INSPIRE YOWUp: INnovative training material to INSPIRE and
Empower Young and Women to Startup
Λίγα λόγια για το ευρωπαϊκό έργο INSPIRE και το πιλοτικό εργαστήριο
Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο με τον τίτλο “Innovative training material to
INSPIRE and Empower Young and Women to Startup (INSPIREYoWUP)”, έχει αναπτύξει
εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών και των νέων
στην Ευρώπη, και κυρίως, για να τους ενθαρρύνει και να τους ενδυναμώσει να ξεκινήσουν
και να διατηρήσουν τη δική τους επιχείρηση.
Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην online πλατφόρμα του INSPIRE (Γλώσσα:
Αγγλικά με επισκόπηση του περιεχομένου στα Ελληνικά, Ισπανικά, Νορβηγικά και
Ολλανδικά). H εκπαιδευτική πλατφόρμα περιέχει τρεις (3) διαφορετικές ενότητες που έχουν
ως εξής:
Ενότητα 1: Αναγνώριση ευκαιρίας (Module 1: Opportunity recognition)
Ενότητα 2: Λογιστική και οικονομική μοντελοποίηση (Module 2 Accounting and Financial
Modeling)
Ενότητα 3 Mentoring (Module 3: Mentoring)
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Ο συνδυασμός των εκπαιδευτικών αντικειμένων καλύπτει τις ανάγκες των νέων ή/καi
επίδοξων επιχειρηματιών, τόσο σε θέματα τεχνικής φύσης, όπως για παράδειγμα το
οικονομικό αντικείμενο μιας επιχείρησης και η διαχείρισή του, όσο και σε θέματα που είναι
σχετικά με τη φύση της επιχειρηματικότητας ως μιας διαδικασίας που εκκινεί από τον
εντοπισμό και την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, αλλά και θέματα πρακτικών
καθοδήγησης και υποστήριξης των επιχειρηματιών στα πρώτα τους βήματα, όπως είναι αυτή
του mentoring.
Τα πιλοτικά εργαστήρια πραγματοποιούνται στη Νορβηγία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την
Ολλανδία, την Ισπανία, και την Ιρλανδία. To σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, έχει
στόχο να αποτυπώσει τις απόψεις σας από τη γνωριμία με το εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα
περιεχομένου αλλά και πρακτικότητας, όσον αφορά τον τρόπο που αυτό παρουσιάζεται στην
εκπαιδευτική online πλατφόρμα του INSPIRE. Οι απαντήσεις σας είναι απολύτως
εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!

Το INSPIRE υλοποιείται σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, και
Ολλανδία), και συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γυναικών και Τεχνολογίας (ECWT) στη
Νορβηγία. Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν επίσης οι εξής οργανισμοί: Δημοκρατικός
Συναγερμός (Κύπρος), Business development Friesland (Ολλανδία), Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε.
(Ελλάδα), CorkBIC (Ιρλανδία), CEEI Burgos (Ισπανία).
Για

περισσότερες

πληροφορίες

μπορείτε

να

επισκεφθείτε

την

ιστοσελίδα

του

έργου

http://www.inspireyowup.eu/
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα Δια Βίου
Μάθησης.
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Eρωτηματολόγιο
Προσωπικά στοιχεία
1. Φύλο
Άνδρας  Γυναίκα 
Ηλικία 18-25  26-35  36-45  46-55  56-65  65+ 
2. Χώρα διαμονής
Νορβηγία



Κύπρος



Ελλάδα



Ιρλανδία



Ολλανδία



Ισπανία



Άλλη: __________

3. Επαγγελματική δραστηριότητα
α) Μισθωτή εργασία 
β) Αυτοαπασχολούμενος 
γ) Νέα/νέος επιχειρηματίας (<3 χρόνια) 
δ) Άνεργος 
Άλλο: ______________

4. Σχεδιάζετε να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση στο αμέσως επόμενο διάστημα; (Απαντήστε
στην ερώτηση 4 μόνο εφόσον επιλέξατε α), β) ή δ) στην ερώτηση 3)
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
5. Έχετε ποτέ σκεφθεί στο παρελθόν να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά
τελικά εγκαταλείψατε τα σχέδιά σας; (Απαντήστε στην ερώτηση 4 μόνο εφόσον επιλέξατε
α), β) ή δ) στην ερώτηση 3)
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
6. Έχετε λάβει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα;
ΝΑΙ  ΟΧΙ 

4

7. Αν απαντήσατε ΝΑΙ στην ερώτηση 6, μπορείτε να περιγράψετε σύντομα το σχετικό
πρόγραμμα και το στόχο του;

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πλατφόρμας του INSPIRE
8. Πώς θα αξιολογούσατε γενικά το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ως προς τη
χρησιμότητά του;
Ενότητα 1 - Αναγνώριση ευκαιρίας
Δεν είναι χρήσιμο  Δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο  Χρήσιμο  Πολύ χρήσιμο 
Ενότητα 2 - Λογιστική και οικονομική μοντελοποίηση
Δεν είναι χρήσιμο  Δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο  Χρήσιμο  Πολύ χρήσιμο 
Ενότητα 3 - Mentoring
Δεν είναι χρήσιμο  Δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο  Χρήσιμο  Πολύ χρήσιμο 

9. Αναφερθείτε παρακαλώ σε 2-3 πράγματα που σας άρεσαν πιο πολύ στο εκπαιδευτικό
περιεχόμενο
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10. Σύμφωνα με την άποψή σας, υπάρχει κάποιο εκπαιδευτικό αντικείμενο που λείπει;
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Αν ΝΑΙ, ποιο είναι αυτό;

11. Πείτε μας με λίγα λόγια τι σας άρεσε περισσότερο στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τι
σας άρεσε λιγότερο:

Τεχνικά ζητήματα
12. Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από τη φιλικότητα της πλατφόρμας προς το χρήστη;
Καθόλου  Αρκετά  Πολύ 
13. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ο τρόπος που παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό στην
πλατφόρμα διευκολύνει την διαδικασία μάθησης;
Μικρό  Μέτριο  Μεγάλο  Πολύ μεγάλο 
14. Θωρείται ότι η πλοήγηση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι….
Δύσκολη  Όχι τόσο εύκολη  Εύκολη  Πολύ εύκολη 

15. Θα συνιστούσατε την εκπαιδευτική πλατφόρμα σε κάποια/ον που μόλις έχει ξεκινήσει ή
σκέφτεται να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα;
ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ 

Ευχαριστούμε!

