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SYNERGY: Κατάρτιση Εκπαιδευτών 
 
Οι τελευταίοι μήνες ήταν ιδαίτερα πολυάσχολοι για το πρόγραμμα SYNERGY - και 

έχουμε σημειώσει πραγματική πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων μας. Ο 

Νοέμβριος του 2015 θα αποκαλύψει την έναρξη της πρώτης γενιάς των προϊόντων που 

θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος Erasmus +. 

 

Στόχος μας πάντα είναι η διασύνδεση των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων και η 

δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων ηψηλής αξίας και ποιότητας μέσω της μάθησης και 

της δικτύωσης. Χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα, το πρόγραμμα SYNERGY 

διασυνδέει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, τους εκπαιδευτές, τους μέντορες και τους 

οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση μιας κουλτούρας 

μάθησης μέσα στον τομέα της μικρο-επιχειρηματικότητας προωθώντας την έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

 

Ένα βασικό στοιχείο του προγράμματος SYNERGY είναι να ενασχοληθεί με 

παιδαγωγούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτές και να τους υποστηρίξει 

μέσω ενός προγράμματος Συνεργαζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ώστε να 

εμβαθύνουν, να ενισχύσουν και να διευρύνουν την επιχειρηματική διδασκαλία τους ώστε 

να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των ιδιοκτητών μικρο-μεσαίων 

επιχειρήσεων. Τα εργαστήρια του SYNERGY θα παραδοθoύν ως ένα συμβάν 

βιωματικής μάθησης διάρκειας μίας εβδομάδας στην Ιρλανδία από την 1η έως την 5η 

Φεβρουάριου 2016. 

 

Το βράδυ της 2ης Σεπτεμβρίου 2015, η δεύτερη εκδήλωση διάχυσης, Συμπόσιο 
Στρογγυλής Τραπέζης, SYNERGY φιλοξενήθηκε από το AOA Arges, στο Ramada Hotel, 
Pitesti. Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν να εισαγάγει το πρόγραμμα Synergy σε ένα 
εύρος ενδιαφερόμενων φορέων και να παρουσιάσει και να ελέγξει τις τελευταίες εξελίξεις 
του έργου. Συνολικά, 48 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση η οποία έλαβε χώρα 
στα αγγλικά και ρουμανικά. Οι συμμετέχοντες ήταν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, σύμβουλοι 
επιχειρήσεων, φοιτητές και καθηγητές πανεπιστημίου, οργανισμοί επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτές και εταίροι του έργου.  Η εκδήλωση διεξήχθη 
υπό την προεδρία του Προέδρου της AOA Arges, Dan Vasile Ionescu. Αντίγραφα όλων 
των παρουσιάσεων και μια έκθεση πρακτικών, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 
έργου www.projectsynergy.eu  
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