
THENOVA

Ενθαρρύνετε την καινοτομία 
στην επιχείρησή σας μέσω της 
εκπαίδευσης που βασίζεται σε 
τεχνικές του Θεάτρου! 



ΤΟ ΕΡΓΟ 

Εκπαίδευση για την προώθηση 
της καινοτομίας στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 
βάση τις τεχνικές του Θεάτρου.  
Το THENOVA είναι ένα έργο με διάρκεια 30 μηνών που 
χρηματοδοτείται από πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είμαστε μια ενθουσιώδης ομάδα εκπαιδευτικών, 
εκπαιδευτών επιχειρήσεων και επαγγελματιών ηθοποιών από 
την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Πολωνία. 
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του Θεάτρου. 

Η προσέγγιση του THENOVA 
Προκειμένου να προωθηθεί και να ενισχυθεί το δυναμικό των 
εργαζομένων και συνεπώς οι δυνατότητες καινοτομίας των 25 
εκατομμυρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ευρώπη, 
απαιτείται μια καλή και εμπνευσμένη κατάρτιση προσωπικού. Το 
έργο ΤΗΕ NOVA εξετάζει τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο θέατρο 
ως ένα ισχυρό εργαλείο για το σχεδιασμό νέας και ελκυστικής 
εταιρικής κατάρτισης. Με αυτόν τον τρόπο, η συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτών, εταιρειών και δημιουργικών βιομηχανιών προωθεί την 
επιτυχία!

Σε ποιους απευθύνεται το Έργο: 
Εκπαιδευτές μικρομεσαίων επιχειρήσεων - 
Προσωπικό μικρομεσαίων επιχειρήσεων



Τα αποτελέσματα του
THENOVA Αποτέλεσμα 1: εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο 

στις Θεατρικές τεχνικές για εκπαιδευτές μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. 

Αποδέκτες: Εκπαιδευτές μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
ενδιαφέρονται να ανανεώσουν τις εκπαιδευτικές τους μεθόδους. 
Περιεχόμενο εκπαίδευσης: ποικιλία τεχνικών θεάτρου και 
ασκήσεων που είναι κατάλληλες να εφαρμοστούν για την 
εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. 
Μορφή παράδοσης: δια ζώσης συνεδρίες βασισμένες 
στο θέατρο oι οποίες θα παρέχονται από επαγγελματίες 
ηθοποιούς. 
Ανοιχτή πρόσβαση: όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα 
διατίθεται δωρεάν.
Διάχυση: εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμοί ενθαρρύνονται 
να υιοθετήσουν, να τροποποιήσουν και να μεταφέρουν 
με όποιον τρόπο πιστεύουν ότι είναι πιο κατάλληλος,  το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στους εκπαιδευτές.



Αποτέλεσμα 2: Εκπαιδευτικές συνεδρίες βασισμένες 
στο Θέατρο οι οποίες απευθύνονται στο προσωπικό 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Αποδέκτες: 250 εργαζόμενοι από την Αυστρία, τη 
Γερμανία, την Ελλάδα και την Πολωνία. 
Ανάπτυξη έργου: από εκπαιδευμένους trainers 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  
Αριθμός εκπαιδευτικών συνεδριών: 25 
Περιεχόμενα: θέματα τα οποία αφορούν όλο το 
εκπαιδευτικό εύρος που χρειάζονται οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 
Πρόκληση για τους εκπαιδευτές: σχεδιασμός και 
παράδοση ελκυστικών σεναρίων κατάρτισης με βάσει τις 
τεχνικές του Θεάτρου.
Αποτέλεσμα: ανάπτυξη δυνατοτήτων καινοτομίας στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αποτέλεσμα 3: Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι με βάση 
τις τεχνικές του Θεάτρου. 

Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι THENOVA: σειρά 
βίντεο ειδικά σχεδιασμένα θα βρίσκονται διαθέσιμα στο 
ομώνυμο κανάλι του έργου στο YouTube. 
Ανοιχτή πρόσβαση: ελεύθερη και χωρίς χρέωση. 
Κοινό: εκπαιδευτές, εργαζόμενοι, γενικό κοινό
Ανάπτυξη: Από εκπαιδευμένους trainers μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και επαγγελματίες ηθοποιούς.
Αριθμός βίντεο: 30
Αποτελέσματα:
αύξηση ευκαιριών για καινοτόμα μάθηση, εμπλουτισμός 
των επίσημων προγραμμάτων σπουδών και
ευαισθητοποίηση σχετικά με νέες μεθόδους εκπαίδευσης 
βασισμένων στο Θέατρο.



P O L S K O - A M E R Y K A Ń S K I
I N S T Y T U T  Z A R Z Ą D Z A N I A

Η δημιουργία αυτού του φυλλαδίου χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το πρόγραμμα 
επιχορήγησης ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιχορήγηση αρ. 
2020-1-DE02-KA202-007572. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε ο εθνικός οργανισμός 
χρηματοδότησης του έργου NABIBB είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή έχουν 
την ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του 
φυλλαδίου.

Πρόγραμμα:  Erasmus+ Στρατηγική Σύμπραξη στον 
τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Διάρκεια έργου: 1η Νοεμβρίου 2020 – 30 Απριλίου 2021
Συντονιστής: : Fachhochschule des Mittelstands (FHM)

www. thenova.eu


