
  

 

Εισαγωγή: 

  

Περίληψη: 

Το έργο GEM στοχεύει να συμβάλει στην 

ανάπτυξη της αύξησης του αριθμού των 

Επιχειρήσεων Υψηλής Ανάπτυξης σε όλη 

την Ευρώπη. Η GEM δημιούργησε αυτήν την 

Πύλη Μετασχηματισμού για να παρέχει σε 

έμπειρους καθηγητές/εκπαιδευτές και 

προπονητές ΕΕΚ ευκαιρίες συνεχούς 

επαγγελματικής εξέλιξης. 

Ο κύριος στόχος μας είναι να αναπτύξουμε 

την επόμενη γενιά εκπαιδευτών 

επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης . 

Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο είναι ένα μη επεξεργάσιμο 

κείμενο που μετατρέπεται σε ψηφιακή μορφή, 
εμφανίζεται και διαβάζεται σε μια ηλεκτρονική 

συσκευή, όπως ένα tablet ή ένα smartphone. 
 
Τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν γίνει δημοφιλή όχι μόνο 

επειδή είναι βολικά, αλλά και επειδή είναι λιγότερο 

ακριβά στην παραγωγή τους από τα παραδοσιακά 

βιβλία. 
 
Η πρόκληση στο πλαίσιο του έργου GEM ήταν πώς να 

μοιραστείτε έναν τεράστιο όγκο γνώσεων, εργαλείων 

και τεχνικών με τους High Growth Coaches με έναν 

οικονομικά αποδοτικό, αλλά συναρπαστικό τρόπο. H 
απάντηση ήταν να δημοσιεύσετε ένα σύνολο 

ηλεκτρονικών βιβλίων. 
 

 Αυτή η μελέτη περίπτωσης αφορά τον τρόπο 

με τον οποίο έξι Ευρωπαίοι εταίροι 

συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη ενός νέου 

κύκλου μαθημάτων ΕΕΚ που ονομάζεται 

Growing European Microenterprises (GEM). 

« Η Ευρώπη πρέπει να ανακάμψει από την 
οικονομική ύφεση που δημιουργήθηκε από τον 
COVID19. Εδώ έρχονται οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς μπορούν να 
αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας γρήγορα. 
 
Για να αναπτυχθούν, χρειάζονται υποστήριξη από 
εξειδικευμένους εκπαιδευτές επιχειρηματικής 
ανάπτυξης. Το μάθημα GEM έχει σχεδιαστεί για 
να παρέχει σε συμβούλους και εκπαιδευτές τα 
εργαλεία και τις τεχνικές που θα βοηθήσουν τις 
ΜΜΕ να αναπτυχθούν». 
 

John Moore, Εκπαιδευτής Διοίκησης 
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Βελτιωμένη μάθηση τεχνολογίας:  Κάνοντας τη διαφορά στην 

Πανδημία 

Η ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού μείωσε 

το κόστος παραγωγής χωρίς κόστος εκτύπωσης. 

Τα διαδικτυακά σεμινάρια επέτρεψαν την 

παράδοση του μαθήματος GEM παρά τα lockdown 
για τον COVID.  

Η πανδημία επηρέασε εκατομμύρια επιχειρήσεις σε 

όλη την Ευρώπη. Πολλές επιχειρήσεις εισήγαγαν την 

απομακρυσμένη εργασία και οι ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων έπρεπε να βρουν νέους τρόπους για να 

συνεχίσουν τις συναλλαγές. Η επιχειρηματική 

καθοδήγηση ήταν πάντα σημαντική για να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες τους. Ωστόσο, ο 

COVID19 έχει αυξήσει την ανάγκη και τη ζήτηση για 

επιχειρηματική καθοδήγηση σε νέα επίπεδα. 

Στο έργο Growing European Microenterprises, οι 

εταίροι κατάρτισης ΕΕΚ μπόρεσαν να υποστηρίξουν 

εκπαιδευτές και επιχειρηματίες. Αν και αρχικά 

σχεδιάστηκε ως πρόγραμμα κατάρτισης πρόσωπο με 

πρόσωπο, οι εταίροι χρησιμοποίησαν διάφορα 

ψηφιακά εργαλεία για να εφαρμόσουν το σχέδιο του 

έργου και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις. 

Η χρήση της τηλεδιάσκεψης και των ηλεκτρονικών 

βιβλίων επέτρεψε στους εταίρους της GEM να 

παραδώσουν το έργο Erasmus+ όπως είχε 

προγραμματιστεί παρά τους περιορισμούς του 

lockdown. Τους έδωσε επίσης τη δυνατότητα να 

προσαρμόσουν το μοντέλο παράδοσης σε ένα 

ψηφιακό μοντέλο που σημαίνει ότι επιχειρήσεις όπως  
καφετέριες, μεταποίηση, λιανική και γεωργία κλήθηκαν 

να εφαρμόσουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα 

σχέδια επιβίωσης και ανάκαμψης της επιχειρηματικής 

ανάπτυξης. 

 Παρέχοντας συνεδρίες καθοδήγησης on-line 
χρησιμοποιώντας την πύλη GEM ( 
http://growingenterprises.eu/ ), η STP μπόρεσε να 

παραδώσει εκπαιδευτικές συνεδρίες για 

εκπαιδευτικούς ΕΕΚ και επιχειρηματίες. 
 
Συνολικά, το πρόγραμμα GEM απλώθηκε σε 

οργανισμούς και συνεχίζει να βοηθά τις επιχειρήσεις να 

αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα σχέδια ανάπτυξης. 

Οι εγγραφές στην πύλη ήταν απλώς συντριπτικές: 

είχαμε 697 χρήστες που επωφελήθηκαν από τα 12 

μαθησιακά μας ταξίδια σε 4 διαφορετικές γλώσσες. 

Με πολλούς τρόπους, ο COVID ανάγκασε τους 

εταίρους της GEM να αναζητήσουν νέες μεθόδους 

παράδοσης και να καινοτομήσουν πώς να βοηθήσουν 

τις ΜΜΕ χωρίς να τις συναντήσουν πρόσωπο με 

πρόσωπο. Η Marisa Felipe, επαγγελματίας 

προπονητής της Ισπανίας είπε: 
 
" Όλα τα εργαλεία που δημιουργούνται με σκοπό την 

επαγγελματική ή προσωπική ανάπτυξη είναι 

αποτελεσματικά για να βοηθήσουν στην εφαρμογή 

αλλαγών που επιμένουν στο χρόνο." 
 
Αν και οι απόψεις της Marisa είναι προσωπικές, μπορεί 

να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το E-book του έργου 

GEM μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ειδικούς ή 

επαγγελματίες για να υποστηρίξουν τη δουλειά τους και 

να παρέχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τις 

υπάρχουσες γνώσεις τους ». 
 
 

 
E-Growth ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + . Το έργο είχε ως στόχο να διερευνήσει τη χρήση 

επιχειρηματικών προσομοιώσεων και Τεχνολογικής Ενισχυμένης Μάθησης (TEL) στην παροχή Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (TEL). Το TEL Handbook και η επιχειρηματική προσομοίωση E-Growth είναι διαθέσιμο στα 

Αγγλικά, Τσεχικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Ουγγρικά.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://e-growth-project.eu/ 

  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να   
θεωρηθεί  υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgrowingenterprises.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-jhBdy9XsEGi2YvedKhFVWlHBd-d2gdd3jWfvZ7wYJwKxCyTvCUT1ya4&h=AT0j9YgKqUtld76cAeDEzO0KmsezS5llJyhSTjFzkyDwH12kgGHoGbyv7vDwnGNZrsV967CilEsGgnUvKy6ieXWLrA7RuymLfqeaqGrEcIy8f_3csq8wEvFNb6bnRCJrqW1eNA
https://e-growth-project.eu/

