
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, η ομάδα έχει ήδη 
δημιουργήσει το τελικό εκπαιδευτικό πακέτο του EPIC το οποίο τώρα θα αξιολογηθεί 
και θα προωθηθεί σε όλες τις χώρες εταίρους.
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Εκπαιδευτικό Πακέτο για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με 

στόχο την Ενίσχυση της 
Καινοτομίας και της 

Παραγωγικότητάς  

Νέα και ενημερώσεις
Ιούνιος 2022 

Το πρόγραμμα EPIC (με αριθμό 2020- 1- HU01 –KA202- 078669) επικεντρώνεται στην 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργοδοτών εργαζομένων των ΜμΕ  πάνω 
στη καινοτομία και την διαχείριση της. Οι ομάδα του προγράμματος περιλαμβάνει 
7 εταίρους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ουγγαρία (TREBAG – the 
coordinator), η Ελλάδα (IDEC), η Σλοβακία (SPK), η Κύπρος (DEKAPLUS), η Ρουμανία 
(ENERGOM SR.), η Πορτογαλία (WEOPLE) και το Ηνωμένο Βασίλειο (ETA). 

Αυτό το Πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του 

συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται.   
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Συνάντηση εταίρων στην Μπρατισλάβα, 
Σλοβακία (02/2022)
Η προηγούμενη συνάντηση εταίρων πραγματοποιήθηκε 
στις 2 και 3 μέρα Φεβρουαρίου 2022 στο   Τεχνικό 
Σλοβακικό Πανεπιστήμιο στην Μπρατισλάβα, στη 
Σλοβακία.

BRATISLAVA, 

SLOVAKIA
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Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν τόσο με φυσική παρουσία όσο και ηλεκτρονικά 
και να συζητήσουν τους στόχους και την πρόοδο του προγράμματος. Η ομάδα του EPIC 
δημιούργησε ένα σύνθετο εκπαιδευτικό πακέτο για ΜμΕ  το οποίο περιλαμβάνει  διαδικτυακά 
εργαλεία αυτοαξιολόγησης,   εκπαιδευτικό υλικό και ένα offline   εκπαιδευτικό κιτ στον τομέα 
της καινοτομίας και της διαχείρισης της καινοτομίας.

Υβριδική  συνάντηση εταίρων στο Κασκαίς, Πορτογαλία (03/2022)

Η πιο πρόσφατη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 30- 31 Μαρτίου 2022. Ο «οικοδεσπότης» 
οργανισμός, η Πορτογαλική εταιρία WEOPLE, διοργάνωσε μια διαδραστική δραστηριότητα που 
εστιάζει στην καινοτομία στη σκέψη. Οι εταίροι δοκίμασαν  το τελικό εκπαιδευτικό  πακέτο και 
παρουσιάστηκε στο τελικό  γραφικό σχέδιο  του  παιχνιδιού με κάρτες, Ο  Μάγος της Καινοτομίας.

Have a look at the final EPIC outcomes!

1. Online Self-assessment tools – ένα διαδικτυακό 
σύνθετο ερωτηματολόγιο κατάλληλο για 
μεμονωμένα άτομα ή/και για να αποκτήσετε μια εικόνα ολόκληρης της ομάδας ή ενός 
τμήματος.

2. Πρακτικές ομαδικές ασκήσεις - (19 πρακτικές ασκήσεις και παιχνίδια βασισμένα στην 
καινοτομία).

3. Offline παιχνίδι με κάρτες, Ο  Μάγος της 
Καινοτομίας.

4. ΟΔΗΓΟΣ – που αποτελείται από  6 
εκπαιδευτικές ενότητες (200+ σελίδες) και 
Παραδείγματα καλύτερων πρακτικών (14 
περιπτωσιολογικές μελέτες που εκπονήθηκαν 
από εταίρους του έργου ενσωματώνοντας τη 
δική τους πρακτική εμπειρία)

CASCAIS, 

PORTUGAL 
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Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και νέα για το πρόγραμμα EPIC στην 
ιστοσελίδα του project και στη σελίδα μας στο Facebook:

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

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

Ενότητες:
1. Εισαγωγή και βασικά στοιχεία καινοτομίας και διαχείρισης καινοτομίας
2. Διαχείριση
3. Δημιουργικότητα και Διαχείριση Ιδεών
4. Καινοτομία και σκέψη
5. Επικοινωνία καινοτομίας
6. Ψηφιοποίηση

Τα επόμενα βήματα:

Το εκπαιδευτικό πακέτο EPIC για ΜμΕ δοκιμάζεται αυτή την στιγμή από υπαλλήλους και 
μάνατζερς όλων των   χωρών- εταίρων. Επιπρόσθετα οργανώνονται  εκδηλώσεις με σκοπό την 
προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες.

Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε!


