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Περίληψη 

Κατά τα τελευταία χρόνια η διεθνής κοινότητα που ασχολείται µε την 

εκπαίδευση και κυρίως των ενηλίκων, έχει εισάγει ένα νέο όρο γενικότερο και 

πιο σύνθετο από την γνώση, την Ικανότητα. Ως αποτέλεσµα  δηµιουργήθηκαν 

προδιαγραφές περιγραφής Ικανοτήτων σε µορφή XML ώστε να µπορεί να 

αναγνωριστεί, αποθηκευτεί, αναζητηθεί, επιδιορθωθεί µία ικανότητα πιο 

εύκολα, από έναν ΗΥ και κυρίως να υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός τρόπος 

όπου ικανότητες που περιγράφονται από ένα σύστηµα να µπορούν να 

γίνονται αντιληπτές και από άλλα σχετικά συστήµατα.  

Ωστόσο επαγγελµατικά συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού σε 

επιχειρήσεις ή συστήµατα διαδικτυακά αναζήτησης προσφοράς εργασίας µε 

περιγραφή Ικανοτήτων δεν λειτουργούν διαλειτουργικά και πολύ περισσότερο 

δε έχουν εισάγει την περιγραφή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 

επικρατούν σήµερα.  

Σκοπός της παρούσης µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας είναι η 

σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήµατος διαχείρισης 

ικανοτήτων βασιζόµενου στις τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού που θα 

υπερκαλύπτει τα προαναφερόµενα κενά διαλειτουργικότητας µεταξύ των 

Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ικανοτήτων.  

Πιο συγκεκριµένα αναπτύσσεται ένα σύστηµα για ένα Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

ΑΕΙ όπου θα δίνεται η δυνατότητα: (α) σε οργανισµούς που ενδιαφέρονται να 

προσλάβουν προσωπικό να περιγράψουν τις ικανότητες που απαιτούνται για 

την συγκεκριµένη θέση εργασίας, (β) σε ενδιαφερόµενους να 

αυτοαξιολογήσουν και να περιγράψουν τις ατοµικές τους ικανότητες και (γ) να 

υλοποιεί µηχανισµούς διατύπωσης προτάσεων (recommendations) για 

σύνδεση των προσφερόµενων θέσεων εργασίας και των διαθέσιµων 

ατοµικών ικανοτήτων. Η διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας 

τις περιγραφές ικανοτήτων HR-XML και IMS RCDEO καθώς και την 

προτεινόµενη προδιαγραφή ASK-CDM.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ορισµός του προβλήµατος 1.

Κατά τα τελευταία χρόνια η διεθνής κοινότητα που ασχολείται µε την 

εκπαίδευση και κυρίως µε την εκπαίδευση των ενηλίκων, έχει εισάγει ένα νέο 

όρο γενικότερο και πιο σύνθετο από την «Γνώση» που µέχρι σήµερα 

χρησιµοποιούµε. Ο όρος αυτός είναι η «Ικανότητα» (Competence). Η 

Ικανότητα αποτελείται, σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία από Γνώσεις, 

∆εξιότητες και Στάσεις. Εισάγεται δηλαδή ένα εκτενέστερο µοντέλο για την 

περιγραφή των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων που δεν είναι µόνο οι γνώσεις  

αλλά και οι δεξιότητες και οι στάσεις που αποκτά ο εκπαιδευόµενος µετά από 

µία ολοκληρωµένη και επιτυχή εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ο νέος αυτός όρος, χρησιµοποιείται σήµερα και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

προκειµένου να περιγραφούν αποτελέσµατα παρεχόµενων εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων από διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς. Ολοένα και 

περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αναφέρονται σε προσφερόµενες 

ικανότητες αντί για γνώσεις. 

Ένας άλλος χώρος που χρησιµοποιείται αρκετά αυτός ο όρος είναι ο 

επιχειρηµατικός. Μεγάλες επιχειρήσεις αξιολογούν και καταγράφουν τις 

ικανότητες κάθε ατόµου και τις διαχειρίζονται ηλεκτρονικά προκειµένου να 

καλύπτουν κενά που προκύπτουν ανάλογα µε τις πάγιες ή έκτακτες ανάγκες 

της επιχείρησης. Έτσι, όταν δηµιουργείται ανάγκη για πρόσληψη νέου 

υπαλλήλου, η επιχείρηση είναι σε θέση να περιγράψει µε ακρίβεια τις 

ικανότητες που αναζητά από τους υποψηφίους για την θέση αυτή. 

Η περιγραφή όµως των ικανοτήτων είναι ένα ζήτηµα που αρχικά γίνονταν µε 

κειµενικό τρόπο ή µε προδιαγραφές που έθετε κατά την βούληση του ο κάθε 

εµπλεκόµενος φορέας, µε αποτέλεσµα οι ικανότητες να γίνονται αντιληπτές 

µόνο στους δηµιουργούς τους και να µην µπορεί να επαναχρησιµοποιηθούν. 
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Ως αποτέλεσµα  δηµιουργήθηκαν διεθνείς προδιαγραφές περιγραφής 

Ικανοτήτων σε µορφή XML ώστε να µπορεί να αναγνωριστεί, αποθηκευτεί, 

αναζητηθεί, επιδιορθωθεί µία ικανότητα πιο εύκολα, από έναν Η/Υ και κυρίως 

να υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός τρόπος όπου ικανότητες που 

περιγράφονται από ένα σύστηµα να µπορούν να γίνονται αντιληπτές και από 

άλλα σχετικά συστήµατα. ∆υο προδιαγραφές που υπάρχουν αυτή την στιγµή 

είναι το Human Resources - XML (HR-XML)  και το IMS Reusable Definition of 

Competence or Educational Objective Specification (IMS RDCEO) ακόµα έχει 

προταθεί στην επιστηµονική κοινότητα και ένα νέο Μοντέλο Περιγραφής 

Ικανοτήτων, το ASK-CDM (ASK - Competence Description Model) η οποία 

έχει προκύψει µετά από σύγκριση των δύο παραπάνω προτύπων 

προσθέτοντας στοιχεία που δεν υπάρχουν στα δύο πρότυπα αλλά είναι 

απαραίτητα σύµφωνα µε το γενικευµένο  Μοντέλο Περιγραφής Ικανοτήτων 

(Sampson et al, 2007). 

Ωστόσο επαγγελµατικά συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού σε 

επιχειρήσεις, διαδικτυακά συστήµατα αναζήτησης προσφοράς εργασίας µε 

περιγραφή ικανοτήτων ή ερευνητικά συστήµατα που ασχολούνται µε τις 

ικανότητες δεν είναι διαλειτουργικά και πολύ περισσότερο δε έχουν εισάγει την 

περιγραφή των παραπάνω προδιαγραφών. 

Για τον σκοπό αυτό στην παρούσα εργασία µου παρουσιάσω ένα web-based 

σύστηµα διαχείρισης  ικανοτήτων όπου:  

• Θα χρησιµοποιεί τις παραπάνω προδιαγραφές προκειµένου να 

περιγράψει Ικανότητες. 

• Θα λειτουργεί αποθήκη προσφοράς θέσεων εργασίας από επιχειρήσεις 

µε κριτήριο τις ικανότητες που αναζητούν για την συγκεκριµένη θέση 

καθώς και 

• Αποθήκη ικανοτήτων που διαθέτουν οι απλοί χρήστες, προκειµένου να 

ταιριάξει αυτόµατα το σύστηµα τους ικανούς χρήστες για κάθε 

προτεινόµενη θέση 
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• Θα χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένες ικανότητες σύµφωνα µε 

αναγνωρισµένες οµάδες εργασίας. Είναι σηµαντικό οι απαιτούµενες 

από τις επιχειρήσεις και προσφερόµενες από τους ενδιαφερόµενους 

ικανότητες, να είναι τυποποιηµένες ώστε να µπορούν να 

αναγνωρίζονται κατά την αναζήτηση καλύτερου ταιριάσµατος.  

 ∆οµή της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής 2.

Εργασίας 

 

Σχήµα 1: ∆οµή της Μ∆Ε, τίτλοι κεφαλαίων. 

 

Σχήµα 2: ∆οµή της Μ∆Ε, εισαγωγή. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση και 

µελέτη των βασικών εννοιών που διαπραγµατεύεται η συγκεκριµένη εργασία. 

Γίνεται αναφορά στους ορισµούς της Γνώσης και της Ικανότητας και 

επεξηγούνται οι διεθνείς προδιαγραφές HR-XML και IMS RCDEO καθώς και η 

προτεινόµενη ASK-CDM. Τέλος γίνεται µία παρουσίαση µερικών οµάδων 

εργασίας που έχουν δηµιουργήσει περιγραφές ικανοτήτων σε συγκεκριµένους 

τοµείς, όπως είναι η «European e-Competence Framework 1.0 for ICT 

Professionals » από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) και τα 

«Επαγγελµατικά Περιγράµµατα» του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 



13 

 

 

Σχήµα 3: ∆οµή της Μ∆Ε, βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ενδεικτικά Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Ικανοτήτων. Τα συστήµατα συγκρίνονται µεταξύ τους για την εξαγωγή των 

βασικών προδιαγραφών που θα πρέπει να διέπει ένα νέο Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Ικανοτήτων, όπως αυτό που αναπτύσσεται στην παρούσα 

εργασία. 

 

Σχήµα 4: ∆οµή της Μ∆Ε, επισκόπηση συστηµάτων διαχείρισης ικανοτήτων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η µεθοδολογία που ακολουθείται για 

την ανάπτυξη του συστήµατος. Καταγράφονται και αναλύονται οι απαιτήσεις 

του συστήµατος µε βάση τις ανάγκες που διατυπώθηκαν στα προηγούµενα 

κεφάλαια. Περιγράφεται και αναλύεται η σχεδίαση της αρχιτεκτονικής ττου 

συστήµατος. Τέλος παρουσιάζονται διάφορες πτυχές της φάσης υλοποίησης 

του έργου. 



14 

 

 

Σχήµα 5: ∆οµή της Μ∆Ε, µεθοδολογία σχεδίασης και ανάπτυξης συστήµατος. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύονται και παρουσιάζονται οι λειτουργίες του 

διαδικτυακού Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ικανοτήτων, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να 

έχουν µια πλήρη εικόνα για τις παρεχόµενες δυνατότητες του συστήµατος. 

Τέλος, στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο περιγράφονται και παρουσιάζονται τα 

εξαγόµενα συµπεράσµατα της εργασίας και προτείνονται µελλοντικές 

επεκτάσεις του προτεινόµενου συστήµατος. 

 Συνεισφορά της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής 3.

Εργασίας 

Η συνεισφορά της εργασίας αυτής συνίσταται στην µελέτη, σχεδιασµό και 

υλοποίηση ενός συστήµατος λογισµικού που αξιοποιεί τις διαδικτυακές 

τεχνολογίες, για την ∆ιαχείριση Ικανοτήτων µε υψηλό δείκτη 

διαλειτουργικότητας βάση διεθνών προδιαγραφών HR-XML και IMS RCDEO 

καθώς και της προτεινόµενης ASK-CDM. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

1. Εισαγωγή 

Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τις βασικές έννοιες που αφορούν στην 

ανάπτυξη της παρούσης µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Στην αρχή 

εξηγούµε γιατί σήµερα πλέων µιλάµε περισσότερο για Ικανότητες και όχι για 

Γνώσεις ξεκινώντας από απλούστερες έννοιες όπως τα ∆εδοµένα και οι 

Πληροφορίες, αλλά και παρουσιάζοντας τον ορισµό της Ικανότητας. Στην 

συνέχεια παρουσιάζονται έννοιες σχετικές µε την θεωρία των Ικανοτήτων και 

των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ικανοτήτων. Αφού παρουσιάσουµε όλα τα 

θεωρητικά θέµατα και εξηγήσουµε γιατί επιλέγεται σήµερα διεθνώς η 

αξιολόγηση µε βάση τις Ικανότητες, παρουσιάζουµε τις διεθνείς προδιαγραφές 

περιγραφής ικανοτήτων που χρησιµοποιούνται σήµερα. Τέλος αναφέρουµε 

ενδεικτικές Οµάδες Εργασίας Ικανοτήτων που έχουν υλοποιηθεί για την 

καταγραφή των ικανοτήτων σε διάφορους τοµείς, από αναγνωρισµένους 

διεθνείς φορείς καθώς και έναν εθνικό φορέα. 

2. Γιατί χρησιµοποιούµε Ικανότητες 

Από τις πρώτες βασικές έννοιες της επιστήµης της πληροφορικής εισάγεται η 

έννοια της «Πληροφορίας». Η εξέλιξη της επιστήµης όµως επεξεργάζεται 

περεταίρω την πληροφορία µε αποτέλεσµα να οδηγούµαστε σε νεότερους και 

πιο στοχευµένους όρους όπως την «Γνώση» και την «Ικανότητα». 

2.1. Από τα ∆εδοµένα στην Ικανότητα 

Αρχικά παρουσιάζουµε τον όρο «∆εδοµένα» στην πληροφορική, ως γεγονότα 

παρατηρήσεις και αντιλήψεις, που ενδέχεται να είναι ή να µην είναι σωστά. Τα 

δεδοµένα ως ανεξάρτητες οντότητες, αντιπροσωπεύουν ακατέργαστους 

αριθµούς ή/και απλούς ισχυρισµούς διότι δεν εντάσσονται σε συγκεκριµένα 
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πλαίσια για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων (Becerra-Fernandez et al, 

2004). Για παράδειγµα οι µετρήσεις των διαφόρων στοιχείων του αίµατος ή η 

πίεση του αίµατος στον οργανισµό µας, είναι απλοί, ακατέργαστοι  αριθµοί 

που σε έναν µη ειδικό είναι άχρηστοι. 

Οι «Πληροφορίες» όµως αποτελούν επεξεργασµένα δεδοµένα που 

ουσιαστικά, είναι υποσύνολο των δεδοµένων, περιλαµβάνοντας µόνο εκείνα 

τα δεδοµένα που έχουν ενταχθεί σε κάποιο πλαίσιο για ένα συγκεκριµένο 

σκοπό. Στο παραπάνω παράδειγµα ένας γιατρός µπορεί να εντάξει τις 

δοθείσες τιµές σε ένα συγκεκριµένο ιατρικό πλαίσιο και να λάβει την 

πληροφορία που χρειάζεται ώστε να αποφασίσει αν ο εξεταζόµενος χρειάζεται 

ιδιαίτερη ιατρική ή φαρµακευτική µέριµνα. Όπως φαίνεται και από το 

παραπάνω παράδειγµα, το τι θεωρείται δεδοµένο και τι πληροφορία εξαρτάται 

από το πλαίσιο χρήσης και την πιθανή αξιοποίηση για την επίτευξη κάποιου 

στόχου. Συνεπώς η Πληροφορία προκύπτει από τα ∆εδοµένα, στα οποία ο 

αποδέκτης προσδίδει ένα κάποιο νόηµα ή ένα σκοπό (Becerra-Fernandez et 

al, 2004). 

Εξειδικεύοντας περισσότερο την Πληροφορία εισάγουµε την έννοια της 

«Γνώσης» όπου είναι ένα ρευστό µείγµα στοιχείων πλαισιωµένης εµπειρίας, 

αξιών, σχετικής πληροφορίας, εξειδικευµένης άποψης και αποδεδειγµένης 

διαίσθησης που προσφέρει το περιβάλλον και το πλαίσιο για την αξιολόγηση 

και την ενσωµάτωση νέων εµπειριών και πληροφοριών. Ξεκινά και 

εφαρµόζεται στο µυαλό όσων γνωρίζουν. Στους οργανισµούς συνήθως 

εµπεριέχεται όχι µόνο στα έγγραφα και στα αρχεία, αλλά και στις εταιρικές 

ρουτίνες, διεργασίες και πρακτικές (Davenport et al, 1998).  

Σε αυτό σηµείο θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουν γίνει πολλές αναλύσεις στην 

διεθνή βιβλιογραφία για τους τύπους γνώσης που υπάρχουν, από πού 

αντλούνται οι γνώσεις και πώς διαχειρίζονται οι γνώσεις αυτές σε 

επιχειρησιακό περιβάλλον ώστε να θεωρείται πόρος της επιχείρησης και να 

µην σπαταλιέται πολύτιµος χρόνος για την ανακάλυψη ξανά της ίδιας γνώσης 

από άλλο προσωπικό που δεν την έχει. 
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2.2. Τι είναι η Ικανότητα 

Σύµφωνα µε τον ενοποιηµένο ορισµό της Ικανότητας, που προτείνεται από 

τους Σάµψων ∆., Καραµπιπέρη Π. και Φύτρο ∆. (2007), ύστερα από 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και λαµβάνοντας υπ όψιν όλες τις διαστάσεις που 

δίνονται στην έννοια αυτή κατέληξε ότι: «Η Ικανότητα ορίζεται ως ένα 

σύνολο προσωπικών χαρακτηριστικών (γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων) που ένα άτοµο κατέχει ή πρέπει να αποκτήσει, προκειµένου 

να επιτελέσει µια συγκεκριµένη δραστηριότητα ή ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων εντός ενός συγκεκριµένου πλαισίου. Η επίδοση του 

ατόµου στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων µπορεί να κυµαίνεται από 

τα πιο βασικά επίπεδα επάρκειας ως τα πιο υψηλά επίπεδα 

τελειότητας» (Sampson, Karampiperis and Fytros,  2007). 

Από τον παραπάνω ορισµό προκύπτει ότι δεν αρκεί για ένα άτοµο να 

περιγράφουµε µόνο τις γνώσεις που έχει, αλλά και τις δεξιότητες καθώς και τις 

στάσεις του. Ακόµα, για να µην είναι ελλιπής η περιγραφή θα πρέπει να 

δηλώνονται, το περιβάλλον στο οποίο το άτοµο είναι ικανό και ο βαθµός 

επάρκειας της ικανότητας του ατόµου. Έτσι προβάλλονται µια σειρά από 

παράγοντες που επηρεάζουν την περιγραφή της ικανότητας κάθε ατόµου.   

Αναγνωρίζοντας πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον όρο αυτό και την ανάγκη 

να χρησιµοποιηθεί  ως δείκτης αναφοράς µία κοινή περιγραφή ικανοτήτων 

(προσόντων) ενέκριναν την εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της 

Λισαβόνας – Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

23ης Απριλίου 2008 σχετικά µε τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου 

επαγγελµατικών προσόντων για τη διά βίου µάθηση. Τα κράτη µέλη καλούνται 

να συνδέσουν τα εθνικά τους συστήµατα επαγγελµατικών προσόντων µε το 

ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελµατικών προσόντων (ΕΠΕΠ). Το ΕΠΕΠ είναι ένα 

εργαλείο που βασίζεται στα αποτελέσµατα της µάθησης και όχι στη διάρκεια 

των σπουδών. Οι κυριότεροι δείκτες του επιπέδου αναφοράς είναι οι γνώσεις, 

οι δεξιότητες και οι στάσεις. 
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Το βασικό στοιχείο του ΕΠΕΠ είναι ένα σύνολο οκτώ επιπέδων αναφοράς 

που περιγράφουν τι γνωρίζει ο εκπαιδευόµενος, τι κατανοεί και τι είναι ικανός 

να κάνει, ανεξαρτήτως του συστήµατος στο οποίο απέκτησε τα προσόντα του. 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2004). 

3. Θεωρητικό υπόβαθρο Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Ικανοτήτων  

Θέλοντας να εισάγουµε τον όρο της ικανότητας σε πληροφοριακό 

διαχειριστικό σύστηµα, προκύπτει άλλος ένας όρος, η «∆ιαχείριση 

Ικανοτήτων». Μετά από µία βιβλιογραφική επισκόπηση πάνω στο θέµα αυτό 

ο Σάµψων ∆. καταλήγει στον παρακάτω ορισµό. 

3.1. Ορισµός ∆ιαχείρισης Ικανοτήτων 

“∆ιαχείριση  Ικανοτήτων είναι η εκτέλεση όλων  εκείνων  των ενεργειών που 

απαιτούνται, για την αποκόµιση του µεγαλύτερου δυνατού οφέλους, από την 

αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και των 

οργανωσιακών οντοτήτων (π.χ. τµήµατα του οργανισµού) ενός οργανισµού. 

Με τον όρο «ανθρώπινο δυναµικό» αναφέρεται όχι µόνο στα µεµονωµένα 

άτοµα ενός οργανισµού αλλά και στις οµάδες των ατόµων ενός οργανισµού. 

Γενικά, κύριο µέληµα της ∆ιαχείρισης Ικανοτήτων είναι να καθιστά την 

αποτύπωση της κατάστασης που σχετίζεται µε τις Ικανότητες διαθέσιµη, 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε αυτή απαιτείται, προκειµένου να επιλέγονται οι 

σωστοί άνθρωποι, µε τις απαιτούµενες ικανότητες, την κατάλληλη στιγµή.” 

(Σάµψων, 2009). 

3.2. Στάδια κύκλου διαχείρισης ικανοτήτων 

“Κατά την διαχείριση των ικανοτήτων, συναντάµε τέσσερα στάδια την 

Αναγνώριση, την Αποτίµηση, την Ανάπτυξη και την Αξιολόγηση. Παρακάτω 

περιγράφουµε το κάθε στάδιο ξεχωριστά. 
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Το στάδιο της Αναγνώρισης στοχεύει στον προσδιορισµό των θέσεων 

εργασίας για τις οποίες θέλουµε να καθορίσουµε συγκεκριµένες ικανότητες, η 

ύπαρξη των οποίων θα επιφέρει σηµαντικές βελτιώσεις στην 

αποτελεσµατικότητα του οργανισµού. Επίσης περιλαµβάνει την επισκόπηση 

όλων των ικανοτήτων που απαιτούνται προκειµένου να εκπληρώσει ο 

οργανισµός τους στόχους του. Επίσης σε αυτό 

το στάδιο καθορίζεται το επιθυµητό επίπεδο 

επάρκειας των ικανοτήτων για κάθε θέση 

εργασίας. Το στάδιο της Αποτίµησης 

στοχεύει στην αποτίµηση των µεµονωµένων 

ικανοτήτων, δηλαδή στην αναγνώριση του 

χάσµατος µεταξύ των ικανοτήτων που ένα 

άτοµο διαθέτει και των ικανοτήτων που ένα 

άτοµο ιδανικά πρέπει να αποκτήσει 

προκειµένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του 

οργανισµού και να επέλθουν τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα που έχουν τεθεί. Το στάδιο της 

Ανάπτυξης µε βάση τα αποτελέσµατα των 

δυο προηγούµενων σταδίων γίνεται ο 

σχεδιασµός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την χρήση κατάλληλων 

πόρων και εργαλείων προκειµένου το ανθρώπινο δυναµικό να αποκτήσει τις 

επιθυµητές ικανότητες στο επιθυµητό επίπεδο επάρκειας. Το στάδιο της 

Αξιολόγησης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της 

προηγούµενης φάσης, δηλαδή τον έλεγχο των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν 

µε την ολοκλήρωση του σταδίου Ανάπτυξης”. (Σάµψων, 2009). Όπως 

φαίνεται και από το σχήµα τα στάδια Αποτίµησης – Ανάπτυξης – Αξιολόγησης 

επαναλαµβάνονται έως ότου η Αξιολόγηση βγάλει αποδεκτά αποτελέσµατα. 

4. ∆ιεθνείς Προδιαγραφές  Περιγραφής Ικανοτήτων 

Στην Τεχνολογικά Υποστηριζόµενη Μάθηση Βασισµένη στην Ανάπτυξη 

Ικανοτήτων, η διαδικασία της περιγραφής των Ικανοτήτων, κρίνεται ως µια 

ιδιαίτερα σηµαντική διαδικασία, διότι δεν απαιτείται απλώς η περιγραφή των 

Σχήµα 6: Στάδια  κύκλου 
διαχείρισης ικανοτήτων. 
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Ικανοτήτων από ένα σύστηµα σε µια γλώσσα µηχανής, αλλά η περιγραφή των 

Ικανοτήτων µε ένα πρότυπο και κοινά αποδεκτό τρόπο που να επιτρέπει την 

ανταλλαγή δεδοµένων σχετικών µε την ∆ιαχείριση Ικανοτήτων µεταξύ των 

διαφορετικών Συστηµάτων Τεχνολογικά Υποστηριζόµενης Μάθησης 

Βασισµένης στην Ανάπτυξη Ικανοτήτων (Φύτρος, 2008) 

Σύντοµα διεθνείς επιτροπές όπως το CEN/ISSS Learning Technology 

Workshop (CEN/ISSS CWA15455, 2005), το IEEE Learning Technology 

Standardisation Committee (IEEE 1484.20.1, 2008) και το IMS Global 

Learning Consortium (IMS RDCEO, 2002), καθώς και από τον µη-

κερδοσκοπικό οργανισµό HR-XML που ασχολείται µε την µελέτη και την 

δηµιουργία προδιαγραφών στον τοµέα της ∆ιαχείρισης του Ανθρώπινου 

∆υναµικού (HR-XML, 2006), παρουσιάστηκε η προδιαγραφή IMS Reusable 

Definition of Competency or Educational Objective (IMS RDCEO, 2002), και η 

επίσης προδιαγραφή HR-XML Competencies (HR-XML, 2006). Η πρώτη 

παραχώρησε την προδιαγραφή της IMS-RDCEO στην IEEE προκειµένου να 

γίνει πρότυπο, το IEEE Reusable Definition Competency (IEEE 

P1484.20/D01, 2004) (CETIS, 2003). 

Οι Σάµψων ∆., Καραµπιπέρης Π. και Φύτρος ∆. (2007), µελετώντας τα 

στοιχεία των παραπάνω προδιαγραφών εντόπισε τα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα καθώς και τα στοιχεία που λείπουν από τις προδιαγραφές αλλά 

χρειάζονται προκειµένου να περιγραφούν ικανότητες σύµφωνα µε τον 

ενοποιηµένο ορισµό των ικανοτήτων που έχει προτείνει ο ίδιος. Έτσι, 

προέκυψε µία νέα προτεινόµενη προδιαγραφή, η ASK-CDM (Sampson, 

Karampiperis and Fytros,  2007). 

4.1. HR-XML 

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία της προδιαγραφής HR-XML. 

Πιο συγκεκριµένα, κάθε στοιχείο περιγράφεται µε βάση τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 
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• Αριθµός (Number): Ο αύξων αριθµός του στοιχείου. Κάθε στοιχείο 

µπορεί να αποτελείται από υπό-στοιχεία. Η αρίθµηση βοηθάει στην 

αντιπροσώπευση τέτοιου είδους σχέσεων µεταξύ των στοιχείων. 

• Όνοµα (Name): Το όνοµα του στοιχείου. 

• Επεξήγηση (Explanation): Μια µικρή περιγραφή του στοιχείου. 

• Απαίτηση (Requirement): Καθορίζει το κατά πόσο η ύπαρξη του 

στοιχείου κρίνεται αναγκαία: 

� Υ = Υποχρεωτικό στοιχείο το οποίο πρέπει να συµπεριληφθεί 

εάν και εφόσον έχει συµπεριληφθεί το στοιχείο υψηλότερης 

βαθµίδας από το πρώτο. 

� Π = Προαιρετικό στοιχείο. 

• Πολλαπλότητα (Multiplicity): Πολλαπλότητα του στοιχείου: 

� None  = Το στοιχείο µπορεί να εµφανιστεί µονάχα µια φορά. 

� + = Το στοιχείο µπορεί να εµφανιστεί µια ή περισσότερες φορές. 

� ? = Το στοιχείο µπορεί να εµφανιστεί καµία ή µία φορά. 

� * = Το στοιχείο µπορεί να εµφανιστεί καµία ή πολλές φορές. 

• Τύπος ∆εδοµένων (Data Type): Περιγραφή του τύπου των τιµών για 

το στοιχείο (π.χ. Συµβολοσειρά). 

• Σχόλια (Comments): Πρόσθετη πληροφορία σχετική µε το στοιχείο 

(π.χ. επεξηγηµατικό παράδειγµα). 
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Πίνακας 1: Η προδιαγραφή HR-XML. 

4.2. IMS-RCDEO 

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία της προδιαγραφής IMS 

RDCEO. Πιο συγκεκριµένα, κάθε στοιχείο περιγράφεται µε βάση τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Αριθµός (Number): Ο αύξων αριθµός του στοιχείου. Κάθε στοιχείο 

µπορεί να αποτελείται από υπό-στοιχεία. Η αρίθµηση βοηθάει στην 

αντιπροσώπευση τέτοιου είδους σχέσεων µεταξύ των στοιχείων. 

• Όνοµα (Name): Το όνοµα του στοιχείου. 

• Επεξήγηση (Explanation): Μια µικρή περιγραφή του στοιχείου. 
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• Απαίτηση (Requirement): Καθορίζει το κατά πόσο η ύπαρξη του 

στοιχείου κρίνεται αναγκαία: 

� Υ = Υποχρεωτικό στοιχείο το οποίο πρέπει να συµπεριληφθεί εάν 

και εφόσον έχει συµπεριληφθεί το στοιχείο υψηλότερης βαθµίδας 

από το πρώτο. 

� Π = Προαιρετικό στοιχείο. 

• Πολλαπλότητα (Multiplicity): Πολλαπλότητα του στοιχείου: 

� Μοναδικό = Μοναδικό στιγµιότυπο. 

� Μοναδικό* = Μοναδικό στιγµιότυπο ανά διαφορετική Γλώσσα. 

� Αριθµός = Μέγιστος αριθµός φορών επανάληψης του στοιχείου. 

� n = Απεριόριστος αριθµός φορών επανάληψης, δίχως όρια. 

Η επαναληψιµότητα ενός στοιχείου υποδηλώνει ότι όλα τα υπό- στοιχεία του 

επαναλαµβάνονται µε τον ίδιο ρυθµό. 

• Πεδίο Τιµών (Value Space): Το σύνολο των επιτρεπτών τιµών για το 

στοιχείο. 

• Τύπος ∆εδοµένων (Data Type): Περιγραφή του τύπου των τιµών για 

το στοιχείο (π.χ. ΣυµβολοσειράΓλώσσας). 

• Σχόλια (Comments): Πρόσθετη πληροφορία σχετική µε το στοιχείο 

(π.χ. επεξηγηµατικό παράδειγµα). 
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Πίνακας 2: Η προδιαγραφή IMS-RCDEO. 

 

4.3. ASK-CDM 

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία της προδιαγραφής ASK-CDM. 

Πιο συγκεκριµένα, κάθε στοιχείο περιγράφεται µε βάση τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

• Αριθµός (Number): Ο αύξων αριθµός του στοιχείου. Κάθε στοιχείο 

µπορεί να αποτελείται από υπό-στοιχεία. Η αρίθµηση βοηθάει στην 

αντιπροσώπευση τέτοιου είδους σχέσεων µεταξύ των στοιχείων. 

• Όνοµα (Name): Το όνοµα του στοιχείου. 

• Επεξήγηση (Explanation): Μια µικρή περιγραφή του στοιχείου. 

• Απαίτηση (Requirement): Καθορίζει το κατά πόσο η ύπαρξη του 

στοιχείου κρίνεται αναγκαία: 

� Υ = Υποχρεωτικό στοιχείο το οποίο πρέπει να συµπεριληφθεί εάν 

και εφόσον έχει συµπεριληφθεί το στοιχείο υψηλότερης βαθµίδας 

από το πρώτο. 

� Π = Προαιρετικό στοιχείο. 
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• Πολλαπλότητα (Multiplicity): Πολλαπλότητα του στοιχείου: 

� Μοναδικό = Μοναδικό στιγµιότυπο. 

� Μοναδικό* = Μοναδικό στιγµιότυπο ανά διαφορετική Γλώσσα. 

� Αριθµός = Μέγιστος αριθµός φορών επανάληψης του στοιχείου. 

� n = Απεριόριστος αριθµός φορών επανάληψης, δίχως όρια. 

Η επαναληψιµότητα ενός στοιχείου υποδηλώνει ότι όλα τα υπό- στοιχεία του 

επαναλαµβάνονται µε τον ίδιο ρυθµό. 

• Τύπος ∆εδοµένων (Data Type): Περιγραφή του τύπου των τιµών για 

το στοιχείο (π.χ. ΣυµβολοσειράΓλώσσας). 

• Σχόλια (Comments): Πρόσθετη πληροφορία σχετική µε το στοιχείο 

(π.χ. επεξηγηµατικό παράδειγµα). 
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Σχήµα 7: Το XML σχήµα του µοντέλου περιγραφής ASK-CDM. 
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Πίνακας 3: Το προτεινόµενο µοντέλο περιγραφής ASK-CDM. 
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5. Οµάδες Εργασίας Ικανοτήτων 

Στην συνέχεια θα παρουσιάσουµε µερικές οµάδες εργασίας που έχουν 

δηµιουργήσει περιγραφές ικανοτήτων σε συγκεκριµένους τοµείς, όπως είναι η 

«European e-Competence Framework 1.0 for ICT Professionals » από την 

Ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN), η "Key Competences for Lifelong 

Learning" European Reference Framework της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), 

Το ∆ιαβατήριο Γλωσσών Europass επίσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) 

και τα «Επαγγελµατικά Περιγράµµατα» του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

5.1. European e-Competence Framework 1.0 for ICT 

Professionals 

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ηλεκτρονικών ικανοτήτων (e-CF) από την Ευρωπαϊκή 

επιτροπή τυποποίησης (CEN), είναι ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς 

ικανοτήτων των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που 

µπορούν να χρησιµοποιούνται και να γίνονται κατανοητοί από τους 

επαγγελµατίες των ΤΠΕ και διευθυντές ανθρώπινου δυναµικού από τις ΤΠΕ, 

των χρηστών και τις εταιρείες προµηθειών, των µικρών και µεσαίων 

επιχειρήσεων, ο δηµόσιος τοµέας, καθώς και οι εκπαιδευτικοί και οι κοινωνικοί 

εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (CEN, 2008) 

Το συγκεκριµένο πλαίσιο ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο 

του 2008 στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού συνεδρίου “e-

Skills”. Έχει δοµηθεί από τέσσερις διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές 

αντανακλούν τα διαφορετικά επίπεδα των επιχειρήσεων και σχεδιασµού των 

αναγκών σε ανθρώπινους πόρους για επιπλέον θέσεις εργασίας / 

κατευθυντήριες γραµµές ικανότητας εργασίας και καθορίζονται ως εξής: 

∆ιάσταση 1η: 5 περιοχές ηλεκτρονικών ικανοτήτων (PLAN – BUILD – RUN – 

ENABLE – MANAGE), που προέρχεται από την ΤΠΕ επιχειρηµατικών 

διαδικασιών.  



38 

 

∆ιάσταση 2η: Ένα σύνολο αναφοράς ικανοτήτων για κάθε περιοχή, µε µια 

γενική περιγραφή, για κάθε αρµοδιότητα. 32 αρµοδιότητες που προσδιορίζουν 

συνολικά την Ευρωπαϊκή γενική αναφορά µε ορισµούς των ικανοτήτων. 

∆ιάσταση 3η: Επίπεδα επάρκειας κάθε ικανότητας που προσδιορίζουν την 

Ευρωπαϊκή προδιαγραφή για τα επίπεδα αναφοράς από e-1 έως e-5 τα οποία 

σχετίζονται µε τα επίπεδα 3 έως 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για 

την δια βίου µάθηση (EQF). 

∆ιάσταση 4η: Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες που 

έχουν υποδειχτεί. Είναι προαιρετικά στοιχεία πλαισίου προς έµπνευση. ∆εν 

πρόκειται να εξαντληθεί. 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε µία συνοπτική παρουσίαση του 

ευρωπαϊκού πλαισίου ηλεκτρονικών ικανοτήτων. 
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Πίνακας 4: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ηλεκτρονικών ικανοτήτων των ΤΠΕ. 
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5.2. "Key Competences for Lifelong Learning" European 

Reference Framework 

Η περιγραφή ικανοτήτων "Key Competences for Lifelong Learning" European 

Reference Framework της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC, 2004) έχει κύριο 

στόχο να προσδιορίσει και να καθορίσει ποιες είναι οι νέες ικανότητες και το 

πώς αυτές οι ικανότητες θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν καλύτερα στα 

αναλυτικά προγράµµατα σπουδών, να συντηρηθούν και να µαθευτούν κατά 

την διάρκεια της ζωής. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στις λιγότερο ευνοηµένες 

οµάδες, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα σχολεία εγκατάλειψης και των 

ενήλικων µαθητών. 

Σύµφωνα µε την ευρύτερη προσέγγιση που εγκρίθηκε από την οµάδα 

εργασίας για τις βασικές ικανότητες, το γενικό ορισµό του "Key Competences" 

έχει ως εξής: Οι «βασικές ικανότητες» αντιπροσωπεύουν ένα µεταβιβάσιµο, 

πολυλειτουργικό πακέτο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που χρειάζονται 

όλοι για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ένταξη και την 

απασχόληση. Αυτά θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί έως το τέλος της 

υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης ή κατάρτισης, και πρέπει να λειτουργήσει 

ως θεµέλιο για την περαιτέρω µάθηση στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης. 

Στον παρακάτω πίνακα παρέχεται µια επισκόπηση των βασικών ικανοτήτων 

που θεωρούνται αναγκαίες για όλους στην κοινωνία της γνώσης. Η 

επισκόπηση αυτή συµπληρώνεται από µια πιο λεπτοµερή περιγραφή από 

τους ορισµούς και τις αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σε καθένα 

από τους οκτώ τοµείς. 

Τοµείς 

Ικανοτήτων 
Ορισµός 

1.Η επικοινωνία στη µητρική 

γλώσσα 

Επικοινωνία είναι η ικανότητα έκφρασης και ερµηνείας σκέψεων, συναισθηµάτων 

και γεγονότων τόσο σε προφορική και γραπτή µορφή (ακρόαση, οµιλία, ανάγνωση 

και γραφή), και η ικανότητα γλωσσικής αλληλεπίδρασης µε κατάλληλο τρόπο στο 

πλήρες φάσµα του κοινωνικού και πολιτιστικού πλαισίου - εκπαίδευση και 

κατάρτιση, εργασία, σπίτι και ελεύθερος χρόνος. 

2.Η επικοινωνία σε ξένη 

γλώσσα 

Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες εµπεριέχει σε µεγάλο βαθµό τις βασικές 

δεξιότητες της επικοινωνίας στη µητρική γλώσσα: βασίζεται στην ικανότητα 

κατανόησης, έκφρασης και ερµηνείας σκέψεων, συναισθηµάτων και γεγονότων τόσο 
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σε προφορική και γραπτή µορφή (ακρόαση, οµιλία, ανάγνωση και γραφή) σε 

κατάλληλο φάσµα κοινωνικών πλαισίων - εργασία, σπίτι, ελεύθερος χρόνος, 

εκπαίδευση και κατάρτιση - σύµφωνα µε τις επιθυµίες και τις ανάγκες. Η επικοινωνία 

στις ξένες γλώσσες απαιτεί επίσης δεξιότητες όπως η διαµεσολάβηση και η 

διαπολιτισµική κατανόηση. Ο βαθµός επάρκειας του ποικίλλει µεταξύ των τεσσάρων 

διαστάσεων, µεταξύ των διαφόρων γλωσσών και σύµφωνα µε το γλωσσικό 

περιβάλλον και την κληρονοµιά του ατόµου. 

3.Μαθηµατική παιδεία και 

βασικές ικανότητες στην 

επιστήµη και την τεχνολογία 

Μαθηµατική παιδεία είναι η ικανότητα της πρόσθεσης, αφαίρεσης, 

πολλαπλασιασµού, διαίρεσης και των κλασµάτων στη νοητική και γραπτή 

αριθµητική για την επίλυση ενός φάσµατος προβληµάτων σε καθηµερινές 

καταστάσεις. ∆ίδεται έµφαση στη διαδικασία παρά την παραγωγή, τη δραστηριότητα 

και όχι τις γνώσεις. Επιστηµονικό αλφαβητισµό αναφέρεται στην ικανότητα και την 

προθυµία αξιοποίησης του συνόλου των γνώσεων και της µεθοδολογίας εξήγησης 

του φυσικού κόσµου. Η ικανότητα στην τεχνολογία γίνεται αντιληπτή ως η 

κατανόηση και η εφαρµογή της εν λόγω γνώσης και µεθοδολογίας προκειµένου να 

τροποποιηθεί το φυσικό περιβάλλον σε απάντηση στις αντιληπτές ανθρώπινες 

επιθυµίες ή ανάγκες. 

4.Ψηφιακή ικανότητα 

Η ψηφιακή ικανότητα περιλαµβάνει την αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύµα τη χρήση 

των ηλεκτρονικών µέσων για την εργασία, την ψυχαγωγία και την επικοινωνία. 

Αυτές οι αρµοδιότητες που σχετίζονται µε λογική και κριτική σκέψη, τις υψηλού 

επιπέδου δεξιότητες διαχείρισης των πληροφοριών, καθώς και σε καλά 

ανεπτυγµένες ικανότητες επικοινωνίας. Στο πιο βασικό επίπεδο, δεξιότητες ΤΠΕ 

περιλαµβάνουν τη χρήση τεχνολογίας των πολυµέσων για την ανάκτηση, την 

αξιολόγηση, αποθήκευση, την παραγωγή, την παρουσίαση και την ανταλλαγή 

πληροφοριών και για την επικοινωνία και τη συµµετοχή σε δίκτυα µέσω του 

∆ιαδικτύου. 

5.Μαθαίνοντας πώς να 

µαθαίνω 

«Μαθαίνοντας πώς να µαθαίνω» περιλαµβάνει τη διάθεση και την ικανότητα να 

οργανώνει και να ρυθµίζει ένα άτοµο τη δική του µάθηση, τόσο µεµονωµένα όσο και 

σε οµάδες. Περιλαµβάνει την ικανότητα να διαχειρίζεται το χρόνο κάποιου 

αποτελεσµατικά, για την επίλυση προβληµάτων, να συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, 

αξιολογεί και να αφοµοιώνει νέες γνώσεις και να εφαρµόζει τις νέες γνώσεις και 

δεξιότητες σε διάφορα πλαίσια - στο σπίτι, στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην 

κατάρτιση. Σε γενικές γραµµές, µαθαίνοντας πώς να µαθαίνει συµβάλλει σηµαντικά 

στην διαχείριση της δικής του σταδιοδροµίας. 

6.∆ιαπροσωπικές και 

πολιτικές ικανότητες 

∆ιαπροσωπικές ικανότητες περιλαµβάνουν όλες τις µορφές συµπεριφοράς που 

πρέπει να κυριαρχήσει το άτοµο, προκειµένου να είναι σε θέση να συµµετάσχει µε 

αποτελεσµατικό και εποικοδοµητικό τρόπο στην κοινωνική ζωή, καθώς και στην 

επίλυση διαφορών όπου απαιτείται. ∆ιαπροσωπικές δεξιότητες είναι απαραίτητες 

για την αποτελεσµατική αλληλεπίδραση σε βάση ένας-προς-ένα ή σε οµάδες, και 

απασχολούνται τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. 

7.Επιχειρηµατικότητα 

Η επιχειρηµατικότητα έχει µια ενεργητική και παθητική συνιστώσα: περιλαµβάνει 

τόσο την τάση να προκαλέσει αλλαγές εαυτό του και την ικανότητα να υποδεχθεί, 

την υποστήριξη και την προσαρµογή στην καινοτοµία που επιφέρει από εξωτερικούς 

παράγοντες. Η επιχειρηµατικότητα περιλαµβάνει την ανάληψη της ευθύνης για τις 

ενέργειές του, θετικές ή αρνητικές, την ανάπτυξη ενός στρατηγικού οράµατος, τον 

καθορισµό στόχων και την επίτευξή τους, και να έχει κίνητρο για να πετύχει. 

8.Πολιτιστική έκφραση 

«Η πολιτιστική έκφραση» περιλαµβάνει την εκτίµηση της σηµασίας της δηµιουργικής 

έκφρασης ιδεών, εµπειριών και συναισθηµάτων σε ένα φάσµα µέσων µαζικής 

επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της µουσικής, της σωµατικής έκφρασης, της 
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λογοτεχνίας και εικαστικών τεχνών. 

Πίνακας 5: Επισκόπηση των βασικών ικανοτήτων που θεωρούνται αναγκαίες για 
όλους στην κοινωνία της γνώσης. 

5.3.  Το ∆ιαβατήριο Γλωσσών Europass 

Το πλαίσιο Europass θεσπίστηκε µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

τον Ιανουάριο 2005, συγκεντρώνει όλα τα ευρωπαϊκά έγγραφα που 

υποστηρίζουν τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων. 

Αποτελείται από πέντε έγγραφα όπου τα δύο έγγραφα, το «Βιογραφικό 

σηµείωµα (CV) Europass» και το «Ευρωπαϊκό ∆ιαβατήριο Γλωσσών» 

µπορούν να συµπληρωθούν από το ίδιο το άτοµο. Τα υπόλοιπα τρία 

έγγραφα, το «συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass», το «συµπλήρωµα 

διπλώµατος Europass» και η «κινητικότητα Europass», πρέπει να 

συµπληρωθούν και να εκδοθούν από αρµόδιους οργανισµούς. 

Το «∆ιαβατήριο Γλωσσών Europass», Είναι ένα µέσο που βοηθά τους 

Ευρωπαίους πολίτες να παρουσιάσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες µε 

τρόπο σαφή και εύκολα κατανοητό στην Ευρώπη και να κινηθούν σε 

οποιαδήποτε χώρα. Στόχος του είναι να διευκολυνθεί η κινητικότητα µαθητών 

και εργαζοµένων µέσα στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2004). 

Η επίσηµη ιστοσελίδα http://europass.cedefop.europa.eu παρέχει την 

δυνατότητα στους πολίτες να περιγράψουν τις γλωσσικές τους ικανότητες και 

να εξάγουν σε ψηφιακή µορφή το δικό τους «διαβατήριο γλωσσών 

Europass». Ο τύπος των αρχείων που εξάγει το σύστηµα αυτό είναι κειµενικός 

σε PDF µορφή ώστε να µπορεί να αναγνωστεί από οποιονδήποτε και να 

καταλάβει τις ικανότητες που περιγράφονται, αλλά και σε αρχείο τύπου XML 

όπου µπορεί να αναγνωστεί από πληροφοριακά συστήµατα. Με το δεύτερο 

κυρίως αρχείο δίνεται η δυνατότητα πολύ εύκολα να υπάρχει 

διαλειτουργικότητα µεταξύ πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης 

ικανοτήτων. 

Το Europass προσφέρει στο κοινό web services που επιστρέφουν γραφικά 

διαµορφωµένο το διαβατήριο Γλωσσών Europass σε µορφή αρχείου PDF, 
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Word ή ODT. Αυτό γίνεται ώστε αν ένα πληροφοριακό σύστηµα αποθηκεύει, 

επεξεργάζεται και διατηρεί τα δεδοµένα ενός ατόµου, να µπορεί να εξάγει 

εύκολα σε µορφή Europass XML, και στη συνέχεια να τροφοδοτήσει το web 

service του Europass, προκειµένου να λάβει πίσω ένα µορφοποιηµένο 

έγγραφο. 

 

Σχήµα 8: Το Web Service της Europass µετατρέπει τα XML αρχεία σε κείµενα µορφής 
PDF, DOC ή ODT. 

Στον παρακάτω πίνακα παρέχεται µια επισκόπηση των Ευρωπαϊκών 

γλωσσικών επιπέδων σε συνδυασµό µε Πίνακα αυτοαξιολόγησης.  

 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ  

 Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Επικοινωνία Προφορική 
έκφραση Γραφή 

Α1 

Μπορώ να κατανοώ 
βασικές λέξεις και πολύ 
συνηθισµένες εκφράσεις 
σχετικά µε το άτοµό µου, 
την οικογένειά µου και το 
άµεσο περιβάλλον µου, 
µε την προϋπόθεση ότι ο 
συνοµιλητής µου µιλάει 
αργά και καθαρά. 

Μπορώ να κατανοώ λέξεις και 
φράσεις πολύ απλές όπως για 
παράδειγµα αυτές που 
περιέχονται σε αγγελίες, σε 
αφίσες και σε διαφηµιστικά 
φυλλάδια. 

Μπορώ να επικοινωνώ µε 
απλό τρόπο, µε την 
προϋπόθεση ότι ο 
συνοµιλητής µου θα 
επαναλαµβάνει ή θα 
επαναδιατυπώνει τις 
φράσεις του πιο αργά και 
θα µε βοηθάει να 
εκφράσω αυτό που θέλω 
να πω. Μπορώ να θέτω 
απλές ερωτήσεις πάνω 
σε θέµατα οικεία ή 
άµεσης προτεραιότητας 
και να δίνω ανάλογες 
απαντήσεις. 

Μπορώ να 
χρησιµοποιώ απλές 
εκφράσεις για να 
περιγράψω την 
κατοικία µου και τους 
ανθρώπους που 
γνωρίζω. 

Μπορώ να γράφω σε µια 
καρτ ποστάλ ένα σύντοµο 
µήνυµα µε απλά λόγια (π.χ. 
τους χαιρετισµούς σε 
κάποιον κατά τη διάρκεια 
των διακοπών µου). Μπορώ 
να συµπληρώνω τα 
προσωπικά µου στοιχεία 
(όνοµα, εθνικότητα, 
διεύθυνση) σ’ ένα 
ερωτηµατολόγιο, όπως για 
παράδειγµα σε ένα έντυπο 
ξενοδοχείου. 

Α2 

Μπορώ να κατανοώ 
εκφράσεις εκτός κειµένου 
και λέξεις που 
χρησιµοποιούνται πολύ 
συχνά και αφορούν το 
άτοµό µου, την οικογένειά 
µου αγορές, εργασία ή το 
άµεσο περιβάλλον µου. 
Μπορώ επίσης να 
κατανοώ το νόηµα ενός 
απλού, σαφούς και 
σύντοµου µηνύµατος. 

Μπορώ να διαβάζω ένα πολύ 
απλό και σύντοµο κείµενο, να 
βρίσκω µια συγκεκριµένη 
πληροφορία σε συνοπτικά 
κείµενα όπως µικρές αγγελίες, 
διαφηµιστικά φυλλάδια, 
καταλόγους εστιατορίων, 
έντυπα µε ωράρια αφίξεων και 
αναχωρήσεων µέσων µαζικής 
µεταφοράς. Μπορώ επίσης να 
κατανοώ µια σύντοµη και 
απλή προσωπική επιστολή. 

Μπορώ να επικοινωνώ σε 
καθηµερινές περιστάσεις 
όπου χρειάζεται να 
ανταλλάσσω απλές 
πληροφορίες για 
δραστηριότητες και 
θέµατα οικεία. Μπορώ να 
έχω πολύ σύντοµες 
συνοµιλίες, ακόµη και αν 
σε γενικές γραµµές δεν 
καταλαβαίνω αρκετά για 
να παρακολουθήσω µια 
συζήτηση. 

Μπορώ να 
χρησιµοποιώ απλές 
προτάσεις για να 
περιγράψω την 
οικογένειά µου, τους 
άλλους ανθρώπους, 
την κατάρτισή µου, 
την τωρινή ή 
πρόσφατη 
επαγγελµατική µου 
ενασχόληση. 

Μπορώ να γράφω 
σηµειώσεις και µηνύµατα µε 
απλό και σύντοµο τρόπο. 
Μπορώ να γράφω µια πολύ 
απλή προσωπική επιστολή 
όπως για παράδειγµα για να 
εκφράσω τις ευχαριστίες 
µου σε κάποιον. 

Β1 

Μπορώ να κατανοώ τα 
κύρια σηµεία µιας 
συζήτησης, µε την 
προϋπόθεση ότι η 
γλώσσα που 
χρησιµοποιείται είναι 
απλή και σαφής και τα 
θέµατα της συζήτησης 
οικεία, όπως για 
παράδειγµα εργασία, 
σχολείο, καθηµερινές 
δραστηριότητες κ.λπ. 

Μπορώ να κατανοώ κείµενα 
που είναι γραµµένα στην 
καθοµιλουµένη ή σε γλώσσα 
σχετική µε τη δουλειά µου. 
Μπορώ να κατανοώ την 
περιγραφή ενός γεγονότος, ή 
την έκφραση συναισθηµάτων 
και ευχών σε µια προσωπική 
επιστολή. 

Μπορώ να 
αντεπεξέρχοµαι λεκτικά 
στις περισσότερες 
καταστάσεις που είναι 
δυνατόν να συναντήσει 
κανείς όταν ταξιδεύει στο 
εξωτερικό. Μπορώ να 
συµµετέχω χωρίς 
προετοιµασία σε µια 
συζήτηση πάνω σε 
θέµατα οικεία ή µε 
προσωπικό ενδιαφέρον ή 

Μπορώ να χειρίζοµαι 
µε απλό τρόπο 
εκφράσεις 
προκειµένου να 
περιγράψω 
εµπειρίες, γεγονότα, 
όνειρα, τις ελπίδες, 
τους στόχους µου. 
Μπορώ να εκφράζω 
µε συντοµία τις 
απόψεις και τα 
σχέδιά µου. Μπορώ 

Μπορώ να γράφω ένα απλό 
και δοµηµένο κείµενο πάνω 
σε θέµατα οικεία ή µε 
προσωπικό ενδιαφέρον. 
Μπορώ να γράφω 
προσωπικές επιστολές για 
να διηγηθώ εµπειρίες και 
εντυπώσεις. 
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Μπορώ να κατανοώ το 
κεντρικό θέµα 
ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών εκποµπών, 
εάν αυτό παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για µένα και οι 
συνοµιλητές µιλούν αργά 
και καθαρά. 

µε αναφορές στην 
καθηµερινή ζωή (όπως 
για παράδειγµα 
οικογένεια, προσωπικές 
ασχολίες, εργασία, 
ταξίδια, επικαιρότητα). 

να διηγούµαι την 
πλοκή µιας 
κινηµατογραφικής 
ταινίας και να 
περιγράφω τις 
αντιδράσεις µου. 

Β2 

Μπορώ να κατανοώ 
διαλέξεις µε σύνθετη 
επιχειρηµατολογία, εάν το 
θέµα είναι αρκετά οικείο. 
Μπορώ να κατανοώ το 
µεγαλύτερο µέρος των 
τηλεοπτικών δελτίων 
ειδήσεων και των 
ντοκιµαντέρ. Μπορώ να 
κατανοώ τις περισσότερες 
κινηµατογραφικές ταινίες 
αν η γλώσσα είναι η 
καθοµιλουµένη. 

Μπορώ να διαβάζω άρθρα και 
συνεντεύξεις που εκφράζουν 
προσωπικές θέσεις και 
απόψεις .Μπορώ να κατανοώ 
ένα σύγχρονο λογοτεχνικό 
κείµενο σε πρόζα. 

Μπορώ να επικοινωνώ µε 
αυθορµητισµό και άνεση, 
ώστε η συζήτηση να 
εκτυλίσσεται µε οµαλό 
τρόπο. Μπορώ να 
συµµετέχω ενεργά σε µια 
συζήτηση υπό κανονικές 
συνθήκες, να εκθέτω και 
να υπερασπίζοµαι τις 
απόψεις µου. 

Μπορώ να 
εκφράζοµαι µε σαφή 
και λεπτοµερή τρόπο 
πάνω σε θέµατα που 
άπτονται των 
ενδιαφερόντων µου. 
Μπορώ να 
αναπτύσσω την 
άποψή µου σε ένα 
θέµα της 
επικαιρότητας και να 
εξηγώ τα 
προτερήµατα και τα 
µειονεκτήµατα των 
διαφορετικών 
προσεγγίσεων στο 
θέµα. 

Μπορώ να γράφω κείµενο 
σαφές και λεπτοµερές πάνω 
σε µια µεγάλη ποικιλία 
θεµάτων σχετικών µε τα 
ενδιαφέροντά µου. Μπορώ 
να γράφω µια µελέτη ή µια 
αναφορά µεταφέροντας µια 
πληροφορία ή εκθέτοντας 
ένα επιχείρηµα το οποίο 
υποστηρίζει ή αντικρούει τη 
συγκεκριµένη άποψη. 
Μπορώ να γράφω 
προσωπικές ή επίσηµες 
επιστολές που αποδίδουν 
µε λεπτές αποχρώσεις 
προσωπικά γεγονότα και 
εµπειρίες. 

C1 

Μπορώ να κατανοώ µια 
µακροσκελή συζήτηση, 
ακόµη και αν δεν είναι 
καλά δοµηµένη και οι 
ιδέες δεν είναι σαφείς. 
Μπορώ να κατανοώ 
τηλεοπτικές εκποµπές και 
κινηµατογραφικές ταινίες 
χωρίς ιδιαίτερη 
προσπάθεια. 

Μπορώ να κατανοώ 
λογοτεχνικά ή µη κείµενα 
µακροσκελή και πολύπλοκα 
και να αντιλαµβάνοµαι τις 
διαφορές του ύφους. Μπορώ 
να κατανοώ εξειδικευµένα 
άρθρα και µακροσκελείς 
τεχνικές οδηγίες, ακόµη και αν 
δεν είναι σχετικές µε την 
ειδικότητά µου. 

Μπορώ να εκφράζοµαι 
αυθόρµητα και µε συνεχή 
λόγο χωρίς να ψάχνω να 
βρω τις κατάλληλες 
λέξεις. Μπορώ να 
χρησιµοποιώ τη γλώσσα 
αβίαστα και 
αποτελεσµατικά σε 
κοινωνικές και 
επαγγελµατικές σχέσεις. 
Μπορώ να εκφράζω τις 
ιδέες και τις απόψεις µου 
µε ακρίβεια και να 
συνδέω τις παρεµβάσεις 
µου µε αυτές των 
συνοµιλητών µου. 

Μπορώ να 
παρουσιάζω µε 
σαφείς και 
περιεκτικές 
περιγραφές ένα 
πολύπλοκο θέµα, 
συνδέοντας τις 
επιµέρους έννοιες, 
αναπτύσσοντας τα 
κύρια σηµεία και 
ολοκληρώνοντας τις 
παρεµβάσεις µου µε 
προσωπικό τρόπο. 

Μπορώ να εκφράζοµαι 
αναπτύσσοντας τις απόψεις 
µου µέσα από ένα κείµενο 
σαφές και καλά δοµηµένο. 
Μπορώ να γράφω µια 
επιστολή, µια µελέτη, µια 
αναφορά αναπτύσσοντας 
ένα πολύπλοκο θέµα και 
τονίζοντας τα σπουδαιότερα 
σηµεία του. Μπορώ να 
υιοθετήσω ένα ύφος 
προσαρµοσµένο στις 
ανάγκες εκφώνησης του 
λόγου µου. 

C2 

∆εν έχω καµία δυσκολία 
να κατανοώ τον 
προφορικό λόγο είτε σε 
συνθήκες άµεσης 
επικοινωνίας είτε όταν 
αυτός εκφέρεται από τα 
µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης ακόµη και 
εάν οι άλλοι µιλούν 
γρήγορα, αρκεί να 
υπάρχει ο χρόνος για να 
εξοικειωθώ µε µια 
συγκεκριµένη ιδιόλεκτο 

Μπορώ να διαβάζω χωρίς 
προσπάθεια και να εµβαθύνω 
σε κάθε είδος κειµένου, όπως 
για παράδειγµα ένα εγχειρίδιο, 
ένα εξειδικευµένο άρθρο ή ένα 
λογοτεχνικό έργο. 

Μπορώ να συµµετέχω 
χωρίς προσπάθεια σε 
κάθε συζήτηση και να έχω 
άνεση µε τις ιδιωµατικές 
και τις καθηµερινές 
εκφράσεις. Μπορώ να 
εκφράζω µε ευχέρεια και 
µε ακρίβεια τις λεπτές 
αποχρώσεις των εννοιών. 
Μπορώ να 
αντεπεξέρχοµαι σε µια 
εννοιολογική δυσκολία µε 
τρόπο που να µη γίνει 
κατανοητό από το 
συνοµιλητή µου. 

Μπορώ να κάνω µια 
περιγραφή ή να 
αναπτύσσω µια 
επιχειρηµατολογία µε 
σαφή και ρέοντα 
λόγο και µε ύφος 
προσαρµοσµένο στις 
περιστάσεις 
δοµώντας µια 
παρουσίαση µε 
λογικό τρόπο και 
βοηθώντας τους 
ακροατές µου να 
υπογραµµίζουν και 
να ανακαλούν στη 
µνήµη τους τα κύρια 
σηµεία. 

Μπορώ να γράφω ένα 
σαφές κείµενο µε ροή και 
ύφος προσαρµοσµένο στις 
περιστάσεις. Μπορώ να 
συντάσσω επιστολές, 
αναφορές ή πολύπλοκα 
άρθρα µε δοµή σαφή που 
να επιτρέπουν στον 
αναγνώστη να 
αντιλαµβάνεται και να 
αποµνηµονεύει τα κύρια 
σηµεία. Μπορώ να 
παρουσιάζω περιληπτικά 
και µε κριτικό τρόπο µια 
εργασία επαγγελµατική ή 
ένα λογοτεχνικό έργο. 

Πίνακας 6: Επισκόπηση των Ευρωπαϊκών γλωσσικών επιπέδων Europass. 

5.4.  Τα "Επαγγελµατικά Περιγράµµατα" από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

Τα «Επαγγελµατικά Περιγράµµατα» θεσπίστηκαν τον Μάιο του 2006 µε Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των υπουργείων «Οικονοµίας και Οικονοµικών», 

«Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» και «Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας» και όριζε το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) ως τον αρµόδιο φορέα για την 

σύνταξη των περιγραµµάτων αυτών. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αναπτύσσει και πιστοποιεί 
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επαγγελµατικά περιγράµµατα σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους 

(εργαζόµενοι και εργοδότες). 

Σκοπός της ανάπτυξης και πιστοποίησης επαγγελµατικών περιγραµµάτων 

στο πλαίσιο της ∆ια βίου Κατάρτισης είναι η συστηµατοποιηµένη ανάλυση και 

καταγραφή του περιεχοµένου των επαγγελµάτων καθώς και των τρόπων 

απόκτησης των απαιτούµενων για την άσκηση του επαγγέλµατος προσόντων. 

Ειδικότερα, µε την πιστοποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων 

επιτυγχάνεται: 

• Η άµεση σύνδεση του περιεχοµένου των προγραµµάτων 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τα αντίστοιχα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα. 

• Η θεσµοθέτηση µεθόδων, προδιαγραφών και κριτηρίων ανάπτυξης, 

αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελµατικών περιγραµµάτων. 

• Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της επαγγελµατικής κατάρτισης και η 

στενότερη σύνδεση της µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

• Η βελτίωση των επαγγελµατικών προσόντων του ανθρώπινου 

δυναµικού της χώρας καθώς και η διευκόλυνση της ένταξης των 

ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά οµάδων στην απασχόληση. 

• Η ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο σύστηµα της δια 

βίου επαγγελµατικής κατάρτισης. 

• Η διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των 

προγραµµάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δια βίου 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Τα Επαγγελµατικά περιγράµµατα αποτελούν µια ολοκληρωµένη περιγραφή 

ενός επαγγέλµατος: 

• τίτλος - ορισµός του επαγγέλµατος ή/και της ειδικότητας:  
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• ιστορική αναδροµή και εξέλιξή του  

• ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο  

• ανάλυση του επαγγέλµατος ή/και της ειδικότητας σε προδιαγραφές  

• απαραίτητες Γνώσεις, ∆εξιότητες, Ικανότητες για την άσκησή του  

• προτεινόµενες διαδροµές για την απόκτηση των απαιτούµενων 

επαγγελµατικών προσόντων  

• ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων.  

Τα πιστοποιηµένα επαγγελµατικά περιγράµµατα 

• αφορούν επαγγέλµατα µε υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας  

• εντάσσονται στην εθνική βάση δεδοµένων πιστοποιηµένων 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων  

• οδηγούν στην ανάπτυξη προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας  

• προάγουν την αναβάθµιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

του ανθρώπινου δυναµικού  

• συντελούν στην αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων από την 

αγορά εργασίας  

• συµβάλλουν στην προώθηση της διά βίου µάθησης  

• ενισχύουν εν γένει την αξιοπιστία της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης  

Ο πίνακας των επαγγελµάτων που έχουν περιγραφεί, συνεχώς ανανεώνεται 

και έως το καλοκαίρι του 2011 υπήρχαν στην σελίδα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 
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(http://www.ekepis.gr) διακόσια δύο αναρτηµένα επαγγελµατικά περιγράµµατα 

σε µορφή κειµενική τύπου PDF.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 

1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο 3 αναλύονται και εξετάζονται υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης 

ικανοτήτων. Τέτοια συστήµατα είναι χρήσιµα τόσο στην εκπαίδευση όσο και 

στις επιχειρήσεις. Τα περισσότερα εµπορικά συστήµατα δηµιουργούνται για 

να χρησιµοποιηθούν στις επιχειρήσεις και πιο συγκεκριµένα στο τµήµα 

Ανθρωπίνων πόρων καθώς και στο τµήµα διοίκησης έργων.  

2. Επισκόπηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Ικανοτήτων 

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ικανοτήτων 

WebMentor Skills  της Avilar, SAP ERP HCM system  της SAP, και το PCM 

του ιδρύµατος TENCompetence. 

2.1. WebMentor Skills 

Το WebMentor Skills είναι ένα εµπορικό διαδικτυακό σύστηµα διαχείρισης 

ικανοτήτων της εταιρίας Avilar (www.avilar.com) και απευθύνεται σε εταιρίες 

που έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τις επιδόσεις του εργατικού δυναµικού 

τους µε την βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού, την ανάπτυξη 

των ικανοτήτων των υπαλλήλων της προκειµένου να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της επιχείρησης µε την παροχή ηλεκτρονικών µαθηµάτων και την 

ακριβή περιγραφή προφίλ ικανοτήτων ατόµων που ίσως να χρειάζεται µία 

επιχείρηση να προσλάβει. Πιο συγκεκριµένα για την χρησιµότητα του 

συστήµατος αναφέρει τρία βασικά σενάρια χρησιµότητας του συστήµατος. 
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Σενάριο 1ο : Απογραφής 

Το σύστηµα βοηθάει την επιχείρηση να καταγράψει τις ικανότητες του 

εργατικού δυναµικού, να τις αποθηκεύσει και να τις έχει άµεσα διαθέσιµες 

όποτε χρειαστεί. Είναι η πρώτη και η βασικότερη εργασία που πρέπει να κάνει 

κάθε επιχείρηση που θέλει να ασχοληθεί µε διοίκηση ανθρωπίνων πόρων µε 

βασικό γνώµονα τις ικανότητες που διαθέτει ο κάθε υπάλληλος.  

Η Απογραφή παρουσιάζει τον ανθρώπινο πλούτο που έχει µία επιχείρηση, 

εκφράζοντας τον πλέον µε ποιοτικά στοιχεία (ικανότητες) και όχι µε ποσοτικά 

(πλήθος εργαζοµένων). Είναι δε και ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για την 

αξιοκρατική µισθοδοσία και ιεραρχία των υπαλλήλων. 

Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε την σχηµατική παρουσίαση του 1ου σεναρίου 

όπου αρχικά σε µία επιχείρηση ορίζονται και κωδικοποιούνται τα µοντέλα 

ικανοτήτων σύµφωνα µε την οπτική και τις ανάγκες της επιχείρησης. Μετά 

γίνεται η έρευνα στο έµψυχο δυναµικό της επιχείρησης µε ερωτηµατολόγια 

επαναξιολόγησης ή µε αξιολόγηση από τους ανώτερους ή ακόµα και µε 

κάποια τεστ αξιολόγησης προκειµένου να αντιστοιχίσουν σε κάθε άτοµο τις 

κατάλληλες ικανότητες που τον περιγράφουν καθώς και το επίπεδο που 

διαθέτει την ικανότητα αυτή. 

 

Σχήμα 9: 1ο Σενάριο χρησιμότητας του συστήματος WebMentor Skills. 
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Σενάριο 2ο : Σχέδιο Ανάπτυξης 

Στο δεύτερο σενάριο γίνεται η καταγραφή των προφίλ ικανοτήτων για κάθε 

θέση εργασίας. Κάθε θέση στην επιχείρηση έχει το ελάχιστο προφίλ 

ικανοτήτων που θα πρέπει να διαθέτει ο απασχολούµενος. Μετά την 

Απογραφή και κατά το στάδιο ανάπτυξης αναδεικνύονται κάποια κενά γνώσης 

εργαζοµένων. Άτοµα δηλαδή που βρίσκονται σε κάποια θέση και δεν 

καλύπτουν οι ικανότητες τους το προφίλ ικανοτήτων της θέσης αυτής. Η Avilar 

διαθέτει ξεχωριστό σύστηµα ηλεκτρονικής µάθησης (WebMentor LMS) όπου 

να εισάγεται εκπαιδευτικό υλικό για κάποιες ικανότητες και να µπορεί η 

εργαζόµενος να εκπαιδεύεται και κατόπιν να πιστοποιείται για την καινούρια 

ικανότητα του και να µπορεί πλέον να βρίσκεται επάξια στην θέση που είναι 

τοποθετηµένος.  

Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε, µε την µπλε σκιαγράφηση, την σχηµατική 

παρουσίαση του 2ου σεναρίου όπου γίνεται το Σχέδιο Ανάπτυξης της 

επιχείρησης.  

 

Σχήµα 1067: 2ο Σενάριο χρησιµότητας του συστήµατος WebMentor Skills. 

Σενάριο 3ο : Ανθρώπινοι Πόροι ενός Έργου 
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Στο τρίτο σενάριο γίνεται η καταγραφή των προφίλ ικανοτήτων για κάθε νέο 

έργο που αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει η επιχείρηση. Αυτό το σηµείο είναι 

και το βασικότερο για κάθε επιχείρηση και είναι το σενάριο που 

επαναλαµβάνεται συνεχώς µε κάθε νέο έργο. Εδώ γίνεται η επιλογή των 

κατάλληλων πόρων σύµφωνα µε τις ικανότητες που διαθέτει ο καθένας και τις 

προαπαιτούµενες για το έργο ώστε να έρθει εις πέρας µε όσο γίνεται 

χαµηλότερο κόστος. Και εδώ αναδεικνύονται συχνά κάποια κενά ικανοτήτων 

εργαζοµένων όπου καλύπτονται είτε µε εκπαίδευση των εργαζοµένων είτε µε 

πρόσληψη νέων εργαζοµένων που διαθέτουν το προφίλ των ικανοτήτων που 

δεν καλύπτεται από το υπάρχον δυναµικό. Έτσι γνωρίζει η επιχείρηση που 

ακριβώς πρέπει να ενεργήσει ώστε να ολοκληρωθεί το έργο µε το χαµηλότερο 

δυνατό κόστος σε ανθρώπινο δυναµικό. 

 

Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε, την σχηµατική παρουσίαση του 3ου σεναρίου 

όπου γίνεται η περιγραφή των αναγκών σε  ανθρώπινους πόρους ενός έργου.  

 

Σχήµα 11: 3ο Σενάριο χρησιµότητας του συστήµατος WebMentor Skills. 
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2.1.1. Οι λειτουργίες εισαγωγής ικανοτήτων στο 
σύστηµα του WebMentor Skills 

Για την εισαγωγή ικανοτήτων στο σύστηµα πρώτα εισάγουµε ένα καινούριο 

σετ ικανοτήτων, από το κεντρικό µενού πρέπει να πατηθεί Role Tailoring > 

Task Set και µετά Add Set  προκειµένου να εισάγουµε νέο σετ. Στο νέο 

πλαίσιο εισάγουµε κωδικό τίτλο και περιγραφή για το σετ αυτό και κατόπιν το 

Save για να αποθηκευτεί. 

 

Σχήµα 12: Η διεπαφή της εισαγωγής νέου σετ ικανοτήτων στο WebMentor Skills. 
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Σχήµα 13: Η διεπαφή της εισαγωγής νέας οµάδας ικανοτήτων στο WebMentor Skills. 

Το επόµενο βήµα είναι να εισάγουµε νέα οµάδα ικανοτήτων για το σετ που 

δηµιουργήσαµε. Γι αυτήν την διαδικασία επιλέγουµε από το Task Set που 

βρισκόµαστε το Add Group και στο νέο πλαίσιο αφού επιλέξουµε το σετ που 

θέλουµε να εµπλουτίσουµε, εισάγουµε κωδικό τίτλο και περιγραφή για την νέα 

οµάδα. Κατόπιν πατάµε Save για να αποθηκεύσουµε την οµάδα αυτή. 

Στο επόµενο βήµα καθορίζουµε την ικανότητα πατώντας το Add Task  και 

αφου επιλέξουµε την οµάδα ικανοτήτων, εισάγουµε τον κωδικό της 

ικανότητας, τον τίτλο, µια σύντοµη περιγραφή και τον τύπο που περιγράφει 

την κλίµακα αξιολόγησης της συγκεκριµένης ικανότητας. Κατόπιν πατάµε 

Save για να αποθηκεύσουµε την ικανότητα αυτή. 
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Σχήµα 14: Η διεπαφή της εισαγωγής νέας ικανότητας στο WebMentor Skills. 

Στο τελευταίο βήµα ζητείται να εισάγουµε το περιβάλλον οπου εµφανίζονται οι 

ικανότητες. Γι αυτήν την διαδικασία επιλέγουµε από το Task Set που 

βρισκόµαστε το Add Environment  και στο νέο πλαίσιο αφού επιλέξουµε την 

οµάδα ικανοτήτων και την ικανότητα, ορίζουµε κωδικό, τίτλο και περιγραφή 

για το περιβάλλον που πρόκειται να ορίσουµε.  Κατόπιν πατάµε Save για να 

αποθηκεύσουµε το περιβάλλον αυτό. 
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Σχήµα 15: Η διεπαφή της εισαγωγής περιβάλλοντος στο WebMentor Skills. 

2.1.2.   Οι λειτουργίες ορισµού  και περιγραφής ρόλων 
στο σύστηµα του WebMentor Skills 

Από την στιγµή που είναι αποθηκευµένες οι ικανότητες στο σύστηµα 

µπορούµε να τις χρησιµοποιήσουµε για να κατασκευάσουµε προφίλ ρόλων. 

Αυτά τα προφίλ αντιπροσωπεύουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των ρόλων, το επίπεδο της επάρκειας που απαιτείται και η σχετική 

σηµασία της ικανότητας για τον ρόλο αυτό. 

∆ηµιουργία νέου ρόλου. 

Πατάµε Role Tailoring>Role Tailoring Grid. Κατόπιν πατάµε το κουµπί που 

βρίσκεται χαµηλά Add a new Role . Στο νέο παράθυρο εισάγουµε τον κωδικό, 

τίτλο και περιγραφή του νέου ρόλου. Επιλέγουµε το επίπεδο σπουδαιότητας 

του ρόλου και τέλος αν χρησιµοποιούνται πρότυπα, επιλέγουµε το πρότυπο 

που ανήκει. Για να αποθηκευτεί ο νέος ρόλος πατάµε Update .  
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Σχήµα 16: Η διεπαφή δηµιουργίας ρόλων στο WebMentor Skills. 

Εισαγωγή ικανότητας σε έναν ρόλο. 

Για να εισάγουµε ικανότητες σε έναν ρόλο πατάµε Role Tailoring>Role 

Tailoring Grid και επιλέγουµε τον ρόλο που θέλουµε να περιγράψουµε µε τις 

επιθυµητές ικανότητες. Επιλέγουµε Add Task  για να εµφανιστεί ο πίνακας µε 

τις αποθηκευµένες ικανότητες και κατόπιν επιλέγουµε την ικανότητα που θα 

εισάγουµε στον ρόλο. Παρατηρούµε ότι δεξιότερα εµφανίζονται επιλογείς 

τύπου ράδιο όπου επιλέγουµε τα επίπεδα επάρκειας και σπουδαιότητας της 

ικανότητας για τον ρόλο που περιγράφουµε. 
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Σχήµα 17: Η διεπαφή εισαγωγής ικανοτήτων σε ρόλο στο WebMentor Skills. 

2.2. SAP ERP HCM system 

Το SAP ERP HCM system είναι ένα εµπορικό πακέτο διαχείρισης ικανοτήτων 

της εταιρίας SAP (www.sap.com). Αποτελεί τη νέα γενιά λύσεων 

ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης που σας επιτρέπει να ενοποιήσουµε όλες τις 

ζωτικές λειτουργίες µιας επιχείρησής, σε όλο το εύρος της πληροφοριακής 

υποδοµής και άρα να µειωθεί το συνολικό κόστος λειτουργίας της επιχείρησης 

(TCO). H SAP ERP παρέχει ολοκληρωµένη σουίτα λύσεων για 

παρακολούθηση υπηρεσιών, χρηµατοοικονοµική διαχείριση, διαχείριση 

ανθρώπινου δυναµικού, παραγωγικές και εφοδιαστικές λειτουργίες και 

διεταιρικές συναλλαγές. 

Πιο ειδικά, η λύση SAP ERP HCM υποστηρίζει διαδικασίες για στελέχωση, 

ανάπτυξη, παρακίνηση και διατήρηση εργαζοµένων, βελτιώνοντας αυτές τις 

διαδικασίες σε όλο το εύρος της επιχείρησης. Η λύση SAP ERP HCM παρέχει 

ενοποίηση και λειτουργικότητα µε τελικό σκοπό την ευθυγράµµιση του 

ανθρώπινου δυναµικού µε την εταιρική στρατηγική µε κοινό γνώµονα την 

διαχείριση των ικανοτήτων των ανθρωπίνων πόρων που υπάρχουν, 

απαιτούνται ή αναζητούνται προς πρόσληψη. 
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Η λειτουργία διαχείρισης ικανοτήτων της λύσης SAPR ERP Human Capital 

Management δίνει τη δυνατότητα να διατηρηθούν, κινητοποιηθούν και 

προωθηθούν οι εργαζόµενοι µε την καλύτερη απόδοση παρέχοντάς τους τον 

καλύτερο δυνατό συνδυασµό προγραµµάτων µισθολογίου, παροχών και 

ανάπτυξης καριέρας. Μπορούµε να ευθυγραµµίσουµε τους ατοµικούς και τους 

οµαδικούς στόχους µε τις εταιρικές στρατηγικές και να µετατρέψουµε το HR σε 

έναν στρατηγικό συνεργάτη στον οργανισµό. 

Αποµονώνουµε από το πολυσύνθετο αυτό σύστηµα, το σκέλος αναζήτησης 

υπαλλήλου ικανού για µία ορισµένη θέση που έχει οριστεί µε κριτήρια 

επάρκειας ικανοτήτων και παρατηρούµε ότι διαθέτει πλήρη αυτοµατισµό 

κάλυψης της θέσης αυτής. Η διαδικασία αρχίζει από την στιγµή που θα οριστεί 

η θέση που πρέπει να καλυφθεί, έως την πρόσληψη νέου υπαλλήλου. 

 

Σχήµα 18: Από την κενή θέση στην πρόσληψη υπαλλήλου στο SAP ERP. 

Κατά την αναζήτηση ικανών ατόµων που βρίσκονται στην αποθήκη του 

συστήµατος, είτε αυτά εργάζονται ήδη στον οργανισµό είτε ενδιαφέρονται να 

προσληφθούν, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα σε µορφή λίστας ανά 
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υποψήφιο µε τις ικανότητες που διαθέτει και τον βαθµό επάρκειας που 

διαθέτει. 

 

Σχήµα 19: Αναζήτηση υποψηφίου για την κενή θέση στο SAP ERP. 

Οι ικανότητες που χρησιµοποιεί το σύστηµα εισάγονται σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του κάθε οργανισµού χειροκίνητα και χωρίζονται σε οµάδες και 

υποοµάδες προκειµένου να είναι πιο εύκολος ο εντοπισµός κάποιας 

ικανότητας. 
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Σχήµα 20: Οµαδοποιηµένος κατάλογος ικανοτήτων στο SAP ERP. 

Η παρουσίαση των ικανοτήτων γίνεται σε µορφή δενδρικής εµφάνισης µέσα 

στις οµάδες και υποοµάδες που ανήκουν. 

 

Σχήµα 21: ∆οµή του καταλόγου των ικανοτήτων στο SAP ERP. 
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Εδώ µπορούµε να εισάγουµε µία νέα ικανότητα καθώς και να διορθώσουµε 

κάποια ήδη υπάρχουσα.  

Στο σηµείο αυτό µπορούµε να εισάγουµε περιγραφή και επίπεδο επάρκειας 

σε κάποια ικανότητα. Η περιγραφή αυτή είναι ένα σύντοµο κείµενο που εξηγεί 

την ικανότητα. Το επίπεδο επάρκειας το ορίζει µόνο όταν χρειάζεται να 

οριστεί, αφού αρκετές φορές αρκεί η προσκόµιση αποδεικτικού πιστοποίησης 

κάποιας ικανότητας. Για παράδειγµα, η ικανότητα οδήγησης µοτοσικλέτας 

µεγάλου κυβισµού προϋποθέτει κατοχή διπλώµατος οδήγησης µοτοσυκλέτας 

και µόνο αυτό αρκεί. 

 

Σχήµα 22: Ορίζοντας περιγραφή και επίπεδα επάρκειας στο SAP ERP. 

Παρακάτω βλέπουµε πως εµφανίζονται οι ικανότητες του κάθε υποψηφίου, σε  

µορφή πλέγµατος ανά ικανότητα. Παρατηρούµε ότι αρχικά εµφανίζεται η 

οµαδοποίηση των ικανοτήτων µετά ο τίτλος της ικανότητας καθώς και το 

επίπεδο επάρκειας. Υπάρχει ακόµα και η ισχύς της περιγραφόµενης 

ικανότητας για ικανότητες που έχουν συγκεκριµένη χρονική ισχύ. Σε 
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περίπτωση που επιθυµούµε µπορούµε να εισάγουµε κάποιες σηµειώσεις για 

την συγκεκριµένη ικανότητα του υποψηφίου.  

Το σύστηµα επεκτείνεται και σε ευρύτερες περιοχές προσωπικών και 

επαγγελµατικών στοιχείων πέρα από τις ικανότητες του κάθε ατόµου που δεν 

είναι σχετικές µε το υπό σχεδίαση σύστηµα. 

 

Σχήµα 23: Εµφάνιση προφίλ ικανοτήτων ενός υποψηφίου στο SAP ERP. 

Όπως περιγράφουµε το προφίλ των ικανοτήτων ενός υποψηφίου για µία θέση 

στον οργανισµό, έτσι περιγράφουµε και το προφίλ των ικανοτήτων που 

απαιτούνται για κάποια θέση που είναι ελεύθερη στον οργανισµό.  

Παρατηρούµε ότι έχει σχεδόν την ίδια µορφή παρουσίασης, µε µικρές αλλαγές 

όπως τον ορισµό βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την θέση αυτή και 

δεν πρέπει να λείπουν κατά την αναζήτηση των υποψηφίων. 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τις περιγραφόµενες ικανότητες για τον 

υποψήφιο το σύστηµα τις αναφέρει ως Qualifications, ενώ για την θέση 

εργασίας τις αναφέρει ως Requirements. 
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Σχήµα 24: Εµφάνιση προφίλ προαπαιτούµενων ικανοτήτων για µία θέση, στο SAP ERP. 

Τα αποτελέσµατα αναζήτησης επιλογής του καταλληλότερου ή 

καταλληλότερων υποψηφίων για την θέση εµφανίζονται ιεραρχικά από τον 

πλέον ικανό προς τον λιγότερο κατάλληλο για την θέση. Η εµφάνιση γίνετε σε 

σελίδες ανά άτοµο µε παρουσίαση των ικανοτήτων ανά γραµµή και κατά 

πόσο καλύπτει ο παρουσιαζόµενος τα επίπεδα επάρκειας τους.  

Μία εντυπωσιακή επιλογή είναι η παρουσίαση του αποτελέσµατος µε γραφικό 

τρόπο. Σε νέο παράθυρο παρουσιάζεται µε γραφικό τρόπο το αποτέλεσµα 

όπου σε πολλαπλούς άξονες εµφανίζονται οι επιλεγµένες ικανότητες που είναι 

βαθµονοµηµένες ανά κλίµακα επάρκειας. ∆ύο διαφορετικές καµπύλες µε 

διαφορετικό χρώµα αποτυπώνουν τις απαιτούµενες ικανότητες και τις 

διαθέσιµες από τον υποψήφιο. Το σηµείο που τέµνει η κάθε καµπύλη τον 

κάθε άξονα δηλώνει και το επίπεδο επάρκειας. Έτσι εάν η καµπύλη του 

υποψηφίου είναι ίση ή µεγαλύτερη από την ζητούµενη, το άτοµο είναι ικανό 

για την θέση. 
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Σχήµα 25: Παράδειγµα παρουσίασης αποτελεσµάτων αναζήτησης στο SAP ERP.  

2.3. Personal Competence Manager (PCM) του 

ιδρύµατος TENCompetence  

Το ίδρυµα TenCompetence (www.tencompetence.org) υποστηρίζει άτοµα, 

οµάδες και οργανισµούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην δια βίου ανάπτυξη 

των ικανοτήτων τους µε την ανάπτυξη και την προώθηση των πλέον 

κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών υποδοµών, κάνοντας χρήση του 

ανοικτού πηγαίου κώδικα, που βασίζονται σε πρότυπα βιώσιµες και 

καινοτόµες τεχνολογίες. Η κύρια δραστηριότητα του Ιδρύµατος είναι η 

προώθηση, συντήρηση και ανάπτυξη της ∆ιαχείρισης Προσωπικών 

Ικανοτήτων (∆ΠΙ) που αναπτύχθηκε από το έργο TENCompetence και 

χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα IST της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

∆ιαχείριση Προσωπικών Ικανοτήτων 

Η ∆ιαχείριση Προσωπικών Ικανοτήτων είναι ένα πακέτο λογισµικού για άτοµα, 

οµάδες και οργανώσεις που είναι: 

• Ανοιχτού κώδικα 
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• Προσανατολισµένη στις υπηρεσίες 

• Συµµορφούµενη µε τα πρότυπα 

• Ενσωµατωµένη µε την πύλη Life Ray. 

Tο ίδρυµα TENCompetence ιδρύθηκε για να διατηρήσει τα αποτελέσµατα του 

έργου TENCompetence, µετά τη λήξη της χρηµατοδότησης που δόθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η ∆ΠΙ είναι µία διαδικτυακή πύλη (http://pcm.tencompetence.org) που παρέχει 

ένα πολύ ευέλικτο και επεκτάσιµο προϊόν λύσεις για την υποστήριξη των 

ατόµων, των οµάδων και οργανισµών στη διά βίου ανάπτυξη των ικανοτήτων 

τους. 

Η ∆ΠΙ ενσωµατώνει έννοιες από το χώρο της ηλεκτρονικής µάθησης, τη 

διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και διαχείριση της γνώσης, και οι τρεις 

αυτοί τοµείς αποτελούν την κύρια πεδία όπου το σύστηµα µπορεί να 

εφαρµοστεί. 

Μερικά βασικά στοιχεία της πύλης είναι: 

• Ο «Συντάκτης ∆ιαδροµής Μάθησης» που παρέχεται ένα πρόγραµµα 

επεξεργασίας για τη δηµιουργία και τη διατήρηση µαθησιακών 

διαδροµών. Οι µαθησιακές διαδροµές χρησιµοποιούνται ως είσοδοι 

για την δηµιουργία πλάνων στην προσωπική σχεδίαση ικανοτήτων. 

• Ο «Επιλογέας Στόχων» επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει ένα στόχο 

που θέλει να επιτύχει. Ο επιλεγµένος στόχος θα είναι η είσοδος για τον 

«Πλοηγό ∆ραστηριοτήτων» και της «Αξιολόγησης Στοιχείων». Ένας 

χρήστης µπορεί να εναλλάσσεται µεταξύ των στόχων του. 

• Η «Αξιολόγησης Στοιχείων» βοηθά τον χρήστη να εκτελέσει µια 

αυτοαξιολόγηση για τα προσόντα που απαιτούνται για την επίτευξη 

του επιλεγµένου στόχου. Μετά την εκτέλεση αυτής της 
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αυτοαξιολόγησης µπορεί να προσδιοριστεί η διαφορά επάρκειας 

µεταξύ του επιπέδου στόχου και του επιπέδου που διαθέτει ο χρήστης. 

• Ο «Πλοηγός ∆ραστηριοτήτων» είναι το συστατικό της πύλης που 

υποστηρίζει τον χρήστη στην πραγµατική επίτευξη του επιλεγµένου 

στόχου, αποτελεί έτσι ένα σηµαντικό κοµµάτι της. Αποτελείται από δύο 

σηµαντικές λειτουργίες. Η πρώτη καθορίζει ένα κατάλληλο πλάνο 

µάθησης για τον χρήστη, µε βάση τα διαθέσιµα µονοπάτια µάθησης 

και της διαφοράς επάρκειας ικανότητας µεταξύ του επιπέδου στόχου 

και του επιπέδου που διαθέτει ο χρήστης. Η δεύτερη διοχετεύει τον 

χρήστη τις κατάλληλες ευκαιρίες µάθησης, µετά το πρόγραµµα 

µάθησης. 

2.3.1. Ανάπτυξη Ικανοτήτων 

Ο χρήστης ως επαγγελµατίας θα πρέπει να αναπτύξει τις ικανότητες του 

µόνιµα. Τα εργαλεία που υπάρχουν στον τοµέα αυτό θα τον βοηθήσουν να: 

• Ορίσει τους αναπτυξιακούς στόχους του. 

• Αυτοαξιολογηθεί για να ξέρει που βρίσκεται και τι πρέπει ακόµη να 

µάθει για την επίτευξη του στόχου του. 

• ∆ηµιουργήσει ένα προσωπικό πλάνο ανάπτυξης. 

• Εκτελέσει το πλάνο. 

• ∆ηµιουργηθεί µια έκθεση σχετικά µε την πρόοδο του. 

2.3.2. Ορισµός των αναπτυξιακών στόχων του 

Το πρώτο βήµα που κάνει ο χρήστης είναι να ορίσει τους αναπτυξιακούς του 

στόχους. Στην σελίδα Goal Orientation, εµφανίζονται οι ικανότητες (κειµενικά) 

µέσα σε ένα πλαίσιο και καλείται να τις αντιστοιχήσει µε κινήσεις drag and 

drop σε τέσσερα άλλα πλαίσια µε τίτλους «Το λατρεύω», «Ενδιαφέρον», 

«Καλύτερα όχι» και «Το µισώ». 
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Σχήµα 26: Ορισµός Ικανοτήτων στο PCM. 

Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης καθορίζει τις ικανότητες που διαθέτει και 

συµπαθεί ή αντιπαθεί µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται οι επικρατέστεροι 

αναπτυξιακοί στόχοι στο πλαίσιο «Καλύτερο ταίριασµα». 

 

Σχήµα 27: Επιλογή Αναπτυξιακού στόχου στο PCM. 

Επόµενο βήµα είναι να επιλέξει τον στόχο που ενδιαφέρεται ο χρήστης να 

προσεγγίσει από αυτούς που του προτείνει το σύστηµα λαµβάνοντας υπ’ όψιν 

τις προηγούµενες επιλογές του. 

Το  σύστηµα επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει τον αναπτυξιακό του στόχο 

και να επιλέξει οποιονδήποτε υπάρχει µέσα στο σύστηµα ανεξάρτητα από την 

ιεράρχηση των ικανοτήτων του. 
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Σχήµα 28: Αλλαγή του αναπτυξιακού στόχου στο PCM. 

2.3.3. Αυτοαξιολόγηση. 

Κατά την αυτοαξιολόγηση, ο χρήστης πρέπει να κρίνει σε ποιο βαθµό διαθέτει 

τις ικανότητες που παρουσιάζονται στην σελίδα Self Assessment. 

 

Σχήµα 29: Επιλογή επιπέδου επάρκειας στο PCM. 

Η επιλογή του επιπέδου επάρκειας καθορίζεται µε γραφικό τρόπο. Υπάρχει 

µπάρα µε πράσινα κουτάκια που όσο περισσότερα εµφανίζονται τόσο 

µεγαλύτερο επίπεδο επάρκειας κρίνει ότι διαθέτει ο χρήστης. Η διαβάθµιση 

του επιπέδου επάρκειας είναι σταθερή και αποτελείται από πέντε διαβαθµίσεις 

(αρχάριος, µέτριος, προηγµένος, έµπειρος, πολύ έµπειρος). Με γραφικό 

επίσης τρόπο, παρουσιάζεται και το επίπεδο που απαιτείται σε κάθε 

ικανότητα για τον στόχο που έχει επιλεγεί. Αυτό γίνεται µε ένα µικρό µαύρο 
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τρίγωνο πάνω από αντίστοιχο πράσινο τετράγωνο. Η αξιολόγηση θα 

οδηγήσει σε µια ανάλυση των ελλείψεων ικανότητας που έχει ο 

ενδιαφερόµενος. Στην συνέχει οι ελλείψεις οδηγούν στην µάθηση προκειµένου 

να εξαλειφτούν οι διαφορές αυτές.  

2.3.4. ∆ηµιουργία προσωπικού πλάνου ανάπτυξης 

Σε αυτήν την φάση, ο χρήστης επιλέγει την σελίδα Activity Advisor που 

συµβουλεύει τον χρήστη ποια είναι η καλύτερη διαδροµή προς τον στόχο που 

έχει ορίσει. 

 

Σχήµα 30: Συµβουλή καλύτερης διαδροµής προς τον στόχο στο PCM. 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι ο στόχος µπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε 

στιγµή. Για τον επιλεγµένο στόχο προτείνονται δραστηριότητες που πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν. Για να δει ο χρήστης ποια δραστηριότητα πρέπει να 

εκτελέσει, πατάει το κουµπί «Plan Route» Μετά το πέρας κάθε 

δραστηριότητας ο χρήστης πατάει το κουµπί «Completed» και αµέσως µετά 

το σύστηµα προτείνει την επόµενη δραστηριότητα. Όταν ολοκληρώσει όλες τις 

δραστηριότητες τότε θα έχει κατακτήσει και τις ικανότητες που απαιτούνται για 

τον στόχο που έχει επιλέξει.  

Ένα σηµείο που θα πρέπει να προσέξει ο χρήστης είναι ότι µετά το πέρας 

κάθε διαδικασίας, θα πρέπει να επιστρέφει στην σελίδα Self Assessment και 

να διορθώνει τα επίπεδα επάρκειας των ικανοτήτων που απέκτησε. ∆ηλαδή η 

ενηµέρωση της βάσης των ικανοτήτων που διαθέτει ο χρήστης, µετά από 

κάθε διαδικασία, δεν γίνεται αυτόµατα αλλά χειροκίνητα.  
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Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες που του προτείνει το 

σύστηµα τότε έχει φτάσει και στον επιθυµητό στόχο και ανάλογη ανακοίνωση 

εµφανίζεται. 

 

Σχήµα 31: Ανακοίνωση, ο χρήστης έφτασε στον στόχο του, στο PCM. 

Στην επόµενη σελίδα υπάρχει η σελίδα υποστήριξης όπου ο χρήστης µπορεί 

να υποβάλει ερωτήσεις η να απαντήσει σε κάποια ερώτηση που έχει 

αναρτηθεί από άλλον. 

 

Σχήµα 32: Σελίδα υποστήριξης, στο PCM. 

Στην τελευταία σελίδα ο χρήστης βλέπει την πρόοδο του. Την πορεία του 

µέχρι εκείνη την στιγµή.  
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Σχήµα 33: Σελίδα προόδου χρήστη, στο PCM. 

Εδώ εµφανίζονται οι ικανότητες που έχει δηλώσει ο χρήστης, οι διαδικασίες 

που εκτέλεσε, τις διαδροµές µάθησης που επιλέγει να ακολουθήσει για να 

φτάσει στον στόχο του και τους στόχους που ολοκληρώνει. 

 

3. Σύγκριση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ικανοτήτων 

Στην παράγραφο αυτή θα προσπαθήσουµε να συγκρίνουµε τα εργαλεία που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η σύγκριση αυτή αφορά δύο κατηγορίες 

παραγόντων σύγκρισης: α) τις τροποποιήσεις που γίνονται σχετικά µε την 

περιγραφή των ικανοτήτων και β) παράγοντες που αφορούν στην 

χρηστικότητα και διαλειτουργικότητα. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 7) 

παρατίθενται κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία όπως προέκυψαν από την 

παραπάνω ανάλυση. Στην πρώτη κατηγορία θα χρησιµοποιήσουµε ως 

κριτήρια τα βασικά στοιχεία που σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές HR-

XML και IMS RCDEO, χρειάζονται για να περιγράψουν ικανότητες. Στην 

δεύτερη κατηγορία χρησιµοποιούµε κριτήρια που µας βοηθούν να ελέγξουµε 

αν υπάρχει διαλειτουργικότητα και χρηστικότητα των συστηµάτων µε την 

βοήθεια αρχείων των παραπάνω προδιαγραφών ή κάποιου άλλου τύπου. 
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Κατηγορίες Χαρακτηριστικά 
WebMentor 

Skills 

SAP 

ERP 

HCM 

PCM 

Απαιτήσεις που 

εξάγονται από τον 

ενοποιηµένο ορισµό 

της “ Ικανότητας” 

1. Επιλογή  Ικανότητας 
   

2. Περιγραφή 

Ικανότητας 
   

3. Ορισµός Επιπέδου 

Επάρκειας Ικανότητας 
   

4. Περιγραφή 

Επιπέδου Επάρκειας 

Ικανότητας 
   

5. Ορισµός Πλαισίου 

Ικανότητας 
- - - 

6. Ορισµός τύπου 

ικανότητας (Γνώση, 

∆εξιότητα, Στάση) 

- - - 

Απαιτήσεις που 

εξάγονται από την 

∆ιαλειτουργικότητα και 

την Χρηστικότητα  

7. ∆ιαλειτουργικότητα 

των Ικανοτήτων µε 

κωδικοποίηση 

 HR-XML 

- - - 

8. ∆ιαλειτουργικότητα 

των Ικανοτήτων µε 

κωδικοποίηση 

 IMS RCDEO 

- - - 

9. ∆ιαλειτουργικότητα 

των Ικανοτήτων µε 

αρχεία άλλου γνωστού 

τύπου 

 

(CSV) 
- - 

Ζητήµατα  

10. Μη εξειδικευµένες 

γνώσεις για την χρήση 

του συστήµατος 
 

- 
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Κατηγορίες Χαρακτηριστικά 
WebMentor 

Skills 

SAP 

ERP 

HCM 

PCM 

11. Είναι προσβάσιµο 

µέσω ενός 

προγράµµατος 

πλοήγησης 

παγκόσµιου ιστού 

 

- 
 

 

Πίνακας 7: Συγκριτικός πίνακας των δυνατοτήτων των εξεταζόµενων 
συστηµάτων διαχείρισης ικανοτήτων. 

 

3.1. Οι τροποποιήσεις που γίνονται σχετικά µε την 

περιγραφή των ικανοτήτων 

Θέτοντας ως βασική κατηγορία κριτηρίων τα στοιχεία που χρειάζονται για να 

περιγραφούν οι ικανότητες σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές HR-XML 

και IMS RCDEO, χρειάζονται εισάγουµε τα παραπάνω χαρακτηριστικά που 

βλέπουµε στον Πίνακα 7.  

• Παρατηρούµε ότι όλα τα συστήµατα έχουν τα βασικά στοιχεία για την 

περιγραφή των ικανοτήτων.  

• Παρατηρούµε όµως την απουσία ορισµού του πλαισίου της ικανότητας, 

που αποτελεί µία από τις βασικότερες συνιστώσες περιγραφής της 

ικανότητας.  

• Το ίδιο παρατηρούµε και µε τον τύπο της ικανότητας.  

• Σε κανένα από τα υπό εξέταση συστήµατα δεν υπάρχει διάκριση των 

τύπων των ικανοτήτων αν δηλαδή είναι Γνώσεις, ∆εξιότητες ή Στάσεις 

οι περιγραφόµενες ικανότητες. 
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Τα δύο πρώτα συστήµατα το WebMentor Skills και το SAP ERP HCM, ως 

εµπορικά, είναι πιο “πλούσια” σε µικρορυθµίσεις ώστε να περιγραφούν οι 

ικανότητες. Το δε τρίτο σύστηµα, το PCM, δεν είναι εµπορικό είναι σε 

ερευνητικό στάδιο αρκετά όµως εύχρηστο και έξυπνα απλουστευµένο ώστε να 

µπορούν οι χρήστες να ορίζουν τις ικανότητες που διαθέτουν χωρίς να 

χρειάζεται να γνωρίζουν θεωρητικά θέµατα σχετικά µε τις ικανότητες ή µε την 

χρήση Η/Υ. 

3.2. Η χρηστικότητα και η διαλειτουργικότητα των 

εργαλείων 

Σε αυτή την κατηγορία εξετάζουµε την δυνατότητα που έχουν τα συστήµατα 

να εισάγουν ή να εξάγουν τις ικανότητες που περιγράφτηκαν σε αυτό το 

σύστηµα ή σε άλλο που ασχολείται µε το ίδιο αντικείµενο. Παρατηρούµε ότι τα 

συστήµατα δεν δίνουν κάποια τέτοια δυνατότητα. 

Εκτός από WebMentor Skills, τα άλλα δύο συστήµατα στερούνται 

διαλειτουργικότητας µε άλλα συστήµατα. Φυσικά το SAP ERP HCM έχει 

υψηλό βαθµό διαλειτουργικότητας µε άλλα εµπορικά συστήµατα της ιδίας 

εταιρείας. Το PCM και αυτό µε την σειρά του δεν διαθέτει αυτή την 

δυνατότητα, πολύ χρήσιµη για συνεργασία του συστήµατος µε άλλα σχετικά. 

Εδώ το WebMentor Skills κάνει την διαφορά χρησιµοποιώντας τον τύπο 

αρχείων CSV (αρχείο οριοθετηµένο µε κόµµατα) µπορεί να διαβάσει 

ικανότητες ή και να αποθηκεύσει προκειµένου να επεξεργαστούν περεταίρω 

από άλλες εφαρµογές. Πολλές εφαρµογές όπως MS Excel και MS Access 

µπορούν να διαβάσουν τέτοιου τύπου  αρχεία, αλλά έτσι δεν εξασφαλίζεται η 

καλή διαλειτουργικότητα και η συµµόρφωση τους προς τις διεθνείς 

προδιαγραφές που υπάρχουν µέχρι σήµερα.  

Για να µπορέσει κάποιο σύστηµα διαχείρισης ικανοτήτων να θεωρηθεί ότι 

είναι διαλειτουργικό, θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα της εισαγωγής ή 

εξαγωγής αρχείου ικανοτήτων σε µορφή xml ακολουθώντας τις διεθνείς 

προδιαγραφές HR-XML ή IMS RCDEO. 
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4. Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο 3 εξετάστηκαν τρία συστήµατα διαχείρισης ικανοτήτων. Τα δύο 

πρώτα, εµπορικά συστήµατα, απευθύνονται σε επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε 

τµήµατα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Είναι συστήµατα που προσπαθούν 

να βοηθήσουν την επιχείρηση να καταγράψει τις ικανότητες του δυναµικού 

του και να έχει οποιαδήποτε στιγµή το στιγµιότυπο των ικανοτήτων κάθε 

υπαλλήλου ξεχωριστά ή µιας οµάδας ή ενός τµήµατος ή και ολόκληρης της 

επιχείρησης. Βοηθούν στον εντοπισµό ικανότερων υπαλλήλων για την 

προσωρινή κάλυψη κάποιων αναγκών της επιχείρησης σε κάποια κρίσιµη 

φάση ενός έργου. Βοηθούν ακόµη στον εντοπισµό ικανότερου υπαλλήλου για 

την κάλυψη κάποιας κενής θέσης που δηµιουργήθηκε στην  επιχείρηση. Και 

τα δύο συστήµατα µπορούν να προχωρήσουν πάνω σε αυτό τον τοµέα και να 

προτείνουν ενδοεπιχειρησιακά µαθήµατα σε κάποιον ή σε κάποιους 

υπαλλήλους που πλησιάζουν να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά της 

προτεινόµενης θέσης αλλά υπολείπονται κάποιων ικανοτήτων. Με αυτόν τον 

τρόπο εκπαιδεύουν προσωπικό που χρειάζεται εκπαίδευση προκειµένου να 

καλύψει κάποια θέση. 

Το SAP ERP HCM είναι σύστηµα πιο πλήρες µε περισσότερες παραµέτρους 

και ρυθµίσεις αλλά κρατάει όλα τα στοιχεία αποθηκευµένα στις βάσεις του και 

µόνο εκεί µπορούν να υπάρχουν. ∆εν δίνεται η δυνατότητα για εξαγωγή ή 

εισαγωγή ικανοτήτων. 

Το WebMentor Skills είναι διαδικτυακό, απευθύνεται στο ίδιο κοινό, είναι πιο 

απλό στην χρήση και στις ρυθµίσεις του, χωρίς να περιλαµβάνει πάρα πολλές 

παραµέτρους για την διαχείριση των ικανοτήτων. Ένα καλό χαρακτηριστικό 

είναι ότι δίνεται η δυνατότητα για εξαγωγή ή εισαγωγή ικανοτήτων σε αρχεία 

τύπου csv.  

Το PCM δεν είναι εµπορικό σύστηµα και απευθύνεται σε ιδιώτες που θέλουν 

να κατακτήσουν έναν στόχο και αφού καταγράψουν τις ικανότητες που 

διαθέτουν, να τους προτείνει το σύστηµα τον καλύτερο δρόµο µάθησης προς 

την κατάκτηση των ικανοτήτων και τελικά του επιθυµητού στόχου. 
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Το σύστηµα που πρόκειται να αναπτυχθεί διαφέρει ουσιαστικά από τα 

συστήµατα που εξετάστηκαν αφού το αντικείµενο του είναι η καλύτερη 

επιλογή φοιτητή µε επαρκείς ικανότητες για µία δοθείσα προσφερόµενη θέση 

εργασίας από µία επιχείρηση. Είναι όµως εµφανής η συνάφεια και των τριών 

συστηµάτων  µε το υπό ανάπτυξη σύστηµα καθώς και ότι όλα υπάγονται 

κάτω από την σκέπη του συστήµατος διαχείρισης ικανοτήτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή 

Στο  4ο κεφάλαιο περιλαµβάνονται ζητήµατα που αφορούν στην σχεδίαση και 

υλοποίηση του συστήµατος. Περιγράφεται ο σκοπός του συστήµατος καθώς 

και οι οµάδες χρηστών που ενδέχεται να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα. 

∆ιατυπώνονται οι βασικές λειτουργίες (προδιαγραφές) που θα επιτελεί το 

σύστηµα και αναπτύσσεται η αρχιτεκτονική του σχεδίαση. Επιπλέον 

περιγράφονται διάφορα ζητήµατα που αφορούν στην υλοποίηση και 

εφαρµογή του συστήµατος. 

 

2. Γενική ιδέα και στόχοι του συστήµατος 

Ο σκοπός της παρούσας µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας είναι η 

ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείρισης ικανοτήτων όπου περιγράφονται 

σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές περιγραφής ικανοτήτων HR-XML και 

IMS RCDEO.  

Πιο συγκεκριµένα το σύστηµα εκτελείται διαδικτυακά και µπορεί να αναρτηθεί 

σε ιστοσελίδα ενός γραφείου διασύνδεσης φοιτητών όπου:  

• Εταιρείες που προσφέρουν θέση εργασίας θα περιγράφουν κάποια 

προσφερόµενη θέση εργασίας σε κειµενική µορφή αλλά θα 

προσδιορίζουν τις ικανότητες που απαιτούνται για κάθε θέση σύµφωνα 

µε τυποποιήσεις αναγνωρισµένων οµάδων εργασίας.  

• Κατά παρόµοιο τρόπο φοιτητές θα αυτό-προσδιορίζουν τις ικανότητες 

τους µε σκοπό να βρουν κάποια θέση εργασίας. 

• Το σύστηµα θα αποθηκεύει όλα τα παραπάνω σε βάση δεδοµένων και 

αναλαµβάνει να παρουσιάσει στις µεν εταιρείες τους φοιτητές που 
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πληρούν τα κριτήρια τους, στους δε φοιτητές τις θέσεις εργασίας που 

µπορούν να ανταποκριθούν. 

  

3. ∆ιατύπωση και Ανάλυση των Αναγκών / 

Απαιτήσεων του Συστήµατος 

Η ανάλυση των αναγκών και των απαιτήσεων αποτελεί ένα από τα πιο βασικά 

και ίσως και τα πιο δύσκολα µέρη του σχεδιασµού ενός συστήµατος. Για να 

πραγµατοποιηθεί αυτή η ανάλυση θα πρέπει να µελετήσουµε τους χρήστες 

του συστήµατός µας, εν προκειµένω τους χρήστες του ιστοχώρου, και να 

κατανοήσουµε τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, τα κίνητρα, τους περιορισµούς 

τους και τι ενέργειες που  πραγµατοποιούν. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

καθορίσουµε το ποιός θα χρησιµοποιεί τον ιστοχώρο, τι χαρακτηριστικά θα 

έχει και τι ενέργειες θα κάνει. Θα πρέπει να σκιαγραφήσουµε το 

αντιπροσωπευτικό προφίλ για κάθε κατηγορία χρηστών. Θα πρέπει να 

προσδιορίσουµε την εµπειρία που  έχουν οι χρήστες που θα επισκέπτονται 

τον ιστοχώρο. Επίσης θα πρέπει να αναζητήσουµε και να αναγνωρίσουµε 

τους λόγους για τους οποίους οι χρήστες θα επισκέπτονται τον ιστοχώρο 

επανειληµµένως. 

 

3.1. Το περιβάλλον των χρηστών 

Στην παρούσα παράγραφο προσεγγίζουµε τον περιβάλλοντα χώρο των 

χρηστών του συστήµατος ως παράγοντα που επιδρά στην αλληλεπίδραση 

του χρήστη µε το σύστηµα.  

• Μια µερίδα των χρηστών θα έχει πρόσβαση στο σύστηµα µέσω του 

προσωπικού υπολογιστή και διαδικτυακής σύνδεσης, από το χώρο του 

σπιτιού. Το περιβάλλον θωρείται οικείο προς τους χρήστες, χωρίς 
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ένταση και θορύβους, και βοηθά στην αποτελεσµατική λήψη 

αποφάσεων. 

• Άλλοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο σύστηµα από τον χώρο 

εργασίας τους. ∆εδοµένου ότι εκπρόσωποι επιχειρήσεων θα εισάγουν 

δεδοµένα προσφερόµενης θέσης εργασίας, θεωρούµε ότι το 

περιβάλλον εργασίας τους θα παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις 

για την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο σύστηµα (υλικοτεχνική 

υποδοµή) καθώς και ήρεµο και άνετο χώρο εργασίας που βοηθά στην 

πνευµατική εργασία. 

• Μια µικρότερη µερίδα χρηστών, δύναται να χρησιµοποιούν το σύστηµα 

σε εξωτερικούς χώρους ή εν κινήσει, χρησιµοποιώντας φορητούς 

υπολογιστές ή ακόµα και κινητές συσκευές (PDA, SmartPhone). Η 

ύπαρξη µόνιµης, ποιοτικής και απρόσκοπτης σύνδεσης είναι ένα 

πρόβληµα που θα πρέπει να επιλύσουν οι χρήστες προκειµένου να 

αποκτήσουν απευθείας πρόσβαση στο σύστηµα. Το περιβάλλον των 

χρηστών ποικίλει και συνήθως απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια από την 

µεριά του χρήστη για την καλύτερη συγκέντρωση και αλληλεπίδραση 

µε το σύστηµα. 

 

3.1.1. Χαρακτηριστικά των Χρηστών του Συστήµατος 

Οι χρήστες του προτεινόµενου συστήµατος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 

Αυτοί που αναζητούν κάποια θέση εργασίας και θα είναι φοιτητές ή απόφοιτοι 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και αυτοί που εκπροσωπούν κάποια επιχείρηση 

και προσφέρουν θέση εργασίας. Στην συνέχεια παραθέτουµε µερικά από τα 

χαρακτηριστικά των χρηστών που πρόκειται να αλληλεπιδράσουν µε το 

σύστηµα: 

• Φοιτητές ή Απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όπου η πλειοψηφία 

των χρηστών αυτής της κατηγορίας διαθέτουν υψηλό βαθµό 

εξοικείωσης µε την χρήση των συστηµάτων ενώ µια µικρή µερίδα έχει 
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βασικές γνώσεις πληροφορικής αλλά µε προδιάθεση να τις 

επεκτείνουν. 

• Εκπρόσωποι επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να προσλάβουν 

πτυχιούχους ή µη υπαλλήλους. Οι χρήστες αυτοί υπολογίζεται να  

διαθέτουν τουλάχιστον επαρκή βαθµό εξοικείωσης µε τις νέες 

τεχνολογίες.  

 

3.1.2.  Οι Χρήστες του Συστήµατος 

Σε αυτή τη φάση της ανάπτυξης καθορίζονται οι οµάδες χρηστών που 

προβλέπεται να χρησιµοποιήσουν και να αλληλεπιδράσουν µε το σύστηµα. Οι 

χρήστες µπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: στους εγγεγραµµένους 

και στους µη εγγεγραµµένους χρήστες. Εγγεγραµµένοι θεωρούνται οι χρήστες 

που έχουν εκδηλώσει έµπρακτα το ενδιαφέρον τους για τη χρησιµοποίηση του 

συστήµατος, καταγράφοντας κάποια από τα στοιχεία τους στην αντίστοιχη 

λειτουργία του συστήµατος ώστε να αποκτήσουν όνοµα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης. Στους εγγεγραµµένους χρήστες επιτρέπεται η πρόσβαση σε 

διάφορες λειτουργίες του συστήµατος. Μη εγγεγραµµένοι θεωρούνται οι 

χρήστες του συστήµατος που δεν έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για 

την περαιτέρω χρήση του συστήµατος ακόµα, και έχουν πρόσβαση σε 

περιορισµένες λειτουργίες του συστήµατος. 

Για την ανάλυση των απαιτήσεων και αναγκών του συστήµατος απαιτείται να 

γίνουν: 

• Ο καθορισµός των οµάδων χρηστών του συστήµατος 

• Ανάλυση των λειτουργικών αναγκών κάθε οµάδας χρηστών, 

καταγράφοντας τις λειτουργίες που αναµένεται να παρέχει το σύστηµα 

σε κάθε οµάδα χρηστών. 

 

3.1.3. Καθορισµός των οµάδων χρηστών 
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Ακολουθούν οι οµάδες χρηστών που προβλέπεται να αλληλεπιδράσουν και 

να χρησιµοποιήσουν το προτεινόµενο σύστηµα. 

 

 

Σχήµα 34: Ιεραρχική ταξινόµηση των οµάδων χρηστών του συστήµατος 

 

Μη πιστοποιηµένοι  χρήστες 

Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν όλοι οι επισκέπτες του ιστοχώρου του 

συστήµατος οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν για τον σκοπό του 

καθώς και τι παρέχει στους εγγεγραµµένους χρήστες. Οι επισκέπτες είναι και 

εν δυνάµει εγγεγραµµένοι χρήστες του συστήµατος, εφόσον θελήσουν να 

αξιοποιήσουν τις λειτουργίες του. Για το λόγο αυτό, οι επισκέπτες µπορούν να 

έχουν πρόσβαση στη λειτουργία εγγραφής στο σύστηµα. Κατά την διαδικασία 

εγγραφής στο σύστηµα οι εγγεγραµµένοι χρήστες επιλέγουν τον ρόλο που θα 
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έχουν ως χρήστες του συστήµατος, δηλαδή αν θα είναι «Χρήστες ως Ιδιώτες» 

ή «Χρήστες ως Επιχείρηση». 

 

Σχήµα 35: UML διάγραµµα λειτουργιών µη εγγεγραµµένων χρηστών 

 

Οι µη εγγεγραµµένοι χρήστες ή επισκέπτες στο σύστηµα έχουν περιορισµένες 

δυνατότητες να πραγµατοποιήσουν λειτουργίες στο σύστηµα. Οι µη 

εγγεγραµµένοι χρήστες µπορούν να: 

• Εγγραφούν στο σύστηµα. 

• Να διαβάσουν πληροφορίες που αφορούν στο σύστηµα και στην 

επαφή µε την διαχειριστική οµάδα του συστήµατος. 

 

Χρήστες ως ιδιώτες  

Οι χρήστες ως ιδιώτες έχουν ακολουθήσει επιτυχώς την διαδικασία εγγραφής 

τους στο σύστηµα ως µέλη και έχουν λάβει από ένα κατάλληλο όνοµα χρήστη 

και κωδικό πρόσβασης στο σύστηµα. Όλοι οι χρήστες ως ιδιώτες µπορούν: 

• Να συνδεθούν στο σύστηµα (login), καταχωρώντας το όνοµα χρήστη 

και κωδικό εισόδου. 

• Να διαβάσουν πληροφορίες που αφορούν στο σύστηµα και στην 

επαφή µε την διαχειριστική οµάδα του συστήµατος. 

• Να διαχειριστούν το προσωπικό τους προφίλ. 
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• Να περιγράψουν τις προσωπικές ικανότητες µε κειµενικό τρόπο.  

• Να περιγράψουν τις προσωπικές τους ικανότητες σύµφωνα µε 

τυποποιήσεις αναγνωρισµένων οµάδων εργασίας.  

• Να προβάλλουν τις αποθηκευµένες ικανότητες του. 

• Να διορθώνουν κάποιες ικανότητες ως προς το επίπεδο κατάκτησης 

κάθε ικανότητας. 

• Να διαγράφουν κάποια ικανότητα από το αποθηκευµένο του προφίλ. 

Εµφάνιση Κεντρικής Σελίδας

Σύνδεση/Αποσύνδεση στο σύστηµα

∆ιαχείριση Προσωπικού προφίλ

∆ιαχείριση Προφίλ Προσ. Ικανοτήτων

Προβολή/∆ιόρθωση/∆ιαγραφή

Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας

Κειµενική Περιγραφή Προσωπικών Ικανοτήτων

Προβολή Προσφερόµενων Θεσεων Εργασίας

Περιγραφή Προσωπικών Ικανοτήτων µε χρήση γνωστών Frameworks

Εξαγωγή προτύπων σε XML µορφή

Χρήστες ως Ιδιώτες

 

Σχήµα 36: UML διάγραµµα λειτουργιών των χρηστών ως ιδιώτες. 
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• Να εξάγουν την περιγραφή των προσωπικών ικανοτήτων τους σε 

µορφή XML, σύµφωνα µε τα πρότυπα περιγραφής ικανοτήτων HR-

XML και IMS RCDEO. 

• Να περιηγηθούν στην λίστα των προσφερόµενων θέσεων εργασίας. 

• Να αναζητήσουν κάποια θέση εργασίας από τις αποθηκευµένες 

προσφερόµενες, που θα ταιριάζει µε το δικό τους προφίλ ικανοτήτων. 

• Αποσυνδεθούν από το σύστηµα (logout). 

 

Χρήστες ως επιχείρηση 

Οι χρήστες ως επιχείρηση έχουν ακολουθήσει επιτυχώς την διαδικασία 

εγγραφής τους στο σύστηµα ως µέλη και έχουν λάβει από ένα κατάλληλο 

όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο σύστηµα. Όλοι οι εγγεγραµµένοι 

χρήστες µπορούν: 

• Να συνδεθούν στο σύστηµα (login), καταχωρώντας το όνοµα χρήστη 

και κωδικό εισόδου. 

• Να διαβάσουν πληροφορίες που αφορούν στο σύστηµα και στην 

επαφή µε την διαχειριστική οµάδα του συστήµατος. 

• Να διαχειριστούν το Επιχειρησιακό τους προφίλ. 

• Να περιγράψουν προσφερόµενες θέσεις εργασίας µε κειµενικό τρόπο. 

• Να περιγράψουν τις προαπαιτούµενες ικανότητες για προσφερόµενες 

θέσεις εργασίας σύµφωνα µε τυποποιήσεις αναγνωρισµένων οµάδων 

εργασίας. 

• Να προβάλλουν τις αποθηκευµένες προαπαιτούµενες ικανότητες για 

προσφερόµενες θέσεις εργασίας. 

• Να διορθώνουν κάποιες ικανότητες ως προς το επίπεδο κατάκτησης 

κάθε ικανότητας. 
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• Να διαγράφουν κάποια ικανότητα από το αποθηκευµένο προφίλ της 

προσφερόµενης θέσης εργασίας. 

• Να εξάγουν την περιγραφή των ικανοτήτων της προσφερόµενης θέσης 

εργασίας σε µορφή XML, σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές 

περιγραφής ικανοτήτων HR-XML και IMS RCDEO. 

 

 

Σχήµα 37: UML διάγραµµα λειτουργιών των χρηστών ως επιχείρηση. 

 

• Να αναζητήσουν ενδιαφερόµενους χρήστες για συγκεκριµένη 

προσφερόµενη θέση εργασίας από τις αποθηκευµένες 

προσφερόµενες, που θα ταιριάζει µε το προφίλ ικανοτήτων που 

ζητούν. 

• Αποσυνδεθούν από το σύστηµα (logout). 
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∆ιαχειριστές Περιορισµένων ∆υνατοτήτων 

Οι χρήστες που ανήκουν στην οµάδα των  διαχειριστών του ιστοτόπου 

διαθέτουν επαυξηµένες δυνατότητες σε σχέση µε την οµάδα των 

εγγεγραµµένων χρηστών και ασχολούνται και µε την εποπτεία του 

συστήµατος. Συγκεκριµένα οι χρήστες που ανήκουν στην οµάδα των 

∆ιαχειριστών του ιστοτόπου µπορούν να: 

• Συνδεθούν στο σύστηµα (login), καταχωρώντας το όνοµα χρήστη και 

κωδικό εισόδου. 

• Να διαβάσουν πληροφορίες που αφορούν στο σύστηµα και στην 

επαφή µε την διαχειριστική οµάδα του συστήµατος. 

• Να διαχειριστούν το προσωπικό τους προφίλ. 

• Να εισάγουν κείµενο που θα είναι ορατό στην αρχική σελίδα του 

ιστοχώρου. 

• Να προβάλουν τις προαπαιτούµενες ικανότητες για επιλεγµένη θέση 

εργασίας που έχει εισάγει κάποια ενδιαφερόµενη επιχείρηση. 

• Να διορθώνουν προαπαιτούµενες ικανότητες για επιλεγµένη θέση 

εργασίας που έχει εισάγει κάποια ενδιαφερόµενη επιχείρηση. 

• Να διαγράψουν προαπαιτούµενες ικανότητες για επιλεγµένη θέση 

εργασίας που έχει εισάγει κάποια ενδιαφερόµενη επιχείρηση. 

• Να αναζητούν χρήστες ως ιδιώτες που έχουν τις ικανότητες για 

συγκεκριµένες θέσεις εργασίας. 

• Να εξάγουν την περιγραφή των ικανοτήτων της προσφερόµενης θέσης 

εργασίας σε µορφή XML, σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές 

περιγραφής ικανοτήτων HR-XML και IMS RCDEO.  



87 

 

 

Σχήµα 38: UML διάγραµµα λειτουργιών του διαχειριστή περιορισµένων ∆υνατοτήτων. 

• Να προβάλουν όλες τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας που είναι 

αποθηκευµένες στο σύστηµα. 

• Να προβάλουν τις αποθηκευµένες ικανότητες ενός χρήστη ως ιδιώτη.  

• Να διορθώνουν αποθηκευµένες ικανότητες ενός χρήστη ως ιδιώτη. 

• Να διαγράφουν αποθηκευµένες ικανότητες ενός χρήστη ως ιδιώτη. 
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• Να εξάγουν την περιγραφή των ικανοτήτων ενός χρήστη ως ιδιώτη σε 

µορφή XML, σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές περιγραφής 

ικανοτήτων HR-XML και IMS RCDEO. 

• Να αποσυνδεθούν από το σύστηµα (logout). 

 

 Σχεδίαση της Αρχιτεκτονικής του Συστήµατος 4.

 

Η αρχιτεκτονική σχεδίαση του συστήµατος αποτυπώνεται στα 

σχεδιαγράµµατα που ακολουθούν. Το σύστηµα απαρτίζεται χονδρικά από µία 

εγκατάσταση της πλατφόρµας Drupal και ένα Drupal module που 

δηµιουργήθηκε για να υποστηρίξει τις ειδικές διαδικασίες που χρειάζεται να 

 

Σχήµα 39: Γενική καταγραφή του συστήµατος 
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λάβουν µέρος στην εφαρµογή. Η επιλογή της πλατφόρµας Drupal έγινε για να 

µεγαλύτερη επεκτασιµότητα του συστήµατος αφού υπάρχουν πολλές 

προεγκατεστηµένες  λειτουργίες καθώς και πολλές που µπορούν να κατέβουν 

από το διαδίκτυο και να εγκατασταθούν. Στη συνέχεια περιγράφεται η 

λειτουργία κάθε τµήµατος του Drupal module: «eCompDef » ενώ αναλύεται σε 

δύο φάσεις. 

4.1. Φάση 1η: Αποστολή της σελίδας διεπαφής χρήστη 

για τον ορισµό ικανοτήτων 

Στην πρώτη φάση έχουµε την αποστολή της σελίδας διεπαφής στον χρήστη 

προκειµένου να ορίσει τις ικανότητες. Χρήστης κατά την περιγραφή της 

αρχιτεκτονικής του συστήµατος θα εννοείται, είτε ο χρήστης ως ιδιώτης, είτε ο  

χρήστης ως επιχείρηση, είτε ο διαχειριστής περιορισµένων δυνατοτήτων. 

Αυτό γιατί οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν είναι µικρές για κάθε ρόλο.  

 

Κατά την φάση αυτή ο ∆ηµιουργός της Ιστοσελίδας (Page Creator) που θα 

αποσταλεί στον πελάτη (client) διαβάζει όλες τις τυποποιήσεις των 

αναγνωρισµένων οµάδων εργασίας που έχουν εισαχθεί στο σύστηµα από 

αρχεία µορφής XML. Στην συνέχεια διαβάζει και από την βάση δεδοµένων 

που διατηρεί, στοιχεία του χρήστη, καθώς και ικανότητες ή θέσεις εργασίας µε 

προαπαιτούµενες ικανότητες που µπορεί να υπάρχουν αποθηκευµένες. 

Παρακάτω φαίνεται µε µεγαλύτερη ανάλυση ο ∆ηµιουργός της Ιστοσελίδας. 

 

Σχήµα 40: Σχηµατική απεικόνιση του eCompDef κατά την 1η φάση. 
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Η σχεσιακή βάση δεδοµένων που χρησιµοποιείται είναι η MySQL και το 

module χρησιµοποιεί κάποιους πίνακες που έχει δηµιουργήσει το Drupal αλλά 

και νέους πίνακες ειδικά για δικούς του σκοπούς. 

4.2. Φάση 2η: Εξυπηρέτηση εντολών του πελάτη 

 

Στην φάση αυτή λειτουργεί η επικοινωνία του χρήστη µε τον server. Έχει δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή για εύχρηστο και γρήγορο διαχειριστικό περιβάλλον 

διεπαφής όπου ο χρήστης θα µπορεί να εισάγει, να διαγράφει και να 

διορθώνει τις ικανότητες του στο σύστηµα. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω 

χρησιµοποιούµε τεχνολογία Ajax όπου ο client στέλνει πακέτα Ajax Request 

 

Σχήµα 41: Σχηµατική απεικόνιση του ∆ηµιουργού Ιστοσελίδας κατά την 1η φάση. 

 

Σχήµα 42: Σχηµατική απεικόνιση του eCompDef κατά την 2η φάση. 
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στον server και αναλαµβάνει εκεί ο Ajax Command Server  να εξυπηρετήσει 

τα αιτήµατα. Αφού ολοκληρώσει µε την εξυπηρέτηση του αιτήµατος απαντά 

στον client µε ένα πακέτο Ajax Response όπου θα περιέχει είτε απαραίτητες 

πληροφορίες είτε επιβεβαίωση περαίωσης κάποιας εντολής. 

Η αποθήκη ικανοτήτων είναι ένα σύνολο κανονικοποιηµένων πινάκων 

συνδεδεµένοι µε σχέσεις µεταξύ τους µε αποτέλεσµα να έχουµε µικρότερη σε 

όγκο βάση δεδοµένων και µε εφαρµογή απλούστερων ερωτηµάτων µε 

γρηγορότερη απόκριση.  

 Οι τυποποιήσεις των αναγνωρισµένων οµάδων εργασίας που έχουν εισαχθεί 

στο σύστηµα από αρχεία σε µορφή XML είναι έγγραφα που ακολουθούν ένα 

συγκεκριµένο xml σχήµα (XML Binding) και περιγράφουν όλες τις ικανότητες 

και τις διαβαθµίσεις των επιπέδων που έχει ορίσει η κάθε οµάδα εργασίας 

µαζί µε τις περιγραφές, έτσι ώστε όταν χρειάζεται να εµπλουτιστεί το σύστηµα 

µε νέα κατηγορία ικανοτήτων να αρκεί µόνο η εισαγωγή του xml εγγράφου 

που περιγράφει τις ικανότητες αυτές. 

Η υλοποίηση των αποθηκών γίνεται σε MySQL Server και στην ίδια βάση 

δεδοµένων που χρησιµοποιεί η κεντρική πλατφόρµα, Drupal, έτσι ώστε να 

αντλούνται στοιχεία των χρηστών από τους πίνακες της. 

4.3. Μηχανή συγγραφής ορισµού Ικανοτήτων 

(Competence Definition Authoring Engine) 

Η µηχανή συγγραφής ορισµού ικανοτήτων στέλνεται στον client και 

αναλαµβάνει να βοηθήσει τον χρήστη να ορίσει τις ικανότητες του σύµφωνα 

µε τις γνωστές τυποποιήσεις ικανοτήτων παρουσιάζοντας του τις αντίστοιχες 

περιγραφές για κάθε ικανότητα αλλά και για κάθε επίπεδο που διαβαθµίζεται 

ώστε ο χρήστης να µπορέσει να διακρίνει ποια ικανότητα διαθέτει και σε ποιο 

επίπεδο επίσης.  

Η υλοποίηση της µηχανής έχει δοµηθεί από τον ∆ηµιουργό σελίδας (Page 

Creator) µε PHP κώδικα και η σελίδα που στέλνεται στον client περιέχει 
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JavaScript, Jquery και Ajax τεχνολογίες προκειµένου να οριστούν οι 

ικανότητες  µε υψηλό βαθµό ευχρηστίας και αλληλεπιδραστικότητας. 

 Ιεραρχική ανάλυση εργασιών 5.

Στη συνέχεια παραθέτουµε τα διαγράµµατα Ιεραρχικής Ανάλυσης Εργασιών 

(Hierarchical Task Analysis – HTA diagrams) του προτεινόµενου συστήµατος, 

η οποία είναι µια γενική µέθοδος ανάλυσης η οποία περιγράφει την κάθε 

εργασία του συστήµατος µε όρους µιας ιεραρχηµένης σειράς ενεργειών και 

σχεδίων βασισµένα σε µια δοµηµένη διαγραµµατική αναπαράσταση. Στη 

φάση αυτή της σχεδίασης καθορίζονται οι εργασίες και υπο-εργασίες του 

συστήµατος καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να γίνουν 

ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι του συστήµατος. 
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Σχήµα 43: Σχεδιάγραµµα Ιεραρχικής Ανάλυσης Εργασιών (α’ µέρος) 
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4.1 ∆ηµιουργία 
νέου ΠΕ

4.2.1 Επεξεργασία 
υπάρχοντος ΠΕ

4.2.3 ∆ιαγραφή ΠΕ 
µε επιλογή από 
λίστα

4.2 Προβολή 

λίστας διαθέσιµων 
ΠΕ

4. ∆ηµιουργία και ∆ιαχείριση 

προφίλ εφαρµογής (ΠΕ)

4.1.1 Καταχώρηση 

ονοµασίας ΠΕ

4.1.2 Επιλογή 

στοιχείων και 

χαρακτηρισµού 

υποχρέωσής τους

4.1.3 Καθορισµός 

πολλαπλότητας 

στοιχείων

4.1.4 Τροποποίηση 

µήκους κειµένου σε 

στοιχεία κειµένου

4.1.5 Ορισµός εξ 

ορισµού και 

σταθερών τιµών σε 

στοιχεία

4.1.6 Καθορισµός 

λεξιλογίων

4.1.7 Οµαδοποίηση 

εµφάνισης στοιχείων

4.1.6.1 Τροποποίηση 

υφιστάµενων 

λεξιλογίων

Προσθήκη  

νέων τιµών

4.1.7.1 

Οµαδοποίηση µε 

βάση τις 

υποχρεώσεις των 

στοιχείων

4.1.7.2 

Οµαδοποίηση µε 

βάση την συνάφεια 

των στοιχείων

Α

Αφαίρεση  

τιµών

Μετονοµασία 

τιµών

4.2.2 
Μεταφόρτωση 
XSD file του ΠΕ

4.1.8 Αποθήκευση 

του νέου σχήµατος 

(ΠΕ)

 

Σχήµα 44: Σχεδιάγραµµα Ιεραρχικής Ανάλυσης Εργασιών (β’ µέρος) 
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6. ∆ιαχείριση 

συστήµατος

Β

6.1 Σύνδεση 6.2 Αποσύνδεση
6.3 ∆ιαχείριση λογαριασµών 

χρηστών
6.4 ∆ιαχείριση ΠΕ

6.3.1.∆ηµιουργία 

νέου χρήστη ή 

επικύρωση νέου 

αιτήµατος

6.3.2. Τροποποίηση 

λογαριασµού

6.3.3.∆ιιαγραφή 

λογαριασµού

6.3.1.1 Απονοµή 

ρόλου χρήστη

6.3.2.2 Τροποποίηση 

ρόλου χρήστη

6.3.2.1 Αλλαγή 

ονόµατος χρήστη, 

κωδικού, email

6.4.1.∆ηµιουργία ή 

τροποποίηση ΠΕ
6.4.1. ∆ιαγραφή ΠΕ

6.1.1 Συµπλήρωση 

ονόµατος χρήστη, κωδικού

 

 

Σχήµα 45: Σχεδιάγραµµα Ιεραρχικής Ανάλυσης Εργασιών (γ’ µέρος) 
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 Υλοποίηση του Συστήµατος 6.

Το παρουσιαζόµενο σύστηµα αναπτύχθηκε κυρίως σε γλώσσα 

προγραµµατισµού PHP και δευτερευόντως σε Javascript. Επίσης βασίζεται 

στην γλώσσα µορφοποίησης υπερκειµένου HTML. Σε κάποια συστατικά µέρη 

του συστήµατος χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία AJAX για να προσθέσει στην 

ευχρηστία της διεπαφής του συστήµατος. Για τον έλεγχο του επιπέδου 

παρουσίασης των διεπαφών χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα κανόνων 

Cascading Style Sheets (CSS). 

Για την διαχείριση των XML εγγράφων χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα σήµανσης 

XML και για τη διαχείριση των XML σχηµάτων χρησιµοποιήθηκε η XML 

Schema Language. Για την προγραµµατιστική διαχείριση τόσο των XML 

εγγράφων όσο και των XML σχηµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι 

προγραµµατιστικές διεπαφές (Application Programming Interface)  Document 

Object Model (DOM), XMLReader και XMLWriter. Για την αποδοτικότερη 

περιήγηση εντός των XML εγγράφων και XML σχηµάτων χρησιµοποιήθηκε 

XPath, µια γλώσσα αναζήτησης για την επιλογή κόµβων σε XML έγγραφα. 

Τέλος για την επικοινωνία και διαχείριση της σχεσιακής βάσης δεδοµένων 

χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα SQL. 

 Συµπεράσµατα 7.

Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση των απαιτήσεων του 

παρουσιαζόµενου συστήµατος καθώς και η αρχιτεκτονική σχεδίαση του. 

Επίσης παρουσιάστηκαν εκτενώς οι επιµέρους λειτουργίες που θα επιτελεί και 

οι οµάδες χρηστών που πρόκειται να αλληλεπιδρούν µε αυτό. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουµε τα συγκριτικά στοιχεία του Πίνακα 7 

από το τρίτο κεφάλαιο προσθέτοντας επιπλέον και το προτεινόµενο σύστηµα 

eCompDef.  
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Κατηγορίες Χαρακτηριστικά 
WebMentor 

Skills 

SAP 

ERP 

HCM 

PCM eCompDef

Απαιτήσεις που 

εξάγονται από τον 

ενοποιηµένο ορισµό 

της “ Ικανότητας” 

1. Επιλογή  

Ικανότητας 
   

 

2. Περιγραφή 

Ικανότητας 
   

 

3. Ορισµός Επιπέδου 

Επάρκειας Ικανότητας 
   

 

4. Περιγραφή 

Επιπέδου Επάρκειας 

Ικανότητας 
   

 

5. Ορισµός Πλαισίου 

Ικανότητας 
- - - 

 

6. Χαρακτηρισµός 

τύπου ικανότητας 

(Γνώση, ∆εξιότητα, 

Στάση) 

- - - 
 

Απαιτήσεις που 

εξάγονται από την 

∆ιαλειτουργικότητα 

και την Χρηστικότητα  

7. ∆ιαλειτουργικότητα 

των Ικανοτήτων µε 

κωδικοποίηση 

 HR-XML 

- - - 
 

8. ∆ιαλειτουργικότητα 

των Ικανοτήτων µε 

κωδικοποίηση 

 IMS RCDEO 

- - - 
 

9. ∆ιαλειτουργικότητα 

των Ικανοτήτων µε 

αρχεία άλλου 

γνωστού τύπου 

 

(CSV) 
- - 

 

(Europass 

&  

ASK-CDM) 
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Κατηγορίες Χαρακτηριστικά 
WebMentor 

Skills 

SAP 

ERP 

HCM 

PCM eCompDef

Ζητήµατα  

10. Μη ξειδικευµένες 

γνώσεις για την 

χρήση του 

συστήµατος 

 

- 
 

 

11. Είναι προσβάσιµο 

µέσω ενός 

προγράµµατος 

πλοήγησης 

παγκόσµιου ιστού 

 

- 
 

 

Πίνακας 8: Συγκριτικός πίνακας των δυνατοτήτων των εξεταζόµενων 
συστηµάτων διαχείρισης ικανοτήτων και του eCompDef. 

Από την σύγκριση όλων των συστηµάτων που εξετάσαµε στο τρίτο κεφάλαιο 

µε το σύστηµα που σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε, το eCompDef, διαφαίνεται 

ότι:  

Στην πρώτη οµάδα κριτηρίων το eCompDef, πληρεί όλα τα κριτήρια του 

πίνακα σε αντίθεση µε τα άλλα συστήµατα που υστερούν στον «Ορισµό 

πλαισίου ικανότητας», σε ποιο περιβάλλον δηλαδή εµφανίζεται αυτή η 

ικανότητα και του «Χαρακτηρισµού του τύπου της ικανότητας» να εµφανίζεται 

δηλαδή αν η περιγραφόµενη ικανότητα είναι Γνώση, ∆εξιότητα ή Στάση. 

Και στην δεύτερη οµάδα κριτηρίων το eCompDef  πληρεί όλα τα κριτήρια γιατί 

διαθέτει δυνατότητα εξαγωγής ικανότητας και στις δύο υπάρχουσες 

προδιαγραφές (HR-XML και IMS RCDEO) αλλά και στην προτεινόµενη ASK-

CDM. 

Στην τρίτη κατηγορία που εµφανίζονται τα γενικά ζητήµατα των συστηµάτων, 

βλέπουµε ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται να έχουν εξειδικευµένες γνώσεις για 

να χειριστούν το σύστηµα, αλλά και ότι δεν χρειάζεται κάποια εγκατάσταση 

στον υπολογιστή του χρήστη γιατί η εφαρµογή εκτελείται διαδικτυακά και 

χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υλικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «eCompDef». 

1. Εισαγωγή 

Στο  5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι λειτουργίες που µπορεί να επιτελέσει  το 

∆ιαδικτυακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ικανοτήτων για τους κάθε οµάδα χρηστών 

του συστήµατος όπως αυτές περιγράφτηκαν κατά την σχεδίαση του 

συστήµατος. Τα σενάρια χρήσης που θα παρουσιαστούν αφορούν: 

• Εµφάνιση Κεντρικής Σελίδα 

• Σύνδεση/Αποσύνδεση στο σύστηµα 

• ∆ιαχείριση Προσωπικού/Επιχειρισιακού προφίλ  

• Προσφορά Θέσης Εργασίας 

• ∆ιαχείριση Καταχωρηµένων Θέσεων Εργασίας 

• Εξαγωγή/Εισαγωγή προτύπων σε XML µορφή 

• ∆ιαχείριση Προφίλ Προσ. Ικανοτήτων 

• Προβολή Προσφερόµενων Θέσεων Εργασίας 

2. Παρουσίαση Χρήσης του Συστήµατος eCompDef 

Για την χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτυακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ικανοτήτων 

eCompDef απαιτείται η ύπαρξη σύνδεσης µε το διαδίκτυο και πρόγραµµα 

πλοήγησης του παγκόσµιου ιστού (web browser). Το σύστηµα έχει δοκιµαστεί 

χωρίς προβλήµατα µε το πρόγραµµα πλοήγησης Microsoft Internet Explorer 

από την έκδοση 9. 
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Για την σύνδεση µε το σύστηµα απαιτείται η πληκτρολόγηση της ηλεκτρονικής 

του διεύθυνσης, στην περιοχή διευθύνσεων του προγράµµατος πλοήγησης. 

Εφόσον επιτευχθεί η σύνδεση µε τον διακοµιστή παγκόσµιου ιστού (web 

server), εµφανίζεται η κύρια σελίδα του συστήµατος όπως φαίνεται στο σχήµα 

46. Κάθε ιστοσελίδα της διεπαφής του συστήµατος αποτελείται από 4 βασικές 

περιοχές: 

 

Σχήµα 46: Βασικές περιοχές της ιστοσελίδας. 

1) Την περιοχή επικεφαλίδας, που περιλαµβάνει το λογότυπο µε την 

ονοµασία του συστήµατος. 

2) Την δεξιά λωρίδα πλοήγησης µε τις βασικές επιλογές χρήσης του 

συστήµατος σε µενού κάθετης διάταξης. 

3) Την κύρια περιοχή του περιεχοµένου, η οποία καταλαµβάνει το 

µεγαλύτερο µέρος της διεπαφής και εµφανίζει τις πληροφορίες του 

συστήµατος καθώς και τις διάφορες φόρµες για την συµπλήρωση 

στοιχείων και πληροφοριών. 
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4) Το υποσέλιδο, που περιλαµβάνει  την αισθητική ολοκλήρωση της 

κύριας σελίδας, πληροφορίες για την πνευµατική ιδιοκτησία και 

συνδέσµους προς την κύρια σελίδα και την επικοινωνία µε τους 

διαχειριστές του eCompDef. 

3. Παρουσίαση λειτουργιών για τους χρήστες ως 

επιχείρηση 

  

Σχήµα 47: Σύνδεση µε το σύστηµα. 

Στην εικόνα 47 σηµειώνεται µε το βέλος που πρέπει να εισάγει το όνοµα 

χρήστη και τον κωδικό της η επιχείρηση. 

Μετά από την επιτυχή εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων εµφανίζεται δεξιά 

ένα µενού µε τίτλο “eDefComp”. Παρουσιάζονται όλες οι εντολές που 

σχετίζονται µε το σύστηµα διαχείρισης ικανοτήτων για χρήστες ως επιχείρηση. 

3.1. Εισαγωγή νέας αναγγελίας θέσης εργασίας. 

Πατώντας στο µενού “eDefComp” το “Add a new Job Description” εµφανίζεται 

ανάλογη οθόνη µε αυτή στο σχήµα 48 και µπορούµε να εισάγουµε την 

κειµενική περιγραφή της προσφερόµενης θέσης εργασίας.  
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Σχήµα 48: ∆ηµιουργία νέας περιγραφής θέσης εργασίας. 

Σε περίπτωση που κάνουµε λάθος διατύπωση µπορούµε να πατήσουµε 

“Clear” και όταν τελειώσουµε µε την περιγραφή πρέπει να πατήσουµε “Save” 

για να αποθηκευτεί η περιγραφή. Μόλις γίνει η αποθήκευση εµφανίζεται ένα 

άλλο µήνυµα κάτω από το πλαίσιο της αναγγελίας όπου µπορεί ο χρήστης 

είτε να εισάγει νέα περιγραφή ή να πατήσει “Manage Competences” για να 

εισάγει απαιτούµενες ικανότητες γι αυτήν την θέση που περίγραψε. Στο σχήµα 

49 παρατηρούµε την αντίστοιχη προτροπή. 

 

Σχήµα 49: Προτροπή για διαχείριση ικανοτήτων στην εµφανιζόµενη αναγγελία. 
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Αφού πατηθεί ο παραπάνω σύνδεσµος αλλάζει η οθόνη και παρουσιάζεται 

όπως αυτή στο σχήµα 50. 

 

Σχήµα 50: Σύνδεση/∆ιαχείριση ικανοτήτων µε την κειµενική περιγραφή (βήµα 1ο). 

Εξακολουθεί να φαίνεται η κειµενική περιγραφή και από κάτω αριστερά 

υπάρχει µία αναδυόµενη λίστα σε δενδροειδή µορφή µε γνωστές οµάδες 

εργασίας που εµπεριέχουν ικανότητες. Το πρώτο που έχει να κάνει ο χρήστης 

είναι να πλοηγηθεί µέσα σε αυτή την λίστα και να επιλέξει κάποια ικανότητα 

που θέλει να ορίσει ως απαραίτητη για την αναγγελία. 

  

Σχήµα 51: Σύνδεση/∆ιαχείριση ικανοτήτων µε την κειµενική περιγραφή (βήµα 2ο). 
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Στο σχήµα 51 φαίνεται ο χρήστης να έχει επιλέξει µία ικανότητα και η οποία 

συµπεριλαµβάνει Γνώση, ∆εξιότητα αλλά και Στάση (K-nowledge S-kill A-

ttitude). Η Ικανότητα αυτή είναι από την οµάδα εργασίας “European e-

Competence Framework 1.0” και ανήκει στην Α οµάδα ικανοτήτων την 

“Σχεδίαση” (A.PLAN). Κατά την επιλογή εµφανίζεται ο τίτλος και η περιγραφή 

της ικανότητας στην δεξιά πλευρά και αµέσως πιο κάτω υπάρχει η προτροπή 

για το δεύτερο βήµα που πρέπει να ακολουθηθεί και είναι η επιλογή επιπέδου 

για την ικανότητα αυτή. Στο παράδειγµα υπάρχουν δύο επίπεδα γι αυτή την 

ικανότητα και επιλέγεται πατώντας ένα από τα δύο γκρι κουτάκια στην δεξιά 

πλευρά όπως φαίνεται στο σχήµα 51. 

 

Σχήµα 52: Σύνδεση/∆ιαχείριση ικανοτήτων µε την κειµενική περιγραφή (βήµα 3ο). 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να βλέπει την περιγραφή του κάθε επιπέδου 

και να επιλέξει το επίπεδο που θέλει. Τελευταία επιλογή που έχει να κάνει ο 

χρήστης είναι η επιλογή του πλαισίου (Context) που θέλει να εφαρµόζεται η 

ικανότητα αυτή (σχήµα 52). Μπορεί να επιλέξει ποιό ή ποια πλαίσια ανάµεσα 

στο “Προσωπικό”, ”∆ηµόσιο”, ”Επαγγελµατικό” ή και ”Εκπαιδευτικό”. Φυσικά 
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αυτό το βήµα µπορεί και παραληφθεί. Τέλος µπορεί να πατήσει “Save” για να 

αποθηκευτεί η ικανότητα στην αναγγελία. 

 

Σχήµα 53: Σύνδεση/∆ιαχείριση ικανοτήτων µε την κειµενική περιγραφή (Αποθήκευση). 

Στο σχήµα 53 βλέπουµε ότι πατώντας το κουµπί “Save” εµφανίζεται η 

ικανότητα σε µία γραµµή πιο κάτω. Φυσικά δίνεται η δυνατότητα να σβηστεί η 

ικανότητα αυτή πατώντας τον σύνδεσµο µε την ονοµασία “Delete”.  

Κατά τον ίδιο τρόπο µπορούµε να εισάγουµε και άλλες ικανότητες από 

οποιεσδήποτε οµάδες εργασίας. Στο σχήµα 54 βλέπουµε µερικές που έχουν 

αποθηκευτεί. Είναι αυτές µε το χαρακτηριστικό πράσινο υπόβαθρο στον τίτλο 

των ικανοτήτων. 

  

Σχήµα 54: Επιλογές ικανοτήτων. 
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Στο κάτω µέρος η εµφάνιση των ικανοτήτων ανά γραµµή θα φαίνεται όπως 

στο σχήµα 55. 

 

Σχήµα 55: Παρουσίαση των ικανοτήτων που αποθηκεύτηκαν. 

3.2. ∆ιαθέσιµα άτοµα στο υπάρχον σύστηµα. 

Πατώντας στο µενού “eDefComp” το “Available Persons” εµφανίζεται ανάλογη 

οθόνη µε αυτή στο σχήµα 56 

 

Σχήµα 56: Λίστα όλων των χρηστών ωε ιδιώτες. 

Είναι η επιλογή που παρουσιάζει όλους τους χρήστες ως ιδιώτες. Στο σχήµα 

57 βλέπουµε πως εµφανίζονται οι ικανότητες κάθε ιδιώτη.  
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Σχήµα 57: Παρουσίαση των ικανοτήτων ιδιώτη. 

Πατώντας τον σύνδεσµο “Find Job” µπορούµε να εµφανίσουµε ποιές 

αναγγελίες είναι πιο κοντά στο προφίλ ικανοτήτων του χρήστη. Στο  σχήµα 58 

βλέπουµε ένα παράδειγµα για τον χρήστη “Teo”. Σε αυτή την σελίδα δίνεται η 

δυνατότητα στον χρήστη να κάνει την αναζήτηση χρησιµοποιώντας στα 

κριτήρια το πλαίσιο της κάθε ικανότητας ή να το παραβλέψει. Στην πρώτη 

στήλη εµφανίζονται οι αναγγελίες και από ποια εταιρεία έχουν δηµιουργηθεί 

και αµέσως  µετά εµφανίζονται τα ποσοστά ικανοποίησης των κριτηρίων που 

έχουν οριστεί από τις επιχειρήσεις. Στην συνέχεια τα ορθογώνια σχήµατα 

αντιπροσωπεύουν τις ικανότητες που απαιτούνται για κάθε αναγγελία και το 

χρώµα τους δηλώνει αν έχει ο χρήστης το επιθυµητό επίπεδο ή όχι. Το ίδιο 

ισχύει και για το πλαίσιο των ικανοτήτων µε τους αντίστοιχους κύκλους. 

Υπόµνηµα για τα χρώµατα υπάρχει κάτω αριστερά στην σελίδα. Αν 

τοποθετήσουµε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στα ορθογώνια σχήµατα και 

στους κύκλους θα εµφανίζονται τα στοιχεία κάθε ικανότητας. 
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Σχήµα 58: Εύρεση καλύτερης αναγγελίας για τον χρήστη ως ιδιώτη. 

3.3. Εύρεση καταλληλότερου ατόµου για την αναγγελία. 

Όταν η επιχείρηση θέλει να βρει καταλληλότερο άτοµο για την δοθείσα 

αναγγελία πρέπει να πατήσει στο µενού “eDefComp” το “Find Appropriate 

Person” όπου εµφανίζεται ανάλογη οθόνη µε αυτή του σχήµατος 59. Αρχικά 

εµφανίζονται όλες οι αναγγελίες της επιχείρησης και αφού πατήσει τον 

σύνδεσµο µε την λέξη “Select” στην αναγγελία που θέλει να βρει 

καταλληλότερο άτοµο, εµφανίζεται η οθόνη µε τα αποτελέσµατα (σχήµα 60). 
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Σχήµα 59: Εύρεση καταλληλότερου ατόµου για µία αναγγελία. 

 

Σχήµα 60: Εµφάνιση στοιχείων αναγγελίας πριν την εύρεση καταλληλότερου ατόµου. 
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Σχήµα 61: Αποτελέσµατα εύρεσης καταλληλότερου ατόµου για την αναγγελία. 

3.4. ∆ιαχείριση αναγγελιών επιχείρησης 

Πατώντας στο µενού “eDefComp” το “Manage My Jobs” η επιχείρηση µπορεί 

να διαχειριστεί τις αναγγελίες της. Μπορεί να διαγράψει µία αναγγελία (σχήµα 

62), να διορθώσει την κειµενική περιγραφή της αναγγελίας, να διαχειριστεί τις 

ικανότητες της ή να κάνει αναζήτηση καταλληλότερου ατόµου (σχήµα 63). 

Εδώ αν πατήσει ο χρήστης τον σύνδεσµο “Find Persons” θα εµφανιστεί µία 

νέα σελίδα αποτελεσµάτων όµοια µε αυτή που είδαµε στο σχήµα 60. 
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Σχήµα 62: ∆ιαγραφή αναγγελίας. 

 

  

Σχήµα 63: Επεξεργασία αναγγελίας. 
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3.5. Εµφάνιση όλων των αναγγελιών που είναι 
αποθηκευµένες στο σύστηµα 

Πατώντας στο µενού “eDefComp” το “Available Jobs” η επιχείρηση µπορεί να 

δει τις αναγγελίες που είναι αποθηκευµένες στο σύστηµα από όλες τις 

επιχειρήσεις (σχήµα 64). Αν πατηθεί ο σύνδεσµος “Details” θα εµφανιστούν οι 

ικανότητες που απαιτούνται γι’ αυτή την θέση εργασίας.  

 

Σχήµα 64: Εµφάνιση όλων των αναγγελιών του συστήµατος. 

4. Παρουσίαση λειτουργιών για τους χρήστες ως ιδιώτες 

Οι χρήστες ως ιδιώτες κάνουν την εισαγωγή τους στο σύστηµα όµοια µε τους 

χρήστες ως επιχείρηση (σχήµα 47).  

4.1. ∆ηµιουργία επεξεργασία ατοµικού προφίλ ικανοτήτων 

Στους χρήστες ως ιδιώτες δίνεται η δυνατότητα πατώντας στο µενού 

“eDefComp” το “Definition of Personal Competences” να εισάγουν τις 

προσωπικές τους ικανότητες και να δοµήσουν έτσι το προσωπικό τους 

προφίλ ικανοτήτων. Η διαδικασία είναι παρόµοια µε αυτή που είδαµε στον 

καθορισµό απαιτούµενων ικανοτήτων στις αναγγελίες (σχήµα 50). 
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Σχήµα 65: Εισαγωγή / Επεξεργασία ατοµικού προφίλ ικανοτήτων. 

4.2. Εύρεση καταλληλότερης θέσης εργασίας 

Πατώντας στο µενού “eDefComp” το “Find Appropriate Job” ο χρήστης έχει 

την δυνατότητα να βρει ποιά αναγγελία είναι καταλληλότερη για το δικό του 
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προφίλ ικανοτήτων. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων γίνεται κατά τον ίδιο 

τρόπο µε αυτή που παρουσιάστηκε στους χρήστες ως επιχείρηση (σχήµα 58). 

4.3. Εµφάνιση όλων των αναγγελιών που είναι 
αποθηκευµένες στο σύστηµα 

Πατώντας στο µενού “eDefComp” το “Available Jobs” ο ιδιώτης µπορεί να δει 

τις αναγγελίες που είναι αποθηκευµένες στο σύστηµα από όλες τις 

επιχειρήσεις (σχήµα 64). Αν πατηθεί ο σύνδεσµος “Details” θα εµφανιστούν οι 

ικανότητες που απαιτούνται γι’ αυτή την θέση εργασίας. 

4.4. Εξαγωγή των ικανοτήτων σε XML αρχεία 

Πατώντας στο µενού “eDefComp” το “Downloads” ο ιδιώτης µπορεί να 

κατεβάσει στον υπολογιστή τις ικανότητες που έχει ορίσει στο προσωπικό 

προφίλ των ικανοτήτων του (σχήµα 66). 

 

Σχήµα 66: Εξαγωγή ατοµικού προφίλ ικανοτήτων σε XML αρχεία. 

Εδώ το σύστηµα δηµιουργεί τρία συµπιεσµένα αρχεία µορφής “zip” σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές “IMS-RDCEO”, “HR-XML” ή την προτεινόµενη 

προδιαγραφή περιγραφής ικανοτήτων “ASK-CDM”. Ο χρήστης µπορεί να 

κατεβάσει όποιο ή όποια αρχεία θέλει. Αφού αποσυµπιέσει το αρχείο µορφής 

“zip”, µπορεί να δει τα XML αρχεία. 

4.5. Εισαγωγή ικανοτήτων από XML αρχεία 
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Πατώντας στο µενού “eDefComp” το “Upload” ο ιδιώτης µπορεί να ανεβάσει 

από τον υπολογιστή του στο σύστηµα XML αρχεία περιγραφής ικανοτήτων 

και να αποθηκευτούν στο προσωπικό του προφίλ ικανοτήτων (σχήµα 67). 

 

Σχήµα 67: Εισαγωγή ικανοτήτων από XML αρχείο. 

Τα XML αρχεία πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές “IMS-RDCEO”, “HR-

XML” ή την προτεινόµενη προδιαγραφή περιγραφής ικανοτήτων “ASK-CDM”. 

Μετά από επιτυχηµένο ανέβασµα του αρχείου γίνεται η αξιολόγηση και 

αναγνώριση των δεδοµένων που βρίσκονται σ’ αυτό και παρουσιάζονται στον 

χρήστη (σχήµα 68). Εµφανίζεται και σε δεξιότερη στήλη αν ήδη υπάρχει 

αποθηκευµένη η ικανότητα αυτή στο ατοµικό του προφίλ. 

 

Σχήµα 68: Αναγνώριση ικανοτήτων από XML αρχείο. 
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Αν ο χρήστης επιθυµεί να γίνει η εισαγωγή, πρέπει να πατήσει τον σύνδεσµο 

“Save” και ανάλογο µήνυµα θα εµφανιστεί για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα να εισάγουµε γλωσσικές ικανότητες Europass  

από αρχείο XML που έχει δηµιουργήσει στην επίσηµη ιστοσελίδα του 

Europass https://europass.cedefop.europa.eu/instruments/lp/step0.do (σχήµα 

69).  

 

Σχήµα 69: Αναγνώριση γλωσσικών ικανοτήτων Europass από XML αρχείο. 

Επειδή αυτό το αρχείο µπορεί να περιλαµβάνει πολλές γλωσσικές ικανότητες, 

ο χρήστης επιλέγει ποιές ικανότητες θέλει να εισάγει στο προσωπικό του 

προφίλ ικανοτήτων πατώντας κάθε φορά τον αντίστοιχο σύνδεσµο “Save 

Competence” (σχήµα 70). Σε δεξιότερη στήλη εµφανίζεται αν ήδη υπάρχει 

αποθηκευµένη η ικανότητα αυτή στο ατοµικό του προφίλ και σε ποιο επίπεδο 

επάρκειας.  
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Σχήµα 70: Αποθήκευση γλωσσικών ικανοτήτων Europass από XML αρχείο. 

5. Παρουσίαση λειτουργιών για τους χρήστες ως 

διαχειριστές 

Οι χρήστες ως διαχειριστές επιτρέπεται να εκτελέσουν όλες τις διαδικασίες 

που παρουσιάσαµε στους χρήστες ως επιχείρηση και ως ιδιώτης.   

6. Παρουσίαση λειτουργιών για τους µη πιστοποιηµένους 

χρήστες 

Οι µη πιστοποιηµένοι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στο µενού “eCompDef” 

και µπορούν να έχουν πρόσβαση µόνο σε περιφερειακές επιλογές όπως τα 

«Νέα» (News), η «Επικοινωνία» (Communication) και τα «Φόρουµ» (Forums).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η εφαρµογή της σε όλους τους τοµείς της 

παραγωγικής διαδικασίας έχει προσφέρει πολλά θετικά αποτελέσµατα. Οι 

υπολογιστές, το διαδίκτυο, η τεχνολογία Lazer, η µικροµηχανική δεν είναι 

µόνο οι βασικοί αρωγοί των διαδικασιών στον επαγγελµατικό χώρο αλλά και 

στον προσωπικό περιβάλλον. Οι άνθρωποι σήµερα καλούνται να 

χρησιµοποιήσουν υπολογιστές, να περιηγηθούν στο διαδίκτυο, να 

χρησιµοποιήσουν πολύπλοκες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές. Οι επιχειρήσεις 

ανανεώνουν το υλικό τους προσδοκώντας περισσότερη παραγωγικότητα. 

Παρατηρεί κανείς ότι οι απαιτήσεις σήµερα από τον µέσο πολίτη είναι αρκετά 

αναβαθµισµένες από αυτές που ήταν παλαιότερα. Ο «Ικανός» πολίτης ή 

εργάτης δεν είναι αυτός που έχει µυϊκή δύναµη ή αντοχή αλλά αυτός που 

διαθέτει «Γνώσεις», «∆εξιότητες» να χειρίζεται εξελιγµένες συσκευές και 

εργαλεία και ορθή «Στάση» απέναντι στις εφαρµογή της τεχνολογίας. 

∆ηµιουργήθηκε έτσι η ανάγκη να διατυπωθεί µε περισσότερη ακρίβεια ότι η 

Ικανότητα αποτελείται από Γνώσεις ∆εξιότητες και Στάσεις. Σύγχρονες 

επιχειρήσεις επιδιώκουν να αναζητούν νέους υπαλλήλους όχι µόνο µε 

γνώµονα τις γνώσεις τους αλλά τις «Ικανότητες» τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αναγνώρισε τα νέα αυτά δεδοµένα και καλεί, µε την συνθήκη της Λισαβόνας, 

τα κράτη να ισχυροποιήσουν την «∆ια βίου Εκπαίδευση» στο εθνικό τους 

σύστηµα ώστε οι πολίτες να µπορούν σε όλες τις περιόδους της ζωής τους να 

εκπαιδευτούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θα υπάρχουν. Καλεί επίσης τα 

κράτη µέλη να δηµιουργήσουν και ένα «Εθνικό πλαίσιο ικανοτήτων» (NQF) 

για να αντιστοιχούν τα επίπεδα επάρκειας µε το «Ευρωπαϊκό πλαίσιο 

ικανοτήτων» (EQF) που ήδη έχει δηµιουργηθεί. Με αυτό τον τρόπο θέτει κάτω 

από έναν κοινό παρονοµαστή τα επίπεδα ικανοτήτων κάθε πολίτη µέλους της 

Ευρωπαϊκής ένωσης προκειµένου να βοηθήσει την κινητικότητα τους 

ανάµεσα στα κράτη µέλη. 
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Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη η διεθνής κοινότητα αναζήτησε τρόπους 

καταγραφής των ικανοτήτων µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται αναγνωρίσιµα 

από τα υπολογιστικά συστήµατα. Να µπορούν να έχουν κοινή αναφορά 

περιγραφής ώστε να δηµιουργηθούν συστήµατα πιο διαλειτουργικά. ∆ύο 

προδιαγραφές που υπάρχουν σήµερα για την περιγραφή ικανοτήτων είναι η 

“IMS-RDCEO” και η “HR-XML”. Μία ακόµη κωδικοποίηση που έχει προταθεί 

στην διεθνή κοινότητα είναι η προτεινόµενη προδιαγραφή “ASK-CDM” και 

επειδή αποτελεί µία πιο πλήρη περιγραφή από τις δύο παραπάνω, είναι 

ισχυρότερος κρίκος διαλειτουργικότητας και δεν πρέπει να παραληφτεί από 

σχετικά συστήµατα. 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας δηµιουργώ µία εφαρµογή αναζήτησης, 

εύρεσης εργασίας µε βασικά συστατικά την περιγραφή των ικανοτήτων. Η 

περιγραφή γίνεται µε αυτοαξιολόγηση από τον ενδιαφερόµενο, όχι όµως µε 

ελεύθερη διατύπωση αλλά µε επιλογή από ικανότητες που έχουν ορίσει 

αναγνωρισµένες διεθνής οµάδες εργασίας µε όφελος την δυνατότητα 

αναζήτησης καταλληλότερου ατόµου. Με την εισαγωγή και εξαγωγή των 

παραπάνω κωδικοποιήσεων σε XML αρχεία γίνεται η εφαρµογή 

διαλειτουργική µε άλλα συστήµατα.  

Για την µελλοντική εξέλιξη του συστήµατος είναι σηµαντικότατο να γίνει 

πιλοτική χρήση του, σε κάποιο γραφείο διασύνδεσης πανεπιστηµίου που θα 

επιθυµούσαν να ενσωµατώσουν τη λύση στην καθηµερινή τους πρακτική. Η 

πιλοτική χρήση θα παρέχει την απαραίτητη αξιολόγηση εργασιών µέσω της 

χρήσης του συστήµατος σε πραγµατικές συνθήκες για να εξαχθούν χρήσιµα 

συµπεράσµατα για την ευχρηστία του συστήµατος, τις ροές εργασιών που 

έχουν προκαθοριστεί, την αξιοπιστία και την απόδοση του συστήµατος και της 

διαχείρισης των αποθηκών που περιλαµβάνει. Τα συµπεράσµατα από αυτή 

την αξιολόγηση θα χρησιµοποιηθούν για την µελλοντική αναβάθµιση και 

επιδιόρθωση των σφαλµάτων ή κάλυψης των ελλείψεων που τυχόν 

παρουσιαστούν.  

Επιπρόσθετα στην µελλοντική εξέλιξη του προτεινόµενου συστήµατος θα να 

πρότεινα να µπορούσε να ανιχνεύει το κενό που υπάρχει µεταξύ του 
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υπάρχοντος προφίλ ικανοτήτων µε του απαιτούµενου για µια θέση εργασίας. 

Θα µπορούσε να προτείνει το σύστηµα τις διαδροµές εκπαίδευσης ώστε να 

αποκτηθούν οι ικανότητες που απαιτούνται. Θα µπορούσε να έχει 

περισσότερες παραµέτρους για κάθε απαιτούµενη ικανότητα όπως αν 

απαιτείται κάποιο επίσηµο έγγραφο ή όχι για την ικανότητα αυτή ή όπως αν 

είναι υποχρεωτική µία ικανότητα και µία άλλη απλά επιθυµητή. 
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