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Δελτίο Τύπου

29/11/2011

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση
Σημαντικές δράσεις για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Δράσεις που επεκτείνονται οριζόντια σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος
και στοχεύουν στην καλλιέργεια δραστηριοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων στους νέους οι
οποίοι αποτελούν το πραγματικό «αναπτυξιακό κεφάλαιο» της χώρας μας.
Στο πλαίσιο της υποστήριξης φοιτητών με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες,
διοργανώθηκε χθες 28/11/2011, από την Ειδική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Πόρων του
Υπουργείου Παιδείας, ειδικό (δωρεάν) σεμινάριο με τίτλο: «Προωθώντας την
Επιχειρηματικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση». Στο σεμινάριο συμμετείχαν 80 στελέχη
Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των ΑΕΙ, από όλη την Ελλάδα.
Οι Μονάδες λειτουργούν ως ειδικά γραφεία υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στα ΑΕΙ
με σκοπό την παροχή, σε φοιτητές και αποφοίτους, εκπαίδευσης και πρακτικής εμπειρίας
για τη λειτουργία μίας επιχείρησης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν τόσο στις
απαιτήσεις ίδρυσης και λειτουργίας της, όσο και στις απαιτήσεις της μελλοντικής
απασχόλησής τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Το σεμινάριο εντάσσεται στη συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης της τεχνογνωσίας και
προώθησης διεθνών συνεργασιών των Μονάδων Καινοτομίας των ΑΕΙ. Ήδη, από τον
Οκτώβριο του 2010 έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συναντήσεις εργασίας.
Ειδικοί για την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση από το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη
Γερμανία και την Ολλανδία - που έχουν οργανώσει και λειτουργούν αντίστοιχα Γραφεία
Επιχειρηματικότητας ΑΕΙ ή παρέχουν υπηρεσίες ως μέντορες επιχειρηματικότητας σε
εκπαιδευτικούς φορείς - παρουσίασαν καλές πρακτικές και συζήτησαν τις δυνατότητες
εφαρμογής τους και στη χώρα μας.
Παράλληλα, οι εισηγητές ήρθαν σε επαφή για συναντήσεις με τους Υπευθύνους Μονάδων
Καινοτομίας αρκετών Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ της χώρας μας.
Σημειώνεται ότι η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στη μετεξέλιξή της θα
ενταχθεί ως διακριτό τμήμα στο προβλεπόμενο στο άρθρο 60 του νέου Νόμου της
Ανώτατης Εκπαίδευσης 4009/2011 ως «Γραφείο Καινοτομίας και Διασύνδεσης».
Από τη μελέτη ευρωπαϊκών πρακτικών προκύπτει ότι η σύνδεση της εκπαίδευσης με
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πρακτική εφαρμογή σε επιχειρηματικά θέματα (μέσα από διοργάνωση διαγωνισμών
επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων και ενεργό συμβουλευτική υποστήριξη από ενεργούς
επιχειρηματίες της πράξης, ιδίως μικρούς επιχειρηματίες ως μέντορες) είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματική για την ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας, αλλά και την ίδρυση
επιτυχημένων επιχειρήσεων.
Η χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων που γίνονται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια και
ΤΕΙ γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας.
Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Άννας Διαμαντοπούλου,
πραγματοποιήθηκε χθες 28/11/2011, ειδική εκδήλωση για την επιβράβευση των μελών του
Σωματείου Επιχειρηματικότητα Νέων –Junior Achievement Greece, για τη συμβολή τους
στην προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση.
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