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Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
έκδοση αυτή [επικοινωνία] εκφράζει τις
απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε τυχόν χρήση γίνει στις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό.

Το Πρόγραμμα
Το UETPNET είναι ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα της Ευρπαϊκής Ένωσης υπό
το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Erasmus (Δράση Συνεργασίας μεταξύ
Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων). Το
πρόγραμμα αφορά την προώθηση της
συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων
και επιχειρήσεων μέσω διαδικτυακών
εργαλείων.

Ο Στόχος
Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της
προσέγγισης των δεξιοτήτων μέσω της χρήσης
ενός διαδικτυακού εργαλείου
"εναρμόνισης
δεξιοτήτων" που θα χρησιμοποιηθούν από τις
επιχειρήσεις για να περιγράψουν τις θέσεις
εργασίας τους όσον αφορά τις δεξιότητες και από
τα πανεπιστήμια να περιγράψουν τα εφόδια τους
όσον αφορά τις δεξιότητες. Αυτό επιτυγχάνεται
μέσω :

·

·
Μεθοδολογία
Το πρόγραμμα έχει ένα πολύ πλήρες
θεματολόγιο εργασιών και αυτές έχουν
κατανεμηθεί σε μια σειρά αναπτυξιακών
και άλλων εργασιακών πακέτων. Οι πιο
ενδιαφέρουσες πλευρές είναι ότι θα
αναπτυχθούν τρια διαδικτυακά εργαλεία
ώστε να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ
πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Τα
εργαλεία αυτά πρόκειται να αναπτυχθούν
με βάση τις ανάγκες που θα διαπιστωθούν
στο Εργασιακό Πακέτο 2 (WP2) και θα
εφαρμοστούν πιλοτικά κατά την διάρκεια
του Εργασιακού Πακέτου 4 (WP4).

·

Προσαρμογή μια ηλεκτρονικής πλατφόρμας που
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τα
πανεπιστήμια ώστε να παρέχονται σύντομα
διαδικτυακά
μαθήματα σε περίπτωση που
διαπιστωθεί κάποιο κενό μεταξύ των δεξιοτήτων
που προσφέρουν και των δεξιοτήτων που
απαιτούνται από τις επιχειρήσεις
Συνεργατικό εργαλείο για την δημοσίευση των
κοινών δραστηριοτήτων που θα γίνουν ώστε να
γνωστοποιηθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες
που οργανώνονται μαζί από τα πανεπιστήμια και
τις επιχειρήσεις
Ανάπτυξη ενός δικτύου ενδιαφερομένων ώστε να
συγκεκτρωθούν οι ενδιαφερόμενοι
για το
πρόγραμμα, να ενισχυθεί η συνεργασία τους και
να
διασφαλιστεί
η
βιωσιμότητα
των
αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Εργαλείο Εναρμόνισης
Δεξιοτήτων
Η κύρια ιδέα πίσω από το πρόγραμμα
είναι να αναπτύξει ένα εργαλείο για την
"εναρμόνιση" των δεξιοτήτων
που
προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο με
αυτές που χρειάζονται από τις
επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις θα
δημοσιεύσουν στο διαδικτυακό εργαλείο
τις θέσεις εργασίας/πρακτικής άσκησης
που προσφέρουν με πλήρη περιγραφή των
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
χρειάζονται για αυτές τις θέσεις. Τα
Πανεπιστήμια θα ανεβάσουν στο εργαλείο
την λίστα των δεξιοτήτων και ικανοτήτων
των αποφοίτων τους. Επίσης, οι φοιτητές
και οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων θα
παρέχουν στο Πανεπιστήμιο μια λίστα με
τις επιπρόσθετες δεξιότητες και
ικανότητες και τις θέσεις εργασίας που
προτιμούν. Το Πανεπιστήμιο θα προσθέσει
αυτή τη λίστα στη βάση δεδομένων του
συστήματος και θα ενημερώνει τους
φοιτητές/απόφοιτους όποτε υπάρχει
κάποια προσφορά εργασίας που ταιριάζει
στις δεξιότητες τους. Το εργαλείο θα είναι
διαθέσιμο από τον Μάρτιο του 2012.

