
You don’t have to be great to start,
but you have to start to be great.
- Zig Zigler -

PARTNERSCOORDINATOR

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ EntreComp Certificate 
στοχεύει στην παροχή βασικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε 
μαθητές και φοιτητές (14-20 χρονών) βοηθώντας τους να είναι 
αυτόνομοι και να αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους πνεύμα. 
Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας 
διαδικτυακής πλατφόρμας μέσα από την οποία οι νέοι θα 
μπορέσουν να αναπτύξουν τις 15 επιχειρηματικές δεξιότητες του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επιχειρηματικών Ικανοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (The Entrepreneurship Competence 
Framework). Μετά την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων 
και δεξιοτήτων, οι νέοι θα αποκτήσουν αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο του Lancaster.
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• Μαθητές και φοιτητές 14-20 ετών
• Σχολεία
• Εκπαιδευτικοί
• Γονείς
• Επιχειρήσεις

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

1. Η ένταξη της επιχειρηματικής μάθησης σε συγκεκριμένα 
πλαίσια.

2. Η δημιουργία μαθησιακών δραστηριοτήτων για την 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

3. Η ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης για την 
εκμάθηση της επιχειρηματικότητας.

ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επιχειρηματικών 
Ικανοτήτων (2016) εξόπλισε τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς με 
τις βάσεις για την εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας. Παρά το 
γεγονός πως αυτό το πλαίσιο δεξιοτήτων έχει γίνει αποδεκτό και 
εφαρμόζεται σε πολλά πανεπιστήμια και ιδρύματα ανώτερης 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη, τα σχολεία δεν έχουν ακολουθήσει το 
ίδιο μονοπάτι. Το πρόγραμμα αυτό σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτό 
το πρόβλημα μέσω της προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος 
σε δασκάλους, γονείς και μαθητές, μέσω της καταπολέμησης της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τέλος, μέσω της 
αναγνώρισης των  επιχειρηματικών δεξιότητες χάρη στο 
EntreComp Certificate.

1. Η διαδικτυακή πλατφόρμα EntreComp Certificate, που θα είναι 
ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος.

2. Το υλικό καθοδήγησης για τις 15 δεξιότητες του Πλαισίου 
Επιχειρηματικών Ικανοτήτων.

3. Ο κατάλογος πιθανών δραστηριοτήτων που θα λειτουργούν ως 
αποδεικτικά των ικανοτήτων των συμμετεχόντων, μέσα από έναν 
εμπειρικό τρόπο μάθησης.

4. Τα προωθητικά βίντεο για κάθε μια από τις 15 δεξιότητες, που θα 
λειτουργήσουν σαν εισαγωγικό υλικό για το κάθε κεφάλαιο, και θα 
προϊδεάσουν τους συμμετέχοντες για το τι συμπεριλαμβάνει το κάθε 
ένα.

5. Ο κατάλογος αποδεκτών αποδεικτικών στοιχείων για την 
επικύρωση της κάθε δεξιότητας, με παραδείγματα καλών πρακτικών.

6. Το πιστοποιητικό που θα δοθεί από το Πανεπιστήμιο του Lancaster.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η επιθυμητή επίδραση του προγράμματος σε βάθος χρόνου, είναι να 
χρησιμοποιείται το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιχειρηματικών Ικανοτήτων 
στα σχολεία, και να γίνει αποδεκτή η αξία της «επιχειρηματικότητας» 
όχι μόνο σε οικονομικό, αλλά και σε πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο. 
Οι μαθητές θα δουν το EntreComp Certificate σαν ένα αξιόλογο 
εργαλείο αναγνώρισης των προσωπικών τους ικανοτήτων, 
χαρακτηριστικά που δεν είναι απαραίτητα μόνο για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων και την εκμετάλλευση των ευκαιριών του 
σύγχρονου κόσμου, αλλά και για την αγορά εργασίας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ


