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«Το αίσθημα πρωτοβουλίας και η 

επιχειρηματικότητα αναφέρονται στην ικανότητα 

ενός ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση» 

 

Αποτελεί μία από τις 8 βασικές ικανότητες της  

                         Δια Βίου Μάθησης  
                                                 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς  (ERF) 2007 

 

Πως επωφελούνται οι νέοι από τη συμμετοχή σε 

επιχειρηματική δράση; Με την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων και στάσεων 
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 «Η Εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο της 

επιχειρηματικότητας. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι 

μαθητές/τριες που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα επιχειρηματικότητας, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να εργοδοτηθούν αλλά 

και να φτιάξουν την δική τους εταιρεία.» 

                                        Ε.Ε. 
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Σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν εκπονήσει 

εθνικές στρατηγικές για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών ικανοτήτων  

                      

 Η εθνική στρατηγική: 

• βοηθάει στην κινητοποίηση προσπαθειών για 

επιφέρει τις αλλαγές που απαιτούνται  

• επιτρέπει υλοποίηση διαφόρων σχεδίων 

δράσεων σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. 
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Η  προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, 

 η  δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας - 

επιχειρηματικής δράσης στο σχολικό περιβάλλον 

και   

η  ενδυνάμωση των  συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών  
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      Εθνική Δήλωση Πολιτικής για την Ενίσχυση του  

      Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος στην Κύπρο (2015) 

 Εφαρμογή προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στην 

εκπαίδευση  

 Μετάδοση εμπειριών σε θέματα επιχειρηματικότητας και 

ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 Ένταξη της επιχειρηματικότητας στα αναλυτικά 

προγράμματα / διδακτέα ύλη ως οριζόντια προσέγγιση 

σε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών και να θεωρείται 

βασική δεξιότητα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 

πλαίσιο κάθε εκπαιδευτικού επαγγελματικού τίτλου και 

όχι μεμονωμένο μάθημα 
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• Ενσωμάτωση της 

επιχειρηματικότητας 

στα προγράμματα 

σπουδών στην 

πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια, 

ανώτερη, ανώτατη 

εκπαίδευση και 

εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

• Παροχή σε όλους 

τους νέους της 

δυνατότητας να 

έχουν τουλάχιστον 

μία πρακτική 

επιχειρηματική 

εμπειρία προτού 

ολοκληρώσουν την 

υποχρεωτική 

εκπαίδευση. 
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 Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Δράσης μέσω 

               Project Βased and Project Solving Problem 

      

 Προσφερόμενα ετήσια Προγράμματα 

Επιχειρηματικότητας του Υ.Π.Π.  

 Επιμορφωτικές δράσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Κύπρου (Π.Ι.) 

 

Συντονίστρια Επιμόρφωσης για την Επιχειρηματικότητα: κ. Καλυψώ 

Απέργη, Λειτουργός Π.Ι.  
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 Νομοσχέδιο για την ανάπτυξη της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας – Ιανουάριος 2018 

Σχέδιο δράσεων 2018 - 2020 

 

 Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει 

δύναμη για μια καλύτερη κοινωνία, ενώ συνδέει το 

«κοινωνικό όφελος» με το επιχειρηματικό πνεύμα 

 

 Εισαγωγή 2 νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

προώθηση κουλτούρας κοινωνικής επιχειρηματικότητας  

2017  
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      ΝΕΑ προγράμματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 «Ιδεοδρόμιο» – Σε συνεργασία με το Kέντρο Επιχειρηματικότητας 

Cedar του  Πανεπιστημίου UcLAN Cyprus, για Γυμνάσια, Λύκεια και 

Τεχνικές Σχολές 

 

 «Δράσεις Νεανικής Επιχειρηματικότητας «Έξυπνη πόλη 

Αραδίππου: βελτιώνω την πόλη μου με έξυπνες ιδέες» του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, σε συνεργασία με το Δήμο 

Αραδίππου,στα πλαίσια του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Smart 

Industrial City Aradippou» για όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου 

Αραδίππου.  

        

       Απονομή βράβευσης στις 26.1.18, με  το 1ο Παγκύπριο Βραβείο  

       Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης  
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     Προγράμματα που συνεχίζονται: 

 

 «Μαθητική Επιχείρηση  –Σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό JA Cyprus για Λύκεια και  Τεχνικές Σχολές  

 Πιλοτικό Πρόγραμμα  «Ξοδεύοντας Έξυπνα» σε συνεργασία με τον 

Οργανισμό JA  Cyprus» και το Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου 

για  8 Δημοτικά Σχολεία 
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Επιμορφωτικές Δράσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Κύπρου 

 Επιμορφώσεις σε σχολική βάση για όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης  

 Προαιρετικά Σεμινάρια για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σε 

όλες τις Επαρχίες  

 Ένταξη της επιμόρφωσης για την Επιχειρηματικότητα στην 

Εκπαίδευση στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών της 

Εκπαίδευσης  

 Επιμόρφωση στα πλαίσια των  Διήμερων του Εκπαιδευτικού –

Δημοτικής και Μέσης  Εκπαίδευσης  

 Επιμορφωτικά εργαστήρια στα πλαίσια Προγραμμάτων Erasmus 

+ 
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