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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Κωδικός     σχεδίου   : 2011  ‐  1  ‐  GR1  ‐  LEO03  ‐  06472  

Τίτλος σχεδίου: TRAINING FOR TECHNICAL VOCATIONAL TEACHERS ON A 
VIRTUAL ENVIRONMENT NET OF VIRTUAL COMPANIES AND ECOMMERCE

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.

Στο προτεινόμενο σχέδιο θα συμμετάσχουν 15 εκπαιδευτικοί  από το 2ο ΕΠΑΛ 
Καρδίτσας (εταίρος αποστολής)  αλλά και άλλων σχολείων της Καρδίτσας οι οποίοι 
πρόκειται  να λειτουργήσουν  «εικονικές  επιχειρήσεις»  στο σχολείο  τους  μέσα από 
αντίστοιχα μαθήματα που εντάσσονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με σκοπό 
τη  σύνδεση  του  σχολείου  με  την  αγορά  εργασίας  και  την  ομαλή  ένταξη  των 
αποφοίτων των ΕΠΑΛ σε αυτή. Βασικός στόχος του προτεινόμενου σχεδίου είναι η 
επαγγελματική εξέλιξη των δικαιούχων μέσω της ανταλλαγής καλών εμπειριών και η 
μεταφορά  καινοτόμων  πρακτικών  οι  οποίες  εφαρμόζονται  από  ένα  εξειδικευμένο 
φορέα, όπως είναι ο φορέας υποδοχής FINPEC της Φιλανδίας (FINNSIH PRACTICE 
ENTERPRISES CENTRE) ( www.finpec.fi ). Το πρόγραμμα «Δημιουργία Εικονικών 
Επιχειρήσεων» είναι  ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται  σε όλες τις  χώρες της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  την  καλλιέργεια  πνεύματος  επιχειρηματικότητας  στους 
μαθητές με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση της ανεργίας 
που αποτελούν βασικές προτεραιότητες όλων των κρατών μελών. Η ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης αποτελεί βασική προτεραιότητα και για 
το Ελληνικό κράτος όπου τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει σχετικές δράσεις από 
το  ΥΠΕΠΘ,  το  παιδαγωγικό  Ινστιτούτο,  το  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο, 
Πανεπιστήμια κλπ. 

Στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση το πρόγραμμα «Δημιουργία Εικονικών 
Επιχειρήσεων  στα  ΤΕΕ»  εποπτεύτηκε  από  το  ΥΠΕΠΘ  και  το  προτεινόμενο 
πρόγραμμα  στοχεύει  συμπληρωματικά  στη  βελτίωση  των  δεξιοτήτων  των 
εκπαιδευτικών  με άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της  επιχειρηματικότητας  και  τη 
σύνδεση  του  σχολείου  με  την  αγορά  εργασίας.  Οι  μαθητές  της  ΤΕΕ  με  την 
καθοδήγηση  των  καθηγητών  τους  ιδρύουν  μια  εικονική  επιχείρηση  με  κύριο 
χαρακτηριστικό  την  προσομοίωση  με  ρεαλιστικό  τρόπο  της  λειτουργίας  των 
πραγματικών επιχειρήσεων. Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ καλούνται 
να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, αυτόν του καθοδηγητή – συντονιστή και η ανάγκη 
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απόκτησης  ουσιαστικών  προσόντων  είναι  επιτακτική  για  να  μπορέσουν  να 
ανταποκριθούν  στα  νέα  τους  καθήκοντα,  για  να  μπορέσουν  να  εφαρμόσουν  νέες 
μεθοδολογίες  και  παιδαγωγικές  στρατηγικές  με  στόχο  την  ενθάρρυνση  της 
επιχειρηματικότητας  και  της  αυτοαπασχόλησης  στην  Τεχνική  Επαγγελματική 
Εκπαίδευση. 

Ο φορέας υποδοχής FINPEC ο οποίος διαχειρίζεται το αντίστοιχο πρόγραμμα στη 
Φιλανδία  είναι  μέλος  του  παγκοσμίου  Δικτύου  Εικονικών  Επιχειρήσεων 
«EUROPEN» (www.europen.info ) και έχει αναπτύξει καινοτόμα διδακτικά εργαλεία 
με βάση τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως είναι το 
VEPEN και  το  Ε-  Biznet.  Το  πρόγραμμα  VEPEN (εικονικό  περιβάλλον  για  το 
εικονικό επιχειρηματικό δίκτυο) άρχισε να λειτουργεί από το 2004 και εκτελείται από 
το  FINPEC με τη συνεργασία του πανεπιστημίου  Oulu,  του Φινλανδικού Εθνικού 
Συμβουλίου Εκπαίδευσης, παιδαγωγών και οικονομικών παραγόντων. Το Ε-  Biznet 
είναι  μέρος  του  εικονικού  επιχειρηματικού  δικτύου  FINPEC και  αποτελεί  ένα 
εικονικό περιβάλλον των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών διαδικασιών, που επιτρέπει 
να γίνουν οι πραγματικές επιχειρησιακές διαδικασίες στο ηλεκτρονικό δίκτυο χωρίς 
οποιουσδήποτε  κινδύνους.  Με  αυτά  τα  εργαλεία  οι  μαθητές  εργάζονται  σε  ένα 
εικονικό περιβάλλον στο οποίο προσομοιώνεται η λειτουργία κρατικών υπηρεσιών 
(τράπεζας,  εφορίας,  κοινωνικής  ασφάλισης,  ταχυδρομείου,  τελωνείου,  εμπορικών 
εκθέσεων) και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους,  οι  οποίοι ιδρύουν μια 
εικονική επιχείρηση στο σχολείο τους, να έρθουν σε επαφή με βασικές διαδικασίες 
όπως  δανείων  επιχορηγήσεων,  φορολογικές  διαδικασίες,  ασφάλιση  εργαζομένων, 
ταχυδρομικές  συναλλαγές,  εκθέσεις  προώθησης  προϊόντων,  εικονικές  εξαγωγές- 
εισαγωγές κλπ. 

Η κινητικότητα θα λάβει χώρα στη Φιλανδία από 19/08/2012 μέχρι 02/09/2012, 
στο Εθνικό Επαγγελματικό Ινστιτούτο LUOVI (Nahkatehtaankatu 3 , Oulu, FILAND) 
του FINNSIH PRACTICE ENTERPRISES CENTRE της Φιλανδίας.

Ημερομηνίες Ώρες Πρόγραμμα προετοιμασίας/κατάρτισης Εκπαιδευτής Συνοδός
(αν ισχύει)

20/8/2012 09:00-
16:00

Entrepreneurship in Finland; organization of a 
hypothetical virtual enterprise in technical 
education
Lunch break
Virtual enterprise organization continues.

21/8/2012 09:00-
16:00

Business plan in virtual enterprise
Lunch break
Implementation of business plan

22/8/2012 09:00-
16:00

Innovative teaching tools based on new ICT
Lunch break
Presentation and familiarization on VEPEN – 
learning environment of e-commerce for virtual 
enterprises

23/8/2012 09:00-
16:00

Visit to ICT-company in Oulu region
Lunch break
Group  working:  unwind  the  ideas  from  the 
company visit and training so far
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24/8/2012 09:00-
16:00

Presentation of basic functions of a virtual 
enterprise
Lunch break
Description of the operation of a virtual 
enterprise in school. Activities included in 
operation of a virtual enterprise

27/8/2012 09:00-
16:00

Virtual enterprise activities continue.
Lunch break
Description of the professional roles of the 
trainees

28/8/2012 09:00-
16:00

Example of creating a virtual enterprise
Lunch break
Visit to Oulu Vocational College

29/8/2012 09:00-
16:00

E-commerce, types of e-commerce, e-
commerce possibilities and tools for virtual 
enterprises in Finland
Lunch break
E-commerce, features, advantages and 
disadvantages of e-commerce, legal aspects.

30/8/2012 09:00-
16:00

Visit to e-commerce company in Oulu region 
Lunch break
Vocational education system in Finland

31/8/2012 09:00-
14:30

Revision of the training, questions and answers. 
Lunch break
End of the training

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.
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