
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ 
APPHOP  
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ΤΟ ΕΡΓΟ “APPHOP” 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ! 
 

Θα σας ενημερώσουμε για: 

 Την ιδέα πίσω από το έργο APP 

HOP  

 Τα μέλη της κοινοπραξίας 

 Την Πρώτη Διεθνή Συνάντηση του 

Έργου 
 

Το έργο “APPHOP” προτείνει ένα νέο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα σε 
συνεκτική και ελκυστική μορφή για τους 
σημερινούς ψηφιακούς πολίτες, προσφέροντας 
στους εκπαιδευόμενους μια καινούργια εμπειρία 
μάθησης, η οποία βασίζεται στο  Ευρωπαϊκό 
πλαίσιο επιχειρηματικών ικανοτήτων (EntreComp). 
Όλα τα παραδοτέα, οι πόροι και το εκπαιδευτικό 
λογισμικό που παράγονται από την κοινοπραξία 
του APPHOP θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 
του έργου ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για 
κάθε ενδιαφερόμενο, σε όλες τις γλώσσες των 
εταίρων. 
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1η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΗΝ  ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΗΣ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ  

Η εναρκτήρια συνάντηση στο πλαίσιο του έργου "APPHOP" 
(Randomizing Entrepreneurship Training Through Breakout 
Challenges on Smartphones) πραγματοποιήθηκε στη Βιρτζίνια 
(Ιρλανδία) στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2019. Ο οργανισμός, 
Future in Perspective, εταίρος του έργου στην Ιρλανδία, 
φιλοξένησε τη συνάντησή μας.  
Η συνάντηση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα και στη συνέχεια 
όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τους οργανισμούς τους. Ο 
συντονιστής παρουσίασε το σχέδιο ανάπτυξης του έργου, το 
οποίο περιελάμβανε τις προθεσμίες των παραδοτέων και τον 
καταμερισμό της εργασίας μεταξύ των εταίρων. Οι εταίροι 
συμφώνησαν σε όλες τις επερχόμενες δραστηριότητες. 
 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Το έργο αναπτύσσεται από μια κοινοπραξία οκτώ 

εταίρων σε οκτώ διαφορετικές χώρες της ΕΕ:  

o Lancaster and Morecambe (Ηνωμένο 

Βασίλειο) 

o Future In Perspective (Ιρλανδία) 

o EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD 

(Βουλγαρία) 

o Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO 

(Πολωνία)  

o JAITEK TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN SL 

(Ισπανία) 

o Innovation Frontiers IKE (Ελλάδα) 

o Rightchallenge – Associação 

(Πορτογαλία) 

o CARDET (Κύπρος) 

Οι οργανισμοί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και 

πεδία εξειδίκευσης, γεγονός που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη μιας πολύ αποτελεσματικής συνεργασίας. 

 

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ… 
 
 Για τους επόμενους μήνες, ο κάθε εταίρος 

έχει συγκεκριμένα καθήκοντα να εκτελέσει: 

 Οι εταίροι ECQ, LMC και FIP θα σχεδιάσουν 

μια πρόταση αξίας για τις 3 βασικές 

θεματικές του Ευρωπαϊκού πλαισίου 

επιχειρηματικών ικανοτήτων (EntreComp).  

 Ο κάθε εταίρος θα πρέπει να προσδιορίσει 

μια κεντρική οικονομική θεματική που να 

σχετίζεται με το τοπικό/περιφερειακό ή 

εθνικό πλαίσιο και να την τοποθετήσει στο 

κέντρο του σχήματος του Ευρωπαϊκού 

πλαισίου επιχειρηματικών ικανοτήτων 

(EntreComp). 

 Θα συναντηθούμε ξανά στη Μαδρίτη στις 

20 Φεβρουαρίου 2020 για να συζητήσουμε 

τα επόμενα βήματα του έργου. 
 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 
www.apphop.eu  

και τη σελίδα μας στο Facebook: 
https://www.facebook.com/AppHopProject 


