UNDER MY WING
SUPPORTING GRADUATE ENTREPRENEURSHIP

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

…η υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης απόφοιτων από μη
επιχειρηματικούς κλάδους σε επιχειρηματίες…

…η παροχή ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος στους εκκολαπτόμενους
επιχειρηματίες όπου θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν από τις εμπειρίες
των ιδιοκτητών μίκρο -επιχειρήσεων…

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο έργο «UNDER MY WING – SUPPORTING GRADUATE
ENTREPRENEURS» συμμετέχουν εταίροι από 9 χώρες Ιρλανδία (2),
Μάλτα, Κύπρο, Γερμανία (2), Ισπανία, Λιθουανία και Φιλανδία με
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης 2007-2013

Με μία ομάδα εμπειρογνωμόνων στους τομείς της επιχειρηματικής
ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, της έρευνας και
της εκπαίδευσης, καθένας από τους εταίρους θα συνεργαστεί με
τοπικούς αναπτυξιακούς παράγοντες στη χώρα του, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις για στήριξη όλων των
ομάδων στόχου βρίσκονται στην καρδιά της διαδικασίας υλοποίησης του
έργου.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας και υποαπασχόλησης
τα οποία είναι υψηλά μεταξύ των απόφοιτων στις συμμετέχουσες χώρες
Η υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης με την προώθηση του
δημιουργικού τρόπου σκέψης, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της
αυτοπεποίθησης, του επιχειρηματικού πνεύματος, της δημιουργίας
τοπικών κέντρων επιχειρηματικής δραστηριότητας
Να διασφαλίσει ότι όλοι οι σχετικοί συμμετέχοντες συνεισφέρουν στο
σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή της προτεινόμενης
εξατομικευμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας
Η προώθηση της επιχειρηματικότητας ως μιας ζωτικής και βιώσιμης
προοπτικής για τους απόφοιτους και τους τελειόφοιτους
Να ενθαρρύνει τους απόφοιτους να ανταποκρίνονται σε ανάγκες
παγκόσμιας εμβέλειας και να εκμεταλλευτούν την προοπτική μιας
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας
Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους απόφοιτους ανεξαρτήτου
φύλου ή θρησκείας.

3 ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

•Άνεργοι και υποαπασχολούμενοι απόφοιτοι
•Ιδιοκτήτες μίκρο – επιχειρήσεων και
επιχειρηματίες
•Φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και
εκπαίδευσης ενηλίκων

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΟΚΙΜΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο σχεδιασμός ενός αναλυτικού εξατομικευμένου προγράμματος
επιχειρηματικότητας με πηγές για την ανάπτυξη επιχείρησης, το σχεδιασμό
και τη διοίκηση
Η ανάπτυξη ενός μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των φορέων παροχής
εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιοκτητών μίκρο-επιχειρήσεων με επιχειρηματίες
Η παροχή της αναγκαίας παιδαγωγικής προετοιμασίας για τη διασφάλιση της
ποιότητας της εκπαιδευτικής εμπειρίας και των αποτελεσμάτων της για όλα
τα εμπλεκόμενα μέρη
Η ανάπτυξη ενός μοναδικού επιχειρηματικού προγράμματος όπου οι
απόφοιτοι θα μπορούν να κερδίσουν σημαντικές εμπειρίες από την
επιχειρηματική ζωή σε μια μίκρο –επιχείρηση
Η προώθηση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης αξιοποίησης των πηγών που
διαμορφώθηκαν, με την ενθάρρυνση των πανεπιστημίων να εκμεταλλευτούν
τις δυνατότητες του μοντέλου συνεργασίας που αναπτύχθηκε
Η παροχή ενός εξατομικευμένου μεικτού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
αποτελούμενου από διαδικτυακά μαθήματα και δραστηριότητες εντός της
τάξης

ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Καθοδήγηση σε διεθνές επίπεδο προκειμένου οι απόφοιτοι να
διευρύνουν τους ορίζοντές τους στον κόσμο
Να δοθεί η ευκαιρία στους απόφοιτους να αποκτήσουν επαγγελματική
εμπειρία σε διεθνές επίπεδο
Ένα διεθνές εργαστήρι για απόφοιτους που θα εξηγεί τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων Progress
Ένα διεθνές δίκτυο απόφοιτων που υποστηρίζει τη συνεργασία και τη
συλλογική προσπάθεια

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο UNDER MY WING,
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.undermywing.eu

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δηλώσετε συμμετοχή στο έργο
UNDER MY WING, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Γιώργο Ησαΐα στο
Synthesis Center for Research and Education:
isaias@synthesis-center.com
Synthesis Center for Research and Education Ltd.
Home for Cooperation
28 Marcou Dracou Street
Nicosia 1102
Cyprus
Ph: (357) 99571660

