Nebula i korthet
I Nebula-projektet utvecklas ett nytt kompetensutvecklingsprogram inom området IT-baserade
molntjänster, som syftar till att höja kompetensen

Partnerskap

inom den offentliga sektorn. Huvudmålet är att
förbättra anställbarheten för offentliganställda ITspecialister, genom att öka deras kompetens och ge

PROMEA - Grekisk förening för främjande av
forsknings- och utvecklingsmetoder (GR)
www.promea.gr

dem möjligheter att lära sig ny teknik.
Programmet utbildar deltagarna i alla aspekter av

AELP - Intresseförening för sysselsättnings- och
utbildningsleverantörer (UK)

migration

www.aelp.org.uk

upphandlingstekniska områden.

av

IT-infrastruktur

till

molntjänster,

inklusive tekniska, organisatoriska, ekonomiska och

TECLA - Intresseförening för transregionalt,
lokalt och europeiskt samarbete (IT)
www.tecla.org
Sambruk - Svensk intresseförening för gemensam
utveckling av offentliga e-tjänster (SE)

www.sambruk.se

UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 (FR)
www.univ-lyon1.fr

Besök vår projektwebbplats, läs mer
om projektet och de senaste nyheterna:

www.nebula-project.eu
FLORIDA - Florida Universitaria (ES)
www.floridauniversitaria.es

__________________________________________________

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska

Du hittar oss på:

kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett
meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska

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

kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma
att användas.

,

Nebula-projektets mål:

Vem har nytta av projektet?

• Analysera kompetensbehoven på arbetsmarknaden när det gäller molntjänster i Europa,
som bygger på de mål som fastställts i EU:s
digitala agenda

 Deltagare: Både anställda och personer som vill
arbeta i den offentliga sektorn. 

• Undersöka befintlig kompetens hos offentliganställd IT-personal och avgöra storleken på
kompetensglappet som ska överbryggas
• Analysera utbildningskraven genom kontakter
med alla intressenter
• Utforma en läroplan och utveckla kompetensutvecklingsprogram som erbjuder kurser i
molnbaserade tjänster, med tillhörande material
• Presentera innovativa utbildningsmetoder
• Undersöka alternativa vägar för att koppla ihop
olika utbildningsmetoder med läroplanen, för att
standardisera den och göra den användbar i alla
EU:s medlemsstater
• Utbilda projektgruppens deltagare och skapa en
grupp instruktörer som kan erbjuda utbildning
inom ramen för ett kompetensutvecklingsprogram
• Testa det nya kompetensutvecklingsprogrammet
med övningsdeltagare

Huvudsakliga projektresultat
• Ett validerat kompetensutvecklingsprogram, som
utbildar tjänstemän och vuxenstuderande i
molntjänster och förbättrar deras anställbarhet,
genom att möta den offentliga sektorns behov av
kompetens
• Utbildningsinnehållet och allt material finns på sju
europeiska språk (EN, ES, IT, FR, EL, SE, BG)
• En webbaserad lärplattform, där allt utbildningsinnehåll och -material finns tillgängligt, oberoende
av geografi och tidsschema – för att öka
möjligheterna för alla offentliganställda att delta
• Åtta seminariedagar (sju nationella och ett EUomfattande), samt informationsspridning via
sociala nätverk, för att öka medvetenheten och
sprida projektets mål och resultat så brett som
möjligt


 Utbildare/utbildningsorganisationer:
Egenföretagare som arbetar med utbildningar och
som vill bredda sitt utbud, utbildningsleverantörer
som till exempel företag, högskolor, yrkesutbildningsinstitutioner/-centra, vuxenutbildningsorganisationer, lärare, utbildare och övrig
personal vid dessa institutioner 

 Institutionella aktörer: Offentliga myndigheter,
representanter på arbetsmarknaden, tjänstemän
vid yrkes- & vuxenutbildningsinstitutioner, andra
personer och organ som ansvarar för system och
regler inom yrkesutbildning, fortbildning och
vuxenutbildning 

 Nytta på längre sikt: För företag, arbetsmarknadens parter och andra företrädare för
arbetslivet, organ som tillhandahåller vägledning
inom livslångt lärande och vuxenutbildning,
distansutbildningsinstitutioner. 

