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Καλωσορίσατε στο Τρίτο
Ενημερωτικό Δελτίου του έργου
BizMiz
Σε αυτή την έκδοση θα ενημερωθείτε για:
•
Πρόσφατες εξελίξεις στο έργο
•
Τρίτη εταιρική συνάντηση
•
Την επικείμενη διεθνή εκπαίδευση στη Λευκωσία,
Κύπρος

ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ …
Η κοινοπραξία του έργου BizMiz έχει ήδη ολοκληρώσει
την ανάπτυξη της αγγλικής έκδοσης των δύο κύριων
ψηφιακών σειρών μαθημάτων του έργου, δηλαδή μια
σειρά μαθημάτων επιχειρηματικότητας σχεδιασμένη
ειδικά για γυναίκες και μια σουίτα πηγών για την
ανάπτυξη ψηφιακού γραμματισμού και γραμματισμού
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διασφάλιση
της ηλεκτρονικής ασφάλειας των νέων γυναικών
επιχειρηματιών. Η κοινοπραξία προς το παρόν
μεταφράζει όλο το υλικό στις εθνικές τους γλώσσες.
Επιπλέον, οι εταίροι εργάζονται επί του παρόντος
για την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης
για επαγγελματίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και για εκπαιδευτές ενηλίκων, ώστε να
μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως το προαναφερθέν
υλικό, ενώ η εκπαιδευτική ηλεκτρονική πύλη του έργου
ενημερώνεται συνεχώς με νέο εκπαιδευτικό υλικό. Η
εκπαιδευτική ηλεκτρονική πύλη είναι ένας εικονικός,
ασφαλής χώρος όπου μπορούν να συναθροίζονται δίκτυα
γυναικών επιχειρηματιών τεχνολογίας· να οικοδομούν
βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες· να υποστηρίζουν η
μία την άλλη· και να ανταλλάζουν ιδέες και γνώσεις.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Πρόγραμμα
Κατάρτισης

Καθώς η οικονομία της ΕΕ συνεχίζει να εξελίσσεται
με ταχείς ρυθμούς, αναμένεται ότι οι εκπαιδευτές θα
προσφέρουν όλο και περισσότερα νέα μαθήματα
κατάρτισης για την κάλυψη των αναγκών των
αναδυόμενων αγορών, όμως, σε πολλές περιπτώσεις,
δεν παρέχεται επαρκής κατάρτιση των εκπαιδευτών. Το
έργο BizMiz προτείνει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική
παρέμβαση στην οποία οι ανάγκες εκπαιδευτών
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως βασικών
πολλαπλασιαστών, θεωρούνται εξίσου σημαντικές με
τις ανάγκες των τελικών χρηστών. Το προτεινόμενο
πρόγραμμα κατάρτισης υποστηρίζει αυτούς τους
εκπαιδευτές προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι
δυνατότητες των νέων σειρών εκπαιδευτικών μαθημάτων,
εισαγάγοντας κάθε μία από τις ενότητες που απαρτίζουν
τα νέα Προγράμματα. Οι νέες πηγές των μαθημάτων θα
κάνουν χρήση πολυμέσων και θα είναι διαδραστικές. Το
πρόγραμμα κατάρτισης θα εξοικειώσει τους εκπαιδευτές
με αυτές τις νέες προσεγγίσεις που απαιτούνται ώστε
να τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και να τις
ενσωματώσουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: Ηλεκτρονική
εκπαιδευτική πύλη

Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πύλη θα παρέχει άμεση
πρόσβαση στην πλήρη σειρά των εκπαιδευτικών
πηγών που αναπτύχθηκαν και θα υποστηρίξει ένα
ευρύ φάσμα καινοτόμων διαδικτυακών μαθημάτων.
Θα ενσωματώσει έναν μηχανισμό παρακολούθησης
των εκπαιδευόμενων που θα επιτρέπει στους
επαγγελματίες ΕΕΚ να παρακολουθούν την επόμενη
γενιά γυναικών επιχειρηματιών τεχνολογίας μέσω
των διαφόρων ενοτήτων της σειράς μαθημάτων. Θα
υποστηρίξει επίσης την παράδοση του προγράμματος
κατάρτισης. Θα είναι πλήρως συμβατή με το web
2.0 και θα περιλαμβάνει όλα τα τυποποιημένα και
αναμενόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που
συνιστούν πλέον ουσιαστικό μέρος της διαδικτυακής
μάθησης. Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πύλη θα
φιλοξενήσει επίσης μια βιβλιοθήκη με μελέτες
περίπτωσεις γυναικών τεχνολογικών επιχειρηματιών
που θα καθοδηγήσουν και θα παρακινήσουν
εκκολαπτόμενες γυναίκες επιχειρηματίες.
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ΤΡΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η τρίτη διεθνής εταιρική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου
2019 στο Κάουνας της Λιθουανίας

ΤΙ ΕΠΕΤΑΙ;
Διεθνής Εκπαίδευση στη Λευκωσία
Η κοινοπραξία ετοιμάζεται για τη διεθνή εκπαίδευση
που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία της Κύπρου
από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2019. Το πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης θα περιλαμβάνει συνολικά
40 ώρες μάθησης. Αυτό θα περιλαμβάνει ένα ειδικό
τριήμερο, 21ωρο πρόγραμμα κατάρτισης για την
ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων για την εργασία
με νέες γυναίκες σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης σε
θέματα φύλου και της κατανόησης της προκατάληψης
λόγω φύλου· την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης
εκπαιδευόμενων με διαφορετικά υπόβαθρα και διαχείριση
διαφορετικών ομάδων. Την 21ωρη κατ’ ιδίαν εκπαίδευση
που θα λάβει χώρα στην Κύπρο, θα συμπληρώσει
ένα 4ωρο εργαστήριο που θα παραδοθεί πριν από τη
διεθνή εκπαίδευση και μια επιπλέον 15ωρη εκπαίδευση
που ανταποκρίνεται σε πιο παιδαγωγικά στοιχεία της
σειράς μαθήματων. Αυτή θα λάβει τη μορφή αυτόνομης
διαδικτυακής μάθησης μέσω της πύλης του έργου.

Η συνάντηση ξεκίνησε με μια λεπτομερή ενημέρωση
για τις δραστηριότητες του έργου. Ειδικότερα, οι εταίροι
συζήτησαν την οριστικοποίηση του περιεχομένου της
Σειράς Μαθημάτων για Γυναίκες Επιχειρηματίες της
Τεχνολογίας Επόμενης Γενιάς και της Σειράς Μαθημάτων
Ψηφιακού Γραμματισμού και Γραμματισμού στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης. Ο οργανισμός KAUNAS STP
παρουσίασε την πρόταση του για το Πρόγραμμα
Κατάρτισης και όλοι οι εταίροι συμφώνησαν την
προσέγγιση που θα ακολουθήσουν, ενώ έθεσαν ένα
χρονοδιάγραμμα για την διαδικασία ανάπτυξής του.
Τέλος, η κοινοπραξία επιθεώρησε την ανάπτυξη της
ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πύλης, ενώ ο οργανισμός
BWC παρουσίασε το πρότυπο που θα ακολουθήσουν
όλοι οι εταίροι για την ανάπτυξη των περιπτωσιολογικών
μελετών που θα συμπεριληφθούν στην πύλη.
Αποδείχθηκε ότι ήταν μια πολύ παραγωγική συνάντηση!
Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Aveiro
της Πορτογαλίας, όπου οι εταίροι θα συζητήσουν την
εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης που θα έχει
πλέον ολοκληρωθεί· θα σχεδιάσουν την εφαρμογή των
νέων μαθημάτων· και θα σχεδιάσουν τη τελικό διεθνές
σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στη Βόρεια Ιρλανδία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ...

Η κοινοπραξία του έργου BIZMIZ αποτελείται από
8 εταίρους από Κύπρο, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία,
Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία και Ηνωμένο
Βασίλειο.
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Ballybeen Women’s Centre (Northern Ireland)
Synthesis (Cyprus)
The Rural Hub (Ireland)
Speha Fresia (Italy)
Kaunas Science and Technology Park (Lithuania)
Across Limits (Malta)
CK Edukator (Poland)
Aeva (Portugal)

Που θα μας βρείτε

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

http://bizmiz.eu/

και ακολουθήστε μας στο Facebook

https://www.facebook.com/BizMizproject/
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