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Εταίροι:

Το έργο «Entrepreneurship in Serious» στοχεύει στη
βελτίωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας μέσω
της ανάπτυξης ορισμένων καίριων δεξιοτήτων
για επιχειρηματικότητα και με τη χρήση νέων
μεθοδολογιών. Οι μεθοδολογίες μάθησης βασισμένες
στα παιχνίδια και σε κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν τη
δημιουργία κοινοτήτων μάθησης που συνδυάζουν μη
τυπικές και άτυπες δραστηριότητες για τη βελτίωση
των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Οι μεθοδολογίες,
βασισμένες σε δοκιμασμένα και ρεαλιστικά θεωρητικά
υπόβαθρα, παρέχουν πρακτική πείρα για τον
εργασιακό χώρο στους νέους επιχειρηματίες.
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www.apopsi.gr

www.inveslan.com

www.incsmps.ro

Entrepreneurship in Serious. Αριθμός έργου: 2012-1-ES1-LEO05-48248
Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci. Το σχέδιο
αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ENTREPRENEURSHIP IN SERIOUS

ΟΜΆΔΑ ΣΤΌΧΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ

Στη διάρκεια του έργου δημιουργήθηκαν δύο εκδόσεις του
παιχνιδιού:

1. Άμεση ομάδα-στόχος
· Επιχειρηματίες:
~ έναρξη δραστηριοτήτων έως δύο έτη;
~ άτομα που προωθούν μια επιχειρηματική ιδέα;
~ άτομα που έχουν ξεκινήσει την διαχείριση μιας
οικογενειακής επιχείρησης;
· λοιποί επιχειρηματίες
· Εκπαιδευτές στο αντικείμενο της επιχειρηματικότητας

Μια συνεργατική μαθησιακή πλατφόρμα που θα φιλοξενεί
την on-line εφαρμογή (παιχνίδι) για τη βελτίωση της
νοοτροπίας των επιχειρηματιών, καθώς και ένα εγχειρίδιο
και τα σχετικά εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση. Το
μαθησιακό αυτό περιβάλλον θα περιέχει επίσης στοιχεία
βίντεο, on-line βιβλιογραφική βάση δεδομένων, καθώς και
πληροφορίες για μελλοντικές δραστηριότητες του έργου...
κ.λπ., που προορίζονται για την υποστήριξη της διαδικασίας
μάθησης.

1. μια online, αυτόνομη έκδοση
όπου νέοι επιχειρηματίες μπορούν να δοκιμάσουν τις
δεξιότητες και τις ικανότητές τους διαχειρίζοντας την
λειτουργία μιας εταιρείας catering. Αυτή η έκδοση παρέχει
αυτόματη ανατροφοδότηση στον χρήστη.
2. Μια εκπαιδευτική έκδοση για χρήση μέσα στην αίθουσα
Θα παρακολουθείται και θα διευκολύνεται από έναν
έμπειρο εκπαιδευτή. Η έκδοση αυτή λέγεται εκπαίδευση
στην τάξη (Face2Face-F2F)
Η έκδοση F2F περιέχει τα ίδια σενάρια, όπως αυτά
της αυτόνομης έκδοσης, με την κύρια διαφορά ότι ο
εκπαιδευτής έχει ενεργό ρόλο στην παροχή πληροφοριών
και τη χρήση των σεναρίων ως μέρος της εκπαίδευσης που
σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα. Η έκδοση του F2F
είναι ένα εργαλείο για τον εκπαιδευτή, δεδομένου ότι τους
επιτρέπει τα εξής:
· Ενσωμάτωση της τακτικής επαγγελματικής κατάρτισης σε
θέματα επιχειρηματικότητας με στοιχεία παιχνιδιού,
· Ενσωμάτωση η-σεναρίων/ παιχνιδιών σε πραγματικές
καταστάσεις με σκοπό την συζήτηση,
· Επαναδημιουργία της παραδιοσιακής εκπαίδευσης στην
τάξη ως ομαδική εργασία με την χρήση online παιχνιδιών
ως κίνητρο και εργαλεία,
· Ενσωμάτωση διαφορετικών μεθοδολογιών κατάρτισης,
ως εκ τούτου, κάλυψει των διαφορετικών αναγκών
κατάρτισης,
· Χρήση του εγχειριδίου χρήσης ως εκπαιδευτικό υλικό,
· Να επιτρέπεται στους εκπαιδευόμενους να δοκιμάσουν
διαφορετικές τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
Οι παραπάνω εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις
γλώσσες των εταίρων.

2. Συνδικαιούχοι
~ Εκπαιδευτές
~ Ειδικοί στην εκπαίδευση
~ μπειρογνώμονες στις νέες μεθοδολογίες που
εφαρμόζονται στην κατάρτιση/εκπαίδευση
~ Συμβούλοι εργασίας και σύμβουλοι επιχειρήσεων
~ Δημόσιες αρχές και φορείς

ΚΎΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ.
Η έκθεση περιέχει τα αποτελέσματα των ερευνητικών
δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους.
Στόχος είναι να αναλυθεί ο ρόλος των παιχνιδιών και των
κοινωνικών δικτύων στην προώθηση των επιχειρηματικών
δεξιοτήτων, στα προτερήματα και τις ευκαιρίες αυτών
των μεθοδολογιών, αλλά και στα αδύνατα σημεία και
πιθανούς κινδύνους κατά τη χρήση τους. Επιπλέον, η έκθεση
περιλαμβάνει περίπου 30 μελέτες περίπτωσης σχετικά
με τη χρήση αυτής της μεθοδολογίας. Αυτό ενισχύει τη
γνώση γύρω από την αποτελεσματικότητα αυτής της νέας
μεθοδολογικής προσέγγισης.

ΔΎΟ ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ
Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί σε δύο εκδόσεις: η αυτόνομη
on-line και η εκπαίδευση μέσα σε αίθουσα. Στόχος μας είναι
να διδάξει τις αρχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας
με τρόπο διαισθητικό, προσομοιώνοντας μια πραγματική
επιχειρηματική εμπειρία για τους χρήστες.
Εκτός από εκπαιδευτικό υλικό, το παιχνίδι είναι ένα
εξαιρετικό εργαλείο για εκπαίδευση η οποία προωθεί και
βελτιώνει ικανότητες. Η γνώση που αποκτά ο χρήστης
τίθεται άμεσα σε εφαρμογή σε μια εικονική πραγματικότητα,
ενισχύοντας έτσι τη σχέση μεταξύ της θεωρίας και της
πρακτικής.
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