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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Κωδικός σχεδίου   : 2010-1-GR1-LEO03-03800  

Τίτλος σχεδίου: Εκπαίδευση για την Επιχειρηματικότητα και τις Νέες Τεχνολογίες 

Α.  Περίληψη του  σχεδίου,  όπου  θα  αναφέρεται  και  ο  εταίρος  υποδοχής (όπως 
αναφέρεται  στην  πρόταση  και  με  βάση  την  κοινοτική  επιχορήγηση  που  τελικά 
εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα) και  αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης ανά 
ημέρα, που θα περιγράφονται και οι δραστηριότητες παιδαγωγικής, γλωσσικής και 
πολιτιστικής  προετοιμασίας  (εφόσον  προβλέπονται  στην  πρόταση  και  έχουν 
εγκριθεί), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά δυο εβδομάδων εκπαιδευτική επίσκεψη 15 καθηγητών 
(δικαιούχων) του  2oυ ΕΠΑΛ Καρδίτσας (εταίρος αποστολής) και άλλων σχολείων 
της  περιοχής  της  Καρδίτσας,  στη  Βαρκελώνη  της  Ισπανίας  στον  εκπαιδευτικό 
οργανισμό  Laboratori de Mitjans Interactius -  Universitat de Barcelona  (εταίρος 
υποδοχής)  με  σκοπό την  κατάρτισή τους  σε  θέματα  που  αφορούν  τον  τομέα  της 
επιχειρηματικότητας και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.  Οι  εκπαιδευτικοί  αυτοί  έχουν  πανεπιστημιακές  σπουδές  και  στην 
πλειοψηφία τους θα προέρχονται  από το 2o ΕΠΑΛ Καρδίτσας.   Οι εκπαιδευτικοί 
αυτοί  έχουν  ανάγκη  κατάρτισης  σε  θέματα  που  αφορούν  τον  τομέα  της 
επιχειρηματικότητας, αφού ενώ η επιμόρφωσή τους στα χρόνια των πανεπιστημιακών 
τους σπουδών ήταν ελλιπής, καλούνται άμεσα να εκπαιδεύσουν τους μαθητές που 
αποφοιτούν έχοντας  αποκτήσει  επαγγελματικά δικαιώματα κατά συνέπεια  είναι  εν 
δυνάμει επιχειρηματίες χωρίς γνώσεις στο «επιχειρείν» και στο «e-επιχειρείν». Όλοι 
οι εκπαιδευτικοί έχουν υποστεί μια επιμόρφωση σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής 
(Windows,  Word,  excel,  power point,  internet) μέσα από το πρόγραμμα «κοινωνία 
της πληροφορίας». Οι περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αυτών σε θέματα 
επαγγελματικού λογισμικού και χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μέσα 
από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι επιτακτική και απαραίτητο συμπλήρωμα της 
επιμόρφωσης που προηγήθηκε.  Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η επιμόρφωση 
των  εκπαιδευτικών  που  θα  συμμετάσχουν  ως  δικαιούχοι  στο  πρόγραμμα  σε 
συνεργασία  με  τον  εκπαιδευτικό  οργανισμό  Laboratori de Mitjans Interactius - 
Universitat de Barcelona (εταίρος υποδοχής). Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
στον  τομέα  της  επιχειρηματικότητας  και  των  νέων  τεχνολογιών  και  της 
πληροφορικής δεν αφορά μόνο τις μορφές της τυπικής μάθησης αλλά και της άτυπης 
ή ανεπίσημης μάθησης μέσω διαδικασιών όπως η εξ  αποστάσεως εκπαίδευση (e-
learning) η κατάρτιση στο χώρο εργασίας, η μάθηση μέσω ομαδικής εργασίας κλπ. Η 
επαφή με εκπαιδευτικά ιδρύματα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της Ισπανίας, μέσω 
των  τεχνικών  επισκέψεων  του  προγράμματος  θα  δώσει  την  ευκαιρία  στους 
εκπαιδευτικούς μας για επιτόπου σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων, μεθόδων και 
τεχνικών  εκπαίδευσης  και  υιοθέτησης  θετικών  πρακτικών  στη  διδασκαλία  των 
μαθητών μας. Η Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα συμβάλει στα εξής:
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1.  Στη  βελτίωση  της  ποιότητας  και  της  πρόσβασης  στη  συνεχή  επαγγελματική 
κατάρτιση και στη δια βίου απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
2. Στην ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας, της διδασκαλίας και της μάθησης 
3.  Οι  εκπαιδευτικοί  θα  αξιολογούν  και  θα  χρησιμοποιούν  αποδοτικότερα  τους 
παραγωγικούς συντελεστές  του ΕΠΑΛ.
4. Στην επαγγελματική εξέλιξη και στη βελτίωση της απόδοσής τους καθώς και στην 
καλλιέργεια του τρίπτυχου: Γνώσεις-Δεξιότητες-Στάσεις.
5.  Επίσης,  η  πράξη  θα  συντελέσει  στη  διάχυση  γνώσης/εμπειριών  και  έτσι  στη 
σύνδεση  της  εκπαίδευσης  με  το  κοινωνικό  γίγνεσθαι.  Κάτι  τέτοιο  μπορεί  να 
επιτευχθεί μέσω της χρήσης δικτυακών τόπων.
6.  Η  κοινωνική  περιθωριοποίηση  στην  ελληνική  περιφέρεια  που  οφείλεται  στην 
έλλειψη τεχνογνωσίας θα καταπολεμηθεί.
7. Επηρεάζονται τα προγράμματα σπουδών και οι μέθοδοι διδασκαλίας.
8. Περνάμε από την εκπαιδευτική απομόνωση στο να γίνουμε μέλη μιας δικτυακής 
κοινότητας και να ενταχθούμε ισότιμα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
Το  πρόγραμμα  θα  υλοποιηθεί  σε  χρονικό  διάστημα  2  ετών.  Σ΄  αυτό 
συμπεριλαμβάνεται και όλη η διαδικασία που έγινε ή θα γίνει για την εξεύρεση του 
εταίρου  υποδοχής,  την  επιλογή  του  θέματος,  τη  διαμόρφωση  του  σχεδίου 
υλοποίησης,  μέχρι  και την πλήρη αποπληρωμή του.  Δηλαδή το χρονικό διάστημα 
υλοποίησης  του  σχεδίου  θα  είναι  από  1/1/2010  μέχρι  31/12/2011.  Το  χρονικό 
διάστημα της ροής θα είναι: από 10/07/2011 μέχρι 24/07/2011 στη  Βαρκελώνη της 
Ισπανίας στον εκπαιδευτικό οργανισμό Laboratori de Mitjans Interactius - Universitat 
de Barcelona.
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Ημερομηνίες Ώρες Πρόγραμμα 
προετοιμασίας/κατάρτισης

Εκπαιδευτής Συνοδός
(αν ισχύει)

11/7/2011 09:00-
15:00

Registration - Welcome session
Master Class: Spanish Educational System
Master Class: Vocational and Educational 
Training in Spain
Round Table Session 1: Opportunities and 
Challenges
in Education and Business today

12/7/2011 09:00-
15:00

Visit:  Cibernarium (Technology Training 
Centre for Business and Companies)
Master Class: Entrepreneurship in Spain
Round  Table  Session  2:  Technology  and 
Business

13/7/2011 09:00-
15:00

Master Class : New Business Models (1)
Master Class :New Business Models (2)
Workshop:  From new Business Models to 
Developing Business actions
Workshop:  Evaluating Business Models

14/7/2011 09:00-
15:00

Visit : Barcelona Activa (Entrepreneurship 
Centre)
Round Table Session 3:  SME and 
Innovation (1)
Round  Table  Session  4:  SME  and 
Innovation (2)

15/7/2011 09:00-
15:00

Counselling  Session:  Evaluation  activities 
of the Seminar Closing Session

18/7/2011 09:00-
15:00

Visit:  LifeLong Learning Institute (IL3)
Round Table Session 5: Business and 
Research relationship (1)
Round  Table  Session  5:   Business  and 
Research relationship (2)

19/7/2011 09:00-
15:00

Master Class: Business sustainability
Workshop: Developing  Entrepreneurship 
training courses

20/7/2011 09:00-
15:00

Visit:  CitiLab Social and digital Innovation 
Centre
Master Class: ICT, training and business
Master Class: Social Media

21/7/2011 09:00-
15:00

Master Class: E‐Learning models
Workshop: Social Media and on line 
Marketing

22/7/2011 09:00-
15:00

Networking for Entrepreneurship session
Seminar Evaluation
Certificates and closing event

3



 Leonardo da Vinci 

Το  παρόν  πρόγραμμα  αποτελεί  αναπόσπαστο  παράρτημα  της  σύμβασης   και 

τροποποιείται μόνο εγγράφως, με την υποβολή σχετικού αιτήματος από το δικαιούχο 

φορέα και την έγγραφη αποδοχή του αιτήματος-τροποποίηση της σύμβασης από την 

Ε.Μ.-Ι.Κ.Υ.

4


