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Η προώθηση της
αναγνωρισιμότητας και της
συμβολής του εκδοτικού τομέα
στην ευρωπαϊκή κουλτούρα και η
ενίσχυση των μικρών και μεσαίων
εκδοτικών επιχειρήσεων σε
περιφερειακό επίπεδο.
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Associazione fra gli artigiani provincia di
Perugia, Confartigianato imprese Perugia
(AFAPP)
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Ο σχεδιασμός ευέλικτων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που
θα αναπτύξουν συνεκτικές μεθόδους
διδασκαλίας και μαθησιακά εργαλεία
προσαρμοσμένα στις ανάγκες του

Giunti O.S. Psychometrics
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τομέα.
The Publishers Association (the PA)
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Η διασύνδεση όλων των βαθμίδων
της εκδοτικής αλυσίδας, από τη
δημιουργία ενός βιβλίου μέχρι τη
διανομή του, και η αξιοποίηση της
επαγγελματικής κατάρτισης με
στόχο την ανάπτυξη και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας

Η προώθηση των Ευρωπαϊκών
Πλαισίων EQAVET και EQF/ECVET,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η
ποιότητα και η καλύτερη μετάδοση
των αποτελεσμάτων.
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Στόχοι
Σκοπός του προγράμματος ASAP είναι
να καταγράψει τις τρέχουσες και
μελλοντικές ανάγκες της εκδοτικής
βιομηχανίας και να αναπτύξει ένα
καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης και
κατάρτισης
προκειμένου
να
τις
αντιμετωπίσει.

Γενικές πληροφορίες
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας, ο εκδοτικός τομέας
υπέστη ριζικές αλλαγές.
Ο πολλαπλασιασμός των κινητών
συσκευών
και
η
ανάπτυξη
ανεξαρτήτων
δικτύων
διανομής
μέσα από το ίντερνετ και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, είχαν ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση κενών
στις επαγγελματικές δεξιότητες στο
σύνολο της αλυσίδας της εκδοτικής
παραγωγής.
Ως συνέπεια, υπάρχει αξιοσημείωτη
ανάγκη για καινοτόμες ιδέες και
πρακτικές στον εκδοτικό τομέα.
Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει να
καλύψει αυτές τις ανάγκες με τη
σφυρηλάτηση μιας συνεργασίας
μεταξύ εκδοτικών οργανισμών και
παρόχων
επαγγελματικής
κατάρτισης.

Οργανισμοί του εκδοτικού τομέα θα
αναλύσουν τις επιπτώσεις της ψηφιακής
επανάστασης
στις
ανάγκες
για
επαγγελματικές δεξιότητες στη βιομηχανία,
θα τις καταγράψουν κατά μήκος της
αλυσίδας διανομής, και στη συνέχεια θα
σχεδιάσουν ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί από
τους εταίρους παρόχους επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα θα δώσει τη
δυνατότητα σε εργαζομένους του κλάδου
να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους
γνώσεις και δεξιότητες. Θα απευθύνεται
επίσης
στους
ανέργους,
τους
αυτοαπασχολούμενους,
τους
λιγότερο
καταρτισμένους και τους νέους φοιτητές
ΙΕΚ, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις
γνώσεις
τους
στις
νέες
ψηφιακές
τεχνολογίες.
Το
πρόγραμμα
θα
ενθαρρύνει
τη
συνεργασία
ανάμεσα
σε
ένα
εύρος
συμμετεχόντων με τη χρήση μιας ψηφιακής
πύλης και πλατφόρμας (MOOC), που θα
επιτρέψει τη διάδοση των μαθημάτων σε
στοχευόμενες κοινωνικές ομάδες .

Προσδοκώμενα
αποτελέσματα
Καταγραφή των κενών στις
επαγγελματικές δεξιότητες του
εκδοτικού τομέα στο σύνολο
των χωρών της Ε.Ε.
Η
δημιουργία
ενός
προγράμματος εκπαίδευσης
και
κατάρτισης
με
μεθοδολογία και κατάλληλα
εργαλεία.
Η
ενθάρρυνση
της
συνεργασίας ανάμεσα στον
εκδοτικό τομέα και τους
παρόχους
επαγγελματικής
εκπαίδευσης προκειμένου να
αντιμετωπιστούν
οι
προκλήσεις της ψηφιακής
επανάστασης.
Η παροχή κατευθυντήριων
γραμμών για την εφαρμογή
του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Πλαισίου
EQF/ECVET
και
ΕQAVET στον εκδοτικό τομέα
με σκοπό την εφαρμογή των
αρχών
διασφάλισης
ποιότητας.
Η
υλοποίηση
ενός
προγράμματος
επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης
Η
χρησιμοποίηση
μιας
ψηφιακής
πλατφόρμας
(MOOC) για την παράδοση
των μαθημάτων.

