Ενημερωτικό Δελτίο #2
iCreate
Το iCREATE είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το
Erasmus+ με εταίρους από έξι ευρωπαϊκές χώρες, το
οποίο έχει ως στόχο να προσφέρει στους νέους ένα
Προσαρμοσμένο Πλαίσιο Κατάρτισης για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της Πολιτιστικής
και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ) με έμφαση
στην πολιτιστική κληρονομιά.
Το iCREATE στοχεύει στην ανάπτυξη και παροχή ενός
συνόλου μέτρων για την επιτάχυνση της πολιτιστικής
επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας δημιουργική
επιχειρηματική σκέψη για τη βιώσιμη διαχείριση της
πολιτιστικής κληρονομιάς και την ίδρυση
επιχειρήσεων. Αυτό θα βασίζεται στην Ανάλυση
Αναγκών Κατάρτισης και θα περιλαμβάνει εργαλεία
που θα υποστηρίζουν τους νέους στη δημιουργία της
επιχειρηματικής τους ιδέας μέχρι και την έναρξη της
επιχείρησης και τα πρώτα βήματα προς τη
βιωσιμότητα.
Η σύμπραξη του έργου iCREATE επιδιώκει να
αναπτύξει:
• Μια Ερευνητική Ανάλυση για το επίπεδο των
ικανοτήτων
στη
διαχείριση,
την
επιχειρηματικότητα και την καινοτόμο σκέψη
των ατόμων στις ΠΔΒ
• Ένα Προσαρμοσμένο Πλαίσιο Κατάρτισης για
τους νέους
• Ένα μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα
(MOOC) για τη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των
γνώσεων των νέων για πολιτιστικό τομέα και την
ίδρυση επιχειρήσεων
• Έναν οδηγό για όλες τις διοικητικές
δραστηριότητες
που
πρέπει
να
πραγματοποιηθούν κατά την ίδρυση μιας
επιχείρησης.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης
δεν 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.

Το iCreate πηγαίνει Ουψάλα
Η κοινοπραξία iCreate συναντήθηκε για πρώτη φορά
πρόσωπο με πρόσωπο τον Νοέμβριο του 2021.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το έργο Erasmus+
ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και ότι τα κρούσματα
COVID19 άρχισαν να αυξάνονται τις τελευταίες
εβδομάδες, οι εταίροι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο
αυτή την τυχερή ευκαιρία!
Συζητήθηκαν όλα τα αποτελέσματα του έργου και οι
οριζόντιες δράσεις. Το πρώτο παραδοτέο – η έρευνα
– έχει ολοκληρωθεί, ενώ το Πλαίσιο Προσαρμοσμένης
Κατάρτισης βρίσκεται τώρα στο στάδιο της
ανάπτυξης. Το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό
Περιβάλλον Μάθησης (MOOC) ξεκίνησε κατά τη
διάρκεια αυτής της συνάντησης και οι εταίροι βρήκαν
την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα την κατανομή
των εργασιών για την υλοποίηση του MOOC. Τέλος, ο
οδηγός εκπαιδευτών θα ξεκινήσει στις αρχές του
2022, με λίγη τύχη επίσης σε μια συνάντηση πρόσωπο
με πρόσωπο!

