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Εγχειριδίου Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και 

Δεξιοτήτων είναι έτοιμο! 
 

Το πρώτο παραδοτέο (ΙΟ1), που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Erasmus+ Project “ENTRE-

FORWARD: Enhancing Entrepreneurship Skills”, ολοκληρώθηκε και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του  

project (www.entre-forward.eu/en/project-results/). 

Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης, που δημιουργήθηκε υπό τον συντονισμό του Προτογάλου 

εταίρου, União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, είναι ένα εγχειρίδιο πάνω 

στην Εκπαίδευση και τις Δεξιότητες της Επιχειρηματικότητας, το οποίο επικεντρώνεται στην 

επισκόπηση και αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών και προγραμμάτων κατάρτισης στην Ευρώπη, 

καθώς και στη χαρτογράφηση των αναγκών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών 

επιχειρηματικότητας, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις χώρες εταίρους. Επίσης, σκοπεύει να 

αξιολογήσει τις υπάρχουσες πρακτικές κατάρτισης στις συνεργαζόμενες χώρες και, μέσω των 

2ο Project Meeting και έκδοση του «Εγχειριδίου 

Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων»  

Το Entre-Forward project συνεχίζει να  προχωρά παρά την ύπαρξη του COVID-19. 

Παρά τα προβλήματα της πανδημίας, οι  περισσότεροι  εταίροι ξεκίνησαν τηλεργασία, 

και, χάρη στη δουλεία τους, το πρώτο παραδοτέο μπόρεσε να ολοκληρωθεί.  

2ο Διακρατικό Project Meeting στις 23 

Ιουνίου 2020 

Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του COVID-19, η 

προγραμματισμένη συνάντηση στο Πόρτο της 

Πορτογαλίας έπρεπε να ακυρωθεί. Αντ 'αυτού, η ομάδα 

μας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει λογισμικό 

τηλεδιάσκεψης και να φιλοξενήσει εκεί τη διαδικτυακή 

συνάντηση, ώστε το έργο να συνεχίσει να προχωρά!  

Κατά τη διάρκεια επίσης συζητήθηκε το τελευταίο μέρος 

του IO1 (Εγχειρίδιο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και 

Δεξιοτήτων) και εγκρίθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες 

για το δεύτερο παραδοτέο (IO2). 

Μέσα στους επόμενους μήνες, η συνεργασία θα 

επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των παραδοτέων IO2, IO3 

και IO4. 
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αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων της, να συστήσει ένα νέο πρωτότυπο πρόγραμμα 

κατάρτισης που θα καλύψει τα κενά ανάμεσα στην εκπαίδευση, όσον αφορά τις επιχειρηματικές 

δεξιότητες.  

 

Κύρια Συμπεράσματα 

 

Μέσω των διαφόρων ενοτήτων/τμημάτων, δόθηκε η δυνατότητα να εντοπιστούν τα υπάρχοντα κενά 

στο πλαίσιο της κατάρτισης 27 διαφορετικών προγραμμάτων σπουδών (σε έξι ευρωπαϊκές χώρες) σε 

ορισμένα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της επιχειρηματικότητας.  

Επιπροσθέτως, οι συγκεκριμένες αξιολογήσεις επέτρεψαν τον εντοπισμό σημαντικής ποσότητας 

σχετικών δεδομένων/πληροφοριών, τα οποία μπορεί να έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον τομέα της 

επιχειρηματικότητας, καθώς και για εκείνους που επιλέγουν να ασκήσουν μια νέα επιχειρηματική 

δραστηριότητα.  

Οι ενότητες που παρουσιάζονται σε αυτήν την έκθεση-μελέτη θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη των 

παραδοτέων IO2 (Orientation Tools), IO3 (Entrepreneurship Training Program) και IO4 (E-Guide).  

Όλα τα δεδομένα των διάφορων ερευνητικών σταδίων υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με στατιστική 

ανάλυση, κυρίως στο τέταρτο μέρος, με σκοπό την δημιουργία συμπερασμάτων και την εισαγωγή του 

πρωτότυπου πλάνου, το οποίο παρουσιάζεται σχηματικά παρακάτω.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΦΟΡΙΕΣ 

www.entre-forward.eu  

@EntreForward 

contact@coop-jeunes.com 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

 Δημιουργία περιεχομένου για το παραδοτέο IO2 

 Ανάπτυξη των παραδοτέων IO3 και IO4 

 3ο Διακρατικό Project Meeting, Αθήνα, Ελλάδα, Ιανουάριος 2021 


