
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της, η σύμπραξη έχει εντοπίσει ήδη τα σημαντικότερα 
στοιχεία της καινοτομίας ύστερα από έρευνες. Τα ευρήματα θα αξιολογηθούν και θα 
υποβληθούν σε δοκιμές του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε.
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Εκπαιδευτικό Πακέτο για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με 

στόχο την Ενίσχυση των Ικανοτήτων 
Καινοτομίας και της  

Παραγωγικότητάς τους

Νέα και εξελίξεις 
Οκτώβριος 2021

Το έργο με τίτλο “Εκπαιδευτικό Πακέτο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με στόχο την Ενίσχυση των 

Ικανοτήτων Καινοτομίας και της Παραγωγικότητάς τους”, και αριθμό 2020-1-HU01-KA202-078669, εστιάζει 

στη δραστηριοποίηση και την εκπαίδευση εργοδοτών και εργαζομένων σε ΜμΕ αναφορικά με την καινοτομία 

και τη διαχείρισή της.

Υπεύθυνοι για την υλοποίηση του έργου είναι επτά εταίροι από την Ουγγαρία (TREBAG, η οποία αποτελεί 

και συντονίστρια του έργου), την Ελλάδα (IDEC), τη Σλοβακία (SPK), την Κύπρο (DEKAPLUS), τη Ρουμανία 

(ENERGOM SR.), την Πορτογαλία (Tabela) και τον Ηνωμένο Βασίλειο (ETA).

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν.
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Δραστηριότητα Μάθησης, Διδασκαλίας και 
Εκπαίδευσης
Οι εταίροι της σύμπραξης συγκεντρώθηκαν τον Οκτώβριο 

του 2021 στην Κύπρο για να δοκιμάσουν τα προσχέδια του  

εκπαιδευτικού υλικού και για να συζητήσουν τα επόμενα 

βήματα. Δοκιμάσαμε τα εργαλεία αυταξιολόγησης, διάφορες 

Κοινή εκδήλωση 

προσωπικού στην 

Κύπρο (από τις 12 έως 

τις 15/10, το 2021)
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πρακτικές ομαδικές ασκήσεις και το πακέτο διαδραστικής εκπαίδευσης εκτός σύνδεσης, ενώ μοιραζόμασταν 

εμπειρίες, καλές πρακτικές και ιδέες αναφορικά με τα παραδοτέα του έργου. Το ανεπτυγμένο εκπαιδευτικό 

πακέτο θα αποτελείται από έξι κύρια κεφάλαια, καθένα από τα οποία θα περιέχει τουλάχιστον τρεις 

πρακτικές ομαδικές ασκήσεις.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα!
1. Για να είστε σε θέση να ξεχωρίζετε τα διάφορα είδη 

καινοτομίας, μπορείτε υποθετικά να βρείτε δουλειά σε μια 

εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών.

2. Οι δεξιότητες στη διοίκηση είναι πολύ σημαντικές για κάθε 

είδος ΜμΕ, και οι ασκήσεις μας θα σας προσφέρουν μια 

πρακτικού τύπου εμπειρία για να δοκιμάσετε μερικές από 

αυτές!

3. Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς μπορείτε να κάνετε πράξη τον αντισυμβατικό τρόπο σκέψης; Τι θα 

απαντούσατε αν σας λέγαμε ότι το μόνο εργαλείο που χρειάζεστε είναι η φωτογραφική κάμερα του 

κινητού σας; Η συγκεκριμένη άσκηση βοηθά επίσης στο να εξετάσετε ένα πρόβλημα ή μια λύση από μια 

διαφορετική οπτική γωνία.

4. Μία από τις πρακτικές ομαδικές ασκήσεις που αναπτύξαμε 

ενθαρρύνει τη σχεδιαστική σκέψη σε εργαζόμενους-συντελεστές, 

ειδικά όταν παρατηρούνται φαινόμενα στασιμότητας στην 

ανάπτυξη νέων, ελκυστικών για τον καταναλωτή προϊόντων με 

γνώμονα τα έθιμα.

5. Έχετε τα απαραίτητα μέσα για να διασφαλίσετε την αποστολή 
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Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και νέα για το έργο από την ιστοσελίδα του, 
καθώς και από τη σχετική σελίδα του στο Facebook:

 www: https://epic-project.net/en/home

 facebook: https://www.facebook.com/EPIC-Project-100314881958527

δυσεύρετων αγαθών προκειμένου να σώσετε χιλιάδες ζωές; Λάβετε συμμετοχή στην άσκηση για τη 

διαπραγμάτευση και δοκιμάστε τις δεξιότητές σας απέναντι σε αντίπαλες ομάδες. Θα βγείτε νικητής 

ή θα ηττηθείτε από τις άλλες ομάδες ρισκάροντας έτσι να χάσετε όλες τις μπλε μπανάνες;

6. Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του κυνηγιού θησαυρού και του ψηφιακού κόσμου; Μα, 

ο συνδυασμός και των δύο φυσικά! Ανακαλύψτε περισσότερα για το γνώρισμα αυτό συμμετέχοντας 

στην ψηφιακή άσκηση με χαρακτηριστικά κυνηγιού θησαυρού!

Ασχολούμαστε επιπλέον με ένα πακέτο διαδραστικής εκπαίδευσης εκτός σύνδεσης, το οποίο 

θα έχει τη μορφή παιχνιδιού, προκειμένου να δώσουμε μια ψυχαγωγική, εύθυμη νότα σε σοβαρά ζητήματα 

και προκλήσεις στην καινοτομία, με στόχο να ξεπεράσει ο άνθρωπος το φόβο της αποτυχίας ή της έκθεσης, 

τις αντιπαραγωγικές πτυχές της τελειομανίας ή τα κωλύματα στη διαδικασία της δημιουργικής σκέψης. Η 

σχεδιασμένη προσέγγιση στα θεμέλια παιχνιδιού, η οποία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στο χώρο εργασίας, 

θα διαθέτει προκαθορισμένα σενάρια, ωστόσο οι ΜμΕ θα έχουν τη δυνατότητα να τα προσαρμόζουν όπως 

αυτές επιθυμούν.

Τα επόμενα βήματα:
Επί του παρόντος, τελειοποιούμε τα εκπαιδευτικά υλικά, προκειμένου να παραχθούν τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. Αφού συγκεντρωθούν τα ολοκληρωμένα υλικά, θα τα μεταφράσουμε στα ουγγρικά, τα 

πορτογαλικά, τα ρουμανικά, τα ελληνικά και τα σλοβακικά ούτως ώστε να γίνουν τα παραδοτέα διαθέσιμα 

σε ευρύτερο  κοινό. 


