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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ
Αποτελεσματική και Ηθική Συνεταιριστική
Διαχείριση κατά μήκος της Ευρώπης
Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα εξέχον
κομμάτι της Ευρωπαϊκής οικονομικής και
κοινωνικής ζωής-1 στους 3 Ευρωπαϊους
πολίτες είναι μέλος συνεταιρισμών και
διατηρούν σημαντικά μερίδια αγοράς σε
σημαντικούς τομείς σε πολλές χώρες της ΕΕ.
Παράλληλα, με τη σημαντική κοινωνική τους
διάσταση οι συνεταιρισμοί ανταγωνίζονται
εντός της αγοράς, σε ένα αυξανόμενα
ανταγωνιστικό, παγκόσμιο περιβάλλον.
Απαραίτητη η Πιστοποίηση για τη Διαχείριση
της Συνεταιριστικής Εναλλακτικής
Το EUCoopC προσδιόρισε το εργασιακό προφίλ
της
αποτελεσματικής
συνεταιριστικής
διαχείρισης και ανέπτυξε μία καινοτόμο
εφαρμογή των εργαλείων του ECVET, που
αναγνωρίζει και πιστοποιεί ένα συνδυασμό από
άτυπες, μη τυπικές και τυπικές δεξιότητες,
καθώς και αποτελέσματα εκπαίδευσης.
ECVET & Μονάδες Μαθησιακής Κινητικότητας
Μέσω των μονάδων μαθησιακής κινητικότηας,
διαχειριστές και μέλη των διοικητικών
συμβουλίων μπορούν να πιστοποιηθούν
επισήμως για τα προσόντα τους κατά μήκος
της Ευρώπης με τη χρήση των εργαλείων του
ECVET, εφοδιαζόμενοι για ένα ευρύτερο
μέλλον στη συνεταιριστική διαχείριση.
Χρήση των αποτελεσμάτων του EUCoopC
Μετέχοντες
σε
θέσεις
ανώτατης
συνεταιριστικής διαχείρισης, μέλη διοικητικών
συμβουλίων,
εκπαιδευτές
σε
θέματα
συνεταιρισμών,
εθνικοί
και
διεθνείς
συνεταιριστικοί
οργανισμοί,
υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής, Πανεπιστήμια κι Ερευνητικά
Ιδρύματα μπορούν να επωφεληθούν των
αποτελεσμάτων του EUCoopC.
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Συνεταιριστική Διαχείριση για το Μέλλον
Αποτελέσματα του έργου EUCoopC

Εφαρμογή ενός Πανευρωπαϊκού
Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων
ECVET

(Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

 Προσδιορισμός του Προφίλ και των
Ικανοτήτων των Διαχειριστών
Συνεταιρισμών
Διαμορφώνοντας
τη
συνεταιριστική
εναλλακτική- Οι απαιτούμενες γνώσεις και
δεξιότητες
για
τους
διαχειριστές
των
συνεταιρισμών, ανεξάρτητα από τη χώρα που
βρίσκονται στην Ευρώπη και τη φύση του
συνεταιρισμού στον οποίο απασχολούνται.
 Κατευθυντήριες Οδηγίες και Εργαλεία
ECVET
Διαδικασίες, μέθοδοι και καθοδήγηση για το
σχεδιασμό ενός προγράμματος επαγγελματικής
εμπειρίας διασφαλισμένης ποιότητας, βασισμένο
στο συνεταιριστικό μοντέλο.
 Μονάδες Μαθησιακής Κινητικότητας
Διδακτικές ενότητες και μονάδες αξιολόγησης, οι
οποίες εγγυώνται τη φορητότητα της βασικής
γνώσης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται
από τους διαχειριστές συνεταιρισμών κατά
μήκος της Ευρώπης.

 Αμοιβαία Αναγνώριση του Προφίλ του
Διαχειριστή Συνεταιρισμού σε όλη την
Ευρώπη
Περιγραφή των γνώσεων, δεξιοτήτων και της
κατανόησης που είναι απαραίτητες για τους
διαχειριστές,
οι
οποίοι
εργάζονται
σε
συνεταιρισμούς εντός της ΕΕ.
 Υιοθέτηση Κοινής Μεθόδου Αξιολόγησης
των
Δεξιοτήτων
των
Διαχειριστών
Συνεταιρισμών
Καλές πρακτικές για την αξιολόγηση των
ικανοτήτων των διαχειριστών συνεταιρισμών,
μέσω της χρήσης τυπικών και άτυπων
εκπαιδευτικών μεθόδων.
 Κινητικότητα
στις
Εκπαιδευτικές
Επιλογές των Διαχειριστών Συνεταιρισμών
Δυνατότητες μετοφοράς γνώσης μέσω των
διαπιστευμένων μονάδων κινητικότητας του
ECVET.

Βελτίωση του Ανταγωνιστικού
Πλεονεκτήματος των
Συνεταιρισμών
 Αξιοποίηση της Υπάρχουσας Γνώσης
Συνεταιριστικής Διαχείρισης
Ενσωμάτωση των διαπιστευμένων μονάδων
κινητικότητας
του
ECVET
στα
σχέδια
επαγγελματικής εξέλιξης των διαχειριστών
ευρωπαϊκών συνεταιρισμών.
 Βελτίωση και Επέκταση των Ικανοτήτων
των Μελών των Διοικητικών Συμβουλιών
Συνεταιρισμών
Ενσωμάτωση των διαπιστευμένων μονάδων
κινητικότητας
της
ECVET
στα
σχέδια
επαγγελματικής εξέλιξης των μελών διοικητικών
συμβουλιών ευρωπαϊκών συνεταιρισμών.
 Διατήρηση των Συνεταιριστικών Αξιών
και Ανταγωνιστικότητας
Παροχή
ενός
μοντέλου
εκμάθησης
και
αξιολόγησης,
το
οποίο
εξισορροπεί
τις
«ζωντανές» συνεταιριστικές αξίες και αρχές με τις
εμπορικές ανάγκες της επιχείρησης.

 Συνεταιριστική Εκπαίδευση και
Δικτύωση
Μία από τις βασικές προτεραιότητες των
συνεταιρισμών που λειτουργούν στην Ευρώπη.
www.coopcampus.eu
www.facebook.com/eucoopcampus

