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Εισαγωγή 
Οι ανακοινώσεις COM/2015 και ET 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν επισημάνει την ανάγκη 

δημιουργίας επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όχι μόνο για να συμβάλουν στην δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων, αλλά επίσης στην δυνατότητα εργοδότησης νέων ανθρώπων. Η ανεργία μεταξύ των 

νέων σε όλη την Ε.Ε. παραμένει σε ψηλό επίπεδο σχεδόν ρεκόρ,  ένα γεγονός το οποίο θα επεκταθεί 

περισσότερο λόγω της πανδημίας. Μία από τις τέσσερις βασικές αλλαγές στο ΕΤ2020 είναι να 

προωθήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες. Το ΕΤ2020 αναφέρεται στην έμπνευση επιχειρηματικής 

δυναμικής μέσω της αντιμετώπισης της ανάγκης, της νοοτροπίας, τις δεξιότητες και τη γνώση για την 

παραγωγή δημιουργικών ιδεών και την επιχειρηματική πρωτοβουλία για την μετατροπή αυτών των 

ιδεών σε δράση. Το έργο  Entre@VETschools προσφέρει την μεθοδολογία για την αντιμετώπιση αυτής 

της ανάγκης, αλλά επίσης περιλαμβάνει την συγκέντρωση σε διακρατική εργασία και μοιράζοντας τις 

καλύτερες πρακτικές από όλη την ΕΕ. 

Αυτό το έγγραφο στοχεύει στην στήριξη Επαγγελματικών Σχολείων και άλλους οργανισμούς για να 

εφαρμόσουν στοιχεία του έργου Entre@VETschools Erasmus+ KA2 στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. 

Η κοινοπραξία του έργου ελπίζει να μεταφέρει τα βασικά θέματα και καλύτερες πρακτικές εντός του 

Entre@VETschools πέρα από την διάρκεια του έργου για να διασφαλίσει την βιωσιμότητα, περαιτέρω 

εκμετάλλευση και αυξημένη επίδραση σε τοπικό ,περιφερειακό, εθνικό και ΕΕ επίπεδο. 

Το Πακέτο Προτάσεων Πολιτικής περιλαμβάνει μια σειρά από πληροφορίες, συμβουλές και οδηγίες για 

τους εκπαιδευτές, ηγέτες σχολείων και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Οι πληροφορίες που 

παρέχονται στοχεύουν στην στήριξη μιας στρατηγικής προσέγγισης για την αύξηση της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης και στήριξης των επαγγελματικών μαθητών. Αρχίζουμε εξετάζοντας την λογική του έργου 

και τα θεωρητικά θεμέλια του Πλαισίου Επιχειρηματικής Ικανότητας (EntreComp) της ΕΕ, και αυτό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σας κατευθυντήριο για τους εκπαιδευτές.  

Μια σύντομη επισκόπηση των πόρων του έργου παρέχεται με καθοδήγηση σχετικά με τον καλύτερο 

τρόπο χρήσης τους σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Αυτοί οι πόροι στοχεύουν στην ενδυνάμωση των 

Επαγγελματικών Εκπαιδευτών, των Συμβούλων σταδιοδρομίας και των Επαγγελματικών Σπουδαστών 

με στόχο την ενσωμάτωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική τους παροχή. 

Παρέχεται επίσης καθοδήγηση για την ενθάρρυνση ενεργών εκστρατειών που μπορούν να 

εφαρμοστούν από επαγγελματικά σχολεία ή κοινοτικούς οργανισμούς με σκοπό την ευαισθητοποίηση 

για την ανάγκη αυξημένης εστίασης στην επιχειρηματική εκπαίδευση 

 

Ένα βασικό στοιχείο του έργου ήταν η δημιουργία κέντρων επιχειρηματικότητας και συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας (Entre@VETschool) σε επαγγελματικά σχολεία και τοπικές κοινότητες. Μια περιγραφή 

του τρόπου επίτευξης της παρέχεται μαζί με γενικές οδηγίες εφαρμογής για την στήριξη της ανάπτυξης 
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στοχευμένων πρωτοβουλιών. Επίσης παρέχεται μια περιγραφή των βασικών κριτηρίων αξιολόγησης 

για την στήριξη των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στον σχεδιασμό των στοχευμένων επιχειρηματικών 

του πρωτοβουλιών ώστε να επεκτείνουν και να βελτιώσουν την συμβουλευτική σταδιοδρομίας που 

παρέχεται από τα ιδρύματα τους. 

Το Entre@VETschool είχε μερικές μεγάλες επιτυχίες και στοχεύουμε να συνεχίσουμε την εργασία μας 

με το να σας στηρίξουμε στο να εφαρμόσετε στοιχεία του έργου στη δική σας εκπαιδευτική παροχή. Ο 

στόχος είναι να μοιραστούμε τις καλύτερες μας πρακτικές και πόρους του έργου με όσο το δυνατό 

περισσότερους ενδιαφερόμενους, ώστε να στηρίξουμε τους εκπαιδευτές και μαθητευόμενους VET σε 

όλη την ΕΕ στην ανάπτυξη των βασικών επιχειρηματικών ικανοτήτων. 

Επισκόπηση έργου και οι κύριοι στόχοι 
Το Entre@VETschools είναι ένα πρόγραμμα στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΚΑ202 για επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmous+. Ο πλήρης τίτλος του 
έργου είναι ¨Προώθηση βασικών ικανοτήτων (Επιχειρηματικότητα) μέσω ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού και ευέλικτων μαθησιακών διαδρομών για μαθητές 
VET¨. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από μια σειρά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών 
σε ολόκληρη την ΕΕ, -ανατρέξτε στον πίνακα 1.1 παρακάτω για τον πλήρη κατάλογο των 
συμμετεχόντων οργανισμών. 

Πίνακας 1.1: Κοινοπραξία Entre@VET 

Συντονιστής Προγράμματος 

 

 

 

 

 

Leibniz University Hannover, Γερμανία. 

 Ένα Ιστορικό Πανεπιστήμιο στο Ανόβερο Την 

πρωτεύουσα της  Πολιτείας Κάτω Σαξονία. 

Εταίροι 

 

 

 

 

 

2 EK Peiraia, Ελλάδα. 

Ένα επαγγελματικό σχολείο στον Πειραιά μία 

πόλη λιμάνι στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.  

 

 

 

 

Fundatia CDIMM Maramures, Ρουμανία. 

http://www.uni-hannover.de/
http://2sek-peiraia.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://www.cdimm.org/
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Ένα Ίδρυμα SME στην Maramures, μια επαρχία 

στην Βόρειο Ρουμανία.   

 

 

 

 

 

 

Emphasys Centre, Κύπρος. 

Ένα κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης στη 

Λευκωσία την μεγαλύτερη πόλη και 

πρωτεύουσα της Κύπρου.  

 

 

 

 

 

 

Lancaster and Morecambe College, Η.Β.  

Ένα επαγγελματικό κολλέγιο στο Λάνκαστερ, μια 

ιστορική πόλη στην Βόρειο-Δυτική Αγγλία.  

 

 

 

 

 

 

Reyjavik University, Ισλανδία.  

Το κυριότερο πανεπιστήμιο της Ισλανδίας στο  

Reyjavik, την μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα 

της χώρας. 

 

 

Θεωρητικά Θεμέλια – Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων της ΕΕ. 

Το έργο Entre@VETschools εστιάζεται στα βασικά θέματα της επιχειρηματικότητας και των 
συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού στην επαγγελματική εκπαίδευση. Το έργο βασίζεται 
στην βασική έρευνα που διεξήγαγε η ΕΕ και στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού πλαισίου ικανότητας για 
την επιχειρηματικότητα.(EntreComp). 

To EntreComp αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 
ένα ευέλικτο πλαίσιο αναφοράς που μπορεί να προσαρμοστεί για να υποστηρίξει την κατανόηση και 
την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων σε οποιαδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αναπτύχθηκε 
για να εξηγήσει τι συνιστά επιχειρηματική νοοτροπία και προσφέρει μια ολοκληρωμένη περιγραφή 
των γνώσεων, δεξιοτήτων και νοοτροπιών που απαιτούνται για να είναι επιχειρηματικές προκειμένου 
να δημιουργηθεί οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική αξία για την κοινότητα σας και την ευρύτερη 
κοινωνία. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maramure%C8%99
http://www.emphasyscentre.com/
http://www.lmc.ac.uk/
http://www.ru.is/
https://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk
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Το EntreComp ορίζει την επιχειρηματικότητα ως «όταν ενεργείτε βάσει ευκαιριών και ιδεών και τις 
μετατρέπει σε αξία για τους άλλους. Η αξία που δημιουργείται μπορεί να είναι οικονομική, πολιτιστική 
ή κοινωνική» (FFE-YE, 2012). Στον πυρήνα της έννοιας, η επιχειρηματικότητα αφορά την δημιουργία 
αξίας και την απόπειρα μετατροπής του κόσμου με την επίλυση προβλημάτων. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει την επίτευξη κοινωνικής αλλαγής ή την δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος που 
προκαλεί τον σημερινό τρόπο με τον οποίο ζούμε σε καθημερινή βάση. Είναι, συνεπώς, μια βασική 
δεξιότητα για ανάπτυξη σταδιοδρομίας, δια βίου μάθηση και κοινωνική πρόοδο. 

Tο EntreComp Framework αποτελείται από 3 τομείς ικανοτήτων με 15 συγκεκριμένες ικανότητες, οι 
οποίες χωρίζονται περεταίρω σε 60 θέματα τα οποία περιγράφουν τι σημαίνει κάθε ικανότητα με 
πρακτικούς όρους. Τα θέματα καθορίζονται σαφώς μέσω μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία 
μπορούν να μαθευτούν, να κατανοηθούν και να τεθούν σε εφαρμογή. Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
χαρτογραφούνται σε 8 διαφορετικά επίπεδα προόδου από αρχάριους μέχρι ειδικούς. 

 Τα Διαγράμματα 1.1 and 1.2 πιο κάτω περιγράφουν την δομή του EntreComp Framework και τις 15 
κύριες επιχειρηματικές ικανότητες που εντοπίστηκαν σαν αποτέλεσμα της έρευνας.  

Διάγραμμα  1.1: Η Δομή του EntreComp Framework  
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Διάγραμμα 1.2: EntreComp 15 βασικές Δεξιότητες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαν αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήχθη στα αρχικά στάδια του έργου, η κοινοπραξία αναγνώρισε 6 
από αυτές τις 15 βασικές ικανότητες ως το επίκεντρο του έργου. Αυτές οι 6 ικανότητες κατανεμήθηκαν 
ομοιόμορφα στις 3 κεντρικές περιοχές ικανοτήτων και μετά αποτέλεσαν τα θεμέλια του εκπαιδευτικού 
περιεχομένου που αναπτύχθηκε σε όλο το έργο.  

Αυτές οι 6 ικανότητες είναι: Εντοπισμός ευκαιριών, Δημιουργικότητα, Κινητοποίηση Πόρων, Κίνητρα 
και Επιμονή, Παίρνοντας Πρωτοβουλία και Μάθηση μέσω της Εμπειρίας.  

Οι πίνακες 1.2, 1.3 και 1.4 παρέχουν μία σε βάθος επισκόπηση όλων των ικανοτήτων του EntreComp 
ενώ ο πίνακας 1.5 επεξηγεί το μοντέλο εξέλιξης που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση της 
προόδου ενός μαθητευομένου, με την πάροδο του χρόνου.  
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Table 1.2: The 5 ‘Ideas and Opportunities’ Competences 

Table 1.3: The 5 ‘Resources’ Competences 



 

ΣΣΣυ 

Table 1.4: The 5 ‘ Into Action’ Competences  

Table 1.5: EntreComp Progression Model 
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Το ακόλουθο video παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του EntreComp Framework και περεταίρω 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω των ακόλουθων συνδέσμων για περεταίρω μελέτη, για να σας 

βοηθήσουν στην ενσωμάτωση στοιχείων του EntreComp στην VET εκπαίδευσή σας και την παροχή 

συμβουλών επαγγελματικού προσανατολισμού.  

EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework Policy Report  

European Commission EntreComp Website 

EntreComp into Action: A User Guide 

 

Βασικοί Στόχοι του Έργου 

Ο κύριος στόχος του έργου Entre@VETschools είναι η ανάγκη επέκτασης της παροχής συμβουλευτικού 

επαγγελματικού προσανατολισμού και την ενσωμάτωση της ανάπτυξης των βασικών επιχειρηματικών 

ικανοτήτων στα επαγγελματικά σχολεία σε ολόκληρη την Ε.Ε. Έρευνα κατέδειξε ότι οι σύμβουλοι 

επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να παίξουν ένα δυναμικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

πιθανών επαγγελματικών αποφάσεων των μαθητών. Για παράδειγμα, η έρευνα σχετικά με τις 

συμβουλές του επαγγελματικού προσανατολισμού και υπηρεσίες καθοδήγησης έδειξαν ότι οι μαθητές 

που πήραν συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού, ανέφεραν καλύτερη επίγνωση 

σταδιοδρομίας και ψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής εξερεύνησης και προγραμματισμού. Επιπλέον 

μακροχρόνιες επιπτώσεις της αποτελεσματικής επαγγελματικής συμβουλής οδήγησαν σε ψηλότερα 

επίπεδα επιτυχίας, στην μετάβαση σε ρόλους ζωής, μια καλύτερη αίσθηση κατεύθυνσης στην 

σταδιοδρομία τους και ψηλότερα επίπεδα συνολικής ικανοποίησης στη ζωή.   

Το έργο στοχεύει να το συνοδεύσει αυτό με έμφαση στην ανάπτυξη βασικών επιχειρηματικών 

ικανοτήτων όπως περιγράφονται στο EntreComp framework. Συνδυάζοντας αυτά τα δύο βασικά 

στοιχεία της εκπαίδευσης γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό, καθώς οι μαθητευόμενοι χρειάζεται να 

κατέχουν ένα ευρύ φάσμα ποικίλων δεξιοτήτων, ενώ επίσης να παίρνουν προκαταρτικά μέτρα για την 

επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων σε μια υπερβολικά ανταγωνιστική αγορά εργασίας. 

Πιστεύεται ευρέως ότι ένας αυξανόμενος αριθμός του μελλοντικού Ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού 

θα απομακρυνθεί από την παραδοσιακή σχέση εργοδότη – εργοδοτούμενου σε ένα πιο επιχειρηματικό 

μοντέλο με την αύξηση του αυτοματισμού, την αύξηση της ευέλικτης εργασίας και μια αλλαγή στην 

εργοδότηση, σε μια πιο ανεξάρτητη σύμβαση για έργα και εργασίες. Εάν αυτή είναι η κατάσταση, το 

τοπίο εργοδότησης για μελλοντικούς μαθητευόμενους θα είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που 

αντιμετώπιζαν προηγούμενες γενιές και θα είναι σημαντικό για τους μαθητευόμενους να έχουν ένα 

ευρύτερο φάσμα προσωπικών και επαγγελματικών ικανοτήτων. 

 Έχοντας αυτό κατά νου, το έργο Entre@VETschools στοχεύει να τραβήξει την προσοχή στον τομέα VET 

ο οποίος παραδοσιακά ήταν κάπως παραμελημένος σε σύγκριση με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε 

όλα τα επίπεδα. Η εκπαίδευση VET εκτιμάται για την προώθηση ειδικευμένων και ποικίλων δεξιοτήτων 

διευκολύνοντας την μετάβαση σε εργασία και διατηρώντας και ενημερώνοντας τις δεξιότητες του 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en&furtherVideos=yes
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939ene.epub
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
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εργατικού δυναμικού. Παρόλο που περισσότερα από 13 εκατομμύρια μαθητευόμενοι ασχολούνται με 

το VET, οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα υπάρχει έλλειψη ατόμων με προσόντα VET στο μελλοντικό 

εργατικό δυναμικό. Το VET πρέπει να αυξήσει την ελκυστικότητα της, μέσω ποιοτικής παροχής και 

ευέλικτης οργάνωσης επιτρέποντας την πρόοδο σε υψηλότερη επαγγελματική ή ακαδημαϊκή μάθηση 

και ακόμα πιο στενούς δεσμούς με τον κόσμο της εργασίας. 

Η ιστοσελίδα του έργου είναι προσιτή εδώ ή στο entrevet.eu/ 

Υλικό του Έργου 
Το έργο Εntre@VETschools  έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών πόρων που στοχεύουν στην 

στήριξη των εκπαιδευτικών, των συμβούλων σταδιοδρομίας και των μαθητών. Οι πόροι του έργου 

επικεντρώνονται στο θέμα της αύξησης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και δραστηριότητες για 

επαγγελματικούς εκπαιδευόμενους, με σκοπό την ενδυνάμωση των μαθητευόμενων να βλέπουν την 

επιχειρηματικότητα σαν μία βιώσιμη ευκαιρία σταδιοδρομίας. 

1. Πλαίσιο Δεξιοτήτων Entre@VET 

Αυτός ο πόρος περιλαμβάνει λεπτομερή έρευνα και ανάλυση των αναγκών κατάρτισης  των 
επαγγελματικών εκπαιδευτών, συμβούλων σταδιοδρομίας, VET μαθητευόμενους και επιχειρηματίες 
σε όλες τις συνεργαζόμενες χώρες. Αυτή η έρευνα χρησιμοποιήθηκε για να αναπτύξει το πλαίσιο 
ικανότητας των Entre@VETschools το οποίο διαμόρφωσε την βάση και την δομή για τους υπόλοιπους 
πόρους του έργου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η κοινοπραξία αυτού του έργου αναγνώρισε 6 βασικές 
επιχειρηματικές ικανότητες που θα χρησιμοποιηθούν σαν θεματικοί τομείς για το μαθησιακό 
περιεχόμενο του έργου.  

Αυτές οι 6 ικανότητες είναι: Εντοπισμός ευκαιριών, Δημιουργικότητα, Κινητοποίηση Πόρων, Κίνητρα 
και Επιμονή, Παίρνοντας Πρωτοβουλία και Μάθηση μέσω της Εμπειρίας.  

Πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του έργου - entrevet.eu/intellectual-output-1/  

 

2. Εκπαιδευτικό Υλικό - Πακέτο Διδασκαλίας και Μάθησης 

Ένας εκπαιδευτικός οδηγός που αποτελείται από 6 ενότητες, βασισμένες στις βασικές επιχειρηματικές 

δεξιότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο δεξιοτήτων. Καθιερώθηκαν σαφή μαθησιακά 

αποτελέσματα και το μαθησιακό περιεχόμενο αναπτύχθηκε για να εισάγει τις βασικές έννοιες και να 

προσφέρει πρακτικές δραστηριότητες για να αξιοποιηθούν από του εκπαιδευτές και μαθητευόμενους 

VET. Το περιεχόμενο πήρε την μορφή ενός ενημερωτικού εγχειριδίου και 60 συνοδευτικών σχεδίων 

δραστηριοτήτων. Αυτός επίσης περιλαμβάνει μια τράπεζα εργαλείων πόρων για να καθοδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς και μαθητευόμενους σε περεταίρω ανάγνωση και πόρων που συμπληρώνουν το 

μαθησιακό περιεχόμενο που αναπτύχθηκε. 

Πρόσβαση μέσω του ισότοπου του έργου - entrevet.eu/intellectual-output-2/  

 

http://entrevet.eu/
http://entrevet.eu/
http://entrevet.eu/intellectual-output-1/
http://entrevet.eu/intellectual-output-2/
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3. Διαδραστική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα   

Ένας πόρος ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητευόμενους VET για πρόσβαση στο 

μαθησιακό περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή. Η πύλη απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη 

αλλά είναι ένας εντελώς ανοιχτός πόρος  (OER). Το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης περιέχει όλο το 

μαθησιακό περιεχόμενο καθώς και την εργαλειοθήκη και άλλα διαδραστικά στοιχεία. Έχει 

δημιουργηθεί σε μορφή MOODLE για να εξασφαλίσει ευκολία πρόσβασης για να προωθήσει ανοικτές 

μορφές πηγών.  

Πρόσβαση μέσω του ισότοπου του έργου - entrevet.eu/intellectual-output-3-2/ or academy-

entrevet.eu/  

4. Entre@VET Κέντρα στα Σχολεία VET 

Αυτός ο πόρος πηρέ την μορφή μιας εκστρατείας για να συγκεντρώσει στήριξη για αύξηση 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ένα λεπτομερή οδηγό για το πώς τα επαγγελματικά σχολεία μπορούν 

να εφαρμόσουν συμβουλευτικά κέντρα επιχειρηματικής σταδιοδρομίας στις πανεπιστημιουπόλεις ή 

στις κοινότητες τους. 

Πρόσβαση μέσω του ισότοπου - entrevet.eu/intellectual-output-4/  

5. Πακέτο Εισηγήσεων και Προώθησης Αποτελεσμάτων 

Αυτός ο τελικός πόρος στοχεύει στην πληροφόρηση ηγετών εκπαίδευσης και υπεύθυνους λήψης 

αποφάσεων για το έργο, και στήριξη της εφαρμογής των πόρων στην παροχή VET. Το έγγραφο στοχεύει 

να στηρίξει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη την εκπαιδευτών, να 

παρέχει ένα ευρύτερο πεδίο παροχής συμβουλών σταδιοδρομίας και να δώσει την δυνατότητα στους 

μαθητευομένους του να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν επιχειρηματικές ικανότητες. Ο γενικός 

στόχος είναι η υλοποίησή του έργου πέρα από την περίοδο της χρηματοδότησης και να διασφαλίσει 

την βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα. 

Πρόσβαση μέσω του ισότοπου του έργου - entrevet.eu/intellectual-output-5/  

Αυτό το πακέτο διασυνδεδεμένων πόρων έχει αναπτυχθεί συλλογικά από την κοινοπραξία με την 

στήριξη των συνεργατών και τοπικών ενδιαφερομένων σε κάθε κράτος μέλος.  Κάθε οργανισμός 

εταίρος έχει συνεργαστεί με μια ποικιλία επαγγελματικών  σχολείων, και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για 

να διασφαλίσει ότι οι πόροι του έργου ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των ομάδων στόχων. Η 

κοινοπραξία ελπίζει ότι με την βοήθεια αυτού του εγγράφου άλλα επαγγελματικά σχολεία θα 

συνεχίσουν να αξιοποιούν αυτούς τους πόρους να συνεχίσουν την επίδραση του έργου πέρα από την 

περίοδο χρηματοδότησης. 

Οι πόροι του έργου επίσης έχουν την δυνατότητα να μεταφερθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλες 

ομάδες στόχους εκτός του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οργανισμοί νεολαίας , μη 

επαγγελματικά σχολεία και πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων θα μπορούσαν επίσης να ωφεληθούν από 

http://entrevet.eu/intellectual-output-3-2/
https://academy-entrevet.eu/
https://academy-entrevet.eu/
http://entrevet.eu/intellectual-output-4/
http://entrevet.eu/intellectual-output-5/
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την εφαρμογή τμήματα του έργου Entre@VETschools στην καθημερινή τους παροχή. Το βασικό 

επίκεντρο πρέπει πάντα να είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων και η ενθάρρυνση των 

πολίτων της ΕΕ να εξερευνήσουν ευκαιρίες και να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους. Αυτό δεν είναι 

χρήσιμο μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά σε ένα ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο,  καθώς οι θετικές 

επιδράσεις αυξημένης επιχειρηματικής κατανόησης επηρεάζει την οικονομία και τις εμπειρίες ζωής 

εντός της ΕΕ. 

Η κοινοπραξία Entre@VETschools καλωσορίζει όλους τους αναγνώστες να έχουν πρόσβαση και να 

αξιοποιούν αυτούς τους εκπαιδευτικούς πόρους ως αφετηρία ή για να συμπληρώνουν την υπάρχουσα 

στρατηγική για την ενσωμάτωση βελτιωμένων στοιχείων στην εκπαιδευτική τους παροχή. Θα 

δεχόμασταν οποιεσδήποτε καλές ειδήσεις ή εποικοδομητικά σχόλια μέσω του ισότοπου του έργου 

entrevet.eu/contact-us/ ή την σελίδα Facebook του έργου Entrevet.  

 

Εκστρατεία  
Η κοινοπραξία του έργου Entre@VETschools ανέπτυξε μια ενημερωτική εκστρατεία για να επιστήσει 

την προσοχή στην ανάγκη για αυξημένη επιχειρηματική εκπαίδευση στον τομέα VET. Αυτή η εκστρατεία 

είχε ως στόχο να συγκεντρώσει υποστήριξη στην εισαγωγή της απόκτησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

μεταξύ επαγγελματικών εκπαιδευτών και μαθητευομένων και την δημιουργία «Κέντρων 

Επιχειρηματικότητας» σε σχολεία, κολέγια και πανεπιστημιουπόλεις προκειμένου να υπάρχει ένας 

φυσικός χώρος για όπου οι μαθητευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες, 

συμβουλές και καθοδήγηση. 

Η εκστρατεία έχει βοηθήσει την κοινοπραξία του έργου να προωθήσει και να δημιουργήσει συνέργειες 

μεταξύ επιχειρήσεων, επιχειρηματιών, επαγγελματίες εκπαιδευτές και επαγγελματικούς 

μαθητευόμενους με κάθε κράτος μέλος. Ελπίζουμε ότι αυτές οι συνέργειες θα αυξήσουν τον αντίκτυπο, 

την βιωσιμότητα και την μελλοντική εκμετάλλευση του έργου.  

Η εκστρατεία αποτελείτο από μια ποικιλία διαφορετικών μέσων προκειμένου να προσεγγίσει όσο το 

δυνατό μεγαλύτερο κοινό, και να συγκεντρώσει υποστήριξη από όλες τις βασικές ομάδες – στόχους. 

1. Βίντεο - Κίνητρα  

Κάθε συνεργαζόμενος οργανισμός πραγματοποίησε συνέντευξη με ένα τοπικό επιχειρηματία βάσει 

κάποιων προετοιμασμένων ερωτήσεων. Αυτές οι συνεντεύξεις βιντεογραφήθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν σαν βίντεο – κίνητρα για πληροφόρηση και ενθάρρυνση  των μαθητευομένων για 

να εξερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες.  

 

Κανάλι YouTube του έργου - www.youtube.com/channel/UCHYX5o9H4biTL3sB0MYp__g/videos  

 

http://entrevet.eu/contact-us/
http://www.facebook.com/EntreVET/?view_public_for=414982969282580
http://www.youtube.com/channel/UCHYX5o9H4biTL3sB0MYp__g/videos
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2. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Η κοινοπραξία δημιούργησε μια σελίδα στο  Facebook στην αρχή του έργου ώστε να μοιράζετε όλες 

τις δραστηριότητες του έργου στα κοινωνικά μέσα. Η σελίδα του Facebook υπήρξε ένα ζωτικό εργαλείο 

επικοινωνίας για την ομάδα για να συνεργαστεί και να μοιραστεί τα επιτεύγματα του έργου με άλλους,  

κατά τη διάρκεια του έργου. 

Σελίδα Facebook του έργου - www.facebook.com/EntreVET/?view_public_for=414982969282580  

3. Ηλεκτρονική Εκστρατεία Υποστήριξης Προγράμματος ( Petition )  

Η εκστρατεία του έργου περιλάμβανε και ένα ηλεκτρονικό υπόμνημα που απευθύνετε στους 

εκπαιδευτές, μαθητευόμενους και επιχειρηματίες. Ο στόχος του υπομνήματος ήταν να συγκεντρώσει 

υποστήριξη για την ιδέα της συμπερίληψης περισσότερης επιχειρηματικής στήριξης στην 

επαγγελματική εκπαίδευση, και για την εγκατάσταση «Κέντρων Επιχειρηματικότητας» στις 

πανεπιστημιουπόλεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο στόχος αυτών των πρωτοβουλιών θα ήταν να 

παράσχουν στους εκπαιδευτές και μαθητευόμενους με συμβουλές και καθοδήγηση, καθώς και 

βελτιωμένες ευκαιρίες για να προχωρήσουν σε μια πιθανή σταδιοδρομία.  

Πώς Μπορείτε να Συμμετάσχετε; 

Μπορείτε να στηρίξετε την υπάρχουσα εκστρατεία Entre@VETschools με την προβολή των βίντεο-

κίνητρων, κάνοντας “like” στην σελίδα στο Facebook και υπογράφοντας την ηλεκτρονικό υπόμνημα 

(petition). Ωστόσο, για να έχει πραγματικό αντίκτυπο, η κοινοπραξία θα ήθελε να δει τους 

εκπαιδευτικούς, σχολικούς ηγέτες και βασικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε όλη την ΕΕ να 

λαμβάνουν θετικά μέτρα για να ενσωματώσουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην 

παροχή συμβουλών εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συνεισφέρετε στην ατζέντα Entre 

@ VETschools στα τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή τις κοινότητές σας. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι που μπορείτε να προσφέρετε στην ατζέντα του 

Entre@VETschools στα τοπικά σας εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κοινότητες. Κάθε δραστηριότητα που 

αυξάνει την ευαισθητοποίηση για την ανάγκη αύξησης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και 

συμβουλών σταδιοδρομίας είναι σημαντική για τους γενικούς στόχους. Οι δραστηριότητες μπορεί να 

περιλαμβάνουν:   

• Να ξεκινήσετε τις δικές σας τοπικές εκστρατείες με την στήριξη επιχειρήσεων ή επιχειρηματιών. 

• Να φιλοξενείτε τακτικές εκδηλώσεις που φέρνουν μαζί τους εκπαιδευόμενους σας και ηγέτες 

επιχειρήσεων ή επιχειρηματίες. 

• Να αυξήσετε τις επιχειρηματικές πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση που παρέχετε εντός 

του ιδρύματος σας.  

https://www.facebook.com/EntreVET/?view_public_for=414982969282580
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• Να δημιουργήσετε κέντρα επιχειρηματικότητας στην πανεπιστημιούπολη σας ή σε τόπο της 

τοπικής κοινότητας για να χρησιμεύει σαν κεντρικό σημείο για τους μαθητευόμενους σας να 

έχουν πρόσβαση σε στήριξη.  

• Να συμπληρώνετε τις υπάρχουσες παροχές συμβουλών σταδιοδρομίας με βελτιωμένες 

πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά σε πιθανές οδούς επιχειρηματικής 

σταδιοδρομίας. 

• Να δημιουργήσετε «Ομίλους Επιχειρηματικότητας» σαν εξωσχολικές ευκαιρίες για 

εκπαιδευτικούς και μαθητευόμενους. 

 

Πιθανές εκδηλώσεις που μπορείτε να δείτε και να χρησιμοποιήσετε σαν «εκκίνηση» για τις δικές σας 

πρωτοβουλίες ή εκστρατείες μπορεί να περιλαμβάνουν: 

Εβδομάδα Δεξιοτήτων VET της ΕΕ – Μια ετήσια εκδήλωση όπου τοπικοί, 

περιφερειακοί και εθνικοί οργανισμοί παρουσιάζουν τις καλύτερες πρακτικές τους και 

θετικές εμπειρίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για περισσότερες 

πληροφορίες επισκεφτείτε - ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-

vocational-skills-week-2017_en  

Παγκόσμια εβδομάδα Επιχειρηματικότητας – Μία ετήσια παγκόσμια εκδήλωση όπυ 

επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, φιλανθρωπίες, NGO’s    και εκπαιδευτικά ιδρύματα 

διεξάγουν δραστηριότητες για να ενθαρρύνουν επιχειρηματικές προσπάθειες. Για 

περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε - genglobal.org/gew  

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ – Μια εκστρατεία για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Για 

περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε- ec.europa.eu/growth/smes/sme-

strategy/sme-week_en  

Ατζέντα Δεξιοτήτων ΕΕ για την Ευρώπη – Μπορείτε επίσης να βρείτε μερικές 

χρήσιμες πληροφορίες μέσω της ατζέντας δεξιοτήτων ΕΕ για την Ευρώπη διαθέσιμο στο - 

ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en  

 

Entre@VET Hubs in Schools (Κέντρα επιχειρηματικότητας στα 

Σχολεία) 
Ένα βασικό στοιχείο του έργου Entre@VETschools περιελάβανε την δημιουργία κέντρων 

επιχειρηματικότητας και συμβουλών σταδιοδρομίας στα επαγγελματικά σχολεία και τοπικές 

κοινότητες. Αυτά τα ‘Entre@VETschools Hubs’ στοχεύουν στην παροχή φυσικού χώρου σε σχολικούς 

χώρους ή τοπικούς κοινοτικούς χώρους που παρέχουν στους ενδιαφερόμενους με πληροφορίες, 

συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα.  

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en
https://genglobal.org/gew
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-week_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-week_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
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Κάθε μέλος της κοινοπραξίας ίδρυσε έναν κέντρο Entre @ VETschool είτε στην πανεπιστημιούπολη τους 

είτε σε έναν χώρο τοπικής κοινότητας. Αυτά τα κέντρα ήταν μια ευκαιρία για τα μέλη της κοινοπραξίας 

να παρουσιάσουν το έργο Entre @ VETschools σε ένα ευρύ κοινό και να δημιουργήσουν έναν φυσικό 

χώρο αφιερωμένο στους στόχους του έργου. Αυτά τα κέντρα χρησιμεύουν στη διάδοση του έργου σε 

μέλη του κοινού-στόχου, καθώς και στην παροχή κεντρικού σημείου για επιχειρηματικές πληροφορίες, 

συμβουλές και καθοδήγηση. Τα κέντρα  περιέχουν όλα τα σχετικά έγγραφα και τους πόρους του έργου, 

καθώς και κατευθυντήριες πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες υποστήριξης διαθέσιμες σε όσους 

επιθυμούν να διερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Η κοινοπραξία του έργου συνιστά ανεπιφύλακτα τη δημιουργία κέντρων επιχειρηματικότητας σε 

πανεπιστημιουπόλεις ή σε τοπικούς κοινοτικούς χώρους. Αυτά τα κέντρα μπορούν να δημιουργηθούν 

από μεμονωμένα σχολεία, κολλέγια ή πανεπιστήμια στους δικούς τους χώρους ή σε κοινοτικά κέντρα 

με την υποστήριξη των τοπικών ενδιαφερομένων. 

 

Πράγματα που πρέπει λάβετε υπόψιν κατά την δημιουργία  κέντρων 

Επιχειρηματικότητας. 

1. Τοποθεσία 

Το πού θα τοποθετήσετε το κέντρο επιχειρηματικότητας σας είναι σημαντική απόφαση που θα 

επηρεάσει την επιτυχία της πρωτοβουλίας σας. Συνιστάται ότι το κέντρο να βρίσκεται σε μια βολική 

περιοχή, προσβάσιμη σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητευομένων. Αυτό μπορεί να 

είναι στο γραφείο του συμβούλου σταδιοδρομίας, σε ένα κοινόχρηστο χώρο μελέτης ή στην βιβλιοθήκη 

της πανεπιστημιούπολης. 

Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε το κέντρο σε δικό σας χώρο, λόγω περιορισμένου χώρου ή 

οικονομικών περιορισμών, τότε μπορεί να έχετε την δυνατότητα να δουλέψετε μαζί με κοινοτικούς 

οργανισμούς για να δημιουργήσετε το κέντρο σε ένα τοπικό κοινοτικό χώρο. Η συνεργασία με άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, κοινοτικούς οργανισμούς ή άλλους τοπικούς 

ενδιαφερόμενους μπορεί να κάνει δυνατή την δημιουργία ενός κοινοτικού κέντρου που να στεγάζεται 

σε ένα τοπικό κέντρο νεότητάς ή κοινοτικό χώρο. Η συγκέντρωση πόρων μπορεί να σας επιτρέψει να 

ξεπεράσετε τυχόν περιορισμούς που αντιμετωπίζετε όταν εργάζεστε με περιορισμένους μέσα. Η 

πρόσφατη άνοδος στην δημοτικότητα κέντρων – εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων θα μπορούσε να δώσει 

την ώθηση για την δημιουργία ενός κέντρου επιχειρηματικότητας για την προσέγγιση τοπικών 

επιχειρηματιών και τους εκπαιδευόμενους σας. 

2. Ενδιαφερόμενοι 

Προκειμένου το κέντρο επιχειρηματικότητας σας να προσφέρει την απαραίτητη στήριξη είναι 

σημαντικό να περιλάβετε κατάλληλους τοπικούς ενδιαφερόμενος στην διαδικασία σχεδιασμού και 

υλοποίησης. Οι ενδιαφερόμενοι κλάδοι μπορεί να περιλαμβάνουν επιχειρηματίες, ηγέτες 
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επιχειρήσεων, επιχειρηματικούς / βιομηχανικούς συνδέσμους, NGO’s, φιλανθρωπικούς και τοπικούς 

κοινοτικούς οργανισμούς. Τα εκπαιδευτικά ενδιαφερόμενα μέρη μπορει να περιλαμβάνουν 

ανεξάρτητους συμβούλους σταδιοδρομίας, εσωτερικούς / εξωτερικούς εκπαιδευτές , άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και τοπικές /περιφερειακές αρχές. 

Όσο πιο ευρύτερο το φάσμα των ενδιαφερομένων που μπορείτε να περιλάβετε στην πρωτοβουλία 

τόσο το καλύτερο. Οι πολλές διαφορετικές φωνές, ιδέες και εμπειρίες θα βοηθήσουν το κέντρο σας να 

προσφέρει τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση. Ο βασικός σκοπός είναι 

να φέρει μαζί όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους που θα εμπνεύσουν, ενθαρρύνουν και δυνητικά 

να υποστηρίξουν τους μαθητευόμενους να εξερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αυτό θα δώσει 

την δυνατότητα στο ίδρυμά σας να καθιερώσει και να κτίσει κοινοτικές επαφές, να στηρίξει του 

εκπαιδευτές στην παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας, και να παρέχει μια ευρύτερη εκπαιδευτική 

εμπειρία για τους μαθητευόμενους σας. 

3. Ρόλοι 

Το κέντρο επιχειρηματικότητας σας δεν πρέπει να είναι ένα απλό σημείο πληροφόρησης παρόλο που 

αυτό είναι προτιμότερο από τίποτε. Ένα πετυχημένο κέντρο επιχειρηματικότητας πρέπει να είναι το 

κεντρικό σημείο για πληροφορίες , συμβουλές και καθοδήγηση και να προσφέρει μια ποικιλία από 

ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που εστιάζονται στις επιχειρηματικές δεξιότητες. Συνιστάται να 

ανατεθούν συγκεκριμένοι ρόλοι σε βασικά άτομα  με την ευθύνη να στηρίζουν την εφαρμογή του 

κέντρου σας. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς, μέλη του υποστηρικτικού προσωπικού, 

μέλη της ομάδας των μαθητευομένων και εκπρόσωποι εξωτερικών ενδιαφερομένων. 

Οι βασικοί ρόλοι μπορεί να περιλαμβάνουν: 

•  Συντονιστής Κέντρου- Αυτός ο ρόλος την επίβλεψη, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των 

δραστηριοτήτων του κέντρου. Είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία, εφαρμογή και την γενική 

λειτουργία του κέντρου. Αυτός μπορεί να είναι ένας εκπαιδευτικός που παίρνει επιπλέον ώρες 

εκτός τάξεως, ή ένας διευθυντής που παίρνει τον σταθμό υπό την προστασία του. Επίσης αυτός 

μπορεί να είναι ένας ανώτερος φοιτητής που επιδιώκει να αναπτύξει τις ηγετικές και διευθυντικές  

του ικανότητες σαν μια εξωσχολική δραστηριότητα. Αυτός ο ρόλος είναι σημαντικός για την 

επιτυχία της πρωτοβουλίας, άρα είναι σημαντικό να ανατεθεί ο ρόλος αυτός σε κάποιο που είναι 

ικανός να αναλάβει την ευθύνη και να μπορεί να διαθέσει τον χρόνο. 

• Επικεφαλής Επικοινωνίας -  Αυτός ο ρόλος θα υποστηρίξει τον συντονισμό στην διάδοση και την 

επικοινωνία των δραστηριοτήτων του κέντρου στην ευρύτερη σχολική κοινότητα και τους τοπικούς 

ενδιαφερόμενους. Ο ρόλος τους θα είναι να ενθαρρύνουν την συμμετοχή και να μοιράζονται τις 

καλές ειδήσεις όπου χρειάζεται. Μπορούν να χρησιμοποιούν κοινωνικά μέσα, διαφημίσεις και 

δελτία τύπου γι να επικοινωνούν με όσο το δυνατό ευρύτερο κοινό. Αυτός θα μπορούσε να είναι 

ένα μέλος μάρκετινγκ / κοινοτικής συμμετοχής ή ένα μέλος των μαθητευομένων που θα ήθελε να 

αποκτήσει την εμπειρία και να αναπτύξει τις σχετικές δεξιότητες. 
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• Συντονιστής Κέντρου- Αυτός ο ρόλος την επίβλεψη, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των 

δραστηριοτήτων του κέντρου. Είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία, εφαρμογή και την γενική 

λειτουργία του κέντρου. Αυτός μπορεί να είναι ένας εκπαιδευτικός που παίρνει επιπλέον ώρες 

εκτός τάξεως, ή ένας διευθυντής που παίρνει τον σταθμό υπό την προστασία του. Επίσης αυτός 

μπορεί να είναι ένας ανώτερος φοιτητής που επιδιώκει να αναπτύξει τις ηγετικές και διευθυντικές  

του ικανότητες σαν μια εξωσχολική δραστηριότητα. Αυτός ο ρόλος είναι σημαντικός για την 

επιτυχία της πρωτοβουλίας, άρα είναι σημαντικό να ανατεθεί ο ρόλος αυτός σε κάποιο που είναι 

ικανός να αναλάβει την ευθύνη και να μπορεί να διαθέσει τον χρόνο. 

• Σύμβουλος Σταδιοδρομίας – Είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του 

οργανισμού σας  (αν διαθέτετε αυτόν τον ρόλο) καθώς το κέντρο θα πρέπει να αποτελεί ενεργό 

μέρος της συμβουλευτικής παροχής. Η πείρα τους και η επαγγελματική τους εμπειρία θα 

αποδειχτούν πολύτιμα στην παροχή ακριβών πληροφοριών ,συμβουλές και καθοδήγηση στους 

συμμετέχοντες. Επίσης μπορεί να έχουν αναπτύξει εξαιρετικά τοπικά δίκτυα που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την στήριξη των μαθητευομένων σας. 

• Πρωταθλητής Επιχειρηματικότητας – Αυτός ο ρόλος ιδανικά θα ανατεθεί σε κάποιον από την 

ομάδα των μαθητευομένων και να χρησιμεύει σαν μια προσβάσιμη φωνή και πρότυπο στην 

ευρύτερη μαθητική κοινότητα. Μπορεί να συμμετέχουν ενεργά στις εξωσχολικές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες η απλώς να έχουν την σωστή νοοτροπία και επιθυμία να αναλάβουν αυτή την 

ευθύνη.  Αυτός ο ρόλος θα παρέχει επίσης την βασική φωνή των μαθητευομένων όταν σχεδιάζονται 

και εφαρμόζονται επιχειρηματικές δραστηριότητες.   

• Μέντορες – Ιδανικά, ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει μέλη της τοπικής κοινότητας των 

ενδιαφερομένων οι οποίοι θα διαθέτουν εθελοντικά χρόνο στα κέντρα επιχειρηματικότητας και να 

προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους για την στήριξη μαθητευομένων. Μπορεί απλώς να 

προσφέρουν συμβουλές, κίνητρα και καθοδήγηση ή να έχουν ένα πιο δραστήριο ρόλο στην στήριξη 

μεμονωμένων μαθητευομένων να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Αυτό πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα και διασφαλίζοντας τις πολιτικές του οργανισμού σας.   

4. Κίνητρα και Δέσμευση 

Το να δίνεις κίνητρα για την συμμετοχή προσωπικού και μαθητευομένων σε μια πρωτοβουλία όπως οι 

επιχειρηματικοί σταθμοί είναι ένα θέμα που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε. Δεν θα 

ενδιαφέρονται όλοι οι μαθητευόμενοι να συμμετάσχουν και οι εκπαιδευτικοί μπορεί να δυσκολευτούν 

να αφιερώσουν χρόνο στην πρωτοβουλία. Ο επιχειρηματικός σας σταθμός μπορεί να εφαρμοστεί με 

ένα ευέλικτο τρόπο για την μεγιστοποίηση της συμμετοχής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια 

εξωσχολική δραστηριότητα. 

Οι τακτικές συναντήσεις και δραστηριότητες θα κτίσουν μια αίσθηση κοινότητας στους εμπλεκομένους 

και μπορεί να χαρακτηριστεί ως ¨Επιχειρηματικός Όμιλος¨. Το κλειδί για ένα επιτυχημένο σταθμό είναι 

να προσφέρει απολαυστικές  δραστηριότητες σε τακτική βάση παράλληλα με με τις σχετικές 

καθημερινές πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να 

πραγματοποιούνται την ώρα του μεσημεριανού γεύματος, στο τέλος της σχολικής μέρας η κατά τα 
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Σαββατοκύριακα αν είναι δυνατόν. Οι ρόλοι που περιεγράφηκαν πιο πάνω είναι σημαντικοί στην 

ενθάρρυνση της συμμετοχής και την διατήρηση των κινήτρων μακροχρόνια. 

Αν ο επιχειρηματικός σας σταθμός φαίνεται να προσφέρει μια διασκεδαστική, συναρπαστική και 

προσβάσιμη εκπαιδευτική εμπειρία, τότε το κίνητρο και η συμμετοχή δεν θα είναι πρόβλημα. 

Παρέχοντας ευκαιρίες στους μαθητευόμενους να μοιράζονται ιδέες, να εξερευνούν και να 

ενδυναμώνουν δράση, θα διασφαλίσει ότι ο σταθμός σας θα έχει την επιθυμητές επιδράσεις. 

Όπως και να προχωρήσετε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός σταθμού επιχειρηματικότητας 

διασφαλίστε ότι οι βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας έχουν πάντα προτεραιότητα σε κάθε απόφαση. 

Ένας αποτελεσματικός και πετυχημένος σταθμός επιχειρηματικότητας πρέπει να προσφέρει στους 

μαθητευόμενους το κεντρικό σημείο όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σχετική υποστήριξη, 

πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση καθώς και αν αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους για 

εξερευνήσουν και  να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Η παροχή πληροφοριών και η 

καθοδήγηση των μαθητευομένων σε άλλες υπηρεσίες είναι χρήσιμη, ωστόσο για να επηρεάσετε 

πραγματικά τις επιχειρηματικές ικανότητες και ευκαιρίες των μελών σας ο σταθμός πρέπει να είναι 

μια διαδραστική διευκόλυνση που ενθαρρύνει τους νέους να εξερευνήσουν στο έπακρο όλες τις 

δυνατές επιλογές σταδιοδρομίας που είναι στην διάθεση τους. 

Οδηγίες Εφαρμογής 
Υπάρχουν πολλοί σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν από την εφαρμογή 

οποιωνδήποτε πρωτοβουλιών στο ίδρυμά σας ή στην τοπική κοινότητα. Είτε είστε ηγέτης του σχολείου, 

διευθυντής σχολής, δάσκαλος ή σύμβουλος σταδιοδρομίας, υπάρχουν προληπτικά βήματα που 

μπορείτε να κάνετε για να ενσωματώσετε την επιχειρηματική εκπαίδευση στην προσφορά σας. 

Είναι συχνά χρήσιμο να θέσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας 

σχεδιασμού και εφαρμογής: 

Τι ελπίζεις να πετύχεις; – μπορεί να θέλετε να διευρύνετε την εκπαιδευτική σας προσφορά, να  

βελτιώσετε την παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας ή να παρέχετε μια νέα και ενδιαφέρουσα 

εξωσχολική δραστηριότητα αλλά είναι σημαντικό να καθορίσετε τον στόχο πριν αναλάβετε 

οποιαδήποτε πρωτοβουλία. 

Είναι η πρωτοβουλία σας κλιμακούμενη; -μπορεί να ξεκινήσετε με κάποιες δραστηριότητες 

μικρής κλίμακας αλλά να έχετε στο μυαλό τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ν  επεκτείνετε την 

πρωτοβουλία σας αν αποδειχθεί επιτυχής. 

Πώς θα ενσωματώσετε την πρωτοβουλία σας στην εκπαιδευτική σας προσφορά; - για να 

έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα μπορεί να χρειαστεί να σκεφτείτε πώς να ενσωματώσετε τις 

επιχειρηματικές σας πρωτοβουλίες στην εκπαιδευτική σας προσφορά. Μπορεί να αρχίσει ως 

προαιρετική υπηρεσία σταδιοδρομίας ή μα εξωσχολική δραστηριότητα αλλά μπορεί να θέλετε να 

ενσωματώσετε στοιχεία στην εκπαιδευτική σας προσφορά για όλους τους μαθητευόμενους και το 

προσωπικό. 
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Μπορείτε να ενσωματώσετε τις επιχειρηματικές σας πρωτοβουλίες σε ένα ευρύτερο 

πρόγραμμα διδασκαλίας; - μπορεί να είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες για να συμπληρώσετε το υπάρχων πρόγραμμα διδασκαλίας. Η συμπερίληψη όσο το 

δυνατόν περισσοτέρων δασκάλων και εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή θα είναι 

σημαντική στην εξερεύνηση όλων των ευκαιριών. 

 

Έχετε προϋπολογισμό για την εφαρμογή; Αν όχι, πως μπορείτε να πετύχετε τους στοχους 

σας με τους υπάρχοντες πόρους; Πολλές πρωτοβουλίες μπορούν να επιτευχθούν με ένα πολύ 

περιορισμένο προϋπολογισμό, μερικά μικροέξοδα μπορεί να χρειάζονται αν θέλετε να 

δημιουργήσετε ένα φυσικό σημείο ή ένα επιχειρηματικό κέντρο. Αποτελεσματικές πρωτοβουλίες 

μπορούν να εφαρμοστούν με περιορισμένους πόρους δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες είναι 

ενθουσιώδεις και αφοσιωμένοι στην πρωτοβουλία. Ίσως να μπορείτε να δημιουργήσετε μια μικρής 

κλίμακας πρωτοβουλία αρχικά αι μετά να διαθέσετε μια αυξημένη ποσότητα πόρων γίνει πιο 

επιτυχής.  

Έχετε πρόσβαση σε δίκτυο τοπικών ενδιαφερόμενων που μπορούν να στηρίξουν την 

πρωτοβουλία; - Αν δεν έχετε πρόσβαση σε επιπρόσθετη χρηματοδότηση  ή πόρους για την 

πρωτοβουλία σας, τότε είναι δυνατόν να πετύχετε τους στόχου σας με τους υπάρχοντες πόρους η 

με την ¨συγκέντρωση¨ πόρων με άλλους τοπικούς εταίρους; Ίσως μπορείτε να αξιοποιήσετε 

κοινοτικούς οργανισμούς η ομάδες εταιρειών να βοηθήσουν στην στήριξη της πρωτοβουλίας είτε 

οικονομικά είτε με την πρόσβαση στους πόρους τους αν είναι δυνατόν. Μια υποστηρικτική ομάδα 

ντόπιων ενδιαφερομένων είναι επίσης σημαντική για να διευρυνθεί ο σκοπός των δραστηριοτήτων 

που μπορείτε να προσφέρετε. Όπως αναφέρεται σε προηγούμενες ενότητες  τοπικοί 

επιχειρηματίες, ηγέτες επιχειρήσεων, επαγγελματικοί σύνδεσμοι και κοινοτικοί οργανισμοί 

μπορούν να κληθούν να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες. 

Μια ολοκληρωμένη περιγραφή και οδηγός εφαρμογής παρέχεται στην εργαλειοθήκη του  

Entre@VETschools προσβάσιμο μέσω του - entrevet.eu/intellectual-output-4/ 

Συμπέρασμα 
Το έργο Entre@VETschools χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+. Η κοινοπραξία του έργου 

συνεργάστηκε στενά με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων στις έξι χώρες εταίρους για να παράξει μια 

σειρά ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη βασικών επιχειρηματικών 

ικανοτήτων στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το βασικό επίκεντρο είναι η 

αυξημένη συμμετοχή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, η ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευομένων και η ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στην παροχή συμβουλών για 

επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική σταδιοδρομία.  

Η κοινοπραξία του έργου διεξήγαγε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε όλη την διάρκεια του έργου 

για να ευαισθητοποιήσει για την ανάγκη για αυξημένη εστίαση στην επιχειρηματικότητα στη 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η έρευνα του έργου,  OERs, οι ισότοποι, κοινωνικά μέσα και 

http://entrevet.eu/intellectual-output-4/
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ενημερωτική εκστρατεία χρησιμεύουν για την προώθηση του σκοπού αυτού. Καθώς η περίοδος 

χρηματοδότησης του έργου πλησιάζει στο τέλος της η κοινοπραξία προσπαθεί να προωθήσει και να 

αναδείξει τούς βασικούς στόχους του Entre@VETschool πέρα από τους συμμετέχοντες οργανισμούς 

και τις τοπικές κοινότητες. Απαιτούνται τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και πανευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες για την συνέχιση της επιτυχίας αυτού του έργου και πολλών άλλων. Ωστόσο, οι βασικές 

δράσεις από μεμονωμένα σχολεία, κολέγια, πανεπιστήμια και ενδιαφερόμενους φορείς είναι 

απαραίτητες, αλλά θα έχουν πάντα αυξημένη επίδραση αν στηρίζονται και από κυβερνητική πολιτική. 

Τα  ομάδα Entre@VETschool ενθαρρύνει όλους τους εκπαιδευτικούς ηγέτες και υπευθύνους λήψης 

αποφάσεων να επισημαίνουν το θέμα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε συζητήσεις με 

εκπαιδευτικά δίκτυα, ενώσεις και κυβερνητικούς φορείς.  

Η ομάδα Entre@VETschools ελπίζει ότι θα βρείτε χρήσιμες τις προτάσεις και τους πόρους του έργου, 

στις συνεχείς προσπάθειες σας να ενσωματώσετε επιχειρηματικές δραστηριότητες στην παροχή 

συμβουλών εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. Κάθε θετικό βήμα θα αυξήσει τις ευκαιρίες για τους 

μαθητευόμενους μας να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους. 

 

Επιπρόσθετες Εισηγήσεις: 

• Λάβετε προληπτικά μέτρα για να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση στο ίδρυμα σας την τοπική 

κοινότητα και όλα τα άλλα διαθέσιμα σε σας κατάλληλα δίκτυα  

• Θέστε το θέμα σε όλα τα επίπεδα περιλαμβανομένης της τοπικές, περιφερειακές και 

κυβερνητικές αρχές.  

• Αναπτύξτε μια ξεκάθαρη στρατηγική για την εφαρμογή των επιχειρηματικών σας 

πρωτοβουλιών.  

• Ενσωματώστε την επιχειρηματικότητα στην στρατηγική σας πολιτική σε σχέση με την 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας. 

• Δημιουργήστε ένα ¨Κέντρο Επιχειρηματικότητας¨ στην πανεπιστημιούπολη σας ή σε ένα σημείο 

της τοπικής κοινότητας (αν αυτό είναι δυνατό) για να παρέχει ένα φυσικό χώρο αφιερωμένο στις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

• Όπου είναι δυνατόν δημιουργήστε συνεργασίες και συνδέσεις μεταξύ τοπικών επιχειρηματιών, 

επιχειρήσεων, ενδιαφερομένων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για να συγκεντρώσετε  

μια μεγάλη ποικιλία εμπειριών.  

• Δημιουργήστε τακτικούς ¨Ομίλους Επιχειρηματικότητας¨ σαν μια εξωσχολική δραστηριότητα 

για να παρέχει στους μαθητευόμενους την δυνατότητα να συναντιούνται, να συζητούν και να 

μοιράζονται ιδέες. 

• Διορίστε ένα ¨Πρωταθλητή Επιχειρηματικότητας¨ είτε από τους μαθητευομένους είτε από το 

προσωπικό με την ευθύνη να προωθεί ενεργά την συμμετοχή, και να ηγείται στις τακτικές 

δραστηριότητες.  



 

ΣΣΣυ 

• Όπου είναι δυνατόν συνδέστε ενδιαφερόμενους μαθητευόμενους με κατάλληλους 

επιχειρηματικούς «Μέντορες» που μπορεί να είναι σε θέση να στηρίξουν τις επιχειρηματικές 

τους προσπάθειες.  
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EntreComp: Το πλαίσιο της Επιχειρηματικής Ικανότητας: 

ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-

competence-framework 

ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en  

EntreComp σε Δράση: 

ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-

make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence 

EntreComp: Πεδία Ικανότητας και μαθησιακή πρόοδος: 

ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/competence-areas-and-learning-progress  

Κατανοώντας το EntreComp: 

iefp.eapn.pt/docs/AE1_Quadro_Europeu_competencias_digitais.pdf 

EVBB – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης: 

evbb.eu/  

EΕ Επαγγελματική Κατάρτιση:  

ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en  

EΕ Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων: 

ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en  

EQAVET: 

www.eqavet.eu/What-We-Do/European-VET-Initiatives  

Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας: 

genglobal.org/gew  

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
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https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en
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https://genglobal.org/gew


 

ΣΣΣυ 
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