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ΟΜΑΔΑ - ΣΤΟΧΟΣ

Ideum Arvidsjaur Kommun (Σουηδία)

Η κύρια ομάδα-στόχος θα αποτελείται
από εκπαιδευτές επιλεγμένους από τις
οργανώσεις-εταίρους και τους τοπικούς
εταίρους (ενδιαφερόμενους φορείς). Θα
είναι οι μέντορες, χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο εκπαίδευσης σε συναδέλφους
τους, στη δευτερεύουσα ομάδα-στόχο
που θα αποτελείται από ευρύτερους
ομίλους εκπαιδευτών από τις κοινότητες
εταίρων,
υπεύθυνους
λήψης
αποφάσεων
στον
τομέα
της
εκπαίδευσης, οι οποίοι θα εμπλακούν
στην
ανάπτυξη
των
τοπικών
οικοσυστημάτων
επιχειρηματικής
μάθησης .

www.arvidsjaur.se

Quarter Mediation (Ολλανδία)
www.quartermediation.eu

Università delle LiberEtà del FVG (Ιταλία)
www.libereta-fvg.it

ENTRELAB
2018-1-SE01-KA204-039048

Enhanced ENTREpreneurial
attitude in adult education for a
better LABour market integration
(Ενισχυμένη επιχειρηματική στάση στην
εκπαίδευση ενηλίκων για μια καλύτερη
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας)

2018-2020

EK Kavalas (Ελλάδα)
www.sek-kaval.kav.sch.gr

A Rocha - Associação Cristã de Estudo
e Defesa do Ambiente (Πορτογαλία)
www.arocha.org

Ιστοσελίδα
www.entrelab.eu
Facebook
www.facebook.com/entrelab2018

Αυτό το σχέδιο επιχορηγείται με την υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η έκδοση
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και
δεν μπορεί η Επιτροπή να θεωρηθεί ως
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση γίνεται των
πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτήν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Προκειμένου να μειωθεί η ανεργία, η
επιχειρηματική εκπαίδευση θεωρείται
βασικός
παράγοντας
για
την
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση,
την κοινωνική ένταξη και την προσωπική
ανάπτυξη.
Προκειμένου να προσαρμοστεί σε αυτήν
την ανάγκη απαιτείται ένας νέος τύπος
αντιμετώπισης,
πρωτοβουλίας
και
υπευθυνότητας. Η αξιοποίηση της
επιχειρηματικής
συμπεριφοράς
θα
βελτιώσει την παραδοσιακή εκπαίδευση,
θα προετοιμάσει τους ανθρώπους για τη
ζωή και θα προσφέρει τις ευκαιρίες
στους ενήλικες να βρουν τη θέση τους
στην αγορά εργασίας, είτε με ευκολότερη
εξεύρεση νέας θέσης εργασίας ως
αποτέλεσμα
μιας
επιχειρηματικής
στάσης και νοοτροπίας, είτε ξεκινώντας
και τρέχοντας τη δική τους επιχείρηση.
Το πρόγραμμα ENTRELAB στοχεύει
στην επώαση και την προώθηση του
επιχειρηματικού πνεύματος μέσω της
ανάπτυξης
ενός
μοντέλου
οικοσυστήματων το οποίο θα τονώσει τη
δημιουργικότητα
και
την
επιχειρηματικότητα.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι
να δοθεί η δυνατότητα στους
εκπαιδευτές να δημιουργήσουν
οικοσυστήματα επιχειρηματικής
μάθησης για την εκπαίδευση
ενηλίκων, αναλαμβάνοντας τον
ρόλο των κινητήριων δυνάμεων
αυτών των οικοσυστημάτων.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του
έργου είναι:
- προώθηση της επιχειρηματικής
κουλτούρας
μέσω
της
δημιουργίας ενός επιχειρηματικού
οικοσυστήματος
προσανατολισμένου στην αλλαγή
της
καινοτομίας
και
της
δημιουργικότητας ·
- ανάπτυξη της επιχειρηματ/τας
σε
διαφορετικά
επίπεδα
κατάρτισης ως κίνητρο για τους
ανθρώπους μέσω της ενίσχυσης
των
επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών
ως
πηγή
προόδου
ανάπτυξη
επιχειρηματικών
δεξιοτήτων
μεταξύ
των
ανθρώπων με την αύξηση της
ευαισθητοποίησης όσον αφορά
την επιχειρηματική κουλτούρα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα του έργου θα
δημοσιευθούν στον δικτυακό
τόπο του έργου, προσφέροντας
καθοδήγηση βάσει σεναρίων για
να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές
και τους εκπαιδευτές ενηλίκων σε
όλη την Ευρώπη να παράσχουν
επιχειρηματική εκπαίδευση και
μάθηση. Ως αποτέλεσμα των
πνευματικών
αποτελεσμάτων
που
σχεδιάζονται
να
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
σχεδίου, τα ακόλουθα βασικά
αποτελέσματα θα προκύψουν
κατά τη διάρκεια του διετούς
προγράμματος:
-Ηλεκτρονική
πλατφόρμα
ENTRELAB με διαφορετικές
διαδραστικές
λειτουργίες.
-Επιχειρηματικός
οδηγός
ENTRELAB
"Ευρωπαϊκές
ευκαιρίες στην επιχειρηματική
εκπαίδευση".
-εκπαιδευτικό πακέτο ENTRELAB
"Επιχειρηματική μάθηση στην
εκπαίδευση
ενηλίκων".
- Ebook ENTRELAB "Ενισχυμένη
επιχειρηματική
στάση
στην
εκπαίδευση ενηλίκων για μια
καλύτερη ενσωμάτωση στην
αγορά εργασίας"

