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Σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο και τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του GLOBAL-SPIN, ενός
έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + - KA2 Knowledge Alliance της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αυτό έχει ως στόχο να συμβάλει στην προώθηση της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών spin-off και start-up επιχειρήσεων στη
παγκόσμια αγορά μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου εργαλείου κατάρτισης χωρίς
αποκλεισμούς και διακρίσεις. Ακολουθεί το τι κάναμε!
 Η ομάδα του έργου πραγματοποίησε στις 9 του Οκτώβρη 2018, την τέταρτη και
τελευταία συνάντηση στο Πόρτο της Πορτογαλίας, οργανωμένη από τον εταίρο
Advancis. Στο επίκεντρο της
συνάντησης ήταν η γενική
πρόοδος του έργου μέχρι
τώρα, οι κρίσιμες προκλήσεις που ακολουθούν
αναφορικά
με
της
δραστηριότητες
αξιοποίησης του, η ανάπτυξη της
πλατφόρμας εκπαίδευσης
και του πιλοτικού της
προγράμματος. Η συνάντηση ήταν μια καλή
ευκαιρία για όλους τους
εταίρους να επιβεβαιώσουν την πρόοδο τους στα επιμέρους έργα και να αποκτήσουν
μια ξεκάθαρη εικόνα των εκκρεμών τους υποχρεώσεων.
 Η ελληνική εταιρία CCS εργάστηκε σκληρά για την προσαρμογή του Προγράμματος
Εκπαίδευσης στην online πλατφόρμα παρουσιάζοντας στο Πόρτο την έκδοση beta.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν ορισμένα ζητήματα
αναφορικά με την δομή, τον σχεδιασμό και την πρακτικότητα της εφαρμογής. Η CCS
εφάρμοσε τις συμφωνημένες αλλαγές και ανέπτυξε μια βελτιωμένη έκδοση η οποία
είναι έτοιμη να δοκιμαστεί.
H εκπαίδευση έχει τρεις κύριες κατευθύνσεις οι οποίες διαχωρίστηκαν σε επιμέρους
πυλώνες μάθησης: Μάθηση και Πρόοδος των Διεθνών Επιχειρηματιών,

Εμπορευματοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών και Πρόσληψη Ταλαντούχων
Εργαζομένων από το Εξωτερικό. Όλες μαζί προσφέρουν μια ολοκληρωμένη μελέτη η
οποία μπορεί να βοηθήσει τις Ακαδημαϊκές Spin-offs και Start-ups να αποκτήσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές.

 Στις αρχές του Νοεμβρίου 2018, οι εταίροι παρουσίασαν τη πιλοτική έκδοση του
Global Spin Εργαλείου Εκπαίδευσης, απευθυνόμενοι προς τους υπεύθυνους
προσωπικού και τους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για την διεθνοποίηση και
την διαχείριση διεθνούς ταλέντου. Κάθε εταίρος θα καθοδηγήσει 15 συμμετέχοντες,
θα προσφέρει υποστήριξη κατά την διάρκεια της δοκιμής και θα συγκεντρώσει τις
αξιολογήσεις τους. Ο σκοπός είναι η απόκτηση χρήσιμων αξιολογήσεων και
ανάδρασης από τους τελικούς χρήστες για την περαιτέρω βελτίωση του εργαλείου και
την διαμόρφωση της τελικής του έκδοσης. Ο εταίρος Inovα από το Ηνωμένο Βασίλειο,
είναι ο φορέας που έχει την ευθύνη των πιλοτικών δοκιμών και θα συλλέξει τα
αποτελέσματα από τις δοκιμές όλων των εταίρων, με την βοήθεια ενός
ερωτηματολογίου που θα σχεδιάσει ο Ιταλός εταίρος Promimpresa.
Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην πιλοτική δοκιμή, παρακαλώ επικοινωνήστε
με έναν από τους παρακάτω εταίρους (αν δεν υπάρχει κάποιος στην χώρας σας,
επιλέξτε εκείνον που προτιμάτε):
•
•
•
•
•
•
•
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