ERASMUS + - KA2 Knowledge Alliances

GLOBAL-SPIN Διασυνοριακή Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Εκπαίδευση:
Προωθώντας Στρατηγικές Εξωστρέφειας για Ακαδημαϊκές Επιχειρήσεις

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GLOBAL-SPIN?
Το GLOBAL-SPIN είναι ένα διασυνοριακό έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από το
πρόγραμμα Erasmus+ και εκτελείται από μια κοινοπραξία επτά εταίρων από έξι Ευρωπαϊκές χώρες.
Το έργο εστιάζει στην διαχείριση των επιχειρήσεων που έχουν προκύψει από τον ακαδημαϊκό χώρο και
συνεργάζεται με τους διαχειριστές τέτοιων επιχειρήσεων με σκοπό τη διασυνοριακή δραστηριότητα. Ως
επιχειρήσεις του ακαδημαϊκού χώρου λογίζονται οι επιχειρήσεις που προκύπτουν από μέλη πανεπιστημίων με
σκοπό την εκμετάλλευση γνώσης και αποτελεσμάτων έρευνας. Τέτοιες επιχειρήσεις αποκτούν διασυνοριακή
δράση όταν καταφέρνουν να εκτελέσουν συναλλαγές και να διαμορφώσουν συνεργασίες και δράσεις σε
άλλες χώρες.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ;
Το GLOBAL-SPIN θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο κατάρτισης σε διασυνοριακή επιχειρηματικότητα
για διαχειριστές ακαδημαϊκών επιχειρήσεων, βασισμένο σε μια νέα μέθοδος εταιρικής κατάρτισης που
χρησιμοποιεί τεχνολογίες Ιστού για την παροχή γνώσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων και προβολή πληροφοριών που
είναι απαραίτητες για τους διαχειριστές ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις διασυνοριακές στρατηγικές
στις επιχειρήσεις τους.

ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ;
•

Στην αναγνώριση δεξιοτήτων και γνώσης/πληροφορίας για τον ορισμό της επιτυχίας σε ότι αφορά
διασυνοριακή επιχειρηματικότητα.

•

Στην αξιολόγηση αποτελεσματικών διασυνοριακών στρατηγικών που επιδρούν θετικά στην διάθεση νέων
προϊόντων, υπηρεσιών ή προτύπων εκτός συνόρων και την στρατολόγηση και αξιοποίηση ταλέντων.

•

Στο σχεδιασμό νέων προσεγγίσεων εταιρικής κατάρτισης με την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων
εργαλείων κατάρτισης για τη διασυνοριακή επιχειρηματικότητα.

•

Στον έλεγχο και εξακρίβωση των αποτελεσμάτων σε δείγμα ακαδημαϊκών επιχειρήσεων από διαφορετικούς
τομείς.

•

Στο σχεδιασμό Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών (Open Education Resources) βασισμένων σε εταιρικά
προγράμματα κατάρτισης.

•

Τη δημιουργία ενός Διασυνοριακού Φόρουμ Επιχειρηματικότητας (Transnational Entrepreneurs Forum - TEF)
με σκοπό τη διάδοση απόψεων και τη στήριξη της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
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