
Εκπαίδευση για
ικανότητες διαχείρισης
στον τομέα της ΕΕΚ για
τις μικρές επιχειρήσεις
του τομέα βιοτεχνίας!

                    
Σκοπός του Έργου 

Το StartCraft είναι ένα καινοτόμο έργο διάρκειας 26 μηνών που περιλαμβάνει έξι χώρες και
επτά οργανισμούς όπως ενώσεις επιχειρήσεων, εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς και ιδιωτικούς
φορείς. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και παροχή πρακτικής εκπαίδευσης σε
επιχειρηματίες βιοτεχνιών, προκειμένου να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους,

να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και να αντιμετωπίσουν την ανταγωνιστική αγορά του
σύγχρονου κόσμου. Η εκπαίδευση θα ακολουθήσει μια καινοτόμο διαδικασία,

χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα, παρέχοντας έτσι, όχι μόνο μια ενδιαφέρουσα και
διαδραστική εμπειρία, αλλά  βοηθώντας επίσης τους χρήστες να βελτιώσουν τις ψηφιακές
τους δεξιότητες με αποτελεσματικό τρόπο. Το StartCraft μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό
εργαλείο που συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας.

Να δώσει λύση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των
επιχειρηματιών βιοτεχνίας σε βασικές εγκάρσιες
δεξιότητες και να ενισχύσει τις επιχειρηματικές
τους δραστηριότητες.

Να αναπτύξει βασικές και καινοτόμες μεθόδους
μάθησης που ενθαρρύνουν καλύτερα την
επιτυχία σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με
βάση τις ΤΠΕ.

Να προωθήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των
ομάδων στόχων και να ενθαρρύνει τη
συμμετοχή, την προώθηση ιδεών και τις ενεργές
συζητήσεις μεταξύ τους, διευκολύνοντας έτσι
την εμφάνιση περαιτέρω επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.

     Στόχοι του έργου:

     Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι:      

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.



Asociación Valencia InnoHub -  Βαλένθια-Ισπανία
Official  Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg   

Ke.Di .Vi .M2  KAINOTOMIA -  Λάρισα-Ελλάδα
Markeut Ski l ls  Sociedad Limitada (MEUS) – Picassent,  Βαλένθια-Ισπανία
Smooland di  Del l  Osso Marco -  Λούκα-Ιταλία
Centrum Wspierania Edukacj i  i  Przedsiębiorczości  (CWEP) -  Ρζεσζόφ-

Πολωνία
Stowarzyszenie na rzecz Promocji  Kultury i  Rzemiosł  Dawnych "Wici"  –

Μπεουχάτουφ-Πολωνία

Σύμπραξη:

Ακολουθήστε  μας  στο  Facebook, LinkedIn and Website:  StartCraft

FB: https://www.facebook.com/StartCraftEU

LinkedIn :https://www.l inkedin.com/showcase/startcrafts 

Website :  https://www.startcraft.erasmus.site/

IO1. Αναφορά για κινητά σχετικά με τη διδασκαλία της
επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιοτεχνίας και τη ζήτηση
βιοτεχνικών δεξιοτήτων σύμφωνα με εκπροσώπους του
κλάδου.

IO2. StartCraft Εκπαιδευτικό  Υλικό: το υλικό θα
είναι μια συλλογή εργαλείων σχετικά με τις κύριες
δεξιότητες που χρειάζονται οι βιοτέχνες
επιχειρηματίες, όπως προσδιορίστηκε προηγουμένως
στην αναφορά για κινητά.

IO3. Εκπαιδευτικό Υλικό για την Αγορά Εργασίας: το εργαλείο
κατάρτισης για την αγορά θα είναι ένα διαδραστικό
διαδικτυακό εργαλείο, που στοχεύει να βοηθήσει τους
βιοτέχνες να κατανοήσουν το οικονομικό τους περιβάλλον, να
αξιολογήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας μιας βιοτεχνικής ιδέας
και να μάθουν κάποιες βασικές έννοιες που συνδέονται με την
ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

IO4. Διδακτικές σημειώσεις για Εκπαιδευτές ΕΕΚ:  αυτό το
αποτέλεσμα ολοκληρώνει την ηλεκτρονική εκπαίδευση με
συστάσεις και παιδαγωγικό περιεχόμενο, προκειμένου να
αυξηθούν τα οφέλη για τον τελικό χρήστη.


