Οι μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ συχνά δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τα διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με τα προϊόντα τους, το κόστος του
εργατικού δυναμικού τους, ή τις διαδικασίες που αξιοποιούν.
Πολλά από τα προβλήματα που αυτές οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν,
μπορούν να περιοριστούν ή ακόμη και να αποφευχθούν εντελώς μέσα από την κατάλληλη αξιοποίηση γνώσεων Επιχειρηματικού Στρατηγικού Σχεδιασμού, κάτι που θα
επέτρεπε σε αυτές τις επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν πιο αποτελεσματικά μέσα στην
αγορά.
Ωστόσο, λόγω του μεγέθους και της φύσης των μικρών και και πολύ μικρών επιχειρήσεων, πολλές φορές αυτές δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται
για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων με αποτέλεσμα να χρειάζεται να
απευθύνονται σε εξωτερικούς συμβούλους. Το κόστος τέτοιων υπηρεσιών συχνά είναι
απαγορευτικό.

Ο στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων
και προσόντων, στον τομέα της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και Στρατηγικής Διαχείρισης, των καθηγητών, εκπαιδευτών και διευθυντών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής θα είναι ένα νέο καινοτόμο εκπαιδευτικό πακέτο,
το οποίο θα μπορεί να ενσωματωθεί στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης στη Λιθουανία, στην Ισπανία και στην Κύπρο. Το εκπαιδευτικό πακέτο θα επιτρέπει, στους καθηγητές και εκπαιδευτές να αύξησουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους
και, στους διευθυντές μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην Επιχειρηματική Εκπαίδευση και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες
τους σε θέματα Στρατηγικής Διαχείρισης.
Οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να αναπτύξουν ή να ενημερώσουν τις γνώσεις τους
σε θέματα Στρατηγικής Διαχείρισης και να τις μεταφέρουν στους μαθητές, οι οποίοι στη
συνέχεια θα είναι σε θέση να αναπτύξουν και να διαχειριστούν τη μικρή τους επιχείρηση
με επιτυχία.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;
Το έργο BeSTrain αφορά, καθηγητές, εκπαιδευτές, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις.
Καθηγητές και Εκπαιδευτές
Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Επιχειρηματικότητα / Διαχείριση Επιχειρήσεων
θα πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς, έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να είναι σε
θέση να προετοιμάζουν άτομα που αναζητούν εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
αγοράς και να παρέχουν στις τοπικές επιχειρήσεις, γνώσεις και εργαλεία για να μπορέσουν να εφαρμόσουν νέες στρατηγικές, προκειμένου να επιβιώσουν.
Διευθυντές Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Ο κατάλληλος στρατηγικός σχεδιασμός παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις. Επιτρέπει την ανάλυση και την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την είσοδο σε νέες αγορές, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών
μοντέλων, κλπ.. Οι στρατηγικές αυτές προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις
και συμβάλουν στην καινοτομία και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

ΠΩΣ;
Το διδακτικό υλικό θα παρέχεται μέσα από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και
θα επιτρέπει στους εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις γνώσεις και
δεξιότητες τους στο δικό τους χρόνο.
Καθηγητές, εκπαιδευτές, επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων θα έχουν πρόσβαση δωρεάν σε:
Εκπαιδευτικό υλικό (υλικό ηλεκτρονικής εκμάθησης, ηλεκτρονικό-βιβλίο, CD),
Διαδραστικό πρακτικό εργαλείο που θα βοηθήσει τους χρήστες να εφαρμόζουν τη
θεωρία στην πράξη,
Πρακτική κατάρτιση.

Διάρκεια;
Οκτώβριος 2011 - Σεπτέμβριος 2013

www.bestrain.eu

ΤΙ;

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα
αποτελέσματα του έργου και
ημερομηνίες εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα

ΓΙΑΤΙ;

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:
Λιθουανία:

Συντονιστής
Marijampole vocational
education and training
centre
www.mprc.lt
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Ms Rasa Zygmantaite
rasazyg@zebra.lt
KTU Regional Science Park
www.ktc.lt
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Mrs Jurgita Sarkiene
jurgita@ktc.lt

Κύπρος:

X-Panel Ltd
www.x-panel.eu
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Κος Ηλίας Κουλουμής
elias@x-panel.eu

Αυστρία:

Multidisciplinary European
MERIG
Multidisciplinary European
Research Institute Graz

Research Institute Graz
www.merig.org
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Mrs Brigitte Zörweg
brigitte.zoerweg@merig.org

www.bestrain.eu

Ισπανία:

IES Xabier Zubiri Manteo BHI
www.zubirimanteo.com
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Mr Jesus Maria Cuesta
multilingua@zubirimanteo.com

www.bestrain.eu

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

Ανάπτυξη
Επιχειρηματικής
Στρατηγικής –
BesTrain

