Κύριοι στόχοι
❖ Η προώθηση της
αναγνωρισιμότητας του ρόλου του
εκδοτικού τομέα στην ευρωπαϊκή
κουλτούρα και ταυτότητα και η
ενίσχυση του ρόλου των μεσαίων
και μικρών εκδοτών σε τοπικό
επίπεδο.
❖ Η δημιουργία επαγγελματικών
δεξιοτήτων με τις απαραίτητες
προδιαγραφές για την επίτευξη μιας
πραγματικής μετάβασης στην
ψηφιακή εποχή και η σύνδεσή τους
με μαθησιακά αποτελέσματα μέσω
από ένα προληπτικό και όχι
αντιδραστικό τρόπο.

❖ Η σύνδεση όλων των
ενδιαφερόμενων μερών που
εκπροσωπούν τη διάρθρωση της
εκδοτικής αλυσίδας παραγωγής,
από τη δημιουργία μέχρι τη
διανομή, αξιοποιώντας με αυτό τον
τρόπο τις δυνατότητες που
προσφέρει h ευρωπαϊκή
επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση για τη δημιουργία
θέσεων εργασίας.
❖ To promote the application of
EQAVET and EQF/ECVET

Συμβαλλόμενα μέρη

Συντονιστής:
Ίδρυμα Hallgarten Franchetti –
Centro Studi Villa Montesca (Italy)
- AFAPP - Associazione Fra gli
artigiani provincia di Perugia - Confartigianato imprese Perugia
(Italy)
- AIE: Associazione Italiana Editori
(Italy)
- Giunti O.S. Organizzazioni
Speciali (Italy)
- The Publishers Association
(United Kingdom)
- Capacity London (United
Kingdom)
- Π.Ο.Ε.Β. – Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εκδοτών &
Βιβλιοχαρτοπωλών (Ελλάδα)
- Εκπαιδευτικός Οργανισμός
EUROTRAINING (Ελλάδα)
- ΕΟΠΠΕΠ (Ελλάδα)
- CEPYME Confederación
Española de la Pequeña y
Mediana Empresa (Spain)
- CECE - Confederación Española
de Centros de Enseñanza (Spain)
- FEP-FEE: Fédération des Editeurs
Européens FEE ASBL (Belgium)
- CESIE (Italy)
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Τι είναι το
πρόγραμμα ASAP;
ASAP?

Η πρωτοβουλία Digital Agenda for
Europe εκτιμά πως η εκδοτική
βιομηχανία απασχολεί περίπου
750,000 άτομα σε περισσότερες
από 64,000 εταιρίες στην Ε.Ε. Η
τεχνολογία είχε μια αξιοσημείωτη
επίπτωση και προκάλεσε μαζικές
μεταβολές στον εκδοτικό τομέα:
άλλαξε το παραδοσιακό
επιχειρηματικό μοντέλο, οι
τεχνολογικές εξελίξεις επηρέασαν τα
πρότυπα αγοράς των εκδοτικών
προϊόντων και τη διαδικασία
παραγωγής, ενώ νέα δίκτυα
διανομής κατέλαβαν βασική θέση.
Το πέρασμα από τη φυσική στη
ψηφιακή διανομή, το μηδενικό
οριακό κόστος παραγωγής ενός
βιβλίου, οι πολλοί νέοι
ανταγωνιστές που εισήλθαν στον
εκδοτικό χώρο χάρις την
τεχνολογία, τα προβλήματα που
ανακύπτουν, είναι μόνο μερικά από
τα χαρακτηριστικά αυτής της
επανάστασης.

Γιατί το
πρόγραμμα ASAP?
Το πρόγραμμα ASAP,
λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές
στις δεξιότητες και τις ικανότητες,
προτείνει τη χάραξη ενός χάρτη
των απαραίτητων δεξιοτήτων και
τη δημιουργία ευέλικτων
προγραμμάτων κατάρτισης (για
το κάθε στάδιο της εκδοτικής
αλυσίδας) με σκοπό, και μέσα στο
πλαίσιο των κριτηρίων που θέτει
to Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων (EQF), να δώσει τη
δυνατότητα σε εργαζόμενους,
αλλά και σε ανέργους και νέους
φοιτητές, την ευκαιρία να
αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές
τους ικανότητες και γνώσεις, με
σκοπό να καλύψουν το κενό,
αναφορικά με τις προκλήσεις της
«ψηφιακής επανάστασης».
ΤΟ πρόγραμμα φιλοδοξεί να
προωθήσει μια ευρεία συνεργασία
μεταξύ των ενδιαφερομένων
πλευρών, με τη χρήση μιας
συμμετοχικής ψηφιακής πύλης
μέσω της πλατφόρμας MOOC
(Massive Open Online Platform)
με σκοπό να καταστεί το
περιεχόμενο προσβάσιμο σε όσο
το δυνατόν περισσότερες ομάδες
στόχευσης (ώστε να καταστεί η
πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα
MOOC του εκδοτικού τομέα).

Κύρια αποτελέσματα
* Ανάλυση του status Quo των
στρατηγικών προοπτικών
αναφορικά με τον εκδοτικό τομέα.
* Συνθετική αναφορά:
Χαρτογράφηση και αξιολόγηση
των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του
εκδοτικού τομέα.
* Οδηγός για την εφαρμογή του
EQF / ECVET στον εκδοτικό τομέα
και για τη θέσπιση των αρχών
διασφάλισης της ποιότητας του
EQAVET
* Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ASAP:
περιγραφή της μεθοδολογίας και
των εργαλείων.
* Πρόγραμμα ASAP: Οδηγός για
εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.

