
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής με την πορεία του έργου. Το εκπαιδευτικό 
υλικό για τους καθηγητές / εκπαιδευτές ΕΕΚ και των νέων ανθρώπων 
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Η πιλοτική on-line δοκιμή πλησιάζει! 
 

Τι έχει γίνει ως τώρα…  

Προϊόντα του Έργου  
 
Όπως παρουσιάστηκε στο προηγούμενο e- brochure μας το Προϊόν 03 - 
"Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές ΕΕΚ για την 
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας " θα περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση των εκπαιδευτών σε εκείνες τις 
ικανότητες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του ρόλου τους στην 
κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από 8 ενότητες με το 
ακόλουθο περιεχόμενο: 
 
 

1. Ιδιότητες που καθορίζουν έναν μελλοντικό επιχειρηματία: 
ικανότητες και δεξιότητες του μελλοντικού επιχειρηματία 

2. Ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα   

3. Επιχειρηματικό σχέδιο: ανάλυση βιωσιμότητας   

4. Δημιουργία επιχείρησης (διαδικασίες ίδρυσης και νομικές μορφές) 

5. Χρηματοδοτήσεις Υποστήριξης και επιδοτήσεις  

6. Πώς να δημιουργήσετε μια ηλεκτρονική επιχείρηση (e-business)  

7. Καινοτόμα μέσα για την κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα 

8. Κίνητρα και στρατηγικές επικοινωνίας  

 
Όσον αφορά το προϊόν 4 "Υλικό κατάρτισης για τους άνεργους νέους 
στον τομέα της επιχειρηματικότητας», θα περιλαμβάνει 6 ενότητες με 
κοινό περιεχόμενο, όπως το παραπάνω. Θα παρέχονται όλα τα αναγκαία 
στοιχεία προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους νέους στη σημασία της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας ως εναλλακτική λύση για την τρέχουσα 
κατάστασή τους της ανεργίας και ως πραγματική και αποτελεσματική 
δυνατότητα να εισέλθουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Αυτό 

θα βελτιώσει την προσωπική, κοινωνική και εργασιακή τους κατάσταση. 
 
Και τα δύο υλικά κατάρτισης θα περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τις διαδικασίες για να ιδρύσουν μια επιχείρηση στις χώρες 
των εταίρων. 
 
Ο Τεχνολογικός μας εταίρος G4E Software Solutions (Λετονία) 
σχεδιάζει την πλατφόρμα Moodle για την πιλοτική εφαρμογή. Η 
πλατφόρμα θα παρουσιαστεί και θα σχολιαστεί κατά τη διάρκεια της 
διακρατικής συνάντησης των εταίρων στην Κύπρο.  
 

Η επόμενη διακρατική συνάντηση 
πλησιάζει…  

Η επόμενη συνάντηση του Έργου θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 3 
– 4 Μαρτίου 2016, στην πρωτεύουσα, τη Λευκωσία. Εκτός από τα 
διάφορα θέματα που θα συζητηθούν/αναλυθούν από τους εταίρους αυτές 
τις δύο ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα ημερήσιας διάταξης 
περιλαμβάνεται και ένα πολιτιστικό πρόγραμμα. Εξάλλου, η διασκέδαση 
αποτελεί μέρος της επιτυχίας ενός προγράμματος, εφόσον βοηθά στην 
ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος. Με ανανεωμένη διάθεση και 
περισσότερη ενέργεια η κοινοπραξία του Έργου θα συνεχίσει τους 
επόμενους μήνες με την πιλοτική εφαρμογή του υλικού κατάρτισης.  
Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην πιλοτική online δοκιμή, μη 
διστάσετε να επικοινωνήσετε με το φορέα – εταίρο στη χώρα σας! 
  
 
Κ.Ε.Κ. Γεωργικής Ανάπτυξης, Ελλάδα   

Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41336 

Λάρισα  

Ελλάδα  

Τηλ. (+30)2410 553 203  Fax (+30) 2410 554 075 

http://www.geoan.gr 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο, επισκεφθείτε  

http://enyouthteacher.eu/ 
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