Ελλάδα

EUROPASS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EL) (1)

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητα Μεταγυμνασιακού Ι.Ε.Κ.:
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
(1)

Στη γλώσσα του πρωτοτύπου.

2. ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EN) (1)

Certificate of Vocational Training Specialty of I.E.K. after compulsory education:
ASSISTANT OF FARM BUSINESSES
Η παρούσα µετάφραση δεν έχει νοµική ισχύ.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ

Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία μορφολογίας και φυσιολογίας φυτών.

Αντιστοιχίζει τα καλλιεργούμενα φυτά με τον σωστό τρόπο πολλαπλασιασμού τους.

Προσδιορίζει τους παράγοντες αύξησης, ωρίμανσης και βελτίωσης των φυτών.

Αναγνωρίζει τις κυριότερες ασθένειες και τους κυριότερους εχθρούς των φυτών καθώς και των τρόπων καταπολέμησής τους.

Προσδιορίζει τον σωστό χρόνο, τρόπο και μέσα συγκομιδής των προϊόντων.

Αναγνωρίζει τις κυριότερες φυλές των αγροτικών ζώων και τα χαρακτηριστικά τους.

Περιγράφει τα βασικά στοιχεία της ανατομίας και φυσιολογίας των αγροτικών ζώων.

Διακρίνει τις βασικές αρχές διατροφής αγροτικών ζώων.

Απαριθμεί τους κύριους κλάδους της ζωικής παραγωγής, τα προβλήματα και τις προοπτικές τους καθώς και τα κυριότερα
κτηνοτροφικά προϊόντα.

Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές εδαφολογίας και λιπασματολογίας.

Συνοψίζει τα είδη και τις ποικιλίες των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, τις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις, τις τεχνικές καλλιέργειας.

Καταγράφει τους παράγοντες ρύπανσης του περιβάλλοντος από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Διακρίνει την χρησιμότητα και τις ιδιαιτερότητες της βιολογικής καλλιέργειας και των προϊόντων της.

Υπογραμμίζει την έννοια τους στόχους και τον ρόλο του θεσμού των συνεταιρισμών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για την προετοιμασία του εδάφους, για την καλλιέργεια του εδάφους μετά το
φύτρωμα και για την διαμόρφωση του εδάφους για την συγκομιδή.

Σχεδιάζει ένα αποτελεσματικό σύστημα αμειψισποράς.

Χειρίζεται με αποτελεσματικότητα τα αγροτικά ζώα στις διάφορες φάσεις της ζωής τους και της παραγωγικής τους
δραστηριότητας.

Παρέχει τις πρώτες βοήθειες στα αγροτικά ζώα για ορισμένες ασθένειες, τα βοηθούν κατά τον τοκετό, και παρέχει τις
απαραίτητες περιποιήσεις των νεογέννητων.

Χειρίζεται με επάρκεια γεωργικά μηχανήματα, εντοπίζει και αποκαθιστά βασικές βλάβες τους.

Επεξεργάζεται και αξιοποιεί τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα.

Σχεδιάζει τα απαραίτητα αρδευτικά και στραγγιστικά δίκτυα μιας καλλιέργειας.

Σχεδιάζει με αποτελεσματικότητα τις παραγωγικές εγκαταστάσεις και τοποθετεί στις κατάλληλες θέσεις τον απαραίτητο
εξοπλισμό.

Διαμορφώνει τα σωστά σιτηρέσια για κάθε περίοδο ανάπτυξής των αγροτικών ζώων.

Αξιολογεί τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των συντελεστών της γεωργικής παραγωγής.

Ξεχωρίζει τις διάφορες μορφές κόστους και παραγωγικών δαπανών.

Εκτιμά την αξία ή μέρος του συνόλου της γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Εφαρμόζει αποτελεσματικά τις αρχές του Μάρκετινγκ για την εμπορία των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Βοηθά στον υπολογισμό παραγωγικών δαπανών της επιχείρησης.

Ακολουθεί τις οδηγίες και τις εντολές του υπεύθυνου παραγωγής.

Επινοεί τρόπους και μεθόδους επίλυσης καθημερινών προβλημάτων στο πλαίσιο των αντίστοιχων κανονισμών και νόμων.
(*) Επεξηγηµατικό σηµείωµα- Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. Το
Πρότυπο του βασίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή
καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ.
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2019 | europass.cedefop.europa.eu
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4. ΦΑΣΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ο/Η ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (1)
Ο κάτοχος πιστοποιητικού αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε ατομικό ή συνεταιριστικό επίπεδο
βοηθώντας τον ορθολογικό σχεδιασμό κι λειτουργία γεωργο- κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
(1)

Εφόσον ισχύει.

5. ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Επωνυμία και ιδιότητα της κρατικής/ περιφερειακής/
κλαδικής αρχής που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή
αναγνώριση του πιστοποιητικού
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
& Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία.

Επωνυμία και ιδιότητα του φορέα που εκδίδει το
πιστοποιητικό
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
& Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία.

Επίπεδο (εθνικό ή διεθνές) του τίτλου σπουδών
Επίπεδο 3 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

Κλίµακα βαθµολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας
α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και
απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης
β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων
(κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10)
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων
(επιτυχών / αποτυχών)

Πρόσβαση σε επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ∆ιεθνείς συµφωνίες
Δεν προβλέπεται

ΟΧΙ

Νοµική βάση
Νόµος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

6. ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟHΤΙΚΟΥ
Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης / κατάρτισης που οδηγεί στην
απόκτηση του πιστοποιητικού

Έως 2 εξάµηνα

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.
Πρόσθετες πληροφορίες
Προϋποθέσεις εισαγωγής: Απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου σπουδών (Επίπεδο 2 ΕΠΠ/EQF)
∆ιδασκόµενα µαθήµατα: Γενική Φυτική Παραγωγή, Γενική Ζωική Παραγωγή, Εδαφολογία- Λιπασματολογία, Γεωργικοί
ελκυστήρες & μηχανήματα, Γεωργικές κατασκευές, Αρδεύσεις – Στραγγίσεις & βελτιώσεις εδαφών, Εισαγωγή στη
Βιολογική γεωργία, Μαθηματικά, Γεωργική και συνεταιριστική οικονομία, Φυτά μεγάλης καλλιέργειας, Γεωργική λογιστική
και αγροτική εκτιμητική, Κοστολόγηση προϊόντων, Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων, Οργάνωση-Διαχείριση γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, Αγροτική πολιτική και ανάπτυξη, Γεωργία και περιβάλλον, Επικοινωνία και προσωπική ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικό Κέντρο Europass
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000
europass@eoppep.gr
http://europass.eoppep.gr http://eoppep.gr
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