
 
IO2 - Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση

Αυτός ο πίνακας μαθησιακών αποτελεσμάτων θα
συνοδεύεται από ένα σύνολο κατευθυντήριων

γραμμών ανάπτυξης και περιεχομένου για κάθε
ενότητα του προγράμματος σπουδών

ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης.
 

IO3 - MOOC
Επί του παρόντος, αναπτύσσεται ένα πρωτότυπο
MOOC και θα παρουσιαστεί ένα προσχέδιο στους
εταίρους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας C1

τον Φεβρουάριο. 
 

Τι ακολουθεί;

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν.

Η κοινοπραξία εργάστηκε για την ανάπτυξη της
εργαλειοθήκης διαδραστικών μαθησιακών πόρων και την
ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για εκπαιδευτές ΕΕΚ.

Οι εταίροι συναντήθηκαν διαδικτυακά, για να συζητήσουν
την εξέλιξη του έργου και τα επόμενα τους βήματα. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2021. 

Συζήτησαν την πρόοδο της ανάπτυξης των διαδραστικών
γραφημάτων και συμφώνησαν για τον τρόπο με τον οποίο
θα προχωρήσουν με τη μετάφραση των διαδραστικών
πηγών.

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης με την πανδημία, οι
εταίροι συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν τη
δραστηριότητα κατάρτισης C1 τον Φεβρουάριο του 2022
σε υβριδική μορφή, καθώς η πλειονότητα θα είναι σε θέση
να ταξιδέψει. Ενδεχόμενες αλλαγές - ανάλογα με την
εξέλιξη της πανδημίας - θα γίνουν στις αρχές του 2022.

Πού βρισκόμαστε; 

Ακολουθήστε μας 

"Δημιουργικότητα
είναι το να σκέφτεσαι νέα

πράγματα.
Καινοτομία

είναι το να τα κάνεις
πραγματικότητα."

 
Theodore Levitt (1925 – 2006)

 

Αριθμός έργου:
2020-1-FR01-KA202-079858 

Το 8 PER CENT είναι ένα έργο Erasmus+, που αποσκοπεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη
καινοτόμων επιχειρηματιών στην Ευρώπη. Για να επιτευχθεί αυτό, θα αναπτυχθούν τα
ακόλουθα παραδοτέα: 

IO1 – Συλλογή διαδραστικών γραφημάτων, που παρέχουν κατάρτιση στην καινοτόμο
επιχειρηματικότητα
IO2 – Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για εκπαιδευτές ΕΕΚ
IO3 –MOOC του 8 PER CENT 

Ενημερωτικό Δελτίο 2

IO1 - Διαδραστικά γραφήματα
 

Η εργαλειοθήκη θα περιλαμβάνει 10 διαδραστικά
γραφήματα, καθένα από τα οποία θα αφορά τομείς

βασικών ικανοτήτων:

Δημιουργική
σκέψη

Επίλυση
προβλημάτων

Ηγετική ικανότητα &
διαχείριση ομάδας

Διαχείριση
 καινοτομίας

Ευέλικτη 
διαχείριση

 Στρατηγικός 
σχεδιασμός

 Διαχείριση
 ρίσκου

 Ανάπτυξη 
επιχειρηματικού

 μοντέλου

Αύξηση 
επιχειρηματικού 

κεφαλαίου 

Γρήγορος
πειραματισμός

https://www.facebook.com/8PERCENTEducation/
https://8percent.eu/

