
Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή 
δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η πρόκληση: οι σχολές ΕΕΚ αντιτάσσονται σε παρωχημένες αντιλήψεις
Τα συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε ολόκληρη την Ευρώπη παρουσιάζουν ευρεία ποικιλομορφία. 
Ωστόσο, πολλές σχολές ΕΕΚ αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν στον ουσιαστικό τους ρόλο να εξασφαλίσουν 
την ομαλή μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Ενώ η ενσωμάτωση προπαρασκευαστικών (pre-incubation) υπηρεσιών για 
νεοφυείς επιχειρήσεις φαίνεται να έρχεται φυσικά και αβίαστα στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, παραδόξως παρόμοιες 
πρωτοβουλίες είναι σπάνιες στις σχολές ΕΕΚ, παρότι οι περισσότερες συχνά αναπτύσσουν συνεκτικά δίκτυα με τοπικούς εργοδότες.
Η συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις με τη μορφή πρακτικής άσκησης και άλλων δράσεων αποτελούν παγιωμένες πρακτικές που 
εξηγούν την αυξανόμενη δημοτικότητα της επαγγελματικής κατεύθυνσης.
Η ξεχωριστή θέση των σχολών ΕΕΚ: γεφυρώνοντας την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας
Με ένα εξαιρετικά επίκαιρο πρόγραμμα κατάρτισης και στενές σχέσεις με την αγορά εργασίας, οι σχολές ΕΕΚ κατέχουν προνομιούχο 
θέση για την προώθηση μιας φιλόδοξης ατζέντας εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Εξειδικευμένα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί 
και ενσωματωθεί σε εθνικά προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ μαζί με ευρέως υιοθετημένα μικρά εταιρικά σχήματα και διαγωνισμούς 
επιχειρηματικών ιδεών. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η ήδη θετική εξέλιξη έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία χρόνια με τη συνεχόμενη 
αύξηση του ενδιαφέροντος για τις παιδαγωγικές πτυχές της επιχειρηματικότητας.

Εισαγωγή

Σχετικά µε το IncuVET
Το  IncuVET  ε ίναι  ένα  διετές  (2014-2016)  έργο  που 
συγχρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από μια διακρατική 
κοινοπραξία 6 εξειδικευμένων εταίρων από την Ισπανία, το 
Βέλγιο, τη Φινλανδία, την Εσθονία και την Ελλάδα.
Το όραμα που διέπει το έργο IncuVET συνίσταται σε «μια 
βαθύτερη κατανόηση και μία ολιστική παροχή Επιχειρηματικής 
Εκπαίδευσης και στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στις Σχολές 
ΕΕΚ». Υπό το πρίσμα αυτό, η κοινοπραξία του έργου έχει στόχο να 
εντοπίσει βασικά στοιχεία για ένα ιδανικό σύστημα επιχειρηματικής 
υποστήριξης που βασίζεται στην ΕΕΚ, κεφαλαιοποιώντας 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των 
μελών της κοινοπραξίας αλλά και ευρύτερα, και δημιουργώντας 
έναν ενημερωτικό κόμβο για τη συλλογή υλικού, την προώθηση 
ανταλλαγών και διαλόγου, σε μια προσπάθεια να ενσωματώσει τη 
γνώση που παράγεται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του 
έργου στις δομές των σχολείων ΕΕΚ.
Το incuVET έχει στόχο τη στήριξη και προώθηση ενός καινοτόμου 
ρόλου για τις  σχολές EEK ως τοπικών /  περιφερειακών 
επιχειρηματικών κόμβων, που εκτείνεται πέρα από την απλή 
παροχή συμβουλών για νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups). Οι 
σχολές ΕΕΚ είναι σε θέση να εκκινήσουν μία πολυσυµµετοχική 
διαδικασία,  όπου τοπικές αρχές,  εργοδότες,  νεοφυείς 
επιχειρήσεις, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα συνεργάζονται για να 
διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση για την 
επιχειρηματικότητα ενσωματώνεται στο πρόγραμμα σπουδών, και 
για να μάθουν αμοιβαία, με συνεργατικό τρόπο, με πολύτιμο 
αντίκτυπο για τις σχολές, τους μαθητές, την αγορά και την 
κοινότητα στο σύνολό της.

Τα εργαστήρια
προώθηση των βέλτιστων πρακτικών 
στην Ευρώπη
Το βασικό εργαλείο του έργου IncuVET είναι η πραγματοποίηση  
τεσσάρων (4) θεματικών εργαστηρίων / επισκέψεων μελέτης στις 
εγκαταστάσεις των εταίρων του έργου που αποτελούν βέλτιστες 
πρακτικές εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. 
Τα εργαστήρια αυτά προωθούν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την 
οικοδόμηση συνεργειών και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

ΣΧΟΛΕΣ ΕΕΚ 
ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ 

ΚΟΜΒΟΙ
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ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ INCUVET  ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ | |

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ   ΕΡΓΑΣΤHΡΙΟ 1 |
∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ: ΣΧΟΛΕΣ ΕΕΚ ΩΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ  ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ INNOOMNIA ... |
ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INCUVET ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ!  |

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ESPOO, ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ  |
ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤHΡΙΟ 20-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

ΣΤΟ ZAMUDIO, ΙΣΠΑΝΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ! |

http://www.incuvet.eu/
http://www.incuvet.eu/
https://www.facebook.com/IncuVET-548543698618476/
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Η InnoOmnia, μια μονάδα ανάπτυξης καινοτομίας εντός του οργανισμού Omnia, παρόχου διατομεακής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
περιφερειακού κέντρου ανάπτυξης, με την επιχειρηματικότητα ως κεντρικό άξονα απετέλεσε ένα εξαιρετικό σημείο αναφοράς  για την 
έναρξη του έργου.  Οι εταίροι εξοικειώθηκαν με αυτή την ενδιαφέρουσα ολιστική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας στην ΕΕΚ.

Η InnoOmnia ιδρύθηκε το 2011. Αποτελείται από 200 νέους/επίδοξους επιχειρηματίες, 1,000 εκπαιδευτικούς και εκπαιδευμένα ηγετικά 
στελέχη, 700 άτομα προσωπικό της Omnia που υλοποιούν νέες παιδαγωγικές μεθόδους και έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 3,000 
επισκέπτες.  Διαχειρίζεται και προωθεί τη συνένωση πολλών διαφορετικών φορέων. Καθηγητές και φοιτητές έρχονται σε επαφή με τοπικές 
αρχές, εργοδότες, νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις για να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση εντάσσεται στο πρόγραμμα 
σπουδών και να μάθουν ο ένας από τον άλλο, αναλύοντας προκλήσεις που αγγίζουν πολλές πτυχές της επιχειρηματικότητας και της 
εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα.

Φέρνοντας σε επαφή επιχειρηματίες, 
φοιτητές και καθηγητές από όλα τα 
επ ίπεδα  της  εκπα ίδευσης ,  η 
InnoOmnia σπάει τα όρια και είναι 
από μόνη της ένας ρηξικέλευθος 
κόμβος καινοτομίας που συνδυάζει 
τους κόσμους της μάθησης και της 
εργασίας .   Δεν  μπορούμε  να 
σκεφτούμε κανέναν καλύτερο χώρο 
φιλοξενίας για το πρώτο εργαστήριο 
του έργου IncuVET και μάλιστα με 
τίτλο "Χτίζοντας ένα όραμα: Σχολές 
ΕΕΚ ως Επιχειρηματικοί Κόμβοι».

Τι πιστεύουµε για την InnoOmnia ... εταίροι του έργου IncuVET µοιράζονται τις απόψεις τους!

Η στρατηγική, οι στόχοι και οι πρακτικές 
της InnoOmnia παρουσιάστηκαν στους 
εταίρους του έργου incuVET, οι οποίοι 
γνώρισαν και συζήτησαν με καθηγητές, 
φοιτητές  και  επιχειρηματ ίες  που 
σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν  σ τ ι ς  κ α ι ν ο τ ό μ ε ς 
πρωτοβουλίες, δοκιμάζοντας μερικές από 
τις υπηρεσίες της Σχολής προς πελάτες 
από την περιοχή τους και ευρύτερα.
Κάντε κλικ  για την πλήρη έκθεση  I εδώ
Κάντε κλικ  για το πρόγραμμαεδώ

Εργαστήριο 1 Χτίζοντας ένα  Όραµα: Σχολές ΕΕΚ ως Επιχειρηµατικοί Κόµβοι
7/8 Μαΐου 2015 @ Espoo, Φινλανδία

Valnalón (υπεύθυνος έργου)
Ivan Diego
«Ένας ρηξικέλευθος κόμβος καινοτομίας που 
συνδυάζει τους κόσμους της  μάθησης και της εργασίας»

Κοιν.Σ.Επ. knowl 
Σοφία Ιωάννου
«Ένα παράδειγμα προς μίμηση 
και πηγή έμπνευσης»

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

σε
λί

δα
 2

Περιηγούμενη στην InnoOmnia, η σκληρή 
δουλειά, ο ενθουσιασμός, η έμπνευση, η 
καινοτομία και η δέσμευση είναι εμφανή 
στοιχεία μεταξύ των φοιτητών και της 
ομάδας  που είναι  διατεθειμένοι  να 
δεσμεύσουν προσωπικό χρόνο και 
προσπάθεια για να υλοποιήσουν τα σχέδιά 
τους. Η InnoOmnia παρέχει εκπαίδευση 
στην επιχειρηματικότητα με έναν μοναδικό 
τρόπο: προωθώντας την επιχειρηματική σκέψη, όχι απαραίτητα με στόχο τη 
δημιουργία νεοσύστατων επιχειρήσεων, αλλά κυρίως για την ανάπτυξη 
της πρωτοβουλίας, της υπευθυνότητας και της επαγγελματικής 
ετοιμότητας.  Από την άποψη αυτή, η εξοικείωση με την επαγγελματική 
ζωή και τις μεθόδους της αγοράς εργασίας αποτελεί καθημερινό μέρος 
της εκπαίδευσης με τη μορφή της αλληλεπίδρασης με επιχειρηματίες που 
διευθύνουν τις δικές τους επιχειρήσεις, ανάμεσα στους φοιτητές, πολλές 
φορές και με τη συνδρομή τους. Για μένα, είναι προφανές ότι η 
InnoOmnia αποτελεί βέλτιστη πρακτική για τις σχολές ΕΕΚ, ένα 
παράδειγμα προς μίμηση και έμπνευση για την εκπαίδευση, την 
καθοδήγηση και την υποστήριξη των επιχειρηματιών της επόμενης γενιάς!

http://www.incuvet.eu/
http://www.incuvet.eu/
https://www.facebook.com/IncuVET-548543698618476/
http://www.incuvet.eu/docs/IncuVET_Workshop1_Agenda_final.pdf
http://www.incuvet.eu/docs/IncuVET_Workshop1_Report_final.pdf


ww
w.

in
cu

ve
t.e

u

Σε κάθε γωνιά της InnoOmnia, η 
παρουσία των φοιτητών, η συμβολή 
τους, η δημιουργικότητά τους και η 
σ κ λ η ρ ή  δ ο υ λ ε ι ά  τ ο υ ς  ε ί ν α ι 
συναρπαστική. Από την Αφρικάνικη 
α ίθουσα,  μέχρ ι  το  εργαστήρ ι 
σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  ρ ο ύ χ ω ν  κ α ι  τ ο 
εστ ιατόρ ιο  της  InnoOmnia ,  η 
προστιθέμενη αξία της ΕΕΚ είναι 
πολύ έντονη.   Η InnoOmnia έχει 
διαμορφώσει  ένα διαδραστικό 
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  μ ά θ η σ η ς  κ α ι , 
παράλληλα,  μια  αγορά μικρής 
κ λ ί μ α κ α ς ,  έ ν α ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό 
επιχειρηματικό κόμβο, που τον 
«τρέχουν» οι φοιτητές, στηρίζοντας 
έτσι την πρακτική γνώση και εμπειρία 
με ένα μοναδικό τρόπο, φέρνοντας 
σε επαφή διαφορετικές πτυχές και 
μεθόδους δράσης, προωθώντας τις 
ανταλλαγές σε διάφορους τομείς. 
Πρόκειται για ένα χώρο που εμπνέει, 
όπου οι  φοιτητές  μπορούν  να 
πάρουν μία γεύση από το μέλλον 
τους και να αρχίσουν ήδη να το 
χτίζουν από μέσα. 

Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε. 
Χριστίνα Φρέντζου
«InnoOmnia: ένας πραγματικός επιχειρηματικός κόμβος που 
'τρέχουν' οι φοιτητές»

Η δύναμη της προσέγγισης InnoOmnia είναι - κατά την ερμηνεία και άποψή μας - τριπλή:
1. Η InnoOmnia έχει ένα ΟΡΑΜΑ για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα: το κίνητρο για την ενσωμάτωση της  εκπαίδευσης στην 
επιχειρηματικότητα εντός του οργανισμού είναι πολύ σαφές και ισχυρό
2. Η InnoOmnia ενθαρρύνει ενεργά την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος εντός και γύρω από τον οργανισμό και τους 
φοιτητές της: σημειώνουμε ως βασικά σημεία ότι ο οργανισμός

έχει ισχυρές επαφές με τοπικές αρχές και  φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής
συγκεντρώνει επιχειρηματίες και φοιτητές: εργάζονται/μαθαίνουν/αλληλεπιδρούν μέσα στην Omnia 
προσφέρει ευέλικτες διόδους ΕΕΚ, φέρνοντας σε επαφή επιχειρηματίες και σπουδαστές.

3. Η InnoOmnia ενθαρρύνει ισχυρές  παιδαγωγικές προσεγγίσεις EEΚ: τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας, χρήση των κοινωνικών δικτύων, ... 
και αυτές φαίνεται να έχουν μεγάλη επιτυχία, μειώνοντας σημαντικά τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου.
Η βασική πρόκληση/παγίδα/όριο για την InnoOmnia που αποτελεί και διεθνή πρόκληση, είναι να 'περάσεις το μήνυμα': Πώς να 
κινητοποιήσεις αυτούς που δεν πιστεύουν (εκπαιδευτές, καθηγητές, …)  στην εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, να συμμετέχουν στη 
διαδικασία, χωρίς να 'κάψεις' τους 'πιστούς'.

SYNTRA Flanders
Ben Bruyndonckx & Sabien Lasure
«InnoOmnia: ισχυροί σπόροι για να ανθίσει 
ένας επιχειρηματικός κόμβος»

Η InnoOmnia επικεντρώνεται  στην 
εμπειρική μάθηση, σε μοντέλα φοιτητικής 
επιχειρηματικότητας  και σε μεθόδους 
επιχειρηματικής διδασκαλίας. Μία από τις 
μεθόδους αποτελεί το διαδραστικό 
επιχειρηματικό  παιχνίδι,  όπως  το 
www.tyonhakupeli.fi.  Παίζεις  και 
μαθαίνεις. Μάθηση μέσα από την πράξη, 
την ανάπτυξη και την εξερεύνηση. Άλλη 
μέθοδος στο πρόγραμμα της διοίκησης  
επιχειρήσεων της Omnia, είναι,  για 
παράδειγμα, 3 ημέρες θεωρητικά και 2 
ημέρες πρακτικά μαθήματα. Μία τρίτη 
μέθοδος είναι το κατάστημα χειροτεχνίας 

της Omnia, όπου οι φοιτητές μπορούν να εξασκήσουν τις θεωρητικές 
τους γνώσεις. Παράλληλα, η Omnia προσφέρει εκπαίδευση, 
ενοικιάζει χώρους εργασίας, πάνω απ'όλα, όμως, αποτελεί μια ηχηρή 
κοινότητα  ανθρώπων με πάθος για την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα. Στοχεύει στη διασφάλιση της απασχολησιμότητας 
και την επιτυχημένη σταδιοδρομία και ζωή για τους φοιτητές της. Μου 
άρεσε που ο στόχος της InnoOmnia είναι να αυξήσει την καινοτομία 
σε τοπικό επίπεδο και να εξασφαλίσει την υψηλής ποιότητας ΕΕΚ 
μέσω της στήριξης των επιχειρηματιών στον τομέα της τέχνης και 
χειροτεχνίας και της πρακτικής εκπαίδευσης. «Λανσάρουν» πιλοτικά 
νέες παιδαγωγικές μεθόδους για την επαγγελματική κατάρτιση και τη 
διδασκαλία της επιχειρηματικότητας.

Vocational Center of Pärnu County
Sirje Pauskar

«Μια ηχηρή κοινότητα ανθρώπων με πάθος 
για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα»

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

ΣΧΟΛΕΣ ΕΕΚ 
ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ 
ΚΟΜΒΟΙ
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Τι πιστεύουµε για την InnoOmnia ... εταίροι του έργου IncuVET µοιράζονται τις απόψεις τους!

http://www.tyonhakupeli.fi
http://www.incuvet.eu/
https://www.facebook.com/IncuVET-548543698618476/
www.incuvet.eu


Από το πρώτο κιόλας 
β ή μ α ,  μ π ο ρ ε ί  ν α 
αντ ιληφθεί κανείς 
την Omnia ως ένα 
ζωντανό οργανισμό. 
Η δημιουργικότητα 
κ α ι  η  κ α ι ν ο τ ο μ ί α 
φ α ί ν ε τ α ι  ν α 
α ι ω ρ ο ύ ν τ α ι  σ τ η ν 
α τ μ ό σ φ α ι ρ α .  
Αμέσως, έχεις την 

αίσθηση ότι είσαι έτοιμος να γνωρίσεις ένα πολύ άνετο και 
δυναμικό περιβάλλον εργασίας. Η Omnia φαίνεται να 
υποστηρίζει πλήρως το επιχειρηματικό πνεύμα και να το 
προωθεί μέσω πολλών προγραμμάτων κατάρτισης και 
έργων καθώς και μέσω της εμπειρικής μάθησης. Η Omnia 
ενθαρρύνει την επαγγελματική σχέση μεταξύ φοιτητών και 
επιχειρηματιών. Καθώς επιχειρηματίες εργάζονται σε 
σταθερή βάση στη Σχολή, φοιτητές μπορούν να είναι κοντά 
τους και να μοιράζονται χώρους εργασίας, γεγονός που 
τους επιτρέπει να γνωρίζουν τον πραγματικό κόσμο των 
επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας.

Tknika 
Inge Gorostiaga & Bitor Arias 
«Η δημιουργικότητα και η καινοτομία αιωρούνται 
στην ατμόσφαιρα»

Πρώτη συνάντηση στο Espoo της Φινλανδίας
Παράλληλα με το εμπνευσμένο εργαστήριο, οι εταίροι του 
έργου incuVET  πραγματοποίησαν την πρώτη τους, εναρκτήρια, 
συνάντηση στο Espoo της Φινλανδίας. Η συνάντηση που 
φιλοξενήθηκε από την Omnia σήμανε την επίσημη έναρξη του 
έργου.  Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο σχεδιασμό των 
δράσεων, όπως είναι τα θεματικά εργαστήρια, η προβολή του 
έργου και τον εντοπισμό των καλύτερων τρόπων για να 
δημιουργηθεί ένας κόμβος πληροφόρησης για την καλλιέργεια, 
την ενίσχυση και την υποστήριξη μιας βαθύτερης κατανόησης 
και καλύτερης παροχής εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα 
και υποστήριξης δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μέσα στις 
σχολές ΕΕΚ.

Επόµενο εργαστήριο στις 20-21 Οκτωβρίου 2015 
στο Zamudio της Ισπανίας
Το δεύτερο εργαστήριο «Επιστροφή στη βάση: Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της ΕΕΚ» θα τοποθετήσει την 
προσοχή στο προκαταρκτικό στάδιο δημιουργίας μίας επιχείρησης και το στάδιο της υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων στις 
σχολές ΕΕΚ. Οι εταίροι θα μοιραστούν και θα αναλύσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφορετικών υπηρεσιών και 
εργαλείων. Ο Ισπανός επικεφαλής του έργου Valnalón και ο Ισπανός εταίρος Tknika ως  οικοδεσπότες του εργαστηρίου θα 
ξεναγήσουν τους εταίρους σε διάφορες πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση θερμοκοιτίδων νεοφυών επιχειρήσεων σε τοπικές 
σχολές ΕΕΚ. 

Μείνετε συντονισμένοι! Συµµετέχετε!
Ο ενημερωτικός μας κόμβος είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση  που φιλοξενεί πρακτικές, πληροφορίες, θέματα www.incuvet.eu
σχετικά με την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και ευρύτερα. Φιλοξενούμε συνεισφορές από καθηγητές, 
ερευνητές, φοιτητές, επιχειρηματίες, εκπαιδευτές ΕΕΚ, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και 
άλλους εταίρους που θα ήθελαν να μοιραστούν καλές πρακτικές σχετικά με την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και το 
σύνδεσμο με την ΕΕΚ, άρθρα που αντανακλούν τη δική τους εμπειρία στο θέμα, κείμενα, ειδήσεις ή πολιτικές κ.ά.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να συμβάλετε στην πρωτοβουλία μας! Επικοινωνήστε μαζί 
μας στο . info@incuvet.eu

Ανυποµονούµε να λάβουµε τις απόψεις και τις ιδέες σας!

www.incuvet.eu

AΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ!

NEWSLETTER 
EΚ∆ΟΣΗ 1 
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Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή 
δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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http://www.incuvet.eu
mailto:info@incuvet.eu
http://www.incuvet.eu/
http://www.incuvet.eu/
https://www.facebook.com/IncuVET-548543698618476/
http://www.valnalon.com/web/index.php
http://www.tknika.eus/liferay/en/web/public/home
www.militos.org
http://www.knowl.gr/
http://www.evta.eu/
https://www.omnia.fi/international-omnia
http://www.hariduskeskus.ee/index.php/in-english
http://www.syntravlaanderen.be/
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