Προώθηση και Υλοποίηση Εκπαίδευσης
για την Επιχειρηματικότητα, την
Καινοτομία και τη Δημιουργικότητα στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ένας αυξανόμενος ανταγωνισμός καινοτομίας των εταιρειών απαιτεί
ένα καινοτόμο μελλοντικό εργατικό δυναμικό σε όλα σχεδόν τα
εργασιακά πλαίσια. Η προτεραιότητα στην καινοτομία σήμερα είναι
το κλειδί για την απελευθέρωση της ανάπτυξης.
Ωστόσο, είμαστε έτοιμοι για εκπαίδευση στη δημιουργικότητα, την
καινοτομία
και
την
επιχειρηματικότητα
στα
Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια.
Όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα, τα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξακολουθούν να είναι
ανεπαρκώς προετοιμασμένα για να ανταποκριθούν
στις προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή
αντίστοιχων προσφορών κατάρτισης και μάθησης.

Ως εκ τούτου, το έργο PITCH στοχεύει στην:
Ανάπτυξη ενός ολιστικού προγράμματος μάθησης
και επικύρωσης για τις επιχειρηματικές ικανότητες.
Παρουσίαση ευκαιριών διδασκαλίας και μάθησης
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους
κλάδους και κλάδους
Ανάπτυξη προσεγγίσεων διδασκαλίας, μάθησης και
επικύρωσης σε στενή σύνδεση με σχετικά
συστήματα της ΕΕ όπως το EQF, το ECVET, καθώς
και το EntreComp Framework.
Επέκταση της επικύρωσης των ικανοτήτων όχι
μόνο για σκοπούς πιστοποίησης αλλά και για
μαθησιακούς σκοπούς.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι του έργου PITCH θα αναπτύξουν:
ένα πλαίσιο ικανοτήτων για τις ικανότητες επιχειρηματικότητας (μαθητές) και για τις
ικανότητες διευκόλυνσης (δάσκαλοι),
μια καινοτόμος σπονδυλωτή προσέγγιση μάθησης (Συνεργατική μάθηση βάσει σχεδίου),
Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς και μέντορες,
έργα πρακτικής μάθησης και πρωτότυπα για μαθητές και εκπαιδευόμενους (O6),
μια πλατφόρμα μάθησης,
Ευρωπαϊκά διεπιστημονικά μαθήματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές (C1 και C2), και
Ένα δίκτυο PITCH για μια μελλοντική κοινότητα.
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