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    ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ENTREPVET 

Το έργο Επιχειρηματικές Πρακτικές στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
(EEK), ENTREPVET, που συγχρηματοδοτείται 
από το Erasmus+ KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις 
ως απάντηση στην κρίση του COVID-19 στον 
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχει ως 
στόχο να ενισχύσει τους NEETs (νέοι που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης) με τα 
απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία προκειμένου 
να αναπτύξουν επιχειρηματική νοοτροπία. 
Το έργο ENTREPVET στοχεύει στη βελτίωση 
των διαθέσιμων στους 
εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές εργαλείων 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης και κατάρτιση 
σε όλη την Ευρώπη. Το κύρια αποτελέσματα 
του έργου είναι:  

• IO1 - το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
ENTREPVET,  

• IO2 - Εργαλειοθήκη και Webinars 
ENTREPVET για τους εκπαιδευτικούς, 

• IO3 - Η υποστήριξης των νέων εν δυνάμει 
επιχειρηματικών μέσω κοιτίδων 
επιχειρηματικότητας. 

 

 

 

 

 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ 

Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
ψηφιακή εκπαίδευση 2021-27: Η κρίση της νόσου COVID-
19 ανέδειξε τους καθοριστικούς παράγοντες προώθησης 
της αποτελεσματικής ψηφιακής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης: συνδεσιμότητα και κατάλληλος ψηφιακός 
εξοπλισμός για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς· 
εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές που νιώθουν σιγουριά και 
διαθέτουν δεξιότητες στη χρήση της ψηφιακής 
τεχνολογίας για την υποστήριξη της διδασκαλίας τους 
και της προσαρμοσμένης παιδαγωγικής προσέγγισης· 
ηγεσία· συνεργασία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών και 
καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αναγνωρίζει την 
επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση ως 
κύριους παράγοντες για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. 

Πρόγραμμα Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020: 
Ενότητα 4.2.4.. Άνεργοι, ιδίως νέοι  : Απέναντι στον υψηλό 
αριθμό ανέργων σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν προγράμματα στήριξης της 
επιχειρηματικότητας με σκοπό να ενθαρρυνθεί η ίδρυση 
επιχειρήσεων ως διέξοδος από την ανεργία. 
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 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η ομάδα στόχος του έργου είναι νέοι ηλικίας από 
16-29, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) 

 

  

 

Σχέδιο δράσης για την 
ψηφιακή εκπαίδευση 2021-27 

που βασίζεται στις 
προτεραιότητες 2018-20 για: 

 "1. Καλύτερη χρήση της ψηφιακής 
τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση, 

2. Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων". 

2M 

Οι εταίροι θα συναντηθούν τον 2Ο 
μήνα του έργου για να 

συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο 
προγράμματος σπουδών που θα 
παρουσιαστεί στους τοπικούς 

φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και στις ομάδες 

εστίασης των νέων για 
ανατροφοδότηση. 

 

12M 

Οι εταίροι θα χρησιμοποιήσουν 
μεθόδους μη τυπικής 

εκπαίδευσης για την εκπαίδευση 
28 εκπαιδευτών ΕΕΚ, από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, την 

Ολλανδία, την Ελλάδα, την 
Τουρκία, τη Ρουμανία και την 

Ιταλία. 

16M 

15M 

Οι νέοι (NEETs) θα συμμετέχουν 
σε δράσεις εκπαίδευσης και 
πρακτικής άσκησης σε θέματα 

επιχειρηματικότητας. 

Ορόσημα από το χρονοδιάγραμμα του ENTREPVET 

Οι πέντε (5) νέοι θα επιλεγούν 
σε εκπαιδευτική δράση, που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αγγλία. 
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Η εναρκτήρια συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus+ ENTREPVET πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 3 
και 4 Αυγούστου 2021, με τη συμμετοχή επτά εταίρων από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, 
την Ιταλία και την Τουρκία. Οι εταίροι του έργου ENTREPVET 
προγραμμάτισαν τις δράσεις των επόμενων δύο ετών 
σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της συνάντησης. 

Ο εταίρος MADPL παρουσίασε τις δράσεις του, τους 
κανονισμούς υλοποίησης του έργου και το λογισμικό 
Freedcamp το οποίο θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες 
διαχείρισης των δράσεων.  

Το WSX έκανε μια σύντομη παρουσίαση των δράσεων του 
φορέα και της μεθοδολογίας υλοποίησης του πακέτου 
εργασίας 3. 

Το MUSEV παρουσίαση το ιδρύματος και τις δράσεις του και τη 
μεθοδολογία διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. 

Το Athens Lifelong Learning Institute παρουσίαση τη δομή και 
τη δράση του ιδρύματος, καθώς και τον Οδηγό Διασφάλισης 
Ποιότητας του έργου.  

Το DMLAS παρουσίασε τη δομή και τη δράση του και το ευρύ 
δίκτυο των φορέων που θα πρέπει να εμπλακούν στις δράσεις 
του έργου. 

Το BUCOVINA παρουσίασε τον οργανισμό και μοιράστηκε τη 
μεθοδολογία και τα πρωτόκολλα αξιολόγησης, με το σχέδιο για 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το λογότυπο, την ιστοσελίδα 
και το πρότυπο δελτίου τύπου.  

Το Pro Work έκανε μια σύντομη παρουσίαση της οργάνωσης- 
πληροφορίες για το KOLB, οι οποίες βρίσκονται επίσης στο 
Freedcamp, και περισσότερα τη δεύτερη ημέρα με το σχέδιο 
εργασίας του IO2. 

 

Το έργο EntrepVET με τη 
διαδικτυακή συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στις 3-4 

Αυγούστου 2021, μετά από μια 
πρώτη συνάντηση γνωριμίας 

στις 14 Ιουλίου 2021. 
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