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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις των 
δημιουργών της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.
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Επιτρέπεται:
• Κοινή χρήση – αντιγραφή και αναδιανομή του υλικού σε οποιοδήποτε μέσο

ή μορφή
• Προσαρμογή - αναδιάταξη, μετασχηματισμός και αξιοποίηση του υλικού

για οποιοδήποτε σκοπό, ακόμη και εμπορικά.
• Ο δικαιοπάροχος δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες εφ 'όσον

ακολουθούνται οι όροι άδειας χρήσης.

Με τους ακόλουθους όρους:
• Αναφορά - Πρέπει να δώσετε κατάλληλη πίστωση, να ενημερώσετε για την

άδεια και να αναφέρετε εάν έχουν γίνει αλλαγές. Αυτό μπορεί να γίνει με
οποιοδήποτε  εύλογο  τρόπο,  αλλά  χωρίς   να  υποδηλώνεται  ότι  ο
δικαιοπάροχος εγκρίνει εσάς ή τη δική σας χρήση του υλικού.

• Χωρίς  πρόσθετους  περιορισμούς -  Δεν  επιτρέπεται  να  εφαρμόζετε
νομικούς  όρους  ή  άλλα  τεχνολογικά  μέτρα  που  να  περιορίζουν  νόμιμα
άλλους από το να κάνουν οτιδήποτε επιτρέπει η άδεια.

Ειδοποιήσεις:
• Δεν  χρειάζεται  να  συμμορφώνεστε  με  την  άδεια  χρήσης  για  στοιχεία

δημόσια  στοιχεία  του  υλικού  ή  όπου  η  χρήση  σας  επιτρέπεται  από  μια
ισχύουσα εξαίρεση ή περιορισμό.

• Δεν παρέχονται εγγυήσεις. Η άδεια χρήσης ενδέχεται να μην σας δίνει όλα
τα απαραίτητα δικαιώματα για την προβλεπόμενη χρήση. Για παράδειγμα,
δικαιώματα  δημοσιότητας,  ιδιωτικότητας  ή  ηθικής  ενδέχεται  να
περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό.

Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

COPYRIGHT
© Copyright 2019 Re-Enter Consortium

Μέλη Ομάδας Έργου: 
 Razvojna agencija VTA/ DA-VTA
 Eolas S.L./ EOLAS
 Stichting Business Development Friesland/ BDF
 Found.ation Maker's Place Private Company/ FOUND 
 Learning Detours/ LD
 European Centre for Women and Technology Forening/ ECWT

Το παρόν έγγραφο μπορεί να διαφοροποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

“Re-Enter” | 2017-1-HR01-KA204-035423 Page 3
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περιέχονται σε αυτήν.
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1. Εισαγωγή
Οι οδηγοί RE-ENTER έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσουν ως, εγχειρίδια, 
συστάσεις και υποστηρικτικό υλικό και να υποστηρίξουν την ευρύτερη αφομοίωση 
των αποτελεσμάτων του έργου. Οι οδηγοί αποσκοπούν να συμβάλουν στην 
υπέρβαση των φραγμών και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και να 
περιγράψουν τον τρόπο χρήσης του υλικού και την προσέγγιση RE-ENTER για την 
επίτευξη αυτού του στόχου. 
Οι ακόλουθοι οδηγοί απευθύνονται σε διάφορους ενδιαφερόμενους:

 RE-ENTER -  Οδηγός διαδραστικού  εργαστηρίου  και  εμπειρίας:  Ο οδηγός
αφορά  οργανισμούς  επιχειρηματικής  ανάπτυξης  και  κατάρτισης,  και
παρέχει γνώση και διορατικότητα σχετικά με την εφαρμογή διαδραστικών
εργαστηρίων  και  εμπειριών  για  την  υποστήριξη  της  επιχειρηματικής
ανάπτυξης  μεγαλύτερων  σε  ηλικία  ανέργων  και  εργαζομένων.  Η
εξατομικευμένη προσέγγιση και αλληλεπίδραση με την ομάδα στόχο πρέπει
να  είναι  προσαρμοσμένη  στα  χαρακτηριστικά  και  τις  περιστάσεις  της
συγκεκριμένης (σε πολλές περιπτώσεις απογοητευμένης) ομάδας.

 RE-ENTER -  Οδηγός  εκπαιδευομένων:  Ο  οδηγός  δημιουργήθηκε  για  να
υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους και έχει ως στόχο να τους συμβουλέψει
για  το  πώς  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  και  να  επωφεληθούν  από  την
πλατφόρμα  e-learning RE-ENTER.  Οι  εκπαιδευόμενοι  μπορούν  να  βρουν
υποστήριξη, να λάβουν απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις ή και να θέσουν
νέες ερωτήσεις.

 RE-ENTER -  Οδηγός εκπαίδευσης /  καθοδήγησης:  Ο οδηγός απευθύνεται,
αφενός, σε υφιστάμενους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να έχουν ρόλο
μέντορα και αυτούς που ενδιαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες. Ο οδηγός
εξηγεί  τι  είναι  καθοδήγηση,  τι  σημαίνει  και  ποιες  είναι  δραστηριότητες
περιλαμβάνει.  Περιγράφει  τα  δικαιώματα,  τις  υποχρεώσεις  και  τον
δεοντολογικό κώδικα που διέπει τη δραστηριότητα. Το τελικό μέρος του
οδηγού  είναι  αφιερωμένο  στους  επιχειρηματίες  που  ενδιαφέρονται  να
ασχοληθούν μια τέτοια δραστηριότητα και υποδεικνύει πώς αυτό μπορεί να
γίνει με επαρκή και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 

 RE-ENTER - Οδηγός συνεργασίας: Ο οδηγός επικεντρώνεται στις αρχές και
τις καλές πρακτικές που σχετίζονται με την επιχειρηματική συνεργασία.
Απευθύνεται  σε  θέματα  σχετικά  με  τον  προσδιορισμό  συναφών
επιχειρηματικών  εταίρων,  πώς  διαπραγματεύονται  συμφωνίες
συνεργασίας, αλλά και σε θέματα όπως η από κοινού ανάπτυξη προϊόντων
και υπηρεσιών. Ο οδηγός συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα και
πρακτικές με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων και ενθάρρυνση της
συνεργασίας μεταξύ τους. Αναφέρονται επίσης οι ιδιαιτερότητες της εξ’
αποστάσεως συνεργασίας.

 RE-ENTER -  Οδηγός  χάραξης  πολιτικής:  Ο  οδηγός  απευθύνεται  σε
υπεύθυνους  για  τη  χάραξη  πολιτικής   και  βασίζεται  στις  έρευνες  που
έγιναν  στο  πλαίσιο  του  έργου,  όπου  τα  διδάγματα  αντλούνται  και
μεταφράζονται  σε  συγκεκριμένες  ιδέες  και  βήματα  για  την  ανάπτυξη
πολιτικών και προγραμμάτων δημόσιας στήριξης της επιχειρηματικότητας
για  ανέργους  μεγαλύτερης ηλικίας  και  εργαζομένους.  Δίδει  προσοχή  σε
θέματα σχετικά με τον τρόπο υποκίνησης και συμμετοχής τους και πώς οι
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο
σε αυτό.
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Το παρόν έγγραφο αποτελεί, μέρος ενός ευρύτερου συνόλου κατευθυντήριων 
γραμμών στο πλαίσιο του έργου RE-ENTER.

2. Σε ποιους απευθύνεται;
Ο οδηγός εκπαίδευσης και καθοδήγησης για ηλικιωμένους άνεργους και 
εργαζομένους απευθύνεται σε τρεις ομάδες-στόχους:

α) νεότερους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να γίνουν μέντορες
β) παλαιότερους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες
γ) οργανισμούς εξευρέσεως εργασίας, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων ή άλλους 

φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας

Το εγχειρίδιο είναι χωρισμένο σε τμήματα, τα οποία απευθύνονται σε κάθε ομάδα-
στόχο και παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καθορίσουν το ρόλο τους. Ο οδηγός περιγράφει τα 
οφέλη από μια σχέση μέντορα – εκπαιδευομένου, καθώς επίσης και χρήσιμες 
πληροφορίες για το πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσεγγίσουν και να 
καλλιεργήσουν μια τέτοια σχέση. 

3. Εισαγωγή στο έργο RE-ENTER
1.1.Γιατί κάποιος να ενδιαφερθεί για το RE-ENTER;

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης 2020 για την Επιχειρηματικότητα, προκειμένου να 
επανέλθει η Ευρώπη στην ανάπτυξη και σε υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης, η 
Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιχειρηματίες. Επιβεβαιώνει για άλλη μια 
φορά ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας μιας επιχείρησης 
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είναι η επιχειρηματική γνώση, οι δεξιότητες και η θέληση της ιδρυτικής ή 
επιχειρηματικής της ομάδας. Το έργο RE-ENTER καλύπτει τις ανάγκες των 
μεγαλύτερων επιχειρηματιών (άνω των 45 ετών) για τη βελτίωση των 
επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων και της υποστήριξης τους, σε διαφορετικές 
φάσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας - από την ανάπτυξη της επιχειρηματικής 
ιδέας και του επιχειρηματικού σχεδίου, έως την ίδρυση μιας επιχείρησης και κατά 
τα πρώτα της βήματα στην αγορά. Οι εργαζόμενοι ή άνεργοι μεγαλύτερης 
ηλικίας, έχουν και ικανότητες αλλά και εμπειρία, π.χ. 400.000 άνεργοι άνω των 45
ετών έχουν κατά μέσο όρο περίπου 25 χρόνια εμπειρίας, μια απώλεια 10 
εκατομμυρίων χρόνων εμπειρίας. Αυτός ο πλούτος δεξιοτήτων και εμπειριών δεν 
είναι μόνο ωφέλιμος για την οικονομία, αλλά μπορεί να βοηθήσει να διδάξει την 
επόμενη γενιά εργαζομένων. 

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες άνω των 45, έχουν πολύ καλές γενικές γνώσεις 
σχετικά με τον τομέα τους και σχετική εμπειρογνωμοσύνη γύρω από το χώρο 
εργασίας τους. Δεν διαθέτουν όμως τις ειδικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με
την έναρξη και λειτουργία μιας επιτυχημένης και βιώσιμης επιχείρησης, έτσι 
χρειάζονται μεγαλύτερη έκθεση σε θέματα επιχειρηματικότητας. Έχουν την 
εμπειρία για να πετύχουν και παράλληλα την απαραίτητη ωριμότητα για να 
μειώσουν τον κίνδυνο αποτυχίας.
Έχουν γίνει βασικές αναλύσεις των σημερινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
τα συμπεράσματα έχουν ως ακολούθως:
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a. Μπορούν να εντοπιστούν δύο διαφορετικές μορφές προσπαθειών σχετικά με
την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα,  μία  ως εκπαίδευση για την
επιχειρηματικότητα που στοχεύει τους συμμετέχοντες σε σπουδές ΑΕΙ,  η
δεύτερη  προσπάθεια  μπορεί  να  προσδιοριστεί  ως  κατάρτιση
επιχειρηματικότητας  που  στοχεύει  σε  δυνητικούς  ή  υφιστάμενους
επιχειρηματίες,

b. Υπάρχουν  πολλά  προγράμματα  επιχειρηματικής  υποστήριξης  και
κατάρτισης,  ωστόσο το κύριο μέλημά τους είναι  νέοι  επιχειρηματίες  με
ανώτατη εκπαίδευση,

c. Τα  προγράμματα  κατάρτισης  σχετικά  με  το  θέμα  ενσωματώνονται  σε
υφιστάμενους  κύκλους  ΕΕΚ  και  σπουδές  ΑΕΙ  και  απευθύνονται  μόνο  σε
σπουδαστές και όχι σε άτομα που εργάζονται ή είναι άνεργοι

d. Τα  περισσότερα  προγράμματα  εστιάζονται  σε  νεοσύστατες  επιχειρήσεις
υψηλής τεχνολογίας 

e. Υπάρχει πλήρης απουσία εκπαιδευτικού υλικού που να προσαρμοσμένο στις
ανάγκες της ομάδας στόχου.

Το έργο RE-ENTER "Επιστροφή στην αγορά εργασίας μέσω της 
επιχειρηματικότητας" - είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ (2017-1-HR01-KA204-
035423) που αποσκοπεί στην κατανόηση του κινήτρου και των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων δυνητικών και «νέων» επιχειρηματιών άνω των 45, ιδίως στις χώρες 
εταίρους, και στην παροχή ενός προγράμματος επιχειρηματικής ανάπτυξης που, 
να ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, να προσφέρει 
υποστήριξη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας, των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων τους και το επιτυγχάνει με τον πιο αποτελεσματικό και 
ενδιαφέρον τρόπο.

1.2.Τι προσφέρει το RE-ENTER;

To RE-ENTER έχει δημιουργήσει ένα νέο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα, βασισμένο σε 
μια υγιή ανάλυση αναγκών και στην εκπόνηση πρακτικών επιχειρηματικής 
ανάπτυξης για ανέργους και εργαζόμενους άνω των 45 ετών. Το πρόγραμμα 
ενσωματώνεται σε ένα καινοτόμο και εμπνευσμένο μαθησιακό περιβάλλον μέσω 
ΤΠΕ που περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα ασκήσεις, διαχείριση ποικιλομορφίας 
και άλλα εργαλεία. παρέχοντας ευκαιρίες άμεσης και εικονικής δικτύωσης σε 
αρχάριους επιχειρηματίες. Προβλέπονται θεματικές ενέργειες με σκοπό την 
προσαρμογή του προγράμματος για τα διάφορα κίνητρα της ομάδας στόχου.

1.3.Ποια είναι η φιλοσοφία;

Το πρόγραμμα RE-ENTER είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο ευέλικτης διάρκειας και 
παραδίδεται με εργαλεία και τεχνολογίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 
διάρκεια του μαθήματος είναι περίπου 8,5 ώρες (χωρίς πρόσθετο υλικό). Το 
μάθημα αποτελείται από 6 ενότητες και όλες οι ενότητες είναι δομημένες με τον 
ίδιο τρόπο. Ξεκινούν με μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα, συμπεριλαμβανομένων 
των αντικειμενικών και αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια,
στο κύριο μέρος το περιεχόμενο της ενότητας υποστηρίζεται από πρακτικά 
παραδείγματα και η κάθε ενότητα συνοδεύεται από πρόσθετο υλικό:

• Περιπτωσιολογικές  μελέτες  -  Παραδείγματα  σχετικά  με  το  θέμα  της
ενότητας,  που αφορούν εταιρείες που έχουν αντιμετωπίσει  συγκεκριμένα
προβλήματα και τους τρόπους με τους οποίους τα έχουν λύσει.

• Κουίζ αυτοαξιολόγησης - Μετά από κάθε ενότητα, ο εκπαιδευόμενος μπορεί
να κάνει ένα κουίζ με 10 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, όπου μπορεί να
δοκιμάσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει.

• Εισηγήσεις  βιβλίων  από  το  RE-ENTER Book Club -  Οι  συνεργάτες  του
προγράμματος  δημιούργησαν  ένα  κλαμπ  με  εισηγήσεις  βιβλίων  που
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αποτελούν πολύτιμη προσθήκη για τους συμμετέχοντες που επιθυμούν να
εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε συγκεκριμένα θέματα.

• Βιβλίο  Κατάρτισης  -  τα  διαδικτυακά  μαθήματα  έχει  ως  στόχο  να
προσφέρουν πρακτικές γνώσεις στους εκπαιδευομένους, γι’ αυτό το λόγο
δίνεται η ευκαιρία, μέσα από διάφορες εργασίες στους εκπαιδευομένους, να
σκεφτούν μελλοντικά επιχειρηματικά εγχειρήματα που θα τους βοηθήσουν
να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη επιχείρηση.
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4. Η διαδικτυακή εμπειρία Re-Enter 
1.4.Διαδικτυακή πύλη

Η πύλη  Re-Enter είναι το πρώτο πράγμα που βλέπετε όταν θα επισκεφθείτε το
περιβάλλον  εκμάθησης  στο  διαδίκτυο.  Παρέχει  μια  επισκόπηση  των  πιο
σημαντικών  πληροφοριών  σχετικά  με  τον  ιστότοπο,  όπως  τον  κατάλογο
μαθημάτων,  την  περιοχή  αναζήτησης,  την  επιλογή σύνδεσης ή  εγγραφής ενός
λογαριασμού, πληροφορίες για το ίδιο το έργο και τις διάφορες γλώσσες που είναι
διαθέσιμες.

Εικόνα 1: Η σελίδα υποδοχής

Πατώντας το σύνδεσμο διαβάστε περισσότερα, ανοίγει ολόκληρη η περιγραφή του
μαθήματος σε μια νέα σελίδα, μέσω της οποίας θα μπορούσατε να έχετε πλήρη
επισκόπηση  των  διαφορετικών  ενοτήτων  του  μαθήματος,  της  παιδαγωγικής
προσέγγισης  που  υιοθετήθηκε  και  των  βασικών  μαθησιακών  αποτελεσμάτων.
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Επιπλέον,  μπορείτε  να  λάβετε  συγκεκριμένες  πληροφορίες  για  κάθε  μάθημα,
συμπεριλαμβανομένου του στόχου του καθενός, των αναμενόμενων μαθησιακών
αποτελεσμάτων καθώς και των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσετε
και  του  εκτιμώμενου  χρόνου  ολοκλήρωσης.  Αφού  αποφασίσετε  ποια  μαθήματα
θέλετε  να  δείτε  ή  αν  θέλετε  να  πάτε  σε  ολόκληρο  το  μάθημα,  μπορείτε  να
πατήσετε το κουμπί Σύνδεση.

1.5.Σύνδεση

Αφού πατήσει το κουμπί σύνδεσης, ο εκπαιδευόμενος θα κατευθυνθεί στην 
παρακάτω οθόνη στην οποία θα του ζητηθεί να εισάξει το email του μαζί με έναν 
επιθυμητό κωδικό πρόσβασης. 

Εικόνα 2: Οθόνη σύνδεσης

Αφού  συνδεθείτε,  θα  γίνει  ανακατεύθυνση  για  να  συμπληρώσετε  μια  φόρμα
εγγραφής. 

Εικόνα 3: Έντυπο εγγραφής

1.6.Διαδικτυακό μάθημα RE-ENTER

Αφού  πατήσετε  το  κουμπί  αποθήκευσης  αλλαγών,  πατήστε  στην  επάνω  δεξιά
πλευρά  του  ηλεκτρονικού  περιβάλλοντος  το  σύνδεσμο  Μαθήματα  και,  στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί RE-ENTER – Η Επιχειρηματικότητα είναι τρόπος
σκέψης. 

“Re-Enter” | 2017-1-HR01-KA204-035423 Page 11
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δημιουργών της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
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Εικόνα 4: Το σημείο εισόδου του μαθήματος RE-Enter

1.7.Πλοήγηση

Η  αρχική  σελίδα  είναι  η  πρώτη  σελίδα  που  βλέπετε  όταν  συνδέεστε  στο
λογαριασμό σας.  Η προεπιλεγμένη σελίδα προορισμού χωρίζεται  σε δύο κύριες
ενότητες, τις πληροφορίες προφίλ χρήστη (αριστερή πλευρά) και τα μαθήματα
που ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος, στη συγκεκριμένη περίπτωση το μάθημα Re-
Enter (δεξιά). 

Εικόνα 5: Αρχική σελίδα

Αφού κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του μαθήματος, θα μεταφερθείτε στον πίνακα
ελέγχου. 

1.8.Πίνακας ελέγχου

Συνήθως στον πίνακα ελέγχου μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των μαθημάτων,
τους  άλλους  χρήστες  που  έχουν  ήδη  εγγραφεί  στο  μάθημα  και  τα  διάφορα
τμήματα  που  περιλαμβάνονται  σε  κάθε  μάθημα.  Στην  ενότητα  περιγραφής
μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες και στην ενότητα
μαθημάτων  υπάρχουν  συγκεκριμένα  κουμπιά  που  θα  μπορούσαν  να  σας
ανακατευθύνουν  είτε  στην  Παρουσίαση  Ενότητας,  τις  σχετικές  μελέτες
περιπτώσεων  για  κάθε  Ενότητα  και  τέλος  στο  Ημερολόγιο.  Θυμηθείτε  ότι
μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα με οποιαδήποτε σειρά θέλετε. 
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Εικόνα 6: Πίνακας Ελέγχου

1.9.Τα μαθήματα

Αφού εισέλθετε μέσω της κύριας οθόνης σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, ανοίγει το
ταμπλό  του  μαθήματος  που  χωρίζεται  στις  ακόλουθες  ενότητες  -  Επισκόπηση
μονάδας - Συνημμένα - Η άλλη ενότητα Ενότητες και, τέλος, η ενότητα Κουίζ.

Η  αριστερή  πλευρά  της  Επισκόπησης  λειτουργιών περιλαμβάνει  όλες  τις
πληροφορίες για κάθε μάθημα, ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε εκ των προτέρων
τι θα μάθετε, τον στόχο, τη διάρκειά του κ.λπ.

Το Τμήμα Συνημμένων περιέχει όλα τα σχετικά αρχεία του μαθήματος: Το ίδιο
το μάθημα σε μορφή pdf, οι μελέτες περιπτώσεων που σχετίζονται με το μάθημα
και το προσωπικό ημερολόγιο στο οποίο μπορείτε να κρατάτε σημειώσεις.

Η  ενότητα  "Άλλα μαθήματα"  σας  δίνει  γρήγορη πρόσβαση στους  υπόλοιπους
πίνακες ελέγχου των άλλων μαθημάτων.

Τέλος, το Τμήμα Κουίζ (επάνω δεξιά πλευρά μέσα στο μάθημα) - μόλις επιλέξετε
«κάντε ένα Κουίζ», θα μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
ενός κουίζ. Αφού πατήσετε το κουμπί ολοκλήρωσης, το μαθησιακό περιβάλλον
υποδεικνύει το ποσοστό των σωστών απαντήσεων. Το κουίζ μπορείτε να το πάρετε
όσες  φορές  θέλετε  και  μπορείτε  να  επιστρέψετε  στην  παρουσίαση  για  να
επανεξετάσετε συγκεκριμένα τμήματα του μαθήματος. 
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IO5 – T2: Learner’s Guide 

Εικόνα 7: Πίνακας εργαλείων μαθήματος 
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5. Διαδικασία αξιολόγησης
Σε  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική
πλατφόρμα  εκμάθησης,  υπάρχουν
πολλοί  τρόποι  που  μπορούν  να
χρησιμοποιηθούν  για  την
αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων.
Ανεξάρτητα  από  το  στυλ  και  την
προσέγγιση  που  θα  χρησιμοποιηθεί
για τη μέτρηση του αποτελέσματος
μάθησης (στην περίπτωση  Re-Enter
χρησιμοποιούνται  4  διαφορετικές
μέθοδοι),  τα  ακόλουθα  δύο
θεμελιώδη  στοιχεία  πρέπει  να
απαντηθούν  μέσω της  διαδικασίας
αξιολόγησης:  α)   παρακολούθηση
όσων είχατε μάθει  και  β)  μέτρηση
την  αποτελεσματικότητα  της
μαθησιακής διαδικασίας.
Για  τη  μεθοδολογία  αξιολόγησης
Re-Enter,  με  βάση  τα
χαρακτηριστικά  του
μαθητευόμενου,  εκείνη  που
ταιριάζει  καλύτερα  στο  στυλ
εκμάθησης που  υιοθετείται  είναι  η
αυτο-ανακλαστική  προσέγγιση.
Η  συγκεκριμένη  μεθοδολογία
αξιολόγησης  υιοθετήθηκε,  διότι

μέσα  από  αυτήν  οι  εκπαιδευόμενοι  γίνονται  πιο  υπεύθυνοι  για  τη  δική  τους
εκπαιδευτική  ανάπτυξη.  Επίσης,  σύμφωνα  με  τον  Kulm,  19941 "Οι
αυτοαξιολογήσεις βελτιώνουν την επικοινωνία επειδή οι μαθητές συνειδητοποιούν
τις  περιοχές  στις  οποίες  αντιμετωπίζουν  δυσκολίες  και  μπορούν  καλύτερα  να
αρθρώσουν  τις  ανάγκες  τους".  Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  ο  εκπαιδευόμενος  θα
πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  γνωστοποιήσει  την  επιχειρηματική  του  ιδέα  στο
δυνητικό πελάτη ή τον χρηματοδότη, η μέθοδος αυτή τους βοηθά να αυξήσουν τις
δεξιότητές τους επικοινωνίας με έμμεσο τρόπο.

Το  εργαλείο  αυτοαξιολόγησης  Re-Enter αποτελείται  από  δοκίμια  πολλαπλών
επιλογών (κουίζ αυτοαξιολόγησης) που βρίσκονται στο τέλος κάθε ενότητας και
βοηθούν  τους  συμμετέχοντες  να  αναλογιστούν  το  επίπεδο  των  νέων  τους
γνώσεων  και  να  τους  βοηθήσουν  να  αισθάνονται  πιο  σίγουροι  για  τις  νέες
δεξιότητες. Ανάγνωση των αποτελεσμάτων των απαντήσεων, ο συμμετέχων είναι
σε θέση να αξιολογήσει πλήρως το επίπεδο κατανόησης και της γνώσης σε ένα
συγκεκριμένο θέμα και να πάρει αποφάσεις για να επιστρέψει στην ενότητα ή να
εξετάσει εάν έχει επιτύχει τους στόχους του τμήματος εκμάθησης.

Η  δεύτερη  μέθοδος  που  χρησιμοποιείται  είναι  το  Βιβλίο  Ημερολογίου με
αναθέσεις που αντιστοιχούν στις ενότητες. Ένα ημερολόγιο ή ένα χαρτοφυλάκιο

1 Kulm, G. (1994). Mathematics assessment: What works in the classroom. San Fran-cisco, CA: Jossey-
Bass.

“Re-Enter” | 2017-1-HR01-KA204-035423 Page 15
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δημιουργών της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
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μπορεί  να  περιγραφεί  ως  "μια  σκόπιμη  συλλογή και  ανάκλαση του  έργου,  των
προσπαθειών και της προόδου" (Bhattacharya & Hartnett, 2007) 2. Barrett & Carney
(2005) 3 δηλώνει  επίσης  ότι  «ένα  κρίσιμο  συστατικό  ενός  εκπαιδευτικού
χαρτοφυλακίου  είναι  ο  προβληματισμός  του  μαθητή  για  τα  μεμονωμένα  έργα
(συχνά αποκαλούμενα« αντικείμενα ») καθώς και ένας γενικός προβληματισμός
για την ιστορία που λέει το χαρτοφυλάκιο». Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια, από
την  άλλη  πλευρά,  παρέχουν  ένα  διαδικτυακό  χώρο  όπου  οι  εκπαιδευόμενοι
μπορούν να επιδείξουν την ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης τους σε ένα ευρύ
φάσμα δεξιοτήτων και γνώσεων. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί τύποι και στόχοι
για τα χαρτοφυλάκια, για το έργο αυτό αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ένα είδος
χαρτοφυλακίου  που  είναι  ένας  συνδυασμός  χαρτοφυλακίου  κατασκευαστικού
τύπου και  χαρτοφυλακίου τύπου θετικοφιλοποίησης.  Ένα χαρτοφυλάκιο για  την
επίδειξη  της  μάθησης  και  του  προβληματισμού  είναι  ένα  χαρτοφυλάκιο
κονστρουκτιβιστικού τύπου το οποίο παρουσιάζει την ανάπτυξη και την εξέλιξη με
την πάροδο του χρόνου, σε αντίθεση με ένα χαρτοφυλάκιο θετικοποιητικού τύπου
το οποίο περιλαμβάνει το «έργο» υποψηφίου που θεωρείται αντιπροσωπευτικό της
γνώσης  και  της  κατανόησης  για  την  αξιολόγηση  των  μαθησιακών
αποτελεσμάτων,  μαθησιακών αποτελεσμάτων σε χρήστες,  πλαίσια  και  σκοπούς
(Paulson &  Paulson, 1994)4.  Καθώς ο στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τους
μαθητές στην αυτο-αντανάκλαση και ταυτόχρονα να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά
αποτελέσματα του μαθητή, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ένα μικτό τύπο για τα
ημερολόγια  μαθημάτων.  Χρησιμοποιώντας  την  παραπάνω  προσέγγιση,  ο
εκπαιδευόμενος αφού συμπληρώσει το Βιβλίο Μητρώων, θα έχει στη διάθεσή του
ένα έγγραφο με ήδη καθιερωμένες πληροφορίες σχετικά με το νέο επιχειρηματικό
τους εγχείρημα..

Η τρίτη μέθοδος είναι οι Μελέτες Περιπτώσεων. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες
περιγράφουν  πραγματικές  καταστάσεις  στις  οποίες  πρέπει  να  επιλυθούν  τα
προβλήματα. Η διδασκαλία με βάση το σενάριο μπορεί να είναι παρόμοια με τις
περιπτωσιολογικές  μελέτες  ή  μπορεί  να  είναι  προσανατολισμένη  προς  την
ανάπτυξη  δεξιοτήτων  επικοινωνίας  ή  ομαδικής  εργασίας.  Και  οι  δύο
περιπτωσιολογικές  μελέτες  και  τα  σενάρια  είναι  συνήθως  χρησιμοποιούμενες
μέθοδοι μάθησης βάσει προβλήματος. Συνήθως, με τη χρήση αυτών των μεθόδων,
οι  εκπαιδευτικοί στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων,  επίλυσης προβλημάτων
και λήψης αποφάσεων (Tunny,  Papinczak &  Young, 20105,  Bloomfield &  Magney,

2 Bhattacharya, M. & Hartnett, M. (2007). E-portfolio Assessment in Higher Education. 37th ASEE/IEEE 
Frontiers in Education Conference October 10 – 13, 2007, Milwaukee, WI

3 Barrett, H. (2000). Electronic Portfolios = Multimedia Development + Portfolio DevelopmentThe 
Electronic Portfolio Development Process. Retrieved from 
http://electronicportfolios.com/portfolios/EPDevProcess.html#ben  (10/07/2019)

4 Paulson, F. & Paulson, P. (1994).  Assessing portfolios using the constructivist paradigm. Paper 
presented at AERA, New Orleans, ED376209

5 Tunny, T, Papinczak, T. and Young, L. (2010). Student perceptions of PBL tutor performance: A 
longitudinal cohort study, Focus on Health Professional Education: A multi-disciplinary journal 11(3), 74–
84
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20096). Οι περιπτωσιολογικές μελέτες θεωρούνται εξαιρετικά αποτελεσματικό και
αποδοτικό εργαλείο όταν χρησιμοποιούνται σε μια μαθησιακή διαδικασία επειδή:

 εμπλέκουν τους εκπαιδευόμενους σε ανακλαστική σκέψης
 διευκολύνουν  τη  δημιουργική  επίλυση  προβλημάτων  και  εφαρμογή

διαφορετικών θεωριών για την επίλυση προβλημάτων χωρίς κίνδυνο 
 επιτρέπουν  στους  εκπαιδευόμενους  να  προτείνουν  ρεαλιστικές  και

εφαρμόσιμες λύσεις στα προβλήματα, γνωρίζοντας ήδη την απάντηση και
έτσι είναι σε θέση να συγκρίνουν τις προτάσεις τους

 επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο να ασκήσει και να εφαρμόσει τις γνώσεις
και τις δεξιότητες που αποκτώνται μέσω του συγκεκριμένου διδαγμένου
μαθήματος 

Τέλος, το τελευταίο βήμα της μεθοδολογίας αξιολόγησης που προτείνεται, είναι η
απάντηση στις ερωτήσεις που παρουσιάζονται παρακάτω, μόλις ολοκληρωθεί η 
εκπαιδευτική εμπειρία. Όταν απαντηθούν οι ερωτήσεις ο εκπαιδευόμενος θα είναι 
σε θέση να αξιολογήσει τη συνολική εκπαίδευση και την αποτελεσματικότητά της:

α)Ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που είχατε μάθει μέσω της διαδικασίας;

β) Ποιες υποθέσεις έχετε κάνει σχετικά με τις γνώσεις που έχετε;

γ) Μετά από τις γνώσεις που είχατε αποκτήσει μπορείτε να προσδιορίσετε το 
κέρδος για σας, από την άποψη του πώς θα χειριστείτε μια κατάσταση από 
τώρα και στο εξής;

δ) Ποιο είναι το πιο ριζοσπαστικό πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε με τη
νέα γνώση;

ε) Ποιο είναι το απλούστερο πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε με τη νέα 
γνώση;

στ) Ποια είναι η σχέση μεταξύ του πώς τα πράγματα είναι τώρα και του πώς 
θέλετε να είναι αυτά;

ζ) Τι θα θέλατε να κάνει κάποιος άλλος διαφορετικά;

η) Γιατί πιστεύετε ότι αυτό που θέλετε έχει αξία;

6 Bloomfield L. and Magney, A. (2009). Does Facilitator Expertise Matter? A Perspective from Scenario-
Based Learning Question. Focus on Health Professional Education: A multi-disciplinary Journal 10(3), 12
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i) Ως αποτέλεσμα αυτής της μαθησιακής εμπειρίας τι εκτιμάτε περισσότερο 
για τον εαυτό σας;

ι) Τι θα μπορούσατε να μάθετε για εσάς από αυτή την εμπειρία;

k) Τι μπορεί να σας πει αυτή η εμπειρία για το πώς βλέπετε τον κόσμο;

Το πλαίσιο GROW αναπτύχθηκε αρχικά στη δεκαετία του 1980 από τους 
επαγγελματίες μέντορες Graham Alexander, Alan Fine και Sir John Whitmore. Το 
GROW είναι ένα ακρωνύμιο που δημιουργείται από τα πρώτα γράμματα των 
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αγγλικών λέξεων Στόχος (Goal),  Πραγματικότητα (Reality), Eπιλογές (Options) 
και Θέληση (Will). Το πλαίσιο Grow προσπαθεί να απαντήσει στις ακόλουθες 
ερωτήσεις:

• Στόχος: Τι θέλετε να επιτύχετε;
• Πραγματικότητα: Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση;
• Επιλογές: Τι θα μπορούσατε να κάνετε;
• Θέληση: Τι θα κάνετε;

Παρακάτω είναι μια σειρά ερωτήσεων που ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε 
θέση να απαντήσει σε προσωπικό επίπεδο και θα μπορούν να του αποκαλύψουν το 
επίπεδο στο οποίο έχει αποκτηθεί η αναμενόμενη γνώση από το κάθε μάθημα
. 
Σκοπός: Τι προσπαθείτε να επιτύχετε;

• Φανταστείτε ότι έχετε επιτύχει επιτυχώς τον στόχο σας. Πώς θα μάθετε
ότι έχετε πετύχει;

• Τι σημαίνει η επιτυχία για εσάς; για άλλους στην ομάδα σας;

• Πώς νιώθετε την επιτυχία; οι άλλοι στην ομάδα σας;

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Γιατί είναι σημαντικό να επιτύχετε αυτόν τον στόχο;

• Συνοπτικά, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του τρέχοντος πλαισίου
που ώθησε τον καθορισμό αυτού του στόχου;

• Ποιος άλλος εμπλέκεται και ποιες είναι οι απόψεις τους;

• Τι έχει ήδη γίνει και τι συνέβη;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: Τι επιλογές έχετε 'Τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε;

• Εάν ρωτήσετε έναν «σοφό φίλο» τι θα σας συμβούλευε να κάνετε;

• Εάν  δεν  είχατε  απολύτως  κανένα  περιορισμό  -  χρόνου,  χρήματος  ή
εξουσίας - τι θα κάνατε;

ΘΕΛΗΣΗ:

• Έχετε  μόλις  καταγράψει  ένα  σύνολο  επιλογών.  Παρακαλείσθε  να  τις
βαθμολογήσετε από το 1 έως το 10 ανάλογα με το πόσο ελκυστικές σας
φαίνονται.

• Τώρα από την  παραπάνω λίστα  επιλογών,  ποιες  νομίζετε ότι  πρέπει  να
ακολουθήσετε; Για κάθε μία επιλογή, σημειώστε τι πρέπει να κάνετε

• Για κάθε επιλογή, ορίστε μια προθεσμία και προσδιορίστε ποιες από αυτές
δεν μπορείτε να υλοποιήσετε μόνοι σας. Από αυτές που χρειάζεστε βοήθεια
/ υποστήριξη από άλλους, προσδιορίστε τη βοήθεια που χρειάζεστε

• Τι θα συμβεί αν δεν αντιμετωπίσετε κάποιο από τα θέματα που έχουν ήδη
εντοπιστεί; 
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6. Επιλογές βιβλίων από το RE-ENTER Book Club
Οι συνεργάτες του προγράμματος δημιούργησαν έναν κατάλογο με βιβλία που θα
αποτελούσαν  πολύτιμη  προσθήκη  για  τους  εκπαιδευομένους  που  επιθυμούν  να
εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε συγκεκριμένα θέματα. Οι εκπαιδευομένοι είναι
επίσης ευπρόσδεκτοι να μοιραστούν τις δικές τους επιλογές, οι οποίες αργότερα
θα προστεθούν στο Club Book.

Η σύμπραξη είχε αποφασίσει να δημιουργήσει το Club Book για τους εξής λόγους:

α) να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις που θα
τους βοηθήσουν να επιτύχουν στη νέα τους προσπάθεια

β) να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να παραμείνουν ενημερωμένοι

γ) να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να έχουν μια δραστηριότητα 
ανακούφισης του στρες κατά τη διάρκεια της αγχωτικής περιόδου της 
δημιουργίας μιας επιχείρησης

δ) να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους

ε) να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη τους 
και να πιστεύουν περισσότερο στον εαυτό τους
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Όλα τα παραπάνω είναι εξαιρετικά σημαντικά για την συγκεκριμένη ομάδα-στόχο,
δεδομένου ότι η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης στην ηλικία των 45+ 
χρειάζεται μια συγκεκριμένη νοοτροπία και ικανότητα. Λεπτομερέστερα:

να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να παραμείνουν ενημερωμένοι: 

Ανεξάρτητα από την ηλικία σας, η ανάγνωση συμβάλλει στην ενίσχυση του 
εγκεφάλου σας. Η ανάγνωση ενός βιβλίου, σύμφωνα με μια έρευνα το 20137, 
παράγει αποτελεσματικά πραγματικές τροποποιήσεις του εγκεφάλου που μπορεί 
να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

7 Berns Gregory S., et al., “Short- and Long-Term Effects of a Novel on Connectivity in the Brain,” Brain 
Connectivity, December 2013; 3(6):590-600, 
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/brain.2013.0166.

“Re-Enter” | 2017-1-HR01-KA204-035423 Page 21
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Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι εγκέφαλοι των συμμετεχόντων 
έδειξαν αυξημένη συνδεσιμότητα στον αριστερό χρονικό φλοιό, την περιοχή που 
σχετίζεται με τη γλώσσα, το πρωί μετά την ανάγνωση των σελίδων του βιβλίου. 
Οι σαρώσεις έδειξαν επίσης αλλαγές στο τμήμα του εγκεφάλου που σχετίζεται με 
την πρωτεύουσα κινητική περιοχή του εγκεφάλου-το μέρος που σχετίζεται με τη 
σωματική κίνηση.

«Οι νευρικές αλλαγές που βρήκαμε συσχετίζονταν με τη φυσική αίσθηση και τα 
συστήματα κίνησης υποδηλώνουν ότι η ανάγνωση ενός μυθιστορήματος μπορεί να
σας μεταφέρει στο σώμα του πρωταγωνιστή», δήλωσε ο Berns. "Γνωρίζαμε ήδη 
ότι οι καλές ιστορίες μπορούν να σας βάλουν σε παπούτσια κάποιου άλλου με μια 
εικονική έννοια. Τώρα βλέπουμε ότι κάτι μπορεί επίσης να συμβαίνει βιολογικά. "

να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να έχουν μια δραστηριότητα 
ανακούφισης του στρες κατά τη διάρκεια της αγχωτικής περιόδου της 
δημιουργίας μιας επιχείρησης8: 

Οι λέσχες βιβλίων προωθούν επίσης την ανάγνωση περισσότερων και η ανάγνωση 
μειώνει τα επίπεδα άγχους. Ακόμα και έξι λεπτά ανάγνωσης, σύμφωνα με έρευνα 
του 2009, μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα άγχους κατά περισσότερο από τα δύο 
τρίτα (68%). Και λειτουργεί καλύτερα και πιο γρήγορα, τουλάχιστον σε αυτή την 
έρευνα, από το να ακούτε μουσική, να κάνετε μια βόλτα ή να έχετε ένα καλό 
φλιτζάνι τσάι. Ο επικεφαλής ερευνητής Δρ Ντέιβιντ Λιούις δήλωσε: "Η απώλεια 
του εαυτού σας σε ένα βιβλίο είναι η απόλυτη χαλάρωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
ενοχλητικό σε αβέβαιους οικονομικούς χρόνους, όταν όλοι επιθυμούμε μια 
ορισμένη έκλειψη”.

να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά 
τους:

Η όλη ουσία της δημιουργικότητας είναι η δημιουργία νέων συνδέσεων και 
συνδέσμων και οι λέσχες βιβλίων μπορούν να αποτελέσουν βασικό στοιχείο για 
την επίτευξη αυτού του στόχου. Ακούγοντας τις απόψεις άλλων, είναι πιθανό να 
σκεφτείτε πράγματα που δεν θα σκεφτήκατε πριν. Μια έρευνα το 2013, έδειξε ότι 
πιο δημιουργικοί διανοούμενοι ήταν άτομα που ήταν συχνά αναγνώστες, οπότε αν 
διαβάζετε ήδη προωθείτε τη δημιουργικότητα.

να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη τους 
και να πιστεύουν περισσότερο στον εαυτό τους:

Ο John Coleman, συν-συγγραφέας του βιβλίου «Passion & Purpose: Stories of Best 
and Brightest Young Business Leaders9», λέει στο άρθρο του για το Harvard 
Business Review ότι οι λέσχες βιβλίων μπορούν να σας κάνουν πιο άνετους στις 
επαγγελματικές συζητήσεις: «Ενώ υπάρχουν αμέτρητα άρθρα για καλύτερες 
συζητήσεις, ο καλύτερος και σίγουρος τρόπος να είστε ένας καλός συνομιλητής 
που μπορεί να ασχοληθεί με ουσιαστικά ζητήματα είναι να ασκείστε. Τα κλαμπ 
βιβλίων προσφέρουν έναν ασφαλή χώρο έξω από το επαγγελματικό σας 

8 “Reading Can Help Reduce Stress,” Telegraph, March 30, 2009, 
http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html.

9 COLEMAN, J., GULATI, D., & SEGOVIA, W. O. (2012).  Passion & purpose stories from the best and
brightest  young  business  leaders.  Boston,  Mass,  Harvard  Business  Review  Press.
http://www.books24x7.com/marc.asp?bookid=45566. 
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δημιουργών της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
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περιβάλλον για να συμμετέχετε στο περιεχόμενο της συζήτησης και να μάθετε να 
συζητάτε πιο παραγωγικά με τους άλλους».

Το πλήρες φάσμα των προτεινόμενων βιβλίων διατίθεται μέσω του 
http  ://  reenter  .  eu  /  book  -  club  /  

7. Τελικές παρατηρήσεις 

Κατά τα προσεχή έτη η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο αύξησης των
επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων των επιχειρηματιών 45+. Πολλά κράτη μέλη
είχαν  λάβει  τέτοιες  ενέργειες  και  συμφώνησαν  ότι  η  προώθηση  της
επιχειρηματικότητας  σε  τμήματα  μεγαλύτερης  ηλικίας  αποτελεί  μια  πιθανή
πολιτική  επιλογή  για  παράταση  της  επαγγελματικής  ζωής  των  ηλικιωμένων,
μείωση  της  ανεργίας  μεγαλύτερης  ηλικίας,  αύξηση  της  κοινωνικής  ένταξης
ηλικιωμένων  ατόμων  (Kautonen et al .,  2008)  και,  σε  μικρότερο  βαθμό,  την
ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας της οικονομίας με τη χρησιμοποίηση του
ανθρώπινου  και  κοινωνικού  κεφαλαίου  των  ώριμων  ατόμων  μέσω  νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων (Botham και Graves, 2009).

Η κοινωνική καινοτομία στην ανώτερη επιχειρηματικότητα εκπληρώνει εκτός από
την οικονομική και χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα αρκετούς άλλους ρόλους για
τους ανώτερους επιχειρηματίες και παρέχει ένα βασικό εργαλείο για τη βελτίωση
της ευημερίας και της ποιότητας ζωής για τους επιχειρηματίες. Οι τρεις τομείς
που  προσδιορίζονται  ως  νέα  προστιθέμενη  αξία  για  επιχειρηματικές
δραστηριότητες αυτής της ομάδας - στόχου είναι:

(i) μείωση της κοινωνικής απομόνωσης και αποκλεισμού,
(ii) αύξηση της αυτοπεποίθησης και της ενδυνάμωσης και
(iii) παροχή νέων δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειριών ώστε να μπορούν να

γίνουν πλεονέκτημα σε οποιοδήποτε περιβάλλον (είτε να ξεκινήσουν τις
δικές  τους  επιχειρήσεις  είτε  να  υποβάλουν  αίτηση  για  νέα
απασχόληση).

Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε και από την Justyna Stypanska, την Annette Franke,
τη Janina Myrczik, στην «Ανώτερη Επιχειρηματικότητα: Ο αδιευκρίνιστος οδηγός
για την κοινωνική καινοτομία», Frontiers in Sociology, 24 Απριλίου 2019, Βερολίνο.
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις των 
δημιουργών της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.
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