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Το σχέδιο συγχρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
παρόν δεσμεύει μόνο τον συντάκτη του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Οι Στόχοι:
Το έργο YESS
Το «YESS – Youth Enterprise Shadowing Schemes», είναι ένα έργο
διάρκειας 24 μηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ (KA2:
Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Νεολαίας) που στοχεύει στην
μείωση της ανεργίας των νέων και ταυτόχρονα στην παρουσίαση
εναλλακτικών επιλογών στην επιχειρηματικότητα και την
αυτοαπασχόληση. Αυτό επιδιώκεται με την ανάδειξη πρακτικών πτυχών
της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης, μέσω της εμπλοκής
των νέων σε Προγράμματα του τύπου «Γίνε «σκιά» ενός Επιχειρηματία»,
τα οποία, σε πολλές χώρες, έχει αποδειχθεί ότι είναι μια ιδιαίτερα
αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία. Με το να γίνονται η «σκιά» ενός
ενεργού επιχειρηματία, οι νέοι εξοικειώνονται με το περιβάλλον μιας
επιχείρησης, τις προκλήσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται.
Αναδεικνύονται έτσι νέες εναλλακτικές επιλογές για την μελλοντική τους
καριέρα.
Το YESS βοηθά τους νέους να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο που
συνδέονται οι δεξιότητες που ήδη κατέχουν, με αυτές που απαιτούνται για
την επιτυχή τους ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα. Αναμένεται
επίσης να επιδράσει θετικά στην βελτίωση των πολιτικών και των
πρωτοβουλιών για την τόνωση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Να περιορίσει τα «κενά γνώσης» που
υπάρχουν, να συμβάλει στην κατανόηση
βασικών εννοιών και ευκαιριών και να
εφοδιάσει τα νεαρά άτομα με απαραίτητα
εργαλεία για ενασχόλησή τους με
επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Να διευκολύνει ανταλλαγές εμπειριών και
την δικτύωση νέων/επίδοξων
επιχειρηματιών με ενεργούς
επιχειρηματίες.
Να αναδείξει την ωφελιμότητα των
πρωτοβουλιών του τύπου «Γίνε «σκιά»
ενός επιχειρηματία», διευκολύνοντας την
μετάβαση των νέων από το σχολείο στην
αγορά εργασίας.
Να αντιμετωπίσει το γενικότερο
πρόβλημα της ανεργίας των νέων και
των χαμηλών ποσοστών βιώσιμης
νεανικής επιχειρηματικότητας στην
Ευρώπη, μέσω διακρατικής συνεργασίας
και επεξεργασίας ρεαλιστικών λύσεων.

Τα αποτελέσματα:
Χαρτογράφηση και αξιολόγηση εθνικών
καλών πρακτικών: Καταγραφή και
αξιολόγηση υφιστάμενων σχημάτων του
τύπου: «Γίνε «σκιά» ενός Επιχειρηματία»,
σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.
Μεθοδολογία σχεδιασμού και
υλοποίησης πρωτοβουλιών του τύπου
«Γίνε «σκιά» ενός επιχειρηματία»,
εκπαιδευτικό υλικό, Οδηγοί Εφαρμογής
και συνοδευτικά Εργαλεία: Δημιουργία
καινοτόμου μεθοδολογίας και εργαλείων
προκειμένου να υποστηριχτεί η
απασχολησιμότητα των νέων και η
επιτυχής ενασχόλησή τους με την
επιχειρηματικότητα και την
αυτοαπασχόληση.
Ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό και
προσαρμοσμένη πλατφόρμα
eLearning: Πλατφόρμα για την αξιοποίηση
του εκπαιδευτικού υλικού που θα παραχθεί
στο πλαίσιο του έργου για εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση των νέων.

