
 

 

INSPIRE YoWup  NEWSLETTER 
 
 
Τη είλαη ην έξγν INSPIRE YoWup; 
 

To έξγν INSPIRE YoWup δεκηνπξγεί θαη πξνζαξκόδεη έλα 
ζύλνιν εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηώλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
επηρεηξεκαηηθώλ δεμηνηήησλ ησλ αλέξγσλ λέσλ θαη ησλ 
γπλαηθώλ. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη λα εκπλεύζεη θαη λα 
ελδπλακώζεη εηδηθά απηέο ηηο νκάδεο, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα 

μεθηλήζνπλ, θαη λα αλαπηύμνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε θαη απαζρόιεζε.  
 
Επηπξόζζεηνη ζηόρνη: 
 

 Αλαγλώξηζε ησλ αλαγθώλ ησλ νκάδσλ-ζηόρσλ θαη πξνζαξκνγή ηνπ 

έξγνπ ζηελ εζληθή θαηάζηαζε ηεο θάζε ρώξαο πνπ εθπξνζσπείηε ζην 

έξγν 

 Πξνεηνηκαζία κηαο κεζνδνινγίαο παθέην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ πνπ απαηηνύληαη 

 Δηάδνζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ κεηαμύ ησλ 

ζπκκεηερνπζώλ ρσξώλ 

 
Εηαίξνη ηνπ INSPIRE YoWup 
 
Τν έξγν αλαπηύρζεθε από έμη νξγαλώζεηο ζε δηάθνξεο ρώξεο: 

 Επξσπατθό Κέληξν γηα ηηο γπλαίθεο θαη Τερλνινγίαο (ECWT) - Ννξβεγία 

 Δεκνθξαηηθόο Σπλαγεξκόο (ΔΗΣΥ) – Κύπξνο 

 Business Development Friesland (BDF), - Οιιαλδία 

 Μίιεηνο Consulting SA – Ειιάδα 

 CorkBIC ζηελ Ιξιαλδία 

 Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos (CEEI Burgos) ζηελ 

Ιζπαλία 
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Κύξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο Inspire YoWup γηα ηηο "Αλάγθεο ζε 
Εθπαίδεπζε Επηρεηξεκαηηθόηεηαο” 
 
Γηα λα κάζνπκε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ νκάδσλ –ζηόρνο 
δηεμήρζε έξεπλα θαηά ηε δηάξθεηα Μάξηηνο - Απξίιηνο 2014 ζηηο έμη 
εκπιεθόκελεο ρώξεο ζηελ εζληθή γιώζζα. Σην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί 
κπνξείηε λα δείηε ηα θύξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο! 



 

 

 

 
 



 

 

 
Η Σηαπξηάλα Κνθηεξόο, Σπληνληζηήο Έξγνπ ζηελ Κύπξν θαη ππεύζπλε 
γηα ην ζπληνληζκό ηεο έξεπλαο ζπλνςίδεη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθόκηζε 
ην INSPIREYoWup:  
 
 
1 Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ έθπιεμε γηα ηνπο 
εηαίξνπο;  
 
«Τα θύξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ελζαξξπληηθά γηα ην πεδίν εθαξκνγήο 
ηνπ έξγνπ ελώ ζε θάπνην βαζκό πξνθάιεζαλ έθπιεμε. Η πιεηνςεθία ησλ 
απαληήζεσλ ήηαλ από λεαξέο γπλαίθεο πνπ δνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Γεληθά, ε 
έξεπλα  έδεημε πνιύ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ 
κάζεζε. Οη εζληθέο έξεπλεο  δείρλνπλ κηα ζαθή πεπνίζεζε όηη ζα επσθειεζνύλ 
ζε κεγάιν βαζκό από (πεξηζζόηεξα) εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (91%). Μηα 
μεθάζαξε πιεηνςεθία (61,92%) ππνζηήξημαλ όηη ε ύπαξμε ή όρη  αξρηθνύ 
θεθαιαίνπ είλαη ην κεγαιύηεξν εκπόδην γηα λα κελ μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο 
επηρείξεζε, απάληεζε ηελ νπνία αλακέλακε.   
 
Γηα λα δνύκε βαζύηεξα ηα εκπόδηα ή ηη δηεπθνιύλεη ζ ηελ έλαξμε κηαο 
επηρείξεζεο, ε έξεπλα ξώηεζε γηα ην δεύηεξν ιόγν, εθηόο από ηελ έιιεηςε 
αξρηθνύ θεθαιαίνπ. Ο  δεύηεξνο ιόγνο λα κελ μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο 
επηρείξεζε πνπ επηιέρηεθε ήηαλ αλ έρνπλ ή όρη ζπκβνπιέο από 
εκπεηξνγλώκνλεο, θαη ε ύπαξμε γλώζεο ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο δηνίθεζεο 
επηρεηξήζεσλ. Απηό είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό εύξεκα γηα ην έξγν θαη ηελ 
επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Επξώπε γεληθόηεξα».  
 
Η έξεπλα καο επέηξεςε λα θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ 
νκάδσλ ζηόρσλ ηνπ έξγνπ νη νπνίεο ζπγθεληξώζεθαλ κέζα από ηελ εξώηεζε ζρεηηθά 
κε ην ηη είδνπο πξόζζεηε εθπαίδεπζε ζαο ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν λα ιάβεηε. Οη 
απαληήζεηο απνθάιπςαλ ηηο αθόινπζεο έμη πξνηεξαηόηεηεο: 
 

1. Επηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο - 67.05% 

2. Δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επελδπηηθήο εηνηκόηεηα - 63.44% 

3. Αλαγλώξηζε Επθαηξηώλ - 59.25% 

4. Κηίζηκν Δεμηνηήησλ: ζπλεξγαζία, παξνπζίαζε, Αλάιπζε, ηερληθέο Pitch, 

δεκηνπξγηθόηεηα  - 56.50%: 

5. Τερληθέο δηθηύσζεο - 39.88% 

6. Mentoring: ηερληθέο γηα ην πώο λα δώζεη θαζνδήγεζε - 39.31% 



 

 

Τν ζέκα ηζνξξνπίαο εξγαζίαο - πξνζσπηθήο δσήο είρε ζρεηηθά ρακειή αληαπόθξηζε 
(32.51%), θαη δελ αλαθέξζεθε θαλ σο ζέκα πξνηεξαηόηεηαο ζηηο εζληθέο έξεπλεο. Απηό 
καο εμέπιεμε θαζώο αλακέλακε λα ήηαλ θύξην ζέκα ζηηο νκάδεο ζηόρν θαη ηδηαίηεξα ζηηο 
γπλαίθεο.  
 
2 Τν INSPIRE YoWup είλαη ηθαλνπνηεκέλν κε ην επίπεδν ηεο 
ζπκκεηνρήο;  
 
«Τν εξσηεκαηνιόγην απαληήζεθε από 891 άηνκα ζπλνιηθά, ελώ 
παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηα αλά εζληθή γιώζζα ζύλνια, θαζώο 
θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξώπσλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ. Σηελ έθζεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηηο έξεπλαο έρνπκε ζπκπεξηιάβεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη 
πνηνηηθή αλάιπζε ησλ εζληθώλ απνηειεζκάησλ βαζηζκέλε ζηελ 
εκπεηξνγλσκνζύλε ηνπ θάζε εηαίξνπ ώζηε λα δίλεηαη ζηνλ αλαγλώζηε 
πεξηζζόηεξν πιεξνθόξεζε όζνλ αθνξά ζηελ αηηηνινγία. Οη δηαθνξέο ηεο 
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζε θάζε ρώξα ζεσξείηαη όηη είλαη ν θύξηνο ιόγνο γηα ηηο 
δηαθνξέο. Σπλνιηθά νη εηαίξνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ην επίπεδν ηεο 
ζπκκεηνρήο». "  
 
3. Πνηα είλαη ηα επόκελα βήκαηα ηώξα πνπ έρεηε κηα πην ζαθή εηθόλα 
ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ζρεδόλ 1000 αηόκσλ ζε έμη ρώξεο;  
 
«Σηόρνο ηεο έξεπλαο, ήηαλ λα εκβαζύλνπκε ζηηο αλάγθεο ησλ νκάδσλ ζηόρσλ  
γηα λα πξνζαξκόζνπκε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό αλάινγα ώζηε λα αληαπνθξηζνύκε 
ζε απηέο ηηο αλάγθεο. Οη εηαίξνη, ηδίσο νη εηαίξνη καο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ην 
εθπαηδεπηηθό πιηθό  επί ηνπ παξόληνο πξνζαξκόδνπλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπο 
ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Γηα παξάδεηγκα, ην εθπαηδεπηηθό 
πιηθό κε ζέκα ηελ ηζνξξνπία εξγαζίαο - πξνζσπηθήο δσήο πνπ δελ 
βαζκνινγήζεθε κε ςειή πξνηεξαηόηεηα ζηηο αλάγθεο ησλ νκάδσλ ζηόρσλ, 
αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θαηάξηηζε γηα απόθηεζε δεμηνηήησλ πνπ αλαγλσξίζηεθε 
σο ζεκαληηθή αλάγθε.  
 
Οη εηαίξνη ζην έξγν έρνπλ ηεξάζηηα εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ησλ λενθπώλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή 
θαηάξηηζε θαη εθαξκόδνπλ ηηο γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ πξνζαξκνγή 
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.  
 
 
 
 



 

 

 
Παξόιν πνπ ε θαηάξηηζε ζην mentoring δελ αλαγλσξίζηεθε από ηηο νκάδεο-
ζηόρνπο σο κεγάιε αλάγθε, είλαη πεπνίζεζε καο όηη απηό νθείιεηαη ζην 
γεγνλόο όηη άηνκα πνπ δελ είλαη ζην ρώξν ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ή δελ είλαη 
ζε δηαδηθαζία εθθίλεζεο ηεο δηθήο ηνπο επηρείξεζεο, δελ μέξνπλ πξαγκαηηθά ηελ 
αμία ηνπ mentoring. Γηα ην ιόγν απηό, νη εηαίξνη απνθάζηζαλ λα δηαηεξήζνπλ 
ην εθπαίδεπηηθό πιηθό ζην mentoring θαη λα ην ζπκπιεξώζνπλ κε επηπιένλ 
εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ζέκαηα, γηα παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηε ζύλδεζε 
Δηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ. " 
 
 


