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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτή η αναφορά δίνει κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες αναφορικά με την υιοθέτηση του 
προγράμματος NEEP.  

The report will assist further actors to a new approach for employability and entrepreneurship 
through agriculture. It will be of immediate interest to public and private institution who works in 
the field of agriculture as a mean for social inclusion. 

 

2. NEETS, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ GLEAN PROJECT 

2.1 Η έννοια NEET και ο ορισμός 

Δεν υπάρχει μια διεθνής βάση για τον προσδιορισμό της λέξης ΝΕΕΤ. Ωστόσο, ένας δείκτης για 
τους NEETs, ως ομάδα στόχος που διαφοροποιείται από τους «νέους ανέργους» έχει 
υιοθετηθεί από όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Ως παράδειγμα, ο διεθνής οργανισμός 
εργασίας έχει υιοθετήσει τον ακόλουθο ορισμό για τους ΝΕΕΤ: 
  
“το ποσοστό του πληθυσμού μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και φύλου που δεν 
εργάζεται και δεν απασχολείται σε κάπου είδους εκπαίδευση ή κατάρτιση και που ικανοποιεί τις 
εξής ακόλουθες συνθήκες: α) δεν είναι εργαζόμενοι (άνεργοι ή άεργοι) και β) δεν έχουν λάβει 
κάποιου τύπου εκπαίδευση στις 4 εβδομάδες που υλοποιήθηκε η έρευνα (ILO, 2013). 
 
Η ομάδα αυτή στόχος περιλαμβάνει νέους μεταξύ 15 και 29 χρονών (ILO 2014). Με άλλα λόγια, 
ο ορισμός των ΝΕΕΤ περιλαμβάνει: 
  
 - Άνεργα άτομα (σύμφωνα με τον ορισμό του ILO) που δεν είναι στην εκπαίδευση ή κατάρτιση; 
- Ανενεργά άτομα (ILO ορισμός) που δεν παρακολουθούν κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση. 
 
Επιπρόσθετα, ο  ΟΟΣΑ ορίζει το δείκτη ΝΕΕΤ ως το ποσοστό των νέων (16-24 ετών) που δεν 
βρίσκονται στην εκπαίδευση ή κατάρτιση: 
 
 

“Αναφορά σε σχέση με τους ανενεργούς νέους που δεν εργάζονται ή εκπαιδεύονται 
(ΝΕΕΤ) παρουσιάζει το ίδιο ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Η εκπαίδευση 
περιέχει την ολική ή μερική εκπαίδευση, αλλά όχι τη μη τυπική εκπαίδευση μικρής 
διάρκειας. Η εργασία ορίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές από την/τον 
ILO και καλύπτει όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονταν επί πληρωμή για τουλάχιστον 
μία ώρα την ενδεικτική εβδομάδα της έρευνας ή ήταν προσωρινά απόντες από μία 
τέτοια εργασία. (OECD 2015) 
 

 

Το ακρωνύμιο, η έννοια του οποίου είναι ένα άτομο το οποίο «Δεν επιμορφώνεται, δεν 
εργάζεται και δεν εκπαιδεύεται (NEET “Not in Education, Employment, or Training”) 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1999 σε μία αναφορά της 
Μονάδας Κοινωνικού Αποκλεισμού, υπερισχύοντας του προηγούμενο ορισμό που ήταν 
χωρίς κατάτσταση (no status). Επί του παρόντος, το Ηνωμένο Βασίλειο  το οποίο 
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δημοσίευσε στατιστικούς πίνακες σχετικά με τους NEET μέσω του Τμήματος της 
Εκπαίδευσης, θεωρεί τους νέους ηλικίας 16-24 ετών, έστω και αν η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του αριθμού των NEET μεταξύ των ηλικιών 16-18 
είναι διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τον πληθυσμό που ανήκει στο 
εύρος 16-24. Η πρώτη μέθοδος βασίζεται σε ένα εύρος πηγών, ενώ η δεύτερη μέθοδος 
στηρίζεται στην Έρευνα Εργατικού δυναμικού (UK Department of Education 2011). Παρ’ 
όλα αυτά το εύρος των ηλικιών δεν είναι σταθερό, για παράδειγμα, η Σκωτία 
συμπεριλαμβάνει στον ορισμό NEET τους ανθρώπους που είναι μεταξύ 16-19. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβλέπει τους ΝΕΕΤ μέσω του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), και φυσικά χρησιμοποιεί 
δεδομένα από την Eurostat, εφαρμόζοντας τον εξής ορισμό:  
 
«Οι NΕΕΤs είναι νέοι άνθρωποι μεταξύ των ηλικιών 15 και 29 που δεν εργάζονται, 
επιμορφώνονται ή εκπαιδεύονται» (Eurofund-EMCC, 2015; Eurofund, 20121). 
 
Δεδομένα σχετικά με τους NEETs προκύπτουν από το Έρευνα σχετικά με το Εργατικό 
Δυναμικό, που διαχειρίστηκε από τη Eurostat. Όσον αφορά τις υποκατηγορίες των 
δεδομένων, ο κυρίως διαχωρισμός γίνεται μεταξύ δύο κατηγοριών: 15-24 και 25-29. Παρ΄ 
όλα αυτά, δεδομένου ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες 
σταματά μετά τα 18, επιπλέον υποκατηγορίες στοχεύουν σε πιο ορθή κατανόηση των 
διαδρομών μεταξύ επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, καθώς επίσης και της αγοράς 
εργασίας. Οι υποκατηγορίες αυτές είναι 15-19, 20-24, 25-29. Η σταθερή ηλικία του 15 
προκύπτει από το γεγονός ότι στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες αυτή είναι η ηλικία 
που επιτρέπεται η εργασία (16 για την Ιταλία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο). 
Περεταίρω ανάλυση γίνεται βάση του φύλου.  
 
Στη Eurostat, οι NEETs θεωρούνται μία κύρια κατηγορία, σε μία κατηγοριοποίηση η οποία 
λαμβάνει υπόψιν τόσο την επίσημη και ανεπίσημη επιμόρφωση και απασχόληση:  

- Αποκλειστικά επιμόρφωση 
- Και επιμόρφωση και απασχόληση 
- Αποκλειστικά απασχόληση 
- Ούτε απασχόληση ούτε επιμόρφωση ούτε εκπαίδευση.  

(Eurostat, 2015) 
 
Θα πρέπει να τονιστεί ωστόσο ότι οι πολιτικές και η πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε νέους 
ανθρώπους στοχεύουν στην κατηγορία των κάτω των 25. Αυτό περιεγράφηκε και στην 
ακόλουθη παράγραφό.  
 
Για τους σκοπούς αυτής την αναφοράς, παρ΄ όλο που λαμβάνονται υπόψιν οι εθνικές 
ιδιαιτερότητες σε όρους ηλικίας των στοχευμένων ομάδων, και σύμφωνα με τον ορισμό από το 
Eurofound, αναφερόμαστε στους NEETs ως νέους ανθρώπους ηλικίας 15-29 που δεν 
επιμορφώνονται, απασχολούνται ή εκπαιδεύονται.  

                                                      

1 «Για να πραγματοποιηθεί μία Πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με το φαινόμενο των NEETs, υιοθετήθηκε ο ορισμός 

της Eurostat: λόγω του ισχυρού αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης στους νέους ανθρώπου έως και 29 χρονών, η 

ανάλυση περιλαμβάνει και αυτού που η ηλικία τους είναι 25-29, έτσι ώστε αυτή η αναφορά να επικεντρώνεται σε 

νέους ανθρώπους ηλικίας 15-29 που δεν απασχολούνται, επιμορφώνονται ή εκπαιδεύονται»  (Eurofund, 2012, page 57) 
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2.2 Οι NEETs στην Ευρώπη 

Το Δεκέμβρη του 2014, περίπου 5 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ήταν απασχολούμενοι στην 
περιοχή της Ευρώπης των 28, με το δείκτη της ανεργίας στο 21,4% (23% στην Ευρωζώνη), με 
μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών που κυμαίνονται από 7,7% (Γερμανία) έως και 53,2% 
(Ισπανία).  

 
 
Δείκτης ανεργίας κάτω των 25 χρονών, 2014, Eurostat une_rt_a 

 

Μεταξύ αυτών, 7.5 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι μεταξύ 15 και 25 ήταν NEET. Επίσης σε αυτή 
την περίπτωση, η διαφορά μεταξύ των χωρών είναι πολύ μεγάλη όπως δείχνει το ακόλουθο 
γράφημα:  
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Νέοι άνθρωποι που ούτε απασχολούνται ούτε επιμορφώνονται ή εκπαιδεύονται με βάση το φύλο και την ηλικία (NEET 
rates) , 2014, 15-25, Eurostat  
 

 
 
Νέοι άνθρωποι που ούτε απασχολούνται ούτε επιμορφώνονται ή εκπαιδεύονται με βάση το φύλο και την ηλικία (NEET 
rates), 2014, age 15-29, Eurostat  

Ο όρος NEETS έχει εισαχθεί επίσημα στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008: έκτοτε το 
φαινόμενο αυτό έχει μελετηθεί ευρέος και το κοινό το οποίο στοχεύεται  έχει  αντιμετωπιστεί είτε 
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ειδικά είτε ή/και στο πλαίσιο των διάφορων πρωτοβουλιών και πολιτικών για τους νέους 
ανθρώπους.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι NEETs αντιπροσωπεύουν έναν ανομοιογενή πληθυσμό που 
περιλαμβάνει υποκατηγορίες που είναι είτε ευπαθείς είτε μη ευπαθείς. Η αναφορά του 
Eurofound 2012 υποδεικνύει μια πιθανή κατηγοριοποίηση σε πέντε βασικές υποκατηγορίες: 
 

- “οι τυπικά άνεργοι, η μεγαλύτερη υποκατηγορία, η οποία μπορεί να διαχωριστεί 
περεταίρω σε μακροχρόνια και βραχυπρόθεσμα άνεργους; 

- τους μη διαθέσιμους, που περιλαμβάνει νεαρούς ανθρώπους που είναι φροντιστές, 
νεαρούς με οικογενειακές υποχρεώσεις και νεαρούς ανθρώπους που είναι άρρωστοι ή 
ανάπηροι; 

- τους απεμπλεκόμενους: αυτοί οι νέοι άνθρωποι δεν αναζητούν απασχόληση ή 
εκπαίδευση και δεν περιορίζονται από τις πιθανές υποχρεώσεις ή αναπηρίες. Σε αυτή 
την κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης οι αποθαρρυμένοι απασχολούμενοι καθώς 
επίσης και άλλους νέους ανθρώπους που ακολουθούν επικίνδυνο και ακοινώνητο τρόπο 
ζωής; 

- αυτούς που αναζητούν ευκαιρίες: νέοι άνθρωποι που ενεργά αναζητούν απασχόληση 
ή εκπαίδευση, αλλά περιμένουν για ευκαιρίες που να τις αντιλαμβάνονται επάξιες των 
δεξιοτήτων και του στάτους τους; 

- τους εθελοντικούς NEETs: Αυτοί οι νέοι ταξιδεύουν και απασχολούνται εποικοδομητικά 
σε ενέργειες που σχετίζονται με την τέχνη, την μουσική και αυτο-κατευθυνόμενη 
μάθηση”. 

 

Αυτό που έχουν κοινό είναι το γεγονός ότι δεν συγκεντρώνουν ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω 
επίσημων οδών.  
 

Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τους νεαρούς ανθρώπους και να γίνουν NEETs 
μπορεί να είναι προσωπικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί, και στη συνέχεια συνοψίζονται από το 
γράφημα της Eurofound: 
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Γράφημα της Eurofound σχετικά με τους NEETs (2012) 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ των φύλων που 
ανήκουν στην ομάδα των NEETs, καθώς οι τιμές είναι υψηλότερες για τις γυναίκες από τους 
άντρες σχεδόν σε όλη την Ευρώπη με εξαιρέσεις την Ισπανία και το Λουξεμβούργο.: 

 

YEAR 2014 

Age group 15-24 15-29 

Gender F% M% F% M% 

European Union (28 countries) 12,6 12,2 17,1 13,5 

Belgium 11,5 12,6 14,2 13,9 

Bulgaria 21,4 19,2 26,8 21,3 

Czech Republic 9,9 6,5 17,4 7,0 

Denmark 5,4 6,2 7,8 6,8 

Germany  7,2 5,5 10,8 6,7 

Estonia 11,6 11,8 16,4 11,2 

Ireland 15,5 14,9 19,0 17,1 

Greece 19,6 18,7 28,5 24,8 

Spain 16,2 18,0 20,9 20,5 

France 10,3 11,0 14,6 12,4 

Croatia 16,7 21,9 21,2 22,4 

Italy 21,4 22,7 27,7 24,8 

Cyprus 15,3 19,0 18,5 20,5 

Latvia 12,8 11,3 17,9 12,6 

Lithuania 10,3 9,5 14,3 11,5 
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Luxembourg 4,6 7,8 5,6 7,4 

Hungary 15,3 12,0 20,8 12,2 

Malta 13,1 9,9 15,6 9,6 

Netherlands 5,5 4,6 8,1 6,4 

Austria 7,4 8,0 10,3 8,4 

Poland 12,0 12,0 18,1 13,1 

Portugal 12,3 12,3 15,3 14,0 

Romania 18,8 15,3 23,5 16,5 

Slovenia 9,2 9,7 14,8 11,2 

Slovakia 12,8 12,8 21,7 14,9 

Finland 8,5 11,9 11,7 11,8 

Sweden 6,8 7,5 8,1 7,5 

United Kingdom 13,1 10,7 16,4 10,5 

 
Διευκρίνιση από τη Eurostat – Νέοι άνθρωποι ούτε σε απασχόληση, ούτε σε 
επιμόρφωση ή εκπαίδευση κατά φύλο και ηλικία (NEET rates), 2014  

 

Ο χαρακτηρισμός ως NEET μπορεί να οδηγήσει σε ένα ευρύ πλήθος αρνητικών κοινωνικών 
συνθηκών, όπως απομόνωση, εργασία η οποία είναι ανασφαλή και πληρωμένη λιγότερο του 
κανονικού, εγκληματικότητα, και ψυχικά και σωματικά προβλήματα για τα άτομα (Sissons and 
Jones 2012; Eurofund 2012). 

Σαφώς, ένα μεγάλο ποσοστό των NEET αποτελεί πρόβλημα τόσο για τις κοινωνίες όσο και τις 
οικονομίες. Παρ΄ όλο που είναι δύσκολος ο υπολογισμός, η οικονομική επίδραση των 
ανενεργών νέων ανθρώπων είναι αρκετά ξεκάθαρη (το προβλεπόμενο κόστος για τους μη 
αφομοιωμένους NEETs είναι περισσότερο από €150 δισεκατομμύρια με στοιχεία του 2011 
σύμφωνα με την Eurostat 2011). Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την κοινωνική συμπεριφορά, 
η βιβλιογραφία υποδεικνύει πως δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των NEETs και 
των νέων ανθρώπων, αναλογιζόμενοι επίσης αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως σχετικά με 
ετερομορφία του δείγματος αυτού: γενικά, είναι μη εμπλεκόμενοι, με μικρή συμμετοχή και 
εμπιστοσύνη στις κοινωνικές και διαλογικές αντιπαραθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο 
αποκλεισμός και η απεμπλοκή από την αγορά εργασίας και το εκπαιδευτικό σύστημα, 
δυστυχώς συνεπάγονται και την απομάκρυνση και μη συμμετοχή σε κοινωνικά  ζητήματα 
σχετικά με την πολιτική και κοινωνική ζωή (Eurofund 2012, Sissons and Jones 2012; Cusworth, 
L. and al 2009).  

Λαμβάνοντας υπόψιν αυτό το υπόβαθρο, η στρατηγική για το Europe 2020 έχει αφιερώσει δύο 
από τις κυρίαρχες πρωτοβουλίες της στην βελτίωση της επαγγελματικής αποκατάστασης των 
νέων, ονομαστικά: 

- Νεολαία σε κίνηση, που προωθεί την κινητικότητα σαν μέσο εκπαίδευσης και βελτίωσης 
της επαγγελματικής αποκατάστασης και πιο συγκεκριμένα,  

- Μία agenda για νέες δεξιότητες και επαγγέλματα.  

Επιπλέον, μία σειρά μέτρων υιοθετήθηκε όπως: 

- The Youth employment package (2012), αφοσιωμένο συγκεκριμένα στη μετάβαση από 
το σχολείο στην εργασία; 
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- The Youth Guarantee (2013), που στοχεύει στην εξασφάλιση ότι όλοι οι νέοι κάτω των 
25 θα λαμβάνουν καλής ποιότητας προσφορές εργασίας, συνεχιζόμενη επιμόρφωση ή 
πρακτική/μαθητία εντός 4 μηνών; 

- The ‘Youth employment initiative’ (2013), το οποίο υποστηρίζει κυρίως νέους που δεν 
απασχολούνται, επιμορφώνονται ή εκπαιδεύονται which supports particularly young 
people not in education, employment or training in regions with a youth unemployment 
rate above 25%. 

2.2.1 Οι Στόχοι στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα, που τα πρόσφατα χρόνια έχει πληγεί βαριά από την οικονομική κρίση, επηρεάζεται 
ιδιαίτερα από την ανεργία των νέων, η οποία το 2014 άγγιξε το 52,4% (στοιχεία από την 
Eurostat, δείκτης ανεργίας των κάτω των 25), με το ποσοστό των NEET να είναι  19,1% (15-24) 
και 29,7% (15-29) αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι περισσότεροι Έλληνες/ίδες NEETs είναι γυναίκες, ηλικίας 
20-24 και με πρότερη επαγγελματική εμπειρία. Η πλειοψηφία τόσο των NEETs όσο και των 
γονέων τους έχουν χαμηλό έως και μέτριο μορφωτικό επίπεδο και χαμηλό οικογενειακό 
εισόδημα. Επιπλέον, είναι ανύπαντροι, χωρίς τέκνα και ζουν με την οικογένειά του. Είναι 
απαισιόδοξοι και απογοητευμένοι από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, την πολιτία και το 
πολιτικό προσωπικό. Οι NEETs κατηγορούν τους προηγούμενους για τις δύσκολες συνθήκες 
διαβίωσης. κατη blame them for their difficult living conditions. Πιστεύουν ακράδαντα ότι δεν 
υπάρχει ελληνικό κράτος πρόνοιας και κοινωνική ισότητα. Ωστόσο, οι NEETs δεν αισθάνονται 
κοινωνικά αποκλεισμένοι λόγω της οικογένειας και των φίλων τους. Τέλος, πολλοί από αυτούς 
σκέφτονται να μεταναστέψουν (Drakaki and al. 2014). Η ίδια πηγή που αναφέρει τα 
αποτελέσματα του προγράμματος “Absents’ Barometer: Detection, classification and empirically 
founded policy proposals to tackle the new form of social vulnerability: the NEETs”, υποδεικνύει 
ότι «μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού των NEETs εγκαταλείπουν το σχολείο νωρίς», 
που δείχνει ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου δεν αποτελεί σημαντικό καθοριστικό 
παράγοντα στο να γίνει κάποιος νέος άνθρωπος NEET.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (EU Parliament 2015; Drakaki and al 2014; Eurofound 2012; 
Karamanis 2014), αδυναμίες του συστήματος για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων, 
οι οποίες έχουν ήδη αντιμετωπιστεί πριν από την κρίση, είναι τουλάχιστον οι εξής:  

- Δύσκολη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία, λόγω της αναντιστοιχίας 
δεξιοτήτων, χαμηλής εκτίμησης για τη χειρωνακτική εργασία, χαμηλής ποιότητας ΕΕΚ 
(Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και χαμηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ 
των επιχειρήσεων και του εκπαιδευτικού συστήματος; 

- Υψηλό ποσοστό άτυπης απασχόλησης, και  

- Μέτρια απόδοση της Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 

 

Τον Ιανουάριο του 2013, η Ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε ένα εθνικό σχέδιο «Νεολαία σε 
δράση», με στόχο την προώθηση της απασχόλησης των νέων, της κατάρτισης και της 
επιχειρηματικότητας, με στόχο περίπου 350.000 νέους ανθρώπους στην Ελλάδα (κονδύλι της 
ΕΕ 517 δισεκατομμύρια), με την ακόλουθη άξονα παρέμβασης: 

«Άξονας 1: Δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους με βάση τα τυπικά προσόντα, μέσω 
επιδοτούμενης απασχόλησης 
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Άξονας 2: Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων 
μαθητείας με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω 
επένδυσης στην εύρεση εργασίας και σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης τόσο κατά τη διάρκεια 
όσο και μετά την εκπαίδευση 

Άξονας 3: Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων με θέμα από το σχολείο στην εργασία, 
προκειμένου να στηριχτεί η απόκτηση μιας πρώτης εργασιακής εμπειρίας (σε συνδυασμό με 
την καθοδήγηση, συμβουλευτική, κατάρτιση και απασχόληση), προσαρμοσμένη στο προφίλ και 
τις ανάγκες των νέων ανέργων 

Άξονας 4: Ενίσχυση της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση 
στους νέους ανέργους. Τόνωση της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού στα 
σχολεία, καθοδήγησης επαγγελματικής σταδιοδρομίας και παροχή συμβουλών στον αναφορικά 
με την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Άξονας 5: Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέα/καινοτόμα προϊόντα, 
υπηρεσίες και τομείς της επιχειρηματικότητας 

Άξονας 6¨Επένδυση σε μέτρα με στόχο τη μείωση των Axis 6: Investing in measures aimed at 
mitigating πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης» 

(Ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιούνιος 2015) 

Η έναρξη του «κουπονιού για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας» είναι ένα άλλο πρόγραμμα 
που στοχεύει περίπου 45.000 νέους ανέργους κάτω από την ηλικία των 29. Συνδυάζει την 
κατάρτισης με εξεύρεση εργασίας διάρκειας πέντε μηνών σε μια επιχείρηση». 

Με προϋπολογισμό περίπου 171,5 εκατομμύρια για την περίοδο 2014–2015 (Πόρους από την 
ΕΕ και  ESF, και εθνική συγχρηματοδότηση), η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων 
παρέχει χρηματοδότηση για τη στήριξη μέτρων όπως:   

- Άμεση υποστήριξη για υψηλής ποιότητας πρακτική άσκηση και μαθητεία 

- Παροχή της αρχικής εργασιακής εμπειρίας (διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών) 

- Υποστήριξη έναρξης για νέους επιχειρηματίες 

- Ποιητική επαγγελματικής εκπαίδευση και κατάρτιση 

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες και προγράμματα μικρότερης κλίμακας, οι πρακτικές στην 
Ελλάδα παρέχονται μέσα από την online βάση δεδομένων, και περιλαμβάνονται στην ανάλυση 
του κεφάλαιο 3.  

2.2.2 Οι Στόχοι στην Ιταλία 

Η Ιταλία το 2014 τα ποσοστά των NEETs άγγιξαν το 22,1% (15-24) και το 26,2% (15-29), ενώ η 
ανεργία των νέων  ξεπέρασε το 40%. Μεταξύ των νέων ανθρώπων NEETs  στην Ιταλία (στα 
Ιταλικά  né-né, παρόλο που η αγγλική λέξη χρησιμοποιείται περισσότερο) περίπου το 40% 
εγκατέλειψε το σχολείο χωρίς να αποκτήσει πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 49.87% 
σταμάτησε την εκπαίδευση μετά την απόκτηση του διπλώματος και 10.13% έχει στην κατοχή 
του πανεπιστημιακούς τίτλους. Τα ποσοστά της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης είναι 
επίσης λόγος ανησυχίας στην Ιταλίας, που συγκαταλέγεται στις 5 κυριότερες χώρες με τα 
μεγαλύτερα ποσοστά  πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης (17%, Eurydice 2014), και 40% 
των εγγεγραμμένων σε πανεπιστήμια αποτυγχάνουν να αποφοιτήσουν από τα πεδία της 
επιλογής τους (ANVUR, 2013). 
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Μια έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 2.350 συμμετέχοντων το 2014, τόνισε ότι οι NEETs θεωρούν 
τους εαυτούς τους λίγο ή καθόλου χαρούμενους, και ο δείκτης εμπιστοσύνης στους ανθρώπους 
είναι επίσης πολύ χαμηλός (ένας στους τέσσερις ΝΕΕΤ, σε μια γενική κρίσιμη κατάσταση, ενώ 
για τους Ιταλούς νέους η σχέση με τον εν λόγω δείκτη είναι ένας στους τρεις). Ο βαθμός 
εμπιστοσύνης στα ιταλικά επίσημη ίδρυματα είναι επίσης πολύ χαμηλός, με βαθμολογίες 2,0 για 
τους NEETS και 2,8 Για τους μη NEETs σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 (όπου 1 η 
χαμηλότερη). Η εμπιστοσύνη στα Ευρωπαϊκά ιδρυμάτα ήταν λίγο υψηλότερη (3,1 και 4,1 
αντίστοιχα), και το εκπαιδευτικό σύστημα, στο 4,0 και 4,8 (Rapporto Giovani 2014). 

Σχετικά με τις εθνικές πρωτοβουλίες που απευθύνονται στους ΝΕΕΤs, αυτές περιλαμβάνονται 
σε αυτούς που υποστηρίζουν την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, όπως το νομοθετικό 
διάταγμα της 21ης Απριλίου του 2000, n. 181 (η τρέχουσα έκδοση, μετά τις τροποποιήσεις) 
περιέχει ήδη διατάξεις για "την πρόταση να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες που αφορούν την 
ένταξη / κατάρτιση / επαγγελματικό αναπροσανατολισμό/ κάθε άλλο μέτρο που ευνοεί την 
επαγγελματική ένταξη», στοχεύοντας νέους (έως 25 ετών, ή 29 ετών αν κατέχουν 
πανεπιστημιακούς τίτλους) εντός τεσσάρων μηνών από τον χαρακτηρισμό τους ως ανέργου. Οι 
νέοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εγγύηση για τη Νεολαία ως εκ τούτου έχουν ήδη 
συμπεριληφθεί σε αυτό το πλαίσιο. 

Η Ιταλία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εθνικού της πλαισίου, αποφάσισε να 
στοχοποιήσει άτομα 15-29 ετών (ενώ η πρόταση του Συμβουλίου πρότεινε 15-24). Όσον αφορά 
τους πόρους, η Ιταλία, υπολόγισε περίπου € 1,513 δισεκατομμύρια (YEI funds + ESF founds και 
εθνική συγχρηματοδότηση, που εκτιμάται στο 40%). 

Όσον αφορά τους ΝΕΕΤs, η Ιταλία αναφέρεται στον πιο κοντινό ορισμό που παρέχεται από την 
έρευνα της ISTAT σχετικά με τις Πηγές Εργασίας (όπου ISTAT είναι το εθνικό ινστιτούτο 
στατιστικών στοιχείων), κατανέμοντας τους σε δύο κατηγορίες:  

1. Νέοι οι οποίοι εγγράφονται ως "δεν έχω εργαστεί ποτέ" ή "άνεργος" και εκαπιδεύονται ή 
καταρτίζονται, είτε (α) χωρίς προσόντα ή πτυχίο και (β) με προσόντα, με απολυτήρια 
λυκείου ή πτυχίου πανεπιστημίου 

2. Νέοι που δεν απασχολούνται, οι οποίοι εγκαταλείψαν πρόωρα την εκπαίδευση ή 
κατάρτιση και οι οποίοι δεν εγγράφονται ως «άνεργοι» ή «δεν έχω εργαστεί ποτέ", αλλά 
που ψάχνουν για δουλειά (αν και παθητικά) ή είναι διαθέσιμοι να εργαστούν, είτε ( α) 
χωρίς προσόντα ή πτυχίο και (β) με τα προσόντα, με απολυτήρια λυκείου ή πτυχίου 
πανεπιστημίου.  

Η ετήσια έκθεση της ISTAT του 2013, ωστόσο αναφέρει ότι η κατάσταση των ΝΕΕΤ μπορεί να 
αντιστοιχεί όχι στην αποθάρρυνση κατά μιας επιτυχούς αναζήτησης εργασίας, αλλά σε 
επιλεγμένη κατάσταση αδράνειας. Η στατιστική προσέγγιση περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία που 
παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον για την αγορά εργασίας. 

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες και έργα μικρότερης κλίμακας, οι πρακτικές στην Ιταλία 
παρέχονται μέσω της online βάσης δεδομένων, και περιλαμβάνονται στην ανάλυση του 
κεφαλαίου 3.  

2.2.3 Οι Στόχοι στην Ισπανία 

Η Ισπανία αντιμετωπίζει υψηλά στατιστικά ανεργείας των νέων, τα οποία άγγιξαν το 53,2% το 
2014. Το ποσοστό των NEETs την ίδια χρονιά κυμαινόταν στο 17,1% (15-24) και στο 20,9% 
(15-29). 
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Η έννοια των NEET (γνωστοί στην Ισπανία σαν ni-ni) καλύπτει: 

- Νέους άνεργους, σύμφωνα με τον ορισμό της ILO σχετικά με τους άνεργους, οι οποίοι 
ούτε εκπαιδεύονται ούτε συμμετέχουν σε οποιοδήποτε τύπο κατάρτισης 

- Νέων ανενεργών ατόμων, σύμφωνα με της ILO, που ούτε εκπαιδεύονται ούτε 
συμμετέχουν σε οποιοδήποτε τύπο κατάρτισης. 

Η ομάδα-στόχος είναι ετερογενής όπως και στις άλλες χώρες. Σύμφωνα με την ανάλυση της/του  
Spanish Guarantee Plan (Ισπανικό Σχέδιο Εγγύησης), τα χαρακτηριστικά των Ισπανών ΝΕΕΤs 
μπορεί να είναι τα εξής: 

- "Πρόβλημα Ανεργίας: 72% των ΝΕΕΤs είναι άνεργοι, δηλαδή, ψάχνουν ενεργά για 
θέσεις εργασίας. Το 2007, το ποσοστό ήταν κάτω του 50% (47%), γεγονός που 
υποδεικνύει μια άμεση σχέση μεταξύ της αύξησης της ανεργίας και του αριθμού των 
NEETs κατά τη διάρκεια της κρίσης. Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των νέων στο 
πλαίσιο αυτής της κατηγορίας που εξακολουθούν να είναι ανενεργοί μειώθηκε κατά 25% 
από το 2007 έως το 2012. Το κύριο πρόβλημα είναι, ως εκ τούτου, η έλλειψη ευκαιριών 
απασχόλησης. 

- Το 58% έχει πρότερη επαγγελματική εμπειρία.  

- Το 16% είναι μακροχρόνια άνεργο.  

- Σχεδόν το 80% των ανέργων NEETs δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι σε δημόσια 
υπηρεσία απασχόλησης. Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2007, όπου 
ήταν μόλις 57%. Τα στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (EPA) αναφέρουν 
επίσης ότι το 25% εκείνων που δεν ψάχνουν ενεργά για απασχόληση είναι επίσης 
εγγεγραμμένοι.  

- Το 74% είναι ηλικίας μεταξύ 20 και 24. Η συμβολή τους στην κατηγορία ως σύνολο έχει 
αυξηθεί περισσότερο από 10 μονάδες με την κρίση, η οποία αποτελεί τον κύριο λόγο για 
την ανάπτυξη της κατηγορίας σε γενικές γραμμές "(Gobierno de España, 2013) 

Επιπλέον, το 10% έχει σπουδές υψηλού επιπέδου και το 25% δεν έχει ολοκληρώσει την 
υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αναφορικά με το φύλο, πρέπει να επισημανθεί ότι η 
Ισπανία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει περισσότερους άνδρες από γυναίκες στην 
κατηγορία αυτή. 

Όσο αφορά τις εθνικές πολιτικές που αφορούν την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων (οι 
NEETs περιλαμβάνονται), θα πρέπει να αναφερθούν τουλάχιστον τα εξής προγράμματα: 

- Επαγγελματική Καθοδήγηση για την Απασχόληση και Συνδρομή για τις δράσεις 
Αυτοαπασχόλησης (1998), που περιλαμβάνει μέτρα, όπως η επαγγελματική 
καθοδήγηση για δράσεις σχετικές με την απασχόληση και την παροχή βοήθειας για τις 
δράσεις αυτοαπασχόλησης (Eurofound 2012a), και έχει ως στόχο την υποστήριξη της 
μετάβασης από το σχολείο στην εργασία 

- Το Βασιλικό Διάταγμα 1/2011 σχετικά με «επείγοντα μέτρα για την προώθηση της 
μετάβασης σε σταθερή απασχόληση και την επαγγελματική επανακατάρτιση των 
ανέργων», η οποία περιλαμβάνει επαγγελματικό πρόγραμμα επανακατάρτισης για τα 
άτομα των οποίων το επίδομα ανεργίας παύει, και την ένταξη των ανέργων σε 
προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε εργαζόμενους στον τομέα της 
απασχόλησης 
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- Την Στρατηγική για την Επιχειρηματικότητα και την Απασχόληση των Νέων 2013-2016, 
που καλύπτει 100 μέτρα τα οποία έχουν ως στόχο την υλοποίηση της πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας για νέους ανθρώπους μέσω της απασχόλησης και αυτόαπασχόλησης.    

Στην Ισπανία το πρόγραμμα Youth Guarantee συμπληρώνεται με το πρόγραμμα 
Entrepreneurship and Youth Employment Strategy 2013-2016, και παρέχει μέτρα που 
στοχεύουν:  

- Στη βελτίωση της διαμεσολάβησης, μέσω δράσεων που αφορούν την επαγγελματική 
καθοδήγηση, πληροφορίες σχετικά με την εργασία και βοήθεια στην αναζήτηση 
εργασίας. Επίσης, εκσυγχρονισμό των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης, πύλες 
(portals) για την απασχόληση και την αυτοαπασχόληση, δράσεις με φορείς τοποθέτηση, 
προγράμματα κινητικότητας, προγράμματα διαμεσολάβησης εκπαίδευσης και 
απασχόλησης.  

- Για τη βελτίωση της απασχόλησης, μέσω δράσεων όπως τα προγράμματα δεύτερης 
ευκαιρίας, κατάρτισης με μια δέσμευση για την απασχόληση, εκπαίδευση, ιδίως στις 
ξένες γλώσσες, στην πληροφορική και στην τεχνολογία των επικοινωνιών, πρακτική 
άσκηση, προώθηση της διπλής επαγγελματικής κατάρτισης μέσω συμβάσεων για την 
εκπαίδευση και τη μαθητεία, προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης μέσω των 
σχολείων, κατάρτιση που οδηγεί σε επαγγελματικά πιστοποιητικά (Certificados de 
Profesionalidad), αξιολόγηση και πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας και μέσω ανεπίσημων διαύλων 
κατάρτισης, σχολικά εργοστασιακά προγράμματα (Escuelas taller), κέντρο 
προγραμμάτων  εργασίας και εκπαίδευσης (Casas de Oficios) 

- Να προωθήσει την πρόσληψη, μέσω των κοινωνικών εισφορών (μειώσεις και/ή 
επιδόματα των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 100%), να ενισχύσει την 
απασχόληση για την πρόσληψη νέων ανθρώπων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
έξι μηνών, άλλα κίνητρα για προσλήψεις 

- Να προώθηση την επιχειρηματικότητα, μέσω flat rate για τους αυτοαπασχολούμενους, 
κάνοντας το επίδομα ανεργίας συμβατό με την έναρξη της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, κεφαλαιοποιώντας το επίδομα ανεργίας, δεύτερες ευκαιρίες (αν το 
σχέδιο δεν είναι επιτυχής), προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, γραφεία 
αναφοράς. 

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι ενώ το πρόγραμμα Entrepreneurship and Youth Employment Strategy 
απευθύνεται σε άτομα κάτω των 30, το πρόγραμμα  Youth Guarantee  απευθύνεται σε νέους 
κάτω των 25 χρονών.  

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα μικρότερης κλίμακας, οι πρακτικές στην 
Ισπανία παρέχεται μέσω της online βάσης δεδομένων, και περιλαμβάνεται  στην ανάλυση στο 
κεφάλαιο 3. 

 

2.3 Οι NEETs και η Γεωργία 

Η βιβλιογραφία σχετικά με τους NEETs και σε μειονεκτούντες νέους (όπως οι μετανάστες, τα 
άτομα με μειονεκτικό υπόβαθρο, ψυχικές ασθένειες κ.λπ.) είναι πολύ μεγάλη, καθώς επίσης οι 
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πρακτικές και η εμπειρία. Λιγότερα έχει γίνει για αυτές τις κατηγορίες στο γεωργικό τομέα, 
καθώς η κυρίως δράση των NEETs έλαβε / λαμβάνει χώρα σε αστικές περιοχές, με την 
εξαίρεση της κοινωνικής γεωργίας, που όμως δρα περισσότερο στους τομείς της υγείας και της 
κοινωνίας. 

Μέχρι στιγμής, η αναγνώριση των προτύπων παρέμβασης επικεντρώθηκε σε μειονεκτούντες 
νέους, συμπεριλαμβανομένων των ΝΕΕΤ, και είναι οι εξής: 

- Αμειβόμενη πρακτική άσκηση και στάδια, ενισχύοντας την εκ νέου εμπλοκή των νέων και 
την προώθηση της εκ νέου ένταξης στην αγορά εργασίας 

- Μαθήματα κατάρτισης, αφιερωμένο σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, και εναλλακτικές 
διαδρομές εκπαίδευσης (όπως είναι οι πρωτοβουλίες της Δεύτερης) 

- Προγράμματα σε κοινοτική βάση, κυρίως συμπεριλαμβανομένων των Τεχνών (π.χ. 
θέατρο, χορός, κλπ). 

 

Μερικά από τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα έχουν πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, χάρη και στα εθνικά μέτρα πολιτικής που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του 
ζητήματος των ΝΕΕΤs. Μεταξύ αυτών, έχουν ιδιαίτερη σημασία για GLEAN: 

- Τα προγράμματα αστικής γεωργίας και τροφίμων: τα προγράμματα αυτά βρίσκονται 
μεταξύ των κοινοτικών δράσεων και της εκπαίδευσης, και παρόλο που  
συμπεριλαμβάνεται η γεωργία κατά κάποιον τρόπο, αστικά προγράμματα (στο Λονδίνο 
και στο Μάντσεστερ έχουν αρκετά λεπτομερή διαδρομή επιτυχημένων πρωτοβουλιών σε 
αυτό το θέμα) 

- Το Ταμείο Big Lottery, που έχει χρηματοδοτήσει πολλά προγράμματα απευθυνόμενα 
στους NEETs σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο (Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία), και εξέδωσε 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με συνεργασίες με τους NEETs. 

Οι πρωτοβουλίες αυτές θεωρούνται συμπληρωματικές του GLEAN, και λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη καθώς η σχετική βιβλιογραφία και οι προηγούμενες εμπειρίες μπορούν να βοηθήσουν 
στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού προγράμματος. 

Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τα ήδη αναγνωρισμένα μοτίβα παρέμβασης. 

 

2.4 Το Πρόγραμμα GLEAN  

Το GLEAN είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από το “Erasmus+”, το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Επιμόρφωση, Κατάρτιση, Youth and Sports και την εφαρμογή 
του από 6 συνεργάτες σε τρεις Ευρωπαϊκές χώρες που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το 
ζήτημα των NEETs: την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία.  
 
Το πρόγραμμα GLEAN στοχεύει να επωφεληθεί από την τεκμηριωμένη πολύτιμη δυναμική και 
προστιθέμενη αξία του γεωργικού τομέα για την απασχόληση, και να δημιουργήσει 
σταδιοδρομίας στον τομέα της γεωργίας για τους μειονεκτούντες νέους, προωθώντας την 
ανάπτυξη και την εξέλιξη. 
.  
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Το GLEAN εισάγει μια καινοτόμο προσέγγιση για την εκμάθηση της απασχόλησης στον 
γεωργικό τομέα με τρόπο . Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας 
συνδυαστικής σειράς μαθημάτων που συνδυάζει μαθήματα στην τάξη και online/ 
αυτοδιδασκαλία με έμφαση στην πρακτική εμπειρία. 
 
Πιο συγκεκριμένα το GLEAN:  
 
Απευθύνεται σε μειονεκτούντες νέους, όπως νέους που ΔΕΝ Εκπαιδεύονται, Απασχολούνται ή 
Καταρτίζονται, τους λεγόμενους NEETs, και τους μακροχρόνια άνεργους.  
Αξιοποιεί την καταγεγραμμένη μεγάλη δυναμική του γεωργικού τομέα για την απασχόληση 
Προωθεί τον κοινωνικό ρόλο της γεωργίας 
Προτείνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
βασισμένα στην εκμάθηση της εργασίας στις γεωργικές εκτάσεις.  
Στοχεύει 

 Στην συλλογή των καλύτερων πρακτικών για την προώθηση της απασχόλησης και της 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Στην έναρξη του Προγράμματος Απασχόλησης/ Επιχειρηματικότητας των Neets (NEET 
Employability/Entrepreneurship Programme (NEEP), ένα πρόγραμμα εγκάρσιας 
μάθησης για την ανάπτυξη τεχνικών και δεξιοτήτων 

 Στην ενεργοποίηση  3 διαύλων μάθησης σε Ευρωπαϊκές χώρες που επηρεάζονται σε 
μεγάλο βαθμό από το ζήτημα των NEETs: την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία 

 Στην παρουσίαση κατευθυντήριων γραμμών για την υιοθέτηση του προγράμματος 
NEEP από άλλα ιδρύματα 

 Στην διασφάλιση απασχόλησης για τουλάχιστον του 50% των νέων που ενεπλάκησαν 
στο πρόγραμμα εντός 3 μηνών από το τέλος του Προγράμματος.  
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3. ΤΟ NEEP 

3.1 Γενική Δομή: μεθοδολογία και αποτελέσματα 

Η αρχιτεκτονική του προγράμματος μαθημάτων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καταστεί 

λειτουργικό για τους στόχους των συμμετεχόντων. Ειδικότερα, οι στόχοι αποτελούνται: 

• Ομάδα A. Νέοι άνθρωποι που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα του αγροτικού τομέα 

στο λύκειο. 

• Ομάδα B. NEETs, νέοι άνθρωποί με δυσκολίες στην κοινωνική αυτονομία αλλά με 

βασικές τεχνικές δεξιότητες. 

• Ομάδα C. Βαθιά μειονεκτούντες νέοι (σε κάθε χώρα έχουν επιλεγεί ως κύριοι στόχοι 

άτομα με διανοητικά, κοινωνικά ή φυσική μειονεκτήματα έχουν επιλεγεί ως κύριο στόχοι). 

Ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης στοχεύει στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των 

συμμετεχόντων και εμβάθυνση της μάθησης και είναι αρθρωμένη ως εξής: 

 • Η πρώτη φάση σχετίζεται με την μάθηση στην τάξη με την παράδοση των ενοτήτων σχετικών 

με τις δεξιότητες 

• Η δεύτερη φάση σχετίζεται με την εργασιακή εμπειρία και συναφείς τεχνικές ενότητες στην 

τάξη  

• Διασταυρούμενη Φάση που σχετίζεται με ατομική μελέτη. 

Λόγω της σύνθεσης της ομάδων των συμμετεχόντων, ορίστηκε ειδική στήριξη για την ατομική 

μελέτη. Επιπλέον, η επαγγελματική εμπειρία θα εναλλάσσεται με μια μέρα στην τάξη με στόχο 

την κατανόηση των πιο αναλυτικών, διεξοδικών και συγκεκριμένων θεμάτων και προβλημάτων 

που διαπιστώθηκαν κατά την πρακτική άσκηση. 

Το πρόγραμμα διαφέρει από το περιεχόμενο που παρέχεται από τις κανονικές εκπαιδευτικές 

διαδρομές της VET επειδή εμβαθύνει σε θέματα και δεξιότητες που σχετίζονται με τις τρέχουσες 

τάσεις στην αγορά εργασίας (και στη συνέχεια καινοτόμες) στις τρεις χώρες εταίρους, ιδίως: 

• Για τους Ισπανούς εταίρους - Επαρχία Χαέν: καλλιέργεια ελαιοκομικών δέντρων και κηπουρική 

• Για τους Ιταλούς εταίρους - COPAPS: οργανική γεωργία, οργανική αμπελουργία, κηπουρική 

• Για τους Έλληνες εταίρους AFS: καλλιέργεια ελαιοκομικών δέντρων, αμπελουργία και 

καλλιέργεια αρωματικών φυτών 

Πάντα μέσω συμφωνίας μεταξύ των εταίρων οι τρεις εκπαιδευτικές ενότητες οριστήκαν: 

• Δεξιότητες (Soft Skills) που σχετίζονται με το «πώς» να αναφορικά με τις πτυχές του έργου. 

Στην ενότητα αυτή, εκτός από την πραγματοποίηση μιας ομαδικής εργασίας με την αμοιβαία 

υποστήριξη μεταξύ των συμμετεχόντων, απευθύνονται θέματα που σχετίζονται με την αύξηση 

του προσωπικού που έχουν σημαντικό ρόλο τόσο στην ενεργή αναζήτηση εργασίας όσο και 

στην ανάπτυξη του του κάθε συμμετέχοντα. Όπως μπορεί να φανεί από την σύνοψη στην 

επόμενη παράγραφο, όλοι οι νέοι θα έχουν τον ίδιο αριθμό διδακτικών ωρών, ακόμη και αν 

υπάρχει διαφοροποίηση σε ορισμένα θέματα ανάλογα με την ομάδα.  
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• Γενικές Τεχνικές Δεξιότητες (General Technical Skills). Αυτή η διδακτική ενότητα στοχεύει 

στην ομογενοποίηση των τεχνικών δεξιοτήτων των τριών διαφορετικών ομάδων-στόχων. 

Επίσης, μέσω της αμοιβαίας συνεργασίας, στόχος είναι η παροχή μιας κοινής βάσης γνώσεων 

σχετικά με διαθεματικά ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία στον τομέα της γεωργίας (π.χ.. 

Ασφάλεια στην εργασία). 

• Τεχνικές Δεξιότητες  (Technical Skills). Σε αυτή την ενότητα της διδασκαλίας προβλέπονται 

ειδικότερες δεξιότητες που σχετίζονται με διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα. Θεωρείται μια 

διδακτική ενότητα προπαρασκευαστικού χαρακτήρα πριν την πρακτική άσκηση στις 

επιχειρήσεις, αλλά αποτελούν και μια ευκαιρία για την ανάλυση και τον καθορισμό της 

εργασιακή εμπειρία, ενώ το πρόγραμμα βρίσκεται εξέλιξη. 

 

Για κάθε ενότητα τα εξής κατ΄ ελάχιστα περιεχόμενα έχουν υλοποιηθεί:  

• Μια σύντομη περίληψη & επισκόπηση σχετικά με τους στόχους και τις δεξιότητες. 

• Μία online παρουσίαση σχετικού περιεχομένου. 

• Οι μέθοδοι δοκιμής, εκτίμησης και αξιολόγησης της μάθησης και της τεχνογνωσίας που 

σχετίζονται με τη διδακτική ενότητα 

• Επιπλέον υλικά/ βιβλιογραφία για περαιτέρω εκμάθηση. 

 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες εντός της τάξης, το διδακτικό υλικό (στις γλώσσες των εταίρων 

κα στην Αγγλική) ήταν έτοιμο για να μοιραστεί μεταξύ των εταίρων για την αναλυτική παράδοση 

του περιεχόμενου σχετικού με τις δεξιότητες. 

Βασικός ρόλος αποδίδετε στην εργασιακή εμπειρία και στη μάθηση η οποία γίνεται απευθείας 

μέσω της πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, η τελευταία έχει επίσης διαμορφωθεί  ώστε να παρέχει 

εμπειρία που βασίζεται στη γνώση των διαφορετικών τοπικών εταιρειών, χρήσιμη για την 

ανάπτυξη προσωπικής αυτονομίας και για την ενδυνάμωση των κινήτρων, στόχος που έχει 

καθοριστικό ρόλο για τους NEETs. 

Η λειτουργία εκτελείται με την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων δεν παράσχει μόνο εις βάθος 

κατανόηση των δραστηριοτήτων που εκτελούνται στην πρακτική και στην ανάγκη για εργασία σε 

ομάδες, αλλά θα είναι και μια κινητήρια δύναμη για την αύξηση του ενδιαφέροντος, των 

κινήτρων και των δεσμών. Οι επιπτώσεις της μάθηση που ενθαρρύνει τους διδασκόμενους να 

έχουν ενεργό ρόλο και η κατ΄ ιδίαν διδασκαλία είναι γνωστές, στην πραγματικότητα, στη μείωση 

του κινδύνου για κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό. Η έρευνα Ο1 που διεξήχθηκε "Οι NEETs 

και η Γεωργία – Μία νέα προσέγγιση για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα" 

επιβεβαίωσε ότι η εκμάθηση "σε κατάσταση" είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την ένταξη ή 

επανένταξη των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Το πρόγραμμα GLEAN, σε σύγκριση με τις 

βέλτιστες πρακτικές που συλλέχθηκαν, φαίνεται να είναι πιο ολοκληρωμένο, διότι παρέχει μια 

κοινή εκπαίδευση των τριών στόχων των χρηστών, παρέχει και θεωρητική και πρακτική 

κατάρτιση, και συγκρίνει καταστάσεις και επαγγελματική μεθοδολογίες των διαφόρων χωρών 

στον ίδιο τομέα.  
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Μια περαιτέρω επαγωγική πτυχή της διαδικασίας της μάθησης είναι η ανάπτυξη των ηγετικών 

δεξιοτήτων και του επιχειρηματικού πνεύματος στην ομάδα Α, που καλείτε σε ηγετικό ρόλο και 

συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των διαδικασιών για τις ομάδες Β και C. Ο στόχος είναι να 

επιτραπεί η εξάπλωση μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς και, γενικότερα, των αρχών της 

κοινωνικής γεωργίας που, στην Ευρώπη, έδωσε και δίνει τα μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Αναφορικά με την αυτοδιδασκαλία παρέχεται υποστήριξη και της συνεδρίας που γίνονται εκ του 

σύνεγγυς και εξ αποστάσεως για τη διευκόλυνση της μάθησης και την ενθάρρυνσης της κριτική 

σκέψη και της ομαδικής συμμετοχής. 

 

3.2 Τα μαθήματα στις τρεις πιλοτικές χώρες 

3.2.1 Συμμετέχοντες 

Όπως αναφέρθηκε στο σημείο 2.1 το πρόγραμμα των μαθημάτων απευθύνεται στους 
παρακάτω συμμετέχοντες: 

• Ομάδα A. Νέοι άνθρωποι που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα του αγροτικού τομέα 

στο λύκειο. 

• Ομάδα B. NEETs, νέοι άνθρωποί με δυσκολίες στην κοινωνική αυτονομία αλλά με 

βασικές τεχνικές δεξιότητες. 

• Ομάδα C. Βαθιά μειονεκτούντες νέοι (σε κάθε χώρα έχουν επιλεγεί ως κύριοι στόχοι 

άτομα με διανοητικά, κοινωνικά ή φυσική μειονεκτήματα έχουν επιλεγεί ως κύριο στόχοι). 

 

Η ομάδα C σε κάθε χώρα έχει διαφορετικό υπόβαθρο αναλόγως με το τμήμα με το οποίο θα 

εργαστούν και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο η Ομάδα 

C για κάθε συμμετέχουσα χώρα αποτελείτε από αυτά τα τμήματα: 

 

AFS (*) 

 

Μακροχρόνια άνεργοι μεταξύ 26 και 31 χρονών 

που είτε έχουν είτε δεν έχουν σπουδάσει και 

είναι εκτός εργασίας για περισσότερο από 4 

χρόνια. 

COPAPS 

 

Νεαροί πρόσφυγες και μετανάστες στην Ιταλία 

Diputación de Jaén 

 

Κοινωνικά μειονεκτούντες ( ατσίγγανοι, 

νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα) 

 

(*) Στην Ελλάδα, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή (AFS) είχε και μία τέταρτη ομάδα  “Ομάδα D” 
που αποτελούταν από μαθητές με σύνδρομο Down, έχοντας 4 σπουδαστές που βασιζόμενοι 
στο πρόγραμμα NEEP (μερικοί καθηγητές, οι ίδιες αίθουσες διδασκαλίας), αλλά σύμφωνα με 
τον δικό τους ρυθμό, αντοχή και ανταπόκριση. 
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Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην αντιπροσωπεία της Χαέν είναι 15 μοιρασμένοι ως εξής: 5 
στην ομάδα Α, 5 στην ομάδα Β και 5 στην ομάδα C, παρ΄ όλο που υπάρχει μικρή διαφορά 
μεταξύ των τριών γκρουπ γιατί ορισμένοι συμμετέχοντες είναι και NEETs και άνθρωποι 
κοινωνικά μειονεκτούντες ταυτόχρονα. 

 

Στην Ελλάδα οι συμμετέχοντες ήταν 25, περίπου 8 άτομα ανά ομάδα και 4 επιπλέον που 
ανήκαν στην ομάδα D (σπουδαστές με σύνδρομο Down). 

 

Στην Ιταλία,        

• Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι 15 και η κατανομή είναι 5 στην ομάδα Α (Νέοι 

άνθρωποι που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα του αγροτικού τομέα στο λύκειο),  5 

στην ομάδα B, NEETs, (νέοι άνθρωποί με δυσκολίες στην κοινωνική αυτονομία αλλά με 

βασικές τεχνικές δεξιότητες) και 5 στην ομάδα C,  Βαθιά μειονεκτούντες νέοι 

(πρόσφυγες). 

 

Στην Ισπανία, στην αντιπροσωπεία της Χαέν προϋπολόγισε για τους επιλεγμένους σπουδαστές 
να τους παραχθεί μία υποτροφία ύψους 1.400€ μετά την παρουσία τους, συμμετοχή τους και 
επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος NEEP. 

 

3.2.2 Μαθησιακές Ενότητες  

Το πρόγραμμα διαφέρει από το περιεχόμενο που παρέχεται από τις εκπαιδευτικές διαδρομές 

της VET γιατί εμβαθύνει σε θέματα και δεξιότητες που σχετίζονται με τις τρέχουσες τάσεις στην 

αγορά εργασίας (και στη συνέχεια καινοτόμες) στις τρεις χώρες εταίρους, ιδίως:  

• Σχετικά με τους Ισπανούς εταίρους – Επαρχία της Χαέν: Ελαιοκομία και οργανική γεωργία 

(horticulture) 

• Σχετικά με τους Ιταλούς εταίρους - COPAPS: οργανική γεωργία, οργανική αμπελουργία, 

κηπουρική 

• Σχετικά με τους Έλληνες εταίρους - AFS: Ελαιοκομία, αμπελουργία και καλλιέργεια 

αρωματικών φυτών 

 

Η κατανομή των ενοτήτων και των συμμετεχόντων εταίρων είναι η εξής: 

Περιγραφή Εταίροι 

Δεξιότητες 

COPAPS 

AFS 

Diputación de Jaén 
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Γενικές Τεχνικές Δεξιότητες 

COPAPS 

AFS 

Diputación de Jaén 

Τεχνικές Δεξιότητες  

Αμπελουργία COPAPS 

Κηπουρική 
COPAPS 

AFS 

Ελαιοκομία  
Diputación de Jaén 

AFS 

Οργανική /Οικολογική Γεωργία 

Diputación de Jaén 

AFS 

COPAPS 

 

 

3.2.3 Εκπαιδευτικό υλικό και υποστήριξη της πλατφόρμας  

Για κάθε μία από τις τρεις διδακτικές ενότητες που ορίστηκαν έπειτα από κοινή συμφωνία 

μεταξύ των εταίρων, αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά με την εκμάθηση και το περιεχόμενο των 

ενοτήτων. Ως παράδειγμα, αναφορικά με το μάθημα των τεχνικών δεξιοτήτων, γνώσεις που 

σχετίζονται με τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά θεωρήθηκε ότι συνάδουν με την αγορά 

εργασίας. Επίσης, έχουν περιληφθεί η ειδική φύση και οι ικανότητες των εταίρων που 

συνδέονται με τη γεωγραφική θέση και τους υπάρχοντες γεωργικούς πόρους. 

Για κάθε ενότητα τα εξής κατ΄ ελάχιστα περιεχόμενα έχουν υλοποιηθεί:  

• Μια σύντομη περίληψη & επισκόπηση σχετικά με τους στόχους και τις δεξιότητες. 

• Μία διαδικτυακή παρουσίαση σχετικού περιεχομένου. 

• Οι μέθοδοι δοκιμής, εκτίμησης και αξιολόγησης της μάθησης και της τεχνογνωσίας που 

σχετίζονται με τη διδακτική ενότητα 

• Επιπλέον υλικά/ βιβλιογραφία για περαιτέρω εκμάθηση. 

Το εκπαιδευτικό υλικό και η πλατφόρμα υποστήριξης υπήρξε κοινό και στις τρεις χώρες. Όλο το 
υλικά είναι διαθέσιμο στα αγγλικά. Οι κοινές διδακτικές ενότητες υπήρχαν επίσης και στα την 
ομιλούμενη γλώσσα των εταίρων και το υλικό του τομέα Τεχνικές Δεξιότητες διδάχτηκε στην 
εκάστοτε γλώσσα.  

Για κάθε διδακτική ενότητα τα ακόλουθα θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία έχουν υιοθετηθεί: 
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Κοινωνικές 
Δεξιότητες  

 

Λήψη Αποφάσεων 

Επίλυση Προβλημάτων 

Αποτελεσματική Επικοινωνία  

Δυνατότητα Διαπροσωπικών Σχέσεων 

Αυτογνωσία 

Ενσυναίσθηση 

Διαχείριση Συναισθημάτων  

Διαχείριση άγχους 

Γενικές Τεχνικές 
Δεξιότητες 

Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 

Χρήση και Φύλαξη Μηχανημάτων και Εργαλείων στον Τομέα της 
Γεωργίας 

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

Επιστήμη του Εδάφους, Προετοιμασία του Εδάφους 

Μέθοδοι Φυτοπροστασίας 

Μέθοδοι Θρέψης Φυτών 

Διαχείριση Αγροτικής Μονάδας, Τήρηση Αρχείου 

Πληροφορική (e-mail, internet, Κοινωνικά δίκτυαa) 

Επιχειρηματική Σκέψη 

Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Αυτοπροβολή 

Τεχνικές Δεξιότητες 

Αμπελουργία  

Εκτελέση καλλιέργειας με βάση τον κύκλο της αμπέλου 

Χρήση τοπικών μεθόδων αναπαραγωγής και εκτέλεση καλλιεργητικών 
πρακτικών 

Διάγνωση και αντιμετώπιση βασικών ασθενειών  

Κηπουρική Φροντίδα των κήπων 

Εργαλεία Κηπουρικής 

Ελαιοκαλλιέργεια 

Θρέψη 

Λίπανση 

Καλλιεργητικές Μέθοδοι 

Φυτοπροστασία   

Συγκομιδή  

Οργανική /βιολογική 
γεωργία 

Καλλιέργεια των κυριοτέρων οπωροκηπευτικών ειδών 

Εφαρμογή βιολογικών πρακτικών στην καλλιέργεια των φυτών 

Αντιμετώπιση αντιξοοτήτων /δυσκολιών της βιολογικής 
καταπολέμησης 

Εφαρμογή σε λαχανικά  

Εφαρμογή σε οπωροκηπευτικά είδη 

Τυποποίηση και αποθήκευση 
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 2.2  Διδάγματα που αποκομίστηκαν 

Αν έπρεπε να γίνει σύντομή περιγραφή του προγράμματος εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο του GLEAN τους περασμένους μήνες, οι λέξεις που θα επιλέγοντας είναι οι εξής τρεις: 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

Από την αρχή, όταν οι φοιτητές συστηθήκαν, γνωρίζαμε ήδη ότι στο πλαίσιο του τμήματος και 
της δεδομένης ετερογένειας του (σε εκπαιδευτικό, γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο) θα 
απαιτούταν ιδιαίτερη προσπάθεια κατά την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών 
κατάρτισης. Ως εκ τούτου, η ευελιξία στο "δρόμο της διδασκαλίας», δηλαδή η ευελιξία στο 
σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε σχεδιαστεί με σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος 
αναθεωρήθηκε, τροποποιήθηκε και αναπτύχθηκε περισσότερες από μία φορές κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος, Υπήρξε η ανάγκη  να αλλαχτούν πολλά ζητήματα εν κινήσει προκειμένου να 
επιτευχθεί μια καλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία για τους συμμετέχοντες. Κατ΄ επέκταση 
αναπτύχθηκε η ευελιξία. 

Για ακόμη μια φορά, το εκπαιδευτικό πλαίσιο των φοιτητών, και ειδικά το κοινωνικό και 
οικονομικό, καθιστούν την ομάδα περίπλοκη όταν ακολουθούντα πρότυπα μάθησης, αλλά την 
ίδια στιγμή η «αναγκαιότητα είναι η μητέρα της εφεύρεσης", μία έκφραση που ισχύει απόλυτα σε 
αυτή την κατάσταση. Οι συμμετέχοντες δεν διαχειρίστηκαν μόνο απρόσμενες και απροσδόκητες 
εκδηλώσεις καθ 'όλη τη διάρκεια με σωστό τρόπο, αλλά κατάφεραν να είναι ισχυρότεροι σε 
καταστάσεις όπου η εφευρετικότητα, η δημιουργικότητα και ο αυτοσχεδιασμός κατάφεραν να 
καλύψουν την έλλειψη υλικών πόρων, στις περισσότερες περιπτώσεις. Για αυτόν τ ο λόγος η 
ανάπτυξη είναι αναμφίβολα μια λέξη κλειδί για αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
αναφερόμαστε. Προσωπική ανάπτυξη, όπου ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες χρειάστηκε 
να ξεπεράσει τα εμπόδια και τις προσωπικές προκαταλήψεις που ανέτρεψε τον όρο 
«σπουδαστής» και οδήγησε σε συλλογική ανάπτυξη, με τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων 
δραστηριοτήτων και καθηκόντων, ως επί το πλείστον με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών που 
έδωσαν τη δυνατότητα να επιλυθούν  και να ξεπεραστούν προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 
και εγέρθηκαν σε όλη τη διάρκεια επιτυχώς. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η εφαρμογή των πιλοτικών μαθημάτων σε όλες τις χώρες ήταν καρποφόρα και επιτυχής. Όλοι 
οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που είχα τεθεί από το πρόγραμμα επιτεύχθηκαν. Συνολικά ε 
πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης οργανώθηκαν και διεξήχθηκαν. Συνολικά 60 σπουδαστές 
ήταν οι δικαιούχοι των διδακτικών προγραμμάτων σύμφωνα με την πρόταση του 
προγράμματος.  

Η ενεργή συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων, ακόμη και σε δύσκολες κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες παρουσιάζει την δυναμική των διδακτικών προγραμμάτων στο προσεχές μέλλον. 
Υπήρξε μεγάλο καταγεγραμμένο ενδιαφέρον από οργανισμούς, ενώσεις και VET για 
συνεργασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την για την εκμετάλλευση και τη βιωσιμότητα του 
υλικού, ακόμη και μετά το τέλος του έργου. 

Τέλος, οι εκδηλώσεις προβολής υπηρέτησαν ως εξαιρετικές ευκαιρίες διάδοσης για το 
πρόγραμμα GLEAN, καθιστώντας το γνωστό σε ένα ευρύ κοινό που μπορεί πραγματικά να 
επωφεληθούν από τις προσπάθειες των εταίρων. Η ποικιλία των υποβάθρου και των  
δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων, καθώς και η διαφορετική εμπειρία με δραστηριότητες που 
σχετίζονται με προγράμματα έργου προσθέτουν στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της 
πιλοτικής εκπαίδευσης 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GLEAN 

Όλες οι πρακτικές που επιλέχθηκαν και εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης του 
παραδοτέου 1 του προγράμματος έχουν δημοσιευτεί διαδικτυακά, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

http://www.glean-project.eu/search.html 

 

Μια μηχανή αναζήτησης είναι διαθέσιμη με τις εξής λέξεις κλειδιά: 

 Ομάδα στόχος 

NEETs 

Νέοι μειονεκτούντες ( με φυσικές και ψυχικές δυσκολίες, μετανάστες κτλ) 

Μακροχρόνια άνεργοι 

Νέοι απόφοιτοι με σπουδές στη γεωργία 

 Θέματα 

Κοινωνική γεωργία 

Μαθαίνω κάνοντας 

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

Εξάσκηση στην επιχειρηματοκότητα 

 Χώρες 

 

Η ομάδα του GLEAN καλωσορίζει συνεισφορές και περιγραφές άλλων πρακτικών από 
Ευρωπαϊκές χώρες. Για κάθε συνεισφορά, παρακαλώ ακολουθείστε το περίγραμμα που 
δημοσιεύτηκε στην σελίδα που αναφέρεται παραπάνω.  
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GLEAN 

 

 

 

http://training.glean-project.eu  

 

http://training.glean-project.eu/

