Τελική Έκθεση Αξιολόγησης - Περίληψη
Οι εταίροι που συμμετείχαν το έργο BOOST, διακρίνονται για την εμπειρία τους στην επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση και στην ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning). Για την υλοποίηση του
έργου οι εταίροι μοιράστηκαν συμπληρωματικές δεξιότητες και την εμπειρία που είχαν αποκομίσει
από άλλα διακρατικά έργα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη συνεργειών ώστε να εργαστούν
μαζί αποτελεσματικά και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες.
Τα κυριότερα αποτελέσματα / παραδοτέα του έργου είναι:
•

Η καινοτόμος μεθοδολογία υποστήριξης της λειτουργίας των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων, IOSM (Αποτέλεσμα 8)

•

Έκθεση Διαβούλευσης (Αποτέλεσμα 5)

•

Τεχνικό Πρωτότυπο / πλατφόρμα έργου (Αποτέλεσμα 6)

•

Οδηγίες χρήσης της Πλατφόρμας (Αποτέλεσμα 7)

•

Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής (Αποτέλεσμα 10)

•

Μελέτες Περίπτωσης που δείχνουν το αντίκτυπο των ολοκληρωμένων εργαλείων και της
μεθοδολογίας (IOSM) στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην
πιλοτική διαδικασία (Αποτέλεσμα 11)

Τα κύρια συμπεράσματα από την πιλοτική εφαρμογή στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους,
είναι ως εξής:
Η πλατφόρμα αξιολογήθηκε ως αρκετά χρήσιμη. Η υποστήριξη για την εφαρμογή των εργαλείων και
γενικότερα της μεθοδολογίας αξιολογήθηκε από «καλή» έως «άριστη». Η επίδραση της διαδικασίας
στο χρόνο των εργοδοτών και των εργαζομένων εκτιμήθηκε ότι ήταν είτε «αρκετά μικρή» ή
«διήρκεσε αρκετά, αλλά άξιζε». Όσον αφορά την ευκολία χρήσης, τη φιλικότητα προς το χρήστη και
τα γραφικά χαρακτηρίστηκε ως «καλή» ή «επαρκής». Τα ακριβή στοιχεία παρουσιάζονται ως εξής:
Όσον αφορά τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τους επιχειρηματικούς στόχους, το έργο BOOST
χαρακτηρίστηκε ως «αρκετά χρήσιμο» από το 69% των επιχειρήσεων.
Η χρησιμότητα του έργου για τη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων επιβεβαιώθηκε από το 72%
των εργαζομένων.
Η υποστήριξη που έλαβαν οι εργαζόμενοι κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης, αξιολογήθηκε ως
«καλή» από τους περισσότερους εργαζόμενους.
Για το 59% των εργαζομένων, η πιλοτική διαδικασία έγινε κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Ο χρόνος που διατέθηκε για τη διαδικασία της εκπαίδευσης, αξιολογήθηκε ως «ικανοποιητικός» ή
ότι «πήρε κάποιο χρόνο, αλλά αξίζει τον κόπο» με ποσοστά 38% και 47% αντίστοιχα.
Η διαδικτυακή πλατφόρμα του BOOST, όσον αφορά στην ευκολία χρήσης, την φιλικότητα προς τον
χρήστη και τις γραφικές παρουσιάσεις, αξιολογήθηκε από τους εργαζόμενους ως «καλή» και
«επαρκής».
Η συνεισφορά της πιλοτικής διαδικασίας στην ανάπτυξη των ικανοτήτων σε σχέση με τους στόχους
της επιχείρησης, χαρακτηρίστηκε από τους εργαζόμενους ως «αρκετά χρήσιμη» (71%) και «πολύ
χρήσιμη» (16%).
Το 53% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι πιθανόν θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία
και τη διαδικτυακή πλατφόρμα BOOST, ώστε να πετύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Το
27% των επιχειρήσεων δήλωσαν με βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει την χρήση του.
Η επίδραση του BOOST σε σχέση με τις ομάδες και τους τομείς στόχους του έργου επιβεβαιώνεται
από τα ακόλουθα:
Ποσοστό συμμετοχής, δηλαδή ο αριθμός των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που
ενημερώθηκαν σε σχέση με τον αριθμό αυτών που τελικά συμμετείχαν στην πιλοτική διαδικασία για
κάθε χώρα ξεχωριστά. Ποσοστό ολοκλήρωσης, δηλαδή ο αριθμός των εκπαιδευομένων που
εγγράφηκαν σε σχέση με τον αριθμό αυτών που ολοκλήρωσαν την πιλοτική διαδικασία.
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Τα αποτελέσματα του έργου BOOST κατέδειξαν ότι η διαδικασία που ολοκληρώθηκε κατά την
διάρκεια υλοποίησης του έργου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
οδηγώντας σε αλλαγές στον τρόπο σκέψης αλλά και σε πρακτικές εφαρμογές, ιδιαίτερα στη
μεθοδολογία προσέγγισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων και στο λογισμικό / διαδικτυακά εργαλεία.
Η πλήρης επιρροή του έργου BOOST στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στους φορείς
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στις άλλες ομάδες στόχους μπορεί από πολλές
απόψεις να αξιολογηθεί στη βάση της εξέλιξης του Πρωτοτύπου που αναπτύχθηκε σε ένα ευρέος
διαθέσιμο εργαλείο, με την προϋπόθεση ότι οι εταίροι θα διαθέσουν περαιτέρω πόρους για αυτό.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αποτελέσματα της αξιολόγησης συμπεραίνουμε ότι το έργο
Boost πέτυχε τους βασικούς και αντικειμενικούς του στόχους, για τη δημιουργία μιας διακρατικής
και διαπολιτισμικής προσέγγισης, για την αύξηση της συμμετοχής των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

