
Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των IO2 & IO3, οι εταίροι ήρθαν σε επαφή με
εκπαιδευόμενους στη χειροτεχνία, εκπαιδευτές και έμπειρους τεχνίτες, προκειμένου
να αξιολογήσουν τα πνευματικά αποτελέσματα και να προσφέρουν μια διαφορετική
προοπτική για το πώς μπορούν να βελτιωθούν.

Η πιλοτική δοκιμή για το
IO2 & IO3 έχει ήδη

ξεκινήσει!
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Το IO2 Εκπαιδευτικό Πακέτο θα είναι μια
διαδικτυακή συλλογή εργαλείων σχετικά
με τις επιχειρηματικές και ήπιες
δεξιότητες που χρειάζονται οι
επιχειρηματίες χειροτεχνίας. Το
αποτέλεσμα θα είναι ένας συνδυασμός
μεθοδολογιών για την κατάρτιση
επιχειρηματιών χειροτεχνίας: ένας
συνδυασμός θεωρητικών μαθημάτων, 
 δραστηριοτήτων, εργαλείων αξιολόγησης,
κ.λπ. Οι εκπαιδευόμενοι και οι
επιχειρηματίες χειροτεχνίας θα έχουν την
ευκαιρία να αποκτήσουν και να
ενισχύσουν δεξιότητες υψηλής ποιότητας
βασισμένες στην εργασία.



Το ΙΟ3 Εργαλείο Εκπαίδευσης στην Αγορά
αποτελεί ένα διαδραστικό διαδικτυακό

εργαλείο που θα είναι σύντομα διαθέσιμο
στην πλατφόρμα StartCraft. και θα δώσει

την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους
χειροτεχνίας να προσομοιώσουν την

επιχειρηματική τους ιδέα σε ένα ρελασιτικό
πλαίσιο αγοράς  και θα τους βοηθήσει να

κατανοήσουν το οικονομικό τους
περιβάλλον και να αξιολογήσουν τις

πιθανότητες επιτυχίας μιας ιδέας
χειροτεχνίας, μαθαίνοντας μερικές βασικές

έννοιες σχετικές με την ανάπτυξη ενός
επιχειρηματικού σχεδίου.

 



Ακολουθήστε μας στα social media:

ένας συνδυασμός χρήσιμων πόρων για εκπαιδευτές που είναι
συμπληρωματικοί του μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων
αναφορών σε διδακτικές μεθοδολογίες, βιβλιογραφία,
βέλτιστες πρακτικές ΕΕΚ, σύνδεση με άλλα έργα και
προγράμματα υποστήριξης επιχειρήσεων κ.λπ.
συγκεκριμένες ιδέες που καθορίζονται βάσει του μαθήματος,
διαφορετικές ενότητες και προβλεπόμενες ικανότητες, καθώς
και για το εργαλείο κατάρτισης της αγοράς για καλύτερη
διάδοση των προσφερόμενων υλικών.

1.

2.

Facebook: https://www.facebook.com/StartCraftEU 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/69507062/admin/ 

Partnerhsip

Μείνετε συντονισμένοι για το IO4
Οι διδακτικές σημειώσεις για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ θα βοηθήσουν τους
εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ, τους νέους και μελλοντικούς επιχειρηματίες
χειροτεχνίας να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εκπαίδευση με συστάσεις και
παιδαγωγικό περιεχόμενο για να αυξήσουν τα οφέλη στον τελικό χρήστη. Οι
σημειώσεις θα αποτελούνται από δύο κύρια μέρη:

𝘛𝘩𝘦 𝘌𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦𝘢𝘯 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯'𝘴 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘰𝘦𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘦 𝘢𝘯 𝘦𝘯𝘥𝘰𝘳𝘴𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘰𝘧
𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘴, 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘳𝘦𝘧𝘭𝘦𝘤𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘩𝘰𝘳𝘴, 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘤𝘢𝘯𝘯𝘰𝘵 𝘣𝘦 𝘩𝘦𝘭𝘥 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘢𝘯𝘺
𝘶𝘴𝘦 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘮𝘢𝘺 𝘣𝘦 𝘮𝘢𝘥𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦𝘪𝘯.


