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1. Εισαγωγή
Η αναφορά αυτή παρουσιάζει την Σύνοψη Έρευνας (Research Executive Summary)
η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Under My Wing. Η Εκτελεστική
Σύνοψη παρουσιάζει μια επισκόπηση του προγράμματος καθώς και τα κύρια
πορίσματα των επιμέρους ερευνητικών αναφορών που βασίστηκαν σε έρευνες
γραφείου (desk research) και σε έρευνες ομάδας στόχου (target group research) οι
οποίες έχουν εκπονηθεί από κάθε εταίρο του προγράμματος. Η Αγγλική έκδοση της
Εκτελεστικής Σύνοψης εκπονήθηκε από το Κέντρο Synthesis, διορθώθηκε γλωσσικά
από τη Meath Partnership και έπειτα αποστάληκε για μετάφραση στους υπόλοιπους
εταίρους. Η Synthesis μετάφρασε την Εκτελεστική Σύνοψη στην Ελληνική, η ttg στη
Γερμανική, η SLK στη Λιθουανική και η IFI στην Ισπανική γλώσσα.
Η αναφορά αυτή παρουσιάζει τα πορίσματα της έρευνας που εκπονήθηκε στο
πλαίσιο της κοινοπραξίας έργου με σκοπό να διασφαλίσει από τη μία ότι το
πρόγραμμα Under My Wing υλοποιεί μία βέλτιστη πρακτική στον τομέα της
επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης επιχειρήσεων, της παιδαγωγικής ένταξης και
του σχεδιασμού πύλης ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning portal) και από την άλλη
ότι η εργασία ανάπτυξης που έχει αναληφθεί από τους εταίρους παράγει εφόδια τα
οποία είναι χρήσιμα στα μέλη της ομάδας στόχου μέσω της κάλυψης ήδη
διαπιστωμένων κενών στην παροχή εκπαίδευσης και ειδικών αναγκών όλων των
ομάδων στόχου.
Η 1η Φάση της ερευνητικής διαδικασίας περιλαμβάνει έρευνα γραφείου και έρευνα
ομάδας στόχου η οποία διεξήχθη από όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους με
σκοπό να προσδιοριστούν:
συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να καλυφθούν από το αναλυτικό
πρόγραμμα επιχειρηματικότητας
απαιτούμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τις ενότητες του αναλυτικού
προγράμματος επιχειρηματικότητας
συγκεκριμένες ενότητες που πρέπει να καλυφθούν από το αναλυτικό
πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρήσεων
απαιτούμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τις ενότητες του αναλυτικού
προγράμματος επιχειρήσεων
υπάρχοντα μοντέλα εταιρικής σχέσης μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και
του κόσμου της εργασίας
Η 2η Φάση της ερευνητικής διαδικασίας επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό:
βέλτιστων πρακτικών στο σχεδιασμό πύλης ηλεκτρονικής μάθησης (elearning portal design)
κατάλληλης παιδαγωγικής πρακτικής
υπαρχόντων αναλυτικών προγραμμάτων στον τομέα της επιχειρηματικότητας
και της ανάπτυξης επιχειρήσεων και κενών στην υπάρχουσα παροχή
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Σε όλες τις φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ειδικές
ανάγκες και προτιμήσεις τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών αποφοίτων.
1.1 Σκοπός του Under My Wing
Ο σκοπός του UMW είναι «να υποστηρίξει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας αποφοίτων
από μη σχετικούς με τις επιχειρήσεις κλάδους ως επιχειρηματίες».
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η κοινοπραξία του έργου θα σχεδιάσει και θα
προσφέρει μία διαρκή υποστήριξη σε άνεργους/υποαπασχολούμενους απόφοιτους
που βασίζεται στα ιδιαίτερα ισχυρά σημεία διαφόρων φορέων σε όλους τους τομείς
της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων.
Οι στόχοι του UMW είναι να:
1. Αντιμετωπίσει τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και υποαπασχόλησης τα οποία
είναι εμφανή μεταξύ των αποφοίτων των εμπλεκόμενων χωρών
2. Στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη με την προώθηση της δημιουργικής
σκέψης, της πρωτοβουλίας και της αυτοπεποίθησης. Επίσης, να στηρίξει την
ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και να δημιουργήσει τοπικούς κόμβους
επιχειρηματικής δραστηριότητας
3. Εξασφαλίσει ότι όλοι οι σχετικοί φορείς συμβάλλουν στο σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και την παράδοση της ιδιαίτερης εκπαιδευτικής διαδικασίας που
έχει προταθεί
4. Προωθήσει την επιχειρηματικότητα ως μία αποτελεσματική και βιώσιμη λύση
για τους απόφοιτους και τους μελλοντικούς απόφοιτους
5. Ενθαρρύνει τους απόφοιτους να σκεφτούν σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό
την κάλυψη των αναγκών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων μίας
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας
6. Διασφαλίσει την ισότητα των ευκαιριών για τους απόφοιτους ανεξάρτητα από
το φύλο ή την εθνικότητα
Στον πυρήνα του Προγράμματος UMW, βρίσκεται η αναγνώριση ότι οι ικανότητες
του κάθε ατόμου, όπως είναι μεταξύ άλλων τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
προσωπικότητας, η δημιουργικότητα, τα κίνητρα και οι δυνάμεις πειθούς είναι
ζωτικοί παράγοντες επιτυχίας στις επιχειρήσεις μεταξύ των νέων ατόμων και πιο
συγκεκριμένα στη δική μας ομάδα στόχο που περιλαμβάνει υποαπασχολούμενους ή
άνεργους απόφοιτους.
2. Βασικά ευρήματα έρευνας
Οι κύριες ομάδες στόχοι του Προγράμματος UMW είναι: (α) άνεργοι και
υποαπασχολούμενοι απόφοιτοι, (β) ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και
επιχειρηματίες, και (γ) Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
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φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Δεδομένου ότι αυτές οι ομάδες στόχοι αποτελούν τα
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, ήταν απαραίτητο να εγκαθιδρυθεί από την αρχή
κατάλληλη αλληλεπίδραση με κάθε μία από αυτές τις ομάδες. Για να επιτευχθεί αυτό,
ο κάθε εμπλεκόμενος εταίρος συγκάλεσε τρεις υποομάδες στην χώρα του.
2.1. Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης στις Εμπλεκόμενες
Χώρες
Σε κάθε χώρα εταίρο, υπήρχε μία εμφανής αλλαγή στον προσανατολισμό των
επιχειρήσεων μέσα στο πρίσμα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Στην Ιρλανδία, τα
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν ειδικές ενότητες στον τομέα της
επιχειρηματικότητας και υπάρχει αυξημένη έμφαση στην επιχειρηματική εκπαίδευση
σε αρκετά προγράμματα επιπέδου πτυχίου. Στην Ιρλανδία, υπάρχουν επίσης στη
διάθεση των νέων επιχειρηματιών στηρίγματα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο μολονότι αρκετές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποτυγχάνουν. Η αποτυχία
αυτή οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τα διαθέσιμα
στηρίγματα. Στη Λιθουανία, από την άλλη, η επιχειρηματική εκπαίδευση εντάσσεται
στο εκπαιδευτικό σύστημα και ορισμένα προγράμματα σπουδών υπάρχουν επίσης
και στα πανεπιστήμια. Στη Μάλτα, υπάρχει ένα ισχυρό επιχειρηματικό πνεύμα και
υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά προγράμματα σπουδών με έμφαση στην
επιχειρηματικότητα. Όσον αφορά στην Κύπρο, η αντίληψη σχετικά με την
επιχειρηματικότητα εξακολουθεί να είναι αρνητική. Ωστόσο, κάποιες πρωτοβουλίες
έγιναν πρόσφατα που στόχευαν στην υποστήριξη ανθρώπων που ενδιαφέρονται να
φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση. Τελευταία αλλά εξίσου σημαντική περίπτωση είναι
αυτή της Γερμανίας όπου η επιχειρηματική εκπαίδευση δεν είναι οργανωμένη ούτε
σε ενιαίο αλλά ούτε και σε κεντρικό επίπεδο. Για να ξεκινήσει κάποιος μία επιχείρηση
στη Γερμανία δε χρειάζεται κάποιο ειδικό πιστοποιητικό «επιχειρηματικότητας».
Μόνο στην περίπτωση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων, χρειάζεται κάποιος να κατέχει
πιστοποιητικό δεξιοτεχνίας για να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση.
Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε σε όλες τις χώρες εταίρους ότι ακόμη και εάν
υπάρχουν κάποιες προσπάθειες ή αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στους τομείς της
επιχειρηματικής εκπαίδευσης, υπάρχει μία συστηματική απουσία οποιουδήποτε
πλαισίου για την υποστήριξη αυτών των πρωτοβουλιών.
2.2. Αντιλήψεις από τους Βασικούς Φορείς – Έρευνα Ομάδας Στόχου
Σε όλες τις χώρες εταίρους, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με Αποφοίτους,
Κέντρα έρευνας και κατάρτισης, Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Ιδιοκτήτες
Μικροεπιχειρήσεων και Επιχειρήσεων μέσα από συνεδρίες ομάδας εστίασης (focus
group sessions). Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες τόνισαν ότι το κύριο
εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίες ήταν ο φόβος της ανάληψης
ρίσκου, η έλλειψη δεξιοτήτων και η έλλειψη χρηματοδότησης. Οι ίδιες ανησυχίες
φαίνεται να έχουν εντοπιστεί στην Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για την
Επιχειρηματικότητα η οποία δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πιο
κάτω διάγραμμα παρουσιάζει τις ανησυχίες των ανθρώπων που φοβούνται να
γίνουν αυτοαπασχολούμενοι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια:
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Η σύνοψη των βασικών σημείων που προκύπτουν από τις Ομάδες Εστίασης
παρουσιάζονται πιο κάτω:
Απόφοιτοι

VET & Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Ποια θέματα
απασχόλησης σας
απασχολούν;

Ποια είναι τα τοπικά
προβλήματα / εμπόδια στην
επιχειρηματική εκπαίδευση
στη χώρα σας;
Ανεργία
Διαφορετικά/ διάφορα
ασύνδετα προγράμματα
Αναντιστοιχία
δεξιοτήτων
Έλλειψη επιχειρηματικής
κουλτούρας
Τρέχον οικονομικό
κλίμα
Αρκετή θεωρία και λίγες
πρακτικές δεξιότητες

Ποια είναι τα τοπικά
προβλήματα / εμπόδια
για να γίνει κάποιος
επιχειρηματίας;
Φόβος αποτυχίας

Τι είδους εκπαιδευτική
υποστήριξη προτιμούν να
λαμβάνουν οι
εκπαιδευόμενοι στη χώρα
σας;
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Ιδιοκτήτες
Μικροεπιχειρήσεων
και
Επιχειρήσεων
Ποια προβλήματα έχετε
αντιμετωπίσει
ξεκινώντας
την
επιχείρησή σας;
Φόβος αποτυχίας
Οικονομικά
προβλήματα
και
ιδιαίτερα
το
να
διαθέτω
επαρκή
χρήματα για τις
προσωπικές/οικογε
νειακές
υποχρεώσεις
Απομόνωση
Ποια προβλήματα
αντιμετωπίζετε σήμερα;
Οικονομικά
Στελέχωση

Έλλειψη
χρηματοδότησης
Έλλειψη δεξιοτήτων
Γραφειοκρατία

Συνδυασμός – τεχνική και
Οικονομική κρίση
πρακτική
Συνδυασμός, σεμινάρια,
εργαστήρια, ένας προς ένα
κλπ.
Τι είδους στήριξη θα
Ποια είναι τα παιδαγωγικά Πώς
προωθείτε
τα
επιθυμούσατε να λάβετε; ζητήματα σχετικά με την προϊόντα
ή
τις
επιχειρηματική εκπαίδευση υπηρεσίες σας;
Οικονομική
στη χώρα σας;
Τοπική διαφήμιση
Επιχειρηματικές
Πολύ θεωρητικά
δεξιότητες (σε όλο το
Διαδίκτυο/ μέσα
φάσμα)
Αποτυγχάνουν
να
κοινωνικής δικτύωσης
καλύψουν διαπροσωπικές
Προγραμματισμός/σχεδι
Δικτύωση
δεξιότητες
και
τις
ασμός
Από στόμα σε στόμα
προσωπικές ικανότητες
Συνεχής υποστήριξη
Προσφορές από ειδικό
τρέχοντες και
δυνητικοί νέοι πελάτες
Ποια
είναι
τα
«προσωπικά» εμπόδια
για να γίνει κάποιος
επιχειρηματίας;
Φόβος
ανάληψης
ρίσκου
Φόβος αποτυχίας
Οικονομικό ρίσκο
Ασθενείς δεξιότητες

Ποιο μαθησιακό περιβάλλον
θα θεωρούσατε κατάλληλο
για
την
παροχή
επιχειρηματικής
εκπαίδευσης;
Συμμετοχικό
Τεχνικού περιεχομένου
Ευκαιρία για εμπειρία και
πρακτική
Σεμινάρια από ειδικούς
On-line
/
εικονικό
περιβάλλον μάθησης
Ευκαιρίες επιχειρηματικής
δικτύωσης
Τι είδους εκπαίδευση θα Τι προτάσεις έχετε για την
προτιμούσατε;
επιτυχία του UMW όσον
αφορά:
Μικτή προσφορά –
α. Καταλληλότητα
πρόσωπο με
περιβαλλόντων μάθησης –
πρόσωπο,
εργαστήρια, σεμινάρια, Συνδυασμός όλων όσα έχουν
αναφερθεί πιο πάνω
online
Δυνατότητα δικτύωσης β. Δομή και συνάφεια υλικού
μάθησης – Μέθοδοι που
Ατομική παροχή
στηρίζονται στην εμπειρία
συμβουλών
γ. Προσβασιμότητα σε
Καθοδήγηση
πλατφόρμες μάθησης – Μικτή
(mentoring)
μάθηση
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Τι είδους στήριξη
λαμβάνατε μέχρι τώρα;
Επιμελητήριο, Τοπική
Αυτοδιοίκηση και
βιομηχανικά δίκτυα
(industry networks)
Τράπεζα και ιδιωτική
χρηματοδότηση
Οικογένεια και
Γνωστοί

Τι είδους εκπαίδευση θα
προτιμούσατε;
Πρέπει να ταιριάζει
στις
υφιστάμενες
δεσμεύσεις
χρόνου
που σχετίζονται με τη
λειτουργία
μίας
επιχείρησης
Σύντομη
και
στοχοθετημένη
Μικτή μάθηση
Πρακτική προσέγγιση
Μελέτες
περιπτώσεων/συμβου
λές από ειδικούς

3. Ανάλυση Έρευνας Γραφείου
3.1 Έρευνα για τη Βέλτιστη Παιδαγωγική Πρακτική
Ο σκοπός της έρευνας για την καλύτερη παιδαγωγική πρακτική ήταν για να
καθοριστεί ποια παιδαγωγική πρακτική είναι καταλληλότερη για την υλοποίηση του
Αναλυτικού Προγράμματος του Προγράμματος Under My Wing στην ενδιαφερόμενη
ομάδα στόχο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η καλύτερη προσέγγιση
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο αυτό είναι η μάθηση στο χώρο εργασίας
ή η μάθηση σε πραγματικές περιστάσεις. Το συγκεκριμένο είδος μάθησης βασίζεται
στην κονστρουκτιβιστική θεωρία, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αυτορρύθμιση
και οργάνωση της διαδικασίας μάθησης δεδομένου ότι η κατασκευή της γνώσης
ενός ατόμου επιτυγχάνεται καλύτερα όταν ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος ελέγχει τη
διαδικασία. Η ποιότητα και τα αποτελέσματα της μάθησης του κάθε ατόμου
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ίδιο το άτομο και την ατομική του περίπτωση
μάθησης, από την προηγούμενη γνώση, το ενδιαφέρον και το κίνητρο. Δεδομένου
του γεγονότος ότι η κύρια ομάδα στόχος του Προγράμματος Under My Wing είναι οι
Απόφοιτοι, θεωρείται ότι ο κονστρουκτιβισμός είναι και η καταλληλότερη
προσέγγιση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
3.2 Έρευνα για τα Αναλυτικά Προγράμματα Επιχειρηματικότητας και
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, όπως τη γνωρίζουμε, η ηλεκτρονική μάθηση (elearning) είναι μία σχετικά καινούργια έννοια. Η σύνθετη μάθηση (blended learning)
μπορεί να αποβεί επικερδής τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτές με τον
ίδιο τρόπο όπως η αξιοποίηση των βέλτιστων χαρακτηριστικών της διδασκαλίας
πρόσωπο με πρόσωπο και της online διδασκαλίας προς όφελος των μαθητών. Το
πλεονέκτημα της χρήσης σύνθετης προσέγγισης είναι το γεγονός ότι αντί ο
εκπαιδευτής να χρησιμοποιεί το χρόνο διδασκαλίας για την παρουσίαση του υλικού
του, μπορεί να χρησιμοποιεί το χρόνο αυτό για να εμπλέξει τους μαθητές, να
διευκρινίσει τις ερωτήσεις τους, να τους βοηθήσει να εφαρμόσουν αυτά που είδαν
και άκουσαν κατά την online διδασκαλία και να τους ενθαρρύνει να συνεργαστούν
μεταξύ τους ως ομάδα για να λύσουν σενάρια επίλυσης προβλημάτων.
Ένα από τα πλεονεκτήματα του προτεινόμενου μοντέλου σύνθετης μάθησης
(blended learning) είναι η δυνατότητα που παρέχει στους μαθητές να
επαναλαμβάνουν τα μαθήματα ξανά και ξανά. Αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί
σημαντικά με την παροχή διαφόρων εκδόσεων του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις
πλατφόρμες μέσων επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων του Η.Υ., laptop, tablet,
iPod, smartphone και άλλων σχετικών φορητών συσκευών. Συμφωνήθηκε ότι το
σύστημα θα λειτουργούσε καλύτερα αν ο μαθητής μπορεί να έχει πρόσβαση στο
προτεινόμενο υλικό με τους ακόλουθους τρόπους:
η «πλήρης περιεκτικότητας» έκδοση της διάλεξης στο δικό του υπολογιστή,
laptop ή tablet – μία οπτικοακουστική διάλεξη συνοδευόμενη από μία
συγχρονισμένη παρουσίαση στο PowerPoint
η «χαμηλής περιεκτικότητας» έκδοση της διάλεξης στο δικό του iPod,
smartphone ή οποιαδήποτε άλλη φορητή συσκευή – μία απλή ηχογράφηση

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο σύνθετης μάθησης (blended learning), θα
αναπτυχθούν ειδικές ενότητες με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες της ομάδας
στόχου.
3.3. Έρευνα στο Σχεδιασμό Πύλης Ηλεκτρονικής Μάθησης (E-learning
Portal)
Η έρευνα για το πλέον κατάλληλο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για
το πρόγραμμα Under My Wing θα έδειχνε ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης
θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες οι οποίες βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να
μοιραστούν μεταξύ τους τη διαδικασία μάθησης και να μπορούν να συζητήσουν τις
εργασίες μαζί με άλλους εκπαιδευόμενους καθώς και με τους καθηγητές τους. Για
να υποστηριχθεί αυτού του είδους εκπαίδευση, η πύλη ηλεκτρονικής μάθησης (elearning) θα αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει το αναλυτικό
πρόγραμμα μέσα από ένα κράμα που θα περιλαμβάνει ενσωματωμένα βίντεο μαζί
με συγχρονισμένες παρουσιάσεις στο PowerPoint, ήχο και PowerPoint για φορητές
και άλλες σχετικές συσκευές. Η πλατφόρμα θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα
να παρακολουθεί την online εκπαίδευση του εκπαιδευόμενου, μία λειτουργία η
οποία είναι συμβατή με άλλα είδη πλατφόρμων, και έτσι θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε άλλες συσκευές.
Προβλέπεται ότι η πλατφόρμα θα τρέχει σε ένα διακομιστή web (web server) και θα
σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα διαφόρων περιβαλλόντων
περιήγησης (browser environments) και ανάλυσης (resolutions) για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και συσκευές tablet. Οι βασικές τεχνολογίες που προτείνονται είναι
Open-Source και περιλαμβάνουν PHP, MySQL Database, Apache, υπηρεσία Web
και RED5 Media Server.
Το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης θα περιλαμβάνει μία λίστα με τα διαθέσιμα
μαθήματα με επιλογές αναζήτησης που θα περιλαμβάνουν τις κατηγορίες, τα
επίπεδα, τις γλώσσες, τις λέξεις κλειδιά, τις τοποθεσίες και τα χαρακτηριστικά του
συγγραφέα. Ο επεξεργαστής του μαθήματος θα ακολουθεί μία διαδικασία τεσσάρων
βημάτων για την εισαγωγή των απαιτούμενων μετα-πληροφοριών, τη δημιουργία
και ανάρτηση του υλικού, τον καθορισμό της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που
διατίθεται για κάθε μάθημα και τέλος τη δημιουργία της Εξέτασης του μαθήματος
(Course Exam).
Η πλατφόρμα Under My Wing πρέπει να σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και επιθυμίες των εκπαιδευομένων μέσω της θεωρητικής προσέγγισης του
κονστρουκτιβισμού έτσι ώστε να επιτρέπει τόσο στους εκπαιδευτές να δημιουργούν
μαθήματα χρησιμοποιώντας χρήσιμα εργαλεία όσο και στους εκπαιδευόμενους να
μελετούν και να συζητούν τα αποτελέσματα και τις εργασίες του μαθήματος με τους
καθηγητές και τους άλλους εκπαιδευόμενους.
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4. Συμπέρασμα
Έπειτα από τον προβληματισμό και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και
της φάσης διαβούλευσης του προγράμματος, κατέστη σαφές ότι ένα υβριδικό
αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία από ενότητες τόσο της
Επιχειρηματικότητας όσο και της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ήταν αναγκαίο να
παρέχεται στους Απόφοιτους Επιχειρηματίες χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση
σύνθετης μάθησης. Συμφωνήθηκε ότι το πρόγραμμα Under My Wing θα αποτελείται
από εφτά ενότητες, οι οποίες έχουν ως εξής:
Πώς να γίνετε επιχειρηματίας
Ξεκινώντας την επιχείρησή σας
Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση και την Οικονομική Διαχείριση
Πωλήσεις και Μάρκετινγκ (Marketing)
Πρακτική Διοίκηση Επιχειρήσεων - Απασχόληση/HRM-Εργαλεία Λογισμικού
(Software Tools)
6. Επικοινωνία Επιχειρήσεων, Δικτύωση & Πολιτισμός επιχειρήσεων
7. Business Immersion και Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης
1.
2.
3.
4.
5.

Μέσα από αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα, αναμένεται ότι το Πρόγραμμα Under My
Wing θα υλοποιήσει το βασικό του στόχο ο οποίος είναι να αντιμετωπίσει τα υψηλά
επίπεδα ανεργίας και υποαπασχόλησης που παρουσιάζονται μεταξύ αποφοίτων
στις εμπλεκόμενες χώρες και να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη με την
προώθηση της δημιουργικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της αυτοπεποίθησης και
της ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού πνεύματος.
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