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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SINTRA 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Η ομάδα στόχος του 
έργου είναι εργοδότες 
και εργαζόμενοι από 
όλους τους κλάδους της 
Οικονομίας που ενδιαφέ-
ρονται να βελτιώσουν τη 
βιωσιμότητα των ορ-
γανισμών τους μέσω της 
Ενδοεπιχειρηματικότη-
τας.  

 

 

Σε αυτό το newslet-
ter 

 Τα νέα του έργου 

 Εθνικές εκδηλώσεις 
προβολής του έργου 

Οι εταίροι του έργου 
 Συντονιστής εταίρος: Simenntunarmidstodin a Vesturlandi, 

Ισλανδία — www.simenntun.is 

 ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής, Συμβουλευτικής και Εκπαί-

δευσης Α.Ε, Ελλάδα — www.apopsi.gr  

 Creatrix ehf, Ισλανδία — www.creatrix.is 

 Dialogue Diversity Unipessoal Lda, Πορτογαλία — 

www.dialogue-diversity.pt  

 VE-GO-RA, Κροατία — www.vegora.hr  

 YSBF Youth in Science and Business Foundation, Εσθονία — 

www.ysbf.org  

 Tora Consult Ltd., Βουλγαρία — www.toraconsult.com  

NEWSLETTER #2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

The Project 
Το έργο «SINTRA - Achieving Sustainability through INTRA-

preneurship» είναι ένα έργο Erasmus + (Key Action 2: Στρατηγι-

κές Συμπράξεις για την εκπαίδευση ενηλίκων), διάρκειας 24 μηνών, 

σχεδιασμένο για να παράσχει μία ολοκληρωμένη υποστήριξη, προ-

σαρμοσμένη στις ανάγκες των οργανισμών για την ανάπτυξη δεξιο-

τήτων, ικανοτήτων και συμπεριφορών των εργαζομένων και των 

εργοδοτών που σχετίζονται με την Ενδοεπιχειρηματικότητα με απώ-

τερο στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας των οργανισμών.  

sintraproject.eu 

facebook.com/sintraproject.eu  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιε-
χομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει 
την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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 Τα νέα του έργου  

Ολοκλήρωση του Πνευματικού Προϊόντος 1 «Καλές Πρακτικές και Ανά-
λυση Κενών σε Δεξιότητες»  

Η σύμπραξη του SINTRA ολοκλήρωσε τις εθνικές εκθέσεις εντοπισμού καλών πρακτικών σε όλες τις 

συμμετέχουσες χώρες. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο της υλοποίησης του έργου SINTRA και αφορούσε 

τη διερεύνηση σε βάθος των εθνικών και τομεακών πλαισίων για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής, κοινω-

νικής και οικονομικής βιωσιμότητας. Αναλύθηκαν επίσης σε όλες τις χώρες εταίρους καλές πρακτικές σε 

συγκεκριμένους τομείς, οι οποίες σχετίζονται με τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ενδοεπιχει-

ρηματικότητα σε μία ή περισσότερες από τις διαστάσεις της βιωσιμότητας. Οι εθνικές εκθέσεις Ανάλυ-

σης Κενών που ολοκληρώθηκαν ως η δεύτερη φάση του Πνευματικού Προϊόντος 1 επικεντρώθηκαν 

στον εντοπισμό των υφιστάμενων κενών στις οργανωτικές ρυθμίσεις και τις ενδοεπιχειρηματικές δεξιό-

τητες και νοοτροπία των εργαζομένων/εργοδοτών. Οι εθνικές εκθέσεις αναλύθηκαν σε μια συνθετική 

έκθεση που εκπονήθηκε από τον Βούλγαρο εταίρο και τα συμπεράσματα που προέκυψαν συνέβαλλαν  

στη συστηματική χαρτογράφηση των αναγκών κατάρτισης που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα για εργα-

ζόμενους και εργοδότες στις χώρες των εταίρων. 

Όλες οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: https://sintraproject.eu/results/  

Έναρξη του Πνευματικού Προϊόντος 2 «Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Περιε-

χόμενο και Υπηρεσίες» 

Με βάση τα διαπιστωθέντα κενά στα οργανωσιακά 

πλαίσια και την ενδοεπιχειρηματική νοοτροπία ερ-

γαζομένων/εργοδοτών καθώς και τις καλές πρακτι-

κές που εντοπίστηκαν και διερευνήθηκαν εκτενώς 

κατά τη διάρκεια του Πνευματικού Προϊόντος 1, το 

σχετικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχει αρχίσει να 

δημιουργείται και να αναπτύσσεται σε συγκεκριμέ-

νες ενότητες. Η σύμπραξη του έργου, με βάση την 

έρευνα και το έργο της στον τομέα της προώθησης 

της βιωσιμότητας μέσω ενδοεπιχειρηματικών πρα-

κτικών, έχει ήδη εντοπίσει ένα ευρύ φάσμα πιθα-

νών εκπαιδευτικών αναγκών για τις ομάδες-

στόχους του έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι ακόλουθες έξι εκπαιδευτικές ενότητες αναπτύσσονται από 

τους εταίρους του έργου, οι οποίες στη συνέχεια θα μετατραπούν από τον Έλληνα εταίρο σε ασύγχρο-

νο περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης:: 

 Κατανόηση του οργανωσιακού πλαισίου και του δυναμικού του για ανάπτυξη προσανατολισμένη 
στη βιωσιμότητα. 

 Αρχική αξιολόγηση των επιπτώσεων των ενδοεπιχειρηματικών πρωτοβουλιών στη βιωσιμότητα. 

 Προσδιορισμός ευκαιριών και προοπτικών καινοτομίας που εστιάζουν στη βιωσιμότητα χρησιμοποιώ-
ντας εσωτερικές και εξωτερικές πηγές ιδεών. 

 Αξιολόγηση των δυνατοτήτων του ατόμου να καινοτομεί και να προσθέτει «αξία βιωσιμότητας». 

 Προβολή των πλεονεκτημάτων των ενδοεπιχειρηματικών ιδεών και τρόποι συνεργασίας με τη διοί-
κηση ενός οργανισμού σε θέματα  βιωσιμότητας. 

 Δημιουργία και λειτουργία ενδοεπιχειρηματικών ομάδων εντός των οργανισμών για ανάπτυξη προ-
σανατολισμένη στη βιωσιμότητα. 
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 Τα νέα του έργου  

Διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του SINTRA 

Λόγω των περιορισμών της Πανδημίας, οι εταίροι του SINTRA δεν έχουν ακόμη συναντηθεί διά ζώσης. 

Ωστόσο, προσπαθώντας να διασφαλίσουν την ορθή τεχνική και οικονομική διαχείριση του έργου, οι ε-

ταίροι συναντώνται κάθε μήνα μέσω του MS TEAMS προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφά-

σεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τα ορόσημα του έργου. Οι συναντήσεις αυτές αποδείχθηκαν πο-

λύτιμες όσον αφορά την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων του έργου και σύμφωνα με τα προκαθορι-

σμένα πρότυπα ποιότητας. Επιπλέον, ένα καλό και συνεργατικό κλίμα και μια φιλική ατμόσφαιρα καλ-

λιεργήθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων μεταξύ των εκπροσώπων των εταίρων και των 

ομάδων έργων, κάτι που είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Στις 27 & 28 

Σεπτεμβρίου 2021 η 3η διακρατική συνάντηση έργου θα υλοποιηθεί (επιτέλους) διά ζώσης στη Velika 

Gorica της Κροατίας με οικοδεσπότη τη VEGORA.     

 

 

 

 

Υλοποίηση εθνικών εκδηλώσεων προβολής του έργου 

Η προετοιμασία και η υλοποίηση εθνικών εκδηλώσεων για την προβολή του SINTRA έχει ξεκινήσει σε 

όλες τις χώρες εταίρους. Στην Ελλάδα, μία τέτοια εκδήλωση υλοποιήθηκε από την ΑΠΟΨΗ Α.Ε. στις 

06/09/2021 μέσω ZOOM με τη συμμετοχή 175 εργοδοτών & εργαζομένων και εκπροσώπων κοινωνικών 

εταίρων, του ΟΑΕΔ, Τεχνικών Σχολών και Οργανισμών Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Η Dialogue Diversity πραγματοποίησε αντίστοιχη εκδήλωση στις 30/06/2021 στην πόλη Águeda (τη βιο-

μηχανική και επιχειρηματική περιοχή της περιφέρειας Aveiro) με τη συμμετοχή 30 ατόμων από επιχειρή-

σεις, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων, πανεπιστήμια και σχολεία. 

Αντίστοιχη εκδήλωση προβολή του SINTRA πραγματοποιήθηκε στη Βουλγαρία διαδικτυακά μέσω του 

MS Teams στις 28/06/2021 με τη συμμετοχή 31 εργαζομένων, εργοδοτών και εκπροσώπων ενδιαφερο-

μένων μερών - εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, κοινωνικοί εταίροι, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, 

κλπ. Μετά την παρουσίαση των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων του έργου, έγινε συζήτηση σχετικά με τις 

προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης στη Βουλγαρία και τις δυνατότητες ενδοεπιχειρηματικότητας για την 

υποστήριξη της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Επόμενες εκδηλώσεις στις 

άλλες συμμετέχουσες χώρες θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες. 

 

 


