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Στο σωστό
δρόμο!

IO1- Η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση είναι υπό δοκιμή.

Έχουμε στη διάθεσή μας 1 μήνα για να
πραγματοποιήσουμε τις δοκιμές και να δώσουμε τα
σχόλιά μας στους εταίρους που είναι υπεύθυνοι για το
συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

I02-H συλλογή διαδραστικών γραφημάτων βρίσκεται
επίσης στο τελικό της στάδιο. Η πρόταση αξίας και ο
καθορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων έχουν
ολοκληρωθεί και είναι ξεκάθαρα στους εταίρους. Επί του
παρόντος, εργαζόμαστε στην ανάπτυξη των
Εκπαιδευτικών Περιοδικών (EduZines).

Ήμασταν πολύ χαρούμενοι που συναντηθήκαμε
διαδικτυακά τον Ιανουάριο. Όλοι οι εταίροι είχαν την
ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με τα επιτεύγματα
του έργου. 

Μέχρι στιγμής όλα καλά, ακολουθεί μια ενδιάμεση έκθεση.

Ως εκ τούτου, οι εταίροι έχουν καθορίσει τον κατάλογο των
εργασιών που πρέπει να γίνουν μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Εν τω μεταξύ, οι εταίροι ετοιμάζουν δραστηριότητες που
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων στην ψηφιακή
εκπαίδευση και στη στήριξη των εκπροσώπων των
ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να
συμμετάσχουν στη δια βίου μάθηση. 

Ο χρόνος κυλάει γρήγορα και τα δύο πρώτα αποτελέσματα
βρίσκονται προς το τέλος: 

SIS-SME
Χρήση των Εκπαιδευτικών Περιοδικών (Eduzines) - διαδραστικό,

διαμεσικό, εκπαιδευτικό υλικό για smartphones - για την καλλιέργεια
δεξιοτήτων στρατηγικής καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

(ΜΜΕ)
 

Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ό Τ Ε Ρ Α  Ν Έ Α ;



 
 

ΦΕΒ ΡΟΥΆ Ρ Ι Ο Σ  2 0 2 2 ,  Τ ΕΎΧΟ Σ  2

Μείνετε
συντονισμένοι!

Εκτός από τις εργασίες στα
αποτελέσματα του έργου, όλοι οι
εταίροι ολοκλήρωσαν την έκθεση
προόδου και στη συνέχεια θα
ολοκληρώσουν την οικονομική έκθεση.  

Ο οργανισμός BRCCI-Bulgaria

πραγματοποίησε επίσης ανάλυση
κινδύνου και καταλήξαμε στο
συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν ρίσκα για
το όμορφο έργο μας.

Μέχρι την επόμενη συνάντηση, η οποία
ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί δια
ζώσης, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τo
πρώτο αποτέλεσμα και να το
δοκιμάσουμε κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης στη Βουλγαρία και στη
συνέχεια στην Ισπανία. Γι' αυτό
προσπαθούμε με κάθε τρόπο να σας
παρουσιάσουμε τις πρακτικές μας. 

Για τακτικές ενημερώσεις
σχετικά με το έργο SIS-SME,
ακολουθήστε μας στο
Facebook: facebook.com/SIS-
SME.


