
Ολοκλήρωση του έργου COMPASS

Το  έργο  με  τίτλο  "Composing Lifelong Learning Opportunity Pathways through
Standards-Based Services"  (COMPASS)  το  οποίο  χρηματοδοτήθηκε  από  το  Ίδρυμα
Κρατικών  Υποτροφιών  (IKY,  www  .  iky  .  gr)  στα  πλαίσια  του  έργου  ERASMUS+
ολοκληρώθηκε. Το έργο υλοποιήθηκε από μια κοινοπραξία επτά εταίρων από χώρες της
Ευρώπης, συντονιστής της οποίας ήταν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ
Αθήνας). 

Το έργο COMPASS στοχεύει στη δημιουργία Διαδρομών Δια Βίου Μαθησιακών Ευκαιριών
(Lifelong Learning Opportunity Pathways)  μέσω  υπηρεσιών  βασισμένων  σε  διεθνή
πρότυπα επενδύοντας στην εδραίωση μίας συνεκτικής στρατηγικής συνεργασίας για την
προώθηση των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών για τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη των
εργαλείων που θα αυξήσουν την επίγνωση τόσο των παρόχων μαθησιακών ευκαιριών,
όσο και  εκείνων που αναζητούν μαθησιακές ευκαιρίες,  και θα τονώσει  το σχεδιασμό
πολιτικών  για  την  ενίσχυση  της  Εκπαίδευσης  και  της  Κατάρτισης  με  εναλλακτικές,
ευέλικτες διαδρομές μάθησης με γνώμονα την απλή, τεχνολογικά βελτιωμένη πρόσβαση
σε μαθησιακές ευκαιρίες. Η προσέγγιση στοχεύει σε όλα τα πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη
με έμφαση στο πεδίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο COMPASS:
 προωθεί  την ιδέα των ευέλικτων διαδρομών δια βίου μάθησης μέσω της χρήσης

οργάνων καθοδήγησης και παράγει προτάσεις πολιτικής για την υιοθέτησή τους από
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)

 υλοποιεί τεχνικά εργαλεία βασισμένα σε διεθνή προτυπα για τη συμμετοχή των ΑΕΙ
ως παρόχους μαθησιακών ευκαιριών για τη δημιουργία καλά δομημένων περιγραφών
μαθησιακών  ευκαιριών,  βασισμένων  στην  καταγραφή  των  στοχευόμενων
δεξιοτήτων, και στην υποστήριξη της δημιουργίας ευέλικτων διαδρομών μάθησης,
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η συνάφεια της ανώτατης εκπαίδευσης με τις
τρέχουσες και αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας

 αξιοποιεί το κύρος των εταίρων της κοινοπραξίας του έργου και την πρόσβασή τους
σε  φορείς  χάραξης  πολιτικής,  σε  συνεργασία  με  ΑΕΙ  και  την  αγορά Τεχνολογίας
Πληροφορικής  και  Επικοινωνίας  (ΤΠΕ  /  ICT)  για  το  σχεδιασμό  και  υλοποίησης
πιλοτικών δοκιμών που θα προωθήσουν την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη
δέσμευση των ιδρυμάτων,

 συνεισφέρει  στην  ολοκλήρωση  και  ενσωμάτωση  των  τεχνικών  καινοτομιών  σε
υφιστάμενα  Ευρωπαϊκά  και  εθνικά  όργανα  καθοδήγησης  για  πρόσβαση  σε
μαθησιακές ευκαιρίες (π.χ. Ploteus).

Το έργο  COMPASS ασχολείται με τη μοντελοποίηση καλά δομημένων αναπαραστάσεων
Μαθησιακών  Ευκαιριών  με  ενσωμάτωση  της  πληροφορίας  για  τα  μαθησιακά
αποτελέσματα και ικανότητες, και την υλοποίηση τεχνολογικά βελτιωμένων, ευέλικτων
μαθησιακών διαδρομών.

Η  καινοτομία  του  έργου  συνίσταται  στην  ενσωμάτωση  και  στην  επέκταση  της
υφιστάμενης  εργασίας  για  τη  δημιουργία  υπηρεσιών  στο  πεδίο  της  ανώτατης
εκπαίδευσης που στοχεύουν 
 στη  βελτίωση  της  ποιότητας  και  συνάφειας  των  προσφερόμενων  μαθησιακών

ευκαιριών με τις τρέχουσες και αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
 στη βελτίωση της κινητικότητας, καθιστώντας τις μαθησιακές ευκαιρίες πιο ορατές

και κατανοητές για εκπαιδευόμενους που αναζητούν επιπλέον δεξιότητες, 
 στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας των ΑΕΙ για τον ορισμό ποιοτικών,

ευέλικτων διαδρομών μάθησης για τους σπουδαστές τους, 
 στην αύξηση της κοινωνικής ευθύνης των ΑΕΙ μέσω της διαφάνειας των περιγραφών

των προσφερόμενων μαθημάτων, 

http://www.iky.gr/


 στην  υλοποίηση μιας  βιώσιμης  υποδομής για  όλα  τα Ευρωπαϊκά ΑΕΙ  και  για  την
Ευρωπαϊκή  Ένωση που θα  αξιοποιηθεί  για  τη  βελτίωση των ήδη προσφερόμενων
υπηρεσιών και στη δημιουργία νέων.

Στόχοι του έργου περιλαμβάνουν: 
1. Τη δημιουργία ενός καινοτόμου μηχανισμού (μοντέλων, οδηγιών και λογισμικού), για

την περιγραφή των μαθησιακών ευκαιριών με ενσωματωμένη την πληροφορία για τα
μαθησιακά αποτελέσματα και τις αποκτώμενες δεξιότητες.

2. Την  υλοποίηση  ενός  εργαλείου  λογισμικού  για  τους  εκπαιδευόμενους,  ώστε  να
μπορούν να εκμεταλλευτούν τις  νέες  υπηρεσίες  για μαθησιακές ευκαιρίες και  να
δημιουργήσουν  διαδρομές  μάθησης  με  βάση  τις  στοχευόμενες  ικανότητες,  με
έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη.

3. Την  παραγωγή  ενός  Μαζικού  Ανοικτού  Online Μαθήματος  (Massive Open Online
Course,  MOOC)  που  παρέχει  κατάρτιση  και  καθοδήγηση  για  τη  δημιουργία
περιγραφών μαθησιακών ευκαιριών και ευέλικτων διαδρομών δια βίου μάθησης.

4. Την  υλοποίηση  μιας  μεγάλης  κλίμακας  πιλοτικής  δοκιμής  στον  τομέα  της
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT), με ηγετικά Ευρωπαϊκά ΑΕΙ
και  κοινοπραξίες  ΑΕΙ  του χώρου.  Σε  αυτή την  εφαρμογή θα αξιοποιηθεί,  για  την
περιγραφή  συγκρίσιμων  προσφερόμενων  μαθησιακών  ευκαιριών,  το  πλαίσιο
δεξιοτήτων ΤΠΕ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN).

5. Τη δημιουργία συστάσεων πολιτικής και κατευθυντήριων γραμμών για εθνική και
Ευρωπαϊκή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

6. Τη  δημόσια  ευαισθητοποίηση  σχετικά  με  τις  διαδρομές  δια  βίου  μάθησης  μέσω
εκδηλώσεων  διάδοσης  και  ανταλλαγής  καλών  πρακτικών  σε  συνεργασία  με
ενδιαφερόμενους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπου του έργου
www.learning-compass.eu

http://www.learning-compass.eu/

