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Κατευθείαν
στο θέμα!

Πολλές μελέτες έχουν αναδείξει τη σημασία της καινοτομίας ως κρίσιμου παράγοντα
επιτυχίας για την απόδοση των επιχειρήσεων. Οι κορυφαίες παγκόσμιες
επιχειρήσεις οφείλουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία τους σε ένα συνεχές ιστορικό
επιτυχημένης καινοτομίας.

Ωστόσο, παρά τη συσχέτιση μεταξύ καινοτομίας και επιχειρηματικής απόδοσης,

πολλές εταιρείες δυσκολεύονται στην προσπάθειά τους να γίνουν καινοτόμες.

Ενώ οι περισσότεροι οργανισμοί καινοτόμησαν γρήγορα κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, στην επόμενη φάση θα πρέπει να είναι περισσότερο στρατηγικοί παρά
αντιδραστικοί. Η καινοτομία στην αρχή της
της κρίσης ήταν γρήγορη και επικεντρώθηκε στην ασφάλεια των εργαζομένων και
στη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των εταιρειών.

Επομένως, το έργο SIS-SME έχει στόχο να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
κατάρτισης σε θέματα στρατηγικής καινοτομίας για ιδιοκτήτες και διευθυντές
επιχειρήσεων, προκειμένου να υποστηρίξει τη σταδιακή ανάκαμψη από τις
επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα παρουσιαστεί σε μια
σειρά από εκπαιδευτικά περιοδικά (EduZines), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να
υποστηρίζουν την μάθηση σε smartphones.

Το έργο SIS-SME επιδιώκει να αντιμετωπίσει τη χαμηλή συμμετοχή των ΜΜΕ στην
εκπαίδευση και κατάρτιση. 

SIS-SME
Χρησιμοποιώντας Εκπαιδευτικά Περιοδικά (EduZines) -

διαδραστικό, διαμεσικό εκπαιδευτικό υλικό για
smartphones - για την καλλιέργεια δεξιοτήτων στρατηγικής

καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
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Η πρώτη μας εικονική συνάντηση

Εκπρόσωποι από όλες τις οργανώσεις των εταίρων συμμετείχαν στη διαδικτυακή
συνάντηση στο ZOOM.

Οι εταίροι συζήτησαν λεπτομερώς την κατάλληλη προσέγγιση και διαδικασία για την
ανάπτυξη του κάθε παραδοτέου:

IO1: Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης. Οι οργανισμοί BOREAL και BRCC θα
αναπτύξουν την κατάρτιση για την στρατηγική καινοτομία για επαγγελματίες της ΕΕΚ,

ενώ οι INNOVADE και POSTAL3 θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ψηφιακών και
παιδαγωγικών δεξιοτήτων για επαγγελματίες της ΕΕΚ.

IO2: Συλλογή Διαδραστικών Γραφημάτων και Εκπαιδευτικών Περιοδικών (EduZines).

Ο οργανισμός SRC θα ηγηθεί του τεχνικού σχεδιασμού και της παραγωγής αυτού του
παραδοτέου, με τη συμβολή όλων των εταίρων στην ανάπτυξη περιεχομένου.

Ο οργανισμός CALLIDUS θα διεξάγει έρευνα και θα συγκεντρώσει τη βιβλιοθήκη
πηγών με υλικό ανάγνωσης και βίντεο για κάθε μία από τις 7 ενότητες

IO3: MOOC & Κοινότητα Πρακτικής. Ο FHB θα ηγηθεί της ανάπτυξης του MOOC με την
υποστήριξη του RCA, που θα αναπτύξει και θα διαχειριστεί την Κοινότητα Πρακτικής.

Το MOOC θα φιλοξενήσει όλο το μαθησιακό υλικό και θα διευκολύνει την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων και των ομάδων-στόχων
σε όλες τις φάσεις του έργου.

Επιπλέον, μεταξύ των άλλων εξελίξεων του έργου, περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός
του λογότυπου και η δημιουργία καναλιών κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εταίροι θα συναντηθούν εκ νέου στα τέλη Ιανουαρίου, για να μοιραστούν και να
συζητήσουν τις εξελίξεις του έργου. Εκεί θα καθορίσουν τις άμεσες ενέργειες τους για
τη συνέχιση του έργου.

την ολοκλήρωση της
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης και
τη συμμετοχή 64 εκπαιδευτών ΕΕΚ
στην Κοινότητα Πρακτικής που
δημιουργήθηκε και συντονίστηκε
μέσω του MOOC,

την ενσωμάτωση της Συλλογής
Διαδραστικών Γραφημάτων και
εκπαιδευτικών περιοδικών
(EduZines) στα πρωτόκολλα
μάθησης με βάση την εργασία για
ιδιοκτήτες και διευθυντές
επιχειρήσεων

τη διοργάνωση του τελικού
συνεδρίου του έργου SIS-SME για
100 επαγγελματίες της ΕΕΚ,

ιδιοκτήτες επιχειρήσεων,

διευθυντές και φορείς χάραξης
πολιτικής.

Το έργο SIS-SME ασχολείται με τις
ακόλουθες βασικές προκλήσεις:

FüΓια περισσότερα νέα σχετικά με το έργο SIS-SME, ακολουθήστε τη σελίδα
μας στο Facebook facebook.com/SIS-SME. 

Τον Ιανουάριο θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε και
την ιστοσελίδα μας!

https://www.facebook.com/SIS-SME-106796945071233

