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Cele projektu
Projekt
YESS - Youth Enterprise Shadowing Schemes – to
24-miesięczny projekt Erasmus + (KA2: Partnerstwa
Strategiczne/Młodzież), który ma na celu wspieranie walki z
bezrobociem wśród młodych ludzi, jednocześnie wpływając na ich
decyzje dotyczące przyszłej kariery, wzbogacając zrozumienie
praktycznych aspektów przedsiębiorczości i samozatrudnienia
poprzez angażowanie ich w tak zwany program „Enterprise
Shadowing Schemes” (ES) (program „Staży towarzyszących”),
który okazał się dość skutecznym procesem edukacyjnym w wielu
krajach.
W programie „Enterprise Shadowing Scheme” młodzi ludzie –
poprzez „podpatrywanie” przedsiębiorcy – uczą się jak funkcjonują
przedsiębiorstwa; jakie wyzwania na nich czekają; dowiadują się, w
jakich formach kształcenia powinni jeszcze wziąć udział oraz jakie
mają możliwości kariery w przyszłości.
Projekt YESS zwiększy świadomość młodych ludzi na temat
planowania kariery zawodowej, wzmocni już nabyte umiejętności a
zarazem pomoże zainicjować nowe przedsięwzięcia. Projekt
wpłynie pozytywnie na istniejące praktyki mające na celu rozwój
przedsiębiorczości, szczególnie w sektorze młodzieży.

Wzbogacenie wiedzy z zakresu
przedsiębiorczości młodych ludzi
poprzez uświadomienie im kluczowych
pojęć z tego zakresu oraz wyposażenie
w potrzebne narzędzia do prowadzenia
przedsiębiorczości.
Ułatwianie wymiany doświadczeń,
uczenia się i nawiązywania kontaktów
między młodymi ludźmi a
przedsiębiorcami.
Budowanie elastycznego podejścia do
współpracy na poziomie stażysta –
przedsiębiorca poprzez
zaproponowanie metody „job
shadowing”, która pozwoli na płynne
wejście młodych ludzi na rynek pracy.
Odpowiadanie na wspólne europejskie
problemy związane z bezrobociem
młodzieży i brakiem przedsiębiorczości
poprzez współpracę transnarodową w
celu złagodzenia tych problemów i
zaproponowania wartościowych i
wykonalnych rozwiązań.

Rezultaty
Opracowanie raportów dotyczących
wykorzystania metody „job
shadowing” w krajach
zaangażowanych w projekt oraz
zaproponowanie programu „Entreprise
Shadowing” (ES), jego głównych cech i
założeń, które systematyzować będą
dotychczasowe ustalenia.
Opracowanie materiałów
szkoleniowych, przewodników –
narzędzi wspierających zatrudnienie
młodych ludzi poprzez zapewnienie im
narzędzi i metodologii oraz
zaangażowanie do wszystkich celów
projektu i wdrożenie ES.
Stworzenie platformy e-learningowej
YESS: otwartej platformy obsługiwanej
przez Moodle do nauczania na
odległość skierowanej do młodych ludzi
w celu wykorzystania materiałów
opracowanych podczas projektu.

