας πόλη!
Αλλά η ζωή στη Ρώμη συνεχίζεται, παρά τις απεγίες και τις καθυστερήσεις και έτσι ... ολοταχώς
κατευθήκαμε προς τον κήπο του «Auditorium Parco Della Musica», με αγάπη και φροντίδα, προστατευόμενοι
από τους διευθυντές, σεναριογράφους, αξιωματούχους, δημοσιογράφους, συγγραφείς που ανήκουν στην
πλούσια και πνευματικά αναβράζουσα τάξη της περιοχής Flaminio.
Στη συνέχεια, η Ρωμαϊκή εβδομάδα της Rachael από το Nottingham, συνεχίζει με την επίσκεψη στους αστικούς κήπους της Caritas, που έχει
συσταθεί μέσα σε ένα κέντρο για ανήλικους και ένα σπίτι για τις φτωχές γυναίκες με παιδιά, χάρη στην οποία είχε την ευκαιρία να βυθιστεί στον
κόσμο της φιλοξενίας, της ενσωμάτωσης και της ρωμαϊκής αλληλεγγύης. Πρωτοβουλίες που φαινεται απίστευτο αλλά απίστευτο αλλά
περιλαμβάνουν και υπαίθριες δραστηριότητες, όπως η φροντίδα και ο καθαρισμός ενός αστικού κήπου.
Δραστηριότητες σε διαφορετικούς αστικούς κήπους, στις πιο διαφορετικές γειτονιές της Ρώμης (πλούσιοι, φτωχοί, δημοφιλείς, εργαζόμενοι,
διανοούμενοι), εναλλάσσονται με επισκέψεις στην όμορφη «Piazza di Spagna», «Villa Borghese», και «Via Veneto». Διότι, στο τέλος, για να γνωρίσετε
τον κόσμο των αστικών κήπων στη Ρώμη, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε την πόλη μέσα από τις γειτονιές της και ιδιαίτερα τους κατοίκους της,
οποιουδήποτε χρώματος, οποιασδήποτε κοινωνικής τάξης και ιδεολογίας, που με τόσο υπομονή και πνεύμα θυσίας, το κάνει μοναδικό.
Για να ολοκληρώσω την εβδομάδα της στη Ρώμη, ένα «apericena» (happy hour) κάτω από τα αστέρια, που προσφέρονται από τους φίλους του
"Urban Gardens Tor Carbone" και στη συνέχεια δείπνο στην καρδιά του «Trastevere", όπου, με “έκπληξη” μου παρατηρώ ότι στο Nottingham δεν
ξέρουν ότι ΠΡΩΤΑ πρέπει να φάτε την καρμπονάρα και ΜΕΤΑ, το ραδίκι, ως συνοδευτικό πιάτο ... Λοιπόν, την επόμενη φορά θα έχουμε ένα υγρό
δείπνο με ένα ποτήρι μπύρα σε ιρλανδική παμπ που θα επιλέξει η Rachael ... >>
Και αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Ο Κριστιάνο ήταν στην ευχάριστη θέση να κάνει την πρακτική του άσκηση στη συνέχεια, στο Nottingham,
ακριβώς στον αστικό κήπο της Rachael.
ΑπότονCristiano Fedi, Orto Urbano della Musica
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο
τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

