
 

 

 

Τν πξόγξακκα PMBoG πινπνηείηαη από 7 νξγαληζκνύο ζε 4 

Επξωπαϊθέο πόιεηο: Ρώκε, Ούληηλε, Θεζζαινλίθε θαη 

Φξαλθθνύξηε. 

Δηαρεηξηζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην Παλεπηζηήκην Sapienza ηεο 

Ρώκεο θαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο είλαη εηαίξνο  

Η Δηαρείξηζε Έξγωλ είλαη κηα ηθαλόηεηα ζρεηηθή γηα κεγάιν εύξνο 

θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήηωλ θαη αλζξώπωλ πνπ δελ έρνπλ 

απαξαίηεηα ηνλ ηίηιν ηνπ Project Manager. Τν PMBoG ζηνρεύεη ζην 

λα εληζρύζεη ηηο ηθαλόηεηεο δηαρείξηζεο θαη project management θαη 

απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο, θνηηεηέο αιιά θαη αλζξώπνπο πνπ 

ζέινπλ λα βειηηώζνπλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο. Γηα λα 

επηηεπρζεί ν ζηόρνο ηνπ έξγνπ, νη εηαίξνη ζα ζπλδπάζνπλ ηελ 

θιαζζηθή εθπαίδεπζε κε ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα δεκηνπξγώληαο 

έλα είδνο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηνλ 

καζεηεπόκελν θαη ηαπηόρξνλα δηαζθεδαζηηθή. 

Πην αλαιπηηθά, ζθνπνί ηνπ έξγνπ είλαη: 

1) Η πξνώζεζε ηεο εθκάζεζεο Δηαρείξηζεο Έξγωλ (Project 

Management). 

2) Η πινπνίεζε ελόο ελαιιαθηηθνύ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο ηεο ζεωξίαο 

Δηαρείξηζεο Έξγωλ πνπ ζα ζπλδπάδεη ζεωξία κε πξαθηηθή άζθεζε 

ζε έλα πξνζνκνηωκέλν πεξηβάιινλ. 

3) Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ελόο επηηξαπέδηνπ παηρληδηνύ πνπ 

ζα έρεη επηκνξθωηηθό ραξαθηήξα, επηηξέπνληαο ζηνπο παίθηεο θαη 

καζεηεπόκελνπο λα δνθηκάζνπλ ηε ζεωξία ζε έλα πεξηβάιινλ 

ρωξίο ζπλέπεηεο. 

4) Η δεκηνπξγία ελόο δηθηύνπ ζπλεξγαηώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο Δηαρείξηζεο Έξγωλ (Project Management). 

Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε θαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ Εrasmus+ κέζω ηεο Εζληθήο Αληηπξνζωπείαο ηεο 

Ιηαιίαο (INDIRE). 

 

 

The European Commission's support for the production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and 

the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.    

  

SYNOPTICS 

Project acronym: 
PMBoG 

Δηάξθεηα: 

24 months 

Αξρή Έξγνπ: 

01.09.2020 

Δηαρεηξηζηήο Έξγνπ: 

Sapienza University of 

Rome, Italy 

Κνηλνπξαμία: 
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