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Η  ομάδα  του  προγράμματος  καλωσορίστηκε  στη  Βιέννη  το  
Σεπτέμβρη  για  την  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  των  
ξεχωριστών  πακέτων  εργασίας  και  για  ανταλλαγή  ιδεών  
από  την  προηγούμενή  συνάντηση.  
Πληροφορίες  κι  ενημέρωση  για  τις  Εθνικές  
Πιλοτικές  Δράσεις

FGUVA Στη  Ισπανία,  μία  πιλοτική  συνάντηση  θα  λάβει  χώρα  το  
Νοέμβριο  2013  στην  πόλη  Valladolid, στην  οποία  θα  συμμετέχουν  
τουλάχιστον  10  νέοι  άνεργοι,  απόφοιτοι  του  πανεπιστημίου  του  
Valladolid. Στην  πιλοτική  δράση  θα  πάρουν  μέρος  δύο  οργανώσεις  :  
οι  υπηρεσίες  Καριέρας  της  FGUVA (του  Ισπανικού  εταίρου  του  
προγράμματος)  και  η  AIESEC (η  παγκοσμίως  μεγαλύτερη  οργάνωση  
νέων  που  έχει  δράση  σε  πάνω  από  113  χώρες  και  αριθμεί  πάνω  
από  86,000  μέλη).  Η  πιλοτική  δράση  στην  Ισπανία  θα  έχει  στόχο  την  
ανάπτυξη  των  επιχειρηματικών  δεξιοτήτων  και  την  εφαρμογή  της  
δημιουργικότητας  για  την  ανάδειξη  νέων  επιχειρηματικών  ιδεών.  Ο  
σκοπός  είναι  να  δοκιμαστούν  οι  προσαρμογές  στις  μεθοδολογίες  
του  προγράμματος  ENTER σε  άνεργους  απόφοιτους  ώστε  να  δημιο-‐
υργηθεί  ένα  νέο  εργαλείο  για  να  βοηθήσει  νέες  πιθανές  κινήσεις  
καριέρας.

CWC έχει  διαλέξει  συγκεκριμένα  εργαλεία  για  την  ενδυνά-‐

IEKEP

Στην  Ελλάδα  θα  γίνουν  δύο  πιλοτικές  δράσεις  σε  δύο  
μωση  του  χρήστη  που  θα  βοηθήσουν  στην  προώθηση  των  ομά-‐
διαφορετικές  γεωγραφικές  περιοχές:  η  μία  θα  γίνει  στην  Αθήνα,  
δων  με  λιγότερες  δεξιότητες  να  κινητοποιηθούν.  Θα  γίνουν  δρά-‐
στα  γραφεία  του  ΙΕΚΕΠ  και  η  άλλη  θα  γίνει  στην  Καλαμάτα,  όπου  
σεις  που  θα  στοχεύουν  σε  δύο  ομάδες  νέων  στον  Οκτώβριο  
βρίσκεται  το  ιδιωτικό  σχολείο  του  βασικού  ενδιαφερόμενου  και  
μέσα  από  την  ομάδα  NEETS (Εκτός  Εκπαίδευσης,  Κατάρτιση  ή  
πολλαπλασιαστή  μας.  Και  οι  δυο  δράσεις  θα  γίνουν  με  την  καθοδή-‐
Πρόσληψη).  Θα  συνεργαστούμε  με  το  τοπικό  τμήμα  της  Πυροσ-‐
γηση  ειδικών  και  εξειδικευμένων  στελεχών  από  το  ΙΕΚΕΠ  και  θα  
βεστικής  για  τα  Προγράμματα  Κοινότητας  και  το  εθνικό  Princes
λάβουν  χώρα  μεταξύ  του  Οκτωβρίου  του  2013  και  του  Μαρτίου  του  
Trust.
2014.  Ο  χαρακτήρας  των  δύο  δράσεων  είναι  διαφορετικός:  η  δράση  
της  Αθήνας  θα  έχει  τη  μορφή  ειδικευμένου  εκπαιδευτικού  εργαστη-‐
Δύο  πιλοτικές  δράσεις  θα  γίνουν  με  συμμετοχή  του-‐
ρίου  για  μελλοντικούς  επιχειρηματίες.  Η  δράση  στην  Καλαμάτα  θα  
λάχιστον  25  νέων,  από  16  έως  25  χρονών,  που  ψάχνουν  για  
θυμίζει  περισσότερο  Επαγγελματικό  Προσανατολισμό  με  την  προώ-‐
δουλειά  αυτή  τη  δεδομένη  στιγμή  και  θα  γίνουν  μεταξύ  του  
θηση  δεξιοτήτων  που  είναι  αναγκαία  για  επιχειρηματίες.  Οι  μεθο-‐
Οκτώβρη  2013  και  Μάρτη  2014.  Σε  διάφορες  περιοχές  που  
δολογίες  και  οι  ασκήσεις  που  έχουν  αναπτυχθεί  στο  πλαίσιο  του  
δραστηριοποιείται  ο  BEST στην  Αυστρία  στο  πλαίσιο  συνεργα-‐
προγράμματος    ENTER θα  δοκιμαστούν  και  θα  συνοδευτούν  από  
σίας  με  τις  Υπηρεσίες  Εργασίας  Αυστρίας  και  το  Ομοσπονδιακό  
εργαλεία  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  και  ασκήσεις  αυτοαξι-‐
Κοινωνικό  Γραφείο  της  Αυστρίας.  Ο  στόχος  των  πιλοτικών  δρά-‐
ολόγησης  που  ήδη  υπάρχουν  και  χρησιμοποιούνται  από  το  ΙΕΚΕΠ.  
σεων  της  Αυστρίας  θα  είναι  στην  επιχειρηματικότητα,  στη  δυ-‐
νατότητα  επιχειρηματικής  δράσης  μέσω  στήριξης  και  δημιουργίας  πιθανές  προοπτικές  καριέρας  ώστε  οι  συμμετέχοντες  να  βοηθη-‐
θούν  και  να  προετοιμαστούν  για  την  (επαν)ενταξή  τους  στην  αγορά  εργασίας.  

BEST

ISQ Θα  γίνουν  τρεις  πιλοτικές  δράσεις  στις  οποίες  θα  συμμετέχουν  τουλάχιστον  30  νέοι  μεταξύ  16- 29  χρονών,  στο  διάστημα  
Οκτωβρίου  2013  και  Μαρτίου  2014  σε  διαφορετικές  πόλεις.  (1)  στην  περιοχή  Oeiras, με  τη  στήριξη  του  με  τη  στήριξη  του  ISQ, (2)
στην  περιοχή  Lumiar, με  τη  στήριξη  του  ISU- του  Ινστιτούτο  για  τη  Στήριξη  και  τη  Συνεργασία,  (3)  στη  Λισσαβώνα,  με  τη  στήριξη  του  
σχολείου  Marques de Pombal. Οι  τρεις  πιλοτικές  δράσεις  έχουν  κοινό  στόχο  –να  προωθήσουν  τις  επιχειρηματικές  λογικές  και  τα  
προσόντα  που  απαιτούνται  σε  νέους- όμως  οι  στρατηγικές  εφαρμογής  θα  είναι  διαφορετικές  (1)  το  ISQ θα  δημιουργήσει  μία  ομάδα  
εκπαιδευτών  για  να  δουλέψουν  σε  μικρές  ομάδες  με  εκπαιδευτές  που  έχουν  εμπλακεί  σε  μαθήματα  διπλής  πιστοποίησης  για  να  
τους  βοηθήσουν  στην  επανένταξη  στην  αγορά  εργασίας  (2)  το  ISU θα  δουλέψει  με  ένα  μεικτό  μοντέλο  εκπαίδευσης  και  υποστήρι-‐
ξης  με  μεγαλύτερης  ηλικιακής  κατηγορίας  νέους  σε  μία  κοινωνικά  υποβαθμισμένη  γειτονιά/  περιοχή,  (3)  Το  σχολείο  θα  δημιουργή-‐
σει  μία  ομάδα  επιχειρηματικότητας  για  να  υλοποιεί  projects κατά  τη  διάρκεια  της  σχολικής  χρονιάς  με  τη  συμμετοχή  δασκάλων  από  
διαφορετικές  περιοχές.  
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