Σο έπγο NEBULA εν ζςνηομία
To έξγν Nebula ζπληζηά κία Τνκεαθή Σπκκαρία
Γεμηνηήησλ (Sector Skills Alliance) ε νπνία
αλαπηύζζεη

Κοινοππαξία

έλα

θαηλνηόκν

πξόγξακκα

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα δεμηόηεηεο ζρεηηθά
κε ην Cloud Computing. Σηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα
θαιύςεη ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ δεκνζίσλ

ΠΡΟΜΕΑ
–
Δηαηξεία
Πξναγσγήο
Μεζνδνινγηώλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, Διιάδα
http://promea.gr/
AELP - The Association of Employment and
Learning Providers, Ηλσκέλν Βαζίιεην
http://www.aelp.org.uk/

ππαιιήισλ γηα Cloud Computing θαη λα ηνπο
εθνδηάζεη κε όιεο εθείλεο ηηο δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο
πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο
κεηάβαζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ πεξηβάιινληνο (ΙΤ)
κηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε Cloud Computing.

TECLA – Association for the Transregional,
Local and European Cooperation, Ιηαιία
www.tecla.org
SAMBRUK - Swedish Association of
Municipalities for Joint Development of Public eServices, Σνπεδία
http://www.sambruk.se/
UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1,
Γαιιία

Επισκευτείται τον ιστότωρο τοσ έργοσ για
περισσότερες πληρουορίες και online σλικό:

http://www.univ-lyon1.fr/
FLORIDA - Florida Universitaria, Ιζπαλία

www.nebula-project.eu
__________________________________________________

http://www.floridauniversitaria.es

Τν ζρέδην απηό ρξεµαηνδνηήζεθε µε ηελ ππνζηήξημε ηεο

Telesig - Telesig Ltd, Βνπιγαξία
www.telesig.eu

Find us on:

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Η παξνύζα δεµνζίεπζε (αλαθνίλσζε)
δεζµεύεη µόλν ηνλ ζπληάθε ηεο θαη ε Δπηηξνπή δελ επζύλεηαη γηα
ηπρόλ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ.

,

ηόσοι:

ε ποιοςρ απεςθύνεηαι

• Πξνζδηνξηζκόο ησλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο ηεο
αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Δπξώπε ζρεηηθά κε ην
Cloud Computing ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο
ηεο Ψεθηαθήο Θεκαηνινγίαο (Digital Agenda)
• Δμέηαζε ησλ πθηζηάκελσλ δεμηνηήησλ ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ην Cloud
Computing θαη ζύγθξηζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο
πξνζθνξάο
• Αμηνπνίεζε ηνπ δηθηύνπ ησλ εηαίξσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηελ
αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ
δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ
• Σρεδηαζκόο ηεο δηδαθηέαο ύιε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
πξνγξάκκαηνο
• Αλάπηπμε θαηλνηόκσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο
• Αλαδήηεζε ελαιιαθηηθώλ θαλαιηώλ δηαζύλδεζεο
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη κεζόδσλ
παξάδνζεο κε ζηόρν ηελ δεκηνπξγία ελόο
εληαίνπ θαη κεηαβηβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ
πξνγξάκκαηνο ζε όια ηα κέιε ηεο Δ.Δ.
• Γεκηνπξγία κηαο νκάδαο εθπαηδεπηώλ πνπ ζα
δηεμάγνπλ ηελ παξάδνζε ησλ καζεκάησλ θαη ζα
εθπαηδεύνπλ λένπο εθπαηδεπηέο
• Γηεμαγσγή πηινηηθώλ καζεκάησλ γηα
δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο
πνηόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο

ηελ
θαη

Αποηελέζμαηα:
• Έλα πηζηνπνηεκέλν ζηε πξάμε πξόγξακκα
θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο ζηελ ηερλνινγία ηνπ Cloud
Computing πνπ ζα εληζρύεη ηηο πξννπηηθέο
απαζρόιεζεο ησλ εθπαηδεπκέλσλ θαη ζα
θαιύπηεη ηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο δεκόζηαο
δηνίθεζεο
• Δθπαηδεπηηθό πιηθό ζε 7 γιώζζεο (EN, ES, IT,
FR, EL, SE, BG)
• Μία online πιαηθόξκα εθκάζεζεο πνπ ζα
δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ζην εθπαηδεπηηθό
πιηθό θαη ζα πξνζθέξεη έλα εύξνο ππεξεζηώλ
θαη δπλαηνηήησλ
• 8 εθδειώζεηο πξνώζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (7
εζληθά and 1 Παλεπξσπατθό) θαη αμηνπνίεζε ησλ
κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ θαη ηελ πξνώζεζε
ησλ ζηόρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ

 Εκπαιδεςόμενοι: Γεκόζηνη ππάιιεινη ζηε
ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη όζνη ελδηαθέξνληαη λ’
απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζρεηηθά κε ην
Cloud Computing κε ηε πξννπηηθή δηνξηζκνύ ζην
δεκόζην ηνκέα
 Εκπαιδεςηικοί οπγανιζμοί: Γεκόζηα θαη
ηδησηηθά Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
(ΚΔΚ), Ιλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
(ΙΔΚ), Κέληξα Διεπζέξσλ Σπνπδώλ (ΚΔΣ) θαη
επηρεηξήζεηο κε απηόλνκν ηκήκα εθπαίδεπζεο
εξγαδνκέλσλ.
 Θεζμικοί παπάγονηερ: Τνπηθή απηνδηνίθεζε,
ππεξεζίεο
αλάπηπμεο
θαη
νξγαληζκνί
πεξηθεξεηαθήο
δηαθπβέξλεζεο,
θνξείο
εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,
εθπξόζσπνη εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηώλ,
εκπεηξνγλώκνλεο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο
 Μακποππόθεζμα ωθελούμενοι : Δπηρεηξήζεηο,
θνηλσληθνί εηαίξνη, θνξείο εθπαίδεπζεο,
εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα

