ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του έργου Telework
and Training είναι τα ακόλουθα:

ALLWEB SOLUTIONS

• σειρά εκπαιδευτικών ενοτήτων
• αντίστοιχα µαθήµατα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για τις παραπάνω εκπαιδευτικές
ενότητες
• σεµινάρια απευθυνόµενα σε δυνητικούς
εκπαιδευόµενους
• εγχειρίδιο διδασκαλίας
• διαδικτυακή πύλη “Telework & Training”

http://www.allweb.gr
Βασιλίσσης Σοφίας 112
11527, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7474774
Φαξ: 210 7474775
e-mail: info@allweb.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συντονιστής Εταίρος:

www.ctanm.pub.ro/T&T

POLITEHNICA University of Bucharest –
Centre for Advanced Technologies (CTANM)

Telework and Training:
Work at Distance to
Teach at Distance

http://www.ctanm.pub.ro/

www.ctanm.pub.ro/projects/TES/project-

Επικοινωνία: Tom SAVU
e-mail: savu@ctanm.pub.ro

info/info-project.html

www.leonardotes.org

Ενδιαφέρεστε για το συγκεκριµένο έργο?
Ενδιαφέρεστε για την από απόσταση εκπαίδευση?

Τηλεργασία και Τηλεκπαίδευση:
Εξ Αποστάσεως Εργασία για
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας!

Ένα σχέδιο Μεταφοράς Καινοτοµίας
µε Συντονιστή Φορέα:

2008-2010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Η
από
απόσταση
εκπαίδευση
(e-learning)
προϋποθέτει, τόσο για τον τηλε-εκπαιδευτή όσο και
για τον τηλε-εκπαιδευόµενο, µία σειρά από βασικές
δεξιότητες σε σχέση µε την τηλεργασία. Η παροχή σε
Λειτουργούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ενός
συνόλου βασικών γνώσεων σε θέµατα τηλεργασίας
µπορεί να συµβάλλει θετικά στην πρόσβαση τόσο
µεµονωµένων χρηστών, όσο και ολόκληρων
οργανισµών σε εφαρµογές τηλεκπαίδευσης.

Συντονιστής:
POLITEHNICA University of
Bucharest – Centre for
Advanced Technologies
(CTANM) (RO)

Το παρόν έργο υλοποιείται σε συνέχεια του σχεδίου
TES (Telework Education System).Το TES είναι
ένα έργο µε ιδιαίτερη επιτυχία, υλοποιηµένο στα
πλαίσια της Β’ Φάσης του Προγράµµατος Leonardo
da Vinci. Έχει λάβει έναν σηµαντικό αριθµό εθνικών
και ευρωπαϊκών διακρίσεων, ενώ τα αποτελέσµατά
του προκάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως εργαλεία
προορισµένα για τον χώρο της εκπαίδευσης και της
τηλεργασίας.

Teacher Training Centre
Bucharest (RO)

Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙ∆ΙΩΞΗ του σχεδίου T & T είναι η
διάθεση των αποτελεσµάτων του έργου TES στους
Λειτουργούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µέσω της
µεταφοράς των εκπαιδευτικών ενοτήτων σε
περιβάλλον e-learning, καθώς και η γλωσσική και
δοµική προσαρµογή των βασικών προϊόντων του
έργου.

AllWeb Solutions S.A. (EL)

Οι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του έργου T & T
είναι:
• Η ανάλυση και µεταφορά του µοντέλου, του
συστήµατος και των εκπαιδευτικών ενοτήτων του
σχεδίου TES.
• Η γλωσσική προσαρµογή της διαδικτυακής πύλης
και των αναβαθµισµένων εκπαιδευτικών ενοτήτων.
• Η υλοποίηση 3 εκπαιδευτικών µαθηµάτων και η
διοργάνωση 3 σεµιναρίων.
• Η συγγραφή και έκδοση ενός βιβλίου, σε έντυπη
και ηλεκτρονική µορφή, στα Ρουµανικά και σε όλες
τις γλώσσες των εταίρων εκτός των Ιταλικών και
Αγγλικών.

Εταίροι:

ΤΟ ΕΡΓΟ TES
Το σχέδιο TES υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Β’
Φάσης του Προγράµµατος Leonardo da Vinci, την
περίοδο 2000-2003. Το έργο έλαβε πολύ υψηλή
βαθµολογία (9/10) κατά την τελική αξιολόγηση, ενώ
παράλληλα απέσπασε σηµαντικές διακρίσεις σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο:

• παρουσιάστηκε ως Καλή Πρακτική στα πλαίσια

Vocational Training School
“Porta da Auga” (ES)

του International Telework Conference στο
Ελσίνκι (Φιλανδία) το 2001.
• αναγνωρίστηκε ως Καλή Πρακτική για το
Training Quality που παρουσιάστηκε στις
Βρυξέλλες τον Νοέµβριο 2003.
• αναγνωρίστηκε ως Καλή Πρακτική η οποία
συµπεριλήφθηκε
στον
κατάλογο
καλών
πρακτικών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου
(ΕΚΤ)
και
των
Κοινοτικών
Πρωτοβουλιών στην Ιταλία για την περίοδο
2000-2006.
• παρουσιάστηκε ως Καλή Πρακτική στον τοµέα
Τηλεργασίας και Τηλεκπαίδευσης στο πλαίσιο του
9ου ∆ιεθνές Συνεδρίου “Telework: Integrating
physical, mental and virtual workspaces”, που
διοργανώθηκε από την Ι.Τ.Α. (International
Telework Academy) στις 6-9 Σεπτεµβρίου 2004
στο Ηράκλειο Κρήτης.

SILabo - Information Society
Laboratory Ltd (IT)

Επιπρόσθετα, το έργο είχε βασιστεί στο παλαιότερο
ADAPT BIS έργο µε τίτλο “Telework and Local
Development”, το οποίο έλαβε τα ακόλουθα
Ευρωπαϊκά Βραβεία Τηλεργασίας:

Institute of Educational
Sciences (RO)

Consortium "Centre of
Excellence on Methods and
Systems for Competitive
Firms" – CEMSAC (IT)

• European Telework Award 2000 στον τοµέα της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

• European e-Work Award 2001 ως Καλύτερο
Έργο Τηλεργασίας για Εργασιακή Ένταξη

• Italian Telework Award 2001 ως Καλύτερο Έργο
Τηλεργασίας

