
Δραστηριότητες Έργου: τι πρόοδο έχουμε κάνει

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Οι εταίροι του έργου είναι στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσουν ότι το IO1 – Digital
Handbook for Digital Natives είναι έτοιμο
και θα είναι διαθέσιμο σύντομα! 

Επίσης, στις 3-4 Σεπτεμβρίου είχαν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν στην πρώτη δια
ζώσης Διεθνής Συνάντηση Έργου στο
Σάσσαρι (Ιταλία), στη διάρκεια του οποίου η
εξέλιξη όλων των Παραδοτέων του Έργου
συζητήθηκαν.   
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να προσφέρει μια νέα στρατηγική ΜΕ
ΕΥΡΕΙΑ ΔΡΑΣΗ που χρησιμοποιεί τις
ΤΠΕ και τα νέα μέσα για να αυξήσει την
ικανότητα των ΜΚΟ και των
οργανισμών για νέους να
προσεγγίσουν, να εμπλακούν και να
παρακινήσουν τους NEETs 
να προετοιμάσει έναν χώρο
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ όπου οι
NEETs μπορούν να δημιουργήσουν
νέες ευκαιρίες για τον εαυτό τους και
να συνδεθούν με τους συνομηλίκους
τους, ενισχύοντας παράλληλα την
απασχολησιμότητα και τις
επιχειρηματικές τους δεξιότητες.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο μας πραγματεύεται την
προσωπική ανάπτυξη των ΝΕΕΤs (Νέοι
Εκτός Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Απασχόλησης), εστιάζοντας κυρίως στην
οικοδόμηση των κινήτρων τους για
συμμετοχή στην κοινωνία και συμβολή
στην αγορά εργασίας, αύξηση της
εμπιστοσύνης τους ως πολίτες,
ενισχύοντας παράλληλα τις δεξιότητες
απασχολησιμότητας τους
χρησιμοποιώντας την επιχειρηματικότητα
ως κινητήριο δύναμη και
χρησιμοποιώντας νέες στρατηγικές που
βασίζονται στις ΤΠΕ για να έρθουν σε
επαφή με εκπαιδευτικούς και κοινωνία. 

Ο σκοπός του έργου είναι διπλός:

Τα επόμενα βήματα είναι η ανάπτυξη του IO2 - DIG IN Programme Guide και του IO3 - Digital
Toolbox τα οποία οργανώθηκαν και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό των πιλοτικών
δοκιμών των τοπικών προγραμμάτων.
Οι εταίροι τώρα συνεχίζουν με την ανάπτυξη των Παραδοτέων του Έργου και θα ξεκινήσουν τις
επαφές με τους Εκπαιδευτές και τους Μέντορες για την επόμενη φάση του έργου που είναι
αφιερωμένη στη δικτύωση και τη δοκιμή. 

Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις τελευταίες εξελίξεις!


