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Πρόλογος

Αγαπητοί φίλοι, 

Στις μέρες μας αναγνωρίζεται περισσότερο από ποτέ η σημασία της επιχειρηματικότητας, όχι μόνο ως 
δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης, αλλά κι ως γενικής νοοτροπίας που προάγει καινοτόμο κι επιχειρη-
ματική συμπεριφορά. Μέσα στο  σημερινό πολύπλοκο και ιδιαίτερα επισφαλές οικονομικό περιβάλ-
λον, τα άτομα καλούνται να επιδεικνύουν δεξιότητες, όπως ικανότητα επίλυσης νέων προβλημάτων 
μέσω ανεξάρτητης και υπεύθυνης δράσης,  δημιουργικότητα κι ανάληψη  πρωτοβουλιών. Τέτοιες δε-
ξιότητες αναδεικνύονται ως ιδιαίτερα σημαντικές σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα, σε όλες τις 
πτυχές της εργασίας και της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Πρόσφατα ψηφίσματα της Ε.Ε. αναδεικνύουν μια σημαντική μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς την 
επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο κι επισημαίνουν το σημαντικό και καίριο ρόλο που καλείται 
να διαδραματίσει η Εκπαίδευση και η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη 
στήριξη των μελλοντικών επιχειρηματιών της Ευρώπης. Τα κράτη μέλη και η χώρα μας καλούνται να 
σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που θα στοχεύουν μεταξύ 
άλλων στην παροχή υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας των επιχει-
ρηματιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα επαγγελματικά προσόντα των συμβούλων επαγγελματικού 
προσανατολισμού και των εκπαιδευτών σε θέματα επιχειρηματικότητας, είναι ανάγκη να αναπτυχθούν 
περαιτέρω, ώστε να είναι επαρκώς εφοδιασμένοι να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες προς όσους ακο-
λουθούν επιχειρηματικές σπουδές και όσους προσανατολίζονται στην αυτοαπασχόληση.

Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την παροχή επικαιροποιημένης πληροφόρησης κι επιστημονικής υπο-
στήριξης στους αρμόδιους φορείς, τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους συμβούλους στα-
διοδρομίας κι εν γένει σε κάθε ενδιαφερόμενο, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), στο πλαίσιο των δράσεών του ως Εθνικού Κέντρου 
Euroguidance, προχώρησε στην έκδοση του παρόντος εγχειριδίου, που αποτελεί την ελληνική μετά-
φραση του αντίστοιχου του Cedefop με τίτλο «Guidance supporting Europe’s aspiring entrepreneurs Policy 
and practice to harnessfuture potential». 

Το έργο «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματι-
ών της Ευρώπης. Πολιτικές και πρακτικές για την αξιοποίηση των μελλοντικών δυνατοτήτων» στοχεύει στην κα-
λύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ΣυΕΠ μπορεί να υποστηρίξει την επιχειρηματική μάθηση 
και συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας των νέων επιχειρηματιών. 

Κωνσταντίνος Καλτσάς

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΟΠΠΕΠ. 
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Περίληψη
Εισαγωγή
Η επιχειρηματικότητα δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε πιο σημαντική από ό,τι σήμερα. Το σημερινό πολύπλο-
κο και ανασφαλές οικονομικό περιβάλλον απαιτεί άτομα  με ικανότητα επίλυσης νέων προβλημάτων 
μέσω ανεξάρτητης και υπεύθυνης δράσης (Mittelstädt and Cerri, 2008a; Volkmann et al., 2009). Προ-
σόντα, όπως η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η ανάληψη  πρωτοβουλίας, μπορεί να 
είναι χρήσιμα σε όλες τις πτυχές της εργασίας και της καθημερινής ζωής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004β)1. 
Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, η καινοτομία και η οικονομική ανάπτυξη εξαρτώνται από τη δυνα-
τότητα παραγωγής μελλοντικών ηγετικών φυσιογνωμιών «με επιχειρηματικές δεξιότητες, στάσεις και 
συμπεριφορές  που ταυτόχρονα ενεργούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο» (Volkmann et al., 2009, σ. 
42).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη συνεργάζονται από το 1990 για να αναπτύξουν μια ατζέντα 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγμα-
τοποιηθεί μελέτες σχετικά με το ρόλο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(ΣυΕΠ) στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Η παρούσα με-
λέτη του Cedefop στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση του πώς η ΣυΕΠ υποστηρίζει την επιχειρηματική 
μάθηση και συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας των επιχειρηματιών.

Ο στόχος της μελέτης ήταν τριπλός:

• να παρουσιάσει και να αξιολογήσει το ρόλο της ΣυΕΠ στην υποστήριξη της επιχειρηματικής μάθη-
σης στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΑΕΕΚ) και στην  ανώτατη εκπαίδευση 
(ΑΕ),

• να εξετάσει τη διαθεσιμότητα και το ρόλο της ΣυΕΠ στην ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, για τους 
φοιτητές της ΑΕΕΚ και της ΑE,

• να αναλύσει τη διαθεσιμότητα της ΣυΕΠ και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας, των επίδοξων και των νέων επιχειρηματιών.

Η μελέτη κάλυψε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως επίσης την Ισλανδία, το Λιχτεν-
στάιν και τη Νορβηγία.

Ερευνητικές Μέθοδοι
Η διαδικασία της έρευνας συμπεριέλαβε πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα και συγκριτική ανάλυση. 
Η διαδικασία ξεκίνησε με μια αρχική χαρτογράφηση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Τα αποτελέ-
σματα αυτής της αρχικής μελέτης  αξιοποιήθηκαν στην πρωτογενή έρευνα που ακολούθησε: μια έρευ-
να που βασίστηκε σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων σε θέματα επιχειρηματικής μάθησης 
στην Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΑΕΕΚ), στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕ) και στις 
ενώσεις που εκπροσωπούν τους επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και ευρωπαϊκών 
φορέων, καθώς και σε μια σειρά από 26 περιπτωσιολογικές μελέτες καλών πρακτικών. Τέλος, για την 
επικύρωση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ερευνητικών φάσεων, διεξήχθη μια διαδικτυακή 
έρευνα που απευθύνθηκε σε ειδικούς συμβούλους σε υπουργικό επίπεδο των Κρατών Μελών: στόχος 
ήταν να συμπεριληφθούν στη μελέτη οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη ΣυΕΠ και την επιχειρηματική  
μάθηση στις δομές της ΑΕΕΚ και της ΑΕ.

1 Σημείωση: Στο εξής, η συντομογραφία ΕΕπ θα χρησιμοποιείται για να περιγράψει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν αναφέρεται 
ως πηγή.  
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Ορισμός της επιχειρηματικότητας
Η επιχειρηματικότητα είναι μια πολύπλευρη έννοια που εμφανίζεται με πολλούς διαφορετικούς τρό-
πους. Διάφοροι ορισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν έχει οριστεί κάποιος κοινά αποδεκτός ορισμός 
(ΟΟΣΑ, 2009β).  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιορίζει την επιχειρηματικότητα ως «τη νοοτροπία και τη 
διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας, με ανάληψη κινδύνων,  δημιουρ-
γικότητα και / ή καινοτομία, με ορθή  διαχείριση, στο πλαίσιο ενός νέου ή υφιστάμενου οργανισμού» 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003). Η Eurostat κάνει διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων επιχειρημα-
τιών, των «αυτοαπασχολούμενων», που δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο και των «εργοδοτών», 
οι οποίοι απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, η έννοια της 
επιχειρηματικότητας εκτείνεται  από τα μεμονωμένα έργα (που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μόνο 
έναν επιχειρηματία με μερική απασχόληση) μέχρι τα μεγάλα έργα  που δημιουργούν πολλές ευκαιρίες 
απασχόλησης.

Ιστορικό
Από το Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2000 μέχρι σήμερα, η επιχειρηματικότητα  όλο και περισσότερο 
αναγνωρίζεται ως μια ικανότητα που πρέπει να αποτιμηθεί και να καλλιεργηθεί μέσα σε ένα πλαίσιο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Βρίσκεται στην καρδιά του στρατηγικού πλαισίου αναφοράς για το 2020 
που αφορά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, το οποίο αναφέρει την καινοτομία και τη δημιουργι-
κότητα, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, ως έναν από τους στρατηγικούς στόχους. Η 
ανάληψη πρωτοβουλίας και επιχειρηματικής δράσης αποτελούν επίσης μία από τις οκτώ βασικές δεξι-
ότητες στη διά βίου μάθηση. Ωστόσο, ενώ η σημασία της ΣυΕΠ στην υποστήριξη της δια βίου μάθησης 
αναγνωρίζεται ευρέως, οι ευρωπαϊκές πολιτικές σπανίως αναφέρονται στο ρόλο της  στην επιχειρημα-
τική μάθηση ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας των επιχειρηματιών.

Η επιχειρηματική μάθηση, υποστηριζόμενη από τη ΣυΕΠ, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανά-
πτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Η παροχή υποστήριξης από τη ΣυΕΠ μπορεί να λειτουργήσει ως 
καταλύτης για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, ανεξάρτητα από το αν τα άτομα γίνουν τε-
λικά επιχειρηματίες. Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα υπάρχει στην Ευρώπη αλλά δεν είναι κατ’ 
ανάγκη διαθέσιμη σε όλους: είναι αποσπασματική και συνιστά «θύλακες αριστείας» προσβάσιμους 
από κάποιους, χωρίς πρόνοια ή υποστήριξη για άλλους.

Ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια: υπάρχουν περί-
που 1,7 εκατομμύρια περισσότερες επιχειρήσεις το 2009 σε σχέση με το 1999 (πάνω από 28,9 εκατομ-
μύρια το 1999 σε σύγκριση με 30,6 εκατομμύρια το 2009). Ενώ οι άνθρωποι γίνονται επιχειρηματίες 
από επιλογή ή ανάγκη, η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει ενεργήσει ως καταλύτης για άτομα που 
ιδρύουν επιχειρήσεις λόγω ανάγκης. Ο φόβος της αποτυχίας δρα ως εμπόδιο για τη δημιουργία επιχει-
ρήσεων, όπως και η αντίληψη έλλειψης ευκαιριών: λιγότεροι από τους μισούς  Ευρωπαίους πιστεύουν 
ότι έχουν τα προσόντα να γίνουν επιχειρηματίες.

Οι επιχειρηματίες στην Ευρώπη είναι μια ποικιλόμορφη κατηγορία, αν και ένας «τυπικός» επιχειρη-
ματίας είναι άντρας με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πάνω από το ένα 
τέταρτο των επιχειρηματιών έχουν ένα βασικό επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ ένα αυξανόμενο ποσοστό 
είναι κάτοχοι πτυχίου (αύξηση κατά περισσότερες από επτά ποσοστιαίες μονάδες, από το 21% το 1999 
σε 28% το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής έρευνας εργατικού δυναμικού – (Labour 
Force Survey -LFS). Κατά μέσο όρο, λιγότερο από το ένα τρίτο των επιχειρηματιών είναι γυναίκες (30%).

Ο ρόλος της ΣυΕΠ στην Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας είναι σημαντική στην AEEK. Η  αυτοαπασχόληση  απο-
τελεί μια ρεαλιστική προσδοκία για τους σπουδαστές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΕΕΚ) καθώς πολλοί από αυτούς δημιουργούν συχνά τις δικές τους επιχειρήσεις. Σε κάποιο βαθμό, η 
επιχειρηματικότητα αποτελεί μέρος των εθνικών προγραμμάτων σπουδών της ΕΕΚ, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες. Στους σπουδαστές της ΕΕΚ παρέχονται μαθησιακές ευκαιρίες στο πλαίσιο τυπικών 
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και μη τυπικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνουν προσομοιώσεις, διαγωνισμούς και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις. Μια βασική πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές είναι να διασφαλίσουν ότι 
έχουν τις δεξιότητες  να κατανοήσουν και να διδάξουν την επιχειρηματικότητα, καθώς και να την προ-
ωθήσουν ως μια πραγματική και ρεαλιστική επιλογή σταδιοδρομίας για όσους ενδιαφέρονται. Ιδανικά, 
όλοι οι νέοι στην ΕΕΚ θα πρέπει να εκτίθενται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, με την υποστήριξη υπηρεσιών ΣυΕΠ.

Ένας αυξανόμενος αριθμός φορέων ΑΕΕΚ αποδέχεται την ιδέα ότι η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στην  
ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων. Η ΣυΕΠ για την επιχειρηματικότητα 
στο πλαίσιο της ΑΕΕΚ  μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει τους νέους να έχουν 
μεγαλύτερη επίγνωση των επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων τους και να δουν την επιχει-
ρηματικότητα ως επιλογή σταδιοδρομίας. Ωστόσο, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν διαφορές στο βαθμό 
στον οποίο τα επιμέρους σχολεία και κολέγια προωθούν την επιχειρηματικότητα. Σε ορισμένες χώρες, οι 
παρεμβάσεις της ΣυΕΠ ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών, ενώ σε άλλες εξαρτώνται από τον εν-
θουσιασμό, τις δεξιότητες και τις διασυνδέσεις των εκπαιδευτικών. Κρίσιμο ζήτημα φαίνεται να αποτελεί η  
έλλειψη πόρων για την υποστήριξη της μάθησης και της συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας 

Σε πολλές χώρες, οι επαγγελματίες σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού συμμετέχουν στην 
παραγωγή υλικού για την επιχειρηματικότητα, στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης και των επισκέ-
ψεων εργασίας και μερικές φορές εμπλέκονται στην ανάπτυξη ή την εφαρμογή  ευκαιριών επιχειρημα-
τικής μάθησης. Η συμμετοχή τους είναι συνήθως ad-hoc, διαδραματίζοντας υποστηρικτικό και όχι πρω-
ταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο, ορισμένοι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού δεν περιλαμβά-
νουν τη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας στις υπηρεσίες  που παρέχουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
υπάρχει έλλειψη πολιτικής για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, ενώ σε άλλες η απουσία της είναι συνδεδεμένη με την έλλειψη ΣυΕΠ από τα προγράμμα-
τα σπουδών των μαθητών της ΑΕΕΚ.

Παρά το γεγονός ότι, πρακτικά, σχεδόν όλες οι χώρες συμφωνούν ότι η ΣυΕΠ, ως αναπόσπαστο στοι-
χείο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη προς όφελος της μελ-
λοντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πολλοί επαγγελματίες σύμβουλοι επαγγελματικού προσα-
νατολισμού που εργάζονται σε ιδρύματα ΑΕΕΚ δεν έχουν τις απαραίτητες ικανότητες ή την εμπειρία 
να υποστηρίξουν τους σπουδαστές που ενδιαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες. Λίγα προγράμματα 
κατάρτισης επιδιώκουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες των συμβούλων σε θέματα υποστήριξης της επι-
χειρηματικότητας. Επίσης, η τεχνογνωσία των συμβούλων που αφορά στην αγορά εργασίας πρέπει να 
ενισχυθεί περαιτέρω, ως προς τον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Άτυπη ΣυΕΠ

Οι μη-τυπικές μέθοδοι συμβουλευτικής  στην επιχειρηματικότητα είναι πιο εμφανείς στις δομές της 
ΑΕΕΚ απ’ ό,τι οι επίσημες υπηρεσίες ΣυΕΠ. Η συμβουλευτική παρέχεται με ανεπίσημο μη τυπικό τρόπο 
από επιχειρηματίες, έμπειρους ανθρώπους από τον κόσμο των επιχειρήσεων, εκπαιδευτικούς, ομότι-
μους μαθητές, ακόμα και από γονείς.

Η συμμετοχή των επιχειρηματιών στη διαδικασία ΣυΕΠ είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρό-
πους να βοηθηθούν οι μαθητές να κατανοήσουν τι σημαίνει μια καριέρα ως επιχειρηματίας. Ωστόσο, 
ενώ τα παραδείγματα επιτυχημένων πρακτικών έχουν εντοπιστεί, πολύ λίγα προγράμματα πρακτικής 
άσκησης και παρακολούθησης επαγγελματιών περιλαμβάνουν συγκεκριμένα επιχειρηματίες, αντίθετα 
επικεντρώνονται γενικά σε εργοδότες.  

Η συνάντηση των συμβουλευόμενων με επιχειρηματίες που παίζουν το ρόλο του προς μίμηση προ-
τύπου αποτελεί την πλέον επιτυχημένη παρέμβαση της ΣυΕΠ σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, αυτές οι 
παρεμβάσεις είναι πολύ λίγες, παρά τα σαφή οφέλη τους. Οι προσωπικές ιστορίες επιχειρηματιών σχε-
τικά με τις επαγγελματικές διαδρομές τους, εμπνέουν τους νέους, ειδικά αυτούς με χαμηλότερες ακα-
δημαϊκές επιδόσεις, οι οποίοι τείνουν να αντιδρούν πολύ θετικά στις παρουσιάσεις των επιχειρηματιών 
και των επαγγελματικών διαδρομών τους. Επίσης, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες που παίζουν το ρόλο του 
προτύπου/παραδείγματος ωφελούνται  από την εμπειρία αυτή.
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Η συμβολή της ΣυΕΠ στην απόκτηση επιχειρηματικών βάσεων και δεξιοτήτων

Η ΣυΕΠ που παρέχεται στο πλαίσιο της ΑΕΕΚ μπορεί επίσης να βοηθήσει τους σπουδαστές να θέσουν 
τις βάσεις της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών και αυτοπεποίθησης και σε μια θετική στάση «μπορώ να τα καταφέρω». Αυτό το είδος 
της υποστήριξης παρέχει μια γεύση του να είναι κάποιος επιχειρηματίας, χωρίς να υπεισέρχεται σε «μη-
χανισμούς επιχείρησης». Παράλληλα με αυτό, ζωτικής σημασίας είναι και το γεγονός ότι οι εκπαιδευτι-
κοί και οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού ενημερώνουν επίσης για τους κινδύνους που 
συνεπάγεται το να γίνει κάποιος επιχειρηματίας, εφοδιάζοντας έτσι τους σπουδαστές με μία  ρεαλιστική 
εικόνα για την επιχειρηματικότητα.

Τα κέντρα καινοτομίας και το πλήθος τόσο διαφορετικών προσεγγίσεων στη δημιουργία μικρών επι-
χειρήσεων (μίνι εταιρειών) από τους μαθητές, βοηθούν τους τελευταίους να αναπτύξουν επιχειρημα-
τικούς μηχανισμούς και τους επιτρέπουν να βιώσουν το πώς οι εταιρείες ξεκινούν να λειτουργούν. Οι 
διαγωνισμοί επιχειρηματικών σχεδίων/ ιδεών χρησιμοποιούνται συχνά μαζί με τα κέντρα καινοτομίας 
και τις μικρές επιχειρήσεις, για να παρακινήσουν τους νέους να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα.

Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι ζωτικής σημασίας για τα κέντρα καινοτομίας και τις  μικρές 
επιχειρήσεις μαθητών. Η συμμετοχή τους είναι απαραίτητη όσον αφορά στην παροχή χορηγίας, αλλά 
και μέσω της «δωρεάν» μη-τυπικής ΣυΕΠ που παρέχουν. Για να διατηρήσουν τη συμμετοχή των επι-
χειρηματιών και του ιδιωτικού τομέα, τα προγράμματα αυτά πρέπει επίσης να παραμείνουν πρακτικά 
και προσανατολισμένα στη δράση. Το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα τείνει να μειώνεται, όταν τα 
προγράμματα γίνονται πολύ «ακαδημαϊκά».

Η προσέγγιση των μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΑΕΕΚ έχει ερευνηθεί αρκετά. Τα ποσοστά 
σύστασης νέων επιχειρήσεων είναι  δύο φορές πιο υψηλά για όσους συμμετείχαν σε προγράμματα 
μικρών επιχειρήσεων, σε σχέση με τους μη-συμμετέχοντες. Μελέτες σε όλο τον κόσμο δείχνουν παρό-
μοια αποτελέσματα, αποδεικνύοντας ότι η εν λόγω προσέγγιση λειτουργεί ανεξάρτητα από το πολιτι-
στικό ή οικονομικό πλαίσιο.

Ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι μαθητές με χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις υπερέχουν σε προγράμ-
ματα μικρών εταιρειών, επιτυγχάνοντας σε πρακτικές δοκιμασίες, όπως οι πωλήσεις. Συχνά, αυτοί οι 
μαθητές συνδέουν το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών με αυτό που επιθυμούν να ανακαλύψουν για 
την αγορά εργασίας. Η προσέγγιση των μικρών επιχειρήσεων τους βοηθά να διευρύνουν τους ορίζο-
ντές τους και τους επιτρέπει να αναπτύξουν  δεξιότητες και γνώσεις συναφείς με το χώρο της εργασίας.

Ο ρόλος της ΣυΕΠ στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Μέχρι πρόσφατα, η επιχειρηματικότητα δε θεωρείτο ως «καθαρά» ακαδημαϊκό θέμα, για να διδαχθεί 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), ούτε και τα Πανεπιστήμια θεωρούνταν η καλύτερη πηγή 
στήριξης για τα άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Ωστόσο, τα ευρήματα της 
έρευνας δείχνουν ότι τα ΑΕΙ μπορούν να στηρίξουν τους σπουδαστές στην άσκηση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, αλλά και να τους ενθαρρύνουν να γίνουν «πιο επιχειρηματικοί» στην προσέγγισή 
τους στη ζωή και την εργασία γενικότερα.

Η περασμένη δεκαετία έδειξε μια εκθετική αύξηση των ευκαιριών επιχειρηματικής μάθησης στα ευ-
ρωπαϊκά ΑΕΙ, αν και η κάλυψη παραμένει κάπως αποσπασματική. Κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν 
προσοχή είναι τα ακόλουθα:

• πρόσβαση στη μάθηση της επιχειρηματικότητας για όλους τους φοιτητές: περισσότεροι από τους 
μισούς Ευρωπαίους φοιτητές στην ΑΕ δεν έχουν πρόσβαση στην επιχειρηματική εκπαίδευση, απο-
καλύπτοντας ένα τεράστιο κενό που πρέπει να καλυφθεί,

• μεταφορά της επιχειρηματικής εκπαίδευσης έξω από τις επαγγελματικές σχολές, προωθώντας έτσι 
τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις και αναπτύσσοντας επιχειρηματικές δεξιότητες και στους φοιτητές 
των «σκληρών» φυσικών επιστημών, των τεχνών, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών,

• κατανόηση του πώς μια ολιστική, θεσμική προσέγγιση στην εκμάθηση της επιχειρηματικότητας 
μπορεί να καθιερωθεί στα συγκεκριμένα ΑΕΙ, καθώς και να μεταβιβασθεί σε άλλα ΑΕΙ.
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Τυπικές απέναντι σε μη-τυπικές υπηρεσίες ΣυΕΠ

Οι υπηρεσίες ΣυΕΠ στα ΑΕΙ δραστηριοποιούνται περισσότερο σε θέματα επιχειρηματικότητας, από ότι 
οι ομόλογές τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και την ΑΕΕΚ. Ωστόσο, τα περισσότερα γραφεία στα-
διοδρομίας των ΑΕΙ εστιάζουν συνήθως περισσότερο στην παροχή πληροφοριών στους σπουδαστές 
σχετικά με την απασχόληση, παρά με την αυτό-απασχόληση. Ενώ κάποια επιχειρηματική στήριξη είναι 
διαθέσιμη, οι ίδιοι οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού δεν αισθάνονται απαραίτητα ότι 
είναι καλά εφοδιασμένοι, ώστε να παρέχουν αυτή τη μορφή βοήθειας στους φοιτητές.

Η ΣυΕΠ σε θέματα επιχειρηματικότητας είναι παρούσα πιο συχνά στις χώρες της Δυτικής απ’ ό,τι στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια σε πολλά 
ΑΕΙ της Ανατολικής Ευρώπης, αν και οι οικονομικές αδυναμίες παραμένουν πραγματικό πρόβλημα, 
που εντείνεται από την οικονομική κρίση. Κάποιες μη-τυπικές δραστηριότητες ΣυΕΠ είναι διαθέσιμες 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αν και το εύρος των δραστηριοτήτων και η ποιότητα της στήριξης 
ποικίλλει σημαντικά τόσο μεταξύ όσο και εντός των χωρών. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει διαδρα-
ματίσει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση πολλών ευρωπαϊκών χωρών να επενδύσουν περισσότερο 
στη στήριξη των επιχειρήσεων.

Η παροχή υπηρεσιών ΣυΕΠ για την υποστήριξη των επιχειρήσεων είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης 
της επιχειρηματικότητας ως επιλογή καριέρας. Η προσέγγιση αυτή σημαίνει ότι το προσωπικό των 
γραφείων σταδιοδρομίας έχει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας και οι φοιτητές 
ενημερώνονται για τη διαθέσιμη επιχειρηματική στήριξη και τη σχετική κατάρτιση.

Θα πρέπει να υπάρχουν πρακτικοί τρόποι (π.χ. ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση) για τους συμβούλους 
επαγγελματικού προσανατολισμού που εργάζονται στην ΑE να βελτιώσουν τις επαγγελματικές γνώ-
σεις, δεξιότητες και  ικανότητές τους που συνδέονται, τόσο με την επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο 
και με την αγορά εργασίας.

Επιτυχημένες προσεγγίσεις παροχής μη τυπικής ΣυΕΠ περιλαμβάνουν τη μέθοδο peer-to-peer (μάθηση 
μεταξύ ομοτίμων) (π.χ. λέσχες φοιτητών επιχειρηματιών, φοιτητές «πρεσβευτές» επιχειρήσεων και ευ-
καιρίες που προσφέρονται από τα νέα μέσα δικτύωσης). Αυτές οι δραστηριότητες βασίζονται σε μεγάλο 
βαθμό στην ατομική πρωτοβουλία των φοιτητών και την περιέργεια να μάθουν περισσότερα σχετικά με 
την επιχειρηματικότητα από κοινού με τους συμφοιτητές τους. Οι μέθοδοι αυτές έχουν ένα πραγματικό 
και άμεσο αντίκτυπο στην επιχειρηματική εκπαίδευση στα ΑΕΙ που τις έχουν χρησιμοποιήσει.

Ευκαιρίες που προσφέρουν τα ΑΕΙ για τη διερεύνηση της επιχειρηματικής σταδιοδρομίας

Τα ομαδικά σχέδια, οι μελέτες περίπτωσης και οι εργασίες για τους επιχειρηματίες και τις μικρές επι-
χειρήσεις χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην ΑΕ. Οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπουν στους 
φοιτητές να έχουν πρόσβαση στον κόσμο της εργασίας. Με αυτό τον τρόπο  προσεγγίζουν πώς ται-
ριάζει η προσωπικότητά τους με μια καριέρα επιχειρηματία, καθώς οι πρακτικές εργασίες τους ωθούν 
να διερευνήσουν την προσωπικότητά τους, τις απαιτήσεις και τις ανταμοιβές που συνδέονται με την 
επιχειρηματικότητα.

Η πρακτική άσκηση παρέχει επίσης στους φοιτητές ένα μέσο για να εξερευνήσουν τις επιλογές καριέρας 
τους, ειδικά όταν οι τοποθετήσεις οργανώνονται σε νεοσύστατες εταιρείες και υποστηρίζονται από αξιο-
λογήσεις πριν και μετά την τοποθέτηση. Ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η απασχόληση των φοιτητών 
σε πραγματικές κι όχι εικονικές επιχειρήσεις  μπορεί να τους αποθαρρύνει  από το να ακολουθήσουν 
καριέρα επιχειρηματία, καθώς μπορεί να βιώσουν τις αρνητικές πτυχές της επιχειρηματικότητας. Ωστό-
σο, ενώ κάποιοι φοιτητές μπορεί να μην επιδιώξουν οι ίδιοι επιχειρηματικές ευκαιρίες, μπορούν να 
αναπτύξουν βασικές δεξιότητες, για τη δική τους μάθηση: πρωτοβουλία, επικοινωνία, ομαδική εργασία 
και ανάληψη ευθύνης.

Τα εξειδικευμένα επιχειρηματικά προγράμματα και δραστηριότητες με στόχο την οικοδόμηση της αυ-
τοπεποίθησης και αυτο-αποτελεσματικότητας των φοιτητών ΑΕ εξακολουθούν να είναι λίγα και δια-
φορετικά μεταξύ τους. Τα επιτεύγματα αυτά αποτελούν γενικά «υποπροϊόν» των «εξωακαδημαϊκών» 
δραστηριοτήτων και όχι πρωταρχικό στόχο τους. Θα πρέπει να υπάρχει μια κίνηση προς τη στήριξη της 
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αυτο-κατευθυνόμενης μάθησης, που δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να εργαστούν πιο αυτόνομα σε 
αυθεντικά προβλήματα και πρακτικά καθήκοντα, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα μαθησιακή βοήθεια, 
εντασσόμενη στο έργο τους και/ ή την ανατιθέμενη εργασία τους.

Οι διαγωνισμοί επιχειρηματικών σχεδίων/ ιδεών και οι βραβεύσεις  έχουν καθιερωθεί στα ευρωπαϊκά 
ΑΕΙ. Οι δράσεις αυτές βοηθούν τους νέους να υλοποιήσουν  τις επιχειρηματικές τους ιδέες και φιλο-
δοξίες. Λειτουργούν, επίσης, ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο προβολής, καθώς παρέχουν ένα μέσο 
ευαισθητοποίησης σε θέματα επιχειρηματικότητας: οι τελετές βράβευσης συνήθως συνδέονται με εκ-
δηλώσεις υψηλής προβολής ή απονομές βραβείων/αριστείων.

Τα πτυχία επιχειρηματικότητας προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις σχολές  διοίκησης επιχειρήσε-
ων. Ωστόσο, μερικά ΑΕΙ ακολουθούν μια διεπιστημονική προσέγγιση της επιχειρηματικής μάθησης, η 
οποία παρέχεται σε φοιτητές από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Ενώ τα εξειδικευμένα μαθήματα που 
προσφέρονται σε φοιτητές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, εξακολουθούν να είναι σπάνια, 
υπάρχουν παραδείγματα βιωματικής επιχειρηματικής εκπαίδευσης, ενσωματωμένης στο πρόγραμμα 
σπουδών, για όλους τους φοιτητές των θετικών επιστημών, της μηχανολογίας, των ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστημών.

Υποστήριξη πριν την έναρξη επιχείρησης

Η στήριξη πριν την ίδρυση επιχείρησης, που στοχεύει στη δημιουργία εταιρειών ανάπτυξης και στην 
εμπορευματοποίηση της έρευνας, είναι σημαντική για τα ΑΕΙ, τα οποία πρέπει να προσφέρουν επιχει-
ρηματική στήριξη στους φοιτητές με προηγμένες επιχειρηματικές ιδέες. Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων 
και τα κέντρα επιχειρηματικότητας των ΑΕΙ προσφέρουν τεχνική, πρακτική και οικονομική στήριξη, 
μαζί με υπηρεσίες ΣυΕΠ. Τέτοιες θερμοκοιτίδες/ επιχειρηματικά κέντρα λειτουργούν στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες.

Οι σύμβουλοι επιχειρηματικότητας που απασχολούνται στα γραφεία σταδιοδρομίας μπορούν να υπο-
στηρίξουν τους φοιτητές και τους αποφοίτους στον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό, βοηθώντας τους να 
κατανοήσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχειρηματικής τους ιδέας, να βρουν χρηματοδότηση 
για την επένδυσή τους και να κατανοήσουν τις αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας και της σύστασης 
μιας επιχείρησης. Λίγα παραδείγματα ΑΕΙ έχουν εντοπιστεί, τα οποία παρέχουν αυτή την υποστήριξη με 
συστηματικό τρόπο. Τα ΑΕΙ που έχουν μια ενιαία υπηρεσία σταδιοδρομίας/ μονάδας επιχειρηματικής 
υποστήριξης φαίνεται να ακολουθούν ολιστικές προσεγγίσεις.

Στηρίζοντας τη διαχείριση σταδιοδρομίας των επίδοξων και νέων επιχειρηματιών
Οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας (ΔΔΣ) βοηθούν τα άτομα να επεξεργαστούν εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές πληροφορίες και να τις εφαρμόσουν σε αποφάσεις, επιλογές, μεταβάσεις που σχετίζο-
νται με τη σταδιοδρομία τους. Οι δεξιότητες αυτές είναι χρήσιμες για τους νέους και επίδοξους επιχει-
ρηματίες, προκειμένου να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τις δυνατότητές τους ως επιχειρηματίες και 
να εξοικειωθούν περισσότερο με το πώς οι επιχειρηματίες δικτυώνονται, σκέπτονται, μαθαίνουν. Οι 
ΔΔΣ βοηθούν επίσης τα άτομα να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές, να 
ξεπερνούν προβλήματα και να καθίστανται ενήμεροι σχετικά με τις ευκαιρίες για βοήθεια, συμβουλές, 
επιχορηγήσεις, δάνεια και σχετικά με το πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Οι ΔΔΣ είναι ση-
μαντικές στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους.

Οι ΔΔΣ μπορεί να συμβάλλουν, ώστε ένας επιχειρηματίας να προσδιορίσει  το σύνολο των δεξιοτήτων 
και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την ίδρυση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης, καθώς και να 
καταγράψει τους σχετικούς μαθησιακούς στόχους για τη βελτίωση της επιχειρηματικής του ικανότητας 
και την απελευθέρωση του επιχειρηματικού δυναμικού. Υπάρχει μια σειρά από στρατηγικές αυτο-δια-
χείρισης/καθοδήγησης, εργαλεία και πρακτικές που διατίθενται για την υποστήριξη της επαγγελματικής 
εξέλιξης των επίδοξων και νέων επιχειρηματιών. Μεγάλο μέρος της συμβουλευτικής  είναι μη-τυπικό 
και παρέχεται από επιχειρηματίες και όχι από εδικούς συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Η επιχειρηματική συμβουλευτική και τα εργαλεία ΣυΕΠ που παρέχονται μέσω διαδικτύου αναδεικνύ-
ονται επίσης ως μια αποδοτική, «άμεση» πηγή πληροφοριών/συμβουλών. Το κύριο ζήτημα για έναν 
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επίδοξο ή/και νέο επιχειρηματία είναι να ενημερωθεί σχετικά με τις  διαθέσιμες υπηρεσίες ΣυΕΠ για την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας και να αποκτήσει εύκολη πρόσβαση στις υπηρε-
σίες αυτές.

Καλές πρακτικές

Το Mentoring είναι μία από τις πιο επιτυχημένες πρακτικές για τη βελτίωση των ΔΔΣ, αν και δεν είναι 
ευρέως διαδεδομένη σε όλη την Ευρώπη. Μέσω της σχέσης των συμβουλευόμενων με τον μέντορά 
τους, επίδοξοι και νέοι επιχειρηματίες είναι σε θέση να εξελιχθούν, τόσο επαγγελματικά όσο και προ-
σωπικά. Οι μέντορες ενθαρρύνουν τους αρχάριους επιχειρηματίες να σκεφτούν αντικειμενικά και να 
μάθουν από τις δικές τους ενέργειες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αλλάξουν συμπεριφορά, αν απαιτεί-
ται ή να οδηγηθούν σε σχετικά διδάγματα. Το mentoring επιτρέπει στους επιχειρηματίες να εξετάσουν 
τις υπάρχουσες ή εκκολαπτόμενες εταιρείες τους από μια πιο αντικειμενική άποψη, ενώ συνεχίζουν να 
έχουν σημαντικό ρόλο ως ηγέτες, και να σκεφτούν σχετικά με την ανάπτυξή τους. Το mentoring είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο στη μεταφορά γνώσης σχετικά με τον κόσμο των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιωτικές εταιρείες παρέχουν ανεξάρτητα αυτό 
το είδος της στήριξης με έναν ad hoc τρόπο.

Η δικτύωση επίσης βοηθά φιλόδοξους και νέους επιχειρηματίες να εντοπίζουν ευκαιρίες και να κατα-
νοούν την «ευρύτερη εικόνα», π.χ. τη λειτουργία της οικονομίας ή τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ένας εργοδότης ή ένας οργανισμός. Οι  συναντήσεις μάθησης μεταξύ ομοτίμων (peer-
to-peer) παρέχουν ευκαιρίες ανταλλαγής εμπειριών, συζήτησης πρακτικών τρόπων για την επίλυση 
προβλημάτων και πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες δια βίου μάθησης και ΣυΕΠ..

Η παροχή ΣυΕΠ και υποστήριξης στους μετανάστες επιχειρηματίες ενθαρρύνεται, ως απάντηση στις 
πολιτικές τάσεις και κοινωνικές εξελίξεις: οι μετανάστες συνήθως δημιουργούν επιχειρήσεις λόγω ανα-
γκαιότητας και όχι επιλογής. Οι μετανάστες χρειάζονται συμβουλευτική και mentoring από επαγγελ-
ματίες με επικαιροποιημένη θεσμική και διοικητική γνώση της κοινωνίας υποδοχής, και όχι από άτυπα 
δίκτυα προσωπικών επαφών που μπορεί να μην έχουν ακριβείς πληροφορίες. Οι «θερμοκοιτίδες επι-
χειρηματικότητας» βοηθούν τους μετανάστες που είναι ήδη επιχειρηματίες να επεκτείνουν τις δραστη-
ριότητές τους και να τις φέρουν επιτυχώς στην επικρατούσα τάση.

Προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας

Η χρηματοδότηση, η εύρεση ειδικευμένων μεντόρων και η διαρκής έρευνα αποτελούν βασικές προ-
κλήσεις που περιορίζουν την επέκταση των ευκαιριών για mentoring.

Το κόστος της υποστήριξης  και της συμβουλευτικής που προσφέρονται από μέντορες επιχειρηματι-
κότητας είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Οι μορφές του mentoring διαφέρουν στο ότι οι μέντορες μπορεί 
να πληρώνονται ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. Μερικά ευρήματα δείχνουν ότι οι συμ-
βουλευόμενοι δεσμεύονται περισσότερο, όταν πληρώνουν ένα τέλος για αυτό το είδος της υπηρεσίας 
(πρακτική που χρησιμοποιείται συχνά στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία), ενώ άλλοι (κυρίως 
οι σκανδιναβικές χώρες) υποστηρίζουν την καθοδήγηση που βασίζεται στην εθελοντική υποστήριξη. 
Είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρονται από εμπειρογνώμονες των επι-
χειρήσεων (σε εθελοντική βάση ή με μια μικρή αμοιβή), ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι μεγάλος αριθμός 
επιτυχημένων επιχειρηματιών θα συνταξιοδοτηθεί τα επόμενα 10 χρόνια. Απαιτούνται επίσης στοιχεία 
ποιοτικής έρευνας που να αποδεικνύουν ότι το mentoring είναι μια επικερδής επένδυση, ώστε να δεί-
ξουν τη  μακροπρόθεσμη αξία και τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας. Ενώ όλα τα μέρη που 
συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες mentoring είναι πεπεισμένα ότι πρόκειται για μια επένδυση που αξίζει 
το κόστος της, χρειάζεται χρόνος και ενδελεχή έρευνα για να φανούν οι μακροπρόθεσμες «συνέπειες», 
σε οικονομικούς όρους.

Η διαδικτυακή παροχή συμβουλευτικής  έχει πιθανά μειονεκτήματα, καθώς αποτελεί υποκατάστατο 
της πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπίδρασης, ειδικά αν οι ανάγκες συμβουλευτικής ενός ατόμου είναι 
σύνθετες. Τα διαδικτυακά εργαλεία δεν μπορούν να παρέχουν το ίδιο βάθος εξέτασης, όπως οι πρό-
σωπο-με-πρόσωπο παρεμβάσεις. Ως εκ τούτου, η διαδικτυακή επιχειρηματική συμβουλευτική και τα 



ΣυΕΠ  για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματιών της Ευρώπης
Πολιτικές και πρακτικές για την αξιοποίηση των μελλοντικών δυνατοτήτων 

18

υποστηρικτικά εργαλεία θα πρέπει να θεωρηθούν ως συμπληρωματικές μορφές στήριξης, αν και ο ρό-
λος τους θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον, καθώς οι νέοι ολοένα και περισσότερο 
λειτουργούν «διαδικτυακά».

Τόσο οι εθνικές όσο και οι ευρωπαϊκές πολιτικές των Κρατών Μελών τονίζουν όλο και περισσότερο τη 
σημασία της παροχής στοχευμένης και προσαρμοσμένης στήριξης και συμβουλευτικής στη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα.  Προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας που απευθύνονται σε 
γυναίκες, πηγές από το Διαδίκτυο και βάσεις δεδομένων των υπηρεσιών ΣυΕΠ είναι ευρέως διαθέσιμα 
στην Ευρώπη. Φαίνεται, ωστόσο, ότι η καθοδήγηση πρόσωπο-με-πρόσωπο, με επίκεντρο τον πελάτη, 
που θα προτιμούσαν οι γυναίκες, είναι σπάνια. Πολλές εθνικές υπηρεσίες που εστιάζουν σε γυναίκες 
επιχειρηματίες δεν έχουν απαραίτητα επαρκή περιφερειακή/τοπική («ριζωμένη») παρουσία ώστε να 
προσεγγίσουν τις γυναίκες.

Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια, στην Ευρώπη, σημειώνεται σημαντική μετατόπιση του ενδιαφέροντος σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η εκπαίδευση και η ΣυΕΠ έχουν να διαδραματίσουν 
ένα ρόλο στη στήριξη των μελλοντικών επιχειρηματιών της Ευρώπης. Το να βοηθηθούν τα άτομα να σκέ-
φτονται δημιουργικά και να αποδέχονται την καινοτομία είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του μελλοντι-
κού εργατικού δυναμικού. Δε χρειάζεται να γίνουν όλοι επιχειρηματίες,  όμως όλα τα μέλη της κοινωνίας 
θα πρέπει να γίνουν περισσότερο επιχειρηματικά. Το να διαμορφώσεις ανθρώπους που να αντιμετωπίζουν 
τις προκλήσεις και την αβεβαιότητα στον κόσμο της εργασίας με επιχειρηματικό πνεύμα θα εφοδιάσει την 
ευρωπαϊκή οικονομία με ανεξάρτητους και δημιουργικούς στοχαστές, που μπορεί να «σκέπτονται έξω από 
το κουτί», να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και να προσαρμόζονται στις αλλαγές.

Στο πλαίσιο της έννοιας της δια βίου μάθησης, η επιχειρηματική συμβουλευτική και μάθηση πρέπει 
να θεωρηθούν ως μια δια βίου διαδικασία ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης του ατόμου, των δεξιοτήτων, 
των στάσεων και συμπεριφορών του. Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τα ευρήματα προηγούμενων 
ερευνών: είναι σημαντικό να εξοικειωθούν τα παιδιά και οι νέοι με τις επιχειρηματικές συμπεριφορές 
και δεξιότητες, όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η επιχειρηματικότητα θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εκπαι-
δευτικό σύστημα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της ανώτατης και συ-
νεχιζόμενης εκπαίδευσης/κατάρτισης. Οι επαγγελματίες σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού 
και οι εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται σε όλα τα μαθησιακά πλαίσια πρέπει να είναι σίγουροι 
όταν χειρίζονται θέματα επιχειρηματικότητας, προκειμένου να παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες, 
συμβουλές και υποστήριξη.

Τυπική και άτυπη ΣυΕΠ στην ΑΕ και την ΑΕΕΚ

Διάφορες προσεγγίσεις ΣυΕΠ υλοποιούνται σε ευρωπαϊκές χώρες, για να βοηθήσουν τους νέους να 
θεωρήσουν την επιχειρηματικότητα ως επιλογή σταδιοδρομίας. Η ΣυΕΠ ενσωματώνεται επίσης όλο και 
περισσότερο στις διαδικασίες μάθησης της επιχειρηματικότητας. Το υψηλό επίπεδο διαδραστικότητας 
στην επιχειρηματική εκπαίδευση, καθώς και η έμφαση στην επίλυση των προκλήσεων της πραγματικής 
ζωής που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες, επιτρέπει στους εκπαιδευομένους να 
διερευνήσουν την επιχειρηματικότητα, ως επιλογή καριέρας. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση σε 
μια σειρά από διαφορετικές μορφές ΣυΕΠ και μάθησης: μπορούν να δουν πώς η προσωπικότητα, οι 
δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά τους ταιριάζουν με το επιχειρηματικό προφίλ, όπως επίσης μπορούν 
να συμμετέχουν σε πρακτικές εργασίες, εκθέτοντας τους εαυτούς τους στις απαιτήσεις και τα οφέλη που 
σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.

Η ΣυΕΠ στην επιχειρηματική σταδιοδρομία φαίνεται να παίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στη σημερινή 
κοινωνία. Τα ιδρύματα ΕΕΚ και ΑΕ βοηθούν τους νέους να αναπτύξουν επιχειρηματική νοοτροπία (π.χ. 
δημιουργικότητα, ευελιξία και υπευθυνότητα) και δεξιότητες (π.χ. αναγνώριση ευκαιριών, ομαδική ερ-
γασία, κ.λπ.). Τα σχολεία, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, ως εκ τούτου, πρέπει να είναι επιχειρηματικά 
στον τρόπο που προσεγγίζουν την προετοιμασία των ατόμων για το μέλλον, μια ιδέα που προωθείται 
από την Ατζέντα του Όσλο για την Ε Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα (2006).
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Μέχρι σήμερα, τα ιδρύματα ΑΕ και οι επίσημες υπηρεσίες τους για τη ΣυΕΠ ήταν πολύ πιο δραστήρια 
από τα ιδρύματα ΑΕΕΚ στην υποστήριξη της επιχειρηματικής μάθησης, παρόλο που λιγότεροι από τους 
μισούς μαθητές της ΑE εκτίθενται σε μαθησιακές ευκαιρίες επιχειρηματικότητας.

Ενώ οι πρόσφατες πολιτικές της ΕΕ για την ΕΕΚ και την ΑE τόνισαν τη σημασία της ΣυΕΠ, φαίνεται να 
υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της επίσημης ΣυΕΠ και της ατζέντας για την επιχειρηματικότητα, πιθανώς 
λόγω της έλλειψης τυπικής παροχής  ΣυΕΠ  και αντί αυτού της ποικιλίας στη μη-τυπική παροχή ΣυΕΠ. 
Η ΣυΕΠ που παρέχεται μέσω μη τυπικών μέσων είναι επίσης πιο διαδεδομένη σε όλη την Ευρώπη από 
την τυπική ΣυΕΠ. Η μη-τυπική ΣυΕΠ εξακολουθεί να στερείται συνέπειας όσον αφορά στην ποιότητα 
και τον αριθμό των δραστηριοτήτων που προσφέρονται στα διάφορα Κράτη Μέλη.

Εμπλέκοντας τους νέους σε επιχειρηματικές δραστηριότητες

Η έρευνα προσδιορίζει μια σειρά διδαγμάτων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ΣυΕΠ στους νέους ως 
προς τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας  και σε συναφείς δραστηρι-
ότητες. Η ευαισθητοποίηση και η πληροφόρηση (δηλαδή η παροχή έντυπης και ψηφιακής πληροφό-
ρησης και καθοδήγησης για να γίνει κάποιος επιχειρηματίας) εξακολουθεί να αποτελεί την πιο κοινή 
μέθοδο στα ιδρύματα ΕΕΚ και ΑΕ σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, αν και αυτές οι μέθοδοι είναι κοινές και 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διάδοση των πληροφοριών, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη την πιο 
αποτελεσματική μέθοδο για τη συμμετοχή των φοιτητών στην επιχειρηματική μάθηση. Οι μη-τυπικές 
μέθοδοι ΣυΕΠ, χρησιμοποιώντας τη «δύναμη των συστάσεων/προτάσεων» με τη μορφή των φοιτητών 
εκπροσώπων και των  φοιτητικών συλλόγων και δικτύων, αποδεικνύονται πολύ επιτυχείς μέθοδοι 
πληροφόρησης, και ωθούν τους φοιτητές να συμμετέχουν στην εκμάθηση της επιχειρηματικότητας. Σε 
ορισμένα πανεπιστήμια, έχει συμμετάσχει σε αυτή έως και το 80% των εκπαιδευομένων, χάρη σε αυτή 
τη μέθοδο.

Η ευαισθητοποίηση μέσω διερευνητικών συνεδριών σχετικά με την επιχειρηματικότητα παρέχει μια 
εναλλακτική μέθοδο ενημέρωσης των νέων σχετικά με τις επιχειρηματικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις. 
Μέσα από τέτοιες δραστηριότητες εξοικείωσης, οι υπηρεσίες ΣυΕΠ μπορούν να παίξουν σημαντικό 
ρόλο στον επαγγελματικό προσανατολισμό των ενδιαφερομένων νέων   προς την επιχειρηματική εκ-
παίδευση, που θα τους επιτρέψει να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν την επιχειρηματι-
κή ικανότητα να εντοπίζουν και να αξιοποιούν επιχειρηματικές ευκαιρίες, να ξεκινήσουν μια επιχείρηση 
και να διαχειρίζονται την ανάπτυξή της.

Αν και μερικές από τις νεότερες μεθόδους των μέσων μαζικής ενημέρωσης επικρίθηκαν από ορισμέ-
νους, μελέτες περίπτωσης δείχνουν ότι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας άλλος αποτελε-
σματικός τρόπος για την προσέγγιση του ευρύτερου φοιτητικού πληθυσμού και πολλά πανεπιστήμια 
διερευνούν περαιτέρω αυτή τη μορφή προσέλκυσης. Μερικές διαδικτυακές πλατφόρμες ΣυΕΠ έχουν 
δημιουργηθεί για τους φοιτητές και τους επίδοξους επιχειρηματίες, προκειμένου να βοηθήσουν τη 
δικτύωση και να παρέχουν υποστήριξη. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πραγματική αξία βρίσκεται 
στην πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπίδραση και, ενώ οι διαδικτυακές υπηρεσίες στο πλαίσιο της ΕΕΚ 
/ ΑE μπορούν να υποστηρίξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη 
δια ζώσης υποστήριξη. Τα πρότυπα ρόλων και οι μέντορες στηρίζουν τα πιο επιτυχημένα προγράμμα-
τα συμβουλευτικής ΣυΕΠ για την επιχειρηματικότητα.  Οι φοιτητές θέλουν να δουν και να γνωρίσουν  
αυτούς που έχουν να πουν επιτυχημένες ιστορίες. Η συμμετοχή των ίδιων των επιχειρηματιών είναι 
κρίσιμη.

Οι εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες εξυπηρετούν διττό σκοπό και είναι χρήσιμες εκεί όπου η επιχειρη-
ματικότητα δεν είναι ενσωματωμένη στα προγράμματα σπουδών. Ωστόσο, η έμφαση πρέπει να μετα-
τοπιστεί από τα εξωακαδημαϊκά «επιπρόσθετα» σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης στο οποίο η επιχειρημα-
τικότητα να συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών.

Επίσης, υπήρξε μια πραγματική αύξηση των ενημερωτικών εκστρατειών για την επιχειρηματικότητα 
και των σχετικών τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προσελκύουν μαζικά ακροατήρια. 
Αυτά παρουσιάζουν απλούς ανθρώπους που επιδιώκουν επιχειρηματικούς στόχους. Παρά την κριτική 
που οφείλεται στην έλλειψη αξιολόγησης των μεθόδων ή της εκπαιδευτικής τους αξίας, οι δραστηριό-
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τητες αυτές έχουν μια σημαντική συμβολική αξία που συνίσταται στην ενθάρρυνση των ανθρώπινων 
φιλοδοξιών και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την επιχειρηματικότητα, προβάλλοντας 
«κοινούς» ανθρώπους που ο καθένας από αυτούς έχει τη δυνατότητα να γίνει επιχειρηματίας και πα-
ρουσιάζοντας επίσης μαθήματα επιχειρηματικότητας.

Βασικά διδάγματα

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα είναι γενικά 
αποσπασματική και μη δομημένη. Ωστόσο, στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον 
από εταιρείες, επιχειρηματίες και επαγγελματίες  για συμμετοχή σε επιχειρηματικά εγχειρήματα, με κα-
τεύθυνση την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, της έρευνας και της 
καινοτομίας, κάτι που επιθυμεί και η  Στρατηγική για την Ευρώπη 2020. Πόροι πρέπει να διατεθούν για 
τον εντοπισμό και στη συνέχεια τη δέσμευση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ιδιοκτητών των επιχειρή-
σεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή τους ωφελεί την επιχειρηματική ατζέντα. 

Ένα βασικό δίδαγμα που προκύπτει από το διάλογο μεταξύ επιχειρηματιών και επίδοξων επιχειρηματι-
ών, είναι ότι δεν υπάρχουν γραμμικά μονοπάτια ή προνομιακές διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσει 
κάποιος προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του, αλλά ότι οι πορείες μπορεί να είναι διαφορετικές 
και ενίοτε απρόβλεπτες.

Πολλοί οργανισμοί έξω από την τυπική δημόσια εκπαίδευση έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο τα τελευ-
ταία χρόνια στην εισαγωγή και την υποστήριξη της επιχειρηματικής ατζέντας των ιδρυμάτων ΕΕΚ και 
ΑE. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν ενώσεις που εκπροσωπούν εμπορικά επιμελητήρια ή ενώσεις  
επιχειρηματιών και/ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι οικονομικές επενδύσεις ορισμένων από αυτές 
τις οργανώσεις είναι εντυπωσιακές (π.χ. η πρωτοβουλία Nuits de l’Orientation που χρηματοδοτείται 
από τα γαλλικά Eμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια). Το επίπεδο των επενδύσεων που πραγμα-
τοποιούνται αποτελεί ένδειξη της σημασίας που αποδίδουν οι εν λόγω οργανισμοί στη δραστηριότη-
τα σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, μια τέτοια δέσμευση δεν είναι το ίδιο εμφανής σε όλη την Ευρώπη. 
Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Ja-Ye (Junior Achievement-Young Enterprise) και ο EuroPEN (European 
Organization for Packaging and the Environment) έχουν επίσης πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύ-
σεις και ο ρόλος τους στην παροχή επιχειρηματικής εκπαίδευσης είναι τεράστιος.

Μελλοντικές προκλήσεις

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση και συμ-
βουλευτική σε θέματα επιχειρηματικότητας  είναι  ένα σημαντικό έργο. Η διασφάλιση ότι οι εκπαι-
δευτικοί που ασχολούνται με την επιχειρηματική εκπαίδευση εκπαιδεύονται/επανεκπαιδεύονται και 
υποστηρίζονται στην εφαρμογή της εμπειρικής, πρακτικής προσέγγισης που απαιτείται για την παροχή 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης και έχουν πρόσβαση σε υλικό ΣυΕΠ για την υποστήριξη της δουλειάς 
τους, αποτελεί σπουδαίο έργο. Ενώ οι περισσότερες χώρες προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς κάποιο 
επίπεδο εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, αυτή παρέχεται γενικά από εξωτερικούς οργανισμούς 
και σε ad-hoc βάση: είναι λιγότερο πιθανό να είναι μέρος μιας συνεκτικής και συστηματικής προσέγ-
γισης στην παροχή επιχειρηματικής κατάρτισης. Κοιτάζοντας μπροστά, οι επαγγελματίες σύμβουλοι 
επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να είναι εξοπλισμένοι επίσης με πληροφορίες και δεξιότητες 
σχετικά με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που προσφέρει η επιχειρηματικότητα.

Ο ρόλος της ΣυΕΠ περιορίζεται επίσης από το γεγονός, ότι σήμερα οι επαγγελματίες σύμβουλοι επαγ-
γελματικού προσανατολισμού έχουν περιορισμένες επαφές με τον επιχειρηματικό κόσμο και οι πραγ-
ματικοί επιχειρηματίες δε συμμετέχουν επαρκώς στην προώθηση της επιχειρηματικότητας ως επιλογή 
σταδιοδρομίας σε όλα τα ιδρύματα ΑΕΕΚ και ΑE (αν και έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις). Παρά 
την αυξανόμενη έμφαση στην επιχειρηματικότητα και μια σειρά από δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, πολλοί φοιτητές εξακολουθούν να μην είναι ενήμεροι για την επιχει-
ρηματικότητα ως επιλογή σταδιοδρομίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλοί φοιτητές εξακολουθούν να 
προτιμούν τις πιο παραδοσιακές θέσεις απασχόλησης και όχι την αυτοαπασχόληση.

Σημαντικά ανεπίσημα στοιχεία είναι διαθέσιμα σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων 
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της ΣυΕΠ, οι οποίες εξετάζονται στην παρούσα έκθεση, αλλά εμπειρικές και διαχρονικές μελέτες εί-
ναι λιγότερο συχνά διαθέσιμες. Η παρούσα έκθεση παρέχει παραδείγματα από τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης, που συνδέονται κυρίως με τα αποτελέσματα των μίνι εταιρειών, των πρωτοβουλιών 
mentoring και των δραστηριοτήτων ορισμένων πανεπιστημίων.

Η παρουσίαση των επιπτώσεων των συγκεκριμένων δράσεων επιχειρηματικής μάθησης, καθώς και 
ο αντίκτυπος της τυπικής ΣυΕΠ για την επιχειρηματικότητα, αποτελούν βασική πρόκληση. Η εκτίμηση 
των επιπτώσεων και το έργο της αξιολόγησης στον τομέα αυτό παρεμποδίζεται από την έλλειψη κοινά 
αποδεκτών δεικτών επιτυχίας. Τις περισσότερες φορές, τα προγράμματα που σχετίζονται με τη στήριξη 
της επιχειρηματικότητας αξιολογούνται βάσει των ακαδημαϊκών γνώσεων σχετικά με την επιχειρημα-
τικότητα, των ακαδημαϊκών επιδόσεων γενικότερα, τη δημιουργία επιχειρήσεων και την παραγωγή 
πλούτου, και τις προσωπικές αξίες και φιλοδοξίες (Volkmann et al., 2009). Εάν συμπεριληφθεί η αξία 
της ΣυΕΠ, τέτοιες αξιολογήσεις θα πρέπει να διερευνήσουν την επιχειρηματικότητα ως μια ευρύτερη 
έννοια, συμπεριλαμβανομένης της αντίληψης της επιχειρηματικότητας ως επιλογής σταδιοδρομίας και 
ως επαγγελματική  φιλοδοξία  των νέων και ενήλικων εκπαιδευομένων. Θα πρέπει επίσης να διερευ-
νήσουν ευρύτερες επιχειρηματικές στάσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

Προτάσεις

Πολιτικές

Βασικό σημείο εκκίνησης είναι η διαμόρφωση μιας πολιτικής ατζέντας και ενός συναφούς πλαισίου 
πολιτικής για τη ΣυΕΠ, που σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα, καλύπτοντας την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, την απασχόληση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και το οποίο προωθεί:

• την επιχειρηματικότητα ως επιλογή σταδιοδρομίας για όλους, με στόχο τη διαφοροποίηση μεταξύ 
των επιχειρηματιών,

• την επιχειρηματικότητα ως υποχρεωτικό στοιχείο στη ΣυΕΠ  που προσφέρεται σε όλα τα επίπεδα, 
για όλους τους μαθητές και τους φοιτητές, σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης και κατάρτισης,

• ένα προοδευτικό και συντονισμένο πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση στην επιχειρημα-
τικότητα, στο πλαίσιο του οποίου, οι βασικές δεξιότητες που καλλιεργούνται στην πρωτοβάθμια 
και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναπτύσσονται περαιτέρω μέσω της ανώτερης δευτε-
ροβάθμιας, της ΑΕΕΚ και της ΑE και στη συνέχεια αναπτύσσονται περαιτέρω από τα άτομα, καθώς 
εισέρχονται στην επαγγελματική ζωή,

• την κατάρτιση των επαγγελματιών συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού (και άλλων 
επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης) για να εξασφαλιστεί ότι είναι εφοδια-
σμένοι να υποστηρίξουν τα άτομα στην απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων/ ικανοτήτων.

Όπως τονίζεται στο Ψήφισμα του Συμβουλίου του 2008 για την καλύτερη ένταξη της δια βίου Συμβου-
λευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις στρατηγικές δια βίου μάθησης, η επιχειρηματική 
συμβουλευτική  και μάθηση δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα κενό: πρέπει να είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένη με την απασχόληση και την ατζέντα των πολιτικών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Πρακτικές

Ως μέρος αυτού του πλαισίου πολιτικής, τα σχολεία, τα ιδρύματα ΕΕΚ και ΑΕ πρέπει να ενθαρρυνθούν 
να παρέχουν μαθησιακά περιβάλλοντα που να  αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες και ικα-
νότητες των εκπαιδευομένων και να ενσωματώνουν τις επιχειρηματικές αρχές σε όλο το πρόγραμμα 
σπουδών: ανάπτυξη πρωτοβουλιών, αυτοπεποίθηση, αυτο-αποτελεσματικότητα, δημιουργικότητα, 
υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. Τα μέτρα που λαμβάνονται για τη στήριξη της ανάπτυξης των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της εφαρμογής τους στον κόσμο της εργασίας θα πρέπει να συμπλη-
ρωθούν με την κατάλληλη στήριξη στο στάδιο ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.

Κατάλληλα μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε μαθη-
τές και εργαζομένους που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν μελλοντικά τη δική τους επιχείρηση.
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Επίσης, οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και οι επαγγελματίες εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα άτομα που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα έχουν 
πρόσβαση σε αξιόπιστα πρότυπα και πιθανούς μέντορες, και ως εκ τούτου, πρέπει να δημιουργηθούν 
σύνδεσμοι με κατάλληλους ανθρώπους των επιχειρήσεων: πρώην φοιτητές, τοπικούς επιχειρηματίες, 
κλπ. Τέτοια πρότυπα μπορούν να εξηγήσουν την πορεία τους προς την επιχειρηματικότητα, τι συνεπά-
γεται αυτό και πώς συνδέονται οι σπουδές τους με την αυτο-απασχόληση, επιτρέποντας στους επίδο-
ξους επιχειρηματίες να κατανοήσουν τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Τα σχολεία, οι 
αρχές και οι φορείς προώθησης τέτοιων έργων θα πρέπει να επιδιώξουν να αξιοποιήσουν την προθυ-
μία πολλών έμπειρων και/ή συνταξιούχων επιχειρηματιών να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους, 
για να λειτουργήσουν ως πρότυπα ή μέντορες.

Εν τω μεταξύ, τα είδη των δραστηριοτήτων εκτός  προγραμμάτων σπουδών που περιγράφονται στην 
παρούσα έκθεση, θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια ανά-
πτυξης της επιχειρηματικότητας. Οι διεπιστημονικές πρωτοβουλίες επιτρέπουν στους σπουδαστές  να 
αντλήσουν στοιχεία από την εμπειρία συναδέλφων με διαφορετικές υπόβαθρο, αντιλήψεις και δεξιό-
τητες κι έτσι βοηθούν να αναπτυχθούν επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, όπως η ομαδική εργασία και 
δημιουργικότητα.

Είναι απαραίτητη μια «συνεύρεση διαφορετικών πνευμάτων», που θα ενώσει την ακαδημαϊκή θεω-
ρία για την επιχειρηματικότητα με την πρακτική εμπειρία, ώστε θεωρία και πρακτική να καταστούν 
αλληλένδετες. Η πρακτική είναι ζωτικής σημασίας και δίνοντας χρόνο στους σπουδαστές να μάθουν 
από τους επιχειρηματίες μέσα στις επιχειρήσεις, αλλά και φέρνοντας τους επιχειρηματίες στα ιδρύματα  
εκπαίδευσης και κατάρτισης, παρέχει την απαραίτητη οπτική στους φοιτητές για να κατανοήσουν τις 
καθημερινές επιχειρηματικές πρακτικές. Πολλοί φοιτητές με χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις υπερέ-
χουν σε πρακτικές δραστηριότητες προσανατολισμένες στην επιχειρηματικότητα. Η πρακτική άσκηση 
σε μικρομεσαίες και κυρίως νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για την τόνωση 
του ενδιαφέροντος για τη σύσταση μιας επιχείρησης.

Για την ανάπτυξη μιας ατζέντας πολιτικών για την επιχειρηματικότητα, είναι πρωταρχικής σημασίας οι 
επαγγελματίες της ΣυΕΠ, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης να κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες 
και γνώσεις για τη στήριξη των εκπαιδευομένων. Αυτές οι δεξιότητες και γνώσεις θα πρέπει να στηρί-
ζουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες και να καλλιεργούνται μέσω της αρχικής και συνεχιζόμενης 
κατάρτισης. Οι υπηρεσίες ΣυΕΠ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην υποστήριξη 
επίδοξων και νέων επιχειρηματιών, πρέπει να είναι προσιτές σε όλους. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη τα συγκεκριμένα εμπόδια στην  επιχειρηματικότητα που αντιμετωπίζουν τα άτομα από μειονε-
κτούσες ομάδες, που σήμερα υπο-εκπροσωπούνται στην επιχειρηματική κοινότητα.

Η παρούσα μελέτη ενισχύει επίσης τις συστάσεις του Ψηφίσματος του Συμβουλίου του 2008 για τη δια 
βίου ΣυΕΠ, στο ότι τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας (ΔΔΣ) 
σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Οι ΔΔΣ μπορεί να βοηθήσουν τους μελλοντικούς και νέους 
επιχειρηματίες να επιβιώσουν και να επιτύχουν σ’ έναν επαγγελματικό κόσμο γεμάτο προκλήσεις. 

Το mentoring των νέων από τους έμπειρους επιχειρηματίες αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματι-
κούς τρόπους εφοδιασμού των αρχάριων επιχειρηματιών με δεξιότητες και ικανότητες διαχείρισης όχι 
μόνο της νέας τους επιχείρησης αλλά και της σταδιοδρομίας τους. Επίσης, θα πρέπει να προωθηθούν, 
η δικτύωση και οι ευκαιρίες μάθησης από ομοτίμους, καθώς και η υποστήριξη των νέων επιχειρημα-
τικών ευκαιριών. 

Έρευνα

Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στη δι-
εύρυνση και εμβάθυνση στοιχείων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση σε θέματα 
επιχειρηματικότητας  σε όλη την Ευρώπη και κάθε Κράτος Μέλος ξεχωριστά. Επαναλαμβάνει, επίσης, 
μία από τις βασικές συστάσεις του Ψηφίσματος του Συμβουλίου του 2008 για τη δια βίου ΣυΕΠ: κατα-
δεικνύει την ανάγκη για στενότερους και ισχυρότερους δεσμούς ανάμεσα στην πολιτική, την πρακτική 
και την έρευνα σχετικά με τη ΣυΕΠ. Για την υποστήριξη της πολιτικής ατζέντας απαιτείται η παροχή 
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αποδείξεων, ως απαραίτητα στοιχεία  για να επηρεάσουν την αλλαγή και να καταδείξουν πώς και γιατί 
λειτουργούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις, για ποιον και σε ποιο πλαίσιο εκπαίδευσης, κατάρτισης 
ή απασχόλησης. Η παρούσα μελέτη ασχολείται κατά κάποιο τρόπο με την καταγραφή αυτών των 
στοιχείων, αν και επισημαίνει ότι απαιτείται πρόσθετη έρευνα για να κατανοηθεί πλήρως ο αντίκτυπος  
των δραστηριοτήτων επιχειρηματικής μάθησης και να αντικατασταθούν τα ανεπίσημα στοιχεία. Εν ολί-
γοις, οι κοινότητες της πολιτικής, της έρευνας και της πρακτικής φαίνεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα 
μεγάλης σημασίας, που απαιτούν πιο συστηματικές αναλύσεις, για να προχωρήσουν οι πολιτικές και 
στρατηγικές που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα/την επιχειρηματική μάθηση. Ο βαθμός στον 
οποίο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ακαδημαϊκοί και οι επαγγελματίες είναι έτοιμοι σήμερα να 
κατανοήσουν το ρόλο τους στην προώθηση της επιχειρηματικότητας/ επιχειρηματικής μάθησης αποτε-
λεί κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή

1.1. Ιστορικό: σκεπτικό, στόχοι και σκοποί
Η παγκοσμιοποίηση πιέζει έντονα τις οικονομίες προς τον  ανταγωνισμό και την  καινοτομία, οδηγώ-
ντας στην ανάγκη δημιουργίας μιας δραστήριας κοινότητας δημιουργικών και καινοτόμων επιχειρη-
ματιών (European Commission, 2003, McCoshan et al., 2010). Επιπροσθέτως, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή, οι επι-
χειρηματικοί τύποι ανθρώπων μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και πλούτου, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη και υποστηρίζοντας 
την ευημερία. Άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της πε-
ριβαλλοντικής βιωσιμότητας και της γήρανσης του πληθυσμού, απαιτούν επίσης καινοτόμο και επιχει-
ρηματική αντιμετώπιση (Herrman et al., 2008). Ταυτόχρονα, η στροφή προς τις οικονομίες υπηρεσιών 
και γνώσης έχει οδηγήσει σε ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στον τομέα 
των υπηρεσιών (European Commission, 2003).

Υποστηρίζεται ότι η επιχειρηματικότητα ποτέ άλλοτε δεν ήταν πιο σημαντική από ότι σήμερα. Το πολύ-
πλοκο και ανασφαλές οικονομικό περιβάλλον απαιτεί ικανότητες επίλυσης νέων προβλημάτων μέσω 
ανεξάρτητης και υπεύθυνης δράσης (Mittelstädt and Cerri, 2008a; Volkmann et al., 2009).Οι καινοτό-
μοι και επιχειρηματικοί τύποι ανθρώπων μπορούν να συνεισφέρουν σε όλους τους τομείς  της κοινω-
νίας, διαθέτοντας δεξιότητες και στάσεις που ξεπερνούν την ικανότητα ίδρυσης και ανάπτυξης νέων 
επιχειρήσεων. Ιδιότητες, όπως δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων και ανάληψη πρωτοβουλι-
ών, είναι χρήσιμες σε όλες τις πτυχές της εργασίας και της καθημερινής ζωής (European Commission, 
2004b). Άτομα οπλισμένα με επιχειρηματικές δεξιότητες είναι πιθανότερο να αξιοποιήσουν εμπορικά 
την έρευνα, να δημιουργήσουν εταιρείες  με αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται 
σε ερευνητικά εργαστήρια, να αναδιαμορφώσουν και να καινοτομήσουν στο πλαίσιο μεγαλύτερων 
εταιρειών/οργανισμών και να αναζητήσουν νέες λύσεις στο δημόσιο και τριτογενή τομέα. Υποστηρίζε-
ται ότι η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης εξαρτάται από τη 
δυνατότητα ανάδειξης μελλοντικών ηγετών «με τέτοιες δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, ώστε να 
δρουν με επιχειρηματικό και ταυτόχρονα κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο» (Volkmann et al., 2009, p. 42).

Η Ευρώπη δεν χρειάζεται μόνο νέες επιχειρήσεις: χρειάζεται επιπλέον να δοθεί έμφαση στην αύξηση 
του ποσοστού επιτυχίας των νέων επιχειρήσεων. Ένας από τους κύριους λόγους για το υψηλό ποσοστό 
αποτυχίας των νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η έλλειψη εμπειρίας και ικανότητας των νέων 
επιχειρηματιών (St-Jean and Audet, 2008;  Wikholm et al., 2005). Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξι-
οτήτων και ικανοτήτων καθώς και δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας, τόσο των επίδοξων όσο και 
των νέων επιχειρηματιών, είναι απαραίτητη για την ίδρυση και ανάπτυξη επιτυχημένων επιχειρήσεων 
στο μέλλον. Κάθε επίδοξος ή νέος επιχειρηματίας διαθέτει μοναδικές δεξιότητες, πλεονεκτήματα και 
αδυναμίες. Η προθυμία να έχει επίγνωση των δυνατών και αδύνατων σημείων του και να μάθει από 
αυτά, καθώς και η διαθέσιμη στήριξη είναι ζωτικής σημασίας για την προσωπική του ανάπτυξη και την 
ανάπτυξη της επιχείρησης.

Θεωρείται ότι τα άτομα που αισθάνονται ότι διαθέτουν την αυτοπεποίθηση, τις δεξιότητες και τις γνώ-
σεις για να ξεκινήσουν μία επιχείρηση είναι πιο πιθανό να το πράξουν (Martinez et al., 2010). Παρά 
τις αντιδράσεις, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί και ερευνητές υποστηρίζουν ότι 
η επιχειρηματικότητα είναι επιστημονικός κλάδος και όπως κάθε επιστημονικός κλάδος, μπορεί να 



ΣυΕΠ  για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματιών της Ευρώπης
Πολιτικές και πρακτικές για την αξιοποίηση των μελλοντικών δυνατοτήτων 

26

αποτελέσει αντικείμενο μάθησης. Η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στην επιχει-
ρηματικότητα, έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση συμπεριφορών, δεξιοτήτων και νοοτροπίας. Ως εκ 
τούτου, η επιχειρηματικότητα, μαζί με την ανάληψη πρωτοβουλιών, ταξινομείται σήμερα μεταξύ των 
οκτώ βασικών δεξιοτήτων της διά βίου μάθησης και θεωρείται νοοτροπία (παρά καθαρά τεχνική δεξι-
ότητα), η οποία μπορεί να εφαρμοστεί επωφελώς σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες και στην 
καθημερινή ζωή (European Commission, 2006b).

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη εμφάνιζε μέχρι σήμερα αυξομειώσεις, με 
ελάχιστη κρατική παρέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας σημαντικός βαθμός ποικιλομορφίας στις  
πρακτικές επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη μεταξύ των χωρών αλλά και στο εσωτερικό τους, 
σε επίπεδο μεμονωμένων φορέων και εκπαιδευτών (McCoshan et al., 2010). Ένας από τους βασικούς λό-
γους είναι ότι τα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και υπηρεσιών ΣυΕΠ έχουν επικεντρωθεί παραδο-
σιακά στο να εφοδιάσουν τους νέους με δεξιότητες, γνώσεις και εργαλεία που τους επιτρέπουν να εντοπί-
ζουν και να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας και όχι στο να τους διδάξουν πώς να ιδρύσουν μια επιχείρηση 
και να γίνουν επιχειρηματίες. Αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση για την επαγγελματική σταδιοδρομία 
δεν θεωρείται κατάλληλη πια, καθώς θεμελιώδεις αλλαγές λαμβάνουν χώρα στον κόσμο της εργασίας: 
υπάρχουν λιγότερες (αν υπάρχουν) «ισόβιες θέσεις εργασίας» και οι χώροι εργασίας είναι πιο δυναμικοί 
με μεταβαλλόμενες μορφές εργασίας (π.χ. επαγγελματικές αλλαγές, μικρότερες περίοδοι απασχόλησης) 
και γρήγορες αλλαγές στις απαιτήσεις για επαγγελματικά προσόντα, καθώς οι οικονομίες διαφοροποιού-
νται. Συνολικά, το εργασιακό περιβάλλον είναι λιγότερο σταθερό και περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται 
για τουλάχιστον ένα μέρος της εργασιακής ζωής τους, ως ανάδοχοι εργασιών  ή αυτοαπασχολούμενοι 
επιχειρηματίες. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι υπηρεσίες συμβουλευτικής πρέπει να 
προσαρμοστούν στο νέο εργασιακό περιβάλλον, προωθώντας μια επιχειρηματική και καινοτόμο νοοτρο-
πία, παρέχοντας τις απαραίτητες δεξιότητες για τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων και ενισχύοντας 
την αντίληψη της επιχειρηματικότητας ως ευκαιρία σταδιοδρομίας. Οι υπηρεσίες ΣυΕΠ που απευθύνονται 
τόσο στους νέους όσο και στους ενήλικες θα πρέπει να τους στηρίξουν στην προσπάθειά τους να ακολου-
θήσουν τις διαθέσιμες επιχειρηματικές ευκαιρίες του τοπικού περιβάλλοντός τους.

H παρούσα μελέτη του Cedefop τοποθετείται στο πλαίσιο της αυξημένης έμφασης στην επιχειρηματι-
κότητα και την επιχειρηματική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη 
συνεργάζονται από το 1990 για την ανάπτυξη της ατζέντας της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και Βιομηχανίας), έχει 
οργανώσει αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας για την επιχειρηματική εκπαίδευση, αλλά δεν έχουν 
διενεργηθεί μελέτες σχετικά με το ρόλο της ΣυΕΠ στη στήριξη της ευρωπαϊκής ατζέντας για την επιχει-
ρηματικότητα και την επιχειρηματική εκπαίδευση. Επίσης, η μελέτη αποδέχεται την ευρεία αναγνώριση 
της σημασίας της ΣυΕΠ στη διά βίου μάθηση. Το  ψήφισμα του Συμβουλίου του 2008 για την καλύτερη 
ένταξη της διά βίου ΣυΕΠ στις στρατηγικές διά βίου μάθησης αναφέρει ότι η ΣυΕΠ διαδραματίζει καθο-
ριστικό ρόλο στη λήψη των σημαντικών αποφάσεων που λαμβάνουν τα άτομα στη ζωή τους (Council 
of the European Union, 2008b). Αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να ενδυναμώσει τα άτομα να διαχειρι-
στούν την επαγγελματική τους πορεία, σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία τους και την ευρύτερη αγορά 
εργασίας, στηρίζοντάς τα στη δημιουργία μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της προσωπικής και επαγ-
γελματικής τους ζωής. Το ψήφισμα προσδιορίζει τέσσερις τομείς προτεραιότητας, ένας εκ των οποίων 
είναι να «ενθαρρύνει τη διά βίου απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας», με επίκεντρο τη 
βασική δεξιότητα της «πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας».

Ο στόχος της μελέτης αυτής είναι τριπλός:

• να παρουσιάσει και να αξιολογήσει το ρόλο της ΣυΕΠ στη στήριξη της επιχειρηματικής μάθησης 
στην ΑΕΕΚ και την ΑΕ,

• να εξετάσει τη διαθεσιμότητα και το ρόλο της ΣυΕΠ σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και να υποστηρίξει 
τους φοιτητές της ΑΕΕΚ και ΑΕ,

• να αναλύσει τη διαθεσιμότητα της ΣυΕΠ και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης, ώστε να αναπτυχθούν 
οι δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας των επίδοξων και αρχάριων επιχειρηματιών.
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Σχήμα 1. Στόχοι και σκοποί της μελέτης

Φοιτητές ΑΕΕΚ και ΑΕ
Ενήλικες, επίδοξοι και νέοι  επι-
χειρηματίες

Ανάλυση της διαθεσιμότητας 
και του ρόλου της ΣυΕΠ στην 
επιχειρηματική μάθηση στην 
ΑΕΕΚ και ΑΕ

Αξιολόγηση της διαθεσιμότη-
τας και του ρόλου της ΣυΕΠ 
στη στήριξη των πρώτων επι-
χειρηματικών προσπαθειών των 
φοιτητών ΑΕΕΚ και ΑΕ (στήριξη 
πριν και μετά την ίδρυση)

Διερεύνηση της διαθεσιμότητας 
και του ρόλου  της συμβουλευ-
τικής  και άλλης  υποστήριξης 
στην ανάπτυξη  δεξιοτήτων δια-
χείρισης σταδιοδρομίας

Η μελέτη καλύπτει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως επίσης την Ισλανδία, το Λιχτεν-
στάιν και τη Νορβηγία.

1.2. Ορισμοί

1.2.1. Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματίες

Η επιχειρηματικότητα είναι μια πολύπλευρη έννοια που εμφανίζεται με πολλούς διαφορετικούς τρό-
πους. Αυτό σημαίνει ότι έχουν προκύψει διάφοροι ορισμοί και δεν υπάρχει κανένας κοινά αποδε-
κτός ορισμός (OECD, 2009b). Διάσημοι ακαδημαϊκοί, όπως ο Richard Cantillon, ο Jean Baptiste Say, 
ο Alfred Marshall και ο Joseph Schumpeter έχουν καθιερώσει τους ακόλουθους ορισμούς (OECD, 
2009b, p. 8.):

• επιχειρηματίες είναι τα πρόσωπα εκείνα (ιδιοκτήτες επιχειρήσεων) που επιδιώκουν να παράγουν 
αξία μέσω της δημιουργίας ή επέκτασης  οικονομικής δραστηριότητας, με τον εντοπισμό και την 
αξιοποίηση νέων προϊόντων, διαδικασιών ή αγορών,

• επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η επιδίωξη της παραγωγής κέρδους μέσα από τη δημιουργία 
ή την επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας, με τον εντοπισμό και την αξιοποίηση νέων προϊ-
όντων, διαδικασιών ή αγορών,

• επιχειρηματικότητα είναι το φαινόμενο που συνδέεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην επιχειρηματικότητα ως νοοτροπία. 
Η επιχειρηματικότητα ορίζεται ως «η νοοτροπία και η διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομι-
κής δραστηριότητας μέσω του συνδυασμού ανάληψης κινδύνου, δημιουργικότητας και / ή καινοτομίας 
με χρηστή διαχείριση, στο πλαίσιο ενός νέου ή υφιστάμενου οργανισμού» (European Commission, 
2003, p. 6).

Ο όρος «αυτοαπασχολούμενος» χρησιμοποιείται επίσης συχνά για να περιγράψει τον επιχειρηματία. 
Ωστόσο, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) κάνει διάκριση μεταξύ δύο διαφο-
ρετικών τύπων επιχειρηματιών: ο «αυτοαπασχολούμενος», που δεν απασχολεί κανέναν και ο «εργο-
δότης», ο οποίος απασχολεί τουλάχιστον έναν εργαζόμενο2:

• αυτο-απασχολούμενοι που δεν απασχολούν μισθωτούς ορίζονται ως τα άτομα που εργάζονται σε 
δική τους επιχείρηση ή επαγγελματικό χώρο, με σκοπό να αποκτήσουν κέρδος και οι οποίοι δεν 
απασχολούν άλλα πρόσωπα

• εργοδότες που απασχολούν έναν ή περισσότερους εργαζομένους ορίζονται τα άτομα που εργά-
ζονται σε δική τους επιχείρηση ή επαγγελματικό χώρο με σκοπό να αποκτήσουν κέρδος και που 
απασχολούν τουλάχιστον άλλο ένα άτομο.

Ως εκ τούτου, αξίζει να διευκρινιστεί ότι στην παρούσα μελέτη ο όρος «επιχειρηματίας» αναφέρεται σε 
όλα τα άτομα που έχουν μια επιχείρηση ή επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν χρηματοοικονομικούς κιν-

2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται από τη Eurostat στο πλαίσιο του εργατικού δυ-
ναμικού, διατίθενται στο διαδίκτυο:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/
methodology/ Ορισμοί [αναφορά στις 03.09.2010].



ΣυΕΠ  για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματιών της Ευρώπης
Πολιτικές και πρακτικές για την αξιοποίηση των μελλοντικών δυνατοτήτων 

28

δύνους, σε αντίθεση με την προσφορά εργασίας σε έναν εργοδότη. Αυτό περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων με ή χωρίς υπαλλήλους. Επομένως, η επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της παρούσας 
μελέτης κυμαίνεται από ατομικά έργα (που μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τον επιχειρηματία σε βάση 
μερικής απασχόλησης) μέχρι και μεγάλες αναλήψεις έργων από επιχειρήσεις που δημιουργούν πολλές 
ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι νέοι επιχειρηματίες (επίσης γνωστοί ως αρχάριοι και εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες) είναι οι ιδιο-
κτήτες επιχειρήσεων που έχουν πρόσφατα δημιουργήσει μια επιχείρηση (δηλαδή, έχουν τη δική τους 
επιχείρηση για τουλάχιστον δύο έτη). Οι επίδοξοι επιχειρηματίες (επίσης γνωστοί ως υποψήφιοι, ανερ-
χόμενοι και φιλόδοξοι επιχειρηματίες) είναι αυτοί που σκέφτονται ή βρίσκονται στη διαδικασία να 
ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

1.2.2. Επιχειρηματική μάθηση

Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας αναφέρεται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα με τον όρο «επιχειρηματική εκπαίδευση». Για τη μελέτη αυτή ο όρος «επιχειρημα-
τική μάθηση», έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει όλα τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
για την επιχειρηματικότητα που προωθούν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ίδρυση μιας 
επιχείρησης. Ο όρος «επιχειρηματική εκπαίδευση» συνδέεται συχνά με τις γενικές, επιχειρηματικές ή 
οικονομικές σπουδές, ενώ ο ορισμός της «επιχειρηματικής μάθησης» αποτελεί μια ευρύτερη έννοια 
που περιλαμβάνει την μάθηση που χτίζει «γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα» 
(Martinez et al., 2010, p. 11). Έτσι, η επιχειρηματική μάθηση καλύπτει, για παράδειγμα:

•	 την	εκπαίδευση	στο	να	αποκτήσει	κάποιος	επιχειρηματικές	δεξιότητες	και	να	έχει	επιχειρηματικό	
πνεύμα	με	τη	γενικότερη	έννοια	του	όρου,

•	 την	εκπαίδευση	σχετικά	με	 την	επιχειρηματικότητα,	συμπεριλαμβανομένου	 του	πλαισίου	και	 της	
φιλοσοφίας	της	επιχειρηματικότητας,

•	 την κατάρτιση	που	αφορά	στη	σύσταση	μιας	επιχείρησης.

1.2.3. ΑΕΕΚ και ΑΕ

Η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΑΕΕΚ) αναφέρεται στην ανώτερη δευτεροβάθμια 
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3). Η ανώτατη εκπαίδευση (ΑE) αναφέρεται σε σπουδές επιπέδου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 και 6), σπουδές ακαδημαϊκού (πανεπιστήμια) και επαγγελματικού 
χαρακτήρα (π.χ. πολυτεχνικές και τεχνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης).

1.2.4. Δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας

Οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας (ΔΔΣ) αφορούν σε μια ευρύτερη θεώρηση της ανάπτυξης του 
ατόμου, της ανάπτυξης των μετα-ικανοτήτων», που δεν αφορούν συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά είναι 
μεταβιβάσιμες, βοηθώντας έτσι τα άτομα να διαχειρίζονται καλύτερα τη μάθηση και την εργασία τους. 
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την πολιτική στο δια βίου Επαγγελματικό Προσανατολισμό ELGPN (Sultana, 
2009) πρότεινε τον ακόλουθο ορισμό: «Οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας αναφέρονται σε όλο 
το φάσμα των ικανοτήτων που παρέχουν δομημένους τρόπους για τη συλλογή, ανάλυση, σύνθεση 
και οργάνωση των ατόμων και των ομάδων, την εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρησή τους, 
καθώς και τις δεξιότητες να προχωρήσουν σε αποφάσεις και αλλαγές».

1.2.5. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣυΕΠ)

Σε αυτή τη μελέτη η ΣυΕΠ είναι κατανοητή ως ένα ευρύ πλαίσιο στήριξης. Ο ορισμός της ΣυΕΠ από το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται σε υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν 
τα άτομα κάθε ηλικίας να κάνουν επαγγελματικές, εκπαιδευτικές και σχετικές με την κατάρτιση επιλογές 
και να διαχειρίζονται τη σταδιοδρομία τους (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2004). Αυτό καλύπτει 
τις ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή πληροφόρησης, συμβου-
λευτικής, την εκτίμηση των ικανοτήτων, την υποστήριξη και τη διδασκαλία της λήψης αποφάσεων και 
των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας.
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Η ΣυΕΠ σε θέματα επιχειρηματικότητας μπορεί να παρέχεται από τρεις ομάδες ατόμων:

• η τυπική ΣυΕΠ παρέχεται από εκπαιδευμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού 
και άλλους επαγγελματίες συμβουλευτικής. Οι επαγγελματίες μπορούν να εργαστούν σε: ιδρύμα-
τα εκπαίδευσης και κατάρτισης, φορείς στήριξης των επιχειρήσεων, ιδιωτικούς οργανισμούς, δημό-
σιες αρχές, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ), εμπορικά επιμελητήρια και ενώσεις 
που εκπροσωπούν τους επιχειρηματίες

• η μη-τυπική ΣυΕΠ αναφέρεται σε πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη που παρέχεται από 
άτομα που μπορούν να παρέχουν  σημαντική υποστήριξη στο σχηματισμό των επιχειρήσεων. Αυτό 
περιλαμβάνει: συμβούλους επιχειρηματικότητας , μέντορες, ανώτερα στελέχη εταιριών και άλλους 
έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο των επιχειρήσεων, έμπειρους και επιτυχημένους επιχειρηματίες 
και πρώην (δηλαδή συνταξιούχους) επιχειρηματίες

• η άτυπη ΣυΕΠ καλύπτει άτυπες υπηρεσίες συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού 
και άλλης υποστήριξης που παρέχεται από τα μέλη της οικογένειας, τους συναδέλφους και τους 
συνομηλίκους.

1.3. Αναλυτικό πλαίσιο
Η ΣυΕΠ είναι ένα ευρύ πλαίσιο που περιλαμβάνει διαφορετικούς μηχανισμούς στήριξης και μπορεί να 
παρασχεθεί μέσω τυπικών, μη-τυπικών και άτυπων δικτύων. Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της 
ΣυΕΠ, το ακόλουθο αναλυτικό πλαίσιο περιγράφει τις διάφορες μορφές των σχέσεων ΣυΕΠ και των 
δραστηριοτήτων που έχουν αναλυθεί ως μέρος αυτής της μελέτης (βλέπε Σχήμα 2).

Σχήμα 2. Αναλυτικό πλαίσιο

Τυπική ΣυΕΠ
Η επίσημη συμβουλευτική που προσφέρεται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι  εργάζο-
νται είτε σε εμπορικά επιμελητήρια, ενώσεις επιχειρηματιών, Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (PES) 
κ.λπ. ή στo πλαίσιο της εκπαίδευσης (ιδρύματα ΕΕΚ και ΑE)

Μη τυπική ΣυΕΠ
Mentoring και επιχειρηματική συμβουλευτική
Πρακτικές μέθοδοι διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των τοποθετήσεων σε εταιρείες ή επιχειρη-
ματίες, καθώς και των μίνι και των εικονικών εταιρειών
Διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως  διαδραστικά τεστ αξιολόγησης για επιχειρηματίες, εργαλεία στήριξης 
των επιχειρήσεων, διαδικτυακές πλατφόρμες και εικονικές κοινότητες επιχειρηματιών
Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
Κοινοτικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ομάδες δύσκολης πρόσβασης
Εμπλοκή των επιχειρηματιών μέσα από διαλέξεις και συναντήσεις με επιτυχημένους ιδιοκτήτες επι-
χειρήσεων
Κέντρα Επιχειρηματικότητας
Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, όπως ειδικές ημερίδες, συναντήσεις, εβδομάδες και φεστιβάλ 
επιχειρηματικότητας, πρεσβευτές και πρότυπα επιχειρηματιών, βραβεία και διαγωνισμοί επιχειρημα-
τικότητας και άλλες δραστηριότητες μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα 
(π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, καθώς και επαγγελματικά περιοδικά που ασχολού-
νται με την επιχειρηματικότητα)
Πρακτική άσκηση, επισκέψεις σε επιχειρήσεις και ευκαιρίες παρακολούθησης επιχειρηματιών
Παρεμβάσεις ιδιωτικού τομέα

Άτυπη ΣυΕΠ

Δίκτυα επιχειρηματιών και άλλες ευκαιρίες μάθησης από ομότιμους
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1.4. Μεθοδολογία
Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε μια ερευνητική διαδικασία τριών σταδίων που περιλαμβάνει δευτερο-
γενή έρευνα, πρωτογενή έρευνα και συγκριτική ανάλυση αυτών. Τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία 
που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, χαρτογράφηση, συνεντεύξεις 
και μελέτες περίπτωσης. Επίσης, στις δύο έρευνες χρησιμοποιήθηκαν: μια τηλεφωνική συνέντευξη 
εμπειρογνωμόνων σε θέματα εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και, για να επικυρωθούν τα απο-
τελέσματα των προηγούμενων σταδίων της έρευνας, μια διαδικτυακή έρευνα που απευθύνθηκε σε 
εμπειρογνώμονες ΣυΕΠ σε  επίπεδο χάραξης πολιτικής, ώστε να επικαιροποιηθεί η μελέτη σχετικά με 
τις τελευταίες εξελίξεις στη ΣυΕΠ και την επιχειρηματική μάθηση στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑE).

Η έρευνα ξεκίνησε με μια ενδελεχή επισκόπηση των διεθνών, ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερεια-
κών δημοσιεύσεων, οι οποίες κατέγραφαν στοιχεία για την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική 
εκπαίδευση στην Ευρώπη. Αξιολογήθηκαν περίπου 250 δημοσιεύσεις και  επιλέχθηκαν παραδείγματα 
καλής πρακτικής.

Η κύρια φάση της έρευνας ξεκίνησε με την προσέγγιση εμπειρογνωμόνων της επιχειρηματικής εκπαί-
δευσης. Αυτή περιελάμβανε ένα γύρο ημι-δομημένων τηλεφωνικών συνεντεύξεων με εμπειρογνώμο-
νες επιχειρηματικής εκπαίδευσης από τους τομείς της ΕΕΚ και ΑE, καθώς και με εκπροσώπους από ενώ-
σεις επιχειρηματιών και / ή εμπορικών επιμελητηρίων. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε 
ένα μικρό αριθμό εμπειρογνωμόνων και επενδυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνολικά, πραγματοποιή-
θηκαν 71 συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων και δημιουργήθηκαν τρεις θεματικές βάσεις δεδομένων για 
την κατηγοριοποίηση των συνεντεύξεων και των ευρημάτων από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Τα συμπεράσματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν, 
προκειμένου να επιλεγούν παραδείγματα και θέματα για τις μελέτες περίπτωσης: προετοιμάστηκαν 26 
μελέτες περίπτωσης σε διάφορα θέματα. Οι μελέτες περίπτωσης πήραν διάφορες μορφές: κάποιες ήταν 
σε βάθος μελέτες περίπτωσης επιμέρους έργων ή πρακτικών, στο πλαίσιο συγκεκριμένων ιδρυμάτων 
ΑΕΕΚ ή ΑΕ, ενώ άλλες ήταν σύνθετες μελέτες περίπτωσης σε συγκεκριμένα θέματα. Μελέτες περίπτω-
σης σε βάθος προετοιμάστηκαν από 10 χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Γαλλία, Νορ-
βηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι θεματικές των μελετών περίπτωσης 
ποικίλουν, ως ακολούθως:

• η αξία της ΣυΕΠ μέσα από την προσέγγιση μίνι εταιρειών,

• η ΣυΕΠ για τις γυναίκες και τους μετανάστες επιχειρηματίες,

• ο ρόλος των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (PES) στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας,

• οι διαγωνισμοί επιχειρηματικών ιδεών/ σχεδίων,

• οι δραστηριότητες επιχειρηματικής ευαισθητοποίησης,

• τα διαδικτυακά τεστ αξιολόγησης σταδιοδρομίας για επίδοξους και αρχάριους επιχειρηματίες,

• οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων,

• η ικανότητα των εκπαιδευτών της ΕΕΚ να συμβάλουν στην εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότη-
τας 

Οι σύνθετες μελέτες περίπτωσης περιλαμβάνουν μικρότερες περιγραφές και πρακτικές από τις περισ-
σότερες υπό μελέτη χώρες και μια ειδική μελέτη περίπτωσης ενός πανευρωπαϊκού προγράμματος 
επιχειρηματικότητας, όπως το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες.

Μια διαδικτυακή έρευνα ξεκίνησε στην ΑΕΕΚ και την ΑE, με σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των 
φορέων χάραξης πολιτικής και των επαγγελματιών συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πολιτική στη Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελμα-



ΣυΕΠ  για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματιών της Ευρώπης
Πολιτικές και πρακτικές για την αξιοποίηση των μελλοντικών δυνατοτήτων 

31

τικό Προσανατολισμό3 (ELGPN) και το δίκτυο Euroguidance4 κλήθηκαν να συμμετάσχουν. Ένα email 
που καλούσε τα μέλη να ανταποκριθούν στην έρευνα εστάλη σε 112 μέλη ELGPN και σε 66 μέλη του 
δικτύου Euroguidance. Η έρευνα παρέμεινε στο διαδίκτυο για τέσσερις εβδομάδες και είχε συνολικά 
43 απαντήσεις. Ο στόχος της διαδικτυακής έρευνας ήταν να επικυρώσει τα αποτελέσματα των άλλων 
σταδίων της έρευνας (συνεντεύξεις και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας).

Το τελικό στάδιο της μελέτης επικεντρώθηκε στην ανάλυση των ευρημάτων από τα προηγούμενα στά-
δια του έργου. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει μια συγκριτική επισκόπηση των ευρημάτων.

3 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική στη Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό έχει ως στόχο 
να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή στην προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διά βίου ΣυΕΠ, 
τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον τομέα της απασχόλησης. Ιδρύθηκε από τα κράτη μέλη και η Επιτροπή στηρίζει τις δρα-
στηριότητες του δικτύου για την περίοδο 2007-2010 σύμφωνα με το πρόγραμμα Διά Βίου μάθηση ( http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn 
[30.9.2010])

4 Το δίκτυο Euroguidance είναι ένα δίκτυο κέντρων που συνδέει τα συστήματα επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ευ-
ρώπη. Το δίκτυο προωθεί την κινητικότητα, βοηθώντας τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και τα άτομα 
να κατανοήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες που παρέχονται στους Ευρωπαίους πολίτες σε όλη την Ευρώπη. ( http://www.
euroguidance.net/ [30.9.2010])  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ιστορικό
Αυτή η ενότητα, που αφορά στο ιστορικό, έχει έξι σκοπούς. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

• το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την επιχειρηματική εκπαίδευση και την ΣυΕΠ στην Ευρώπη,

• την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, όσον αφορά στον αριθμό και το προφίλ των επιχειρηματιών,

• τις επιχειρηματικές προσδοκίες και την επιχειρηματικότητα ως επιλογή σταδιοδρομίας,

• τις επιχειρηματικές δεξιότητες των Ευρωπαίων, ιδίως την ετοιμότητα τους να ακολουθήσουν επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες,

• την επιχειρηματική μάθηση στην Ευρώπη, κυρίως στην ΑΕΕΚ και  την ΑE,

• μια περίληψη των βασικών ζητημάτων και του τρόπου με τον οποίο συνδέονται με το πλαίσιο της 
ΣυΕΠ.

2.1. Πλαίσιο πολιτικής
Ως απάντηση στις πιέσεις που ασκούνται στις οικονομίες για ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών, οι πολιτικές ατζέντες σε διάφορα επίπεδα έχουν αναγνωρίσει την ανά-
γκη να αναπτυχθεί μια ισχυρή βάση νέων και καινοτόμων επιχειρηματιών. Υπάρχει, πράγματι, όλο και 
μεγαλύτερη αναγνώριση της σημασίας της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, 
στην ατζέντα πολιτικής της ΕΕ. Αυτό είναι εμφανές, τόσο στις πολιτικές για την οικονομία και την απα-
σχόληση, όσο και στην ανάπτυξη πολιτικών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι πολιτικές για την 
ΣυΕΠ σε επίπεδο ΕΕ αρχίζουν επίσης, να αναγνωρίζουν τη σημασία της ΣυΕΠ στην επιχειρηματικότητα, 
αν και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η άμεση σύνδεση μεταξύ ΣυΕΠ και επιχειρηματικότητας 
παραμένει αδύναμη.

2.1.1. Πολιτικές της ΕΕ που συνδέονται με την εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας

Οι πρώτες εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την επιχειρηματική μάθηση χρονολογούνται από το 1997 
και την ομάδα εργασίας BEST, όπου συμμετείχαν επιχειρηματίες, δημόσιοι υπάλληλοι και ακαδημαϊ-
κοί. Βασική της πρόταση ήταν η εκπαίδευση στη δημιουργία και προώθηση επιχειρηματικού πνεύμα-
τος (Rodríguez, 2009).

Το 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας αναγνώρισε την επιχειρηματικότητα ως μία από τις 
«νέες βασικές δεξιότητες» για την οικονομία της γνώσης (European Council, 2000). Στα συμπεράσματα 
της Λισσαβόνας τονίστηκε ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί δεξιότητα,  στην οποία η κοινωνία στο 
σύνολό της πρέπει να δώσει αξία και ότι το επιχειρηματικό πνεύμα είναι απαραίτητο. Η εκπαίδευση 
θα πρέπει να παρέχει ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία μιας επιχείρησης.

Από τη Στρατηγική της Λισαβόνας υπήρξε σταθερή αύξηση στον αριθμό των αναφορών στην επιχει-
ρηματικότητα και την επιχειρηματική εκπαίδευση, στις ανακοινώσεις της Επιτροπής. Για παράδειγμα, 
στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, εγκρίθηκε το 2000 ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Μικρές 
Επιχειρήσεις. Αυτός δεσμεύει τα κράτη μέλη να «γαλουχήσουν τα άτομα με το επιχειρηματικό πνεύμα 
και τις νέες δεξιότητες από τις μικρότερες ηλικίες». Αναγνωρίζει την ανάγκη ότι «γενικές γνώσεις σχε-
τικά με τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα ... πρέπει να διδάσκονται σε όλα τα επίπεδα», ενώ 
παράλληλα «συγκεκριμένα μαθήματα σχετικά με τον τομέα τον επιχειρήσεων» πρέπει να αποτελούν 
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«βασικό συστατικό» της εκπαίδευσης σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνω» (European 
Commission, 2000).

Το 2004, η Επιτροπή δημοσίευσε ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιχειρηματικότητα, που δηλώνει 
ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί «σημαντική κινητήρια δύναμη καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και 
ανάπτυξης» (European Commission, 2004α). Το σχέδιο δράσης καθορίζει πέντε στρατηγικούς τομείς 
πολιτικής, δύο από τους οποίους έχουν άμεση σχέση με την παρούσα μελέτη: ενεργοποίηση της επιχει-
ρηματικής νοοτροπίας και ενθάρρυνση περισσότερων ανθρώπων να γίνουν επιχειρηματίες, ιδιαίτερα 
των γυναικών και των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. Υπογραμμίζει την ανάγκη των 
ατόμων  να συνδυάζουν τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητές τους και την προσωπική τους κατάσταση με τη 
σωστή επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως η μερική απασχόληση, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις ή η 
επεκτατική δραστηριότητα. Η επιχειρηματική εκπαίδευση θεωρείται βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη 
των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την ενθάρρυνση των νέων και των ενηλίκων να γίνουν επιχειρη-
ματίες.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την «Προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπί-
ας μέσω της εκπαίδευσης και της μάθησης», ανέφερε ότι η τυπική εκπαίδευση στην Ευρώπη δεν έχει 
γενικά υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα και την αυτο-απασχόληση. Προσδιόρισε την ανάγκη για 
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπουργείων, κυρίως εκείνων που είναι αρμόδια για την εκπαίδευση 
και τις επιχειρήσεις, καθώς και των ενδιαφερόμενων φορέων του επιχειρηματικού κόσμου, προκειμέ-
νου να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την επιχειρηματική εκπαίδευση (European 
Commission, 2006b). Τα εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία της επιχειρη-
ματικότητας στην ΕΕ, καθώς τα άτομα διαμορφώνουν νοοτροπίες και πολιτισμικές αναφορές, σε νεαρή 
ηλικία. Η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, μέσω της ανά-
πτυξης της κατάλληλης νοοτροπίας, μέσω της γνώσης των ευκαιριών σταδιοδρομίας για επιχειρημα-
τίες ή αυτοαπασχολούμενους, καθώς και με την ανάπτυξη των σχετικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων 
(European Commission, 2004b). Με την προώθηση της επιχειρηματικότητας  μέσω του εκπαιδευτικού 
συστήματος, οι νέοι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν ότι οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και η αυτο-απασχόληση μπορεί να οδηγήσουν στην επιτυχία και ότι μπορούν να ξεκι-
νήσουν το δικό τους επιχειρηματικό εγχείρημα, εφόσον το επιθυμούν.

Η ατζέντα του Όσλο για την επιχειρηματική εκπαίδευση προσπάθησε να προωθήσει την επιχειρημα-
τική νοοτροπία στην κοινωνία, μέσω της εκπαίδευσης και της μάθησης, ιδίως με την προώθηση του 
επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους, μέσω της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, από το δημοτικό 
έως το πανεπιστήμιο. Οι εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής μπορούν να επιλέξουν από ένα λεπτομερή 
κατάλογο ενεργειών και να τις προσαρμόσουν στις ιδιαίτερες συνθήκες τους (European Commission, 
2006b και 2006c). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ατζέντας του Όσλο, πραγματοποιήθηκε ένα 
ευρωπαϊκό συνέδριο για την επιχειρηματική εκπαίδευση  στο Όσλο τον Οκτώβριο του 2006, με στόχο 
την ανταλλαγή εμπειριών και  καλών πρακτικών, και τη συζήτηση για το πώς θα προωθηθεί πιο συστη-
ματικά η επιχειρηματική εκπαίδευση, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και συστάσεις.

Η αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» της Πράξης για Μικρές Επιχειρήσεις για την Ευρώπη 
(European Commission, 2008b), συστήνει να εισαχθεί η επιχειρηματικότητα ως βασική ενότητα στα 
σχολικά προγράμματα, να αποτελεί μέρος της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και η συνεργασία μεταξύ 
της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων και μη- κερδοσκοπικών οργανισμών να αυξηθεί, για να μετα-
φερθεί στο σχολείο το περιεχόμενο και η πρακτική από τη ζωή των επιχειρήσεων.

Η οικονομική κρίση και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας σε όλη την Ευρώπη έχουν τονίσει ακόμη περισσό-
τερο την ανάγκη για δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην 
ΕΕ, εν όψει του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού για τις θέσεις εργασίας και τις αγορές. Το Ευρωπαϊκό 
Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας του 2008 τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η επιχειρημα-
τικότητα, ως ένας τρόπος στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης της ενεργού ένταξης, 
με την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας (European Commission, 2008b). Η πρόσφατη 
 ανακοίνωση της ΕΕ αναφορικά με μια κοινή δέσμευση για την εργασία (European Commission, 2009a) 
προωθεί, επίσης, την επιχειρηματική εκπαίδευση ως ένα βασικό στοιχείο για τη στήριξη των ανέργων 
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και των νέων στη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης ή μικρο-επιχείρησης.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο ευρωπαϊκής συνερ-
γασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) αναφέρουν την «ενίσχυση της δημι-
ουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης», ως έναν από τους βασικούς στρατηγικούς του στόχους (Council of the 
European Union, 2009). Το πλαίσιο ορίζει ότι η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι ζωτικής σημα-
σίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ του κόσμου των επιχειρήσεων και των διαφορετικών επιπέδων και 
τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας μπορεί να βοηθήσει, ώστε να δοθεί έμφαση 
στις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας και να προωθηθεί η καινοτομία 
και η επιχειρηματικότητα σε όλες τις μορφές μάθησης.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει την «πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα» 
στο νέο πλαίσιο των οκτώ βασικών δεξιοτήτων για τη διά βίου μάθηση (Council of the European 
Union, 2009). Από κοινού με άλλες βασικές δεξιότητες, αυτή είναι έντονα προσανατολισμένη στην 
εφαρμογή των διαδικασιών. Αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες σε δράση, 
καθώς και να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται έργα για την επίτευξη των στόχων του, που μπορεί να είναι 
κοινωνικοί ή/και εμπορικοί. Η ικανότητα αυτή υποστηρίζεται επίσης από ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων 
που αφορά στην κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας, καθώς και των ειδικών απαιτήσεων και 
ευκαιριών για τους εργοδότες. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει την ηθική των επιχειρήσεων και τη 
δυνατότητα να συντελέσουν δυνάμει στο κοινό καλό, για παράδειγμα μέσω του έντιμου εμπορίου ή 
μέσω της κοινωνικής επιχείρησης. Προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες αποτελούν επίσης μέρος 
αυτής της ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας του ατόμου να ηγείται και να αναθέτει 
καθήκοντα, να αναλύει, να επικοινωνεί, να αξιολογεί και να καταγράφει, της ικανότητας αποτελεσμα-
τικής εκπροσώπησης και διαπραγμάτευσης και της ικανότητας να λειτουργεί τόσο σε ατομικό όσο και 
σε συλλογικό επίπεδο.

Οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρώπη (μέχρι το 2020) 
δείχνει ότι δεξιότητες, όπως η επιχειρηματικότητα, είναι σημαντικές για να βοηθήσουν τους ανθρώπους 
να προσαρμοστούν πιο γρήγορα στις διαρθρωτικές αλλαγές και να διασφαλιστεί ότι είναι έτοιμοι για 
την επαγγελματική κινητικότητα (Cedefop, 2010). Η Επιτροπή (European Commission, 2010d) προτί-
θεται να εξετάσει τη δυνατότητα να επιταχύνει την προώθηση της επιχειρηματικής κινητικότητας  των 
νέων, ιδίως με την αύξηση της κινητικότητας μέσω πρακτικής άσκησης Erasmus, την προώθηση της 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, την ενίσχυση της 
συμμετοχής των επιχειρήσεων σε ερευνητικές δράσεις Marie Curie, καθώς και με την υποστήριξη της 
πρωτοβουλίας Erasmus για νέους επιχειρηματίες.

Πρόσφατες πολιτικές για την ΕΕΚ και την ΑE αναγνωρίζουν, επίσης, το ρόλο της εκπαίδευσης στην επι-
χειρηματικότητα. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αναφέρει ότι «η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα 
...πρέπει να ενθαρρύνεται και να είναι προσιτή σε όλους τους σπουδαστές της ΕΕΚ, σε όλα τα προγράμ-
ματα και τα πεδία σπουδών» (European Commission, 2010c, p.10). Το Ανακοινωθέν της Bruges (2010) 
εξετάζει τη σημασία της προώθησης της επιχειρηματικότητας στην Αρχική και Συνεχιζόμενη Επαγγελ-
ματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, σε στενή συνεργασία με τους εργοδότες, τους φορείς παροχής ΕΕΚ 
και τις εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων, και τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η 
ίδρυση επιχειρήσεων από αποφοίτους της ΕΕΚ, καθώς και να προωθηθεί η μαθησιακή κινητικότητα 
για νέους επιχειρηματίες. Όσον αφορά στην ΑE, η ατζέντα εκσυγχρονισμού για τα πανεπιστήμια τονίζει 
τη σημασία της βελτίωσης των προοπτικών σταδιοδρομίας των ερευνητών, με την προσθήκη επιχειρη-
ματικών δεξιοτήτων στην επιστημονική τους εξειδίκευση. Καλεί επίσης τα πανεπιστήμια να αναπτύξουν 
επιχειρηματικές, διοικητικές και καινοτόμες δεξιότητες και να επιβεβαιώσουν ότι αυτές αποτελούν ανα-
πόσπαστο μέρος της προπτυχιακής εκπαίδευσης, της ερευνητικής κατάρτισης και των στρατηγικών διά 
βίου μάθησης για το προσωπικό των πανεπιστημίων (European Commission, 2006b).

Τέλος, η Στρατηγική για την Ευρώπη 2020 περιγράφει τη δέσμευση της Επιτροπής να ενισχυθούν οι 
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δεσμοί μεταξύ της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, της έρευνας και της καινοτομίας. Καλεί επίσης τα 
Κράτη Μέλη να εστιάσουν τα σχολικά προγράμματα στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επι-
χειρηματικότητα (European Commission, 2010b).

2.1.2. Η πολιτική της ΕΕ αναφορικά με τη ΣυΕΠ και την επιχειρηματικότητα

Σημαντική πτυχή της στήριξης του «αισθήματος πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας» (Βασικές δεξι-
ότητες για τη διά βίου μάθηση) είναι η διασφάλιση ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση διδάσκει τους νέ-
ους και κάθε άτομο δεξιότητες, που τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται τη σταδιοδρομία τους, τα δυνατά 
και αδύνατα σημεία τους και να γνωρίζουν πού να αποκτήσουν πληροφορίες για τη σταδιοδρομία τους 
και τις επιχειρήσεις. Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι για την προώθηση της βιώσιμης επιχειρη-
ματικότητας, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη παροχή ΣυΕΠ στον τομέα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 
και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας, όπως και ενθάρρυνση των επιχειρηματιών και των αυτοαπασχο-
λούμενων. Για κάποιον, το να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση μπορεί να είναι μια αποθαρρυντική 
προοπτική και η πρόσβαση ακόμα και στην πιο βασική συμβουλευτική και υποστήριξη (όπως η πλη-
ροφόρηση σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αυτοπεποίθηση 
και τα κίνητρα του ατόμου.

Παρά την ευρεία αναγνώριση της σημασίας της ΣυΕΠ στη δια βίου μάθηση, οι ευρωπαϊκές πολιτικές 
σπανίως αναφέρονται στο ρόλο που η δια βίου ΣυΕΠ  μπορεί να διαδραματίσει στην εκμάθηση της επι-
χειρηματικότητας ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας των επιχειρηματιών στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, το Ψήφισμα του Συμβουλίου του 2004 σχετικά με την ενίσχυση των 
πολιτικών, των συστημάτων και των πρακτικών στον τομέα της δια βίου ΣυΕΠ στην Ευρώπη (Council 
of the European Union, 2004) δεν αναφέρει καθόλου την επιχειρηματικότητα.

Μια από τις εξαιρέσεις είναι το Ψήφισμα του Συμβουλίου του 2008 για την καλύτερη ένταξη της δια 
βίου ΣυΕΠ στις στρατηγικές δια βίου μάθησης, το οποίο αναφέρει ότι η ΣυΕΠ διαδραματίζει καθορι-
στικό ρόλο στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που λαμβάνουν τα άτομα σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους (Council of the European Union, 2008b). Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να διαχειριστούν την 
επαγγελματική τους πορεία, στο πλαίσιο της προσωπικής τους κατάστασης και της αγοράς εργασίας, 
καθώς και να τα στηρίξει στην επίτευξη μιας καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στην προσωπική και επαγ-
γελματική τους ζωή. Το ψήφισμα προσδιορίζει τέσσερις τομείς προτεραιότητας, ένας από τους οποίους 
είναι η «ενθάρρυνση της δια βίου απόκτησης δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας», που περιλαμβά-
νει και τη βασική δεξιότητα της «πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας».

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, στη Σύστασή του το 2004 σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού: εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση, πρότεινε ότι τα μέλη θα πρέπει να «παρέχουν 
πληροφορίες και επαγγελματικό προσανατολισμό σχετικά με την επιχειρηματικότητα, να προωθούν τις 
επιχειρηματικές δεξιότητες και να ευαισθητοποιούν τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές σχετικά 
με το σημαντικό, μεταξύ άλλων, ρόλο των επιχειρήσεων στη δημιουργία ανάπτυξης και αξιοπρεπών 
θέσεων  εργασίας» (International Labour Organisation, 2004). Η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμό-
νων σχετικά με τις «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» (European Commission, 2010e), τονίζει 
το ρόλο  των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, ως φορέων επαγγελματικού προσανατολισμού και 
σχεδιασμού των δικών τους προγραμμάτων κατάρτισης και υπηρεσιών, προκειμένου να τονωθεί η 
επιχειρηματικότητα και η αυτό-απασχόληση.

Οι πρόσφατες πολιτικές της ΕΕ για την ΕΕΚ και την ΑE τονίζουν τη σημασία της ΣυΕΠ, αλλά συνήθως 
δεν τη συνδέουν με την ατζέντα της επιχειρηματικότητας. Για παράδειγμα, το 2006, τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες στην ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία 
στον τομέα της ΕΕΚ επανέλαβαν την ανάγκη για «βελτιωμένη δια βίου ΣυΕΠ - ώστε να ληφθούν κα-
λύτερα υπόψη οι ευκαιρίες και οι απαιτήσεις της ΕΕΚ και του επαγγελματικού βίου - συμπεριλαμβα-
νομένης της αύξησης της ΣυΕΠ σε σχολεία και οικογένειες, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια επιλογή 
που θα στηρίζεται σε σχετική ενημέρωση» (Council of the European Union, 2006). Δεν αναφέρθηκε 
ρητά η ανάγκη για περισσότερη ΣυΕΠ σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Ομοίως, δεν υπήρξε καμία 
ιδιαίτερη αναφορά στη ΣυΕΠ το 2009 στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης για τη Διαδικασία της Μπολόνια 
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2020, όπου οι αρμόδιοι Υπουργοί για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στις 46 χώρες της Διαδικασίας της 
Μπολόνια δήλωσαν ότι «τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, μαζί με τις κυβερνήσεις, τις κυβερνητικές 
υπηρεσίες και τους εργοδότες, θα βελτιώσουν την παροχή, την προσβασιμότητα και την ποιότητα των 
υπηρεσιών ΣυΕΠ που προσφέρονται σε φοιτητές και αποφοίτους αναφορικά με τη σταδιοδρομία και 
την απασχόληση» (European Ministers Responsible for Higher Education, 2009).

2.2. H Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη
Είναι σημαντικό να εξεταστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, για να κατανοηθούν οι δι-
αφορές μεταξύ των χωρών και των ομάδων ατόμων που είναι περισσότερο ή λιγότερο πιθανό να ακο-
λουθήσουν επιχειρηματική σταδιοδρομία. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς, για ένα μεγάλο χρονι-
κό διάστημα, η Ευρώπη ήταν πολύ πιο πίσω από τις ΗΠΑ σε επιχειρηματική δραστηριότητα (European 
Commission, 2003, European Commission, 2004a, Volkmann et al, 2010).

2.2.1. Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη

Πολλοί άνθρωποι έχουν τη φιλοδοξία να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και σήμερα πε-
ρισσότεροι από ποτέ έχουν αποφασίσει να το πράξουν. Υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι που θέλουν να 
αδράξουν την ευκαιρία (και το ρίσκο) του να εργάζονται για τον εαυτό τους και να απολαμβάνουν τα 
οφέλη που προκύπτουν από το να είναι αφεντικά του εαυτού τους. Σύμφωνα με τη Eurostat (2010), 
υπήρχαν πάνω από 30 εκατομμύρια επιχειρηματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009, που αντιστοιχεί 
σε αύξηση δύο εκατομμυρίων περίπου από το 1999 (βλ. Σχήμα 3). Η Ιταλία έχει το μεγαλύτερο αριθ-
μό επιχειρηματιών στην Ευρώπη (5 εκατ.), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (4 εκατ.) και το Ηνωμένο 
Βασίλειο (3,6 εκατ).

Σχήμα 3. Αριθμός επιχειρηματιών σε όλη την ΕΕ-27 (οι αριθμοί αναφέρονται σε εκατομμύρια) - 
Πηγή: Eurostat, 2010
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γάζονται σε δική τους επιχείρηση ή επαγγελματικό χώρο με σκοπό να αποκτήσουν κέρδος, και οι οποίοι δεν απασχολούν άλλα 

πρόσωπα και β) Εργοδότες που απασχολούν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους ορίζονται τα άτομα που εργάζονται σε δική 

τους επιχείρηση ή επαγγελματικό χώρο, με σκοπό να αποκτήσουν κέρδος, και που απασχολούν τουλάχιστον άλλο ένα άτομο.

Ωστόσο, δε γίνονται όλοι επιχειρηματίες από επιλογή. Πολλοί δεν είναι τύποι που επιθυμούν να επεν-
δύσουν σε μια ευκαιρία, αλλά αντί αυτού, έχουν γίνει επιχειρηματίες από ανάγκη. Αν και οι ευρωπαϊκές 
χώρες έχουν χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικότητας ανάγκης σε σύγκριση με τις χώρες της Αφρικής και 
της Ασίας, η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει προκαλέσει αύξηση της επιχειρηματικότητας ανάγκης. Το 
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2009, το ποσοστό των επιχειρηματιών ανάγκης, σε αντίθεση με τους επιχειρηματίες ευκαιρίας, κυμαίνε-
ται μεταξύ 7% και 32% σε όλη την Ευρώπη (Bosma και Levie, 2009) και ένα χρόνο αργότερα τα στοι-
χεία για την επιχειρηματικότητα ανάγκης ήταν 7% και 31% (Kelley et al., 2010)5. Από τις 15 (2009) και 
16 (2010) χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, η Λετονία (2009) και η Ιρλανδία (2010) καταγράφουν 
το υψηλότερο ποσοστό επιχειρηματικότητας ανάγκης στην Ευρώπη, με το 32% και 31% όλων των 
νέων επιχειρηματιών να έχουν συστήσει την εταιρία τους από ανάγκη. Το χαμηλότερο ποσοστό των 
επιχειρηματιών ανάγκης το 2010 εντοπίζεται στην Ισλανδία (7%), τη Δανία και την Ολλανδία με 8%.

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3, υπήρξε μια αύξηση 6% στον αριθμό των επιχειρηματιών σε όλη την Ευ-
ρώπη μεταξύ 1999 και 2009. Η πιο σημαντική αλλαγή επήλθε στη Σλοβακία, όπου υπήρξε 133% αύ-
ξηση τη 10-ετή περίοδο, σε σύγκριση με μείωση 39% στη Λιθουανία (βλ. Πίνακα 1). Με εξαίρεση την 
Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία, υπήρξε μια γενική μείωση σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 
Οι περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν δει σαφή αύξηση του αριθμού των επιχειρηματιών, 
με την Ολλανδία να ηγείται με αύξηση 35%.

Πίνακας 1. Αλλαγή του αριθμού των επιχειρηματιών μεταξύ των ετών 1999 και 2009 σε όλη την 
Ευρώπη

Χώρες (% μεταβολή μεταξύ 1999 και 2009)

Μείωση (αρνητικός ρυθμός 
ανάπτυξης άνω του 2%)

ΛΙΘ (-39%), ΙΣΛ (-26%), ΟΥ (-20%), ΠΟΡΤ (-12%), ΡΟΥΜ (-10%), 

ΠΟΛ(-10%), ΒΟΥΛ (-9%), ΛΕΤ(-8%), ΣΛ (-4%)

Σταθερά (ανάπτυξη του + / -2%) ΕΕ (1%), BEλ (2%), ΣΟΥ (2%)

Αύξηση (ανάπτυξη άνω του 2%) ΦΙ (4%), ΔΝ (4%), ΕΛ (5%), IT (6%), ΙΣΠ (8%), ΛΟΥΞ (9%), ΚΥΠ 
(9%), ΓΑΛ (10%), ΙΡ ( 12%), AΥ (13%), ΓΕ (15%), ΝΟ (15%), ΗΒ 
(15%), 

ΤΣ (19%), MΑΛ (25%), ΟΛ (35%), ΣΛΚ (133% )
Πηγή: Eurostat, 2010.

Σε όλη την ΕΕ-27, περίπου το 80% των πολιτών πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να ξεκινήσουν μια επιχεί-
ρηση λόγω της έλλειψης διαθέσιμης χρηματοδοτικής στήριξης. Αυτό ήταν υψηλότερο στη Βουλγαρία, 
την Ελλάδα και τη Λετονία (91-92%), και χαμηλότερο στη Φινλανδία (56%), την Αυστρία και την Ολ-
λανδία και οι δύο με 63%. (Οργανισμός δημοσκοπήσεων Gallup, 2009).

Είναι επίσης σημαντικό να εξετάσουμε τα ποσοστά ίδρυσης και επιτυχίας των επιχειρήσεων για να κα-
τανοήσουμε το επιχειρηματικό τοπίο στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί εμπλέκονται σε τρεις φορές περισ-
σότερα νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα, σε σχέση με τους Ευρωπαίους, με τις ευρωπαϊκές εταιρείες να 
ξεκινούν γενικά μικρότερες, να αυξάνονται με βραδύτερους ρυθμούς, και να πεθαίνουν πιο γρήγορα 
από ότι οι ομόλογές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες (European Commission, 2003,. Volkmann et al, 
2009). Για να δημιουργηθεί μια ισχυρή βάση καινοτόμων επιχειρηματιών, οι πολιτικές πρέπει να επι-
κεντρωθούν στη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, καθώς και τη στήριξη και καθοδήγηση 
των νέων επιχειρήσεων στα αρχικά τους στάδια.

5 Σημείωση: 15 χώρες μελέτης συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα έρευνα το 2009 και 16 το 2010: Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία (μόνο το 2009), Ισλανδία, Ιρλανδία (μόνο το 2010), Ιταλία, Λετονία (μόνο το 2009), 
Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία (μόνο το 2010), Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία (μόνο το 2010) και Ηνωμένο Βασίλειο.
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Σχήμα 4. Ιδρύσεις επιχειρήσεων το 2007 (ανά 100 ενεργές επιχειρήσεις)Σχήμα 4. Ιδρύσεις επιχειρήσεων το 2007 (ανά 100 ενεργές επιχειρήσεις) 
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Ο δείκτης είναι ο λόγος μεταξύ του αριθμού των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν προς τον ενεργό 
αριθμό.

Πηγή: Eurostat, 2007. Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bd_9b_size_

cl&lang=en [5.3.2011]

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4, το ποσοστό ίδρυσης νέων επιχειρήσεων στην Ευρώπη (το μερίδιο των 
νέων επιχειρήσεων ως ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων) κυμαίνεται από 25% στη Λιθουανία 
έως μόλις λίγο πάνω από το 3% στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας υψηλός βαθμός νέας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Λιθουανία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, το ποσοστό επιβίωσης των επιχειρήσεων είναι υψηλότερο στην 
Κύπρο (η οποία έχει το χαμηλότερο ποσοστό έναρξης νέων επιχειρήσεων), ακολουθούμενη από τη 
Σλοβενία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία και το Λουξεμβούργο (βλ. Σχήμα 5).

Σχήμα 5. Ποσοστό νέων επιχειρήσεων το 2005 που επιβιώνουν δύο χρόνια έως το 2007
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Τα στοιχεία για τη Σλοβενία   και τη Γαλλία αναφέρονται στην περίοδο 2004-06, τα στοιχεία για το Ηνω-
μένο Βασίλειο αναφέρονται στο 2003-05.

Πηγή: Eurostat, 2007. Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bd_9b_size_

cl&lang=en [5.3.2011]

2.2.2. Το προφίλ των επιχειρηματιών στην Ευρώπη

Οι ευρωπαίοι επιχειρηματίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα (European Commission, 2003). Προ-
έρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα και αντιπροσωπεύουν ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώ-
ματα. Ωστόσο, ένας τυπικός επιχειρηματίας στην Ευρώπη είναι άνδρας με μορφωτικό επίπεδο ανώ-
τερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μια πρόσφατη σουηδική έρευνα έδειξε ότι συνολικά το 94% 
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των ερωτηθέντων συνδέουν τη λέξη επιχειρηματίας με έναν άνδρα και όχι μια γυναίκα (Tillväxtverket 
– Σουηδική Αντιπροσωπεία Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2009).

Το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι ξεκάθαρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2010), το 2009 το 
70% των επιχειρηματιών της ΕΕ ήταν άνδρες, σε σύγκριση με το μόλις 30% των γυναικών. Στην Πορτο-
γαλία, το 40% των επιχειρηματιών είναι γυναίκες, το υψηλότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν 
επίσης υψηλότερα επίπεδα γυναικών επιχειρηματιών στη Λιθουανία (38%) και τη Λετονία (37%). Αντί-
θετα, στην Ιρλανδία και στη Μάλτα, μόλις το 19% και το 17% των επιχειρηματιών είναι γυναίκες. Το 
ποσοστό των επιχειρηματιών που είναι γυναίκες έχει παραμείνει σχετικά σταθερό από το 1999.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους λιγότερες γυναίκες από ότι άνδρες επιθυμούν να δημιουργή-
σουν και να «τρέξουν» τη δική τους επιχείρηση. Οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου για την επιχειρημα-
τικότητα έχουν διαπιστώσει ότι οι γυναίκες φαίνεται να έλκονται λιγότερο από την ιδέα του να γίνουν 
επιχειρηματίες, και πολλές δεν έχουν ποτέ σκεφτεί τη δημιουργία μιας επιχείρησης: σύμφωνα με την 
έρευνα το 39% των γυναικών προτιμούν να είναι αυτοαπασχολούμενες σε σύγκριση με το 51% των 
ανδρών (The Gallup Organization, 2009).

Επιπλέον, τα κίνητρα των αντρών και των γυναικών για να γίνουν επιχειρηματίες είναι  συχνά διαφορε-
τικά. Για τις γυναίκες, η αποφυγή της ανεργίας, ο συνδυασμός εργασίας και ιδιωτικής ζωής και η ηλικία 
του κάθε παιδιού φαίνεται να αποτελούν πιο σημαντικά κίνητρα από ότι για τους άνδρες (Schrör, 2006). 
Οι γυναίκες βιώνουν επίσης περισσότερες δυσκολίες από τους άνδρες όσον αφορά στη συνδιαλλαγή 
με τις τράπεζες και την είσοδο σε άτυπα οικονομικά δίκτυα (GHK και Technopolis, 2008). Η έλλειψη 
πρόσβασης σε δίκτυα που παρέχουν πληροφορίες, συμβουλές, χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές 
επαφές είναι ένα άλλο εμπόδιο (Allen et al., 2008). Επίσης, πρόκληση αποτελεί το γεγονός ότι οι γυναί-
κες έχουν μικρότερη διοικητική εμπειρία, κατάρτιση και δεξιότητες από ότι οι άνδρες, όταν ξεκινούν ως 
επιχειρηματίες (The Gallup Organization, 2009). Η έλλειψη επιφανών προτύπων γυναικείων ρόλων στις 
επιχειρήσεις μπορεί επίσης να εμποδίσει τις γυναίκες να δουν την επιχειρηματικότητα ως βιώσιμη επιλογή 
σταδιοδρομίας. Τέλος, μερικές γυναίκες είναι απρόθυμες να αναλάβουν τον κίνδυνο να δημιουργήσουν 
τη δική τους επιχείρηση, όταν έχουν μικρά παιδιά (Graham, 2005) και σε γενικές γραμμές οι γυναίκες είναι 
πιο απρόθυμες να αναλάβουν κινδύνους από ότι οι άνδρες (GHK και Technopolis, 2008).

Ένα αυξανόμενο ποσοστό ευρωπαίων επιχειρηματιών κατέχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Μόλις πάνω 
από το ένα τέταρτο (28%) των Ευρωπαίων επιχειρηματιών έχουν σπουδές τριτοβάθμιου επιπέδου (βλ. 
Σχήμα 6). Αυτό καταδεικνύει μια αύξηση της τάξης του 32% από το 2000. Αντίστροφα, ενώ το ένα τρίτο 
των επιχειρηματιών είχε μόνο τη βασική εκπαίδευση, το 2000, μέχρι το 2009 αυτό μειώθηκε σε μόλις 
πάνω από το ένα τέταρτο, λόγω της αύξησης εκείνων με υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης.

Σχήμα 6. Επίπεδο εκπαίδευσης των ευρωπαίων επιχειρηματιών (ΕΕ-27), 2000-09

2000

2009

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Χαμηλό

Μέσο

Υψηλό

36 43 21

27 46 28

Πηγή: Eurostat, 2010.
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Οι νέοι Ευρωπαίοι φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα ισχυρές επιχειρηματικές τάσεις (Volkmann et al., 2009). 
Μερικά από τα βασικά εμπόδια στην πρόσβαση, όπως εκείνα που συνδέονται με τη γεωγραφία, έχουν 
εξαλειφθεί με την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Καθώς η παγκό-
σμια μαζική κουλτούρα εξακολουθεί να επικεντρώνεται στη νεολαία, πολλοί νέοι άνθρωποι είναι σε 
θέση να αξιοποιήσουν την ευχέρειά τους στην ψηφιακή τεχνολογία, προκειμένου να δημιουργήσουν 
επιτυχημένες επιχειρήσεις σχετικές με μουσική, βίντεο-παιχνίδια, λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου και 
άλλες δραστηριότητες (ως άνω).

Η επιχειρηματικότητα εντοπίζεται επίσης σε πολλές κοινότητες μεταναστών, δεδομένου ότι μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου (Κέντρο 
Ερευνών για τις Επιχειρήσεις και την Οικονομική Ανάπτυξη CEEDR, 2000). Μελέτες δείχνουν ότι, σε 
ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι μετανάστες σημειώνουν υψηλότερα ποσοστά αυτό-απασχόλησης από τον 
αυτόχθονα πληθυσμό (βλ. Πίνακα 2). Αυτό είναι εμφανές στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχική Δη-
μοκρατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Νορβηγία, τη Σλοβενία, 
τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το αντίθετο ισχύει για την Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, 
Ιταλία, Κύπρο και Πορτογαλία.

Πίνακας 2. Ποσοστό αυτό-απασχολούμενων ηλικίας 15-64 ετών με βάση τη χώρα γέννησης, 
2009

Χώρα Ιθαγενείς
Γεννημένοι 

στο εξωτερικό
Χώρα Ιθαγενείς

Γεννημένοι στο  
εξωτερικό

Αυστρία 8,4% 9,4% Λετονία 7,2% 8,5%

Βέλγιο 12,3% 14,5% Λιθουανία 6,5% μ.δ.

Βουλγαρία 8,6% μ.δ. Λουξεμβούργο 6,6% 6,5%

Κύπρος 17,1% 10.5% Μάλτα 12,4% μ.δ.

Τσεχική Δημοκρατία 15,6% 22,7% Ολλανδία 11,6% 11,6%

Δανία 7,3% 11,1% Νορβηγία 6,0% 7,0%

Εσθονία 7.5.% 7,0% Πολωνία 11,5% μ.δ.

Φινλανδία 10,2% 13,4% Πορτογαλία 14,5% 12.6%

Γαλλία 8,5% 11,2% Ρουμανία 7,2% μ.δ.

Ελλάδα 25,8% 10,4% Σλοβενία 8,3% 9,1%

Ουγγαρία 10.8% 15,4% Ισπανία 15,6% 10,4%

Ισλανδία 10,4% μ.δ. Σουηδία 8,4% 10,6%

Ιρλανδία 14,0% 9,4% Ηνωμένο Βασίλειο 12.0% 14,7%

Ιταλία 22,6% 15,6.%

Πηγή:  Υπολογισμοί του Cedefop, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ημερομηνία διεξαγωγής 8 

Μαρτίου 2011. Γεωργία, αλιεία και δασοκομία εξαιρούνται από τους υπολογισμούς.

Διάφορες μελέτες εντοπίζουν διαφορές μεταξύ των εθνοτήτων στην πιθανότητα συμμετοχής σε επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Ρουμανία, οι Τούρκοι μετανάστες 
έχουν αξιοσημείωτη συμμετοχή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Κινέζοι, οι 
Ινδοί και οι Πακιστανοί είναι οι κύριες επιχειρηματικές ομάδες μεταναστών (Triodos Facet, 2008).
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Το επαγγελματικό υπόβαθρο έχει επίσης σημασία στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη. 
Για παράδειγμα, η πιθανότητα εμπλοκής σε επιχειρηματική δραστηριότητα είναι τρεις έως τέσσερις φο-
ρές υψηλότερη για τις γυναίκες που απασχολούνται σε μια μισθωτή εργασία (είτε πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης) σε σύγκριση με εκείνες που δεν εργάζονται, έχουν συνταξιοδοτηθεί ή είναι φοιτήτριες 
(Allen et al., 2008).

Σε σύγκριση με τους μη-επιχειρηματίες, τόσο οι γυναίκες, όσο και οι άνδρες επιχειρηματίες στην Ευρώ-
πη τείνουν να είναι πιο σίγουροι για τις ικανότητές τους, είναι πιο πιθανό να γνωρίζουν άλλους επιχει-
ρηματίες και είναι περισσότερο ενήμεροι για την ύπαρξη ανεκμετάλλευτων ευκαιριών από ότι τα άτομα 
που δε δείχνουν επιχειρηματική δραστηριότητα (Allen et αl., 2008).

2.3. Επιχειρηματικές φιλοδοξίες και επιλογές σταδιοδρομίας 
Το κύρος της επιχειρηματικότητας, καθώς και η ελκυστικότητά της ως επιλογή σταδιοδρομίας, έχει προ-
φανή επίδραση στις επιχειρηματικές φιλοδοξίες των ατόμων. Η επιχειρηματικότητα έχει εγκωμιαστεί 
εδώ και καιρό σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, αλλά σε άλλες, υπάρχουν πολλοί, ειδικά άνθρωποι μεγαλύ-
τερης ηλικίας, οι οποίοι ακόμα τη βλέπουν περισσότερο με σκεπτικισμό (Volkmann et al., 2009). Ορι-
σμένοι τη θεωρούν ως μη ασφαλή και επικίνδυνη επιλογή, και λιγότερο κοινωνικά αποδεκτή από ότι 
κάποιες άλλες επιλογές σταδιοδρομίας (European Commission, 2004b). Επομένως, είναι σημαντικό να 
ριχθεί φως στις απόψεις των Ευρωπαίων σχετικά με την επιχειρηματικότητα, καθώς αυτό έχει αντίκτυπο 
στις ανάγκες επαγγελματικού προσανατολισμού των μελλοντικών επιχειρηματιών και στον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίσουν το ζήτημα τα συστήματα εκπαίδευσης και ΣυΕΠ.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 20096 σχετικά με την επιχειρηματικότητα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι 
προτιμούν ακόμα μια σταδιοδρομία ως υπάλληλοι παρά ως επιχειρηματίες: έρευνες δείχνουν ότι λίγο 
περισσότεροι Ευρωπαίοι επιθυμούν να εργαστούν ως υπάλληλοι (49%) από ότι ως αυτοαπασχολού-
μενοι (45%) (The Gallup Organization, 2009). Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στον αριθμό των Ευρω-
παίων που επιθυμούν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2004. 
Περίπου οι μισοί (50% το 2009)7 δεν έχουν καν σκεφτεί να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Παρά το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες έχουν μια θετική εικόνα σε όλες τις 28 ευρωπαϊκές χώρες που 
πήραν μέρος στην έρευνα, έχει μειωθεί η ελκυστικότητα του να γίνει κάποιος επιχειρηματίας. Το 2007, 
μόνο το 30% των μη-αυτοαπασχολούμενων ερωτηθέντων απάντησε θετικά για το αν θα ήταν επιθυ-
μητό να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι, μια μείωση του 3% από το 2004. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον να 
σημειωθεί ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των παλαιών και των νέων Κρατών Μελών: το 
2007, μόνο το 28% των πολιτών της ΕΕ-15 βρήκαν την αυτό-απασχόληση ως μια ελκυστική προοπτική 
σε σύγκριση με το 40% των 10 Νέων Κρατών-Μελών (ΝΚΜ10).

Μια σημαντική προοπτική για την Ευρώπη είναι το γεγονός ότι οι νέοι στην ΕΕ-25 προσελκύονται πε-
ρισσότερο από την αυτό-απασχόληση σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Πάνω από το ήμισυ 
(51%) των νέων ηλικίας 15-24 ετών και με τους μισούς από αυτούς να σπουδάζουν έδειξαν θετική 
στάση στην αυτο- απασχόληση (The Gallup Organization, 2007). Αυτό φαίνεται εντονότερα μεταξύ των 
NKM10 όπου το 62% των νέων ηλικίας 15-24 ετών είναι θετικά προσκείμενοι σε μια επιχειρηματική 
σταδιοδρομία. Αντίθετα, σε όλη την ΕΕ-25, πολύ λίγοι άνθρωποι ηλικίας 55 ετών και άνω, ενδιαφέρο-
νταν να ακολουθήσουν επιχειρηματική πορεία κατά τα επόμενα πέντε χρόνια (13%).

Οι Ευρωπαίοι έχουν επίσης ερωτηθεί στις παγκόσμιες έρευνες του GEM8 για το πώς αισθάνονται σχε-
τικά με την επιχειρηματικότητα ως επιλογή σταδιοδρομίας (Kelley et al, 2010). Σε όλες τις χώρες που 

6 Η Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2007 για την επιχειρηματικότητα στοχεύει να αξιολογήσει την ανάπτυξη της επιχειρηματι-
κότητας σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και να προσδιορίσει τους παράγοντες που ενθαρρύνουν την επιχειρηματική νοοτροπία 
και δραστηριότητα (The Gallup Organization, 2007). Συνολικά, 20674 άτομα ερωτήθηκαν μέσω τηλεφωνικής έρευνας μεταξύ 
9 Ιανουαρίου και 16 Ιανουαρίου 2007.

7 Από το 2009 τα στατιστικά στοιχεία καλύπτουν την ΕΕ-27, αντί της ΕΕ-25, όπως γινόταν νωρίτερα (έρευνες του Ευρωβαρόμε-
τρου 2004 και 2007).

8 Η έρευνα του Παγκόσμιου Παρατηρητήριου Επιχειρηματικότητας (GEM) είναι η μεγαλύτερη  αυτόνομη μελέτη της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας στον κόσμο. Διατίθεται στο διαδίκτυο: http:// www.gemconsortium.org/ [2.2.2011].
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συμμετείχαν στην έρευνα του GEM το 2010, περίπου το 59% αισθάνονται ότι η έναρξη μιας νέας επι-
χείρησης στη χώρα τους θεωρείται επιθυμητή επιλογή σταδιοδρομίας (βλ. Σχήμα 7). Σε ολόκληρη την 
ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων που αισθάνονται ότι η επιχειρηματικότητα είναι μια καλή επαγγελματική 
επιλογή ποικίλλει. Είναι το χαμηλότερο στη Φινλανδία (46%), ακολουθούμενο από σχετικά χαμηλά 
ποσοστά στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία και την Ιρλανδία, που κυμαίνεται μεταξύ 51 και 52%. 
Αντίθετα, ένα υψηλό ποσοστό ατόμων στην Ολλανδία αισθάνονται ότι είναι μια καλή επιλογή σταδιο-
δρομίας-σχεδόν εννέα στους δέκα κατοίκους αισθάνονται έτσι (85%). Παρά το γεγονός ότι, το αμέσως 
επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό το έχει η Ιταλία, όπου το 69% πιστεύουν ότι είναι μια καλή επιλογή 
σταδιοδρομίας, το επίπεδο συμφωνίας στην Ολλανδία δεν είναι κατ’ ανάγκη αισθητό αλλού στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Σχήμα 7. Η επιχειρηματικότητα ως καλή επιλογή σταδιοδρομίας (% των συμμετεχόντων στην 
έρευνα ενήλικου πληθυσμού (APS) 2010 του GEM)
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Πηγή: Kelley et al, 2010.

Οι έρευνες του GEM έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί αν αποδίδεται κύρος στους επιτυχη-
μένους επιχειρηματίες στις χώρες τους (βλέπε σχήμα 8). Οι Φιλανδοί είναι πιο πιθανό να συμφωνήσουν 
ότι υψηλό κύρος δίνεται σε επιτυχημένους επιχειρηματίες στη χώρα τους, παρά το χαμηλό ποσοστό 
αυτών που συμφωνούν ότι το να είσαι επιχειρηματίας είναι μια καλή επιλογή καριέρας. Η Φινλανδία 
ακολουθείται από την Ιρλανδία και τη Γερμανία. Ένα μικρό ποσοστό των Βέλγων αισθάνονται ότι οι 
Βέλγοι επιχειρηματίες έχουν υψηλότερη κοινωνική θέση (51%), σύμφωνα με το πιστεύω των κατοίκων 
ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι κατ’ ανάγκη μια καλή επαγγελματική επιλογή.

Σχήμα 8. Κύρος που αποδίδεται στους επιτυχημένους επιχειρηματίες 2010 (% των συμμετεχό-
ντων στην έρευνα ενήλικου πληθυσμού (APS) 2010 του GEM)
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Πηγή: Kelley et al, 2010.
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Το υψηλό κύρος συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης αντιλαμβάνονται την επι-
χειρηματικότητα. Περίπου το ήμισυ των ευρωπαίων κατοίκων αισθάνονται ότι η προσοχή των μέσων 
δίνεται σε επιτυχημένες επιχειρήσεις της χώρας τους (βλ. Σχήμα 9) (Kelley et al, 2010). Μεγαλύτερη 
προσοχή των μέσων ενημέρωσης δίνεται σε βόρειες περιοχές της Ευρώπης, κυρίως στη Φινλανδία 
(71%), καθώς και στην Ιρλανδία, την Ολλανδία και τη Σουηδία (όλες γύρω στο 61%), ενώ σχετικά 
χαμηλά ποσοστά ανευρίσκονται σε Ελλάδα (35%) και Ιταλία (38%).

Σχήμα 9. Θετική στάση των μέσων ενημέρωσης για την επιχειρηματικότητα (% των συμμετεχό-
ντων στην έρευνα ενήλικου πληθυσμού (APS) 2010 του GEM)
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Πηγή: Kelley et al, 2010.

Οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου έχουν αξιολογήσει επίσης, την κοινωνική θέση των επιχειρηματι-
ών σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους και τους διευθυντές μεγάλων εταιρειών (The Gallup 
Organization, 2007). Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 32% αισθάνονται ότι οι επιχειρηματίες έχουν την υψη-
λότερη κοινωνική θέση εκ των τριών και σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2009, τα 
ελεύθερα επαγγέλματα είχαν την υψηλότερη κατάταξη. Γενικά, όμως, οι διευθυντές θεωρούνται ότι 
έχουν υψηλότερη κοινωνική θέση από τους επιχειρηματίες με εξαίρεση πέντε χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, 
Λετονία, Λιθουανία, και Ολλανδία). Ωστόσο, η ικανοποίηση από την εργασία μεταξύ των επιχειρημα-
τιών είναι υψηλότερη από ό,τι μεταξύ των εργαζομένων-υπαλλήλων. Σε μια έρευνα του 2000, το 33% 
των αυτοαπασχολούμενων χωρίς υπαλλήλους και το 45% των αυτοαπασχολούμενων με υπαλλή-
λους δήλωναν πολύ ικανοποιημένοι με τις συνθήκες εργασίας τους έναντι του μόνο 27% των εργαζο-
μένων-υπαλλήλων (European Commission, 2003, p. 7) .

Τα ευρήματα αυτά έχουν σημασία για τη μελέτη, επειδή δείχνουν ότι υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός 
ποικιλίας στις ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά στον τρόπο που γίνεται αντιληπτή η επιχειρηματικότητα 
από το ευρύ κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και ΣυΕΠ και 
τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κανάλια για τη βελτίωση της γενικής αντίληψης 
για την επιχειρηματικότητα.

2.4. Δεξιότητες δημιουργίας επιχειρήσεων
Οι έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν αισθάνονται έτοιμοι να ξεκινήσουν το δικό τους 
επιχειρηματικό εγχείρημα. Μόνο το 40% περίπου των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι έχουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση (Allen et al, 2008; Bosma and Levie, 2009). Οι κάτοικοι 
της Ελλάδας (58%), της Σλοβενίας   (52%) και της Ισλανδίας (50%) είναι πιθανότερο να πιστεύουν ότι 
έχουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται. Αντίθετα, στη Γαλλία μόνο ένας στους τέσσερις 
πιστεύουν ότι έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Εκτός από τις δεξιότητες, η διαθεσιμότητα των ευκαιριών για τη δημιουργία επιχειρήσεων αποτελεί πα-
ράγοντα που επηρεάζει τις προσδοκίες τους. Λιγότερο από το ένα τρίτο των Ευρωπαίων θεωρούν ότι 
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υπάρχουν ευκαιρίες για να ιδρύσουν μια επιχείρηση στην περιοχή όπου ζουν (30%) (Allen et al., 2008; 
Bosma and Levie, 2009). Σε όλες τις οικονομίες καινοτομίας, μόνο το ένα πέμπτο των κατοίκων πιστεύει 
ότι υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες. Στο Βέλγιο (15%) και την Ισπανία (16%), ένα χαμηλότερο ποσοστό κα-
τοίκων αισθάνονται ότι υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ σχεδόν οι μισοί Νορβηγοί πιστεύουν 
ότι θα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες για να ξεκινήσει μια επιχείρηση (49%).

Περίπου το ένα τρίτο (35%) των Ευρωπαίων που θεωρούν ότι υπάρχουν ευκαιρίες για να ιδρύσουν μια 
επιχείρηση στην περιοχή τους, δηλώνουν ότι ο φόβος της αποτυχίας θα τους απέτρεπε από το να το 
πράξουν. Ο φόβος της αποτυχίας είναι λιγότερο διαδεδομένος στο Βέλγιο (25%), τη Νορβηγία (25%) 
και τη Φινλανδία (26%), αλλά πολύ υψηλότερος στην Ελλάδα (45%), την Ισπανία (45%) και τη Γαλλία 
(47%). Επίσης, η οικονομική κρίση παίζει ρόλο, καθώς οι στάσεις των επιχειρηματιών σε αρχικό στάδιο 
ως προς την έναρξη μιας νέας επιχείρησης ήταν πιο απαισιόδοξες για το 2010 σε σύγκριση με το προ-
ηγούμενο έτος. Περισσότερο από το ήμισυ των επιχειρηματιών δήλωσε ότι οι δυσμενείς οικονομικές 
συνθήκες μπορούν να μειώσουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την ανάληψη κινδύνου. Η κριτική 
στάση ήταν ιδιαίτερα ορατή στην Ελλάδα (76%), την Ισπανία (72%) και την Πορτογαλία (62%). (Kelley 
et al., 2010).

Τα πληθυσμιακά στοιχεία για τους ανθρώπους που έχουν λάβει επιχειρηματική κατάρτιση (δημιουργία 
επιχειρήσεων) ποικίλλουν σε όλη την Ευρώπη9. Η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
παρουσιάζουν παρόμοια ποσοστά  ενηλίκων σε ηλικία απασχόλησης, που έχουν λάβει εκπαίδευση 
σχετικά με την έναρξη μιας επιχείρησης (περίπου 17-19%) (Martinez et al., 2010). Η Ισπανία, η Δανία 
και η Γερμανία δείχνουν ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα (21-22%) και η Κροατία, η Ουγγαρία, η Ιρλαν-
δία, η Ισλανδία και η Λετονία ακόμη υψηλότερα (25-29%). Το Βέλγιο, η Σλοβενία   και η Φινλανδία 
είχαν το υψηλότερο ποσοστό εργαζόμενων ενηλίκων με κατάρτιση στη διαμόρφωση μιας επιχείρησης 
(33% του βέλγικου, 36% του σλοβένικου και 49% του φινλανδικού πληθυσμού). Αντίθετα, μόνο το 
8% του ενήλικου πληθυσμού της Ρουμανίας έχει εκπαιδευτεί σχετικά με την έναρξη μιας επιχείρησης.

2.5. Επιχειρηματική μάθηση στην Ευρώπη

2.5.1. Εισαγωγή

Η επίδραση της επιχειρηματικής μάθησης στις ατομικές συμπεριφορές, πράξεις και προσδοκίες που 
συνδέονται με την επιχειρηματικότητα είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους φορείς χάραξης πολι-
τικής και τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης και της οικονομικής ανάπτυξης. Πιστεύεται γενικά ότι τα 
άτομα που θεωρούν ότι διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση είναι 
πιο πιθανό να το πράξουν.

Η επιχειρηματική εκπαίδευση ξεκίνησε πριν από τουλάχιστον έναν αιώνα, με οργανισμούς όπως ο 
Junior Achievement (JA-YE) ως πρωτοπόρους (Volkmann et al., 2009, p. 19). Το πρώτο πρόγραμμα 
εισήχθη από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ το 1945 για να τονώσει την μεταπολεμική οικονομία των 
ΗΠΑ (Mitra and Manimala, 2008, p. 46), ακολουθούμενο από ένα μεταπτυχιακό MBA το 1947, με τίτλο 
«Διαχείριση νέων επιχειρήσεων» (Katz, 2003). Τρεις διαφορετικές ιδέες (βλ. Σχήμα 10) έχουν κυρίως 
διαμορφώσει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης από τότε. Μια αρχική επιρροή ήταν η 
ανάγκη για αποδοτικούς και αποτελεσματικούς διευθυντές που είχαν τα προσόντα για να παρακινή-
σουν και να διαχειριστούν το προσωπικό σε μεγάλες εταιρείες. Η επικρατούσα οικονομική σκέψη ήταν 
η επένδυση σε οικονομίες κλίμακας, βλέποντας τους ανθρώπους ως πόρο προς διαχείριση.

9 Οι πληροφορίες βασίζονται μόνο σε 15 ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, 
Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.
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Σχήμα 10. Ιδέες που έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ιδιωτικοποίηση & 
κατάρτιση για αυτό-
απασχοληση για τη 
μειωση της ανεργίας

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

ανάγκη για διευθυντές 

καθώς και δεξιότητες και 

γνώσεις στην οικονομική 

και στρατηγική διαχείριση

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: 

ενδυνάμωση όσων 

έχουν χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης

4. Επιχειρηματική 

Εκπαίδευση

Πηγή: Volkmann et al., 2009.

Από τη δεκαετία του 1970 και μετά, υπήρξαν αλλεπάλληλες ιδιωτικοποιήσεις και η επιχειρηματικότητα 
θεωρήθηκε ως ένας τρόπος για την αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας. Η επιχειρηματική 
εκπαίδευση επεκτάθηκε από την αμιγή εκπαίδευση στη διοίκηση, στην εκπαίδευση για την αυτο-απα-
σχόληση. Πιο πρόσφατα, η επιχειρηματική εκπαίδευση σχετίστηκε με την προσωπική ανάπτυξη και 
αποτέλεσε έναν τρόπο ενθάρρυνσης των ατόμων με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης να συμμετέ-
χουν στην αγορά εργασίας.

Γίνεται σαφές από την εξέλιξη της επιχειρηματικής μάθησης στην Ευρώπη, ότι υπάρχει διαφωνία για το 
αν η επιχειρηματικότητα μπορεί να διδαχθεί ή, το πιο σημαντικό, να αποτελέσει αντικείμενο μάθησης. 
Ωστόσο, σήμερα πιστεύεται έντονα ότι η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής εκ-
παίδευσης, έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο στη διαμόρφωση της νοοτροπίας των ανθρώπων και την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Πιστεύεται επίσης, ότι «όσο πιο πρώιμη και πιο διαδεδομένη είναι η 
έκθεση στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, είναι πιο πιθανό οι μαθητές να γίνουν επιχειρη-
ματικοί, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σε κάποιο στάδιο της ζωής τους» (Volkmann et al., 2009, p. 
10; European Commission, 2004b; Martínez et al., 2010; Rodríguez, 2009). Αυτή η πρώιμη έκθεση 
στην επιχειρηματική εκπαίδευση θα πρέπει να συνεχιστεί «σε όλη τη διά βίου μαθησιακή διαδρομή 
του ατόμου», από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ανώτερη και την ανώτατη 
εκπαίδευση και να φτάσει επίσης στους κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένους.

Για τους λόγους αυτούς, η επιχειρηματική εκπαίδευση αποτελεί τώρα ένα σημαντικό σημείο σύγκλι-
σης της κυβερνητικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη. Τα κράτη μέλη συμφωνούν ότι η εκμά-
θηση της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να αναπτύξει γενικές ικανότητες, π.χ. αυτοπεποίθηση, προ-
σαρμοστικότητα, αξιολόγηση κινδύνων, δημιουργικότητα, όπως και συγκεκριμένες επιχειρηματικές 
δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για να ξεκινήσει ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα (European 
Commission, 2004b; European Commission, 2006b; McCoshan et al., 2010, p. ii, Rodríguez, 2009). 
Θα πρέπει επίσης, να δώσει επιχειρηματική ώθηση στους σπουδαστές και να οικοδομήσει  την ικα-
νότητά τους να εντοπίζουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες για επιχειρηματικούς σκοπούς. Η πλευρά 
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της ανάπτυξης δεξιοτήτων της  επιχειρηματικής μάθησης δεν θα πρέπει να στοχεύει μόνο στην οικο-
δόμηση δεξιοτήτων για το σχεδιασμό και την έναρξη μιας επιχείρησης, αλλά και στη διαχείριση της 
ανάπτυξής της. Οι ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις που σχετίζονται με την υπεύθυνη επιχειρηματική 
δραστηριότητα θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Η επιχειρηματική μάθηση θα πρέπει ακόμα να 
αυξήσει την αντίληψη της επιχειρηματικότητας ως επιλογή σταδιοδρομίας, με το μήνυμα  ότι «μπο-
ρείς να γίνεις όχι μόνο υπάλληλος, αλλά και επιχειρηματίας» (European Commission, 2004b, p. 6). Η 
επιχειρηματικότητα σήμερα θεωρείται ως ένα βασικό προσόν για όλους και συνδέεται με την ικανό-
τητα ενός ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες σε δράση. Τέτοιες δεξιότητες και συμπεριφορές συνδέονται 
άμεσα με έννοιες όπως η δημιουργικότητα, η λήψη πρωτοβουλιών, η καινοτομία, η προνοητικότητα, 
η αποφασιστικότητα, η ανεξαρτησία, η υπευθυνότητα, η αποδοχή των κινδύνων και η ικανότητα σχε-
διασμού και διαχείρισης έργων.

• Σε όλη την Ευρώπη, η επιχειρηματικότητα διδάσκεται μέσα από τέσσερα κύρια κανάλια:

• ως ένα ξεχωριστό αντικείμενο / μάθημα / προσόν, με έμφαση στην εκμάθηση των δεξιοτήτων και 
της τεχνογνωσίας για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας επιχείρησης ή με μια πιο θεωρητική 
εστίαση,

• ως ένα μάθημα, συνήθως εθελοντικό / επιλογής, εκτός του προγράμματος σπουδών,

• ως κύριο μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα, συνήθως με επίκεντρο την ανάπτυξη των μεταβιβά-
σιμων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, όπως η πρωτοβουλία, η εμπιστοσύ-
νη και η δημιουργικότητα,

•   ως	μη	τυπικό	μάθημα	που	διδάσκεται	στην	εκπαίδευση	ενηλίκων	ή	στον	ιδιωτικό	τομέα.
Μέχρι στιγμής, οι πρακτικές επιχειρηματικής μάθησης στην Ευρώπη τείνουν να γίνονται αποσπασματι-
κά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ad hoc). Ορισμένα σχολεία δεν παρέχουν καθόλου επιχειρηματική 
εκπαίδευση και οι περισσότεροι φοιτητές δεν έχουν ακόμα την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μαθή-
ματα και προγράμματα επιχειρηματικότητας (European Commission, 2004b; McCoshan et al., 2010). 
Υπάρχουν άριστα παραδείγματα σε επίπεδο χωρών, σχολείων και άλλων ιδρυμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, αλλά συνολικά οι παροχές διαφέρουν κατά πολύ σε ποσότητα και ποιότητα. Το κύριο μειο-
νέκτημα είναι ότι η επιχειρηματική μάθηση εξακολουθεί να μην αποτελεί κύριο μέρος του προγράμμα-
τος σπουδών στις περισσότερες χώρες (European Commission, 2004b;  European Commission, 2006b; 
Mendibil, 2006) και ως εκ τούτου «έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στον ενθουσιασμό και στη δέσμευση 
των μεμονωμένων εκπαιδευτικών και σχολών» (McCoshan et al., 2010, p. ii). Αυτό σημαίνει επίσης, 
ότι οι οργανώσεις του τριτογενούς τομέα, όπως οι Ja-Ye10, Europen11 και Jade12, έχουν γίνει σημαντικοί 
εταίροι για σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και αρχές με την παροχή σημαντικής πραγματογνωμοσύ-
νης και εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας, κυρίως μέσω μίνι και εικονικών 
εταιριών, επιχειρηματικών διαγωνισμών και άλλων δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης. Συμβάλλουν 
επίσης, στη δημιουργία στενών δεσμών με ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες συχνά λειτουργούν ως συνερ-
γάτες, χορηγοί, σύμβουλοι και κριτές για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες αυτών των οργανώσεων. 
Αυτό σημαίνει επίσης, ότι πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη οργανώνονται από 
εξωτερικούς φορείς και όχι από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα (European Commission, 2004b).

10 Η JA-YE Europe είναι ο μεγαλύτερος πάροχος της Ευρώπης σε προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης, φθάνοντας 3,1 
εκατομμύρια μαθητές σε 38 χώρες το 2009. Διατίθεται στο διαδίκτυο: www. Ja-ye.org [03.09.2010].

11 Η Europen είναι το παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών πρακτικής άσκησης με πάνω από 5 500 επιχειρήσεις σε 42 χώρες. Η επιχείρη-
ση πρακτικής είναι μια εικονική εταιρεία και ένα κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης που λειτουργεί σαν μια «πραγματική» 
επιχείρηση σκιαγραφώντας «πραγματικές» επιχειρηματικές διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Κάθε εταιρεία συναλλάσσε-
ται  με άλλες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης. Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://cms.europen.info/ [03.09.2010].

12 Η JADE - η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Νεανικών Επιχειρήσεων - είναι ένας μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός-ομπρέλα 
των επιχειρήσεων, που ιδρύθηκε και διοικείται από μαθητές. Οι νέοι επιχειρηματίες (μέλη νέων επιχειρήσεων) είναι φοιτητές 
που θέλουν να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με την ανάπτυξη των δικών τους επαγ-
γελματικών έργων και προσφέροντας διάφορες συμβουλευτικές υπηρεσίες, βιώνοντας μοναδικές ευκαιρίες μάθησης στον 
πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Το δίκτυο τους προσφέρει την ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και συνεργα-
σιών σε διεθνή προγράμματα. Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://www.jadenet.org/ [Αναφέρεται 03.09.2010].
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Ο βασικός λόγος για την ad hoc προσέγγιση της επιχειρηματικής μάθησης στην Ευρώπη, είναι η έλ-
λειψη κατάλληλων εθνικών στρατηγικών. Η ένταξη της επιχειρηματικότητας στο πρόγραμμα σπουδών 
και / ή την εθνική στρατηγική είναι συνήθως ένας καλός δείκτης πολιτικής δέσμευσης. Το 2007, μόνο 
έξι Κράτη Μέλη είχαν ενσωματώσει την επιχειρηματικότητα στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Πολωνία, η 
Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Rodríguez, 2009). Η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά μέχρι το 
2009, με περισσότερες χώρες να έχουν ενσωματώσει την επιχειρηματικότητα στο πρόγραμμα σπουδών 
(π.χ. Αυστρία, Ουγγαρία) (McCoshan et al., 2010). Επιπλέον, περίπου το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών 
χωρών είχε δημιουργήσει μια στρατηγική για την εκμάθηση της επιχειρηματικότητας (βλέπε πίνακα 3) 
και ακόμη εννέα χώρες βρίσκονταν στη διαδικασία να το κάνουν. Μια σειρά από άλλες χώρες είχαν 
ενσωματώσει την επιχειρηματικότητα και σε άλλες βασικές στρατηγικές, όπως αυτή για τη διά βίου 
μάθηση (π.χ. Βουλγαρία, Τσεχία, , Εσθονία, Λετονία και Λουξεμβούργο).

Πίνακας 3. Εθνικές στρατηγικές για την επιχειρηματική μάθηση

Εθνική στρατηγική εν ενεργεία Εθνική στρατηγική υπό σχεδιασμό

Βέλγιο (Φλάνδρα), Δανία, Φινλανδία, Λιθουα-
νία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουη-
δία και Ηνωμένο Βασίλειο

Αυστρία, Βέλγιο (Βαλλονία), Εσθονία, Ισλανδία, Ιρ-
λανδία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία   και Ισπανία

Πηγή: McCoshan et al., 2010.

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές της επιχειρηματικής μάθησης χαρακτηρίζονται από διαδραστικές και βιωματι-
κές μεθόδους, οι οποίες απαιτούν από τους σπουδαστές να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή δι-
αδικασία, η οποία βασίζεται σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής και προσομοιώσεις. Περιλαμβάνουν: 
ομαδική μάθηση και αναθέσεις, διαδραστικές μεθόδους με επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, συμπερι-
λαμβανομένων επισκέψεων σε επιχειρήσεις, μάθηση πάνω στην πράξη (δοκιμή και λάθος), ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας, επίλυση προβλημάτων, επιχειρηματικές προσομοιώσεις και παιχνίδια, διαχείρι-
ση επιχειρήσεων από σπουδαστές και επιχειρηματικούς διαγωνισμούς. Οι νέες παιδαγωγικές τεχνικές 
διδασκαλίας και το διεπιστημονικό περιεχόμενο αποτελούν πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και τα 
ιδρύματα.

Οι επόμενες δύο ενότητες εξετάζουν εν συντομία την επιχειρηματική μάθηση στην ΑΕΕΚ και την ΑE, 
τους δύο τομείς που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μελέτης.

2.5.2. Επιχειρηματική μάθηση στην ΑΕΕΚ

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για τους φορείς επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης, καθώς, στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η επιχειρηματικότητα, 
ιδίως η αυτό-απασχόληση, συνιστά μια πολύ ρεαλιστική προσδοκία για πολλούς από τους μαθητευ-
όμενους. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, για τους κομμωτές, τους υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους. 
Πολλοί φοιτητές από τους τομείς αυτούς καταλήγουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα καλύπτει μεγαλύτερο μέρος στην ατζέντα 
των ιδρυμάτων ΑΕΕΚ, από ότι των φορέων γενικής εκπαίδευσης. Συμπεριλαμβάνεται, τουλάχιστον 
σε κάποιο βαθμό, στα εθνικά προγράμματα σπουδών της ΕΕΚ, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
(European Commission, 2010a), όπως στην Αυστρία,  Κύπρο, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία,  
Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία και  την Ισπανία. Για παράδειγμα, 
στο Λουξεμβούργο, η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών των 
γεωπονικών σπουδών. Σε ορισμένες από αυτές τις χώρες (όπως η Ισπανία, η Εσθονία και Πολωνία) 
η συμμετοχή είναι υποχρεωτική, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η επιχειρηματικότητα είναι ένα 
μάθημα επιλογής ή είναι υποχρεωτική μόνο σε ορισμένα τμήματα του συστήματος επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και όχι σε άλλα (ως άνω). 
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Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα όπου η επιχειρηματικότητα είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τη συμβου-
λευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αν και δεν περιλαμβάνεται στο εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών. Η επιχειρηματικότητα δεν περιλαμβάνεται στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών για την ΕΕΚ σε 
χώρες όπως η Ιταλία, αλλά η νομοθεσία καλεί τα σχολεία να προωθήσουν τη σύνδεση με την αγορά 
εργασίας και υπάρχουν πολλά προγράμματα επιχειρηματικότητας σε τοπική / περιφερειακή βάση.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνουν διαφορετικά στοιχεία της 
βασικής δεξιότητας «πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα» σε ορισμένες χώρες (για παράδειγμα, στη 
Φινλανδία, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σλοβενία   και τη Σλοβακία) 
(GHK, 2009). Έγγραφα του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς για την ΕΕΚ στη Λιθουανία ανα-
φέρουν ότι η επιχειρηματικότητα θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλα τα προγράμματα. Ωστόσο, δεν 
υπάρχουν πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για αυτό. Ως εκ τούτου, η επιχειρηματικότητα δεν ανα-
φέρεται στα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τις δομές της ΕΕΚ και οι μαθητές που 
αποφοιτούν από ένα  επαγγελματικό σχολείο δεν κατέχουν κατ’ ανάγκη καμία συγκεκριμένη επιχειρη-
ματική δεξιότητα.

Σε ορισμένες χώρες (Βέλγιο (Φλάνδρα), Ισπανία, Ουγγαρία και Φινλανδία), ειδικές ενότητες περιλαμ-
βάνονται σε προγράμματα μαθητείας ή άλλα προγράμματα πιστοποίησης προσόντων. Στην Εσθονία 
και τη Σουηδία, η μεθοδολογία που προωθεί την αλληλεπίδραση και την ανακάλυψη τονίζεται ως ένα 
σημαντικό όχημα για την ανάπτυξη πνεύματος πρωτοβουλιών και επιχειρηματικότητας.  

Τουλάχιστον εννέα χώρες (Εσθονία, Ισπανία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, 
Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο) αναφέρουν ότι σχεδόν όλοι (90-100%) οι σπουδαστές της ΕΕΚ συμ-
μετέχουν σε προγράμματα επιχειρηματικότητας σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 
Σε κάποιες άλλες χώρες, το μερίδιο των δικαιούχων είναι πολύ μικρότερο, φτάνοντας μόλις το 5-15% 
του συνόλου των σπουδαστών ΑΕΕΚ (π.χ. Βουλγαρία).

Η επιχειρηματική μάθηση στην ΑΕΕΚ προσφέρεται, τόσο με τυπικές, όσο και με μη-τυπικές μορφές 
(European Commission, 2006a). Γενικά, αναγνωρίζεται ότι οι επιτυχημένες υπηρεσίες θα πρέπει να περι-
λαμβάνουν αληθινή, βιωματική «διείσδυση» στο έργο, καθώς και μια ποικιλία από τεχνικές που συνή-
θως χρησιμοποιούνται. Αυτές περιλαμβάνουν προσομοιώσεις, μαθητικούς διαγωνισμούς και δημιουργία 
μίνι εταιριών, καθώς και επαφή με πραγματικούς επιχειρηματίες, είτε μέσω φιλοξενούμενων διαλέξεων 
και επισκέψεων, είτε ακόμη και μέσω συνεργασιών (Onstenk, 2003). Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι που 
συνήθως χρησιμοποιούνται στην ΕΕΚ περιλαμβάνουν διαλέξεις, προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή και επιχειρηματικά παιχνίδια, εταιρείες φοιτητών, ανάθεση έργων και ομαδική εργασία, επισκέψεις 
σε επιχειρήσεις και πρακτική άσκηση. Λιγότερο συχνά αναφερόμενες τεχνικές περιλαμβάνουν συμβου-
λευτική και mentoring, παιχνίδι ρόλων, συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών, και μελέτες περίπτωσης.

Μία από τις βασικές προκλήσεις αφορά στους εκπαιδευτές της ΑΕΕΚ. Υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η 
ικανότητά τους να κατανοήσουν και να διδάξουν την επιχειρηματικότητα. Η έλλειψη εκπαιδευμένων και 
κινητοποιημένων εκπαιδευτών είναι ένα εμπόδιο στην εφαρμογή των προγραμμάτων και μαθημάτων 
επιχειρηματικότητας   (European Commission, 2004b). Οι εκπαιδευτές, συγκεκριμένα, πρέπει να εκ-
παιδευτούν στους παρακάτω τομείς, προκειμένου να παρέχουν επιχειρηματική εκπαίδευση (European 
Commission, 2010a):

• δεξιότητες διαχείρισης έργου (π.χ. σχεδιασμός, καθορισμός προσωπικών

• στόχων, αξιολόγηση),

• παιδαγωγικές δεξιότητες (π.χ. συστάσεις και συμβουλές, αντί για παράδοση οδηγιών), 

• προσωπικές δεξιότητες (π.χ. ενεργητική ακρόαση, διαπραγμάτευση, ομαδική

• εργασία).

2.5.3. Επιχειρηματική μάθηση στην ΑE

Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας εισήχθη από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ 
το 1945 για την τόνωση της μεταπολεμικής οικονομίας των ΗΠΑ. Άλλα πανεπιστήμια ακολούθησαν κι 
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έτσι γεννήθηκε η έννοια της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Απ’ τις αρχές της δεκαετίας του 1970, υπήρξε 
δυναμική ανάπτυξη και από τη δεκαετία του 1980 και μετά η επιχειρηματική εκπαίδευση εξαπλώθηκε 
στη Βόρεια Ευρώπη, στη συνέχεια στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1990 (Volkmann et al., 2009).

Ωστόσο, η ανάπτυξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης ήταν πολύ πιο αργή στην Ευρώπη, από ότι στις 
ΗΠΑ (αν και υπήρξαν αξιοσημείωτες εξαιρέσεις). Στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης ανα-
πτύχθηκαν σχετικά πτυχία και μαθήματα, μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και η πλειοψηφία αυ-
τών συνδέονταν κατά κύριο λόγο με τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων. Η επιχειρηματική μάθηση εξα-
κολουθεί να αποτελεί ένα σχετικά νέο φαινόμενο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στις χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης. Μια έκθεση του ΟΟΣΑ, σχολιάζοντας επί της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 
στην Ευρώπη, σημειώνει ότι «η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι ακόμη στα σπάργανα» (Potter, 2008).

Κατά την τελευταία δεκαετία, ωστόσο, υπήρξε μια ραγδαία αύξηση του αριθμού των ΑΕΙ που προ-
σφέρουν ευκαιρίες επιχειρηματικής μάθησης. Όπως παρατηρεί ο Wilson (2004), από τα 70 (περίπου) 
κέντρα επιχειρηματικότητας13 στην Ευρώπη, τα περισσότερα ιδρύθηκαν μεταξύ 2000 και 2005. Στη Γερ-
μανία, για παράδειγμα, ο αριθμός των διευθυντικών θέσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας αυ-
ξήθηκε από 1 το 1998 σε 58 το 2008 (Achleitner et al, 2007, European Commission, 2008a). Ομοίως, η 
επιχειρηματική εκπαίδευση έχει αυξηθεί σημαντικά μεταξύ του 2005 και του 2008 στην Ιρλανδία. Σχε-
δόν 26 ΑΕΙ προσφέρουν περίπου 400 μαθήματα επιχειρηματικότητας και επιπλέον 22 Κέντρα για την 
Επιχειρηματικότητα και/ή την Καινοτομία, εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες (Cooney και Murray, 
2008). Σε γενικές γραμμές, η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανίας) επικύρωσε τη θέση της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ως ισχυρών φορέων 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης, με την κατάσταση να είναι πολύ ασθενέστερη σε χώρες όπως η Τσεχική 
Δημοκρατία, η Εσθονία και η Λετονία (European Commission, 2008a).

Σημαντικό για την παρούσα μελέτη είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές της ΑE στην 
Ευρώπη δεν έχουν πρόσβαση στην επιχειρηματική εκπαίδευση, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο 
να επεκταθεί περαιτέρω στα ΑΕΙ όλης της Ευρώπης. Η μελέτη αναφέρει ότι, παρά τον αυξανόμενο αριθμό 
των πρωτοβουλιών για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους 
φοιτητές σε ΑΕΙ εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στην επιχειρηματική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει 
ότι περίπου 11 από τα 21 εκατομμύρια Ευρωπαίων φοιτητών ΑΕΙ δεν έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 
σε πρόγραμμα σπουδών ή εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα. Η ίδια έρευνα πρότεινε 
ότι σε εκείνα τα ιδρύματα όπου προσφέρεται επιχειρηματική εκπαίδευση, περίπου το ήμισυ των φοιτητών 
συμμετέχουν σε κάποιο είδος επιχειρηματικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Δηλαδή, περίπου πέντε εκα-
τομμύρια Ευρωπαίοι φοιτητές ασχολούνται με την επιχειρηματική εκπαίδευση.

Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, με τους εμπειρογνώμο-
νες επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο, αποκάλυψαν ότι, ενώ προσφέρονται κάποιες πιστοποιήσεις 
στον τομέα της επιχειρηματικότητας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η ποσότητα και η διαθεσι-
μότητα αυτών ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών. Για παράδειγμα, η Ρουμανία έχει μόνο 
δύο διαθέσιμα πτυχία, ενώ στη Νορβηγία, η επιχειρηματική εκπαίδευση αναφέρεται ως «αρκετά καλά 
εδραιωμένη». Στη Γαλλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία, οι εμπειρογνώμονες ανέφεραν 
ότι υπάρχουν διαθέσιμα μαθήματα επιχειρηματικότητας, αλλά ότι δεν υπάρχουν πτυχία. Στην Ουγ-
γαρία και την Ισλανδία, μόνο οι φοιτητές των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων έχουν την ευκαιρία να 
ειδικεύονται στην επιχειρηματικότητα.

Η επιχειρηματική εκπαίδευση προσφέρεται συνηθεστέρα σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων από ότι σε 
άλλα τμήματα. Για παράδειγμα, το 61% των μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην Αγγλία διδάσκονται 
σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ το 9% διδάσκονται σε τμήματα μηχανικής και μόνο το 1% σε 
σχολές υγείας και ιατρικής (Εθνικό Συμβούλιο Σπουδών Επιχειρηματικότητας, National Council for 

13 Για τους σκοπούς της εν λόγω μελέτης, ως κέντρα επιχειρηματικότητας ορίζονται τα κέντρα που προσφέρουν εξειδικευμένη 
έρευνα, προγράμματα διδασκαλίας, ή άλλες δραστηριότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα (δηλ. όχι ομάδες φοιτητών ή 
αποφοίτων κ.λπ.).
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Graduate Entrepreneurship (NCGE), 2007). Παρόμοια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί στην Ισπανία, 
όπου περισσότερα από τα μισά μαθήματα διδάσκονταν στις οικονομικές επιστήμες και τις επιστήμες 
διοίκησης επιχειρήσεων και τα υπόλοιπα διδάσκονταν στον τομέα της τεχνολογίας, των κοινωνικών 
επιστημών και των επιστημών υγείας.

Μια σειρά από πηγές, ωστόσο, έχουν επισημάνει ότι τα τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων δεν είναι τα 
πλέον κατάλληλα για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας (European Commission, 2008, Potter, 
2008, p. 53). Οι επιχειρηματικές ιδέες συχνά προέρχονται από τα τμήματα της επιστήμης, της μηχανικής 
και της τεχνολογίας και η εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικότητας με διεπιστημονικό προσανατο-
λισμό μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των ειδικών στις επιχειρήσεις και 
εκείνων που προέρχονται από άλλα τμήματα. Μια τέτοια προσέγγιση υποστηρίζει κοινές τεχνολογικές 
εξελίξεις, καινοτομίες και εμπορευματοποίηση και η συνεργασία μπορεί τελικά να οδηγήσει σε νέες 
επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης ή τεχνοβλαστούς σε διάφορα πανεπιστήμια και κολέγια. Στις ΗΠΑ, πε-
ρίπου το 74% των πανεπιστημίων και κολλεγίων προσφέρουν προγράμματα επιχειρηματικότητας στο 
σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού (Volkmann et al., 2009).

Ένας αριθμός πανεπιστημίων στην Ευρώπη έχουν αρχίσει να ακολουθούν μια διεπιστημονική προσέγ-
γιση, με την ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στα προγράμματα σπουδών τους. Τις περισσότερες 
φορές, η προσέγγιση αυτή παίρνει τη μορφή της επιλογής μαθημάτων, η οποία έχει δημιουργήσει 
νέες ευκαιρίες για την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών που παράγονται, για παράδειγμα, στον 
τομέα της επιστήμης και των ανθρωπιστικών υπηρεσιών. Το πανεπιστήμιο Queen’s στο Μπέλφαστ 
παρέχει ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αυτής της προσέγγισης: από το 2000 το πανεπιστήμιο έχει 
δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό μοντέλο επιχειρηματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος σπουδών και η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι σήμερα διαθέσιμη σε όλους όσους φοιτούν στις 
ανθρωπιστικές επιστήμες, τις κοινωνικές επιστήμες και τις «σκληρές» φυσικές επιστήμες.

Τα διεπιστημονικά προγράμματα είναι ευρύτερα διαδεδομένα στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Βέλ-
γιο, Δανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο) από ότι 
στην Ανατολική Ευρώπη και τείνουν να εντάσσονται σε τμήματα Επιστημών και Τεχνολογίας. Σε άλλες 
χώρες, 

τέτοιες πρωτοβουλίες είναι σχετικά νέες (Ελλάδα), σπάνιες (Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία) 
ή ανύπαρκτες (Λετονία, Μάλτα, Σλοβενία, Σλοβακία). Υπήρξαν βελτιώσεις στην παροχή επιχειρημα-
τικής εκπαίδευσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Στη Λετονία, για παρά-
δειγμα, έχουν γίνει προσπάθειες να συμπεριληφθεί η επιχειρηματική εκπαίδευση στα προγράμματα 
σπουδών όλων των πανεπιστημίων και πολυτεχνείων. Η κυβέρνηση της Λετονίας έχει θέσει ως στόχο 
της την ενσωμάτωση ενός μαθήματος επιχειρηματικότητας (96 ώρες διδασκαλίας) σε όλα τα προγράμ-
ματα σπουδών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και φυσικών 
επιστημών.

Παρόμοιες βελτιώσεις βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Λι-
θουανία, Πολωνία, Σλοβενία   και Σλοβακία). Ωστόσο, σε άλλα νέα Κράτη Μέλη (Μάλτα και Ρουμανία) 
έχει σημειωθεί μικρότερη πρόοδος ως προς την ένταξη της επιχειρηματικότητας στα προγράμματα 
σπουδών των ΑΕΙ.

Στο πλαίσιο αυτό, τα ΑΕΙ διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην προώθηση της επιχειρημα-
τικότητας υψηλής ανάπτυξης, καθώς οι επιχειρηματίες υψηλής ανάπτυξης έχουν καλύτερη μόρφωση 
από άλλους επιχειρηματίες και το γενικό πληθυσμό (Volkmann et al., 2009). Έρευνα που διεξήχθη 
στη Γερμανία έδειξε ότι οι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν από άτομα με πανεπιστημιακά πτυχία έχουν την 
τάση να αυξάνονται ταχύτερα από ότι οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από μη-πτυχιούχους (Volkmann 
et al., 2009).

Τέλος, αρκετές μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει περιορισμένη προσφορά καλά καταρτισμένων εκπαιδευ-
τών σε θέματα επιχειρηματικότητας και επιχειρηματιών, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πρό-
τυπα για τους φοιτητές (European Commission, 2008a, Potter, 2008). Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά 
εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής μάθησης στα ΑΕΙ.
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2.6. Περίληψη
Από το Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2000, η   επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο 
ως μια δεξιότητα που πρέπει να αποτιμηθεί και να καλλιεργηθεί μέσα σε ένα πλαίσιο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Βρίσκεται στην καρδιά του στρατηγικού πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 2020, το 
οποίο αναφέρει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότη-
τας, ως έναν από τους στρατηγικούς στόχους. Το πνεύμα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας απο-
τελεί επίσης μία από τις οκτώ βασικές δεξιότητες για τη διά βίου μάθηση. Ωστόσο, ενώ υπάρχει ευρεία 
αναγνώριση της σημασίας της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την υπο-
στήριξη της δια βίου μάθησης, οι ευρωπαϊκές πολιτικές σπανίως αναφέρονται στο ρόλο της στην επι-
χειρηματική μάθηση ή την ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας των επιχειρηματιών.

Η επιχειρηματική μάθηση, υποστηριζόμενη από τη ΣυΕΠ, έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει στην ανάπτυ-
ξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Μια τέτοια υποστήριξη μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την 
ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, ανεξάρτητα από το αν τα άτομα προτίθενται να γίνουν επιχειρη-
ματίες. Η επιχειρηματική εκπαίδευση υπάρχει στην Ευρώπη, αν και δεν είναι κατ‘ ανάγκη διαθέσιμη σε 
όλους: είναι ad hoc και περιλαμβάνει «θύλακες υπεροχής/αριστείας»,  προσπελάσιμους από κάποιους, 
χωρίς παροχή ή υποστήριξη σε άλλους. Η πολιτική βούληση είναι σημαντική για την προώθηση της 
επιχειρηματικής μάθησης: μόνο το ένα τρίτο περίπου των ευρωπαϊκών χωρών διαθέτουν στρατηγικές 
για να υποστηρίξουν την εφαρμογή της, αν και οι στρατηγικές αυτές είναι υπό ανάπτυξη σε επιπλέον 
εννέα χώρες. Οι στρατηγικές αυτές είναι ζωτικής σημασίας στην προσπάθεια τόνωσης της δημιουργίας 
νέων επιχειρήσεων, ενώ οδηγούν επίσης στην ένταξη της διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας στον 
τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αν και αναγνωρίζεται ότι η ίδρυση επιχειρήσεων είναι ριψοκίνδυνη, τα αποτελέσματα ερευνών αναφέ-
ρουν ότι οι αντιλήψεις των ατόμων πρέπει να αλλάξουν, για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη επιχειρημα-
τικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Ενώ οι άνθρωποι 
γίνονται επιχειρηματίες από επιλογή ή ανάγκη, η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει ενεργήσει ως κα-
ταλύτης για τα άτομα που ιδρύουν επιχειρήσεις από ανάγκη. Ο φόβος της αποτυχίας δρα ως εμπόδιο 
για τη δημιουργία επιχειρήσεων, όπως και η αντίληψη έλλειψης ευκαιριών: λιγότεροι από τους μισούς 
Ευρωπαίους πιστεύουν ότι έχουν τα προσόντα να γίνουν επιχειρηματίες.

Οι επιχειρηματίες στην Ευρώπη αποτελούν μια ανομοιογενή  ομάδα, αν και ένας «τυπικός» επιχειρη-
ματίας είναι άντρας, με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μόλις πάνω από 
το ένα τέταρτο των επιχειρηματιών έχουν βασικό επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ ένα αυξανόμενο ποσοστό 
διαθέτουν πτυχίο. Κατά μέσο όρο, λιγότερο από το ένα τρίτο των επιχειρηματιών είναι γυναίκες (30%).

Η εκμάθηση της επιχειρηματικότητας είναι σημαντική στην ΑΕΕΚ καθώς η αυτό-απασχόληση αποτελεί 
μια ρεαλιστική προσδοκία για τους φοιτητές: πολλοί σπουδαστές της ΕΕΚ συχνά δημιουργούν τις δικές 
τους επιχειρήσεις. Η επιχειρηματικότητα χαρακτηρίζει το εθνικό πρόγραμμα σπουδών για την ΕΕΚ στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι μαθησιακές ευκαιρίες για τους σπουδαστές της ΕΕΚ προσφέρονται 
με τυπικές και μη τυπικές μεθόδους που περιλαμβάνουν προσομοιώσεις, διαγωνισμούς και δημιουρ-
γία μίνι εταιρειών. Μια βασική πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές είναι να εξα-
σφαλιστεί ότι έχουν τις δεξιότητες να κατανοήσουν και να διδάξουν την επιχειρηματικότητα.

Η τελευταία δεκαετία έχει γνωρίσει μια εκθετική αύξηση των ευκαιριών επιχειρηματικής μάθησης στα 
ευρωπαϊκά ΑΕΙ, αν και οι προσπάθειες παραμένουν ανομοιογενείς. Ειδικά θέματα που απαιτούν την 
προσοχή περιλαμβάνουν:

• πρόσβαση όλων των φοιτητών στην εκμάθηση της επιχειρηματικότητας: περισσότεροι από τους μι-
σούς σπουδαστές ΑΕ στην Ευρώπη δεν έχουν πρόσβαση στην επιχειρηματική εκπαίδευση, γεγονός 
που δείχνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό που πρέπει να καλυφθεί,

• μεταφορά της επιχειρηματικής μάθησης και εκτός των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, με προώ-
θηση της διεπιστημονικής  προσέγγισης και ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους φοιτητές 
των «σκληρών» φυσικών επιστημών, των τεχνών, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών,
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• κατανόηση του πώς παραδείγματα όπως το Πανεπιστήμιο Queen’s, στο Μπέλφαστ, που υιοθετεί 
μια ολιστική, θεσμική προσέγγιση στην εκμάθηση της επιχειρηματικότητας, μπορούν να μεταφερ-
θούν σε άλλα ΑΕΙ.

Η αύξηση του συνολικού αριθμού των επιχειρηματιών στην Ευρώπη, καθώς και μια αύξηση του αριθ-
μού των εκπαιδευμένων σε μεσαία και υψηλά επίπεδα επιχειρηματιών, δείχνει ότι η Αρχική Επαγγελ-
ματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και η Ανώτατη Εκπαίδευση παρέχουν ένα γόνιμο έδαφος για νέα 
και ανερχόμενα ταλέντα. Η παροχή ευρύτερης πρόσβασης στην εκμάθηση της επιχειρηματικότητας 
θα μπορούσε να έχει θετική επίδραση στα ποσοστά δημιουργίας νέων επιχειρήσεων κατά τα επόμενα 
χρόνια, αν οι φορείς ΑΕΕΚ και τα ΑΕΙ διαθέτουν τα μέσα να στηρίξουν τους φοιτητές/σπουδαστές.

Τα επόμενα τρία κεφάλαια διερευνούν πώς η ΣυΕΠ μπορεί να βοηθήσει την προώθηση της επιχειρη-
ματικής φιλοδοξίας και να εξοπλίσει τους Ευρωπαίους με τις κατάλληλες επιχειρηματικές δεξιότητες. 
Τα δύο πρώτα κεφάλαια (3 και 4) εστιάζουν στη διαθεσιμότητα και το ρόλο της ΣυΕΠ στην υποστήριξη 
της ατζέντας της ΑΕΕΚ και των ΑΕΙ σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Το Κεφάλαιο 5 κάνει αναφορά 
στη διαθεσιμότητα της ΣυΕΠ και άλλων μορφών στήριξης, που αναπτύσσουν τις δεξιότητες διαχείρισης 
σταδιοδρομίας των επίδοξων και νέων επιχειρηματιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΣυΕΠ στην επιχειρηματική ατζέντα των ιδρυμάτων ΑΕΕΚ

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τους εκπαιδευ-
όμενους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς μεγάλη μερίδα επαγγελματιών είναι 
αυτό-απασχολούμενοι. Οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, ωστόσο, πρέπει 
να λάβουν υπόψη ότι πολλοί εκπαιδευόμενοι της ΑΕΕΚ θεωρούνται ανήλικοι από το νόμο, που τους 
εμποδίζει να ιδρύσουν μία εταιρεία ή να πάρουν δάνειο στο όνομά τους (Volkmann et al., 2009).

Παρ όλα αυτά, είναι μια καλή ηλικία για τους νέους να αναπτύξουν καινοτόμο και δημιουργική σκέψη 
και να εξοικειωθούν με την επιχειρηματική στάση και συμπεριφορά. Οι δραστηριότητες σε αυτό το επί-
πεδο θα πρέπει να ξεκινήσουν εφοδιάζοντας τους φοιτητές με βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες και 
ικανότητες, όπως αυτές που σχετίζονται με τη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων. Θα πρέπει επίσης, 
να βοηθήσουν τους φοιτητές στη διαδικασία επαγγελματικής διερεύνησης, προσφέροντάς τους ευκαι-
ρίες να κατανοήσουν τις πτυχές της καθημερινής ζωής των επιχειρηματιών.

Η ΣυΕΠ περιλαμβάνεται στην επιχειρηματική ατζέντα των ιδρυμάτων ΑΕΕΚ με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους. Ο ρόλος της μη τυπικής  ΣυΕΠ είναι ισχυρότερος από εκείνον της τυπικής ΣυΕΠ. Η μελέτη 
μας δείχνει ότι, ενώ η παροχή έντυπου και ψηφιακού υλικού για την επιχειρηματικότητα είναι η πιο 
συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την επιχειρηματικότητα 
ως σταδιοδρομία στους φοιτητές ΑΕΕΚ στην Ευρώπη, η συμβολή των μη τυπικών μεθόδων μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, η συμμετοχή των επιχειρηματιών στη διαδικασία ΣυΕΠ είναι ένας 
από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να βοηθηθούν οι φοιτητές να κατανοήσουν τι σημαίνει να 
είσαι επιχειρηματίας. Το κεφάλαιο 3.1 εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι χώρες που συμμετεί-
χαν στη μελέτη έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό. Η ΣυΕΠ στην ΑΕΕΚ μπορεί επίσης, να βοηθήσει 
να μπουν οι βάσεις για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Αυτές οι βάσεις μπορούν να οικοδομηθούν ενθαρρύνοντας τους  φοιτητές να κατανοήσουν  βασικές 
επιχειρηματικές αρχές, όπως εμπιστοσύνη, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Αυτό συζητείται στο 
κεφάλαιο 3.2.

Το κεφάλαιο 3.3 εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους τα ιδρύματα ΑΕΕΚ στοχεύουν στην εξοικείω-
ση των φοιτητών με την έννοια των επιχειρήσεων. Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν 
τους φοιτητές να κατανοήσουν τι απαιτεί το να είσαι επιχειρηματίας και ποιους τύπους δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων χρειάζεται να αναπτύξουν, εάν θέλουν να ξεκινήσουν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα. Το 
κεφάλαιο 3.4 εστιάζει στις μικρές επιχειρήσεις, ένα σφαιρικό όρο για τις εταιρίες πρακτικής άσκησης: 
αληθινές μίνι εταιρείες φοιτητών, προσομοιώσεις  επιχειρήσεων και εικονικές εταιρείες. Όπως και σε 
άλλες δραστηριότητες εξοικείωσης με τις επιχειρήσεις, στις μικρές επιχειρήσεις η ΣυΕΠ είναι ενσωματω-
μένη στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, δεδομένου ότι επιτρέπουν στους φοιτητές να βιώσουν το 
πώς οι εταιρείες πραγματικά ξεκινούν και λειτουργούν.

Τέλος, αναγνωρίζεται η ανάγκη για  αποτελεσματική κατάρτιση, καθοδήγηση και υποστήριξη των εκ-
παιδευτικών που παρέχουν εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί 
ότι οι εκπαιδευτικοί και οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού που συμμετέχουν στην επι-
χειρηματική εκπαίδευση είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και υποστηριζόμενοι και έχουν πρόσβαση σε 
υλικό ΣυΕΠ για την ενίσχυση της κατάρτισής τους. Το κεφάλαιο 3.5 εξετάζει την  παροχή κατάρτισης και  
υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς της επιχειρηματικής εκπαίδευσης  στις υπό μελέτη χώρες. Εξετάζει 
επίσης την διαθέσιμη παροχή  υποστήριξης για τους συμβούλους ΕΠ στο πλαίσιο της ΑΕΕΚ.
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3.1.  Η συμμετοχή των επιχειρηματιών στην παροχή ΣυΕΠ
H επιλογή σταδιοδρομίας μπορεί να είναι ένα δύσκολο έργο για ένα νεαρό άτομο, που πηγαίνει ακό-
μα στο σχολείο. Στη διάρκεια των σπουδών, οι περισσότεροι φοιτητές μπορεί να μην έχουν το χρόνο 
να εξετάσουν διάφορες πτυχές του σχεδιασμού της σταδιοδρομίας τους, όπως τα ενδιαφέροντα, τις 
στάσεις, τις δεξιότητες, την κατάρτιση, το οικονομικό περιβάλλον και τη διαθεσιμότητα εργασίας. Ο αυ-
ξανόμενος αριθμός των κατευθύνσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση μπορεί, επίσης, να αυξήσει 
τη σύγχυση. Η διαδικασία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να είναι υποστηρικτική και να λαμβάνει υπόψη τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι, 
αντί να αυξάνει την πολυπλοκότητα. Όσον αφορά στη ΣυΕΠ στην επιχειρηματικότητα, είναι σημαντικό 
ότι μια διαδικασία που έχει ως στόχο την εξοικείωση των νέων με τον «κόσμο της επιχειρηματικότητας» 
περιλαμβάνει τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες είναι στην κατάλληλη θέση για να εξη-
γήσουν και να δείξουν τι περιλαμβάνει η ζωή ενός επιχειρηματία και πώς οι νέοι άνθρωποι μπορούν 
να προχωρήσουν σε μια τέτοια σταδιοδρομία.

Δεν είναι, όμως, εύκολο να συμμετέχουν οι επιχειρηματίες, ιδίως οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, 
που σπάνια έχουν να αφιερώσουν χρόνο σε τέτοιες δραστηριότητες, ή που δε βλέπουν κανένα όφελος 
στη συνεργασία με τα σχολεία (European Commission, 2010a). Είναι επίσης, δύσκολο για τα σχολεία 
και τα ιδρύματα κατάρτισης να προσεγγίσουν ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. Αυτό το τμήμα της με-
λέτης εξετάζει ορισμένες από τις προσεγγίσεις που είτε οι αρχές είτε μεμονωμένοι φορείς ΑΕΕΚ έχουν 
χρησιμοποιήσει για τη συμμετοχή των επιχειρηματιών στην προσφορά ΣυΕΠ με ένα πιο συστηματικό 
τρόπο. Αυτές οι προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:

• πρακτική άσκηση και επισκέψεις σε επιχειρήσεις,

• επιχειρηματίες «πρότυπα»,

• παρακολούθηση επιχειρηματιών εν ώρα εργασίας.

3.1.1. Πρακτική άσκηση και επισκέψεις σε επιχειρήσεις

Η εμπλοκή των εργοδοτών στη ΣυΕΠ είναι όλο και περισσότερο κοινή πρακτική για τους φορείς ΑΕΕΚ. 
Μερικοί από τους κύριους τρόπους συμμετοχής περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση, επισκέψεις σε χώ-
ρους εργασίας και διαλέξεις από εργοδότες. Η συνεργασία με τις επιχειρήσεις είναι καλά εδραιωμένη 
σε χώρες όπως η Γερμανία και η Αυστρία, που εφαρμόζουν διττό σύστημα εκπαίδευσης, δηλαδή συν-
δυασμένη κατάρτιση στην επιχείρηση και το σχολείο. Η πρακτική άσκηση είναι επίσης υποχρεωτική σε 
χώρες όπως η Βουλγαρία, η Δανία, η Ισπανία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Σλοβενία, η 
Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης παρέχουν σε όλους 
τους φοιτητές μάθηση που σχετίζεται με την εργασία. Σε πολλές άλλες χώρες (π.χ. Εσθονία και Πολω-
νία), αυτό το είδος της δραστηριότητας δεν ρυθμίζεται κεντρικά, αλλά εξαρτάται από την πρωτοβουλία 
των εκπαιδευτικών. Οι επισκέψεις σε εταιρείες και / ή διαλέξεις από εργοδότες και άλλους επαγγελμα-
τίες είναι κοινές σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Μάλτα και η Ολλανδία.

Σε πολλές περιπτώσεις, η πρακτική άσκηση έχει μια επιχειρηματική διάσταση, ειδικά όταν οργανώνε-
ται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, συνήθης αδυναμία της πρακτικής άσκησης είναι ότι, ενώ 
τοποθετεί τους φοιτητές σε συγκεκριμένες επαγγελματικές θέσεις  και οικονομικές δραστηριότητες, η 
τοποθέτηση σε μεγαλύτερες εταιρείες προωθεί λιγότερο τις επιχειρηματικές αξίες ή φιλοδοξίες. Αυτό 
αναφέρθηκε από αρκετούς εθνικούς εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχο-
νται από το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε πολλές περιπτώσεις, η πρακτική άσκηση δεν στοχεύει 
ειδικά στους αυτοαπασχολούμενους ή στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και δεν σχετίζεται με τη 
δημιουργία επιχείρησης, έτσι οι νέοι δεν ενθαρρύνονται να γίνουν πιο επιχειρηματικοί.  Αντ’ αυτού, 
εμπλέκονται σε δραστηριότητες που δίνουν μια γεύση από διαφορετικές σταδιοδρομίες, αλλά όχι την 
επιχειρηματικότητα. Κατ’ αρχήν, η πρακτική άσκηση θα έπρεπε να χτίζει επιχειρηματικές δεξιότητες και 
να προωθεί την επιχειρηματικότητα, αλλά, στην πράξη, εκτός και αν είναι προσαρμοσμένη στην ατζέ-
ντα της επιχειρηματικότητας, υποστηρίζει  πιο γενικούς στόχους απασχολησιμότητας.

Ορισμένα ιδρύματα και χώρες κάνουν μια συνειδητή προσπάθεια να εμπλέξουν περισσότερο τους 
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αυτοαπασχολούμενους και τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων σε προγράμματα επισκέψεων σε εταιρεί-
ες και προγράμματα πρακτικής άσκησης, ειδικά σε τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά 
αυτό-απασχόλησης. Στη Μάλτα, ο τομέας της ΑΕΕΚ αποσκοπεί στη στήριξη επιχειρηματικών στόχων 
μέσα από τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης και επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις. Οι επι-
σκέψεις σε επιχειρήσεις περιλαμβάνουν συναντήσεις με επιχειρηματίες και πρώην σπουδαστές που 
έχουν ξεκινήσει επιτυχώς τη δική τους επιχείρηση. Παρέχουν μια ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να 
μιλήσουν με επιχειρηματίες για τις εμπειρίες τους, τις δεξιότητες που απαιτούνται και αυτές που έχουν 
αποκτηθεί. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρώην φοιτητές, οι νέοι μπορεί να ταυτιστούν μαζί τους και να 
συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να ακολουθήσουν παρόμοια  σταδιοδρομία. Μια παρόμοια πρακτι-
κή πραγματοποιείται στη Σλοβακία, όπου έχει καθιερωθεί ένα σύστημα επαγγελματιών / εθελοντών. 
Οι εθελοντές επισκέπτονται τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που υλοποιούν δραστηριότητες 
επιχειρηματικότητας και δίνουν επιχειρηματικές συμβουλές.

Η Ιρλανδία είναι μοναδική στην υλοποίηση προγράμματος για την εξασφάλιση της συστηματικής 
συμμετοχής των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το επιχειρηματικό δίκτυο υποστήριξης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στηρίζει επισκέψεις σε επιχειρήσεις για σπουδαστές σε προγράμματα ΑΕΕΚ (δίνονται πι-
στοποιητικά ολοκλήρωσης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και προετοιμασίας για την 
αγορά εργασίας). Αυτό το πρόγραμμα, γνωστό ως Επιχειρηματική συνάντηση (enterprise encounter), 
φέρνει τους τελειόφοιτους της ΑΕΕΚ σε άμεση επαφή με τους επιχειρηματίες της περιοχής τους, μέσω 
επισκέψεων σε μικρές επιχειρήσεις. Ο στόχος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους μια πραγματική 
εικόνα για το τι απαιτείται για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας επιχείρησης και να ενσταλάξει μια 
επιχειρηματική νοοτροπία στον τρόπο που σκέφτονται σχετικά με τις μελλοντικές επιλογές σταδιοδρο-
μίας τους (βλ. παράδειγμα 1).

Παράδειγμα 1. Επιχειρηματική Συνάντηση: επισκέψεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Ιρλανδία

Τα επιχειρηματικά συμβούλια επαρχιών και πόλεων (CEBs) ιδρύθηκαν στην Ιρλανδία το 1993 για 
να παρέχουν υποστήριξη στις μικρές επιχειρήσεις με 10 ή λιγότερους εργαζόμενους, σε τοπικό 
επίπεδο. Το εθνικό δίκτυο των CEBs, σε συνδυασμό με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιστημών, έχει 
αναπτύξει μια πρωτοβουλία που ονομάζεται Επιχειρηματική συνάντηση. Αυτή υποστηρίζει τους 
εκπαιδευτικούς στη δημιουργία ενός ενεργού, μαθητο-κεντρικού προγράμματος επιχειρηματικής 
ευαισθητοποίησης. Απευθύνεται σε σπουδαστές ΑΕΕΚ (σπουδαστές που συμμετέχουν στα προ-
γράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και προετοιμασίας για την αγορά εργασίας).

Η Επιχειρηματική συνάντηση φέρνει τους τελειόφοιτους σε άμεση επαφή με τους επιχειρηματίες της 
περιοχής τους, μέσω της συμμετοχής τους στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την πραγματο-
ποίηση ερευνητικών επισκέψεων σε μικρές επιχειρήσεις. Οι επισκέψεις αυτές λαμβάνουν χώρα κατά 
τη διάρκεια του σχολικού χρόνου  το πολύ για μία ώρα και περιλαμβάνουν τη συνέντευξη από μια 
μικρή ομάδα φοιτητών στον/στην επιχειρηματία για τη σταδιοδρομία και την επιχειρηματική του/
της δραστηριότητα.

Η εμπειρία της Επιχειρηματικής συνάντησης παρέχει στους φοιτητές μια εικόνα για το θάρρος, το 
κίνητρο, την επιμονή και το όραμα που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας επιχεί-
ρησης. Από την πλευρά του επιχειρηματία, υπάρχουν επίσης οφέλη, όπως η βελτίωση της εικόνας 
της επιχείρησης του στην τοπική κοινότητα.

3.1.2. Πρότυπα 

Άλλη μια επιτυχημένη προσέγγιση - ακόμη πολύ σπάνια σε εφαρμογή - είναι η συμμετοχή των επι-
χειρηματιών προτύπων. Η Ουαλία είναι μια χώρα όπου σχεδιάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια για 
την εύρεση και την ενασχόληση ενεργών και επιτυχημένων επιχειρηματιών ώστε να λειτουργήσουν ως 
πρότυπα σε σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων των  ιδρυμάτων κατάρτισης. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος προτύπων Dynamo, έχουν επιλεγεί επιχειρηματίες που «ενσαρκώ-
νουν» το πνεύμα της επιχειρηματικότητας, για να λειτουργήσουν ως πρότυπα. Έχουν εκπαιδευτεί για 
να παρέχουν έμπνευση, αλλά και ρεαλιστικές παρουσιάσεις σχετικά με τις εμπειρίες τους, ενθαρρύνο-
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ντας τους σπουδαστές να σκέφτονται θετικά για τις επιλογές της σταδιοδρομίας τους (Arad Consulting, 
2007). Μιλούν σε περίπου 60 000 σπουδαστές κάθε χρόνο (βλ. Παράδειγμα 2).

Παράδειγμα 2. Οι επιχειρηματίες ως πρότυπα, Ουαλία

Το Dynamo είναι μέρος μιας σειράς δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την επι-
χειρηματικότητα της Ουαλίας. Τα πρότυπα Dynamo είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν προ-
σληφθεί και εκπαιδευτεί για να «ενθουσιάζουν» τους νέους ανθρώπους και να μεταφέρουν θετικά 
μηνύματα για την επιχειρηματικότητα. Αυτό το επιτυγχάνουν με επισκέψεις σε σχολεία και κολέγια, 
πραγματοποιώντας παρουσιάσεις στην τάξη, κατά τη διάρκεια των οποίων μοιράζονται την εμπειρία 
τους σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης με τις ομάδες των μαθητών και σπου-
δαστών. Οι πολύωρες παρουσιάσεις και συνοδευτικές δραστηριότητες προσφέρουν στους νέους 
μια πραγματική εικόνα για το πώς είναι να διευθύνουν μια επιχείρηση. Επίσης, περιγράφουν τις 
δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για έναν επιτυχημένο επιχειρηματία και εξηγούν 
τις προσωπικές επιχειρηματικές τους διαδρομές. Τα πρότυπα- επιχειρηματίες  ενθαρρύνονται και εκ-
παιδεύονται στο να προωθούν μέσα από τις δραστηριότητές τους πέντε βασικά σημεία:

• ενθάρρυνση της αυτοπεποίθησης και της θετικής σκέψης,

• έμπνευση και κινητοποίηση των σπουδαστών για να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν τον έλεγχο 
του δικού του μέλλοντος,

• εκπαίδευση σχετικά με την πραγματικότητα του να «είσαι αφεντικό του εαυτού σου»: θετικά, 
αρνητικά, κίνδυνοι και ανταμοιβές,

• καταγραφή των επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και ενθάρρυνση των σπουδαστών να προ-
βληματιστούν για αυτά,

• τόνωση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς των σπουδαστών.

Οι Επιχειρηματίες Πρότυπα επίσης, κατά καιρούς συμμετέχουν και σε επιχειρηματικές εκδηλώσεις, 
εκθέσεις σταδιοδρομίας και άλλες επιχειρηματικές διοργανώσεις.

Πρότυπα 

Τα πρότυπα προσλαμβάνονται μέσα από μια ποικιλία μεθόδων, με την πιο συνηθισμένη να είναι η 
από στόμα σε στόμα σύσταση, από συναδέλφους πρότυπα. Χρησιμοποιούνται επίσης, οι διαφημί-
σεις, το Careers Wales (ένα ουαλικό γραφείο παροχής υπηρεσιών για πληροφόρηση, συμβουλές και 
ΣυΕΠ) και τα γραφεία ευρέσεως εργασίας. Η ομάδα έργου στοχεύει επίσης σε ιδιοκτήτες επιχειρήσε-
ων που θεωρούνται κατάλληλοι υποψήφιοι.

Τα πρότυπα απαιτείται  να παρακολουθήσουν ένα διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Τους προσφέ-
ρεται μια αμοιβή σε αντάλλαγμα για κάθε παρουσίαση που κάνουν. Η αμοιβή αυτή προσφέρεται 
ως πληρωμή επιστροφής του κόστους, σε αντίθεση με την επαγγελματική αμοιβή. Το κόστος ανά 
παρουσίαση ποικίλλει από 87 έως 188 λίρες Αγγλίας (104-226 ευρώ).

Πάνω από 300 πρότυπα έχουν καταχωρηθεί μέχρι σήμερα και έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες χι-
λιάδες παρουσιάσεις για εκατοντάδες χιλιάδες σπουδαστών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Μια εξωτερική αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα προτύπων έτυχε θετικής 
υποδοχής σε σχολεία σε όλη την Ουαλία. Η διαδραστική και συμμετοχική προσέγγιση των προτύ-
πων λειτουργεί ιδιαίτερα καλά με τα παιδιά σχολικής ηλικίας, ενώ νέες προσεγγίσεις αναπτύσσονται 
για τους φοιτητές της ΑΕ.

Επιπτώσεις

Οι ρεαλιστικοί απολογισμοί των προσωπικών διαδρομών των επιχειρηματιών φαίνεται να κάνουν 
μεγάλη εντύπωση στους σπουδαστές και τους επηρεάζουν, προκαλώντας ενθουσιασμό και βοηθώ-
ντας τους να ξεπεράσουν  τις στερεότυπες αντιλήψεις για τους επιχειρηματίες. Τα ίδια τα πρότυπα θε-
ωρούν ότι προκαλούν μια θετική διαφοροποίηση, αυξάνοντας τις φιλοδοξίες και ενθαρρύνοντας την 
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αυτοπεποίθηση των σπουδαστών. Το γεγονός ότι τα πρότυπα είναι τοπικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι 
προέρχονται από κοινότητες που εξυπηρετούνται από τα σχολεία που επισκέπτονται, σημαίνει ότι οι 
σπουδαστές μπορούν να συσχετιστούν πιο εύκολα μαζί τους.

Οι εκδηλώσεις δικτύωσης και τα συνέδρια που τα πρότυπα έχουν βοηθήσει να οργανωθούν, δημι-
ουργούν μια αίσθηση μεταξύ των προτύπων ότι ανήκουν σε μια συλλογική οντότητα ή σύλλογο, 
κάτι που έχει θετική επίδραση στην διατήρηση του θεσμού. Τα άτομα που λειτουργούν ως  πρότυπα 
συχνά επαινούν τη μάθηση που αποκτούν από τις παρουσιάσεις και την αλληλεπίδραση με τους 
σπουδαστές. Η συνεργασία με τους σπουδαστές έχει, για παράδειγμα, βελτιώσει τις δεξιότητες επι-
κοινωνίας ορισμένων επιχειρηματιών και την ικανότητά τους  να προωθούν και να διαφημίζουν την 
επιχείρησή του σε πιθανούς πελάτες.

Πηγή: Arad Consulting, 2007.

Το ουαλικό παράδειγμα δείχνει ότι υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες, πρόθυμοι να διαθέσουν χρόνο 
μιλώντας για τις εμπειρίες και τα κίνητρά τους και εξηγώντας πώς οι σπουδαστές θα μπορούσαν να επι-
τύχουν επιχειρηματικούς στόχους. Μια έρευνα μεταξύ των επιχειρηματιών-πρότυπα δείχνει ότι περισ-
σότερο από τα δύο τρίτα (65%) των επιχειρηματιών συμμετέχουν επειδή «αισθάνονται καλά που αντα-
ποδίδουν κάτι». Περίπου το ένα πέμπτο των επιχειρηματιών (21%) το κάνουν επειδή αισθάνονται ότι 
είναι καλό να  είναι μέρος ενός δικτύου με έναν κοινό στόχο και να γνωρίζουν άλλους επιχειρηματίες. 
Οι υπόλοιποι επιχειρηματίες συμμετέχουν γιατί τους δίνεται η ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με 
το τι έχουν επιτύχει (8%) ή επειδή πληρώνονται για να το κάνουν (6%) (Arad Consulting, 2007).  Αυτό 
σημαίνει ότι λίγοι επιχειρηματίες οδηγούνται από οικονομικά κίνητρα. Οι περισσότεροι  το κάνουν για 
να βοηθήσουν τους άλλους ή να δικτυωθούν με άλλους. Ορισμένα πρότυπα επιλέγουν να μη δεχτούν 
την πληρωμή που τους προσφέρεται, προτιμώντας να παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, ακόμη κι 
αν έχουν το δικαίωμα να πληρωθούν.

Η εμπειρία από την Ουαλία δείχνει επίσης, ότι οι προσεγγίσεις  των προτύπων πρέπει να προσαρμόζο-
νται σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Οι μεγαλύτεροι σπουδαστές, όπως αυτοί της ανώτερης δευτεροβάθμιας 
και της ανώτατης εκπαίδευσης, έχουν την τάση να κάνουν περισσότερες ερωτήσεις, που σχετίζονται 
κυρίως με την πραγματική επιχείρηση και την εμπειρία του να είσαι επιχειρηματίας. Αυτό σημαίνει ότι 
οι μεγαλύτεροι σπουδαστές χρειάζονται περισσότερο χρόνο με τον επιχειρηματία.

Ορισμένα πρότυπα έχουν τονίσει την ιδιαίτερη αίσθηση της ανταμοιβής που κερδίζουν από τη συνερ-
γασία με ομάδες σπουδαστών χαμηλότερου ακαδημαϊκού επιπέδου. Αναφέρουν ότι οι ομάδες των 
σπουδαστών που έχουν δυσκολίες σε πιο παραδοσιακά μαθήματα, τείνουν να αντιδρούν πολύ θετικά 
στις παρουσιάσεις των επιχειρηματιών.

Ένα άλλο σπάνιο παράδειγμα μιας εθνικής προσέγγισης για τη ΣυΕΠ, η οποία επιδιώκει τη συμμετοχή 
των επιχειρηματιών ως πρότυπα, βρίσκεται στη Γαλλία. Τα γαλλικά εμπορικά και βιομηχανικά επιμε-
λητήρια (CCIs) οργανώνουν βραδιές ΣυΕΠ (Nuits de l’Orientation) από το 2007 (βλέπε Παράδειγμα 3). Ο 
στόχος τους είναι η απομάκρυνση από την παραδοσιακή προσέγγιση που επικεντρώνεται στα προσό-
ντα, σε μια προσέγγιση η οποία επικεντρώνεται στα πραγματικά επαγγέλματα και τα ενδιαφέροντα των 
νέων. Οι βραδιές ΣυΕΠ οργανώνονται τα Σαββατοκύριακα για μαθητές και φοιτητές, αλλά και για τους 
γονείς τους. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να τους ενημερώσουν σχετικά με τα υφιστάμενα επαγγέλματα 
και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μέσων και εργαλείων, όπως συζητή-
σεις στρογγυλής τράπεζας, θεματικά εργαστήρια, χώροι αφιερωμένοι στην ατομική συμβουλευτική, 
διαδραστικά τεστ και ευκαιρίες «εμπορικών συναντήσεων» με επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη 
των εταιρειών. Η επιχειρηματικότητα αναδεικνύεται ως μια ευκαιρία σταδιοδρομίας, ιδίως μέσω της 
συμμετοχής των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών στις εκδηλώσεις. Η προσέγγιση είναι επίσης 
μοναδική, όσον αφορά στο επίπεδο της επένδυσης που γίνεται από τους εργοδότες, για να συμμετέ-
χουν οι νέοι σε μια τέτοια δραστηριότητα.
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Παράδειγμα 3. Βραδιές ΣυΕΠ  (Nuits de l’ Orientation), Γαλλία

Τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια (CCIs) στη Γαλλία στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη 
των περιοχών τους με την παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους επιχειρημα-
τίες. Παρά τον ενεργό τους ρόλο στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη ΣυΕΠ και την επαγ-
γελματική κατάρτιση, δεν υπήρξε μέχρι πρόσφατα, μια συνεκτική, συντονισμένη δράση σε εθνικό 
επίπεδο σχετικά με τη ΣυΕΠ. 

Το 2006, υπήρξε συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό επίπεδο, η οποία υπο-
γράμμισε την ανάγκη για  καλύτερη ευθυγράμμιση της ΣυΕΠ που παρέχεται στους νέους, με τις 
προσδοκίες και τις ανάγκες τόσο των νέων όσο και των εταιρειών που ήθελαν να τους προσλάβουν. 
Το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα τονίζει τα προσόντα, το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι τα πτυχία 
και οι διαδικασίες κατάρτισης έχουν συχνά προτεραιότητα έναντι της ανάγκης να προετοιμαστούν οι 
φοιτητές για τους  επαγγελματικούς τους ρόλους. Η ΣυΕΠ στη Γαλλία, ως εκ τούτου, επικεντρώνεται 
στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα επαγ-
γέλματα ή τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας με συγκεκριμένους όρους σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους. Οι  διαδικασίες επιλογής σταδιοδρομίας, επίσης, θεωρούνται αγχωτικές 
από τους νέους και μπορούν να είναι μια πηγή ανησυχίας. Η προοπτική της αποτυχίας ή της «σπατά-
λης» της επαγγελματικής ζωής κάποιου, λαμβάνοντας μια κακή απόφαση, μπορεί να δημιουργήσει 
μεγάλη πίεση, τόσο στους νέους όσο και στις οικογένειές τους.

Η ιδέα για τις βραδιές ΣυΕΠ προέκυψε από ένα πλαίσιο στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι είχαν αναγνωρίσει 
την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των οικονομικών φορέων στη διαδικασία ΣυΕΠ. Αυτό ήταν απαραί-
τητο ώστε να έρθουν πιο κοντά τα σχολεία και οι επιχειρήσεις και να τροποποιηθούν οι συνθήκες υπό 
τις οποίες οι σπουδαστές μπορούν να γνωρίσουν και να κατανοήσουν διαφορετικά επαγγέλματα.

Οι βραδιές ΣυΕΠ οργανώνονται σε ένα περιβάλλον που είναι εύκολα προσβάσιμο από  τους νέους 
και τις οικογένειές τους και λαμβάνουν χώρα Παρασκευή ή Σάββατο βράδυ (ενώ οι παραδοσια-
κές «εκθέσεις για την απασχόληση», συνήθως οργανώνονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και 
κατά τις εργάσιμες ώρες). Οι εκδηλώσεις στοχεύουν σε μια αισιόδοξη και χαλαρή αλλά ταυτόχρονα 
επαγγελματική ατμόσφαιρα. Κυριαρχεί το σύνθημα: «ΣυΕΠ χωρίς άγχος». Η έννοια της προσωπικής 
διαδρομής βρίσκεται στο επίκεντρο, κάτι που σημαίνει ότι οι βραδιές ΣυΕΠ είναι μόνο η αρχή μιας 
διαδικασίας η οποία θα συνεχιστεί και μετά την εκδήλωση. Οι βραδιές είναι εντελώς δωρεάν για τους 
νέους και τις οικογένειές τους.

Δραστηριότητες

Η πιο επιτυχημένη δραστηριότητα της βραδιάς, η οποία έχει και την υψηλότερη ζήτηση από το κοι-
νό, είναι γνωστή ως «εμπορική συνάντηση» - μια μορφή «ταχείας συνάντησης», η οποία παρέχει 
την ευκαιρία στους νέους, τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες να συναντηθούν. «Εμπορική 
συνάντηση» σημαίνει ότι οι νέοι έχουν στη διάθεσή τους πολύτιμο χρόνο (15 λεπτά) με επιχειρημα-
τίες, διευθυντικά στελέχη εταιρειών και εκπροσώπους επιχειρήσεων από διάφορους τομείς. Οι νέοι 
θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τις πορείες σταδιοδρομίας που έχουν ακολουθήσει οι επιχειρηματίες, 
ώστε να αποκτήσουν μια σαφέστερη εικόνα σχετικά με τις διαφορετικές διαδρομές σταδιοδρομίας 
και τις καθημερινές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τα διάφορα επαγγέλματα. Σύντομες συνε-
ντεύξεις σημαίνει ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να εξερευνήσουν διάφορα επαγγέλματα κατά τη 
διάρκεια μιας βραδιάς. Συνήθως εκπροσωπούνται περίπου 60 διαφορετικά επαγγέλματα σε κάθε 
εκδήλωση και περίπου 1.500 εκπρόσωποι των εργοδοτών συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μέσα σε 
μια περιφέρεια.

Οι εκδηλώσεις υποστηρίζονται από ζωντανή μουσική και παραστάσεις από θιάσους. Υπάρχουν παι-
χνίδια γύρω από τη ΣυΕΠ, για να συμμετέχουν οι παριστάμενοι. Οι συμμετέχοντες έχουν επίσης, την 
ευκαιρία για ατομικές συναντήσεις με συμβούλους σταδιοδρομίας, έχουν στη διάθεσή τους εκθέσεις 
αναφοράς σχετικά με διάφορους τομείς και επαγγέλματα και συμμετέχουν σε εργαστήρια και συζη-
τήσεις.
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Αποτελέσματα

Όλοι οι βασικοί φορείς που εμπλέκονται στη ΣυΕΠ, την εκπαίδευση και την κατάρτιση έγιναν μέλη 
των CCIs για να υποστηρίξουν αυτές τις διοργανώσεις ΣυΕΠ και ως αποτέλεσμα η πρωτοβουλία έχει 
αυξηθεί ραγδαία. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί βραδιές ΣυΕΠ σε 30 διαφορετικές πόλεις 
και προσέλκυσαν από  600 έως 5.000 άτομα ανά εκδήλωση. Η συμμετοχή έχει αυξηθεί από 3.000 
συμμετέχοντες κατά το πρώτο έτος (2007) σε 30.000 συμμετέχοντες, μόλις δύο χρόνια αργότερα 
(2009). Το 2010, οι δράσεις έχουν ήδη προσελκύσει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες, με 850 
επαγγέλματα να εκπροσωπούνται και 1.200 σύμβουλους επαγγελματικού προσανατολισμού, επι-
χειρηματίες και επαγγελματίες να παρέχουν υποστήριξη. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από διαφο-
ρετικά υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων πολλών από πιο περιθωριοποιημένες ομάδες του πλη-
θυσμού. Σχεδόν το 40% είναι μαθητές λυκείου, το ένα τρίτο προέρχεται από σχολεία κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 13% είναι φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης.

Ένα βασικό δίδαγμα που προέκυψε μέσω του διαλόγου μεταξύ των επιχειρηματιών και των νέων 
είναι ότι δεν υπάρχουν γραμμικά μονοπάτια ή προνομιακές διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσει 
κάποιος για να επιτύχει τους επαγγελματικούς του στόχους, αλλά οι πορείες μπορεί να είναι πολ-
λαπλές και ενίοτε απρόβλεπτες. Οι επιχειρηματίες έχουν ακολουθήσει διαφορετικές εκπαιδευτικές 
διαδρομές και μπορεί επίσης να έχουν βιώσει την αποτυχία πριν από την επίτευξη των στόχων τους. 
Οι συναντήσεις αυτές έχουν αποδειχθεί επιτυχείς στη μείωση του άγχους που μπορεί να αισθάνονται 
οι νέοι σχετικά με τις επιλογές για την καριέρα τους και τους βοηθούν να καταλάβουν ότι η δοκιμή 
και το λάθος είναι αναπόφευκτα μέρος της διαδικασίας

Ωστόσο, η ένωση των γαλλικών επιμελητηρίων βιομηχανίας και εμπορίου (ACFCI) γνωρίζει πολύ 
καλά ότι οι στόχοι των βραδιών ΣυΕΠ δεν πρέπει να είναι υπερβολικά φιλόδοξοι. Οι βραδιές δεν 
αποσκοπούν στην επίλυση όλων των θεμάτων επιλογής σταδιοδρομίας σε ένα βράδυ, ούτε εκπρο-
σωπούν ένα είδος «ταχείας» διαδικασίας ΣυΕΠ. Είναι απλά ένας καταλύτης για μια διαδικασία, που 
πρέπει να διατηρηθεί και να συνεχιστεί από τον εκάστοτε εκπαιδευόμενο.

Αυτή η προσέγγιση είναι μοναδική από πολλές απόψεις. Το επίπεδο δέσμευσης από τα εμπορικά 
επιμελητήρια (σε όρους οικονομικούς και ανθρωπίνων πόρων) είναι εντυπωσιακό, όπως είναι ο 
αριθμός των επιχειρηματιών και άλλων εκπροσώπων εταιριών οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά 
το χρόνο τους χωρίς χρέωση για να παρέχουν ΣυΕΠ στους νέους. Το κόστος μιας διοργάνωσης είναι 
περίπου 20.000-30.000 ευρώ και καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα CCIs. Οι επιχειρηματίες 
και άλλοι εργοδότες έχουν ανταποκριθεί πολύ καλά στην πρωτοβουλία, καθώς γνωρίζουν ότι η 
ανεύρεση εργαζομένων με προσόντα και κίνητρα αποτελεί μια πρόκληση. Η ευαισθητοποίηση των 
νέων σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας σε πιο πρώιμο στάδιο της ζωής τους μπορεί να συμβάλ-
λει στην κινητοποίηση των τοπικών πόρων και στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης. Ένας άλλος 
λόγος για τη θετική ανταπόκριση των επιχειρηματιών είναι ότι σπάνια έχουν την ευκαιρία να μιλή-
σουν για τη δουλειά τους ή τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει ή την επαγγελματική τους πορεία. Οι 
εκδηλώσεις αυτές, ως εκ τούτου, τους παρέχουν επίσης την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά 
με τη σταδιοδρομία και τα επιτεύγματά τους, μεταφέροντας την ίδια στιγμή γνώση σε νέους με μια 
γνήσια επιθυμία για μάθηση.

Πηγές: ACFCI, 2006; ACFCI, 2009.

Το γαλλικό παράδειγμα είναι επίσης μοναδικό στον τρόπο με τον οποίο έφερε σε επαφή εταίρους που 
δεν έχουν στο παρελθόν συνεργαστεί σε θέματα ΣυΕΠ. Αυτή η εταιρική σχέση εργασίας αποδεικνύεται 
πολύτιμη στην υποκίνηση ριζικών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η ΣυΕΠ στη Γαλ-
λία. Οι βραδιές  ΣυΕΠ έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν καταλύτη για αλλαγή και να προσφέρουν 
μια νέα προσέγγιση στη διαδικασία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Κάποια από τα σχολεία στη Σουηδία έχουν υιοθετήσει την προσέγγιση πρότυπου, με τη συμμετοχή των 
γονέων και των εταιρειών στις οποίες εργάζονται ή τους ανήκουν στη διαδικασία επιχειρηματικής ΣυΕΠ 
(βλ. παράδειγμα 4). Η προσέγγιση αυτή ενθαρρύνει τους γονείς και τις επιχειρήσεις αυτές, να γίνουν 



ΣυΕΠ  για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματιών της Ευρώπης
Πολιτικές και πρακτικές για την αξιοποίηση των μελλοντικών δυνατοτήτων 

62

«εταιρείες μέντορες» για τάξεις ή ομάδες μαθητών. Ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε 
μια μακροπρόθεσμη διαδικασία καθοδήγησης για να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και για τις δύο πλευ-
ρές. Συνολικά, τα παραδείγματα συμβουλευτικής από μέντορες που παρέχονται στους σπουδαστές της 
ΑΕΕΚ είναι σχετικά σπάνια στην Ευρώπη, με μικρές πρωτοβουλίες να εντοπίζονται μόνο στη Λετονία, τη 
Λιθουανία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία (ως επί το πλείστον συνδέονται με πρακτική άσκηση).

Παράδειγμα 4. Γονείς και εταιρείες μέντορες, Σουηδία

Οι γονείς των μαθητών στο σχολείο Fryxellska στο Västerås της Σουηδίας κλήθηκαν να ενθαρρύ-
νουν τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν να γίνουν «εταιρείες μέντορες» για μια σχολική τάξη. 
Οι εταιρείες ομαδοποιήθηκαν με βάση συγκεκριμένα θέματα ανάλογα με τον τομέα και τις αγορές 
όπου εμπλέκονται. Οι μαθητές ηλικίας μεταξύ 11 και 16 ετών συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατά τη 
διάρκεια αρκετών ετών, κάτι που τους επέτρεψε να δουν την πρόοδο των έργων στο εσωτερικό των 
επιχειρήσεων. Οι μαθητές εργάστηκαν μαζί με τις εταιρείες για τα έργα τους, το οποίο τους επέτρεψε 
να έχουν συμβολή σε πραγματικά προβλήματα και στη δραστηριότητα της εταιρείας.

3.1.3. Παρακολούθηση εργασίας

Η παρακολούθηση εργασίας, όπου συμμετέχουν αυτοαπασχολούμενοι και άλλοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 
αποτελεί ένα άλλο παράδειγμα επιχειρηματικής ΣυΕΠ. Η παρακολούθηση εργασίας είναι μια καλή ευκαι-
ρία για τους νέους να εκτεθούν σε νέες σταδιοδρομίες. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας, δίνει στους 
σπουδαστές μια εικόνα για την επαγγελματική ζωή ενός ηγέτη, που τους βοηθά, επίσης, να εξοικειωθούν 
με τις διαδικασίες λειτουργίας μιας επιχείρησης. Στο Λουξεμβούργο, η δραστηριότητα αυτή είναι διαθέσιμη 
για τους 50 φοιτητές με την υψηλότερη επίδοση στη χώρα. Ο «Διευθυντής για μια μέρα» είναι μια πρωτο-
βουλία στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές περνούν μια ημέρα εργασίας με έναν κορυφαίο 
διευθυντή μιας επιχείρησης και βιώνουν τις απαιτήσεις των καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
Το 2008, έλαβαν μέρος στην πρωτοβουλία πάνω από 220 κρατικά ιδρύματα και κορυφαίες βουλγαρικές 
και διεθνείς εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως και πάνω από 1 000 μαθητές.

Παράδειγμα 5. Παρακολούθηση εργασίας, Νορβηγία

Μέσω της νορβηγικής «νεανικής επιχείρησης» (www.ue.no), υλοποιείται ένα πρόγραμμα παρακο-
λούθησης εργασίας για μαθητές ηλικίας μεταξύ 14 και 15 ετών. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 
τρία στάδια. Αρχικά οι μαθητές παρακολουθούν έναν εργαζόμενο, μέλος της οικογένειας: αυτό δίνει 
τη δυνατότητα στο μαθητή να αποκτήσει μια εικόνα για τη σταδιοδρομία κάποιου που γνωρίζει, εισά-
γοντάς τον στον κόσμο της εργασίας με έναν οικείο τρόπο. Δεύτερον, ο μαθητής θα παρακολουθήσει 
κάποιον που δεν ξέρει, επιτρέποντάς του να αποκτήσει γνώσεις για μια σταδιοδρομία που μπορεί να 
μην έχει εξετάσει και βελτιώνοντας παράλληλα τις δεξιότητες επικοινωνίας. Το τελικό στάδιο  για το 
μαθητή είναι να παρακολουθήσει έναν παλαιότερο φοιτητή, ο οποίος έχει ακολουθήσει την κατεύ-
θυνση σπουδών που σκέφτεται να ακολουθήσει και ο μαθητής. Ο στόχος είναι   ότι αυτό θα παρέχει 
στο μαθητή γνώση για όλα αυτά που μπορεί να συνεπάγονται οι συγκεκριμένες σπουδές. 

Εκτός από την παρακολούθηση εργασίας, ο μαθητής αναλαμβάνει εργασίες πριν και μετά από κάθε 
στάδιο. Αυτό εξασφαλίζει ότι κατανοεί τη δουλειά που θα πρέπει να αναλάβει και ενθαρρύνεται να 
σκεφτεί σχετικά με τα δίκτυα, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες που απαιτούνται. Μετά την ολοκλήρωση 
του κάθε σταδίου, οι απαντήσεις του θα πρέπει να επανεξεταστούν, ώστε ο μαθητής να προβλημα-
τιστεί σχετικά με τις δραστηριότητες που ανέλαβε και τις δεξιότητες που μπορεί να απέκτησε. Έτσι, οι 
μαθητές μπορεί να αμφισβητήσουν προκατειλημμένες απόψεις για τις θέσεις εργασίας που ανέλαβαν 
και την επαγγελματική σταδιοδρομία που εξέτασαν και ενθαρρύνονται να ερευνήσουν εκ νέου προη-
γούμενα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας και, ενδεχομένως, να εξετάσουν νέους ή επιχειρηματικούς 
ρόλους. Επίσης, οι μαθητές που είναι σε θέση να παρακολουθήσουν έναν αυτοαπασχολούμενο 
επιχειρηματία ή έναν ιδιοκτήτη επιχείρησης κερδίζουν μια πραγματική, άμεση ευκαιρία να βιώσουν 
μια κατεύθυνση επιχειρηματικής σταδιοδρομίας.
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Στη Νορβηγία, οι αρχές της παρακολούθησης εργασίας έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μιας 
διαδικασίας τριών σταδίων, η οποία λαμβάνει υπόψη την ικανότητα και το επίπεδο ωριμότητας των 
μαθητών. Οι κανονισμοί αλλάζουν καθώς οι μαθητές μεγαλώνουν και εξοικειώνονται περισσότερο με 
τον κόσμο της εργασίας (βλ. Παράδειγμα 5).

Το παράδειγμα της Νορβηγίας αντανακλά επίσης τη σημασία της ευκαιρίας για προβληματισμό, τόσο 
πριν όσο και μετά την παρακολούθηση εργασίας, ώστε να παραχθούν αποτελέσματα που έχουν τη 
μεγαλύτερη πιθανότητα να επιδράσουν μακροπρόθεσμα.

Τέλος, άλλες προσεγγίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με επιχειρηματικούς διαγωνισμούς, κέντρα 
καινοτομίας και μίνι εταιρείες, εμπλέκουν, επίσης, ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό επιχειρηματιών και 
επαγγελματιών από το χώρο των επιχειρήσεων. Αυτά αναλύονται περαιτέρω στα κεφάλαια 3.3 και 3.4.

3.2. Εξοικείωση των μαθητών με τις επιχειρηματικές αρχές και την επιχειρηματική σκέψη
Μερικές δραστηριότητες προσανατολισμένες στην επιχειρηματικότητα, που εισήγαγαν τα ιδρύματα 
AEEK επικεντρώνονται στο να διασφαλίσουν ότι οι φοιτητές ενστερνίζονται τις θεμελιώδεις αρχές πίσω 
από την επιχειρηματικότητα: πρωτοβουλία, ενεργός στάση, προνοητικότητα, ανεξαρτησία, αυτοπεποί-
θηση, καινοτομία και αποφασιστικότητα. Τέτοιες δράσεις έχουν ως στόχο να τονώνουν την επιχειρη-
ματική στάση, αντί να επικεντρωθούν στην τεχνογνωσία των επιχειρήσεων, όπως σε θέματα λογιστικής 
και μάρκετινγκ. Εκφράζεται η ελπίδα ότι οι σπουδαστές μπορούν να θέσουν στέρεες βάσεις για τη μελ-
λοντική επιχειρηματική δραστηριότητα και μάθηση, κατανοώντας και υιοθετώντας αυτές τις βασικές αρ-
χές. Έτσι, χτίζουν τα θεμέλια για την απόκτηση ειδικότερων δεξιοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται 
για να συνεχίσουν την κοινωνική ή εμπορική τους δραστηριότητα. Οι επιχειρηματικές αρχές αποτελούν 
επίσης χρήσιμες δεξιότητες για την απασχολησιμότητα (χρήσιμες για οποιαδήποτε εργασία ή απασχό-
ληση) και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας. Για παράδειγμα, η δημιουργικό-
τητα δε βοηθά μόνο τους επιχειρηματίες στην ικανότητά τους να εντοπίσουν και να δημιουργήσουν 
νέα προϊόντα, αλλά και στην ικανότητά τους να βρουν καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα που άλλοι 
επιχειρηματίες και ιδιώτες μπορεί να αντιμετωπίσουν στην καριέρα τους και την καθημερινή τους ζωή.

Ένα παράδειγμα πρωτοβουλίας που στοχεύει στη ανάπτυξη  επιχειρηματικών χαρακτηριστικών προ-
έρχεται από το Βέλγιο, όπου κάποια δημοτικά συμβούλια συνεργάστηκαν με τις τοπικές σχολές για να 
ενθαρρύνουν τους μαθητές της ΑΕΕΚ να σκεφτούν πιθανές οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις για την πόλη τους. Η δραστηριότητα αυτή δε συνδέεται με τη δημιουρ-
γία νέων επιχειρήσεων αυτή καθ’ αυτή. Αντί αυτού, βοηθά στην προώθηση της βασικής επιχειρηματι-
κής σκέψης μέσω της δημιουργικής σκέψης.

Κατά παρόμοιο τρόπο, το πρόγραμμα «Κοινωνικά Καινοτόμοι Νέοι» (YSI) στην Ιρλανδία, καλεί τους 
νέους (15-18 ετών) να συμμετέχουν στη δράση, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των άλλων 
στην κοινότητά τους.  Χιλιάδες νέοι από σχολεία  γενικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και από υπηρεσίες νέων, συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα, η οποία καθοδηγείται 
από την ίδια τη  νεολαία, είναι ομαδική και εστιάζει στη δράση. Ούτε αυτή η δράση συνδέεται άμεσα με 
τη δημιουργία επιχειρήσεων, αλλά βοηθά τους μαθητές να προσδιορίσουν και να αναπτύξουν λύσεις 
σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή. Αυτή είναι η αρχή στην 
οποία βασίζεται μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η ανταπόκριση στις ανάγκες 
και τις επιθυμίες των πελατών.

Ένα παρόμοιο παράδειγμα εντοπίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Χωριό Μάθησης Cramlington είναι 
μια επαγγελματική σχολή στα βορειοανατολικά της Αγγλίας, η οποία έχει αναλάβει μια εβδομαδιαία 
πρωτοβουλία, που βασίζεται στις αρχές μιας κοινωνικά προσανατολισμένης επιχείρησης. Η σχολή ήταν 
πρόθυμη να βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν καλύτερες σχέσεις και να διαδραματίσουν 
ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Έτσι, αποφάσισε να ξεκινήσει μια εβδομάδα προσωπικής πρόκλησης. 
Όλο το χρόνο δόθηκαν σε εννέα μαθητές προσωπικές προκλήσεις, σχεδιασμένες να συμπεριλάβουν 
τις επιχειρήσεις και να ωφελήσουν, με κάποιο τρόπο, την τοπική κοινότητα. Η εβδομάδα των δραστη-
ριοτήτων που αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση των μαθητευόμενων να συνεισφέρουν με θετικό τρόπο, 
είχε πολύ ευρύτερα οφέλη (βλ. Παράδειγμα 6).
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Παράδειγμα 6. Χωριό Μάθησης Cramlington, Ηνωμένο Βασίλειο

Το Χωριό Μάθησης Cramlington είναι μια επαγγελματική σχολή εξειδικευμένης επιστήμης στο 
Northumberland με 2300 μαθητές. Έχει αναγνωριστεί ως «εξαιρετική» από τον Ofsted (οργανισμός 
υπεύθυνος για κανονισμούς και επιθεωρήσεις) τρεις φορές διαδοχικά.

Η σχολή αποφάσισε να ξεκινήσει μια εβδομάδα Προσωπικής Πρόκλησης και δόθηκαν μέσα σε ένα 
έτος, σε εννέα μαθητές, προσωπικές προκλήσεις, σχεδιασμένες να συμπεριλάβουν τις επιχειρήσεις 
και να ωφελήσουν με κάποιο τρόπο την τοπική κοινωνία. Οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν κάτι 
στο οποίο δεν ήταν πλήρως ικανοί, αλλά θα ήθελαν να βελτιωθούν: θα έπρεπε να είναι μια πραγμα-
τική πρόκληση για αυτούς. Η εβδομάδα ήταν γεμάτη, με όλες τις δραστηριότητες να χρηματοδοτού-
νται από το σχολείο. Πιθανές δραστηριότητες περιελάμβαναν:

• δημιουργία ενός σχεδίου, ως μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό εγχείρημα, για τον εφοδιασμό 
του σχολείου με λουλούδια ή λαχανικά,

• παραγωγή ενός βίντεο γυμναστικής με συμβουλές για άσκηση και διατροφή,

• ανάπτυξη συστήματος ανακύκλωσης για το σχολείο, σε συνδυασμό με το τοπικό συμβούλιο και 
περιπτέρου προβολής της ανακύκλωσης, για χρήση στην κοινότητα,

• έκδοση μιας εφημερίδας για τις δραστηριότητες της εβδομάδας, καθώς και ενός προγράμματος 
ειδήσεων για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, που θα προβαλλόταν σε μεγάλη οθόνη στο 
σχολείο,

• παραγωγή μιας ταινίας για την τοπική ιστορία και ενός DVD προβολής της. 

Η εβδομάδα κορυφώθηκε με μια ημέρα έκθεσης, ανοικτής για το κοινό, όπου οι μαθητές έδειξαν τα 
ολοκληρωμένα έργα τους και εξήγησαν τι ήταν σε θέση να κάνουν τώρα, το οποίο δε  μπορούσαν 
να κάνουν στην αρχή της εβδομάδας.

Το σχολείο ήταν στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσει ότι τα οφέλη επεκτάθηκαν πέρα   από τη βοή-
θεια προς τους μαθητές στο να αναπτύσσουν σχέσεις και να συμμετέχουν στην κοινωνία. Οι μαθητές 
απόλαυσαν την εβδομάδα και τα πήγαν καλά με τις δραστηριότητες, αναπτύσσοντας μια σειρά από 
γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση, που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την 
επαγγελματική ζωή.

Ορισμένα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν δημιουργήσει διεπιστημονικά 
προγράμματα ως μέσα προώθησης της καινοτομίας και της ομαδικής εργασίας. Η συμμετοχή φοιτητών 
από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους προσφέρει ρεαλισμό και τεχνικές γνώσεις από διάφο-
ρους τομείς. Στο Βέλγιο, δημιουργήθηκαν συνδυασμένες εργασίες μεταξύ διαφορετικών μαθημάτων 
με έμφαση στην επιχειρηματικότητα. Σε ένα ίδρυμα, αναπτύχθηκε ένα έργο μεταξύ μαθητών από τους 
κλάδους της μόδας και της ξυλογλυπτικής. Απώτερος στόχος ήταν να οργανωθεί μια επίδειξη μόδας, 
με τους μαθητές της μόδας υπεύθυνους για τη δημιουργία των ρούχων και τους μαθητές της ξυλο-
γλυπτικής υπεύθυνους για τη δημιουργία της πασαρέλας. Το έργο είχε ως στόχο να φέρει σε επαφή 
διαφορετικές ιδέες και προοπτικές για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων.

Μερικές επαγγελματικές σχολές έχουν δημιουργήσει διασυνδέσεις με τα τοπικά σχολεία πρωτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης, ως έναν τρόπο επέκτασης της επιχειρηματικής ΣυΕΠ σε μαθητές που δεν έχουν αρχίσει 
ακόμη σπουδές ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου. Στη Βόρεια Ιρλανδία, κάποιοι μαθητές έχουν τη 
δυνατότητα να δοκιμάσουν ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης μέσω του προγράμματος «δοκιμάζω και δι-
απιστώνω» όπου συμμετέχουν  τοπικά επαγγελματικά κολέγια. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε 
μαθητές ηλικίας 12-13 ετών να παρακολουθήσουν μια δοκιμαστική ημέρα διαφόρων επαγγελματικών 
κλάδων όπως κατασκευαστικό, μέσα ενημέρωσης και τροφοδοσία. Η προσδοκία  είναι ότι οι μαθητές 
θα αποκτήσουν μια πιο πρακτική ιδέα των ευκαιριών που οι διαφορετικές διαδρομές εκπαίδευσης και 
αυτοαπασχόλησης προσφέρουν, πέρα από ό, τι μπορεί να αποκτηθεί μέσα από θεωρητικές σπουδές.
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Μερικές από τις πρωτοβουλίες επιχειρηματικής ΣυΕΠ απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες φοιτη-
τών. Διάφορες επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα κορίτσια έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από 
ό, τι τα αγόρια (π.χ. Eccles et al., 1993) κι αυτό, μαζί με μια σειρά από άλλους παράγοντες, όπως είναι 
ο οριζόντιος διαχωρισμός εργασιών μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση, η έλλειψη προτύπων και οι 
δυσκολίες συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, έχουν οδηγήσει στην ύπαρξη λιγό-
τερων γυναικών σε σχέση με τους άντρες σε ηγετικές θέσεις στην απασχόληση, τόσο στο δημόσιο όσο 
και τον τομέα. Όπως φαίνεται στο Κεφάλαιο 2.2, υπάρχουν επίσης λιγότερες γυναίκες επιχειρηματίες.

Έτσι, ο φορέας Young Enterprise Norway πειραματίζεται με ένα ειδικό πρόγραμμα ηγεσίας για τα κορί-
τσια που έχουν αποδώσει ιδιαίτερα καλά σε άλλα επιχειρηματικά προγράμματα του οργανισμού (βλέ-
πε Παράδειγμα 7). Ο στόχος είναι τα κορίτσια να αυξήσουν την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθησή 
τους, ώστε να μπορούν να δουν τους εαυτούς τους ως πιθανούς ηγέτες στο μέλλον.

Παράδειγμα 7. Προώθηση κοριτσιών ηγετών, Νορβηγία

Το «κορίτσια και ηγεσία» είναι ένα διήμερο πρόγραμμα ΣυΕΠ που λειτουργεί ως μέρος του ευ-
ρύτερου προγράμματος νεανικής επιχειρηματικότητας, το οποίο διευθύνεται από το φορέα Young 
Enterprise Norway. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου σε κορίτσια που συμμετέχουν στο 
Young Enterprise  και έχει ως στόχο να τους παρέχει την αυτοπεποίθηση για να γίνουν επιχειρηματίες 
ή άλλου τύπου ηγέτες, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα κορίτσια παρακολουθούν διαλέξεις, ομαδικές συζητήσεις και 
πρακτικές ασκήσεις σε ποικίλες μορφές επιχειρηματικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ηγεσίας, της ευαισθητοποίησης, των δικτύων και της επικοινωνίας. Έχουν επίσης την ευκαιρία να συ-
ναντήσουν επιτυχημένες γυναίκες ηγέτες. Μελλοντικά, το σύστημα μπορεί να εξαπλωθεί σε εθνικό 
επίπεδο ανάλογα με την επιτυχία του αρχικού σχεδίου.

Τέλος, αρκετές μελέτες (π.χ. Volkmann, 2009) έδειξαν ότι οι διαδραστικές, βιωματικές μορφές διδα-
σκαλίας και μάθησης είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους φοιτητές με χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. 
Μερικά ιδρύματα ΑΕΕΚ προσπάθησαν να αποτρέψουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου για τις 
ομάδες υψηλού κινδύνου, συνδέοντας την τάξη με το χώρο εργασίας. Στο Βέλγιο, ορισμένα ιδρύμα-
τα AEEK έχουν οργανώσει μαθήματα για τη διδασκαλία των επιχειρηματικών αξιών στους νεαρούς 
άρρενες φοιτητές που βρίσκονται σε κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου, ιδιαίτερα σε εκείνους που 
ανήκουν σε μειονότητες. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τη μετατροπή της τάξης σε επιχείρηση, με επι-
κεφαλής τον καθηγητή. Οι μαθητές αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους στο πλαίσιο της «τάξης/ 
επιχείρησης» προκειμένου  να κατανοήσουν την αξία της εργασίας.

3.3. Δραστηριότητες εξοικείωσης με την επιχείρηση
Οι δραστηριότητες εξοικείωσης με την επιχείρηση αναπτύσσονται, εξηγώντας πώς και γιατί λειτουρ-
γούν οι επιχειρήσεις, και ως προς τις επιχειρηματικές πρακτικές και τα περιβάλλοντα, περιλαμβάνοντας 
ανάληψη δραστηριοτήτων σε περιβάλλοντα επιχειρήσεων. Τρεις διαφορετικοί τύποι έχουν αναγνω-
ριστεί στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης: κέντρα καινοτομίας, διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας και 
άλλες προσεγγίσεις.

3.3.1. Κέντρα καινοτομίας

Τα κέντρα καινοτομίας αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας επιχειρηματικά προσανατολι-
σμένης δραστηριότητας, η οποία δίνει στους μαθητές μια γεύση από επιχειρηματικές διαδικασίες, προ-
κλήσεις και δράσεις, και ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την καινοτόμο σκέψη. Διευκολύνονται 
από τα παραρτήματα της Ja-Ye σε όλη την Ευρώπη και από την κεντρική οργάνωσή τους σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Τα κέντρα καινοτομίας εμπλέκουν σε ένα 24-ωρο εντατικό σεμινάριο τους εκπαιδευόμενους 
που εργάζονται πάνω σε πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις. Οι εκπαιδευόμενοι προέρχονται 
από σχολεία, κολέγια και ΑΕΙ, γενικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης, αν και η προσέγγιση αυτή 
φαίνεται να ταιριάζει κυρίως σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, δεδομένου ότι αυξάνει τη συνερ-
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γασία με τις επιχειρήσεις. Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας νέων  Ja-Ye της Ευρώπης έχει δημιουργήσει 
ένα ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων καινοτομίας που περιλαμβάνει 390 επαγγελματικές σχολές και 7800 
μαθητές επαγγελματικών σχολών στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, την 
Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Ισπανία 
και την Τουρκία. Στη δράση συμμετέχουν άμεσα 600 άτομα από κάθε χώρα. Το έργο περιλαμβάνει 
επίσης 390 πρόσφατα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, 390 πρόσφατα εκπαιδευμένους εθελοντές επι-
χειρήσεων, 13 εκπαιδευτές εκπαιδευτών και χιλιάδες γονείς.

Τα κέντρα καινοτομίας έχουν αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά δημοφιλή μεταξύ τόσο των φοιτητών όσο 
και των επιχειρήσεων. Ανεπίσημα στοιχεία από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι τα κέντρα 
καινοτομίας βοηθούν να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την επιχειρηματικότητα ως επιλογή σταδιο-
δρομίας και αυξάνουν το ενδιαφέρον των σπουδαστών για άλλες δραστηριότητες επιχειρηματικότητας, 
όπως οι μίνι εταιρείες (βλ. Κεφάλαιο 3.4). Αυξάνουν επίσης το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τέτοιες 
δραστηριότητες, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης. 

Παράδειγμα 8. Κέντρα Καινοτομίας

Τα «κέντρα καινοτομίας» είναι 24-ωρα εντατικά σεμινάρια, στα οποία δίνεται στους φοιτητές ένα 
πραγματικό πρόβλημα της επιχειρηματικής ζωής και για το οποίο θα πρέπει να προετοιμάσουν μια 
λύση ή μια ιδέα για να το λύσουν μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Τα κέντρα καινο-
τομίας συχνά χρηματοδοτούνται από ιδιωτικές εταιρείες (ή οργανισμούς του δημόσιου τομέα) που 
παρουσιάζουν στους μαθητές ένα επιχειρηματικό ή κοινωνικό πρόβλημα και κάποιες βασικές πλη-
ροφορίες που θα καθοδηγήσουν τις εργασίες τους ή θα βοηθήσουν στην επίλυση του ζητήματος.

Οι σπουδαστές δουλεύουν σε ομάδες των τριών έως έξι μελών και κάθε ομάδα έχει έναν χώρο σε 
ένα συνεδριακό κέντρο, σχολείο, πανεπιστήμιο ή στους χώρους μιας εταιρίας. Οι ομάδες των μα-
θητών αρχίζουν το έργο με μια συνεδρία «σπασίματος πάγου» Τα μέλη της ομάδας μπορεί να μη 
γνωρίζονται μεταξύ τους και πρέπει να μάθουν πώς να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά. Μετά την 
αρχική συνεδρία 

, παρουσιάζεται η πρόκληση στους μαθητές. Ο στόχος είναι να βρεθεί μια δημιουργική, καινοτόμος 
λύση στην πρόκληση, και μόλις 24 ώρες αργότερα παρουσιάζουν τη λύση τους σε μια κριτική επι-
τροπή, που επιλέγει ένα νικητή με βάση επιλεγμένα κριτήρια.

Πολλές από τις εταιρείες οι οποίες παρουσιάζουν την πρόκληση είναι πολυεθνικές, αν και συμμετέ-
χουν και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πρόκληση μπορεί να περιλαμβάνει το να ζητηθεί από 
τους μαθητές να καταλήξουν σε μια στρατηγική μάρκετινγκ για ένα τοπικό μουσείο ή μια εταιρεία, 
ή μπορεί να είναι ένα πολύ ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα, όπως το να βρεθεί μια περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά υπεύθυνη λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια εταιρία.

Στη συνέχεια, οι ομάδες πρέπει να προχωρήσουν στην επόμενη φάση, η οποία περιλαμβάνει το να 
σκεφτούν για το πώς να κάνουν την ιδέα τους πραγματικότητα. Τους δίνεται πρόσβαση σε εργαλεία, 
πληροφορίες και πόρους και η ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους της εταιρείας που τους 
έχει αναθέσει την εργασία. Οι σπουδαστές μπορεί να ζητήσουν τη συμβουλή των εκπροσώπων σχετι-
κά με τεχνικά, εμπορικά ή οικονομικά ζητήματα, ή σχετικά με μια εννοιολογική πτυχή της ιδέας τους. 
Οι μαθητές κοιμούνται στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και συχνά εργάζονται 
όλη τη νύχτα.

Οι ομάδες πρέπει να προετοιμάσουν μια επιχειρηματική ιδέα και να προχωρήσουν στις τελικές πα-
ρουσιάσεις τους ενώπιον μιας κριτικής επιτροπής. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους 
της εταιρείας, της σχολής, των οργανισμών  του δημόσιου τομέα ή/ και των μέσων ενημέρωσης.

Οι μαθητές απολαμβάνουν την πρόκληση και το «πάθος» που δημιουργείται από την ομαδική δου-
λειά και την πίεση χρόνου. Η δραστηριότητα, τους προσφέρει, επίσης, εντατική  εκπαίδευση για το 
πώς να λειτουργούν δημιουργικά μέσα σε μια ομάδα. Αυτό βοηθά να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές 
τους δεξιότητες και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και τους μαθαίνει να εργάζονται κάτω από 
αυστηρές προθεσμίες.
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Το μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι το σύντομο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπει στους 
μαθητές να αποκτήσουν πραγματική εικόνα για τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης και τις ευκαιρίες και  
προκλήσεις που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα. Ορισμένα μέρη εγείρουν ανησυχίες, όταν οι 
μίνι εταιρείες αντικαθίστανται από κέντρα καινοτομίας, ως λιγότερο δαπανηρός τρόπος επιχειρηματικής 
εκπαίδευσης. Θα πρέπει να θεωρηθούν ως κάτι συμπληρωματικό που συμβάλλει στην ευαισθητοποί-
ηση και «αναζωπυρώνει» τον ενθουσιασμό για την επιχειρηματική εκπαίδευση - και όχι ως κάτι που θα 
αντικαταστήσει τη σε βάθος εμπειρία μάθησης που σχετίζεται με τις μίνι-εταιρείες. 

3.3.2. Διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας

Σήμερα, οι σπουδαστές ΕΕΚ έχουν περισσότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς επιχειρη-
ματικότητας. Οι διαγωνισμοί έχουν αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της ατζέντας για τη διδασκαλία της 
επιχειρηματικότητας και πολλοί από αυτούς συνδέονται και με άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
όπως οι μίνι-εταιρείες. Οι διαγωνισμοί διοργανώνονται από σχολεία, τοπικές, περιφερειακές και εθνικές 
αρχές, διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ja-Ye) και μέσα ενημέρωσης (π.χ. εφημερίδες).

Οι διαγωνισμοί και τα βραβεία επιχειρηματικότητας βασίζονται σε μια κοινή μεθοδολογία: αξιολόγηση 
των νεοεισερχόμενων -είτε ατόμων είτε ομάδων- και απονομή βραβείων για την καλύτερη θέση, αλλά 
μπορεί και να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη μιας σειράς στόχων και σκοπών για διαφορετικές 
ομάδες-στόχους. Οι δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες μπορεί επίσης να ποικίλουν, όπως και τα 
βραβεία που απονέμονται. Υπάρχουν, επίσης, μια σειρά από ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι μπο-
ρούν να συμμετέχουν στις διάφορες φάσεις του διαγωνισμού.

Οι διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας έχουν μια σειρά από οφέλη για τους συμμετέχοντες. Μπορούν να 
αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες, αλλά και να αναπτύξουν και άλλες 
δεξιότητες, όπως η ομαδική εργασία και η επικοινωνία. Ανάλογα με το πώς λειτουργεί ο διαγωνισμός, 
οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι σε θέση να μάθουν από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και τους επιχει-
ρηματίες και υπάρχει η πιθανότητα να κερδίσουν ένα (συνήθως χρηματικό) έπαθλο. Μια άλλη αξία 
έγκειται στο γεγονός ότι οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διδάξουν ο ένας τον άλλον. Ένα μέρος της 
πιο πολύτιμης μάθησης μπορεί να έρθει άτυπα και έμμεσα, καθώς οι νεότεροι ή λιγότερο έμπειροι 
σπουδαστές μαθαίνουν παρατηρώντας και μιμούμενοι τις τεχνικές και τις δεξιότητες των μεγαλύτερων 
(Volkmann κ.ά., 2009). Συχνά, οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες ή άλλοι σχετικοί εκπρόσωποι του ιδι-
ωτικού τομέα εμπλέκονται στην κριτική ή την υποστήριξη των συμμετεχόντων, δημιουργώντας μια 
ευκαιρία για την εδραίωση επαφών στον ιδιωτικό τομέα.

Μερικοί διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας βασίζονται σε έναν αριθμό σταδίων, όπως είναι η περίπτωση 
του Επιχειρηματικού διαγωνισμού στην Ουγγαρία, που περιγράφεται στο Παράδειγμα 9.

Παράδειγμα 9. Diákvállalkozás - Α versenyről ( διαγωνισμός επιχειρηματικότητας) - Ουγγαρία

Ο διαγωνισμός επιχειρηματικότητας είναι ανοιχτός σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπε-
ριλαμβανομένων των σπουδαστών της ΕΕΚ. Ο διαγωνισμός έχει τέσσερα στάδια, με πρώτο, μια δο-
κιμασία για οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημιουργία επιχείρησης. Το δεύτερο στάδιο 
είναι η σύσταση εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας επιχειρηματικής ιδέας, ενός 
ονόματος, ενός συνθήματος και ενός λογότυπου. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την περαιτέρω ανά-
πτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης, του οικονομικού σχεδιασμού και της έρευνας αγοράς και μακροπρόθεσμων στόχων της 
εταιρείας. Το τελευταίο στάδιο είναι η αξιολόγηση.

  Πηγή: http://www.diakvallalkozas.hu/content.php?cid=cont_4b90e0c26462b2.30046887 [03.09.2010].

Οι διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κίνητρο για τους μαθη-
τές ΕΕΚ που συμμετέχουν σε προγράμματα εικονικών μίνι εταιρειών. Για παράδειγμα, στη Βουλγαρία, 
ο εθνικός διαγωνισμός Εικονικής επιχείρησης είναι ένας διαγωνισμός που προωθείται από το Σωματείο 
Επιχειρηματικότητας Νέων και το Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Επιστήμης και δίνει στους μαθητές 
ηλικίας μεταξύ 15 και 19 ετών την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες. Στους 
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μαθητές ανατίθεται το έργο της εισαγωγής ενός καινοτόμου προϊόντος στην αγορά και εκείνο που θα 
παράγει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, θα κερδίσει.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι - ανεξάρτητα από το αν θα κερδίσουν ή όχι στο διαγωνισμό - θα πρέπει να 
λάβουν τυπική ανατροφοδότηση από τους κριτές: τι λειτούργησε, τι όχι, τι θα πρέπει να βελτιωθεί 
(Volkmann et al, 2009.). Αυτό εξασφαλίζει ότι όλοι οι  συμμετέχοντες κερδίζουν από την εμπειρία.

3.3.3. Άλλες προσεγγίσεις

Οι δραστηριότητες εξοικείωσης με την επιχείρηση μπορεί επίσης να συνδεθούν με μη-σχολικές δρα-
στηριότητες. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα προέρχεται από το δήμο της Botkyrka στη Σουηδία, ο οποίος 
τρέχει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Επιχειρηματίες Καλοκαιρινών Διακοπών. Είναι διαθέσιμο για 
τους φοιτητές που δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν μια πρακτική άσκηση τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μια επιχειρηματική ιδέα (π.χ. να πουλήσουν ένα προϊόν) και 
τότε ο δήμος θα τους δώσει ένα μικρό χρηματικό ποσό για να αρχίσουν τις δραστηριότητές τους, από 
τις οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να εξασφαλίσουν το δικό τους εισόδημα.

Στο πλαίσιο της συνολικής κίνησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικής σκέψης, υπάρχει η επιθυμία 
να βοηθηθούν οι φοιτητές να σκεφτούν τα οφέλη από τη λειτουργία της επιχείρησής τους, αλλά και να 
βοηθηθούν να αναγνωρίσουν το θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η επιχειρηματική συμπεριφορά 
σε τρίτους αλλά και σε κάθε τομέα της δικής τους ζωής. Αυτό ήταν το κίνητρο πίσω από το έργο Χρι-
στουγεννιάτικη αγορά που πραγματοποιήθηκε από το Επαγγελματικό Κολλέγιο Roskilde στη Δανία. 
Το έργο αφορούσε στη δημιουργία και τη λειτουργία μιας χριστουγεννιάτικης αγοράς, για την οποία 
τοπικές επιχειρήσεις δώρισαν (ή πούλησαν φθηνότερα) χριστουγεννιάτικα εμπορεύματα (European 
Commission, 2010a). Οι μαθητές είχαν την ευθύνη για ολόκληρη τη διοργάνωση, πράγμα που σήμαινε 
ότι θα έπρεπε να υιοθετήσουν μια στάση αυτοπεποίθησης και να είναι πολύ καινοτόμοι, μιας και ο προ-
ϋπολογισμός τους ήταν περιορισμένος. Η αγορά ήταν πολύ επιτυχής, με κέρδος το οποίο οι μαθητές 
διέθεσαν σε φιλανθρωπία.

Στην Ισλανδία, το έργο BYKO εισήχθη για να ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη στους εκπαιδευόμε-
νους της  ΑΕΕΚ. Στο έργο συμμετέχουν σπουδαστές που επιλέγουν ένα ήδη υπάρχον προϊόν, προκει-
μένου να το μετατρέψουν σε ένα διαφορετικό προϊόν που θα είναι εμπορεύσιμο (Jonsdottir, 2009).

3.4. ΣυΕΠ μέσα από επιχειρηματικά παιχνίδια προσομοίωσης και ασκήσεις 
Τα επιχειρηματικά παιχνίδια προσομοίωσης και οι ασκήσεις δίνουν στους νέους την ευκαιρία να δημι-
ουργήσουν τη δική τους επιχείρηση μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, δηλαδή το σχολείο τους 
ή μια εικονική κοινότητα14. Ο στόχος είναι να επιτραπεί στους μαθητές να αναπτύξουν και να συμμε-
τέχουν στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα, έστω και μικρής κλίμακας, έτσι ώστε να είναι σε 
θέση να βιώσουν ρεαλιστικά το πώς λειτουργούν οι εταιρείες.

Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στη διερεύνηση σταδιοδρομίας για όλους 
τους σπουδαστές ΑΕΕΚ, αφού τους παρέχουν μια σημαντική ευκαιρία να βιώσουν την επιχειρηματική 
δραστηριότητα και, ενδεχομένως, να διευρύνουν τους ορίζοντες της σταδιοδρομίας τους (European 
Commission, 2005b). Πολλές μελέτες αναφέρονται στις μίνι-εταιρείες ως «τον πιο αποτελεσματικό τρό-
πο» έκθεσης των μαθητών (και των καθηγητών) σε επιχειρηματικές μεθόδους και προκλήσεις. Τις 
βλέπουν ως ιδιαίτερα κατάλληλες για τους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς πολλοί 
μαθητές ΕΕΚ προτιμούν την ενεργητική μάθηση ,αντί να βρίσκονται σε ένα παραδοσιακό σχολικό περι-
βάλλον και να λαμβάνουν τη γνώση παθητικά.

Οι μίνι-εταιρείες μπορεί να εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους των σχολείων και σε όλα τα επίπεδα 
της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια), αν και οι περισσότερες από αυτές 
εντοπίζονται στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της ΑΕΕΚ. Σε ορισμένες 
χώρες, τα προγράμματα πραγματοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος (όπως 
στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία και τη Νορβηγία). Σε άλλες βρί-

14 Τέτοια παιχνίδια είναι γνωστά ως μίνι εταιρείες, αν και υπάρχουν πολλές άλλες παραλλαγές του ονόματος.
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σκονται εκτός των κανονικών ωρών του σχολείου και του σχολικού προγράμματος, όπως στο Βέλγιο 
(Βαλλονία), τη Γερμανία, την Εσθονία και τη Σουηδία. Σε μερικά Κράτη Μέλη, οι μίνι-εταιρείες εντοπί-
ζονται και με τους δύο τρόπους.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι μίνι-εταιρειών (European Commission, 2005b). Πρώτον, οι «πραγματικές 
εταιρείες» παράγουν και πωλούν προϊόντα, φέρνοντας σε επαφή ομάδες φοιτητών, οι οποίοι καθίστα-
νται υπεύθυνοι για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη λειτουργία της επιχείρη-
σης: επιλογή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της εταιρείας τους, προετοιμασία επιχειρηματικού σχε-
δίου, καθορισμός διευθυντών, άντληση κεφαλαίων, ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ, προμήθεια, 
παραγωγή και πώληση του επιλεχθέντος προϊόντος/υπηρεσίας τους.

Δεύτερον, οι εταιρείες που αναπτύχθηκαν ως εικονικές, πλασματικές ή επιχειρήσεις πρακτικής, για να 
παρέχουν μια ρεαλιστική προσομοίωση οικονομικής δραστηριότητας. Οι μίνι-εταιρείες που βασίζονται 
σε προσομοίωση απαιτούν επίσης, από τις ομάδες των μαθητών να αναλάβουν ένα ευρύ φάσμα δρα-
στηριοτήτων, αναπαράγοντας τις εργασίες και τις προκλήσεις μιας πραγματικής εταιρείας, εκτός από 
την παραγωγή και την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Μέσα σε αυτή την ομάδα των μίνι 
εταιρειών υπάρχουν και πάλι δύο διαφορετικοί τύποι. Πρώτος είναι εκείνος που εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την προσομοίωση σε υπολογιστή, αλλά επίσης περιλαμβάνει την ομαδική εργασία (π.χ. 
για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων) και την αλληλεπίδραση με τους φορείς εντός και εκτός του 
σχολικού περιβάλλοντος (π.χ. δάσκαλοι, μέντορες από την επιχειρηματική ή την τοπική κοινότητα). 
Δεύτερος είναι εκείνος που μιμείται μια πραγματική εταιρεία με όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερο τρόπο, 
για παράδειγμα παρέχοντας στους φοιτητές ένα χώρο γραφείου και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Σε αυτή 
την περίπτωση, η μόνη διαφορά ανάμεσα σε μια πραγματικά μίνι-εταιρεία και μια εικονική είναι ότι δεν 
παράγονται αγαθά ή υπηρεσίες και δεν γίνεται πραγματική χρηματική συναλλαγή. Τα προγράμματα 
«πραγματικών» εταιρειών χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά στην ΑΕΕΚ από ό,τι οι εικονικές και πρα-
κτικές εταιρείες.

Παραδείγματα διαφορετικών προσεγγίσεων μίνι-εταιρειών μπορούν να βρεθούν στο Παράδειγμα 10. 
Αυτά δείχνουν πώς έχουν τεθεί σε εφαρμογή προγράμματα πρακτικών και εικονικών εταιρειών από 
φορείς επαγγελματικής κατάρτισης.

Παράδειγμα 10. Εταιρίες πρακτικής κατάρτισης, Λιθουανία

Η πρώτη εταιρεία πρακτικής κατάρτισης (PTF) ιδρύθηκε στη Λιθουανία το 1993, στο πλαίσιο ενός 
κοινού προγράμματος τριών κολεγίων διοίκησης επιχειρήσεων της Δανίας και του Υπουργείου Παι-
δείας, Πολιτισμού και Επιστημών της Λιθουανίας. Κατά συνέπεια, το δίκτυο PTF της Λιθουανίας είναι 
άνω των 10 ετών. Λίγο λιγότερες από 50 εταιρίες πρακτικής εκπαίδευσης λειτουργούν σήμερα στη 
Λιθουανία (20 από αυτές είναι εγκατεστημένες στο εσωτερικό των ιδρυμάτων ΑΕΕΚ). Χρησιμοποιού-
νται ως μια πρακτική μέθοδος διδασκαλίας σε 20 από τις 78 δομές της ΑΕΕΚ.

Οι εταιρίες πρακτικής κατάρτισης μιμούνται τις δραστηριότητες των αληθινών εταιριών και συναλ-
λάσσονται με τις λιθουανικές και ξένες επιχειρήσεις. Ο στόχος των PTF είναι η ανάπτυξη των γνώσεων 
και των δεξιοτήτων στον τομέα των επιχειρήσεων. Αυτό περιλαμβάνει την πρακτική εφαρμογή της 
θεωρητικής γνώσης σχετικά με το μάρκετιγκ, τη διαχείριση του προσωπικού, τα οικονομικά και τη 
λογιστική, τις πωλήσεις, τη συνεργασία με ξένους προμηθευτές, τις ξένες γλώσσες και τις ΤΠΕ. Οι μα-
θητές ενεργούν ως στελέχη επιχειρήσεων και προσπαθούν να λύσουν τα ζητήματα που ανακύπτουν 
κατά τη διαδικασία, καθώς και να εφαρμόσουν τα σχέδια και τις ιδέες τους.

Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων πρακτικής κατάρτισης είναι πολύ παρόμοιες με τις δραστηριό-
τητες των αληθινών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους εθνικούς νόμους. Η μόνη 
διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν πραγματικά προϊόντα (υπάρχουν μόνο στα χαρτιά) και τα χρήματα 
δεν είναι πραγματικά (υπάρχουν μόνο στα αρχεία μιας εικονικής τράπεζας, κ.λπ.).
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Παράδειγμα 11. Εικονικό επιχειρηματικό παιχνίδι, Ολλανδία

Το 2004, το Πανεπιστήμιο του Groningen, μαζί με το ID Media ανέπτυξε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι 
στο διαδίκτυο για τους σπουδαστές ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Στόχος του παιχνιδιού 
Νέος επιχειρηματίας (KvK Startersspel) είναι να ενημερώσει τους μαθητές, μέσα από το παιχνίδι, 
σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται για να ξεκινήσει κάποιος μια επιχείρηση, καθώς και να τους 
κατευθύνει προς τους κατάλληλους οργανισμούς που ασχολούνται με τη δημιουργία επιχειρήσεων, 
όπως το εμπορικό επιμελητήριο. Το παιχνίδι ξεκίνησε πιλοτικά το 2005 από πέντε σχολεία και μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί τώρα από όλα τα σχολεία της χώρας. Επί του παρόντος, περίπου 80 σχολεία 
έχουν εγγραφεί και πέρυσι 5000 άτομα επισκέφθηκαν το χώρο όπου μπορούν να παίξουν την έκδο-
ση επίδειξης του παιχνιδιού.

  Πηγή: McCoshan et al., 2010.

Οι δραστηριότητες που συνδέονται με προγράμματα μίνι εταιρειών πραγματοποιούνται γενικά μία ή 
δύο φορές την εβδομάδα, για μία έως δύο ώρες ανά μάθημα. Ορισμένα προγράμματα διαρκούν τέσ-
σερις με πέντε μήνες (π.χ. στην Εσθονία και τη Λιθουανία), ενώ άλλα τρέχουν μόνο για μερικές εβδο-
μάδες (π.χ. στην Ιρλανδία, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο) (European Commission, 2005b). Οι 
μικρότερες εκδοχές του προγράμματος συχνά αποτελούν  επιλογές εντατικών μαθημάτων, με σκοπό 
να φτάσουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, καθώς κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊ-
κού έτους, μπορούν να εκτελεστούν διάφορα προγράμματα.

Τα προγράμματα μίνι-εταιρειών προσφέρονται γενικά από εξωτερικούς φορείς, συχνά μη-κυβερνητικές 
οργανώσεις και φιλανθρωπικά ιδρύματα15. Στην Ευρώπη, ο κύριος πάροχος των προγραμμάτων αυτών 
είναι η Ja-Ye Europe, που δραστηριοποιείται σε 27 από τις 30 χώρες μελέτης16. Το 2005, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναγνώρισε το πρόγραμμα μίνι-εταιρειών της JA-YE ως βέλτιστη πρακτική στην επιχειρηματική 
εκπαίδευση. Μια άλλη οργάνωση που προσφέρει παρόμοιες υπηρεσίες είναι η EUROPEN International, 
ένα παγκόσμιο δίκτυο εικονικών εταιρειών. Λειτουργούν περίπου 5500 εικονικές εταιρείες πρακτικής σε 
όλο τον κόσμο, εκ των οποίων σχεδόν εννέα στις δέκα (4864) βρίσκονται στην Ευρώπη17.

Προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2003-04, στις πε-
ρισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, λιγότερο από το 1% των μαθητών της ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης συμμετείχαν σε προγράμματα μίνι-εταιρειών. Μόνο πέντε χώρες κατέγραψαν επίπεδα 
πάνω από 2%: η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο (European 
Commission, 2005b). Στις περισσότερες χώρες, το ποσοστό συμμετοχής των σχολείων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σε προγράμματα μίνι-εταιρειών κυμαίνεται μεταξύ 3% και 15%. Σε τρεις χώρες, κατα-
γράφονται εκτιμήσεις για ποσοστά συμμετοχής του 30%: Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Νορβηγία. Τα 
υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής εμφανίζονται στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εκτιμήσεις 
δείχνουν ότι μεταξύ 40% και 50% όλων των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχουν σε 
τέτοιες δραστηριότητες.

Ωστόσο, η έρευνά μας δείχνει ότι η συμμετοχή τόσο των σχολείων όσο και των μαθητών ΑΕΕΚ σε 
προγράμματα μίνι-εταιρειών αυξάνεται. Για παράδειγμα, 20 από τα 78 ιδρύματα ΑΕΕΚ της Λιθουανίας 
λειτουργούν το πρόγραμμα Πρακτική κατάρτιση σε εταιρεία (βλ. Παράδειγμα 10). Στη Νορβηγία, κάθε 
πέντε φοιτητές ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εμπλέκονται σε δραστηριότητες μίνι-εταιρειών. 
Περίπου τα δύο τρίτα προέρχονται από σχολές επαγγελματικής κατεύθυνσης. Στη Δανία, συμμετέχουν 
79 από 115 σχολές ΕΕΚ. Στη Σουηδία, το πρόγραμμα μίνι-εταιρειών είναι διαθέσιμο σε περίπου 500 
ιδρύματα ΑΕΕΚ, που υποστηρίζονται από 2000 καθηγητές και 6600 συμβούλους.

15 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενότητα 2.5.1.
16 Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλαν-

δία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβα-
κία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο

17 Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 
Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο
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Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα μίνι-εταιρειών έχει τη δυνατότητα να εξοπλίσει  τους νέους με ένα 
πλήρες φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν, με τη σειρά τους, να μεταφερθούν τόσο στην 
ιδιωτική όσο και την επαγγελματική τους ζωή. Τα στοιχεία δείχνουν έντονα ότι οι μίνι-εταιρείες διαδρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων, της γνώσης, της 
κατανόησης και των δεξιοτήτων τους. Για πολλούς, αυτή θα είναι η πρώτη τους γεύση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και μπορεί τελικά να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, ώστε να συμπεριλάβουν τη δυ-
νατότητα έναρξης της δικής τους επιχείρησης.

Οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτήθηκαν μέσω προγραμμάτων μίνι-εταιρειών συνήθως δια-
κρίνονται σε δύο διαφορετικές αλλά αλληλοσυνδεόμενες κατηγορίες, που περιλαμβάνουν εγκάρσιες  
δεξιότητες και επαγγελματικές (επιχειρηματικές) ικανότητες. Εκτός από την επίδραση  στις εγκάρσιες, 
προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες, οι μίνι-εταιρείες επιτρέπουν στους μαθητές να αρχίσουν 
να σκέπτονται και να αποφασίζουν ενεργά για το μέλλον της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής 
διαδρομής τους. Η αξία της ΣυΕΠ των μινι εταιρειών εξετάζεται περαιτέρω στο Παράδειγμα 12.

Παράδειγμα 12. Η αξία  της ΣυΕΠ των μίνι- εταιρειών

Τα προγράμματα μίνι εταιρειών έχουν τη δυνατότητα να αποφέρουν οφέλη στους συμμετέχοντες, 
που  υπερβαίνουν τις εγκάρσιες και επιχειρηματικές ικανότητες. Μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότη-
τες διαχείρισης της σταδιοδρομίας των νέων με τους ακόλουθους τρόπους:

• Να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με την επιχειρηματικότητα ως επιλογή καριέρας: οι μίνι εταιρείες προ-
σεγγίζουν νέους, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν σκεφτεί την επιχειρηματικότητα ως επιλογή 
σταδιοδρομίας. Για μερικούς νέους αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουν για να γνωρίσουν 
τον κόσμο των επιχειρήσεων και να διαδραματίσουν ένα ρόλο στη δημιουργία μιας πραγματικής 
εταιρείας.

• Να καταστήσουν κατανοητή την επιχειρηματική ζωή: τα προγράμματα παρέχουν έναν ασφαλή και 
ακίνδυνο τρόπο στους νέους να βιώνουν τον πλήρη κύκλο ζωής μιας επιχείρησης, από την έναρ-
ξη έως την εκκαθάριση. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα νεαρό άτομο αποφασίσει να γίνει επιχειρηματί-
ας και να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, θα έχει ήδη μια γενική γνώση του τι να κάνει, τι 
εμπόδια να αποφύγει  και πώς, τι μπορεί να περιμένει κ.λπ. Το πρόγραμμα μίνι-εταιρειών μπορεί 
να δώσει μια «δοκιμαστική/πρακτική εμπειρία».

• Να δημιουργήσουν δίκτυα επαφών: οι μίνι εταιρείες προσφέρουν στους νέους μοναδική πρόσβαση 
σε εξωτερικούς συμβούλους επιχειρήσεων, ευκαιρίες δικτύωσης και συμβουλές που μπορούν 
να παρέχουν πρακτική γνώση από πρώτο χέρι, τεχνογνωσία και εμπειρία επιχειρηματικότητας. Οι 
αξιολογήσεις της Ja-Ye έχουν δείξει ότι μερικά από τα άτομα που εμπλέκονται σε προγράμματα 
μίνι εταιρειών έχουν κρατήσει επαφή με τους επιχειρηματικούς συμβούλους τους, ακόμη και 
μετά το πέρας του προγράμματος.

• Να αυξήσουν την αυτογνωσία: οι μίνι-εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την αυτογνωσία 
των νέων, ιδιαίτερα σε σχέση με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιβιώσουν και να επιτύ-
χουν σε ένα προκλητικό/μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας.

• Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση: τα προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τους νέ-
ους να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους σταδιοδρομία και προσωπική ανάπτυξη, καθώς 
αποκτούν εμπειρία κάνοντας πράγματα με δική τους πρωτοβουλία και με την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, αντί να τους ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα.

  Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005β.

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές αξιολογήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των προγραμμάτων μίνι εται-
ρειών στη σταδιοδρομία των συμμετεχόντων. Πολλές μελέτες (τόσο ευρωπαϊκές όσο και αμερικάνικες) 
έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι απόφοιτοι προγραμμάτων μίνι-εταιρειών είναι δύο φορές πιο 
πιθανό να ακολουθήσουν το δικό τους επιχειρηματικό εγχείρημα απ’ ό,τι οι μη συμμετέχοντες. Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, η έρευνα έδειξε ότι το 14% των αποφοίτων του προγράμματος είχαν τη δική τους 
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επιχείρηση σε σύγκριση με το 7% των μη-αποφοίτων (Young Enterprise Ηνωμένο Βασίλειο). Το 2009, 
το Junior Achievement Worldwide (JA Worldwide) ξεκίνησε μια αναδρομική μελέτη σε 281 άτομα που 
στο παρελθόν συμμετείχαν στα προγράμματά του. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 18% των ερωτηθέ-
ντων είχαν τη δική τους επιχείρηση κατά τη χρονική στιγμή ολοκλήρωσης της έρευνας, σε αντίθεση με 
τον εθνικό μέσο όρο των ΗΠΑ του 9,6% (Ja Worlwide, 2009).

H αξιολόγηση της Ja-Ye των 1238 συμμετεχόντων σε μίνι εταιρείες από το Βέλγιο, τη Δανία, την Εσθο-
νία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, έδειξε ότι το 15% των πρώην συμμε-
τεχόντων μεταξύ  20 και 29 ετών είχε ιδρύσει τη δική του επιχείρηση και το 85% εξακολούθησε να 
διατηρεί την εταιρεία  (Ja-Ye Europe, 2007). Ένα περαιτέρω 36% των ερωτηθέντων σχεδίαζε να δημι-
ουργήσει μια εταιρεία μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Άλλες μελέτες έχουν δώσει παρόμοια συμπεράσματα. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Σουη-
δία για φοιτητές που είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα μίνι-εταιρειών Young Enterprise από το 1980 
κατέγραψε ότι το 7% των μαθητών εξακολουθούσαν να διατηρούν εταιρεία και το 13% είχαν σε κά-
ποια φάση ξεκινήσει τη δική τους επιχείρηση (Ung Företagsamhet, 2002) .

Μια μελέτη από τη Νορβηγία (Johansen and Clausen, 2009) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμμετο-
χή σε δραστηριότητες μικρο-επιχειρήσεων επιδρά στις επιλογές σταδιοδρομίας περισσότερο από άλλες 
μεταβλητές (π.χ. φύλο, μειονότητες, εκπαίδευση γονέων και ακαδημαϊκά προσόντα).

Οι ισχυροί δεσμοί με τις επιχειρήσεις και την τοπική κοινότητα είναι ζωτικής σημασίας για το πρόγραμμα 
μικροεπιχειρήσεων. Παίζουν το ρόλο χορηγών (ιδιαίτερα σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης) 
και εξασφαλίζουν πρόσβαση σε μέντορες και συμβούλους με πρωτογενή γνώση του επιχειρηματικού 
κόσμου. Οι εταιρείες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, καθώς τους προσφέρεται έδαφος για προβολή, 
μέσω της επαφής με νέους στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

3.5. Εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των συμβούλων επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού

Οι εκπαιδευτικοί και οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού έχουν έναν κρίσιμο ρόλο 
στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των επαγγελματικών σχολών (European Commission, 2010a, 
McCoshan, 2010, Volkmann et al., 2009). Ωστόσο, μια κεντρική αδυναμία του συστήματος επιχει-
ρηματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, είναι η προφανής ασυνέπεια μεταξύ των αρμοδιοτήτων και 
των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που παρέχουν εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα (European 
Commission, 2010a). Το κύριο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί είναι η έλλειψη πρακτικής 
επιχειρηματικής εμπειρίας. Ενώ είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες χώρες προσφέρουν στους εκπαιδευ-
τικούς κάποιο επίπεδο εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, αυτή παρέχεται γενικά από εξωτερικούς 
οργανισμούς και προσφέρεται σε ad-hoc βάση, χωρίς συνήθως να αποτελεί μέρος μιας συνεκτικής και 
συστηματικής προσέγγισης της κατάρτισης  στην επιχειρηματικότητα.

Η ευρωπαϊκή μας έρευνα με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και συμβούλους επαγγελματικού προσα-
νατολισμού, κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για να προσφέρουν υπο-
στήριξη σε σπουδαστές που ενδιαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες. Οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι οι 
σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού έχουν περιορισμένη εμπειρία με σπουδαστές που εν-
διαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες και με επιχειρήσεις. Περαιτέρω, ορισμένοι συμμετέχοντες επιση-
μαίνουν ότι υπάρχει έλλειψη ευαισθητοποίησης σε θέματα επιχειρηματικότητας και στήριξης στην εκ-
κίνηση μιας επιχείρησης και έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με την επιχειρηματικότητα ως επιλογή 
καριέρας.

Ως εκ τούτου, αναγνωρίζεται η ανάγκη για αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης, συμβουλευτικής 
και υποστήριξης των εκπαιδευτικών και των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι ση-
μαντικό, όσοι εμπλέκονται σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαίδευσης στην επι-
χειρηματικότητα να είναι πλήρως εκπαιδευμένοι, να υποστηρίζονται και να έχουν πρόσβαση σε υλικό 
ΣυΕΠ, για τη βελτίωση της κατάρτισής τους. Σε συμφωνία με την αυξημένη έμφαση στη σημασία των 
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πρακτικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων, υπάρχει ανάγκη να εφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί με 
τις απαραίτητες ικανότητες για την παροχή αυτού του είδους πρακτικής μάθησης.

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν μια σειρά από στρατηγικές που απευθύνονται σε αναγνωρισμένες ανά-
γκες εκπαίδευσης και υποστήριξης των εκπαιδευτών ΕΕΚ και των συμβούλων επαγγελματικού προσα-
νατολισμού στα Κράτη Μέλη. Οι στρατηγικές αυτές διαφέρουν μεταξύ των χωρών όσον αφορά στην 
παροχή και το περιεχόμενο. Κάποιες δίνουν έμφαση στην συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτών, ενώ 
άλλες δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο αρχικό επίπεδο εκπαίδευσης.

3.5.1. Προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης

Η υποστήριξη για τους εκπαιδευτές ΑΕΕΚ στην επιχειρηματικότητα είναι πιο συχνή στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης/ανάπτυξης (CPD). Η συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη είναι 
σημαντική λόγω του γεγονότος ότι το αντικείμενο αλλάζει παράλληλα με το οικονομικό περιβάλλον  
και υπάρχει μια συχνή ανάγκη για ανανέωση δεξιοτήτων και γνώσεων. Παραδείγματα ευκαιριών συνε-
χιζόμενης κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ συναντώνται στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στην Ισλανδία, 
στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία, στη Ρουμανία, στη Σλοβενία, στην Ισπανία και στη Σουηδία. Για 
παράδειγμα, το ουγγρικό Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων 
(NSZI), το οποίο είναι ένα ανεξάρτητο σώμα έρευνας και πολιτικής, προσφέρει στους εκπαιδευτές ΕΕΚ 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας. Το μάθημα καλύπτει πολλά 
γνωστικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών ικανοτήτων, της δημιουργίας επι-
χειρηματικών σχεδίων και της χρήσης παιδαγωγικών μεθόδων κιναισθητικής διδασκαλίας. Τέτοια μα-
θήματα προσφέρονται επίσης στην Ισπανία, σχεδιασμένα ειδικά για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ και περιλαμ-
βάνουν την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων, παράλληλα με την εκπαίδευση στην επιχειρηματικό-
τητα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) σχεδιάζουν να εισάγουν πολιτικές για την ανάπτυξη των 
γνώσεων και δεξιοτήτων των συμβούλων σταδιοδρομίας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Ένα καλό παράδειγμα ενός προγράμματος κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα για τους συμβούλους 
επαγγελματικού προσανατολισμού και τους εκπαιδευτές βρίσκεται  στο Δήμο Botkyrka στη Σουηδία: 
είναι ένα από τα λίγα παραδείγματα όπου κεντρικά συντονισμένη εκπαίδευση σχετικά με την επιχει-
ρηματικότητα παρέχεται στους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και τους εκπαιδευτές. 
Αν και παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν εισαχθεί σε άλλα μέρη της χώρας, το παράδειγμα του Δήμου 
Botkyrka διαφέρει από τα άλλα, δεδομένου ότι συντονίζεται κεντρικά από τις δημοτικές αρχές, αυξάνο-
ντας τον αριθμό των σχολείων που μπορούν να επωφεληθούν.

Παράδειγμα 13. Επιχειρηματική Κατάρτιση για εκπαιδευτικούς και   συμβούλους επαγγελματικού 
προσανατολισμού, Σουηδία

Ο Botkyrka είναι ένας δήμος της Στοκχόλμης, που βρίσκεται μεταξύ Στοκχόλμης και Södertälje. Είναι 
γνωστός για το σχετικά νεαρό και ποικίλο πολιτισμικά και εθνικά πληθυσμό του.

 Λογική

Η ανεργία μεταξύ των νέων μεταναστών στο δήμο είναι σχετικά υψηλή. Αυτό έγινε η κινητήρια δύ-
ναμη πίσω από τις προσπάθειες για την προώθηση της αυτο-απασχόλησης στους νέους του δήμου, 
με στόχο την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησής. Το 2006, ο δήμος εισήγαγε ένα πρόγραμμα εκ-
παίδευσης για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας για τους εκπαιδευτικούς και τους συμβούλους 
επαγγελματικού προσανατολισμού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού 
σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (από το δημοτικό σχολείο έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση), με 
στόχο την ενημέρωση και την εξοικείωσή τους με την ιδέα της επιχειρηματικότητας. Στην κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών και των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, η ιδέα είναι να προσεγ-
γίσουν ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι διευθυντές, υποδιευθυντές, εκπαιδευτικούς και συμβούλους 
επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτοί παρακολουθούν τέσσερις ολοήμερες συνεδρίες που συ-
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νήθως διεξάγονται τον Αύγουστο, Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Μάιο. Οι διοργανωτές προσπαθούν 
να μεγιστοποιήσουν το όφελος από το πρόγραμμα για τους συμμετέχοντες με την κατανομή των 
συνεδριών σε όλη τη σχολική χρονιά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διαπιστώσουν πώς οι δεξιότη-
τες που αναπτύσσουν σε κάθε συνεδρία μπορούν να εφαρμοστούν στην εργασία τους στο σχολείο.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι σύμβουλοι  επαγγελματικού προσανατολισμού στο δήμο μπορούν να 
παρακολουθήσουν και η συμμετοχή τους είναι εθελοντική. Η ιδέα της υποχρεωτικής συμμετοχής 
απορρίφθηκε, καθώς θεωρήθηκε ότι είναι αντιπαραγωγική. Αντ’ αυτού, ο δήμος προσπαθεί να αυ-
ξήσει τον αριθμό των συμμετεχόντων μέσω διάδοσης από στόμα σε στόμα, διασφαλίζοντας ότι η 
ποιότητα της διδασκαλίας είναι υψηλή και το μάθημα έχει θετική υποδοχή στα σχολεία.

 Περιεχόμενο του προγράμματος

Την πρώτη ημέρα, οι συμμετέχοντες αναλύουν την έννοια της επιχειρηματικότητας. Ομαδικές συζητή-
σεις ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να αμφισβητήσουν την παραδοσιακά διαδεδομένη άποψη ότι 
η επιχειρηματικότητα συνδέεται μόνο με τη σύσταση επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί οι διοργα-
νωτές θέλουν οι εκπαιδευτικοί και οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού να κατανοήσουν 
ευρύτερα την επιχειρηματικότητα ως καινοτομία, δημιουργική σκέψη και επίλυση προβλημάτων.

Σε επόμενες συνεδρίες οι συμμετέχοντες αναλύουν ακαδημαϊκά άρθρα για την επιχειρηματικότητα 
και εξερευνούν ακαδημαϊκές συζητήσεις. Τα άρθρα αυτά καταγράφουν τα οφέλη της επιχειρηματικό-
τητας για την  τοπική και εθνική οικονομία, διερευνούν τις δεξιότητες και ικανότητες που είναι κοινές 
σε πολλούς επιτυχημένους επιχειρηματίες και εντοπίζουν τεχνικές και άλλα θέματα που σχετίζονται 
με την ίδρυση επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες, επίσης, μαθαίνουν πώς μπορούν να βοηθήσουν 
τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, να προωθήσουν ένα προϊόν, να διαχει-
ριστούν τα οικονομικά της εταιρείας, να αυξήσουν τα κεφάλαια για μια νέα επιχείρηση και να κατα-
νοήσουν τις νομικές πτυχές της ίδρυσης επιχειρήσεων (π.χ. νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

Στην τελευταία συνεδρία, οι συμμετέχοντες κάνουν την αξιολόγηση του προγράμματος και συζητούν 
πώς η εκπαίδευση θα μπορούσε να επηρεάσει την υποστήριξη που θα παρέχουν στους φοιτητές στα 
επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Οι θεωρητικές συζητήσεις και οι πρακτικές συμβουλές συμπληρώνονται 
από μια πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων.

Δεν υπάρχουν τυπικές αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά ανεπίσημα στοιχεία 
από τους συμμετέχοντες δείχνουν ότι η ανταπόκριση είναι εξαιρετικά θετική και ο αριθμός των συμ-
μετεχόντων αυξάνεται συνεχώς.

Τα πιθανά οφέλη των ευκαιριών κατάρτισης, όπως αυτό, είναι ποικίλα. Στην περίπτωση του Botkyrka, 
τρία σαφή οφέλη έχουν αναγνωριστεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες:

οι συμμετέχοντες αισθάνονται ότι βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να υποστηρίζουν τους σπουδαστές 
που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Έχουν μια καλύτερη τεχνική κατανόηση, 
που τους  βοηθά να στηρίζουν τους σπουδαστές που χρειάζεται να εκπονήσουν ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο, να κάνουν έρευνα αγοράς για ένα προϊόν ή να εντοπίσουν πηγές χρηματοδότησης. Βρίσκονται 
επίσης, σε πλεονεκτικότερη θέση για να δώσουν στους μαθητές αρχικές συμβουλές για το πώς να δι-
αχειρίζονται τα οικονομικά, πώς να οικοδομήσουν δίκτυα επαφών με τοπικούς επιχειρηματίες και πώς 
να χρησιμοποιούν τις δομές στήριξης των επιχειρήσεων,

• οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού αισθάνονται πιο σίγουροι να μιλήσουν για την 
επιχειρηματικότητα ως επιλογή καριέρας σε φοιτητές που δεν το είχαν προηγουμένως σκεφτεί,

• η κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα μπορεί ακόμα να προσφέρει στους συμβούλους επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού και τους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να βοηθήσουν τους μαθητές 
να αναπτύξουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες, που δεν συνδέονται μόνο με την επιχειρηματικότητα, 
αλλά και με τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, γενικότερα. Οι επιχειρηματικές δεξιότητες, 
όπως η δημιουργική σκέψη, η καινοτομία, η δικτύωση και η συγκέντρωση κεφαλαίων μπορούν 
να εφαρμοστούν σε μια σειρά από επιλογές σταδιοδρομίας, οι οποίες διαφέρουν από τα τυπικά 
μονοπάτια υπαλληλικών θέσεων.
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Μια ακόμα μέθοδος συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης, είναι η κατάρτιση που παρέχεται από 
κάποιον από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Στην Εσθονία, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις που 
παραδίδονται από εκπροσώπους επιχειρήσεων είναι σχετικά κοινά και συχνά περιλαμβάνουν επιχειρη-
ματίες. Τέτοιες διοργανώσεις είναι πιο συχνές κατά τη διάρκεια της «εβδομάδας επιχειρηματικότητας», 
η οποία λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο τον Οκτώβριο.

3.5.2. Εκδηλώσεις και σεμινάρια

Εκτός από τα μαθήματα κατάρτισης, υπάρχουν εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας για την παροχή συνε-
χιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης (CPD) που πραγματοποιούνται σε ετήσια ή πολυετή βάση. Αυτές οι 
διοργανώσεις παίρνουν διάφορες μορφές, όπως σεμινάρια και εργαστήρια. Παραδείγματα αυτού του 
τύπου των παρεμβάσεων συναντώνται στο Βέλγιο (Φλάνδρα και  Βαλλονία), την Κύπρο, τη Δανία, τη 
Νορβηγία και τη Μάλτα. Στην Κύπρο, όλοι οι εκπαιδευτές ΕΕΚ πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινά-
ρια, που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σχετικά με τη διδασκαλία της επιχειρηματι-
κότητας. Υπάρχουν, επίσης, εθελοντικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ που προσφέρουν ήδη με 
επιτυχία επιχειρηματική εκπαίδευση. Στην Ουγγαρία, η οργάνωση Νέων Επιχειρήσεων έχει αναπτύξει 
μια λέσχη εκπαιδευτικών. Η λέσχη λειτουργεί ως δίκτυο των εκπαιδευτών επιχειρηματικότητας και 
φιλοξενεί εκδηλώσεις, όπως ομιλίες και διαλέξεις, μαθήματα επίδειξης και άτυπες συζητήσεις. Οι εκ-
δηλώσεις αυτές προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να συναντηθούν και να συγκρίνουν 
εμπειρίες και καλές πρακτικές στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρή-
σεων και το Ίδρυμα της Shell για την επιχειρηματικότητα επίσης παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση για 
τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ουγγαρία.

3.5.3. Προγράμματα πρακτικής άσκησης

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς για μια συγκεκριμένη χρο-
νική περίοδο να ενταχθούν σε μια επιλεγμένη βιομηχανία για να αποκτήσουν άμεση και πρακτική 
εμπειρία της επιχείρησης και του επιχειρηματικού κόσμου. Αυτά τα προγράμματα πρακτικής υπάρχουν 
στη Γαλλία, την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία και Σκωτία). Στη Γαλλία, οι δραστη-
ριότητες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση για μια εβδομάδα στο εμπορικό επιμελητήριο των διευθυ-
ντών των σχολείων και των εκπαιδευτικών αναγνωρισμένων σχολείων . Στη συνέχεια πραγματοποιούν 
συναντήσεις με εταιρείες και περνούν τρεις ημέρες σε αυτές τις επιχειρήσεις, αποκτώντας εξοικείωση 
με την ίδια την εταιρεία και τον ευρύτερο κλάδο. Ωστόσο, αυτοί οι τύποι δραστηριοτήτων τείνουν να 
είναι σχετικά μικροί σε αριθμό και περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο χωρίς να αποτελούν μέρος ενός 
προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.

3.5.4. Υλικό

Το προσαρμοσμένο υλικό είναι ένα βασικό εργαλείο υποστήριξης για τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει 
μια σειρά από εργαλεία, που έχουν αναπτυχθεί σε όλα τα κράτη μέλη για να υποστηρίξουν τη δι-
δασκαλία της επιχειρηματικότητας. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν διαδικτυακά εργαλεία, έντυπο 
και διαδραστικό υλικό: εντοπίζονται στη Δανία, την Ισλανδία, τη Μάλτα, τη Νορβηγία, τη Ρουμανία, 
τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Ουαλία). Η χρήση του 
υλικού είναι αποτελεσματική, δεδομένου ότι είναι προσβάσιμο σε πολλούς, λιγότερο χρονοβόρο και 
με μικρότερο κόστος από αυτό που σχετίζεται με την εκπαίδευση, ενώ παράλληλα δεν απαιτείται χο-
ρήγηση άδειας από την εργασία για τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, αυτή η μορφή υποστήριξης είναι 
λιγότερο προσωπική και λιγότερο διαδραστική.

Το Δανέζικο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Κατάρτισης (DEL) δη-
μιούργησε μια διαδικτυακή πύλη για την επιχειρηματικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, που εστι-
άζεται συγκεκριμένα στην ΕΕΚ. Η πύλη περιέχει παραδείγματα εκπαιδευτικών εργαλείων, οδηγίες για 
δημιουργία συνεργασιών και αποτελεσματική εργασία με τις επιχειρήσεις. Πληροφορίες σχετικά με 
την ίδρυση επιχειρήσεων είναι επίσης διαθέσιμες. Στην Ανδαλουσία (Ισπανία) υπάρχει ένα παράδειγ-
μα ενός περιφερειακού σχεδίου που είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός οδηγού διδασκαλίας της 
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επιχειρηματικότητας για τους εκπαιδευτικούς και τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού 
(βλ. παράδειγμα 14).

Παράδειγμα 14. Διδακτικό υλικό για την επιχειρηματικότητα στην Ανδαλουσία, Ισπανία

Ο Σύλλογος Κέντρων Εκπαίδευσης Κοινωνικής Οικονομίας της Ανδαλουσίας (ACES) ανέπτυξε ένα 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Cepes Andalucía και την κυβέρνηση της Ανδαλουσίας. 
Το έργο ανέπτυξε και εισήγαγε διδακτικό υλικό που σχεδιάστηκε για τους εκπαιδευτικούς και τους 
συμβούλους, λειτουργώντας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από δύο κύρια εργαλεία:

• Έναν οδηγό διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς και τους συμβούλους, διαθέσιμο στα αγγλικά 
και με περαιτέρω πληροφορίες σε ένα CD-ROM (που περιλαμβάνει μια συλλογή των νομοθετι-
κών και βιβλιογραφικών αναφορών, μια σχηματική παρουσίαση της κάθε ενότητας, περιπτωσι-
ολογικές μελέτες και ερωτηματολόγια). Ο οδηγός διδασκαλίας είναι δομημένος σε έξι διδακτικές 
ενότητες: α) αξίες στην κοινωνική οικονομία: η συνεργατική εμπειρία, β) συλλογική αυτο-απα-
σχόληση: το φάσμα των μοντέλων, γ) η δημοκρατική οργάνωση των κοινωνικών δομών της οι-
κονομίας: η κοινωνική λειτουργία, δ) η σπουδαιότητα των ανθρώπων στην κοινωνική οικονομία, 
ε) η οικονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας 
και στ) η κοινωνική οικονομία στην Ανδαλουσία: ιστορία και κοινωνικο-οικονομική σημασία

• υλικό για τους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των θεωρητικών γνώσεων για κάθε διδακτική 
ενότητα, βιβλιογραφία και ερωτηματολόγια αξιολόγησης.

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των σπουδαστών για την αυτό-απασχό-
ληση ως επιλογή σταδιοδρομίας και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής κουλτούρας γενικότερα. 
Περίπου 5.000 αντίγραφα του διδακτικού υλικού διανεμήθηκαν δωρεάν. 

3.5.5. Η αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών

Εντοπίστηκαν λιγότερα παραδείγματα πολιτικών και πρακτικών για την ενίσχυση της αρχικής κατάρτι-
σης των εκπαιδευτικών ΕΕΚ όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα. Είναι, όμως, ενταγμένα στην αρχική 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη 
Σουηδία. Μια νέα μέθοδος κατάρτισης των εκπαιδευτικών εισήχθη το 2007 στη Γαλλία και από αυτό 
το σημείο και μετά, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να έχουν εμπειρία από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Τα 
άτομα που εκπαιδεύονται να γίνουν καθηγητές, υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκη-
ση για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες σε μια εταιρεία ως μέρος της εκπαίδευσής τους. Αφού αποκτήσουν 
μια θέση εργασίας σε ένα ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης (Lycée professionnel), οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει επίσης να ολοκληρώσουν μια ακόμη πρακτική για τρεις εβδομάδες σε μια εταιρεία. Αυτή η πρα-
κτική επικεντρώνεται στη σύνδεση μεταξύ σχολείου και επιχείρησης και ολοκληρώνεται με το «Σχεδια-
σμό των παιδαγωγικών εργαλείων» (European Commission, 2010a).

3.6. Συνοπτική αξιολόγηση του ρόλου της ΣυΕΠ στην ΑΕΕΚ

3.6.1. Γενική εκτίμηση

Αυτό το κεφάλαιο τονίζει ότι ένας αυξανόμενος αριθμός των επιμέρους σχολείων και σχολών ΑΕΕΚ σε 
όλη την Ευρώπη αποδέχεται την ιδέα ότι οι επιχειρηματικές προσδοκίες των νέων μπορούν να επηρε-
αστούν. Τέτοια ιδρύματα υιοθετούν την ιδέα ότι οι επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες μπορούν 
να αναπτυχθούν μέσα από την εκπαίδευση, τη μάθηση μέσα από την πράξη και τις πρωτοβουλίες 
εξοικείωσης. Η επιχειρηματικότητα δεν αφορά μόνο επιχειρηματικές δεξιότητες ή την έναρξη νέων επι-
χειρήσεων, αλλά και έναν τρόπο σκέψης. Έχει αναγνωριστεί ότι η ατζέντα της επιχειρηματικότητας είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς πολλά επαγγέλματα έχουν υψηλά πο-
σοστά αυτό-απασχόλησης. Επιπλέον, υπάρχει ένας μεγάλος ενθουσιασμός  σε πολλές επαγγελματικές 
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σχολές σε όλη την Ευρώπη σχετικά με την επιχειρηματικότητα.

Αυτό το κεφάλαιο έδειξε ότι η επιχειρηματικά εστιασμένη ΣυΕΠ στην ΑΕΕΚ μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο, κάνοντας τους νέους να γνωρίσουν τα επιχειρηματικά τους χαρακτηριστικά και δε-
ξιότητες και ενθαρρύνοντάς τους να δουν την επιχειρηματικότητα ως επιλογή για την επαγγελματική 
τους ζωή. Υπάρχουν, ωστόσο, μεγάλες διαφορές στο βαθμό στον οποίο τα επιμέρους σχολεία, κολέγια 
και χώρες προωθούν την επιχειρηματικότητα και στο πόσο στηρίζονται σε αυτές τις προσπάθειες από 
τις αρχές και τις επιχειρήσεις / τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Παράλληλα, σε ορισμένες χώρες, οι 
παρεμβάσεις ΣυΕΠ είναι ενσωματωμένες στο πρόγραμμα σπουδών, ενώ σε άλλες εξαρτώνται από τον 
ενθουσιασμό, τις ικανότητες και τις διασυνδέσεις των εκπαιδευτών. Οι επαγγελματικές σχολές σε πολ-
λές χώρες δεν έχουν αρκετούς πόρους για να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τα γεγονότα 
που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. 

Η σχέση μεταξύ ΣυΕΠ και επιχειρηματικότητας δεν παρουσιάζεται επαρκώς στις πολιτικές για την ΕΕΚ 
στην Ευρώπη.

3.6.2. Τυπική παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού

Η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός στην επιχειρηματική ατζέντα των επαγγελ-
ματικών σχολών είναι εμφανής με μια σειρά από διαφορετικούς τρόπους και ο ρόλος της τυπικής ΣυΕΠ 
δεν είναι τόσο ισχυρός όσο εκείνος της μη τυπικής ΣυΕΠ.

Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού σε πολλές χώρες και σχολεία συμμετέχουν στην πα-
ραγωγή υλικού για την επιχειρηματικότητα,  οργανώνουν πρακτικές ασκήσεις και επισκέψεις εργασίας 
και μερικές φορές συμμετέχουν στην ανάπτυξη ή την εφαρμογή ευκαιριών επιχειρηματικής εκπαίδευ-
σης. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού συμμετέχουν 
ad-hoc και τυπικά έχουν υποστηρικτικό παρά ηγετικό ρόλο.

Η μελέτη αποδεικνύει ότι η επιχειρηματικότητα δεν καλύπτεται από τις υπηρεσίες ΣυΕΠ σε ορισμένες 
χώρες / ιδρύματα ΑΕΕΚ, επειδή πολλές υπηρεσίες ΣυΕΠ έχουν επικεντρωθεί στη συμβουλευτική σχε-
τικά με ευκαιρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης, αντί για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, υπάρχει έλλειψη πολιτικής για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, αυτό συνδέεται με την έλλειψη συμβουλευ-
τικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για τους φοιτητές ΑΕΕΚ, ενταγμένου στο  πρόγραμμα 
σπουδών. Οι μελέτες δείχνουν ότι, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η ΣυΕΠ τείνει να προσφέρεται πε-
ρισσότερο σε ακαδημαϊκά και όχι σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (Watts, 2009), αν και η 
αυτό-απασχόληση είναι η κύρια επιλογή απασχόλησης για αρκετούς σπουδαστές ΕΕΚ. Κατά συνέπεια, 
η ΣυΕΠ στο πλαίσιο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να δώσει έμφαση σε συγκεκρι-
μένα μονοπάτια σταδιοδρομίας για τα επαγγέλματα που το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να οδηγήσει, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτό-απασχόλησης και άλλων μορφών επιχειρηματικότητας.

Υπάρχει επίσης, μεγάλος βαθμός συναίνεσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών από τα κράτη μέλη 
ότι πολλοί σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού που εργάζονται σε ιδρύματα ΑΕΕΚ δεν 
έχουν τις απαραίτητες ικανότητες για να προσφέρουν την υποστήριξη που απαιτείται στους φοιτητές 
που ενδιαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες, κυρίως λόγω της περιορισμένης αντίστοιχης εμπειρίας 
τους. Υπάρχουν επίσης, σχετικά λίγα προγράμματα κατάρτισης που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού. Αντ’ αυτού, οι πε-
ρισσότερες ευκαιρίες απευθύνονται σε εκπαιδευτές ΕΕΚ. Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολι-
σμού θα μπορούσαν να επωφεληθούν από στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης.

3.6.3. Μη τυπική συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός

Η τρέχουσα επίδραση των μη τυπικών μεθόδων ΣυΕΠ στην ατζέντα της επιχειρηματικότητας στα σχο-
λεία ΕΕΚ φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν της τυπικής ΣυΕΠ. Οι πάροχοι της μη τυπικής 
συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού είναι συνήθως πρότυπα και άλλοι επιχειρημα-
τίες και άνθρωποι από τον επιχειρηματικό κόσμο και όχι εκπαιδευτές και σύμβουλοι επαγγελματικού 
προσανατολισμού.
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Το κεφάλαιο έδειξε ότι η συμμετοχή των επιχειρηματιών στη διαδικασία συμβουλευτικής & επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού αποτελεί από μόνη της έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για 
να βοηθήσουν τους σπουδαστές να κατανοήσουν τι σημαίνει μια σταδιοδρομία ως επιχειρηματίας. Οι 
χώρες της μελέτης έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους μαθητές να 
παρακολουθήσουν τους επιχειρηματίες και να αναλάβουν πρακτική άσκηση και στηρίζοντας πρωτο-
βουλίες προτύπων. Εντούτοις, διαπιστώθηκε ότι πολύ λίγα συστήματα παρακολούθησης και τοποθέ-
τησης εργασίας στοχεύουν στους ίδιους τους επιχειρηματίες, εστιάζοντας αντ’ αυτού στους εργοδότες 
γενικότερα. Ορισμένα σχολεία και χώρες, όμως, κάνουν μια συνειδητή προσπάθεια να εμπλέξουν 
περισσότερο τους αυτό-απασχολούμενους και τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, ιδίως εκείνους που 
αφορούν στους φοιτητές από τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά αυτό-απασχόλησης. 
Εξαιρετικά παραδείγματα τέτοιων προσεγγίσεων βρέθηκαν στην Ιρλανδία, τη Γαλλία και τη Μάλτα.

Οι επιχειρηματίες-πρότυπα υποστηρίζουν τις πλέον επιτυχημένες παρεμβάσεις συμβουλευτικής & 
επαγγελματικού προσανατολισμού σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, αυτές είναι πολύ λίγες και διαφορετι-
κές μεταξύ τους, παρά τα σαφή τους οφέλη. Οι ρεαλιστικοί απολογισμοί καριέρας των επιχειρηματιών 
κάνουν μεγάλη εντύπωση στους μαθητές και τους επηρεάζουν υπό την έννοια του «ενθουσιασμού» 
και της μεταβολής των στερεότυπων αντιλήψεων για τους επιχειρηματίες. Τα πρότυπα έγιναν ιδιαίτερα 
αποδεκτά από ομάδες μαθητών με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, οι οποίοι τείνουν να αντιδρούν 
πολύ θετικά στις παρουσιάσεις των επιχειρηματιών και των διαδρομών τους. Τα ίδια τα πρότυπα έχουν 
κερδίσει από την εμπειρία αυτή, μαθαίνοντας από τις παρουσιάσεις και την αλληλεπίδραση με τους 
μαθητές και η δραστηριότητα τους βοήθησε επίσης να δικτυωθούν με τους συναδέλφους τους.

Οι πρακτικοί τρόποι μάθησης αλλάζουν το ρόλο των εκπαιδευτικών στον τομέα της ΕΕΚ. Ο ρόλος τους 
είναι να ενεργούν ως διαμεσολαβητές, να παρέχουν στους φοιτητές την απαραίτητη συμβουλευτική & 
επαγγελματικό προσανατολισμό για να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες και να αναλάβουν την ευθύνη 
των πράξεών τους. Αυτό, ωστόσο, τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματική εκπαίδευση, συμβουλευτική 
και επαγγελματικό προσανατολισμό και υποστήριξη των καθηγητών που προωθούν την εκμάθηση της 
επιχειρηματικότητας.

3.6.4. Η συμβουλευτική & επαγγελματικός προσανατολισμός αναπτύσσει επιχειρηματικές βάσεις 
και δεξιότητες

Η ΣυΕΠ στην ΑΕΕΚ μπορεί επίσης να παίξει ρόλο στη δημιουργία θεμελίων για την επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Αυτά τα θεμέλια μπορούν να οικοδομηθούν μέσω της ενίσχυσης της κατανόησης των 
φοιτητών για τις θεμελιώδεις ιδέες που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα, όπως το πνεύμα πρωτο-
βουλίας, η εμπιστοσύνη και η αυτοπεποίθηση. Δίνουν μια γεύση από τη ζωή του επιχειρηματία, χωρίς 
να εισχωρούν σε βάθος στους «μηχανισμούς της επιχείρησης».

Τα κέντρα καινοτομίας και μια σειρά από διαφορετικές προσεγγίσεις μίνι-εταιρειών εισχωρούν πολύ 
βαθύτερα στην εξοικείωση των μαθητών με την έννοια των επιχειρήσεων, επιτρέποντας στους μαθη-
τές να βιώσουν το πώς οι εταιρείες πραγματικά ξεκινούν και λειτουργούν. Είναι όλο και περισσότερο 
σύνηθες να οργανώνονται διαγωνισμοί επιχειρηματικών σχεδίων / ιδεών μαζί με κέντρα καινοτομίας 
και προγράμματα μίνι-εταιρειών Οι  διαγωνισμοί παρέχουν ένα σημαντικό στόχο (κίνητρο) στους νέους 
που συμμετέχουν στα προγράμματα και ενισχύουν το προφίλ των δραστηριοτήτων, αυξάνοντας το 
ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Αυτό, με τη σειρά του, αυξάνει τη δέσμευση του ιδιωτικού τομέα.

Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι ζωτικής σημασίας και για τα δύο προγράμματα, κυρίως σε χώ-
ρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου η συμμετοχή της κυβέρνησης σε τέτοιου είδους δραστηριότητες 
είναι πολύ μικρότερη από ό, τι σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Νορβηγία είναι μία από τις 
πρωτοπόρες χώρες όπου η κυβέρνηση παρέχει πιο σημαντικά επίπεδα στήριξης για τις δραστηριότητες 
στον τομέα αυτό. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι επιτακτικός σε όρους παροχής χορηγίας, αλλά 
και μέσα από τη μη αμειβόμενη, μη τυπική συμβουλευτική & επαγγελματικό προσανατολισμό που 
παρέχει στους νέους που συμμετέχουν στα προγράμματα. Τα άμεσα οικονομικά οφέλη δεν αποτελούν 
κίνητρο για τις περισσότερες εταιρείες όσο το να φαίνεται κάποιος εταίρος στην πρωτοβουλία, καθώς 
οι εταιρείες «θέλουν να προβληθούν». Για να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τη συμμετοχή των  επι-
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χειρηματιών και του  ιδιωτικού τομέα, τα προγράμματα θα πρέπει επίσης να παραμείνουν πρακτικά και 
προσανατολισμένα στη δράση. Το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα τείνει να μειώνεται όταν τα προ-
γράμματα γίνονται πολύ «ακαδημαϊκά».

Οι μίνι-εταιρείες είναι ένα από τα πιο διερευνημένα στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 
ΑΕΕΚ, με το ρυθμό δημιουργίας επιχειρήσεων όσων έχουν συμμετάσχει σε μίνι εταιρείες να είναι συνή-
θως διπλάσιος του ποσοστού των μη-συμμετεχόντων σε αυτές. Μελέτες σε ολόκληρο τον κόσμο από 
τις ΗΠΑ έως τη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη δείχνουν παρόμοια αποτελέσματα, αποδεικνύοντας ότι 
είναι μια προσέγγιση που λειτουργεί ανεξάρτητα από το πολιτιστικό ή οικονομικό πλαίσιο. Εδώ είναι, 
όπου οι διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ja-Ye και η EuroPEN διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Υπάρχουν επίσης, ανεπίσημα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι πολλοί μαθητές με κατώτερη απόδοση 
υπερέχουν σε προγράμματα μίνι-εταιρειών. Αυτοί ανακαλύπτουν ότι ενώ δεν μπορούν να επιτύχουν 
υψηλούς βαθμούς σε ακαδημαϊκά θέματα, μπορούν να αποδώσουν εξαιρετικά καλά σε πρακτικές 
εργασίες, όπως οι πωλήσεις. Συχνά, αυτοί οι μαθητές δεν συνδέουν το απαιτούμενο ακαδημαϊκό πρό-
γραμμα σπουδών με τον χώρο εργασίας και θα προτιμούσαν να μάθουν για τα προς το ζην και για το 
πώς θα κερδίσουν χρήματα. Οι μίνι-εταιρείες τους παρέχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορί-
ζοντές τους και τους επιτρέπουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που διαφορετικά δεν θα 
είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν. Μπορούν ακόμη να φωτίσουν νέα μονοπάτια σταδιοδρομίας και 
να τους βοηθήσουν να στήσουν μια εποικοδομητική ομάδα και κοινωνικές σχέσεις.

3.6.5. Ευκαιρίες για το μέλλον

Η μελέτη έδειξε επίσης, ότι η επιχειρηματικότητα που οδηγείται από κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
υπεύθυνες εκτιμήσεις είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των νέων σπουδαστών. Η έρευνα υποδηλώνει 
ότι οι νέοι ολοένα και περισσότερο καθοδηγούνται από «μπλε» (κοινωνικά υπεύθυνη) και «πράσινη» 
(περιβαλλοντικά υπεύθυνη) επιχειρηματικότητα. Αυτό δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μεταξύ αυτής της ομάδας-στόχου.

Συγχρόνως, είναι σημαντικό να αποφευχθεί η δημιουργία εσφαλμένης διάκρισης μεταξύ «κοινωνικά 
υπεύθυνης» και «κοινωνικά ανεύθυνης» επιχειρηματικότητας. Αντ’ αυτού, οι παρεμβάσεις που αφο-
ρούν στην επιχειρηματικότητα πρέπει να στείλουν το μήνυμα ότι όλες οι μορφές επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας μπορούν να είναι κοινωνικά υπεύθυνες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός σε θέματα επιχειρηματικότητας 
στην ανώτατη εκπαίδευση

Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της ΣυΕΠ αλλάζουν, καθώς οι σπουδαστές ωριμάζουν και επιτυγχάνουν 
υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Από τη στιγμή που οι νέοι ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση και εισέρχονται στην ανώτατη εκπαίδευση, χρειάζονται επιχειρηματική μάθηση και ΣυΕΠ που 
είναι πιο πολύπλοκη και διαφορετική από την υποστήριξη που παρέχεται στο ανώτερο επίπεδο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) στην Ευρώπη έχουν έναν ιδι-
αίτερα σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των φοιτητών στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν και 
να λειτουργήσουν εν δυνάμει υψηλής ανάπτυξης επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με την καινοτομία 
και την επιστημονική έρευνα.

Τα ΑΕΙ στην Ευρώπη αρχίζουν να ανταποκρίνονται σε αυτή τη ζήτηση για επιχειρηματικά προσανατο-
λισμένη ΣυΕΠ, αν και σε διαφορετικό βαθμό. Ενώ οι συνήθεις προσεγγίσεις ΣυΕΠ εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται, πολλά ΑΕΙ διαπιστώνουν ότι πολλές από τις νέες, καινοτόμες και μαθητοκεντρικές 
προσεγγίσεις ΣυΕΠ έχουν πραγματικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές προσδοκίες των φοιτητών, στα 
ποσοστά συμμετοχής στην επιχειρηματική εκπαίδευση και στα ποσοστά εκκίνησης εταιρειών. Αναμφι-
σβήτητα, ο βαθμός στον οποίο η ΣυΕΠ υποστηρίζει την επιχειρηματική ατζέντα των ΑΕΙ διαφέρει από τη 
μια χώρα στην άλλη, καθώς και μεταξύ των ΑΕΙ. Διαφορές στις προσεγγίσεις μπορούν να ανιχνευθούν 
επίσης, μεταξύ των επαγγελματικά και των ακαδημαϊκά προσανατολισμένων ιδρυμάτων ΑΕ.

Αυτό το κεφάλαιο έχει ως στόχο να παρουσιάσει με πρακτικούς τρόπους μερικές από τις κυρίαρχες και 
πιο καινοτόμες προσεγγίσεις στη ΣυΕΠ για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη: δεν καλύπτει όλες τις 
πρακτικές στην Ευρώπη, αλλά ρίχνει φως σε κάποιες πετυχημένες. Ο γενικός στόχος είναι να παρουσι-
αστεί το πώς η ΣυΕΠ χρησιμοποιείται από τα ΑΕΙ στην Ευρώπη ως ένα εργαλείο για την προώθηση των 
επιχειρηματικών προσδοκιών, για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην επιχειρηματική μάθηση και 
την υποστήριξη των επιχειρηματικών προσπαθειών των φοιτητών.

Η έρευνά μας δείχνει ότι η ΣυΕΠ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε τρία διαφορετικά στάδια 
της ζωής των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (βλ. Σχήμα 11):

(α) εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: η ΣυΕΠ διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στην καθοδή-
γηση των νέων σε ευκαιρίες επιχειρηματικής μάθησης που προσφέρονται από τα ΑΕΙ. Τα ΑΕΙ χρη-
σιμοποιούν καινοτόμες προσεγγίσεις ΣυΕΠ για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα, για να εμπλακούν οι νέοι και να προωθήσουν τις ευκαιρίες επιχειρηματικής μά-
θησης που προσφέρονται από το ίδρυμα. Αυτό είναι κάτι επιπρόσθετο   στις υπάρχουσες μεθόδους 
διάδοσης των πληροφοριών μέσα από τα έντυπα  των προγραμμάτων σπουδών και τα διαδικτυακά 
κέντρα πληροφόρησης,

(β)  κατά τη διάρκεια των σπουδών:

(i) περισσότερα ΑΕΙ ενσωματώνουν τη ΣυΕΠ σε ευκαιρίες επιχειρηματικής μάθησης στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση για να μετατοπίσουν το επίκεντρο της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα 
από τη θεωρία στην πρακτική δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει ώστε να κατευθυνθεί η 
επιχειρηματική σταδιοδρομία των νέων με έναν πιο αυθεντικό και εμπνευσμένο τρόπο από ότι 
οι θεωρητικές προσεγγίσεις, 

(ii) τα ΑΕΙ παρέχουν όλο και περισσότερο επιχειρηματικές δραστηριότητες σε εξωακαδημαϊκό πλαί-
σιο. Οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπουν στους φοιτητές να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες, 
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να οικοδομήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να οδηγηθούν στα πρώτα στάδια της επιχειρη-
ματικής τους σταδιοδρομίας. Πολλές από τις δραστηριότητες αυτές στηρίζονται σε μη τυπικές 
μεθόδους ΣυΕΠ,

(γ)  μετά τις σπουδές / φάση εκκίνησης επιχείρησης: τα ΑΕΙ παρέχουν ΣυΕΠ και άλλου είδους υπο-
στήριξη για τις φάσεις εκκίνησης νέων επιχειρήσεων.

Σχήμα 11. Ο ρόλος της επιχειρηματικής ΣυΕΠ στην ανώτατη εκπαίδευση

• Ενημέρωση και συμβουλευτική για 
ευκαιρίες επιχειρηματικής μάθησης

• Κυρίαρχες και καινοτόμες πρακτικές

1. Ενσωμάτωση της Συμβουλευτικής 
και του Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού στην εκμάθηση της 
επιχειρηματικότητας.

2. Εξωσχολικές δραστηριότητες που 
χρησιμοποιούν μεθόδους (μη) τυ-
πικής Συμβουλευτικής και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού

• Παροχή Συμβουλευτικής, Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού 
και υποστήριξης για φάσεις εκκί-
νησης δημιουργίας επιχειρήσεων 
(στήριξη προ- και εκκίνησης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕ

Το τμήμα αυτό έχει ομαδοποιηθεί σε τέσσερις κατηγορίες που αναφέρονται παρακάτω:

• ΣυΕΠ των σπουδαστών σε ευκαιρίες επιχειρηματικής μάθησης (4.1)

• ενσωμάτωση της ΣυΕΠ στην επιχειρηματική εκπαίδευση (4.2)

• ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φοιτητών (4.3)

• παροχή στήριξης σε φοιτητές για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (4.4)

4.1. Καθοδηγώντας τους φοιτητές σε ευκαιρίες επιχειρηματικής μάθησης
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι φοιτητές της ΑΕ σε όλη την Ευρώπη χρειάζονται περισσότερες ευκαι-
ρίες για να συμμετέχουν στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και ότι χρειάζεται περισσότερη 
δουλειά για να γνωστοποιηθούν τέτοιες ευκαιρίες μάθησης στους υποψήφιους και ενεργούς φοιτη-
τές (π.χ. European Commission, 2006a; European Commission, 2008a; Herrman, 2008; Potter, 2008; 
Volkmann et al., 2009). Η ΣυΕΠ διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο να διασφαλίζει ότι οι νέοι είναι 
ενήμεροι για τις ευκαιρίες επιχειρηματικής μάθησης που προσφέρονται από τα ΑΕΙ και στο να βοηθά 
τους φοιτητές να προσδιορίζουν ποιες από τις ευκαιρίες είναι κατάλληλες για αυτούς.

Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι τα ΑΕΙ συνήθως χρησιμοποιούν τέσσερα διαφορετικά κανάλια για την 
ενημέρωση και καθοδήγηση των φοιτητών στην επιχειρηματική μάθηση: καθιερωμένα κανάλια πλη-
ροφόρησης και ΣυΕΠ, όπως ενημερωτικά δελτία, εκστρατείες προσλήψεων και άλλες γενικές δραστη-
ριότητες των υπηρεσιών προσανατολισμού, φοιτητές-πρεσβευτές, σύλλογοι φοιτητών επιχειρηματιών 
και γενικά δραστηριότητες ευαισθητοποίησης. Αυτά αναλύονται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο 4.1.1.

4.1.1. Κυρίαρχα κανάλια πληροφόρησης και ΣυΕΠ

Τα ΑΕΙ προσφέρουν επιχειρηματική εκπαίδευση σε διάφορους τύπους φοιτητών: υποψήφιους και 
ενεργούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να επι-
στρέψουν στην εκπαίδευση ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Ο τρόπος συμμετοχής των 
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φοιτητών διαφέρει, με τα κυρίαρχα κανάλια να χρησιμοποιούνται κυρίως για να καθοδηγήσουν τους 
προπτυχιακούς φοιτητές στις ευκαιρίες επιχειρηματικής μάθησης. Τα κανάλια περιλαμβάνουν τη διανο-
μή ενημερωτικών δελτίων των προγραμμάτων σπουδών και εκστρατείες πληροφόρησης και πρόσλη-
ψης, φοιτητικά φεστιβάλ, ημέρες ελεύθερης προσέλευσης, δοκιμαστικά ημερήσια σεμινάρια, «προ-
χωρημένα μαθήματα» και άλλες εκδηλώσεις με τοπικά σχολεία και κολέγια, καθώς και ιστοσελίδες 
και αφίσες. Η διαδικτυακή έρευνα (βλ. 1.4. Μεθοδολογία) που διεξήχθη μεταξύ των φορέων χάραξης 
πολιτικής και των επαγγελματιών από το χώρο της ΣυΕΠ στην Ευρώπη, αποκάλυψε ότι η έντυπη και 
ψηφιακή πληροφόρηση και ΣυΕΠ στο να γίνει κάποιος επιχειρηματίας, παραμένουν οι πιο συχνά χρη-
σιμοποιούμενες μέθοδοι διάδοσης των πληροφοριών. Οι υπηρεσίες σταδιοδρομίας των ΑΕΙ έχουν 
κεντρικό ρόλο στη διαδικασία ενημέρωσης και παροχής συμβουλών στους υποψήφιους φοιτητές για 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων και των δραστηριοτή-
των για την επιχειρηματικότητα.

Με άλλες ομάδες υποψήφιων φοιτητών, χρησιμοποιούνται πιο συχνά οι ατομικές και οι ομαδικές συ-
ναντήσεις.  Εκείνοι που επιστρέφουν στην εκπαίδευση, συχνά κατευθύνονται προς την επιχειρημα-
τική μάθηση από τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης οργανισμών 
όπως τα εμπορικά επιμελητήρια, οι ενώσεις  που εκπροσωπούν τους επιχειρηματίες και οι δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης (PES). Οι ιστοσελίδες των οργανώσεων αυτών επίσης, χρησιμοποιούνται σε 
μεγαλύτερο βαθμό από ότι στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών. Καθώς πολλά μαθήματα 
επιχειρηματικότητας προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα, ειδικά σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ένας αυ-
ξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών πανεπιστημίων έχουν επίσης διευρύνει την ομάδα-στόχο τους για να 
συμπεριλάβουν ξένους φοιτητές από την Ευρώπη και πέρα   από αυτήν.

Παράδειγμα 15. Πανεπιστήμιο του Newcastle, Ηνωμένο Βασίλειο

Το Πανεπιστήμιο του Newcastle (NU) είναι ένα σημαντικό ερευνητικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται 
στο Newcastle πάνω από το Tyne στα βόρειο-ανατολικά της Αγγλίας. Ο πληθυσμός των φοιτητών 
του είναι περίπου 18.000.

Το πανεπιστήμιο είναι ένα από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν ενσω-
ματώσει μια μονάδα επιχειρηματικότητας στις υπηρεσίες σταδιοδρομίας τους. Ακόμα κι αν παρόμοιες 
υπηρεσίες προσφέρονται από άλλα πανεπιστήμια της χώρας, το μέγεθος της στήριξης που παρέχεται 
στους φοιτητές στο Newcastle το ξεχωρίζει από τα άλλα.

Ο σκοπός ύπαρξης της μονάδας επιχειρηματικότητας και των υπηρεσιών επαγγελματικής σταδιοδρο-
μίας κάτω από την ίδια στέγη είναι η γενική (π.χ. καινοτομία, δημιουργικότητα και προσαρμοστικότη-
τα) και η τεχνική (π.χ., επιχειρηματικός σχεδιασμός, γνώση της αγοράς, κατανόηση των κανονισμών 
και της νομοθεσίας) ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των φοιτητών. Ενσωματώνοντας τις 
επιχειρηματικές δεξιότητες - εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι φοιτητές έχουν ίσες ευκαιρίες να αναπτύξουν 
ή να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες, όπως η δημιουργικότητα και το πνεύμα πρωτο-
βουλίας, στοχεύουν στη διεύρυνση των προοπτικών σταδιοδρομίας των φοιτητών και των πτυχιού-
χων, καθώς και στη βελτίωση της απασχολησιμότητας.

Για να επιτευχθεί αυτό, η μονάδα διοργανώνει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε τρεις βασικούς 
τομείς:

• δράσεις ευαισθητοποίησης (π.χ. διαγωνισμοί επιχειρηματικής ιδέας και εκδηλώσεις δικτύωσης)

• εκπαίδευση και κατάρτιση για την επιχειρηματικότητα (π.χ. ένα πανεπιστημιακό επιχειρηματικό 
πρόγραμμα και ακαδημαϊκά μαθήματα)

• στήριξη πριν και μετά την ίδρυση επιχειρήσεων (π.χ. διαδικτυακά τεστ, μέντορινγκ, ατομικές συ-
ναντήσεις με συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες).

Η μονάδα παρέχει υπηρεσίες στο περίπου 10% του φοιτητικού πληθυσμού (περίπου 1.800 φοιτη-
τές) κάθε χρόνο. Στο παρελθόν, ο μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών παρακολούθησε δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης και μόνο περίπου το 10% (ή 180 φοιτητές) θα συμμετείχαν στην επιχειρηματική 
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κατάρτιση. Ακόμη λιγότεροι (περίπου 18 φοιτητές), θα προχωρούσαν στην εκκίνηση των επιχειρή-
σεών τους. Πιο πρόσφατα, έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια αλλαγή στα ποσοστά συμμετοχής στις 
δραστηριότητες της μονάδας. Ο αριθμός των φοιτητών που παρακολουθούν δραστηριότητες ευαι-
σθητοποίησης έχει μειωθεί σε περίπου 1.000 φοιτητές ανά έτος και ο αριθμός των σπουδαστών που 
λαμβάνουν κατάρτιση έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας περίπου τους 800 κάθε χρόνο. Μια πιθανή 
εξήγηση για την αλλαγή είναι ότι οι φοιτητές έχουν τώρα μεγαλύτερη επίγνωση της επιχειρηματικό-
τητας ως επιλογή σταδιοδρομίας και είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες 
και ικανότητές τους. Ο αριθμός των φοιτητών που λαμβάνουν επιχειρηματική υποστήριξη έχει επίσης 
αυξηθεί σημαντικά και είναι σήμερα περίπου 80. Τέλος, κάθε χρόνο 25 με 30 φοιτητές ξεκινούν μια 
νέα επιχείρηση με την υποστήριξη της μονάδας. Στις νέες επιχειρήσεις συμμετέχουν συχνά περισσό-
τεροι από ένας φοιτητές.

Η διασφάλιση ότι το προσωπικό των υπηρεσιών σταδιοδρομίας των ΑΕΙ διαθέτει εμπειρία στον τομέα 
της επιχειρηματικότητας, είναι ένας τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικοί και ενεργοί φοιτητές 
ενημερώνονται για τη διαθέσιμη επιχειρηματική υποστήριξη και τις σχετικές ευκαιρίες μάθησης. Στο 
Πανεπιστήμιο του Newcastle στη Βρετανία, αυτό έχει διευθετηθεί με την ενσωμάτωση της μονάδας 
επιχειρηματικής υποστήριξης στις προσφερόμενες υπηρεσίες σταδιοδρομίας του πανεπιστημίου (βλ. 
παράδειγμα 15). Στην αλλαγή αυτή οδήγησε έρευνα εργοδοτών που διεξήγαγε η υπηρεσία σταδιο-
δρομίας. Τα ευρήματα υποδείκνυαν ότι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας για 
την τοπική οικονομία και ότι οι εργοδότες εκτιμούν τις επιχειρηματικές δεξιότητες και είναι πιο πιθανό 
να απασχολήσουν φοιτητές, οι οποίοι έχουν αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες και επιδεικνύουν επιχειρη-
ματικό πνεύμα. Τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας στο πανεπιστήμιο συνειδητοποίησαν ότι η επιχει-
ρηματικότητα ως μέσο διαβίωσης, εργασίας και μάθησης έπρεπε να ενσωματωθεί. Αυτό οδήγησε στη 
δημιουργία της μονάδας επιχειρηματικότητας στην υπηρεσία σταδιοδρομίας του πανεπιστημίου.

4.1.2. Φοιτητές «πρεσβευτές» 

Άλλη μια πρωτοποριακή μέθοδος που χρησιμοποιείται από τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ για να καθοδηγήσει  
τους φοιτητές και άλλους νέους στην επιχειρηματική εκπαίδευση είναι η μέθοδος των συναντήσεων με-
ταξύ ομότιμων. Πολλά ΑΕΙ χρησιμοποιούν φοιτητές «πρεσβευτές» σε εθελοντική ή αμειβόμενη βάση 
για να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν άλλους φοιτητές για τα διαθέσιμα προγράμματα επιχειρη-
ματικότητας. Αυτή η μορφή ΣυΕΠ έχει δύο πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί τη δύναμη της 
σύστασης: οι φοιτητές προτιμούν να έρθουν σε επαφή και σε ορισμένες περιπτώσεις να εμπιστευτούν 
έναν άλλο φοιτητή από ότι έναν ανώτερο ή κάποιον άλλο ξένο και οι πληροφορίες είναι καλύτερο να 
βασίζονται στην εμπειρία ενός πρώην συμμετέχοντα και όχι σε κάποιον που δεν είχε καμία εμπειρία 
προγράμματος. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι οι φοιτητές πρεσβευτές έχουν τη δυνατότητα να 
προσεγγίσουν άλλους φοιτητές που δε συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες σταδιοδρομίας 
ή που δεν έχουν σκεφτεί τις επιχειρηματικές σπουδές ή μια καριέρα στον τομέα αυτό. Αντί αυτού, οι 
πληροφορίες μπορούν να μεταδοθούν από τον ένα φοιτητή στον άλλο με άτυπο τρόπο.

Παράδειγμα 16. Φοιτητές «πρεσβευτές» του νορβηγικού προγράμματος επιχειρηματικότητας

Το νορβηγικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας (Gründerskolen)  προσφέρεται από κοινού και από τα 
επτά πανεπιστήμια και τα περισσότερα πανεπιστημιακά κολέγια στη Νορβηγία. Το πρόγραμμα απο-
τελείται από 

τρία μέρη: ένα εισαγωγικό μάθημα για την επιχειρηματικότητα που υπάρχει σε όλα τα συμμετέχοντα 
πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά κολέγια, μια τρίμηνη πρακτική άσκηση σε μια νέο-ιδρυθείσα εται-
ρεία στο εξωτερικό και απογευματινά μαθήματα σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
Το πρόγραμμα προσφέρεται σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πτυχίο τους και μπορούν να το 
παρακολουθήσουν με πλήρη ή μερική φοίτηση (διάρκειας πέντε και εννέα μηνών, αντίστοιχα).

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια ποικιλία από παραδοσιακές μεθόδους πρόσληψης για την επιλογή 
των φοιτητών. Οι πληροφορίες παρέχονται μέσω αφισών, φυλλαδίων και ενημερωτικών εκδηλώ-



ΣυΕΠ  για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματιών της Ευρώπης
Πολιτικές και πρακτικές για την αξιοποίηση των μελλοντικών δυνατοτήτων 

85

σεων. Ωστόσο, περίπου το 70-80% των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν ακούσει 
γι‘αυτό από τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει προηγουμένως το πρόγραμμα και αυτό οφείλε-
ται στο σύστημα των φοιτητών πρεσβευτών.

Οι πρεσβευτές είναι φοιτητές που έχουν μόλις ολοκληρώσει το πρόγραμμα, συνήθως στο τέλος 
του Αυγούστου, όταν οι συμμετέχοντες επιστρέφουν από την πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Οι 
πρεσβευτές προσλαμβάνονται για την προώθηση του προγράμματος, κυρίως κατά τη διάρκεια του 
Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, καθώς η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
είναι τον Οκτώβριο. Κυρίως 

αξιοποιούνται οι νεότεροι συμμετέχοντες, καθώς οι συντονιστές του προγράμματος θέλουν να αξι-
οποιήσουν τον ενθουσιασμό και τα κίνητρα των φοιτητών που μόλις έχουν ολοκληρώσει το πρό-
γραμμα.

Τουλάχιστον ένας φοιτητής πρεσβευτής είναι ενεργός σε κάθε πανεπιστήμιο, αν και μερικά από τα 
μεγαλύτερα πανεπιστήμια έχουν έως και τρεις πρεσβευτές. Αυτοί αμείβονται για την εργασία τους 
σε ωριαία βάση. Σε κάθε πρεσβευτή δίνεται η ελευθερία να σχεδιάσει και να επιλέξει την πλέον κα-
τάλληλη μέθοδο πληροφόρησης για το πανεπιστήμιο / κολέγιο τους. Υποβάλουν ένα σχέδιο στους 
συντονιστές του προγράμματος στο Όσλο μαζί με την ένδειξη του χρόνου που απαιτείται για την 
εκτέλεση των εργασιών. Ο χρόνος που δαπανάται για τις δραστηριότητες ΣυΕΠ κυμαίνεται από 10 
έως 100 ώρες ανά πρεσβευτή. Οι πρεσβευτές συνήθως συνεργάζονται με τους καθηγητές, οι οποίοι  
οργανώνουν το χρόνο τους ώστε στην  αρχή ή στο τέλος των διαλέξεών τους να μιλήσουν στους 
φοιτητές στους οποίους στοχεύει το πρόγραμμα. Δίνουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο 
του προγράμματος και εξηγούν τη δική τους προσωπική εμπειρία. Μπορούν να διαθέτουν επίσης, 
ένα περίπτερο σε διαφορετικές εκδηλώσεις ή αφίσες σχετικές με το πρόγραμμα. Πολλοί πρεσβευτές 
προσπαθούν να τονώσουν το ενδιαφέρον με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (που έχουν αποδειχθεί 
ότι είναι μια άλλη χρήσιμη μέθοδος) ή βρίσκουν άλλους τρόπους για να μιλήσουν στους φοιτητές 
σχετικά με το πρόγραμμα.

Τα ΑΕΙ που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο ΣυΕΠ απασχολούν είτε πρώην σπουδαστές από τα επι-
χειρηματικά μαθήματα ή άλλους φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Η μονάδα ανάπτυξης επιχειρηματικότη-
τας των υπηρεσιών σταδιοδρομίας στο Πανεπιστήμιο του Newcastle τρέχει ένα πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης για να ενισχύσει το προφίλ της επιχειρηματικότητας. Τρεις ασκούμενοι φοιτητές προσλαμβά-
νονται κάθε χρόνο σε βάση μερικής απασχόλησης για να ενημερώσουν τους συμφοιτητές τους σχετικά 
με τα οφέλη της επιχειρηματικής μάθησης και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καθώς και για τις υπη-
ρεσίες κατάρτισης και υποστήριξης που προσφέρονται από την επιχειρηματική μονάδα. Στη Νορβηγία, 
το εθνικό πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα νορβηγικά πανεπιστήμια 
και τα περισσότερα πανεπιστημιακά κολέγια, τρέχει επίσης ένα πρόγραμμα φοιτητή πρεσβευτή. Οι 
πρώην φοιτητές προσλαμβάνονται για να προωθήσουν το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας. Αυτό έχει 
αποδειχθεί ότι είναι ένας επιτυχής τρόπος για την προσέλκυση νέων φοιτητών, καθώς το 70-80% των 
συμμετεχόντων μαθαίνουν για το πρόγραμμα από τους φοιτητές που το έχουν ολοκληρώσει (βλ. πα-
ράδειγμα 16).

4.1.3. Επιχειρηματικοί σύλλογοι φοιτητών

Μια άλλη  μέθοδος επαφών μεταξύ ομοτίμων που χρησιμοποιείται από ΑΕΙ είναι ο επιχειρηματικός 
σύλλογος φοιτητών. Τέτοιοι σύλλογοι ιδρύθηκαν από πανεπιστήμια σε μια σειρά από χώρες, όπως το 
Βέλγιο, η Δανία, η Ισπανία και η Γαλλία. Οι επιχειρηματικοί σύλλογοι παρέχουν στους φοιτητές την 
ευκαιρία να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι επιχειρηματίας και στηρίζουν την πρόσβαση στην κατάρ-
τιση σε θέματα επιχειρηματικότητας. Στο Βέλγιο, το Ίδρυμα FREE και η μη κερδοσκοπική οργάνωση 
Les Jeunes Enterprises ίδρυσαν 11 επιχειρηματικούς φοιτητικούς συλλόγους στα ΑΕΙ. Επί του παρόντος, 
περίπου 500 φοιτητές είναι μέλη αυτών των συλλόγων, οργανώνοντας δραστηριότητες επιχειρηματι-
κότητας για χιλιάδες φοιτητές σε διάφορα πανεπιστήμια (European Commission, 2008a).
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Ο φοιτητικός επιχειρηματικός σύλλογος στο Πανεπιστήμιο της Ναβάρα στην Ισπανία είναι ένα καλό 
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι διοικούμενες από φοιτητές λέσχες, καθοδηγούν φοιτητές της 
ΑΕ στην επιχειρηματική μάθηση (βλ. παράδειγμα 17). Ο σύλλογος παρέχει πληροφορίες στους φοιτη-
τές του πανεπιστημίου μέσω των blogs, κοινωνικών και επαγγελματικών χώρων δικτύωσης και μέσω 
προφορικής επικοινωνίας, εκτός των παραδοσιακών εργαλείων πληροφόρησης. Σύμφωνα με τους 
υπευθύνους του συλλόγου, η επαφή με τους φοιτητές τη στιγμή που εντάσσονται για πρώτη φορά στο 
πανεπιστήμιο (για παράδειγμα σε ημέρες ελεύθερης προσέλευσης, εκδηλώσεις υποδοχής, κλπ.) είναι 
η καλύτερη μέθοδος για την προσέγγιση ενός ευρύ φοιτητικού πληθυσμού.

Παράδειγμα 17. Λέσχη Επιχειρηματιών, Πανεπιστήμιο της Ναβάρα

Το Πανεπιστήμιο της Ναβάρα, στην πόλη της Παμπλόνα στην Ισπανία, ενδιαφέρεται εντόνως για 
την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των σπουδαστών του. Βασική αξία του πανε-
πιστημίου είναι η δημιουργία εργοδοτών (και όχι μόνο υπαλλήλων). Η δέσμευση για την ανάπτυξη 
των μελλοντικών επιχειρηματιών αποδεικνύεται από την ίδρυση της Λέσχης Επιχειρηματιών (Club 
de Emprendedores). Η Λέσχη, που ιδρύθηκε το 2006, αφορά στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να 
αναπτύξουν την επιχειρηματική σταδιοδρομία τους. Η Λέσχη προσφέρει δραστηριότητες για τους 
φοιτητές που κυμαίνονται από πρακτική άσκηση και ευκαιρίες  να δικτυωθούν και να γνωρίσουν  
επιχειρηματίες, έως την κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι φοιτητές είναι ενήμεροι για την επιχειρηματική κατάρτιση και τις άλλες 
δράσεις της λέσχης, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για να διαφημίσουν τις δραστηριότητές 
του. Κατ ‘αρχάς, αποστέλλεται μια επιστολή σε όλους τους φοιτητές που τους καλεί να γίνουν μέλη 
της λέσχης κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης όπως το 
Facebook, το Tuenti, το Club Blog, το YouTube και το LinkedIn χρησιμοποιούνται για την προβολή 
των δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες κατάρτισης διαφημίζονται επίσης, στο εβδομαδιαίο ενημε-
ρωτικό δελτίο του πανεπιστήμιου και εμφανίζονται στις οθόνες των τηλεοράσεων σε όλη την πανεπι-
στημιούπολη. Το ραδιόφωνο του πανεπιστημίου επίσης αφιερώνει εβδομαδιαίως μια χρονική στιγμή 
στη λέσχη για να προωθήσει και να συζητήσει τις δραστηριότητές της. Σε κάθε σχολή υπάρχουν μέλη 
της λέσχης που έχουν οριστεί για την προώθηση των δραστηριοτήτων σε διαλέξεις και ομάδες διδα-
σκαλίας και πρώην συμμετέχοντες των μαθημάτων επιχειρηματικότητας και ο σύλλογος αποφοίτων 
της λέσχης έχει αναλάβει τη διάδοση πληροφοριών για τα μαθήματα μέσω προφορικής επικοινω-
νίας. Η λέσχη διαθέτει ακόμη, ένα περίπτερο κατά τη διάρκεια ενημερωτικών ημερίδων και άλλων 
εκδηλώσεων υποδοχής για τους νέους φοιτητές για να τους ενημερώσει για τις δραστηριότητές της. 
Ενώ συμμετέχουν όλες οι σχολές στην προώθηση των δραστηριοτήτων της λέσχης, οι φοιτητές από 
τις σχολές της επικοινωνίας, της οικονομίας, της μηχανολογίας και της νομικής εντάσσονται πιο συχνά 
στη διαδικασία αυτή.

4.1.4. Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης

Η έλλειψη έκθεσης στην επιχειρηματικότητα ως βιώσιμη επιλογή σταδιοδρομίας μπορεί να είναι ένα 
εμπόδιο για τη συμμετοχή στην επιχειρηματική εκπαίδευση. Το κεφάλαιο 2.3 έδειξε ότι ένα μεγάλο 
ποσοστό των ανθρώπων δεν έχουν ποτέ σκεφτεί να χτίσουν τη σταδιοδρομία τους γύρω από το δικό 
τους επιχειρηματικό εγχείρημα. Οι έρευνες που διεξήχθηκαν μεταξύ των ευρωπαϊκών φορέων χάραξης 
πολιτικής και των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού επιβεβαίωσαν αυτά τα ευρήματα. Οι 
ερωτηθέντες κλήθηκαν να εκτιμήσουν το ποσοστό των φοιτητών ΑE στη χώρα τους, οι οποίοι εκφρά-
ζουν ενδιαφέρον για να γίνουν επιχειρηματίες. Η πλειοψηφία όσων απάντησαν (12 στους 15) ανέφεραν 
ότι λιγότερο από το ένα τέταρτο των φοιτητών ενδιαφέρονταν να γίνουν επιχειρηματίες. Είναι σημαντι-
κό για τα ΑΕΙ να βρίσκουν τρόπους για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, δημιουργώντας έτσι κίνητρο 
για μάθηση σε αυτό το πεδίο.

Η έρευνά μας δείχνει ότι οι εκδηλώσεις όπως οι ημέρες και οι εβδομάδες επιχειρηματικότητας, είναι 
ένα από τα κύρια κανάλια μέσω των οποίων τα ΑΕΙ διαδίδουν τα βασικά μηνύματα σχετικά με την εκ-
παίδευση στην επιχειρηματικότητα. Τέτοιες εκδηλώσεις οργανώνονται μερικές φορές απευθείας από 
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μεμονωμένα ΑΕΙ και σε άλλες περιπτώσεις έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως 
το Υπουργείο Παιδείας, τοπικές κοινότητες ή τον ιδιωτικό τομέα. Στην Ισλανδία, το Υπουργείο Παιδεί-
ας διοργανώνει τέσσερις ετήσιες εκδηλώσεις για την επιχειρηματικότητα, στοχεύοντας στους σπουδα-
στές της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το «κάντε το να συμβεί» είναι μια βρετανική 
σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα  που χρηματοδοτείται από πανεπιστήμια, την εθνική υπηρεσία 
υποστήριξης των επιχειρήσεων (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων) και μια από τις κορυφαίες τράπεζες (HSBC). 
Ως μέρος της πρωτοβουλίας, μια περιοδεύουσα έκθεση οργανώνεται κάθε χρόνο από τα πανεπιστήμια 
του Ηνωμένου Βασιλείου για να διαφημίσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πτυχιούχους που 
θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Στη Βουλγαρία, το επιχειρηματικό φόρουμ νεολαίας «Ανερχόμενα Αστέρια» (‘Rising Stars’) πραγμα-
τοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2009. Το φόρουμ αποτελεί μια ευκαιρία για τους μαθητές της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης και τους φοιτητές των πανεπιστημίων να συναντήσουν επαγγελματίες και επι-
χειρηματίες. Στη Γαλλία, το Πανεπιστήμιο της Nantes διοργανώνει επιχειρηματικό μαραθώνιο με διεπι-
στημονικές ομάδες. Ο σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι διττός: να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των 
σπουδαστών για την επιχειρηματικότητα ως επιλογή σταδιοδρομίας και να ενθαρρύνει την επικοινωνία 
μεταξύ των φοιτητών διαφόρων κλάδων (NIRAS Consultants et al., 2008.). Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων δραστηριοποιεί τους φοιτητές της ΑΕ από όλη την Ευρώπη18: 
το 2009 πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από σεμινάρια για τους φοιτητές της ΑΕ της Λιθουανίας, στην 
υλοποίηση των οποίων βοήθησαν νέοι επιχειρηματίες.

4.2. Ενσωμάτωση της ΣυΕΠ στην επιχειρηματική εκπαίδευση
Οι επίδοξοι επιχειρηματίες εκτιμούν τις ευκαιρίες πρακτικής μάθησης, δεδομένου ότι η κατοχή βασικών 
δεξιοτήτων, όπως η δικτύωση, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας και η 
αναγνώριση ευκαιριών, οι σχέσεις με τους πελάτες, η επικοινωνία, η έρευνα, η ομαδική εργασία και 
η ηγεσία, απαιτούν περισσότερα από ανάγνωση ή/ και εκμάθηση θεωρίας. Στην κατεύθυνση αυτή, οι 
ομαδικές εργασίες, οι παρουσιάσεις, οι μελέτες περιπτώσεων από την πραγματική ζωή, η πρακτική 
άσκηση σε επιχειρήσεις και τα εικονικά σενάρια βοηθούν στην οικοδόμηση των απαραίτητων πρακτι-
κών δεξιοτήτων.

Τέτοιες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας έχουν ενσωματώσει τη ΣυΕΠ στη διαδι-
κασία μάθησης. Το υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης και η εστίαση στην επίλυση των προκλήσεων της 
πραγματικής ζωής που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες, κατευθύνουν τον φοιτητή 
στην εξερεύνηση της σταδιοδρομίας του, έτσι ώστε να γίνει ενεργός μέτοχος στην ίδια τη διαδικασία. 
Οι φοιτητές της ΑΕ μπορούν να δουν πώς ταιριάζει με την προσωπικότητά τους μια σταδιοδρομία ως 
επιχειρηματίες, καθώς οι πρακτικές εργασίες τους εμπλέκουν και μπορούν να τους εμπνεύσουν να 
σκεφτούν για την προσωπικότητά τους, τις απαιτήσεις και τις ανταμοιβές που συνδέονται με την επιχει-
ρηματικότητα. Η ΣυΕΠ που σχετίζεται με τις βιωματικές  μεθόδους διδασκαλίας ενισχύεται επίσης, από 
το γεγονός ότι επιτρέπει στους φοιτητές να πάρουν μια γεύση από μια τυπική ημέρα ενός επιχειρηματία 
και να αποκτήσουν μια αίσθηση του είδους των δεξιοτήτων και στάσεων που χρειάζεται να αναπτυ-
χθούν πριν από την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνήθως, οι πρακτικές εργασίες 
ενισχύουν την ικανότητα των φοιτητών να ενεργούν με δική τους ευθύνη και ως εκ τούτου βελτιώνουν 
τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για κάθε επιχειρηματία.

Η έρευνά μας δείχνει ότι τα προ- και μετα-πτυχιακά προγράμματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, 
χρησιμοποιούν τις ακόλουθες πρακτικές μεθόδους διδασκαλίας για να τονωθεί η μάθηση και η διαχεί-
ριση της σταδιοδρομίας των φοιτητών:

• αναθέσεις εργασιών με βάση μελέτες περιπτώσεων 

• ομαδικές εργασίες για το σχεδιασμό και την έναρξη μιας νέας επιχείρησης

18 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2010. Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
entrepreneurship/sme-week/index_en.htm [Αναφέρεται 03.9.2010].
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• εργασίες  σχετικά με αληθινές εταιρείες

• ανάπτυξη και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων και στρατηγικών

• επιχειρηματικές προσομοιώσεις και παιχνίδια

• επισκέψεις από επιχειρηματίες και επισκέψεις σε εταιρείες

• παρατήρηση και παρακολούθηση εργασίας ανώτερων διευθυντικών στελεχών και επιχειρηματιών

• πρακτική άσκηση σε νεοσύστατες εταιρείες.

Αυτές οι μέθοδοι διδασκαλίας συνήθως συνδυάζονται με διαλέξεις και πιο παραδοσιακές μορφές δι-
δασκαλίας. Παραδείγματα μαθημάτων που είναι καθαρά θεωρητικά ή πρακτικά στην προσέγγισή τους 
μπορεί επίσης να βρεθούν, αλλά υπάρχει μια σαφής μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς πρακτικές 
προσεγγίσεις (π.χ. European Commission, 2008a; Herrmann et al., 2008; Volkmann et al., 2009).

Διαδραστικές μέθοδοι διδασκαλίας, προσανατολισμένες στην ανάληψη δράσης, είναι ήδη διαδεδο-
μένες στα ΑΕΙ σε όλη την Ευρώπη, αλλά θεωρούνται ως σχετικά νέες και καινοτόμες σε χώρες όπως 
τα κράτη της Βαλτικής. Ο βαθμός, στον οποίο οι εν λόγω μέθοδοι ενσωματώνονται στο πρόγραμμα 
σπουδών ή σε εξωσχολικές ευκαιρίες μάθησης, ποικίλλει. Ορισμένες από αυτές τις προσεγγίσεις πα-
ρουσιάζονται παρακάτω:

(α)  μελέτες περίπτωσης, πρακτική ομαδική εργασία και αναθέσεις εργασιών για  εταιρείες

(β)  πρακτική άσκηση και ευκαιρίες παρακολούθησης

(γ)  «πλήρως» επιχειρηματικά μοντέλα

(δ)  επιχειρηματικές προσομοιώσεις και παιχνίδια και ο ρόλος των νέων μέσων επικοινωνίας.

4.2.1. Μελέτες περιπτώσεων, πρακτική ομαδική εργασία και αναθέσεις εργασιών για τις επιχειρή-
σεις

Είναι όλο και περισσότερο κοινό για τα ΑΕΙ να χρησιμοποιούν τη «μέθοδο επιχειρηματικών περιπτώ-
σεων» σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες. Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Όταν οι επιχειρήσεις παρέχουν στους φοιτητές προς επίλυση πραγ-
ματικά επιχειρηματικά προβλήματα, η μάθηση γίνεται αμοιβαία, καθώς οι φοιτητές μαθαίνουν από την 
πρακτική εμπειρία και τις επαφές και η εταιρεία κερδίζει από αυτούς περισσότερη γνώση και μια διαφο-
ρετική οπτική. Αυτό βοηθά επίσης, να χτιστεί η συνεργασία μεταξύ των καθιερωμένων επιχειρήσεων 
και των υποψήφιων επιχειρηματιών. Η μέθοδος αυτή μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη ποιότητα της 
εκμάθησης της επιχειρηματικότητας για τους σπουδαστές και στη δυνατότητα να αποκτήσουν περαιτέ-
ρω προοπτικές στην πρακτική επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων.

Παράδειγμα 18. Επιχειρηματίες Hec-Ulg, Πανεπιστήμιο της Λιέγης, Βέλγιο

Το Πανεπιστήμιο της Λιέγης είναι ένα από τα δύο πανεπιστήμια στην περιοχή της Βαλλονίας στο Βέλ-
γιο, το οποίο έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα. 
Οι Επιχειρηματίες Hec-Ulg είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στο να εφοδιάζει 
τους φοιτητές  με τις πληροφορίες, τα εργαλεία και την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για να γίνουν 
επιχειρηματίες. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επικεντρώνεται στο να παρέχει στους φοιτητές μεταβι-
βάσιμες δεξιότητες και πρακτική εμπειρία, που θα τους βοηθήσουν με τις επιχειρηματικές φιλοδοξίες 
τους. Η παιδαγωγική του προγράμματος είναι μοναδική μέσω της χρήσης μιας σειράς διεπιστημονι-
κών «αποστολών» που καλύπτουν όλες τις πτυχές του επιχειρηματικού κύκλου.

Το πρόγραμμα προσφέρει τις ακόλουθες επτά αποστολές:

• δημιουργία επιχειρήσεων - ανάπτυξη ενός πραγματικού και λεπτομερούς επιχειρηματικού σχε-
δίου

• εταιρική ανάκαμψη - με υποστήριξη από έναν ειδικό στη μεταφορά και την απόκτηση

• πώληση και διαπραγμάτευση - μία εβδομάδα εντατικών σεμιναρίων που ακολουθείται από πρα-
κτική άσκηση
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• στρατηγική και ανάπτυξη - διάγνωση επιχειρηματικής και αναπτυξιακής στρατηγικής και/ή στρα-
τηγικής ανασύνταξης

• βοηθός διευθυντή - υποστήριξη και παρακολούθηση ενός ανώτερου στελέχους των επιχειρή-
σεων

• διεθνής επικοινωνία - δημιουργία εργαλείων και σχεδίων επικοινωνίας

• ανάπτυξη ενός προσωπικού προγράμματος εργασιών - μετά την αξιολόγησή του από μια κριτική 
επιτροπή.

Οι αποστολές / εργασίες βασίζονται σε πραγματικές συμβάσεις που ανατίθενται από τις επιχειρήσεις. 
Αυτές οι επιχειρήσεις επιθυμούν να επεκτείνουν, να αξιολογήσουν την εταιρική ανάκαμψη, να ανα-
πτύξουν μια νέα στρατηγική ή να σχεδιάσουν μια διεθνή επέκταση και έτσι δίνουν στους φοιτητές 
την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία, με την προσδοκία ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι 
εύκολα αξιοποιήσιμο από την εταιρεία-πελάτη.

Η αποστολή για τη δημιουργία επιχειρήσεων εποπτεύεται από έναν σύμβουλο/μέντορα μιας επιχεί-
ρησης. Ο μέντορας μοιράζεται την εμπειρία του/της με τον συμμετέχοντα και στηρίζει το πρόγραμμα, 
προωθώντας την ομαδική εργασία και την επιμέλεια, αφήνοντας το φοιτητή να έχει τη συνολική 
ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Οι φοιτητές έχουν επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να υποστηρίξουν ένα ανώτατο 
διευθυντικό στέλεχος (να είναι το δεξί του χέρι). Ο φοιτητής μαθαίνει πώς να ξεπερνά τα προβλήματα 
σε ένα αγχωτικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στις επιχειρηματικές αποφά-
σεις και πρακτικές.

Οι έμπειροι επιχειρηματίες, άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβάνονται στην επιτροπή διδασκόντων. 
Το πρόγραμμα διδάσκεται από μια ομάδα 60 καθηγητών και ειδικών των επιχειρήσεων, συμπεριλαμ-
βανομένων των επιχειρηματιών. Η κριτική επιτροπή για την ανάπτυξη ενός προσωπικού προγράμμα-
τος περιλαμβάνει επίσης επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα.

Από το Σεπτέμβριο του 2005, κατά μέσο όρο 20 φοιτητές ανά έτος συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τα προγράμματα επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Bocconi της Ιταλίας, η Ακαδημία Οικονομι-
κών Σπουδών (ASE) του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και το 
Πανεπιστήμιο της Λιέγης στο Βέλγιο ενστερνίζονται τη μέθοδο της επιχειρηματικής μελέτης-περίπτωσης. 
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιχειρηματίες Hec-ULg στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης (βλ. παράδειγμα 18) 
εκτελείται υπό την εποπτεία  συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και επιχειρηματιών που 
συμμετέχουν σε πρακτικές εργασίες φοιτητών, διδασκαλία, μέντορινγκ και αξιολόγηση της επίδοσης 
των φοιτητών. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης, μια ευκαιρία στους φοιτητές να παρακολουθήσουν 
έμπειρους διευθυντές επιχειρήσεων.

Η άμεση συμμετοχή των επιχειρηματιών στη διδασκαλία της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα έχει 
εξασφαλιστεί από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια στην Ισπανία με τη συμμετοχή ιδιοκτητών επιχειρή-
σεων που έχουν χρηματοδοτήσει και διαχειρίζονται μια ακαδημαϊκή έδρα στην επιχειρηματική εκπαί-
δευση. Αυτό σημαίνει ότι οι καθηγητές στο συνοδευτικό μάθημα της επιχειρηματικότητας προέρχονται 
αποκλειστικά από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και όχι μόνο δρουν ως πρότυπα προς μίμηση, 
αλλά εμπλέκονται άμεσα στη διδασκαλία της επιχειρηματικής εκπαίδευσης (McCoshan, 2010).

4.2.2. Πρακτική άσκηση και ευκαιρίες παρακολούθησης

Κάποια άλλα ΑΕΙ χρησιμοποιούν την πρακτική άσκηση ως μέθοδο εξοικείωσης των φοιτητών με τον 
κόσμο της επιχειρηματικότητας. Η πρακτική μπορεί να είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για να εφο-
διαστούν οι φοιτητές με επιχειρηματικές δεξιότητες και σταδιοδρομίες, δεδομένου ότι είναι καλά οργα-
νωμένη και εύκολα προσαρμόσιμη και υποστηρίζεται από αξιολογήσεις πριν και μετά τη τοποθέτηση, 
κάτι που επιτρέπει στους φοιτητές να προβληματιστούν σχετικά με τους στόχους και τα διδάγματα που 
έχουν μάθει. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι να ταιριάζει η τοποθέτηση με τις ανάγκες των μελ-
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λοντικών επιχειρηματιών, για παράδειγμα, με την οργάνωση πρακτικής άσκησης σε νεοσυσταθείσες 
εταιρείες. Ενώ είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές της ΑΕ σε ορισμένες χώρες / μαθήματα / ΑΕΙ να 
λάβουν μέρος σε μια πρακτική άσκηση ως μέρος των σπουδών τους, ο αντίκτυπος στις ικανότητες και 
τις φιλοδοξίες που έχουν αποκτηθεί μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλος όσο αρχικά αναμενόταν, εκτός 
και αν οι τοποθετήσεις είναι προσαρμοσμένες στο επιχειρηματικό πλαίσιο.

Υπάρχει συνήθως ένα κόστος που συνδέεται με τη διοργάνωση πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας 
σε νεοσύστατες εταιρείες. Ως εκ τούτου, σχετικά λίγα προγράμματα επιχειρηματικότητας που αναφέ-
ρονται στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. Η έλλειψη αυτών των ευκαιριών μπορεί 
επίσης να εξαρτάται από το σύστημα ΑΕ της χώρας και το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιείται η πρακτι-
κή άσκηση. Η πρακτική άσκηση δεν είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό των συστημάτων ΑΕ σε ορισμένες 
χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο) και σε άλλες χρησιμοποιείται κυρίως από επαγγελματικά προσανατο-
λισμένα ΑΕΙ, όπως οι πολυτεχνικές σχολές (π.χ. Φινλανδία). Σε ορισμένες χώρες, η πρακτική άσκηση 
πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο των σπουδών διοίκησης και δεν έχει ακόμα εισαχθεί ως μέρος των 
σπουδών επιχειρηματικότητας (π.χ. Ισλανδία). Στη Λιθουανία, το Μάρτιο του 2010 η κυβέρνηση πήρε 
μια απόφαση για να επενδύσει επιπλέον 4,6 εκατ. ευρώ (16 εκατομμύρια LTL) σε προγράμματα πρακτι-
κής άσκησης για τους φοιτητές της ΑΕ και της ΕΕΚ. Στην Ολλανδία, ο αριθμός των ευκαιριών για τους 
υποψήφιους επιχειρηματίες φοιτητές να συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση, αυξάνεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος HOPE. Το πρόγραμμα HOPE είναι μια δημόσια / ιδιωτική πρωτοβουλία για την αύξηση 
της επιχειρηματικής προσφοράς των πανεπιστήμιων του Leiden, του Delft και του Rotterdam.

Το νορβηγικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας (Gründerskolen) (όπως αναφέρεται στο παράδειγμα 16) 
είναι ένα παράδειγμα ενός επιτυχημένου προγράμματος επιχειρηματικότητας που περιλαμβάνει παρα-
κολούθηση και πρακτική άσκηση. Οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε μια τρίμηνη πρακτική 
άσκηση σε μια νεοσύστατη εταιρεία στο εξωτερικό (βλ. παράδειγμα 19).

Παράδειγμα 19. Πρακτική άσκηση σε νεοσύστατη εταιρεία: η περίπτωση του νορβηγικού προ-
γράμματος επιχειρηματικότητας (Gründerskolen), Νορβηγία

Το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρητική πτυχή της δημιουργίας επιχειρήσεων με πρακτικές εργασίες 
όπως η προετοιμασία ενός αληθινού επιχειρηματικού σχεδίου ή μιας στρατηγικής /διαφήμισης. Η 
εργασία στην τάξη και οι εργασίες στο πλαίσιο της μελέτης των μαθημάτων, ακολουθούνται από 
πρακτική άσκηση σε μία νεοσύστατη εταιρεία στο εξωτερικό που προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες. 
Δεδομένου ότι τα προγράμματα επιδιώκουν να αυξήσουν τον αριθμό και το ποσοστό επιτυχίας των 
εν δυνάμει εταιρειών υψηλής ανάπτυξης, οι πρακτικές ασκήσεις συνήθως φιλοξενούνται από εται-
ρείες υψηλής τεχνολογίας, εταιρείες πληροφορικής, βιοτεχνολογίας ή άλλων τεχνολογικών τομέων, 
οι οποίες λειτουργούν λιγότερο από τρία έτη. Το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας είναι ανοικτό σε 
φοιτητές από όλους τους ακαδημαϊκούς κλάδους, αλλά συνήθως το παρακολουθούν φοιτητές με 
υπόβαθρο τεχνικών ή θετικών επιστημών (π.χ. ι μηχανολογία/μηχανική) ή φοιτητές οικονομικών.

Το πρόγραμμα είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές προσδοκίες των συμμετεχόντων. Με 
βάση την ανατροφοδότηση από την έρευνα του 200919, που πραγματοποιήθηκε από το σύλλογο 
αποφοίτων, το 40% των φοιτητών  είχαν είτε ιδρύσει είτε συν-ιδρύσει μια εταιρεία. Πολλοί φοιτητές 
συνέχισαν τις σπουδές τους περαιτέρω, π.χ. πραγματοποιώντας μία διδακτορική διατριβή, ή εργάστη-
καν ως σύμβουλοι. Περίπου το 94% των φοιτητών δήλωσαν ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα είχε 
θετική επίδραση στην πιθανότητα να απασχοληθούν επαγγελματικά. Ο αριθμός των φοιτητών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχει αυξηθεί ραγδαία, από περίπου έξι φοιτητές το 1999, όταν ξεκίνησε 
το πρόγραμμα, σε περίπου 150 το 2010.

4.2.3. Πλήρως επιχειρηματικά μοντέλα 

Τα γενικά μαθήματα διαχείρισης επιχειρήσεων μπορούν επίσης να διαμορφωθούν γύρω από ένα πλή-

19 Η έρευνα στάλθηκε σε περίπου 700 φοιτητές και 220 απαντήσεις ελήφθησαν, με αποτέλεσμα ένα ποσοστό ανταπόκρισης 
31%.
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ρως επιχειρηματικό μοντέλο. Ένα παράδειγμα έρχεται από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών 
Laurea στη Φινλανδία. Έχουν αναπτύξει μία μέθοδο διδασκαλίας μεταξύ ομότιμων που χρησιμοποιείται 
σε μερικά από τα προπτυχιακά επιχειρηματικά τους προγράμματα (βλ. παράδειγμα 20). Οι ανάληψη ερ-
γασιών σε εταιρίες, επιχειρηματίες και οργανισμούς προετοιμάζουν τους φοιτητές να κατευθύνουν και να 
διαχειριστούν τις διαδικασίες που εμπλέκονται στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η μέθοδος διδασκαλίας 
εξασφαλίζει ότι οι φοιτητές μαθαίνουν να είναι ανεξάρτητοι, να έχουν δεξιότητες πρωτοβουλίας, επικοι-
νωνίας και ομαδικής εργασίας. Καθώς οι φοιτητές πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους 
μάθηση, ένα ορισμένο επίπεδο ωριμότητας επίσης κατακτάται. Οι φοιτητές θεωρούν ότι η προοπτική 
της συζήτησης και της εργασίας με πραγματικούς επιχειρηματίες, αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για να 
αποκτήσουν γνώση της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, μέσω της εργασίας σε ένα περιβάλλον που βασί-
ζεται σε κοινό έργο με άλλους, οι φοιτητές αυξάνουν την αυτογνωσία τους, μαθαίνουν για τα δικά τους 
πλεονεκτήματα και για τρόπους εργασίας καθώς και τι είναι εκείνο που τους παρακινεί.

Παράδειγμα 20. Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Laurea, Φινλανδία

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Laurea είναι ένα φινλανδικό20 και επαγγελματικά προ-
σανατολισμένο ΑΕΙ που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα, το Ελσίνκι21. Μια βασική αρχή στη φιλο-
σοφία διδασκαλίας του Laurea είναι η μάθηση μέσω της εργασίας σε επιχειρηματικά σχέδια από την 
πραγματική ζωή. Το Laurea έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους φοιτητές για την απασχόληση, με 
την προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσα από επαγγελματικές συμβουλές και υποστήριξη στους 
φοιτητές, ώστε να αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες.

    Μέθοδος διδασκαλίας μεταξύ ομότιμων

Ένα κεντρικό παιδαγωγικό εργαλείο για αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο είναι η  μέθοδος διδασκα-
λίας μεταξύ ομοτίμων (P2P). Το Laurea έχει χρησιμοποιήσει μια P2P μέθοδος διδασκαλίας για το 
προ-πτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων (Tradenomi) από το 2008. Προηγουμένως η 
μέθοδος είχε χρησιμοποιηθεί σε διεθνούς φήμης πανεπιστήμια, όπως το Harvard και το MIT για 
τη διδασκαλία γλωσσών, μαθηματικών και φυσικής. Με τη μέθοδο αυτή, οι φοιτητές μαθαίνουν 
δουλεύοντας σε ομάδες για επιχειρηματικά σχέδια σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Οι 
φοιτητές βιώνουν το πώς τα έργα εκτελούνται στην αληθινή ζωή των επιχειρήσεων και εφαρμόζουν 
τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις τους για την επίλυση προβλημάτων της πραγματικής ζωής. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτής της προσέγγισης είναι η εμπειρία, η συνεργασία, η δημιουργι-
κότητα, η αυθεντικότητα και ο προσανατολισμός στην έρευνα.

Όλες οι εργασίες στη μέθοδο διδασκαλίας μεταξύ ομοτίμων, γίνονται σε ομάδες των τεσσάρων έως 
πέντε φοιτητών. Δεν υπάρχουν διαλέξεις και η μόνη ατομική εργασία είναι η διατριβή του τελευταίου 
έτους. Οι εργασίες συνήθως διαρκούν περίπου ένα εξάμηνο, έτσι ώστε οι φοιτητές να εργάζονται 
κατά κανόνα σε τέσσερα έργα το χρόνο. Δύο είναι διεθνή έργα, τα οποία απαιτούν από τους σπου-
δαστές να κάνουν τις εργασίες τους στα αγγλικά.

Η μέθοδος P2P βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αυτο-διαχείριση και την ανεξάρτητη εργασία. Οι 
φοιτητές αρχίζουν κάθε εργασία αποτυπώνοντας (με τη μορφή νοητικού χάρτη) τι πρέπει να μελετή-
σουν και ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν για να είναι σε θέση να επιλύσουν το πρόβλημα. 
Οι ομάδες αναπτύσσουν ένα πλάνο εργασίας, καθορίζοντας ρόλους για κάθε μέλος της ομάδας, τη 
διαδικασία και τις πηγές των πληροφοριών που πρέπει να βρεθούν, ενώ συμφωνούν για τα κομβικά 
σημεία και τις προθεσμίες. Τα προγράμματα P2P είναι πάντα αυθεντικές αναθέσεις έργων για εταιρεί-
ες και οργανισμούς, που επιτρέπουν στους φοιτητές να βιώσουν το πώς λειτουργούν τα έργα στην 
πραγματική ζωή. Τα έργα αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και εργασιών, όπως είναι η ανάπτυξη 
ενός προγράμματος δημοσιότητας, η πραγματοποίηση μιας ανάλυσης ανταγωνιστών, και η ανάλυση 
των δυνατών και αδύνατων σημείων των επιχειρήσεων ή των επιχειρηματικών ιδεών.

20 Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://www.laurea.fi/ [26.05.2010].
21 Η Laurea είναι μία από τις Πολυτεχνικές Σχολές της Φινλανδίας (ammattikorkeakoulu). Το φινλανδικό σύστημα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης αποτελείται από δύο συμπληρωματικούς τομείς: πολυτεχνεία και πανεπιστήμια.
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Ο ρόλος του καθηγητή στο πρόγραμμα P2P είναι σαφώς διαφορετικός από εκείνο του καθηγητή σε 
ένα «συνηθισμένο» μάθημα. Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν το ρόλο του «μεγαλύτερου σε ηλικία 
συναδέλφου» ή του «διευκολυντή», και θα πρέπει να είναι ευέλικτοι και με πολλαπλά καθήκοντα.

Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα είναι ευπρόσδεκτο από όλες τις πλευρές. Κατά μέσο όρο, η ικανοποίηση των φοιτη-
τών από τη μέθοδο P2P είναι υψηλότερη από ό,τι για το «παραδοσιακό» πρόγραμμα Tradenomi. Οι 
φοιτητές αισθάνονται θετικά για την πρακτικότητα του προγράμματος, καθώς και για τον τρόπο που 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πραγματικών εταιρειών και των χώρων εργασίας. Στους φοιτη-
τές αρέσει να δοκιμάζουν οι ίδιοι πράγματα, αντί να μαθαίνουν για τα θέματα μέσα από διαλέξεις. 
Η αλληλεπίδραση και η συνεργασία με άλλους φοιτητές και εργοδότες λαμβάνει θετικά σχόλια. Οι 
φοιτητές τονίζουν ότι έχουν μάθει να εργάζονται περισσότερο ανεξάρτητα και να αναλαμβάνουν την 
ευθύνη για τη δική τους μάθηση. Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να χειριστούν την 
αβεβαιότητα και να εργάζονται με συχνά νεφελώδεις και ασαφείς πληροφορίες. Ένας από τους δα-
σκάλους το περιγράφει ως «τοποθετώντας το αρχικό χάος σε τάξη».

Επειδή οι περισσότεροι από τους φοιτητές του προγράμματος μόλις έχουν τελειώσει το σχολείο, πολ-
λοί από εκείνους που ξεκινούν είναι πολύ μικροί για να έχουν πραγματικές, «αποκρυσταλλωμένες» 
φιλοδοξίες σταδιοδρομίας. Όμως η διαδικασία της μάθησης μέσα από τις εργασίες με επιχειρήσεις 
και άλλους φοιτητές, τους βοηθά να αποσαφηνίσουν την κατεύθυνση της σταδιοδρομίας τους, τους 
εργασιακούς χώρους και τις διαδικασίες στις οποίες απολαμβάνουν να εργάζονται.

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οι εταιρείες έχουν εκπλαγεί θετικά από τα αποτελέσματα και έχουν κερ-
δίσει πολλά από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Δεδομένου ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις λειτουρ-
γούν με περιορισμένους πόρους, δεν έχουν συχνά χρόνο για να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες ή συστή-
ματα μόνες τους. Για παράδειγμα, μια μικρή μεταφραστική εταιρεία που συμμετείχε στην P2P τώρα έχει ένα 
σχέδιο μάρκετινγκ, ένα στρατηγικό σχεδιασμό, διαδικτυακές σελίδες σε διάφορες γλώσσες, καθώς και λο-
γότυπο. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αναφέρει ότι η συνεργασία με τους φοιτητές τον έκανε να σκεφτεί πράγ-
ματα που δεν είχε ποτέ χρόνο να σκεφτεί, όπως την ενίσχυση των μεθόδων προώθησης και προβολής.

Παρά την αντιμετώπιση κάποιας αντίστασης αρχικά από άλλα μέλη του προσωπικού, το πρόγραμ-
μα έχει αρχίσει να επηρεάζει τους τρόπους διδασκαλίας και εργασίας στο πανεπιστήμιο και σήμερα 
θεωρείται ως αναπτυξιακό έργο του ίδιου του Laurea. Το μοντέλο σύντομα θα χρησιμοποιηθεί για 
διδασκαλία στους κλάδους της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το είδος της «επιχειρηματικής» διδασκαλίας και μάθησης 
μπορεί να αποθαρρύνει τους φοιτητές από την έναρξη μιας σταδιοδρομίας ως επιχειρηματίες, καθώς 
βιώνουν τις αρνητικές πτυχές της επιχειρηματικής σταδιοδρομίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό συ-
νεπάγεται βαρύ ωράριο, μεγάλο φόρτο εργασίας και ανάληψη κινδύνων. Ωστόσο,  αναμένεται ότι οι 
γνώσεις, τα εργαλεία και οι μέθοδοι που αποκτήθηκαν μέσω των σπουδών θα τους βοηθήσουν να 
ξεπεράσουν τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ως επιχειρηματίες. Η εμπειρία αυτή μπο-
ρεί επίσης να βοηθήσει τους φοιτητές να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να αναλάβουν οποιοδήποτε 
έργο, όπως τη δική τους επιχείρηση και να είναι σε θέση να το διαχειριστούν.

Παράδειγμα 21. Πανεπιστήμιο Queen’s, Μπέλφαστ, Βόρεια Ιρλανδία

To Πανεπιστήμιο Queen’s βρίσκεται στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία22. Πρωτολειτούργησε το 
1849 και σήμερα έχει περισσότερους από 17.000 φοιτητές και 3.000 μέλη προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο Queen’s έχει αναπτύξει ένα πρωτοποριακό μοντέλο εκπαίδευσης στην επιχειρημα-
τικότητα. Από το 2000, έχουν αναπτυχθεί 67 ενότητες για την επιχειρηματικότητα σε μη επιχειρηματι-
κούς κλάδους, φθάνοντας τους 11.000 φοιτητές σε όλο το πανεπιστήμιο. Αρχικά, η επιχειρηματικό-
τητα ήταν ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων θετικών επιστημών και μηχανο-
λογίας, αλλά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-08, οι εκπαιδευτικές ενότητες της επιχειρηματικότητας 

22 Πανεπιστήμιο Queen’s, Μπέλφαστ. Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://www.qub.ac.uk/ [03.09.2010].
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έγιναν επίσης διαθέσιμες για όλους τους φοιτητές στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ενοτήτων της επιχειρηματικότητας είναι τα εξής:

• πρακτικά προσανατολισμένες

• βασισμένες σε ένα βιωματικό μοντέλο μάθησης

• προσαρμοσμένες στο πεδίο σπουδών των φοιτητών

• υποχρεωτικές, όχι μαθήματα επιλογής.

Για να αναπτύξουν τις προσαρμοσμένες ενότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα, οι ακαδημαϊκοί 
επέλεξαν μια υποχρεωτική ενότητα από κάθε επιστημονικό κλάδο και ανέπτυξαν διδακτικό υλικό 
που προσαρμόστηκε στις ανάγκες των φοιτητών για το μάθημα. Τα μέλη του προσωπικού επέλεξαν 
να ενσωματώσουν στοιχεία της επιχειρηματικότητας στη δεύτερη χρόνια του μαθήματος της ιστορίας 
σχετικά με τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι φοιτητές μελετούν πρώτα την ιστορία της κλη-
ρονομιάς και στη συνέχεια αναπτύσσουν ένα σχέδιο που επικεντρώνεται στην εμπορευματοποίηση 
των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι ενότητες της επιχειρηματικότητας είναι υποχρεωτικές για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές. 
Η ιδέα του να γίνουν οι ενότητες αυτές επιλογής απορρίφθηκε, καθώς θεωρήθηκε ως αντιπαρα-
γωγική. Η υποχρεωτική φοίτηση βασίζεται στην ιδέα ότι οι επιχειρηματικές δεξιότητες μπορούν να 
ωφελήσουν όλους τους φοιτητές και όχι μόνο αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. 
Επίσης, οι φοιτητές συχνά δεν θεωρούν την επιχειρηματικότητα ως επιλογή σταδιοδρομίας, επειδή 
δεν γνωρίζουν τους τρόπους που θα μπορούσε να υιοθετηθεί αυτή στον τομέα των σπουδών τους. Η 
υποχρεωτική διδασκαλία, ως εκ τούτου, τους δίνει μια πραγματική ευκαιρία να εξερευνήσουν το πώς 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Από 
τη στιγμή που έχουν αυτή την εμπειρία, μπορούν να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με 
το αν η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια ελκυστική επιλογή καριέρας για αυτούς. Με την αποφοίτη-
ση, όλοι οι φοιτητές που περνούν την ενότητα λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό στην επιχειρηματικότη-
τα μαζί με το πτυχίο τους. 

Το μοντέλο που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Queen’s έχει πλέον υιοθετηθεί από πανεπιστήμια 
στην Κίνα, την Ινδία, τον Καναδά, τη Σρι Λάνκα και μια σειρά από πανεπιστήμια σε όλο το Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Το Πανεπιστήμιο Queen’s στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, αποτελεί ένα παράδειγμα πανεπιστη-
μίου, που έχει τοποθετήσει την επιχειρηματική διάσταση σε διαφορετικό και «υψηλότερο» επίπεδο 
από ότι τα περισσότερα άλλα ΑΕΙ στην Ευρώπη. Από το 2000, το πανεπιστήμιο λειτουργεί ένα πρωτο-
ποριακό μοντέλο εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι μια βιωματική και 
πρακτική διάσταση στην επιχειρηματική κατάρτιση έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών των 
θετικών επιστημών, της μηχανικής, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (βλ. παράδειγμα 
21). Οι επιχειρηματικές ενότητες είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές σε αυτά τα τμήματα. Μόνο 
το 2010, 11.000 φοιτητές παρακολούθησαν τουλάχιστον ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας. Ως απο-
τέλεσμα, το 2009 το Queen’s ανακηρύχτηκε επιχειρηματικό πανεπιστήμιο της χρονιάς από το Εθνικό 
Συμβούλιο Φοίτησης στην Επιχειρηματικότητα, έναν εθνικό φορέα που έχει ως στόχο να ενισχύσει το 
προφίλ της επιχειρηματικότητας και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων ως επιλογή σταδιοδρομίας των 
φοιτητών και των αποφοίτων.

4.2.4. Προσομοιώσεις επιχειρήσεων και παιχνίδια, καθώς και ο ρόλος των νέων μέσων πληροφό-
ρησης και επικοινωνίας

Τα νέα μέσα και οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας , επίσης χρησιμοποιούνται σε ορι-
σμένα προγράμματα σπουδών, για να ενισχύσουν τις ευκαιρίες πρακτικής μάθησης των φοιτητών σε 
μαθήματα επιχειρηματικότητας. Στη Δανία, μερικά ΑΕΙ χρησιμοποιούν διαλέξεις με χρήση βίντεο, όπου 
επιτυχημένοι επιχειρηματίες μιλούν για ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως το πώς αξιολογούνται οι επιχει-
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ρηματικές ιδέες. Οι φοιτητές έχουν επίσης πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό εργαλείο που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν, για να αξιολογήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Στο Λουξεμβούργο, οι σπουδα-
στές ΑΕ έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρηματικά σχέδια με τη δια ζώσης ή διαδικτυακή 
υποστήριξη από συμβούλους επιχειρήσεων, μέσω  διαδικτυακής πύλης (www.businessplan.lu). Το 
Πανεπιστημιακό Κολέγιο Sogn og Fjordane  στη Νορβηγία έχει αναπτύξει το εργαλείο REAL για τη στή-
ριξη της επιχειρηματικής διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το υλικό 
περιέχει ασκήσεις/ δραστηριότητες, με  έμφαση στη δημιουργικότητα και τις δημιουργικές διαδικασίες, 
την ομαδική εργασία και τις δεξιότητες επικοινωνίας, καθώς και την κατανόηση της τοπικής κοινωνίας, 
της οικονομίας, των λογιστικών και της διαφήμισης/πωλήσεων.

Οι νέες τεχνολογίες έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εικονικών επιχειρηματικών παιχνι-
διών για φοιτητές ΑΕ. Σε γενικές γραμμές, οι προσομοιώσεις των επιχειρήσεων και τα παιχνίδια χρη-
σιμοποιούνται από ΑΕΙ στην Ευρώπη, ωστόσο, όχι απαραίτητα στον ίδιο βαθμό όπως στην ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με μια έρευνα εθνικών εμπειρογνωμόνων της επιχειρηματικότη-
τας, αυτές οι δραστηριότητες είναι διαθέσιμες σε ΑΕΙ στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, 
το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ισπανία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Σλοβενία, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας Gea χρησιμοποίησε εμπο-
ρικά παιχνίδια και προσομοιώσεις λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς και προσομοιώσεις δι-
απραγμάτευσης και σύνταξης διαφορετικών ειδών εμπορικών αναφορών, ως παιδαγωγικά εργαλεία 
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού των φοιτητών στην επιχειρηματικότητα. Φαί-
νεται ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν είναι διαθέσιμες στη Μάλτα, ενώ στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, 
την Ουγγαρία, την Ισλανδία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία οι προσομοιώσεις των επιχειρήσεων 
χρησιμοποιούνται μόνο περιστασιακά από ΑΕΙ. Σε ορισμένες χώρες, τα ΑΕΙ δεν θεωρούν τα παιχνίδια 
προσομοίωσης επιχειρήσεων ως ένα σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο (π.χ. Ελλάδα).

Στη Λιθουανία, ένα πανεπιστήμιο, που υποστηρίζεται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ, έχει αναπτύξει 
ένα διεθνές επιχειρηματικό παιχνίδι προσομοίωσης για φοιτητές σε όλη την Ευρώπη. Μεταξύ του 
2006 και του 2008, το Πανεπιστήμιο Διοίκησης και Οικονομίας ISM στη Λιθουανία ανέπτυξε το έργο 
OfficeInterActors, το οποίο είναι μια εικονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι φοιτητές και οι μέντορες 
έρχονται σε επαφή και συμμετέχουν σε παιχνίδια ρόλων, που είναι ρεαλιστικά και συνδέονται με την 
επαγγελματική τους ειδικότητα. Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε ένα παιχνίδι προσομοίωσης επιχει-
ρήσεων, για επιχειρηματική μάθηση. Για έξι εβδομάδες, οι συμμετέχοντες από διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Ισπανία, Γαλλία, Λιθουανία, Ρουμανία και άλλες χώρες) συνεδρίαζαν μία 
φορά την εβδομάδα, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης και συμμετείχαν σε διάφορες κοινά 
εργασίες επίλυσης προβλημάτων. Το έργο είχε ως στόχο να παρακινήσει τους νέους να χρησιμοποιούν 
τις επιχειρηματικές ιδέες τους, αλλά και να βελτιώσει τις επικοινωνιακές και πνευματικές δεξιότητες, 
καθώς  και τις δεξιότητες διαχείρισης πληροφοριών.

4.3. Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα των φοιτητών
Τα ΑΕΙ σε όλη την Ευρώπη συμμετέχουν επίσης στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
των φοιτητών, μέσα από μια σειρά από εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες. Αυτές περιλαμβάνουν:

(α)  διαγωνισμούς και βραβεία επιχειρηματικότητας (διαγωνισμοί επιχειρηματικών σχεδίων)

(β)  ειδικά προγράμματα για την οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης και τη διαχείριση της αποτελεσματι-
κότητάς τους (αυτεπάρκεια)

(γ)  δίκτυα φοιτητών επιχειρηματιών και συναντήσεις με εμπειρογνώμονες των επιχειρήσεων και επιχει-
ρηματίες.

Ο στόχος αυτών των δραστηριοτήτων  είναι να «απομυθοποιήσουν τον κόσμο της  «επιχειρηματικής 
δράσης», να κάνουν τους νέους ανθρώπους περισσότερο γνώστες των επιχειρηματικών χαρακτηρι-
στικών και δεξιοτήτων και να τους ενθαρρύνουν να δουν την επιχειρηματικότητα ως επιλογή για την 
επαγγελματική τους ζωή. Οι δραστηριότητες αυτές συχνά περιλαμβάνουν μια πλατφόρμα μάθησης 
και συνάντησης με επιτυχημένους επιχειρηματίες και άλλους φοιτητές που έχουν ιδρύσει πρόσφατα 
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μια επιχείρηση. Οι επιχειρηματίες - πρότυπα θεωρούνται κλειδί για την κινητοποίηση των μαθητών 
(European Commission, 2006a, European Commission, 2008a, European Commission, 2010a, Potter, 
2008, Schoof, 2006).

4.3.1. Διαγωνισμοί επιχειρηματικών σχεδίων/ ιδεών και βραβεία

Οι διαγωνισμοί επιχειρηματικών σχεδίων / ιδεών και τα βραβεία έχουν καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή 
ΑE. Δίνουν στους νέους επιχειρηματίες μια αρένα να ανταγωνιστούν, εκεί όπου οι επαγγελματίες και οι 
έμπειροι επιχειρηματίες μπορούν να αξιολογήσουν επιχειρηματικές ιδέες / σχέδια και να παρέχουν μια 
κριτική (Volkmann et al., 2009). Οι διαγωνισμοί, οι οποίοι συνήθως έχουν χρηματικό (ή άλλο) βραβείο, 
κινητοποιούν και οδηγούν τους νέους στο να «αποδίδουν σύμφωνα με το μέγιστο των δυνατοτήτων 
τους» και να ακολουθούν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Ταυτόχρονα, οι επιχειρηματικοί διαγωνισμοί 
παρέχουν στους επενδυτές, επιχειρηματίες και άλλους επαγγελματίες  ένα μέσο για να συνδεθούν και 
να γνωρίσουν φοιτητές, καθώς και να διαδώσουν καλές πρακτικές για τη διαχείριση των επιχειρήσεων, 
την ηγεσία και την ανάπτυξη. Οι διαγωνισμοί αποτελούν επίσης, ένα αποτελεσματικό εργαλείο προβο-
λής, καθώς αποτελούν ένα μέσο για να προσεγγίσουν «μάζες» φοιτητών.

Παραδείγματα επιχειρηματικών διαγωνισμών υψηλού προφίλ για φοιτητές ΑE εντοπίστηκαν στις πε-
ρισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη 
Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία, την 
Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Περιλαμ-
βάνουν συχνά εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα ως χορηγούς και κριτές. Για παράδειγμα, στην Αυστρία, 
ο εθνικός διαγωνισμός επιχειρηματικού σχεδίου  ideas2business i2b επιχορηγείται από το εμπορικό επι-
μελητήριο και μια τράπεζα. Οι διαγωνισμοί για φοιτητές ΑΕ τείνουν να είναι πιο φιλόδοξοι και μεγα-
λύτεροι σε διάρκεια από αυτούς στους οποίους συμμετέχουν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το παράδειγμα 22 παρουσιάζει ένα διεθνή επιχειρηματικό διαγωνισμό από τη Λετονία, ο οποίος φι-
λοξενείται από τη Σχολή Οικονομικών της Στοκχόλμης στη Ρίγα (SSE Riga). Ο διαγωνισμός αποσκοπεί 
στην προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης, καθώς και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Παράδειγμα 22. Ο διαγωνισμός της Ώρας Αιχμής, Λετονία

Ο διαγωνισμός της Ώρας Αιχμής οργανώνεται από πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής Οικονομικών 
της Στοκχόλμης στη Ρίγα (SSE Riga). Πρόκειται για ένα διεθνές γεγονός που προσελκύει πολλούς 
συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Στόχος του είναι να αποτελέσει πρόκληση για ταλαντούχους και 
ενεργητικούς νέους, χρησιμοποιώντας σύνθετα εταιρικά προβλήματα και δοκιμάζοντάς τους με μια 
σειρά από διάφορα εργαλεία, όπως προσομοίωση των επιχειρήσεων (Cesim), μελέτες περίπτωσης 
και διαλέξεις από τους συμμετέχοντες. Μόνο το 2010 υπήρχαν 1 200 συμμετέχοντες από 202 πανεπι-
στήμια, 43 χώρες και 6 ηπείρους. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται σε τρεις φάσεις πριν επιλεχθούν οι 
20 «καλύτερες ομάδες» και προσκαλεστούν στη Ρίγα για τον τελικό. Μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού ξεκινά γύρω στον Ιανουάριο κάθε έτους με τη δημιουργία ομάδων 
και την αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Οι ομάδες μπορεί να αποτελούνται από φοιτητές 
του ίδιου πανεπιστημίου/ χώρας ή από πολλαπλά ιδρύματα/ χώρες. 

Η δεύτερη φάση του διαγωνισμού λαμβάνει χώρα σε έναν επιχειρησιακό περιβάλλον προσομοιω-
μένο σε υπολογιστή που ονομάζεται CESIM-On-Service. Κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει μια εικονική 
εταιρεία και για ένα μήνα, θα πρέπει να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το μεγαλύτερο μερίδιο αγο-
ράς και την υψηλότερη τιμή μετοχής. Λόγω ορισμένων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών περιο-
ρισμών, οι ομάδες πρέπει να πάρουν αποφάσεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση της εταιρείας τους, 
τις επενδύσεις της, την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), τον προγραμματισμό της παραγωγής, το σχέδιο 
μάρκετινγκ και  το πλάνο εφοδιαστικής αλυσίδας κ.λπ. Οι αποφάσεις για τη διαχείριση της εταιρίας 
πρέπει να λαμβάνονται περίπου δύο φορές την εβδομάδα. Μετά από ένα μήνα σε κάθε εταιρεία δί-
νονται σημεία αξιολόγησης με βάση την απόδοση και τη θέση της μέσα στην «περιφερειακή ομάδα» 
εταιρειών.
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Το τρίτο στάδιο του διαγωνισμού διαρκεί μία εβδομάδα και αφορά μια εργασία επίλυσης προβλημά-
των. Στις ομάδες δίνονται προβλήματα της πραγματικής ζωής που προετοιμάζονται από επαγγελμα-
τίες από τους τομείς των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης. Οι ομάδες πρέπει να καταλήξουν σε μια 
λύση για το έργο, την οποία πρέπει στη συνέχεια να παρουσιάσουν στους κριτές.

Τέλος, οι  ομάδες κατατάσσονται σύμφωνα με τους βαθμούς τους από τους τρεις προηγούμενους 
γύρους και οι 20 συμμετέχοντες με την υψηλότερη κατάταξη, οι οποίοι θα μπορούν να εισέλθουν στο 
τέταρτο και τελικό γύρο, ανακοινώνονται στο τέλος του Μαρτίου. Όσοι κατορθώνουν να φτάσουν 
στον τελικό καλούνται στη Ρίγα στις αρχές Μαΐου, όπου ανταγωνίζονται σε πιο προηγμένες προσο-
μοιώσεις και μελέτες περίπτωσης και υποβάλουν μια ταινία μικρού μήκους για την ομάδα τους. Η 
ομάδα με τις καλύτερες επιδόσεις στον τελικό της Ώρας αιχμής παίρνει τον τίτλο του πρωταθλητή και 
της απονέμεται ένα χρηματικό έπαθλο.

Το παραπάνω παράδειγμα της Λετονίας δείχνει επίσης, ότι ενισχύεται ο ρόλος των ιδιωτικών επιχειρή-
σεων. Συμμετέχουν ως χορηγοί και ως μέλη της κριτικής επιτροπής, ενώ όλο και περισσότερες εταιρείες 
συμμετέχουν σε τέτοιους διαγωνισμούς, δίνοντας στους σπουδαστές πραγματικές επιχειρηματικές προ-
κλήσεις για να επιλύσουν. Αυτή είναι η περίπτωση με την πρόκληση καινοτομίας Excitera, η οποία είναι 
ανοικτή σε φοιτητές του Βασιλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας στη Σουηδία. Ο στόχος της πρόκλησης 
είναι να φέρει σε επαφή φοιτητές και ερευνητές, προκειμένου να εργαστούν σε έργα που προτάθηκαν 
από τις επιχειρήσεις. Ο διαγωνισμός διαρκεί οκτώ εβδομάδες και οι συμμετέχουσες ομάδες έχουν 
συσταθεί με ανώτατο όριο τριών ατόμων. Στην Τσεχική Δημοκρατία πραγματοποιείται σε εθνικό επί-
πεδο o δημοφιλής διαγωνισμός Czech Head  και απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές 
(European Commission, 2008a).

4.3.2. Προγράμματα για την οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης και της αυτο-αποτελεσματικότητας/
επάρκειας 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των φοιτητών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβάνονται τα εμπόδια και  την υποστήριξη στα νέα επιχειρηματικά τους εγχειρήματα 
(Volkmann et al.,2009). Η παρατηρούμενη έλλειψη σχετικής εμπειρίας και η έλλειψη αυτοπεποίθησης 
αναφέρονται συχνά από τους φοιτητές και τους νέους πτυχιούχους ως δύο λόγοι εξαιτίας των οποίων 
δεν ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα μετά την αποφοίτησή τους (European Commission, 2008a, 
p. 24). Η αυτοπεποίθηση είναι επίσης στενά συνδεδεμένη με ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό, που 
σχετίζεται ιδιαίτερα με την ατζέντα της επιχειρηματικότητας, την αυτεπάρκεια23. Ο κύριος λόγος είναι ότι 
ένας πολύ αποτελεσματικός φοιτητής θα έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δικές του ικανότητες για να 
ολοκληρώσει μια σειρά από δραστηριότητες ζωτικής σημασίας αναφορικά με τη δημιουργία μιας νέας 
επιχείρησης. Η  αυτεπάρκειά του, επίσης, σχετίζεται με τη δέσμευση στην επίτευξη των στόχων, η οποία 
είναι απαραίτητη για τους νέους  επιχειρηματίες, καθώς οι περισσότεροι έχουν να περάσουν στιγμές 
κατά τη διάρκεια των οποίων θα πρέπει να επιμείνουν αντιμέτωποι με αντιξοότητες για τη μετατροπή 
αφηρημένων ιδεών σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες (Vyakarnam, 2005) .

Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και 
την αυτεπάρκειας των φοιτητών ΑΕ εξακολουθούν να είναι λίγα. Συχνά αναμένεται να αποτελούν 
μέρος πολλών εξωακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, αλλά είναι λιγότερο συχνά ο πρωταρχικός στόχος. 
Αντίθετα, πολλές δραστηριότητες επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια βάση δεξιοτήτων και να αυξή-
σουν την ευαισθητοποίηση. Το πρόγραμμα Επιχειρηματιών είναι μία από τις λίγες εξαιρέσεις (βλ. Παρά-
δειγμα 23). Είναι δομημένο πάνω σε αξίες και δραστηριότητες, οι οποίες επιδιώκουν να καλλιεργήσουν 
την αυτεπάρκεια των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να προσπαθούν, να μαθαίνουν και να επιμένουν στην 

23 Η αυτεπάρκεια αναφέρεται σε «κρίσεις των ανθρώπων για τις δυνατότητές τους, να  οργανώνουν και να εκτελούν προγράμ-
ματα δράσης που απαιτούνται για την επίτευξη ορισμένων τύπων απόδοσης», στο βαθμό που «το επίπεδο των κινήτρων, 
συναισθηματικών καταστάσεων και ενεργειών βασίζονται περισσότερο σε αυτό που πιστεύουν από ότι σε αυτό που είναι 
αντικειμενικά αληθές»(Bandura, 1986 and 1997, in Vyakarnam, 2005).
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άσκηση της επιχειρηματικότητας (Vyakarnam, 2005). Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από κοινού από το 
Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο και το ΜΙΤ στις ΗΠΑ, αλλά τώρα προσφέρεται και 
από πανεπιστήμια στην Αυστραλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μαλαισία.

Παράδειγμα 23. Το πρόγραμμα Επιχειρηματιών, Πανεπιστήμιο του Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο

Το πρόγραμμα Επιχειρηματιών είναι ένα τετραήμερο πρόγραμμα κατάρτισης συνδυασμένο με δια-
μονή, που πραγματοποιείται συνήθως σε συνεδριακές περιοχές κοντά στο Cambridge. Απευθύνεται 
κυρίως σε διδακτορικούς φοιτητές από το Ηνωμένο Βασίλειο και από διεθνή πανεπιστήμια, παρόλο 
που αρχικά είχε δημιουργηθεί για προπτυχιακούς φοιτητές, και γενικά είναι ανοικτό στο ευρύ κοινό.

Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα θεωρείται ως μια «εκπαιδευτική εμπειρία» και όχι ως ένα παραδοσιακό επιχειρημα-
τικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Στόχος του είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής αυτοπεποίθησης 
των ανθρώπων, ώστε να μπορούν να αρχίσουν να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους 
σε επιχειρηματικούς δρόμους δημιουργίας νέων επιχειρηματικών επενδύσεων ή στην ενίσχυση των 
ήδη υπαρχόντων, με το να είναι πιο δυναμικοί και καινοτόμοι. Το περιεχόμενό του χαρακτηρίζεται 
από μια ιδιαίτερα συμμετοχική προσέγγιση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να απο-
κτήσουν το κίνητρο και την πρόθεση να  κάνουν τα πράγματα να συμβούν.

Η πρώτη μέρα εστιάζει σε δραστηριότητες αυτογνωσίας. Εξετάζει τις ηθικές αξίες και τους στόχους 
για τη δημιουργία μιας επιχείρησης. Η μέρα αυτή επίσης, αφορά  στον καθορισμό και την καλύτερη 
κατανόηση της επιχειρηματικότητας. Η δεύτερη ημέρα εστιάζει στη διαμόρφωση ιδεών  και τον προ-
γραμματισμό του έργου. Η τρίτη ημέρα εστιάζει στην ομαδική εργασία, την ηγεσία και την αξιοποί-
ηση των πόρων για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Το να μάθεις πώς να καθοδηγείς 
άλλους αποτελεσματικά σε διαφορετικά περιβάλλοντα είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα για 
την τρίτη ημέρα, όπως είναι και η κατανόηση της ανάγκης για ένα ισχυρό δίκτυο. Η τελευταία ημέρα 
σχετίζεται με τη διατήρηση των κινήτρων και τη δέσμευση στην αυτοαπασχόληση.

Το πρόγραμμα Επιχειρηματιών υλοποιείται από τους συντονιστές του προγράμματος και ένα δίκτυο 
υποστήριξης άλλων ομιλητών και μεντόρων. Για κάθε πρόγραμμα υπάρχουν 3-4 ομιλητές που κα-
λούνται να μοιραστούν τις γνώσεις, τη διορατικότητα και την εμπειρία τους με τους εκκολαπτόμενους 
επιχειρηματίες και τους φοιτητές των προγραμμάτων. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί επίσης 16 μέντο-
ρες που διευκολύνουν τις ομαδικές συνεδρίες και ενεργούν ως σημείο επαφής και πληροφοριών για 
τους συμμετέχοντες. Οι μέντορες προέρχονται από διάφορες βιομηχανίες, επιχειρήσεις και κυβερνη-
τικούς οργανισμούς.

Δικαιούχοι και αποτελέσματα

Μεταξύ του 2002 και του 2009, οργανώθηκαν 22 προγράμματα και πάνω από 1200 φοιτητές συμμε-
τείχαν σε αυτά. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, αλλά οι περισσότε-
ροι προέρχονται από τις τέχνες και τις κοινωνικές επιστήμες (σε ποσοστό 41%), τις θετικές επιστήμες, 
τα μαθηματικά και τη μηχανολογία (σε ποσοστό 39%). Το πρόγραμμα Επιχειρηματιών ήταν επιτυχές 
όσον αφορά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την αύξηση της πιθανότητας να ακολουθήσουν οι 
συμμετέχοντες επιχειρηματική σταδιοδρομία, καθώς:

• περισσότεροι από 60 συμμετέχοντες έχουν μετέπειτα ξεκινήσει επιχειρήσεις (από το 2003). Αυτό 
αντιπροσωπεύει το 5% περίπου των συμμετεχόντων,

• μελέτες δείχνουν ότι το ποσοστό των συμμετεχόντων που αισθάνονται ότι απέκτησαν μια «καλή» 
γνώση του τι χρειάζεται για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση αυξάνεται από 24% κατά την έναρξη 
των μαθημάτων σε 73% στο τέλος (Vyakarnam και Hartman, 2010),

• το ποσοστό που πιστεύει ότι έχει την ικανότητα να ξεκινήσει μια επιχείρηση υπερτριπλασιάστηκε 
από το 20% κατά την έναρξη των μαθημάτων σε 67% στο τέλος (Vyakarnam και Hartman, 2010).
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Μια προηγούμενη μελέτη έχει δείξει επίσης ότι το πρόγραμμα έχει μια ισχυρή και μακροχρόνια επί-
δραση στη διαρκή αίσθηση των συμμετεχόντων για αποτελεσματικότητα, ιδιαίτερα αναφορικά με τις 
δεξιότητες που σχετίζονται με την ηγεσία και την επιχειρηματικότητα.

  Πηγές: Barakat and Hycla, 2009,  Vyakarnam, 2005, Vyakarnam and Hartman, 2010.

4.3.3. Δίκτυα φοιτητών επιχειρηματιών και συναντήσεις με εμπειρογνώμονες των επιχειρήσεων 
και  επιχειρηματίες

Τα δίκτυα των φοιτητών επιχειρηματιών είναι μια άλλη μη-τυπική μέθοδος ΣυΕΠ που χρησιμοποιείται 
από τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ. Τέτοια δίκτυα συνήθως αφορούν στους εν ενεργεία φοιτητές επιχειρηματίες 
και άλλους φοιτητές που διερευνούν την ιδέα της έναρξης μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια ή μετά 
τις σπουδές τους. Τα προσωπικά και επαγγελματικά δίκτυα μπορεί να είναι μια ανεκτίμητη πηγή, και 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι τα επιχειρηματικά δίκτυα των φοιτητών έρχονται όσο το δυ-
νατόν περισσότερο σε επαφή με επιχειρηματίες, εμπειρογνώμονες των επιχειρήσεων και συμβούλους, 
εμπορικά επιμελητήρια, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, ενώσεις που εκπροσωπούν τους επιχειρη-
ματίες και άλλες υποστηρικτικές δομές για τους επιχειρηματίες. Στο αρχικό στάδιο σχηματισμού των 
επιχειρήσεων, τέτοια δίκτυα μπορούν να βοηθήσουν τους φοιτητές να εδραιώσουν τις ιδέες τους στην 
επιχειρηματική κοινότητα και να ανοίξουν το δρόμο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων. Εδώ, 
ο ρόλος των ομάδων δικτύωσης είναι η παροχή «πιο μαλακών» οφελών, όπως η αξιοπιστία/ νομιμό-
τητα, η παροχή συμβουλών και η επίλυση προβλημάτων, η εμπιστοσύνη και η σιγουριά, τα κίνητρα/η 
έμπνευση, η χαλάρωση/το ενδιαφέρον (Edmondson, 2000). Μπορούν επίσης να παρέχουν ευκαιρίες 
μάθησης μεταξύ ομότιμων, επιτρέποντας στους φοιτητές να μοιραστούν εμπειρίες, να συζητήσουν πρα-
κτικούς τρόπους για την επίλυση προβλημάτων και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
την κατάρτιση και τις υπηρεσίες υποστήριξης. Στο αρχικό στάδιο ίδρυσης επιχειρήσεων, υπάρχει μια 
στροφή προς τη χρήση των δικτύων, για να αποκτηθούν πιο απτά οφέλη σχετικά  με την ανάπτυξη 
νέων επιχειρηματικών σχέσεων (ως ανωτέρω).

Δίκτυα επιχειρηματιών φοιτητών ΑΕ βρίσκονται στη Δανία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμ-
βούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέτοια δίκτυα 
είναι σπάνια διαθέσιμα για τους φοιτητές στη Βουλγαρία. Σε μικρές χώρες, όπως η Ισλανδία, τα δίκτυα 
αυτά μπορεί να είναι άτυπα: δεν έχουν επισημοποιηθεί, λόγω του μεγέθους του φοιτητικού πληθυ-
σμού. Στην Ολλανδία μπορεί κανείς να βρει διεθνή δίκτυα για την επιχειρηματικότητα και στη Σουηδία 
οι συνεργασίες περιλαμβάνουν συχνά διάφορα πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα, μια νέα υποδομή δικτύου 
ΑΕΙ έχει πρόσφατα συσταθεί με την ελπίδα της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και επενδυτών 
επιχειρηματικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου. Στη Ρουμανία, η Ακαδημία Οικονομικών Επιστημών 
και το Πολυτεχνείο, μαζί με άλλα κρατικά πανεπιστήμια και την Ομάδα Εφαρμοσμένης Οικονομίας 
εργάζονται σήμερα για να ξεκινήσουν ένα εθνικό δίκτυο για την επιχειρηματικότητα στην ΑΕ. Τα δίκτυα 
που αφορούν στους επιχειρηματίες φοιτητές συνήθως συντονίζονται από τα πανεπιστήμια, αλλά μπο-
ρούν επίσης να οργανώνονται από τις τοπικές αρχές (αυτή είναι η περίπτωση της Σουηδίας), τα εμπορι-
κά επιμελητήρια (όπως στο Λουξεμβούργο και στην Ουγγαρία) ή φοιτητικές οργανώσεις (Ισπανία και 
Νορβηγία).

Η Λέσχη Επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο της Ναβάρα διοργανώνει βραδιές δικτύωσης, επαγ-
γελματικά πρωινά (business breakfasts) και επισκέψεις σε επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις συμβουλευ-
τικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτά παρέχουν  στους φοιτητές πραγματικές ευκαιρίες 
για να αναπτύξουν τις δεξιότητες δικτύωσής τους μέσω άμεσης αλληλεπίδρασης με επιτυχημένους 
επιχειρηματίες, εμπειρογνώμονες και συμβούλους επιχειρήσεων. Τέτοιες ευκαιρίες, παρέχουν χρήσιμη 
και ειλικρινή ανατροφοδότηση για τις επιχειρηματικές ιδέες και μπορούν να αποκαλύψουν τη διαδρο-
μή των ιδρυτών των επιχειρήσεων και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την ίδρυση μιας 
νέας επιχείρησης.
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Παράδειγμα 24. Ευκαιρίες δικτύωσης που προσφέρονται από το Φοιτητικό Σύλλογο στο Πανεπι-
στήμιο της Ναβάρα, Ισπανία

Η «Λέσχη των Επιχειρηματιών» (Club de Emprendedores), που παρουσιάστηκε στο Παράδειγμα 17, 
προσφέρει ένα συνδυασμό από διάφορες δραστηριότητες δικτύωσης για τους επίδοξους και τους 
νέους φοιτητές επιχειρηματίες. Δύο φορές την εβδομάδα οργανώνονται θεματικά σεμινάρια για τους 
φοιτητές και τα μέλη του συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν σε επαγγελματικά πρωινά με προ-
σκεκλημένους επιχειρηματίες, που τους επιτρέπουν να συζητήσουν τα θέματά τους και να λάβουν 
πληροφορίες και συμβουλές απευθείας από αυτούς. Συνέδρια διοργανώνονται επίσης και από τον 
σύλλογο και οι φοιτητές μπορούν να κάνουν προτάσεις για την πρόσκληση συγκεκριμένων επιχει-
ρηματιών. Στις διεθνείς βραδιές δικτύωσης, οι φοιτητές οργανώνουν ομάδες εργασίας για να συζη-
τήσουν τις απόψεις και τις γνώμες τους σχετικά με διάφορα θέματα από διαφορετικές πολιτισμικές 
προσεγγίσεις.

Στις ιδέες που προέρχονται από τα μέλη των φοιτητών του συλλόγου περιλαμβάνονται επισκέψεις σε 
επιχειρήσεις, συνέδρια και θεματικά σεμινάρια.

Το 2006, όταν ξεκίνησε ο σύλλογος, υπήρχαν 30 εγγεγραμμένα μέλη. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η 
«λέσχη των επιχειρηματιών» είχε περίπου 750 μέλη και 2.100 περίπου φοιτητές ετησίως, που συμμε-
τείχαν στις δραστηριότητες του συλλόγου. Ο μέσος όρος ηλικίας των μελών του συλλόγου είναι τα 
20 έτη. Υπάρχουν ελαφρώς περισσότερες γυναίκες από άνδρες εγγεγραμμένες ως μέλη του συλλό-
γου, αν και αυτό αντανακλά τη σύνθεση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού στο πανεπιστήμιο. 
Πολλά από τα μέλη του συλλόγου προέρχονται από τις σχολές μηχανικών και οικονομίας.

Η αύξηση των μελών και των συμμετοχών σε δραστηριότητες, υποδηλώνει ότι οι φοιτητές εκτιμούν 
την εμπειρία που μπορεί να κερδίσουν από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες του συλλόγου. Οι 
φοιτητές φαίνεται να ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες του συλλόγου, συμπληρωματικά με τις 
σπουδές τους, καθώς τους βοηθούν να έχουν πρόσβαση στον αληθινό κόσμο των επιχειρήσεων.

Λίγοι φοιτητές δημιουργούν μια εταιρεία αμέσως μετά τις σπουδές τους. Οι απόφοιτοι συχνά προτιμούν 
να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία εργασίας πριν από την επιδίωξη επιχειρηματικών προσδοκιών. Ως 
εκ τούτου, τα δίκτυα και οι σύλλογοι αποφοίτων είναι ένας ιδιαίτερα χρήσιμος τρόπος στήριξης των 
πρόσφατων πτυχιούχων. Ένα τέτοιο παράδειγμα εντοπίζεται στη Λετονία, όπου η Σχολή Οικονομικών 
της Στοκχόλμης στη Ρίγα έχει ένα σύλλογο αποφοίτων επιχειρηματιών. Ο σύλλογος φέρνει τακτικά 
σε επαφή τους εν ενεργεία και μελλοντικούς  επιχειρηματίες για να τους βοηθήσει να οικοδομήσουν 
δίκτυα, να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να ενθαρρύνουν νέες επιχειρηματικές επενδύσεις.

Στη Σλοβενία, η Σχολή Διοίκησης στη Διάσκεψη των Πρυτάνεων της Σλοβενίας  (UNIVERZA na Primorskem) 
έχει σχεδιάσει μια υπηρεσία εσωτερικού δικτύου intranet για φοιτητές ΑΕ. Μέσω αυτής της πλατφόρ-
μας, οι φοιτητές ΑΕ μπορούν να δικτυωθούν ή να μάθουν από τις εμπειρίες άλλων φοιτητών που 
έχουν προχωρήσει στην ίδρυση επιχείρησης.

4.4. Παροχή στήριξης στους φοιτητές για την ίδρυση επιχειρήσεων
Τα ΑΕΙ και τα τα ΑΤΕΙ, αποτελούν εν δυνάμει πρόσφορα εδάφη για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και 
ανάπτυξης (Volkmann et al., 2009). Για το λόγο αυτό, αιτιολογείται πλήρως η στήριξη των φοιτητών με 
πρακτικούς, τεχνικούς και οικονομικούς τρόπους, στην προσπάθειά τους να ξεκινήσουν και να αναπτύ-
ξουν επιχειρήσεις που ωφελούν την κοινωνία. Παραδοσιακά, όμως, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τα 
πολυτεχνεία έχουν δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων και νοοτρο-
πίας. Αυτό έχει αποδειχθεί από τη βασική βιβλιογραφία σε αυτόν τον τομέα (π.χ. European Commission, 
2008a; Volkmann et al., 2009). Στη Βόρεια Αμερική (και σε μερικά πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης, 
επίσης), η έμφαση ήταν μεγαλύτερη στην εμπορευματοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Η παρούσα μελέτη του Cedefop έδειξε ότι πολλά ΑΕΙ παρέχουν υποστήριξη σε επίδοξους επιχειρη-
ματίες φοιτητές, στο στάδιο πριν και κατά την ίδρυση επιχειρήσεων, αν και η στήριξη αυτή δεν είναι 
συχνά τόσο ευρέως διαθέσιμη, όσο κάποιες από τις υπόλοιπες επιχειρηματικές παρεμβάσεις. Η στήριξη 
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των επιχειρήσεων που παρέχεται από τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ μπορεί να ομαδοποιηθεί σε δύο κατηγορίες: 
α) υποστήριξη πριν από την έναρξη, που προσφέρεται στους φοιτητές που ενδιαφέρονται για τη δη-
μιουργία επιχειρήσεων, αλλά δεν έχουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ιδέες και β) υποστήριξη κατά 
την ίδρυση επιχείρησης, που παρέχεται στους φοιτητές με προηγμένες επιχειρηματικές ιδέες και περι-
λαμβάνει εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη για μια σειρά από θέματα, όπως την προετοιμασία του 
επιχειρηματικού σχεδίου, το μάρκετινγκ των επιχειρηματικών ιδεών, την προετοιμασία των αιτήσεων 
για χρηματοδότηση, τη δημοσιονομική διαχείριση των νέων επιχειρήσεων, καθώς και την  κατάρτιση 
σε νομικά ζητήματα (π.χ. δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας).

Υπάρχουν, ωστόσο, μεγάλες διαφορές στις μεθόδους στήριξης πριν και κατά την ίδρυση επιχείρησης. 
Τέτοια υποστήριξη τυπικά παρέχεται από:

(α) εμπειρογνώμονες στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και συμβούλους επαγγελματικού προσανατο-
λισμού

(β)    θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων

(γ)    κέντρα επιχειρηματικότητας

(δ)  μέντορες και σύμβουλους επιχειρήσεων

Αυτά συζητούνται με περισσότερες λεπτομέρειες στο Κεφάλαιο 4.4.1.

4.4.1. Υποστήριξη στην ίδρυση επιχειρήσεων που παρέχεται από τις υπηρεσίες ΣυΕΠ και τους 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες των επιχειρήσεων

Οι έρευνες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της μελέτης για τη διερεύνηση των απόψεων των φορέων 
χάραξης πολιτικής και των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, έδειξαν πολύ καθαρά ότι 
πολλοί σύμβουλοι  δεν έχουν τις απαραίτητες ικανότητες για να υποστηρίξουν τους φοιτητές που ενδι-
αφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που μόνο ένα σχετικά 
μικρό μερίδιο των ευρωπαϊκών ΑΕΙ παρέχουν υποστήριξη κατά την ίδρυση επιχειρήσεων. Μερικά ΑΕΙ 
προσφέρουν απλά μια υπηρεσία παραπομπής, ενώ άλλα ΑΕΙ και οι αντίστοιχες υπηρεσίες ΣυΕΠ έχουν 
προχωρήσει περισσότερο και έχουν  συνεργαστεί με έμπειρους συμβούλους για τη δημιουργία και τη 
ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Οι σύμβουλοι για τη δημιουργία επιχειρήσεων προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σε φοιτητές και απο-
φοίτους. Μπορούν να καθοδηγήσουν τους φοιτητές και αποφοίτους στη διαδικασία σχεδιασμού των 
επιχειρήσεων, να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της επιχειρη-
ματικής τους ιδέας, να βρουν πηγές χρηματοδότησης και να κατανοήσουν τις αρχές της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και της δημιουργίας επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι μπορούν επίσης να βοη-
θήσουν τους φοιτητές να εξερευνήσουν τις ικανότητές τους και να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα 
της εκκίνησης μιας επιχείρησης. Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι συχνά προέρχονται από τοπικές αντι-
προσωπείες επιχειρήσεων και είναι είτε επιχειρηματίες είτε εκπαιδεύονται ως σύμβουλοι επιχειρήσεων. 
Αποτελούν θετικά πρότυπα για τους φοιτητές.

Παράδειγμα 25. Υποστήριξη πριν και κατά την ίδρυση επιχείρησης, Πανεπιστήμιο του Newcastle

Η επιχειρηματική μονάδα ανάπτυξης στην υπηρεσία ΣυΕΠ του πανεπιστημίου προσφέρει στήριξη 
στους φοιτητές και αποφοίτους, πριν και κατά την ίδρυση των επιχειρήσεων.

Υποστήριξη πριν την ίδρυση της επιχείρησης 

Κατά την πρώτη επίσκεψή τους στη μονάδα, οι φοιτητές φτάνουν σε ένα δημιουργικό ανοιχτό χώρο, 
γνωστό ως ο «ανελκυστήρας». Εκεί μπορούν να κάνουν διαδικτυακή έρευνα, τεστ επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων και αξιολόγηση των ικανοτήτων τους.

Στον «ανελκυστήρα», οι φοιτητές έχουν μια διαγνωστική συνάντηση με ένα σύμβουλο ίδρυσης επι-
χειρήσεων. Οι σύμβουλοι ίδρυσης επιχειρήσεων είναι μέλη   της μονάδας που κάνουν μια εισαγωγι-
κή συζήτηση με τους φοιτητές για τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους και τους καθοδηγούν μέσα 
από τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στη μονάδα. Οι σύμβουλοι προβαίνουν σε εκτίμηση των ανα-
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γκών των φοιτητών και κάνουν παραπομπές σε άλλα μέλη του προσωπικού (τοπικούς επιχειρηματίες 
και συμβούλους επιχειρήσεων) ή για περαιτέρω κατάρτιση, εάν είναι απαραίτητο. Οι σύμβουλοι 
μπορούν επίσης, να βοηθήσουν τους φοιτητές να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες, όπως η δικτύωση 
και να οικοδομήσουν την αυτοπεποίθησή τους.

Τέσσερις σύμβουλοι εργάζονται με πλήρη απασχόληση στη μονάδα και προσλήφθηκαν από τη μο-
νάδα επειδή έχουν καλές επιχειρηματικές δεξιότητες (καινοτομία, δημιουργικότητα, εφευρετικότητα) 
και ενδιαφέρονται για την προσωπική ανάπτυξη.

Υποστήριξη στην ίδρυση μιας επιχείρησης

Οι φοιτητές με πιο προηγμένες επιχειρηματικές ιδέες, μπορούν να αναφέρονται απευθείας σε συμ-
βούλους επιχειρήσεων και τους τοπικούς συμμετέχοντες επιχειρηματίες 

Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι προσφέρουν τεχνική υποστήριξη στους φοιτητές και αποφοίτους. 
Μπορούν να τους καθοδηγήσουν στη διαδικασία επιχειρηματικού σχεδιασμού, να τους βοηθήσουν 
να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της επιχειρηματικής ιδέας τους, να βρουν πηγές 
χρηματοδότησης και να κατανοήσουν τις αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας και της δημιουργίας 
επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι μπορούν επίσης, να βοηθήσουν τους φοιτητές να δι-
ερευνήσουν τις ικανότητές τους και να κοιτάξουν την πραγματικότητα της ίδρυσης μιας επιχείρησης

Το Πανεπιστήμιο Newcastle απασχολεί συνήθως συμβούλους επιχειρήσεων από μια τοπική αντιπρο-
σωπεία επιχειρήσεων με την επωνυμία TEDCO. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων είναι είτε επιχειρηματίες 
οι ίδιοι, είτε έχουν εκπαιδευτεί ως σύμβουλοι επιχειρήσεων. Η TEDCO αποτελεί ένα καλό παράδειγ-
μα περιφερειακής συνεργασίας, επειδή συμβάλει στη διατήρηση του τοπικού στοιχείου: οι σπουδα-
στές χτίζουν ένα τοπικό δίκτυο υποστήριξης και αυτό τους ενθαρρύνει να ιδρύσουν την επιχείρησή 
τους στην περιοχή.

Οι απασχολούμενοι επιχειρηματίες είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες που έχουν ενδιαφέρουσες 
ιστορίες να μοιραστούν με τους φοιτητές και γνωρίζουν πολύ καλά τις προκλήσεις που μπορεί να 
αντιμετωπίσουν οι φοιτητές όταν προσπαθούν να κάνουν πράξη τις επιχειρηματικές ιδέες τους. Βοη-
θούν τα μέλη του προσωπικού της μονάδας να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, συμβουλεύοντας και 
παρέχοντας ειδική τεχνική υποστήριξη στους φοιτητές, συνδέοντας το πανεπιστήμιο με τα δίκτυα 
και διδάσκοντας σε κάποιες συνεδρίες κατάρτισης. Οι απασχολούμενοι επιχειρηματίες μπορεί να 
συζητούν τις επιχειρηματικές ιδέες του φοιτητή, να μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες και να 
τους βοηθούν να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Η χαρισματική προσωπικότητα και ο 
πλούτος της επιχειρηματικής τους εμπειρίας κάνουν τους απασχολούμενους επιχειρηματίες θετικά 
πρότυπα για τους φοιτητές.

Το πανεπιστήμιο παρέχει υποστήριξη για την έναρξη επιχειρήσεων σε περίπου 80 φοιτητές το χρόνο, 
εκ των οποίων περίπου 25-30 θα ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση με την υποστήριξη της μονάδας.

Πολλά γερμανικά (π.χ. το Πανεπιστήμιο του Wuppertal) και βρετανικά (π.χ. Birmingham, Cambridge, 
Lancaster και Leeds) πανεπιστήμια προσφέρουν στους χώρους τους υποστήριξη σε φοιτητές που θέ-
λουν να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται από  καθιερωμένους επιχειρημα-
τίες ή συμβούλους επιχειρήσεων, σε ατομικές συναντήσεις. Η προσφορά υπηρεσιών ίδρυσης μιας επι-
χείρησης, της επιχειρηματικής μονάδας ανάπτυξης στην υπηρεσία ΣυΕΠ του Πανεπιστημίου Newcastle, 
χρησιμεύει ως ένα άλλο παράδειγμα καλής πρακτικής. Όπως φαίνεται στο Παράδειγμα 25, εκτός από 
διαγνωστικές συναντήσεις με συμβούλους εκκίνησης επιχειρήσεων, οι μελλοντικοί (φοιτητές) επιχειρη-
ματίες έχουν πρόσβαση σε έμπειρους συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες.

4.4.2. Θερμοκοιτίδες ανάπτυξης επιχειρήσεων

Η εφεύρεση, η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη μπορούν να μετασχηματιστούν σε καινοτομία. Η 
επιχειρηματικότητα είναι σημαντική ως μηχανισμός, για τη μετατροπή των επιστημονικών εφευρέσεων 
(ακαδημαϊκοί τεχνοβλαστοί) σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, πολλά μεμο-
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νωμένα ΑΕΙ ή δίκτυα ΑΕΙ, έχουν δημιουργήσει θερμοκοιτίδες για να γαλουχήσουν τις επιχειρήσεις που 
μπορούν να λειτουργήσουν ξεχωριστά, μερικές φορές με την υποστήριξη του επιχειρηματικού κεφα-
λαίου που παρέχεται από τα ΑΕΙ ή με τη βοήθεια των διασυνδέσεων των ΑΕΙ (Volkmann, et al., 2009). 
Η θερμοκοιτίδα ανάπτυξης επιχείρησης είναι μια διαδικασία επιχειρηματικής συμβουλευτικής που επι-
ταχύνει την επιτυχή ανάπτυξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων με την παροχή συγκεκριμένων πόρων 
και υπηρεσιών στους επιχειρηματίες. Ο κύριος στόχος της διαδικασίας ανάπτυξης της επιχείρησης είναι 
να παράγει επιτυχημένες επιχειρήσεις που είναι οικονομικά βιώσιμες και ανεξάρτητες. Ενώ ένα μεγάλο 
μέρος της υποστήριξης που προσφέρεται από θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την ΑΕ 
είναι τεχνική, πρακτική ή οικονομική από τη φύση της, οι συμβουλές από ειδικούς και επενδυτές είναι 
θεμελιώδεις για την υπηρεσία.

Παραδείγματα επιτυχημένων θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ΑΕΙ, δόθηκαν από εμπει-
ρογνώμονες επιχειρηματικότητας της ΑE μετά από συνέντευξη στην Αυστρία, Κύπρο, Δανία, Φινλανδία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Ολλανδία, Πολωνία, 
Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ουγγαρία και την Πορτογαλία οι θερμοκοιτίδες 
λειτουργούν κατά κύριο λόγο από τις περιφερειακές αρχές και όχι τα πανεπιστήμια. Οι υπηρεσίες θερμοκοι-
τίδας επιχειρήσεων διευθύνονται από εθνικούς δημόσιους φορείς στο Λουξεμβούργο και τη Μάλτα (Malta 
Enterprise και δημόσια ερευνητικά κέντρα). Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τέτοιες ευκαιρίες εκκόλαψης 
επιχειρήσεων δεν υπάρχουν για φοιτητές ΑΕ ή είναι πολύ σπάνιες. Σε χώρες όπου υπάρχουν θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων, η ποιότητα των υπηρεσιών διαφέρει μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Για παράδειγμα, στην 
Ισλανδία τα τεχνολογικά πάρκα και οι θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας είτε είναι καλά εδραιωμένες με 
αναπτυγμένες υπηρεσίες, είτε είναι νέες και έχουν ανάγκη από βοήθεια για να λειτουργήσουν καλά.

Σε ορισμένα από τα νέα Κράτη Μέλη (π.χ. Λετονία και Λιθουανία), υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για την εκκόλαψη επιχειρήσεων. Στη Λετονία, οι διάφορες θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων βρίσκονται στο 
στάδιο της ανάπτυξης, το οποίο θα παρέχει επιχειρηματικές δυνατότητες σε μια ποικιλία ατόμων, συ-
μπεριλαμβανομένων των φοιτητών ΑΕ (Zarins, 2009). Για παράδειγμα, το Επιστημονικό και Τεχνο-
λογικό Πάρκο της Ρίγα (RSTP) που συνδέεται με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Ρίγα (το κύριο τεχνικό 
πανεπιστήμιο της Λετονίας) έχει οριστεί να είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα  καινοτομίας στη χώρα. 
Μια σειρά από θερμοκοιτίδες υπάρχουν στη Λιθουανία, αλλά μόνο μερικές στοχεύουν σε φοιτητές ΑΕ. 
Μία από αυτές είναι η πρόσφατα συσταθείσα θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Siauliai.

Το πρόγραμμα Προσωρινές επιχειρηματικές θέσεις (TOP),  είναι ένα καλό παράδειγμα ενός προγράμ-
ματος θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων στην Ολλανδία (βλέπε Παράδειγμα 26). Παρέχει πολλαπλές μορ-
φές υποστήριξης στους νέους επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επιστημονικών συμ-
βουλών, ενός μαθήματος για την επιχειρηματικότητα και διοικητικής υποστήριξης. Αυτές οι μορφές 
στήριξης καθοδηγούν νέους επιχειρηματίες στο πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησης, το έτος με την 
πιο ζωτική σημασία για την επιτυχία της εταιρείας.

Παράδειγμα 26. Πρόγραμμα TOP, Πανεπιστήμιο του Twente, Ολλανδία

Το πρόγραμμα «Προσωρινές επιχειρηματικές θέσεις» του Πανεπιστήμιο του Twente (TOP) λειτουργεί 
εδώ και 25 χρόνια. Το σύστημα δημιουργήθηκε για να καθοδηγήσει τις νέες επιχειρήσεις - κυρίως 
επιχειρήσεις που βασίζονται στη γνώση / πληροφορία - στο δύσκολο πρώτο έτος λειτουργίας τους 
και να επιτρέψει στην τοπική κοινότητα να επωφεληθεί από τη γνώση που είναι διαθέσιμη από το 
πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία και έχει ωφελήσει πάνω από 400 επι-
χειρηματίες μέχρι σήμερα. Ο στόχος του TOP είναι να ενθαρρύνει τους αποφοίτους του πανεπιστημί-
ου που αρχίζουν τις δικές τους επιχειρήσεις γνώσης με τη στέγασή τους για ένα χρόνο σε μία από τις 
ερευνητικές ομάδες του πανεπιστημίου, σχετικές με την επιχείρησή τους.

Οι προϋποθέσεις για την είσοδο στο πρόγραμμα είναι η ύπαρξη μιας επιχειρηματικής ιδέας που να 
ταιριάζει με το ενδιαφέρον των μελών μιας ερευνητικής ομάδας του πανεπιστημίου και ενός επιχειρη-
ματικού σχεδίου. Το πρόγραμμα προσφέρει στον επιχειρηματία την ακόλουθη ενίσχυση:

• χώροι γραφείων στις εγκαταστάσεις της ερευνητικής ομάδας, οι οποίοι πληρώνονται από το πρό-
γραμμα,
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• γραμματειακή υποστήριξη (εντός ορισμένων ορίων), χρήση όλων των βοηθημάτων επικοινωνί-
ας: υπολογιστής, φαξ, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα και τηλέφωνο σε συνεννόηση με την ερευ-
νητική ομάδα,

• εργαστηριακές εγκαταστάσεις - καθώς ορισμένες εταιρείες απαιτούν πρόσβαση σε ακριβό εξο-
πλισμό, κατόπιν συνεννόησης με την ερευνητική ομάδα, οι επιχειρηματίες μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε τέτοιου είδους εξοπλισμό,

• χρηματοδότηση – για να επιτραπεί στους επιχειρηματίες να επικεντρώνονται πλήρως στην ανά-
πτυξη των προϊόντων / επιχειρήσεων, στο πρόγραμμα TOP ο επιχειρηματίας επιχορηγείται με 
άτοκο δάνειο ύψους 14.500 ευρώ, όπου είναι αναγκαίο, το οποίο πρέπει να επιστραφεί μέσα σε 
τέσσερα χρόνια,

• μάθημα «Γίνομαι επιχειρηματίας» - για να βοηθήσει τους επιχειρηματίες που συμμετέχουν να 
αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες, όπως το πώς να γράψουν ένα σωστό επιχειρηματικό σχέδιο. 
Το μάθημα είναι μέρος του προγράμματος σπουδών των πανεπιστημίων και προσφέρεται δωρε-
άν στους φοιτητές,

• επιστημονικός μέντορας – το μέλος του ερευνητικού προσωπικού, το οποίο τελικά αποφασίζει, 
για τη συμμετοχή του επιχειρηματία στο πρόγραμμα, λειτουργεί επίσης ως επιστημονικός μέντο-
ρας

• σύμβουλος επιχειρήσεων - ο επιχειρηματίας συνδέεται με έναν έμπειρο άνθρωπο των επιχειρή-
σεων, ο οποίος ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση στο παρελθόν.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα TOP χορηγείται με βάση ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Το σχέδιο στη συ-
νέχεια αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων κατά τη φάση της εκκόλαψης 
και η υλοποίησή του γίνεται με την καθοδήγηση και τις συμβουλές του διαχειριστή του προγράμμα-
τος.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα γίνονται αποδέκτες μιας ενδιάμεσης έκθεσης και μιας συνέντευξης 
εξόδου εκ μέρους της επιτροπής του TOP. Η Επιτροπή παρακολουθεί κατά πόσο ο επιχειρηματίας 
φτάνει στην επίτευξη των στόχων του/της. Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα παρέμβει αν ο επιχειρημα-
τίας επικεντρώνεται πολύ στην έρευνα γραφείου και πολύ λίγο στην επιχείρηση.

   Πηγή:http://www.utwente.nl/top/general_information/the_offer.doc/ [03.09.2010]

Μερικές θερμοκοιτίδες που λειτουργούν σε ΑΕΙ στοχεύουν σε φοιτητές από συγκεκριμένους τομείς. Για 
παράδειγμα, το Aalto Start-Up Center στο Πανεπιστήμιο Aalto της Φινλανδίας, είναι μια θερμοκοιτίδα 
επιχειρήσεων που επικεντρώνεται στην εξέλιξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών του δημιουργικού 
τομέα σε επιτυχημένες επιχειρήσεις. Άλλες θερμοκοιτίδες στοχεύουν στο ακαδημαϊκό προσωπικό των 
πανεπιστημίων  (συμπεριλαμβανομένων πρώην Διδακτορικών και άλλων ερευνητών φοιτητών). Για 
παράδειγμα, το Κέντρο QUBIS στο Πανεπιστήμιο Queen’s στο Μπέλφαστ έχει βοηθήσει να δημιουρ-
γηθούν περισσότερες από 50 εταιρείες και πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, μέσω της στήριξης που 
παρέχει σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και σε ερευνητές ώστε να εμπορευματοποιήσουν την 
έρευνά τους (βλ. παράδειγμα 27).

Παράδειγμα 27. Qubis Ltd, Πανεπιστήμιο Queen Μπέλφαστ

Το Κέντρο Qubis Ltd ιδρύθηκε το 1984 προκειμένου να εμπορευματοποιήσει την πανεπιστημιακή 
έρευνα, με τη δημιουργία επιχειρήσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (spin-out companies). 
Το Πανεπιστήμιο μέσω της Qubis Ltd λαμβάνει μια επιχορήγηση ως συμμετοχή στην ίδρυση μιας 
νέας επιχείρησης, κάνοντας ως αντάλλαγμα μια επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων και / ή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ακαδημαϊκά μέλη του προσωπικού και ερευνητές φοιτητές 
μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το QUBIS για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Δεδομένου 
ότι τα άτομα που λαμβάνουν την οικονομική υποστήριξη δεν είναι έμπειροι επιχειρηματίες οι ίδιοι, 
το QUBIS παρέχει επίσης υποστήριξη και ΣυΕΠ σε δυνητικούς επιχειρηματίες με άτυπο τρόπο, που 
περιλαμβάνει: εύρεση κατάλληλων επιχειρηματικών εταίρων, βοήθεια για τον επιχειρηματικό σχε-
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διασμό, συμβουλές σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβουλές σχετικά με διάφορες 
νομικές συμφωνίες, εταιρικές υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, πρόσβαση στις θερμοκοιτίδες 
ανάπτυξης επιχειρήσεων, συμβουλές για τα σχετικά προγράμματα βοήθειας της κυβέρνησης που 
αφορούν στη χρηματοδότηση και την περαιτέρω υποστήριξη, συμμετοχή σε ένα άτυπο δίκτυο με 
πάνω από 30 άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις στην περιοχή και ενίσχυση της ομάδας διαχείρισης μέσω 
της τοποθέτησης σε αυτή έμπειρων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Τα πλεονεκτήματα της ολιστικής προσέγγισης που υιοθέτησε το Queen’s δεν περιορίζονται μόνο 
στους φοιτητές. Η συνεχής υποστήριξη που παρέχεται σε φοιτητές και ακαδημαϊκούς έχει επίσης 
ωφελήσει την τοπική οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή. Από την 
ίδρυσή του, το QUBIS έχει δημιουργήσει περισσότερες από 50 εταιρείες και πάνω από 1.000 θέσεις 
εργασίας. Οι περισσότερες εταιρείες που υποστηρίζονται από το QUBIS δραστηριοποιούνται σε τομείς 
υψηλής τεχνολογίας, όπως η ανάπτυξη λογισμικού, τα χημικά και η μηχανική. Παρά το αρνητικό οι-
κονομικό κλίμα, τα τελευταία δύο χρόνια το QUBIS έχει δημιουργήσει πέντε νέες επιχειρήσεις υψηλής 
τεχνολογίας.

Συχνά, δεν τονίζεται η αξία της συμβουλευτικής υποστήριξης των θερμοκοιτίδων ανάπτυξης επιχειρή-
σεων, όπως το QUBIS Ltd.  Αντί αυτού, δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στην επιστημονική και οικονομική 
υποστήριξη που παρέχουν. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των πανεπιστημίων, όπως του Πανεπιστημίου 
Queen’s στο Μπέλφαστ, τονίζουν ότι ακόμη και αν οι δραστηριότητες ΣυΕΠ για την επιχειρηματικότητα 
συχνά παρέχονται άτυπα μέσω ατομικών συναντήσεων με το νέο επιχειρηματία, θεωρούνται υψίστης 
σημασίας και θα συμβάλουν ουσιαστικά στα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των νέων επιχειρήσεων.

Το Idea House του Πανεπιστημίου του Ρέικιαβικ είναι ένα σπάνιο παράδειγμα μιας πρωτοβουλίας «εκ-
κόλαψης επιχειρήσεων» που προέκυψε ως αντίδραση στην οικονομική κατάρρευση της Ισλανδίας. 
Διοικείται από το Πανεπιστήμιο και την Ακαδημία Τεχνών της Ισλανδίας και λειτουργεί ως σημείο συ-
νάντησης / κέντρο επιχειρηματικότητας για τις εκκολαπτόμενες εταιρείες. Η θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων 
βρίσκεται σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο και παρέχει χώρο εργασίας, σύνδεση στο διαδίκτυο και 
συνεδριακές εγκαταστάσεις, καθώς και καφετέρια. Οι επιχειρηματίες πρέπει να αιτηθούν για να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν τους χώρους των γραφείων αλλά η πρόσβαση στην καφετέρια είναι ελεύθερη 
για όλους. Συμβουλές παρέχονται από τους ανθρώπους του πανεπιστημίου ή άλλους συμμετέχοντες. 
Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα της Ισλανδίας, «αυτό είναι ένα πραγματικό λαϊκό κίνημα. Οι φοιτητές 
οργανώθηκαν και έχουν βρει έναν τρόπο να μεταδώσουν το θετικό μήνυμα στη μέση μιας κρίσης. Να 
πράττουν και να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης».

4.4.3. Κέντρα Επιχειρηματικότητας

Σε ορισμένες χώρες, τα ΑΕΙ ή οι εθνικές/περιφερειακές αρχές έχουν δημιουργήσει κέντρα για την προ-
ώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων . Αυτά τα κέντρα ανοίγουν συχνά το δρόμο για θερμο-
κοιτίδες ανάπτυξης επιχειρήσεων (βλ. παραπάνω). Τα  κέντρα επιχειρηματικότητας συντονίζουν επι-
χειρηματικές δραστηριότητες, όπως μαθήματα, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και προγράμματα 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Κέντρα επιχειρηματικότητας εντοπίστηκαν στη Δανία, την Ουγγαρία, την 
Ισλανδία και την Ολλανδία.

Έξι κέντρα επιχειρηματικότητας βρίσκονται στα ολλανδικά ΑΕΙ (NIRAS Consultants et al., 2008). Ένα 
από αυτά, το κέντρο επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Delft, παρέχει ένα πα-
ράδειγμα καλής πρακτικής στον τομέα αυτό. Το κέντρο έχει ενσωματωμένες επιχειρηματικές εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες στα προγράμματα σπουδών σε όλο το πανεπιστήμιο, σε προπτυχιακό και μετα-
πτυχιακό επίπεδο και πρόσφατα εισήγαγε ένα πρόγραμμα για διδακτορικούς φοιτητές. Οι διαλέξεις 
έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και σχεδιάζονται και παρέχονται από τα μέλη του προσωπικού που 
προέρχονται από διαφορετικές ειδικότητες/τμήματα. Το κέντρο διοργανώνει επίσης διάφορες εξω-ακα-
δημαϊκές δραστηριότητες, όπως ένα πρόγραμμα θερινού σχολείου ή διαλέξεις επισκεπτών.
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4.4.4. Μέντορινγκ και επιχειρηματική ΣυΕΠ

Ένας μέντορας είναι κάποιος με περισσότερη εμπειρία, που μοιράζεται και μεταδίδει γνώση σε κάποιον 
νεότερο ή λιγότερο έμπειρο. Η ιδέα μπορεί να λειτουργήσει καλά σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, 
όπου ένας επιχειρηματίας μπορεί να έχει μια μεγάλη επιχειρηματική ιδέα, αλλά χρειάζεται καθοδήγηση 
για να τη μετατρέψει σε μια επιτυχημένη και κερδοφόρα επιχείρηση (περισσότερες πληροφορίες σχετι-
κά με την επιχειρηματική ΣυΕΠ περιέχονται στο κεφάλαιο 5.1).

Αν και το επιχειρηματικό μέντορινγκ έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες σχέσεις ΣυΕΠ 
στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας (π.χ. European Commission, 2006a, St-Jean and Audet, 2009), 
τα ατομικά προγράμματα μέντορινγκ είναι λιγότερο συχνά από ότι οι άλλες τρεις μέθοδοι ΣυΕΠ για 
την εκκίνηση επιχειρήσεων σε ΑΕΙ στην Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, η έρευνά μας εντόπισε ΑΕΙ που 
χρησιμοποιούν την παροχή συμβουλών από μέντορα (mentoring)  ως μια μορφή υποστήριξης στην 
ίδρυση επιχειρήσεων στο Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, 
τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου χρησιμοποιείται πιο συχνά ως μέρος των 
σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αυτά διοργανώνονται από πανεπιστήμια, πανε-
πιστημιακά κέντρα σταδιοδρομίας και φοιτητικές ενώσεις (η τελευταία είναι η περίπτωση της Σουηδίας). 
Τα προγράμματα μέντορινγκ είναι σπάνια διαθέσιμα για τους φοιτητές ΑΕ στη Βουλγαρία, την Ιρλαν-
δία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πολωνία και τη Σλοβενία. Στη Νορβηγία, οι ρυθμίσεις για 
το μέντορινγκ είναι σε πιλοτικό στάδιο. Στο Λουξεμβούργο, το Εμπορικό Επιμελητήριο έχει αναπτύξει 
ένα πρόγραμμα μέντορινγκ το οποίο δεν είναι διαθέσιμο μόνο στους φοιτητές ΑE, αλλά και σε άλλους 
δυνητικούς επιχειρηματίες, που μπορεί να χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη. Τα συστήματα μέ-
ντορινγκ δεν είναι διαθέσιμα σε ΑΕΙ στη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής από ένα σύστημα μέντορινγκ για τους φοιτητές ΑE είναι εκείνο της 
Σχολής Οικονομικών της Στοκχόλμης στη Ρίγα. Όπως αναλύεται στην παρακάτω μελέτη περίπτωσης 
(Παράδειγμα 28), ο σύλλογος μεντόρων παρέχει υψηλής ποιότητας δωρεάν υποστήριξη μέντορινγκ 
προς άτομα που ξεκινούν μια νέα επιχείρηση, υποψήφιους φοιτητές της Σχολής Ρίγα και επίδοξους 
επιχειρηματίες στη Λετονία. Οι σύμβουλοι βοηθούν τα άτομα να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους 
ιδέες και να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους σταδιοδρομία.

Παράδειγμα 28. Ο σύλλογος μεντόρων, Σχολή Οικονομικών της Στοκχόλμης, Λετονία

Ο σύλλογος μεντόρων ιδρύθηκε από τους αποφοίτους της Σχολής Οικονομικών της Στοκχόλμης 
(SSE) στη Ρίγα (Λετονία) το 2007. Ο κύριος στόχος του συλλόγου είναι να παρέχει υψηλής ποιότη-
τας δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη προς τους νέους επιχειρηματίες νέο-ιδρυθέντων εταιρειών, 
υποψήφιους φοιτητές της Σχολής Οικονομικών της Στοκχόλμης (SSE) στη Ρίγα και επίδοξους επιχει-
ρηματίες στη Λετονία.

Τα μέλη του συλλόγου μεντόρων είναι απόφοιτοι της Σχολής, οι οποίοι έχουν αποκτήσει σημαντική 
διοικητική και επιχειρηματική εμπειρία και οι οποίοι αναγνωρίζονται ως επιτυχημένοι εμπειρογνώμο-
νες σε διάφορες επιχειρήσεις. Προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης, συμπεριλαμβανο-
μένων των γνώσεων χρηματοδότησης, διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, μάρ-
κετινγκ, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων (PR), τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
πωλήσεων, παροχής συμβουλών και παραγωγής.

Ο σύλλογος μεντόρων του SSE της Ρίγα, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη  σε άτομα των οποίων 
οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και τα οποία έχουν τη φιλοδοξία να συνεχίσουν την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Οι σύμβουλοι είναι συνήθως έμπειρα άτομα από το χώρο των 
επιχειρήσεων, που παρέχουν πρακτικές συμβουλές διοίκησης και επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες δι-
αβούλευσης, ανατροφοδότηση σε διάφορα σενάρια επιχειρηματικής ανάπτυξης, επαφές και πιθανές 
λύσεις.

Εκτός από την ατομική καθοδήγηση, ο σύλλογος μεντόρων διοργανώνει μέχρι 10 συνεδριάσεις ετη-
σίως στις οποίες οι μέντορες συζητούν συγκεκριμένα τρέχοντα επιχειρηματικά θέματα. Τα άτομα που 
έχουν γίνει δεκτά για να λάβουν υποστήριξη επιχειρηματικών συμβουλών, συμμετέχουν επίσης με 
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τους ακόλουθους τρόπους: κάνουν παρουσιάσεις των εταιρειών τους στους μέντορες, μετά τις οποίες 
οι μέντορες συζητούν και αναλύουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά και τις πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξής 
τους. Μετά τις συζητήσεις, πραγματοποιείται η αντιστοίχηση των εταιρειών με τους συμβούλους.

Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία μπορεί να υποβάλει αίτηση για την παροχή συμβουλευτικής. Προς το 
παρόν, οι εταίροι και υποστηρικτές του συλλόγου περιλαμβάνουν την τράπεζα Swedbank (γενικός 
εταίρος και χορηγός), την Eko Investors (αναπτυξιακός εταίρος), τη DDB (συνεργάτης marketing), τη 
LΕΤΑ (εταίρος πληροφοριών) και το πανεπιστήμιο SSE Ρίγα (εταίρος διοίκησης).

Στη Φινλανδία, η δράση μέντορινγκ στην ΑΕ, συνδέεται με την επείγουσα ανάγκη για τη βελτίωση 
των αρνητικών επιπτώσεων της δημογραφικής αλλαγής. Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών 
Lachti έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται «Σχολή επιχειρηματικής διαδοχής», το οποίο 
συνδέει τους φοιτητές με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που ψάχνουν για διάδοχο. Πρόκειται για 
ένα πρόγραμμα κατάρτισης / καθοδήγησης για τα πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, που παρέ-
χει τις δεξιότητες για να σχεδιαστεί και να εκτελεστεί μια ελεγχόμενη μεταβίβαση της επιχείρησης στο 
φοιτητή, ο οποίος θα είναι σε θέση να συνεχίσει την κερδοφόρα επιχείρηση και να διασφαλίσει την 
αναγέννησή της. Η πρακτική αυτή έχει πλέον επεκταθεί και σε άλλα 10 πανεπιστήμια εφαρμοσμένων 
επιστημών στη Φινλανδία. Παρόμοια πρακτική ΣυΕΠ εντοπίζεται στη Γαλλία.

Στην Ουγγαρία, το Πανεπιστήμιο Corvinus διοργανώνει ένα διαγωνισμό επιχειρηματικού σχεδίου και 
στους νικητές παρέχεται ένας έμπειρος σύμβουλος που θα τους βοηθήσει στην εφαρμογή των επιχει-
ρηματικών τους σχεδίων (NIRAS Consultants et al., 2008).

4.5. Περιληπτική εκτίμηση του ρόλου της ΣυΕΠ στην ΑΕ

4.5.1. Γενική εκτίμηση

Μέχρι πρόσφατα, η επιχειρηματικότητα δεν θεωρούνταν «αρκετά» ακαδημαϊκό θέμα για να διδαχθεί 
στα ΑΕΙ, ούτε τα πανεπιστήμια πίστευαν ότι είναι η καλύτερη πηγή υποστήριξης για τα άτομα που 
θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι δεξιότητες που αναπτύσσουν οι φοιτητές στα ακα-
δημαϊκά ιδρύματα, δεν θεωρείτο ότι ταιριάζουν με αυτές που απαιτούνται για να είναι κάποιος επιτυ-
χημένος επιχειρηματίας.

Η παρούσα μελέτη, ωστόσο, κατέδειξε ότι τα ΑΕΙ έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εκπαίδευση, 
ΣυΕΠ και υποστήριξη στους φοιτητές, που θα τους επιτρέψουν όχι μόνο να ακολουθήσουν επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες, αλλά και να γίνουν πιο επιχειρηματικοί στον τρόπο που προσεγγίζουν τη ζωή 
και την εργασία γενικότερα.

Πιο συγκεκριμένα, η ΣυΕΠ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τους επι-
χειρηματικούς στόχους των ΑΕΙ με την υποστήριξη φοιτητών σε διάφορα στάδια της ΑΕ. Η ΣυΕΠ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τους φοιτητές για τις ευκαιρίες μάθησης της επιχειρηματικότητας 
που προσφέρονται από τα ΑΕΙ και να τους βοηθήσει να προσδιορίσουν ποιες ευκαιρίες είναι κατάλ-
ληλες για αυτούς. Οι πρακτικές μέθοδοι διδασκαλίας, που είναι προσανατολισμένες στην πραγματική 
ζωή, έχουν ενσωματώσει τη ΣυΕΠ στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς αυτό το είδος της εκπαίδευσης 
στην επιχειρηματικότητα είναι στην πράξη επιχειρηματικό. Πολλές εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες 
έχουν ενσωματώσει στοιχεία ΣυΕΠ, μέσω της συμμετοχής των φορέων μη τυπικής ΣυΕΠ, όπως των επι-
χειρηματιών προτύπων, των έμπειρων επιχειρηματιών και άλλων επαγγελματιών. Ενώ υπάρχει ακόμα 
περιθώριο βελτίωσης, όσον αφορά στη διαθεσιμότητα της πραγματικής στήριξης στην ίδρυση επιχειρή-
σεων, όταν η υποστήριξη αυτή είναι διαθέσιμη, μπορεί να είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος για 
βοήθεια προς τους φοιτητές κατά τα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής τους σταδιοδρομίας.

4.5.2. Υπηρεσίες τυπικής και μη τυπικής ΣυΕΠ

Οι υπηρεσίες τυπικής ΣυΕΠ των ΑΕΙ είναι πολύ περισσότερο ενεργές στον τομέα της επιχειρηματικότη-
τας και συμμετέχουν με περισσότερους ποικίλους τρόπους από ότι οι υπηρεσίες ΣυΕΠ στα χαμηλότερα 
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επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ΑΕΕΚ. Είναι, όμως, ακόμα σωστό να ειπωθεί ότι τα 
περισσότερα γραφεία σταδιοδρομίας των ΑΕΙ εξακολουθούν να είναι περισσότερο εστιασμένα στην 
παροχή πληροφοριών στους φοιτητές για τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης και όχι για την αυτό-
απασχόληση. Σε αυτές τις χώρες, όπου οι υπηρεσίες σταδιοδρομίας όντως προσφέρουν ΣυΕΠ για την 
επιχειρηματικότητα, συνήθως ενημερώνουν τους φοιτητές για την επιλογή σταδιοδρομίας και στη συ-
νέχεια οργανώνουν ευκαιρίες εξοικείωσης με την εργασιακή ζωή, πρακτική άσκηση ή επιχειρηματική 
καθοδήγηση. Η επιχειρηματική υποστήριξη είναι λιγότερο συχνή στα κέντρα σταδιοδρομίας και οι ίδιοι 
οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού δεν θεωρούν ότι είναι καλά εξοπλισμένοι για να 
παρέχουν αυτή τη μορφή βοήθειας στους φοιτητές. Σύμφωνα με διαδικτυακή έρευνα των ευρωπαίων 
συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, το ποσοστό 
των φοιτητών ΑΕ οι οποίοι επωφελούνται από την τυπική ΣυΕΠ για την επιχειρηματικότητα, είναι σχετι-
κά χαμηλό στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν ότι λιγότερο από το ένα τέταρτο των 
φοιτητών επωφελούνται από τη ΣυΕΠ για την επιχειρηματικότητα.

Η ΣυΕΠ για την επιχειρηματικότητα είναι πιο διαδεδομένη και παρούσα με περισσότερες και διαφορετι-
κές μορφές, στις Δυτικές από ό,τι στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η τυπική ΣυΕΠ για την επιχειρη-
ματικότητα στις  χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής 
και μέχρι πρόσφατα, οι παροχές στα νέα κράτη μέλη ήταν σχετικά σπάνιες. Ωστόσο, έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος τα τελευταία δύο χρόνια σε ΑΕΙ από πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (π.χ. 
Λετονία και Λιθουανία). Οι οικονομικές ελλείψεις παραμένουν ένα πραγματικό πρόβλημα για τα ΑΕΙ σε 
αυτές τις χώρες (π.χ. Εσθονία) και η οικονομική κρίση έχει επιτείνει το πρόβλημα. Παρ’ όλα αυτά, δρα-
στηριότητες μη τυπικής ΣυΕΠ είναι διαθέσιμες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αν και ο αριθμός 
των δραστηριοτήτων και η ποιότητα της υποστήριξης ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών και στο 
εσωτερικό τους. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ιδίως από το ΕΚΤ, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στη διευκόλυνση πολλών ευρωπαϊκών χωρών ώστε να επενδύσουν περισσότερο στην υποστήριξη 
των επιχειρήσεων (π.χ. Ελλάδα).

Η ενσωμάτωση της μονάδας υποστήριξης των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες σταδιοδρομίας των ΑΕΙ 
είναι ένας επιτυχής τρόπος για την ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας ως μέσο διαβίωσης, εργασίας 
και μάθησης. Αυτό έδειξε και το παράδειγμα από το Πανεπιστήμιο του Newcastle. Οι ρυθμίσεις εξα-
σφαλίζουν ότι το προσωπικό των υπηρεσιών σταδιοδρομίας των ΑΕΙ διαθέτουν εμπειρία στον τομέα 
της επιχειρηματικότητας και ότι σε όλους τους υποψήφιους και εν ενεργεία φοιτητές παρέχεται ενημέ-
ρωση για τη διαθέσιμη στήριξη των επιχειρήσεων και τη σχετική κατάρτιση.

Επιτυχή, μη-τυπικά (και μη συμβατικά) κανάλια ΣυΕΠ περιλαμβάνουν μεθόδους μεταξύ ομότιμων, 
όπως οι σύλλογοι επιχειρηματιών φοιτητών, οι φοιτητές «πρεσβευτές»/εκπρόσωποι των επιχειρήσεων 
και οι ευκαιρίες που προσφέρονται από τα νέα μέσα επικοινωνίας (π.χ. ιστότοποι κοινωνικής δικτύω-
σης και διαδικτυακές υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών). Αυτές οι μέθοδοι έχουν ένα πραγματικό 
και άμεσο αντίκτυπο στην επιχειρηματική εκπαίδευση των ΑΕΙ που τις έχουν χρησιμοποιήσει (βλέπε 
παραδείγματα από το Πανεπιστήμιο της Ναβάρα, Ισπανία και το Νορβηγικό Πρόγραμμα Επιχειρηματι-
κότητας).

4.5.3. Ευκαιρίες που προσφέρουν τα ΑΕΙ για διερεύνηση της επιχειρηματικής σταδιοδρομίας 

Οι ομαδικές εργασίες, οι αληθινές μελέτες περίπτωσης και οι εργασίες για επιχειρήσεις, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για το χώρο της ΑΕ σήμερα. Οι επιχειρήσεις αποτελούν πηγή παραδειγμάτων της πραγμα-
τικής ζωής και εμπειριών, που είναι απαραίτητες για τη μάθηση των φοιτητών. Επιτρέπουν στους φοι-
τητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία επιχειρηματικής καριέρας και, έτσι, να δουν πώς ταιριάζει 
με την προσωπικότητά τους μια σταδιοδρομία ως επιχειρηματίας, καθώς οι πρακτικές εργασίες τους 
κάνουν να σκεφτούν για την προσωπικότητά τους, τις απαιτήσεις και τα οφέλη που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα.

Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο διερεύνησης σταδιοδρομίας είναι η πρακτική άσκηση, ειδικά όταν πραγ-
ματοποιείται σε νεοσύστατες εταιρείες και υποστηρίζεται από αξιολογήσεις πριν και μετά τη τοποθέτη-
ση, που επιτρέπουν στους φοιτητές να προβληματιστούν σχετικά με τους στόχους και τα διδάγματα που 
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πήραν. Ένα ιδιαίτερα καλό παράδειγμα μιας τέτοιας προσέγγισης, που περιλαμβάνει πρακτική άσκηση 
των φοιτητών σε νεοσύστατες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, παρατηρείται στη Νορβηγία. Πολλά άλλα 
πανεπιστήμια, κολέγια και πολυτεχνεία βασίζονται στην ίδια προσέγγιση, αν και μπορεί να  μ η 
δεσμεύονται το ίδιο στο να προσαρμόσουν την πρακτική άσκηση στην επιχειρηματική ατζέντα.

Ένα βασικό δίδαγμα του «επιχειρηματικού» τρόπου διδασκαλίας και συμβουλευτικής, μέσα από την 
πραγματική ζωή, είναι ότι μπορεί να αποθαρρύνει πολλούς φοιτητές από την έναρξη μιας σταδιοδρο-
μίας ως επιχειρηματίες, καθώς οι φοιτητές βιώνουν τις αρνητικές πτυχές της επιχειρηματικής σταδι-
οδρομίας. Ταυτόχρονα, αναμένεται ότι τέτοιες ευκαιρίες μάθησης διδάσκουν τους φοιτητές να είναι 
ανεξάρτητοι και να διαθέτουν πρωτοβουλία, επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες ομαδικής εργασίας, 
καθώς και ένα ορισμένο επίπεδο ωριμότητας, μιας και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική 
τους μάθηση.

Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης 
και της αυτεπάρκειας των φοιτητών της ΑΕ, εξακολουθούν να είναι λίγα. Αυτό συχνά αναμένεται να εί-
ναι το υποπροϊόν πολλών εξω-ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και είναι λιγότερο συχνά ο πρωταρχικός 
στόχος. Αντ’ αυτού, πολλές δραστηριότητες επιδιώκουν να οικοδομήσουν μια βάση δεξιοτήτων και 
ευαισθητοποίησης. Το πρόγραμμα Επιχειρηματιών από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, παρουσίασε 
ένα παράδειγμα καλής πρακτικής στον τομέα αυτό.

Οι προσομοιώσεις επιχειρήσεων και τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται από AEI στην Ευρώπη, αν και όχι 
στον ίδιο βαθμό όπως και στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι διαγωνισμοί επιχειρηματικών σχεδίων/ιδεών και τα βραβεία, έχουν καθιερωθεί στο χώρο της ΑΕ 
στην Ευρώπη. Είναι χρήσιμοι, με την έννοια ότι οδηγούν τους νέους στο να «αποδίδουν σύμφωνα 
με το μέγιστο των δυνατοτήτων τους» και να ακολουθούν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Αποτελούν 
επίσης, ένα αποτελεσματικό μέσο προώθησης, καθώς παρέχουν ένα μέσο για την προσέγγιση ενός με-
γάλου αριθμού φοιτητών, αφού οι τελετές βράβευσης συνήθως συνδέονται με μια εκδήλωση υψηλού 
προφίλ ή ένα βραβείο.

Τόσο τα προπτυχιακά όσο και τα μεταπτυχιακά μαθήματα επιχειρηματικότητας, εξακολουθούν κατά 
κύριο λόγο να διδάσκονται σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτής της μελέτης 
έχουν εντοπιστεί μερικά παραδείγματα καλής πρακτικής των ΑΕΙ, τα οποία έχουν ακολουθήσει μια δι-
επιστημονική προσέγγιση για την εκμάθηση της επιχειρηματικότητας. Για παράδειγμα, τα πανεπιστήμια 
σε ορισμένες χώρες άρχισαν να προσφέρουν μαθήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα σε φοιτητές 
θετικών επιστημών και μηχανικής. Παρόμοια εξειδικευμένα μαθήματα προσφέρονται σε φοιτητές από 
ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, ωστόσο εξακολουθούν να είναι σπάνια. Υπάρχουν ακόμη 
λιγότερα ΑΕΙ που έχουν ενσωματωμένη την επιχειρηματικότητα στη διδακτέα ύλη όλων των τμημάτων.

4.5.4. Υποστήριξη πριν την έναρξη επιχείρησης

Η υποστήριξη πριν την έναρξη μιας επιχείρησης, κυρίως με στόχο τη δημιουργία εταιρειών υψηλής 
ανάπτυξης και την εμπορευματοποίηση της έρευνας, είναι σημαντική για τα ΑΕΙ. Τα ΑΕΙ πρέπει επίσης, 
να συμμετάσχουν στην παροχή μεγαλύτερης επιχειρηματικής υποστήριξης στους φοιτητές, με πιο προ-
ηγμένες επιχειρηματικές ιδέες. Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και τα κέντρα επιχειρηματικότητας των 
ΑΕΙ προσφέρουν μια σειρά από τεχνική, πρακτική, ακόμη και οικονομική στήριξη, μαζί με συμβουλές 
και καθοδήγηση από ειδικούς και επαγγελματίες. Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και επιχειρηματικά κέ-
ντρα εντοπίζονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων που απασχολούνται στις υπηρεσίες σταδιοδρομίας, μπορούν να προ-
σφέρουν ζωτικής σημασίας υποστήριξη με την καθοδήγηση φοιτητών και αποφοίτων στη διαδικασία 
σχεδιασμού των επιχειρήσεων, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμί-
ες της επιχειρηματικής τους ιδέας, να βρουν πηγές χρηματοδότησης και να γνωρίσουν τις αρχές της 
πνευματικής ιδιοκτησίας και της δημιουργίας επιχειρήσεων. Εντοπίστηκαν μερικά παραδείγματα ΑΕΙ τα 
οποία παρέχουν αυτή την υποστήριξη με συστηματικό τρόπο: εκείνα τα ΑΕΙ τα οποία έχουν μια ενιαία 
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υπηρεσία σταδιοδρομίας / μονάδα υποστήριξης επιχειρηματικότητας, φαίνεται να επιδεικνύουν την πιο 
συνεκτική προσέγγιση (π.χ. Πανεπιστήμιο του Newcastle). Τα ατομικά προγράμματα μέντορινγκ, μετα-
ξύ των φοιτητών της ΑΕ και έμπειρων επιχειρηματιών, εξακολουθούν να είναι σπάνια στην Ευρώπη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαχείριση της 
σταδιοδρομίας επίδοξων και νέων επιχειρηματιών
Επιχειρηματίας, συνήθως θεωρείται κάποιος που ανταποκρίνεται στις αλλαγές, που βλέπει ευκαιρίες που 
οι άλλοι δεν μπορούν να δουν και που αναλαμβάνει τους κινδύνους για την κινητοποίηση πόρων, ώστε 
να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες. Η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία σχετικά με την επιχειρηματικότητα, δείχνει ότι 
οι επιχειρηματίες συχνά εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά προσωπικότητας: παίρνουν ρίσκο, τους 
αρέσει να έχουν τον έλεγχο, θέλουν να επιτυγχάνουν, είναι φιλόδοξοι και «δημιουργικοί» (Envick and 
Langford, 2000; Llewelly and Wilson, 2003). Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν συμβάλει στο να περιγράφο-
νται οι επιχειρηματίες ως ένας «συγκεκριμένος τύπος ανθρώπων» (Llewelly and Wilson, 2003).

Σύμφωνα με την παραπάνω άποψη, οι επιχειρηματικοί άνθρωποι γεννιούνται και δεν «γίνονται» (Akola 
and Heinonen, 2006). Ωστόσο, η βιβλιογραφία και η  εμπειρία δείχνουν ότι η επιχειρηματικότητα μπο-
ρεί να διδαχθεί και ότι ένα δημιουργικό περιβάλλον ενθαρρύνει την επιχειρηματική σκέψη.  Προτεί-
νουν επίσης, ότι η συμβουλευτική και η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα μπορούν να τονώσουν 
το ενδιαφέρον, τις δεξιότητες και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων για να προχωρήσουν μια επιχειρη-
ματική ιδέα.

Κάθε επιχειρηματίας έχει μοναδικές δεξιότητες, ικανότητες, δυνάμεις, αδυναμίες, επιθυμίες και φιλοδο-
ξίες. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας μπορεί να βοηθήσει τους επιχειρηματίες 
να επιβιώσουν και να επιτύχουν σε ένα επιχειρηματικό κόσμο γεμάτο προκλήσεις και αλλαγές. Συγκε-
κριμένα, οι δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας μπορούν να:

•	 ενισχύσουν	την	αυτογνωσία	και	την	ευαισθητοποίηση	του	μεταβαλλόμενου	κόσμου	της	εργασίας.	
Η	αυτο-παρατήρηση	βοηθά	την	παρακολούθηση	της	προσωπικής	και	επιχειρηματικής	προόδου,

• βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους σε σχέση 
με τη διαχείριση των ανθρώπων ή μιας επιχείρησης

• βελτιώσουν την ικανότητά τους να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους σταδιοδρομία και προ-
σωπική ανάπτυξη,

• ενισχύσουν την ικανότητα διαχείρισης της σχέσης μεταξύ της εργασίας, των επιχειρήσεων και της 
μάθησης σε όλα τα στάδια της ζωής,

• βοηθήσουν να εκτιμηθεί η ανάγκη για αναζήτηση εξωτερικής συμβουλής ή τεχνογνωσίας, προκει-
μένου να εκτελεστεί μια συγκεκριμένη επιχειρηματική συναλλαγή ή να ξεπεραστεί ένα συγκεκρι-
μένο πρόβλημα κατά τη φάση της εκκίνησης,

• εντοπίσουν το πού μπορούν οι επιχειρηματίες να βρουν και να έχουν πρόσβαση σε περαιτέρω 
κατάρτιση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε συγκεκριμένους τομείς.

Για τους λόγους αυτούς, η βοήθεια προς τους επίδοξους και νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις 
δεξιότητες διαχείρισης  της σταδιοδρομίας τους, είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία νέων επιχει-
ρήσεων και την ανάπτυξή τους. Η έρευνά μας έχει εντοπίσει ότι υπάρχουν έξι διαθέσιμοι τύποι στρατη-
γικής και πρακτικής, τόσο για μελλοντικούς, όσο και για νέους επιχειρηματίες, για να τους βοηθήσουν 
στην αρχή της καριέρας τους. Αυτοί περιλαμβάνουν:

• μέντορινγκ,

• πληροφορίες, συμβουλές, καθοδήγηση και κατάρτιση,
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• τηλεόραση/μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλες εκστρατείες ευαισθητοποίησης,

• διαδικτυακά τεστ αξιολόγησης σταδιοδρομίας για τους επιχειρηματίες,

• παρεμβάσεις ιδιωτικού τομέα,

• ειδικά μέτρα για υπο-εκπροσωπούμενες και μειονεκτούσες ομάδες.

Αυτά αναλύονται στις επόμενες σελίδες.

5.1. Μέντορινγκ

5.1.1. Ιστορικό

Η έρευνα δείχνει ότι οι επίδοξοι και νέοι επιχειρηματίες απαιτούν προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη 
υποστήριξη, που παρέχεται την κατάλληλη χρονική στιγμή (St-Jean and Audet, 2008). Η βιβλιογραφία 
δείχνει ότι η καθοδήγηση στα στάδια τόσο πριν όσο και κατά την ίδρυση μιας επιχείρησης, μπορεί να 
μειώσει τα ποσοστά αποτυχίας των επιχειρήσεων (Cull, 2006). Τα προγράμματα Μέντορινγκ για νέους 
και επίδοξους επιχειρηματίες, συνήθως πραγματοποιούνται τους πρώτους 0-36 μήνες ζωής μιας νέας 
επιχείρησης, με συναντήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ μεντόρων και συμβουλευόμενων κάθε 
26 εβδομάδες. Είναι συνήθως μια μορφή ατομικής και δια ζώσης υποστήριξης, αν και αυξάνεται το 
διαδικτυακό και ομαδικό μέντορινγκ (Johnson et al., 2008; Wikholm et al., 2005).

Στην καλύτερη περίπτωση, το μέντορινγκ μπορεί να παρέχει μια προσαρμοσμένη υπηρεσία για νέους 
και επίδοξους επιχειρηματίες με στόχο να βελτιώσουν την επιχείρησή τους και τις δεξιότητες διαχείρι-
σης σταδιοδρομίας και να μάθουν, μέσω της δράσης και της υποστήριξης από ένα άτομο με μεγάλη 
επιχειρηματική εμπειρία. Το μέντορινγκ αποτελεί μια ευπροσάρμοστη και πολύπλευρη  μορφή υπο-
στήριξης, που μπορεί να προσαρμοστεί στην εμπειρία και τις ανάγκες των επιχειρηματιών, καθώς και 
στο συγκεκριμένο πλαίσιο και τομέα που λειτουργεί η εταιρεία τους (St-Jean and Audet, 2009). Η 
Ατζέντα του Όσλο για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, αναγνωρίζει το μέντορινγκ ως 
βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής κατάρτισης (European Commission, 2006a).

Οι συμβουλευόμενοι, έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες και ανάγκες, ανάλογα με τη φύση και το στά-
διο της επιχείρησής τους (Gravells, 2006;  Wikholm et al., 2008). Η προσαρμογή του μέντορινγκ στις 
ανάγκες κάθε ατόμου, σημαίνει ότι η ακριβής φύση της υποστήριξης - και ως εκ τούτου το αν μπορεί 
να περιγραφεί ως μέντορινγκ – δεν είναι ξεκάθαρη (Gravells, 2006).

5.1.2. Επιτυχείς σχέσεις μέντορινγκ

Οι μέντορες συνήθως είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, πιο έμπειροι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρημα-
τίες ή στελέχη/ανώτερα διευθυντικά στελέχη, που είτε είναι ακόμα ενεργοί ή έχουν πρόσφατα συνταξι-
οδοτηθεί. Η στερεότυπη εικόνα ενός μέντορα, είναι ο «λευκός, άνδρας συνταξιούχος διευθυντής τρά-
πεζας», αν και τα στοιχεία από το πρόγραμμα EQUAL δείχνουν ότι οι μέντορες μπορεί να προέρχονται 
από περισσότερα και διαφορετικά υπόβαθρα (Johnson et al., 2008), για παράδειγμα, όταν βοηθούν 
στην απελευθέρωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων ατόμων από περισσότερο μειονεκτικά περιβάλλο-
ντα, που απασχολούνται στο μικρής κλίμακας εμπόριο.

Οι επιτυχημένες σχέσεις μέντορινγκ εξαρτώνται από έξι χαρακτηριστικά (περιγράφονται στο σχήμα 12). 
Επιπλέον, οι σαφείς κανόνες σχετικά με τους στόχους της σχέσης συμβουλευόμενου/μέντορα και η 
καλή «χημεία» διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε μια επιτυχημένη σχέση (Cull, 2006, Gravells, 
2006).



ΣυΕΠ  για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματιών της Ευρώπης
Πολιτικές και πρακτικές για την αξιοποίηση των μελλοντικών δυνατοτήτων 

113

Σχήμα 12. Τι λειτουργεί σε επιχειρηματικές σχέσεις mentoring

Αυτό-αποτελεσματικότητα 
του μέντορα και του 
καθοδηγούμενου

Η χρήση μεθόδων men-
toring που διευκολύνει 
διαφορετικούς τύπους 
εκμάθησης

Εμπειρογνωμοσύνη στην 
άσκηση του ρόλου του 
μέντορα

Σχέσεις που βασίζονται στην 
ειλικρίνεια

Κατάλληλος συνδυασμός 
μέντορα και καθοδηγούμενου

Τα χαρακτηριστικά του 
καθοδηγούμενου

H αυτεπάρκεια, τόσο του  συμβουλευόμενο όσο και του μέντορα, είναι ένας καθοριστικός παράγο-
ντας-κλειδί για μια επιτυχημένη σχέση μέντορινγκ (Pittenger and Heimann, 2000). Στους συμβουλευ-
όμενους, επιτρέπει να επωφεληθούν πλήρως από τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρέχονται από το 
μέντορινγκ (βλέπε επίσης κεφάλαιο 4.3.2), ενώ τους μέντορες, τους βοηθά να αξιοποιήσουν όλες τις 
πιθανές ευκαιρίες που προσφέρονται στον συμβουλευόμενο.

Η εμπειρογνωμοσύνη του μέντορα, η εμπειρία και η διαθεσιμότητά του να λειτουργήσει ως μέντορας, 
είναι όλα σημαντικά για την επιτυχία της σχέσης μέντορινγκ. Ειδικότερα, οι μέντορες θα πρέπει να 
είναι σε θέση να προσαρμόσουν ή να ρυθμίσουν την προσέγγισή τους στις ανάγκες του νέου επιχει-
ρηματία, για να υποστηρίξουν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα (St-Jean and Audet, 2009). Οι 
προσεγγίσεις που ενισχύουν τους συμβουλευόμενους και που μειώνουν την εξάρτησή τους από το 
μέντορα τους, βοηθώντας την αύξηση της αυτοπεποίθησής τους, αποδεικνύονται ιδιαίτερα επιτυχείς 
(Cull, 2006).

Το ταίριασμα μέντορα - συμβουλευόμενου ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τον τομέα εμπει-
ρίας (Wikholm, 2005) ή τις στάσεις, συμβάλει  στην ικανοποίηση του συμβουλευόμενο από την υπο-
στήριξη που έλαβε από τους μέντορές του (St-Jean and Audet, 2009). Έτσι, πολλά προγράμματα προ-
τιμούν να μην συνδυάζουν ένα μέντορα και έναν συμβουλευόμενο από το ίδιο είδος επιχείρησης, ώστε 
να αποφευχθεί πιθανός ανταγωνισμός και συζητήσεις πολύ τεχνικές, κάτι που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του μέντορινγκ.

Οι σχέσεις μέντορινγκ που ξεπερνούν τις απλές λεκτικές ανταλλαγές μπορούν να βοηθήσουν τους 
συμβουλευόμενους να αναπτύξουν την κατανόηση των προσωπικών στάσεων, των αξιών, των κινή-
τρων, της  αυτεπάρκειας και του καθορισμού των στόχων τους (St-Jean and Audet, 2008). Οι επεξηγή-
σεις για το πώς λειτουργούν τα πράγματα (ή όχι), η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων σε έναν έμπειρο 
σύμβουλο και η απλή διαδικασία της συνεργασίας με ένα έμπιστο άτομο, μπορούν να βοηθήσουν την 
προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συναισθηματική μάθηση.

Η εμπιστοσύνη είναι σημαντική σε μια σχέση μέντορα-συμβουλευόμενο καθώς θεωρείται απαραίτητη 
για τη διατήρηση του «ηθικού συμβολαίου», το οποίο καθορίζει τους στόχους, τα μέσα, τους ρόλους, 
το σχέδιο δράσης και το χρονοδιάγραμμα για τη σχέση (Erdem and Aytemur, 2008). Η προθυμία να 
σχεδιαστούν και να τεθούν οι στόχοι φαίνεται να πηγαίνει χέρι-χέρι με την εμπιστοσύνη. Αυτές οι δύο 
διαστάσεις φαίνονται αμοιβαία υποστηρικτικές.

Τα χαρακτηριστικά των συμβουλευόμενων μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία της σχέσης. Ένας 
«τυπικός» επιχειρηματίας, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αντιστέκεται στη βοήθεια. Έχουν προσδιορι-
στεί οι ακόλουθες ιδιότητες συμβουλευόμενο (St-Jean and Audet, 2008), ως ζωτικής σημασίας για μια 
σταθερή σχέση με τον μέντορα: δεκτικότητα στην ανατροφοδότηση, ειλικρίνεια για τις ανάγκες και τις 
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αδυναμίες του καθενός, καθορισμός ρεαλιστικών προσδοκιών με τον μέντορα, ικανότητα να επικοινω-
νεί ξεκάθαρα τα προβλήματα, αναζήτηση συχνής επαφής, προθυμία να συζητήσει την αποτυχία και την 
επιτυχία, αναγνώριση της σημασίας του αμοιβαίου σεβασμού, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και προθυμία 
να κάνει ό, τι είναι δυνατό και σκόπιμο για να αναπτύξει μια σταθερή σχέση.

Μαζί με τον προσδιορισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας, που συμβάλλουν στις αποτελεσματι-
κές σχέσεις μέντορινγκ, είναι επίσης σημαντικό να αναλογιστούμε τα προβλήματα στις σχέσεις μέντο-
ρα-συμβουλευόμενου, που περιγράφονται ως «τοξική καθοδήγηση» (Gravells, 2006). Αν ο μέντορας 
δαπανά χρόνο για να «καυχιέται» στον συμβουλευόμενο για τις επιτυχίες του/της, παρουσιάζει μια 
ακαταμάχητη εικόνα επιτυχίας που εμποδίζει τον συμβουλευόμενο να είναι δεκτικός. Η σχέση δε θα 
λειτουργήσει εάν ο μέντορας δεν ακούει προσεκτικά τις ανάγκες και την κατάσταση του συμβουλευό-
μενου. Ο μέντορας δεν πρέπει να είναι πολύ τυπικός ή απόμακρος, ούτε και θα πρέπει να προσπαθεί 
να ζήσει εμμέσως μέσα από το συμβουλευόμενο, εμπλέκοντας πολύ τον εαυτό του στο να προσπαθεί 
να κάνει τη δουλειά του συμβουλευόμενου, δημιουργώντας μια μη-υγιή εξάρτηση.

5.1.3. Εθνικά προγράμματα

Οι ΗΠΑ ήταν η πρώτη χώρα που εισήγαγε ένα εθνικό πρόγραμμα μέντορινγκ, με στόχο την καθοδή-
γηση νέων επιχειρηματιών. Το πρόγραμμα, γνωστό ως SCORE (http://www.score.org/) εισήχθη από 
την Ένωση Μικρών Επιχειρήσεων το 1964 και ξεκίνησε τη λειτουργία του με 2.500 εθελοντές μέντορες. 
Σήμερα, το SCORE είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος βασίζεται στις ικανότητες των 
12.400 εθελοντών συμβούλων επιχειρήσεων, οι οποίοι είτε εργάζονται είτε είναι  συνταξιούχοι ιδιοκτή-
τες επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη και εταιρικοί ηγέτες.

Τα εθνικά προγράμματα μέντορινγκ είναι σπάνια στην Ευρώπη. Ορισμένες χώρες δεν έχουν καμία 
σημαντική δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα (π.χ. η Βουλγαρία και η Λετονία). Πολλές χώρες έχουν 
υιοθετήσει μια πολύ αποσπασματική προσέγγιση με τοπικές και περιφερειακές πιλοτικές δραστηριότη-
τες και δραστηριότητες έργου, αλλά με ελάχιστο συντονισμό. Υπάρχουν 79 σχήματα μέντορινγκ που 
δραστηριοποιούνται στην Αγγλία, με 21 από αυτά να λειτουργούν σε όλη την Αγγλία και 58 σε τοπικό 
επίπεδο, αλλά η κυβέρνηση έχει κάνει ελάχιστα για να συντονίσει τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

Η Σουηδία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα με ένα εθνικό, κρατικά χρηματοδοτούμενο επιχειρηματικό 
πρόγραμμα μέντορινγκ. Στη Σουηδία, το εθνικό Mentor EGET Företag («καθοδήγησε την επιχείρησή 
σου») ξεκίνησε πιλοτικά το 2005. Τώρα είναι ένα εθνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή 2.000 υποψηφί-
ων ή νέων επιχειρηματιών κάθε χρόνο (βλ. παράδειγμα 29).

Παράδειγμα 29. Mentor EGET Företag («καθοδήγησε την επιχείρησή σου») Σουηδία

Το Mentor EGET Företag ξεκίνησε ως ένα πρόγραμμα για 200 επίδοξους και 200   νέους επιχει-
ρηματίες το 2006 και τώρα είναι ένα εθνικό πρόγραμμα μέντορινγκ που χρηματοδοτείται από τη 
Tillväxtverket, το Σουηδικό Οργανισμό Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στοχεύοντας τόσο στους νέους, όσο και στους επίδοξους επιχειρηματίες, το πρόγραμμα μέντορινγκ 
διευθύνεται από δύο οργανισμούς:

• την ALMI Företagspartner, μια κρατική εταιρεία, η οποία προωθεί την ανάπτυξη των σουηδικών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Ο ρόλος της στο πρόγραμμα 
είναι να υποστηρίξει τη συμμετοχή των νέων ιδιοκτητών επιχειρήσεων,

• το NyföretagarCentrum (αντιπροσωπείες επιχειρήσεων), το οποίο  προσφέρεται από το Σουηδικό 
Ίδρυμα Επαγγελμάτων και Κοινωνίας, και αποτελεί μια εθνική οργάνωση ομπρέλα για τις αντι-
προσωπείες επιχειρήσεων, που παρέχει επαγγελματικές συμβουλές εκκίνησης μιας επιχείρησης 
για τους υποψήφιους επιχειρηματίες. Ο ρόλος του στο πρόγραμμα είναι να προσελκύσει υποψή-
φιους επιχειρηματίες που δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει τη δική τους επιχείρηση.
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Μέντορες και συμβουλευόμενοι

Για να είναι επιλέξιμοι στο πρόγραμμα, οι επίδοξοι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν μια επιχειρηματική 
ιδέα που να έχει τη δυνατότητα να γίνει μια κερδοφόρος επιχείρηση. Οι νέοι επιχειρηματίες περιλαμ-
βάνουν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με έως και τρία χρόνια εμπειρίας. Οι συμβουλευόμενοι προωθούν 
τη διαδικασία του μέντορινγκ, καθορίζοντας τις απαιτήσεις τους σε σχέση με τις ανάγκες και τα ενδι-
αφέροντά τους.

Οι μέντορες που συμμετέχουν είναι είτε αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες, είτε προέρχονται από 
ανώτερες διευθυντικές θέσεις επιχειρήσεων. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εργάζονται εθελο-
ντικά με έναν συμβουλευόμενο για την περίοδο ενός έτους. Ο ρόλος τους στη διαδικασία του μέντο-
ρινγκ, είναι να λειτουργούν ως αντηχείο ιδεών, να ακούν, να κάνουν ερωτήσεις, να μεταφέρουν τις 
γνώσεις και την εμπειρία τους και, όταν είναι δυνατόν, να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός δικτύου 
επαφών για τον συμβουλευόμενο.

Οι μέντορες και οι συμβουλευόμενοι περνούν από συνέντευξη και στη συνέχεια γίνονται ζεύγη. Τα 
ζεύγη μέντορα / συμβουλευόμενου, στα οποία το φύλο, η ηλικία, ο τομέας και το ιστορικό διαφέ-
ρουν, φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα. Τα συμπληρωματικά προσωπικά χαρακτηριστικά, επίσης, 
φαίνεται να λειτουργούν καλά. Για παράδειγμα, ένας συμβουλευόμενος που είναι ιδεαλιστής μπορεί 
να επωφεληθεί από τη βοήθεια ενός μέντορα που είναι πραγματιστής στην προσέγγισή του.

Δραστηριότητες

Οι συμβουλευόμενοι και οι μέντορες συναντιούνται μηνιαίως κατά τη διάρκεια του έτους, με κάθε 
συνάντηση να διαρκεί περίπου δύο ώρες. Στους συμβουλευόμενους δίνεται «εργασία για το σπίτι» 
μεταξύ των συνεδριών, έτσι ώστε να μπορούν να εργάζονται για τα θέματα που συζητούνται στις συ-
ναντήσεις τους. Ο στόχος του μέντορα είναι να ενεργεί ως αντηχείο, να ακούει και να θέτει ερωτήσεις. 
Ο μέντορας θα πρέπει να μεταφέρει τη γνώση και την εμπειρία του και, εάν είναι δυνατόν, να βοηθή-
σει τον συμβουλευόμενο να δημιουργήσει ένα δίκτυο επαφών. Οι συμβουλευόμενοι δεν θα πρέπει 
να ζητήσουν από το μέντορά τους να λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό τους, αλλά μπορούν να 
του ζητήσουν απόψεις, συμβουλές, τεχνικές και εργαλεία για την επίτευξη των δικών τους στόχων. Οι 
συμβουλευόμενοι είναι υπεύθυνοι να καθορίσουν τι μπορούν να κερδίσουν, καθώς οι ανάγκες και 
τα ενδιαφέροντά τους  πρέπει να οδηγούν τις συζητήσεις.

Δικαιούχοι και αποτελέσματα

Το Mentor EGET Företag είναι πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο επιχειρηματικό πρόγραμμα μέντορινγκ 
στον κόσμο, μετά το SCORE, αλλά το μεγαλύτερο στον κόσμο, ως προς την αναλογία του πλή-
θους  των συμβούλων  σε σχέση με τον αριθμό των κατοίκων της χώρας (Wikholm et al., 2008). Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τώρα 1.000 συμβουλευόμενους και 1.000 μέντορες κάθε χρόνο. Περίπου 
44.000 νέες επιχειρήσεις ιδρύονται στη Σουηδία κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το 2.3% των νέων 
επιχειρήσεων επωφελούνται από το πρόγραμμα.

Μια έρευνα 100 συμβουλευόμενων και 100 μεντόρων πραγματοποιήθηκε το 2007. Η έρευνα έδει-
ξε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από το πρόγραμμα και τόνισε τη σημασία του προγράμματος για 
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων των συμβουλευόμενων, των δεξιοτήτων και των επιχειρηματικών 
προσόντων τους, καθώς και τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών ιδεών τους. Για παράδειγμα, το 
90% των νέων επιχειρηματιών και το 94% των συμβούλων πιστεύει ότι οι νέες επιχειρήσεις αναπτύσ-
σονται πιο γρήγορα με τη βοήθεια ενός μέντορα από ότι χωρίς. Η διαδικασία μέντορινγκ βοήθησε 
τους συμβουλευόμενους να αναπτύξουν συστηματικά σχέδια δράσης και σαφείς στόχους για τις 
επιχειρήσεις τους, να ανταλλάξουν ιδέες με έναν έμπειρο σύμβουλο και να επεκτείνουν τα δίκτυα της 
επιχείρησής τους.

Οι συμβουλευόμενοι πιστεύουν ότι τα καλύτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος ήταν η υποστή-
ριξη και η καθοδήγηση που παρέχεται από τον μέντορα, η ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες με κάποιον 
και η ευκαιρία να επεκτείνουν το δίκτυό τους μέσω της σχέσης με τον μέντορα.
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Η έρευνα δείχνει επίσης, ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα προσφέρει στο μέντορα μια συγκεκριμένη 
ευκαιρία να μοιραστεί τις επιχειρηματικές γνώσεις του και να «αισθανθεί  ότι έχει αξία». Σχεδόν όλοι 
οι σύμβουλοι (98%) θα σκέφτονταν να συστήσουν το πρόγραμμα μέντορινγκ σε άλλο συνάδελφο 
ή επιχειρηματία.

Το παράδειγμα της Σουηδίας παρουσιάζει πολλά και σημαντικά διδάγματα. Οι περισσότεροι συμβου-
λευόμενοι πιστεύουν ότι τα επιχειρηματικά προσόντα τους έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα του προ-
γράμματος, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει την αυτοεκτίμησή τους και τους βοηθά να αναλάβουν 
τον έλεγχο της ανάπτυξης της δικής τους επιχείρησης. Το πρόγραμμα τονίζει επίσης τη σημασία της 
διασφάλισης ότι οι προσωπικές ιδιότητες τόσο του μέντορα όσο και του  συμβουλευόμενου συμπλη-
ρώνουν η μια την άλλη. Τα προσόντα και η πείρα των υποψήφιων μεντόρων είναι σημαντικά, αλλά 
εξίσου, και μερικές φορές ακόμη πιο σημαντικό είναι να ταιριάξει ένας νέος επιχειρηματίας με έναν μέ-
ντορα, ο οποίος εκτιμά τι είδους καθοδήγηση και στήριξη χρειάζεται ο συμβουλευόμενο και πώς αυτές 
μπορούν να παρέχονται καλύτερα. Αυτό απαιτεί ενσυναίσθηση, δέσμευση και ικανότητα αντίληψης  
«της συνολικής εικόνας».

Η σουηδική εμπειρία έχει επίσης δείξει ότι η συμμετοχή σε προγράμματα μέντορινγκ δίνει μεγάλη ικα-
νοποίηση σε πολλούς συνταξιούχους επιχειρηματίες, γνωρίζοντας ότι η εμπειρία και οι γνώσεις τους 
εκτιμώνται. Έρευνες μεταξύ των μεντόρων και των συμβουλευόμενων δείχνουν επίσης, ότι τα μισά από 
τα ανώτερα στελέχη θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να γίνουν μέντορες, αφιλοκερδώς. Σχεδόν όλοι (98%) 
οι μέντορες που έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα μέντορινγκ με ένα νέο επιχειρηματία, θα 
εξέταζαν το ενδεχόμενο να συστήσουν το μέντορινγκ σε ένα συνάδελφό τους και το 80% εκείνων που 
ξεκινούν μια επιχείρηση θα ήθελαν να συμβουλευτούν ένα μέντορα (Wikholm et al., 2008).

Φαίνεται σημαντικό για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν αυτό 
το δυναμικό που προσφέρεται από έμπειρους ειδικούς των επιχειρήσεων (σε εθελοντική βάση), ιδίως 
αν ληφθεί υπόψη ότι μεγάλος αριθμός  επιτυχημένων επιχειρηματιών θα συνταξιοδοτηθεί τα επόμενα 
10 χρόνια.

Είναι επίσης σκόπιμο, τα άλλα κράτη μέλη να εξετάσουν την εφαρμογή ενός προγράμματος που συ-
ντονίζεται κεντρικά, αντί να στηρίζονται μόνο σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, που βασίζονται σε ανα-
θέσεις έργων. Μερικά εμπορικά επιμελητήρια και οι ενώσεις που εκπροσωπούν τους επιχειρηματίες 
έχουν  ήδη ενεργοποιηθεί, αν και πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι μικρές (π.χ. Λουξεμβούρ-
γο, Σλοβακία και Φινλανδία). Ορισμένες χώρες έχουν δραστηριότητες μέντορινγκ μόνο για τις εδραιω-
μένες επιχειρήσεις υψηλού προφίλ (π.χ. Ιρλανδία). Ο κύριος λόγος για την έλλειψη εθνικών προγραμ-
μάτων μέντορινγκ είναι το σχετικά υψηλό κόστος που συνδέεται με αυτό, το οποίο αναγνωρίζεται ιδίως 
από τα ιρλανδικά και βρετανικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Πολλές χώρες, έχουν επικεντρωθεί στο μέντορινγκ για συγκεκριμένες ομάδες δυνητικών επιχειρηματι-
ών. Για παράδειγμα, η χρηματοδότηση από το ΕΚΤ και το EQUAL έχει χρησιμοποιηθεί για να πειραμα-
τιστεί με την παροχή  μέντορινγκ και/ή επιχειρηματικής ΣυΕΠ σε μειονεκτούσες ομάδες και ανέργους. 
Μάλιστα είναι αρκετά κοινή σε πολλά έργα η προσαρμογή τέτοιων υπηρεσιών για να παρέχονται 
ειδικά  σε γυναίκες. Παραδείγματα επιχειρηματικών έργων για γυναίκες μπορούν να βρεθούν σε χώ-
ρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 
πρόγραμμα μέντορινγκ για Μικρές επιχειρήσεις (Das ‘small business mentoring Programme) συστάθηκε 
από την Εθνική Υπηρεσία για Γυναίκες Επιχειρηματίες (Bundesweite Gründerinnen-Agentur, BGA) σε συ-
νεργασία με το American Express Foundation. Διήρκησε από το 2006 έως το 2007, σε οκτώ γερμανικά 
ομοσπονδιακά κρατίδια. Το πρόγραμμα στόχευε να βοηθήσει τις μετανάστριες γυναίκες, οι οποίες ήταν 
άνεργες, μεγαλύτερες σε ηλικία ή επέστρεφαν στην εργασία μετά την απόκτηση παιδιών για να γίνουν 
αυτοαπασχολούμενες μέσω της υποστήριξης ενός εξειδικευμένου προγράμματος μέντορινγκ24.

24 Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://www.gruenderinnenagentur.de/BGA/Beratung/Mentoring/index.php [27.8.2010].



ΣυΕΠ  για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματιών της Ευρώπης
Πολιτικές και πρακτικές για την αξιοποίηση των μελλοντικών δυνατοτήτων 

117

5.1.4. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Η Ευρώπη έχει θεσπίσει το δικό της διακρατικό πρόγραμμα μέντορινγκ από το Φεβρουάριο του 2009. 
Το Erasmus για νέους επιχειρηματίες είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ο στόχος είναι να βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες (δηλαδή αυτούς που θέλουν να γίνουν 
επιχειρηματίες και ιδιώτες που ξεκίνησαν πρόσφατα μια επιχειρηματική δραστηριότητα) να αποκτήσουν 
τις κατάλληλες δεξιότητες για τη διαχείριση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, με το να συνεργάζονται  με 
έναν έμπειρο επιχειρηματία σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα επιδιώκει να 
βελτιώσει την τεχνογνωσία των νέων επιχειρηματιών και να προωθήσει διασυνοριακές ανταλλαγές 
κατάρτισης και εμπειρίας μεταξύ των επιχειρηματιών (25).

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το 2010 - 2011 είναι 5 εκατ. ευρώ και ο στόχος όσον αφορά 
στους δικαιούχους είναι 1.200 ανταλλαγές για το ίδιο έτος. Αυτή τη στιγμή, ο αριθμός των ανταλλα-
γών εξακολουθεί να είναι σημαντικά χαμηλότερος από το στόχο, αλλά ο αριθμός των δικαιούχων 
αυξάνεται και το πρόγραμμα έχει μια σημαντική συμβολική αξία όσον αφορά στην προώθηση της 
κινητικότητας και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, ιδίως στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην υλοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας, αλλά αυτό είναι το πρώτο που προορίζεται ειδικά για τους 
επιχειρηματίες. Έχει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη της ανάγκης για προσφορά ευκαιριών μέντορινγκ 
και παρακολούθησης επαγγελματιών, στους νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για μια καριέρα ως 
επιχειρηματίες (για περισσότερες πληροφορίες βλ. μελέτη περίπτωσης για το πρόγραμμα Erasmus για 
Νέους Επιχειρηματίες).

5.1.5. Διαδικτυακές υπηρεσίες

Τα διαδικτυακά προγράμματα μέντορινγκ είναι ένας άλλος τρόπος για την υποστήριξη τόσο των επίδο-
ξων όσο και των νέων επιχειρηματιών. Προσφέρουν έναν αποδοτικό -σε σχέση με τους πόρους- τρόπο 
για την παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε νέους και επίδοξους επιχειρηματίες. Πολλοί το βρί-
σκουν ελκυστικό, καθώς οι μέντορες γενικά ασκούν τις δραστηριότητές τους σε εθελοντική βάση, το 
οποίο είναι σαφώς πιο αποδοτικό για τους νέους επιχειρηματίες συγκριτικά με τη χρήση επαγγελματιών 
συμβούλων επιχειρήσεων. Η παροχή συμβουλών μέσω του διαδικτύου κάνει, επίσης, το διαδικτυακό 
μέντορινγκ λιγότερο απαιτητικό, τόσο για τον μέντορα όσο και για τον συμβουλευόμενο, πράγμα που 
σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι επίσης πιο πιθανό να συνεχίσει μακροπρόθεσμα η σχέση μέντο-
ρινγκ. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν νέοι και έμπειροι επιχειρηματίες, στους οποίους δεν φαίνεται ελκυστι-
κή αυτή η προσέγγιση, καθώς στερείται του άμεσου «ανθρώπινου στοιχείου» και είναι λιγότερο πιθανό 
να παρέχει μια υπηρεσία μέντορινγκ τόσο πλήρη, όσο το διαζώσης μέντορινγκ. Η προτιμώμενη προ-
σέγγιση θα μπορούσε να είναι αυτή που συνδυάζει τη διαδικτυακή με τη δια ζώσης  συμβουλευτική.

Διαδικτυακά εργαλεία μέντορινγκ εντοπίσθηκαν στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 
«NetMentor» απευθύνεται ειδικά σε άτομα που ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές (βλ. παράδειγμα 30).

Παράδειγμα 30. NetMentor, Πορτογαλία

Το NetMentor είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη τόσο των 
νέων όσο και των πιο εδραιωμένων επιχειρηματιών. Στόχος του είναι να καταστεί ευκολότερο για 
όσους είναι σε απομονωμένες περιοχές και με ανεπαρκείς συγκοινωνιακές συνδέσεις, να έχουν επα-
φή με συμβούλους επιχειρήσεων, επιτρέποντας στις ομάδες στόχου να έχουν πρόσβαση σε συμβου-
λευτική και κατάρτιση υψηλής ποιότητας από το σπίτι τους. Οι κύριες ομάδες στόχου αποτελούνται 
από γυναίκες με ευθύνη φροντίδας άλλων, που το βρίσκουν δύσκολο να ταξιδέψουν, επιχειρηματίες 
σε αγροτικές περιοχές και νέους χωρίς πρόσβαση σε μέσα μετακίνησης.

Το NetMentor διευκολύνει τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των συμβουλευ-
όμενων και των μεντόρων. Επιπλέον, συλλέγει πληροφορίες για τις επιχειρήσεις μέσω ενός δικτύου 

25 Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, επίσημη ιστοσελίδα http://www.erasmus-entrepreneurs.eu / page.php; cid = 02 [5.5.2010]
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extranet που συνδέεται με ένα έγγραφο του Excel. Αυτό δημιουργεί μια βάση δεδομένων που παρέ-
χει τακτικά επικαιροποιημένες πληροφορίες όσον αφορά στη λογιστική και άλλα θέματα επιχειρήσε-
ων, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτές και να τις μοιράζονται.

Οι σύμβουλοι και οι μέντορες είναι επίσης σε θέση να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική τράπεζα γνώ-
σεων σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους από τη δημιουργία επιχειρήσεων σε συγκεκριμέ-
νους τομείς, που με τη σειρά του θα βελτιώσει την ποιότητα των συμβουλών που μπορούν να δίνουν 
οι μέντορες στους νέους επιχειρηματίες. Βοηθά επίσης στη σύγκριση της  απόδοσης των δυνητικών 
νέων επιχειρήσεων από τον ίδιο τομέα σε τοπικό επίπεδο.

5.1.6. Μέντορινγκ και δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας

Η έρευνά μας, οι συνεντεύξεις και η σουηδική περίπτωση δείχνουν ότι τα δυνητικά οφέλη του μέ-
ντορινγκ υπερβαίνουν τις δεξιότητες διαχείρισης επιχειρήσεων. To μέντορινγκ έχει τη δυνατότητα να 
υποστηρίξει τις δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας των επίδοξων και νέων επιχειρηματιών, βο-
ηθώντας τους να:

• καταλάβουν ποιες μορφές διοίκησης και τι τύποι επιχειρήσεων τους ταιριάζουν και για ποιες πτυχές 
πρέπει να αγωνιστούν,  

• κατανοήσουν πώς άλλοι επιχειρηματίες του δικτύου σκέφτονται και μαθαίνουν,

• βελτιώσουν την ικανότητά τους να μαθαίνουν, να ασχολούνται με τις αλλαγές στις εσωτερικές και 
εξωτερικές συνθήκες των επιχειρήσεων και την καριέρα τους και να ξεπερνούν τα προβλήματα,

• κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τις δυνατότητές τους ως επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένης 
της παροχής εργαλείων και της οικοδόμησης της αυτοπεποίθησης που απαιτείται για να «ξεχωρί-
σουν» και να αρχίσουν ή να συνεχίσουν την καριέρα τους ως επιχειρηματίες ή να κλείσουν την 
εταιρεία τους, εάν θεωρείται ότι είναι η σωστή επιλογή,

• κατανοήσουν την ετοιμότητά τους για μια καριέρα ως επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικοποίησης και του προσανατολισμού, ως πτυχές για μια επιχειρηματική σταδιοδρομία,

• έχουν καλύτερη επίγνωση των ευκαιριών για βοήθεια, συμβουλευτική, επιχορηγήσεις, δάνεια και 
δίκτυα που είναι διαθέσιμα για την υποστήριξή τους στην επιχειρηματική σταδιοδρομία τους και 
του τι πρέπει να γίνει για να έχουν πρόσβαση σε αυτά,

• βελτιώσουν την επιχείρησή τους και τις διαχειριστικές τους επιδόσεις, προσθέτοντας αξία στην αρ-
χική επιχειρηματική ιδέα ή το πρότυπο δημιούργημα, τονώνοντας τη σκέψη και πραγματοποιώντας 
ελέγχους της πραγματικότητας, καθώς και με το να γίνουν πιο οργανωτικοί, πρακτικοί, ρεαλιστικοί 
και προσανατολισμένοι στους στόχους τους,

• αποκτήσουν έναν ακροατή, όταν έχουν ανάγκη να συζητήσουν κάτι ή να εξετάσουν τις ιδέες τους 
με κάποιον.

5.2. Πληροφόρηση, συμβουλευτική, καθοδήγηση26 και κατάρτιση
Τόσο οι υποψήφιοι, όσο και  οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να επωφεληθούν από ειδικές πληροφο-
ρίες και συμβουλές σχετικά με τα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής τους σταδιοδρομίας. Πληροφορίες 
και συμβουλές συνήθως παρέχονται από:

• εμπορικά επιμελητήρια και ενώσεις που εκπροσωπούν τους επιχειρηματίες/μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις

• δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (PES)

• δίκτυα στήριξης επιχειρήσεων (όπως το Business Link, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το δίκτυο Nyföretag 
στη Σουηδία, κλπ.)

• διαδικτυακές υπηρεσίες

26 Με τον όρο καθοδήγηση αποδίδουμε τον όρο «coaching» για τον οποίο δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά που να τον 
αποδίδει πιστά
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Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων απασχολούνται συνήθως σε φορείς τέτοιων υπηρεσιών για να προσφέ-
ρουν πληροφορίες, επιχειρηματική υποστήριξη και επαφές. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων δεν είναι επι-
χειρηματικοί σύμβουλοι ή μέντορες, αλλά, αντίθετα, βοηθούν μελλοντικούς και νέους επιχειρηματίες 
να προσδιορίσουν τις ανάγκες και τις προκλήσεις τους και στη συνέχεια τους παραπέμπουν σε άλλα 
άτομα ή οργανισμούς που μπορούν να τους βοηθήσουν περαιτέρω (Thompson and Downing, 2006). 
Βασικά λειτουργούν ως μεσολαβητές και οι υπηρεσίες τους μπορούν να προσφερθούν μέσω ατομικών 
συνεδριών, ομαδικής συμβουλευτικής και  σεμιναρίων ευρείας συμμετοχής (Johnson et al., 2008). 
Κατά κύριο λόγο, γενικές συμβουλές παρέχονται δωρεάν, ειδικά για τους επίδοξους και νέους επιχει-
ρηματίες, ενώ μπορεί να υπάρξει χρέωση για εξειδικευμένες υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, (π.χ. 
στο πλαίσιο των ενώσεων των επιχειρηματιών) η επιχειρηματική υποστήριξη μπορεί να είναι διαθέσιμη 
μόνο για τα μέλη των ενώσεων.

Τα άτομα που παρέχουν πληροφόρηση, συμβουλευτική και επιχειρηματική υποστήριξη, κατέχουν μια 
σειρά από προσόντα και η εμπειρία τους ποικίλλει σημαντικά από το ένα άτομο στο άλλο. Μερικοί είναι 
ειδικευμένοι  σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά οι περισσότεροι προσλαμβάνονται 
σε τέτοιες θέσεις, λόγω της επιχειρηματικής εμπειρίας που κατέχουν.

5.2.1. Επιμελητήρια και ενώσεις επιχειρηματιών

Πολλά εμπορικά επιμελητήρια και ενώσεις που εκπροσωπούν επιχειρηματίες, προσλαμβάνουν συμ-
βούλους των οποίων ο ρόλος είναι να στηρίξουν τους επιχειρηματίες σε θέματα που αφορούν στην 
επιχείρησή τους. Συνήθως οι συμβουλές επικεντρώνονται στις οικονομικές, ρυθμιστικές προκλήσεις 
και στην κατάρτιση. Οι σύμβουλοι επίσης, βοηθούν τους επιχειρηματίες με δικτύωση και παραπομπή 
σε ειδικούς συμβούλους, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

5.2.2. Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης

Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (PES) στα Κράτη Μέλη προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα υπο-
στήριξης και συμβουλευτικής σε άτομα που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική  τους επιχείρηση. 
Ο τύπος και το βάθος της παρεχόμενης υποστήριξης  εξαρτώνται από τα μοντέλα παροχής υπηρεσιών 
των PES και από το αν οι επίδοξοι επιχειρηματίες αποτελούν τους βασικούς πελάτες. Μερικές δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης (PES) παρέχουν μεμονωμένες υπηρεσίες, όπως κατάρτιση, γραπτές πληροφο-
ρίες στην ιστοσελίδα τους ή απλώς ενεργούν ως οργανισμοί παραπομπής σε  άλλους εξειδικευμένους 
οργανισμούς, ενώ άλλες παρέχουν μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που συνδυάζει πολλά διαφορετικά 
στοιχεία και μορφές υποστήριξης και συμβουλευτικής.

Τα μοντέλα παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνουν κυρίως παραπομπές σε εξειδικευμένους οργανισμούς, 
παροχή πληροφοριών ή ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης και συμβουλευτικής, που λαμβάνει 
διάφορες μορφές. Για παράδειγμα:

• στη Δανία, το Λουξεμβούργο, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι επίδοξοι επιχειρηματίες 
απευθύνονται σε έναν ειδικό οργανισμό, που δεν παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης

• στην Ισπανία, όλες οι πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της δημόσιας υπηρεσίας απασχό-
λησης (PES). Η PES δεν παρέχει άλλες υπηρεσίες σε επίδοξους επιχειρηματίες

• στη Φινλανδία και τη Σουηδία, προσφέρεται ένας συνδυασμός ατομικής συμβουλευτικής υποστή-
ριξης, εσωτερικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης, έντυπου υλικού για τη δημιουργία μιας 
επιχείρησης και παραπομπών σε εξειδικευμένους οργανισμούς

• στην Ιρλανδία, η προσφορά υπηρεσιών συνδυάζει εσωτερική κατάρτιση με παραπομπές  σε εξειδι-
κευμένους οργανισμούς, ενώ στη Μάλτα, παρέχονται προγράμματα κατάρτισης χωρίς παραπομπές 
σε εξειδικευμένους οργανισμούς.
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5.2.3. Δίκτυα επιχειρηματικής υποστήριξης 

Τα δίκτυα επιχειρηματικής υποστήριξης τα διαχειρίζονται εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
οργανισμοί, όπως υπουργεία και άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για την επιχειρηματική ή την οικονο-
μική ανάπτυξη, εμπορικά επιμελητήρια και οργανώσεις επιχειρήσεων. Πρωταρχικός στόχος τους είναι 
να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες νέων επιχειρήσεων με τη χρηματοδότηση και τις επιχορηγήσεις, τους 
φόρους, τη μισθοδοσία και τα ζητήματα απασχόλησης, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, κλπ. Αν και 
έχουν μια τάση να εστιάζουν σε τεχνικά και πρακτικά ζητήματα, βοηθούν επίσης, στο να κατευθύνουν 
τους επιχειρηματίες προς περισσότερο ειδικές υπηρεσίες, να ενημερώνουν σχετικά με τις κατάλλη-
λες ευκαιρίες κατάρτισης και να παρέχουν γενικές συμβουλές. Πολλά δίκτυα διαχειρίζονται ακόμα τα 
προγράμματα των εκδηλώσεων προσωπικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Τέτοιες δραστηριότητες 
μπορούν να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να δικτυωθούν με πιθανούς επιχειρηματικούς εταίρους 
και να συνάψουν σχέσεις με ομοίους τους.

Τα περιφερειακά κέντρα συμβουλευτικής πληροφόρησης (RCIC) στην Τσεχική Δημοκρατία, προσφέ-
ρουν δωρεάν εισαγωγικές συμβουλές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και υπηρεσίες επιχειρη-
ματικής συμβουλευτικής με μειωμένο κόστος. Παρέχουν βοήθεια για την εκπόνηση επιχειρηματικών 
σχεδίων και την υλοποίηση έργων, τη διευθέτηση τραπεζικών δανείων και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Υπάρχουν 35 δημοτικά και πολιτειακά συμβούλια επιχειρήσεων (CEBs) σε ολόκληρη την 
Ιρλανδία. Ο ρόλος τους είναι να παρέχουν υποστήριξη για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στο στάδιο 
εκκίνησης και στο στάδιο επέκτασης, να προωθούν και να αναπτύσσουν αυτόχθονες δυνατότητες για 
μικρο-επιχειρήσεις και να τονώνουν την οικονομική δραστηριότητα και επιχειρηματικότητα σε τοπι-
κό επίπεδο. Παρόμοια δίκτυα επιχειρηματικής υποστήριξης περιλαμβάνουν το Business Gateway στη 
Σκωτία, το Gründer-Service στην Αυστρία, το Uusyrittäjyyskeskus στη Φινλανδία, το Κέντρο για την 
επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη (CEED) στη Σλοβενία   και τον Ελληνικό κόμβο του ευρωπαϊκού 
δικτύου επιχειρήσεων (Enterprise Europe Network) στην Ελλάδα.

Στη Σουηδία, περίπου 15.000 άτομα ασχολούνται με το δίκτυο υποστήριξης νέων επιχειρήσεων 
NyföretagarCentrum κάθε χρόνο, με δύο στους τρεις να ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση εντός δύο 
ετών από την παροχή της συμβουλευτικής. Περισσότερο από το 80% των ατόμων που αρχίζουν την 
επιχείρησή τους με την υποστήριξη του NyföretagarCentrum, εξακολουθούν να τη λειτουργούν μετά 
από τρία χρόνια και λιγότερο από το 1% χρεοκοπεί μετά από τρία χρόνια27.

5.2.4. Διαδικτυακές υπηρεσίες

Τα διαδικτυακά εργαλεία στήριξης επιχειρήσεων παρέχουν πληροφορίες και συμβουλευτική υποστή-
ριξη σε νέους και επίδοξους επιχειρηματίες, μέσω του διαδικτύου, με διάφορες μεθόδους. Συνιστούν 
έναν αποτελεσματικό, από πλευράς κόστους, τρόπο προσέγγισης ενός ευρέος και ποικίλου κοινού-
στόχου. Παραδείγματα αυτών των εργαλείων εντοπίζονται στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Ισλανδία, 
την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα εργαλεία συχνά φιλοξενούνται 
σε ιστοσελίδες ή πλατφόρμες, που παρέχουν μια ποικιλία υπηρεσιών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 
Μερικά επίσης, είναι προσαρμοσμένα για να εξυπηρετούν επιχειρηματίες από συγκεκριμένους τομείς.

Πολλές διαδραστικές επιχειρηματικές πλατφόρμες παρέχουν ατομική συμβουλευτική υποστήριξη  
μέσω του διαδικτύου για τα άτομα που λειτουργούν μια επιχείρηση, που αναπτύσσουν μια επιχειρη-
ματική ιδέα ή που είναι στα πρόθυρα να ξεκινήσουν την εταιρεία τους. Η συμβουλευτική παρέχεται 
από ειδικούς και έμπειρους επιχειρηματίες. Μπορούν να έχουν απαντημένα συγκεκριμένα ερωτήματα, 
με σαφή και γρήγορο τρόπο, αντί να χρειάζεται να αναζητήσουν διαφορετικούς ιστότοπους, για τις 
πληροφορίες που απαιτούνται. Οι απαντήσεις που δίνονται από τους εμπειρογνώμονες μπορεί να τους 
δώσουν αυτοπεποίθηση, ώστε να λάβουν αποφάσεις για τις οποίες δίσταζαν χωρίς να ακούσουν μια 
δεύτερη γνώμη. Δεν χρειάζεται να κανονίσουν ή να πάνε σε ραντεβού και στα παραδείγματα που έχου-
με εντοπίσει, δεν χρεώνονται για την συμβουλευτική  που παρέχεται από τους ειδικούς.

Παραδείγματα αυτού του τύπου εργαλείων εντοπίζονται στην Ισλανδία, την Ισπανία και το Ηνωμένο 

27 Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://www.nyforetagarcentrum.com/ [14.05.2010]
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Βασίλειο. Στη Γερμανία, οι χρήστες της πύλης επιχειρηματικής εκκίνησης είναι σε θέση να επιλέξουν 
ποιος ειδικός πρέπει να απαντήσει στην ερώτησή τους, ανάλογα με το θέμα.

Παράδειγμα 31. Πύλη επιχειρηματικής εκκίνησης

Η πύλη επιχειρηματικής εκκίνησης αναπτύχθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και 
Τεχνολογίας (Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, BMWi) για όσους αναζητούν πληρο-
φορίες σχετικά με την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Η πύλη περιλαμβάνει ένα φόρουμ εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι είναι σε θέση να απαντήσουν στις 
ερωτήσεις των νέων και επίδοξων επιχειρηματιών που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Αυτό το ερ-
γαλείο απαιτεί από το χρήστη να στείλει την ερώτησή του στον επιλεγμένο εμπειρογνώμονα από το 
φόρουμ. Ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει ένα θέμα από τη λίστα που εμφανίζεται στην ιστοσελί-
δα. Μόλις το θέμα επιλεγεί, ο χρήστης θα δει τον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων και μια επιλογή 
από τις ερωτήσεις που έχουν ήδη απαντηθεί. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον εμπειρογνώμονα που 
πιστεύει ότι είναι ο πιο κατάλληλος για το ερώτημά του και στη συνέχεια να εισάγει και να στείλει την 
ερώτησή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, εντός τριών εργάσιμων ημερών, η 
απάντηση του αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα διαδικτυακά εργαλεία για την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου ή ιδέας 
απευθύνονται κυρίως σε αυτούς τους επιχειρηματίες που είναι στα αρχικά στάδια της δημιουργίας μιας 
επιχείρησης και χρειάζονται επιπλέον βοήθεια και καθοδήγηση για να επεκτείνουν τις ιδέες τους. Τέτοια 
εργαλεία μπορούν να ελέγξουν τη σκοπιμότητα μιας επιχειρηματικής ιδέας. Παραδείγματα αυτού του 
τύπου εργαλείων βρίσκονται στην Ισπανία και την Αυστρία. Για παράδειγμα, η αυστριακή ιστοσελίδα, 
«i2b & GO!» («Ιδέες για τις επιχειρήσεις»), ξεκίνησε το 2000 από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Αυστρί-
ας (βλ. παράδειγμα 32).

Παράδειγμα 32. i2b & GO! Businessplan-Wettbewerb

Η ιστοσελίδα ‘i2b & GO! Businessplan-Wettbewerb’ απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται στη δια-
δικασία ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Ο γενικός στόχος της ιστοσελίδας είναι να αυξηθεί 
το ποσοστό επιτυχίας των νέων επιχειρήσεων, παρέχοντας λεπτομερή καθοδήγηση στον αρχικό σχη-
ματισμό ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Προκειμένου να αποκτήσουν ανατροφοδότηση σχετικά με το επιχειρηματικό τους σχέδιο, τα άτομα 
πρέπει να εγγραφούν στην ιστοσελίδα και να ανεβάσουν το σχέδιό τους. Μέσα σε πέντε εβδομάδες 
από την καταχώρηση του σχεδίου τους λαμβάνουν, δωρεάν, δύο ξεχωριστά σύνολα γραπτής ανα-
τροφοδότησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Το δίκτυο των εμπειρογνωμόνων αποτελείται 
από 127 άτομα από όλη την Αυστρία με εξειδίκευση στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, την προώθηση 
και τη χρηματοδότησή τους. Ακόμη, οι επιχειρηματίες μπορούν να επικοινωνήσουν ανεξάρτητα και 
με άλλους εμπειρογνώμονες για βοήθεια και συμβουλές.

Υπάρχει επίσης, ένα εγχειρίδιο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (Keine Angst vor dem Businessplan, Ein 
Handbuch für Gründerinnen und Gründer). Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει λεπτομερείς επεξηγήσεις για όλα 
τα συστατικά ενός επιχειρηματικού σχεδίου, τα κοινά λάθη που πρέπει να αποφευχθούν, προτεινό-
μενη βιβλιογραφία και σημαντικές ιστοσελίδες.

Η ιστοσελίδα παρέχει μια ποικιλία από άλλες δωρεάν υπηρεσίες, που μπορούν να συμβάλουν θετικά 
στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν ένα πρότυπο για 
την ανάπτυξη ενός σχεδίου, πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές βραδιές συμβουλευτικής και οδηγίες 
για τεχνικά θέματα που σχετίζονται με νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και μια λίστα με άλλα διαθέ-
σιμα εργαλεία και επαφές.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν επίσης, να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό επιχειρηματικού 
σχεδίου i2b & GO! με την κατάθεση του τελικού επιχειρηματικού τους σχεδίου.
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Τα ιστολόγια, τα διαδικτυακά φόρουμ και τα δίκτυα νέων και επίδοξων επιχειρηματιών έχουν επίσης 
καθιερωθεί ως μια μορφή στήριξης μεταξύ ομότιμων. Επιτρέπουν στους νέους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 
να επικοινωνούν με τους όμοιους τους και να παρέχουν αμοιβαία πολύτιμη υποστήριξη και καθοδήγη-
ση. Το σκεπτικό για αυτά τα εργαλεία είναι ότι πολλοί νέοι και επίδοξοι επιχειρηματίες θα δουν ότι αντι-
μετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και προκλήσεις. Η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων και των ομάδων με 
παρόμοιες εμπειρίες, θα βοηθήσει τους νέους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να ξεπεράσουν τα προβλήματά 
τους. Μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με το τι έχουν μάθει από τις εμπειρίες τους, για 
παράδειγμα όσον αφορά στα λάθη που έχουν γίνει και πώς θα τα ξεπεράσουν. Το να δουν πώς οι άλ-
λοι πέτυχαν στη δημιουργία και στη λειτουργία μιας επιχείρησης, μπορεί επίσης να τους εμπνεύσει και 
να δώσει κίνητρο στους χρήστες ώστε να προχωρήσουν τα σχέδιά τους.

Η διαδικτυακή πύλη «αφού μπορούμε εμείς, μπορείς και εσύ»28 επιτρέπει στους χρήστες να δουν τι 
κάνουν οι ομότιμοί τους και έτσι να συγκρίνουν τις εμπειρίες τους με εκείνες άλλων που τους μοιάζουν 
και/ή να αναπτύξουν ιδέες για τη δική τους επιχείρηση. Η πύλη περιλαμβάνει ένα ιστολόγιο, όπου οι 
πληροφορίες επικαιροποιούνται τακτικά με ειδήσεις από τα μέλη της πύλης.

5.2.5. Κατάρτιση

Τα μαθήματα κατάρτισης σχετικά με την επιχειρηματικότητα είναι συνήθως μη-τυπικά και απευθύνονται 
σε ενήλικο κοινό, συνήθως εκείνους με ισχυρή πρόθεση ή φιλοδοξία να δημιουργήσουν τη δική τους 
επιχείρηση. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν συνήθως την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (αναζήτηση για 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων) και τις δεξιότητες διαχείρισης (οικονομική 
διαχείριση, πωλήσεις, διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού), αλλά μπορούν να απευθύνονται και σε 
άλλες «επιχειρηματικές» δεξιότητες, όπως η αυτό-εκτίμηση και η ευαισθητοποίηση, η επικοινωνία και 
η αναζήτηση συμβουλών από άλλους (White and Kenyon, 2001).

5.3 Τηλεόραση/ΜΜΕ και εκστρατείες ευαισθητοποίησης
Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός καναλιών μέσω των οποίων μπορούν να διαδοθούν μηνύματα-
κλειδιά για την επιχειρηματικότητα. Η χρήση διάφορων μέσων επικοινωνίας, όπως η τηλεόραση και το 
ραδιόφωνο, δίνει την ευκαιρία να προσεγγιστεί ένα ευρύ κοινό, να ενισχυθεί το προφίλ της επιχειρη-
ματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και η αντίληψη της επιχειρηματικότητας ως μια βιώσιμη 
πορεία σταδιοδρομίας. Οι μέθοδοι ευαισθητοποίησης μπορούν (European Commission, 2007):

• να θέσουν ένα ευρύτερο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και να αυξήσουν το ενδιαφέρον των ανθρώ-
πων για την επιχειρηματικότητα. Τα προγράμματα μπορούν να κάνουν τους  ανθρώπους, που δεν 
έχουν ποτέ σκεφτεί την αυτό-απασχόληση, να τη δουν ως μια επιλογή,

• να βελτιώσουν την εικόνα της επιχειρηματικότητας (από την άποψη των κινδύνων που συνδέονται 
με το να είναι κάποιος αυτοαπασχολούμενος) και την εικόνα των επιχειρηματιών,

• να μεταφέρουν κοινές σε όλους ιδέες σχετικά με το πώς είναι η επιχειρηματική ζωή, τα προβλήματα 
και οι λύσεις, τα οφέλη και οι κίνδυνοι,

• να μεταφέρουν συγκεκριμένες πρακτικές πληροφορίες για διαφορετικές πτυχές της επιχειρηματι-
κότητας, π.χ. διαδικασίες για την έναρξη μιας εταιρείας ή πώς να αποκτήσουν οι  αυτοαπασχολού-
μενοι πρόσβαση στην κρατική στήριξη.

Η τηλεόραση ειδικότερα, επιτρέπει την παρουσίαση του θέματος της επιχειρηματικότητας με έναν εν-
διαφέροντα και συναρπαστικό τρόπο, με τα πρότυπα που παρουσιάζονται να προσελκύουν τους αν-
θρώπους, ιδίως τους νέους, στο δρόμο της επιχειρηματικότητας. Εκτός από το ό,τι δείχνει  τι σημαίνει 
να είναι κάποιος επιχειρηματίας, η τηλεόραση μπορεί επίσης, να παρέχει τεκμηριωμένες πληροφορίες 
με ένα διασκεδαστικό και κατανοητό τρόπο.

Διαφορετικοί τύποι τηλεοπτικών προγραμμάτων έχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα και προσελκύουν 
διαφορετικό κοινό. Τα ενημερωτικά δελτία μεταδίδουν τις καλύτερα τεκμηριωμένες πληροφορίες και 

28 Διατίθεται στο διαδίκτυο: http:// www.ifwecanyoucan.co.uk/ [20.9.2010].
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μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα στις νέες εξελίξεις, αλλά είναι πιθανό να τα παρακολουθούν μόνο 
αυτοί που είναι ήδη επιχειρηματίες ή όσοι εξετάζουν σοβαρά την επιλογή αυτή. Για παράδειγμα, κάθε 
επεισόδιο του προγράμματος Firma στην Πολωνία δείχνει βήμα-βήμα πώς να ξεκινήσει κάποιος ένα 
συγκεκριμένο τύπο επιχείρησης, πόσα χρήματα πρέπει να επενδυθούν, ποιοι κανονισμοί πρέπει να 
τηρούνται, ποιος εξοπλισμός είναι απαραίτητος και πόσα μπορεί κανείς να περιμένει να κερδίσει.

Τα αφιερώματα σε διάσημους επιχειρηματίες, δίνουν αίγλη στην αυτό-απασχόληση και προσφέρουν 
έμπνευση. Για να κάνει κάποιος την επιχειρηματικότητα να φαίνεται εφικτή επιλογή, σημαντικά είναι τα 
ντοκιμαντέρ για καθημερινούς ανθρώπους που συστήνουν μια επιχείρηση. Η τηλεόραση προσεγγίζει 
ένα πολύ μεγάλο κοινό, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει μια πολύ ρεαλιστική ή θετική εικόνα των επι-
χειρηματιών.

Οι εκπομπές «ριάλιτι» που ακολουθούν τη ζωή των επιχειρηματιών, είναι ένας καλός τρόπος για να 
φανεί το τι σημαίνει επιχειρηματικότητα στην πραγματικότητα. Αν και τα προγράμματα για εξαιρετικούς 
επιχειρηματίες μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, υπάρχουν αρκετά «ριάλιτι» που αναφέρονται σε συ-
νηθισμένους αυτό-απασχολούμενους, που είναι πολύ σημαντικά στο να δείξουν ότι η επιχειρηματικό-
τητα είναι κάτι εφικτό και αποτελεί μια βιώσιμη ευκαιρία καριέρας για πολλούς ανθρώπους, χωρίς να 
συνεπάγεται αυτόματα ηρωικές προσπάθειες ή μεγάλες θυσίες. Ένα παράδειγμα αποτελεί το Hustlers, 
Ηνωμένο Βασίλειο29, το οποίο απεικονίζει τις διαδρομές πέντε επιχειρηματιών στις τέχνες, τα μέσα ενη-
μέρωσης και τη βιομηχανία της μόδας,  οι οποίοι ιδρύουν επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας, 
όπου παραδοσιακά το επίκεντρο των επιχειρήσεων ήταν η βιομηχανία. Μια άλλη σειρά, που περι-
γράφεται στο Παράδειγμα 33, που όχι μόνο δείχνει την καθημερινή ζωή των απλών επιχειρηματιών, 
αλλά προκαλεί και ενδιαφέρον με το να είναι διαδραστική, είναι η  Dvanáct odvážných (Οι Θαρραλέοι 
Δώδεκα) στην Τσεχική Δημοκρατία.

Παράδειγμα 33. Οι Θαρραλέοι Δώδεκα, Τσεχική Δημοκρατία

Το πρόγραμμα οι Θαρραλέοι Δώδεκα (Dvanáct odvážných) αφηγείται τις ιστορίες 12 επιχειρηματιών 
που έχουν ξεπεράσει ορισμένα εμπόδια για να πετύχουν στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η ανάδειξη 
των επιχειρηματιών πραγματοποιείται από το κοινό, με την τελική επιλογή να γίνεται από την εταιρεία 
Vodafone, η οποία παράγει το πρόγραμμα. Είναι ένα καλό παράδειγμα του τρίτου δρόμου (βλέπε 
εισαγωγή) του πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα. Αυτό το πρό-
γραμμα είναι δημοφιλές, με κάθε επεισόδιο να παρακολουθείται από περίπου 400.000 θεατές.

Οι διαγωνισμοί μεταξύ των επίδοξων επιχειρηματιών είναι σχετικά νέοι και εξαιρετικά δημοφιλείς, 
προσελκύοντας ένα ευρύ κοινό. Με έναν ανάλαφρο τρόπο, αξιοποιούν τις ευκαιρίες μιας επιχειρημα-
τικής σταδιοδρομίας και αυξάνουν την επίγνωση του τι σημαίνει επιχειρηματική ιδέα. Για παράδειγ-
μα, ο Skaperen (Δημιουργός)30 ψάχνει για την καλύτερη επιχειρηματική ιδέα στη Νορβηγία. Γίνονται 
ακροάσεις και 15 τελικοί συμμετέχοντες επιλέγονται για να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους 
ιδέα στο πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενθαρρύνουν τους τηλεθεατές να ψηφίσουν τις 
ιδέες τους. Κάθε εβδομάδα ένας διαγωνιζόμενος αποχωρεί και, στην τελευταία εκπομπή, οι θεατές 
ψηφίζουν την αγαπημένη τους επιχειρηματική ιδέα. Ο νικητής λαμβάνει 1 εκατ. Κορώνες Νορβηγίας 
(120.000 ευρώ). Το πρόγραμμα είναι μια παραγωγή σε συνεργασία με το Innovation Norway, την 
εθνική οργάνωση στήριξης των επιχειρήσεων που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εμπορίου και 
Βιομηχανίας. Παρόμοια προγράμματα εντοπίζονται στη Φινλανδία, την Ιρλανδία, τη Νορβηγία, την 
Πορτογαλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο - π.χ. AUDAX Negócios à Prova, Επιχειρηματικές 
προκλήσεις AUDAX31 στην Πορτογαλία και Generación XXI32 στην Ισπανία.

29 Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://www.channel4.com/programmes/the-hustlers [20.9.2010].
30 Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://www.innovasjonnorge.no/Prosjekter/Skaperen/ [20.9.2010].
31 Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://www.audax.tv/Concurso/Regulamento/tabid/64/Default.aspx [20.9.2010].
32 Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://www.emprender-en- aragon.es/Paginas/seccion_Concurso 20Generacion%20XXI.htm% 

[20.9.2010].
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Παράλληλα, μαζί με τα τηλεοπτικά προγράμματα που βασίζονται σε αρχές και σε θέματα επιχειρημα-
τικότητας, υπάρχει επίσης ένας μικρός αριθμός ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Στη Λιθουανία, υπάρ-
χουν πολλά ραδιοφωνικά προγράμματα που αφορούν ειδικά σε θέματα  επιχειρήσεων (π.χ. Verslo 
dvasia, Επιχειρηματικό πνεύμα, ένα πρόγραμμα-συζήτηση για την επιχειρηματικότητα).

Υπάρχουν	 επίσης,	πολλές	περιπτώσεις	που	 γιορτάζουν	 την	 επιχειρηματικότητα	σε	 διάφορες	 χώρες	
(Βουλγαρία,	Ιρλανδία,	Ισπανία,	Σουηδία	και	Ηνωμένο	Βασίλειο).	Για	παράδειγμα,	η	Ημέρα	των	επιχει-
ρηματιών33	στην	Ισπανία	είναι	ένα	εθνικό	γεγονός,	που	επιτρέπει	στους	επιχειρηματίες	να	μοιραστούν		
γνώσεις,	εμπειρίες	και	βέλτιστες	πρακτικές.	Σε	ευρωπαϊκό	επίπεδο,	η	Ευρωπαϊκή	Εβδομάδα	μικρο-
μεσαίων	 επιχειρήσεων34,	 ξεκίνησε	 το	 2009,	ως	μια	 εκστρατεία	 για	 την	προώθηση	 της	 επιχειρηματι-
κότητας.	Η	εβδομάδα	μικρομεσαίων	επιχειρήσεων	το	2009	συμπεριέλαβε		πάνω	από	1.200	εθνικές,	
περιφερειακές	και	τοπικές	εκδηλώσεις	που	είχαν	επίκεντρο	μια	ποικιλία	θεμάτων.
Οι πρεσβευτές επιχειρηματικότητας είναι ένας άλλος τρόπος τόνωσης της επιχειρηματικότητας σε σχο-
λεία, πανεπιστήμια, κοινοτικές ομάδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι πρεσβευτές αποδεικνύουν, 
μέσα από τη δική τους εμπειρία, ότι μια καριέρα ως ιδιοκτήτης επιχείρησης είναι μια εφικτή και ελκυστι-
κή επιλογή. Στη Σουηδία, περισσότερες από 800 γυναίκες πρεσβευτές της επιχειρηματικότητας έχουν 
οριστεί για να αναδείξουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (Tillväxtverket, 2009).

5.4. Διαδικτυακά τεστ αξιολόγησης σταδιοδρομίας
Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές αυτο-διαχείρισης, εργαλεία και πρακτικές που μπορεί να είναι χρή-
σιμα για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των νέων και επίδοξων επιχειρηματιών. Συχνά διαθέσιμα στο 
διαδίκτυο, παρέχουν ένα μέσο με το οποίο οι επίδοξοι και νέοι επιχειρηματίες μπορούν να επικεντρώ-
σουν τις προσπάθειές τους, να κατανοήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται και τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την ανάπτυξή τους, καθώς και κατά πόσο είναι κατάλληλοι για μια επιχειρηματική 
σταδιοδρομία.

Ένα από τα πολλά είδη των διαθέσιμων διαδικτυακών εργαλείων σταδιοδρομίας και αυτο-διαχείρισης 
για τους επίδοξους και νέους επιχειρηματίες είναι τα διαδικτυακά τεστ αξιολόγησης σταδιοδρομίας. 
Αυτά κυμαίνονται από τεστ για να διαπιστωθεί πώς η προσωπικότητα και οι δεξιότητες ενός ατόμου 
τοποθετούνται απέναντι στις δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις που απαιτούνται για να ακολουθήσει 
μια καριέρα ως επιχειρηματίας μέχρι και τεστ για ήδη καθιερωμένους επιχειρηματίες, προκειμένου να 
ελέγξουν τις «Επιχειρηματικές δεξιότητές» τους και να προσδιορίσουν περιοχές για μελλοντική ανάπτυ-
ξη. Τα τεστ συνήθως συνίστανται σε ερωτηματολόγια που επιτρέπουν στους χρήστες να αποκτήσουν 
μια εικόνα ή μια ένδειξη των επιχειρηματικών τους ιδιοτήτων, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας μια 
σειρά από ερωτήσεις ή προφίλ. Κάποια στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχου, όπως σε επίδο-
ξους επιχειρηματίες, σε όσους έχουν ήδη τη δική τους επιχείρηση, σε νέους ή γυναίκες επιχειρηματίες. 
Άλλα είναι πολύ πιο γενικά.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των διαθέσιμων διαδικτυακών τεστ καριέρας και αυτο-εκτίμησης  
αυξάνεται τόσο για τους επίδοξους όσο και για τους τρέχοντες επιχειρηματίες. Αναπτύσσονται και δι-
οικούνται από ένα αυξανόμενο φάσμα εταίρων, κυρίως ενώσεων που εκπροσωπούν επιχειρηματίες 
και/ή οργανώσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, βρέθηκε ένας αυξανόμενος αριθμός 
«εμπορικών» τεστ (π.χ. τεστ που αναπτύχθηκαν από εμπορικά προσανατολισμένες ιστοσελίδες και/ή 
εταιρείες), ιδίως στις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ποικιλία των διαθέσιμων τεστ για τους επιχειρηματίες μπορεί να ταξινομηθεί σε τέσσερις κατηγορίες:

• σε αυτά που εξετάζουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των χρηστών σε σχέση με μια κα-
ριέρα ως επιχειρηματίες,

• σε αυτά που αξιολογούν τις επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες των επίδοξων ή ενεργών 

33 Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://www.emprendemosjuntos.es/es-ES/diadelemprendedor/Paginas/DiaEmprendedor.aspx 
[2.9.2010].

34 Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-εβδομάδα/index_en.htm 
[20.9.2010].
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επιχειρηματιών και επιδιώκουν να προσδιορίσουν τις ανάγκες κατάρτισης,

• σε αυτά που παρέχουν σύγκριση με επιτυχημένους επιχειρηματίες και τέλος,

• σε αυτά που λειτουργούν ως εργαλείο προβληματισμού.

Κάποια τεστ αυτο-αξιολόγησης εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες  από τις παραπάνω κατηγορίες. Έχουν 
κατηγοριοποιηθεί παρακάτω σύμφωνα με το στοιχείο που είναι ισχυρότερο μέσα σε κάθε τεστ.

Τα τεστ προσωπικότητας που διαπιστώνουν αν ο χρήστης είναι κατάλληλος για μια καριέρα ως επι-
χειρηματίας, συνήθως στοχεύουν σε επίδοξους επιχειρηματίες. Έχουν την τάση να θέτουν ερωτήσεις 
σχετικά με την καταλληλότητά τους να διευθύνουν μια επιχείρηση και την πιθανότητα μελλοντικής 
επιτυχίας. Ο σκοπός αυτών των τεστ είναι να κάνουν τους επίδοξους επιχειρηματίες να γνωρίσουν τις 
πιέσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίες, ενώ το σκεπτικό τους είναι ότι 
τα ποσοστά επιτυχίας των επιχειρήσεων βελτιώνονται όταν οι επίδοξοι και νέοι επιχειρηματίες είναι 
προετοιμασμένοι.

Παραδείγματα από τεστ προσωπικότητας για επίδοξους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν στην Ισπανία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και διεθνώς. Το διαδικτυακό βρετανικό επιχειρηματικό περιοδικό 
Businesswings (www.businesswings.co.uk) έχει εδραιώσει ένα τεστ προσωπικότητας του επιχειρημα-
τία. Επιδιώκει να βοηθήσει τους επίδοξους επιχειρηματίες, ζητώντας τους να αναρωτηθούν σχετικά με 
τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητές τους, την οικονομική κατάσταση, όσο και τη σχετικό-
τητα της βάσης των δεξιοτήτων τους.

Τα τεστ επιχειρηματικών δεξιοτήτων βοηθούν τους χρήστες να προσδιορίσουν τις υπάρχουσες δεξιό-
τητες και αυτές που χρειάζονται να αναπτύξουν. Τα τεστ δεξιοτήτων συχνά ζητούν από τους χρήστες 
να προσδιορίσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που πιστεύουν ότι είναι σημαντικές για έναν επι-
χειρηματία, βασίζονται σε συγκεκριμένα παραδείγματα και συχνά περιλαμβάνουν και στοιχεία από 
τεστ προσωπικότητας. Αυτά τα τεστ αποτελούν μια από τις πιο κοινές μεθόδους αυτό-αξιολόγησης για 
επιχειρηματίες σε χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία. Το Ισπα-
νικό Υπουργείο Βιομηχανίας, Τουρισμού και Εμπορίου έχει αναπτύξει ένα τεστ αυτο-αξιολόγησης της 
επιχειρηματικής νοοτροπίας (Autodiagnóstico de Actitudes Emprendedoras). Το τεστ αποτελείται από 25 
ερωτήσεις κλειστού τύπου σε επτά τομείς που σχετίζονται με τις δεξιότητες του επιχειρηματία. Το τεστ 
καταλήγει σε μια εκτίμηση των επιχειρηματικών συμπεριφορών και παρέχει συστάσεις για μελλοντική 
δράση.

Η φινλανδική εταιρεία χρηματοδότησης Finnvera έχει αναπτύξει ένα επιχειρηματικό τεστ, το Yrittäjätesti, 
για φιλόδοξους επιχειρηματίες (Βλ. Παράδειγμα 34). Αυτό που διαφοροποιεί αυτό το τεστ από τα άλλα 
είναι ότι συνοδεύεται από μια ταινία που καθοδηγεί τα άτομα στο τεστ. Η ταινία προσφέρει γενικές 
πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματα που τίθενται και παρέχει μια εικόνα για το πως γίνεται κάποιος 
επιχειρηματίας. Επίσης, κατευθύνει τους χρήστες προς τις οργανώσεις που βοηθούν τους επιχειρηματί-
ες και τις πρόσθετες πηγές πληροφόρησης.

Παράδειγμα 34. Τεστ επιχειρηματία(Yrittäjätesti), Φινλανδία

Η Finnvera plc είναι μια εξειδικευμένη χρηματοδοτική εταιρεία που ανήκει στο κράτος της Φινλανδί-
ας. Παρέχει στους πελάτες της δάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων και εγγυή-
σεις εξαγωγικών πιστώσεων.

Το τεστ προσωπικότητας της Finnvera είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της. Το τεστ απαιτεί από το 
χρήστη να έχει μια ιδέα για το είδος των επιχειρήσεων που ενδιαφέρεται να δημιουργήσει. Ξεκινά-
ει με μια εισαγωγή του τι είναι ένας επιχειρηματίας και επιδιώκει να ξεκαθαρίσει οποιουσδήποτε 
μύθους. Τα άτομα καθοδηγούνται στο τεστ μέσα από μια διαδραστική ταινία, η οποία εμφανίζεται 
πριν και μετά από κάθε ερώτηση. Η συνοδευτική ταινία παρέχει πληροφορίες και ενθαρρύνει τους 
χρήστες να σκεφτούν τις απαντήσεις τους μαζί με τις προσδοκίες τους, τα βασικά πλεονεκτήματα και 
τις αδυναμίες τους. Στοχεύει, επίσης, στο να δουν πόσο καλά προετοιμασμένα είναι τα άτομα να δη-
μιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
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Στο τέλος του τεστ, τα άτομα εφοδιάζονται με ένα προφίλ επιχειρηματία. Το προφίλ περιλαμβάνει:

• μια σύνοψη των πλεονεκτημάτων τους σε σχέση με την πιθανότητα να γίνουν επιχειρηματίες,

• τις ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης,

• τις κύριες προκλήσεις και τα εμπόδια για την επιτυχία,

• μια εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για να τρέξει το είδος της επιχείρησης που έχουν κατά 
νου,

• τα απαιτούμενα έσοδα για τη δημιουργία της επιχείρησης που έχουν στο μυαλό τους, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές,

• πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική ιδέα (υπηρεσίες/προϊόντα της εταιρείας και πώς οι 
πελάτες θα επωφεληθούν από αυτά), τους κύριους ανταγωνιστές και τα κύρια σημεία πώλησης.

Στην Αυστρία, ένα παρόμοιο τεστ αναπτύχθηκε από ψυχολόγους για το Ομοσπονδιακό Οικονομικό 
Επιμελητήριο. Μερικά από τα ερωτηματολόγια ζητούν από τους χρήστες τις απόψεις τους για την κα-
λύτερη δράση που πρέπει να ληφθεί σε φανταστικές καταστάσεις. Οι συμμετέχοντες απαντούν πρώτα 
κάποιες γενικές ερωτήσεις για τον εαυτό τους (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, τόπος) και στη συνέχεια 
προχωρούν σε 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που διερευνούν τα κίνητρά τους να γίνουν επιχει-
ρηματίες και καθορίζουν την καλύτερη δράση σε μια φανταστική κατάσταση.

Τα συγκριτικά τεστ επιτρέπουν στο χρήστη να συγκρίνει τον εαυτό του με επιτυχημένους επιχειρηματίες 
και να προσδιορίσει αν βρίσκεται στην κατεύθυνση του να  γίνει επιτυχημένος επιχειρηματίας. Αυτό το 
είδος τεστ εντοπίζεται στην Ισπανία και την Ολλανδία. Ένα ισπανικό παράδειγμα χαρτογραφεί το προ-
φίλ ενός χρήστη με βάση τις εμπειρίες 150 επιτυχημένων επιχειρηματιών (βλ. παράδειγμα 35).

Παράδειγμα 35. Επιχειρηματική αυτο-διάγνωση, Ισπανία

Το τεστ επιχειρηματικής αυτο-διάγνωσης (Autodiagnóstico emprendedor), στην ιστοσελίδα 
Emprendedores αξιολογεί τα δυνατά και αδύνατα σημεία των επιχειρηματιών. Ειδικοί από το Αυτόνο-
μο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης δημιούργησαν ένα εργαλείο για να αξιολογήσουν τις δεξιότητες εκεί-
νων που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες με βάση τις εμπειρίες 150 επιτυχημένων επιχειρηματιών.

Το τεστ αποτελείται από 25 ερωτήσεις που αφορούν στις ιδιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη 
μιας επιχείρησης. Μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων η ιστοσελίδα υπολογίζει το αποτέλεσμα 
και εντοπίζει σε ποιο στάδιο έχει φτάσει ο χρήστης, ως εξής:

• η ιδέα του χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη,

• είναι σχεδόν έτοιμος να γίνει επιχειρηματίας, πρέπει να σκεφτεί το λόγο για την έναρξη μιας επι-
χείρησης,

• είναι έτοιμος να γίνει επιχειρηματίας, είναι αφοσιωμένος στο έργο

Τα γνωστικά τεστ διαφέρουν από τα τεστ διαχείρισης της σταδιοδρομίας που περιγράφονται παραπάνω, 
καθώς χρησιμοποιούν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για να βοηθήσουν τη διαδικασία συλλογισμού. Αυ-
τές οι δοκιμές στοχεύουν τόσο στους επίδοξους όσο και στους υφιστάμενους επιχειρηματίες. Ένα τεστ 
που αναπτύχθηκε από το Almi στη Σουηδία ενθαρρύνει τους νέους και επίδοξους επιχειρηματίες να 
αναπτύξουν μια σαφή κατανόηση της επιχειρηματικής τους ιδέας και να προβληματιστούν σχετικά με 
ορισμένες πτυχές της επιχείρησης35. Περιλαμβάνει τρία τμήματα. Η ενότητα σκέψης ζητά από το χρήστη 
να αξιολογήσει την επιχειρηματική του ιδέα και να εξετάσει την πιθανή κερδοφορία του έργου. Το τμήμα 
προετοιμασίας ενθαρρύνει το χρήστη να υλοποιήσει την επιχειρηματική του ιδέα, εντοπίζοντας ζητήματα 
που πρέπει να σκεφτεί, μέσω της αξιοποίησης ενός καταλόγου ίδρυσης επιχειρήσεων. Το τμήμα πρώιμων 
ετών επιτρέπει στους χρήστες να επικεντρωθούν σε θέματα, όπως οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρε-
άζουν την επιχείρηση και το πώς να εξισορροπήσουν την προσωπική τους ζωή με την επιχειρηματική.

35 Διατίθεται στο διαδίκτυο: http://www.almi.se/Nyforetagande/ [1.2.2010].
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Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά τεστ στα οποία οι μέθοδοι ή τα αποτελέσματα 
δεν έχουν ελεγχθεί επιστημονικά. Αυτό σημαίνει ότι πολλά παρέχουν μόνο μια εικόνα των χαρακτη-
ριστικών ή των δεξιοτήτων του ατόμου και τα αποτελέσματα θα πρέπει να θεωρηθούν ως ενδεικτικά 
και μόνο. Λίγα τεστ προσφέρουν οποιαδήποτε εξατομικευμένη υποστήριξη σε μορφή τηλεφωνικών 
γραμμών βοήθειας ή υπηρεσίας ερωτήσεων ή απαντήσεων. Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει να 
θεωρηθούν ως μία από τις πολλές χρήσιμες μεθόδους (και όχι ως η καθοριστική) για τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων σταδιοδρομίας και αυτο-διαχείρισης των επιχειρηματιών  και το δυνατό τους σημείο έγκει-
ται στο γεγονός ότι τείνουν να είναι εύκολα προσβάσιμα και ανέξοδα.

5.5 Παρεμβάσεις ιδιωτικού τομέα

Οι δομές  του ιδιωτικές τομέα, όπως οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, οι εταιρείες επιχειρηματικού κε-
φαλαίου και τα επιχειρηματικά πάρκα εμπλέκονται στην παροχή υποστήριξης για τους υποψήφιους 
και νέους επιχειρηματίες και έχουν καίριο ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτή τη διαδικασία. Οι έμπειροι 
επιχειρηματίες ξεκινούν νέες επιχειρήσεις «από συνήθεια και κατά εξακολούθηση», ενεργώντας ως 
επενδυτές σε άλλες νεοσύστατες επιχειρήσεις (Thompson and Downing, 2006). Με τον τρόπο αυτό κα-
θοδηγούν και λειτουργούν ως μέντορες άλλων νέων επιχειρηματιών, χωρίς δημόσια χρηματοδότηση, 
ενώ συνεχίζουν να λειτουργούν τις δικές τους εταιρείες. Μερικοί επενδυτές επιχειρηματικού κεφαλαίου 
και κάποια επιχειρηματικά κέντρα  διορίζουν επίσης μέντορες για τους νέους ιδρυτές επιχειρήσεων 
(π.χ. τα έμπειρα μέλη του προσωπικού τους) για να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους. Αυτές δεν 
είναι τυπικές μορφές παροχής συμβουλών από μέντορες, αλλά είναι σημαντικές στο πλαίσιο της επι-
χειρηματικότητας. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι οι επιχειρηματίες και οι ιδιώτες εταίροι τους 
μοιράζονται τον ίδιο στόχο: να πετύχουν στην επιχειρηματική προσπάθεια, καθώς αμφότεροι έχουν 
επενδύσει στην επιχείρηση.

Μεγάλο μέρος της υποστήριξης που συνδέεται με την ιδιωτική πρωτοβουλία παρέχεται άτυπα και μη 
δομημένα. Είναι πρακτική, προσανατολισμένη στη δράση και συνδέεται άμεσα με τη νέα επιχείρηση, 
παρά με την καθοδήγηση στην ευρύτερη έννοιά της. Υπάρχουν, επίσης, λίγες ενδείξεις «ολιστικής» 
υποστήριξης - που αφορούν σε δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας - αν και η επαφή μεταξύ των 
νέων επιχειρηματιών και των μεντόρων / καθοδηγητών / επενδυτών τους είναι τακτική.

Το Επιχειρηματικό Κέντρο Biocant στην Πορτογαλία συνιστά ένα παράδειγμα των τυπικών δραστηριο-
τήτων υποστήριξης από μια ιδιωτική εταιρεία χρηματοδότησης αρχικού σταδίου (βλ. παράδειγμα 36). 
Υποστηρίζει ερευνητές στο στάδιο των ιδεών, προκειμένου να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους 
στρατηγικές.

Παράδειγμα 36. Επιχειρηματικό Πάρκο Biocant, Πορτογαλία

Το επιχειρηματικό πάρκο Biocant, στην περιοχή Coimbra της Πορτογαλίας, είναι το πρώτο βιοτεχνο-
λογικό επιχειρηματικό πάρκο της χώρας. Το πάρκο παρέχει επίσης υπηρεσίες έρευνας για φαρμακευ-
τικές, διαγνωστικές, βιοτεχνολογικές, περιβαλλοντικές και γεωργικές βιομηχανίες. Δεκαπέντε εταιρεί-
ες στο πάρκο απασχολούν περίπου 137 άτομα με 17 ακόμα άτομα να εμπλέκονται στη διοίκηση του 
πάρκου. Ιδρυμένη το 2006, η Biocant Ventures (BV) είναι μια εταιρεία χρηματοδότησης επιχειρήσεων 
σε αρχικό στάδιο, που βοηθά τους νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις και τα στρα-
τηγικά τους σχέδια, να δημιουργήσουν τα δίκτυά τους και να αναπτύξουν δεσμούς με επενδυτές και 
αγοραστές. Η BV αποτελεί μια σύμπραξη τριών εταιρειών και ελέγχει και επικυρώνει επιχειρηματικές 
ιδέες σε αρχικό στάδιο, που προκύπτουν από τα έργα βιοτεχνολογίας τα οποία δεν μπορούν να υπο-
στηρίζονται θεσμικά από επενδυτές κεφαλαίων.

Τυπικά, οι υποψήφιοι παρουσιάζουν την ιδέα ή το επιχειρηματικό τους σχέδιο στη διαχειριστική ομά-
δα της BV, που το αξιολογεί και αναλαμβάνει μια οικονομική και εμπορική ανάλυση. Η BV λαμβάνει 
περίπου 30 αιτήσεις ετησίως και υποστηρίζει σήμερα έξι έργα στον κλάδο των τροφίμων, των βιοϊα-
τρικών συσκευών, των φαρμακευτικών ανακαλύψεων και των υπηρεσιών ανάλυσης.
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Η BV υποστηρίζει ερευνητές στο στάδιο των ιδεών για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους στρα-
τηγικές. Μεγάλο μέρος της παρεχόμενης υποστήριξης είναι άτυπη, καθώς η εταιρεία δεν παρέχει 
«δομημένο» ή «τυπικό» μέντορινγκ, καθοδήγηση ή κατάρτιση. H υποστήριξη μπορεί να βοηθήσει:

• στις διαδικασίες προμήθειας και μεταφοράς κατά τη σύσταση και λειτουργία της επιχείρησης,

• στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να παρουσιάσουν τα σχέδιά τους σε δυνη-
τικούς επενδυτές,

• στη σύνδεση των έργων / νεοσύστατων επιχειρήσεων με άλλες επιχειρήσεις (π.χ. τοποθέτηση 
κρίκων σε διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας ).

Οι	δύο	διευθυντές	της	BV	ξοδεύουν	περίπου	μία	ημέρα	κάθε	εβδομάδα,	παρέχοντας	υποστήριξη	στα	
αρχικά	έργα	/	εταιρείες	με	τις	οποίες	συνεργάζονται.	Οι	νέοι	επιχειρηματίες	μπορούν	να	λάβουν	μέρος	
στη	δημόσια	χρηματοδότηση	ευκαιριών	επιχειρηματικής	μάθησης.
Οι	επιχειρηματίες	που	λαμβάνουν	χρηματοδότηση	από	τη	BV	είναι	συνήθως	νέοι	διδάκτορες.	Οι	πε-
ρισσότεροι	εργάζονται	για	το	πρώτο	εμπορικό	τους	έργο,	πέντε	είναι	άνδρες	και	δύο	είναι	γυναίκες.
Μέχρι σήμερα μόνο δύο έργα έχουν φθάσει στο στάδιο της εμπορευματοποίησης. Οι εταιρείες αυτές 
παρουσιάζουν σήμερα τα έργα τους σε εταιρείες για εμπορικές επενδύσεις, έτσι είναι πολύ νωρίς για 
να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στήριξης της BV και τον αντίκτυ-
πό της στα ποσοστά επιτυχίας ή αποτυχίας μιας νέας επιχείρησης.

Το παράδειγμα της Πορτογαλίας υποστηρίζει τη διαπίστωση ότι οι ιδιωτικές εταιρείες παρέχουν ανε-
ξάρτητα υποστήριξη προς τους επιχειρηματίες, χωρίς χρηματοδότηση, παράλληλα με την κύρια επιχει-
ρηματική τους δραστηριότητα: οι διευθυντές της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων BV αξιολογούν 
επιχειρηματικές ιδέες, οικονομικά και εμπορικά, και αφιερώνουν μια μέρα την εβδομάδα για να στη-
ρίξουν τις νεοσύστατες εταιρείες και τα σχέδια. Αυτή τη φορά, η δέσμευση και η γνώση της εταιρείας 
για τους εμπλεκόμενους τομείς και τις αγορές είναι ανεκτίμητη για τους επιχειρηματίες στο πλαίσιο της 
εμπορευματοποίησης των ιδεών τους.

5.6. Υποστήριξη για συγκεκριμένες ομάδες
Η αυτό-απασχόληση παρέχει μια διαδρομή μέσω της οποίας οι άνθρωποι που αναγνωρίζονται ως πε-
ριθωριοποιημένοι ή σε μειονεκτική θέση μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας και / 
ή στην οικονομία. Ενώ η  ΣυΕΠ και η υποστήριξη ομάδων όπως οι γυναίκες, οι νέοι, οι μετανάστες και 
οι εθνικές μειονότητες, καθώς και οι άνεργοι ή ανειδίκευτοι, αντικατοπτρίζονται στις ενέργειες στήρι-
ξης προς επίδοξους και νέους επιχειρηματίες γενικά, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στο να 
αυξήσουν την ενημέρωση σχετικά με τις υπάρχουσες δράσεις μέσω της κοινωνικής ευαισθητοποίησης 
και μέριμνας. 

Αυτή η ενότητα προσδιορίζει τους τύπους δραστηριότητας που αναπτύσσονται μέσω προγραμμάτων, 
τα οποία συνήθως προσανατολίζονται σε ομάδες περιθωριοποιημένων, μειονεκτούντων  ή υποεκπρο-
σωπούμενων ατόμων. 

5.6.1. Μετανάστες επιχειρηματίες

Ενώ οι μετανάστες επιχειρηματίες είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν τις ίδιες  δυσκολίες, όπως κάθε άτομο 
που προσπαθεί να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, υπάρχουν και τα ακόλουθα ειδικά εμπόδια:

• περιορισμένη πρόσβαση σε οικονομικές και θεσμικές υπηρεσίες υποστήριξης,

• γλωσσικά εμπόδια,

• περιορισμένες επιχειρηματικές και διαχειριστικές δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες προώθησης, 

• δυσανάλογη συγκέντρωση σε δραστηριότητες χαμηλής ειδίκευσης, όπου η ανάπτυξη, η διαφορο-
ποίηση ή η είσοδος σε κυρίαρχες αγορές είναι περιορισμένου φάσματος.
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Παρά το γεγονός ότι ορισμένες κοινότητες μεταναστών διακρίνονται για τις επιχειρηματικές τους δρα-
στηριότητες, οι περιορισμένες δεξιότητες επιχειρηματικότητας, διαχείρισης και μάρκετινγκ αναγνωρίζο-
νται ως εμπόδια για τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης. Ευρήματα από μια έκθεση του πανεπιστημί-
ου Middlesex από το 2000 έδειξαν, επίσης, ότι οι μετανάστες έχουν λιγότερο συχνά πρόσβαση σε γενι-
κές δεξιότητες διαχείρισης και σε επιχειρηματική στήριξη και είναι πιο πιθανό να βασίζονται σε άτυπες 
πηγές βοήθειας (CEEDR, 2000)36. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος οι άτυπες πηγές συμβουλών (οικογένεια 
και φίλοι) να μην είναι καλά ενημερωμένες, πράγμα που παρεμποδίζει τις προσπάθειες των ατόμων 
να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Οι μετανάστες επιχειρηματίες επίσης είναι λιγότερο πιθανό 
να χρησιμοποιούν ευρύτερες τεχνικές μάρκετινγκ, δεδομένου ότι συχνά αποτελούν μια περιορισμένη 
τοπικά αγορά εντός της κοινότητάς τους.

Παρά τα προβλήματα αυτά και τους περιορισμούς, υπάρχουν επιτυχημένα προγράμματα που παρέ-
χουν  ΣυΕΠ καθώς και υποστήριξη σε κοινότητες μεταναστών.

Οι πληθυσμοί μεταναστών είναι πιθανότερο να βασίζονται στην υποστήριξη από την οικογένεια και 
τους φίλους, παρά στη  ΣυΕΠ από ειδικό και είναι λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση στο είδος της 
υποστήριξης που παρέχεται από τις αρχές και τα θεσμικά όργανα. Είναι επιτακτική ανάγκη οι στοχευμέ-
νες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικής υποστήριξης να βρουν καινοτόμους τρόπους για την προσέγ-
γιση αυτών των πελατών.

Μια επιτυχής προσέγγιση αποτελεί η δημιουργία γραφείων στις δύσβατες κοινότητες, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα ένα ελκυστικό περιβάλλον για το κοινό-στόχο, με καλά δίκτυα παραπομπής. Για παρά-
δειγμα, προκειμένου να δημιουργηθεί το Επιχειρηματικό Κέντρο της Κοπεγχάγης, οι διαχειριστές του 
έργου πέρασαν τους έξι πρώτους μήνες προσεγγίζοντας εντατικά τις συγκεκριμένες περιοχές-στόχου 
της εμπορικής περιοχής της πόλης, οι οποίες κυριαρχούνται από πληθυσμούς μεταναστών. Με τον 
τρόπο αυτό κατάφεραν να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη και συμπάθεια, απαραίτητους παράγοντες 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τους πελάτες-στόχους τους να παρακολουθήσουν το επιχειρηματικό 
κέντρο, όταν αυτό θα άνοιγε37.

Μια άλλη προσέγγιση είναι να εκπαιδευτούν οι τοπικές ΜΚΟ στην παροχή επιχειρηματικών συμβου-
λών, δεδομένης  της εμπιστοσύνης που έχουν αποκτήσει εντός των κοινοτήτων τους. Ένα πρόγραμμα 
EQUAL από τη Γαλλία είχε ως στόχο τους μετανάστες που ζουν στα υποβαθμισμένα προάστια του 
Παρισιού, οι οποίοι κατά κύριο λόγο προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική, είναι αναλφάβητοι 
και ασχολούνται με την παραοικονομία. Το ADIE38 χρησιμοποίησε διασυνδέσεις εντός των κοινοτήτων 
και συστάσεις από στόμα σε στόμα για να προσεγγίσει μέλη της κοινότητας (κυρίως γυναίκες) και να 
τους ενθαρρύνει να ασχοληθούν κυρίως με τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες, όπως τη βιοτεχνική 
παραγωγή.

Άλλα παραδείγματα τέτοιων έργων ευαισθητοποίησης απεικονίζονται στο Παράδειγμα 37.

Παράδειγμα 37. Έργα κοινωνικής μέριμνας για την επιχειρηματική υποστήριξη που χρηματοδο-
τούνται από την πρωτοβουλία EQUAL

Γέφυρα (Ουγγαρία):

• το προσωπικό του έργου Γέφυρα κατάφερε να προσεγγίσει την κοινότητα-στόχο των Ρομά, συ-
νεργαζόμενο με το τοπικό κοινοτικό συμβούλιο.

Πίστη στο επιχειρηματικό έργο (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο):

• οι ιερείς στις εκκλησίες των Βαπτιστών της Αφρικανικής Καραϊβικής, στις συναθροίσεις τους, 
συμβάλλουν στην ενημέρωση των μεταναστών της Αφρικής και της Καραϊβικής, σχετικά με τους 
κοινοτικούς πόρους για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

36 Αυτές είναι πιθανό να είναι φίλοι, οικογένεια ή άλλες προσωπικές επαφές.
37 Διατίθεται στο διαδίκτυο: https://webgate.ec.europa.eu/equal/jsp/dpComplete.jsp?cip=DK&national=42[αναφέρεται28.8.20.
38 Διατίθεται στο διαδίκτυο: http :/ / www.adie.org/ [28.8.2010].
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Transformando (Μαδρίτη, Ισπανία):

• το προσωπικό συνεργάζεται με κοινότητες μεταναστών στο δρόμο. Προσπαθεί να προσελκύσει 
πιθανούς πελάτες, οι οποίοι δε θα ήταν διατεθειμένοι να έρθουν σε ένα τυπικό γραφείο και δε 
ζητούνται ταυτότητα ή χαρτιά εθνικότητας. Το έργο βασίζεται σε μια στάση σεβασμού και ενεργη-
τικότητας, ενώ περαιτέρω πελάτες προσελκύονται με ενημέρωση από στόμα σε στόμα.

Ένας άλλος τρόπος υποστήριξης των μεταναστών επιχειρηματιών περιλαμβάνει ολιστικούς τύπους επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος, όπως οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, που προσφέρουν υπηρεσίες που 
βοηθούν τις νέες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Οι στατιστικές δείχνουν ότι είναι πολύ επιτυχείς όσον 
αφορά στη βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης, αυξάνοντας το τριετές ποσοστό επιβίωσης των νέων 
επιχειρήσεων από 50% σε 85% (Johnson et al., 2008). Τα θετικά και αναγνωρίσιμα πρότυπα επιχει-
ρηματιών συμβάλουν επίσης, στην ενθάρρυνση των νέων και διαφορετικών ανθρώπων στον επιχει-
ρηματικό τομέα, έτσι ώστε η ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των μέσων ενημέρωσης να μπορεί να 
βοηθήσει σημαντικά σε αυτό.

5.6.2. Γυναίκες

Οι γυναίκες έχουν ειδικές ανάγκες για ΣυΕΠ λόγω των  εμποδίων που αντιμετωπίζουν στη δημιουργία 
επιχειρήσεων, τα οποία δημιουργούνται λόγω της διαφοροποίησης του φύλου. Η κατάλληλη  ΣυΕΠ 
μπορεί επίσης να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό επιβίωσης των εταιρειών που έχουν συσταθεί από 
γυναίκες επιχειρηματίες. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η κατάρτιση που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις 
γυναίκες οδήγησε σε ποσοστά επιβίωσης των επιχειρήσεων της τάξης του 80%, σε σύγκριση με το 
μέσο όρο του 30% στα κλασικά - μη εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης (Johnson et al., 2008).

Για το λόγο αυτό, μια σειρά από μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες που φιλοδοξούν να γίνουν επιχειρη-
ματίες χρειάζονται στήριξη ειδικά προσανατολισμένη σε γυναίκες, και αφορά μεταξύ άλλων σε οικονο-
μικά κίνητρα, μέντορινγκ, συνδέσεις με δίκτυα επιχειρήσεων, καθώς και πρότυπα. Οι γυναίκες μπορεί 
να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη συναλλαγή με τις τράπεζες και την είσοδο σε άτυπα οικονομικά δί-
κτυα, έτσι χρειάζονται πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. 
Η εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής είναι ένα άλλο εμπόδιο για μερικές γυναίκες 
δυνητικούς επιχειρηματίες. Η έλλειψη πρόσβασης σε δίκτυα που παρέχουν πληροφορίες, συμβουλές 
και επιχειρηματικές επαφές είναι μια άλλη ανησυχία και οι συνδέσεις με δίκτυα επιχειρήσεων, επαφές 
και αμοιβαία υποστήριξη είναι ζωτικής σημασίας. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, πολλές γυναίκες 
στερούνται την πίστη στις ικανότητές τους ως επιχειρηματίες: τα γυναικεία επιχειρηματικά πρότυπα 
μπορεί να είναι μια αποτελεσματική μέθοδος που δείχνει ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι ικανές και 
επιτυχημένες στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μια μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι οι μελλοντικές επιχειρηματίες γυναίκες χρειάζονται την 
κατάλληλη χρηματοδοτική εποπτεία και καθοδήγηση, καθώς και πρόσβαση σε «δίκτυα» ή κοινωνικό 
κεφάλαιο (Prowess National Policy Centre, 2008). Χρειάζονται επίσης, μεγαλύτερα κίνητρα για να προ-
χωρήσουν σε μια επιχείρηση από τους άνδρες συναδέλφους τους: αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
μέτρα όπως πρότυπα, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις για την φροντίδα παιδιών. Η έρευνα έχει 
δείξει ότι οι γυναίκες βρίσκουν το μέντορινγκ ιδιαίτερα ελκυστικό, προτιμώντας πιο «μετασχηματιστι-
κή» υποστήριξη, η οποία είναι μακροχρόνια, σχεσιακή και ολιστική. Η υποστήριξη μέντορινγκ για τις 
γυναίκες βρέθηκε να είναι πιο αποτελεσματική όταν παρέχεται από ομότιμους, όταν οι μέντορες είναι 
έμπειροι, άρτια συνδεδεμένοι και προσεκτικά συνδυασμένοι με τους συμβουλευόμενους τους, καθώς 
και όταν το ηλεκτρονικό μέντορινγκ συμπληρώνεται με την δια ζώσης υποστήριξη.

5.7. Περίληψη των τρόπων βελτίωσης της διαχείρισης της σταδιοδρομίας

5.7.1. Γενική εκτίμηση

Αυτό το κεφάλαιο αποκάλυψε ότι υπάρχουν διάφορες στρατηγικές αυτο-διαχείρισης και  συμβουλευτι-
κής, όπως και διαθέσιμα εργαλεία και πρακτικές, χρήσιμες για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των νέων 
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και επίδοξων επιχειρηματιών. Μερικές φορές, οι επιπτώσεις αυτών των παρεμβάσεων στις δεξιότητες 
διαχείρισης σταδιοδρομίας των επιχειρηματιών είναι άμεσες (π.χ. στην περίπτωση μέντορινγκ), ενώ 
άλλες φορές είναι έμμεσες (π.χ. στην περίπτωση των δραστηριοτήτων ΜΜΕ, καθώς και των υπηρεσι-
ών πληροφόρησης και συμβουλευτικής που προσφέρονται από τους συμβούλους επιχειρήσεων και 
τους συμβούλους σταδιοδρομίας). Ένα μεγάλο μέρος της  συμβουλευτικής παρέχεται με μη τυπικούς 
τρόπους από άτομα με μεγαλύτερη επιχειρηματική εμπειρία από τους σύμβουλους επαγγελματικού 
προσανατολισμού.

Οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας βοηθούν τους αρχάριους και επίδοξους επιχειρηματίες να 
κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τις δυνατότητές τους ως επιχειρηματίες και πώς άλλοι επιχειρηματίες 
δικτυώνονται, σκέφτονται και μαθαίνουν. Οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας βελτιώνουν επί-
σης την ικανότητα να μαθαίνουν, να διαχειρίζονται τις αλλαγές στην επιχείρηση και την καριέρα τους 
και να ξεπερνούν τα προβλήματα. Οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας έχουν επίσης μια πρακτι-
κή διάσταση. Βοηθούν τους επιχειρηματίες να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση των ευκαιριών για 
υποστήριξη, συμβουλευτική, επιχορηγήσεις, δάνεια και δίκτυα και του τι πρέπει να γίνει για να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά. Οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας είναι σημαντικές για τη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη.

5.7.2. Επιτυχημένες πρακτικές

Το μέντορινγκ θεωρείται ως μια από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές, αν και δεν είναι ακόμα ευρέως 
διαδεδομένο σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει μια έντονη έλλειψη από καλά συντονισμένες υπηρεσίες 
μέντορινγκ για επιχειρηματίες. Τα στοιχεία από τη βιβλιογραφία και οι μελέτες περίπτωσης δείχνουν ότι 
το μέντορινγκ στην επιχειρηματικότητα μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη στους υποψήφιους και νέους 
επιχειρηματίες που σχετίζονται με τις δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους. Μέσα από τη σχέ-
ση μέντορινγκ, οι επίδοξοι και νέοι επιχειρηματίες είναι σε θέση να αναπτυχθούν τόσο επαγγελματικά 
όσο και προσωπικά. Οι μέντορες ενθαρρύνουν τους νέους επιχειρηματίες  να σκεφτούν και να μάθουν 
από τις δικές τους ενέργειες σε κρίσιμες καταστάσεις, με αποτέλεσμα είτε μια αλλαγή στη συμπεριφορά 
τους είτε την αποκόμιση διδαγμάτων. Το μέντορινγκ επιτρέπει στους επιχειρηματίες να εξετάσουν τις 
(υποψήφιες) εταιρείες τους από μια πιο αντικειμενική άποψη, ενώ συνεχίζουν να έχουν το ρόλο του 
ηγέτη και να σκέφτονται την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Το μέντορινγκ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
στη μεταφορά της γνώσης για τον κόσμο των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων.

Η δικτύωση μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα εντοπισμού των διαθέσιμων ευκαιριών για προσωπι-
κές, επαγγελματικές ή/και επιχειρηματικές δραστηριότητες και την κατανόηση της «ευρύτερης εικόνας», 
όπως η ευρεία κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας και των ευκαιριών και προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει ένας εργοδότης ή ένας οργανισμός. Οι ευκαιρίες μάθησης μεταξύ ομότιμων επιτρέ-
πουν την ανταλλαγή εμπειριών, συζητώντας πρακτικούς τρόπους για την επίλυση των προβλημάτων 
και την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Οι δραστηριότητες των ΜΜΕ σχετικά με την επιχειρηματικότητα μπορούν να αυξήσουν την ευαισθητο-
ποίηση και να ρυθμίσουν τις προσδοκίες σχετικά με τη ζωή του επιχειρηματία. Μπορούν να βοηθήσουν 
στην κατανόηση της πραγματικότητας του να είναι κάποιος επιχειρηματίας (συμπεριλαμβανομένων των 
αποτυχιών και των επιτυχιών), να τους διδάξουν σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων, καθώς και 
να βελτιώσουν τη γνώση τους για τα προϊόντα και τη ζήτηση της αγοράς.

Τα διαδικτυακά εργαλεία επιχειρηματικής συμβουλευτικής προσφέρουν πολλά οφέλη. Αν δημιουργη-
θούν και χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν ευρύτερους/διαφορε-
τικούς πληθυσμούς από ότι τα πιο συμβατικά μέσα στήριξης, δεδομένου ότι μπορούν να τεθούν στη 
διάθεση των χρηστών, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται. Παρέχουν μια «στιγμιαία» πηγή πληρο-
φοριών / συμβουλών (π.χ. για πληροφορίες που είναι ήδη στο διαδίκτυο). Μπορούν να κάνουν πιο 
αποδοτική χρήση των πόρων από τη δια ζώσης στήριξη ή τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως η διανομή 
έντυπου υλικού, και βοηθούν τους ανθρώπους να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επαφών ή να πάρουν 
συμβουλές/να μοιραστούν εμπειρίες με τους ομότιμούς τους.
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Οι χώρες της μελέτης διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά στην παροχή πληροφοριών και συμ-
βουλών από τις δημόσιες αρχές (δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και δίκτυα επιχειρηματικής υπο-
στήριξης), τους εκπροσώπους των εργοδοτών (ενώσεις επιχειρηματιών και εμπορικά επιμελητήρια) 
και τις διαδικτυακές επιχειρηματικές υπηρεσίες. Συμβάλουν έμμεσα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
διαχείρισης σταδιοδρομίας των νέων επιχειρηματιών, λειτουργώντας ως μεσολαβητές μεταξύ γενικών 
και ειδικών υπηρεσιών υποστήριξης.

Το παράδειγμα της Πορτογαλίας ενίσχυσε τη διαπίστωση ότι οι ιδιωτικές εταιρείες παρέχουν ανεξάρ-
τητη υποστήριξη στους επιχειρηματίες. Η στήριξη αυτή είναι προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες 
του επιχειρηματία και, ενώ δεν ρυθμίζεται τυπικά, πραγματοποιείται τακτικά  λόγω της δέσμευσης της 
εταιρείας και του επιχειρηματία να κάνει το εγχείρημα να πετύχει.

Η υποστήριξη και η συμβουλευτική για τους μετανάστες επιχειρηματίες ενθαρρύνονται  στα κράτη 
μέλη, ως αντίδραση τόσο στις πολιτικές τάσεις (καθοδηγούμενες από την ΕΕ), όσο και στις κοινωνικές 
εξελίξεις, όπως η οικονομική ύφεση και η αύξηση της μετανάστευσης. Η έρευνα έχει επίσης δείξει ότι 
αυτή η στήριξη και  μπορεί να αποδώσει: η εμπειρία EQUAL δείχνει ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις 
έχουν σταθερή αύξηση σε περιοχές όπου έχουν εφαρμοστεί ολιστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη επι-
χειρηματιών από μειονεκτούσες οικογένειες (EQUAL, 2004).

Ενώ οι μετανάστες δεν διαφέρουν πάρα πολύ από τους αυτόχθονες πληθυσμούς όσον αφορά στα 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν, ως μη ιθαγενής ομάδα όμως που μπορεί να είναι δύσκολο να έχει πρό-
σβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης χρειάζεται υπηρεσίες που είναι εξατομικευμένες και στοχευόμενες.

Οι μετανάστες χρειάζονται καθοδήγηση και μέντορινγκ από επαγγελματίες που έχουν σύγχρονη θε-
σμική και διοικητική γνώση της κοινωνίας υποδοχής και όχι άτυπα δίκτυα προσωπικών επαφών που 
μπορεί να μην έχουν ακριβείς πληροφορίες. Χρειάζονται εκπαίδευση εντός της κοινότητάς τους από 
εκπαιδευτές οι οποίοι κατανοούν τις ιδιαίτερες πολιτιστικές ανάγκες της κοινότητας: αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με ειδικά προγράμματα ευαισθητοποίησης και «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών». Οι κοι-
νοτικά βασισμένες «θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων», βοηθούν τους ήδη επιχειρηματίες μετανάστες να 
επεκτείνουν την επιχείρηση τους και να την εντάξουν με επιτυχία στην επικρατούσα τάση. Τα θετικά 
πρότυπα μεταναστών επιχειρηματιών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να βοηθήσουν στο να 
ξεπεραστούν ορισμένα από τα ψυχολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην ανάπτυξη 
των επιχειρήσεών τους.

5.7.3. Προκλήσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας

Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η επέκταση των ευκαιριών μέντορινγκ αφορά στις δυσκολίες εύρε-
σης τόσο χρηματοδότησης όσο και οργανισμών που θα εφοδιάσουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις με 
τους διαθέσιμους και κατάλληλους ειδικευμένους μέντορες. Προκειμένου να πείσουν περισσότερες 
αρχές να επενδύσουν στο μέντορινγκ, απαιτούνται πιο επιστημονικές και διαχρονικές «αποδοτικές» 
εκτιμήσεις για να αποδείξουν την αξία του. Μέχρι στιγμής, οι περισσότερες μελέτες που σχετίζονται 
με τα συστήματα μέντορινγκ, δίνουν έμφαση στην ανάλυση των στάσεων των μεντόρων και των συμ-
βουλευόμενων σχετικά με τα προγράμματα. Τέτοιες συμπεριφορικές έρευνες δείχνουν πολύ θετικά 
αποτελέσματα. Όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες μέντορινγκ είναι πεπεισμένα ότι είναι 
αποδοτικές. Ωστόσο, χρειάζεται χρόνος και ενδελεχής έρευνα για να αποδειχθούν οι μακροπρόθεσμες 
«συνέπειες», σε οικονομικούς όρους.

Το κόστος της συμβουλευτικής που προσφέρεται από τους επιχειρηματικούς μέντορες είναι ένα άλλο 
πολύπλοκο θέμα. Οι μέντορες μπορεί να πληρώνονται ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. 
Ορισμένοι τονίζουν ότι όταν οι συμβουλευόμενοι πληρώνουν για αυτό τον τύπο υπηρεσίας, δεσμεύ-
ονται περισσότερο (π.χ. η προσέγγιση που χρησιμοποιείται μερικές φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο). Το 
σκανδιναβικό μοντέλο τείνει να ενθαρρύνει το μέντορινγκ που βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή. 
Πιστεύεται ότι οι συμβουλευόμενοι που πληρώνουν για την επαγγελματική καθοδήγηση περιμένουν 
μερικές φορές «εγγυημένες απαντήσεις», γιατί αυτό είναι που πληρώνουν. Υπάρχει επίσης κίνδυνος 
ότι αυτό προκαλεί σύγχυση σε ορισμένους συμβουλευόμενους σχετικά με την ευθύνη. Η κυριότητα 
και η ευθύνη των προβλημάτων των επιχειρήσεων και των αποφάσεων πρέπει να είναι πάντοτε του 
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συμβουλευόμενου (επιχειρηματία). Ωστόσο, αυτό μπορεί να μπερδέψει κάποιους συμβουλευόμενους 
που πληρώνουν για μια υπηρεσία μέντορινγκ.

Οι μέντορες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ότι μπορεί να μην είναι τα κατάλληλο πρό-
σωπα για να παρέχουν ένα συγκεκριμένο κομμάτι συμβουλευτικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει 
να είναι σε θέση να παραπέμψουν τον συμβουλευόμενο σε κάποιον που μπορεί να είναι πιο αποτελε-
σματικός. Ωστόσο, αυτό δεν είναι εύκολο, αν ο μέντορας πληρώνεται για τη δουλειά του: αναμένεται 
να μπορούν να παρέχουν αυτή τη βοήθεια, ειδάλλως φαίνεται ότι δεν αξίζουν την αμοιβή τους.  

Υπάρχουν πιθανά μειονεκτήματα στην παροχή συμβουλευτικής με διαδικτυακά μέσα. Οι διαδικτυακές 
υπηρεσίες που βασίζονται στο μέντορινγκ και την παροχή ατομικών συμβουλών, σπάνια υποκαθι-
στούν  την αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο, ειδικά αν οι ανάγκες συμβουλευτικής του ατόμου 
είναι περίπλοκες. Τέτοια διαδικτυακά εργαλεία δε μπορούν να προχωρήσουν στο ίδιο βάθος, όσο η 
δια ζώσης παρέμβαση. Ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες απαιτούν επίσης, αρκετά εντατική διαχείρι-
ση του ιστοχώρου, π.χ. φόρουμ, υπηρεσίες σύνδεσης μεντόρων/συμβουλευόμενων. Αυτό σημαίνει 
ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες δεν είναι κατ΄ ανάγκη ανέξοδες.

Για τους λόγους αυτούς, τα διαδικτυακά εργαλεία συμβουλευτικής πρέπει να θεωρηθούν ως συμπλη-
ρωματικά στις υπόλοιπες κυρίαρχες υπηρεσίες, αν και ο ρόλος τους πιθανόν να συνεχίσει να ενισχύεται 
τα επόμενα χρόνια, καθώς οι νέοι λειτουργούν όλο και περισσότερο στη «διαδικτυακή» σφαίρα. Η ερ-
γασία, οι σπουδές, ακόμη και ο ελεύθερος χρόνος των νέων επικεντρώνονται γύρω από το διαδίκτυο 
και τις υπηρεσίες του. Όπως φαίνεται από τις μελέτες περίπτωσης του δια ζώσης μέντορινγκ, υπάρχουν 
πολλοί έμπειροι επιχειρηματίες που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους, για 
να υποστηριχθούν οι λιγότερο έμπειροι «ομότιμοί» τους. Είναι σημαντικό ότι χρησιμοποιείται αυτός 
ο εθελοντικός πόρος, είτε πρόκειται για διαδικτυακούς είτε για δια ζώσης υποστηρικτικούς σκοπούς.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν μια σχετικά ισχυρή επιρροή σε στάσεις απέναντι σε θέματα που το 
κοινό δεν γνωρίζει καλά και άμεσα (European Commission, 2007), αλλά είναι πιο πιθανό να ενισχύ-
σουν τις υφιστάμενες στάσεις παρά να τις αλλάξουν. Η κύρια συμβολή τους στην επιχειρηματικότητα 
είναι ίσως η ενθάρρυνση των ατόμων που σκέφτονται να ιδρύσουν μια επιχείρηση που είναι πραγμα-
τοποιήσιμη.

Τόσο οι ευρωπαϊκές πολιτικές, όσο και οι πολιτικές των Κρατών Μελών τονίζουν όλο και περισσότερο 
τη σημασία της παροχής στοχευμένης και προσαρμοσμένης επιχειρηματικής συμβουλευτικής για τις 
γυναίκες. Τα μαθήματα διδασκαλίας επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε γυναίκες και οι διαδικτυακές πηγές 
και βάσεις δεδομένων των υπηρεσιών υποστήριξης, φαίνεται να είναι ευρέως διαθέσιμα στην Ευρώπη. 
Φαίνεται, ωστόσο, ότι το είδος της δια ζώσης, πελατοκεντρικής και σχεσιακής υποστήριξης που θα 
προτιμούσαν οι γυναίκες, όπως είναι τα κέντρα που παρέχουν συγκεκριμένες συμβουλές γυναικείας 
επιχειρηματικότητας και προγράμματα μέντορινγκ, είναι σπάνιο. Υπάρχουν πολλές εθνικές υπηρεσίες 
για τις γυναίκες επιχειρηματίες, αλλά δεν έχουν κατ’ ανάγκη επαρκή περιφερειακή/τοπική («τοπικό 
επίπεδο») παρουσία για να προσεγγίσουν γυναίκες από όλη τη χώρα και από όλα τα κοινωνικά στρώ-
ματα. Τα προγράμματα μέντορινγκ θεωρούνται από κάποιους απαιτητικά και/ή ακριβά να συσταθούν.

Κάποιοι αμφισβητούν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κατανοούν την επιχειρηματική ατζέντα των 
γυναικών και, ειδικότερα, αμφισβητούν το αν ο κρίσιμος ρόλος της φιλικής προς τις γυναίκες και ολι-
στικής υποστήριξης είναι επαρκώς κατανοητός και το πώς θα μπορούσε να συνδυαστεί με τις γενικές 
υπηρεσίες για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Συμπεράσματα

     6.1. Γενικό πλαίσιο

Έχει υπάρξει μια αξιοσημείωτη μετατόπιση σε όλη την Ευρώπη σχετικά με την επιχειρηματικότητα τα 
τελευταία χρόνια και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η εκπαίδευση και η Συμβουλευτική και Επαγγελ-
ματικός Προσανατολισμός (ΣυΕΠ) έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στη στήριξη των 
μελλοντικών επιχειρηματιών της Ευρώπης. Το να βοηθηθούν τα άτομα να σκέφτονται δημιουργικά και 
να ενστερνιστούν τις αρχές της καινοτομίας, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του μελ-
λοντικού εργατικού δυναμικού. Δεν χρειάζεται να γίνουν όλοι  επιχειρηματίες, αλλά όλα τα μέλη της 
κοινωνίας θα πρέπει να είναι περισσότερο επιχειρηματικά. Το να κάνεις τους ανθρώπους να αντιμετωπί-
σουν τις προκλήσεις και την αβεβαιότητα στον κόσμο της εργασίας με επιχειρηματικό πνεύμα, θα δώσει 
στην ευρωπαϊκή οικονομία ανεξάρτητα και δημιουργικά άτομα που μπορούν να «σκέπτονται έξω από 
το συνηθισμένα πλαίσιο», να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και να προσαρμόζονται στις αλλαγές.

Οι περισσότεροι νέοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα ποιοι πραγματικά είναι και τείνουν να 
είναι ανοικτοί στην αυτο-διερεύνηση. Η ΣυΕΠ μπορεί να επηρεάσει τις στάσεις απέναντι στην επιχειρη-
ματικότητα και να ευαισθητοποιήσει τους νέους για τις προοπτικές και τη δυνατότητα να γίνουν επιχει-
ρηματίες. Η ΣυΕΠ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη συμμετοχή σε ευκαιρίες επιχειρηματικής μάθησης 
και άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην τόνωση του ενδιαφέροντος, των δεξιοτήτων και της 
αυτοπεποίθησης των νέων προκειμένου να προωθήσουν μια επιχειρηματική ιδέα. Αυτό θα μπορούσε 
να αυξήσει τον αριθμό των ανθρώπων που ξεκινούν και αναπτύσσουν νέες επιχειρήσεις.

Η συμβουλευτική και η μάθηση σε θέματα επιχειρηματικότητας  πρέπει να θεωρηθούν ως μία δια βίου 
διαδικασία για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, των δεξιοτήτων, των στάσεων και των συμπεριφορών 
των ατόμων. Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών σχετικά με τη ση-
μασία της εξοικείωσης των παιδιών και των νέων με την επιχειρηματική νοοτροπία και τις δεξιότητες, 
όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η επιχειρηματικότητα θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στην τριτοβάθμια και τη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση των ενηλίκων. Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και οι εκπαιδευτικοί που 
δραστηριοποιούνται σε όλα τα μαθησιακά πλαίσια, πρέπει να είναι βέβαιοι, όταν ασχολούνται με την 
επιχειρηματικότητα, ότι παρέχουν την κατάλληλη πληροφόρηση, συμβουλευτική και υποστήριξη.

6.2. Τυπική και μη τυπική ΣυΕΠ σε Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
και Ανώτατη Εκπαίδευση
Η έρευνα που διεξήχθη για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης έχει δείξει ότι μια σειρά από προσεγ-
γίσεις, που βασίζονται στον προσανατολισμό, εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές χώρες για να αναπτύξουν 
τις φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων σχετικά με την έναρξη μιας επιχείρησης ως επιλογή σταδιοδρομίας. 
Η ΣυΕΠ είναι επίσης όλο και περισσότερο ενσωματωμένη στις διαδικασίες εκμάθησης της επιχειρηματι-
κότητας. Το υψηλό επίπεδο της διαδραστικότητας στην επιχειρηματική εκπαίδευση και η έμφαση στην 
επίλυση των προκλήσεων της πραγματικής ζωής που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρη-
ματίες, επιτρέπουν στους σπουδαστές να εξερευνήσουν την επιχειρηματικότητα ως επιλογή καριέρας. 
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από διαφορετικές εμπειρίες προσανατολισμού και 
μάθησης: μπορούν να ορίζουν το πώς η προσωπικότητα, οι ικανότητες και τα κύρια χαρακτηριστικά 
τους ταιριάζουν με επιχειρηματικά προφίλ και να συμμετέχουν σε πρακτικές εργασίες, εκθέτοντας τους 
εαυτούς τους στις απαιτήσεις και στα οφέλη που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.
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Η ΣυΕΠ για μια επιχειρηματική σταδιοδρομία, φαίνεται να παίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στη σημερινή 
κοινωνία, όπου οι νέοι δεν μπορούν πλέον να αναμένουν να βρουν μια θέση εργασίας για μια ζωή, 
αλλά αντ’ αυτού διανύουν μικρότερες περιόδους απασχόλησης σε μία εταιρεία/οργανισμό. Πρέπει να 
ακολουθήσουν διαφορετικές πορείες σταδιοδρομίας και να κάνουν επαγγελματικές επιλογές σε διά-
φορα σημεία στη διάρκεια της ζωής τους. Ενώ μπορεί ακόμα να υποστηριχθεί ότι μια σταδιοδρομία ως 
επιχειρηματίας συνεχίζει να είναι λιγότερο ασφαλής από ό,τι μια σταδιοδρομία ως υπάλληλος, οι υπη-
ρεσίες ΣυΕΠ ετοιμάζουν ήδη τους νέους για μια επαγγελματική ζωή η οποία χαρακτηρίζεται από πολύ 
μεγαλύτερη αβεβαιότητα από ό,τι πριν. Στο πλαίσιο αυτό, τα ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης και  Ανώτατης  Eκπαίδευσης, που βοηθούν τους νέους να αναπτύξουν επιχειρηματικές 
συμπεριφορές (π.χ. δημιουργικότητα, ευελιξία και υπευθυνότητα) και δεξιότητες (π.χ. αναγνώριση των 
ευκαιριών, ομαδική εργασία, δικτύωση, κ.λπ.), εξυπηρετούν έναν ευρύτερο σκοπό, υπό την έννοια ότι 
βοηθούν τους νέους να μάθουν να αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα της σημερινής αγοράς εργασίας. 
Τα σχολεία, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια πρέπει να έχουν επιχειρηματική προσέγγιση στην προετοι-
μασία των ατόμων για το μέλλον. Αυτό είναι επίσης μια ιδέα που προωθείται από την ατζέντα του Όσλο 
για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα.

Μέχρι σήμερα τα ΑΕΙ και οι τυπικές υπηρεσίες ΣυΕΠ, είναι πολύ πιο δραστήρια από ό,τι τα ιδρύματα 
Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όσον αφορά στη στήριξη της επιχειρηματικής 
μάθησης, παρόλο που λιγότερο από τους μισούς φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης εκτίθενται σε 
ευκαιρίες επιχειρηματικής μάθησης. Η ΣυΕΠ συχνά επικεντρώνεται σε γενικές ευκαιρίες απασχόλησης 
παρά στην αυτό-απασχόληση αυτή καθ’ αυτή. Ο προσανατολισμός για την επιχειρηματική εκπαίδευση 
είναι επίσης, πιο συχνός σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης από ό,τι στην Ανατολική και τη Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη. Αν και η κατάσταση έχει βελτιωθεί, η οικονομική κρίση συνεπάγεται ότι οι περισσότεροι 
άνθρωποι στρέφονται στην επιχειρηματικότητα από ανάγκη και όχι από επιλογή.

Οι πρόσφατες πολιτικές της ΕΕ για την ΕΕΚ και την ΑE τόνισαν τη σημασία της ΣυΕΠ, αλλά φαίνεται να 
υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της τυπικής ΣυΕΠ και της επιχειρηματικής ατζέντας, πιθανώς αντιπροσωπεύ-
οντας την έλλειψη τυπικής ΣυΕΠ για την επιχειρηματικότητα και την αντικατάστασή της με ποικίλες μη 
τυπικές μορφές ΣυΕΠ. Η ΣυΕΠ που παρέχεται μέσω μη τυπικών καναλιών είναι επίσης πιο διαδεδομένη 
σε όλη την Ευρώπη από την τυπική ΣυΕΠ, σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και την εκμάθησή της. 
Η μη τυπική ΣυΕΠ στερείται ακόμα και συνέπειας όσον αφορά στην ποιότητα και τον αριθμό των δρα-
στηριοτήτων που παρέχονται στα διάφορα κράτη μέλη.

6.3. Προωθώντας τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων σε επιχειρηματικές δραστηριό-
τητες
Η παρούσα μελέτη αναφέρει μια σειρά από διδάγματα σχετικά με το ρόλο της ΣυΕΠ στη συμμετοχή 
των νέων στην εκμάθηση της επιχειρηματικότητας και σε συναφείς δραστηριότητες. Η ευαισθητοποίη-
ση και πληροφόρηση (π.χ. έντυπη και ψηφιακή πληροφόρηση και καθοδήγηση για να γίνει κάποιος 
επιχειρηματίας) εξακολουθεί να είναι η πιο κοινή μέθοδος δέσμευσης για τα ιδρύματα ΕΕΚ και ΑE σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, αν και αυτές οι μέθοδοι είναι κοινές και διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην διάδοση πληροφοριών, δεν αποτελούν κατ ‘ανάγκη την πιο αποτελεσματική μέθοδο για 
τη συμμετοχή των φοιτητών στην επιχειρηματική εκπαίδευση. Οι μη τυπικές μέθοδοι ΣυΕΠ, αξιοποιώ-
ντας τη δύναμη της σύστασης, με τη μορφή των πρεσβευτών φοιτητών, τους συλλόγους και τα δίκτυα 
σπουδαστών, αποδείχθηκαν πολύ επιτυχείς στην πληροφόρηση και ως εκ τούτου στη συμμετοχή των 
φοιτητών στην επιχειρηματική μάθηση. Σε ορισμένα πανεπιστήμια, έως και 80% των εκπαιδευομένων 
έχουν εμπλακεί μέσω αυτής της μεθόδου. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να αξιοποιηθεί ο ενθουσιασμός και 
τα κίνητρα των πρώην φοιτητών, που μόλις συμμετείχαν στην συμβουλευτική και μάθηση σε θέματα 
επιχειρηματικότητας. .

Η ευαισθητοποίηση, μέσω δοκιμαστικών συνεδριών σχετικά με την επιχειρηματικότητα, παρέχει μια 
εναλλακτική μέθοδο για την πληροφόρηση των νέων σχετικά με τις επιχειρηματικές ιδέες και προσεγ-
γίσεις. Οι υπηρεσίες ΣυΕΠ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόοδο των νέων, από τις δραστηρι-
ότητες εξοικείωσης προς την επιχειρηματική εκπαίδευση, κάτι που θα τους επιτρέψει να εμβαθύνουν 
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τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν την επιχειρηματική ικανότητα για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση 
των επιχειρηματικών ευκαιριών, να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και να διαχειρίζονται την ανάπτυξή της.

Οι εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την άμεση προσέγγι-
ση μεγάλων ομάδων φοιτητών, αλλά αυτές οι εκδηλώσεις και  άλλες προσεγγίσεις, που γίνονται στο 
πλαίσιο υλοποίησης έργων, τείνουν να εξαρτώνται από βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις, κάτι που 
τις κάνει  εύθραυστες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνδυάζονται με προσεγγίσεις που έχουν μια πιο 
μακροπρόθεσμη προοπτική και  μεγαλύτερη επίδραση στις επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες.

Αν και μερικές από τις νεότερες μεθόδους των ΜΜΕ επικρίνονται από κάποιους, μελέτες περίπτω-
σης δείχνουν ότι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας άλλος αποτελεσματικός τρόπος για 
την προσέλκυση ενός ευρύτερου φοιτητικού πληθυσμού και πολλά πανεπιστήμια τείνουν  περαιτέρω 
προς αυτή τη μορφή προσέγγισης. Μερικές πλατφόρμες διαδικτυακής ΣυΕΠ έχουν δημιουργηθεί για 
τους φοιτητές και τους επίδοξους επιχειρηματίες, για να τους βοηθήσουν στη δικτύωση, καθώς και 
να τους παρέχουν  στήριξη. Ωστόσο, οι μελέτες περίπτωσης δείχνουν ότι υπάρχει τεράστια αξία στην 
πραγματική πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπίδραση. Ενώ οι διαδικτυακές υπηρεσίες στο πλαίσιο της 
ΕΕΚ/ΑE μπορούν να υποστηρίξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, δε μπορούν να αντικαταστήσουν 
την ατομική υποστήριξη. Τα πρότυπα και οι μέντορες στηρίζουν τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα 
επιχειρηματικής συμβουλευτικής , καθώς οι φοιτητές θέλουν να δουν και να γνωρίσουν όσους έχουν 
να πουν επιτυχημένες ιστορίες. Η συμμετοχή των ίδιων των επιχειρηματιών είναι επίσης κρίσιμη.

Έχουν επίσης αυξηθεί οι επιχειρηματικές διαφημιστικές εκστρατείες και τα προγράμματα τηλεόρασης/
ραδιοφώνου που προσελκύουν το ευρύ κοινό. Μέσα από αυτά παρουσιάζονται απλοί άνθρωποι που 
επιδιώκουν την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Παρά την ύπαρξη πολλών επικρίσεων, 
λόγω της έλλειψης αξιολόγησης των μεθόδων αυτών ή της εκπαιδευτικής τους αξίας, οι δραστηριό-
τητες αυτές έχουν μια σημαντική συμβολική αξία για την προώθηση των προσδοκιών των ανθρώπων 
και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την επιχειρηματικότητα, προβάλλοντας «συνηθι-
σμένους» ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν επιχειρηματίες και παρουσιάζοντας επίσης 
μαθήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα.

Οι εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες μπορεί να εξυπηρετήσουν ένα διττό σκοπό και είναι χρήσιμες εκεί 
όπου η επιχειρηματικότητα δεν είναι ενσωματωμένη στα προγράμματα σπουδών, ως εξής:

• αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα, ως επιλογή σταδιοδρομίας και 
τις ευκαιρίες για την εκμάθηση της επιχειρηματικότητας,

• ενισχύουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες των φοιτητών, π.χ. καινοτομία, δημιουργικότητα, επίλυση 
προβλημάτων και προσαρμοστικότητα και τις  επιχειρηματικές ικανότητες, π.χ. επιχειρηματικό σχε-
διασμό, επίγνωση της αγοράς, κατανόηση των κανονισμών και της νομοθεσίας.

Ωστόσο, η έμφαση πρέπει να μετατοπιστεί από τις εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες σε ένα μοντέλο 
εκπαίδευσης, στο οποίο η επιχειρηματικότητα έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών.

Απαιτούνται διαφορετικές μέθοδοι συμμετοχής. Για παράδειγμα, τα στοιχεία από τον τομέα της ΑΕ 
δείχνουν ότι οι φοιτητές με επιχειρηματικό και οικονομικό υπόβαθρο έλκονται πιο εύκολα από την εκ-
μάθηση της επιχειρηματικότητας απ’ ό,τι οι φοιτητές με τεχνικό, κοινωνικό ή επιστημονικό υπόβαθρο. 
Σύμφωνα με αυτό, η προσέγγιση φοιτητών της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, στην περίπτωση που ο τομέας της ανώτερης εκπαίδευσης δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 
ατζέντα επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης και στην εμπορευματοποίηση της έρευνας.

6.4. Βασικά διδάγματα
Η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, σε όλα τα επίπεδα, έχει γενικά 
υπάρξει αποσπασματική και μη δομημένη. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει αυξανόμενο εν-
διαφέρον από επιχειρηματίες, εταιρείες και επαγγελματίες των επιχειρήσεων να συμμετέχουν σε επιχει-
ρηματικά σχέδια, για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, της έρευ-
νας και της καινοτομίας, όπως επιθυμεί η  Στρατηγική για την Ευρώπη 2020. Μερικοί επαγγελματίες 
υποκινούνται από πιθανές ευκαιρίες για να διαφημίσουν την επιχείρησή τους (για σκοπούς πιθανής 
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πρόσληψης, αργότερα) και άλλοι απλώς θέλουν να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα μεταξύ των 
φοιτητών. Μερικοί έχουν ως κίνητρο την ευκαιρία να ζητήσουν τις απόψεις των φοιτητών για τις επι-
χειρηματικές προκλήσεις τους. Οι  μελέτες περίπτωσης, δείχνουν ότι οι εταιρείες έχουν εντυπωσιαστεί 
από τα αποτελέσματα και έχουν κερδίσει πολλά από τη συμμετοχή τους. Οι πόροι, ωστόσο, θα πρέ-
πει να αφιερώνονται στον εντοπισμό και στη συνέχεια στη συμβολή των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των 
ιδιοκτητών επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή τους ωφελεί την ατζέντα της 
επιχειρηματικότητας.

Ένα βασικό δίδαγμα που εξάγεται από το διάλογο μεταξύ επιχειρηματιών και επίδοξων επιχειρηματιών, 
είναι ότι δεν υπάρχουν γραμμικά μονοπάτια ή προνομιακές διαδρομές που πρέπει να ληφθούν για την 
επίτευξη των στόχων της σταδιοδρομίας κάποιου, αλλά οι διαδρομές μπορεί να είναι διαφορετικές και 
ενίοτε απρόβλεπτες.

Πολλοί οργανισμοί εκτός της επίσημης δημόσιας εκπαίδευσης, έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο τα τε-
λευταία χρόνια στην εισαγωγή και την υποστήριξη της ατζέντας για την επιχειρηματικότητα σε ιδρύματα 
ΕΕΚ και ΑΕ. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν ενώσεις που εκπροσωπούν τους επιχειρηματίες και/ή τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή εμπορικά επιμελητήρια. Η οικονομική επένδυση που γίνεται από τις οργα-
νώσεις αυτές είναι εντυπωσιακή (π.χ. η πρωτοβουλία Nuits de l’Orientation που χρηματοδοτείται από τα 
γαλλικά εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια).Το ύψος του κεφαλαίου που επενδύεται  αποτελεί 
μια ένδειξη της σημασίας που αποδίδουν αυτές οι οργανώσεις σε δραστηριότητες στον τομέα αυτό. 
Ωστόσο, μια τέτοια δέσμευση δεν είναι ομοιόμορφα εμφανής σε όλη την Ευρώπη. Διεθνείς οργανώσεις 
όπως η Ja-Ye και η EuroPEN έχουν επίσης πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις. Οι οργανώσεις αυ-
τές είναι η κύρια πηγή επιχειρηματικής δραστηριότητας σε πολλές χώρες, με διαφορετικούς τρόπους.

6.5. Μελλοντικές προκλήσεις
Η δημιουργία καθολικής πρόσβασης στην επιχειρηματική εκπαίδευση και συμβουλευτική  είναι ένα 
σημαντικό έργο. Η διασφάλιση ότι οι εκπαιδευτές που ασχολούνται με την εκπαίδευση στην επιχει-
ρηματικότητα εκπαιδεύονται/επανεκπαιδεύονται, υποστηρίζονται για την εφαρμογή της βιωματικής 
προσέγγισης που απαιτείται για την παροχή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και έχουν πρόσβαση 
στο υλικό ΣυΕΠ για την υποστήριξη της εργασίας τους, είναι ένα σημαντικό έργο. Η παρούσα μελέτη 
επιβεβαίωσε ότι ενώ οι περισσότερες χώρες προσφέρουν στους εκπαιδευτές κάποιο επίπεδο εκπαίδευ-
σης για την επιχειρηματικότητα, αυτή παρέχεται γενικά από εξωτερικούς οργανισμούς και παραδίδεται 
σε περιστασιακή βάση, ενώ είναι λιγότερο πιθανό να αποτελεί μέρος μιας συνεκτικής και συστηματι-
κής προσέγγισης της επιχειρηματικής κατάρτισης. Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού 
θα πρέπει επίσης, να είναι εξοπλισμένοι με πληροφορίες και δεξιότητες σχετικά με τις ευκαιρίες σταδι-
οδρομίας που προσφέρονται στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας. Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν δι-
επιστημονικές προσεγγίσεις για την επιχειρηματική εκπαίδευση, να ενσωματωθούν οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες υποστήριξης για τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και τους δα-
σκάλους/καθηγητές και να ενσωματωθεί η διαδραστική διδασκαλία. Όλες αυτές οι αλλαγές θα απαιτή-
σουν νέα μοντέλα εργασίας και νέα πλαίσια πολιτικής.

Ο ρόλος της ΣυΕΠ περιορίζεται από το γεγονός ότι σήμερα οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατο-
λισμού έχουν περιορισμένες επαφές με τον επιχειρηματικό κόσμο. Επίσης, οι πραγματικοί επιχειρημα-
τίες δεν αξιοποιούνται επαρκώς στην προώθηση της επιχειρηματικότητας ως επιλογή σταδιοδρομίας σε 
όλα τα ιδρύματα ΑΕΕΚ και ΑE, αν και έχει σημειωθεί σημαντική εξέλιξη. Παρά την αυξανόμενη έμφα-
ση στην επιχειρηματικότητα και μια σειρά από δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή, πολλοί φοιτητές εξακολουθούν να μην είναι πάντα ενήμεροι για την επιχειρηματικότητα ως 
επιλογή καριέρας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλοί φοιτητές εξακολουθούν να προτιμούν τις πιο πα-
ραδοσιακές θέσεις απασχόλησης και όχι την αυτό-απασχόληση. Οι στάσεις πρέπει να αλλάξουν, κάτι 
που απαιτεί επενδύσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας (και της διδασκαλίας της επιχειρη-
ματικότητας σε παιδιά μικρότερης ηλικίας), ειδικά στις προσεγγίσεις του μέντορινγκ και των προτύπων.

Σημαντικά ανεπίσημα στοιχεία είναι διαθέσιμα για τη στήριξη των θετικών αποτελεσμάτων της συμ-
βουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού που εξετάζονται στην παρούσα έκθεση, αλλά 
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εμπειρικές και διαχρονικές μελέτες είναι λιγότερο συχνά διαθέσιμες. Η έκθεση αυτή έδωσε παραδείγ-
ματα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που συνδέονται κυρίως με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
τις πρωτοβουλίες μέντορινγκ και τις δραστηριότητες ορισμένων επιμέρους πανεπιστημίων.

Η πρόκληση έγκειται στο να τεκμηριωθεί  η επίπτωση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επιχειρη-
ματικής μάθησης, καθώς και η θετική επίδραση της τυπικής ΣυΕΠ σχετικά με την επιχειρηματικότη-
τα. Η εκτίμηση των επιπτώσεων και το έργο της αξιολόγησης παρεμποδίζεται από την έλλειψη κοινά 
αποδεκτών δεικτών για την επιτυχία. Τις περισσότερες φορές, τα σχετικά με την επιχειρηματικότητα 
προγράμματα αξιολογούνται βάσει των ακαδημαϊκών γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα, 
τις ακαδημαϊκές επιδόσεις γενικότερα, τη δημιουργία επιχειρήσεων και την παραγωγή πλούτου και τις 
προσωπικές αξίες και προσδοκίες (Volkmann et al., 2009). Εάν συμπεριληφθεί και η αξία της ΣυΕΠ, 
τέτοιες αξιολογήσεις θα πρέπει να εξετάσουν την επιχειρηματικότητα ως μια ευρύτερη έννοια, συμπε-
ριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης απέναντι στην επιχειρηματικότητα ως επιλογή σταδιοδρομίας 
και των φιλοδοξιών σταδιοδρομίας των νέων και των ενήλικων σπουδαστών. Θα πρέπει επίσης, να 
διερευνηθούν ευρύτερες επιχειρηματικές νοοτροπίες, δεξιότητες και ικανότητες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προτάσεις

7.1. Πολιτική
Κοιτώντας μπροστά, ένα βασικό σημείο εκκίνησης είναι η ανάπτυξη μιας πολιτικής ατζέντας και ενός συνα-
φούς πλαισίου πολιτικής για τη ΣυΕΠ, σχετικά με την εκμάθηση της επιχειρηματικότητας, που θα καλύπτει 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την απασχόληση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και θα προωθεί:

• την επιχειρηματικότητα ως επιλογή σταδιοδρομίας για όλους, για να βοηθήσει τη διασπορά του 
επιχειρηματικού κινδύνου μεταξύ των επιχειρηματιών,

• την επιχειρηματικότητα ως υποχρεωτικό στοιχείο στη ΣυΕΠ  που προσφέρεται σε όλα τα επίπεδα, 
για όλους τους μαθητές και τους φοιτητές, σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης και κατάρτισης,

• ένα προοδευτικό και συντονισμένο πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση στην επιχειρηματι-
κότητα, στο πλαίσιο του οποίου, οι βασικές δεξιότητες που καλλιεργούνται στην πρωτοβάθμια και 
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναπτύσσονται περαιτέρω μέσω της ανώτερης δευτεροβάθ-
μιας, της ΑΕΕΚ και της ΑE και στη συνέχεια αναπτύσσονται από τα άτομα, καθώς εισέρχονται στην 
επαγγελματική ζωή,

• την κατάρτιση των επαγγελματιών συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού (και άλλων 
επαγγελματιών εκπαίδευσης και κατάρτισης) για να εξασφαλιστεί ότι είναι εφοδιασμένοι να υπο-
στηρίξουν τα άτομα στην απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων.

Όπως τονίστηκε στο ψήφισμα του Συμβουλίου του 2008 για την καλύτερη ένταξη της δια βίου συμβουλευ-
τικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στις στρατηγικές της δια βίου μάθησης, η συμβουλευτική και 
η μάθηση σε θέματα επιχειρηματικότητας   δεν μπορούν να λειτουργούν στο κενό: πρέπει να είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με την ατζέντα των πολιτικών για την απασχόληση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

7.2. Πρακτική
Ως μέρος αυτού του πλαισίου πολιτικής, τα σχολεία και τα ιδρύματα ΑΕΕΚ και ΑΕ, πρέπει να ενθαρ-
ρυνθούν ώστε να παρέχουν μαθησιακά περιβάλλοντα, που θα αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές δεξι-
ότητες και ικανότητες των φοιτητών και θα περιλαμβάνουν όλες τις επιχειρηματικές αρχές στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων σπουδών: ανάπτυξη πρωτοβουλίας, αυτοπεποίθηση, αυτό-αποτελεσματικότητα, 
δημιουργικότητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. Τα μέτρα, που λαμβάνονται για τη στήριξη της 
ανάπτυξης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την εφαρμογή τους στον κόσμο της εργασίας, θα πρέ-
πει να συμπληρωθούν με την κατάλληλη στήριξη στο στάδιο ίδρυσης των επιχειρήσεων.

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μέσα ενημέρωσης για την προώθηση της επιχειρηματι-
κότητας στους φοιτητές και τους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις.

Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης και της κα-
τάρτισης πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα έχουν 
πρόσβαση σε αξιόπιστα πρότυπα και πιθανούς μέντορες, οπότε πρέπει να αναπτυχθούν διασυνδέσεις 
με κατάλληλους ανθρώπους των επιχειρήσεων: πρώην φοιτητές, τοπικούς επιχειρηματίες, κλπ. Τέτοια 
πρότυπα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο να εξηγήσουν το δρόμο που διάλεξαν για την επιχειρημα-
τικότητα, τι συνεπάγεται αυτό και πώς οι σπουδές τους συνδέονται με την αυτό-απασχόληση, επιτρέ-
ποντας στους επίδοξους επιχειρηματίες να κατανοήσουν τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπί-
σουν. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι αρχές και οι υπεύθυνοι των έργων θα πρέπει να επιδιώξουν να 
αξιοποιήσουν την προθυμία πολλών έμπειρων και/ή συνταξιούχων επιχειρηματιών να προσφέρουν 
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εθελοντικά το χρόνο τους για να λειτουργήσουν ως πρότυπα ή μέντορες.

Οι μορφές των εξω-ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση, θα πρέ-
πει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας. Οι διεπιστημονικές πρωτοβουλίες επιτρέπουν στους φοιτητές να βασιστούν στην εμπει-
ρία συναδέλφων τους με διαφορετικές αντιλήψεις και δεξιότητες και συνεπώς, βοηθούν στην ανάπτυξη 
επιχειρηματικών χαρακτηριστικών, όπως η ομαδική εργασία και η δημιουργικότητα.

Κρίνεται απαραίτητη μια συνάντηση ειδικών που θα συνδέσει την ακαδημαϊκή θεωρία για την επιχειρη-
ματικότητα με την πρακτική εμπειρία, ώστε θεωρία και πρακτική να γίνουν αλληλένδετες. Η πρακτική 
εμπειρία είναι ζωτικής σημασίας και παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις καθη-
μερινές πρακτικές των επιχειρήσεων, δίνοντάς τους το χρόνο να μάθουν από τους επιχειρηματίες και 
φέρνοντας τους επιχειρηματίες στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πολλοί φοιτητές που δεν 
έχουν καλή ακαδημαϊκή επίδοση υπερέχουν σε πρακτικές δραστηριότητες, προσανατολισμένες στην 
επιχειρηματικότητα. Οι πρακτικές ασκήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως σε νεοσύστατες εταιρεί-
ες, είναι επίσης χρήσιμες για την τόνωση του ενδιαφέροντος δημιουργίας επιχειρήσεων.

Για τη δημιουργία μιας ατζέντας επιχειρηματικής πολιτικής, είναι πρωταρχικής σημασίας οι σύμβουλοι 
επαγγελματικού προσανατολισμού και οι επαγγελματίες εκπαίδευσης και κατάρτισης να είναι εξοπλι-
σμένοι με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να παρέχουν υποστήριξη στους φοιτητές. Αυτές 
οι δεξιότητες και οι γνώσεις, θα πρέπει να αξιοποιούνται στις καθημερινές δραστηριότητες τους και να 
αναπτύσσονται μέσω της αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης. Οι υπηρεσίες ΣυΕΠ, συμπεριλαμβανο-
μένων εκείνων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των νέων και επίδοξων επιχειρηματιών, πρέπει να 
είναι προσβάσιμες από όλους. Θα πρέπει επίσης, να ληφθούν υπόψη τα συγκεκριμένα εμπόδια στην 
επιχειρηματικότητα που αντιμετωπίζουν τα άτομα από μειονεκτούντα περιβάλλοντα και ομάδες που 
υπό-εκπροσωπούνται στην επιχειρηματική κοινότητα.

Η παρούσα μελέτη ενισχύει επίσης τις συστάσεις του ψηφίσματος του Συμβουλίου του 2008 για τη δια 
βίου ΣυΕΠ, τονίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας σε ολόκληρη 
τη ζωή των ατόμων. Οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας μπορεί να βοηθήσουν τους υποψήφιους 
και νέους επιχειρηματίες να επιβιώσουν και να επιτύχουν σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό κόσμο. Το 
μέντορινγκ μεταξύ νέων και έμπειρων επιχειρηματιών είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρό-
πους για να εφοδιαστούν οι νέοι και επίδοξοι επιχειρηματίες με δεξιότητες και ικανότητες να διαχειρι-
στούν, όχι μόνο τη νέα επιχείρησή τους, αλλά και την καριέρα τους. Η δικτύωση, η ομότιμη μάθηση και 
οι ευκαιρίες στήριξης πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμες στους νέους επιχειρηματίες.

7.3. Έρευνα
Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι περισσότερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί τα επόμενα χρόνια στο να 
διευρυνθεί και να μελετηθεί σε βάθος η βάση των στοιχείων σχετικά με την επιχειρηματική εκπαίδευση 
στην Ευρώπη και στα επιμέρους κράτη μέλη. Επαναλαμβάνει, επίσης, μία από τις βασικές συστάσεις 
του Ψηφίσματος του Συμβουλίου του 2008 σχετικά με τη διά βίου ΣυΕΠ: έχει καταδείξει την ανάγκη 
για στενότερους και ισχυρότερους δεσμούς ανάμεσα στην πολιτική, την πρακτική και την έρευνα που 
σχετίζονται με τη ΣυΕΠ. Για την υποστήριξη αυτής της πολιτικής ατζέντας, υπάρχει ανάγκη για μια ισχυ-
ρή βάση στοιχείων: τέτοια στοιχεία είναι απαραίτητα για να επηρεάσουν την αλλαγή και να αποδείξουν 
πώς και γιατί λειτουργούν διαφορετικές προσεγγίσεις, για ποιον και σε ποιο πλαίσιο εκπαίδευσης, 
κατάρτισης ή απασχόλησης. Αυτή η μελέτη, κατά κάποιον τρόπο, καταγράφει τη τρέχουσα βάση τεκ-
μηρίωσης, αν και καταδεικνύει ότι απαιτείται πρόσθετη έρευνα για να κατανοηθεί πλήρως ο αντίκτυπος 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μάθησης και να αντικατασταθούν τα ανεπίσημα στοιχεία. Εν ολί-
γοις, οι κοινότητες της πολιτικής, της έρευνας και της πρακτικής φαίνεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα 
μεγάλης σημασίας που απαιτούν συστηματικές αναλύσεις, προκειμένου να προωθηθούν πολιτικές και 
στρατηγικές που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα/επιχειρηματική εκπαίδευση. Ο βαθμός στον 
οποίο οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι ακαδημαϊκοί και οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολι-
σμού είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να κατανοήσουν τον ρόλο τους στην προώθηση της επιχειρηματι-
κότητας/επιχειρηματικής μάθησης, συνιστά ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.
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Λίστα συντομογραφιών

ACES Andalucian Association of Social Economy Education Centres 

Σύλλογος Κέντρων Εκπαίδευσης Κοινωνικής Οικονομίας Ανδαλουσίας
ACFCI Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et

d’Industrie

Ένωση Γαλλικών Επιμελητηρίων Βιομηχανίας και Εμπορίου
APS Adult Population Survey

Έρευνα Ενήλικου Πληθυσμού
ASE Bucharest Academy of Economic Studies

Ακαδημία Οικονομικών Σπουδών Βουκουρεστίου
ΑE Ανώτατη Εκπαίδευση
ΑΕΙ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ΑΕΕΚ Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
ΑΤΕΙ Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
BYKO Ένα κατάστημα κατασκευής προϊόντων στην Ισλανδία
CCIs Chambers of Commerce and Industry

Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια 
CEBs City Enterprise Boards

Επιχειρηματικά Συμβούλια Πόλεων
Cedefop European Centre for the Development of Vocational Training

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
CEED Center for Entrepreneurship and Executive Development

Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και των Στελεχών
CEPES Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανώτατη Εκπαίδευση
CPD Continuing professional development

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη
DEL Danish Institute for Educational Training of Vocational Teachers

Δανέζικο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης 

ΔΔΣ Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
ELGPN European Lifelong Guidance Policy Network

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής Δια Βίου ΣυΕΠ
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΚ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
ΕΕπ Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΠ Επαγγελματικός Προσανατολισμός
GEM Global Entrepreneurship Monitor

Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας
i2b ideas2business

Από την ιδέα στην επιχείρηση
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ISCED International standard classification of education

Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης
JADE European Confederation of Junior Enterprises

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Νεανικών Επιχειρήσεων
JA Worldwide Junior Achievement Worldwide

Παγκόσμιος οργανισμός νεανικών επιχειρηματικών επιτευγμάτων
JA-YE Junior Achievement Young Enterprise

Νεανικά επιτεύγματα – Νέες επιχειρήσεις

LFS Labour force survey

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
MBA Master of Business Administration

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΜΚΟ Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός
ΝΚΜ Νέα Κράτη Μέλη
NSZI National Institute of Vocational and Adult Education

Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων
NU Newcastle University

Πανεπιστήμιο του Newcastle
ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
P2P peer-to-peer 

μεταξύ ομότιμων 
ΔΥΑ Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης
PTF practical training firm

εταιρεία πρακτικής κατάρτισης
RCIC regional consultancy information centres

περιφερειακά κέντρα  συμβουλευτικής και πληροφόρησης 
RSTP Riga Science and Technology Park

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο της Ρίγα
SSE Stockholm School of Economics

Σχολή Οικονομικών της Στοκχόλμης
SSE Riga Stockholm School of Economics in Riga

Σχολή Οικονομικών της Στοκχόλμης στη Ρίγα
ΣυΕΠ Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
TOP temporary entrepreneurial positions

προσωρινές επιχειρηματικές θέσεις 
ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
YSI Young Social Innovators Programme

Πρόγραμμα Κοινωνικά Καινοτόμοι Νέοι
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Η έκδοση αυτή χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο το συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται

για τυχόν χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν.
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Επαγγελματοποιώντας 
τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Δεξιότητες των επαγγελματιών και
Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική  Σταδιοδρομίας

Δεξιότητες των επαγγελματιών και  
διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη

Οι δεξιότητες των επαγγελματιών συμβούλων σταδιοδρομίας συμβάλλουν σημαντικά 
στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι υπάρχει 
σημαντική διαφοροποίηση στην υφιστάμενη παροχή κατάρτισης στους επαγγελματίες 
του χώρου από χώρα σε χώρα και από τομέα σε τομέα στην Ευρώπη, παρόλο που υπάρ-
χει ξεκάθαρη τάση προς την παροχή πιο εξειδικευμένης κατάρτισης. 
Οι ευκαιρίες μετακίνησης προσωπικού είναι περιορισμένες, ειδικά μεταξύ των τομέ-
ων της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας καθώς και από παραεπαγγελματικούς σε 
επαγγελματικούς ρόλους. Η μελέτη αναφέρει σύγχρονες τάσεις στην παροχή κατάρτι-
σης, καίρια ζητήματα που χρήζουν προσοχής και πιθανής δράσης εκ μέρους των υπευ-
θύνων χάραξης πολιτικής, των εκπαιδευτών και των επαγγελματιών. Περιλαμβάνονται 
έξι λεπτομερείς μελέτες περίπτωσης κρατών που ανέλαβαν συντονισμένη δράση για 
την αντιμετώπιση εθνικών ζητημάτων. Η μελέτη ασχολείται με την έννοια των δεξιοτή-
των και ορίζει τις συγκεκριμένες δεξιότητες που χρειάζονται οι σύμβουλοι σταδιοδρο-
μίας.
Προτείνει ένα πλαίσιο προσόντων σχετικών με την εργασία τους και διερευνά τους τρό-
πους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πλαίσιο προσόντων, συμπερι-
λαμβανομένης της δημιουργίας πιο ευέλικτων μορφών κατάρτισης για μεμονωμένους 
επαγγελματίες του χώρου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η έκδοση αυτή χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δη-
μοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των 
πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή.

Διατίθεται Δωρεάν από το Ε.Κ.Ε.Π.

Παρασίου 1 & Αχαρνών, 99, Τ.Κ.10440 Αθήνα
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Ιστοσελίδα: http:// www.ekep.gr
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Η έκδοση αυτή χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή

Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός 
Προσανατολισµός για την υποστήριξη των 
επίδοξων επιχειρηµατιών της Ευρώπης

Πολιτική και πρακτικές για την αξιοποίηση των µελλοντικών 
δυνατοτήτων

Καθώς η παγκοσµιοποίηση συνεχίζει να φέρνει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιµέ-
τωπες µε νέες προκλήσεις, κάθε πολίτης θα χρειασθεί ένα ευρύ φάσµα δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων, προκειµένου να προσαρµοσθεί µε ευελιξία σε ένα γοργά µετα-
βαλλόµενο, πολύπλοκο και στενά αλληλεξαρτώµενο κόσµο. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η επιχειρηµατικότητα συχνά θεωρείται ως µια θετική δύναµη για την υποστήριξη 
της ανάπτυξης, της ανάκαµψης/εξυγίανσης και της κοινωνικής προόδου, τροφο-
δοτώντας την καινοτοµία, την απασχόληση και την κοινωνική ενδυνάµωση. Η 
παρούσα µελέτη  του Cedefop δείχνει ότι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα προ-
γράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην επιχειρηµατικότητα έχουν µια χρή-
σιµη επίδραση στην ανάπτυξη των επιχειρηµατικών προσόντων των ατόµων, την 
ευαισθητοποίηση απέναντι στην αυτό-απασχόληση ως επιλογή σταδιοδροµίας και 
τη δηµιουργία θετικής στάσης απέναντι στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η επι-
χειρηµατικότητα δεν πρέπει να θεωρηθεί µόνο ως ένα µέσο για τη δηµιουργία µιας 
νέας επιχείρησης, αλλά και ως γενική νοοτροπία, που µπορεί να τεθεί εύκολα σε 
εφαρµογή από τον καθένα, στην καθηµερινή ζωή και σε διαφορετικά περιβάλλο-
ντα εργασίας.

Η µελέτη δείχνει ότι η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕΚ και την ΑΕ εν-
δυναµώνει όλο και περισσότερο τέτοιες επιχειρηµατικές νοοτροπίες στους νέους. 
Οι τρέχουσες πολιτικές µεταφέρουν ένα ισχυρό µήνυµα στήριξης της επιχειρηµα-
τικότητας και καθορίζουν το στρατηγικό πλαίσιο, στο οποίο οι φορείς εκπαίδευσης 
και κατάρτισης µπορούν να εφαρµόσουν καλύτερα, ανάλογα προγράµµατα και 
δραστηριότητες.
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