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B - L A N D 
Προώθηση και Ενίσχυση  

των Δεξιοτήτων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης  
στις Αγροτικές Κοινότητες  

 

B-LAND 
Το βασικό προϊόν του έργου, η πολύγλωσση εφαρμογή μας για κινητά- ΚΙΝΗΤΗ ΤΑΞΗ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Πνευματικό Προϊόν 

3) έχει αναπτυχθεί πλήρως στα Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Ισπανικά και Πολωνικά και είναι διαθέσιμο τόσο για συσκευές 

Android όσο και για iOS. 

Google Play     https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.bland 

Apple Store  https://apps.apple.com/us/app/b-land/id1625377362?platform=ipad    

Εν τω μεταξύ, η σύμπραξη ολοκλήρωσε τον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την Επιχειρηματική Κατάρτιση και την Προσωπική 

Ανάπτυξη στις Αγροτικές Περιοχές (Πνευματικό Προϊόν 4), με στόχο την παροχή παραδειγμάτων καινοτόμων προσεγγίσεων 

και μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία και τη διάδοση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του 

συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο Οδηγός περιέχει επίσης Διδακτικές Σημειώσεις που προορίζονται 

για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ΕΕΚ που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πώς να παρέχετε εκπαίδευση B-LAND 

χρησιμοποιώντας την πολύγλωσση εφαρμογή για κινητά.  

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
Η τέταρτη διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2022 και 

στις 5 Ιουλίου 2022 στο Βόλο. Τη συνάντηση φιλοξένησε ο Έλληνας εταίρος – Biognosis. 

Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να παρουσιαστούν και να συζητηθούν  το στάδιο 

ανάπτυξης του IO3: Multilingual APP – INSTANT ACCESS MOBILE CLASSROOM (IAMCP) και 

να οριστικοποιηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με το IO4: Οδηγός βέλτιστων πρακτικών 

για την επιχειρηματική κατάρτιση και την προσωπική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές.

 

 

 

Διάρκεια του προγράμματος:1.10.2020-30.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duration of the project: 
1.10.20
20-
30.09.2
022 

Σχετικά  με  το  έργο: 
 
Το  έργο  B-LAND θα  επιτύχει  
τους  στόχους  του  
δημιουργώντας  4 θεμελιώδη  
αποτελέσματα : 
 
IO1: Πλαίσιο  ικανοτήτων  για  
την  επιχειρηματική  μάθηση  
σε  αγροτικό  περιβάλλον  
 
IO2: Δομή  εκπαιδευτικού  
μαθήματος  και  ανάπτυξη  
υλικού  για  7 μαθησιακές  
ενότητες  
 
IO3: Πολύγλωσσο  APP - 
Κινητή  Τάξη  Άμεσης  
Πρόσβασης  -  Εργαλείο  ΤΠΕ  
 
IO4: Οδηγός  βέλτιστων  
πρακτικών  για  την  
επιχειρηματική  κατάρτιση  
και  την  προσωπική  ανάπτυξη  
στις  αγροτικές  περιοχές  

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.bland
https://apps.apple.com/us/app/b-land/id1625377362?platform=ipad


 

 

 

 

Τι ακολουθεί? 

 Ενισχύουμε τον αντίκτυπο του έργου στις συμμετέχουσες 

χώρες με στόχο να τον μεγιστοποιήσουμε εστιάζοντας στις 

ομάδες-στόχους και τα δίκτυά μας. Τα αποτελέσματα του 

έργου που αναπτύχθηκαν αξιολογούνται τόσο από 

εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς αξιολογητές σε όλες 

τις χώρες εταίρους. Η σύμπραξη εργάζεται εντατικά για το 

Σχέδιο Βιωσιμότητας και τη στρατηγική αξιοποίησης των 

εκροών B-LAND μετά την ολοκλήρωση του έργου. 
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ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

www.b-land.eu 

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

https://bit.ly/2OcmuAN 

 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 

δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+. Αριθμός Προγράμματος: 2020-1-BG01-KA202-079089 

Η τελική διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 

2022 και στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 στο Πανεπιστήμιο Δασολογίας της 

Σόφιας, Βουλγαρία. Σε αυτή τη συνάντηση συνοψίσαμε την υλοποίηση 

όλων των δραστηριοτήτων του έργου, αφού εξετάσαμε  όλα τα παραδοτέα 

και τα πνευματικά αποτελέσματα που ήδη αναπτύχθηκαν και 

δημοσιεύθηκαν, καθώς και τρόπους για την αύξηση της  βιωσιμότητας και 

του αντίκτυπου του έργου B-LAND στις συμμετέχουσες χώρες. 

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

