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Σκοπός

Αναμενόμενα αποτελέσματα
x

Συγκριτική ανάλυση των εθνικών στρατηγικών

Το έργο «Συμπράξεις δια βίου μάθησης στον τομέα της

Σκοπός του έργου είναι η μελέτη των συνθηκών

μηχανικής και της τεχνολογίας» αντιμετωπίζει δύο

και του σχεδιασμού ολοκληρωμένων

και των εκτιμήσεων εμπειρογνωμόνων για τις

διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας μεταξύ φορέων στην

προγραμμάτων εκπαίδευσης και γεφύρωσης στα

ολοκληρωμένες ευκαιρίες μάθησης και τα

επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση που

τεχνικά επαγγέλματα καθώς και του αντίκτυπού

προγράμματα γεφύρωσης (ΠΠ1)

παρέχουν συνεπή και διαπερατά εκπαιδευτικά μονοπάτια

τους στην επιτυχή είσοδο στην αγορά εργασίας

από την αρχική κατάρτιση έως τα ανώτερα επίπεδα

και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής

εκπαίδευσης.

ταυτότητας των εκπαιδευομένων.

Τα προγράμματα που αναλύθηκαν είναι

Το έργο επιδιώκει την εξαγωγή γενικών

(1) ολοκληρωμένες ευκαιρίες μάθησης (π.χ. διπλά
προγράμματα σπουδών) και

συμπερασμάτων για τα αντίστοιχα εθνικά πλαίσια

Συγκριτική ανάλυση των περιπτώσεων
προφανούς ορθής πρακτικής στις χώρες των
εταίρων του έργου (ΠΠ2)

x

Μελέτη ποσοτικής δέσμευσης για την ομάδα
στόχο των εκπαιδευόμενων (ΠΠ3)

αλλά και σε Ευρωπαϊκή προοπτική. Τα μελλοντικά
προγράμματα θα επωφεληθούν από τις

(2) προγράμματα γεφύρωσης (για παράδειγμα

τεκμηριωμένες εμπειρίες με βάση τις περιπτώσεις

προγράμματα, όπου ένα ίδρυμα αναγνωρίζει τα

βέλτιστης πρακτικής που έχει εντοπίσει η μελέτη.

μαθησιακά αποτελέσματα άλλου εταίρου).

x

x

Ποσοτικοποιημένη ανάλυση επιπτώσεων για
την ομάδα στόχο των εργοδοτών (ΠΠ4)

x

Οδηγός ποιότητας - διδάγματα από την
προφανή ορθή πρακτική (ΠΠ5)

Στην Ευρώπη, και τα δύο είδη προγραμμάτων έχουν γίνει
ολοένα και πιο δημοφιλή και προσελκύουν όλο και
περισσότερους εκπαιδευόμενους. Εν τω μεταξύ,
υπάρχουν περιορισμένες μόνο πληροφορίες σχετικά με
τους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία ή / και τις
παρενέργειες τέτοιων συμπράξεων μακροπρόθεσμα.
Αυτά τα στοιχεία πρέπει να βασίζονται σε πληροφορίες
που παρέχονται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή
εκείνα που προσφέρουν τα προγράμματα (εκπαιδευτικά
ιδρύματα), εκείνα που συμμετέχουν σε τμήματα
πρακτικής κατάρτισης (επιχειρήσεις) και τελικά όσους
εγγράφονται και αναζητούν απασχόληση στη συνέχεια
(μαθητές / σπουδαστές). Η σχεδιαζόμενη μελέτη
λαμβάνει υπόψη όλους τους ενδιαφερομένους και
συμβάλει στην κάλυψη του κενού γνώσεων στον τομέα
των τεχνικών επαγγελμάτων σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες
(Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λετονία και Ισπανία).
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