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ACCESS ENTERPRISE
Αντίκτυπος και Αξιολόγηση, Ανάλυση
Θέσης και Βιωσιµότητα
ΕΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
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ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ
Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας is an important αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την
επίτευξη του στόχου της έξυπνης, βιώσιµης και συµπεριληπτικής ανάπτυξης που ορίζεται στην
Στρατηγική «Ευρώπη 2020».
Το πρόγραµµα Erasmus+ Strategic Partnership for Adult Education ACCESS ENTERPRISE
επιδιώκει να seeks to αναπτύξει στρατηγικές σε όλα τα κράτη µέλη προκειµένου να υποστηρίξει
άτοµα από περιθωριοποιηµένες οµάδες για την πρόσβαση σε επιχειρηµατικές ευκαιρίες και
ευκαιρίες αυτό-απασχόλησης, aκαι να βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους επαγγελµατίες
υποστήριξης επιχειρήσεων να αναπτύξουν νέες και υπάρχουσες δεξιότητες προκειµένου να
υποστηρίζουν αποτελεσµατικά αυτά τα άτοµα.
Το Access Enterprise - ΑΕ - συντονίζεται από τους Merseyside Expanding Horizons, Ηνωµένο
Βασίλειο - ΗΒ, µε συνεργάτες έργων από την Ισπανία (Formacion para el Disarrollo e Insercion,
Sociedad Limitada), την Πορτογαλία (Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social), την
Λιθουανία (SIF -Socialiniu Inovaciju Fondas), την Ελλάδα (Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης Αθηνών
Eastiki mi Kerdoskopiki Etairia) και την Ρουµανία (Centru Pentru Promovarea Invatarii Permanente
Timisoara Asociatia).

Μέσω της ανάπτυξης µαθησιακών πόρων και µιας µεθοδολογίας κατάρτισης που διασφαλίζει ότι οι
σύµβουλοι επιχειρήσεων µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των µειονεκτούντων µαθητών, ο στόχος
της ΑΕ είναι να ξεπεράσει την έλλειψη υποστήριξης για µειονεκτούντα άτοµα στην
επιχειρηµατικότητα και την αυτοαπασχόληση.
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Η Μεθοδολογία ΑΕ είναι ένα προσωποκεντρικό πρόγραµµα υποστήριξης που επιτρέπει σε άτοµα
από ευάλωτες οµάδες να εξερευνήσουν και να µετακινηθούν σε αυτοαπασχόληση και νεοσύστατες
επιχειρήσεις.
Στόχοι ΑΕ: Άτοµα από ευάλωτες οµάδες, Άτοµα που αποκλείονται από την αγορά εργασίας και
Επαγγελµατίες: Εκπαιδευτές, προπονητές επιχειρήσεων και Σύµβουλοι Επιχειρήσεων
Η ΑΕ ανέπτυξε 3 Πνευµατικά Αποτελέσµατα (IO):
IO1: Έκθεση της ΕΕ για την αναθεώρηση της τελευταίας τεχνολογίας για την υποστήριξη και
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας για περιθωριοποιηµένες οµάδες
IO2: 5 Ενότητες εκπαίδευσης και πόροι για συµβούλους επιχειρήσεων / προπονητές που
συνεργάζονται µε άτοµα από περιθωριοποιηµένες οµάδες
IO3: Έκθεση επιπτώσεων και αξιολόγησης, ανάλυση θέσης και βιωσιµότητας

Έκθεση Επιπτώσεων και Αξιολόγησης, Ανάλυση Θέσης
και Βιωσιµότητα (IO3)
Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΕ
Αυτό το έγγραφο έχει δηµιουργηθεί µέσω καθεµιάς από τις έξι οργανώσεις-εταίρους δηµιουργώντας
έναν Εθνικό Αντίκτυπο και µια Αξιολόγηση, Αναλύσεις Θέσεων και Αναφορές Αειφορίας/
Βιωσιµότητας.
Αυτά δηµιουργήθηκαν στο τέλος της πιλοτικής φάσης των εργαλείων που
δηµιουργήθηκαν από τη συνεργασία του IO3.

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΑΕ;
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Το πρώτο βήµα που κάθε εταίρος ολοκλήρωσε ήταν να συνοψίσει όλα τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ενοτήτων και της µεθοδολογίας της ΑΕ, που αναφέρθηκαν τόσο από
Επιχειρηµατικούς Συµβούλους όσο και από επιχειρηµατίες, σχετικά µε τον πιθανό αντίκτυπο που
αντιλήφθηκαν στην προσωπική και επαγγελµατική τους ζωή.
Κατά την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και του αντίκτυπου της χρήσης της µεθοδολογίας και
για τις δύο οµάδες στόχους, χρησιµοποιήθηκαν τέσσερα Εργαλεία Εκτίµησης Αντικτύπου:
Το αρχείο Εκµάθησης: ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
Ένα πλαίσιο αξιολόγησης δεξιοτήτων: περιγράφοντας την εκπαίδευση, τη µάθηση
και πως θα εφαρµόσουν την µάθηση.

Κάρτα Ταξινόµησης: ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ
Αλλαγές στο επιχειρηµατικό τους όραµα που σχετίζονται µε τις ικανότητες και τις
δεξιότητες τους στην καθηµερινή ζωή.

Χαρτί Ενός Λεπτού: ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
Γρήγορες απαντήσεις σχετικά µε την εκπαίδευση και τον αντίκτυπο τους στην
υποστήριξη των επιχειρηµατιών (Για Συµβούλους Επιχειρήσεων).

?

Ερωτηµατολόγιο: Ανάλυση και µέτρηση του αντίκτυπου της µεθοδολογίας AE στην
προσωπική και επαγγελµατική ζωή, καθώς και στην ανάπτυξη επαγγελµατικών
ικανοτήτων, των συµµετεχόντων – συµβούλων επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών από
περιθωριοποιηµένες οµάδες.

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΕ ΒΙΩΣΙΜΟ;
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Το δεύτερο µέρος της διαδικασίας και αυτή η έκθεση ήταν για κάθε εταίρο ώστε να πραγµατοποιήσει
αξιολόγηση βιωσιµότητας. ‘Έτσι, συνοψίσαµε την ανάλυση θέσης που αναπτύχθηκε από το σύνολο
όλων των χωρών εταίρων, προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η ανάπτυξη των επόµενων βηµάτων του
έργου AE.
Για αυτήν την έκθεση, αναπτύχθηκαν τέσσερα συµπληρωµατικά εργαλεία / δραστηριότητες
µέτρησης βιωσιµότητας:

Συνέντευξη
Εµπειρογνωµόνων

Λίστα
χρηµατοδότησης

Ανάλυση
SWOT

Επιχειρηµατικές
Υποθέσεις

Συνέντευξη Εµπειρογνωµόνων/ Οµάδα Εστίασης: Ποιες είναι οι γνώσεις των συµµετεχόντων
σχετικά µε τα σχετικά θέµατα της επιχειρηµατικότητας;

Λίστα Χρηµατοδότησης: έρευνα και συλλογή των κύριων χρηµατοοικονοµικών πηγών που
ενδέχεται, σε κάθε χώρα, να υποστηρίξουν την εφαρµογή του προγράµµατος ΑΕ.

Ανάλυση SWOT: Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες του AE; Ποιες εξωτερικές επιρροές
µπορούν να απειλήσουν ή να ωφελήσουν το έργο;
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Επιχειρηµατική υπόθεση: Καθορισµένο πεδίο εφαρµογής και προγραµµατισµός για τα επόµενα
βήµατα του έργου.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ACCESS ENTREPRISE;
Ρωτήσαµε τους Συµβούλους Επιχειρήσεων…
Υπήρξαν αλλαγές στην νοοτροπία/στάση;
...θετικός αντίκτυπος στην εργασία;

περίπου

about

90%

...νέα ή ενηµερωµένη γνώση;
...προστιθέµενη αξία στην επαγγελµατική εργασία;
...αλλαγή στην προσωπική ζωή;

Απάντησαν ΘΕΤΙΚΑ

...θετικές αλλαγές στην ζωή των συµµετεχόντων;

answered POSITIVELY*

...επιδιωκόµενα αποτελέσµατα βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα;

Σχετικά µε τις αντιλήψεις τους για άτοµα από περιθωριοποιηµένες οµάδες;
...σίγουροι ότι θα παρακολουθήσετε µελλοντικές δραστηριότητες;

περίπου

about

68%

...επίγνωση και γνώση;
...η αντίληψη άλλαξε µετά την εκπαίδευση;
...η στάση άλλαξε ως αποτέλεσµα της εκπαίδευσης;

Απάντησαν ΘΕΤΙΚΑ

answered
Πώς ήταν η χρήση νέων εργαλείων, διαδικασιών, πόρων;
... χρήσιµη στην εκπαιδευτική εµπειρία;

about

97%
answered POSITIVELY*
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... καινοτόµος µεθοδολογία πρόσβασης;
... χρήσιµη στην εργασία;

Απάντησαν ΘΕΤΙΚΑ

Πως ήταν η εµπειρία της συµπαραγωγής;
...ρεαλιστική;
...αφοσιωµένη στο επίπεδο του ενδιαφέροντος του µαθητών ;

about

92%

...δυνατή/ισχυρή?
...αποδόθηκαν αλλαγές;

Απάντησαν ΘΕΤΙΚΑ

answered POSITIVELY*
Πως ήταν η εµπειρία της εργασίας σε διαπολιτισµικό πλαίσιο;
...ενισχυµένη συνεργασία σε διαπολιτισµικό πλαίσιο;

about

...η πρακτική βελτιώθηκε ως αποτέλεσµα της εργασίας σε διεθνές πλαίσιο;

84%

Απάντησαν ΘΕΤΙΚΑ

answered POSITIVELY*
Σχετικά µε τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους
περίπου

about

80%

Απάντησαν ΘΕΤΙΚΑ

answered POSITIVELY*

...βελτιώθηκαν
...σχετικά µε την εργασία
...σχετικά µε την ζωή
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… Και ρωτήσαµε τους Επιχειρηµατίες…
Υπήρχαν αλλαγές στην νοοτροπία/στάση;
περίπου

about

92%

Απάντησαν ΘΕΤΙΚΑ

...θετικός αντίκτυπος στην εργασία;
...αλλαγή στάσης απέναντι στην επιχειρηµατικότητα και την αυτοαπασχόληση;
...περισσότερη αυτοπεποίθηση για επίτευξη στόχων;
...θετική αλλαγή στην σκέψη;
...νέες γνώσεις σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα;

answered POSITIVELY*
Σχετικά µε τις αντιλήψεις τους για την επιχειρηµατικότητα ;
...αυτοπεποίθηση για την ανάπτυξη µια επιχειρηµατικής ιδέας;
...αλλαγή αντίληψης ως προς την επιχειρηµατικότητα;

about

...δηµιουργία αυτογνωσίας ως προς την επιχειρηµατικότητα ώστε να ενθαρρυνθούν
για αποκτήσουν κίνητρο;

95%

...θετική κατανόηση σχετικά µε τα οφέλη της επιχειρηµατικότητας ;

Απάντησαν ΘΕΤΙΚΑ

answered POSITIVELY*
Σχετικά µε την ικανότητα τους να λαµβάνουν υποστήριξη/
εποικοδοµητική κριτική;
about

92%

Απάντησαν ΘΕΤΙΚΑ

answered POSITIVELY*

...να απαντάνε σε ερωτήσεις/αµφιβολίες σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα;
...εκπαιδευτικοί/ µέντορες διαθέσιµοι για να απαντήσουν σε ερωτήσεις ;
...να ακούν τα σχόλια που δόθηκαν;
...αξία των σχολίων που δίνονται ως προς τις συνέπειες της χρήσης ή της
παράβλεψης τους;
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Σχετικά µε την εφαρµογή µιας επιχειρηµατικής ιδέας
...βοήθεια στην σύνταξη της ιδέας;

about

85%

...ικανός/η να προχωρήσει µπροστά;
...ικανός/η να αποφασίσει να προχωρήσει στην ιδέα;

Απάντησαν ΘΕΤΙΚΑ

answered POSITIVELY*
Σχετικά µε την ενδυνάµωση τους: ικανότητα αντιµετώπισης/
διαχείρισης της καθηµερινής ζωής
about

90%

Απάντησαν ΘΕΤΙΚΑ

answered POSITIVELY*

...βοήθεια σε µελλοντικές δραστηριότητες;
...γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν και είναι χρήσιµες στην καθηµερινή
ζωή;
...πιο σίγουροι για την ανάληψη κινδύνων;
...ενασχόληση/ενδιαφέρον για την καθηµερινή ζωή;

Σχετικά µε τις ικανότητες κι δεξιότητες σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα, τα κοινωνικά και τα
πολιτικά ζητήµατα
...βελτιώθηκαν;
...σχετικές µε την εργασία;

about

92%

...σχετικές µε την ζωή;
...χρήσιµες για την επαγγελµατική εργασία;

Απάντησαν ΘΕΤΙΚΑ

answered POSITIVELY*
*όπως σηµαίνει θετικά το 4 σε κλίµακα 5 (απαντήσεις από το Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία,
Λιθουανία, Πορτογαλία και Ρουµανία)
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ΕΙΝΑΙ ΤΟ ACCESS ENTREPRISE ΒΙΩΣΙΜΟ?
Ένα άθροισµα των σκαµπανεβάσµατα της ΑΕ…
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ΔΥΝΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Ανθρωποκεντρική Μεθοδολογία

Τα άτοµα από ευάλωτες οµάδες είναι πολύ ευρεία ως
οµάδα στόχου

Γνώση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα
Εργαλεία για την αξιολόγηση του εάν η
επιχειρηµατικότητα είναι κατάλληλη επιλογή
Δοµή για την ανάπτυξη µιας επιχειρηµατικής ιδέας
Αντίκτυπος στην κοινωνία
Διάδοση της επιχειρηµατικής κουλτούρας
Ευέλικτη και ρεαλιστική προσέγγιση
Ένταξη ευάλωτων οµάδων

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Μια πραγµατική ανάγκη για την µεθοδολογία AE
Συµπληρωµατικές δοµές υποστήριξης : οργανισµοί,
επιχειρηµατικά κέντρα και προγράµµατα
Διαδικτυακές οµάδες υποστήριξης
Υφιστάµενες συνεργασίες µε θερµοκοιτίδες και
µονάδες λιανικού εµπορίου

Έλλειψη προσωπικής εργασίας (άτοµο προς άτοµο) σε
πανδηµικές συνθήκες

ΑΠΕΙΛΕΣ
Έλλειψη χρηµατοδότησης για την υλοποίηση
επιχειρηµατικών ιδεών
Δυσκολία πρόσβασης σε δηµόσια και ιδιωτική
βοήθεια
Έλλειψη πληροφοριών ή παραπληροφορήσεων
σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα
Έλλειψη πολιτικών σχετικά µε την υποστήριξη της
επιχειρηµατικότητας
Δυσκολία ισορροπίας µεταξύ των προκλήσεων της
ζωής και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
Έλλειψη αυτοπεποίθησης και κινήτρων
Έλλειψη πρόσβασης σε ποιοτικές, προσιτές και
ευέλικτες µονάδες λιανικής

Δυνατότητα ανάπτυξης µιας επιχείρησης βάσει των
ιδεών του έργου
Τα περισσότερα χρηµατοδοτικά κονδύλια για
κοινωνικά προγράµµατα προέρχονται από τον δηµόσιο
τοµέα
Υπάρχει αύξηση των κεφαλαίων εταιρικών σχέσεων
ιδιωτικού και δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα

Είναι το AE πραγµατικά σηµαντικό, σχετικό;
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Τα κυριότερα σηµεία των πληροφοριών των συµµετεχόντων…

“ένα καλά δοµηµένο και καθορισµένο πρόγραµµα που βοηθάει σίγουρα στην δηµιουργία ενός πιο
περιεκτικού περιβάλλοντος για την επιχειρηµατικότητα και ως εκ τούτου στην κοινωνική
συνοχή.”
«Το έργο Access Enterprise είναι ένας τρόπος για να υποστηρίξουµε άτοµα από περιθωριοποιηµένες
οµάδες ώστε να κατανοήσουν την επιχειρηµατικότητα, να είναι πιο αυτόνοµοι και να µετατρέψουν
τις ιδέες και το όραµά τους για τον εαυτό τους και τους άλλους σε πραγµατικότητα, να σκεφτούν
ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης, να συµµετέχουν πλήρως στην κοινωνία. "
"Η συνεχής επένδυση στην επιχειρηµατικότητα είναι απαραίτητη καθώς οι νέες επιχειρήσεις
δηµιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας και εισάγουν νέες ιδέες που επιλύουν προβλήµατα µε
καλύτερους τρόπους."

Τι θα επακολουθήσει;
Ιδέες και συστάσεις για το µέλλον του ΑΕ…

★
★
★
★
★
★
★
★
★

Καθορίστε την οµάδα-στόχο
Πουλήστε τα µαθήµατα του ΑΕ ως δηµόσια υπηρεσία για τους δήµους
Εκπαιδευτές µε εργασιακή εµπειρία µε οµάδες στόχους
Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι κινητοποιηµένοι και συµµετοχικοί για να ξεπεράσουν τα
υπάρχοντα εµπόδια
Διάδοση της µεθοδολογίας ΑΕ
Συνεχίστε το ΑΕ ως πρόγραµµα καθοδήγησης
Εργαστείτε µε σχολεία και ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
Παρέχετε υποστήριξη για να αναπτυχθούν οι επιχειρηµατικές ιδέες
Νέο πρόγραµµα µε µαθήµατα ηλεκτρονικής καθοδήγησης ή υψηλότερου επιπέδου
επιχειρηµατικότητας
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★ Δηµιουργήστε ένα κοινωνικό δίκτυο µε κέντρα απασχόλησης και άλλους τοπικούς οργανισµούς
★ Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να στοχεύουν στη δηµιουργία ενός ευνοϊκού
περιβάλλοντος για την επιχειρηµατικότητα
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ACCESS ENTREPRISE ΤΕΛΙΚΟ ΜΟΤΟ
Έµπνευση για το µέλλον …

«Εάν µπορείς να το ονειρευτείς, τίποτα δεν µπορεί να σε σταµατήσει. Κάνε το µέλλον σου δικό σου»

«Η συµπεριληπτική επιχειρηµατικότητα αφορά την ανάπτυξη της αξίας και του πάθους του καθενός».

«Ένα πλοίο στο λιµάνι είναι ασφαλές, αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο τα πλοία κατασκευάζονται» John A. Shedd»

“Δεν χρειάζεται να είστε ιδιοφυΐα ή οραµατιστής, ή ακόµα και πτυχιούχος κολλεγίου για να είστε
επιτυχής. Χρειάζεστε απλώς ένα πλαίσιο και ένα όνειρο »- Michael Dell, ιδρυτής της Dell
«Να έχεις υποµονή, υποµονή και υποµονή, να µάθεις από λάθη και να κάνεις τα πράγµατα πιο εύκολα»
- Benone Viziteu

«Με πρωταρχικό µας στόχο να υποστηρίζουµε ευάλωτα άτοµα, να κάνουµε θετικές και διαρκείς
αλλαγές στη ζωή τους, οι Merseyside Expanding Horizons έχουν δεσµευτεί να είναι µέρος της
ανάκαµψης!»

