Накратко за NEBULA
Nebula разработва Секторен алианснаумениятаи
нова програма за ПОО за придобиване на
умения в областта на облачния компютинг, като
така се преодолява дисбаланса на уменията за

Партньорство

облачен компютинг в сектора на териториалните

PROMEA - Гръцко общество за насърчаване
на
научноизследователските
методологии(GR)
www.exelia.gr/en/
AELP- Асоциация на
заетост и обучение (UK)

доставчиците

на

http://www.aelp.org.uk/
TECLA – Сдружение за трансрегионално,
местно и европейско сътрудничество(IT)

публични администрации, с цел подобряване на
заетостта на персонала чрез повишаване на
уменията и своевременно усвояване на новите
технологии. Програмата обучава обучаемите във
всички

аспекти

инфраструктурата
включително

на
към

миграцията
облачен

технически,

на

ИТ

компютинг,

организационни,

финансови и материално-технически аспекти.

www.tecla.org
SAMBRUK - Шведско сдружение на
общините за съвместно разработване на
публични е-услуги(SE)
http://www.sambruk.se/
UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 (FR)
http://www.univ-lyon1.fr/
FLORIDA - Florida Universitaria (ES)
__________________________________________________

http://www.florida-uni.es/web_en/home.php

ПроектътNEBULA се финансира по ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕНЕ

TELESIG- TELESIG Ltd (BG)
www.telesig.eu

Find us on:

www.nebula-project.eu

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ Многостранни
проекти за Развитие на иновациите.

,

NEBULA има за цел:

Кой ще се възползва?

• Да извлече базирано върху доказателства
определение на нуждите от умения за пазара
на труда по отношение на уменията и
компетенциите за облачен компютинг в
Европа, основано на поставените от
Цифровиядневенред за ЕС цели
• да проучи наличното предлагане на умения от
персонала на публичната администрация и да
определи мащаба на недостига от умения,
който трябва да се преодолее
• да анализира изискванията от обучение чрез
установяване на връзки със заинтересованите
страни
• да изработи учебна програма и разработи
програми за ПОО, които ще въведат курсове и
материали по умения за облачен компютинг
• да въведе иновативни методи на обучение
• да проучи алтернативни пътища за свързване
на създадения учебен план с методологиите
на обучение, за да го стандартизира и да го
направи прехвърлим между членовете на ЕС.
• да изгради фонд от обучители, които
инициират предоставянето на програма
ПОО чрез обучаване и квалифициране
членовете на екипа по проекта, които
изпълняват програмата

да
за
на
ще

• Да проведе пилотни обучителни сесии, за да
се изпита новата програма за ПОО с обучаеми
от действителните целеви групи

 Обучаеми / стажанти: Служители от
териториалните публични администрации;
лица, които търсят работа в публичния сектор.

Основни резултати от
проекта
• Валидирана програма за ПОО за обучение на
държавни служители и възрастни обучаеми в
областта на облачния компютинг, като по този
начин се подобрява реализацията на
обучаеми на пазара на труда чрез
преодоляване на недостига на умения по
отношение на съществуващото търсене на
умения
от
териториалните
публични
администрации
• Учебно съдържание& наличен материал на 7
основни европейски езици (EN, ES, IT, FR, EL,
SE, BG)
• Онлайн базирана социална обучителна
платформа, която дава възможност за
доставянето на обучително съдържание и
материал в области с неблагоприятно
географско разположение, за да се подобри
включването на публичните служители
• 8 събития за популяризиране (7 национални и
1 за ЕО) и работа в социални мрежи с цел
повишаване
на
осведомеността
и
популяризиране на целите на проекта и
неговите резултати
•

 Обучители / обучителни организации:
Самонаети обучители, които се стремят да
разширят своето обучително портфолио;
доставчици на обучение като фирми, колежи
институции и доставчици на ПОО, организации
за образование на възрастни; Учители,
обучители и друг персонал в тези институции;
Учреждения, участващи в обучението на
персонал за образование на възрастни.
 Институционални заинтересовани страни:
публични органи, представители на пазара на
труда; служители от институциите за ПОО и
образование на възрастни; други лица и
органи, отговорни за системи & политики
относно
професионалното
образование,
обучение & образование на възрастни.
 Широк кръг дългосрочни бенефициенти:
предприятия, социални партньори и други
представители на работещата общественост;
органи, които предоставят насоки относно
ученето през целия живот&образованието за
възрастни; институции за дистанционно
образование.

