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Σκοπός του webinar


Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης



Ερευνητικό έργο FOSS4SMES



Η χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (FOSS) στις επιχειρήσεις



Η παρανόηση σχετικά με τον όρο FOSS



Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα προσφέρουμε



Το περιεχόμενο και τα οφέλη του προγράμματος για τις επιχειρήσεις

Ποιοι είμαστε - Δραστηριότητες



Τεχνολογία (CMMS, CBM & DSS → Industry 4.0)



Συμβουλευτική (TPM, KPIs, Quality)



Διάχυση γνώσης



➢

Training, Workshops, Certifications

➢

Maintenance & Technology Forum

Atlantis

R&D
➢

15 χρόνια ερευνητικά projects (>10 εθνικά, >10 Ευρωπαϊκά)

➢

Μέλη σε ενώσεις/οργανισμούς (ΣΕΠΒΕ, Technopolis cluster, Chorus cluster)

Ποιοι είμαστε - Δραστηριότητες

Atlantis



Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ψηφιακής Μάθησης European
Digital Learning Network



Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα



Συμμετοχή σε πολλές διεθνείς πρωτοβουλίες για την προώθηση
της ψηφιακής μάθησης και των ψηφιακών δεξιοτήτων



Λειτουργεί μέσω ομάδων εργασίας



Pledger του Digital Skills & Jobs Coalition, της Ευρωπαϊκής
επιτροπής



Μέλη σε 14 χώρες



20 χρόνια στην Ευρωπαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση

Ας γνωριστούμε - Quick poll

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών
Δεξιοτήτων 2018


Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων συνιστά μια μοναδική
ευκαιρία να προωθήσουμε το έργο και τις εκδηλώσεις μας στον τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να εξασφαλίσουμε
γενικότερα την ευρύτερη προβολή τους.



Η επίσημη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε φέτος στη Βιέννη από τις 5 έως τις 9
Νοεμβρίου 2018. Πιο σημαντικές όμως είναι οι δραστηριότητες και εκδηλώσεις
που διοργανώνονται στα 28 κράτη μέλη και στις υποψήφιες προς ένταξη
χώρες, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Εταίροι Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2018


Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
http://www.austria.org/eupresidency-2018/



Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
(CEDEFOP): http://www.cedefop.europa.eu/el



Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF):
https://www.etf.europa.eu/en



Ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1100&langId=el



Platform of European Associations of VET Providers (Πλατφόρμα
ευρωπαϊκών ενώσεων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης)



ΟΟΣΑ: http://www.oecd.org/

Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση (ΕΕΚ)


Η ΕΕΚ ορίζεται ως ο τομέας της εκπαίδευσης που προσφέρει στους ανθρώπους
τις πρακτικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες που
απαιτούνται στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα να
διαδραματίσουν κάποιον ρόλο στην κοινωνία γενικότερα.



Διαχωρίζεται στην Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ,
κολλέγια) και στην Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (ΚΕΚ, ΚΔΒΜ,
ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση (ΟΑΕΔ και ΛΑΕΚ), προγράμματα κοινωνικών
εταίρων ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΣΕΒ, προγράμματα ΕΠΣΑ, δήμων, επιμελητηρίων, ΑΕΙ
και ιδιωτών).

Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης στην Ελλάδα


Συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης → 4% του ελληνικού
πληθυσμού από 25 έως 64 ετών

Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης στην Ελλάδα

Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης στην Ελλάδα

Διαδικτυακά προγράμματα μη-τυπικής
συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην Ελλάδα

Ερευνητικό έργο FOSS4SMES - Σκοπός
και αποτελέσματα


“Free and Open Source Software for Small and Medium Sized Enterprises”



01.10.2017 – 31.09.2019



Σκοπός έργου




Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με το πώς μπορούν να επωφεληθούν οι ΜΜΕ από
τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (FOSS).

Χρηματοδότηση?


Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή → καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση
της καινοτομίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της προόδου + ανάγκη ενίσχυσης
των ψηφιακών δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού.

Σε ποιους απευθύνεται



Σε διευθυντικά στελέχη και προσωπικό Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που χρησιμοποιούν συχνά τον Η/Υ στην
εργασία τους + θέλουν να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας δια βίου
μάθηση και δεξιότητες σύμφωνα με τις νέες τάσεις των αγορών
και των τεχνολογιών



Σε όσους ενδιαφέρονται για την χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού
Ανοικτού Κώδικα (FOSS) στις καθημερινές τους δραστηριότητες

Project FOSS4SMES: η κοινοπραξία

Πείτε μας - Quick Poll

Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα


Ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και
να τροποποιεί ένα λογισμικό ανάλογα με τις ανάγκες του.



Κώδικάς διαθέσιμος για επεξεργασία σε όλους, οπότε ανανεώνεται,
τροποποιείται, βελτιώνεται και μοιράζεται.



Εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού, όπου όλη η κοινότητα
που το χρησιμοποιεί απολαμβάνει τα οφέλη.



Μεγάλη κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών, οι οποίοι συνεργάζονται
για τη συνεχή βελτίωση του λογισμικού.



Τις περισσότερες φορές μηδενικό κόστος άδειας χρήσης των εφαρμογών
ελεύθερου λογισμικού.



Δεν αγοράζονται άδειες χρήσεις και μπορούμε να έχουμε απεριόριστο αριθμό
εγκαταστάσεων.

Οι παρεξηγήσεις σχετικά με το FOSS


Τα FOSS είναι πάντα δωρεάν



Πρέπει να είναι κανείς developer για να ασχοληθεί ή να χρησιμοποιήσει FOSS



Δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη ή εκπαίδευση για λογισμικό ανοιχτού κώδικα.



Τα FOSS δεν είναι τόσο ασφαλή όσο το ισοδύναμα εμπορικά.



Τα FOSS δεν είναι τόσο φιλικά προς το χρήστη όσο και αντίστοιχες εμπορικές
εκδόσεις.



Τα FOSS δεν είναι μακροπρόθεσμη λύση.



FOSS και Windows δεν λειτουργούν καλά μαζί.



Τα FOSS είναι δύσκολα στη χρήση.



Τα FOSS αναπτύσσονται από μαθητές και τυχαίους προγραμματιστές.



Κανείς δεν πληρώνεται για να γράψει FOSS.

Διαφορές από το εμπορικό λογισμικό
Ελεύθερο Λογισμικό

Εμπορικό Λογισμικό

Επιτρέπεται η χρήση, μελέτη, διανομή και
τροποποίηση λογισμικού σύμφωνα με τους όρους
της άδειας

οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αντιγράφουν ούτε να
διανέμουν το λογισμικό (παράνομο).

οι χρήστες ελέγχουν πλήρως το πρόγραμμα

οι χρήστες δεν ελέγχουν το πρόγραμμα, αλλά το
πρόγραμμα/οι προγραμματιστές του ελέγχουν τους
χρήστες (άδικη και χειραγωγική εξουσία)

μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να καταβληθεί
τέλος αδείας – μηδενικό ή μειωμένο κόστος, χωρίς
ημερομηνίες λήξης

Περιλαμβάνει περιοριστικούς όρους αδειοδότησης,
όπου οι χρήστες πληρώνουν ανά αντίγραφο και
αποτρέπεται η γνώση του κώδικα

Κώδικας ελεύθερα διαθέσιμος

Είναι συνήθως ένα καλά φυλαγμένο μυστικό

Κυριαρχεί σε θέματα ασφάλειας, υψηλή
ανταπόκριση και παροχή λύσεων της κοινότητας στα
προβλήματα ασφάλειας. Τα αναγνωρίζει και τα
επιλύει μόλις αυτά ανακύψουν.

Δεν είναι ασφαλές σε κρίσιμες περιπτώσεις (είναι
υπέρ του προγραμματιστή του). Π.χ. Microsoft έχει
τη δυνατότητα να εισέλθει σε κυβερνητικούς
υπολογιστές, να θέσει σε κίνδυνο την εθνική
ασφάλεια κλπ.

Παραδείγματα

Κατηγορίες

Εμπορικό

Ελεύθερο

Πακέτο εφαρμογών
γραφείου

MS Office

Libre Office, Open
Office

Λειτουργικό Σύστημα

MS Windows, MAC OS

Linux

Web browser

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Τηλεφωνία μέσω internet
Συμπίεση/αποσυμπίεση
αρχείων

Skype

Ekiga, Empathy

winzip

7-zip

Winamp, Windows Media
Player, QuickTime

VLC, Audacious, Miro

Αναπαραγωγή πολυμέσων

Πλεονεκτήματα χρήσης FOSS
Ευελιξία

Ταχύτητα

Οικονομικά
οφέλη

Διαρκής
συντήρηση
και βελτίωση
του κώδικα

Σταθερότητα
και Ασφάλεια
πληροφοριών

Πείτε μας - Quick Poll

Erasmus+ Project FOSS4SMES:
ερευνητικά αποτελέσματα




Επιτόπια έρευνα


Εκπαιδευτικό υλικό και προγράμματα σχετικά με το προφίλ των χρηστών FOSS
σε επιχειρήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο



Διαθέσιμα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται για τους χρήστες FOSS
σε επιχειρήσεις και είναι αναγνωρισμένα από τα εθνικά πλαίσια προσόντων

Αποτελέσματα


Τα προγράμματα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών FOSS των
επιχειρήσεων.



Οι ΜΜΕ καταβάλλουν προσπάθειες μόνες τους για τον εντοπισμό και την
πρόσβαση σε προγράμματα κατάλληλα για τις ανάγκες τους.



Έλλειψη ρυθμιζόμενων και καταχωρημένων προσόντων και πιστοποιήσεων σε
αυτά τα προγράμματα.

Erasmus+ Project FOSS4SMES: Πρώτα
αποτελέσματα




Έρευνα Πεδίου


Τί γνωρίζουν οι ΜΜΕ σχετικά με το FOSS και την επιχειρηματική του εφαρμογή?



Ποια είναι τα κενά κατάρτισης των εργαζομένων?



Ποιο είναι το κίνητρό τους να υιοθετήσουν λύσεις FOSS στο πλαίσιο της επιχείρησής
τους?

Αποτελέσματα


Πρόγραμμα σπουδών με 5 θεματικές (ECVET curriculum of FOSS Business user)



Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης



Και στα ελληνικά

Το περιεχόμενο της
εκπαίδευσης
UNIT 1

Τί είναι το FOSS, ποια η διαφορά του από το εμπορικό λογισμικό και τί πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ FOSS

άδειες και τα δικαιώματά μας

UNIT 2

Ποια επιχειρηματικά μοντέλα υπάρχουν, πώς λειτουργούν οι πάροχοι FOSS και πως υπολογίζουμε το όφελος και

ΤΟ FOSS ΣΤΙΣ

το ρίσκο από μια ενσωμάτωση τέτοιων εργαλείων στην επιχείρηση μας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
UNIT 3
FOSS

Ποια είναι τα καλύτερα FOSS εργαλεία για
OS (Operating Systems)
Cloud services
Security solutions
Project management tools
Office productivity tools

UNIT 4

Πως αποφασίζουμε ποια είναι τα σωστά και απαραίτητα εργαλεία FOSS στην επιχείρηση μας, πως τα

ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ FOSS

προσαρμόζουμε στις ανάγκες της δουλειάς μας, ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις αλληλεπίδρασης με το

ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

εμπορικό λογισμικό που διαθέτουμε και πως θα βρούμε την σωστή τεχνική υποστήριξη

UNIT 5

Πως σχεδιάζουμε την καλύτερη στρατηγική ενσωμάτωσης FOSS στο περιβάλλον της επιχείρησης μας, πως

ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΕΣ

προγραμματίζουμε μια μερική ή ολική μετάβαση σε FOSS, ποια είναι τα βήματα μιας πιλοτικής φάσης και πώς

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ FOSS

μένουμε ενημερωμένοι στην εξέλιξη του λογισμικού

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΊΔΗ

Πως θα είναι το ηλεκτρονικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα?
δωρεάν και
ελεύθερα
διαθέσιμο
προσαρμοσμένο
εύρος και μήκος

διαθέσιμο και σε
μεμονωμένους
ενδιαφερόμενους

με βάση το
σύστημα ECVET

διαθέσιμο για κάθε
ενδιαφερόμενο
δημόσιο ή ιδιωτικό
φορέα

μη-τυπικό πλαίσιο

εργαλείο «αυτόδιάγνωσης»

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Όφελος για τον
εργαζόμενο στην ΜΜΕ
Μετά την εκπαίδευση θα γνωρίζω πως:


να αξιοποιώ στο έπακρο το Ανοικτό Λογισμικό Ελεύθερου Κώδικα;



να επιλέγω τις λύσεις που σχετίζονται περισσότερο με τον τύπο της
επιχείρησης μου;



να κατευθύνω το προσωπικό από όλους τους τομείς της επιχείρησης προς μια
αποτελεσματικότερη χρήση των ΤΠΕ;



να δημιουργώ μια στρατηγική για την ορθή επένδυση χρόνου και πόρων στη
βελτίωση της ψηφιακής απόδοσης της εταιρείας μου;



να αναπτύσσω επιχειρηματικά και λειτουργικά μοντέλα καινοτομιών και
στρατηγικών;



να είμαι e-leader και να γνωρίζω τις εναλλακτικές λύσεις FOSS.

Πότε θα είναι έτοιμο το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα?




Μάρτιο – Μάιο 2019


Διεξαγωγή πιλοτικής εκπαίδευσης σε ενδιαφερόμενες ΜΜΕ



Συμμετοχή ελληνικών φορέων ΕΕΚ για δοκιμαστική εφαρμογή
του προγράμματος

Πώς μπορώ να συμμετέχω?


Στείλτε μας E-mail στο tsinari@abe.gr ή



Επισκεφτείτε μας στο https://www.foss4smes.eu/ και
γραφτείτε στο Newsletter μας για να σας ειδοποιήσουμε



Μπορείτε να συμμετέχετε και στο συνέδριο/παρουσίαση που
θα γίνει τον Απρίλιο στην Θεσσαλονίκη!

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ακολουθήστε μας και
επικοινωνήστε μαζί μας
Ήδη το 78% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί κάποιο λογισμικό ανοιχτού
κώδικα. Γιατί όχι κι εσείς?
Project Website: https://www.foss4smes.eu/
Twitter: https://twitter.com/FOSS4SMEs
Κατερίνα Τσινάρη

T: 2310 233 266
Email: tsinari@abe.gr
URL: www.abe.gr
Skype: tsinarikaterina@Hotmail.de
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