Competence Profiling Framework for IT Sector in Spain
Το ComProFITS αποτελεί ένα έργο μεταφοράς καινοτομίας (Transfer of Innovation-ToI) στα πλαίσια των προγραμμάτων Leonardo Da
Vinci, μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (EU-Programme of Lifelong Learning). Οι κυριότεροι σκοποί του
προγράμματος είναι:
 η μεταφορά του προγράμματος CoMaVet και των αποτελεσμάτων του εργαλείου Competency Profiling Tool, από τη Δανία και τη
Γερμανία στην Ισπανία και την Ελλάδα,
 η βελτίωση της διαχείρισης των ικανοτήτων στον τομέα της πληροφορικής στην Ισπανία,
 η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επαγγελματιών και των εργαζομένων στον τομέα πληροφορικής,
 η δημιουργία ευκαιριών για (επιπρόσθετη) επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση (Vocational Education and Training-VET), και
 η εξισορρόπηση της επιλογής επαγγελματιών και υποψηφίων πληροφορικής βελτιώνοντας τη συλλογή πληροφοριών και τη
διαφάνεια των ευκαιριών εύρεσης εργασίας.
Τα κύρια οφέλη του προγράμματος προβλέπονται να είναι:
 Παροχή ενός εργαλείου διαχείρισης ικανοτήτων για τον τομέα πληροφορικής στην Ισπανία, Γερμανία, Δανία και Ελλάδα
 Βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στην επαγγελματική κατάρτιση, την αγορά εργασίας και τα ερευνητικά ιδρύματα
 Ενίσχυση της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στον τομέα πληροφορικής
 Προώθηση εργαζομένων στον τομέα της πληροφορικής με την παροχή ευκαιριών για επιπλέον επαγγελματική κατάρτιση
 ng IT workers through providing opportunities for further VET and on-the-job training
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παραπάνω δημοσίευση αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η
Ευρωπαϊκή Ένωση δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση και πληροφορία που περιέχεται στο παραπάνω κείμενο.
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Συνεργάτες του Προγράμματος:





Ινστιτούτο Διαχείρισης Συστημάτων Γνώσης, Πανεπιστήμιο Siegen, Γερμανία (Συντονιστής)
Palle Damkjaer Consult ApS, Δανία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Tecnalia Research & Innovation Foundation, Ισπανία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην πιλοτική εφαρμογή και ανάλυση πραγματικών δεδομένων, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στις
βιομηχανίες να βελτιώσουν τις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινοπραξία του προγράμματος
καλωσορίζει και επιθυμεί νέες ευκαιρίες για συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς, όχι απαραίτητα του τομέα πληροφορικής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.comprofits.eu | ή να επικοινωνήσετε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@comprofits.eu
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