
Τι έχει γίνει ως τώρα… 

Όλα τα πνευματικά προϊόντα έχουν ολοκληρωθεί από τους τεχνικούς 
εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων και σεμιναρίων 
διάχυσης του έργου και του τελικού συνεδρίου.  

Τελικό Συνέδριο 

Ο οργανισμός CIAPE – The Italian Centre for Permanent Learning, 
διοργάνωσε στις 14 Ιουλίου στο Κέντρο Εργοδότησης της Ρώμης Cinecittà, 
ανοιχτό εργαστήρι με τίτλο “Μαθήματα Επιχειρηματικότητας”.  Τριάντα ένα 
επαγγελματίες και σύμβουλοι στον τομέα της εκπαίδευσης στην 
επιχειρηματικότητα, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι από διάφορες 
περιοχές της Ιταλίας μαζί με τους εταίρους του έργου, παρευρέθηκαν στην 
εκδήλωση.  
 
Το ανοιχτό εργαστήρι ήταν μια ευκαιρία για τη διάδοση των δυνατοτήτων 
του έργου EnYouth Teacher. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν 
τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου, τα οποία τώρα 
είναι διαθέσιμα δωρεάν στις διάφορες γλώσσες των εταίρων. Οι 

συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να δουν στην πράξη την 
λειτουργία της πλατφόρμας του Enyouth Teacher.    
 
Όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα εργαλεία του 
Enyouth Teacher που παρουσιάστηκαν. Υπήρξε επίσης ενδιαφέρον να 
χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία κατάρτισης στα πλαίσια της δουλειάς 
τους, αλλά και να αξιοποιηθούν σε άλλα έργα. Πιο συγκεκριμένα εκτίμησαν 
την χρησιμότητα της πλατφόρμας. Πιστεύουν ότι είναι ένα πολύ καινοτόμο 
και αναγκαίο εργαλείο.  
 
Στη διάρκεια του Open-LAB, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για καινοτόμα 
έργα στον τομέα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα στα σχολεία, 
καθώς και για την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, 
συμβουλευτική για την επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικά έργα.   

Τελική διακρατική συνάντηση… 

 
Η τελική διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 14-15 
Ιουλίου 2016 στην όμορφη Ρώμη. Οι εταίροι προγραμμάτισαν τις 
τελευταίες δράσεις που πρέπει να γίνουν πριν τη λήξη του έργου. 
Συζητήθηκαν επίσης ευκαιρίες για περαιτέρω συνεργασία μετά την 
ολοκλήρωση του έργου. Όλοι οι εταίροι εργάστηκαν σκληρά για την 
επιτυχημένη υλοποίηση του έργου και είναι περήφανοι για την διαδικτυακή 
πλατφόρμα που δημιουργήθηκε.   
 
Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην πιλοτική on-line δοκιμή, μην διστάσετε να 
επικοινωνήσετε με τον οργανισμό της χώρας σας! Μπορείτε να 
δημοσιεύσετε τα σχόλιά σας για την ηλεκτρονική πλατφόρμα και το σχετικό 
υλικό κατάρτισης στην σελίδα μας στο facebook. Ακολουθήστε μας!    
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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί μέχρις στιγμής με την πορεία του έργου. Η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα είναι έτοιμη και η πιλοτική δοκιμή της έχει ξεκινήσει σε όλες τις 

χώρες των εταίρων! Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, επικοινωνήστε με 

τον οργανισμό της χώρα σας και να πάρετε το πιστοποιητικό σας!   

The European Commission support for the production of this publication does not 
constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the aut-
hors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein  


