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Online, δωρεάν εκπαίδευση για την ενδοεπιχειρηματικότητα από την πλατφόρμα του
ευρωπαϊκού έργου Intraprise
Η online πλατφόρμα του έργου Intraprise (http://training.intraprise-project.eu) για την υποστήριξη και
την εκπαίδευση των φιλόδοξων ενδο-επιχειρηματιών αναπτύχθηκε μετά από έρευνα και εντοπισμό
εκπαιδευτικών αναγκών στελεχών επιχειρήσεων στην ΕΕ, και είναι διαθέσιμη σε 6 γλώσσες (Αγγλικά,
Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, και Ρουμάνικα). Οι εταίροι του έργου που συγχρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργάστηκαν και ανέπτυξαν ένα ολοκληρωμένο
εκπαιδευτικό πακέτο που είναι δωρεάν προσβάσιμο σε όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τα οφέλη
και τη σημασία της ενδοεπιχειρηματικότητας: Managers, στελέχη κι εργαζόμενους στις εταιρείες
τεχνολογίας ειδικότερα, αλλά και πέρα από αυτές, σε αυτούς που φιλοδοξούν ή σχεδιάζουν την
ανάπτυξη start-ups και καινοτόμων προϊόντων στο πλαίσιο του ρόλου τους στο εταιρικό περιβάλλον που
ήδη ανήκουν – τους επόμενους πρωτοπόρους δηλαδή στην καινοτομία μέσω της ενδοεπιχειρηματικότητας..
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του Intraprise προσφέρει βασικές γνώσεις για την ενδο-επιχειρηματικότητα,
πρακτικές κα εργαλεία για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί η ενδο-επιχειρηματική
κουλτούρα σε μια εταιρεία, αξιόλογο υλικό για την ιστορία αλλά και τις σύγχρονες τάσεις στην
ενδοεπιχειρηματικότητα, και τέλος, κατευθύνσεις και προτάσεις για άτομα καθώς και
εταιρείες/επιχειρήσεις για τη βέλτιστη αξιοποίησή της σε ατομικό/επαγγελματικό και εταιρικό επίπεδο.
Μέχρι στιγμής έχουμε παρουσιάσει την πλατφόρμα σε μικρές ομάδες ενδιαφερόμενων στην Κύπρο, την
Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ρουμανία. Παράλληλα, προσκαλέσαμε επιλεγμένους
επαγγελματίες και στελέχη σε εταιρείες του χώρου των ΤΠΕ σε χώρες της ΕΕ να δοκιμάσουν τις
εκπαιδευτικές ενότητες της πλατφόρμας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να μοιραστούν μαζί μας
την εμπειρία τους, απόψεις, αλλά και προτάσεις βελτίωσης που θα ωφελήσουν μελλοντικούς χρήστες.
Όσο εμείς καταγράφουμε παρατηρήσεις και ασχολούμαστε με τη βελτίωση της online πλατφόρμας,
εσείς μπορείτε αν το επιθυμείτε να την επισκεφθείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ακούσουμε και
τη δική σας άποψη, κάνοντας κλικ εδώ κι επιλέγοντας τη γλώσσα που θέλετε http://training.intrapriseproject.eu.
Το έργο Intraprise υλοποιείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου (συντονιστής), και τις
εταιρείες Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. και Found.ation στην Ελλάδα, RNDO Ltd στην Κύπρο, MTC sprl και
Eurocio στο Βέλγιο, Melius s.r.l στην Iταλία, Singular Logic στη Ρουμανία, και Rambla Asesores (RBS) στην
Ισπανία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου www.intrapriseproject.eu ή να επικοινωνήσετε με τους Δρ. Διόφαντο Χατζημητσή d.hadjimitsis@cut.ac.cy / κο. Μάριο
Τζουβάρα marios.tzouvaras@cut.ac.cy
Το έργο Intraprise - Infusing entrepreneurial skills in the corporate ICT environment ανέπτυξε online
εκπαιδευτικό υλικό για την ενδοεπιχειρηματικότητα, αναλύοντας στοιχεία για την οργανωσιακή εταιρική
κουλτούρα και υφιστάμενες ενδοεπιχειρηματικές πρακτικές. Στη βάση αυτών δημιουργήθηκε το
εκπαιδευτικό υλικό σε ξεχωριστές ενότητες με θεωρητικό και πρακτικό προσανατολισμό, το οποίο
προσφέρεται σε ολοκληρωμένη online μορφή κι είναι δωρεάν προσβάσιμο. Το υλικό και η πλατφόρμα
δοκιμάζονται σε πιλοτικά εργαστήρια με στόχο τη βελτιστοποίησή τους για μελλοντική χρήση από
managers, στελέχη, εργαζόμενους σε εταιρείες τεχνολογίας και πέρα από αυτές, από όσους
ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρηματικότητα.

