
 

 

Διαχείριση της Συνεταιριστικής Εναλλακτικής 
 

Τα αποτελέσματα του EU Coop Campus 

είναι πλέον διαθέσιμα στο Διαδίκτυο 
 

 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος EU Coop Campus, ενός 

προγράμματος Leonardo για τη Δια Βίου Μάθηση, 

χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά 

με την αποτελεσματική και ηθική συνεταιριστική διαχείριση, 

βρίσκονται πλέον στη διάθεση της συνεταιριστικής 

κοινότητας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2012 

και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2014.  

 

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα εξέχον κομμάτι της 

Ευρωπαϊκής οικονομικής και κοινωνικής ζωής και διατηρούν 

σημαντικά μερίδια αγοράς σε πολλούς τομείς σε πολλές 

χώρες της ΕΕ. Ταυτόχρονα, ανταγωνίζονται εντός της 

αγοράς, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, παγκόσμιο 

περιβάλλον. Γι’ αυτόν το λόγο, το EU Coop Campus εστίασε 

στην ανάπτυξη μιας μεθόδου πιστοποίησης απαραίτητης για 

τη διαχείριση της συνεταιριστικής εναλλακτικής. Το EUCoopC 

προσδιόρισε το εργασιακό προφίλ της αποτελεσματικής 

συνεταιριστικής διαχείρισης και ανέπτυξε μία καινοτόμο 

εφαρμογή των εργαλείων της ECVET (Σύστημα Μεταφοράς 

Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης), που αναγνωρίζουν και πιστοποιούν ένα 

συνδυασμό από άτυπες, μη τυπικές και τυπικές δεξιότητες, 

καθώς και αποτελέσματα εκπαίδευσης. 

 

Προσκαλούμε και ενθαρρύνουμε τους μετέχοντες σε θέσεις 

ανώτατης συνεταιριστικής διαχείρισης, τα μέλη διοικητικών 

συμβουλίων, τους εκπαιδευτές σε θέματα συνεταιρισμών, 

εθνικούς και διεθνείς συνεταιριστικούς οργανισμούς, 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής , πανεπιστήμια και ερευνητικά 

ιδρύματα να κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων του 

EUCoopC.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθείστε το σύνδεσμο: 

http://www.coopcampus.eu/Results 

 

  
 

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε: 

 Περιγραφή του εργασιακού προφίλ της συνεταιριστικής 

διαχείρισης και του διοικητικού συμβουλίου, σε σχέση 

με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, σχετιζόμενα 

αποτελέσματα εκμάθησης και διδακτικές μονάδες, 

καθώς και ανάλογα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Πιστοποίησης (EQF). 

 Κωδικοποιημένες διδακτικές μονάδες κινητικότητας, με 

σκοπό την υιοθέτηση κοινής αναφοράς εντός του 

προσδιορισμένου συνεταιριστικού πλαισίου. 

 Οδηγίες της ECVET για οργανισμούς εκπαίδευσης 

σχετικής με τους συνεταιρισμούς, ως μεθοδολογική 

προσέγγιση για τον καθορισμό και την απόδοση 

μονάδων ECVET σε αποτελέσματα εκμάθησης και 

διδακτικές μονάδες κινητικότητας. 

 Ένα πακέτο εργαλείων της ECVET (Μνημόνιο 

Κατανόησης, Σύμφωνο Συνεργασίας) και μεθόδων 

(οδηγίες για την εφαρμογή της ECVET).  

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το 

πρόγραμμα EU Coop Campus, μπορείτε να επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα μας (www.coopcampus.eu) ή να μας βρείτε στο 

Facebook (European Coop Campus). 

 

 

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε μας στο: 

www.coopcampus.eu 
 

 

Βρείτε μας στο facebook: 

European Coop Campus 
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