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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  
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Το έργο 
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 περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποια-

δήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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 Τα νέα του έργου  

Ολοκλήρωση του Πνευματικού Προϊόντος 3 “H πλατφόρμα e-Learning του 
SINTRA” 

Ο Έλληνας εταίρος του έργου — ΑΠΟΨΗ Α.Ε. — ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της πλατφόρμας e-learning, η 

οποία θα υποστηρίξει τις εκπαιδευτικές δράσεις σε όλες τις συμμετέχουσες στο έργο χώρες και θα διαθέσει 

το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες στόχου τόσο κατά τη διάρκεια του έργου, όσο και μετά την ο-

λοκλήρωσή του.  

Η Πλατφόρμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα SCORM e-learning μαθήματα στα Αγγλικά και σε όλες τις εθνικές 

γλώσσες των εταίρων: 

 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 χρησιμοποιώντας 

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 διοίκηση 

ενός οργανισμού σε θέματα  βιωσιμότητας. 

 Δημιουργία και λειτουργία ενδοεπιχειρηματικών ομάδων εντός των οργανισμών για ανάπτυξη προσανα-

τολισμένη στη βιωσιμότητα. 
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 Τα νέα του έργου  

Διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του SINTRA  

Στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 3η διακρατική συνάντηση των εταίρων του SINTRA 

κατά τη διάρκεια της οποίας η σύμπραξη συζήτησε σχετικά με την αξιοποίηση του παραχθέντος εκπαιδευτι-

κού υλικού, τα πιλοτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, την πλατφόρμα e-learning, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 

καθώς και σχετικά με διοικητικά ζητήματα. Η συνάντηση έλαβε χώρα στην Κροατία, διοργανώθηκε από τη 

VE-GO-RA and είχε ένα υβριδικό χαρακτήρα με τη συμμετοχή εταίρων τόσο διά ζώσης, όσο και διαδικτυακά 

μέσω του MS Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

Η 4η διακρατική συνάντηση των εταίρων του SINTRA έλαβε χώρα στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2022 στο Avei-

ro της Πορτογαλίας. Λόγω των περιορισμών της Πανδημίας, μόνο οι εταίροι από την Ισλανδία, την Κροατία 

και τη Βουλγαρία συμμετείχαν διά ζώσης, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι συμμετείχαν μέσω του MS TEAMS. 

Οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου μέχρι τη δεδομένη στιγμή και σχετικά με τις 

επερχόμενες δράσεις όπως είναι οι πιλοτικές καταρτίσεις και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε συμμετέ-

χουσα χώρα σε θέματα προώθησης της Βιωσιμότητας μέσω της Ενδοεπιχειρηματικότητας.    

 

 

 

 
 

 

 


