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Πιλοτική διαδικασία στο
Ηνωμένο Βασίλειο
Παξά ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνέθπςαλ
εμαηηίαο ηεο επίπησζεο ηνπ COVID-19
θαη ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ζηελ
θαζεκεξηλόηεηα, ε πηινηηθή δηαδηθαζία
ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ ζρεηηθά
επηηπρήο.
Οη εηαίξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην Η.Β.
ζπκκεηείραλ από θνηλνύ ζηελ πξνζπάζεηα
πξνζέιθπζεο ρξεζηώλ ζηελ δηθηπαθή
πιαηθόξκα. Ο Σύιινγνο Εθδνηώλ ηνπ
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ επηθεληξώζεθε ζε
πιεξσκέλεο
δεκνζηεύζεηο
ζηα
κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ζηνρεύνληαο ζην
βαζηθό θνηλό, ελώ ε Capacity London
επηθεληξώζεθε ζε απεπζείαο απνζηνιή
κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ από
ηελ ππάξρνπζα βάζε δεδνκέλσλ πνπ
δηαζέηνπλ.
Καη νη δπν ζηξαηεγηθέο απνδείρηεθαλ
επηηπρείο κε πνιινύο ηξόπνπο. Η ρξήζε
πιεξσκέλσλ δεκνζηεύζεσλ ήηαλ επηηπρήο,
θαζώο έθηαζε ζε 104 ρηιηάδεο ρξήζηεο, 9,461
απερήζεηο and 1,351 αιιειεπηδξάζεηο, θάηη

όκσο πνπ δε κεηαθξάζηεθε απαξαίηεηα ζε
εγγξαθέο.
Παξόιν πνπ είρε γίλεη πξόβιεςε όηη εμαηηίαο
ηεο θαξαληίλαο ζα ππάξμεη αύμεζε ηεο
ζπκκεηνρήο, ζπλέβε αθξηβώο ην αληίζεην.
Εθηηκάηαη όηη απηό νθείιεηαη ζε κηα άλζηζε
ησλ δηθηπαθώλ ζεκηλαξίσλ, πνιιά από ηα
νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθδνηηθό ηνκέα, θάηη
πνπ ζήκαηλε όηη ην πξόγξακκα εμειίρηεθε από
πξσηνπόξν ζε έλα από ηα πνιιά ππάξρνληα
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
Η Capacity London ζεκείσζε επίζεο επηηπρία
ζηηο απεπζείαο επαθέο κελπκάησλ κε
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείνπ κέζσ ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ ηεο.

Πιλοτική διαδικασία στην
Ισπανία
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο
δηαδηθαζίαο
ζηελ
Ιζπαλία,
νη
πξνζπάζεηεο κνηξάζηεθαλ κεηαμύ ησλ
δπν εηαίξσλ CEPYME θαη CECE.
Απνδείρηεθε κηα ζεηηθή θαη γεκάηε
πξνθιήζεηο εκπεηξία.
Καζώο θαη νη δπν νξγαληζκνί είλαη
Σπλνκνζπνλδίεο πνπ εμαξηώληαη από ηα κέιε
ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζην ζηόρν ηνπο,
δηάθνξεο
αλνξζόδνμεο
ηαθηηθέο
αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ
απηνύ. Καζώο δελ είραλ απεπζείαο επαθή κε
θνηηεηέο,
ε
πξνζπάζεηά
ηνπο
ήηαλ
πεξηζζόηεξν επηθεληξσκέλε ζε νξγαληζκνύο.
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Η ζηξαηεγηθή ηνπο θαηεπζύλζεθε ζε ηξεηο
θύξηνπο άμνλεο:
1) Μέζα κοινωνικήρ δικηύωζηρ: Πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο πηινηηθήο δηαδηθαζίαο,
ππήξρε ε αίζζεζε όηη ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζα ήηαλ έλα
βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ εμαζθάιηζε
ζπκκεηνρώλ. Η απήρεζε ζε ρξήζηεο
ήηαλ
κελ
ζεηηθή,
αιιά
δε
κεηαθξάζηεθε
άκεζα
ζε
λέεο
ζπκκεηνρέο ζην πξόγξακκα. Οη
ελόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέβεθαλ
ζην Facebook θαη ζην LinkedIn
δηαπηζηώζεθε όκσο όηη απηή δελ ήηαλ
ε
πην
επηηπρήο
πξνζέγγηζε
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνύλ νη
ζπκκεηνρέο
γηα
ηελ
πηινηηθή
δηαδηθαζία. Από ηελ πιεπξά ηνπο,
δηαπηζηώζεθε όηη, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ν απαηηνύκελνο αξηζκόο
από ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο,
ζα έπξεπε λα ππάξμεη κεγαιύηεξεο
θιίκαθαο εθζηξαηεία θαζώο θαη κηα
κεγαιύηεξε επηθνηλσληαθή νκάδα.
2) Εκζηπαηεία
ηλεκηπονικού
ηασςδπομείος: Η ηαθηηθή απηή, ηόζν
κεζνπξόζεζκα
όζν
θαη
καθξνπξόζεζκα, απνδείρηεθε ην πην
ζεκαληηθό
εξγαιείν
γηα
ηελ
εμαζθάιηζε κηαο ζπλερνύο ξνήο λέσλ
ζπκκεηνρώλ γηα ηηο καζεζηαθέο
ελόηεηεο. Τόζν ε CEPYME όζν θαη ε
CECE, όληαο ζπλνκνζπνλδίεο, ήζειαλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δύλακή ηνπο
κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ πξνθεηκέλνπ λα
ελδπλακώζνπλ
ηελ
πηινηηθή

δηαδηθαζία. Γηα ην ιόγν απηό, ε
CEPYME, πνπ είλαη πεξηζζόηεξν
επηθεληξσκέλε ζε κηθξέο θαη κεζαίεο
επηρεηξήζεηο,
θαηάθεξε
λα
πξνζεγγίζεη πεξηζζόηεξα από 20
θέληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
κέζα
από
κηα
εθζηξαηεία
ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ. Από ηελ
πιεπξά ηεο ε CECE, κε ην δίθηπν πνπ
εθπξνζσπεί, ήζειε λα ζπλεξγαζηεί κε
ην ζύλνιό ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα
ζπλεξγαζηνύλ κε ηα θέληξα απηά,
ζπκπεξηέιαβαλ ηελ πξνζθνξά γηα ηα
δσξεάλ καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
ASAP ζην εκεξήζην newsletter πνπ ε
νκάδα επηθνηλσλίαο ηεο CECE
ζπληάζζεη
γηα
όινπο
ηνπο
ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο.
3) Επικοινωνία
με
ζηοσεςμένα
εξειδικεςμένα κένηπα: Από ηελ
πιεπξά ηεο ε CEPYME, ππέγξαςε
ζύκβαζε
κε
έλα
θέληξν
επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο,
ζπλεξγαδόκελν κε ηνλ εθδνηηθό
θιάδν, γηα ηελ πινπνίεζε θαη δηάρπζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηή απνδείρηεθε
ε ελέξγεηα κε ηελ κεγαιύηεξε επηηπρία
ζηελ πεξίπησζε ηεο Ιζπαλίαο. Πνιινί
καζεηέο ζπκκεηείραλ ζηηο δηάθνξεο
ελόηεηεο, θπξίσο κέζσ ελόο ζρνιηθνύ
πξνγξάκκαηνο. Τελ ίδηα πεξίνδν ε
CECE, ππέγξαςε επίζεο ζύκβαζε κε
έλα ζπλεξγαδόκελν εθπαηδεπηηθό
θέληξν γηα ηνλ ίδην ζθνπό. Μεηά ην
μέζπαζκα ηεο επηδεκίαο ηνπ COVID19 ζηελ Ιζπαλία, ηα παξαπάλσ ζρέδηα
έπξεπε λα αλαπξνζαξκνζηνύλ θαη
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ηώξα νη ελόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξνζθέξεηαη
από
απηά
ηα
εθπαηδεπηηθά θέληξα, σο έλα πηζαλό
εθπαηδεπηηθό ζπλεθηηθό πξόγξακκα,
ηώξα πνπ όια ηα καζήκαηα ζηε ρώξα
ζηεξίδνληαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ
δηθηπαθή
επηκόξθσζε
θαη
εθπαίδεπζε.
Με ηε ζπλερή ελίζρπζε απηώλ ησλ ηξηώλ
αμόλσλ, ζα ππάξμεη δπλαηόηεηα λα
πξνζεγγηζηνύλ νη επηζπκεηνί ζηόρνη θαη λα
αμηνπνηεζνύλ νη ελόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηνπ ASAP ζηελ Ιζπαλία.

Πιλοτική διαδικασία στην
Ελλάδα
Πνιιέο
ήηαλ
νη
πξνζπάζεηεο
πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη πξνζέγγηζε
ππνςήθησλ ρξεζηώλ θαηάιιεισλ γηα
ηελ
ςεθηαθή
πιαηθόξκα
ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ASAP,
θαη
ε
EUROTraining έθαλε από ηελ αξρή
πξνζπάζεηεο
πξνθεηκέλνπ
λα
πξνζειθύζεη ελδηαθεξόκελνπο από ηνλ
εθδνηηθό ηνκέα, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο πξνώζεζεο θαη
δηαζεζηκόηεηαο ηεο πιαηθόξκαο.
Η
EUROTraining
πξνζέγγηζε
ελδηαθεξόκελνπο από ηνλ ηνκέα ηεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ην δίθηπν ηνπ
ECVET (European Credit System), εθδνηηθνύο
νίθνπο, θαζώο θαη εθπαηδεπηηθά θέληξα κε
ζθνπό λα επηηεπρζεί ε επηηπρήο πξνώζεζε ηεο

πιαηθόξκαο πνπ αλέπηπμε ην πξόγξακκα.
Εηδηθόηεξα, νη θύξηεο νκάδεο ζηόρεπζεο ήηαλ:
άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνλ εθδνηηθό ρώξν, ηα
νπνία επηζπκνύλ λα αλαβαζκίζνπλ ηηο
δεμηόηεηέο
ηνπο
πξνθεηκέλνπ
λα
πξνζαξκνζηνύλ θαιύηεξα ζηελ ςεθηαθή
επνρή· άηνκα πνπ αλαδεηνύλ κηα εξγαζία ζηνλ
εθδνηηθό ρώξν θαη ζέινπλ λα απνθηήζνπλ έλα
βαζηθό ζηάδην γλώζεσλ θαη θαηαλόεζεο ηνπ
εθδνηηθνύ ηνπίνπ, κε έκθαζε ζηηο ςεθηαθέο
πηπρέο ηνπ.
Οη ζηόρνη γηα ηηο ζπκκεηνρέο ζηηο
δηαδηθηπαθέο ελόηεηεο ηνπ ASAP Open Online
Course όρη κόλν επηηεύρζεθαλ αιιά
ππεξέβεζαλ θαη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό! Σηηο
δηαδηθηπαθέο ελόηεηεο, ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά
303 ρξήζηεο από ηελ Ειιάδα, ππεξβαίλνληαο
ην ζηόρν ησλ 250. Γηα ηελ πξνζέιθπζε
καζεηεπόκελσλ ζηηο ελόηεηεο, ην πξόγξακκα
αλαπηύρζεθε
πεξαηηέξσ
θαη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξεο κέζνδνη.
Υπήξμαλ επίζεο απεπζείαο επαθέο κε
επαγγεικαηίεο ηνπ εθδνηηθνύ ηνκέα κέζσ
κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ζηα
νπνία ηνλίζηεθε πσο ηα καζήκαηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηελ
ειιεληθή γιώζζα θαη κε ην ρξνλνδηάγξακκα
πνπ νη ίδηνη επηζπκνύλ. Επηπξόζζεηα, αμίδεη λα
ζεκεησζεί πσο ην πξόγξακκα αλαπηύρζεθε κε
ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επίζεκε πηζηνπνίεζε
ηεο ΠΟΕΒ (Παλειιήληα Οκνζπνλδία Εθδνηώλ
& Βηβιηνραξηνπσιώλ), ηεο νπνίαο ν ξόινο
ππήξμε ηόζν ππνζηεξηθηηθόο όζν θαη
ζπκβνπιεπηηθόο.
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Πιλοτική διαδικασία στην
Ιταλία
Εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο: πξνθιήζεηο, Καηλνηόκεο
ιύζεηο θαη κάζεζε κέζσ ηεο εξγαζίαο.
Μηα επηζθόπεζε ηεο πηινηηθήο
δηαδηθαζίαο ζηελ Ιηαιία
Οη εηαίξνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθαξκνγή
ηεο θαηάξηηζεο ζηελ Ιηαιία είλαη:
Η Fondazione Villa Montesca θαη ε CESIE,
εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά θέληξα, ν
Σύιινγνο Εθδνηώλ Ιηαιίαο (AIE), νη εθδόζεηο
Giunti,
επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε
ελζσκαησκέλε ζην ηξίην ηηαιηθό εθδνηηθό
ζώκα, θαη ε Οκνζπνλδία Confartigianato, ε
νπνία εθπξνζσπεί εηαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην πξόγξακκα.
Φάξηο ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ εηαίξσλ, νη
δηθαηνύρνη
ζπκκεηείραλ
κέζσ
κηαο
δηαδηθηπαθήο
ζηξαηεγηθήο:
ζηνρεπκέλα
ελεκεξσηηθά δειηία, καδηθή απνζηνιή
ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ, πξνώζεζε κέζσ
ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ θαη νκάδσλ ηνπ
Facebook αθηεξσκέλσλ ζην έξγν. Αιιά θαη
κέζσ πξνζσπηθώλ επηκνξθσηηθώλ ζπλεδξηώλ
θαη ζεζκηθώλ επαθώλ, γηα παξάδεηγκα κε ηε
δεκηνπξγία άκεζεο ζύλδεζεο κε κέιε
εθδνηηθώλ νίθσλ θαη θνηηεηώλ, νη νπνίνη
ελδηαθέξνληαλ γηα ηε ζεκαηνινγία πνπ
αθνξνύζε ηελ εθπαίδεπζε.
Ο ζηόρνο ησλ επαθώλ πνπ επηηεύρζεθαλ ήηαλ
λα παξνπζηαζηεί ην έξγν ιεπηνκεξώο. Οη
αξρηθέο θάζεηο ηεο έξεπλαο θαη αλάιπζεο,

θαζώο θαη νη εξγαζίεο πνπ έγηλαλ γηα ηε
δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη ηεο
δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο, δηακνξθώζεθαλ κε
ηξόπν ώζηε λα εμεγήζνπλ πώο ιεηηνπξγεί, πώο
νξγαλώλεηαη ην πιηθό θαη, θπξίσο, λα
θαηαλνήζνπλ ηηο εληππώζεηο θαη ηηο
καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ θαζώο θαη
λα δηαρσξίζνπλ ηνπο δηθαηνύρνπο πνπ έδεημαλ
ην κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ.
Οη δηθαηνύρνη πνπ ελεπιάθεζαλ ήηαλ:










Επαγγεικαηηθά πξαθηνξεία πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ εθδνηηθό
ηνκέα.
Εθδνηηθνί νίθνη
Εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο
Επαγγεικαηίεο
Φξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ απαζρόιεζεο
θαη πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία ζηνλ
εθδνηηθό ηνκέα
Φνηηεηέο παλεπηζηεκίσλ θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
Φεηξηζηέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ

Βαζηθέο εληππώζεηο:


Εθαξκόζηεθε κηα πξνθαηαξθηηθή
αλάιπζε - πνπ νλνκάζηεθε «πηινηηθή
θάζε» - πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα
απόπεηξα λα επηζεκαλζεί πώο ηα
καζήκαηα, αθνύ είραλ αξρηθά
νινθιεξσζεί,
επεξέαζαλ
ηνπο
πηζαλνύο ρξήζηεο. Ο ζθνπόο ήηαλ λα
ζπγθεληξσζνύλ ηπρόλ ρξήζηκα ζρόιηα
θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε
βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο, ηεο δνκήο
θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο,
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.Η ππνζηήξημε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο γηα ηελ παξνπζίαζε

απηνύ ηνπ έληππνπ δελ απνηειεί έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ
αληηθαηνπηξίδεη κόλν ηηο απόςεηο ησλ δεκηνπξγώλ θαη ε
Επηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα νπνηαδήπνηε
ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ.
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ώζηε λα κπνξεί λα ππάξμεη
νπνηαδήπνηε βειηίσζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο
Η εμαηξεηηθή επειημία ελόο
δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο παξέρεη κηα
ρξήζηκε πηπρή πξνθεηκέλνπ λα
μεπεξαζηεί θάζε πηζαλό εκπόδην ζην
ρξνλνδηάγξακκα θαζώο θαη ηελ ηάζε
λα εγθαηαιείςεη θάπνηνο ρξήζηεο ζην
κάζεκα.

πλούζιας θεμαηικής για ηη
δοσλειά μοσ »
.

Τν ζέκα ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο πνπ
εθαξκόδεηαη ζηηο εθδόζεηο (ειεθηξνληθή
κάζεζε,
επαπμεκέλε
πξαγκαηηθόηεηα,
πεξηερόκελν πνιπκέζσλ θ.α.) ζεσξήζεθε
ελδηαθέξνλ όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ
επαγγεικαηηθώλ
δεμηνηήησλ
ησλ
εθπαηδεπόκελσλ, ελώ εθηηκήζεθε επίζεο ε
επηθνηλσλία θαη ην κάξθεηηλγθ κέζσ
δηαδηθηύνπ θαη ησλ κέζσ θνηλσληθήο
δηθηύσζεο.

‘Έτφ αποκηήζει
περιζζόηερες γνώζεις
ζτεηικά με ηη δομή ηοσ
εκδοηικού ηομέα, ηα
εργαλεία ποσ είναι
απαραίηηηα για ηην
εκδοηική διαδικαζία, σλικό
επίζης τρήζιμο για ηις
ζσμθφνίες με ηοσς πελάηες,
διεσκρινίζεις ζτεηικά με ηο
δικαίφμα ηφν ζσγγραθέφν,
ηα τρώμαηα και ηην
υηθιακή εκηύπφζη,
ζσνολικά μια εικόνα
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