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Εμπνέοντας τους φοιτητές να
αναπτύξουν επιχειρηματική
σκέψη με στόχο την ανακάλυψη,
τη δημιουργικότητα και την
καινοτομία
Εταίροι

Το Έργο

Szkola Glowna Gospodarstwa
Wiejskiego
www.sggw.waw.pl

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας των
ευρωπαίων πολιτών αποτελεί έναν από τους βασικούς
στόχους πολιτικής της ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια. Τα οφέλη
της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα δεν περιορίζονται
μόνο στις νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και στην ικανότητα
του ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση, να
αναλαμβάνει ευθύνες, να δημιουργεί, να συνεργάζεται
καλύτερα με άλλους κ.λπ. Ο σημαντικός ρόλος της
εκπαίδευσης
στην
ανάπτυξη
επιχειρηματικών
συμπεριφορών αναγνωρίζεται πλέον ευρέως. Μια ευέλικτη
πορεία μάθησης παρέχει εξατομικευμένη κατάρτιση για τους
νέους ώστε να γίνουν δυνητικά επιχειρηματίες ή
επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι. Τα ευέλικτα και
διαπερατά εκπαιδευτικά συστήματα επιτρέπουν στους
εκπαιδευόμενους να μετακινούνται εντός και μεταξύ της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης και σε
ατομικό επίπεδο.

ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτικός Οργανισμός
www.dimitra.gr

Aristoteleies Katartiseis Aksiologiseis
Pistopoihseis Anonimi Etairia – Greece
www.acta.edu.gr

FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH
www.fh-joanneum.at

TUCEP – Tiber Umbria Comett
Education Programme – IT
www.tucep.org
Burgaski Svoboden Universitet
www.Bfu.Bg

Οι ωφελούμενοι
Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους που δεν
συνδέονται με τα οικονομικά και τη διοίκηση.
Σπουδαστές ΕΕΚ σε κλάδους που δεν συνδέονται με την
οικονομία και τη διοίκηση.

Αριθμός έργου: 2020-1-CZ01-KA201-078399
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INSPIRE

Οι δραστηριότητες
Το INSPIRE επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικής σκέψης για την προώθηση της
ανακάλυψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας
κυρίως για τους σπουδαστές ΑΕΙ αλλά και για τους
σπουδαστές ΕΕΚ και στοχεύει στην εκπαίδευση 120
σπουδαστών ΑΕΙ και ΕΕΚ, οι οποίοι θα είναι επιλέξιμοι για
πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο του 17024, καθώς
και για αναγνώριση των γνώσεών τους, μέσω ECTS.

Για να μάθετε περισσότερα:
Ιστοσελίδα έργου:
https://www.inspire-erasmusproject.eu/
Κοινωνικά δίκτυα

• Προώθηση της επιχειρηματικής σκέψης για την
προώθηση της ανακάλυψης, της δημιουργικότητας και
της καινοτομίας στους σπουδαστές ΑΕΙ και ΕΕΚ.

• Ανάπτυξη μιας εξατομικευμένης πορείας για τους
σπουδαστές, ώστε να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις
ικανότητες που ταυτίζονται με τις δικές τους
εκπαιδευτικές ανάγκες.
• Ανάπτυξη ενός εργαλείου ανάλυσης εκπαιδευτικών
αναγκών και ενός προγράμματος σπουδών για τον
καινοτόμο, επιχειρηματικό φοιτητή.
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού/ τάξης, PBL που
αντιστοιχεί σε αυτές τις LO και έχει αποδειχθεί ότι
προωθεί την καινοτομία και την ανακάλυψη.
• Εκπαίδευση τουλάχιστον 120 σπουδαστών ΑΕΙ και ΕΕΚ
που θα έχουν την ευκαιρία να επικυρώσουν τις γνώσεις
τους.
• Επικύρωση των αποκτηθεισών γνώσεων μέσω της
ανάπτυξης ενός συστήματος πιστοποίησης και της
απονομής μονάδων ECTS.
• Ανάπτυξη
και προώθηση ενός
διαδικτυακού
ανοικτού
χώρου
μάθησης/δικτύωσης.

πολύγλωσσου
ηλεκτρονικής

Τρέχουσες δραστηριότητες
Μια ευέλικτη πορεία μάθησης παρέχει
εξατομικευμένη κατάρτιση για τους νέους
ώστε να γίνουν πιθανοί επιχειρηματίες ή
αυτοαπασχολούμενοι. Τα ευέλικτα και
διαπερατά
εκπαιδευτικά
συστήματα
επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να
μετακινούνται εντός και μεταξύ της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
απασχόλησης και σε ατομικό επίπεδο
μπορούν
να
έχουν
τα
ακόλουθα
αποτελέσματα:
• Καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών
επιλογών
• Θετική στάση απέναντι στη μάθηση και το
σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Βελτιωμένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα
• Βελτιωμένη ποιότητα ζωής
• Λιγότερες απουσίες
• Βελτιωμένα κίνητρα και αυτοπεποίθηση.

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.

