
 

 
 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. 
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ΤΟ  ΣΧΕΔΙΟ 

Προκειμένου να μειωθεί η ανεργία, η επιχειρηματική εκπαίδευση 
θεωρείται βασικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα και 
την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την προσωπική 
ανάπτυξη. Για  να προσαρμοστεί σε αυτήν την ανάγκη, απαιτείται 
ένας νέος τύπος στάσης, 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 
εργασίας ως αποτέλεσμα επιχειρηματικής στάσης και νοοτροπίας 
είτε με ξεκινώντας και τρέχοντας τη δική τους επιχείρηση. 
Το έργο αποσκοπεί στην επώαση και προώθηση του 
επιχειρηματικού πνεύματος μέσω της ανάπτυξης ενός μοντέλου 
οικοσυστήματος το οποίο θα τονώσει τη δημιουργικότητα και 
την επιχειρηματικότητα. 
 

ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο κύριος σκοπός 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 δημιουργώντας 

ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα, προσανατολισμένο στην 
αλλαγή της καινοτομίας και της δημιουργικότητας. 
• ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 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. 
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Ιστοσελίδα σχεδίου 
www.entrelab.eu 

Σελίδα στο Facebook 
www.facebook.com/entrelab2018  
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ΕΝΑΡΚΤHΡΙΑ ΣΥΝAΝΤΗΣΗ 

Η έναρξη της συνάντησης του έργου ENTRELAB διοργανώθηκε από 
την Quarter Mediation στην Assen στις Κάτω Χώρες στις 17 και 18 
Οκτωβρίου 2018 και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων 
που συμμετέχουν στην σύμπραξη. 
Η εναρκτήρια συνάντηση  ήταν μια ευκαιρία για τους εταίρους της 
ENTRELAB να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση 
του έργου, καθώς και με τις διαδικασίες αξιολόγησης, διάδοσης και 

επικοινωνίας. 
Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των εταίρων στην κοινοπραξία 
ENTRELAB καθόρισαν το αναπτυξιακό σχέδιο στρατηγικής για την 
παραγωγή των πνευματικών αποτελεσμάτων που σχεδιάζονται να 
υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου: διαδικτυακή 
πλατφόρμα με διαφορετικές διαδραστικές λειτουργίες, 
επιχειρηματικό οδηγό, εκπαιδευτικό πακέτο "Επιχειρηματική 
μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων",  Ebook ENTRELAB 
"Ενισχυμένη επιχειρηματική  στάση στην εκπαίδευση ενηλίκων για 
μια καλύτερη ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας". 
 

 
 

Οι επόμενες διακρατικές συναντήσεις θα διοργανωθούν στη 
Σουηδία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα κατά τη 
διάρκεια της διετούς ζωής του έργου. 
Τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες του σχεδίου θα 
σχεδιαστούν με επίκεντρο τις ανάγκες της αρχικής ομάδας στόχου 
του έργου που αποτελείται από εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς που 
επιλέγονται από κάθε εταίρο του οργανισμού στο έργο. 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Ideum Arvidsjaur Kommun (Sweden)
www.arvidsjaur.se  

 

 
 

Quarter Mediation (Netherlands) 
www.quartermediation.eu  

 

 
 

Università delle LiberEtà (Italy) 
www.libereta-fvg.it  

 
EK Kavalas (Greece) 

www.sek-kaval.kav.sch.gr  
 

 
 

A Rocha (Portugal) 
www.arocha.org 

 


