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Καλωσορίσατε στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου GAME CHANGER!
GAME-CHANGER: Η Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων Μέσω Μάθησης Βασισμένης
στην Πρόκληση είναι ένα έργο της Βασικής Δράσης 2 – έργο Στρατηγικές Συμπράξεις,
Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών – που συγχρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα Erasmus+ και έχει στόχο να αξιοποιήσει την ικανότητα διάδοσης που
διαθέτουν τα ψηφιακά περιβάλλοντα και τα περιβάλλοντα των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

Στόχοι του GAME CHANGER
•

.

•

Υποστήριξη νεαρών εργαζομένων που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την
ανάπτυξη
νέων
επαγγελματικών
δεξιοτήτων που τους επιτρέπουν να
αξιοποιήσουν
τις
δυνατότητες
της
διαδικτυακής και της βασισμένης στην
πρόκληση εκπαίδευσης για την ανάπτυξη
των επιχειρηματικών προσόντων των
εκπαιδευομένων.
Υποστήριξη νεαρών ατόμων στην
απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων
μέσα από την ανάπτυξη μιας σειράς
πόρων WebQuests που βασίζονται στο
Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων. Το
WebQuest είναι μια εκπαιδευτική πηγή
βασισμένη
στην
πρόκληση
που
αναπτύσσεται με βάση μια διαδικτυακή
ερευνητική μεθοδολογία που προωθεί την
κριτική έρευνα και σκέψη.

Αποτελέσματα του
GAME CHANGER
PRIORITY
Methodology and
Toolkit

Online & Onsite
PRIORITY Hubs

“HOW TO
PRIORITISE” Eook

Η Σύμπραξη του GAME CHANGER
Lancaster and Morecambe College, Ηνωμένο Βασίλειο
https://www.lmc.ac.uk/
The

Rural
Hub

The Rural Hub CLG, Ιρλανδία
https://en.danilodolci.org/
INNOVADE LI LTD, Κύπρος
https://www.innovade.eu/
Jugend- & Kulturprojekt e.V., Γερμανία
http://jkpev.de/
Osrodek Szkoleniowobadawczy Inneo, Πολωνία

http://inneo.org.pl/

1η Διακρατική Συνάντηση για το Έργο στην Ιρλανδία
Στις
17
και
18
Σεπτεμβρίου
2019,
πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του
έργου GAME-CHANGER στη Βιρτζίνια της
Ιρλανδίας, η οποία συντονίστηκε από το
Lancaster
and
Morecambe
College
και
φιλοξενήθηκε από το The Rural Hub.
Σκοπός της συνάντησης ήταν να γνωστοποιηθεί ο
στόχος του έργου, να επεξηγηθούν οι ρόλοι και οι
ευθύνες του κάθε εταίρου και να οριστεί ο τόνος,
το στυλ και το όραμα ολόκληρου του έργου. Η
συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση των
εταίρων και της παρούσας κατάστασης της
επιχειρηματικής εκπαίδευσης των νέων στις
χώρες τους. Οι εταίροι συζήτησαν την ανάπτυξη
των παραδοτέων του έργου, τη διάδοση και την
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του, τους
βασικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του και, ακόμα,
τη διασφάλιση της ποιότητάς του.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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