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Το Έργο INTGEN έχει εισέλθει πλέον στο 3ο έτος υλοποίησης και το e-learning είναι έτοιμο για την πιλοτική του
εφαρμογή (σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ήδη ξεκινήσει). Αυτό το διάστημα αποτέλεσε μια ενδιαφέρουσα φάση
για όλους τους εταίρους, καθώς ανέπτυξαν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και το εκπαιδευτικό υλικό για την
πλατφόρμα e-learning και ασχολήθηκαν με τη μετάφραση όλου του εκπαιδευτικού υλικού στη μητρική τους
γλώσσα: μια διαδικασία που αποδείχθηκε πιο δύσκολη (και πιο αργή) από ότι αναμενόταν. Το πρόγραμμα
σπουδών αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας τις μεθόδους συν-δημιουργίας (co-creation), που είχαν διδαχθεί οι
εταίροι κατά τη διαδικασία της από κοινού εκπαίδευσης προσωπικού που έλαβε χώρα στο Ελσίνκι, στο HaagaHelia.
Παράλληλα, οι εταίροι διοργανώνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ενημέρωση φορέων, οργανισμών και
άλλων ενδιαφερομένων μερών, για το Έργο, τους στόχους και τα αποτελέσματα που είτε έχουν ήδη παραχθεί,
είτε έχουν προγραμματιστεί.

Εταίροι του INTGEN

www.intgen-eu.com
Project Number: 2014-1-ES01-KA200-004372
Το παρόν έγγραφο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχει
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Η πιο πρόσφατη συνάντηση των εταίρων για το
Έργο στο Σαν Σεμπαστιάν, περιελάμβανε μια
διεθνή
ενημερωτική
εκδήλωση,
που
πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της
Tknika στην ZamalbideAuzoa.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να μεταφέρει τα
αποτελέσματα και τις καλές πρακτικές του Έργου
σε εκπροσώπους επιχειρήσεων, ΜΚΟ, φοιτητές,
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας κ.λπ. και να τονίσει την
ανάγκη για προώθηση πολιτικών και κοινωνικών
πρωτοβουλιών για τη μεταφορά εμπειριών από
υφιστάμενους σε νέους ή εν δυνάμει
επιχειρηματίες, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη
διατήρηση της ενεργής συμμετοχής των
ηλικιωμένων
στην
κοινωνία.
Οι
εταίροι
παρουσίασαν διάφορα στοιχεία για το Έργο, την
ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης (E-learning
platform) και τη διαδικασία του mentoring, ως
«μέσα» που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχία
των επιχειρήσεων. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν
βίντεο από άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις και
από την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα (Elearning platform).

Επρόκειτο για μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, με
μεγάλη συμμετοχή.

25th Συνέδριο του EfVET στη Βαλένθια
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, στη
Βαλένθια της Ισπανίας και συμμετείχαν 230 άτομα
από την Ευρώπη και όλο το κόσμο. Οι εταίροι του
Έργου INTGEN συντόνισαν ένα Round Table,
προκειμένου να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες
σχετικά με το Έργο.
Επιπλέον, στα πλαίσια του Συνεδρίου υλοποιήθηκε
μια κοινή εκδήλωση του Έργου INTGEN με το Έργο
«Life Online», καθώς οι εταίροι αισθάνθηκαν ότι
υπάρχει συνέργεια μεταξύ των δύο αυτών Έργων.

Ένας εκ των μεντόρων και ο εκπρόσωπος μιας
ανερχόμενης τοπικής επιχείρησης, συζήτησαν πως
μέσα από τη συνεργασία τους και τη διαδικασία
του mentoring, ωφελήθηκε η επιχείρηση στα
πρώτα της βήματα.
Επιπλέον, η Βασκική κυβέρνηση έχει ένα
στρατηγικό σχέδιο για τη Ανάπτυξη της
Απασχόληση, το οποίο παρουσιάστηκε κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης, ενώ ταυτόχρονα ο
Πρόεδρος του EfVET ανέπτυξε τις προτεραιότητες
της Ε.Ε. για την ανάπτυξη της απασχόλησης.
Ο Πρόεδρος του CESES ερχόμενος από τις
Βρυξέλλες συμμετείχε στην εκδήλωση, για να
μιλήσει για την αξία της από κοινού συνεργασίας
(co-creation) ανάμεσα σε ανθρώπους μεγαλύτερης
ηλικίας και τους νέους.
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Συναντήσεις εργασίας των Εταίρων
Οι εταίροι ήταν πολύ απασχολημένοι με τη
δημιουργία της πλατφόρμας E-learning, τη διάδοση
των
αποτελεσμάτων
και
τη
διενέργεια
ενημερωτικών εκδηλώσεων. Μετά το τελευταίο
newsletter, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση στα
πλαίσια του Έργου στην Πάτρα, η οποία
συνδυάστηκε, επίσης, με μια επιτυχημένη
December 2016

2

εκδήλωση, η οποία χαρακτηριστική από τη μεγάλη
συμμετοχή ενδιαφερομένων.
Η πιο πρόσφατη συνάντηση πραγματοποιήθηκε
στην Ισπανία, παράλληλα με τη διεθνή
ενημερωτική
εκδήλωση,
προκειμένου
να
μπορέσουν να παραστούν οι εταίρο του Έργου.
Όλοι οι εταίροι συμμετείχαν και μίλησαν κατά τη
διάρκεια
της
εκδήλωσης,
η
οποία
πραγματοποιήθηκε τόσο στα αγγλικά, όσο και στα
ισπανικά, προκειμένου όλοι οι παρευρισκόμενοι να
μπορούν να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να
συμμετέχουν στις συζητήσεις.
Οι συναντήσεις ήταν πολύ χρήσιμες, με τους
εταίρους να υποβάλουν εκθέσεις προόδου και τα
σχέδια για την πιλοτική εφαρμογή του Έργου στη
χώρα τους. Στην Ελλάδα, το mentoring υλοποιείται
εδώ και αρκετό καιρό. Οι Έλληνες εταίροι (πconsulting) επέλεξαν να αρχίσουν το mentoring
πριν την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Elearning
για
επιχειρηματίες,
καθώς
οι
συμμετέχοντες χρειαζόντουσαν άμεσα τη βοήθεια
τους. Αυτός είναι ένας χρήσιμος δείκτης για τη
σημασία του mentoring γενικότερα.

E-learning and workshops

οικονομικό πλαίσιο, όπως, επίσης, υπάρχουν
πολιτισμικές διαφορές. Η διάρθρωση του
εκπαιδευτικού προγράμματος όμως και το γενικό
περιεχόμενο είναι κοινό σε όλες τις χώρες.
Η π-consulting ξεκίνησε πρώτη την υλοποίηση των
workshops (συναντήσεις εργασίας).

Το 1ο Workshop στα πλαίσια υλοποίησης του
προγράμματος
E-learning
του
INTGEN
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29/11/2016, στην
Πάτρα (Ελλάδα), στα γραφεία της π-consulting.
Έξι (6) μέντορες και εικοσιτέσσερις (24)
ωφελούμενοι συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια του
Workshop και αντάλλαξαν ιδέες και εμπειρίες
σχετικά με την επιχειρηματικότητα και πόσο απλή
μπορεί να είναι στην πραγματικότητα.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες,
συζήτησαν σχετικά με τα εργαλεία που προσφέρει
το E-learning και συμμετείχαν σε δραστηριότητες
σχετικά με την ηγεσία ομάδας και άλλες
επιχειρηματικές ικανότητες. Οι ωφελούμενοι
απόλαυσαν τη συνάντηση και τη γνώση που
αποκόμισαν από το Έργο INTGEN και ανανέωσαν το
ραντεβού τους για τη 14η Δεκεμβρίου.

Οι εταίροι μετέφρασαν το κοινό εκπαιδευτικό
υλικό και δημιούργησαν μια εκπαιδευτική
πλατφόρμα στη μητρική τους γλώσσα (ισπανικά,
ελληνικά, φινλανδικά) στο moodle του Bath
College.
Το
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
δημιουργήθηκε πρώτα στα αγγλικά και στη
συνέχεια οι εταίροι δημιούργησαν την αντίστοιχη
πλατφόρμα στη μητρική τους γλώσσα. Έπειτα, οι
εταίροι μετέφρασαν το εκπαιδευτικό υλικό και τα
εκπαιδευτικά εργαλεία.

Τα workshops και το E-learning θα συνεχιστούν το
2017. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού
προγράμματος θα γίνουν και οι αντίστοιχες
αξιολογήσεις από όλους τους συμμετέχοντες.

Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να διαφέρει σε κάθε
χώρα, καθώς υπάρχουν διαφορές στο νομικό και
INTGEN
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Ενημερωτικές
Βασίλειο.

εκδηλώσεις

στο

Ηνωμένο

Και οι τρεις εταίροι από το Ηνωμένο Βασίλειο
προγραμμάτισαν μια καλοκαιρινή εκδήλωση στο
Bath College, το Somer Valley Campus. Είχαν
προγραμματιστεί εντός και εκτός του χώρου της
εκδήλωσης δραστηριότητες και παιχνίδια ανάμεσα
σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και νέους, κυνήγι
θησαυρού και ομιλίες για το Έργο και ειδικότερα
και ειδικότερα για τη σημασία του mentoring
μεταξύ των γενεών.
Η εκδήλωση γνωστοποιήθηκε μέσω e-mails, social
media, εσωτερικά newsletters, πηγές δικτύωσης
του κολεγίου (όπως η οθόνη ‘log in’). Ωστόσο, κάτι
δε πήγε πολύ καλά, καθώς μόνο 5 άτομα ανέφεραν
ότι επρόκειτο να παραστούν, ακόμη και με την
πληροφορία για «δωρεάν» αναψυκτικά…
Ηεπόμενη προγραμματισμένη εκδήλωση το
Σεπτέμβριο ήταν πολύ πιο επιτυχής. Μια εκδήλωση
που ονομάστηκε «Tea Dance» διοργανώθηκε από
το Age UK, στις εγκαταστάσεις του Bath College.
Πραγματοποιήθηκε χορός ανάμεσα σε άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας και νέους και όλοι το
απόλαυσαν. Αυτό θεωρήθηκε ως η πρώτη από μια
σειρά δραστηριότητες για να έρθουν κοντά
μεγαλύτερης
ηλικίας
άτομα
και
νέοι,
αναγνωρίζοντας μέσα από αυτές ότι μπορούν να
συνεργαστούν.
Το INTGEN παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους
παριστάμενους. Οι φοιτητές ρωτούν πότε θα
πραγματοποιηθεί η επόμενη εκδήλωση, η οποία
αυτή τη στιγμή διοργανώνεται για τις αρχές του
2017.

προωθήσουν τις νέες τους επιχειρήσεις, στην
ενότητα «start-up» της εκδήλωσης.

SECOT – Ο Εταίρος από την Ισπανία

Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζονται η Lucila
Gómez de Baeza, Ιδρυτικό Μέλος και πρώτη
Πρόεδρος του Secot, ο Πρόεδρος της CESES Jacques
van Etgen και η νυν Πρόεδρος της Secot Gipuzkoa η
Graciela Imaz. Είναι μαζί με τη συντονίστρια του
Έργου INTGEN - Marijo Irastorza.
Παρευρίσκονται σε δείπνο που δόθηκε πριν την
ενημερωτική εκδήλωση του Έργου. Το δείπνο
έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Londres, στο Σαν
Σεμπαστιάν, πρωτεύουσα της Gipuzkoa.

Ενημέρωση
Οι
εταίροι
ενημερώνουν
συνεχώς
ενδιαφερόμενους, φορείς και οργανισμούς, όποτε
αυτό είναι δυνατό και λαμβάνουμε αναφορές ότι
πολλοί οργανισμοί ενδιαφέρονται πραγματικά για
το τι γίνεται μέσα από το Έργο.

Στη συνέχεια…
E-learning και η διαδικασία του mentoring
Οι εισαγωγικές συνεδρίες έχουν κανονιστεί, με
συναντήσεις μεντόρων και ωφελουμένων.
Ένα συναρπαστικό φινάλε έχει προγραμματιστεί
για το τέλος του προγράμματος, στο Bath Business
Show, το Μάρτιο. Οι εταίροι του Έργου θα
βοηθήσουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις στην
υλοποίηση των επιχειρηματικών τους ιδεών με
συνεδρίες του στυλ "Dragon’s Den". Οι
νεοσύστατες επιχειρήσεις θα έχουν, επίσης,
πρόσβαση σε παροχές, για να μπορέσουν να
INTGEN

Το E-learning και τα workshops έχουν ξεκινήσει στις
χώρες των εταίρων, διαδικασία η οποία θα
συνεχιστεί και το 2017. Με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας θα γίνει αξιολόγηση των workshops,
του E-learning και του mentoring. Ταυτόχρονα,
προγραμματίζεται η υλοποίηση ενημερωτικής
εκδήλωσης στη Φινλανδία.
Τελική συνάντηση του Έργου:
Μάιος 2017, Bath, Ηνωμένο Βασίλειο
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