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Integrarea conceptului de intraprenoriat
Proiectul finanțat de UE “Intraprise” – Eveniment de finalizare organizat in Cipru
Evenimentul final al proiectului finanțat de UE, Intraprise, "Infuzia de abilități
antreprenoriale în mediul corporativ", a fost organizat de Universitatea Tehnologică
din Cipru (coordonator de proiect) la sediul Universității in data de 29 august 2017.
Evenimentul a avut ca scop diseminarea atât a platformei de formare Intraprise,
precum și conceptul de Intraprenoriat pentru actorii locali și internaționali.
Participanții și vorbitorii cheie ai evenimentului au fost manageri la nivel înalt al
întreprinderilor locale, formatori de învățare pe tot parcursul vieții, consultanți, cadre
universitare și studenți postuniversitari. Agenda a cuprins un spectru larg de subiecte
legate de Intraprenoriat, pentru a implica publicul, inclusiv prezentări de studii de
caz interesante întreprinse in Grecia și UE, precum și un demo al platformei Intraprise,
completat de rezultatele principale ale proiectului. A urmat o discuție de grup, în
timp ce participanții și-au exprimat dorința de a utiliza platforma pe viitor prin
introducerea acesteia în cadrul programelor de instruire a angajaților și / sau a
serviciilor de consultanță, precum și interesul lor de a colabora cu partenerii
proiectului pentru consolidarea pe viitor a platformei.
Platforma Intraprise este o platformă on-line de învățare asincronă cu privire la
intraprenoriat. Este accesibila gratuit aici: http://training.intraprise-project.eu.
Pentru mai multe informații despre proiect puteți vizita site-ul proiectului
www.intraprise-project.eu sau contactați pe Dr. Diofantos Hadjimitsis la
d.hadjimitsis@cut.ac.cy / Dl. Marios Tzouvaras la marios.tzouvaras@cut.ac .cy
“Intraprise” – Infuzia abilităților anteprenoriale în mediul TIC corporativ a dezvoltat un
program de instruire intraprenorial bazat pe structuri organizaționale bine documentate și pe
practicile intraprenoriale existente. A fost creat un curriculum specific pentru cursuri de
formare și materialele de învățare oferite printr-o platformă online de e-learning. Au fost
organizate intalniri de lucru separate în Cipru, Belgia, Grecia, Italia și Spania, unde au fost
prezentate materiale de formare testerilor și companiilor selectate, oferind posibilitatea de a
utiliza și testa oferta de învățare pe o perioadă de aproximativ 3 luni. Întregul proces a fost
monitorizat și evaluat, ceea ce a dus la optimizarea cursului Intraprise privind Intraprenorii
pentru companiile din domeniul TIC și dincolo de acesta.

