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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η
Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτήν.



Ο κόσμος στην εποχή της πανδημίας έχει αλλάξει: Η τηλεργασία έχει
καθιερωθεί σε πολλές χώρες που δεν την χρησιμοποιούσαν στο
παρελθόν και οι δεξιότητες ΤΠΕ θεωρούνται πλέον βασικές τόσο για το
εργασιακό όσο και για το εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
Η παρούσα κατάσταση απαιτεί μετασχηματισμό των μικρών και μεσαίων
παραγωγών αγαθών στην Ευρώπη. Τα υφιστάμενα πρότυπα που
σχετίζονται με το εμπόριο και τις εξαγωγές αγαθών δεν είναι πλέον
αποτελεσματικά – θα πρέπει να αντικατασταθούν γρήγορα με νέες
μεθόδους επικοινωνίας και τεχνικές διαδικτυακού μάρκετινγκ.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της δυνατότητας επιτυχούς
μετάβασης των μικρών και μεσαίων παραγωγών αγαθών στην Ευρώπη
από παραδοσιακές σε αποτελεσματικές και διαδικτυακές διασυνοριακές
δραστηριότητες (εισαγωγές / εξαγωγές). Αυτό θα επιτευχθεί
αναπτύσσοντας τις δεξιότητες των Επιμελητηρίων και των οργανισμών
επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να παρέχουν ψηφιακή εκπαιδευτική
υποστήριξη. 
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Το έργο επικεντρώνεται σε δύο ομάδες-στόχους: 
• Υπαλλήλους εμπορικών επιμελητηρίων, Οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, Συνεργατικούς
σχηματισμούς ΕΕΚ, Τοπικές αρχές και Κέντρα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, εκπαιδευτικούς ΕΕΚ,
εκπαιδευτές και μέντορες,
• Ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή αγαθών και
σε εργαζόμενους στα τμήματα πωλήσεων και εξαγωγών στις εν λόγω επιχειρήσεις.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν δύο αποτελέσματα: 
·PR1 - Μεθοδολογικό εγχειρίδιο ΕΕΚ - Μέθοδοι για αποτελεσματική ψηφιακή εκπαίδευση.
·PR2 - On-good m-learning - Εκπαιδευτικό υλικό για μικρούς και μεσαίους παραγωγούς αγαθών.
Όλα τα Αποτελέσματα του Έργου θα είναι διαθέσιμα ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι τόσο στα Αγγλικά όσο
και στις πέντε γλώσσες του εταιρικού σχήματος (Ελληνικά, Πολωνικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στη
Βαρσοβία, στις 29-30 Νοεμβρίου 2021, με την ομάδα να
συμμετέχει με φυσική και διαδικτυακή παρουσία. Η ομάδα
συζήτησε το σχέδιο υλοποίησης του έργου, καθώς επίσης και τα
αναμενόμενα αποτελέσματά του. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο
πρώτο αποτέλεσμα του έργου, που είναι η ανάπτυξη του
Μεθοδολογικού Εγχειριδίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ), το οποίο θα περιλαμβάνει μεθόδους για
αποτελεσματική ψηφιακή εκπαίδευση. Συζήτηση έγινε και για την
πραγματοποίηση αρχικής έρευνας και την υλοποίηση Ομάδων
Εστίασης (Focus Groups), σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε
να γίνει διάγνωση των αναγκών των ομάδων-στόχου σχετικά με
τη διαχείριση του διαδικτυακού εμπορίου. 
Χάρη στη βελτίωση της κατάστασης της πανδημίας,
πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση όπως προβλεπόταν στη
Λουσάδα της Πορτογαλίας, στις 5-6 Μαΐου 2022, όπου και
συναντήθηκαν οι εταίροι για να συζητήσουν τα αποτελέσματα
των Εθνικών Ομάδων Εστίασης και την ανάπτυξη του
Μεθοδολογικού Εγχειριδίου ΕΕΚ. Σε αυτή τη βάση, συζητήθηκε
τόσο το περιεχόμενο των κεφαλαίων του Μεθοδολογικού
Εγχειριδίου ΕΕΚ όσο και τα αναμενόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα.

Τους επόμενους μήνες οι εταίροι θα εργαστούν για την ανάπτυξητου Μεθοδολογικού Εγχειριδίου ΕΕΚ,
σύμφωνα με τα ευρήματα της αρχικής έρευνας που έχει διεξαχθεί. 

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
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