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Περνϊντασ ςτο δεφτερο μιςό του 2018, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να
παρουςιάςουμε το τρίτο ενθμερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα GLOBAL-SPIN, το οποίο
χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + - KA2 Knowledge Alliance τησ Ευρωπαϊκήσ
Ζνωςησ. Το ζργο αυτό ζχει ωσ ςτόχο να ςυμβάλει ςτθν προϊκθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ
των ευρωπαϊκϊν ακαδθμαϊκϊν spin-off και νζων επιχειριςεων ςτθ παγκόςμια αγορά μζςω
τθσ ανάπτυξθσ ενόσ καινοτόμου εργαλείου κατάρτιςθσ χωρίσ αποκλειςμοφσ και διακρίςεισ.
Ακολουκεί το τι κάναμε!
 Το Global-Spin Διακρατικό Μανιφζςτο Επιχειρηματιών (TE) είναι τϊρα διακζςιμο
τόςο ςτθν ςυνοπτικι όςο και ςτθν πλιρθ του ζκδοςθ και μπορείτε να το βρείτε ςτον
παρακάτω ςφνδεςμο. Ο ςτόχοσ του Μανιφζςτου είναι να βοθκιςει τουσ
ενδιαφερόμενουσ ςτο ταξίδι τουσ ςτον κόςμο τθσ διεκνοφσ επιχειρθματικότθτασ.
Υπογράφοντασ το μανιφζςτο γίνεςτε μζλοσ τθσ ομάδασ και δθλϊνετε τθν πρόκεςθ
ςασ να χρθςιμοποιιςετε τα αποτελζςματα του Global-spin ωσ τρόπο υποςτιριξθσ και
παρότρυνςθσ των επιχειρθματιϊν να
αναπτφξουν ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ
που ςχετίηονται με τθν διεκνοποίθςθ
και τθ ςυνεργαςία.
Το
Μανιφζςτο
βαςίηεται
ςτο
περιεχόμενο τθσ ζρευνασ και τθσ
ανάπτυξθσ μακθμάτων του GlobalSpin και ςτοχεφει ςτο να εμπνεφςει
τουσ επιχειρθματίεσ. Επικεντρϊνεται
ςτισ παρακάτω βαςικζσ φιλοςοφίεσ:
Ακολ

#Γίνετε Παγκόςμιοι
#Ενςτερνιςτείτε τη δια βίου μάθηςη
#Αναπτφξτε ευζλικτεσ ομάδεσ
#Μάθετε την αγορά ςασ

Το ΤΕ Μανιφζςτο είναι διαθζςιμο για όςουσ θζλουν να
αποκτήςουν μια καλή εικόνα του Global-Spin mind-set.

 Επιπλζον, το Global-Spin πραγματοποίθςε τθ τρίτη ςυνάντηςη των εταίρων του ςτο
Παλζρμο τησ Ιταλίασ, ςτισ 12 Απριλίου του 2018, θ οποία διοργανϊκθκε από τθν
Promimpresa SLR (Ιταλία). Στθ ςυνάντθςθ ςυηθτικθκε θ πρόοδοσ του ζργου και τα
αποτελζςματα τησ ανάπτυξησ μαθημάτων για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, θ
εξζλιξθ του Διακρατικοφ Φόρουμ Επιχειρηματιών (TEF) και των Φορζων-

Πολλαπλαςιαςτών κακϊσ και θ δθμιουργία του Μανιφζςτο. Η ςυνάντθςθ ιταν μια
καλι ευκαιρία για όλουσ τουσ εταίρουσ να επιβεβαιϊςουν τθν πρόοδο τουσ ςτα
επιμζρουσ ζργα και να επιλφςουν οποιαδιποτε ερωτιματα και ηθτιματα προζκυψαν

Η ςυνάντηςη των εταίρων του GLOBAL-SPIN ςτο
Παλζρμο, ςτισ 12 Απριλίου του 2018.

 Η ανάπτυξη του Προγράμματοσ Εκπαίδευςησ πραγματοποιικθκε ςτθν ερευνθτικι
φάςθ του Ζργου με τθ ςυμβολι όλων των εταίρων. Η διαδικαςία ζγινε υπό τθν
επιτιρθςθ του Πανεπιςτημίου Πατρών. Οι τρείσ κφριεσ ενότθτεσ του χωρίηονται ςε
επιμζρουσ κεφάλαια γνϊςθσ: Μάκθςθ και Πρόοδοσ των Διεκνϊν Επιχειρθματιϊν,
Εμπορευματοποίθςθ Προϊόντων και Υπθρεςιϊν και Πρόςλθψθ Παγκόςμιου Ταλζντου.
Οι ενότθτεσ ςυνκζτουν μια διαδικαςία μάκθςθσ θ οποία προςφζρει ζνα
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτισ ακαδθμαϊκζσ Spin-Off και Start-up ςτισ αγορζσ.
Το πρόγραμμα κα είναι προςαρμόςιμο ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ του χριςτθ, επιτρζποντασ
ςε κάκε ζναν να επιτφχει του δικοφσ του ςτόχουσ. Η ςυλλογι του υλικοφ εκπαίδευςθσ
ζχει ολοκλθρωκεί ενϊ θ beta ζκδοςθ του προγράμματοσ βρίςκεται ςτθ φάςθ
υλοποίθςθσ. Το ςυγκεκριμζνο ζργο ζχει αναλάβει θ CSS (Ελλάδα).
 Για να δθμοςιοποιθκοφν τα αποτελζςματα του Global-Spin, θ Advancis (Πορτογαλία)
εργάςτθκε πάνω ςτθν ανάπτυξθ νζων τρόπων δικτφωςθσ και βρικε πλθροφορίεσ που
αφοροφν τον κόςμο των διακρατικϊν επιχειρθματιϊν. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να
αποκτιςετε πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ που αφοροφν το ζργο, όπωσ:
 Το Διακρατικό Φόρουμ Επιχειρηματιών (TEF) είναι διακζςιμο για όλουσ τουσ
ενδιαφερόμενουσ και ςτοχεφει ςτθν μεγιςτοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων που
προκφπτουν από τθ χριςθ του διαδικτφου. Μπορεί να βρεκεί εδώ. Ελάτε ςτο
ταξίδι μασ να βοθκιςουμε τισ Spin-off και Start-up εταιρίεσ να βρουν τουσ
καλφτερουσ πόρουσ για τθν επιτυχία τουσ ςε διεκνζσ επίπεδο.
 Επιπλζον, ςτθ ςελίδα εδώ δείτε τουσ Φορείσ-Πολλαπλαςιαςτζσ οι οποίοι κα
βοθκιςουν το ζργο να επιτφχει τον μζγιςτο αντίκτυπο. Αν κζλετε να ςυμμετζχετε
και εςείσ, επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο cneiman@fundacionugrempresa.es
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