Οι νέοι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν πληγεί σκληρά
από την παγκόσμια οικονομική κρίση με αύξηση του
αριθμού της ανεργίας των νέων σε πάνω από 4
εκατομμύρια. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της
σημερινής κρίσης είναι ο μεγάλος αριθμός αποφοίτων
που είτε βρίσκονται εκτός εργασίας είτε απασχολούνται
σε θέσεις χαμηλότερων δεξιοτήτων και ακαδημαϊκών
προσόντων. Η Angel Gurría γράφοντας στην εφημερίδα
«The Times» περιέγραψε εν συντομία την σημερινή
κατάσταση ως «μία οδυνηρή όψη της κρίσης καθώς οι
καλύτεροι και οι πιο λαμπροί της Ευρώπης πάνε
χαμένοι».

Στόχοι του έργου Under My Wing
1. Η αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας
και ιδιαίτερα της ανεργίας μεταξύ αποφοίτων στις
χώρες εταίρους του έργου
2. Στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης με την
ενθάρρυνση της δημιουργικής σκέψης, της

Το έργο “Under My Wing – Supporting Graduate
Entrepreneurs”, το οποίο χρηματοδοτείται από το
υποπρόγραμμα Leonardo Da Vinci του Προγράμματος
Δια Βίου Μάθησης του 2012, αποτελεί μία καινοτομία
που έχεις ως σκοπό την υποστήριξη της επαγγελματικής
εξέλιξης αποφοίτων ως επιχειρηματίες παρόλο που δεν
έχουν σπουδές σχετικές με επιχειρηματικότητα.
Η επιχειρηματικότητα
δίνει ώθηση στην
καινοτομία,
στην
ανταγωνιστικότητα,
στη
δημιουργία
θέσεων εργασίας και
στην ανάπτυξη. Επιτρέπει την εξέλιξη νέων ιδεών σε
επιτυχημένες
προσπάθειες
και
μπορεί
να
απελευθερώσει τις προσωπικές δυνατότητες κάθε

3.
4.
5.

πρωτοβουλίας και της αυτοπεποίθησης, την
καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος και τη
δημιουργία τοπικών κέντρων επιχειρηματικής
δραστηριότητας
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εκπόνηση μιας
εξατομικευμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας
Προώθηση της επιχειρηματικότητας ως μίας ζωτικής
και βιώσιμης επιλογής για αποφοίτους και
τελειόφοιτους
Να ενθαρρύνει τους απόφοιτους να σκέφτονται τις
ανάγκες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και

6.

να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η
παγκόσμια οικονομία
Διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους
απόφοιτους ανεξαρτήτου φύλου ή εθνικότητας

Μία νέα προσέγγιση
Η επιχειρηματική εκπαίδευση αποτελεί έναν ραγδαία
αναπτυσσόμενο πεδίο, με δυνατότητες μάθησης και από
άλλους τομείς. Στην έρευνα που διεξήχθη τα δεδομένα
δείχνουν ότι σε ορισμένες χώρες το 50% των αποφοίτων
σχεδιάζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση
στο μέλλον. Αυτοί οι απόφοιτοι χαρακτήρισαν ως
σημαντικές μελλοντικές προκλήσεις
την αρχική
χρηματοδότηση της εταιρείας, την αντιμετώπιση
επιχειρηματικών προβλημάτων, την απόκτηση της
κατάλληλης
επιχειρηματικής
κουλτούρας
και
τεχνογνωσίας για τη διοίκηση μιας επιχείρησης.
Το έργο Under My Wing θα προσφέρει τη μοναδική
ευκαιρία σε εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες να
παρακολουθήσουν από κοντά την καθημερινότητα ενός
επιχειρηματία. Οι εταίροι του έργου συνεργάζονται με
ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων για τη δημιουργία ενός
εξατομικευμένου προγράμματος πρακτικής άσκησης στη
διάρκεια του οποίου οι επιχειρηματίες θα αναλάβουν για
μία εβδομάδα εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες. Έτσι θα
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από πρώτο
χέρι τις καθημερινές προκλήσεις και τις ποικίλες
δεξιότητες που χρειάζεται ένας επιχειρηματίας για να
επιβιώσει. Καθώς η πρόσβαση σε πηγές
χρηματοδότησης αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για τους
περισσότερους νέους επιχειρηματίες, οι εταίροι
σχεδιάζουν ένα διεθνές εργαστήρι για αποφοίτους που
θα
εξηγεί
τον
Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress, το Social Finance, το
Franchising, το Κεφάλαιο Επιχειρηματικού Κινδύνου και
τη σχέση τους με τους απόφοιτους επιχειρηματίες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις
απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δε φέρει καμιά ευθύνη για την πιθανή χρήση των πληροφοριών που
εμπεριέχονται σε αυτή.
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Εισαγωγή

ατόμου. Τόσο άτομα όσο και κυβερνήσεις αναγνωρίζουν
διαρκώς τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι
μικροεπιχειρήσεις και η νεανική επιχειρηματικότητα στην
ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας
θέσεων εργασίας. Οι εταίροι του έργου είναι
πεπεισμένοι ότι με τη σωστή υποστήριξη και πρόσβαση
στις κατάλληλες πηγές, η επιχειρηματικότητα μπορεί να
αποτελέσει για τους νέους απόφοιτους μία ζωτικής
σημασίας εναλλακτική λύση από την εξαρτημένη
εργασία.

Οι Άνθρωποι Πίσω από το Έργο

Στα πλαίσια της εταιρικής σύμπραξης υπάρχουν ειδικοί
από το χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της
επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης,
της έρευνας και της τεχνολογίας. Κάθε εταίρος του έργου
έχει επιλέξει στη χώρα του υποομάδες προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι οι απόψεις των αποφοίτων, των
εκπαιδευτικών και των ιδιοκτητών μικροεπιχειρήσεων
βρίσκονται στην καρδιά του έργου.
Κύριοι Εταίροι
1. Το Meath Partnership – Ιρλανδία διαδραματίζει
στρατηγικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της
κομητείας του Meath υλοποιώντας μια σειρά από
αναπτυξιακές στρατηγικές για την αύξηση των
προοπτικών της τοπικής απασχόλησης και
ειδικότερα των ανέργων. Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα
www.meathpartnership.ie ή επικοινωνήστε στην
διεύθυνση sarah.land@meathpartnership.ie
2.

Το Ίδρυμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
(Foundation for Women Entrepreneurs) – Μάλτα,
προάγει τις ευκαιρίες, την ενημέρωση, την
εκπαίδευση και την έρευνα τόσο στον τομέα της
επιχειρηματικότητας όσο και σε θέματα που
αφορούν ατ δύο φύλα. Στόχος του να καθιερώσει
την επιχειρηματικότητα ως κουλτούρα και τρόπο
ζωής για τις γυναίκες – όχι μόνο τις ιδιοκτήτριες
επιχειρήσεων αλλά και τις εργαζόμενες, τις μητέρες

3.

4.

5.

6.

Το Synthesis Center - Κύπρος είναι πάροχος
εκπαιδευτικών δράσεων και κέντρο για την
ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Προσφέρει
εξατομικευμένα
εκπαιδευτικά
προγράμματα σε νέους. Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα
www.synthesis-center.com ή επικοινωνήστε στην
διεύθυνση isaias@synthesis-center.com
Η ttg Team Training GmbH – Γερμανία, προσφέρει
εκπαίδευση
σε
ενήλικες,
επαγγελματική
εκπαίδευση, εύρεση εργασίας και συμβουλευτική.
Από το 2006 έχει προσφέρει στήριξη σε πάνω από
400 απόφοιτους και πελάτες για τη δημιουργία της
δικής τους επιχείρησης. Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα
www.team-training.de ή επικοινωνήστε στην
διεύθυνση andreas.pfeifer@team-training.de
Το Instituto de Formación Integral -Ισπανία, είναι
πάροχος ανεπίσημης επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Ειδικεύεται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενεργοποίησης
άνεργου
πληθυσμού.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα
www.ifi.com.es ή επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση a.garcia-madrid@ifi.com.es
Το Northern Lithuania College – Λιθουανία,
προσφέρει ανώτερη εκπαίδευση και επαγγελματικά
προσόντα σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς

εργασίας,
ειδικά
στους
τομείς
της
επιχειρηματικότητας, της επιστήμης και της
τεχνολογίας. Η κύρια και επιτυχημένη δράση του
κολεγίου αφορά στον τομέα της πρακτικής
επιχειρηματικής συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα www.slk.lt ή επικοινωνήστε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση nakciuniene.zivile@slk.lt
Υποστηρικτές
1. Η Innoventum Oy – Φιλανδία, διαθέτει μεγάλη
εμπειρία στη δημιουργία εύκολων στη χρήση
εφαρμογών σε ιστοσελίδες για ποικίλους σκοπούς,
από διαδικτυακές αγορές μέχρι ζωντανά βίντεο. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα www.innoventum.fi ή επικοινωνήστε
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
janne.leinonen@innoventum.fi
2.

Το University of Paderborn - Γερμανία, θα
παράσχει στους εταίρους ειδική υποστήριξη για το
σχεδιασμό των προπαρασκευαστικών μαθημάτων
στα παιδαγωγικά για τους εκπαιδευτές ενηλίκων και
ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.unipaderborn.de ή επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση marc.beutner@uni-paderborn.de

3.

Η Future In Perspective Limited - Ιρλανδία,
ειδικεύεται στο σχεδιασμό και στην παραγωγή
ολοκληρωμένων
ψηφιακών
εκπαιδευτικών
εργαλείων και οπτικοακουστικών παραγωγών.
Παρέχει επίσης υποστήριξη στο σχεδιασμό και στη
διάχυση του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.fipl.eu ή
επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
philip@fipl.eu

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις
απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δε φέρει καμιά ευθύνη για την πιθανή χρήση των πληροφοριών που
εμπεριέχονται σε αυτή.
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Στο έργο Under My Wing – Supporting Graduate
Entrepreneurs συμμετέχουν 9 συνολικά εταίροι από την
Ιρλανδία(2), Μάλτα, Γερμανία (2), Κύπρο, Ισπανία,
Λιθουανία και Φιλανδία. 6 από αυτούς είναι οι κύριοι
εταίροι του έργου και 3 υποστηρικτές.

και τις γυναίκες εν γένει. Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα
www.women.org.mt ή επικοινωνήστε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση maryrose@women.org.mt

Έρευνα
Όλοι οι εταίροι του έργου διεξήγαγαν σε βάθος έρευνα
και με τις τρεις ομάδες στόχου που είναι απαραίτητες για
την εφαρμογή του έργου: απόφοιτους, εκπαιδευτές
ενηλίκων και ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων. Από την
έρευνα
προέκυψαν
μια
σειρά
σημαντικών
συμπερασμάτων τα οποία συνοψίζονται παρακάτω για
κάθε μάδα στόχου χωριστά. Η πλήρης παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της έρευνας είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα του έργου www.undermywing.eu
Απόφοιτοι
Πολλοί νέοι απόφοιτοι δήλωσαν ότι αισθάνονται πως τα
σημερινά υψηλά επίπεδα ανεργίας και η αναντιστοιχία
μεταξύ των αναγκών της
αγοράς εργασίας και των
εργασιακών δεξιοτήτων τους,
δεν τους αφήνουν και πολλές
δυνατότητες να εργαστούν
στον τομέα ειδικότητάς τους.
Τα κυριότερα εμπόδια που
μπορεί
να
αποτελέσουν
ανασταλτικό παράγοντα για
τους απόφοιτους στο να γίνουν
επιχειρηματίες,
όπως
διατυπώθηκαν από τους ίδιους
ήταν:
Ο φόβος της αποτυχίας

Οι απόφοιτοι σε συνεντεύξεις τους δήλωσαν ότι θα
ήθελαν να κάνουν πρακτική εξάσκηση των θεωρητικών
δεξιοτήτων που απέκτησαν και να έχουν πρόσβαση σε
συνεχιζόμενη επαγγελματική υποστήριξη. Όσον αφορά
την μελλοντική τους εκπαίδευση επιθυμούν ένα μεικτό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με διαδικτυακά μαθήματα και
τυπικά μαθήματα ή σεμινάρια στα οποία θα έχουν την
ευκαιρία να δικτυωθούν με άλλους απόφοιτους και να
αλληλοϋποστηριχτούν.
Εκπαιδευτές
Οι επαγγελματίες

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι
αισθάνονται πως η
διασκορπισμένη
και
ασυντόνιστη φύση της
σημερινής
επιχειρηματικής
εκπαίδευσης αποτελεί
σημαντικό
εμπόδιο
στην
μελλοντική
πρόοδο στον τομέα
αυτό.
Πολλοί
αισθάνονται επίσης, ότι
η έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των
διδασκόντων οδήγησε αφενός στο να δοθεί υπερβολική
έμφαση στο θεωρητικό κομμάτι της εκπαίδευσης, στο
οποίο και ίδιοι οι διδάσκοντες ένιωθαν ασφαλείς, και
αφετέρου στην παραμέληση της πρακτικής άσκησης
λόγω της απειρίας και της έλλειψης απυτοπεποίθησης
των διδασκόντων σε πρακτικά θέματα διοίκησης
επιχειρήσεων.

Οι περισσότεροι διδάσκοντες που συμμετείχαν στην
έρευνα δήλωσαν ότι για να είναι επιτυχημένη η
επιχειρηματική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι
συμμετοχική, να προσφέρει ευκαιρίες επιχειρηματικής
δυκτίωσης, να περιλαμβάνει μαθήματα από ειδικούς στο
χώρο της επιχειρηματικότητας, να προσφέρεται σε
μεικτό εκπαιδευτικό περιβάλλον και να περιλαμβάνει
μαθήματα ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων για τη
βελτίωση της αυτοπεποίθησης των εκκολαπτόμενων
επιχειρηματιών.
Επιχειρηματίες
Ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας ήταν ότι και
οι σημερινοί επιχειρηματίες αναγνώρισαν τα ίδια
εμπόδια στο ξεκίνημά τους όπως και οι σημερινοί
απόφοιτοι. Ο φόβος της αποτυχίας, οικονομικά θέματα
και απομόνωση ήταν αυτά που επισημάνθηκαν. Οι
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που συμφώνησαν να στηρίξουν
το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης υπέδειξαν την
ποικιλία των δεξιοτήτων που θα πρέπει να αναπτύξει
ένας εκκολαπτόμενος επιχειρηματίας. Συμφώνησαν
επίσης να έχουν ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό του
μοντέλου της
πρακτικής
άσκησης ώστε
να
προσαρμόσουν
την υποστήριξη
που θα παράσχουν στις ανάγκες των αποφοίτων, χωρίς
όμως αυτό να επηρεάζει το καθημερινό πρόγραμμα
εργασίας των ιδίων των επιχειρηματιών. Όλοι οι
ερωτώμενοι συμφώνησαν ότι οι ευκαιρίες που
προσφέρει το έργο Under My Wing θα ήταν ιδιαίτερα
χρήσιμες γι’ αυτούς όταν εκείνοι ξεκινούσαν ως
επιχειρηματίες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις
απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δε φέρει καμιά ευθύνη για την πιθανή χρήση των πληροφοριών που
εμπεριέχονται σε αυτή.
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Η ελλιπής πρόσβαση σε κατάλληλους μηχανισμούς
χρηματοδότησης
Η έλλειψη επιχειρηματικών δεξιοτήτων
Η γραφειοκρατία

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αποφασίστηκε να διδαχθούν επτά ενότητες για τεχνικά, συμπεριφορικά και διοικητικά θέματα. Οι ενότητες αφορούν στους παρακάτω τομείς:
1. Γίνε επιχειρηματίας – έχεις τη σωστή ιδέα;
2. Ξεκινώντας την επιχείρησή σου – κάνε την ιδέα σου επιτυχία
3. Πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις – εξασφάλισε κεφάλαιο για εσένα και την επιχειρηματική σου ιδέα
4. Πωλήσεις και marketing – αύξηση πελατολογίου
5. Διοίκηση επιχειρήσεων – οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικούt
6. Επικοινωνία – δικτύωση και κατανόηση των διαφόρων επιχειρηματικών αντιλήψεων
7. Πρακτική Άσκηση – υποστήριξη και συμβουλευτική
Το προτεινόμενο αναλυτικό πρόγραμμα από το έργο Under My Wing, θα περιλαμβάνει 100 ώρες διδασκαλίας με βάση το μοντέλο της μεικτής εκπαίδευσης (κλασσική διδασκαλία και
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ) και θα κατανέμεται ως εξής:
20 ώρες τηλεκπαίδευσης από τις οποίες 6 ώρες διαδικτυακή διδασκαλία και 14 ώρες αυτοδιδασκαλίας και μελέτης. Η προτεινόμενη διαδικτυακή
εκπαίδευση θα γίνει μέσω μιας σειράς σύντομων οπτικοακουστικών μέσων. Θα παραχθούν 4 βίντεο διάρκειας 15 λεπτών για τις ενότητες 1 έως 6 και
παράλληλα θα συνοδεύονται από το κατάλληλο διαδικτυακό υλικό για αυτοδιδασκαλία και μελέτη.
40 ώρες διδασκαλίας μέσα στην τάξη για τις ενότητες 1 έως 6 οι οποίες θα περιλαμβάνουν 12 εργαστήρια/ σεμινάρια – 2 για κάθε ενότητα, με τις
κατάλληλες εργασίες
40 ώρες πρακτικής άσκησης για την ολοκλήρωση της ενότητας 7

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις
απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δε φέρει καμιά ευθύνη για την πιθανή χρήση των πληροφοριών που
εμπεριέχονται σε αυτή.

www.undermywing.eu

Μία Νέα Δομή Αναλυτικού Προγράμματος

