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O oportunitate de instruire online a intraprenorilor aspiranţi: Platforma de e-learning
Intraprise
Un rezultat direct al cercetării, identificării nevoilor şi al investigării, platforma de e-learning
Intraprise a fost materializată în 5 limbi (Engleză, Greacă, Italiană, Română şi Spaniolă).
Partenerii proiectului cofinanţat european Intraprise au colaborat, dezvoltat, testat, pentru a
veni cu un curs complet dezvoltat de intraprenoriat care va fi urmat în ritmul propriu, ce
poate fi accesat în mod gratuit de către toţi cei interesaţi să înveţe despre beneficiile
intraprenoriatului: Manageri şi angajaţi în afacerile din spectrul TIC dar şi mai departe – de la
lumea corporatistă până la start-up-uri şi viitorii mari jucători în inovaţie prin intraprenoriat.
Proiectul de instruire Intraprise acoperă cunoştinţele de bază despre antreprenoriat, practici
şi instrumente despre cum să fie adaptate şi aplicate culturi intraprenoriale în companii,
materiale valoroase despre istoria şi noile tendinţe din intraprenoriat, culminând într-un ghid
de instrucţiuni atât pentru indivizi precum angajaţi/manageri cât şi pentru companii ca
structuri vii, despre cum să exploateze intraprenoriatul. Până în momentul de faţă, am
prezentat platforma şi materialul său în Cipru, Grecia, Spania, Italia, Belgia şi România în
ateliere de lucru special dedicate acestui aspect. În acelaşi timp, am invitat profesionişti aleşi
în principal din companiile TIC din ţările proiectului pentru a avea o perspectivă mai
profundă a modelulor de instruire şi a împărtăşi cu noi sugestiile lor de îmbunătăţire. Acum,
ne revizuim platforma, integrând cele mai importante sugestii pentru a spori experienţa de
instruire şi învăţare a viitorilor utilizatori.
Cât timp suntem ocupaţi cu asta, ne-am gândit că – de ce nu – puteţi arunga o privire pe
platforma Intraprise către versiunea sa finală aici http://training.intraprise-project.eu.
Munca din Intraprise este desfăşurată de Universitatea de Tehnologie din Cipru (coordonator
de proiect), RNDO Ltd venind de asemenea din Cipru, MTC sprl şi Eurocio din Belgia, Militos
Consulting S.A. şi Found.ation din Grecia, Melius s.r.l din Italia, Singular Logic din România şi
Rambla Asesores (RBS) din Spania.
Pentru mai multe informaţii, puteţi vizita website-ul proiectului www.intraprise-project.eu
sau/şi să îl contactaţi pe Dr. Diofantos Hadjimitsis la d.hadjimitsis@cut.ac.cy / Mr. Marios
Tzouvaras la marios.tzouvaras@cut.ac.cy.
Intraprise – infuzie de competenţe antrepronoriale în mediul corporativ TIC dezvoltă un
program de instruire intraprenorială pe baza structurilor organizaţionale bine-documentate şi
a practicilor intraprenoriale existente. Un curriculum de curs de instruire va fi proiectat, iar
materiale de învăţare vor fi oferite printr-o platformă de e-learning online. Vor
avea
loc
ateliere de lucru separate într Cipru, Belgia, Grecia, Italia şi Spania, prezentându-se
materialul de instruire companiile TIC, oferind oportunitatea de a utiliza şi testa perspectiva
de învăţare timp de o perioadă de aproximativ 3 luni. Întregul proces va fi monitorizat şi
evaluat, conducând la optimizarea Cursului de Intraprenoriat pentru companii TIC Intraprise.

