ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “COOPILOT” ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

«Ο Ρόλος και η Σημαντικότητα του Εκπαιδευτικού Συστήματος στην
Ανάπτυξη της Συνεργατικής Κουλτούρας»

Εκπρόσωπε του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού
Εκπρόσωπε της Επιτροπής της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων,
Εκπρόσωποι Κυβερνητικών Υπηρεσιών
Εκπρόσωποι Συνεργατικών Εταιρειών,
Εκπρόσωποι Αγροτικών Οργανώσεων
Διακεκριμένοι Ομιλητές,
Αγαπητοί Προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας
καλωσορίσει στην έναρξη αυτού του διήμερου συνεδρίου και ταυτόχρονα του
εκπαιδευτικού εργαστηρίου με θέμα «Ο ρόλος και η σημαντικότητα του
εκπαιδευτικού
κουλτούρας».
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συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου “COOPilot” και
συγκεκριμένα από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το οποίο έχει ως
απώτερο σκοπό «την αντιμετώπιση και μείωση της ανεργίας μέσω της
ίδρυσης νέων συνεργατικών εταιρειών».
Η πρόταση υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο “COOPilot”
επιλέχθηκε ως μία από τις δύο καλύτερες προτάσεις που υποβλήθηκαν και ο
προϋπολογισμός για το όλο έργο ανέρχεται στις €450.000.

Το έργο “COOPilot” έχει διάρκεια ενός έτους για την περίοδο μεταξύ
Απριλίου 2017 και Μαρτίου 2018.
H Κοινοπραξία αποτελείται από 11 οργανισμούς, οι οποίοι προέρχονται από 9
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με Γενικό Συντονιστή τον Βελγικό
Οργανισμό “Pour la Solidarite”.
Το Έργο στοχεύει σε καινοτόμες απαντήσεις στην πρόκληση απασχόλησης
της νεολαίας στην Ευρωπαϊκή
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επιχειρηματικό πνεύμα μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Προς αυτή
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εμπειρογνωμοσύνης από τα πιο προηγμένα κράτη-μέλη στον συνεργατικό
τομέα, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία προς τα λιγότερα προηγμένα
κράτη-μέλη στον συνεργατικό τομέα (δηλ. οι χώρες υποδοχής των
εκπαιδευτικών εργαστηρίων) Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και
Κύπρος.
Στο πλαίσιο του “COOPilot” έχουν συνταχθεί 5 εθνικές εκθέσεις (National
Reports),
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την
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συνεργατικής

επιχειρηματικότητας στη Ρουμανία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ελλάδα και Σλοβενία.
Περαιτέρω, έχουν συνταχθεί 4 εθνικές εκθέσεις σε σχέση με προγράμματα και
βέλτιστες πρακτικές στη συνεργατική επιχειρηματικότητα που εφαρμόζονται
στο Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, καθώς και μία Ευρωπαϊκή Έκθεση
(European Report), η οποία αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση.
Με την ολοκλήρωση και των 5 συνεδρίων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων στις
χώρες υποδοχής, θα ετοιμαστούν τρία εκπαιδευτικά μοντέλα για τον
συνεργατικό τομέα, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των 5 αυτών χωρών,
καθώς και ένα “mooc”, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ετοιμαστεί επίσης σχετική εκπαιδευτική ύλη και
εγχειρίδια μαθημάτων στο συνεργατικό τομέα.
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Πρόσθετα, θα ετοιμαστεί ένας οδηγός συστάσεων για τη διάδοση και
αναπαραγωγή παρόμοιων εκπαιδευτικών εργαστηρίων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σημειώνεται ότι, ο εν λόγω οδηγός θα συνταχθεί στα Αγγλικά και στη
συνέχεια θα μεταφραστεί στην εθνική γλώσσα όλων των εταίρων που
συμμετέχουν στην Κοινοπραξία.
Τέλος, έχει ήδη δημιουργηθεί η ιστοσελίδα www.coopilot-project.eu στην
οποία αναρτιέται όλη η σχετική ενημέρωση σε σχέση με το Έργο, καθώς και
δημοσιεύσεις,
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εγχειρίδια,
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για

πρόσβαση

σε

εκπαιδευτικά εργαστήρια και πολλά άλλα σε θέματα που αφορούν τον
συνεργατικό τομέα.
Προτού παραδώσω το βήμα στον Αν. Έφορο της Υπηρεσίας Συνεργατικών
Εταιρειών για το δικό του χαιρετισμό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την
εδώ παρουσίας σας και σας εύχομαι να έχετε ένα παραγωγικό και
εποικοδομητικό συνέδριο και εκπαιδευτικό εργαστήριο.
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