Ενημέρωση για την
πορεία του έργου

Η τεχνική ομάδα συναντιέται στο Ελσίνκι
Υπάρχουν επτά βασικές ενότητες που αφορούν
τους ακόλουθους τομείς:
1. Γίνε Επιχειρηματίες
2. Ξεκινώντας την Επιχείρησή σου
3. Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση και
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
4. Εξυπηρέτηση Πελατών
5. Διοίκηση Επιχειρήσεων
6. Επικοινωνία
7. Επιχειρηματική Eμβάθυνση

UNDER MY WING
SUPPORTING GRADUATE ENTREPRENEURS

NEWSLETTER 2

Η ανάπτυξη αυτού του νέου προγράμματος
σπουδών βασίζεται στην έρευνα που διεξήχθη
για τον εντοπισμό βασικών τεχνικών, ικανοτήτων
συμπεριφοράς και διαχείρισης και των
απαιτούμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων που
θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω της υλοποίησης
του εκπαιδευτικού προγράμματος Για παράδειγμα
στην Ενότητα 1: Becoming an Entrepreneur (Γίνε
Επιχειρηματίας), έχουν εντοπιστεί οι παρακάτω
δεξιότητες για κάθε μία από τις κατηγορίες:
Τεχνικές δεξιότητες
Οικονομικός σχεδιασμός
Αξιολόγηση ρίσκου και ευκαιριών
Στρατηγικός σχεδιασμός
Δεξιότητες κριτικής ανάλυσης
Πρακτική διερεύνηση επιχειρηματικών
ευκαιριών
Δεξιότητες συμπεριφοράς
Κίνητρα και αποφασιστικότητα
Ανάληψη πρωτοβουλιών
Ηγετικές ικανότητες
Δημιουργική σκέψη
Ζώντας με την αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα
Ανεξαρτησία
Συνεργασία
Προοδευτικότητα
Αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση

Τα απαιτούμενα μαθησιακά αποτελέσματα θα
διασφαλίσουν ότι οι μαθητές που ολοκληρώνουν
αυτή την ενότητα θα είναι σε θέση να:
•

Προσδιορίσουν επαγγελματικές και
προσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για να
γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες

•

Εκτιμήσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες
για να γίνει κάποιος επιχειρηματίας

•

Κατανοήσουν πώς να δημιουργήσουν μια
βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα από τις ευκαιρίες
που τους παρέχονται

•

Προσδιορίσουν τα αναγκαία βήματα που
πρέπει να γίνουν προκειμένου να αναπτύξουν
και να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση

Για κάθε μία από τις επτά ενότητες έχουν
προσδιοριστεί οι τεχνικές ικανότητες, οι δεξιότητες
συμπεριφοράς και διαχείρισης και τα κατάλληλα
μαθησιακά αποτελέσματα.
Εκτός από τις επτά ενότητες που προτείνονται, σε
κάθε χώρα-εταίρο δημιουργείται ένα επιπλέον
εργαστήριο, όπου θα προσφέρονται συμβουλές
για την αντιμετώπιση νομικών, φορολογικών
και ασφαλιστικών θεμάτων καθώς και ευκαιρίες
δικτύωσης.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή
δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

www.undermywing.eu

Είναι εκπληκτικό το πόσο γρήγορα περνά ένας
ολόκληρος χρόνος όταν είσαι απασχολημένος
με τη δημιουργία νέου υλικού για το πρόγραμμα
σπουδών. Μετά από 12 μήνες συντονισμένης
και επιμελούς προσπάθειας που κατέβαλαν οι
εταίροι του έργου Under My Wing έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σπουδών. Οι εταίροι
είναι πεπεισμένοι ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών,
το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο στις αρχές
του 2014, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα
όσον αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος
σπουδών, το σχεδιασμό και την υλοποίησή του.

Διοικητικές δεξιότητες
Διαχείριση έργων
Δικτύωση
Λήψη αποφάσεων
Οραματισμός
Δεξιότητες ανάθεσης
Προσανατολισμός στα αποτελέσματα
Στρατηγική εστίαση
Πρακτική διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών

Πρόσβαση στο νέο
Πρόγραμμα Σπουδών

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες των ομάδων
στόχου η τεχνική ομάδα του έργου εξέτασε
σε βάθος τις διαθέσιμες και πιο δημοφιλείς
τεχνολογίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
για να υποστηρίξουν μια ευέλικτη και προσβάσιμη
μάθηση. Σε συνεννόηση με τους τελικούς
χρήστες, η κοινοπραξία έχει συμφωνήσει ότι κάθε
ενότητα μαθημάτων θα είναι διαθέσιμη σε μια
ποικιλία μορφών για χρήση σε όλους τους τύπους
πλατφόρμων τεχνολογίας. Βίντεο, ηχητικό υλικό,
κείμενα και ηλεκτρονικά βιβλία για κάθε ενότητα
θα είναι διαθέσιμα για ανάγνωση ή λήψη μέσω της
ειδικής διαδικτυακής πύλης.
Οι εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες θα μπορούν
να παρακολουθήσουν μαθήματα είτε στην τάξη,
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Εισαγωγή στην
Παιδαγωγική

Οι εταίροι της κοινοπραξίας θέλουν να
διασφαλίσουν ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές,
οι οποίοι αποτελούν την πρώτη γραμμή της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, θα λάβουν
υποστήριξη ώστε να χρησιμοποιήσουν τις πηγές
του προγράμματος σπουδών και τις προτεινόμενες
ευέλικτες μορφές μάθησης.
Καθ ‘όλη τη φάση ανάπτυξης του έργου, η
συμβολή των δασκάλων και των εκπαιδευτών
επηρέασε σημαντικά τη διαδικασία σχεδιασμού
και σε απάντηση των αναγκών που εξέφρασαν
δημιουργήθηκε η εισαγωγική εκπαίδευση για τη
νέα παιδαγωγική προσέγγιση. Αυτή η ενότητα
εξετάζει τα ακόλουθα θέματα:
1. Σύντομη επισκόπηση των στόχων του
έργου και αυτό που επιδιώκει να επιτύχει
2. Εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών UMW
3. Η ομάδα-στόχος - Χαρακτηριστικά της

ομάδας στόχου, ανάγκες και προσδοκίες
4. Εισαγωγή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης
5. Ο ρόλος του «διευκολυντή» στη μάθηση
6. Αποτελεσματική οικοδόμηση της ομάδας
και επικοινωνία
7. Προσδοκίες των διδασκόντων /
Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων
8. Όφελος για τους εκπαιδευτές / Προσωπικό
Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θα διαδραματίσουν
επίσης σημαντικό ρόλο στο έργο, μέσω του
προτεινόμενου μοντέλου επιχειρηματικής
εμβάθυνσης. Για την υποστήριξη του ρόλου
τους στο έργο δημιουργήθηκε ένα εισαγωγικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτή η ενότητα εξετάζει
τα ακόλουθα θέματα:
1. Σύντομη επισκόπηση των στόχων και των
σκοπών για την επίτευξη του έργου
2. Εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών UMW
3. Η ομάδα-στόχος -Χαρακτηριστικά της
ομάδας στόχου, ανάγκες και προσδοκίες
4. Εισαγωγή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης
5. Ο ρόλος των ιδιοκτητών επιχειρήσεων στο
επιχειρηματικό μοντέλο εμβάθυνσης
6. Αποτελεσματική οικοδόμηση της ομάδας
και επικοινωνία
7. Καλές πρακτικές για παροχή καθοδήγησης
και συμβουλευτικής και τεχνικές (βήμα
βήμα και για προχωρημένους)
8. Προσδοκίες των Ιδιοκτητών
Μικροεπιχειρήσεων
9. Όφελος για τους ιδιοκτήτες
Μικροεπιχείρησης
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@meathpartnership.ie

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή
δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η στενή συνεργασία με τις ομάδες-στόχου που
δημιουργήθηκαν σε κάθε χώρα εταίρο αποδείχθηκε
ιδιαίτερα επωφελής για την κοινοπραξία του
έργου. Είναι πλέον προφανές ότι η πρόσβαση στα
προγράμματα σπουδών είναι ένα από τα κύρια
εμπόδια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
στις χώρες εταίρους. Ακόμη και στην περίπτωση
που τα προγράμματα κατάρτισης είναι διαθέσιμα
είτε είναι προγραμματισμένα σε ακατάλληλες
ώρες ή απαιτούν σχεδόν πλήρη φοίτηση. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, εκκολαπτόμενοι
επιχειρηματίες πρότειναν ότι μια ευέλικτη
προσέγγιση στη μάθηση θα τους ταίριαζε καλύτερα
και ότι η προσφορά εκπαιδευτικών μαθημάτων
μέσα από μια ποικιλία από διαφορετικές
πλατφόρμες τεχνολογίας είναι απαραίτητη για να
επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο πρόσβασης στη
γνώση.

είτε διαδικτυακά, από το κινητό τους ή το iPad,
τηρώντας έτσι τη δέσμευσή της κοινοπραξίας για
καθολική πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

