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1. Εισαγωγή
1. 1. Το πλαίσιο της ΕΕΚ και επισκόπηση του έργου mENTERing
Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) συμβάλλει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα της
Ευρώπης μέσα από την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των
πολιτών της. Στο πλαίσιο αυτό, καθηγητές, επιμορφωτές και εκπαιδευτές ΕΕΚ έχουν πρωταρχικό ρόλο,
δεδομένου ότι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν την αποστολή να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες, και να
τους υποστηρίξουν στην απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η
πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας με νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.
Η πρόσβαση σε μια αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από γρήγορες και απρόβλεπτες αλλαγές απαιτεί
από τους εκπαιδευτές ΕΕΚ να ενημερώνονται συνεχώς προκειμένου να υιοθετήσουν αποτελεσματικά νέους
ρόλους και να υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους τους. Προς το παρόν, ένας νέος ρόλος που προκύπτει για
τους εκπαιδευτές ΕΕΚ είναι αυτός του μέντορα των εκπαιδευομένων. Η ενσωμάτωση αρχών καθοδήγησης
(μέντορινγκ) στη
συνεχιζόμενη
εκπαίδευση εκπαιδευτών ΕΕΚ διευκολύνει
την
δράση τους ως
καθοδηγητές. Οι εκπαιδευτές ΕΕΚ που μπορούν να λειτουργήσουν ως μέντορες μπορεί να ωφελήσουν
σημαντικά τους καθοδηγούμενους τους, δεδομένου ότι είναι σε θέση να τους καθοδηγήσουν και να
τους συμβουλεύσουν παρέχοντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη και λειτουργώντας ως μοντέλα ρόλου. Οι
δεξιότητες και ικανότητες καθοδήγησης θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις μαθησιακές
ανάγκες των καθοδηγούμενων τους και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και
ικανοτήτων.
Αυτό το σημείο είναι ακόμα πιο σημαντικό για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ οι οποίοι εκπαιδεύουν επιχειρηματίες.
Το μέντορινγκ μπορεί να καταστεί ένα σημαντικό βήμα προς την καλύτερη καθοδήγηση επιχειρηματιών ως
υποστήριξη των σκοπών και των στόχων της ΕΕΚ, με μετατόπιση του κέντρου βάρους από τη διδασκαλία
στη μάθηση, και από την επίσημη διδασκαλία και τα άκαμπτα συστήματα σε ενεργή και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και συμμετοχή.
Ωστόσο, υπάρχει σαφές κενό στην πολιτική και το παιδαγωγικό πλαίσιο για την κατάρτιση των
εκπαιδευτών της ΕΕΚ όσον αφορά την πλαισίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους για την
επιχειρηματικότητα στις περισσότερες χώρες του προγράμματος καθώς και στις περισσότερες άλλες χώρες
της ΕΕ. Η ΕΕΚ πρέπει να ενημερώνεται σε ότι αφορά συστήματα και πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη το
νέο ρόλο των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως μέντορες, ώστε να τυποποιηθεί
η εκπαίδευση – καθοδήγηση, καθώς και στην επικύρωση των δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων καθοδήγησης στο μονοπάτι της σταδιοδρομίας των εκπαιδευτών της ΕΕΚ και να τους
προσφέρει την ευκαιρία για να χαρακτηρισθούν επίσημα ως μέντορες.
Για το σκοπό αυτό, το έργο mENTERIng επιδιώκει να υποστηρίξει την αρχική και συνεχή κατάρτιση των
εκπαιδευτών ΕΕΚ ώστε
να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για να
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις και κυρίως την πρόκληση της καθοδήγησης
επιχειρηματιών.
Ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι μέσα από τη μεταφορά του
υπάρχοντος υλικού εκπαίδευσης σε μέντορινγκ, Εκπαιδευτικό Υλικό και Πόροι του Μέντορα, από το
συγχρηματοδοτούμενο έργο MAITRE, και την ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου
εκπαίδευσης εκπαιδευτών για εκπαιδευτές ΕΕΚ οι οποίοι επιθυμούν να ενεργούν
ως μέντορες επιχειρηματιών. Το σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα περιλαμβάνει εξειδικευμένες
ενότητες σχετικά με καθοδήγηση και την επιχειρηματικότητα, καθώς και θα αναπτύσσει ειδικές δεξιότητες
και ικανότητες. Το σεμινάριο που θα αναπτυχθεί θα εξετάζεται και θα ενημερώνεται έτσι ώστε
να αποτελεί ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό μοντέλο που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη και
θα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για την παροχή ΕΕΚ στις χώρες του έργου και την Ευρώπη γενικότερα.
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1.2. Στόχοι της έρευνας
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να προσδιορίσει τα υφιστάμενα προγράμματα ΕΕΚ για
εκπαιδευτές ΕΕΚ με έμφαση στην κατάρτιση μέντορινγκ για επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία και την
Ελλάδα καθώς και προγράμματα κατάρτισης και εκπαιδευτικό υλικό σε μέντορινγκ στην
Ευρώπη και διεθνώς, με βάση ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τη διεξαγωγή της έρευνας το οποίο θα
υποστηρίζει τους σκοπούς του έργου mENTERing, ενώ θα αποφύγει επικάλυψη δράσεων και θα
δημιουργεί συνέργιες μεταξύ συναφών πρωτοβουλιών που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και άλλους
εθνικούς και διεθνείς φορείς.
Αυτή η έρευνα αποτελεί τον άξονα για τις δραστηριότητες του έργου mENTERing που θα ακολουθήσουν σε
άλλα Πακέτα Εργασίας με τον εμπλουτισμό των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης των εταίρων σε σχέση
με
προγράμματα κατάρτισης
για
εκπαιδευτές ΕΕΚ στην
Ευρώπη,
με
επίκεντρο
την καθοδήγηση επιχειρηματιών, αλλά και των τρόπων με τους οποίους μπορεί το έργο mENTERing να έχει
μακροπρόθεσμες συνέπειες για την παροχή της ΕΕΚ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

2.

Μεθοδολογία της έρευνας
2.1. Οι φάσεις της έρευνας

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτού του πακέτου εργασίας διαρθρώνεται ως εξής:
1. Οργάνωση - έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους εταίρους σε σχετικά προγράμματα κατάρτισης στις
χώρες του έργου (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο), στην Ευρώπη και διεθνώς. Ο κάθε
εταίρος ανέλαβε την έρευνα σε συγκεκριμένες χώρες κατόπιν οδηγιών από τον υπεύθυνο του
πακέτου εργασίας, όπως ορίζεται στην πρόταση του έργου (βλ. παρακάτω για την
κατανομή των χωρών).
2. Στη δεύτερη φάση, οι εταίροι απέστειλαν όλα τα αποτελέσματα της έρευνας στον υπεύθυνο του
πακέτου εργασίας (OLN) και ο υπεύθυνος συνέταξε την παρούσα αναφορά βάσει των
αποτελεσμάτων αυτών. Όταν η αναφορά ολοκληρώθηκε, ο υπεύθυνος την διένειμε μεταξύ των
εταίρων προς ανατροφοδότηση και συστάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της. Η
αναφορά
καλύπτει τα
προγράμματα ΕΕΚ για
εκπαιδευτές ΕΕΚ,
κατάρτισης
σε
καθοδήγηση, επιχειρηματικής κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ, καθώς και τις μελλοντικές
δράσεις του έργου mENTERing.
3. Η τελευταία φάση, η ολοκλήρωση της αναφοράς, περιείχε την ενσωμάτωση από τον υπεύθυνο των
σχολίων και προτάσεων των εταίρων καθώς και την παραγωγή του τελικού κειμένου της αναφοράς.
Η τελική έκδοση της αναφοράς, στα Αγγλικά και μεταφρασμένη στα Βουλγαρικά και Ελληνικά,
υποβάλλεται στον οργανισμό χρηματοδότησης, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου για
πρόσβαση από ενδιαφερόμενους, δηλαδή εκπαιδευτές ΕΕΚ και παρόχους ΕΕΚ, καθώς
και
ενώσεις επιχειρηματιών ή φορείς χάραξης πολιτικής.

2.2. Πηγές της έρευνας
Οι εταίροι του έργου χρησιμοποίησαν ποικιλία πηγών, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία τα οποία ως επί
το πλείστον ήταν διάσπαρτα. Στην πραγματικότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα δε μπορούσαν
να εντοπιστούν σε όλες τις χώρες της ΕΕ και τα προγράμματα ΕΕΚ που εφαρμόζονται για τους
εκπαιδευτές ΕΕΚ, με έμφαση στην κατάρτιση καθοδήγησης ή εξειδίκευσης στην επιχειρηματικότητα.
Τα κριτήρια για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν τα ακόλουθα:
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Στόχοι του έργου mENTERing
Ομάδα-στόχος - εκπαιδευτές ΕΕΚ
Τελικοί δικαιούχοι- επιχειρηματίες
Όροι αναζήτησης και λέξεις κλειδιά, όπως κατάρτιση για ΕΕΚ, κατάρτιση σε καθοδήγηση,
προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ΕΕΚ στην καθοδήγηση για επιχειρηματικότητα, κλπ., τα
οποία αντιπροσωπεύουν τους στόχους της παρούσας έρευνας.

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των στοιχείων περιλαμβάνουν:
- τη βάση δεδομένων ADAM
- Ιστοσελίδες παρόχων ΕΕΚ
- Ιστοσελίδες του κράτους (π.χ. Υπουργεία, Οργανισμούς Διαπίστευσης)
- οργανισμούς που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ΕΕΚ, την αρχική και συνεχή εκπαίδευση των
εκπαιδευτών ΕΕΚ, πιστοποίησης\ στην Ευρώπη και διεθνώς (δηλαδή CEDEFOP, ΟΟΣΑ).
Ένα συγκεκριμένο πρότυπο χρησιμοποιήθηκε από όλους τους εταίρους, προκειμένου η έρευνα να παράξει
αξιόπιστα αποτελέσματα.
2.3. Σύστημα εργασίας
Οι εταίροι που συμμετέχουν στην κοινοπραξία αυτή ανέλαβαν τη χαρτογράφηση του υπάρχοντος
περιεχομένου (προγράμματα EEK για εκπαιδευτές ΕΕΚ) με θέμα: καθοδήγηση – εκπαίδευση τα μαθήματα
εκπαιδευτή EEK για επιχειρηματικότητα σε εθνικό επίπεδο καθώς και τα πιο σύγχρονα προγράμματα
καθοδήγησης και εκπαιδευτικό υλικό στην Ευρώπη και διεθνώς, προκειμένου να εντοπιστούν οι
βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ΕΕΚ σε κατάρτιση καθοδήγησης για εκπαιδευτές ΕΕΚ.
Οι εταίροι του έργου ανέλαβαν έρευνα στις χώρες ως εξής:
 SE-BGCPO, Πάζαρτζικ (Βουλγαρία) διεξήγαγε έρευνα σε πρωτοβουλίες για την κατάρτιση
εκπαιδευτών ΕΕΚ στη Βουλγαρία
 BICC-Σαντάνσκι (Βουλγαρία) διεξήγαγε έρευνα σε πρωτοβουλίες για κατάρτιση εκπαιδευτών ΕΕΚ
στη Βουλγαρία
 OLN (Ελλάδα) πραγματοποίησε έρευνα σε σχετικά έργα στην Ελλάδα και διεθνώς
 Inova (Ηνωμένο Βασίλειο) διεξήγαγε έρευνα σχετικά με υφιστάμενα έργα, σεμινάρια και
εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη
 Scienter (Ισπανία) παρείχε πληροφορίες σχετικά με έργα σε μέντορινγκ στην Ισπανία.

2.4. Αναμενόμενα αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα ήταν ως εξής:
1. Συλλογή των δεδομένων σε χώρες του έργου (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο), στην
Ευρώπη και διεθνώς σχετικά με προγράμματα ΕΕΚ για εκπαιδευτές ΕΕΚ με έμφαση στο μέντορινγκ
και κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας
2. Καλύτερη κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ευρώπη σε σχέση με την Αρχική
Επαγγελματική Κατάρτιση ή Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση εκπαιδευτών ΕΕΚ
3. Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ, συνεργασία μεταξύ των
χωρών και οργανισμών, καθώς και συστάσεις για ανάληψη δράσης, έτσι ώστε οι εκπαιδευτές ΕΕΚ να
μπορούν να λειτουργήσουν ως μέντορες επιχειρηματιών και να τους υποστηρίξουν στη βιωσιμότητα
και ανάπτυξη της επιχείρησής τους.
4.
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων
των
ενδιαφερόμενων φορέων (δηλαδή εκπαιδευτών και
παρόχων ΕΕΚ, ενώσεων επιχειρηματιών,
επιμελητηρίων, φορέων
χάραξης
πολιτικής)
για
τη
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δυνατότητα εφαρμογής της εκπαίδευσης για
την
καθοδήγηση
σε
επιχειρηματικότητα
για εκπαιδευτές ΕΕΚ σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με επίσημο τρόπο και με την παροχή
πιστοποιημένων προγραμμάτων (με βάση τις αρχές και διατάξεις του ECVET και EQF), το οποίο μπορεί να
οδηγήσει σε ένα επαγγελματικό προσόν.

2.5. Η δομή της παρούσας αναφοράς
Η παρούσα αναφορά έχει την ακόλουθη δομή και παρουσιάζει: πρώτον, το έργο MAITRE
που μεταφέρεται στο έργο mENTERIng, τα προγράμματα ΕΕΚ που εντοπίστηκαν στη Βουλγαρία, την
Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, προγράμματα ΕΕΚ που εντοπίστηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και σε
διεθνές επίπεδο καθώς καθώς και σχόλια και συστάσεις για την παροχή ΕΕΚ σε διεθνές επίπεδο. Η αναφορά
καταλήγει τονίζοντας τα κύρια πορίσματα και περιέχει συστάσεις για δράση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό
επίπεδο, έτσι ώστε να ενισχυθεί η παροχή ΕΕΚ σε εκπαιδευτές στον τομέα της κατάρτισης – καθοδήγησης
για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

3.

Χαρτογράφηση υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ στις χώρες του
έργου και στην Ευρώπη

Η ακόλουθη ενότητα παρουσιάζει τα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ που
υλοποιούνται σε χώρες του έργου και στην Ευρώπη. Για κάθε χώρα χρησιμοποιήθηκε το ίδιο πρότυπο , έτσι
ώστε οι εταίροι να μπορέσουν να συλλέξουν και να παρουσιάσουν τις πληροφορίες σχετικά με αυτά τα
προγράμματα.
Η συζήτηση για τα προγράμματα κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ αρχίζει με την παρουσίαση του
συγχρηματοδοτούμενου έργου MAITRE το οποίο μεταφέρεται από το έργο mENTERing, και στη συνέχεια
παρουσιάζονται τα προγράμματα που υλοποιούνται στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ακολουθεί μια συζήτηση για τα προγράμματα κατάρτισης σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
3.1. Το έργο MAITRE
Το έργο «MAITRE-Μέντορινγκ: Εκπαιδευτικό Υλικό και Πόροι» (2006) είχε ως στόχο να βελτιώσει την
ποιότητα των προγραμμάτων μέντορινγκ με τη βελτίωση της ποιότητας τους σε συστήματα, τεχνικές καθώς
και τα υλικά που θα επιτρέπουν στους μέντορες, για πρώτη φορά, να ενισχύσουν το προφίλ τους.
Ειδικότερα, το έργο:


Πραγματοποίησε μελέτη για τις ανάγκες κατάρτισης συμβούλων στον τομέα της ΕΕΚ και των
επιχειρήσεων



Όρισε τα προσόντα του Ευρωπαίου Μέντορα θέτοντας τις βάσεις για το Ευρωπαϊκό προφίλ του



Αναγνώρισε και σύγκρινε εκπαιδευτικό υλικό καθώς και συστήματα μάθησης για τους μέντορες που
απασχολούνται στους τομείς της ΕΕΚ και των επιχειρήσεων, με έλεγχο της ποιότητάς τους και
παρείχε συστάσεις για μελλοντικές εξελίξεις στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο



Εντόπισε, ολοκλήρωσε και προσάρμοσε πόρους και εργαλεία για τους μέντορες, προκειμένου
να κάνει μια εκτεταμένη προώθηση των βέλτιστων πρακτικών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια
του έργου.



Οι
προσαρμοσμένοι πόροι εξετάστηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων καθοδήγησης
προκειμένου να επικυρωθεί η αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπό τους όσον αφορά την
ποιότητα και τα οφέλη τους.
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Ομάδες-στόχοι του έργου ήταν μέντορες, οργανώσεις που παρέχουν, ή προτίθενται να υλοποιήσουν
προγράμματα καθοδήγησης (εκπαιδευτικοί
οργανισμοί και σχολεία,
επιχειρήσεις, μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, εθελοντικές οργανώσεις).
(http://www.amitie.it/maitre).

3.2. Προγράμματα ΕΕΚ για εκπαιδευτές ΕΕΚ στις χώρες του έργου mENTERing (Βουλγαρία, Ελλάδα
και Ηνωμένο Βασίλειο)
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Στη Βουλγαρία εντοπίστηκαν πολλά προγράμματα κατάρτισης που
ΕΕΚ καθώς και γενικά προγράμματα μέντορινγκ για επιχειρηματίες.

προορίζονται

για εκπαιδευτές

Ένα έργο, το Top class (2011-2012, σε εξέλιξη) έχει στόχο να παρέχει μια πλατφόρμα για ανταλλαγή
εμπειριών μεταξύ επιχειρηματιών και στελεχών, ενώ την ίδια στιγμή τους βοηθά να επεκτείνουν το
δίκτυό τους. Στο Top Class έμπειροι επιχειρηματίες ενεργούν ως εκπαιδευτές και μέντορες για
να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν.
Ομάδες-στόχος του έργου είναι στελέχη και επιχειρηματίες και το έργο τους περιέχει μηνιαία πρακτική
κατάρτιση, συναντήσεις, συνέδρια και την ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.
(http://www.ceed.bg/web/ProgramSites/TopClass/Pages/Program/default.aspx)
Το δεύτερο έργο στη Βουλγαρία, το « The "European House of Entrepreneurs” EUROENT» (2010), είχε
ως στόχο να αναπτύξει ένα προϊόν το οποίο να εντοπίζει, εκπαιδεύει και στηρίζει νέους
επιχειρηματίες καθώς και να προετοιμάζει με αποτελεσματικές μεθόδους για δικτύωση. Το έργο
επικεντρώθηκε σε διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και θα ενθαρρύνει μία ρεαλιστική και
πρακτική εκπαίδευση, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων και έργα που ορίζονται από τις επιχειρήσεις και θα
προσφέρει μια σειρά από σεμινάρια που βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές από τις συμμετέχουσες χώρες.
Μία ενότητα θα εξετάσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), η οποία θα είναι ουσιαστικής
σημασίας για όλους τους νέους επιχειρηματίες στο μέλλον. Το έργο θα οδηγήσει σε ένα προϊόν που
ονομάζεται «Ευρωπαϊκό Σπίτι της Επιχειρηματικότητας» και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα μπορούν να το
χρησιμοποιήσουν, εφόσον επιλέξουν να υιοθετήσουν τη νέα μέθοδο.
Ομάδες-στόχος είναι μαθητές και δάσκαλοι / σχολές / πολίτες /ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
(http://www.euroent.eu/en.html)
Το έργο «STARTENT» (2010-2011), είχε ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής
κουλτούρας των νέων και στη βελτίωση της εκπαίδευσης σε επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Είχε ως
ομάδες-στόχο επίδοξους
επιχειρηματίες, νέους
επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς εκπαιδευτικούς σε
επιχειρηματικότητα. Τα αποτελέσματα του περιλαμβάνουν μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων σχετικά με
πραγματικά
παραδείγματα Ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων, επιτυχημένες
πρακτικές επιχειρηματιών που
δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και εγχειρίδιο που περιλαμβάνει μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για
την επιτυχή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών οργανισμών και επιχειρήσεων.
(http://www.startent.eu)
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Το έργο «Validating Mentoring 2» (2007) είχε στόχο την προώθηση γενικών προγραμμάτων μέντορινγκ ως
εργαλείο για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην ανοικτή
αγορά εργασίας.
Ομάδες-στόχος ήταν άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλα είδη μειονεκτούντων ατόμων. Τα
αποτελέσματα περιλαμβάνουν μια διαδικασία για την ανάλυση και πρόγνωση της απαίτησης ΕΕΚ, καθώς
και μεθόδους αξιολόγησης και διδακτικό υλικό.
(http://www.vm2-project.eu)
ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα δύο σχέδια εντοπίστηκαν σχετικά με την κατάρτιση σε καθοδήγηση και επιχειρηματικότητα.
Το πρώτο έργο, «Business Mentors» (2011-2013), είναι μια 24-μηνη πρωτοβουλία που υλοποιείται από μια
κοινοπραξία με συμμετοχή εταίρων από την Ελλάδα μόνο και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας.
Το «Business Mentors» έχει ως στόχο να δημιουργήσει το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Μεντόρων για γυναίκες επιχειρηματίες με στόχο την:
- Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
- Αναγνώριση και υποστήριξη του διακριτικού χαρακτήρα των γυναικείων επιχειρήσεων και της σύστασης
επιχειρήσεων
- Εξασφάλιση
της
βιωσιμότητας νεοσύστατων επιχειρήσεων
οι
οποίες
διευθύνονται
από
γυναίκες επιχειρηματίες, ειδικά κατά τα πρώτα πολύ δύσκολα έτη της λειτουργίας τους.
Η δράση θα βασίζεται στην εθελοντική σχέση που πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ του μέντορα και της
καθοδηγούμενης. Πιο συγκεκριμένα, η δράση προβλέπει:
1. αναγνώριση επιτυχημένων επιχειρηματιών ανεξαρτήτως φύλου σε όλη την Ελλάδα, οι
οποίοι θα λειτουργούν ως μέντορες, και την εκπαίδευσή τους σε τεχνικές καθοδήγησης, καθώς και την
αναγνώριση των γυναικών επιχειρηματιών σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες θα είναι οι καθοδηγούμενες,
2. την έναρξη, παρακολούθηση και υποστήριξη της σχέσης μεταξύ μεντόρων και καθοδηγουμένων στην
Ελλάδα.
Οι εταίροι του έργου Business Mentors θα παρέχουν κατάρτιση στις αρχές του μέντορινγκ σε
επιτυχημένους επιχειρηματίες, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως μέντορες γυναικών
επιχειρηματιών που έχουν την επιχείρηση τους μεταξύ ενός και τεσσάρων ετών και απασχολούν έναν
εργαζόμενο. Εργαστήρια θα υλοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα έτσι ώστε να επιτευχθεί
ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και να εκπαιδευτεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός μεντόρων. Η
εκπαίδευση θα καλύπτει διάφορες πτυχές του μέντορινγκ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας και της
σχέσης καθοδήγησης, των δεξιοτήτων του μέντορα, και τις ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών στην
Ελλάδα.
Ομάδες-στόχος
του
έργου
είναι
υφιστάμενοι
και
νέες
γυναίκες
επιχειρηματίες.
(http://www.businessmentors.gr)
Η άλλη πρωτοβουλία που υλοποιείται στην Ελλάδα είναι η «Κατάρτιση σε μέντορινγκ». Αυτή
η εξειδικευμένη υπηρεσία αναφέρεται σε μια διαδικασία μάθησης κατά την οποία επιλεγμένοι μέντορες
εκπαιδεύονται ώστε να συμβάλλουν στην υποστήριξη νέων γυναικών επιχειρηματιών οι οποίες
είναι μόνο στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας μεταφέροντας τους την τεχνογνωσία και εμπειρία
τους. Οι
μέντορες
είναι
συνήθως επαγγελματίες με αποδεδειγμένη
εμπειρία
στην αγορά
εργασίας. Βοηθούν τις επιχειρηματίες στην ανάληψη επιλογών ώστε η σταδιοδρομία τους να
καταστεί επιτυχής. Αυτή η υπηρεσία όχι μόνο ενισχύει το πνεύμα της επιχειρηματικότητας αλλά και την
Page 9 of 18

ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας. Επίσης, φέρνει τις νέες επιχειρηματίες σε επαφή με
επιτυχημένους επιχειρηματίες, και καλλιεργεί την αναζήτηση για αυτογνωσία ώστε να μπορέσουν να
ανταποκριθούν στις καθημερινές απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν στην επιχείρηση τους.
Ομάδα-στόχος του έργου είναι μέντορες γυναικών επιχειρηματιών.
(http://www.ergani.gr)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τρία έργα εντοπίστηκαν ως πλέον σχετικά με τους στόχους του έργου mENTERing.
Το έργο «InterGen - International, Intergenerational Mentoring» (2010) με στόχο να δημιουργήσει και
να δοκιμάσει νέους πόρους για την υποστήριξη της κατάρτισης διαφόρων γενεών μέντορινγκ: με
συνεδρίες έναν-προς-έναν όπου οι ηλικιωμένοι μπορούν να περάσουν χρόνο με τα παιδιά που
χρειάζονται υποστήριξη. Ομάδες-στόχος του έργου ήταν ηλικιωμένοι και παιδιά.
(http://www.intergen_project.eu).
Το «Female» ήταν ένα άλλο έργο στο Ηνωμένο Βασίλειο (2010) που είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τις
γυναίκες που αντιμετωπίζουν διπλό μειονέκτημα για την εκκίνηση των επιχειρήσεων τους μέσω της
παροχής υποστηρικτικών κύκλων καθοδήγησης με επικεφαλής έμπειρους εταίρους σε όλη τη Βρετανία,
Κύπρο, Μάλτα και τις Κάτω Χώρες. Το έργο FE: MALE θα παρέχει ηλεκτρονική μάθηση και ευκαιρίες σε
εν δυνάμει γυναίκες επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις προσωπικές τους ικανότητες και δεξιότητες μάθησης
σε πεδία που θα αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες τους για να ξεκινήσουν μια νέα
επιχείρηση.
(http://www.femaleproject.eu).
Το τελευταίο έργο στο Ηνωμένο Βασίλειο, «Generic and mentor training for learning support assistants
and apprentices (Implementor)» (2007), είχε σκοπό να παράξει μια σειρά μαθημάτων κατάρτισης
για μέντορες νέων ανθρώπων, ιδίως εκείνων που τους υποστηρίζουν στο να βρουν απασχόληση, και είναι σε
θέση αναπτύξουν τις δεξιότητες των Μαθητευόμενων, υποστηρίζουν τη μάθηση ή λειτουργούν σε
παρόμοιους υποστηρικτικούς ρόλους για άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, άτομα με ειδικές
ανάγκες, παιδιά και νέους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
3.3. Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες
Στη συνέχεια παρουσιάζονται προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες σχετικά με την κατάρτιση των εκπαιδευτών ΕΕΚ σε διάφορους τομείς και δεξιότητες οι οποίες
συμβάλλουν στην καθοδήγηση και εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα.
Στην
Αυστρία, το
έργο ‘We:mentor’
συγκέντρωσε έμπειρους ή
λιγότερο
έμπειρους
συντονιστές προγραμμάτων καθοδήγησης (επικεντρώθηκε στις γυναίκες) για να μοιραστούν τη γνώση και
βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα των προγραμμάτων που προβλέπονται.
Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να συνδυάσουν τη γνώση των νέων
αυτών μεθόδων και ιδεών για μελλοντικές δραστηριότητες και την εφαρμογή τους σε νέα προγράμματα δια
βίου μάθησης και ειδικότερα να:
 Μοιραστούν τις γνώσεις μεταξύ έμπειρων και λιγότερο έμπειρων συντονιστών καθοδήγησης
 Αυξήσουν τη γνώση των πιο έμπειρων καθοδηγητών – συντονιστών σε νέους και πιο
εξειδικευμένους τομείς μάθησης
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Κατανοήσουν πώς τα διδάγματα από τη συνεργασία με γυναίκες στον επαγγελματικό τους τομέα
(π.χ. ίδρυση μίας νέας επιχείρησης, στο πανεπιστήμιο) θα μπορούσαν να μεταφερθούν στον τομέα
του εθελοντισμού/τοπικών κοινοτήτων και σε άλλες χώρες της Ευρώπης
 Ενθαρρύνουν ενεργά τη μεθοδολογία εικονικής καθοδήγησης για γυναίκες στα κράτη μέλη, καθώς
και τη γόνιμη δικτύωση.
Ομάδες-στόχος του έργου ήταν μέντορες και καθοδηγούμενοι και τα αποτελέσματα περιελάμβαναν
εργαστήρια με τις ομάδες-στόχο.
(http://www.womentor.eu/projects-4/life-long-learning)
Ένα άλλο έργο στην Αυστρία, ‘Angels for Intercultural and Entrepreneurship Learning’ (2010), είχε ως
στόχο να μεταφέρει και να προσαρμόσει μια καινοτόμο διαπολιτισμική επιχειρηματικότητα και τη
μεθοδολογία που
θα
μπορούσε
να
εφαρμοστεί σε
διάφορες
Ευρωπαϊκές
χώρες με
διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά με παρόμοιες τάσεις αποκλεισμού και διακρίσεων – και επικεντρώθηκε
σε εσωτερικούς μετανάστες και μειονεκτούσες ομάδες-στόχο.
Το έργο είχε τρεις ομάδες-στόχο: εκπαιδευτές, μέντορες, φορείς παροχής εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, και
οργανώσεις στον τομέα της ΕΕΚ.
Στο Βέλγιο, το έργο ‘VOV’s, Lights on Learning Project’ είχε στόχο να παρέχει ένα φόρουμ για
την εκπαίδευση και ανάπτυξη επαγγελματιών μέσα από τη συζήτηση των τάσεων και την ανάπτυξη στις
επιχειρήσεις.
Για το σκοπό αυτό συστάθηκαν τρεις ομάδες μάθησης με στόχο να διερευνήσουν: τους δεσμούς
μεταξύ επιχειρήσεων
και εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων «Διαχείριση ταλέντων και ευέλικτες
πορείες
σταδιοδρομίας για τους εργαζόμενους του αύριο», «Εργασία και μάθηση»: οι εταίροι θεώρησαν πώς η
μάθηση εξελίσσεται καθημερινά στην εργασία.
Οι ομάδες-στόχος ήταν επαγγελματίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης καθώς και ενδιαφερόμενοι οι οποίοι
συζητούν τα αποτελέσματα (κυβερνήσεις, πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης, πανεπιστήμια, συνδικάτα,
ομοσπονδίες εργοδοτών, εμπειρογνώμονες, κλπ.).
(http://www.vov.be)
Στη Δημοκρατία της Τσεχίας, το έργο ‘Training SME coaches and consultants in the Moravia-Silesia
region’ (1998) είχε στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, μεντόρων και προπονητών που
εργάζονται σε ΜΜΕ στην περιοχή, την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους, και
τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου τους, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούν. Οι
ανάγκες των εκπαιδευτών που συνεργάζονται με ΜΜΕ έχουν επισημανθεί στο παρελθόν σε μια έρευνα, με
τη συμμετοχή εκπαιδευτών και συμβούλων στον τομέα.
Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν κυρίως τεχνογνωσία στην κατάρτιση (εργαλεία, προσεγγίσεις,
μεθόδους) και ευκαιρίες για δικτύωση με άλλους εκπαιδευτές και μέντορες.
(http://www.atkm.cz)
Στην
Κύπρο, το έργο «women@business» (2009-2011) είχε στόχο να δοθούν σε αποφοίτους
πανεπιστημίων και νέες γυναίκες από εθνικές μειονότητες καθοδήγηση και ευκαιρίες για πρακτική άσκηση
σε επιχειρήσεις ώστε να εργαστούν κοντά σε επιτυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες για την απόκτηση
πολύτιμης εμπειρίας. Η παροχή συμβουλών μέσω τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας υποστήριξε επίσης
τις ομάδες-στόχο.
Τα αποτελέσματα του έργου περιελάμβαναν κύκλους καθοδήγησης, πρακτική άσκηση, μια ζώνη ementoring , καθώς και υπηρεσία τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας.
(http://www.womenatbusiness.eu)
Στη Δανία το έργο «Trainerguide» (2006) παρείχε υποστήριξη σε εκπαιδευτές ώστε να ενισχυθεί η
ποιότητα της κατάρτισης που συμβάλλει στη βελτίωση της ΕΕΚ. Ο οδηγός που χρησιμοποιήθηκε στις
επιχειρήσεις στόχευε σε εργαζόμενους σε διάφορους τομείς.
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Ομάδες-στόχος του έργου ήταν εργοδότες και
ειδικευμένοι
συντονιστές εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις και εσωτερικοί εκπαιδευτές. Το
οδηγός εκπαιδευτή αποτελούμενος από 10 ενότητες.
(http://www.traenerguide.dk)

εργαζόμενοι, καθώς και
αποτέλεσμά ήταν
ένας

Στη Φινλανδία, το έργο «DIALE Deep learning through dialogue» (2010) επικεντρώθηκε στη
μεταφορά μιας μοναδικής καινοτομίας με ενεργή παιδαγωγική, με έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση
χρησιμοποιώντας δασκάλους, εκπαιδευτές, επόπτες και είχε ως στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών. Η ομάδα-στόχος
περιελάμβανε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς που εργάζονται
σε περαιτέρω εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Ο στόχος του έργου DIALE ήταν η ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτών στο πλαίσιο του διαλόγου
με συγκεκριμένες μεθόδους.
(https://wiki.hamk.fi/display/diale/Dialogical+method+cards)
Ένα άλλο έργο στη Φινλανδία, «A EUROPEAN MENTOR PROGRAMME FOR UNIVERSITY
WOMEN–AN INTERCULTURAL STUDY» (2008), υποστήριξε την ανάπτυξη καινοτόμων
δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και πρακτικών διά βίου μάθησης, ώστε να υποστηριχθούν οι γυναίκες στην
καθημερινή τους ζωή, την ενίσχυση της εργασίας, της αλληλεπίδρασης με διαπολιτισμικό διάλογο και
παροχή συμβουλών.
Οι ειδικοί στόχοι του έργου ήταν ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ
των γυναικών, με διαφορετικές εμπειρίες και παραδόσεις.
Η ομάδες-στόχος περιελάμβαναν γυναίκες με πανεπιστημιακή μόρφωση, απόφοιτους τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης- φοιτήτριες στο πανεπιστήμιο ή απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τουλάχιστον 22 ετών).
Στη Γαλλία το πρόγραμμα «Validation of acquired experience (VAE)» παρέχει εθνικό
πιστοποιητικό επαγγελματία-εκπαιδευτή
ενηλίκων για
εκπαιδευτές Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής
Κατάρτισης. Οι εκπαιδευτές μπορούν να αποκτήσουν το δίπλωμα με την παρουσία επίσημων
μαθημάτων ή μέσω της επικύρωσης της εμπειρία τους στην κατάρτιση. Η διαδικασία επικύρωσης παρέχει σε
επαγγελματίες με τουλάχιστον τρία έτη εκπαιδευτική εμπειρία ένα δίπλωμα, το οποίο θα αναγνωρίζει τις
αρμοδιότητες και δεξιότητές τους. Ο εκπαιδευτής προετοιμάζει ένα χαρτοφυλάκιο των επιτευγμάτων και της
επαγγελματικής εμπειρίας του/της και το παρουσιάζει σε επιτροπή σε αναγνωρισμένο ίδρυμα. Η επιτροπή
αποφασίζει αν πρέπει να επικυρώσει την εργασιακή του εμπειρία σε μερική ή πλήρη βάση, ανάλογα με το
επίπεδο του ατόμου και τα προσόντα του.
Στη Γερμανία, το έργο «foraus.de’, the BIBB online service for the promotion of training personnel in
Germany», δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στην ανάγκη για την εκμάθηση των διαδικασιών που είναι
πιο γρήγορες, και πιο δυναμικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών σε μια ανταγωνιστική αγορά,
και βασίζονται στις τεχνολογίες πληροφόρησης και μάθησης παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις
ανεξάρτητα από τόπο και χρόνο.
Ομάδα-στόχος του έργου ήταν εκπαιδευτές ΕΕΚ. Μία ηλεκτρονική πλατφόρμα πληροφοριών
εξασφαλίζει την πρόσβαση στην κατάρτιση με απευθείας σύνδεση σε μία επαγγελματική κοινότητα η οποία
παρέχει στους εκπαιδευτές την ευκαιρία να συζητήσουν με εμπειρογνώμονες και μέσα από
εικονικά σεμινάρια.
(http://www.bibb.de)
Ένα άλλο έργο στη Γερμανία, «It’s time» (2007) είχε στόχο να υποστηρίξει «τη μάθηση στο χώρο
εργασίας» και να αναπτύξει χρήσιμες ρυθμίσεις μάθησης, ιδίως μέσω της δημιουργίας ενότητας
μικτής μάθησης. Οι κύριοι στόχοι ήταν να αυξήσει την ποιότητα και την ελκυστικότητα της επιμόρφωσης
των εκπαιδευτών της ΕΕΚ και της εταιρείας επιτρέποντας τη διαπερατότητα μεταξύ των
διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων (επαγγελματική κατάρτιση, πανεπιστήμιο).
(http://www.workplace-tutor.eu)
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Στην Ιρλανδία, το έργο «mentoring in the workplace for VET» (2006) είχε στόχο να φέρει καινοτόμα
στοιχεία στο πλαίσιο της ιρλανδικής ΕΕΚ. Το έργο θα παρέχει ένα ευέλικτο πρόγραμμα καθοδήγησης ώστε
οι εργαζόμενοι να είναι καλύτερα εφοδιασμένοι να υποστηρίξουν τους μαθητευόμενους στο χώρο εργασίας.
Οι ομάδες-στόχος του έργου ήταν εργοδότες και εργαζόμενοι.
(http://www.workmentor.org)
Στην Ιρλανδία, το έργο «Establishing competence standards for trainers in Ireland» (2006) είχε
στόχο να φέρει καινοτόμα στοιχεία στο πλαίσιο της ιρλανδικής ΕΕΚ μέσα από τη:

Βελτίωση της επαγγελματικής κατάστασης των εκπαιδευτών

Υποστήριξη των προτύπων ποιότητας κατά την παροχή και υλοποίηση της εκπαίδευσης
Ομάδα-στόχος της ήταν εκπαιδευτές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλους τους τομείς.
Το αποτέλεσμά της ήταν ένας κατάλογος 36 βασικών ικανοτήτων για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ.
(http://www.calmar.ie)
Στην Ιταλία, το έργο «EMPOWERMENT THROUGH MENTORING TO PROMOTE THE
IMPORTANCE OF REAL WORK EXPERIENCE – EMPIRE» (2007-2009) ήταν η συνέχεια του έργου
MAITRE. Εισήγαγε το μικτό μέντορινγκ ως μια νέα προσέγγιση για την πρακτική εξέλιξη της
σταδιοδρομίας του ατόμου. Μέσω παραδοσιακών πρακτικών καθοδήγησης και αναμειγνύοντας τες με τις
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις κατάφερε να δώσει συμβουλές σταδιοδρομίας και ανάπτυξης των
υπηρεσιών, καθώς και τη δυνατότητα να υιοθετήσουν τρόπους καθοδήγησης στην συνηθισμένη
πρακτική τους χωρίς το υψηλό κόστος που επιφέρει μία υπηρεσία η οποία βασίζεται καθ 'ολοκληρία σε
καθοδήγηση ένας-προς-έναν.
Στις
ομάδες-στόχο του έργου
περιλαμβάνονται
ελεύθεροι
επαγγελματίες (δημιουργικά
επαγγέλματα), φορολογικοί
σύμβουλοι, αξιωματικοί
ασφάλειας, άνεργοι
και
μετανάστριες.
(http://www.empire-leonardo.org)
Στη Λετονία, το μέντορινγκ είναι στα πρώτα στάδια ανάπτυξής. Τα δύο έργα μέντορινγκ που έχουν
αναπτυχθεί έως τώρα είναι τα:
 Krajbanka (τραπεζικό σύστημα) – ένα πρόγραμμα καθοδήγησης το οποίο βοηθά την
ενσωμάτωση των νέων εργαζομένων στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της
 Lidere – καθοδήγηση για γυναίκες – το οποίο υποστηρίζει γυναίκες επιχειρηματίες σε πόλεις και
αγροτικές περιοχές στη Λετονία. Το έργο είναι στο δεύτερο χρόνο του και έχει περίπου 12 ζευγάρια
μεντόρων και καθοδηγουμένων. Υποστηρίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και
έχει ένα σχετικά υψηλό προφίλ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
(www.lidere.lv / en_mentorings.html)
Στη Λιθουανία, το έργο «Mentoring rural women through social networking» (2009) απευθύνεται σε
γυναίκες κατοίκους αγροτικών περιοχών και στοχεύει στην εκπαίδευση και το μέλλον της δια
βίου μάθησης. Θα βοηθήσει τις γυναίκες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, νέα προσόντα, γνώσεις και θα τις
ενθαρρύνει να γίνουν μέντορες χρησιμοποιώντας μαθήματα e-learning. Οι γυναίκες έχουν την δυνατότητα
να εκπαιδεύονται από συναδέλφους μέντορες, και η καθοδήγηση γίνεται μέσω κοινωνικής δικτύωσης.
Στο έργο παρήχθησαν πέντε μαθήματα e-learning.
(http://www.mwsonet.eu/news)
Στη Μάλτα, το έργο «Train the trainer programme» έχει στόχο να επιτρέψει σε εσωτερικούς εκπαιδευτές
καθώς και σε εκείνους που πρόκειται να αναλάβουν ρόλο εκπαιδευτή
να εκπαιδεύσουν πιο
αποτελεσματικά νέους εργαζομένους στην εργασία τους. Το έργο παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις και
δεξιότητες για την αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης, σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικών
προγραμμάτων κατάρτισης πάνω στην εργασία με τρόπο που παρακινεί.
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Η πρωτοβουλία ξεκίνησε αρχικά με στόχο τους εκπαιδευτές Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή τους
εργαζόμενους που ήθελαν να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές σε συστήματα μαθητείας, και έχει επεκταθεί
ώστε να συμπεριλάβει εκπαιδευτές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Στη Νορβηγία, το έργο «Vocational pedagogy in enterprises» (1992) είχε στόχο να ενισχύσει τις
παιδαγωγικές ικανότητες στις επιχειρήσεις, τη βελτίωση της ποιότητας κατάρτισης στο χώρο
εργασίας, και να ενισχύσει τις παιδαγωγικές δεξιότητες των εκπαιδευτών στο χώρο εργασίας και των
εσωτερικών εκπαιδευτών.
Στο πλαίσιο αυτό, η επαγγελματική παιδαγωγική στις επιχειρήσεις
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις σχετικά με το ρόλο των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών.
Ομάδες-στόχος ήταν μέλη του προσωπικού επαγγελματικών οργανώσεων, φορέων κατάρτισης,
ακαδημαϊκά ιδρύματα καθώς και Διευθυντές και διαχειριστές ποιότητας της κατάρτισης.
Στη Ρουμανία, το έργο «FRESH START» (2010-2012) στοχεύει να αναπτύξει τις δεξιότητες και
ικανότητες των εκπαιδευτών ΕΕΚ στην αποτελεσματική εκπαίδευση νεαρών παραβατών για την
απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν μια νέα βιώσιμη επιχείρηση και να
έχουν μία επαγγελματική του πορεία.
Το αποτέλεσμα του έργου είναι μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση εξ αποστάσεων και καθοδήγηση καθώς
και ένα αναλυτικό πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα για εκπαιδευτές ΕΕΚ οι οποίοι δε διαθέτουν
εξειδικευμένη εκπαίδευση που θα τους επιτρέψει να διδάξουν επιχειρηματικότητα σε νεαρούς παραβάτες
ηλικίας 18 έως 25.
(http://www.freshstartproject.eu)
Στη Σλοβακία, το έργο «Transition of mentoring supported life-long learning in rural areas» (2007) είχε
στόχο να αυξηθεί η απασχολησιμότητα των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές μέσω της βελτίωσης της
πρόσβασης στην κατάρτιση και εκπαιδευτικό υλικό. Ο στόχος ήταν να μεταφέρει υπάρχουσες
μεθοδολογίες για την παροχή συστημάτων υποστήριξης στην δια βίου μάθηση. Για τον σκοπό αυτό
παρέχεται διδακτικό υλικό.
Ομάδες-στόχος
του
έργου
ήταν τοπικοί
ηγέτες, επιχειρηματίες, κυβερνητικοί
εκπρόσωποι,
καθηγητές, και ενεργοί πολίτες.
(http://www.vioregio.sk)
Στην Ισπανία, το έργο «REMUC: Red de Estudiantes Mentores en la Universidad Complutense de
Madrid (UCM)» του Δικτύου καθοδηγητών μαθητών στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης είναι
ένα πρόγραμμα καθοδήγησης. Οι μέντορες έπρεπε να είναι στο τελευταίο έτος της Πανεπιστημιακής τους
κατάρτισης και να ασχολούνται για 1 ακαδημαϊκό έτος με θέματα καθοδήγησης που λαμβάνει 9 μονάδες για
τη συμμετοχή τους.
(http://www.ucm.es/cont/descargas/documento13141.pdf)
Ένα δεύτερο έργο καθοδήγησης ήταν η «Telefonica mentoring: Ageless Human Resource
development» στους τομείς της γενικής διοίκησης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρηματική
ηγεσία.
Τέλος, ένα τρίτο έργο καθοδήγησης στην Ισπανία ήταν το «Mentoring Programme Grupo Antolin» το
οποίο βασίζεται στην ανακάλυψη, χρησιμοποιώντας όλη τη διαθέσιμη εμπειρία και ταλέντο σε μία
εταιρεία προκειμένου να προωθηθεί η επικοινωνία και το διαπολιτισμικό έργο. Αποτελείται από
ζεύγη ατόμων με διαφορετικά προφίλ και χωρίς ιεραρχική σχέση.
(http://www.grupoantolin.com/%% 5Carchivos 5Cdocumentos5Cinformeanual2007.pdf%)
Στην Τουρκία, το έργο «Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with
disabilities in Turkey-RACE» (2011) στοχεύει στο να βοηθήσει άτομα με αναπηρία να εισέλθουν στην
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αγορά εργασίας και να αποκτήσουν περισσότερη ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα
από την προσαρμογή και εφαρμογή υφιστάμενων υλικών και εργαλείων κατάρτισης.
Το αποτέλεσμά του ήταν ένα μικτό πρόγραμμα κατάρτισης για διαχειριστές, εκπαιδευτές επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, παρόχους ΕΕΚ κλπ.
(http://www.employdisable.eu).
4. Κατάρτιση για εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διεθνές επίπεδο
Στην Αυστραλία, υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ. Δύο από τα έργα που έχουν
εντοπιστεί ασχολούνται με τους πελάτες, την ανάπτυξη επιχειρήσεων και τη βελτίωση της
ποιότητας και περιλαμβάνουν θέματα Διοίκησης και Προϋπολογισμού και την κατάρτιση σχεδιασμού καθώς
και την κατανόηση όσον αφορά τις παρούσες και μελλοντικές δυνατότητες τους μέσω των Πελατών και
της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της γνώσης.
Το ιδανικό αποτέλεσμα εξαρτάται κυρίως από το πώς βλέπουν οι εκπαιδευτές ΕΕΚ τους εαυτούς
τους ως επαγγελματίες τώρα και προς ποια κατεύθυνση θα ήθελαν να αναπτυχθούν στο μέλλον. Για να τους
βοηθήσει, αρμόδιος οργανισμός του κράτους παρέχει περιγραφές με ενδεικτική απόδοση σε διάφορα
επίπεδα για να βοηθήσει τη διαδικασία.
Οι δεξιότητες στην πορεία Διοίκησης περιλαμβάνουν αναβάθμιση των δεξιοτήτων εκπαίδευσης προκειμένου
ο εκπαιδευτής ΕΕΚ να:
 χειρίζεται διοικητικά καθήκοντα με ένα συστηματικό και οργανωμένο τρόπο
 τηρεί ακριβή αρχεία της προσέλευσης των μαθητών, την πρόοδο και την κατάσταση εγγραφής
 λαμβάνει γνώση της παροχής συμβουλών, την ευημερία και την παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας
διαθέσιμες για τους εκπαιδευόμενους.
 ενημερώνεται για την πολιτική γύρω από τη χρήση νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία και τη
μάθηση
 εμπλουτίζει τις γνώσεις του για τη χρήση του διαδικτύου, το blogging και μηνυμάτων SMS.
Εκθέσεις του ΟΟΣΑ
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το υπάρχον εργατικό δυναμικό της ΕΕΚ είναι κοντά στη συνταξιοδότηση και
αρκετοί εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένοι να διδάξουν επειδή στερούνται
πρόσφατη εμπειρία στο χώρο εργασίας ή επειδή οι εκπαιδευτές συχνά δεν έχουν συγκεκριμένη παιδαγωγική
προετοιμασία, υπάρχει έλλειψη καθηγητών και εκπαιδευτών σε πολλές χώρες.
Το εργατικό δυναμικό διεθνώς πρέπει να αναβαθμίσει τις δεξιότητες του. Σε διάφορες χώρες, όμως, αυτή
η αναβάθμιση λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό τρόπο: στη Νορβηγία, για
παράδειγμα, διδάχθηκε συνδυαστικά με βάση τη θεωρητική και πρακτική επαγγελματική δεξιότητα
ενώ στην
Ελβετία θέματα
γενικής παιδείας
(π.χ. επιστήμες) είναι συχνά προσαρμοσμένα
στον
σχετικό επαγγελματικό τομέα (π.χ. ηλεκτρολόγοι) (ΟΟΣΑ, 2009).
Όπως συνιστά ο ΟΟΣΑ στους εκπαιδευτές ΕΕΚ, θα πρέπει να λειτουργήσουν ως καθοδηγητές για
μαθητευόμενους και με αυτόν τον τρόπο να παρέχουν πιο παραγωγική μαθησιακή εμπειρία (ΟΟΣΑ, 2008).
Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ προς εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές είναι οι ακόλουθες:
 επαρκής πρόσληψη εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών από τους παρόχους ΕΕΚ εξασφαλίζοντας
συγχρόνως ότι είναι προετοιμασμένοι για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 δημιουργία δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και εποπτών των εκπαιδευομένων στο χώρο εργασίας
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 διευκόλυνση της εταιρικής σχέσης μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και αγοράς εργασίας προκειμένου να
υποστηρίζει καθηγητές και εκπαιδευτές να αφιερώσουν χρόνο για να ανανεώσουν τις γνώσεις τους με
παράλληλη ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους
 αναβάθμιση του συστήματος ΕΕΚ για την επίτευξη ποιότητας και συνέπειας στην παροχή κατάρτισης
(ΟΟΣΑ, 2009).
5. Συμπεράσματα
5.1 Εισαγωγή
Αυτή η ενότητα παρέχει ένα γενικό συμπέρασμα συνοψίζοντας τους στόχους και τα ευρήματα αυτής της
έρευνας και περιλαμβάνει συστάσεις για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η εκπαίδευση
που παρέχεται στους εκπαιδευτές ΕΕΚ εν γένει και ειδικότερα για την κατάρτιση που παρέχεται για
καθοδήγηση επιχειρηματιών.
5.2. Στόχοι της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει και να χαρτογραφήσει προηγούμενα έργα που έχουν
υλοποιηθεί στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και στην Ευρώπη και διεθνώς,
προκειμένου να προσδιοριστούν τα προγράμματα κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ με έμφαση στην
κατάρτιση για μέντορινγκ για επιχειρηματίες.
Οι εταίροι της κοινοπραξίας διεξήγαγαν έρευνα για υφιστάμενα εκπαιδευτικά έργα για εκπαιδευτές ΕΕΚ στο
πλαίσιο της κατάρτισης για επιχειρηματίες με στόχο να λάβει χρήσιμες σχετικές γνώσεις και εμπειρία, ώστε
να αναπτυχθούν νέες απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτών ΕΕΚ, προκειμένου για τους
επιχειρηματίες σε περαιτέρω εκπαίδευση.
5.3. Κύρια ευρήματα σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα
Από την έρευνα στις χώρες του προγράμματος και στην Ευρώπη, κατέστη προφανές ότι η προσέγγιση για
την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ΕΕΚ δεν είναι ομοιογενής. Διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά
προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ και σε διαφορετικό βαθμό και συχνότητα.
Τα περισσότερα έργα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ΕΕΚ (γενικά, καθοδήγηση, επιχειρηματικότητα)
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εθνικές πρωτοβουλίες είναι περιορισμένες ή σε
ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν (π.χ. στην Ελλάδα). Παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευση
πραγματοποιείται με εκπαιδευτές ΕΕΚ, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι η
κατάρτιση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πιστοποίηση των τυπικών προσόντων με συστηματικό τρόπο.
Από τα προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ που εντοπίστηκαν σε χώρες του προγράμματος και
στην Ευρώπη, μπορούν να επισημανθούν τα ακόλουθα σημεία:
Το έργο MAITRE στο οποίο βασίζεται το έργο mENTERing προκειμένου να αναπτύξει μια προσαρμοσμένη
κατάρτιση για εκπαιδευτές ΕΕΚ, ώστε να μπορούν να γίνουν μέντορες επιχειρηματιών, είχε στόχο να
βελτιώσει την ποιότητα προγραμμάτων καθοδήγησης με τη βελτίωση της κατάρτισης, τις τεχνικές και τους
πόρους που θα επιτρέπουν στους μέντορες να βελτιώσουν το προφίλ τους. Το έργο επικεντρωνόταν στην
εκπαίδευση σε μέντορινγκ για εκπαιδευτές ΕΕΚ καθώς και για εργαζόμενους.
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Τα έργα που εντοπίστηκαν στη Βουλγαρία για την προώθηση και καθοδήγηση γενικά ως εργαλείο για την
εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην ανοικτή αγορά εργασίας ή
άτομα με αναπηρίες. Προωθούν επίσης την επιχειρηματικότητα σε μεγάλο βαθμό μέσω ειδικά
σχεδιασμένης κατάρτισης για επιχειρηματίες. Δεν υπήρξαν πληροφορίες ώστε να οριστεί σε ποιο βαθμό
αυτές οι πρωτοβουλίες υποστηρίζονται από το κράτος προκειμένου οι εκπαιδευτές ΕΕΚ να αποκτήσουν
τυπικά προσόντα.
Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση εκπαιδευτών ΕΕΚ σε καθοδήγηση δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Στο Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης (μέσω ΕΚΕΠΙΣ) δεν υπάρχει εκπαίδευση που να στοχεύει στην αναβάθμιση των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ΕΕΚ στην καθοδήγηση. Παρά το σημαντικό ρόλο της κατάρτισης και
ανάπτυξης για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, η κατάρτιση αυτή δεν παρέχεται συστηματικά στην Ελλάδα και αυτό
ελαχιστοποιεί τις ευκαιρίες που έχουν οι εκπαιδευτές ΕΕΚ για αρχική ή συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη,
καθώς και το βαθμό στον οποίο μπορεί να στηρίξουν επιχειρηματίες.
Τα έργα που υλοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση σε καθοδήγηση
για το γενικό πληθυσμό, γυναίκες επιχειρηματίες, εργοδότες. Η χρήση της μεθοδολογίας καθοδήγησης
φαίνεται να είναι αρκετά διαδεδομένη στο Ηνωμένο Βασίλειο για διάφορες ομάδες-στόχους και
συγκεκριμένα για επιχειρηματίες. Όλα τα έργα που εντοπίστηκαν μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες γνώσεις
στην κοινοπραξία του έργου mENTERing κατά το σχεδιασμό κατάρτισης σε καθοδήγηση για εκπαιδευτές
ΕΕΚ.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ, καθοδήγησης ή κατάρτισης σε
επιχειρηματικότητα κάλυπτε σχεδόν το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ,
καθώς σε κάθε
συγχρηματοδοτούμενο έργο συμμετέχουν αρκετές από αυτές ως συντονιστές ή ως εταίροι.
Τα προγράμματα κατάρτισης που εντοπίστηκαν με στόχο εκπαιδευτές ΕΕΚ, διδάσκοντες και άλλες ομάδεςστόχους (επιχειρηματίες, εργοδότες και εργαζομένους, διευθυντές, μειονεκτούντες ομάδες, παιδιά)
επικεντρώθηκαν στα εξής:
 εκπαιδευτές ΕΕΚ στην επιχειρηματικότητα και καθοδήγηση
 καθοδήγηση υφιστάμενων για να είναι επιχειρηματίες- με κάποιους από αυτούς που απευθύνονταν σε
γυναίκες επιχειρηματίες
 κατάρτιση σε καθοδήγηση για επιχειρηματίες
 βελτίωση δεξιοτήτων διαλόγου
 καθοδήγηση ατόμων σε διάφορα στάδια της επαγγελματικής τους ανάπτυξης
 μικτή καθοδήγηση ως μια νέα έννοια με βάση την πρακτική εξέλιξη της σταδιοδρομίας
 κατάρτιση εργοδοτών ως εκπαιδευτές και μέντορες των υπαλλήλων τους
 κατάρτιση πολιτιστικών διαχειριστών για την προώθηση της δημιουργικής σκέψης, επιχειρηματικότητας
και αρμοδιότητα σκέψης που υποστηρίζουν τις πολιτιστικές προσδοκίες διαχειριστών και την αγορά
εργασίας
 καθοδήγηση σε γυναίκες της υπαίθρου μέσω κοινωνικής δικτύωσης.
5.4 Δράση στα πλαίσια του έργου mENTERing
Η κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω σε σχέση με την εκπαίδευση σε καθοδήγηση- κατάρτιση για
επιχειρηματίες εντοπίζει ένα κενό και τονίζει την ανάγκη για την υλοποίηση του έργου mENTERing που
στοχεύει να παρέχει μια εξειδικευμένη κατάρτιση σε εκπαιδευτές ΕΕΚ στην καθοδήγηση δεξιοτήτων και
ικανοτήτων, τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν μέντορες
επιχειρηματιών και με στόχο να επιτύχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στις χώρες του προγράμματος και
επίσης στα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και στις 33 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δια Βίου
Μάθησης.
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Το έργο mENTERing θα αποτελέσει βασική συνεισφορά στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και
ανάπτυξης των εκπαιδευτών ΕΕΚ και θα ωφελήσει τόσο τους εκπαιδευτές ΕΚΚ όσο και τους επιχειρηματίες
στο μέγιστο, από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ΕΕΚ στη διαδικασία καθοδήγησης και
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να στηρίξουν επιχειρηματίες.
Το έργο mENTERing θα υλοποιήσει συγκεκριμένες δραστηριότητες, έτσι ώστε να παράγει ένα πλήρες
μείγμα μαθημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών για εκπαιδευτές ΕΕΚ στην πλαισίωση των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων τους να καθοδηγήσουν επιχειρηματίες. Οι δραστηριότητες αυτές θα βασίζονται στα πορίσματα
της έρευνας αυτής καθώς και τα στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας (δηλαδή μια έρευνα με εκπαιδευτές ΕΕΚ
και συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες) η οποία θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία και την Ελλάδα με στόχο να:
 μεταφέρει το δοκιμασμένο εκπαιδευτικό υλικό του έργου και να αναπτύξει ένα πλάνο εκπαιδευτικών
μαθημάτων για καθοδήγηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων
 αναπτύξει νέο εκπαιδευτικό υλικό για την επιχειρηματικότητα
 εντοπίσει και να μεταφράσει το σύνολο ώστε να προσαρμοστεί και να αναπτυχθεί φυσικά στο έργο
γλώσσες (αγγλικά, BG, EL)
 υλοποιήσει την εκπαίδευση σε Βουλγαρία και Ελλάδα και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της
καθώς και να ενημερώσει το εκπαιδευτικό υλικό.
5.5. Συστάσεις
Το μέλλον της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, και συγκεκριμένα
κατάρτισης που θα τους καθιστά ικανούς να αναλάβουν νέους ρόλους που είναι απαραίτητοι στην αγορά
εργασίας, όπως ο ρόλος του μέντορα επιχειρηματιών, απαιτεί συνεχή παροχή ΕΕΚ και υλοποιείται από τα
κράτη μέλη που επηρεάζουν τόσο την εθνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται από εθνικούς φορείς και επίσημες αρχές, με πιο μακροπρόθεσμο
προσανατολισμό, αντί να βασίζεται μόνο σε προγράμματα με διάρκεια από 6 έως 24 μηνών, ανάλογα με το
ίδρυμα που τα διοργανώνει, τα εμπλεκόμενα μέρη, τις ιδιαιτερότητες της χώρας σχετικά με την
επιχειρηματικότητα, κλπ.
Επίσης, περισσότερο διακρατική συνεργασία είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να γίνεται ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών και να αποφεύγεται η επανάληψη δράσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί.
Τέλος, θα ήταν χρήσιμο προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ να σχεδιάζονται με βάση τις
διατάξεις, αρχές και κανόνες του ECVET και του EQF, έτσι ώστε να οδηγούν σε επίσημη πιστοποίηση και
επαγγελματικά προσόντα με σκοπό να παρέχουν στους εκπαιδευτές ΕΕΚ μεγαλύτερη πρόσβαση στην εθνική
και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
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