
Μετά την ολοκλήρωση των διακρατικών συναντήσεων ανάμεσα στους εταίρους αλλά
και την ολοκλήρωση των τεσσάρων αποτελεσμάτων του, το έργο StarCraft πλησιάζει
στο τέλος του. Σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό ώστε να
ενισχύσει τις επιχειρηματικές ικανότητες όσων απασχολούνται τον βιοτεχνικό τομέα..
Τα αποτελέσματα απευθύνονται σε οργανισμούς που παρέχουν επαγγελματική
κατάρτιση σε επιχειρηματίες στον τομέα της βιοτεχνίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι για
τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο αυτών στην κοινωνία!

Τα αποτελέσματα του έργου

Το έργο φτάνει στο
τέλος του!

Newsletter 4
Οκτώβριος 2022

Αποτέλεσμα 1: Εθνική Έρευνα
Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου
είναι μια έκθεση για το κινητό που
παρουσιάζεται με διαδραστική
μορφή. Η διαδικασία αυτή θα
επιτρέπει στους χρήστες να
αναζητούν και να φιλτράρουν τις
απαντήσεις χρησιμοποιώντας
διάφορα σχετικά κριτήρια. Η έρευνα
υλοποιήθηκε στις χώρες των
εταίρων και ομάδα στόχος
αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί και
επιχειρήσεις. 

Αποτέλεσμα 2: Εκπαιδευτικό πακέτο
Τα δεύτερα αποτελέσματα του έργου
συνίστανται σε μια συλλογή χρήσιμων
εργαλείων, γνώσεων και μεθοδολογίας
που θα χρειαστούν οι ομάδες-στόχοι
για τη δημιουργία και τη λειτουργία
της δικής τους βιοτεχνικής
επιχείρησης. Αυτό το πακέτο
κατάρτισης απευθύνεται σε
εκπαιδευόμενους επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε
επίδοξους επιχειρηματίες στον κλάδο
της βιοτεχνίας.
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Αποτέλεσμα 3: Εκπαιδευτικό εργαλείο
αγοράς

Το εκπαιδευτικό εργαλείο αγοράς είναι
ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο.
Σκοπός του είναι να υποστηρίξει τους
εκπαιδευόμενους σε βιοτεχνικές
επιχειρήσεις σχετικά με τη διαδικασία
ίδρυσης μιας επιχείρησης με βάση τις
πραγματικές συνθήκες στην αγορά
εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό το
συγκεκριμένο αποτέλεσμα να τους
παρέχει χρήσιμες πρακτικές.

Αποτέλεσμα 4: Διδακτικές
σημειώσεις για εκπαιδευτές ΕΕΚ

Το τελευταίο αποτέλεσμα του έργου θα
παρέχει στους εκπαιδευόμενους
βασικές διδακτικές σημειώσεις οι
οποίες θα περιλαμβάνουν
εκπαιδευτικούς πόρους όπως
μεθοδολογίες, βιβλιογραφία, πρακτικές
και άλλο υλικό.

4η Διακρατική Συνάντηση στο Βέλγιο 

Η τελική διακρατική συνάντηση για το έργο πραγματοποιήθηκε στις 28-29
Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, στις εγκαταστάσεις του Επίσημου
Ισπανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι εξέτασαν τη διαδικασία
υλοποίησης του έργου και τα αποτελέσματα, αξιολόγησαν τις
δραστηριότητες διάδοσης και σχεδίασαν τα επόμενα βήματα όσον αφορά
τη βιωσιμότητα και τη συνέχεια των αποτελεσμάτων του. Τέλος, ο
συντονιστής μοιράστηκε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για την τελική
έκθεση!
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Τα επόμενα βήματα αφορούν την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων στο κοινό και στους
ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και τη
δικτύωση μέσω ινστιτούτων με σκοπό τη
βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου. 

Οι εταίροι είναι ενθουσιασ
μένοι με την εξέλιξη 

και τα αποτελέσματα του έργου!
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Εάν ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε τη δική σας βιοτεχνική επιχείρηση ή
εάν είστε ήδη επιχειρηματίας στον τομέα της βιοτεχνίας και θέλετε να
ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις, τότε βρείτε όλες
τις πληροφορίες σχετικά με το έργο στον ιστότοπο:
https://startcraft.erasmus.site/

https://startcraft.erasmus.site/

