Γιατί να συμμετάσχετε
Οφέλη για τις μικρές επιχειρήσεις και τους εργαζομένους
Τι θέλουν οι επιχειρήσεις
• Να αυξήσουν τα κέρδη τους με το να είναι πιο ανταγωνιστικοί και
παραγωγικοί
• Να αυξήσουν τις προσωπικές δυνατότητες του καθενός
• Να μειώσουν τα έξοδα εκπαίδευσης
• Να παρέχουν έγκαιρη εκπαίδευση
• Να διατηρήσουν την ομαλή συνέχεια λειτουργίας τους κατά τη
διάρκεια της εκπαίδευσης
• Να μειώσουν τα αιτήματα απουσίας από το χώρο εργασίας
• Να καλύψουν γρήγορα τις ελλείψεις δεξιοτήτων ή δυνατοτήτων
Τι προσφέρει το
•
•
•
•

:

Αναγνωρίζει τις πραγματικές (κρίσιμες) ανάγκες της επιχείρησής σας.
Μετρά την εκπαίδευση σε σχέση με την απόδοση.
Ευκολονόητα αποτελέσματα για την επιχείρηση και τους εργαζομένους.
Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησης.
Το
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων και τους υπαλλήλους αυτών.

•

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες είναι στενά συνδεδεμένες στις ανάγκες της
εταιρείας όπως αυτές ορίστηκαν από τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές.

•

Αναγνωρίζει και αποδέχεται τον κεντρικό ρόλο της ανεπίσημης, κατ’
οίκον εκπαίδευσης στις μικρές εταιρείες.

•

Αποδέχεται ότι οι προσπάθειες για αύξηση του επιπέδου των
επίσημων, εθνικά πιστοποιημένων προσόντων των υπαλλήλων των
μικρών εταιρειών είναι αποτελεσματικές μόνο όταν έχουν ως βάση και
αφετηρία την ανεπίσημη, κατ’ οίκον εκπαίδευση.

•

Η εκπαίδευση παρέχεται καλύτερα σε μικρές ενιαίες ενότητες, που
απαιτούν από τους υπαλλήλους να είναι σε απόσταση από τον
συνηθισμένο εργασιακό τους ρόλο για όσο το δυνατόν λιγότερο
χρονικό διάστημα.

Το έργο και ο τρόπος λειτουργίας του
Το «Boost» αναπτύσσει μια λογισμική πλατφόρμα για χρήση εντός
επιχειρήσεων. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα αυτή, τα μέλη μιας
εταιρείας μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητες και τις
δυνατότητές τους βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τους ιδίους αλλά και
την εταιρεία όντας περισσότερο παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί.
Η πλατφόρμα αυτή είναι ένα ανεπίσημο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό
εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον κάθε υπάλληλο
όταν αυτός έχει ελεύθερο χρόνο μέσα στην εταιρεία. Το εκπαιδευτικό
αυτό περιβάλλον μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις ανάγκες του
κάθε υπαλλήλου.
Τα αναγκαία μαθήματα θα ανεβάζονται στην πλατφόρμα από τον
συνεργάτη μας έτσι ώστε να καλυφθούν οι κρίσιμες ανάγκες της
επιχείρησης.
Η διαδικασία εκμάθησης καταγράφεται τακτικά με απλά γραφήματα
προόδου και για τους εργοδότες αλλά και για τους εργαζομένους έτσι
ώστε να είναι ορατό το κατά πόσο η εκπαίδευσή τους βελτίωσε τις
επιδόσεις τους.
Περισσότερες από 60 Μικρές επιχειρήσεις από 5 ευρωπαϊκές χώρες
και 120 εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στο έργο αυτό και θα
εκπαιδευτούν δωρεάν.
Το «Boost» είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο υπάγεται στο
πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Το έργο αυτό αναπτύσσεται από
κοινού στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Τσεχία και
την Ελλάδα.

