
Η αναφορά για κινητά έχει μια διαδραστική μορφή που θα επιτρέπει την αναζήτηση
και το φιλτράρισμα των απαντήσεων χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια (π.χ. ο
χρήστης θα μπορεί να επιλέξει την ικανότητα και βάσει αυτής θα παρουσιαστούν οι
μέθοδοι ανάπτυξης αυτής της ικανότητας ή θα μπορεί να αναζητήσει τις δεξιότητες
που είναι οι πιο απαιτητές στην αγορά από τους επιχειρηματίες χειροτεχνίας κ.λπ.)
και θα αποκαλύψει τις πιο απαραίτητες δεξιότητες. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει
συμβουλές για αυτο-ανάπτυξη για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Αναφορά για κινητά σχετικά με τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας
στη χειροτεχνία και τη ζήτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων χειροτεχνίας

σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου.

 

Η έκθεση περιλαμβάνει αποτελέσματα δύο
παράλληλων μελετών:

• Έρευνα με ερωτηματολόγια διεξήχθη από
εταίρους μεταξύ εκπαιδευτών ΕΕΚ και

εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, ειδικά από τους τομείς της

χειροτεχνίας και της επιχειρηματικότητας. Οι
εταίροι θα πραγματοποιήσουν έρευνα η οποία θα
εμβαθύνει στην προκαταρκτική έρευνα. Αυτό το
μέρος της έρευνας θα αναδείξει τις τρέχουσες

μεθόδους και προσεγγίσεις καθώς και τις κύριες
δεξιότητες που διδάσκονται και αναπτύσσονται.

• Ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις
πραγματοποιήθηκαν από εταίρους μεταξύ

βιοτεχνικών επιχειρήσεων.
 

Το πρώτο Πνευματικό
Αποτέλεσμα είναι

έτοιμο!
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το έργο βρείτε εδω:
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Μείνετε συντονισμένοι για το IO2: StartCraft ΕκπαιδευτικόΠακέτο

Partnership

Η Αναφορά για Κινητά θα προσδιορίσει τι
πραγματικά χρειάζεται, ποιες δεξιότητες και
συμπεριφορές απαιτούνται για να είσαι
επιτυχημένος επιχειρηματίας χειροτεχνίας
στο σημερινό εξαιρετικά ταραχώδες
περιβάλλον.
Διατίθεται επίσης ως εφαρμογή για κινητά
για γρήγορη αναφορά από οποιοδήποτε
μέρος μέσω του τηλεφώνου.

Το StartCraft Εκπαιδευτικό Πακέτο θα είναι μια συλλογή εργαλείων σχετικά με τις
κύριες επιχειρηματικές και κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται οι επιχειρηματίες
χειροτεχνίας, όπως προσδιορίζονται στην IO1: Αναφορά για Κινητά. Θα απευθύνεται
στον τελικό δικαιούχο του έργου: εκπαιδευόμενους επαγγελματικής κατάρτισης στην
χειροτεχνία και νέους επιχειρηματίες. Προκειμένου να γίνει ένα εύληπτο σύνολο, το
πακέτο θα έχει μια ενότητα για τη μεθοδολογία και τη δομή του περιεχομένου και θα
αναπτυχθεί σε ένα  περιβάλλον μάθησης ελεύθερης πρόσβασης, του Moodle .
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