
Πέρασαν λίγοι μήνες από την έκδοση του πρώτου μας ηλεκτρονικού 
φυλλαδίου. Πολλά έχουν γίνει από τότε και με μεγάλη μας χαρά μοιραζόμαστε 
μαζί σας την πρόοδο του έργου!  
 

Τι έχει γίνει ως τώρα … 

Προϊόντα του έργου  
 
Τα δύο πρώτα προϊόντα του έργου έχουν ολοκληρωθεί. Όλοι οι τεχνικοί εταίροι 
έχουν ολοκληρώσει τις Εθνικές Εκθέσεις για το “Προφίλ Ικανοτήτων” των 
καθηγητών/εκπαιδευτών ΕΕΚ για να εκπαιδευτούν στην επιχειρηματικότητα και 
τον “Οδηγό Καλών Πρακτικών για την κατάρτιση της νεανικής 
επιχειρηματικότητας”. Και τα δύο προϊόντα επικυρώθηκαν από ειδικούς στο 
πεδίο της κατάρτισης και της επιχειρηματικότητας. Η διάχυση των προϊόντων 
έγινε με τη διοργάνωση τοπικών εργαστηρίων και σεμιναρίων. Από τους 
συμμετέχοντες δόθηκε πολύτιμη ανατροφοδότηση η οποία και θα ληφθεί υπ’ 
όψη στο σχεδιασμό και στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού για τους 
καθηγητές/εκπαιδευτές Ε.Ε.Κ. και τους άνεργους νέους.  
 
Συναντήσεις εταίρων  
 
Η πρώτη ενδιάμεση διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 
Οκτωβρίου στο πανέμορφο Alcochete στην Πορτογαλία στις εγκαταστάσεις του 
IFH. Οι εταίροι εργάστηκαν για την προετοιμασία των επόμενων δράσεων του 

έργου (σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, του 
φόρουμ και της τρίτης συνάντησης). Εκτός από την σχεδιασμό των παραπάνω 
δράσεων, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μερικές τοπικές λιχουδιές 
και να επισκεφτούν την πρωτεύουσα της Λισαβόνας.  

Τι συμβαίνει τώρα … 

Στην παρούσα φάση, οι εταίροι εργάζονται για το τρίτο προϊόν του Έργου 
“Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτές ΕΕΚ για ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας”. Το υλικό θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
την εκπαίδευση των καθηγητών σε εκείνες τις δεξιότητες οι οποίες, σύμφωνα 
και με τα σχετικά Προφίλ, είναι απαραίτητες σε αυτούς για να αναπτύξουν τον 
εκπαιδευτικό τους ρόλο. Το IFES, ο υπεύθυνος οργανισμός αυτού του 
προϊόντος, θα δημιουργήσει το μεθοδολογικό πρωτόκολλο με κατευθυντήριες 
γραμμές για το πώς οι τεχνικοί εταίροι θα δημιουργήσουν το σχετικό υλικό 
ακολουθώντας τις παιδαγωγικές αρχές στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
ενηλίκων. Το πρωτόκολλο μεθοδολογίας θα δημιουργηθεί στην Αγγλική 
γλώσσα και θα μεταφραστεί στα Ισπανικά, Κροατικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά και 
Ελληνικά. Το εκπαιδευτικό υλικό θα επικυρωθεί από ειδικούς στον τομέα.  
 
Τέλος, τα μέλη της κοινοπραξίας εργάζονται για την δημιουργία του φόρουμ 
στην ιστοσελίδα του έργου.  Στόχος του φόρουμ είναι να προωθήσει μια 
δημόσια συζήτηση για την επιχειρηματικότητα, με σχόλια από ειδικούς που θα 
υποστηρίξουν την δημιουργία των διάφορων δράσεων. Με την πολύτιμη 
βοήθειά τους θα διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα θα 
είναι αποτελεσματική και αποδοτική. Κάθε τεχνικός εταίρος θα είναι υπεύθυνος 
για την εποπτεία του φόρουμ στην χώρα του.  

Τι έπεται ... 

Η δεύτερη ενδιάμεση διακρατική συνάντηση θα γίνει στην Λευκωσία, Κύπρο, το 
Μάρτιο του 2016 όπου οι εταίροι θα κάνουν μια ανασκόπηση των εργασιών που 
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε, καθώς και έναν σχεδιασμό των επόμενων 
εργασιών και αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού και της 
δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού για άνεργους νέους, δραστηριότητες 
διάχυσης και το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την πιλοτική 
δοκιμασία.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
έργου μας: http://enyouthteacher.eu/  
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