
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η κοινοπραξία του έργου από την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Λιθουανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και 

την Κύπρο μελέτησε και ανέπτυξε μια Έκθεση που εντοπίζει την υφιστάμενη εικόνα στις χώρες-εταίρους σε 

σχέση με την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων στην επιχειρηματικότητα. Αυτή 

η Έκθεση είναι μια σύνοψη των τρεχουσών πληροφοριών σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την 

Βιομηχανία 4.0 και την εκκίνηση των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Το διεθνές πλαίσιο και η ευρεία διατομή 

των πληροφοριών μας παρέχουν μια νέα και ενδιαφέρουσα άποψη για το τρέχον θέμα. Στην Έκθεση 

προκύπτουν 4 σημαντικοί πυλώνες:  

•  προγράμματα εκπαίδευσης για νεοφυείς επιχειρήσεις που σχετίζονται με την Βιομηχανία 4.0 και 

προσφέρονται από εκπαιδευτές ΕΕΚ  

• καλές πρακτικές που σχετίζονται με την δημιουργία ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση στα καινοτόμα 

χαρακτηριστικά των προγραμμάτων εκπαίδευσης, και τις μεθόδους διδασκαλίας  

• στρατηγικές πιστοποίησης των δεξιοτήτων στην ομάδα στόχου, δηλ. νεοφυείς επιχειρήσεις  

• μοντέλα αναγνώρισης και επικύρωσης των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση 

Η Βιομηχανία 4.0 αναμένεται να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την 

προστιθέμενη αξία των Ευρωπαϊκών βιομηχανιών και να τονώσει την 

οικονομική ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να βοηθήσει όλους τους βιομηχανικούς τομείς 

να εκμεταλλευτούν τις νέες τεχνολογίες και να διαχειριστεί τη μετάβαση 

στην Βιομηχανία 4.0. 

Είναι προφανές ότι, ακολουθώντας την πορεία της σύγχρονης ψηφιακής 

επιχειρηματικότητας, είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναπτυχθεί 

περαιτέρω η επιχειρηματικότητα.  

Στόχος του έργου είναι, η ενίσχυση της ποιότητας των νέων 

επιχειρηματιών/νεοφυών επιχειρήσεων, και των παρόχων ΕΕΚ μέσα από 

την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και την βελτίωση της 

ικανότητας για ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Οι νέοι επιχειρηματίες θα 

αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ψηφιακές ικανότητες, ενώ οι 

ΕΕΚ θα μπορέσουν να επικυρώσουν αυτές τις ικανότητες.  

Ομάδες-Στόχος  

 Νεοφυείς Επιχειρήσεις 

 Νέοι επιχειρηματίες 

 Εκπαιδευτές ΕΕΚ  

 Εκπαιδευτές ΕΕΚ: 

Πολωνία, Λιθουανία, 

Ισπανία, Κύπρος, 

Πορτογαλία & 

Σλοβακία + χώρες ΕΕ 
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Η Εκθεση αναπτύχθηκε μετά από την ενοποίηση των εθνικών αναφορών που ετοίμασαν όλοι οι εταίροι στο 

έργο, μέσα από τη διενέργεια «ομάδων εργασίας» με σχετικούς φορείς στις χώρες τους.  

Τα πιο σχετικά συμπεράσματα που προκύπτουν ανά χώρα, παρουσιάζονται πιο κάτω:  

ΚΥΠΡΟΣ. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν πραγματικές επιλογές εκπαίδευσης για νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Εντοπίζεται συνεπώς ένα κενό, το οποίο πρέπει να καλυφθεί άμεσα. Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, 

αποτελούν ίσως το πιο επιτυχημένο παράδειγμα ανάπτυξης ψηφιακών επιχειρηματικών δεξιοτήτων, που 

εστιάζουν σε καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Άρα, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η διάδοση των 

προγραμμάτων αυτών.  

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ. Τα κέντρα ΕΕΚ δεν παρέχουν καθόλου προγράμματα εκπαίδευσης που να σχετίζονται με 

δεξιότητες που να εμβαθύνουν στην Βιομηχανία 4.0. Υπάρχουν όπως πολλαπλές επιλογές εκπαίδευσης σε 

θέματα IT και Engineering. Σε ό,τι αφορά την ΕΕΚ, αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οποιαδήποτε 

μάθηση ή εργασιακή εμπειρία μπορεί να εκτιμηθεί και να αναγνωριστεί ως απόκτηση δεξιοτήτων, μια τάση 

που έχει αρχίσει να κερδίζει το ενδιαφέρον.  

ΠΟΛΩΝΙΑ. Τα τελευταία χρόνια, οι Πολωνικές νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν αλλάξει την εστίασή τους από 

εγχώριες, σε παγκόσμιες αγορές. Τοπικές μονάδες εκκίνησης έχουν εμφανιστεί στη Βαρσοβία, την Κρακοβία 

και σε άλλες πόλεις, κυρίως χάρη σε συνεργατικούς χώρους. 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. Στην Πορτογαλία η Κυβέρνηση βλέπει μπροστά! Με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού 

κεφαλαίου της Πορτογαλικής οικονομίας, ένας από τους στρατηγικούς άξονες του προγράμματος «Industria 

4.0» είναι ακριβώς η εκπαίδευση, η ικανότητα και η αναπροσαρμογή του εργατικού δυναμικού για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η ψηφιακή επανάσταση. 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για νεοφυείς επιχειρήσεις συνδέονται στενά με τη γενική 

κατάρτιση επιχειρηματικής υποστήριξης. Υπάρχουν λίγες ειδικές πρωτοβουλίες που εστιάζονται άμεσα στις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

ΙΣΠΑΝΙΑ. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με Big Data και Analytics για αρχάριους είναι 

κυρίως μεταπτυχιακά, προσφερόμενα από πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Τα εν λόγω 

μεταπτυχιακά δεν απαιτούν συγκεκριμένες προσόντα. Ως εκ τούτου, συνιστάται ιδιαίτερα να είναι κάποιος 

ιδιοκτήτης νεοφυούς επιχείρησης για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΣ  

1) Δημοσίευση του Διδακτικού Προγράμματος - “Digital, Modern Entrepreneurship it’s your 

best chance!”  

2) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος που αποτελείται από 7 θεματικές ενότητες  

ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΜΑΣ:  

www.savestartups.erasmus.site  SAVE Start-ups Project 

http://www.savestartups.erasmus.site/
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