Numarul 3, Primavara 2016

Bine ati venit

Valorificarea resurselor de invatare
dezvoltate in cadrul IMM-urilor
Partenerii proiectului Synergy au avut un inceput de an destul de
incarcat in 2016! La sfarsitul anului trecut, partenerii au lucrat in
vederea atingerii anumitor rezultate cheie ale proiectului!

Intalnirea ,,Start-up-uri (afaceri noi) din
Grecia
In aceasta luna, Universitatea din Peloponnese a gazduit cea de-a
treia intalnire a Evenimentului Multiplicator de diseminare a
proiectului SYNERGY- intalnire axata pe start-up-uri si pe
provocarile intalnite in dezvoltare, sustinere si internationalizarea
afaceriilor pe care acestia le administreaza. Proiectul SYNERGY a
fost prezentat ca o posibila solutie avand urmatoarele beneficii
pentru detinatorii de microintreprinderi:
 Schimbul de experienta si cunostiintele accumulate de catre
alti intreprinzatori din Europa
 Resurse practice ale unor afaceri existente in mediul online
accesibile atat de acasa cat si din strainatate
 Comunicare in mediul online cu alti intreprinzatori
impartasirea anumitor probleme si solutii pentru rezolvarea
acestora
 Acces gratuit in mediul online in vederea crearii, construrii si
gestionarii propriei retele de afaceri
 Poti face parte dintr-o comunitate de afaceri online care sa
se potriveasca nevoilor si asteptarilor dumneavoastra
Copi ale prezentarilor cat si un scurt raport ce include discutiile
purtate
sunt disponibile pe site-ul online al proiectului

Intalnirea cu Intreprinderile din Salonic
Accesati online site-ul proiectului si veti afla mult mai multe despre
SYNERGY: Toate resursele si informatiile utile despre afaceri sunt
puse la dispozitia dumneavostra si sunt gratuite! Tot ce trebuie sa
faceti este sa accesati pagina www.synergyexchange.eu si va
inregistrati un cont acum!

Perfectionarea formatorilor nostrii
Evenimentul International de perfectionare – Irlanda,
02/2016
Partenerul din Irlanda, Meath Partnership a gazduit 21 de
formatori din Italia, Germania, Grecia, Cipru si Romania pentru a
parcurge un curs intensiv de 5 zile, curs acreditat programului de
perfectionare a formatorilor. Programul de formare a fost
conceput pentru a perfectiona formatorii participanti si pentru a
concepe la randul lor mini module(resurse de invatare) pentru
mediul online pe anumite teme relevante comunitatii de afaceri
din care fiecare partener face parte.
Formatori din diverse domenii, specializati in perfectionarea
adultilor, in accesul la resurse online si in mass-media au fost
prezenti pentru a le oferii spirijin formatorilor participanti la
programul de formare in scrierea si realizarea propriilor mini
module (resurse de invatare). Rezultatele sunt disponibile pe
platforma schimbului de experienta SYNERGY.
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