Σκοπός
“Υποστήριξη της εξέλιξης αποφοίτων
από μη επιχειρηματικούς κλάδους ως
επιχειρηματίες”
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UNDER MY WING
SUPPORTING GRADUATE ENTREPRENEURS

Στόχοι
•
•
•
•
•
•

Αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας και
υποαπασχόλησης αποφοίτων
Υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης με
την προώθηση της δημιουργικότητας και του
επιχειρηματικού πνεύματος
Ένταξη των αποφοίτων στο κέντρο του εκπαιδευτικού
σχεδιασμού
Προώθηση της επιχειρηματικότητας ως μια βιώσιμη
επιλογή καριέρας για αποφοίτους
Ενθάρρυνση των αποφοίτων να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητες μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας
Διασφάλιση ισότητας ευκαιριών για όλους τους
απόφοιτους

UNDER MY WI

SUPPORTING GRADUATE ENTREPRE
“…το μέλλον ανήκει στις
κοινωνίες της γνώσης όπου η
εκπαίδευση και η καινοτομία
αποτελούν τις πηγές
οικονομικής ανάπτυξης…”

Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε:
στην ηλεκτρονική διεύθυνση irene@synthesis-center.com
ή στο τηλέφωνο 00357 99532917, Ειρήνη Αντωνίου
Δ/νση:
Σπίτι Συνεργασίας
Ζώνη Ηνωμένων Εθνών
Μάρκου Δράκου 28
1102 Λευκωσία-Κύπρος

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει
μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

UNDER MY WING
SUPPORTING GRADUATE ENTREPRENEURS

Ένα καινούργιο νέο, ενεργητικό πρόγραμμα με μια καινοτόμα μορφή σπουδών που εστιάζεται στην ανάπτυξη
επιχειρηματικών δεξιοτήτων για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε την καριέρα σας ως επιχειρηματίας.
Από την πρώτη μέρα θα:
• Αναπτύξετε την επιχειρηματική σας ιδέα για εμπορευματοποίηση,
• Εξασκήσετε τις επιχειρηματικές σας δεξιότητες στην καινοτομία, δημιουργικότητα
και αναγνώριση ευκαιριών
• Αποκτήσετε πρακτικές επιχειρηματικές δεξιότητες όπως σχεδιασμό επιχειρηματικού
πλάνου, χειρισμό νομικών και οικονομικών θεμάτων και πρόσβαση σε
χρηματοδότηση
• Μάθετε πώς να πουλάτε τις ιδέες σας και τα προϊόντα σας
• Ξεκινήσετε να δημιουργείτε ένα δίκτυο επαφών

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα:
• Έρθετε σε στενή επαφή με ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και θα δείτε από κοντά
τη δημιουργία και λειτουργία μιας νέας επιχείρησης
• Βελτιώσετε την κατανόησή σας για το επιχειρηματικό περιβάλλον
• Δοκιμάσετε το επιχειρηματικό σας πλάνο.
Με το τέλος του προγράμματος θα έχετε την αυτοπεποίθηση να ξεκινήσετε την
επιχείρησή σας.

100 ώρες μαθημάτων με τη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένων σε επτά ενότητες ως ακολούθως:

20 ώρες εξ αποστάσεως μάθησης με υποστηρικτικές διαδικτυακές εργασίες

40 ώρες μαθημάτων στην τάξη αποτελούμενα από σεμινάρια, εργαστήρια και ομάδες συζητήσεων από έμπειρους επιχειρηματίες.

Πρακτική άσκηση 40 ωρών σε μια τοπική μικρομεσαία επιχείρηση για να δείτε τη διαχείριση μιας εταιρείας σε πραγματικές συνθήκες και να κερδίσετε πολύτιμη
γνώση από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

