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SYNERGY: Instruirea formatorilor nostrii
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 ).
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.
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.
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