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 Το πρόγραμμα 

Το έργο B.I.G. χρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα Erasmus+, Κεντρική
Δράση 2 «Συνεργασία για την
καινοτομία και την ανταλλαγή
καλών πρακτικών», στο πλαίσιο
της ειδικής προτεραιότητας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (VET) για τα «ενίσχυση 
της πρόσβασης σε κατάρτιση και 
προσόντα για όλους».
Στόχος είναι η ενίσχυση των 
δεξιοτήτων διεθνούς ψηφιακής 
διοίκησης επιχειρήσεων στους 
μάνατζερ και τους εργαζόμενους στις 
ΜΜΕ, έτσι ώστε να διευρυνθούν οι 
ευκαιρίες για τις εταιρίες εκείνες που
σκοπεύουν να επενδύσουν στην 
ανταγωνιστικότητά τους, σε νέα 
διεθνή επιχειρηματικά πλαίσια.

Οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 
χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό με 
υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων 
προκειμένου να ενισχύσουν τη 
διαδικασία αύξησης της 
ανταγωνιστικότητάς τους και της 
ψηφιακής ανάπτυξής τους διεθνώς..

Αυτή τη στιγμή, οι ΜΜΕ έρχονται αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες 
δυσκολίες σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρίες όσον 
αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τις εξαγωγές τους, 
και χρειάζονται ειδικές στρατηγικές προκειμένου να αυξήσουν 
τη διεθνή διαδικτυακή ορατότητά τους.

Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες 
διεθνούς, ψηφιακής, και διαπολιτισμικής διοίκησης 
επιχειρήσεων για τις ΜΜΕ, με βάση τη δημιουργία ενός 
διδακτικού έργου ειδικά για τις ανάγκες τους, το οποίο 
στηρίζεται σε 3 διαφορετικές διαστάσεις: γνωστική (μάθηση
μέσω της σκέψης), εφαρμοσμένη (μάθηση μέσω της πράξης)
και συμπεριφορική (μάθηση μέσω δραστηριότητας).

Οι εταιρίες θα έχουν στη διάθεσή τους μια πειραματική 
εκπαιδευτική διαδρομή, η οποία θα διαμορφωθεί με τη 
στήριξη των εταιριών και των εργαζόμενων, με τη χρήση 
των μεθόδων κινηματογραφικής εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα B.I.G. περιλαμβάνει 11 εταίρους από 5 χώρες 
της ΕΕ (Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία, Ελλάδα και Πολωνία) 
προερχόμενους από τα συστήματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και επιμελητηρίων, οι οποίοι είναι σε θέση να 
κεφαλαιοποιήσουν την ποικιλομορφία σε επίπεδο κλάδων, 
γεωγραφίας και τεχνικής εξειδίκευσης προκειμένου να 
ανανεώσουν μοντέλα, μεθόδους και πρακτικές στο πεδίο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων.
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 Εταίροι του 
προγράμματος 
Εμπορικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας 
Marche - Επικεφαλής εταίρος, Ιταλία 

www.marche.camcom.it 

AKMI 
Εταίρος Προγράμματος, Ελλάδα 
iek-akmi.edu.gr 

ASECOM _ Ένωση εταιριών μεταποίησης και μόδας της Κοινότητας της 
Μαδρίτης - Εταίρος Προγράμματος, Ισπανία www.asecom.org 

BSC _ Business Support Centre Kranj, 
Εταίρος Προγράμματος, Σλοβενία 
www.bsc-kranj.si 

Ελληνο-ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
Εταίρος Προγράμματος, Ελλάδα 
www.italchamber.gr 

Conform 
Εταίρος Προγράμματος, Ιταλία 
www.conform.it 

CPU – Ινστιτούτο Επιχειρηματικής 
Εκπαίδευσης -  Εταίρος Προγράμματος, 
Σλοβενία www.cpu.si/?lang=en 

FEI _ Ολοκληρωμένη Κατάρτιση και Εκπαίδευση 
Εταίρος Προγράμματος, Ισπανία 

www.feiformacion.com 

Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Εισαγωγέων και Εξαγωγέων 
και Συνεργασιών_ Εταίρος Προγράμματος, Πολωνία 
www.pcc.org.pl/en 

Πανεπιστήμιο Οικονομμικών και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Poznan - Εταίρος Προγράμματος, 
Πολωνία 
ue.poznan.pl/en 

Università Politecnica delle Marche 
Εταίρος Προγράμματος, Ιταλία 
www.univpm.it 
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