ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Τίτλος: e-Skills Match - Τεχνολογίες Ανοιχτής
Γνώσης: Χαρτογραφώντας και επικυρώντας τη
γνώση
Έργο: 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-CE-0726730/00-60)
Συνολικός προϋπολογισμός: 1.112.787€
Συμμετοχή ΕΕ: 778.951€

∆ιάρκεια: 24 μήνες

Ημερομηνία έναρξης: Σεπτέμβριος 2015
Συντονιστής έργου: STOCKHOLMS UNIVERSITET (SU)

Κοινοπραξία: FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO (FPM), UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
(UAH), ADFOR S.p.A (ADFOR), GOVERNMENT TO YOU AISBL (GOV2U)
Ιστότοπος έργου: www.eskillsmatch.eu
Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονικές δεξιότητες, ψηφιακές ικανότητες, γνώση,
αυτο-αξιολόγηση, επικύρωση, κατάρτιση, εκμάθηση, εκπαίδευση

Η Ι∆ΕΑ
Οριζόντιες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, της
επιχειρηματικότητας, καθώς και των γλωσικών δεξιοτήτων μεταξύ άλλων, είναι ζωτικής
σημασίας για την απασχολησιμότητα και την προσαρμοστικότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Επίσης, η
διείσδυση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε μια ποικιλία
οικονομικών δραστηριοτήτων δεν είναι σημαντική μόνο σε όλους τους τομείς, αλλά και, στους
διαφορετικούς τύπους θέσεων εργασίας. Το Ανακοινωθέν για το «Άνοιγμα της Εκπαίδευσης»
αναφέρει ότι το 90% των θέσεων εργασίας απαιτούν σήμερα δεξιότητες πληροφορικής. Έτσι, οι
ηλεκτρονικές δεξιότητες και ψηφιακές ικανότητες είναι σαφώς εγκάρσιες δεξιότητες και
ικανότητες που απαιτούνται για κάθε άτομο ώστε να είναι βιώσιμο στην αγορά και να αποτελεί
ελκυστικό παράγοντα του Ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. Οι εργοδότες δεν ενδιαφέρονται
αποκλειστικά και μόνο για την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική κατάρτιση του υποψηφίου, αλλά και
για τις πρόσθετες εγκάρσιες δεξιότητες και ικανότητες. Τα άτομα πρέπει να κατανοήσουν
καλύτερα τις ηλεκτρονικές δεξιότητες και ψηφιακές ικανότητες που είναι απαραίτητες για να
κερδηθεί αυτό το επιπλέον πλεονέκτημα ώστε να πετύχουν την ασφάλεια της απασχόλησης στη
νέα οικονομία ενισχύοντας παράλληλα την εκπαίδευσή τους όταν είναι απαραίτητο.
Υπάρχει ευρεία συναίνεση σχετικά με τη ζωτική σημασία των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων για την
Ευρώπη. Η «Μεγάλη Συμμαχία για τις Ψηφιακές Θέσεις Εργασίας» που ξεκίνησε στις 4 Μαρτίου
2013 στην Ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη με θέμα «Ηλεκτρονικές δεξιότητες και Εκπαίδευση για τις
ψηφιακές θέσεις εργασίας» στις Βρυξέλλες έχει ως στόχο να διευκολύνει τη δράση προς τις
ενισχυμένες ψηφιακές δεξιότητες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο στις χώρες της Ε.Ε.
Οι στόχοι της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 είναι η προώθηση του επαγγελματισμού των ΤΠΕ και
η δημιουργία μιας ακόμη μεγαλύτερης κοιτίδας ταλέντων από επιχειρηματίες, επικεφαλής
επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη και προχωρημένους χρήστες με επίκεντρο στη στρατηγική
χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας.
Τρέχουσα ανάλυση έδειξε ότι το επίπεδο της διαλειτουργικότητας ιστοσελίδων καριέρας σε όλη
την Ευρώπη είναι πολύ χαμηλό. Αν και υπάρχει ολοκληρωμένη κάλυψη της ανάπτυξης
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και υποστήριξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεμονωμένες
διαδικτυακές πύλες παρέχουν μόνο μερική πληροφόρηση. Οι χρήστες πρέπει να αλλάζουν από τη
μία υπηρεσία στην άλλη, προκειμένου να αναζητήσουν μια ολοκληρωμένη πορεία για
επαγγελματική τους ανάπτυξη. Σε ένα ιδανικό σενάριο τα άτομα που ενδιαφέρονται για
πληροφορίες σχετικά με δεξιότητες και ψηφιακές ικανότητες ΤΠΕ θα έπρεπε να μπορούν να
συνδεθούν με περαιτέρω σχετικές πληροφορίες, όπως πιστοποιήσεις που μπορούν να λάβουν,
υπηρεσίες αξιολόγησης, υπηρεσίες εκπαιδευτικής καθοδήγησης. Αυτή η πραγματική ανάγκη
αποτέλεσε την έμπνευση για την σύλληψη της ιδέας του έργου e-Skills Match.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Γενικός στόχος του έργου 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 γίνεται δυνατή
η πρόσβαση σε επιθυμητές θέσεις εργασίας σε τομείς των Τεχνολογιών της Πληροφορίας
και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μη ΤΠΕ.
Το έργο θα αναπτύξει ένα σύστημα ταξινόμησης των δεξιοτήτων και των ψηφιακών
ικανοτήτων ΤΠΕ που επιτυγχάνεται μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης και τους
επιτρέπει να σχετίζονται με τα προσόντα, την απασχόληση σε τομείς ΤΠΕ και μη ΤΠΕ και τα
ανοιχτά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες
και ικανότητες για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στη σημερινή αγορά εργασίας.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

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 του που
απαιτείται για συγκεκριμένα επαγγέλματα και την
επικύρωση 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).

e-Skills Match Πλατφόρμα
τι προσφέρει στους χρήστες της;
Το έργο θα εξετάσει την ανάπτυξη και τη χρήση
της e-Skills Match διαδικτυακής πολυγλωσσικής
πλατφόρμας για τη δημιουργία ενος 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.
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. Έπειτα, θα είναι σε θέση να
σχεδιάσουν την (επανα-)κατάρτισή τους και τις
εκπαιδευτικές μεθόδους για να να ενισχύσουν
τις επαγγελματικές ηλεκτρονικές δεξιότητές
τους, ή να κάνουν αίτηση για να λάβουν τις
πιστοποιήσεις της αγοράς που προσφέρει το
σύστημα.

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το έργο e-Skills Match αναμένεται να:
παρέχει μια μέθοδο και ένα εργαλείο για την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ των ηλεκτρονικών
δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας
χαρτογραφήσει τις υπάρχουσες ταξινομήσεις της αγοράς εργασίας, όπως η Ευρωπαϊκή
Ταξινόμηση ∆εξιοτήτων, Ικανοτήτων και Επαγγελμάτων (ESCO), και να διατηρήσει ένα δυναμικά
ενημερωμένο μητρώο αυτών των χαρτογραφήσεων και να τα δημοσιεύσει ως Linked Open Data,
με τη χρήση σημασιολογικών τεχνολογιών (Semantic Technologies)
βελτιώσει τους δεσμούς μεταξύ της εκπαίδευσης και του συστήματος της αγοράς εργασίας με
την προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού στους πολίτες της ΕΕ καθώς και την κατάρτιση στις
ΤΠΕ για το εργατικό δυναμικό μέσω νέων τεχνολογιών και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών
Πόρων
αυξήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα συστήματα ανοικτής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση προκειμένου να
αποκτήσουν νέες ηλεκτρονικές δεξιότητες και ψηφιακές ικανότητες και έτσι να ενισχύσουν την
απασχολησιμότητά τους
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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-CE-0726730/00-60).
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.

