Οκτώβριο / 2019

Newsletter 03

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (COACHING)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΜΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

Το Boost4Shoes στην
τελική ευθεία!
Έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία!: Το Boost4Shoes θα λήξει
στις 31 Οκτωβρίου του 2019.
Μετά από δύο χρόνια εντατικής εργασίας, η κοινοπραξία του
έργου Boost4Shoes, αποτελούμενη από επτά εταίρους από
επτά χώρες, πέτυχε τους στόχους του έργου.
Πιθανότατα θα σκεφτείτε, αυτό είναι καλό γι' αυτούς. Και
λοιπόν?

Ποιο είναι το όφελος για σας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το
Boost4Shoes στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus + για την
επαγγελματική κατάρτιση και την
περαιτέρω εκπαίδευση. Ο στόχος του
έργου είναι η προώθηση της εφαρμογής
του ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΜΜΕ του
κλάδου της υποδηματοποιίας, με ιδιαίτερη
έμφαση στις διασυνοριακές πωλήσεις,
καθώς πολλές ΜΜΕ αγνοούν το
αντικείμενο παρά το τεράστιο
αναπτυξιακό δυναμικό του.
Ως εκ τούτου, η κοινοπραξία του έργου
έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης που είναι ανοιχτή
σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν
τον επαγγελματικό τίτλο Διευθυντής
Διαδικτυακών Πωλήσεων.
Το δωρεάν εκπαιδευτικό πακέτο
περιλαμβάνει έξι ενότητες για τη
διαχείριση ενός ηλεκτρονικού
καταστήματος. Το μάθημα μπορείτε να
βρείτε στο www.boost4shoes.eu μετά από
μια απλή διαδικασία εγγραφής.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες
είναι:
• Παραγγελία
• Πληρωμές
• Επικοινωνία
• Παράδοση
• Συνολική Εξυπηρέτηση
• Προώθηση

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του
διαδικτυακού μαθήματος είναι το "genie",
ένα διαδραστικό εργαλείο που επιτρέπει
σε κάθε συμμετέχοντα να εφαρμόσει το
δικό του σχέδιο κατάρτισης. Για το σκοπό
αυτό, διερευνάται η προϋπάρχουσα
γνώση προκειμένου να δοθεί
προτεραιότητα στη γνώση που χρειάζεται
να αποκτηθεί.
Το Σύστημα Διατήρησης Δεξιοτήτων
(SRS), το οποίο διατίθεται επίσης στην
ιστοσελίδα του έργου
www.boost4shoes.eu, είναι ένα εργαλείο
το οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν για να επαληθεύσουν
τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις τους και,
επιπλέον, να τεκμηριώσουν τα μέτρα που
είναι ήδη σε θέση να εφαρμόσουν με
επιτυχία στο ηλεκτρονικό τους κατάστημα.
Για κάθε ολοκληρωμένη ενότητα, ο
συμμετέχων λαμβάνει μια ανοικτή ετικέτα
ποιότητας (open badge). Ένα επιπλέον
open badge απονέμεται για την
ολοκλήρωση ολόκληρου του μαθήματος,
το οποίο βαθμολογείται στο ευρωπαϊκό
σύστημα πιστοποίησης ως συνεχής
εκπαίδευση με 40 βαθμούς ECVET. Όσοι
έχουν κερδίσει όλα τα badges έχουν
επιτύχει την πιστοποίηση του Διευθυντή
Ηλεκτρονικών Πωλήσεων και έχουν όλες
τις δεξιότητες και γνώσεις για να
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια
επιτυχημένη στρατηγική ηλεκτρονικού
εμπορίου.

Επιτυχημένες πιλοτικές δράσεις
Στην τελική φάση του έργου
διοργανώθηκαν πολλαπλές εκδηλώσεις σε
όλες τις χώρες εταίρους για την
παρουσίαση του προγράμματος και
ειδικότερα της προσφοράς μαθημάτων σε
δυνητικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ο αριθμός
των επισκεπτών στις εκδηλώσεις σε όλες
τις χώρες εταίρους ήταν ιδιαίτερα
ικανοποιητικός.
Κατά το κλείσιμο κάθε εκδήλωσης, οι
συμμετέχοντες κλήθηκαν να
συμπληρώσουν ένα ανώνυμο
ερωτηματολόγιο προκειμένου να
καταγράψουν και να τεκμηριώσουν τις
εντυπώσεις και τις απόψεις τους σχετικά
με το έργο και τα αποτελέσματά του. Η
ανάλυση των ερωτηματολογίων έδειξε ότι
οι συμμετέχοντες είχαν μια καλή και ως
επί το πλείστον πολύ καλή εντύπωση των
αποτελεσμάτων του έργου και ιδιαίτερα
της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.

Ακόμα πιο πολύτιμη για την ομάδα του
έργου ήταν η πιλοτική φάση: Τουλάχιστον
15 συμμετέχοντες σε κάθε χώρα εξέτασαν
και αξιολόγησαν το εκπαιδευτικό πακέτο
Boost4Shoes. Οι περισσότεροι από
αυτούς προέρχονταν από τον κλάδο της
υποδηματοποιίας, όπως οι σχεδιαστές
υποδημάτων ή οι υπάλληλοι των
τμημάτων πωλήσεων και μάρκετινγκ, αλλά
και πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής
καθώς και εκπαιδευτικοί σε ιδρύματα
επαγγελματικής κατάρτισης και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γενικά η πολύ
θετική εντύπωση που δημιουργήθηκε από
τους συμμετέχοντες είχε ιδιαίτερη
σημασία, ακόμη και αν πρέπει να ληφθεί
υπόψη - όπως σημείωσαν πολλοί
συμμετέχοντες στις πιλοτικές δράσεις - ότι
δεν ήταν δυνατόν μέσα στο χρονικό
πλαίσιο των πιλοτικών εκδηλώσεων να
εξετάσουν το θέμα σε βάθος όπως
επιθυμούσαν.

Η Κοινότητα Boost4Shoes
Τα προγράμματα Erasmus + έχουν
σχεδιαστεί για βιώσιμη και
μακροπρόθεσμη χρήση. Τα αποτελέσματα
θα είναι ακόμη διαθέσιμα πέρα από την
περίοδο χρηματοδότησης του έργου.
Τα μέλη της κοινοπραξίας του έργου θα
χρησιμοποιήσουν τις εκπαιδευτικές
ενότητες Boost4Shoes στα δικά τους
εκπαιδευτικά προγράμματα (εκπαίδευση
στην τάξη, webinars, e-learning ή μείγμα
αυτών) στις αντίστοιχες εθνικές γλώσσες ή
στα αγγλικά.
Τα αποτελέσματα του έργου, φυσικά, θα
παραμείνουν προσιτά στο κοινό στη
διεύθυνση www.boost4shoes.eu.

Επομένως, οι εκπαιδευτικές ενότητες
μπορεί να χρησιμοποιηθούν από ΜΜΕ ή
οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος.
Επιπλέον, η κοινοπραξία του έργου έχει
δημιουργήσει την Boost4Shoes Academy,
έναν κύκλο ενδιαφερομένων χρηστών
που συζητούν μεταξύ τους,
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές,
σχεδιάζουν live «ημέρες βοήθειας» και
ακόμη εμπλουτίζουν με νέο υλικό τις
επιμέρους ενότητες, όπου χρειάζεται.
Αυτό θα διασφαλίσει ότι λαμβάνεται
υπόψη η μελλοντική τεχνική ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου και ότι οι
εκπαιδευτικές ενότητες ενημερώνονται
τακτικά από την ενεργό κοινότητα
τωνχρηστών.

Γίνετε μέλος της κοινότητας Boost4Shoes - τώρα: www.boost4shoes.eu.

Ακολουθήστε το έργο στο

boost4shoes.eu
Συμμετέχετε στα εργαστήρια
που θα πραγματοποιηθούν στη
χώρα σας
Με την εγγραφή σας στο
πιλοτικό πρόγραμμα γίνετε οι
πρώτοι που θα πειραματιστούν
με τα εργαλεία κατάρτισης του
BOOST4Shoes.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο
των συγγραφέων, και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των
πληροφοριών που εμπεριέχονται.
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