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Προώθηση και Ενίσχυση των Δεξιοτήτων  
Ανάπτυξης Επιχειρήσεων σε Αγροτικές  

Κοινότητες  

 

B-LAND 
 

Ο κύριος στόχος του έργου B-LAND είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ νέων ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης σε 4 χώρες εταίρους 

να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες με έμφαση στην ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων. Η συνεργασία στοχεύει στην αύξηση της 

επαγγελματικής κατάρτισης και των ικανοττήτων των εκπαιδευτών μέσω μιας καινοτόμου παιδαγωγικής προσέγγισης στη διδασκαλία 

με τη χρήση διαδραστικών και καινοτόμων εφαρμογών εκμάθησης για κινητές συσκευές που εφαρμόζονται σε αγροτικά 

περιβάλλοντα. Το κύριο αποτέλεσμα αυτού του έργου θα αποτελείται μία ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΜΕΣΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ με τη μορφή 7 μαθησιακών ενοτήτων για καινοτόμα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ που θα αφορούν τα πιο σημαντικά 

θέματα σχετικά με την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα ως επιχειρηματικό μοντέλο, σχεδιαστική σκέψη, επιχειρηματικό 

σχεδιασμό ή χρήση εργαλείων ΤΠΕ· και θα επικεντρωθούν στην παιδαγωγική προσέγγιση, καθώς μπορούν να αναπτύξουν τις 

δεξιότητές τους να εξατομικεύουν τη μάθηση και να την κάνουν πιο ελκυστική και σχετική σε νεαρούς ενήλικες από αγροτικές 

περιοχές. 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
Το έργο B-LAND ξεκίνησε! Στις 27 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντησή 

μας για το έργο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε on-line, με τη συμμετοχή των 

εκπροσώπων όλων των εταίρων του έργου από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την  Πολωνία και 

την Ισπανία. 

Η εναρκτήρια συνάντηση ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των στόχων του έργου και, 

καθώς και στην ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας για το σύνολο του έργου.  Συζητήθηκαν τα 

περισσότερο σημαντικά θέματα για τους πρώτους 6 μήνες υλοποίησης του έργου. Σύμφωνα 

με την αίτηση, η συνεργασία θα εργαστεί στο πρώτο ΠΠ για 5 μήνες και θα συζητηθεί το 

επόμενο ΠΠ κατά την επόμενη διαδικτυακή συνάντηση τον Φεβρουάριο του 2021. 

  Σύντομες πληροφορίες  

για το έργο: 

 
Το εγχείρημα B-LAND θα επιτύχει  

τους στόχους της δημιουργώντας 4  

θεμελιώδη πνευματικά παραδοτέα  

(ΠΠ): 

 

ΠΠ1: Πλαίσιο Ικανοτήτων για τη  

Διδασκαλία Επιχειρηματικών 

Δεξιοτήτων σε Αγροτικό Πλαίσιο 

 

ΠΠ2: Δομή μαθημάτων και  

ανάπτυξη υλικών για 7 μαθησιακές  

ενότητες 

 

ΠΠ3: Πολύγλωσση εφαρμογή – 

κινητή αίθουσα διδασκαλίας  

άμεσης πρόσβασης - Εργαλείο ΤΠΕ 

 

ΠΠ4: Οδηγός βέλτιστων πρακτικών  

για την επιχειρηματική κατάρτιση  

και την προσωπική ανάπτυξη σε  

αγροτικές περιοχές 

 

 

Διάρκεια του έργου: 1.10.2020-30.09.2022 



 
 

 

Τι ακολουθεί; 
Μετά την ανάπτυξη του πνευματικού παραδοτέου 1, θα 

ξεκινήσουν οι εργασίες για το επόμενο μέρος των προϊόντων  

του έργου, που είναι η δομή και το υλικό του μαθήματος και η  

ανάπτυξη 7 μαθησιακών ενοτήτων. Θα επικεντρωθούμε στην 

ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού περιεχομένου για  

την ομάδα στόχο του B-LAND. Αυτή η εργασία θα  

πραγματοποιηθεί στους επόμενους 20 μήνες και θα  

περιλαμβάνει την επεξεργασία του περιεχομένου και σύνθετες  

δοκιμές από τους δικαιούχους του έργου μας. 
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VISIT US: 

www.b-land.eu 

https://www.facebook.com/B.Land.project 

https://bit.ly/2OcmuAN 
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Επερχόμενες 
εκδηλώσεις 

Οι εταίροι συμφώνησαν να 

συναντηθούν την επόμενη φορά on-line 

και να συζητήσουν το στάδιο ανάπτυξης 

του τρέχοντος Πνευματικού 

Παραδοτέου 1. Κατά τη διάρκεια αυτής 

της συνάντησης οι εταίροι θα 

μοιραστούν επίσης τις απόψεις για την 

πρώτη περίοδο του έργου. 

http://www.b-land.eu/
http://www.facebook.com/B.Land.project
https://bit.ly/2OcmuAN

