Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ
Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην
επιχειρηματικότητα,

ιδρύθηκε

Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο

επιστημών,

Εργαστήριο

το

και

λειτουργεί

Αθηνών,

στο

στο
τμήμα

Επιχειρηματικότητας.

To

Εθνικό

και

οικονομικών
Εργαστήριο

Μελέτης της Ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, όπως είναι ο πλήρης
τίτλος, εντάσσεται και λειτουργεί, στα πλαίσια του τομέα Ανάπτυξης και
Διεθνούς Οικονομικής.

Σκοπός του εργαστηρίου επιχειρηματικότητας είναι η διάχυση γνώσης και
πληροφόρησης

σε

θέματα

που

αφορούν

την

ανάπτυξη

της

επιχειρηματικότητας και η υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην
επιχειρηματικότητα. Ο ρόλος του εργαστηρίου είναι, κατά βάση ερευνητικός,
εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός.

Ο ρόλος του εργαστηρίου είναι:
Α) Ερευνητικός: Πραγματοποιείται επισταμένη μελέτη του φαινόμενου
της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και σύγκριση με τις διεθνείς
εξελίξεις. Το ερευνητικό αποτέλεσμα είναι μια σειρά επιστημονικών
άρθρων και μελετών που καλύπτουν το φάσμα της ανάπτυξης
επιχειρηματικότητας

και δημοσιεύονται

σε μεγάλα επιστημονικά

περιοδικά του εξωτερικού.

Β) Συμβουλευτικός: Το Εργαστήριο παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη
σε υποψήφιους νέους επιχειρηματίες, αποφοίτους του ΕΚΠΑ και μη, οι
οποίοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική
προσπάθεια και χρειάζονται ενημέρωση πληροφόρηση και υποστήριξη.
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Γ)

Εκπαιδευτικός:

Το

Εργαστήριο

υποστηρίζει

εκπαιδευτικά

Προγράμματα και Δράσεις Επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα
εκπαίδευσης
Επιπλέον

το

εργαστήριο

διαδραματίζει

σημαντικό

ρόλο

στη

συγκέντρωση, με όσο το δυνατόν αυτοματοποιημένο τρόπο, στοιχείων από
φορείς που εμπλέκονται σε υλοποίηση εκπαιδευτικών και άλλων σχετικών
προγραμμάτων σε θέματα επιχειρηματικότητας, αλλά και στοιχείων που
αντικατοπτρίζουν έγκαιρα τις ανάγκες για ίδρυση επιχειρήσεων σε
διάφορους τομείς.

Το εργαστήριο απευθύνεται:
9

Σε φοιτητές, σπουδαστές αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

των δημοσίων ΙΕΚ και των λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μαθητές και απόφοιτους λυκείου και ΤΕΕ.
9

Σε καθηγητές, ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες αφού

παρέχονται

επιστημονικά

άρθρα

και

μελέτες,

ενώ

τα

ερευνητικά

αποτελέσματα αποτελούν μια σειρά από επιστημονικά άρθρα που καλύπτουν
το φάσμα της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας με στόχο την δημοσίευση
τους σε επιστημονικά περιοδικά.

Τα οφέλη που προσφέρει το εργαστήριο στους σπουδαστές και απόφοιτους
λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που απευθύνονται στο
εργαστήριο επιχειρηματικότητας είναι:
9

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής αντίληψης,

9

η δημιουργική σκέψη προς νέα προϊόντα – υπηρεσίες,

9

η παροχή βασικών πληροφοριών που σχετίζονται με τις διαδικασίες

ίδρυσης επιχειρήσεων, νομικές ρυθμίσεις που διέπουν την λειτουργία τους,
πληροφορίες για μαθήματα επιχειρηματικότητας που διδάσκονται σε
διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θέματα Marketing κτλ.
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9

η μύηση τους στην επιχειρηματικότητα, στις λειτουργίες και το

σχεδιασμό της επιχειρηματικής δράσης προσανατολισμένης στο γνωστικό
επαγγελματικό πεδίο στο οποίο εκπαιδεύεται το άτομο,
9

η ενθάρρυνση των φοιτητών να στραφούν προς τη δημιουργική

αυτοαπασχόληση

με

τη

δημιουργία

ατομικής

ή

πολυπροσωπικής

επιχείρησης,
9

η αύξηση της απασχολησιμότητας και προσαρμοστικότητας των

ατόμων σαν στελέχη επιχειρήσεων των οποίων γνωρίζουν τον τρόπο
λειτουργίας, τους κανόνες αγοράς κτλ.

Από την πλευρά των καθηγητών και των ερευνητών τα οφέλη που προσφέρει
το εργαστήριο Επιχειρηματικότητας είναι:
9

η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων σχετικών με επιχειρηματική

δραστηριότητα
9

και η διαρκή ενημέρωση από μια τράπεζα πληροφοριών για

βιβλιογραφία, δημοσιεύσεις άρθρων και νέες μελέτες στο χώρο της
επιχειρηματικότητας.
Τα οφέλη του εργαστηρίου για τις επιχειρήσεις επικεντρώνονται:
9

στην κάλυψη αναγκών από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και

9

στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της λειτουργίας μηχανισμών

διασύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ του χώρου της εκπαίδευσης και του
επιχειρηματικού κόσμου.
Σε ευρύτερο πλαίσιο τα οφέλη του συγκεκριμένου εργαστηρίου για την οικονομία
είναι:
9

η αύξηση της απασχολησιμότητας των ατόμων που απευθύνονται στο

εργαστήριο και επομένως η μείωση του χρόνου αναμονής για είσοδο στην
αγορά εργασίας,
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9

η αύξηση των προσόντων των ατόμων που απευθύνονται στο

εργαστήριο με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την αύξηση των αποδοχών,

9

Η ανάπτυξη της αντίληψης ότι η επιχειρηματικότητα είναι μια

εναλλακτική επαγγελματική επιλογή για τους απόφοιτους και τους φοιτητές
του ιδρύματος.

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει το εργαστήριο στους επωφελούμενους
είναι:
(Α) Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Πύλης: Μια από τις πλέον σημαντικές
δέσμες υπηρεσιών που παρέχει το εργαστήριο επιχειρηματικότητας είναι οι
υπηρεσίες

"Επιχειρηματικής

Πύλης",

(Entrepreneurship

Portal).

Η

"Επιχειρηματική Πύλη" αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Portal, για την
υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών σε θέματα επιχειρηματικότητας, την
πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και την πλοήγηση σε ερευνητικές
εργασίες και άρθρα για την επιχειρηματικότητα. Παρέχει τη δυνατότητα
"συμμετοχής" σε επιχειρηματικά παιχνίδια, (Business Games), τα οποία
στηρίζονται στο διαδίκτυο. Το Portal αυτό έχει την μορφή ενός Forum
ανταλλαγής απόψεων και υλικού, θα ενημερώνει για συνέδρια σχετικά με την
επιχειρηματικότητα, θα δίνει ακόμη την δυνατότητα συμμετοχής των
επισκεπτών σε διαδικτυακά Επιχειρηματικά Παιχνίδια
Παρουσιάζεται, συνεπώς, η δυνατότητα παροχής ενός ολοκληρωμένου
πακέτου υπηρεσιών στους χρήστες που καλύπτει τους εξής τομείς:
1. Πρόσβαση στη βιβλιογραφία της "Επιχειρηματικότητας" σε παγκόσμιο
επίπεδο.
2. Συμμετοχή σε Business Games Activities
3. Συμμετοχή σε διαδικτυακό Forum επικοινωνίας και ανταλλαγής
απόψεων.
4. Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικές διαδικασίες σε θέματα
διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας.

4

Β. Συμβουλευτική υποστήριξη στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων.
Γ. Εκπόνηση Μελετών Αγοράς: Το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας
μπορεί να συμβάλλει στη κατάρτιση και συγγραφή μελετών για δημόσιους
και ιδιωτικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες μελετών στις
οποίες μπορεί το εργαστήριο να συμμετάσχει είναι οι εξής:
■Μελέτες Αγοράς
■Μελέτες Σκοπιμότητας
■Μελέτες Βιωσιμότητας

Δ. Υποστήριξη και τεχνογνωσία

για την Ανάπτυξη Προγραμμάτων

Επιμόρφωσης και Εργαλείων Εκπαίδευσης στην Επιχειρηματικότητα για
την Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας έχει συμβάλλει μέσω των στελεχών στην
παροχή υποστήριξης και τεχνογνωσίας, για στην Ανάπτυξη Προγραμμάτων
Επιμόρφωσης και Εργαλείων Εκπαίδευσης στην Επιχειρηματικότητα για την
Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Κατάρτιση τόσο σε
προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ όσο και σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και
αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΚΕΚ ΕΚΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα στα το Εργαστήριο παρείχε υποστήριξη

στις εξής

κατηγορίες προγραμμάτων

Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών
και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών
Το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ υποστήριξε το ίδρυμα
στην υλοποίηση του προγράμματος «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης
και

Καινοτομικών

Εφαρμογών»,

της

Μέτρου

3.1

Ενέργειας

3.1.2
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«Προγράμματα Επιχειρηματικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» και
της Κατηγορίας Πράξεων» 3.1.2.β «Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων,
καινοτομικών

εφαρμογών

και

μαθημάτων

επιλογής

φοιτητών

και

σπουδαστών» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. (2002-2008) και στις δύο φάσεις του.
Στα πλαίσια των δύο φάσεων αυτού του προγράμματος στελέχη του
εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ:
(α) Δίδαξαν το μάθημα της Επιχειρηματικότητας σε δέκα (10) τμήματα του
Πανεπιστημίου ως μάθημα επιλογής.
(β) συμμετείχαν στην ομάδα 15 συμβούλων – μεντόρων και οργάνωσαν ένα
σύστημα καθοδήγησης των φοιτητών (e-mentoring) μέσα από την χρήση του
κατάλληλου λογισμικού, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στην
διαδικασία κατάρτισης των εργασιών – επιχειρηματικών τους σχεδίων και
την υλοποίηση των εικονικών τους επιχειρήσεων.
(γ) Δημιούργησαν ειδικό λογισμικό για την υποστήριξη των εκπαιδευτικής
δραστηριότητας των εικονικών επιχειρήσεων καθώς και εξειδικευμένες
εικονικές επιχειρήσεις, μία για κάθε ειδικότητα, για τα τμήματα που
συμμετείχαν στα μαθήματα.
(δ) Αξιοποίησαν την

«Επιχειρηματική Πύλη», για την υποστήριξη

εκπαιδευτικών διαδικασιών σε θέματα επιχειρηματικότητας, την πρόσβαση
σε εκπαιδευτικό υλικό καθώς και την πλοήγηση σε ερευνητικές εργασίες και
άρθρα για την επιχειρηματικότητα.
(ε)

Συνέβαλλαν

στην

πραγματοποίηση

δέκα

(10)

επιχειρηματικών

διαγωνισμών στα διάφορα τμήματα με συμμετοχή τουλάχιστον 400
επιχειρηματικών σχεδίων. Τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια βραβεύτηκαν
στις τρεις ειδικές ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό από
το ΕΚΠΑ. Συνολικά βραβεύτηκαν πάνω από 150 φοιτητές με επαίνους ή
βραβεία ενώ τα βραβευθέντα επιχειρηματικά σχέδια ήταν άνω των 55.
Στοιχεία Επικοινωνίας Εργαστηρίου
Διευθυντής Εργαστηρίου:

Πετράκης Παναγιώτης Ε., Καθηγητής ΕΚΠΑ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-3689350
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Faχ: 210-3689352
Δικτυακός Τόπος: http://learningsupport.elke.uoa.gr
Διεύθυνση: Σταδίου 5, Όροφος 1ος, ΤΚ, 105 62, Σύνταγμα, Αθήνα
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