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Ενημερωτικό Δελτίο 4 

InTraRed εν συντομία... 

“InTraRed: Innovation Transfer Ready SMEs” 
είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που 
αποσκοπεί στην υποστήριξη παρόχων 
Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης 
(EEK) και επιχειρήσεων στην ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών συνεργειών για την εφαρμογή 
εξατομικευμένων διαδικασιών διαχείρισης της 
καινοτομίας σε επιχειρηματικό και τοπικό 
επίπεδο. 

 

Το InTraRed επιδιώκει να ενισχύσει την 
επιχειρηματική ικανότητα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να διαθέτουν γρήγορα 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά, 
βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους 
σε μια δύσκολη αγορά, η οποία επηρεάζεται 
σημαντικά από την πανδημία COVID-19. 
 

Το Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής 
Κατάρτισης είναι έτοιμο! 

Το Πρόγραμμα Eνδοϋπηρεσιακής Kατάρτισης 
InTraRed είναι ένα Mοντέλο Κατάρτισης 
Εκπαιδευτών που διασφαλίζει ότι οι πάροχοι 
ΕΕΚ, οι επαγγελματίες και οι εκπαιδευτές που 
εργάζονται άμεσα με τις ΜΜΕ είναι σε θέση να 
διαδραματίσουν τον βασικό ρόλο τους ως 
εκπαιδευτικοί διαμεσολαβητές. 

Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, 
οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι εκπαιδευτές θα 
αναπτύξουν την ικανότητά τους να παρέχουν 
τους μαθησιακούς πόρους του InTraRed 
(Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διαχείριση της 
Καινοτομίας, Masterclasses και Εμπνευσμένες 
Μελέτες Περίπτωσης), καθώς και να 
καθοδηγούν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, 
διευθύνοντες συμβούλους και στελέχη 
επιχειρήσεων μέσω της διαδικασίας 
διαχείρισης της καινοτομίας για την αξιοποίηση 
του πλήρους δυναμικού της σε περιβάλλοντα 
ΜΜΕ. 

Το Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης 
αποτελείται από μια Συλλογή Σχεδίων 
Μαθήματος σχεδιασμένων για δια ζώσης 
διδασκαλία και αυτοκατευθυνόμενη μελέτη, τα 
οποία παραδίδονται ως τετραήμερο σεμινάριο. 

Σύμφωνα με τις μεθόδους κατάρτισης και τις 
αρχές σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται, το 
πρόγραμμα επιτρέπει τη συμμετοχή, τη 
διαδραστικότητα και τον αναστοχασμό για 
όλους τους εκπαιδευόμενους μέσω πρακτικών 
ασκήσεων οι οποίες, λόγω των συνθηκών 
πανδημίας, έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα τόσο 
για επιτόπια εκπαίδευση δια ζώσης όσο και για 
σύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση. 

Το Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης 
αποτελείται από τις ακόλουθες μαθησιακές 
ενότητες: 

https://intrared.eu/en/
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Η διακρατική Εκπαιδευτική Εκδήλωση InTraRed 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 

12 επαγγελματίες ΕΕΚ από την Ελλάδα, Ιρλανδία, 
Μάλτα, Ισπανία, Σλοβενία και Κύπρο που εργάζονται 
στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης 
ολοκλήρωσαν την πρώτη επανάληψη του 
προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης στη 
Διακρατική Εκδήλωση Κατάρτισης που 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά (πλατφόρμα Zoom 
Meetings) από τις 22 έως τις 24 Ιουνίου 2021. 

Ο κύριος στόχος αυτής της εκπαιδευτικής εκδήλωσης 
ήταν η πιλοτική εφαρμογή της ενδοϋπηρεσιακής 
κατάρτισης και του προγράμματος σπουδών για τη 
διαχείριση της καινοτομίας, καθώς και η εφαρμογή ενός 
διαδοχικού μοντέλου κατάρτισης όπου οι διδάσκοντες 
που συμμετείχαν θα υποστηρίξουν την παροχή της 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης στις χώρες τους μετά την 
επιστροφή τους σε 10 επιπλέον επαγγελματίες ΕΕΚ. 

Εάν είστε επαγγελματίας ΕΕΚ και ενδιαφέρεστε να ολοκληρώσετε το Ενδοϋπηρεσιακό Πρόγραμμα 
Κατάρτισης και να εκπαιδεύσετε άλλους εκπαιδευτές ενηλίκων για την υποστήριξη της διαχείρισης 
καινοτομίας στις επιχειρήσεις, επικοινωνήστε με τον εθνικό σας εταίρο: 

Έλενα Χριστοδούλου, Ερευνήτρια/Διαχειρίστρια Έργων, projects@innovade.eu  
 

InTraRed partners… 
 

 
University of Peloponnese 
EΛΛΑΔΑ 

 

 

 

 
Meath Partnership 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

           
 

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCIS)  
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

 

 

Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) 
ΜΑΛΤΑ 

 

Innovation Training Center (ITC) 
ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 
INNOVADE LI 
ΚΥΠΡΟΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.intrared.eu, ακολουθήστε μας στο Facebook ή 
επικοινωνήστε μαζί μας.  
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ για την περίοδο 2019-2021. 

-1- Κατανόηση των διαδικασιών 
καινοτομίας σε πραγματικές 

επιχειρηματικές συνθήκες 

-2- Αξιολόγηση της ετοιμότητας των 
επιχειρήσεων για καινοτομία

-3 - Προπόνηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων για τη διαχείριση της 

καινοτομίας και την εργασία σε 
διαδικτυακά περιβάλλοντα 

-4 - Χρήση του Προγράμματος Σπουδών 
Διαχείρισης Καινοτομίας για την 

κατασκευή τοπικής κατάρτισης IntraRed 

https://intrared.eu/en/
mailto:projects@innovade.eu
http://www.intrared.eu/
https://www.facebook.com/IntraredProject/
https://www.intrared.eu/en/contact
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