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Αναφορά για κινητά σχετικά με τη διδασκαλία της 
επιχειρηματικότητας και τη ζήτηση επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων σύμφωνα με τις επιχειρήσεις
Το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα του έργου IDEA είναι έτοιμο! Η εφαρμογή

IDEA διατίθεται δωρεάν και επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και σε ΝΕΕΤς να

λαμβάνουν λεπτομερή σχόλια σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας

επιχειρηματικότητας που χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή από τους

εκπαιδευτές ενηλίκων καθώς και για τη ζήτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων από

εταιρείες. Επίσης, μέσω της εφαρμογής IDEA, νέοι επιχειρηματίες που

διευθύνουν επιχειρήσεις, λιγότερο από 10 χρόνια, παρέχουν πρακτικές

συμβουλές στους ΝΕΕΤς, ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Η αναφορά για κινητά παρουσιάζεται σε μια ελκυστική μορφή, λαμβάνοντας υπ’

όψη τις αρχές για την εμπειρία χρήστη και επιτρέπει στους χρήστες να

ανακαλύπτουν τα ευρήματα από διάφορες προοπτικές και φίλτρα, όπως χώρα,

επάγγελμα και άλλες παραμέτρους. Η αναφορά για κινητά διατίθεται μέσω ενός

σημείου διασύνδεσης χρήστη στον ιστότοπο του έργου μας και μέσω μιας

εφαρμογής για κινητά, της εφαρμογής IDEA, για δωρεάν λήψη στο Google Play

store (συσκευές Android) και στο App Store (συσκευές Apple). Η διασύνδεση για

τη διαδραστική αναφορά και η εφαρμογή για κινητά είναι διαθέσιμες σε όλες τις

γλώσσες των εταίρων του έργου (EN, ES, IT, PL, EL).

Υπεύθυνος εταίρος για την εφαρμογή για κινητά είναι το CWEP, ενώ όλοι οι

εταίροι του έργου βοήθησαν στην υλοποίηση του αποτελέσματος. Επισκεφθείτε

τώρα τον ιστότοπό μας και κατεβάστε την εφαρμογή!

2η Διαδικτυακή Συνάντηση
Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου IDEA. Προφανώς,

λόγω της τρέχουσας έκτακτης ανάγκης με τον Covid19, οι εταίροι μας δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν μια δια ζώσης

συνάντηση στη Βαλένθια, με εταίρο υποδοχής την MEUS, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Έτσι, η συνάντηση

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά ομαλά, σε φιλική και συνεργατική συνήθη ατμόσφαιρα, και συζητήθηκαν τα επόμενα

βήματα του έργου.

Οι εταίροι ξεκίνησαν τη συνάντηση μιλώντας για την νέα εφαρμογή IDEA για κινητά, για τον ακόμα πιο απλό και

εξυπνότερο τρόπο χρήσης του καταλόγου. Στην εφαρμογή οι χρήστες θα βρουν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου

που επισημαίνουν ποιες μεθόδους διδασκαλίας χρησιμοποιούνται περισσότερο, τα πιο συχνά θέματα που

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί καθώς και πρακτικές συμβουλές για νέους επιχειρηματίες που έχουν αποφασίσει να

ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Ωστόσο, προβλέπονται μερικές βελτιώσεις και διορθώσεις για την οριστικοποίηση

της εφαρμογής IDEA.

Τέλος, οι εταίροι συζήτησαν τα θέματα του επόμενου newsletter, κάποιες αλλαγές στη διαχείριση του έργου και τη

δυνατότητα να συναντηθούν δια ζώσης τον Μάρτιο για την επόμενη διακρατική συνάντηση, ελπίζοντας ότι η κατάσταση

θα βελτιωθεί και θα επιτρέψει σε όλους να ταξιδέψουν με ασφάλεια ξανά!

https://idea.erasmus.site/el/questionnaire/


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Τι ακολουθεί του επόμενους μήνες

Μόλις η διαδικτυακή έκδοση του Toolset θα είναι έτοιμη, όλοι οι εταίροι θα εκτελέσουν τις δοκιμές τους, σύμφωνα με 
το σχέδιο που ετοίμασε η CKE, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς προγραμματισμού και ερωτηματολογίων 
αξιολόγησης των δοκιμών. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι εταίροι θα παρουσιάσουν βελτιώσεις σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των δοκιμών.

Ελπίζουμε όλοι ότι η κατάσταση COVID19 θα βελτιωθεί σύντομα δραστικά, προκειμένου οι εταίροι να προσελκύσουν 
άτομα για τη δοκιμαστική φάση και να εκτελούν ομαλά τις διαδικασίες δοκιμών τους. Τουλάχιστον 80 εκπαιδευτικοί 
νεαρών ενηλίκων, ειδικά των NEETς και 200 NEETς θα δοκιμάσουν το toolset και θα παρέχουν πολύτιμα σχόλια για τη 
βελτίωσή του. Τα αποτελέσματα θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους εταίρους κατά τη βελτίωση του πνευματικού 
αποτελέσματος.

Η κοινοπραξία του έργου IDEA ελπίζει ότι σύντομα θα συναντηθεί δια ζώσης για μια ακόμα Διακρατική Συνάντηση 
Έργου και φυσικά για τη Μαθησιακή, Εκπαιδευτική και Επιμορφωτική Δραστηριότητα στη Σύρο της Ελλάδας, οι οποίες 
προγραμματίζονται και οι δύο για το Μάιο του 2021. Λόγω του COVID19, το LTTA άλλαξε το σκοπό του και θα έχει 
επίσης έναν κρίσιμο ρόλο δοκιμής για την ποιότητα του Εργαλείου.
Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα στον ιστότοπο και τα μέσα κοινωνικών δικτύωσης του IDEA!

https://idea.erasmus.siteIDEAerasmusproject

ΙΟ2 - Ανάπτυξη του Διαδραστικού Toolset που υποστηρίζει 
την Aνάπτυξη Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικών Ενηλίκων στην 

Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των NEETς

Από τον Μάιο, οι εργασίες συνεχίζονται για τη δημιουργία του 2ου πνευματικού αποτελέσματος.

Το Toolset είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που βασίζεται στα ευρήματα της έρευνας (O1). Θα παρέχει πρόσβαση σε

εκπαιδευτικό / διδακτικό υλικό και πόρους σχετικά με τις δεξιότητες επιχειρηματικότητας. Το Toolset έχει σχεδιαστεί

για εκπαιδευτικούς ενηλίκων και νεαρούς ενήλικες.

Το Toolset χωρίζεται σε 2 μέρη:

1) Εργαλείο αξιολόγησης για να ελέγξετε το επίπεδο δεξιοτήτων

2) Εκπαιδευτικό υλικό (με ξεχωριστές ενότητες για εκπαιδευτικούς και NEETς).

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τελική φάση της δημιουργίας του εργαλείου και της ολοκλήρωσης του περιεχομένου

του. Έτσι, το πιο χρονοβόρο και απαιτητικό μέρος της εργασίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί ακόμη μια

δοκιμαστική φάση και το στάδιο βελτίωσης του εργαλείου για να γίνει όσο το δυνατόν πιο χρήσιμο και φιλικό προς το

χρήστη. Ελπίζουμε ότι παρά τις δυσκολίες του COVID-19, θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτά τα στάδια

αποτελεσματικά και έγκαιρα! Έχουμε ακόμη το χρονικό περιθώριο, και έχουμε ήδη αποδείξει με τη συνεργασία μας ότι

με δέσμευση και προθυμία είναι δυνατόν να ξεπεραστούν διάφορα εμπόδια, ειδικά τον 21ο αιώνα, με την πρόσβαση

σε διαφορετικά εργαλεία ΤΠΕ.
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