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 Η πιλοτική φάση του έργου INNOVENTER στοχεύει: 

 κυρίως στην πρακτική ενδυνάμωση και βελτίωση των 

δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους Κοινωνικούς 

Επιχειρηματίες 

 γενικότερα στην προώθηση κουλτούρας Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας (εναλλακτική μορφή επιχειρηματικότητας) 

για την καλύτερη ανάπτυξη του τομέα στην Κύπρο 



 Η πιλοτική φάση του έργου INNOVENTER 

αποτελείται από: 

 Σεμινάρια εκπαιδευτών στο μάθημα Innoventer (Κύπρο και 

εξωτερικό) 

 Σεμινάρια μαθητών/φοιτητών και νέων επιχειρηματιών στο 

μάθημα Innoventer (στην τάξη και εξ’ αποστάσεως) 

 Σχέδιο Καθοδήγησης (mentoring) από έμπειρους 

επιχειρηματίες 



 Η πιλοτική φάση του έργου INNOVENTER 
απευθύνεται σε: 
 Εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης (εγκεκριμένους και μη 

από ΑνΑΔ) 

 Καθηγητές επιχειρηματικής / οικονομικής κατεύθυνσης 

 Μαθητές ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
επαγγελματικών σχολών οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα 
διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομικών (16+) 

 Φοιτητές (επιχειρηματικής/οικονομικής, κοινωνικής 
κατεύθυνσης) 

 Νέους επιχειρηματίες (start-ups, άνεργους, υφιστάμενους 
επιχειρηματίες) 

 Υφιστάμενους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες  



 Αξιολόγηση πιλοτικής φάσης του έργου 

INNOVENTER: 

 απαραίτητη από όλους συμμετέχοντες (δηλ. εκπαιδευτές, 

εκπαιδευόμενους, μέντορες) 

 μετά από επιτυχή ολοκλήρωση σεμιναρίου/σχεδίου 

καθοδήγησης, συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου 



Χρονοδιάγραμμα πιλοτικής φάσης INNOVENTER 

 Σεμινάρια εκπαιδευτών  

 διάρκειας 1 ημέρας (5 ώρες) 

 Πέμπτη 24/1/2019 - Λευκωσία 

 ανάλογα με ενδιαφέρον προβλέπονται και σε άλλες πόλεις 

 Σεμινάρια νέων επιχειρηματιών/φοιτητών/μαθητών 

 διάρκειας 2-3 ημερών (τάξη) & εξ’ αποστάσεως  

 κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο 2019 

 Λευκωσία αλλά και σε άλλες πόλεις 

 Σχέδιο Καθοδήγησης 

 διάρκειας τουλάχιστον 1 μήνα 

 υλοποίηση κατά τους μήνες Μάρτιο/Απρίλιο - Μάιο 2019 



 Γιατί να συμμετάσχετε στην πιλοτική φάση INNOVENTER; 
 Εκπαιδευτές  

 δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό  

 δωρεάν ηλεκτρονικά εργαλεία εκμάθησης 

 πιστοποιητικό εκπαιδευτή μαθήματος Innoventer-ΚΕΒΕ 

 Εκπαιδευόμενοι 
 βελτίωση γνώσης & δεξιοτήτων  

 γνωριμία / πρόσβαση με χρήσιμους ανθρώπους Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Κύπρο  

 πιστοποιητικό συμμετοχής στο μάθημα Innoventer-ΚΕΒΕ 

 Μέντορες  
 επαφή με νέους επιχειρηματίες / νέες ιδέες 

 διάδοση & προώθηση κοινωνικής επιχειρηματικότητας  

 πιστοποιητικό συμμετοχής στο σχέδιο καθοδήγησης Innoventer-ΚΕΒΕ 

 Σύμβουλοι / αρμόδιοι για χάραξη πολιτικής  
 σωστή ανάπτυξη τομέα κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο 

 

Συμμετοχή στο ‘Δίκτυο Γνώσης για την ανάπτυξη Οικοσυστήματος 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας’ στην Κύπρο 
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