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 Έναρξη προγράμματος και 1η 

διακρατική συνάντηση εταίρων 

 

Συνάντηση έργου 

Το ‘’Entre-Forward: Ενίσχυση των δεξιοτήτων για την επιχειρηματικότητα’’, είναι 

ένα πρόγραμμα Erasmus+ υπό την ηγεσία του Cooperative d’Initiative Jeunes Corsica  

όπου μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς εταίρους  επικεντρώνεται  στην  δημιουργία και  

προώθηση καινοτόμων διαδικασιών  για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ  της 

βιομηχανίας και της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα . Ως εκ τούτου , στο 

πρόγραμμα  αυτό  προτείνονται  καινοτόμες πρακτικές με τη συμμετοχή κυρίως  νέων  

ανθρώπων.  

Πρώτη συνάντηση στη Μπάστια (Γαλλία) 

Η πρώτη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Entre-Forward πραγματοποιήθηκε στη 

Μπάστια μεταξύ 29 και 30 Νοεμβρίου του 2019. Σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν να γνωρίσει 

ο ένας τον άλλον και να αξιολογηθεί ο προγραμματισμός του έργου για  τους πρώτους τρεις μήνες. 

Επίσης οι εταίροι συζήτησαν λεπτομερώς τον τεχνικό και οικονομικό συντονισμό, το σχέδιο 

διασφάλισης της ποιότητας, το σχέδιο διάδοσης και τα πνευματικά αποτελέσματα του 

προγράμματος. 

Επιπρόσθετα, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του 

πρώτου Handbook (Επιχειρηματικές Εκπαιδεύσεις και Δεξιότητες) θα είναι μια έκθεση 

αξιολόγησης των υφιστάμενων επιχειρηματικών καταρτίσεων που θα παρέχουν βέλτιστες 

πρακτικές και μαθήματα κατάρτισης στην καινοτομία από την Ευρώπη. Αυτή η έρευνα θα είναι η 

βάση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα και την 

αλληλεπίδραση της πλατφόρμας ‘’Επιχειρηματικού Προσανατολισμού’’ που θα δημιουργηθεί και 

θα διατίθεται σε διάφορες γλώσσες. 
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Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν 

 Την ολοκλήρωση του εγχειρίδιου πάνω στις επιχειρηματικές επιμορφώσεις και δεξιότητες 

 Την ενεργή προώθηση του προγράμματος 

 Την επόμενη διακρατική συνάντηση που θα γίνει στις 23 - 24 Ιουνίου 2020 στο Godomar 

(Πορτογαλία) 

 

Οι στόχοι μας 

 Να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα, την ανάληψη πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας, 

ιδίως μεταξύ των νέων 

 Να ενισχύσουμε τη καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ικανότητα οργάνωσης και 

σχεδιασμού  

Συνεργάτες του έργου 

 Coopérative d’Initiative Jeunes, France 

 ISON Psychometrica, Greece 

 Centrum Wspierania Edukacji i 

Przedsiębiorczości (CWEP), Poland 

 União das Freguesias Gondomar (S. Cosme) 

Valbom e Jovim, Portugal 

 Studio Risorse, Italy 

 DEP Institute, Spain 

Περισσότερες Πληροφορίες 

www.entre-forward.eu  

@EntreForward 

info@ison.gr 


