
Μετά την πανδημία, φαίνεται ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει έρθει για να
μείνει και, ως εκ τούτου, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων για εξ
αποστάσεως εργασία είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Το έργο Remote_WorkEU έχει ως στόχο να βοηθήσει τα στελέχη των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), τους εργαζόμενούς τους και τους νέους
επιχειρηματίες να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες εργασίας. Στο πλαίσιο
αυτό, οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης της
υφιστάμενης κατάστασης του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ, ένα
εγχειρίδιο για το προσωπικό των ΜμΕ και ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Όλα τα παραδοτέα του έργου έχουν ως στόχο την ανάπτυξη μίας
μεθοδολογίας κατάρτισης και την αξιοποίηση των καλών πρακτικών για
αποτελεσματικότερη εργασία σε διαδικτυακά περιβάλλοντα με στόχο την
ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον χώρο των ΜμΕ
σε όλη την Ευρώπη.



Με βάση τα κύρια ευρήματα από τις συζητήσεις σε όλες τις συμμετέχουσες
χώρες - Αυστρία, Κύπρος, Ελλάδα και Ισπανία - αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες
ενότητες για ένα πρόγραμμα κατάρτισης που απευθύνεται σε διευθυντικά
στελέχη και υπαλλήλους ΜμΕ και σε ενήλικες με χαμηλή εξοικείωση με τις ΤΠΕ:

Οι πέντε ενότητες είναι οι εξής:

1. Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜμΕ

Διαχείριση αλλαγών
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Προστασία δεδομένων

2. Ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο και στρατηγική

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
Στρατηγικές λήψης αποφάσεων
Διαχείριση κρίσεων

3. Εργαλειοθήκη ψηφιοποίησης

Προγράμματα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Προγράμματα διαχείρισης έργων
Δικτύωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

4. Πώς να εργάζεστε αποτελεσματικά εξ αποστάσεως

Αυτο-οργάνωση
Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
Γρήγορη αντίδραση στις αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος

5. Εργαλειοθήκη απομακρυσμένης εργασίας

Εργαλεία επικοινωνίας
Επιχειρησιακά εργαλεία
Εργαλεία για την ασφάλεια του διαδικτύου και την προστασία των
δεδομένων



Οι εταίροι του έργου αναπτύσσουν επίσης μια καινοτόμα ψηφιακή
πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει το πρόγραμμα κατάρτισης και σύντομα θα
ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή των μαθημάτων. Το πρόγραμμα κατάρτισης
καθώς και όλα τα αποτελέσματα του έργου θα είναι προσβάσιμα και
δωρεάν για όλους.

Το Universidad Francisco de Vitoria φιλοξένησε τη δεύτερη διακρατική
συνάντηση του έργου στη Μαδρίτη, τον Νοέμβριο του 2022, όπου όλοι οι
εταίροι συνέβαλαν στις συζητήσεις και έλαβαν σημαντικές αποφάσεις για
την πρόοδο του έργου.



Ακολουθήστε μας στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες και
για να μάθετε τα επόμενα βήματα του έργου.
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