ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(WP4 - PILOTING & TESTING REPORT)
1. Περιγραφή των ενεργειών προσέλκυσης

Η πρώτη φάση της πιλοτικής εφαρμογής αφορούσε την προσέλκυση των
επιχειρήσεων, οι οποίες θα εφάρμοζαν τη μεθοδολογία και την πλατφόρμα του
BOOST. Οι επιχειρήσεις - ομάδα στόχος ήταν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
με λιγότερους από 20 εργαζόμενους. Οι τομείς δραστηριοποίησής τους διέφεραν ανά
χώρα και περιλάμβαναν επιχειρήσεις υπηρεσιών και μεταποίησης. Σαν πρώτο βήμα,
οι εταίροι του έργου συμφώνησαν σε μια γενική στρατηγική προσέγγισης και
δημιούργησαν σχετικό πληροφοριακό υλικό. Για την προσέγγιση αξιοποιήθηκαν
φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα δίκτυα συνεργατών και τα
πελατολόγια των εταίρων. Η επικοινωνία με τις επιχειρήσεις έγινε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και τηλεφωνικά. Τελικά, με τις επιχειρήσεις που επιβεβαίωσαν το
ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του έργου έγιναν
συναντήσεις, προκειμένου να τους παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες της μεθοδολογίας
και να αναπτύξουν ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας.

Γερμανία
Ομάδα στόχος στη Γερμανία ήταν ο τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογιών
Διαδικτύου. Η διαδικασία προσέλκυσης των επιχειρήσεων ξεκίνησε τον Ιανουάριο με
την αποστολή πρόσκλησης σε μεμονωμένες εταιρείες. Οι περισσότερες από αυτές
δεν

ήταν

έτοιμες

να

συμμετάσχουν.

Με

την

συνεισφορά

δυο

τοπικών

επαγγελματικών δικτύων, των REGINA e.V. και IHK Aachen, βρέθηκαν 23 εταιρίες με
λιγότερους από 20 εργαζόμενους. Από αυτές μόνο οι 3 ανταποκρίθηκαν αλλά δεν
βρήκαν το BOOST κατάλληλο για αυτές.
Έγινε κατανοητό ότι το όριο των 20 εργαζομένων ήταν αρκετά περιοριστικό και
αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν και λίγο μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Έτσι,
προσεγγίστηκαν 52 επιπλέον εταιρείες έως 100 εργαζομένους, αλλά μόνο πέντε από
αυτές ανταποκρίθηκαν και δέχθηκαν να συμμετέχουν με 5 έως 10 άτομα. Με την
πάροδο του χρόνου, ξαναέγινε προσπάθεια για προσέγγιση διαφόρων επιχειρήσεων,
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τουλάχιστον για μια σύντομη πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση. Παράλληλα για την
προσέλκυση χρησιμοποιήθηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τελικά, από τις 91 εταιρείες που ενημερώθηκαν, 18 ανταποκρίθηκαν και 9
συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του BOOST.

Ηνωμένο Βασίλειο
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ομάδα - στόχος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν τοπικές
επιχειρήσεις της περιοχής του North Yorkshire. Έμφαση δόθηκε κυρίως, αλλά όχι
αποκλειστικά, στον τομέα των τροφίμων. Για να πετύχει το στόχο της προσέλκυσης ο
εταίρος MRS ακολούθησε το εξής πρόγραμμα:
Αρχικά, οργανώθηκε μία ενημερωτική συνάντηση με φορείς της περιοχής. Στη
συνέχεια, το συνεργαζόμενο δίκτυο επαγγελματικής κατάρτισης ετοίμασε μια λίστα
υποψήφιων επιχειρήσεων, το οποίο μαζί με το δίκτυο επιχειρήσεων της MRS ανήλθε
συνολικά σε 33 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 16 συμφώνησαν να λάβουν μέρος, αν
και μειώθηκαν κατά 5 μετά τη φάση του IOSM. Έγινε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί
γιατί οι επιχειρήσεις δε συμμετείχαν και σχετικό ερώτημα τέθηκε στους μη
συμμετέχοντες. Από τις 17 επιχειρήσεις, απάντησαν οι 9 ως εξής: “έλλειψη χρόνου”
(5), “αρκετά πολύπλοκο” (2), “μη σχετικό” (1) και “λάθος εποχή του χρόνου” (1).

Τσεχία
Στην Τσεχία την ομάδα-στόχο αποτέλεσαν ο τομέας των μηχανικών και της παροχής
υπηρεσιών. Για την προσέλκυση δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων επιχειρήσεων
με τις οποίες ο εταίρος Grafia επικοινώνησε τηλεφωνικά και ενημέρωσε με
πληροφοριακό υλικό που είχε ετοιμάσει στα τσέχικα. Έτσι, συμφώνησαν αρχικά να
συμμετέχουν εννέα επιχειρήσεις.
Στις επιχειρήσεις δόθηκε το link πρόσβασης στην πλατφόρμα BOOST, αλλά οι πιο
πολλές ζήτησαν να χρησιμοποιηθεί διαφορετικός τρόπος σύνδεσης. Η διαδικασία
αυτή οδήγησε σε καθυστέρηση και έτσι 5 εταιρίες αποσύρθηκαν. Μόλις 4 εταιρείες
ενημέρωσαν ότι θα εξακολουθούσαν να συμμετέχουν, αλλά δε θα μπορούν να
αφιερώσουν πολύ χρόνο στην πιλοτική εφαρμογή κατά τη θερινή περίοδο.
Μετά από αυτό, ξεκίνησε νέα αναζήτηση. Η διαδικασία αυτή λόγω του καλοκαιριού
δεν ήταν καθόλου εύκολη, αλλά τελικά συμμετείχαν 12 επιχειρήσεις.
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Ελλάδα
Η ομάδα-στόχος στην Ελλάδα ήταν οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η προσέλκυση των Επιχειρήσεων να συμμετάσχουν στην πιλοτική
φάση, δημιουργήθηκε ενημερωτικό και υποστηρικτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα.
Για την προσέγγιση και επιλογή των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, η Asset Τεχνολογική
χρησιμοποίησε τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας και έστειλε με email
πρόσκληση σε ένα δείγμα 100 κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές
κάλυπταν το σύνολο και των δεκατριών (13) ελληνικών περιφερειών, δίνοντας έτσι
εθνική διάσταση στην πιλοτική διαδικασία.
Παράλληλα, ήλθε σε επαφή με δύο δίκτυα κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
που υποστήριξαν την προώθηση του έργου και τη διαδικασία κινητοποίησης. Στη
συνέχεια έγινε μια σειρά τηλεφωνικών επαφών των στελεχών της Asset με τους
υπευθύνους των κοινωνικών επιχειρήσεων προκείμενου να ενημερωθούν και να
συμμετέχουν στην διαδικασία. Παρά την αρχικά μεγάλη αποδοχή (πάνω από το 50%
των επιχειρήσεων εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους), σε ένα δεύτερο στάδιο ο αριθμός
συμμετοχής περιορίστηκε στις 12 επιχειρήσεις. Αυτό ήταν αποτέλεσμα κυρίως των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης.
Τέλος, με τις επιχειρήσεις που επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους έγινε προσωπική
συνάντηση, προκειμένου να τους παρουσιαστούν τα στοιχεία της πιλοτικής
διαδικασίας και να δημιουργηθεί ένα προσαρμοσμένο σχέδιο δράσης.

Γαλλία
Μία πρώτη προσέγγιση έγινε σε επιχειρήσεις στους τομείς της φιλοξενίας και των
υπηρεσιών. Όμως η διαθεσιμότητα των εργαλείων και το χρονικό διάστημα
ενθάρρυναν να διευρυνθεί η εφαρμογή σε επιχειρήσεις, οι περισσότερες των οποίων
είχαν λιγότερους από 10 εργαζόμενους, και σε άλλους τομείς.
Ένας συνδυασμός μεθόδων αξιοποιήθηκε με σκοπό την προσέλκυση των
επιχειρήσεων: διαδικτυακή πληροφόρηση και προβολή, ενημερωτικά φυλλάδια,
ενημερωτικές εκδηλώσεις όπου συμμετείχαν περίπου 150 τοπικοί και περιφερειακοί
φορείς (επιχειρήσεις, επιμελητήρια, οργανισμοί κατάρτισης), φόρουμ, άρθρα στο
Twitter.
Τέλος, καθημερινές προσωπικές επαφές πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στους
εκπαιδευτές και τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων και τελικά 11 επιχειρήσεις
συμμετείχαν στην πιλοτική διαδικασία.
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2. Πιλοτική Εφαρμογή με τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Για την πιλοτική εφαρμογή αναπτύχθηκε μια κοινή στρατηγική και εφαρμόστηκε ένα
κοινό σχέδιο δράσης προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία των εταίρων με τις
επιχειρήσεις:


Η κάθε επιχείρηση είχε τη δική της διεύθυνση URL, την οποία δημιούργησε ο
συντονιστής εταίρος RWTH.



Οι εταίροι συνεργάστηκαν με τις επιχειρήσεις για να ορίσουν τις επιχειρηματικές
τους ανάγκες (BCNs), τις οποίες ταξινόμησαν με σειρά προτεραιότητας.



Οι εταίροι καθόρισαν τους δείκτες εκπαίδευσης που σχετίζονται με τις ανάγκες
της επιχείρησης.



Συγκεντρώθηκε Εκπαιδευτικό Υλικό σχετικό με τους δείκτες εκπαίδευσης



Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνθηκαν να δημιουργήσουν το δικό τους Μαθησιακό
περιβάλλον και να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία συνεργασίας.



Η πρόοδος αξιολογήθηκε ως προς την επίτευξη των δεικτών μάθησης τόσο για
τον κάθε εργαζόμενο όσο και συνολικά για την επιχείρηση

Η συμμετοχή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην πιλοτική εφαρμογή
ανά χώρα παρουσιάζεται παρακάτω:

Εταίροι

Τομέας / Τύπος Επιχείρησης

Αριθμός

Αριθμός

Επιχειρήσεων Εργαζομένων

Γερμανία

Πληροφορική - Διαδικτυακή Τεχνολογία

9

13

Η.Β.

Τρόφιμα - αγροτικές περιοχές

11

22

Τσεχία

Μεταποίηση - Μηχανολογία και Υπηρεσίες

12

25

Ελλάδα

Κοινωνικές Επιχειρήσεις

12

25

11

12

55

97

Γαλλία

Αγροτικές περιοχές: Φιλοξενία / λοιπές
υπηρεσίες
Σύνολο
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Γερμανία
Οι 9 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη πιλοτική διαδικασία
του BOOST ανήκουν στον τομέα της Πληροφορικής και της Διαδικτυακής
Τεχνολογίας. Αναλυτικά, οι επιχειρήσεις αυτές είναι: Aixigo AG, Bitstars GmbH,
Complingua GbmH, Edudip GmbH, Humance AG, IMC AG, Logi Assist GmbH,
Sciforma GmbH, Zalando SE.
Μια από τις επιχειρήσεις συμμετείχε στην πιλοτική εφαρμογή για 3 μήνες και οι
υπόλοιπες για σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξοικειωθούν με τη
διαδικασία. Η πιλοτική διαδικασία οργανώθηκε με συναντήσεις, αλλά ορισμένες
εταιρείες προτίμησαν την υποστήριξη από απόσταση.
Μελέτες Περίπτωσης (3): Edudip, Humance και Logi Assist.

Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα στόχος στο Η.Β. ήταν κυρίως ο τομέας των Τροφίμων - αγροτικές περιοχές:
Leave Pets with Lee, Metal Clad, Haxby, Copperbox, Heatherhill Farm Meats, EBL,
Enosis, Music by Arrangement, Professional Computer Services, High Trenhouse,
Lower Ure News.
Ο εταίρος MRS παρείχε κατά κύριο λόγο την υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων
των μαθημάτων στην Προβολή της Κοινότητας και την Ασφάλεια Τροφίμων. 2
επιπλέον μαθήματα έγιναν σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς - Adobe Indesign
με το WEA και Κοινωνικά Μέσα με το Harrogate CVS.
Τα περισσότερα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, αλλά οι επιχειρήσεις
παρακολούθησαν μαθήματα και στην MRS (blended learning).
Οι συναντήσεις για την παροχή υποστήριξης ήταν είτε πρόσωπο με πρόσωπο, είτε
τηλεφωνικές, μέσω skype ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Από τις επιχειρήσεις, 5 αποφάσισαν να μη συμμετέχουν έπειτα από την αρχική φάση
ενημέρωσης. Το γεγονός αυτό είναι απογοητευτικό, αλλά έτσι διαπιστώνουμε ότι ο
τομέας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι ευπαθής στην καθημερινή
πίεση και η μάθηση / εκπαίδευση αποτελεί μια ευάλωτη δραστηριότητα.
Μελέτες Περίπτωσης (3): CopperboxCo, Leave Pets with Lee και Lower Ure News.
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Τσεχία
Στην Τσεχία, η ομάδα των επιχειρήσεων που συμμετείχε στην πιλοτική διαδικασία
άνηκε στον χώρο της Μεταποίησης, των Μηχανικών και των Υπηρεσιών: Grafia,
Geodetické služby Plzeň, BEMET, EUROSOFT - Control, TyfloCentrum Plzeň, Petr
Witz Textilie, Syntactic Sugar, Oblastní charita Sušice, Rekvalifikační centrum Blanka
Chválová, TOTEM - regionální dobrovolnické centrum, Ing. Pavel Hrubý, Ing. Jiří
Vávra
Με τις περισσότερες από τις επιχειρήσεις, πραγματοποιήθηκε αρχικά προσωπική
συνάντηση και κατόπιν η επικοινωνία γινόταν κυρίως μέσω τηλεφώνου και
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων οι
προσωπικές συναντήσεις ήταν περισσότερες.
Μελέτες Περίπτωσης (3): Oblastní charita Sušice, Petr Witz Textilie και TyfloCentrum
Plzeň.

Ελλάδα
Στην Ελλάδα, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πιλοτική
διαδικασία ανήκαν στον τομέα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Οι 12 επιχειρήσεις
είναι: Αλκυόνη, Άνδρου, Αρμονία, ΔΥΕΚΟ, Διώνη, Εκάτη, Θεογένης, ΚΣΕ, Μέντορες,
Πολιτισμός και Ευημερία, Συνδετήρας, Ρόμβος.
Οι κρίσιμες επιχειρηματικές ανάγκες που εντοπίστηκαν αφορούσαν στα παρακάτω
πεδία: Θέματα Κοινωνικής Οικονομία, Οικονομική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση,
Πληροφορική (χρήση υπολογιστών και λογισμικού) και Κοινωνικά Μέσα, Μάρκετινγκ
(προωθητικές δραστηριότητες και κανάλια), Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.
Η συνολική διάρκεια της πιλοτικής διαδικασίας για την κάθε κοινωνική επιχείρηση
ήταν περίπου 2 μήνες. Τακτικές συναντήσεις πραγματοποιούνταν κάθε 2 εβδομάδες,
ενώ παράλληλα υπήρχε και τακτική τηλεφωνική επικοινωνία. Οι συναντήσεις ήταν,
κυρίως, προσωπικές εκτός από τις περιπτώσεις κοινωνικών επιχειρήσεων σε
απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. νησιά).
Όλη η πιλοτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με την τεχνική και εκπαιδευτική
υποστήριξη της Asset Τεχνολογική.
Μελέτες Περίπτωσης (3): ΔΥΕΚΟ – Δίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και
Κοινωνικής Οικονομίας, ΚΣΕ, Θεογένης.
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Γαλλία
Οι 11 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πιλοτική διαδικασία
του BOOST ήταν: Abattoir, Arc-en-Ciel, CSF, Dumez, Ehpad Dunières, GE Money
Bank, Geiq BTP, Hôpital Craponne, Jardin des Estreys, La Mappemonde, Le Bâteau
Ivre.
Η εκπαίδευση οργανώθηκε σύμφωνα με τις ακόλουθες ανάγκες: Μείωση των
κινδύνων με έλεγχο στην αλυσίδα της υγιεινής των τροφίμων, βελτίωση της
επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων, βελτίωση της επικοινωνίας με εξωτερικούς
φορείς, διεύρυνση της προσφοράς (εστιατόριο), ανάπτυξη και πιστοποίηση των
προσόντων (εστιατόριο), βελτίωση της επεξεργασίας των πληροφοριών, διασφάλιση
της απασχόλησης.
Η πρόσβαση στην εκπαίδευση προϋπέθετε τη χρήση υπολογιστών για να αποκτηθεί
πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό. Η υποστήριξη γινόταν από τους εκπαιδευτές με
προσωπικές συναντήσεις και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Μελέτες Περίπτωσης (3): Ehpad Dunières
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3. Αξιολόγηση της πιλοτικής διαδικασίας

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης διερευνήθηκαν εκτενώς οι εμπειρίες των
επιχειρηματιών και των εργαζομένων, ώστε: να καταγραφούν οι εντυπώσεις τους
σχετικά με τη διαδικασία του Boost, να αναδειχθεί η συμβολή της μεθοδολογίας στην
αύξηση της συμμετοχής των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην κατάρτιση,
να αναδειχθούν παραδείγματα επιτυχημένης πρακτικής στις συμμετέχουσες χώρες
και να γίνουν τυχόν τροποποιήσεις όπου απαιτούνται.
Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν συνολικά τη διαδικασία, όσον αφορά το αντίκτυπο της
στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα
των εργαλείων και της μεθοδολογίας, το εκπαιδευτικό υλικό και την υποστήριξη που
έλαβαν, ενώ έγιναν και προτάσεις βελτίωσης. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν 3
ερωτηματολόγια:


Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τις Επιχειρήσεις



Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τους Εργαζόμενους



Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τους φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
τους φορείς Υποστήριξης της πιλοτικής διαδικασίας

Τα ερωτηματολόγια δημιουργήθηκαν στην αγγλική γλώσσα, ενώ οι εταίροι
μπορούσαν να τα μεταφράσουν, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία
αξιολόγησης στις χώρες τους. Το σύνολο των απαντήσεων (για εταιρείες και
εργαζόμενους) αποτυπώθηκε σε σχετικές εκθέσεις. Τα βασικά σημεία της
αξιολόγησης παρουσιάζονται ανά χώρα στη συνέχεια.

Γερμανία
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο έργο BOOST το αξιολόγησαν γενικά ως αρκετά
χρήσιμο.

Μερικές

ανέφεραν

ότι

τους

βοήθησε

πολύ,

ιδίως

αυτές

που

δραστηριοποιούνται σε δυναμικά περιβάλλοντα με συνεχείς αλλαγές. Εκτιμήθηκε
θετικά η δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιες τους μαθησιακούς στόχους για τους
εργαζόμενους και παράλληλα να αξιολογούν τις επιδόσεις τους και τη διαδικασία
μάθησης. Ακόμα, βρήκαν τη μεθοδολογία χρήσιμη για την τεκμηρίωση της προόδου
που σημειώνεται, αλλά ανέφεραν ότι το BOOST δεν παρέχει υποστήριξη της
επιχειρηματικής διαδικασίας. Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν κατά μέσο όρο θετικά την
υποστήριξη και τη λειτουργία της μεθοδολογίας και των εργαλείων.
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Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους βρήκαν την προσέγγιση του BOOST αρκετά
χρήσιμη. Σε πολλούς άρεσε η εύκολη πρόσβαση με τον λογαριασμό που διέθεταν
στο Google και τη δυνατότητα παρακολούθησης της μαθησιακής τους εξέλιξης. Σε
άλλους άρεσε η δυνατότητα να έχουν όλο το εκπαιδευτικό υλικό συγκεντρωμένο,
αλλά θα ήθελαν κάποιες επιπλέον δυνατότητες όπως η αποθήκευση στους
σελιδοδείκτες απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης. Κάποιοι επίσης θα ήθελαν να
έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν δικούς τους μαθησιακούς στόχους.
Ο φορέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που συμμετείχε εκτίμησε ότι
το Boost είναι ένα εύκολο περιβάλλον μάθησης που επιτρέπει γρήγορο
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και τη δυνατότητα χρήσης όλων των
διαθέσιμων μέσων του διαδικτύου. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι και τα βήματα μπορούν
εύκολα να καθοριστούν και να καταχωρηθούν οι εκπαιδευτικοί πόροι. Από την άλλη
πλευρά, οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία επίδραση στο σχεδιασμό ή στην αξιολόγηση
της προόδου και δεν είναι δυνατή η συνεργασία κατά τη διάρκεια της μάθησης.

Ηνωμένο Βασίλειο
Η πιλοτική εφαρμογή ήταν γενικά μια θετική εμπειρία για το σύνολο των
επιχειρήσεων. Εκείνες που συμμετείχαν τόσο στη διαδικασία IOSM όσο και στη φάση
των διαδικτυακών εργαλείων, κατάφεραν να επιτύχουν τους επιχειρησιακούς τους
στόχους και χαρακτήρισαν την απεικόνιση της μαθησιακής προόδου αρκετά χρήσιμη.
Επίσης, αναγνώρισαν στη μεθοδολογία του Boost, ότι αποτέλεσε μια χρήσιμη
διαδικασία για τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών τους αναγκών, τον καθορισμό
των στόχων και τη συμμετοχή των αντίστοιχων εργαζομένων.
Οι διαχειριστές και οι εργαζόμενοι ξεκινώντας τη μάθηση αισθάνθηκαν ικανοί για την
περαιτέρω ανάπτυξη τόσο της επιχείρησης όσο και των δεξιοτήτων τους. Επίσης, οι
περισσότεροι διαπίστωσαν ότι η ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η
δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου μπορεί να αποτελέσει τη βάση για
μελλοντική ανάπτυξη.
Εν κατακλείδι, ο εταίρος MRS χαρακτήρισε την πιλοτική φάση επιτυχημένη. Υπήρξαν
βέβαια ορισμένες δυσκολίες, όπως ήταν λογικό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή,
αλλά ξεπεράστηκαν. Κατέστη εμφανές κατά τη διάρκεια της πιλοτικής διαδικασίας ότι
η μεθοδολογία BOOST ήταν κατάλληλη για τις επιχειρήσεις, είτε αυτές έχουν ένα ή
πολλούς

εργαζόμενους.

Την

άποψη

αυτή

συμμερίζονται

και

οι

φορείς

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που κατέδειξαν ότι η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί
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και σε άλλους τομείς, και ότι τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
υποστηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Τσεχία
Συνολικά, το έργο BOOST αξιολογήθηκε τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους
εργαζομένους αρκετά χρήσιμο, με επαρκή online εργαλεία. Τα αποτελέσματα του
έργου αξιολογήθηκαν, επίσης, ως πολύ χρήσιμα και οι περισσότερες από τις
επιχειρήσεις δήλωσαν ότι θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία
BOOST και τα online εργαλεία στο μέλλον. Τα κύρια προβλήματα που προέκυψαν
και ορισμένες προτάσεις βελτίωσης είναι οι έξης:


Μεγάλη διάρκεια αναμονής για τη σύνδεση μέσω των Learning Layers



Η διαδικασία έγινε την περίοδο του καλοκαιριού και υπήρχε έλλειψη χρόνου..



Δεν υπήρχαν διαχειριστικά δικαιώματα.



Η λειτουργία της αναζήτησης ήταν δυνατή στην πλατφόρμα κυρίως μέσω του
YouTube, ενώ στην περίπτωση αναζήτησης μέσω Slideshare, Scribt και
wikipedia, δεν βρέθηκε ικανοποιητικό υλικό.



Απαιτείται καλύτερη αξιολόγηση της προόδου των εργαζομένων



Σε μερικές επιχειρήσεις δεν άρεσε η διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης των
στόχων με εκπαιδευτικούς δείκτες.

Ελλάδα
Η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής ήταν πολύ θετική. Οι περισσότερες από τις
επιχειρήσεις που συμμετείχαν, πέτυχαν τους επιχειρησιακούς στόχους που είχαν
θέσει και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα
ήταν ικανοποιητικά.
Η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τους διευθυντές αλλά και από τους
εργαζόμενους (έπειτα από συζητήσεις και τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων)
έδειξε ότι γενικά η μεθοδολογία ήταν αρκετά χρήσιμη και η χρήση της θα συνεχιστεί
και στο μέλλον. Η online πλατφόρμα αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας και
θα συνεχίσουν να τη χρησιμοποιούν, ενώ τίθεται ένα θέμα συνέχισης της
υποστήριξης τους στην εφαρμογή της διαδικασίας.
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Όσον αφορά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, αυτά ήταν κυρίως τεχνικής
φύσεως με την πλατφόρμα, αλλά λύθηκαν με την άμεση συνδρομή του εταίρου
(Asset Τεχνολογική) και του Συντονιστή (RWTH).
Σαν γενικό συμπέρασμα από την αξιολόγηση θα αναφέραμε ότι η πιλοτική διαδικασία
λειτούργησε αρκετά καλά. Όλες οι Κοινωνικές επιχειρήσεις βρήκαν τα αποτελέσματα
“αρκετά” έως “πολύ” χρήσιμα και επιθυμούν να συνεχίσουν να την εφαρμόζουν στο
μέλλον, ενώ και η Asset σκοπεύει να ενσωματώσει τα αποτελέσματα στις υπηρεσίες
που παρέχει.

Γαλλία
Το κοινό συμπέρασμα από όλους τους συμμετέχοντες στη Γαλλία ήταν ότι η
εφαρμογή της μεθοδολογίας και η χρήση των εργαλείων απαίτησε αρκετό χρόνο
ώστε να ενταχθεί σε καθημερινή πρακτική τους: όχι μόνο χρειάστηκε αρκετός χρόνος
για να εξοικειωθούν με τη διαδικασία, αλλά και για να ενσωματωθεί στις επιχειρήσεις
και να χρησιμοποιηθεί από εργαζομένους.
Τα πρώτα σχόλια έδειξαν ότι σε σύγκριση με την παραδοσιακή εκπαίδευση, η
εισαγωγική φάση είναι σημαντική γιατί απαιτείται η εξοικείωση με το λογισμικό και τις
λειτουργίες του (widgets) που είναι κάτι το καινούριο.
Το Boost έχει κύριο στόχο να προετοιμάσει και να διαχειριστεί τη μαθησιακή
διαδικασία και από αυτή τη σκοπιά έχει μικρή επιρροή στην παιδαγωγική διαδικασία.
Η προστιθέμενη αξία του Boost είναι να δώσει στους εργαζόμενους την ευκαιρία να
ασχοληθούν με την εκπαίδευση.
Οι προτάσεις για βελτίωση που προέκυψαν από την αξιολόγηση ήταν οι εξής:


Βελτίωση της διαδικασίας εγγραφής



Βελτίωση του περιβάλλοντος των εφαρμογών (widgets)



Βελτίωση της γραφικής αναπαράστασης της εκπαιδευτικής προόδου



Προσθήκη αυτόματης αξιολόγησης για τις εκπαιδευτικές ανάγκες



Δικτύωση με πλατφόρμες κοινωνικών μέσων



Δημιουργία δικτύου από ειδικούς που παρέχουν υποστήριξη στη διαδικασία
μάθησης (συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτών, συμβούλων και επιχειρήσεων)
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4. Βιωσιμότητα και επίδραση - Προκλήσεις και Τάσεις

Η βιωσιμότητα και ο αντίκτυπος αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία
κάθε έργου. Ο αντίκτυπος που επιτεύχθηκε από την πιλοτική διαδικασία μπορεί να
χαρακτηριστεί αρκετά ικανοποιητικός, ενώ οι εταίροι ανέλαβαν να επεκτείνουν αυτή
την επίδραση στις χώρες τους και να αναπτύξουν σχέδιο αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του.

Γερμανία
Η εμπειρία του BOOST έδειξε ότι υπάρχει μια δυναμική στη χρήση Ατομικών
Εργαλείων Μάθησης για την υποστήριξη της εκπαίδευσης στις μικρές επιχειρήσεις.
Το έργο αυτό ενοποίησε τη μεθοδολογία και την τεχνολογία από δυο διαφορετικά
έργα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά
του ήταν η φιλική προς το χρήστη δομή του τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους
εργαζόμενους, προκειμένου να τους δοθεί κίνητρο για να το χρησιμοποιήσουν. Η
αξιολόγηση έδειξε ξεκάθαρα τα βασικά οφέλη από την εύκολη διαδικασία μάθησης
στη πλατφόρμα και την παρακολούθηση της προόδου. Παράλληλα κατατέθηκαν
σημαντικές προτάσεις προκειμένου η διαδικασία να βελτιωθεί. Επιπλέον, η πιλοτική
εφαρμογή αποκάλυψε ότι η συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στη διαδικασία
αξιολόγησης είναι πολύ δύσκολη, καθώς οι πόροι τους είναι πολύ περιορισμένοι.

Ηνωμένο Βασίλειο
Το έργο ήταν επιτυχημένο για ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που συμμετείχε
στην πιλοτική εφαρμογή. Είχε θετική επίδραση στους διευθυντές των επιχειρήσεων
και στο προσωπικό τους, και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι βελτιώθηκε η επίδοσή
τους. Για παράδειγμα, συνέβαλε στην υγιεινή των τροφίμων που αποτελεί
προϋπόθεση για τις καφετέριες να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους και επίσης βοήθησε
τοπικούς δημοσιογράφους να συμμετάσχουν σε τοπικές εφημερίδες.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το έργο ήταν η συμμετοχή των φορέων εκπαίδευσης
(συμπεριλαμβανομένης της MRS) στη μεθοδολογία, τα εργαλεία και την πιλοτική
εφαρμογή. Για να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο το εργαλείο Boost θα πρέπει να
βελτιωθεί ο σχεδιασμός του και η λειτουργία πρόσβασης σε αυτό.
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Η MRS έχει διαδώσει το έργο αρκετά και ενημερώνει διαρκώς ενδιαφερόμενους
φορείς για την εξέλιξη και την εφαρμογή του. Η MRS, ως εκ τούτου, στο άμεσο
μέλλον θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Την υποστήριξη του δικτύου φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης στην περιοχή ώστε να υιοθετήσουν τη μεθοδολογία.
β) Θα συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς φορείς και τις μικρές επιχειρήσεις για τη
διάδοση των επιτυχιών της πιλοτικής διαδικασίας και σε άλλες περιοχές του
Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και εκτός αυτού. Σημειώνεται ότι η MRS είναι μέλος της
Ομοσπονδίας Μικρών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (FSB) και μέλος του
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μικρών Επιχειρήσεων (ESBA).

Τσεχία
Η επίδραση του έργου BOOST ήταν γενικά θετική και οι περισσότερες επιχειρήσεις
θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν στο μέλλον. Επίσης, αρκετές από αυτές
σχεδιάζουν να εισάγουν νέους εργαζόμενους στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Οι
πλειοψηφία των εταιρειών πρότεινε καλύτερο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων
και καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους, καθώς και ευκολότερη
διαδικασία εκκίνησης. Επιπλέον, οι εταιρείες επέκριναν θετικά τη διαθεσιμότητα
δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού και την εκπαίδευση των εργαζομένων κατά την
διάρκεια εργάσιμου χρόνου ή σε ελεύθερο χρόνο. Η μελέτη των επιχειρηματικών
στόχων από τους εταίρους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης χάρισαν
στις επιχειρήσεις νέες δυνατότητες και μεθόδους λειτουργίας.

Ελλάδα
Το BOOST είχε θετική επίδραση σε όλους τους συμμετέχοντες (Κοινωνικές
Επιχειρήσεις και εργαζόμενους), καθώς απευθύνθηκε στις πραγματικές τους ανάγκες
και εισήγαγε την έννοια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε ένα
μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων. Πολλές επιχειρήσεις σκοπεύουν να συνεχίσουν τη
χρήση της μεθοδολογίας και της πλατφόρμας και μετά την πιλοτική φάση, ενώ
εξέφρασαν την πρόθεσή τους να την επεκτείνουν και σε άλλους εργαζόμενους. Από
την πλευρά της Asset, υπάρχει η δέσμευση για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
του έργου και τη συνέχιση της εφαρμογής της μεθοδολογίας και των εργαλείων, σε
τρεις κατευθύνσεις:
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α) Ευρύτερη εφαρμογή των αποτελεσμάτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
και των κοινωνικών επιχειρήσεων, που αποτέλεσαν την ομάδα στόχο κατά την
πιλοτική εφαρμογή.
β) Διάδοση των αποτελεσμάτων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς.
γ) Προώθηση του έργου σε φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, κλπ) και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Γαλλία
Η επιρροή του BOOST πραγματοποιήθηκε κυρίως σε τρείς τομείς:
Καλύτερη προσέγγιση στη διαδικασία εκπαίδευσης: Ένα θετικό στοιχείο της
μεθοδολογίας αποτέλεσε η ένταξη σε ίδιο επίπεδο των διευθυντών, των
εργαζομένων καθώς και άλλων, τρίτων, προσώπων, δηλαδή των εμπειρογνώμων
κατάρτισης ή των συμβούλων.
Δυναμικότερη συμμετοχή στη διαδικτυακή εκπαίδευση (e-learning): Η διαδικασία του
έργου Boost ενθάρρυνε τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες
διαδικτυακής εκπαίδευσης. Η δυνατότητα εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε χρόνο ήταν
ένας από τους λόγους συμμετοχής σε αυτή τη διαδικασία, όπως και η μείωση του
κόστους για κατάρτιση, η μείωση της απόστασης και η συμμετοχή μεγάλου αριθμού
εργαζομένων.
Ενθάρρυνση συμμετοχής στη μη-τυπική μάθηση: Στο έργο Boost οι συμμετέχοντες
ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με τη μάθηση που απαιτείται για την ανάπτυξη της
επιχείρησης, έχουν πρόσβαση σε μια ευρύτερη ποικιλία εκπαιδευτικών πόρων και
έχουν σαφώς περισσότερες δυνατότητες από ότι είχαν όταν συμμετείχαν σε ένα
κανονικό μάθημα. Όλα αυτά, τους οδηγούν να αναπτύξουν μιας κουλτούρα μάθησης
πέρα από τα τυπικά πλαίσια.
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Συμμετέχουσες Χώρες
Στατιστικά Στοιχεία
Γερμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Τσεχία

Ελλάδα

Γαλλία

91

33

2100

100

>100

9

16 (16 ολοκλήρωσαν
την IOSM φάση αλλά
μονο11 συνέχισαν)

12

15

11

Πληροφορική

2 - Αγροτικά &
Τρόφιμα

2

1 (Κοινωνική
Οικονομία)

5

Αριθμός εγγεγραμμένων ν Διευθυντών

10

11

12

12

11

Αριθμός εγγεγραμμένων Εκπαιδευτών

1

1 (MRS)

1 (Grafia)

1 (Asset Tec)

4

Αριθμός εγγεγραμμένων εργαζομένων/ μαθητευόμενων

13

28

25

25

12

6

22

25

25

12

Αριθμός μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που
προσεγγίστηκαν
Αριθμός μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που
συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή
Τομείς Δραστηριοποίησης

Αριθμός εργαζομένων που ολοκλήρωσαν την πιλοτική
διαδικασία
Αριθμός ερωτηματολογίων αξιολόγησης


Διευθυντές

7

11

12

12

10



Εκπαιδευτές

1

1

1

1

Μη διαθέσιμος



Εργαζόμενοι / Μαθητευόμενοι

7

19

25

25

10

Αριθμός Μελετών Περίπτωσης (Case Studies)

3

3

3

3

3
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