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Bine ati venit

Valorificarea resurselor de invatare
dezvoltate in cadrul IMM-urilor
In decursul ultimelor luni in cadrul proiectului SYNERGY – s-au
facut progrese clare in atingerea obiectivelor propuse de noi iar in
luna noiembrie 2015 se vor vedea primele produse din etapa I,
produse ce fac parte din acest proiect Erasmus.
Scopul nostru este de a conecta oamenii de afaceri, de a crea valori
si relatii de lunga durata intre acestia prin invatare si prin folosirea
retelelor online.
Prin folosirea retelor sociale, Proiectul SYNERGY reuneste atat
oamenii de afaceri, formatori, mentori si agentii de suport/sprijin
pentru intreprinderi cu scopul de a promova o cultura a invatarii in
cadrul sectorului micro-intreprinderilor prin promovare inteligenta,
durabila si care sa favorizeze (incluziunea sociala ).
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Schimbul de experienta SYNERGY –
Problemele reale de business sunt
abordate in 15 minute sau chiar mai
putin !
Aceasta comunitate online este formata din oameni de afaceri si
formatori care creeaza mini cursuri online care acopera subiecte
diverse din domenii cum ar fi vanzarile, managementul firmei,
strategia, finantele, marketingul firmei si multe altele….Toate
subiectele abordate fiind relevante pentru mediul de afaceri
modern.
Accesati www.synergyexhange.eu

Instruirea formatorilor nostrii
Cursul international de formare – Ireland, 02/2016
Un element cheie al proiectului SYNERGY este acela de a
interactiona cu instructorii si trainer in educatie si formare
profesionala si de a-i sprijini print-un program de dezvoltare
profesionala continua pentru a aprofunda, consolida si a extinde
predarea antreprenoriatului cu scopul a satisface nevoile reale ale
detinatorilor intreprinderilor mici si mijlocii.
Seminariile din cadrul proiectului SYNERGY vor fi furnizate la un
eveniment de invatare experientiala sustinut in Irlanda in perioada
1-5 februarie 2016. Prin parcurgerea acestui curs participantii vor
primii acredintare din partea sistemului irlandez de calificare iar
aceasta acreditare va cuprinde :


Sesiuni active de invatare cu activitati interactive pentru a
observa cunostiinte reale dobandite cu privire la lumea
afacerilor



Proiectare si dezvoltare - pentru a va putea fi de folos sa
explorati si sa dezvoltati noi metode de formare, noi
instrumente de evaluare raportate cu ajutorul platformei
www.synergyexchange.eu



Colaborarea cu colegi din toata Europa



Testare si expunerea la o serie de tehnici noi de predare in
cadrul unui mediu dinamic de invatare.
Pentru a va inregistra sau pentru a afla mai multe
despre evenimentul Formarii Formatorilor
SYNERGY si despre programul acesui eveniment va
rugam sa nu ezitati sa o contactati pe Sarah la
adresa de e-mail info@meathpartnership.ie

Train the Trainer Event and Programme please do not hesitate to
contact Sarah on info@meathpartnership.ie

Intalnirea cu Mediul de Afaceri din Romania !
Dezvoltarea interactiunii cu proiectul
SYNERGY
In seara zilei de 2 septembrie 2015 a avut loc al doilea Eveniment
Multiplicator de diseminare si Masa Rotunda, gazduite de catre
A.O.A Arges, la Hotel Ramada, Pitesti.
Scopul acestui eveniment a fost acela de a introduce proiectul
SYNERGY partilor interesate si de a prezenta si testa cele mai
recente rezultate ale proiectului. In total, 48 de persoane au
participat la eveniment. Prezentarile au fost atat in limba romana cat
si in limba engleza. Printre persoanele participante s-au numarat
atat oameni de afaceri, consultanti in afaceri, organizatii de educatie
si formare profesionala, studenti, profesori universitari, formatori cat
si partenerii de proiect. Evenimentul a fost prezidat de catre
Presedintele Executiv al A.O.A Arges, Dan Vasile Ionescu.
Prezentarile si raportul procedurilor sunt disponibile pe site-ul online
al proiectului www.projectsynergy.eu

