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Πραγματοποιείται η τρίτη διακρατική
συνάντηση · οι εταίροι του εκδοτικού
τομέα συνεργάζονται με τους εταίρους
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης για τον σχεδιασμό των
εκπαιδευτικών ενοτήτων· ταυτόχρονα,
όλοι οι εταίροι επικεντρώνονται στη
διάδοση και την αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων για τη μεσοπρόθεσμη
αναφορά στον EACEA.

Έναρξη της τεκμηρίωσης του
σχεδιασμού των εκπαιδευτικών
μονάδων
Μετά τη συνάντηση στη Μαδρίτη, οι
εταίροι
του
προγράμματος
επικέντρωσαν την προσπάθειά τους
στη σχεδίαση των εκπαιδευτικών
μονάδων και την αποσαφήνιση του
πλαισίου πιστοποίησης, ειδικότερα
καθώς σχετίζονται με το πρόγραμμα
κατάρτισης.
Οι εταίροι του εκδοτικού τομέα ετοίμασαν
προσχέδια των κεφαλαίων για κάθε
επαγγελματικό προφίλ, όπως αυτά
προέκυψαν από τα αποτελέσματα της
χαρτογράφησης των δεξιοτήτων σε κάθε
χώρα.
Τα παραπάνω συζητήθηκαν διεξοδικά
κατά τη διάρκεια της τρίτης συνάντησης
του προγράμματος στην Αθήνα· όλοι οι
εταίροι συμφώνησαν στα εργαλεία αλλά
και στην εργασία που απαιτείται
προκειμένου να επιτευχθούν.

Σύνοψη της αξιολόγησης
Όλοι οι εταίροι ετοιμάζουν την
αναφορά για την πρόοδό τους στα
πακέτα εργασίας, καταγράφοντας
ταυτόχρονα και ελέγχοντας την
επιτυχία του προγράμματος στο
παρόν στάδιο.
H CESIE, επικεφαλής υπεύθυνος στην
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του
προγράμματος, και της συμμετοχής κάθε
εταίρου
ξεχωριστά,
κατέθεσε
τα
αποτελέσματα
της
εξωτερικής
αξιολόγησης που προέκυψαν κατά την
πρώτη χρονιά.
Επίσης, η σταθερή
εσωτερική επίβλεψη δίνει τη δυνατότητα
στους
εταίρους
να
παραμείνουν
ευθυγραμμισμένοι στα προσδοκώμενα
αποτελέσματα.

Το ASAP στην Αθήνα
Η τρίτη συνάντηση του ASAP έλαβε
χώρα στην Αθήνα τον Απρίλιο του
2018, υπό την αιγίδα των Ελλήνων
εταίρων.
Οι κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν η
έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα, η
εφαρμογή των αρχών πιστοποίησης
ECVET, οι ενότητες κατάρτισης και η
ανάπτυξη
του
περιεχομένου
των
μαθημάτων.
Όλοι οι εταίροι
αναγκαιότητα να

συμφώνησαν στην
ληφθεί υπόψη η
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εφαρμογή των αρχών πιστοποίησης,
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο κάθε
χώρας ξεχωριστά.

επανεξεταστούν,
λαμβάνοντας
ιδίως
υπόψη τις διαφορετικές επιπτώσεις που
έχουν οι κοινωνικές τεχνολογίες στους
διάφορους
τομείς
της
εκδοτικής
βιομηχανίας”.

Απολογισμός

Ο στόχος του προγράμματος ASAP είναι
να ανταποκριθεί σε αυτές τις επιτακτικές
ανάγκες με το μείγμα των δεξιοτήτων που
απαιτείται, καθορίζοντας το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο
σύμφωνα
με
τις
προδιαγραφές του EQF and ECVET και
εφαρμόζοντας επίσης ποιοτικό έλεγχο με
τη χρήση των αρχών ποιότητας του
θεσμικού πλαισίου EQAVET.

της

διακρατικής

συνάντησης της Μαδρίτης από
τον

εκπαιδευτικό

CECE,

οργανισμό

διοργανωτή

της

συνάντησης.
Η
δεύτερη
συνάντηση
του
προγράμματος ASAP έλαβε χώρα
στη Μαδρίτη στις 25-26 Οκτωβρίου
2017, με υπεύθυνο διοργανωτή το
CECE, την Συνομοσπονδία των
Εκπαιδευτικών
Κέντρων
της
Ισπανίας.
Οι κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν η
αποσαφήνιση και ο σχεδιασμός μονάδων
του ECVET για τις διδακτικές ενότητες του
ASAP, η πιστοποίηση, αξιολόγηση και
αποσαφήνιση της μεθοδολογίας καθώς
και οι οδηγοί για την υλοποίηση των πέντε
διδακτικών
ενοτήτων
που
ανταποκρίνονται
στους
τομείς
της
εκδοτικής
αλυσίδας
(Παραγωγή
Σχεδιασμός - Εκδοτικό – μάρκετινγκ και
διαφήμιση – Διανομή και πωλήσεις) αλλά
στη μία εγκάρσια ενότητα.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προωθήσει
μια ευρεία συνεργασία μεταξύ των
ενδιαφερόμενων φορέων, με τη χρήση
μιας συμμετοχικής πύλης και ψηφιακής
πλατφόρμας MOOC (Massive Open
Online Platform), μέσω της οποίας οι
ενδιαφερόμενοι
θα
έχουν
άμεση
πρόσβαση
στο
εκπαιδευτικό
υλικό
(καθιστώντας την ως την πρώτη
πλατφόρμα MOOC του εκδοτικού τομέα)
ακόμη
και
μετά
το
τέλος
του
προγράμματος.

Στην Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Ατζέντα, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι “τα
παραδοσιακά επαγγελματικά μοντέλα που
έχουν καθιερωθεί εδώ και πολύ καιρό
πρέπει να αναθεωρηθούν και να
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