Ημερίδες – Σεμινάρια - Workshops
«Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»

Στην ευρύτερη προσπάθεια ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας κρίνεται απαραίτητη η
υποστήριξη του Έργου με την:
1) διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και έμπνευσης για την επιχειρηματικότητα,







σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας: πράσινη επιχειρηματικότητα, κοινωνική
επιχειρηματικότητα, πολιτιστική επιχειρηματικότητα κλπ. οι οποίες συνδέονται
σε μεγάλο βαθμό με την κοινωνική οικονομία, τον πολιτισμό και την αστική
ανάπτυξη ,
προβολή παραδειγμάτων (case studies) για την έμπνευση και ενθάρρυνση της
νεολαίας να δημιουργήσει,
εισηγήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού με κατεύθυνση την αυτόαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα σαν εναλλακτικές διεξόδους στην αγορά
εργασίας,
ανταλλαγή επιχειρηματικών ιδεών και συζήτηση,
εισηγήσεις για την απενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας και την καλλιέργεια
επιχειρηματικής κουλτούρας.

2) διοργάνωση προγραμμάτων (θεματικών σεμιναρίων) επιχειρηματικής εκπαίδευσης,










σημασία και αξία επιχειρηματικού σχεδίου ως εργαλείου ανάπτυξης και
χρηματοδότησης,
διακριτά στάδια δημιουργίας ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού σχεδίου,
μελέτη καλών πρακτικών (best practices) και συχνών επιχειρηματικών λαθών
(common business mistakes),
σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας: πράσινη επιχειρηματικότητα, κοινωνική
επιχειρηματικότητα, πολιτιστική επιχειρηματικότητα κλπ. οι οποίες συνδέονται σε
μεγάλο βαθμό με την κοινωνική οικονομία, τον πολιτισμό και την αστική
ανάπτυξη,
Καινοτομία στις υπηρεσίες,
Καινοτομία μέσω αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών,
Επιχειρηματικότητα ομάδων (γυναικεία, νεανική),
Τάσεις επιχειρηματικότητας

3) Workshops ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων
Η ενίσχυση η ενδυνάμωση της επιχειρηματικής ταυτότητας των νέων επιχειρηματιών θα
ενισχυθεί με την διοργάνωση εκδηλώσεων με διαδραστικό χαρακτήρα και δυνατότητα
ανταλλαγής απόψεων, ευκαιριών συνεργασίας και περαιτέρω στόχευσης στην ανάδειξη
ιδιαιτεροτήτων των συμμετεχόντων.
Τα workshops θα υλοποιηθούν με την μορφή ομάδων-εργαστηρίων τα οποία θα συμβάλουν
στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων. Τα θέματα που θα
διαπραγματεύονται στις ομάδες οι ωφελούμενοι, αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:
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Αναγνώριση ευκαιριών,



Αυτοπεποίθηση,



Ανάληψη κινδύνου,



Πρωτοβουλία,



Συνεργασία,



Οργάνωση και διοίκηση,



Παρουσίαση,



Διαπραγμάτευση

Τα παραπάνω άλλωστε, δηλαδή η καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας, η
επιχειρηματική εκπαίδευση και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, αποτελούν 3 από
τους βασικούς άξονες παρέμβασης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Τα προγράμματα αυτά, θα αφορούν σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους, και θα έχουν τόσο τη
μορφή τυπικής μάθησης (σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια, κλπ.), όσο και άτυπης μάθησης
(φόρα συζητήσεων, βιωματικές ασκήσεις κλπ.).
Ακόμα, στα πλαίσια των παραπάνω προγραμμάτων θα γίνει προσπάθεια να απαντώνται
ερωτήματα των ενδιαφερομένων νέων, τόσο από τα στελέχη του Κέντρου Επιχειρηματικής
Υποστήριξης, όσο και από τους φορείς και εισηγητές που θα συμμετέχουν (ακαδημαϊκοί,
Η ενημέρωση και προβολή των δράσεων, όπως πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες
εκδηλώσεις, θα γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά. Παράλληλα, προβολή του έργου θα γίνεται με
έντυπα και άλλα μέσα.

