
Το πρόγραμμα EnYouthTeacher εν συντομία... 

Το έργο «Η επιχειρηματικότητα στη διά βίου μάθηση για νέους και 
καθηγητές/εκπαιδευτές» (EnYouthTeacher) είναι ένα διετές πρόγραμμα (2014-
2016), που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με στόχο την 
προώθηση και βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων τόσο των νέων όσο και 
των καθηγητών/εκπαιδευτών. Με συντονιστή το IFES (ES), το πρόγραμμα στοχεύει 
να αυξήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των καθηγητών/
εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην 
επιχειρηματικότητα, καθώς και στη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των 
ανέργων νέων. 

 
Για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων, θα πραγματοποιηθούν διάφορες 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έργου, όπως:  

 Ανάλυση καλών πρακτικών κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα των νέων 

σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  

 Ανάλυση των αναγκών – ελλείψεων των καθηγητών/εκπαιδευτών ΕΕΚ, 

ιδιαίτερα σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την προώθηση 
της επιχειρηματικότητας.  

 Σχεδιασμός και εκπόνηση του παιδαγωγικού περιεχομένου για την προώθηση 

της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων.  

 Ανάπτυξη των μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών για την υποστήριξη 

της διδασκαλίας και της κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα των νέων. 

 
Τα κύρια αποτελέσματα του έργου θα είναι: 

 Προφίλ Ικανοτήτων των καθηγητών/εκπαιδευτών ΕΕΚ 

 Οδηγός Καλών Πρακτικών για την κατάρτιση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας  

 Υλικό κατάρτισης για καθηγητές/εκπαιδευτές ΕΕΚ για την ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικότητας  

 Υλικό κατάρτισης για άνεργους νέους στην επιχειρηματικότητα 

‘Εναρξη του έργου… 

Οι εταίροι του έργου καλωσορίστηκαν από τους συναδέλφους του Instituto de 

Formación y Estudios Sociales (IFES) στις 11-12 Μαρτίου στη Μαδρίτη, 
Ισπανία, για την έναρξη του έργου. Η συνάντηση, πραγματοποιήθηκε σε 
πνεύμα ενθουσιασμού και συνεργασίας και όλοι οι εταίροι συνέβαλαν ενεργά 
στην επιτυχία της. Το έργο εστιάζει στον εντοπισμό των ευθυνών των εταίρων 
και των βραχυπρόθεσμων καθηκόντων που πρέπει να υλοποιηθούν από την 

κοινοπραξία κατά το πρώτο στάδιο του έργου. 

Τι συμβαίνει τώρα… 

Οι εταίροι εργάζονται αυτή τη στιγμή για τα δύο πρώτα αποτελέσματα, το 

“Προφίλ Ικανοτήτων” των καθηγητών/εκπαιδευτών ΕΕΚ για να εκπαιδευτούν 
στην επιχειρηματικότητα και τον “Οδηγό Καλών Πρακτικών για την κατάρτιση 
της νεανικής επιχειρηματικότητας”. Για να γνωρίζουν οι τεχνικοί εταίροι πώς 
να αναπτύξουν τις διάφορες αρμοδιότητες (συνεντεύξεις, ομάδες ειδικών, 
τεκμηρίωση πηγών), θα δημιουργηθούν πρωτόκολλα μεθοδολογίας με 

κατευθυντήριες γραμμές. Και τα δύο αποτελέσματα θα επικυρωθούν από 
ειδικούς και θα μεταφραστούν στα Αγγλικά, Ισπανικά, Κροατικά, Ιταλικά, 

Πορτογαλικά και Ελληνικά.  
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της 

δημοσίευσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου που δεσμεύει μόνο 

τους συντάκτες της, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται 

σε αυτήν. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, επισκεφτείτε www.enyouthteacher.eu 

Τι έπεται… 

Η επόμενη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία, τον 
Οκτώβριο του 2015, όπου οι εταίροι θα κάνουν μια ανασκόπηση των εργασιών που 
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε, καθώς και έναν σχεδιασμό των επόμενων 
εργασιών και αρμοδιοτήτων, όπως το σχεδιασμό και την εκπόνηση – επεξεργασία 
του υλικού κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, το φόρουμ, τις ενέργειες 
διάχυσης, το 2ο ηλεκτρονικό φυλλάδιο διάχυσης του έργου και το σχεδιασμό της 
πλατφόρμας τηλε-κατάρτισης (e-learning) για την πιλοτική εφαρμογή.   

Ποιοι είναι οι εταίροι… 

Η κοινοπραξία του έργου EnYouthTeacher απαρτίζεται από επτά εταίρους 
προερχόμενοι από τις ακόλουθες επτά Ευρωπαϊκές χώρες: Ισπανία, Κροατία, 
Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ελλάδα και Λετονία.  

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), Ισπανία  

Το IFES είναι ένας μη-κερδοσκοπικός φορέας που ιδρύθηκε το 1986 από 
την Ισπανική συνδικαλιστική οργάνωση UGT, με στόχο να λειτουργεί ως ένα 
τεχνικό μέσο εκπαίδευσης στους εργατικούς/επαγγελματικούς τομείς, 
συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και την ποιότητα των επιχειρήσεων μέσω της μόνιμης κατάρτισης. 
Ιστοσελίδα: www.ifes.es 
 
 

G4E Software Solutions, Λετονία  

Η G4E Software Solutions, είναι μια εταιρεία που αναπτύσσει καινοτόμα και 
σύνθετα online εργαλεία για τη διαχείριση της ποιότητας σε έναν οργανισμό. Η 

εξειδικευμένη και πιστοποιημένη ομάδα ανάπτυξης προσφέρει υπηρεσίες 
σχεδιασμού, λειτουργίας και εφαρμογής προγράμματος, υπηρεσίες διαχείρισης και 
υποστήριξης κατά την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου συστήματος ποιότητας 
διαχείρισης και συντονισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες 
των πελατών της.  
Ιστοσελίδα: www.g4e.lv 

 

Κ.Ε.Κ. Γεωργικής Ανάπτυξης, Ελλάδα 

Το Κ.Ε.Κ. Γεωργικής Ανάπτυξης είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 
ιδρύθηκε το 1995. Το Κ.Ε.Κ. παρέχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων κατάρτισης 
στα θεματικά πεδία: Αγροτικά, Οικονομία και Διοίκηση, Πληροφορική, Υγεία και 

Κοινωνική Μέριμνα, Πολιτισμός, Παιδαγωγικά, Τουρισμός και Υπηρεσίες, Τεχνικά 
και Μεταφορές και Περιβάλλον. 
Ιστοσελίδα: www.geoan.gr 

Centro Italiano per l’ Appredimento Permanete (CIAPE), Ιταλία  

Το CIAPE διεξάγει δραστηριότητες κατάρτισης για την ανάπτυξη και την επικύρωση 
των δεξιοτήτων, καθώς και των ικανοτήτων που απαιτούνται στη μελλοντική 
αγορά εργασίας. Έχουν εξειδικευμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων σε 
συνεργασία με κέντρα κατάρτισης, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο σε 

ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό περιφερειακό επίπεδο.  
Ιστοσελίδα: www.ciape.it 

Instituto de Formação para Desenvolvimento Humano Lda 

(IFH), Πορτογαλία  

Το IFH είναι μια μικρή εταιρεία που ιδρύθηκε το 2002, η οποία προσφέρει 
υπηρεσίες κατάρτισης και παροχής συμβουλών. Η εταιρεία παρέχει ενδο-
επιχειρησιακή κατάρτιση και δημόσια προγράμματα κατάρτισης που αφορούν 

άτομα που εισέρχονται στον κόσμο. Το IFH λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο με 
επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φιλανθρωπικά ιδρύματα.  
Ιστοσελίδα: www.ifh.pt 

SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd, Κύπρος  

Η SYNTHESIS είναι μια πρωτοποριακή επιχείρηση με σκοπό την έμπνευση, 
ανάπτυξη και υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. 

Υλοποιεί έργα με εκπαιδευτικό και κοινωνικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα στους τομείς 
της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής καινοτομίας. 
Ιστοσελίδα: www.syntesis-center.com 

Public University Obris, Κροατία  

Το Obris είναι ένα ίδρυμα για την εκπαίδευση ενηλίκων που υλοποιεί 

προγράμματα κατάρτισης (κατάρτιση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση) για ενήλικες. Τα προγράμματά 
τους ελέγχονται από το Υπουργείο Επιστημών, Παιδείας και Αθλητισμού. Το 
Obris διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις που συνδέονται με την εκπαίδευση 
ενηλίκων και από το 2006 συνεργάζεται στενά με την Υπηρεσία Απασχόλησης 
της Κροατίας. 
Ιστοσελίδα: www.pou-obris.hr 
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