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Εταίροι: 

Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Εκπαιδεύσει τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ και τους εκπαιδευτές των επιχειρήσεων 
στην οργάνωση επιχειρηματικής μάθησης μέσα από την πρακτική άσκηση των φοιτητών 

Αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα μάθησης και το οποίο εφαρμόζεται 
παράλληλα με την χρήση ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού

Ενισχύσει την απόκτηση επιχειρηματικού πνεύματος και δεξιοτήτων των φοιτητών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση 

Αναπτύξει συμπράξεις μεταξύ ΑΕΙ και εταιρειών για την προώθηση της εκπαίδευσης της 
επιχειρηματικότητας 

Δημιουργήσει μια διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής που θα εμπλέκει τον τομέα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και τον επιχειρηματικό τομέα

Αναλύσει εκπαιδευτικά δεδομένα για την παρακολούθηση της προόδου της μάθησης και την 
προσαρμογή του προγράμματος σε προσωπικές και οργανωτικές ανάγκες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Ένας οδηγός εκπαιδευτών για την εφαρμογή του μοντέλου 
πρακτικής άσκησης 

Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για την ανάπτυξη των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και εταιριών

Σειρά εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς ΑΕΙ; εκπαιδευτές 
εταιριών

Μελέτη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Ένα πρότυπο μοντέλο πρακτικής άσκησης για την απόκτηση 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων από φοιτητές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης καθώς και πιλοτική εφαρμογή του

Μια διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ:

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του; 
Επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας email στο nefeli@idec.gr

#EnterMode_projectEU


