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Η ομάδα εταίρων του έργου «Save Start-ups» συνεχίζει να εργάζεται κανονικά στην υλοποίηση των
πνευματικών παραδοτέων του έργου, παρά τις προκλήσεις της πανδημίας
Αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος για όλους μας, καθώς αντιμετωπίζουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση,
που προκαλεί φόβο και αβεβαιότητα. Η πανδημία έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα, η οποία
επιβάλλει νέες μορφές εργασίας και τρόπου ζωής. Η εξ αποστάσεως εργασίας έχει γίνει πλέον η «νέα
κανονικότητα» ενώ ο χρόνος θα δείξει κατά πόσον ο νέος τρόπος ζωής ήρθε για να μείνει. Η ομάδα
έργου «Save Start-ups» έχει προσαρμοστεί γρήγορα στην νέα πραγματικότητα, και μέσω
τηλεδιασκέψεων έχει επιτύχει να παραμείνει παραγωγική, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα του έργου.
Ο στόχος μας, είναι να παραδώσουμε ένα ψηφιακό και καινοτόμο διδακτικό πρόγραμμα, το οποίο
απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που διατηρούν ή σχεδιάζουν τη δημιουργία νεοφυών
επιχειρήσεων.
Από τη μία πλευρά, οι νέες πραγματικότητες
ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ανάγκη
ενός ψηφιακού επιχειρηματικού μοντέλου.
Επομένως, οι νέοι επιχειρηματίες (σήμερα,
περισσότερο από ποτέ) πρέπει να έχουν
ψηφιακούς διαθέσιμους πόρους, ώστε να
μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και
ενημερωμένοι. Από την άλλη πλευρά, οι
ψηφιακές τεχνολογίες όπως το AI, τα Big
Data, το IoT έχουν γίνει ιδιαίτερα
δημοφιλείς, οπότε οι αρχάριοι πρέπει να
είναι σε θέση να κατανοήσουν, πώς αυτές οι
τεχνολογίες, μπορούν να έχουν αντίκτυπο
στις δικές τους νεοσύστατες επιχειρήσεις. Μπορούν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν αυτές
τις τεχνολογίες όταν δημιουργήσουν το αρχικό επιχειρηματικό τους μοντέλο; Μπορούν αυτές οι
τεχνολογίες να θεωρηθούν ως προστιθέμενη αξία για τις νεοφυείς επιχειρήσεις; Τελευταίο, αλλά όχι
λιγότερο σημαντικό, κατέχουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τις βασικές γνώσεις ενός κόσμου ήδη στην
εποχή της Βιομηχανίας 4.0; Η ομάδα του έργου μας εργάζεται πολύ σκληρά για την ανάπτυξη ενός
συνόλου 7 ψηφιακών ενοτήτων που ενσωματώνουν τις έννοιες της ψηφιακής επιχειρηματικότητας &
Βιομηχανίας 4.0, προσαρμόζοντας την ανάπτυξή τους στο μοντέλο m-learning.
Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκοπεύουμε να
πολλαπλασιάσουμε τις ευκαιρίες του μοντέλου m-learning|

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ!
Η Εκθεση για το Εθνικό πλαίσιο προσόντων έχει δημοσιευτεί! Ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι να
εισαγάγει πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων των
χωρών εταίρων του έργου στο επίπεδο 5 (σε σύγκριση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων).
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Αξιοποίηση του μοντέλου m-learning για την παροχή διαδικτυακών & πρακτικών
ενοτήτων -η προσέγγιση SAVE
Η ομάδα έργου SAVE βρίσκεται επί του παρόντος
σε διαδικασία ανάπτυξης 7 ψηφιακών ενοτήτων:
1. ‘Digital start-ups’ vs ‘Digital scale-ups’
2. Circular economy in your start-up
3. Digital Lifestyle entrepreneurship
4. Internet of Things in entrepreneurial practice
5. Infrastructures of sensors in daily business usage
6. Analytics algorithms for customers Big Data
7. Cybersecurity in your start-up
Όλες οι ενότητες θα προσαρμοστούν στο μοντέλο
m-learning.
Τι είναι λοιπόν το m-learning; Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για να επιτρέπει στους
εκπαιδευόμενους να μαθαίνουν εν κινήσει και μέσω της χρήσης των κινητών τους τηλεφώνων. Η
ψηφιακή μάθηση, και ιδίως το προσβάσιμο μαθησιακό περιεχόμενο, μέσω ενός κινητού τηλεφώνου,
είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήριος παράγοντας για τους αρχάριους να
δεσμευτούν στη μάθηση μέσω του προγράμματος SAVE.
Πλεονεκτήματα
a) Εκπαιδεύσου σε χρόνο που εσύ θα ορίζεις, ακόμη και όταν βρίσκεσαι εν κινήσει. Οι νέοι
επιχειρηματίες θα έχουν διαθέσιμο περιεχόμενο στις τσέπες τους και θα μπορούν να μάθουν όποτε
είναι βολικό για αυτούς!
b) Οι νέοι επιχειρηματίες θα έχουν κίνητρο για μελέτη, επειδή το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο μέσω
κινητού, όλη την ώρα. Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης SAVE, ακόμη και
κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Διάθεση του εκπαιδευτικού προγράμματος για νέους επιχειρηματίες που θα αποτελείται από 7
ενότητες. Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο στις εξής γλώσσες: Ελληνικά, Λιθουανικά, Πολωνικά,
Πορτογαλικά, Σλοβακικά και Ισπανικά.

For the latest updates FOLLOW:
www.savestartups.erasmus.site
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