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e-Skills Match

Το έργο e-Skills Match συγχρηματοδοτείται από τη Γενική
∆ιεύθυνση Επικοινωνιακών ∆ικτύων, Περιεχομένου και
Τεχνολογιών (DG CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ,
Τμήμα για την Ένταξη, τις ∆εξιότητες και τη Νεολαία, βάσει
της συμφωνίας επιχορήγησης no. ECOKT2014-7 (30-CE0726730/00-60).
Το υλικό αυτό εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

e-SKILLS MATCH ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Το έργο e-Skills Match στοχεύει να αναπτύξει ένα
πανευρωπαϊκό σύστημα μαθησιακής τεχνολογίας, δυναμικά
προσαρμοσμένο στις αλλαγές που συμβαίνουν στις
ταξινομήσεις της αγοράς εργασίας και το οποίο θα
υποστηρίξει την (επανα-)κατάρτιση για την απόκτηση των
απαραίτητων ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και ψηφιακών
ικανοτήτων ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε
επιθυμητές θέσεις εργασίας στους τομείς των Τεχνολογιών
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μη ΤΠΕ.

Το έργο θα εξετάσει την ανάπτυξη και τη χρήση της e-Skills
Match διαδικτυακής πολυγλωσσικής πλατφόρμας για τη
δημιουργία ενός δικτύου γνώσης σχετικά με τη ζήτηση και
προσφορά ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και ψηφιακών
ικανοτήτων που υπάρχει σε διάφορους τομείς
δραστηριότητας, ιδίως των ΤΠΕ (τους τομείς που
σχετίζονται με το τομέα της πράσινης πληροφορικής και των
εφαρμογών τους – IT for green – και το Web 2.0), της
υγειονομικής περίθαλψης, και της επιχειρηματικότητας.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Να προσδιορίσει σχετικούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OER) και Μαζικές Ανοικτές
∆ιαδικτυακές Σειρές Μαθημάτων (MOOCs) για
την κατάρτιση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, να
αξιολογήσει την ποιότητά τους και να καθορίσει
τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν
μέσω της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα
μέρη
Να αναπτύξει το πρωτότυπο σύστημα του e-Skills
Match το οποίο θα υποστηρίζει κάθε άτομο στη
λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων όσον αφορά
την εκπαιδευτική πορεία που απαιτείται για
συγκεκριμένα επαγγέλματα καθώς και την
επικύρωση αυτής της αποκτηθείσας γνώσης
Να ελέγξει και να επικυρώσει το πρωτότυπο
σύστημα e-Skills Match σε επίπεδο Ε.Ε., με
ιδιαίτερη έμφαση σε τέσσερις χώρες της
(Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία)

ΓΙΝΕ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ/Η
ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ e-SKILLS MATCH
∆ημιούργησε και διαχειρίσου τον ατομικό σου φάκελο
δεξιοτήτων (e-Portofolio)
Κάνε έναν έλεγχο χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του
έργου e-Skills Match για να αυτο-αξιολογήσεις τη θέση
σου στο περιβάλλον εργασίας και να εντοπίσεις τα κενά
σου στις ηλεκτρονικές δεξιότητες και ψηφιακές
ικανότητες σε σχέση με αυτές που απαιτούνται για την
επιθυμητή ενασχόλησή σου στον τομέα των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) ή των μη ΤΠΕ
Σχεδίασε την (επανα-)κατάρτισή σου, εάν είναι
απαραίτητο, με εκπαιδευτικούς τρόπους και υπηρεσίες
ώστε να ενισχύσεις τις επαγγελματικές σου
ηλεκτρονικές δεξιότητες και να λάβεις τις πιστοποιήσεις της αγοράς που προσφέρει το σύστημα

Η e-Skills Match πλατφόρμα θα είναι μια λύση ατομικού
φακέλου δεξιοτήτων (e-Portfolio) που θα φιλοξενηθεί σε
περιβάλλον cloud και θα χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες
ως μέσο για την υποστήριξη της αξιολόγησης των γνώσεών
τους ως προς τις ηλεκτρονικές δεξιότητες και ψηφιακές
ικανότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας.

