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Agreement nº: 2013-1-ES1-LEO05-66705

ΣΙ ΜΠΟΡΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ MARLO ΝΑ ΚΑΝΔΙ ΓΙΑ Α;

ΣΙ ΔΙΝΑΙ MARLO;
Σξ έογξ MARLO απξρκξπεί ρςη βελςίχρη
ςηπ αμςαγχμιρςικόςηςαπ ςχμ αγοξςικώμ
ΜΜΔ μέρα από ςημ αμάπςσνη εμόπ
μεθξδξλξγικξύ Δκπαιδεσςικξύ εογαλείξσ
μάοκεςιμγκ Σξπικώμ και Βιξλξγικώμ
Ποξψόμςχμ Διαςοξτήπ, και μα εμθαοούμει
ςημ αειτόοξ αμάπςσνη ςχμ αγοξςικώμ
πεοιξυώμ.
ΠΟΙΟ ΔΙΝΑΙ ΠΙΩ ΑΠΟ MARLO;
Σξ έογξ θα σλξπξιηθεί από μια κξιμξποανία
από 7 εςαίοξσπ από 5 υώοεπ ςηπ ΔΔ πξσ
εκςείμεςαι από ςξ Βξοοά ρςξ Νόςξ ςηπ
Δσοώπηπ (Ιρπαμία, Κύποξπ, Ιςαλία, Λεςξμία,
Λιθξσαμία), και αμςιποξρχπεύξσμ άμερα
αγοξςικέπ ΜΜΔ πξσ εμπλέκξμςαι ρςημ
παοαγχγή, ςημ εμπξοία και ςιπ πχλήρειπ
ςξπικώμ και βιξλξγικώμ ποξψόμςχμ, καθώπ
και ρςημ καςάοςιρη και ςημ παοξυή
ρσμβξσλώμ.

Για ςιπ αγοξςικέπ ΜΜΔ πξσ εμπλέκξμςαι ρςημ
παοαγχγή, ςημ εμπξοία και ςιπ πχλήρειπ ςξπικώμ
και βιξλξγικώμ ποξψόμςχμ διαςοξτήπ (ςξμείπ ςηπ
γεχογίαπ, ςηπ παοαγχγήπ ςοξτίμχμ, ςξ υξμδοικό
και λιαμικό εμπόοιξ, ςξσοιρμόπ) ςξ MARLO θα
επιςοέφει ςημ ποόρβαρη ρςημ καςάοςιρη ρςξμ
ςξμέα ςηπ εμπξοίαπ ςξπικώμ και βιξλξγικώμ
ποξψόμςχμ διαςοξτήπ, ςη βελςίχρη ςχμ
δενιξςήςχμ και ικαμξςήςχμ ρςξμ ςξμέα και ςημ
αύνηρη ςηπ διαςξμεακήπ ρσμεογαρίαπ, με ρςόυξ
ςημ αμάπςσνη κξιμώμ ςξσοιρςικώμ ποξρτξοώμ.
Θα ρσμβάλει επίρηπ ρςημ αμάπςσνη ασςξύ ςξσ
είδξσπ ςχμ επιυειοήρεχμ και ςημ ξικξμξμική
αμάπςσνη ςχμ αγοξςικώμ πεοιξυώμ ρςιπ υώοεπ
εςαίοξσπ.
Για ςξσπ αμθοώπξσπ ρςιπ αγοξςικέπ κξιμόςηςεπ ςξ
MARLO θα ρσμβάλει ρςημ αμάπςσνη ςχμ γμώρεχμ
ρυεςικά με ςξ πώπ ςα ςξπικά ποξψόμςα μπξοξύμ μα
παοξσριαρςξύμ, ιδίχπ ρςξσπ ςξσοίρςεπ.

ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ MARLO
Ωπ απξςέλερμα ςχμ ρσμπεοαρμάςχμ ςηπ αουικήπ
αμάλσρηπ αμαγκώμ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ρςιπ
υώοεπ εταομξγήπ, ξι εςαίοξι ςξσ έογξσ MARLO
έυξσμ αμαπςύνει έμα ρύμξλξ σλικώμ για ςξ πώπ ξι
επιυειοημαςίεπ μπξοξύμ μα υοηριμξπξιξύμ ςξ

μάοκεςιμγκ για μα εμιρυύρξσμ ςιπ επιυειοήρειπ ςξσπ
και μα γίμξσμ πιξ αμςαγχμιρςικέπ.
Η δξμή ςξσ εογαλείξσ παοξσριάζεςαι ρςημ
ιρςξρελίδα ςξσ έογξσ MARLO με διάτξοξσπ
ςοόπξσπ
και
γλώρρεπ,
ποξκειμέμξσ
μα
ποξραομξρςεί ρςιπ ιδιαίςεοεπ αμάγκεπ ςξσ κάθε
μαθηςή. Για μα ρσμμξοτχθεί με ασςό ςξ ρκξπό,
έμαπ ξδηγόπ μαθηςή είμαι επίρηπ διαθέριμξπ ρςξ
διαδίκςσξ. Σα διατξοεςικά σλικά εμςόπ ςξσ
εογαλείξσ είμαι:
- Σύμτομες μομάδες μάθησης που καλύπτουμ,
βαρικέπ γμώρειπ μάοκεςιμγκ, επιρκόπηρη ςξσ
ςοέυξμςξπ ξικξμξμικξύ πεοιβάλλξμςξπ, ειραγχγή
ρςημ έοεσμα αγξοάπ και ρςοαςηγικέπ
- Περιπτωσιολογικές μελέτες, με στόχο μα τημ
αμάδεινη παοαδειγμάςχμ καλώμ ποακςικώμ και
επιςσυημέμχμ ιρςξοιώμ ςξπικώμ παοαγχγώμ /
αγοξςώμ / ΜΜΔ ή επιυειοημαςιώμ. Οι μελέςεπ
πεοιπςώρεχμ δείυμξσμ πώπ ασςέπ ξι εςαιοείεπ και
ξι επιυειοημαςίεπ έυξσμ αμαπςύνει διάτξοεπ
σπηοερίεπ και ποξψόμςα ςα ξπξία ποξχθηθξύμ με
επιςσυία, ποξρελκύξμςαπ πεοιρρόςεοξσπ πελάςεπ
και διατξοξπξιώμςαπ ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ςξσπ.
- Βίμτεο που απεικομίζουμ τις μελέτες περίπτωσης.
- Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο

