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Project Number: 2011-1-GR1-LEO05-06789
Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το φυλλάδιο αντανακλά τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δε
φέρει ευθύνη για ο,τιδήποτε απορρέει από τη χρήση των πληροφοριών που
περιέχει.

Με το έργο VALO αναπτύσσεται
και διαμορφώνεται ένα σχήμα
κατάρτισης και πιστοποίησης για
τη διάδοση και αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων έργων (διάδοση,
βιωσιμότητα και εκμετάλλευση).
VALO is funded by the European Commission

Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Σ.Π.Π.)
Ο Ε.Σ.Π.Π. είναι μία μη κερδοσκοπική ένωση, που ενώνει θεσμικούς φορείς, ιδρύματα και χιλιάδες επαγγελματίες απ' όλη την
Ευρώπη και το εξωτερικό.

Ο Ε.Σ.Π.Π. προσφέρει ένα παγκόσμια ενοποιημένο σχήμα πιστοποίησης για διάφορες
ειδικότητες.
Η ίδια 'δεξαμενή' ερωτήσεων, οι ίδιοι κανονισμοί και το ίδιο ηλεκτρονικό εξεταστικό σύστημα χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις σε
κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Ο Ε.Σ.Π.Π ενώνει τους ειδικούς της αγοράς και υποστηρίζει τον ορισμό και την ανάπτυξη της
γνώσης που απαιτείται για τα επαγγέλματα.
Οι ειδικοί που συμμετέχουν στην Επιτροπή του κάθε επαγγέλματος, ξεκινούν και ενεργοποιούν νέα επαγγέλματα και επικαιροποιούν
τα υπάρχοντα επαγγέλματα ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.

Ο Ε.Σ.Π.Π. καθορίζει και ελέγχει ποιοτικά κριτήρια για τους φορείς εκπαίδευσης και τους
εκπαιδευτές ώστε να εξασφαλιστεί παντού το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης.
Η διαδικασία πιστοποίησης προσφέρει σπονδυλωτή μορφή πιστοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι ομοιόμορφη εκπαίδευση και
εξετάσεις σ' όλο τον κόσμο.
Μόνον οι εγκεκριμένοι οργανισμοί και εκπαιδευτές μπορούν να γίνουν πιστοποιημένοι πάροχοι υπηρεσιών του Ε.Σ.Π.Π.

Ο Ε.Σ.Π.Π. προωθεί όλους τους πιστοποιημένους επαγγελματίες.
Η βάση δεδομένων των πιστοποιημένων επαγγελματιών είναι διαθέσιμη στο κοινό ώστε να βοηθήσει τους οργανισμούς στην αγορά
για να αναζητήσουν άλλους οργανισμούς και ιδιώτες για συνεργασία.

Στόχοι του Έργου VALO
Στόχος 1:
Ανάπτυξη σχήματος για κατάρτιση και πιστοποίηση στην περιοχή της διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων έργων (διάδοση,
βιωσιμότητα και εκμετάλλευση), αποκαλούμενο «Ειδικός στη Διάδοση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έργων», εφαρμόσιμο
στην κατάρτιση των εργαζομένων και των φοιτητών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Στόχος 2:
Ανάπτυξη/δημιουργία υλικού εκπαίδευσης, διαδικτυακής πύλης εκμάθησης και δεξαμενής ερωτήσεων (πακέτο
εκμάθησης/εκπαίδευσης/κατάρτισης) για τον «Ειδικό στη Διάδοση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έργων».

Στόχος 3:
Εφαρμογή δοκιμαστικών ελέγχων του πακέτου εκμάθησης/εκπαίδευσης/κατάρτισης και του σχήματος πιστοποίησης με 100
συμμετέχοντες.

Στόχος 4:
Διασφάλιση βιωσιμότητας του σχήματος πιστοποίησης και εκπαίδευσης VALO σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσα στον Ε.Σ.Π.Π.

Στόχος 5:
Διάδοση πληροφοριών για τη σημασία του θέματος της διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων έργων στην αγορά.

Όλα τα έργα χρειάζεται να
διαδίδουν και να αξιοποιούν τα
αποτελέσματά τους για τη μεγιστοποίηση των επιτευγμάτων
τους και την αύξηση της βιωσιμότητάς τους πέραν του κύκλου
ζωής της υλοποίησης τους.
Αυτό περιλαμβάνει: μεταφορά των αποτελεσμάτων και
βέλτιστων πρακτικών σε διαφορετικά και ευρύτερα πλαίσια,
δυναμική προσαρμογή στις ανάγκες των άλλων και μετά το
τέλος της περιόδου χρηματοδότησης, επιδράσεις στις
εφαρμοζόμενες πολιτικές και πρακτικές, εξυπηρέτηση του
κοινού καλού. Δίδεται έμφαση στη βελτιστοποίηση της αξίας
ενός έργου και στην ενίσχυση του αντίκτυπού του.
Σε πολλά ευρωπαϊκά και άλλα έργα φαίνεται να λείπει μια
καλή στρατηγική διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους. Τα έργα δείχνουν να πραγματοποιούνται
απομονωμένα και να τελειώνουν χωρίς ουσιαστικό
αντίκτυπο. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων για την
υλοποίηση δράσεων διάδοσης και αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων τους.
Οι Ειδικοί στη Διάδοση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων
Έργων θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με:
- Βασικές αρχές της διάδοσης και αξιοποίησης
αποτελεσμάτων έργων,
- Ταυτοποίηση ενδιαφερομένων που είναι σημαντικοί για
την διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων,
- Μεθόδους ανάλυσης της ευθυγράμμισης των
επιχειρηματικών διαδικασιών με τις απαιτήσεις της
διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων έργων,
- Ορισμός των διαδικασιών διάδοσης και αξιοποίησης
αποτελεσμάτων έργων σ' έναν οργανισμό,
- Παρακολούθηση που σχετίζεται με τη διάδοση και
αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων και με μοντέλα
αναθεώρησής τους,
- Συνεχή βελτίωση της διάδοσης και αξιοποίησης
αποτελεσμάτων έργων.
Εφαρμόζοντας τις αρχές της διάδοσης και αξιοποίησης
αποτελεσμάτων έργων σ' έναν οργανισμό έχει ως
αποτέλεσμα τα ακόλουθα οφέλη:
- Διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων και των
καινοτομιών στα ενδιαφερόμενα μέρη,
- Βελτίωση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
- Βελτίωση της καινοτομίας μέσω των επαφών και της
συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και
μέσω της έκθεσης στις προοπτικές μιας ολιστικής
προσέγγισης,
- Συμβολή στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του
οργανισμού,
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού σε
σχέση με τους ανταγωνιστές της,
- Ενίσχυση της φήμης και της εικόνας του οργανισμού
και προώθηση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης του κοινού.
Οι ικανότητες των Ειδικών στην Διάδοση και Αξιοποίηση
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