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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.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ 

Περιφέρεια Κρήτης (GR) 

Πανεπιστήμιο του Βαγιαδολίδ (ES)

Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την 
Απασχόληση (GR)

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (GR)

SQLEARN (GR)

Centro Machiavelli (IT)

LDI UG (DE)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Θα μάθετε να εφαρμόζετε τις βασικές 
αρχές της σχεδιαστικής σκέψης για να 
διασφαλίσετε ότι μια λύση είναι επιθυμητή 
από ανθρωποκεντρική άποψη. 

- Θα αναπτύξετε κατανόηση της πλήρους 
διαδικασίας σχεδιασμού από την έμπνευση 
έως την υλοποίηση και θα μάθετε να 
μετατρέπετε μια ιδέα σε καινοτόμο προϊόν ή 
υπηρεσία

- Θα μάθετε πώς χρησιμοποιείται η 
σχεδιαστική σκέψη για τη σύλληψη 
καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και 
την πρόβλεψη τάσεων και εξελίξεων

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Επισκεφθείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και τον ιστότοπο του έργου DTRaIN για 
περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις.

www.dtrain.eu
www.facebook.com/Dtrain
www.twitter.com/dt_ra
www.instagram.com/dtrain_project

                   dtrain.sqlearn.com                   dtrain.sqlearn.com

Σχεδιαστική σχέψη για την 
επιχειρηματικότητα στον 
αγροδιατροφικό τομέα

http://www.dtrain.eu
http://www.facebook.com/Dtrain
http://www.twitter.com/dt_ra
http://www.instagram.com/dtrain_project
dtrain.sqlearn.com


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DTRAIN
Στόχος του έργου DTRaIN είναι η αναζωογόνηση 
της παραγωγής στον αγροδιατροφικό τομέα 
των περιφερειών των εταίρων, μέσω της 
προώθησης της απόκτησης δεξιοτήτων υψηλής 
ποιότητας για το διοικητικό προσωπικό και τους 
επιχειρηματίες που εργάζονται στον τομέα.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα 
αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό επαγγελματικό 
προφίλ "Design Thinking", με βάση ένα 
σύστημα προσόντων για την επικύρωση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του ECVET. 

 

 

ΣΚΟΠΟΙ
Σχεδιασμός προγράμματος σπουδών ΕΕΚ και 
ανάπτυξη περιεχομένου κατάρτισης (EQF 4-5) 
για επιχειρηματίες στον αγροδιατροφικό τομέα, 
με βάση τη μεθοδολογία Design Thinking.

Σχεδιασμός ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού 
μοντέλου βασισμένου σε μια μαθητοκεντρική 
προσέγγιση, σε ένα περιβάλλον πανταχού 
παρόντων τάξεων.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;
Εκπαιδευτές, Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επαγγελματίες 
του αγροδιατροφικού τομέα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Αυτορυθμιζόμενη, πανταχού παρούσα μάθηση 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα DTRaIN . Η 
ενδεικτική διάρκεια της κατάρτισης είναι δύο 
εβδομάδες.

5 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ενότητα 1: Προκαταρκτικά βήματα στο 
Design Thinking

Ενότητα 2: Παρατήρηση

Ενότητα 3: Ιδεοποίηση

Ενότητα 4: Πρωτοτυποποίηση

Ενότητα 5: Δοκιμή

ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ
On demand, στο κανάλι YouTube του έργου και 
στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ TO 
DESIGN THINKING

SERIOUS GAMES

ΕΓΓΡΑΦΗ
Δωρεάν εγγραφή και συμμετοχή στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη διεύθυνση: 
dtrain.sqlearn.com

ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET
Το πρόγραμμα κατάρτισης που δημιουργήθηκε 
στο πλαίσιο του έργου DTRaIN είναι συμβατό 
με τα επίπεδα 4 και 5 του EQF και οι συνολικές 
μονάδες ECVET είναι 7,5.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος κατάρτισης, οι συμμετέχοντες 
θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής

dtrain.sqlearn.com

