4ο Δελτίο Τύπου, Φθινόπωρο 2014
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι υπάρχει έλλειψη επιχειρηματικών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών σε
όλη την Ευρώπη και ότι οι καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι αποτελούν μια αναγκαία βάση για
την οικοδόμηση επιχειρηματικού πνεύματος. Η επιχειρηματική εκπαίδευση για απόφοιτους από
δημιουργικούς τομείς παρέχεται σπάνια στη διάρκεια της φοίτησής τους στο πανεπιστήμιο. Όπου
υπάρχουν παροχές σε τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μονοδιάστατες και εστιάζονται στο να
δηλώσουν οι σπουδαστές περισσότερα μαθήματα με επιχειρηματικό προσανατολισμό, παρά το
γεγονός ότι οι έρευνες δείχνουν ξεκάθαρα πως οι σπουδαστές δημιουργικών τομέων είναι δύο
φορές πιο πιθανό να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση από ότι οι σπουδαστές σε
επιχειρηματικούς κλάδους.
Στο Meath Partnership, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, πιστεύουμε ότι είναι
αναγκαίο να δημιουργηθούν νέες προσεγγίσεις, ώστε οι απόφοιτοι και τελειόφοιτοι κάθε
ακαδημαϊκού κλάδου να έχουν στήριξη στην απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για να
διευρύνουν τις επαγγελματικές επιλογές τους.

4ο ΤΕΥΧΟΣ,

*********************************
Στο πάνελ, τέσσερις επιχειρηματίες που
παρουσίασαν στους συνέδρους τις δικές τους
μοναδικές ιστορίες, εμπνέοντας έτσι την
επόμενη γενιά τοπικών επιχειρηματιών. Για
τους περισσότερους η τωρινή τους επιχείρηση,
άμεσα ή έμμεσα, είναι αποτέλεσμα της
οικονομικής κρίσης την περίοδο 2008-2010. Οι
ιστορίες τους είναι πραγματική απόδειξη ότι
όποιες και αν είναι οι περιστάσεις, υπάρχουν
πάντα βιώσιμες ευκαιρίες για εκείνους που
έχουν επιχειρηματική οπτική και δεξιότητες.
Φθινόπωρο 2014
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Ο Υπουργός English (εικονιζόμενος στο κέντρο αριστερά) με μέλη
της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας που δημιούργησε το έργο Under
My Wing στα πλαίσια του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης

Ο Damien English TD, Υπουργός Έρευνας,
Δεξιοτήτων και Καινοτομίας (Minister for
Research, Skills and Innovation), υπογράμμισε τη
σημασία ανάπτυξης δημιουργικών και
επιχειρηματικών δεξιοτήτων στον εναρκτήριο
λόγο του στο συνέδριο του Under My Wing –
Supporting Graduate Entrepreneurs, που
διοργάνωσε το Meath Partnership στο
ξενοδοχείο Castle Hotel του Trim. Ο Υπουργός
English έδωσε έμφαση στη συνεργασία μεταξύ
εκπαιδευτικών φορέων και επιχειρήσεων, αν
θέλουμε να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη και
την καινοτομία για το μέλλον.

Ένα νέο καινοτόμο, πλούσιο σε μέσα, πρόγραμμα
σπουδών
Το Under My Wing είναι ένα φρέσκο, νέο, γεμάτο ενέργεια εκπαιδευτικό
πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με καινοτόμο δομή προγράμματος
σπουδών, που εισάγει τους απόφοιτους στις δεξιότητες που απαιτούνται
για να ανταπεξέλθουν στην πολύπλοκη καθημερινότητα ενός επιχειρηματία.
Συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη των αναγκαίων επιχειρηματικών ιδιοτήτων
και σχετικών προσωπικών δεξιοτήτων και μεταδίδει τις βασικές αρχές της
χρηστής διαχείρισης των επιχειρήσεων για να βοηθήσει τους αποφοίτους
καθώς ξεκινήσουν τη νέα επιχειρηματική τους προσπάθεια.
Το πρόγραμμα σπουδών του Under My Wing αποτελείται από επτά
ενότητες ως ακολούθως:
1. Πώς να γίνεται επιχειρηματίας– έχετε τη σωστή ιδέα;
2. Ξεκινώντας την επιχείρησή σας– μετατρέψτε τις ιδέες σας σε
επιτυχημένες επιχειρήσεις.
3. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και διαχείριση των οικονομικών –
εξασφαλίστε το αναγκαίο κεφάλαιο για εσάς και την επιχείρησή
σας.
4. Πωλήσεις και μάρκετινγκ – γνωρίστε και αναπτύξτε την
επιχειρηματική σας βάση.
5. Διοίκηση επιχειρήσεων – οργανωτικές δεξιότητες και στρατηγικός
σχεδιασμός.
6. Επιχειρηματική επικοινωνία – δικτύωση και κατανόηση της
επιχειρηματικής κουλτούρας.
7. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις – συμβουλευτική και στήριξη από
επιχειρηματίες.
Οι πηγές του προγράμματος σπουδών είναι διαθέσιμες υπό μορφή αρχείων
ήχου για κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ, ως βίντεο για ηλεκτρονική προβολή
και σε μορφή κειμένου για όσους προτιμούν πιο παραδοσιακά
περιβάλλοντα μάθησης. Το σύνολο των πηγών του προγράμματος σπουδών
και η πύλη ηλεκτρονικής μάθησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του έργου

www.undermywing.eu

Σύμπραξη για την Ευημερία – Έγγραφο
Πολιτικής
Η κοινοπραξία δημιούργησε ένα έγγραφο πολιτικής που περιέχει
καίριες συστάσεις βασισμένες στην αποτελεσματικότητα του
μοντέλου του Under My Wing ως σθεναρή απάντηση στην ανεργία
των πτυχιούχων ή / και στην υπο-απασχόληση. Οι προτάσεις του
εγγράφου πολιτικής συνοψίζονται παρακάτω:
 εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας σε
χρηματοδότηση για τους επιχειρηματίες
 δημιουργία μιας κοινής δομής των προγραμμάτων σπουδών για την








επιχειρηματική εκπαίδευση στην Ευρώπη
ενίσχυση των συμβουλευτικών προσεγγίσεων στην Ευρώπη

σύσταση επιχειρηματικής επιτροπής υπεύθυνη για την
προώθηση αυτών των θεμάτων σε μια Ευρωπαϊκή στρατηγική
διάδοση του UMW στις Ευρωπαϊκές χώρες των εταίρων ως
βάση για μελλοντική εργασία
δημιουργία υψηλής ποιότητας μαθησιακών πηγών
επιχειρηματικότητας
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία των
επιχειρηματιών για την ευρωπαϊκή οικονομία
παροχή κριτηρίων για τη βελτίωση της διασφάλισης της
ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης για την
επιχειρηματικότητα
διασφάλιση της ιδιωτικότητας των ατομικών διαδικασιών
ανάπτυξης

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου πολιτικής βρίσκεται στην
ιστοσελίδα του έργου www.undermywing.eu
Under My Wing – Supporting Graduate Entrepreneurs

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή
εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για τον
τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

