
 

Έκδοση 3, Άνοιξη 2016 

Καλώς ήρθατε! 

 

Harnessing the Learning Assets in SMEs 

 

Οι εταίροι του προγράμματος SYNERGY είχε ένα πολυάσχολο ξεκίνημα 
το 2016! Στο τέλος του περασμένου έτους, οι εταίροι εργάστηκαν για να 
παράγουν μερικά από τα βασικά αποτελέσματα του έργου!  
 
Συνάντηση με Νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα  
 
Αυτό το μήνα, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου φιλοξένησε την τρίτη 
εκδήλωση διάχυσης του προγράμματος Synergy - εστιάζοντας σε 
νεοφυείς επιχειρήσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην 
ανάπτυξη, τη διατήρηση και την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων τους. 
Το SYNERGY παρουσιάστηκε ως μια πιθανή λύση με τα παρακάτω 
οφέλη στους ιδιοκτήτες των πολύ μικρών επιχειρήσεων:  
 

 Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με άλλες επιχειρήσεις σε όλη την 
Ευρώπη  

 Μικρού μεγέθους, πρακτικοί διαδικτυακοί πόροι για τις επιχειρήσεις 
διαθέσιμοι εντός και εκτός χώρας  

 Δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις: επικοινωνία προβλημάτων αλλά και 
λύσεων  

 Ελεύθερη πρόσβαση με σκοπό τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την 
διαχείριση του διακικτυακού επιχειρηματικού δικτύου  

 Διαδικτυακή συμμετοχή με την επιχειρηματική κοινότητα που έχει 
νόημα για σας και την επιχείρησή σας  
 
Μια σύντομη έκθεση για την εκδήλωση καθώς και αντίγραφα των 
παρουσιάσεων είναι διαθέσιμα στο www.projectsynergy.eu 
 
 
 

Συνάντηση με Νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα  

 
Συνδεθείτε στο διαδίκτυο και μάθετε για το SYNERGY: Όλοι οι μαθησιακοί 
πόροι για τις επιχειρήσεις είναι προσβάσιμοι και δωρεάν στη χρήση! Το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε είναι να πάτε στη διεύθυνση 
www.synergyexchange.eu και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό σήμερα! 

 

   
 

    
 

http://www.projectsynergy.eu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Κατάρτιση Εκπαιδευτών  

 

Διεθνής Εκδήλωση Κατάρτισης - Ιρλανδία, 02/2016 

 
Το Meath Partnership φιλοξένησε πρόσφατα 21 εκπαιδευτές από την 
Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία για ένα 
εντατικό διαπιστευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 5 
ημερών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε οι εκπαιδευτές 
επαγγελματικής κατάρτισης να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στο 
σχεδιασμό των μίνι μαθησιακών πόρων για διαδικτυακά περιβάλλοντα 
και σε θέματα που έχουν σημασία για τις τοπικές επιχειρηματικές 
κοινότητες τους. 
 
Εκπαιδευτές από τα πεδία της εκπαίδευσης ενηλίκων, της ηλεκτρονικής 
μάθησης και της παραγωγής των μέσων, βρίσκονταν σε ετοιμότητα για 
να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να ερευνήσουν, να γράψουν και να 
παράξουν τους δικούς τους μαθησιακούς πόρους και τα αποτελέσματα 
θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα SYNERGY Exchange. Το 
πρόγραμμα σπουδών και τα συνοδευτικά εγχειρίδια θα είναι διαθέσιμα 
ως πόροι ανοικτής πρόσβασης και χρήσης από εκπαιδευτές από όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 
 

 Follow us on Facebook or Join in at LinkedIn  

Κατάρτιση Εκπαιδευτών  

 

Διεθνής Εκδήλωση Κατάρτισης - Ιρλανδία, 02/2016 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/pages/Synergy-for-the-SME-Business-Community
http://www.linkedin.com/company/erasmus-synergy-project

