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Το έργο Entre-Forward αποτελείται από
6 εταίρους από διάφορα κράτη μέλη της
ΕΕ (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ισπανία), που εκπροσωπούν
οργανισμούς που ειδικεύονται στην κατάρτιση
και την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Συντονισμός του έργου

www.ison.gr

office@ison.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Διαδικτυακή σελίδα του προγράμματος

www.entre-forward.eu

Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Καθοδήγησης

www.entre-forward.eu/elearningplatform

Εγγραφείτε στο newsletters και ακολουθήστε μας στα
κοινωνικά μέσα
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Συνεργάτες του έργου
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Χρονοδιάγραμμα έργου 01/09/2019 - 31/08/2022

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή
της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενισχύοντας τις
επιχειρηματικές
δεξιότητες

Σκοπός του προγράμματος
Γενικοί στόχοι του έργου Entre-Forward

Προώθηση
της επιχειρηματικής
ικανότητας, της
δημιουργικότητας και
της πρωτοβουλίας, ιδίως
μεταξύ των νέων.

Ενίσχυση
tτης καινοτομίας, της
δημιουργικότητας
και της ικανότητας
σχεδιασμού και
διαχείρισης έργων.

Ομάδες
Στόχου

Σχετικά με το Έργο
Η προώθηση της επιχειρηματικότητας
έχει καταστεί πολιτική προτεραιότητα τόσο
στην Ευρώπη όσο και στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία λαμβάνουν μέτρα
για την ανάπτυξη και την παροχή προγραμμάτων
εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα.
Οι επιχειρηματικές δεξιότητες είναι σήμερα
απαραίτητες σε οποιονδήποτε τομέα
δραστηριότητας. Έτσι, είναι απαραίτητο
να οικοδομηθούν και να αναπτυχθούν οι
δεξιότητες που θα επιτρέψουν σε ένα άτομο
να επιτύχει ως επιχειρηματίας.
Το πρόγραμμα Entre-Forward επικεντρώνεται
στην αναβάθμιση των ατόμων και προβάλλει τη
σημασία της ανάπτυξης των επιχειρηματικών
δεξιοτήτων. Επίσης, το έργο στοχεύει στην
προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων για
την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της
βιομηχανίας και της εκπαίδευσης για την
επιχειρηματικότητα και προτείνει καινοτόμες
πρακτικές μεθόδους, στις οποίες οι φοιτητές θα
έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορα
project και δραστηριότητες.

Άμεσος Στόχος
Νέοι και φοιτητές που ενδιαφέρονται να
αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δεξιότητές
τους και να ενισχύσουν την προσωπική
τους ανάπτυξη, είτε να ενισχύσουν την
απασχολησιμότητά τους ως εργαζόμενοι
είτε να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Δάσκαλοι, εκπαιδευτές και επαγγελματίες
που ασχολούνται με τον επιχειρηματικό
προσανατολισμό, να βελτιώσουν τις δεξιότητές
τους, τις γνώσεις και τις μεθόδους τους, ώστε
να παρέχουν εξατομικευμένη και κατάλληλη
υποστήριξη σε όσους το χρειάζονται.
Έμμεσος Στόχος

Τα Ινστιτούτα εκπαίδευσης και
κατάρτισης, οι φορείς χάραξης
πολιτικής, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς.

Αποτελέσματα
Προγράμματος
Δημιουργία ενός εγχειριδίου
επιχειρηματικής επιμόρφωσης και
δεξιοτήτων όπου θα περιλαμβάνει
Υπάρχουσες και βέλτιστες πρακτικές
κατάρτισης από όλοι την Ευρώπη, για το τομέα
της επιχειρηματικότητας
Διαδικτυακό εργαλείο πάνω στην
επιχειρηματική καθοδήγηση όπου θα
περιλαμβάνει
Τον καθορισμό βασικών επιχειρηματικών
δεξιοτήτων μέσα από την ανάπτυξη
συγκεκριμένων μεθόδων αξιολόγησης
Πρόγραμμα κατάρτισης πάνω στην
επιχειρηματικότητα το οποίο θα αφορά
Εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές που ασχολούνται με
την επιχειρηματικότητα και οποιονδήποτε άλλον
τον ενδιαφέρει ο τομέας της επιχειρηματικότητας
Ηλεκτρονικός οδηγός για την
επιχειρηματικότητα όπου θα αφορά
Εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, επαγγελματίες
και φοιτητές
Διαδραστική Πλατφόρμα για τον
επιχειρηματικό προσανατολισμό όπου θα
περιλαμβάνε
Πληροφορίες για επιχειρηματικές ευκαιρίες
στην Ευρώπη και κατάρτιση πάνω σε εργαλεία
που βελτιώνουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες
Δραστηριότητες για την ευρύτερη
κοινοποίηση του προγράμματος
Διάδοση μέσα από την ηλεκτρονική
αλληλογραφία, τα κοινωνικά δίκτυα και τον
διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος
Τοπικές δράσεις
Ειδικά workshops όπου θα συμμετέχουν
εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές και κάθε άλλος
ενδιαφερόμενος.

