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ΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ; 

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο  

θα σας ενημερώσει σχετiκά με: 

 

 Την ιδέα πίσω από το έργο π 

CIRCULO 

 

 Τα μέλη της κοινοπραξίας 

 

 Την εναρκτήρια συνάντηση 

 

 Μελλοντικές δραστηριότητες 

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIΑΣ 

8 εταίροι συνεργάζονται 

μεταξύ τους: 

Gestión Estratégicae 

Innovación SL 

Ισπανία 

Mindshift Talent Advisory lda 

Πορτογαλία 

Spectrum Research Centre 

CLG 

Ιρλανδία 

Skills Elevation FHB 

Γερμανία 

INNOVADE LI LTD 

Κύπρος 

The Square Dot team 

Βέλγιο 

COMITE DE BASSIN D' 

EMPLOI DU SUD LUBERON 

Γαλλία 

CALLIDUS- INSTITUTE FOR 

ADULT EDUCATION 
Κροατία 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΕΡΓΟ 

Στόχος του έργου είναι η 

ανάπτυξη και η εισαγωγή μιας 

υβριδικής μαθησιακής 

προσέγγισης που θα αναπτύσσει 

τις επιχειρηματικές, ψηφιακές και 

πράσινες δεξιότητες των 

εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευομένων της ΕΕΚ. Οι 

εταίροι θα αναπτύξουν ένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης 

εκπαιδευτών που θα ενισχύσει τις 

γνώσεις των επαγγελματιών 

επαγγελματικής κατάρτισης όσον 

αφορά την ανάπτυξη 

επιχειρηματικού πνεύματος στην 

ομάδα-στόχο των μαθητών 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, καθώς και την 

κατανόηση των βασικών αρχών 

της κυκλικότητας σε οικονομικό 

πλαίσιο. 

 Το CIRCULO θα ενισχύσει επίσης 

τις δεξιότητες καθοδήγησης και 

καθοδήγησης των 

επαγγελματιών της ΕΕΚ, έτσι 

ώστε να υποστηρίξουν τους 

νέους και τους εκπαιδευόμενους 

στην αξιοποίηση των 

μελλοντικών τους ικανοτήτων. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  

Η πρώτη μας συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

online στις 30 Μαΐου 2022. Η συνάντηση  

τέλεσε υπό την αιγίδα της Gestión 

Estratégicae Innovación SL, του Ισπανού 

εταίρου. Η συνάντηση ξεκίνησε με 

καλωσόρισμα και παρουσίαση των εταίρων. 

Όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τους 

οργανισμούς τους και ο συντονιστής 

παρουσίασε το σχέδιο ανάπτυξης του 

έργου, συμπεριλαμβανομένων των 

οποιονδήποτε προθεσμιών και του 

καταμερισμού των εργασιών μεταξύ των 

εταίρων. Οι εταίροι συμφώνησαν για όλες 

τις επερχόμενες δραστηριότητες και 

εκδηλώσεις. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

 

Θ ΕΛ ΕΤΕ  ΝΑ  ΕΝΗ ΜΕΡ ΩΝ ΕΣΤΕ  Γ ΙΑ  

ΤΙ Σ  Δ ΡΑ ΣΤΗ ΡΙ ΟΤΗ ΤΕΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓ ΟΥ  

ΜΑ Σ;  

ΜΠ ΟΡΕΙ ΤΕ  ΝΑ  ΜΑ Σ ΒΡ ΕΙΤΕ  ΕΔ Ω :  

 

ΤΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ;  

Ανάπτυξη ενός προγράμματος 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τους 

επαγγελματίες της ΕΕΚ που θα 

περιλαμβάνει την ενίσχυση των 

γνώσεων σε θέματα σχετικά με το 

επιχειρηματικό πνεύμα και την κυκλική 

οικονομία, καθώς και την ανάπτυξη των 

παιδαγωγικών και ψηφιακών 

δεξιοτήτων και την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων καθοδήγησης και εποπτείας 

των επαγγελματιών της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Με την ολοκλήρωση αυτού 

του προγράμματος, θα έχουν ενισχύσει 

τις δεξιότητές τους προκειμένου να 

ψηφιοποιήσουν τις μαθησιακές 

προσφορές και μεθόδους, παρέχοντας 

παράλληλα κατάλληλα μέτρα 

καθοδήγησης και επίβλεψης. 


