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1. Επισκόπηση της εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας 

στις χώρες των εταίρων 

1.1 Τάσεις και στρατηγικές πολιτικής για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 
 

Η εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας και στις πέντε χώρες των εταίρων, οι οποίες 

αναφέρονται σε αυτό το αρχείο είναι πολύ παρόμοιες και σε αυτό το πρώτο μέρος θα 

εξηγήσουμε εν συντομία την κατάσταση στις χώρες των εταίρων. 

 

Την δεδομένη στιγμή στην Ουγγαρία δεν υπάρχει κάποια εθνική στρατηγική για την εκπαίδευση 

στην επιχειρηματικότητα. Το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών (Νόμος CXC του 2011), το οποίο 

τέθηκε σε ισχύ το 2013, έθεσε την οικονομική και χρηματοπιστωτική εκπαίδευση ως βασικές 

ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν από τα σχολεία και να συμπεριληφθούν σε 

αναπτυξιακούς τομείς και εκπαιδευτικούς στόχους: "Η επερχόμενη γενιά πρέπει να διαθέτει 

γνώση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και διαδικασιών που καθορίζουν 

την παγκόσμια και εθνική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. [...] Οι μαθητές πρέπει 

να αναγνωρίσουν τη δική τους ευθύνη για την αξία της εργασίας, της ορθολογικής διαχείρισης 

των περιουσιακών στοιχείων και για τα χρήματα και την κατανάλωση. 

 

Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση σχετικά με την επιχειρηματικότητα είναι σε αρχικό στάδιο καθώς 

δεν περιλαμβάνεται πλήρως σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση 

της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνεται ως μέρος της στρατηγικής για το Νέο Σχολείο (2010).  

Αυτή η στρατηγική συνδέει την επιχειρηματικότητα με τους μαθησιακούς στόχους που 

συνδέονται με την ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και του επιχειρηματικού 

πνεύματος. Από το 2002, τα προγράμματα επιχειρηματικότητας όπως το Σωματείο 

Επιχειρηματικότητας των Νέων, έχουν υλοποιηθεί στα ελληνικά σχολεία. Μέχρι τώρα, στην 

Ελλάδα, η επιχειρηματικότητα δεν διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία μέσω ενός συγκεκριμένου 

μαθήματος. Από το 2001, η επιχειρηματικότητα στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

διδάσκεται μέσω διαφόρων προγραμμάτων, όπως το Υπουργείο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 

το πιλοτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση», δραστηριότητες δημιουργίας 

μια οπτικής επιχείρησης, θερινής κατασκηνώσεις κλπ. 

 

 

Προς το παρόν, το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται σε διαδικασία εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης, με την οποία ο Οργανικός Νόμος 8/2013, της 9ης Δεκεμβρίου, για τη Βελτίωση 

της Εκπαιδευτικής Ποιότητας (LOMCE), τροποποιεί τον προηγούμενο Νόμο 2/2006, του Μαΐου 
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3, Βιολογική Εκπαίδευση (LOE). Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στόχος είναι η τόνωση και ανάπτυξη 

του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των φοιτητών, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 

και η βελτίωση - όπως αναφέρεται σε έναν από τους κύριους στόχους του LOMCE - της 

απασχολησιμότητας των νέων. Η LOMCE προτείνει ως καινοτομία ότι η επιχειρηματικότητα 

γίνεται μέρος των γενικών στόχων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενισχύοντας παράλληλα 

την εγκάρσια φύση της σε όλα τα εκπαιδευτικά στάδια, με θέματα όπως η επιχειρηματικότητα 

ή η επιχείρηση στην τάξη. Στα στάδια του απολυτηρίου και της επαγγελματικής κατάρτισης, η 

προώθηση της επιχειρηματικότητας βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων 

που εκτελούν οι μαθητές καθ’ 'όλη τη διάρκεια του μαθήματος. 

 

Το 2010, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας ενέκρινε το έγγραφο 

"Επιχειρηματικότητα στην Κροατία - Η στρατηγική μάθησης για την επιχειρηματικότητα 2010-

2014", το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο για μια συστηματική, ολοκληρωμένη δημιουργία ενός 

εκπαιδευτικού κινήτρου, ενός επιχειρηματικού κοινωνικού περιβάλλοντος. Η στρατηγική 

αναφέρει ότι οι στόχοι της εκπαιδευτικής στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα είναι: 1. 

Ευαισθητοποιήστε το κοινό για την επιχειρηματικότητα και αναπτύξτε μια θετική στάση 

απέναντι στη δια βίου μάθηση για την επιχειρηματικότητα. 2. Να εισαγάγει τη μάθηση και την 

κατάρτιση για την επιχειρηματικότητα ως βασικές ικανότητες σε όλες τις μορφές, τύπους και 

επίπεδα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και μάθησης. 

 

Σύμφωνα με τη νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και στο τμήμα της στοιχειώδους εκπαίδευσης, 

το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι το αρχικό έγγραφο για 

την υποχρεωτική εκπαίδευση στη Δημοκρατία της Κροατίας. Οι στόχοι του Εθνικού 

Προγράμματος Σπουδών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι οι εξής: 

 - Μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη ανάπτυξη του δυναμικού όλων των φοιτητών  

- Εκπαίδευση των φοιτητών για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διά βίου μάθηση  

- Σχέσεις μεταξύ φοιτητών και άλλων με βάση τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό 

 - Ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή των φοιτητών στην κοινωνική ζωή.   

Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν υπάρχει συγκεκριμένη πορεία 

για την επιχειρηματικότητα, αλλά ορισμένα από τα θέματα καλύπτονται από το διαπροσωπικό 

θέμα και το φοιτητικό συνεταιρισμό. Ορισμένες σχολές στην Κροατία (Σχολή Οικονομικών 

Επιστημών, Σχολή Τουρισμού και Διοίκησης Φιλοξενίας) έχουν συγκεκριμένη πορεία για την 

επιχειρηματικότητα. Οι άτυπες μορφές εκπαίδευσης είναι πιο διαδεδομένες. Πολλές ΜΚΟ έχουν 

διαφορετικές άτυπες μορφές εκπαίδευσης, αλλά και μη-τυπική εκπαίδευση οργανώνονται από 

ορισμένες ιδιωτικές εταιρείες, εμπορικό επιμελητήριο κλπ. 

 

 Στη Ρουμανία, η κυβέρνηση προσπαθεί να ενθαρρύνει τους νέους να εγγραφούν στην 

επιχειρηματικότητα μέσω καλέσματος για την ίδρυση διαφορετικών επιχειρήσεων. Η 

επιχειρηματικότητα δεν διδάσκεται στα σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το λύκειο διδάσκει τα μαθήματα επιχειρηματικότητας από το 2015, το τελευταίο έτος του 

λυκείου για μία φορά την εβδομάδα. Η οικονομία, το μάρκετινγκ, οι επαγγελματικές σχολές 

τουρισμού και τα πανεπιστήμια διδάσκουν την επιχειρηματικότητα σε πλήρη ωράριο. 
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2. Διαθέσιμη τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση 
 

2.1 Τυπική εκπαίδευση  

 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλες τις χώρες προωθούν την τυπική μάθηση, η οποία 

ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθησιακά αποτελέσματα μετριούνται με τεστ και άλλες 

μορφές αξιολόγησης. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την τυπική εκπαίδευση στις 

χώρες των εταίρων. 

 

 Η ύπαρξη της «ημέρα καριέρας» απαιτείται από το νόμο να υπάρχει κάθε χρόνο στην 

Ουγγαρία. Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υπεύθυνα για τη 

παρακολούθηση τους. Στο πλαίσιο αυτής της ημέρας, διαλέξεις δίνονται από τους 

επιχειρηματίες ή το προσωπικό του Επιμελητηρίου για τους μαθητές της 6ης και 7ης τάξης. 

Οι επισκέψεις σε εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί για να δώσουν στους μαθητές της 7ης και 8ης 

τάξης μια εικόνα για τον κόσμο των επαγγελμάτων και να τους βοηθήσουν να γνωρίσουν 

στην πράξη τα επιλεγμένα επαγγέλματα. Το πλαίσιο σπουδών για τις 9η-12η τάξη των 

επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα εργαλεία οικονομικής 

και χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, καθώς και τις οικονομικές γνώσεις που πρέπει να 

διδαχθούν. Στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη 10η τάξη, τα μαθήματα 

Οικονομικών και Επιχειρηματικότητας διδάσκουν την επιχειρηματικότητα στους φοιτητές για 

τον μισό χρόνο και τις οικονομικές γνώσεις για τον άλλο μισό χρόνο. 

Τα σχολεία τείνουν να επικεντρώνονται στο 12ο έτος (μεταπτυχιακό) σε σχέση με την 

περαιτέρω εκπαίδευση, αν και ορισμένα σχολεία έχουν ήδη αναγνωρίσει ότι αυτό πρέπει να 

ξεκινάει από νωρίτερα και πιο συστηματικά.  

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι υποχρεωτικό μάθημα στις οικονομικές σπουδές, αλλά 

συμπεριλαμβάνεται και στα προγράμματα σπουδών άλλων σχολών (π.χ. Τμήμα 

Πληροφορικής). 

Η επιχειρηματική ανάπτυξη προσφέρεται σε μαθήματα μεταπτυχιακού και θα ξεκινήσουν το 

Σεπτέμβριο του 2019 από δώδεκα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ουγγαρίας. 

 

 

Χάρη στον Οργανικό Νόμο για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Διδασκαλίας (LOMCE) οι 

φοιτητές στην Ισπανία εισάγονται με ένα νέο θέμα με τίτλο «Εισαγωγή στην Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα». Τι προσφέρει αυτό το θέμα στους σπουδαστές της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης; Το μάθημα «Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα» προσπαθεί να 

αφυπνίσει τις ανησυχίες των νέων, ενθαρρύνοντας τους να είναι κύριοι του δικού τους 

πεπρωμένου μέσα από τη δημιουργία της δικής τους εταιρείας. Το κίνητρο είναι μια βασική 

πτυχή για να εργαστείτε σε αυτό το θέμα, καθώς οι μαθητές θα μάθουν πώς να ακολουθούν 
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τους δικούς τους στόχους, να εργάζονται ως ομάδα, να σχεδιάζουν, να επικοινωνούν στην 

εταιρεία και να διατηρούν τον ενθουσιασμό στην καθημερινή ζωή της εταιρείας τους. Η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ισπανία συνεχίζει να δημιουργεί πτυχιούχους των οποίων η 

φιλοδοξία είναι η αναζήτηση εργασίας ως υπάλληλοι, αλλά όχι με επιχειρηματικό 

προσανατολισμό. 

Στην Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ESO): η εκπαίδευση για την 

επιχειρηματικότητα θεωρείται γενικά ως μια διαπολιτισμική προσέγγιση, δηλαδή συνδέεται με 

όλα τα μαθήματα του εκπαιδευτικού συστήματος, από την άλλη όμως υπάρχει και μια 

προαιρετική διακριτική ευχέρεια που δίνεται στο τέταρτο έτος "Επαγγελματική καθοδήγηση και 

επιχειρηματικότητα". Το Bachillerato (βαθμός γυμνασίου) οργανώνεται σε τρεις τρόπους. 

Εντός κάθε τρόπου υπάρχουν μόνο τρία μαθήματα οικονομικών κατά το δεύτερο έτος 

σπουδών. Γενικά σε πανεπιστημιακό επίπεδο, οι επιχειρηματικές σπουδές είναι πιο 

διαδεδομένες. Η μεγαλύτερη εστίαση είναι στις «Οικονομικές και Επιχειρηματικές Επιστήμες» 

η οποία πραγματοποιείται στα τελευταία χρόνια του πτυχίου. Αυτά είναι συνήθως μαθήματα 

επιλογής που βασίζονται σε θεωρητικά μαθήματα και στην προετοιμασία του επιχειρηματικού 

σχεδίου. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των προγραμμάτων αυτού του τύπου έχει 

αυξηθεί και σε νέους τομείς όπως η τεχνολογία, οι επιστήμες της υγείας ή οι κοινωνικές 

επιστήμες 

 

Από το 2002, τα προγράμματα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας των Νέων έχουν 

υλοποιηθεί στα Ελληνικά σχολεία. Στόχος των προγραμμάτων είναι μέσω των διαγωνισμών, 

των έργων, των επιχειρηματικών επισκέψεων, των επαφών με στελέχη κλπ., οι μαθητές να 

«αποκτήσουν δεξιότητες εργασίας», να μάθουν «τα χαρακτηριστικά μιας ελεύθερης οικονομίας 

και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο: Ερωτηματολόγιο για προγραμματιστές και το ρόλο διαχείρισης 

των έργων σε αυτό "κλπ. Τα θέματα που περιλαμβάνονται στα προγράμματα του Συνδέσμου 

Επιχειρηματικότητας Νέων / ΕΝ Ελλάδας για τώρα είναι τα ακόλουθα: Οικονομία και εγώ 

(Δευτεροβάθμια σχολεία), επιχείρηση σε δράση (Γυμνάσιο), Η Επιχείρηση μου! (Τριτοβάθμια), 

Εικονική Επιχείρηση (τριτοβάθμια), Τράπεζες σε Δράση, Κοινωνική Καινοτομία (Τριτοβάθμια), 

Διαγωνισμός Καινοτομίας (Τριτοβάθμια). 

 

 

Στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κροατία δεν υπάρχει ειδικό 

θέμα διδασκαλίας στο οποίο να περιλαμβάνεται η εκπαίδευση σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα. Υπάρχει εθνικό πρόγραμμα διδασκαλίας του διαπροσωπικού θέματος της 

επιχειρηματικότητας που σημαίνει ότι όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλους τους τομείς 

διδασκαλίας και σε όλα τα επίπεδα είναι υποχρεωμένο να το εφαρμόσει, καθώς η πολύ 

ενδιαφέρουσα επίδραση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης θα οδηγήσει στην ενεργοποίηση 

υψηλών επιπέδων κινήτρων για τους μαθητές. Έτσι, η επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει ως 

σχολικό θέμα, αλλά είναι μέσα σε διαφορετικά μαθήματα και στις ολοκληρωμένες 

δραστηριότητες του σχολείου, κυρίως μέσω εργαστηρίων. Ωστόσο, στη στοιχειώδη και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχει ένα μοντέλο διδασκαλίας των παιδιών σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα υπό τη μορφή του συνεταιρισμού των φοιτητών. Το συνεργατικό μοντέλο 

επιχειρηματικότητας του φοιτητή προορίζεται για μάθηση. Επιτρέπει τη μίμηση όλων των 
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δραστηριοτήτων μιας πραγματικής επιχείρησης. Σκοπός της φοιτητικής συνεταιριστικής 

δραστηριότητας είναι να μεταφέρει πρακτικές και εμπειρικές γνώσεις σχετικά με τις δυσκολίες 

που μπορούν να έχουν οι φοιτητές στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην πραγματική 

εταιρεία. Στο πανεπιστημιακό επίπεδο της Κροατίας σε όλες τις Σχολές Οικονομικών υπάρχει 

μια προπτυχιακή και μεταπτυχιακή μελέτη για την Επιχειρηματικότητα. Αυτές οι μελέτες 

επιχειρηματικότητας επικεντρώνονται στην επιχειρηματική, προορατική και καινοτόμο σκέψη 

και συμπεριφορά που βασίζεται στην αναγνώριση ευκαιριών και στην ανάληψη ευθύνης στο 

περιβάλλον στο οποίο ζει και λειτουργεί ένα άτομο. Με την ολοκλήρωση της μελέτης οι 

σπουδαστές επιχειρηματικότητας αποκτούν ικανότητες για την επίλυση προβλημάτων, 

αποδοχή αλλαγών και ενεργητική δράση σε όλες τις καταστάσεις και τα περιβάλλοντα. Τα 

τωρινά χρόνια, στην Κροατία υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός από ιδιωτικά σχολεία, τα οποία 

προσφέρουν διαλέξεις για την επιχειρηματικότητα και την διοίκηση. 

 

Η επιχειρηματικότητα δεν διδάσκεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(οι τάξεις 1 έως 4 είναι δημοτικό σχολείο και οι τάξεις  5 έως 8 ή 9 είναι δευτεροβάθμια) στη 

Ρουμανία, ορισμένες πτυχές της, όπως η αίσθηση της πρωτοβουλίας ή της δημιουργικότητας 

έχουν διδαχθεί, αλλά όχι με τον συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή να οδηγεί σε επιχειρηματικές 

δεξιότητες. Το Γυμνάσιο διδάσκει μαθήματα επιχειρηματικότητας από το 2015, στο τελευταίο 

έτος του γυμνασίου μία φορά την εβδομάδα. Αυτά τα μαθήματα διδάσκονται μόνο σε ορισμένα 

γυμνάσια, όχι σε όλα ως προαιρετική δυνατότητα και επικεντρώνονται σε ένα κομμάτι της 

οικονομίας, της δημιουργικότητας, του μάρκετινγκ και της διαχείρισης κλπ., Αλλά είναι μια τάξη 

που το καλύπτει επιφανειακά. Στις επαγγελματικές σχολές - κυρίως εκείνες που 

επικεντρώνονται σε πρακτικές εργασίες (ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, οικοδόμος, ξυλουργός 

κλπ.), Οικονομία, μάρκετινγκ, τουρισμός και συναφείς τομείς - η ανάγκη για πιο πρακτική 

εκπαίδευση αναγνωρίστηκε ήδη εδώ και δεκαετίες, ιδρύματα εισήγαγαν το διπλό σύστημα που 

επιτρέπει στους μαθητές να διδαχθούν ταυτόχρονα θεωρητικά και πρακτικά ένα επάγγελμα και 

να τους προσφέρει την αυτοπεποίθηση να γίνουν οι ίδιοι οι προϊστάμενοί τους μετά το τέλος 

του προγράμματος δημιουργώντας μια επιχείρηση στον τομέα που έχουν ολοκληρώσει τις 

σπουδές τους. Υπό αυτή την έννοια, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαγγελματικές σχολές έχουν 

τριετή προγράμματα στη Ρουμανία, οι μαθητές δαπανούν περίπου 6 μήνες για να μάθουν 

διάφορα θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Αυτό περιλαμβάνει πολλή θεωρία, περίπου 

70%, 20% προσομοίωση και πρακτικές ασκήσεις που γίνονται στην τάξη και το υπόλοιπο 10% 

επισκέπτονται ή συμβουλεύονται επιχειρηματίες στον τομέα. 

 

Όσον αφορά τα πανεπιστήμια, η επιχειρηματικότητα δεν είναι ένα πολύ κοινό θέμα για 

μάθηση. Δυστυχώς, τα προγράμματα σπουδών στην Ρουμανία δεν περιέχουν πολλά πρακτικά 

θέματα. Για παράδειγμα, μια εξειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων περιλαμβάνει μια μεγάλη 

ποικιλία θεμάτων Διοίκησης, αλλά τα περισσότερα από αυτά είναι θεωρητικά: Γενική Διοίκηση, 

Επιχειρησιακή Διοίκηση, Παραγωγή, Ανθρώπινο Δυναμικό και Διαχείριση Έργου. Επίσης, αυτό 

το προφίλ περιλαμβάνει άλλα θέματα σχετικά με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα 

όπως τα οικονομικά, η μικροοικονομία και η μακροοικονομία, η πρόγνωση και η λογιστική. Το 

μόνο θέμα που περιλαμβάνει την πρακτική είναι η λογιστική σχολή. Αλλά η πρακτική δεν είναι 

πολύ χρήσιμη, διότι από τη μία πλευρά οι εταιρείες φιλοξενίας δεν προσφέρουν πραγματικά 
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την ευκαιρία να μάθουν βήμα προς βήμα τις διαδικασίες για τους φοιτητές. Από το 2007, οι 

φοιτητές μπορούν τώρα να έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο εξωτερικό με τη βοήθεια 

του Erasmus και να αποκτήσουν εμπειρία στα ξένα πανεπιστήμια με την πιο πρακτική πλευρά 

των θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα, κάτι που αποτελεί ένα καθοριστικό 

πλεονέκτημα, αλλά προσεγγίζει πολύ μικρό αριθμό φοιτητών. 

 

2.2 Μη τυπική εκπαίδευση  

 

Η μη τυπική μάθηση συνήθως πραγματοποιείται εκτός των τυπικών μαθησιακών 

περιβαλλόντων αλλά μέσα σε κάποιο οργανωτικό πλαίσιο. Προκύπτει από τη συνειδητή 

απόφαση του εκπαιδευόμενου να αποκτήσει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, ικανότητα ή 

περιοχή γνώσης και είναι συνεπώς αποτέλεσμα μιας σκόπιμης προσπάθειας. Αλλά δεν 

χρειάζεται να ακολουθήσει ένα επίσημο πρόγραμμα σπουδών ή να διέπεται από εξωτερική 

διαπίστευση και αξιολόγηση. Ορισμένες ρυθμίσεις μη τυπικής μάθησης καθίστανται όλο και πιο 

επίσημες, καθώς οι εκπαιδευόμενοι γίνονται πιο καταρτισμένοι. Όλες οι χώρες που 

περιλαμβάνονται σε αυτό το έργο έχουν πολλές παρόμοιες μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης για 

την επιχειρηματικότητα. Για παράδειγμα, στην Ισπανία υπάρχουν: Το πρόγραμμα Young 

Entrepreneurs, το οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει να αφυπνίσει τη 

στάση και τις επιχειρηματικές δεξιότητες των φοιτητών, προωθώντας την προσωπική τους 

ανάπτυξη και ενισχύοντας την ικανότητά τους για πρωτοβουλία, και Το πρόγραμμα 

YouthStart είναι ένα άλλο παράδειγμα προγραμμάτων που επιδιώκουν να εκπαιδεύσουν τους 

νέους. Προωθούμεναo από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να «διαμορφώσει υπεύθυνους πολίτες 

ικανούς να δουν τις ανάγκες της κοινωνίας και να βάλουν λύση». 

 

 

Στην Ελλάδα, ένα από τα μη τυπικά προγράμματα είναι η Εικονική Επιχείρηση που 

εκπαιδεύει τους φοιτητές στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, τους κάνει να 

σκέφτονται δημιουργικά, να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους και να κατανοούν τα ταλέντα τους. 

Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται από δασκάλους για τους μαθητές ηλικίας 15-18 ετών. Η 

διάρκεια αυτού του προγράμματος εκτιμάται σε 1 ώρα / εβδομάδα και για 12-26 εβδομάδες. 

Ορισμένα άλλα παραδείγματα μη τυπικής εκπαίδευσης είναι: Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικών 

Δεξιοτήτων, το Πρόγραμμα Job Shadow, οι Τράπεζες σε δράση κλπ.  

 

Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα στήριξης των επιχειρήσεων, ακόμη και ΜΚΟ από την Κροατία 

προσφέρουν πολυάριθμες μη τυπικές εκπαιδεύσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα, όπως: 

εκπαίδευση των επιχειρήσεων – διοίκηση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη ήπιων 

δεξιοτήτων, τη διαχείριση των επιχειρήσεων, αναλυτική σκέψη, ενεργητική ακρόαση, την 

αριστεία στην επικοινωνία με τους πελάτες. Μερικά προγράμματα όπως το Lean Start-up Drill, 

το Start-up nation και άλλες διαφορετικές εκδηλώσεις συνδυάζουν την εκπαίδευση και / ή τη 

δυνατότητα χρηματοδότησης ορισμένων επιχειρηματικών σχεδίων. 
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Επίσης, από τις αρχές του 2017, η κυβέρνηση της Ρουμανίας ξεκίνησε το πρόγραμμα για 

την ίδρυση επιχειρήσεων σε κοινότητες, περιφέρειες. Αυτά χρηματοδοτούνται είτε από τα 

προγράμματα προϋπολογισμού της Ρουμανίας είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι 

προσβάσιμα σε ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω, μερικοί που απευθύνονται σε αγροτικές ή 

αστικές δραστηριότητες, άλλοι σε ηλικιακές ομάδες, όπως νέους ή ενήλικες και άλλοι που 

δραστηριοποιούνται σε μικρότερες ή μεγαλύτερες περιοχές της χώρας. Υπάρχουν πολλά 

προγράμματα, όπως το Start-Up Nation ή το Start-Up Plus είναι ορισμένα που καλύπτουν το 

μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποτελούνται κυρίως από 1 ή 2 εβδομάδες εντατικής κατάρτισης 

στην επιχειρηματικότητα. Πολλές ΜΚΟ από τη Ρουμανία διοργανώνουν ανταλλαγές νέων και 

κατάρτιση με επιχειρηματικό θέμα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +.  

 

Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, το Spin Off Club διοργανώνεται στη Βουδαπέστη όπου 

συναντώνται τακτικά φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια της Βουδαπέστης. Η Δευτέρα είναι 

συνήθως ένα σημείο συνάντησης για διάσημους και επιτυχημένους επιχειρηματίες, οι οποίοι 

μπορούν να βασίζονται σε ιδέες και ενθαρρύνουν τους νέους να κάνουν τη δική τους 

επιχείρηση. Τις Πέμπτες, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να προετοιμάζουν ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο και να κάνουν μια παρουσίαση. Στο τέλος του εξαμήνου οι επιχειρηματίες 

βοηθούν τους μαθητές να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Όλες οι εκδηλώσεις  είναι δημόσιες και 

δωρεάν. 

 

3. Κύριες προκλήσεις και εκπαιδευτικές ανάγκες 
 

 

Η επιχειρηματική εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ικανότητας 

των οργανώσεων και των ατόμων να αντιμετωπίζουν την πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα 

του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν. Αναπτύσσει την παραγωγικότητα, την καινοτομία 

και την ατομική ευθύνη και την ετοιμότητα να αναλάβει κινδύνους κατά τη λήψη αποφάσεων 

και την επίλυση προβλημάτων. Το πρόβλημα στην ανάπτυξη και εφαρμογή ορισμένων 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων είναι ότι δεν αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά και είναι πολύ σημαντικό 

να αναπτυχθεί ένα λεπτομερές εννοιολογικό πρόγραμμα σπουδών για την επιχειρηματική 

εκπαίδευση για να επιβεβαιώσει την μάθηση πως τα προγράμματα αναπτύσσουν ορισμένες 

συμπεριφορές και χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να υπερασπίσουν και να μετρηθούν 

επαρκώς. Το κύριο πρόβλημα στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας είναι ότι υπάρχουν 

πολλοί εκπαιδευτικοί χωρίς εμπειρία στον τομέα αυτό. Το πρόβλημα στα σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ότι δεν υπάρχει σωστό θέμα 

επιχειρηματικότητας και επομένως δεν υπάρχει κατάλληλος εκπαιδευτικός σε αυτόν τον τομέα. 

Οι εκπαιδευτές είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη επιτυχημένων επιχειρηματικών 

προγραμμάτων. Οι καθηγητές χρειάζονται συνεχή εκπαίδευση στην καριέρα τους για να 

μπορούν να παρακολουθούν και να εφαρμόζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας. Η έλλειψη χρόνου 

και πόρων, ο φόβος των εκπαιδευτικών από τον εμπορικό χαρακτήρα, η παρεμπόδιση των 
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εκπαιδευτικών δομών, οι δυσκολίες αξιολόγησης και η έλλειψη σαφήνειας ορισμού είναι μερικοί 

από τους ασκούμενους της πρόκλησης όταν αντιμετωπίζουν την επιχειρηματικότητα στην 

εκπαίδευση. Δεν υπάρχει καλή συνεργασία ή συνέργεια μεταξύ του εκπαιδευτικού τομέα και 

των επιχειρήσεων, όπου οι μαθητές μπορούν να μάθουν και να εξασκήσουν το πραγματικό 

περιβάλλον των μελλοντικών τους δραστηριοτήτων. 
 
Οι κύριοι συμμετέχοντες που εμπλέκονται σε μια πιο κατάλληλη επιχειρηματική εκπαίδευση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες που εξηγούνται προηγουμένως, είναι οι εξής:  

• Συμμετοχή και υποστήριξη των δημόσιων διοικήσεων  

• Συμμετοχή ερευνητών από πανεπιστήμια  
• Συμμετοχή άλλων εμπειρογνωμόνων (π.χ. από την Ευρωπαϊκή Δραστηριότητα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την Επιχειρηματικότητα ee-hub.eu) 
• Συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών 
• Συμμετοχή και συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων-φοιτητών-επιχειρήσεων 
• Επιχειρηματίες και ΜΚΟ (πηγαίνοντας σε σχολεία ή επισκέπτονται σπουδαστές, 

προσφέροντας εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και εμπνέοντας, καθοδηγούν τους 
μαθητές). 

 
 Σύμφωνα με τα σχόλια των συμμετεχόντων στο έργο StartUp academy , η κύρια πρόκληση 
είναι να συντομευθούν όλες οι ενότητες και να γίνουν πιο ελκυστικές για τους φοιτητές.  
Ορισμένες από τις προκλήσεις ήταν επίσης πώς να καταστήσουμε αυτή την εκπαίδευση πιο 
πρακτική. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Hackathon δήλωσαν επίσης την ικανοποίησή 
τους καθώς ήταν ως επί το πλείστον αρχάριοι και χρειάζονται μακρύτερες και ευρύτερες 
παρουσιάσεις και ενότητες. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι πραγματικά δύσκολο να 
δημιουργηθεί ηλεκτρονική ενότητα κατάρτισης που να μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις 
στοχευμένες ομάδες. 
  

4.   Μεταφορά του περιεχομένου του StartUp academy – 

πιθανά σενάρια 
 Μετά από ανατροφοδότηση σχετικά με τα μαθήματα κατάρτισης και την αξιολόγηση και 

βελτίωση όλων των ενοτήτων προτείνουμε μερικά πιθανά σενάρια για τη μεταφορά αυτού 

του υλικού στην τυπική εκπαίδευση σε διάφορες χώρες. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά 

σεμινάρια on-line όπως αυτό. Για το λόγο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 

αγροτικές περιοχές. Αυτό το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα υιοθετείται για ανθρώπους 

που ζουν σε αγροτικές περιοχές με φτωχή ή αργή σύνδεση στο διαδίκτυο που του προσφέρουν 

ένα πλεονέκτημα, όπως η ευκολότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο από αυτό το μάθημα. 
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1ο Σενάριο: Χρήση των Κοινωνικών Δικτύων  

Ένας πιθανός τρόπος για την εισαγωγή των διαθέσιμων ενοτήτων του StartUp Academy είναι 

μέσω της προώθησης τους μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα των εταίρων.  

Για παράδειγμα, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, συνεργάζεται με την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου μπορεί να 

τους ενημερώσει για το έργο και τα αποτελέσματά του. Στις τοπικές εκδηλώσεις που 

οργανώνουν όλοι οι εταίροι, πολλοί σχετικοί εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές τις παρακολουθούν, 

όπου μπορούν να τους ενημερώσουν για το περιεχόμενό του εκπαιδευτικού υλικού και τα 

οφέλη που θα κερδίσουν οι φοιτητές τους μέσω αυτής της πλατφόρμας. Οι ηλεκτρονικές 

ενότητες του StartUp Academy προσφέρουν την ευκαιρία στους φοιτητές να εκπαιδεύονται με 

επιχειρηματικό τρόπο μέσω ενός διαδραστικού τρόπου, καθώς προσφέρει τόσο εκπαιδευτικό 

υλικό όσο και δοκιμαστικές ασκήσεις. 

2ο Σενάριο: Συμμετοχή μεμονωμένων εκπαιδευτικών / σχολείων 

Τα σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορούν να αλλάξουν το 

πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αλλά όπως παρουσιάστηκε στα 

προηγούμενα κεφάλαια κατά τη διάρκεια της κανονικής σχολικής χρονιάς, είναι δυνατόν να 

ενσωματωθούν ορισμένα από τα θέματα από τις ηλεκτρονικές ενότητες του StartUp Academy 

στο πρόγραμμα σπουδών ορισμένων θεμάτων. Οι εταίροι μπορούν να προσπαθήσουν να 

πείσουν την τοπική επαγγελματική σχολή να την προσθέσει επίσημα στις εξωσχολικές 

δυνατότητες. Με αυτόν τον τρόπο αυτό το μάθημα θα μπορούσε να βοηθήσει τους δασκάλους 

στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ξεπεράσουν την έλλειψη 

εκπαιδευτικών υλικών, την έλλειψη ελκυστικότητας του περιεχομένου, έλλειψης πρακτικής 

διδασκαλίας. Για το λόγο αυτό, οι εταίροι θα πρέπει να προωθήσουν το μάθημα εκμάθησης του 

έργου StartUp Academy σε τοπικό επίπεδο και ειδικά κατά τη διάρκεια κοινών εκδηλώσεων με 

τα σχολεία, εάν υπάρχουν. Για παράδειγμα, οι Ανοιχτές Ημέρες Καριέρας είναι μια μεγάλη 

ευκαιρία για να προσελκύσετε μερικά άτομα / καθηγητές και να προωθήσετε αυτό το on-line 

μάθημα και να εξηγήσετε τα οφέλη για αυτούς και τους μαθητές. 

    

3ο Σενάριο: Εμπλοκή Επιχειρηματιών  

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ που περιλαμβάνουν εκπαίδευση για 

την επιχειρηματικότητα. Για να διευκολύνουν τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν σε αυτές τις μορφές εκπαίδευσης ως μέντορες, μπορεί να αποτελέσει σημείο 

εκκίνησης το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα του StartUp academy. Η προώθηση αυτού του 

σε απευθείας σύνδεση μαθήματος κατάρτισης σε τακτική εργασία με επιχειρηματίες και άλλα 

ιδρύματα υποστήριξης των επιχειρήσεων σε όλες τις χώρες εταίρους μπορεί να οδηγήσει σε 

ευρύτερη χρήση αυτού του μαθήματος. Ένας πιθανός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε αυτό 

το μάθημα σε co-working χώρους για όσους εισήλθαν και θέλετε να μάθετε περισσότερα 

σχετικά με την έναρξη της επιχείρησής σας. Η σύνδεση με τους χώρους εργασίας μπορεί να 

είναι πολύ καλό βήμα στη χρήση του εργαλείου μας.  
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4ο Σενάριο: Έξτρα πρόγραμμα σπουδών στις σχολές 

 

Ένα πιθανό σενάριο θα ήταν να καταστεί σε αυτό, ή επιπλέον δυνατότητα κερδοφορίας, τόσο 

για τους μαθητές που μαθαίνουν ήδη αυτό όσο και για όσους δεν είναι. Έτσι, οι μαθητές που 

ήδη μαθαίνουν αυτό μπορούν να αποκτήσουν μια διαφορετική προοπτική άλλων τρόπων 

μάθησης για το θέμα και εκείνοι που δεν μπορούν να έχουν νέες και χρήσιμες πληροφορίες 

που θα μπορούσαν να τους κατευθύνουν προς την επιχειρηματικότητα στο μέλλον. Και οι δύο 

κατηγορίες θα μπορούσαν να συνδεθούν με άλλους σπουδαστές από τις άλλες χώρες και αυτό 

θα τους βοηθούσε με όλους τους άλλους τρόπους με τους οποίους σχεδιάστηκε να βοηθήσει 

τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένης της διασταύρωσης των ιδεών, της δικτύωσης, της 

διαπολιτισμικής ανάπτυξης, της απόκτησης γλωσσών κλπ. απαιτείται συνεργασία με τα 

πανεπιστήμια και η μελλοντική χρήση του προγράμματος Erasmus + μπορεί να έχει 

προστιθέμενη αξία. 

 

5ο Σενάριο: Διάδοση της διαδικτυακής εκπαίδευσης σε εκδηλώσεις για νέες 

επιχειρήσεις 

 

Η διάδοση του on-line εκπαιδευτικού υλικού του έργου StartUp academy περιλαμβάνει επίσης 

όλες τις άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούν οι εταίροι στις τοπικές κοινότητες. Αυτό 

το μάθημα θα πρέπει να προωθηθεί σε όλες τις ιστοσελίδες των συνεργατών, κατά τη διάρκεια 

των παρουσιάσεων των εταίρων σε διάφορα γεγονότα (όπου ενδείκνυται) και σε συνεργασία 

με άτομα στις αγροτικές περιοχές μας. Ένας πιο ρεαλιστικός τρόπος χρήσης αυτού του 

μαθήματος είναι η διαφήμισή του ως μια ελεύθερη πορεία όπου οι νέοι ενήλικες μπορούν να 

εξασκηθούν και να αποκτήσουν νέες πληροφορίες για την επιχειρηματικότητα, ώστε αργότερα 

να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη χορήγηση προγραμμάτων για Start-Ups τα οποία είναι 

διαθέσιμα σε όλες τις χώρες στις οποίες χρησιμοποιούν τις γνώσεις που μεταδίδονται από την 

πορεία του προγράμματος για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο επιχειρηματικό σχέδιο και να 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν τα κεφάλαια αρχικής εκκίνησης.  
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5. Συμπεράσματα  
 

Η συμμετοχή και η υποστήριξη από τις δημόσιες διοικήσεις, αποτελεί προϋπόθεση για την 

υιοθέτηση του εκπαιδευτικού υλικού του Ευρωπαϊκού έργου StartUp Academy στην τυπική 

εκπαίδευση. Σε αυτή την περίπτωση, τα νέα προγράμματα σπουδών πρέπει να περάσουν από 

τη διαδικασία του κεντρικού υπουργείου και οι εταίροι δεν έχουν την δυνατότητα να το 

επιτύχουν. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε πέντε σενάρια που θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα 

να οδηγήσουν στην ιδέα ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση απαιτείται στην τυπική εκπαίδευση 

και ότι έχουν ήδη αναπτυχθεί ορισμένες προϋποθέσεις όπως αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Αυτά τα πέντε σενάρια είναι: με χρήση κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, με την συμμετοχή 

μεμονωμένων εκπαιδευτικών / σχολείων, με την συμμετοχή επιχειρηματιών, με εξωσχολικές 

δραστηριότητες σε σχολές και διάδοση του εκπαιδευτικού υλικού σε εκδηλώσεις.  

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτού του είδους η επιχειρηματική 

εκπαίδευση σύμφωνα με τη νέα τεχνολογία, π.χ. την ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών που 

θα μπορούσαν να είναι πιο ενδιαφέρον για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας, ιδίως στα 

σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 

 


