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ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
Το έργο “SCOPE – Skills for Corporate Entrepreneurship” (project No. 2017-1-AT01-
KA202-035043) πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, KA2-
Cooperation and Innovation for Good Practices και χρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες, από την 1η Οκτωβρίου 
2017 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019. 

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 8 συνεργαζόμενους φορείς, 4 χωρών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης: την Αυστρία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Όλοι οι 
φορείς έχουν την απαραίτητη εμπειρία, όχι μόνο στο επαγγελματικό και γνωστικό 
τους αντικείμενο, αλλά και στη δημιουργία πετυχημένων διακρατικών συνεργασιών 
από την συμμετοχή τους σε διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό 
συμβάλει στη δημιουργία ενός πετυχημένου τρόπου εργασίας και συνεργασίας τόσο 
κατά την διάρκεια, όσο και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

ΓΙΆΤΙ ΤΟ SCOPE? 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η εταιρική επιχειρηματικότητα ορίζεται ως η δέσμευση ενός υπάρχοντος οργανισμού 
να προωθεί την καινοτομία, επενδύοντας πηγές στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματι-
κών εγχειρημάτων, νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών και στην ανανέωση 
των στρατηγικών και του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. 

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Ενδοεπιχειρηματικότητα αναφέρεται σε πρωτοβουλίες σχετικές με την καινοτομία, οι 
οποίες λαμβάνονται από τους εργαζόμενους και ενθαρρύνονται από την επιχείρηση που 
τους απασχολεί. 
Η ολιστική προσέγγιση του προγράμματος SCOPE θα καταστίσει βέβαιο ότι οι εταιρίες 
και οι εργαζόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από το έργο και η ενδοεπιχειρηματικότητα 
μπορεί να εδραιωθεί αποδοτικότερα. Νέοι, καινοτόμοι πίνακες με τις περιγραφές των 
ικανοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για μάνατζερ και για εργαζόμενους/φοιτητές και 
ένα εύχρηστο εργαλείο το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μανατζερ για να 
ανακαλύπτουν τις εκάστοτε ανάγκες και  θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στις ευρωπα-
ϊκές επιχειρήσεις και στους φορείς κατάρτισης.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

Να προωθήσει την καινοτομία και την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

 Να εδραιώσει δομές για την ενίσχυση της ενδοεπιχειρηματικότητας, στο εσωτερι-
κό των επιχειρήσεων.

 Να βελτιώσει την απασχολησιμότητα και τις ικανότητες των εργαζομένων που 
αφορούν στην ενδοεπιχειρηματικότητα. 



ΟΜΆΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ 
Άμεσα οφέλη από τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν:  

 Οι μάνατζερ των εταιριών

 Οι εργαζόμενοι των εταιριών

 Οι σπουδαστές και οι φοιτητές

 Οι φορείς κατάρτισης

 Οι συμβουλευτικές εταιρίες

 Τα γραφεία ευρέσεως εργασίας

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ SCOPE 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα παρακάτω:

IO1: Ένας κατάλογος καλών πρακτικών της εταιρικής επιχειρηματικότητας.
IO2:  Ένας πίνακας με τις απαραίτητες ικανότητες για την εταιρική 

επιχειρηματικότητα για διευθυντές και εργαζόμενους/φοιτητές.
IO3: Ένα πρόγραμμα κατάρτισης της εταιρικής επιχειρηματικότητα.
IO4: Ένας οδηγός και ένα προωθητικό βίντεο για την εταιρική επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα SCOPE για την εταιρική επιχειρηματικότητα θα δημιουργηθεί, 
ανα-πτυχθεί και εφαρμοστεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές 
ανάγκες και προσδοκίες των μάνατζερ και των ηγετών, με στόχο την βελτίωση της 
ποιότητας της Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισηςς, συνδυάζοντας 
υψηλό επίπεδο αρι-στείας και ελκυστικότητας.

Τα δωρεάν μαθήματα ενδοεπιχειρηματικότητας (αναμένονται το 2019) θα 
εκπονη-θούν με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων κατάρτισης, όπως μάθηση μέσω 
της επίλυ-σης προβλημάτων, μάθησης με τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών, 
χρήση μελετών περίπτωσης, κτλ. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα οργανωθεί 
χρησιμοποιώντας μει-κτές μεθόδους εκμάθησης, θα είναι δομημένο και 
προσανατολισμένο στην πράξη και στοχεύει στο να ξεπεράσει τις αναντιστοιχίες 
ικανοτήτων, βελτιώνοντας μακροπρό-θεσμα την απόδοση της 
εενδοεπιχειρηματικότητας.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.scope-project.eu 



«Το πρόγραμμα 2017-1-AT01-KA202-035043 έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση 
(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο το συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»
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Επικοινωνία: Βάσω Αναστασοπούλου  
@: contact@dimitra.gr 
W: www.dimitra.gr 
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