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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Έξυπνη χρηματοδότηση για γυναίκες, ευκαιρίες για την 
Ευρώπη" εξηγεί ότι οι γυναίκες δεν είναι πλέον δικαιούχοι κοινωνικών μεταβιβάσεων, αλλά γίνονται 
κινητήρια δύναμη σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Η Eurostat (Eurostat, 2018) αναφέρει 
ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη έχουν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να επιλέξουν την αυτοαπασχόληση 
από ό,τι π.χ. οι άνδρες. Οι προκλήσεις που αποθαρρύνουν τις γυναίκες από την επιχειρηματικότητα και 
την αυτοαπασχόληση είναι πολύπλευρες και συνδέονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι γυναίκες έχουν 
λιγότερη επιχειρηματική εμπειρία από τους άνδρες, λιγότερο κοινωνικό κεφάλαιο (μικρότερα, λιγότερο 
ποικίλα δίκτυα, συνδέσεις με χρηματοδότηση), λιγότερες γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα και 
τη χρηματοδότηση και αρνητική αντίληψη ως γυναίκες επιχειρηματίες στην κοινωνία και την πολιτική, 
συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών συστημάτων και των οικογενειακών πολιτικών. 

Οι στόχοι του έργου έχουν τεθεί συνολικά. Αντανακλούν τις πραγματικές προκλήσεις στην αγορά 
εργασίας και τις οδηγίες πολιτικής, καθώς και τις πραγματικές ανάγκες των γυναικών "μικρό" 
επιχειρηματιών, τις οποίες παρατηρήσαμε σε προηγούμενες συνεντεύξεις μαζί τους. Οι στόχοι έχουν 
σχεδιαστεί για να δημιουργήσουν θετικά αποτελέσματα τόσο για τα άτομα όσο και για τις οργανώσεις 
και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Το EnFinCap στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών 
(ανεξάρτητων) μικροεπιχειρηματιών με ικανότητες, γνώσεις και αυτοπεποίθηση, ώστε να αναλάβουν 
την ευθύνη για τη ζωή τους και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές μέλλον για τους ίδιους και τις 
οικογένειές τους. Ως εκ τούτου, το EnFinCap πρέπει να θεωρηθεί ως βασική μακροπρόθεσμη επένδυση 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για το κοινό μας καλό.  



 

 

2  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Αυτό το παραδοτέο καλύπτει την ανάλυση της κατάστασης που προκύπτει από τη συστημική, θεωρητική 

και πρακτική επεξεργασία των σημερινών συνθηκών για τα θέματα του έργου στις χώρες-εταίρους. Κατ' 

αρχάς, οι εταίροι συνέταξαν εθνικές εκθέσεις που αποτελούνται από αρμοδιότητες και χαρτογράφηση 

καλών πρακτικών.  

Οι εταίροι διεξήγαγαν μια ανασκόπηση των εκπαιδευτικών διατάξεων για τον χρηματοοικονομικό 

αλφαβητισμό. Η δραστηριότητα αυτή περιλάμβανέ την επανεξέταση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού 

υλικού και των χρησιμοποιούμενων μεθόδων. Για την παραγωγή μιας εθνικής έκθεσης τελευταίας 

τεχνολογίας, οι εταίροι ακολούθησαν προετοιμασμένες κατευθυντήριες γραμμές.  



 

 

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το τμήμα αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις εθνικές εκθέσεις για την 
κατάσταση των πραγμάτων. Κάθε περαιτέρω ενότητα αντιπροσωπεύει μία από τις χώρες των εταίρων. 
Η ενότητα διαρθρώνεται στις ακόλουθες υποενότητες: 

● Εισαγωγή  
● Νομικό πλαίσιο σχετικά με την εκπαίδευση 
● Κύριοι στόχοι και μεθοδολογία 
● Εκπαιδευτικές προσφορές 
● Χαρτογραφημένα κενά 
● Άλλες υποστηρικτικές πληροφορίες 

  



 

 

4 ΑΥΣΤΡΙΑ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η επαγγελματική κατάρτιση είναι πολύ σημαντική στην Αυστρία. Περίπου το 35% των νέων στην Αυστρία 
μαθαίνουν ένα νομικά αναγνωρισμένο επάγγελμα μαθητείας μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Άλλο ένα 40% αποφασίζει να φοιτήσει σε επαγγελματικές σχολές μεσαίου ή ανώτερου 
επιπέδου (κολέγια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης). Η αρχική επαγγελματική κατάρτιση 
μπορεί να αποκτηθεί στο πλαίσιο της διπλής επαγγελματικής κατάρτισης (μαθητεία και σχολή ΚΕΚ) ή σε 
σχολεία πλήρους φοίτησης. Τα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πλήρους φοίτησης 
διακρίνονται σε επαγγελματικές σχολές μεσαίου επιπέδου (π.χ. τεχνικές και εμπορικές σχολές, σχολές 
επιχειρήσεων, σχολές για οικονομικά επαγγέλματα), σε ανώτερες επαγγελματικές σχολές (π.χ. ανώτερες 
τεχνικές και εμπορικές σχολές, εμπορικές ακαδημίες, ανώτερες σχολές για εμπορικά επαγγέλματα, 
ανώτερες σχολές για τον τουρισμό) και σε σχολές στον τομέα της υγείας και στον τομέα της γεωργίας και 
της δασοκομίας. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, στην Αυστρία, μετά την 8η τάξη, μπορεί να γίνει επιλογή 
μεταξύ μιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μιας γενικής εκπαίδευσης. Η αρχική 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αρχίζει έτσι με την 9η τάξη και διαρκεί συνήθως έως 4 χρόνια, 
ανάλογα με το επάγγελμα μαθητείας, ή έως τη 13η τάξη. 

Στο υπόλοιπο κείμενο, οι συγγραφείς αναφέρονται στην επαγγελματική κατάρτιση μέσω της διπλής 
επαγγελματικής κατάρτισης ή της μαθητείας, καθώς αυτή είναι η τυπική πορεία κατάρτισης για τα 
σχετικά επαγγελματικά προφίλ στον τομέα της ομορφιάς και της ευεξίας.. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διπλής επαγγελματικής κατάρτισης ή της κατάρτισης μαθητείας, δεν 

υπάρχουν εμπεριστατωμένες προσφορές για τα θέματα των οικονομικών δεξιοτήτων και της 

επιχειρηματικότητας και επίσης δεν υπάρχουν προσφορές ειδικά για γυναίκες μαθητευόμενους - δείτε 

πίνακα 1 παρακάτω.  



 

 

Πίνακας 1: Το Αυστριακό εκπαιδευτικό σύστημα  

  



 

 

4.2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

4.2.1 Συστάσεις και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση και τις οικονομικές ικανότητες 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχουν δεσμευτικές νομικές απαιτήσεις σχετικά με την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση για τα κράτη μέλη. 

Ωστόσο, για να υπογραμμιστεί η σημασία της ΚΕΚ, τον Νοέμβριο του 2020 δημοσιεύθηκαν οι συστάσεις 
του Συμβουλίου για την ΚΕΚ σχετικά με τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και 
την ανθεκτικότητα. 

Σύμφωνα με τη "Διεθνή έρευνα του OECD /INFE 2020 για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των 
ενηλίκων", περίπου ο μισός ενήλικος πληθυσμός της ΕΕ δεν έχει επαρκείς γνώσεις βασικών 
χρηματοοικονομικών εννοιών. Μεταξύ άλλων, οι γυναίκες τείνουν να συγκεντρώνουν χαμηλότερη 
βαθμολογία στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. 

Η ΕΕ αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτή με διάφορες πρωτοβουλίες, όπως το "κοινό πλαίσιο 
χρηματοοικονομικών ικανοτήτων της EU/OECD -INFE για ενήλικες1 " ή χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 
έργα που επικεντρώνονται στις χρηματοοικονομικές δεξιότητες των γυναικών ή των γυναικών 
επιχειρηματιών, όπως τα "Financial literacy for Women 2" και "Financial literacy and New Business Models 
To Boost Women Entrepreneurship Possibilities3 ". 

Δεν υπάρχουν γνωστές πρωτοβουλίες ή έργα σε επίπεδο ΕΕ που να απευθύνονται ειδικά σε γυναίκες 
μικροεπιχειρηματίες στον τομέα της ομορφιάς και της ευεξίας. 

4.2.2 Νομική βάση για την επαγγελματική κατάρτιση στην Αυστρία 

 

Η νομική βάση για την επαγγελματική κατάρτιση καθορίζεται στον νόμο περί επαγγελματικής κατάρτισης 
(BAG).  

Τα προγράμματα σπουδών για τα επαγγέλματα του κομμωτή, του αισθητικού, του χειροπρακτικού και 
του θεραπευτή μασάζ καλύπτουν επίσης οικονομικά θέματα, τα οποία συνοψίζονται υπό τον τίτλο 
"εφαρμοσμένα οικονομικά". 

Στο πλαίσιο των εξετάσεων μαθητείας, τα οικονομικά θέματα καλύπτονται σε ένα θεωρητικό μέρος των 
εξετάσεων. Σημειώνεται επίσης ότι τα οικονομικά θέματα διαδραματίζουν και εδώ υποδεέστερο ρόλο. 

Στις εξετάσεις για προχωρημένους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίες μπορούν επίσης να αποτελέσουν 
τη βάση για τη δημιουργία μιας επιχείρησης αργότερα, τα οικονομικά θέματα αποκτούν περισσότερο 
χώρο. 

Δεν υπάρχει ειδική προσφορά για τις γυναίκες επιχειρηματίες από τον τομέα της ομορφιάς και της 
ευεξίας όσον αφορά την οικονομική επάρκεια και την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής κατάρτισης που ρυθμίζεται από το νόμο. 

 

 

 



 

 

4.2.3 Στρατηγικές πρωτοβουλίες σχετικά με τον οικονομικό αλφαβητισμό και την 
επιχειρηματικότητα στην Αυστρία 

 

Το 2021, η αυστριακή ομοσπονδιακή κυβέρνηση εγκαινίασε την Εθνική Στρατηγική Οικονομικής 
Εκπαίδευσης για την Αυστρία1 . Το όραμα της στρατηγικής είναι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην Αυστρία 
από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον μη κερδοσκοπικό τομέα να συμμετέχουν σε συνεχή διάλογο, να 
εργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων και να εφαρμόζουν τεκμηριωμένες, αμοιβαία ενισχυόμενες 
πρωτοβουλίες. Οι ιδιώτες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής. 

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης στρατηγικές πρωτοβουλίες από την πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας, 
καθώς το Αυστριακό Εμπορικό Επιμελητήριο (WKO) έχει μια πρωτοβουλία με τίτλο "Frau in der 
Wirtschaft2 ". Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζει τις γυναίκες στις επιχειρήσεις με ειδικές προσφορές και 
υποστήριξη. Σε περιφερειακό επίπεδο, για παράδειγμα, το WIFI Styria προσφέρεται ως ακαδημία για 
γυναίκες επιχειρηματίες. 

 

4.3 ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει την τρέχουσα κατάσταση στην Αυστρία όσον αφορά τη 
διδασκαλία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής κατάρτισης, ιδίως όσον αφορά την ομάδα-στόχο των μικροεπιχειρηματιών από τον 
τομέα της ομορφιάς και της ευεξίας, όπου για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης καλύπτονται τα 
επαγγελματικά προφίλ του κομμωτή, του αισθητικού, του χειροπρακτικού και του θεραπευτή μασάζ. Οι 
επίσημες και ανεπίσημες ευκαιρίες κατάρτισης πρόκειται να διερευνηθούν και να παρουσιαστούν. 
Πρέπει να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό η προσφορά σχετικά με τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό 
και την επιχειρηματικότητα ενσωματώνεται στην προσφορά επαγγελματικής κατάρτισης.  

Μια άλλη εστίαση της μελέτης είναι να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικές προσφορές για 
τις γυναίκες όσον αφορά τον οικονομικό αλφαβητισμό και την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της μελέτης είναι η δευτερογενής έρευνα, 
χρησιμοποιώντας κυρίως ηλεκτρονικά διαθέσιμες πηγές. Επιπλέον, γίνονται επαφές με αρμόδιους 
φορείς, όπως το Αυστριακό Εμπορικό Επιμελητήριο και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, προκειμένου 
να αντληθούν από αυτούς πληροφορίες πέραν των ηλεκτρονικά διαθέσιμων πηγών. Υπάρχοντα 
προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό λαμβάνονται επίσης από τις προαναφερθείσες πηγές και 
από ηλεκτρονικές πηγές. Οι αναφερόμενες πηγές και το υλικό αναλύονται σχετικά με τα προγράμματα 
σπουδών, τις ικανότητες, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα θέματα που καλύπτονται, τις μεθόδους, το 
εκπαιδευτικό υλικό και τις διδακτικές μεθόδους για τη διδασκαλία του χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού. 

4.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4.4.1 Τυπικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

 



 

 

Η τυπική εκπαιδευτική προσφορά (ΚΕΚ) για τα σχετικά επαγγελματικά προφίλ στην παρούσα μελέτη 
είναι η επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της διπλής ΚΕΚ σε μια μαθητεία.  

Για την παρούσα μελέτη, θα παρουσιάσουμε πρώτα το πρόγραμμα σπουδών για την τέχνη της 
κομμωτικής από τον τομέα της επίσημης εκπαίδευσης. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών αναφέρεται στη 
διπλή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που ολοκληρώνεται με τις εξετάσεις μαθητείας. 
Επιπλέον, παρουσιάζονται και οι εξετάσεις του αρχιτεχνίτη, καθώς εστιάζουν στην επιχειρηματικότητα 
και τον οικονομικό αλφαβητισμό που υπερβαίνουν τις γνώσεις που διδάσκονται σε μια επαγγελματική 
σχολή. 

4.4.2 Πρόγραμμα σπουδών για την τέχνη της κομμωτικής - με την ολοκλήρωση των εξετάσεων 
μαθητείας (LAP) 

 

Το πρόγραμμα σπουδών για την τέχνη της κομμωτικής αναφέρεται στις ικανότητες που πρέπει να 

αποκτηθούν στην επαγγελματική σχολή, επιπλέον της πρακτικής εργασίας και της κατάρτισης στην 

επιχείρηση κομμωτικής και περιλαμβάνει έναν συνολικό αριθμό 1.260 που κατανέμονται σε τρεις 

σχολικές βαθμίδες (χωρίς θρησκευτική εκπαίδευση). 

Πίνακας 2: Πρόγραμμα σπουδών κομμωτή 

Υποχρεωτικά μαθήματα τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής (ώρες) 

Θρησκεία Θρησκεία 

Πολιτική εκπαίδευση 80 

Γερμανικά και επικοινωνία 80 

Επαγγελματική (επαγγελματική) ξένη γλώσσα 100 
Διοίκηση επιχειρήσεων  

 Εφαρμοσμένα οικονομικά 180 

Διδασκαλία μαθημάτων  

 Τεχνογνωσία 260 

 Εξειδικευμένες συμβουλές 140 

 Ειδική πρακτική άσκηση 420 

Σύνολο ωρών (χωρίς θρησκευτική εκπαίδευση) 1,260 

Το πρόγραμμα σπουδών ορίζει γενικές διατάξεις, ένα γενικό εκπαιδευτικό στόχο, γενικές διδακτικές 
αρχές και αρχές διδασκαλίας. 

Γενικές διατάξεις 

● Το πρόγραμμα σπουδών των ΚΕΚ είναι προσανατολισμένο στα μαθησιακά αποτελέσματα και 
στις ικανότητες με χαρακτήρα πλαισίου, το οποίο περιλαμβάνει το ωρολόγιο πρόγραμμα, τον 
γενικό εκπαιδευτικό στόχο, τις διδακτικές αρχές καθώς και το εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο 
και το διδακτικό υλικό για τα επιμέρους μαθήματα. 

● Το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί τη βάση για την ανεξάρτητη και υπεύθυνη διδασκαλία και το 
εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 (1) του νόμου 
για τη σχολική εκπαίδευση. 

Γενικός εκπαιδευτικός στόχος 

Ο εκπαιδευτικός στόχος των επαγγελματικών σχολών προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
ικανοτήτων δράσης στην ιδιωτική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Οι απόφοιτοι: 



 

 

● παρακινούνται και έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν ανεξάρτητα με δική τους ευθύνη και με 
προσανατολισμό στη λύση 

● μπορούν να αντιμετωπίζουν επαγγελματικές και μη επαγγελματικές προκλήσεις 
χρησιμοποιώντας την επαγγελματική και μεθοδολογική τους επάρκεια καθώς και την κοινωνική 
και προσωπική τους επάρκεια 

● ανέπτυξαν περαιτέρω την ατομικότητα και τη δημιουργικότητά τους και ενίσχυσαν την 
αυτοεκτίμησή τους 

● έχουν αναπτύξει περαιτέρω μαθησιακές τεχνικές και στρατηγικές μάθησης και μπορούν να τις 
χρησιμοποιούν για τη δια βίου μάθηση 

● έχουν αναπτύξει επιχειρηματικές ικανότητες, κίνητρα και πρωτοβουλίες και μπορούν να 
συνεισφέρουν εποικοδομητικά σε μια ομάδα 

● μπορούν να αντιμετωπίζουν κριτικά τα κοινωνικά, οικονομικά και κοινωνικά μειονεκτήματα και 
να ενεργούν με ευαισθησία ως προς το φύλο 

● γνωρίζουν τη σημασία της αξιοπρεπούς αντιμετώπισης του περιβάλλοντός τους, έχουν επίγνωση 
της κοινωνικής τους ευθύνης και διαθέτουν την αντίστοιχη επάρκεια για να δράσουν 

● μπορεί να αναγνωρίζει τις πιέσεις που σχετίζονται με την εργασία και την υγεία και να 
εξουδετερώνει πιθανές ανεπιθύμητες εξελίξεις 

Γενικές διδακτικές αρχές 

Σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 51 του νόμου για τη σχολική εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
προετοιμάζουν προσεκτικά τα μαθήματα και έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να συμμετέχουν 
στην οργάνωση της σχολικής ζωής. 

Η διασφάλιση της εκπαιδευτικής αποστολής (άρθρο 46 του νόμου περί οργάνωσης του σχολείου) και η 
εκπλήρωση του προγράμματος σπουδών απαιτούν συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Η 
συνεργασία αυτή περιλαμβάνει ιδίως:  

● το διακανονισμό, διάρθρωση και στάθμιση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών με 
τη συμμετοχή των συνυπεύθυνων εκπαιδευτικών και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του 
σχολικού οργανωτικού και χρονικού πλαισίου 

● τη χρήση εκείνων των μορφών διδασκαλίας, μάθησης και διδακτικού υλικού που επιτρέπουν την 
καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και προώθηση των ατομικών ταλέντων 

Ο σχεδιασμός του μαθήματος (προετοιμασία) απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να 
συγκεκριμενοποιήσουν τον γενικό εκπαιδευτικό στόχο καθώς και τα εκπαιδευτικά και διδακτικά 
καθήκοντα των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθορίζοντας τους διδακτικούς στόχους καθώς και 
τις μεθόδους και τα μέσα για τα μαθήματα. 

Αρχές διδασκαλίας 

Στο σχολείο ανατίθενται εκπαιδευτικά καθήκοντα ("αρχές διδασκαλίας") τα οποία δεν μπορούν να 
ανατεθούν σε ένα γνωστικό αντικείμενο, αλλά μπορούν να κατακτηθούν μόνο με διαθεματικό τρόπο. Οι 
διδακτικές αρχές περιλαμβάνουν την αναπτυξιακή εκπαίδευση, την εκπαίδευση για την ισότητα των 
φύλων, την ευρωπαϊκή εκπαίδευση, την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση για την 
υγεία, την εκπαίδευση για την ανάγνωση και την ομιλία, την εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης, την 
πολιτική εκπαίδευση, τη σεξουαλική εκπαίδευση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την κυκλοφοριακή 
αγωγή και την εκπαίδευση για επιχειρήσεις και καταναλωτές. 

Μια άλλη διδακτική αρχή είναι η ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων (κοινωνική υπευθυνότητα, 
επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες ομαδικής εργασίας, ηγετικές δεξιότητες και ασφάλεια ρόλων), 



 

 

καθώς και προσωπικών ικανοτήτων (ανεξαρτησία, αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, αντοχή στο άγχος, 
καθώς και στάση απέναντι στην υγιεινή ζωή και τη δια βίου μάθηση). 

Ειδικές διδακτικές αρχές για τη διδασκαλία της διοίκησης επιχειρήσεων 

Ο σχεδιασμός του μαθήματος πρέπει να είναι προσανατολισμένος στην επίτευξη των ακόλουθων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων: κατανόηση των οικονομικών περιεχομένων, σκέψη προσανατολισμένη 
στην επιχειρηματικότητα και την ενδοεπιχειρηματικότητα και αντανακλαστική συμπεριφορά των 
καταναλωτών. Πρέπει να προωθηθεί η επαφή με τις αρχές, συμβουλευτικές υπηρεσίες και ιδρύματα. 
Οι εργασίες πρέπει να επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εστιάζεται η ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων. Η επικοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος. 

Οι δυνατότητες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να αξιοποιηθούν. 

Εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα καθώς και αντικείμενα που διδάσκονται στα εφαρμοσμένα 
οικονομικά 

Τα εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα για το μάθημα "εφαρμοσμένα οικονομικά" περιλαμβάνουν 
τέσσερις τομείς αρμοδιοτήτων: 

● Οικονομική σκέψη και δράση 
● Διαχείριση εγγράφων και σύναψη συμβάσεων 
● Επιχειρηματική σκέψη και δράση  
● Σκέψη και δράση με οικονομικούς όρους 

Για να μην υπερβούμε το πλαίσιο της παρούσας μελέτης, θα εξετάσουμε παρακάτω λεπτομερέστερα 
μόνο τον τομέα ικανοτήτων "επιχειρηματική σκέψη και δράση", δεδομένου ότι εδώ εξετάζονται τα 
θέματα που σχετίζονται με τις εκτιμήσεις μας. 

Επιχειρηματική σκέψη και δράση 

Εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο - οι μαθητές μπορούν: 

● να παρουσιάσουν τα απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία μιας επιχείρησης και να 
παρουσιάσουν την υλοποίηση στο πλαίσιο ενός έργου 

● να αναγνωρίζει και να αξιολογεί επιχειρηματικές διαδικασίες με βάση συγκεκριμένα έγγραφα 
και να τις προετοιμάζει για περαιτέρω λογιστική επεξεργασία 

● να διαβάζουν μια τομεακή ετήσια οικονομική κατάσταση και να εξάγουν συμπεράσματα από 
αυτήν 

● να παρουσιάσει παράγοντες λειτουργικού κόστους για την τιμολόγηση και να εντοπίσει 
δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγικότητας 

● να προετοιμάσει και να επιχειρηματολογήσει έναν υπολογισμό τιμών για συγκεκριμένο κλάδο, 
να ερευνήσει και να περιγράψει μέτρα ανάπτυξης του προσωπικού 

Διδακτικό υλικό/πρόγραμμα σπουδών: 

Επιχειρηματικό σχέδιο, νομική και λειτουργική οργάνωση, μάρκετινγκ, έσοδα, δαπάνες, ετήσιοι 
λογαριασμοί, τιμολόγηση και ανάπτυξη του προσωπικού. 

Το πρόγραμμα σπουδών της εξειδίκευσης: 

Επιχειρηματικό σχέδιο, κόστος, υπολογισμός τιμών και ανάπτυξη προσωπικού. 

Τελική εξέταση μαθητείας (LAP) 

Στο τέλος της τριετούς διπλής εκπαίδευσης, η επαγγελματική κατάρτιση ολοκληρώνεται με τις εξετάσεις 
μαθητείας. Αυτό αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο προσόντων του εθνικού αυστριακού πλαισίου 



 

 

προσόντων. Εκτός από το προαναφερθέν μαθησιακό περιεχόμενο, η εξέταση αυτή εξετάζει επίσης 
τεχνικές και τεχνικοπρακτικές γνώσεις. Μετά από πέντε έτη σχετικής επαγγελματικής πρακτικής, ένας 
κομμωτής που έχει περάσει το LAP μπορεί να αυτοαπασχοληθεί. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για τους 
κομμωτές να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι, αλλά αυτό το παράδειγμα κατάρτισης με μαθητεία- 
εξετάσεις έχει σκοπό να δείξει, κατά την έννοια της μελέτης, ποιες οικονομικές και επιχειρηματικές 
ικανότητες διδάσκονται σε μια τυπική πορεία επαγγελματικής κατάρτισης. 

4.4.3 Εξετάσεις Master Τεχνίτη - Κομμωτήριο 

Η περαιτέρω τυπική εκπαιδευτική πορεία μετά την ολοκλήρωση του LAP είναι οι εξετάσεις για την 
απόκτηση του master craftsman, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά την πορεία προς την 
αυτοαπασχόληση, στην προκειμένη περίπτωση για την τέχνη της κομμωτικής. Τα προπαρασκευαστικά 
μαθήματα για τις εξετάσεις του αρχιτεχνίτη προσφέρονται από το "Wirtschaftsförderungsinstitut" του 
Αυστριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου (WIFI) μέσω των αντίστοιχων περιφερειακών οργανώσεων. Τα 
μαθήματα προσφέρονται εν μέρει ως "μικτή μάθηση" (δια ζώσης πρακτική εκπαίδευση και ζωντανή 
διαδικτυακή εκπαίδευση για τη θεωρία) ή ως κλασική δια ζώσης εκπαίδευση, ανάλογα με την αντίστοιχη 
περιφερειακή οργάνωση του WIFI. 

 

Επίπεδο προσόντων 

Στόχος της εξέτασης είναι να καταδείξει μαθησιακά αποτελέσματα που υπερβαίνουν το επίπεδο 
προσόντων της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και αντιστοιχούν στους 
περιγραφικούς δείκτες του επιπέδου 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του παραρτήματος 1 του 
Ομοσπονδιακού Νόμου για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (Νόμος για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων). Στο 
πλαίσιο των εξετάσεων, οι υποψήφιοι πρέπει επομένως να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις ακόλουθες 
γνώσεις: 

1. προηγμένες επαγγελματικές γνώσεις (λαμβάνοντας υπόψη την κριτική κατανόηση των θεωριών) 

2. προηγμένες δεξιότητες που αποδεικνύουν τη γνώση του επαγγέλματος (συμπεριλαμβανομένης της 

ικανότητας να καινοτομεί και να επιλύει σύνθετα και απρόβλεπτα προβλήματα στο επάγγελμά του/της) 

3. ικανότητα διαχείρισης σύνθετων επαγγελματικών καθηκόντων ή έργων (αυτό περιλαμβάνει την 

ανάληψη ευθύνης λήψης αποφάσεων σε απρόβλεπτες επαγγελματικές καταστάσεις και την ανάληψη 

ευθύνης για την επαγγελματική ανάπτυξη ατόμων και ομάδων) 

Δομή και υλοποίηση 

Η εξέταση Master τεχνίτη αποτελείται από πέντε ενότητες που αξιολογούνται χωριστά. Για την παρούσα 
μελέτη, οι ενότητες που θα συζητηθούν λεπτομερέστερα παρακάτω είναι κυρίως εκείνες που σχετίζονται 
με τον οικονομικό αλφαβητισμό και την επιχειρηματικότητα. 

Ενότητα 1 - τεχνική, πρακτική εξέταση 

● Υπηρεσία ανδρών με κλασικό μάθημα 
● Ξύρισμα με ξυράφι 
● Γυναικεία υπηρεσία για αλλαγή χρώματος 
● Υπηρεσία για κυρίες με μόνιμη αναδιαμόρφωση 
● Υπηρεσίες ανδρών 
● Κομμωτική  

Ενότητα 2 - Μέρος Α - Προφορική εξέταση ανά θέμα 



 

 

Η ενότητα 2 είναι προφορική εξέταση για συγκεκριμένο θέμα και αποτελείται από το μέρος Α και το 
μέρος Β. Στο μέρος Α, ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα με βάση ένα 
έργο τυπικό για το επάγγελμα σε επίπεδο LAP. 

Οι γνώσεις που εξετάζονται στο Μέρος Α πρέπει να αντιστοιχούν στους τομείς της επιχειρηματικότητας 
και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην έκταση που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4.1.1 και 
στους πίνακες 2, 3 και 4. 

Στο Μέρος Β, πρέπει να παρουσιαστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα στη διαχείριση, τη διαχείριση της 
ποιότητας και τη διαχείριση της ασφάλειας. 

Ενότητα 2 - Μέρος Β 

● Διαχείριση 
● Διαχείριση ποιότητας 
● Διαχείριση ασφάλειας 

Διαχείριση  

● Απαραίτητα βήματα για τη σύσταση μιας επιχείρησης και η εφαρμογή τους / ευκαιρίες και 
προκλήσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

● Καθορισμός και υλοποίηση επιχειρηματικών στόχων 
● Σύσταση επιχειρήσεων, επιχειρησιακές δομές και διαδικασίες 
● Καθιέρωση συνεργασίας 
● Μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη βελτιστοποίηση της επιχείρησης 
● Μέσα αυτοοργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου 
● Σχεδιασμός των αναγκών της επιχείρησης σε προσωπικό και πρόσληψη προσωπικού 
● Αποδοχή νέων εργαζομένων - ορθή λήξη των εργασιακών σχέσεων 
● Νομικές και συλλογικές ρυθμίσεις για τις υφιστάμενες σχέσεις εργασίας 
● Διαχείριση των εργαζομένων και συντονισμός των αναθέσεων 
● Αναγκαιότητα περαιτέρω κατάρτισης / επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των 

εργαζομένων 
● Καθορισμός και ερμηνεία των βασικών μεγεθών που αφορούν τις δραστηριότητες 
● Επιλογή προμηθευτών και διεκπεραίωση παραγγελιών 
● Διαπραγματεύσεις με προμηθευτές  
● Οργάνωση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αγορών 
● Διεξαγωγή έρευνας αγοράς - ερμηνεία των αποτελεσμάτων και εφαρμογή τους 
● Δραστηριότητες μάρκετινγκ 
● Σχέσεις μεταξύ επιχείρησης και πελατών 
● Εκτέλεση παραγγελιών πελατών και τεχνικές πωλήσεων 
 
Ο τομέας αυτός αποδίδεται κατά 100% στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της 

χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

Διαχείριση ποιότητας 

Το τμήμα αυτό αφορά την ποιότητα της εκτέλεσης της πρακτικής κομμωτικής εργασίας στον πελάτη και 
δεν παρουσιάζεται λεπτομερέστερα για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. 

Διαχείριση ασφάλειας 



 

 

Το τμήμα αυτό αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, τους κανονισμούς υγιεινής και τη 
συμμόρφωση με τους θεσμοθετημένους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος και δεν 
παρουσιάζεται λεπτομερέστερα για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. 

Ενότητα 3: Γραπτή θεωρητική εξέταση 

● Επαγγελματική ικανότητα 
● Ικανότητα σχεδιασμού 
● Αριθμητική ικανότητα και υπολογισμός 

Επαγγελματική ικανότητα 

Το τμήμα αυτό αφορά τον εντοπισμό και την πρακτική εκτέλεση των επιθυμιών των πελατών και δεν 
παρουσιάζεται λεπτομερέστερα για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. 

Ικανότητα σχεδιασμού 

Σε αυτό το τμήμα, εκτός από τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκτέλεση 
εντολών πελατών, ζητούνται επίσης οι ακόλουθες γνώσεις, οι οποίες ζητούνται στο πρακτικό μέρος της 
εξέτασης στο πλαίσιο του θέματος "Διαχείριση" και οι οποίες εμπίπτουν στα θέματα από τον τομέα του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της επιχειρηματικότητας που είναι συναφή με την παρούσα 
μελέτη. 

● Απαραίτητα βήματα για τη σύσταση μιας επιχείρησης και η εφαρμογή τους / ευκαιρίες και 
προκλήσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

● Καθορισμός και υλοποίηση επιχειρηματικών στόχων 
● Καθιέρωση επιχειρηματικών δομών, διαδικασιών και διεργασιών 
● Καθιέρωση συνεργασίας 
● Μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη βελτιστοποίηση στην επιχείρηση 
● Μέσα αυτοοργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου 
● Σχεδιασμός των αναγκών της εταιρείας σε προσωπικό και πρόσληψη προσωπικού 
● Αποδοχή νέων εργαζομένων - ορθή λήξη των σχέσεων εργασίας 
● Νομικοί και συλλογικοί κανονισμοί για τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις 
● Διαχείριση των εργαζομένων και συντονισμός των αναθέσεων 
● Αναγκαιότητα περαιτέρω κατάρτισης / επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των 

εργαζομένων 
● Καθορισμός και ερμηνεία των βασικών μεγεθών που αφορούν τις δραστηριότητες 
● Επιλογή προμηθευτών και διεκπεραίωση παραγγελιών 
● Διαπραγματεύσεις με προμηθευτές 
● Οργάνωση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αγορών 
● Διεξαγωγή έρευνας αγοράς - ερμηνεία των αποτελεσμάτων και εφαρμογή τους 
● Δραστηριότητες μάρκετινγκ 
● Σχέσεις μεταξύ επιχείρησης και πελατών 
 
Αριθμητική ικανότητα και υπολογισμός 

Σε αυτό το τμήμα, ζητούνται οι ακόλουθες γνώσεις, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη εξεταστεί από 
διαφορετική οπτική γωνία σε άλλα τμήματα, συμπληρωμένες από ένα στοιχείο που μπορεί επίσης να 
αποδοθεί στα σχετικά θέματα σπουδών, την επιχειρηματικότητα και τον οικονομικό αλφαβητισμό. 

● Απαραίτητα βήματα για τη σύσταση μιας επιχείρησης και η εφαρμογή τους/ευκαιρίες και 
προκλήσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

● Μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη βελτιστοποίηση της επιχείρησης 



 

 

● Σχεδιασμός των αναγκών της επιχείρησης σε προσωπικό και πρόσληψη προσωπικού 
● Καθορισμός και ερμηνεία των βασικών μεγεθών που αφορούν την επιχείρηση 
● Εκτέλεση υπολογισμών σχετικών με την επιχείρηση 
 
Ενότητα 4 - Εξέταση εκπαιδευτή 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την κατάρτιση των μαθητευομένων και 
δεν παρουσιάζονται λεπτομερώς για την παρούσα μελέτη. 

Ενότητα 5 - Επιχειρηματικός έλεγχος 

Η εξέταση επιχειρηματικότητας αποσκοπεί στο να διαπιστώσει αν ο υποψήφιος κατανοεί τις σχέσεις 
μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων και αν μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις αυτές κατά τη σύσταση 
μιας επιχείρησης και την αντιμετώπιση των πιο συνηθισμένων εργασιών και προβληματικών 
καταστάσεων σε μια επιχείρηση. Καλύπτει τις επιχειρηματικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την 
ανεξάρτητη άσκηση του επαγγέλματος και περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: 

● Επικοινωνία και συμπεριφορά εντός της επιχείρησης και προς πρόσωπα και φορείς που δεν 
ανήκουν στην επιχείρηση (προμηθευτές, πελάτες, πιστωτικά ιδρύματα, αρχές κ.λπ.). 

● Μάρκετινγκ 
● Οργάνωση 
● Σπουδές επιχειρηµατικού δικαίου 
● Λογιστική 
● Ηγεσία και διαχείριση ανθρώπινων πόρων 

4.4.4 Άτυπη εκπαίδευση - Ακαδημία γυναικών επιχειρηματιών 

 

Υπάρχουν πολλοί πάροχοι άτυπων προγραμμάτων ΚΕΚ στην Αυστρία. Ένας σημαντικός και καθιερωμένος 
πάροχος είναι το WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut), το οποίο λειτουργεί από το Αυστριακό Εμπορικό 
Επιμελητήριο. Η προσφορά αυτού του εκπαιδευτικού ιδρύματος είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες 
της αυστριακής οικονομίας και προσφέρει 30.000 μαθήματα, σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης 
για 300.000 πελάτες ετησίως. Το WIFI εκπροσωπείται και στις εννέα αυστριακές επαρχίες, ενώ τα 
επαρχιακά γραφεία δημιουργούν ξεχωριστές εκπαιδευτικές προσφορές. 

Για παράδειγμα, το WIFI Styria και η πρωτοβουλία "Frau in der Wirtschaft" έχουν αναπτύξει την 
Επιχειρηματική Ακαδημία για τις τοπικές γυναίκες επιχειρηματίες. Αυτή η ακαδημία παρέχει μια 
συμπαγή εικόνα των σημαντικότερων πεδίων δράσης στην καθημερινή επαγγελματική ζωή μιας 
γυναίκας επιχειρηματία και παρουσιάζει εργαλεία για την ψηφιοποίης η της επιχείρησης. 

Ομάδα στόχος  

Γυναίκες επιχειρηματίες και διευθύνοντες σύμβουλοι 

Δομή 

Το μάθημα αποτελείται από 5 ενότητες συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Προαιρετικά, μπορεί να γίνει 
κράτηση για μια 6η ενότητα για γυναίκες επιχειρηματίες που απασχολούν προσωπικό. 

Ενότητα 1: Υπολογίστε σωστά και με ασφάλεια 

● Υπολογισμός προϊόντων και υπηρεσιών (τιμολόγηση) 
● Σημαντικά μεγέθη-κλειδιά σε μια κλαδική σύγκριση 



 

 

● Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, προγραμματισμός ρευστότητας για τρέχουσες 
υποχρεώσεις πληρωμών 

Ενότητα 2: Στρατηγικές ψηφιοποίησης 

● Ορισμός (Τι εννοείται; Τι κρύβεται πίσω από αυτό;) 
● Προκλήσεις και προετοιμασία 
● Ψηφιακές διαδικασίες, τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα 
● Εφαρμογή της ψηφιοποίησης 

Ενότητα 3: Ψηφιακό μάρκετινγκ & ηλεκτρονικό εμπόριο 

● Πωλήσεις μέσω του Διαδικτύου 
● Απλά μέτρα για αποτελεσματικό ψηφιακό μάρκετινγκ 
● Στοχευμένα μέσα 

Ενότητα 4: Λογαριασμός εσόδων και εξόδων 

● Λογιστική εσόδων-εξόδων ως μέθοδος προσδιορισμού του κέρδους 
● Ορθή καταγραφή εσόδων και εξόδων 
● Προσδιορισμός του καταβλητέου ΦΠΑ 

Ενότητα 5: Αυτοαποτελεσματικότητα 

● Ο επιχειρηματίας ως πρότυπο 
● Ο αντίκτυπος στον εαυτό του και στους άλλους ως μοναδικό σημείο πώλησης 
● Ανάπτυξη δυνατοτήτων και δεξιοτήτων 
● Δημιουργία δικής του μάρκας 
● Πως να λέτε όχι 

Ενότητα 6 (προαιρετικό): Ανθρώπινο Δυναμικό & Εργατικό Δίκαιο 

● Αποτελεσματική διαχείριση προσωπικού 
● Αντιμετώπιση των αλλαγών στο προσωπικό 
● Στοιχεία εργατικού δικαίου 

4.5 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ  

Το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί να εντοπίσει πιθανά κενά στην παροχή ΚΕΚ που περιεγράφηκε παραπάνω 
όσον αφορά τον οικονομικό αλφαβητισμό και την επιχειρηματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι τα 
προγράμματα ΚΕΚ εξετάστηκαν για να διαπιστωθεί αν καλύπτουν αρκετά σχετικά θέματα για τους 
αποφοίτους τους ώστε να παρέχουν σε έναν δυνητικό επιχειρηματία επαρκείς γνώσεις στους τομείς του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της επιχειρηματικότητας και να τον καταστήσουν ικανό να 
διευθύνει μια επιχείρηση με επιτυχία μακροπρόθεσμα, δημιουργώντας έτσι ένα μέσο διαβίωσης για τον 
εαυτό του, την οικογένειά του και, κατά περίπτωση, για τις γυναίκες εργαζόμενες. 

4.5.1 Κενά που μπορούν να καλυφθούν από το έργο EnFinCap 

Το έργο EnFinCap έχει ως στόχο να παρέχει σε μικρούς επιχειρηματίες από τον τομέα της ομορφιάς και 
της ευεξίας σχετικές γνώσεις στους τομείς των οικονομικών δεξιοτήτων και της επιχειρηματικότητας. 
Αυτό αναμένεται να βοηθήσει τις γυναίκες αυτές να διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους με επιτυχία 
μακροπρόθεσμα και να εξασφαλίσουν έτσι την ίδια τους την ύπαρξη και την ύπαρξη των οικογενειών 
τους. Η μεταφορά γνώσεων γίνεται με σύγχρονο τρόπο μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ενός 



 

 

εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης. Παρουσιάζονται εντοπισμένα κενά στην εκπαιδευτική προσφορά, τα 
οποία πρόκειται να καλυφθούν από το έργο EnFinCap. 

4.5.2 Κενά στην κατάρτιση - εξέταση μαθητείας κομμωτή 

Στην περίπτωση που εξετάστηκε στην παρούσα μελέτη, την κατάρτιση για την απόκτηση του 

επαγγέλματος του κομμωτή, τα ακόλουθα θέματα αντιπροσωπεύονται ποσοτικά στο 

θεωρητικό/σχολικό μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης: 

Πίνακας 3: Ποσοστό μαθημάτων διοίκησης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα σπουδών 

Αντικείμενο  ώρες % 

Γενική Εκπαίδευση     

Πολιτική Εκπαίδευση 80 6,3% 

Γερμανικά και επικοινωνία 80 6,3% 

Επαγγελματική (σχετικά με τη δουλεία) ξένη γλώσσα 100 7,9% 

Διαχείριση επιχειρήσεων   

Εφαρμοσμένα οικονομικά 180 14,3% 

Διδασκαλία μαθήματος   

Τεχνική γνώση 260 20,6% 

Συμβουλή από ειδικό 140 11,1% 

Πρακτική άσκηση ειδικού 420 33,3% 

Σύνολο 1,260 100,00% 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση αντιπροσωπεύει το 14,3% του συνολικού 
προγράμματος σπουδών. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, τα επιχειρηματικά μαθήματα χωρίζονται στους ακόλουθους 
τομείς ικανοτήτων: 

Οικονομική σκέψη και δράση (45 μαθήματα) 

Πρόγραμμα σπουδών: αμοιβές, αξιολόγηση εργαζομένων, ιδιωτικός προϋπολογισμός, ιδιωτική 
πτώχευση, συναλλαγές πληρωμών, ξένα νομίσματα, προμήθεια κατοικιών, υπηρεσίες υποστήριξης 
μαθητευόμενων, αποταμιεύσεις και μορφές χρηματοδότησης. 

Το πρόγραμμα σπουδών της εξειδίκευσης: μορφές αποταμίευσης και χρηματοδότησης 

Το πρόγραμμα σπουδών που αναφέρεται εδώ αφορά την ιδιωτική σφαίρα του μαθητευόμενου -10% του 
προγράμματος σπουδών του συγκεκριμένου τομέα ικανοτήτων μπορεί να αποδοθεί στον επιχειρηματικό 
ή οικονομικό τομέα ικανοτήτων. 

 
Διαχείριση εγγράφων και σύναψη συμβάσεων (45 μαθήματα) 

Πρόγραμμα σπουδών: έγγραφα και πράξεις, σύγκριση προσφορών, σύγκριση τιμών, τιμολογίων και 
όρων, συμβάσεις, προστασία του καταναλωτή, ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Το πρόγραμμα σπουδών της εξειδίκευσης: Σύγκριση προσφορών, τιμών, τιμολογίων και όρων, 
συμβάσεων. 



 

 

Το πρόγραμμα σπουδών που παρατίθεται εδώ στοχεύει στον εκπαιδευόμενο ως καταναλωτή, δηλαδή 
στην ιδιωτική του σφαίρα, επιμέρους τομείς γνώσεων (π.χ. συγκρίσεις προσφορών, τιμών, τιμολογίων 
και όρων, συμβάσεων) μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στην επιχειρηματική σφαίρα - περίπου το 50% 
του προγράμματος σπουδών αυτού του τομέα ικανοτήτων μπορεί να αποδοθεί στον επιχειρηματικό ή 
οικονομικό τομέα ικανοτήτων. 

Επιχειρηματική σκέψη και δράση (45 μαθήματα) 

Πρόγραμμα σπουδών: επιχειρηματικό σχέδιο, νομική και λειτουργική οργάνωση, μάρκετινγκ, έσοδα, 
κόστος, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υπολογισμός τιμών, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

Το πρόγραμμα σπουδών της εξειδίκευσης: επιχειρηματικό σχέδιο, κόστος, υπολογισμός τιμών, ανάπτυξη 
προσωπικού. 

Αυτοί οι τομείς γνώσεων σχετίζονται πλήρως με τον επιχειρηματικό τομέα κατά την έννοια αυτής της 
μελέτης - το 100% του προγράμματος σπουδών αυτού του τομέα ικανοτήτων μπορεί να αποδοθεί στον 
επιχειρηματικό ή οικονομικό τομέα ικανοτήτων. 

Εθνική οικονομική σκέψη και δράση (45 μαθήματα) 

Πρόγραμμα σπουδών: εθνική οικονομία, οικονομική πολιτική, παγκοσμιοποίηση, ευρωπαϊκός 
οικονομικός χώρος και αγορά εργασίας. 

Αυτοί οι τομείς γνώσεων εξυπηρετούν πρωτίστως τη γενική εκπαίδευση του εκπαιδευόμενου. Εν μέρει, 
μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στον επιχειρηματικό τομέα - περίπου το 50% του προγράμματος 
σπουδών αυτού του τομέα ικανοτήτων μπορεί να αποδοθεί στον επιχειρηματικό ή οικονομικό τομέα 
ικανοτήτων. 

Πίνακας 4: Συνάφεια του αντικειμένου των τομέων ικανοτήτων με την επιχειρηματικότητα και τον οικονομικό 
αλφαβητισμό 

Εφαρμοσμένα οικονομικά 
Τομείς αρμοδιοτήτων 

Συνολικές 
ώρες 

% 
Επιχειρηματικότητα + 
Οικονομικός 
αλφαβητισμός 

Ώρες 
Επιχειρηματικότητα + 
Οικονομικός 
αλφαβητισμός 

Οικονομική σκέψη και δράση 45 10% 4.5 

διαχείριση εγγράφων και σύναψη 
συμβάσεων 

45 50% 22.5 

Επιχειρηματική σκέψη και δράση 45 100% 45 

Οικονομική σκέψη και δράση 45 50% 22,5 

Σύνολο 180 52.5% 94.5 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι το 52,5% της διδακτέας ύλης που διδάσκεται στους διάφορους τομείς 
ικανοτήτων του μαθήματος "εφαρμοσμένα οικονομικά" σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα και τον 
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. Σύμφωνα με το σύνολο των ωρών διδασκαλίας (180), το μάθημα 
"εφαρμοσμένα οικονομικά", όπως φαίνεται στον πίνακα 3, καταλαμβάνει το 14,3% του προγράμματος 
σπουδών. Όπως φαίνεται στον πίνακα 4, μόνο το 52,5% αυτού μπορεί να διατεθεί στον οικονομικό 
γραμματισμό και την επιχειρηματικότητα, όπως ορίζονται στην παρούσα έκθεση. Το διδακτικό 
πρόγραμμα σπουδών από αυτούς τους τομείς, επομένως, καταλαμβάνει μόνο το 7,5% του συνολικού 
προγράμματος σπουδών. 

Εντοπισμένα κενά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 



 

 

● Κενά στον θεματικό τομέα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού: 
(δάνεια, χρηματοδοτική μίσθωση κ.λπ.) 

● Επενδύσεις επιχειρήσεων 
● Επαγγελματική συνταξιοδότηση 
● Σχεδιασμός ρευστότητας 
● Επιχορηγήσεις επιχειρήσεων (π.χ. επενδύσεις) 

Κενά στον θεματικό τομέα της επιχειρηματικότητας: 

● Ψηφιοποίηση 
● Ηλεκτρονικό εμπόριο 
● Στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας 
● Συνεργασίες 
● Μάρκετινγκ γενικά 
● Ψηφιακό μάρκετινγκ 
● Βιώσιμη ("πράσινη") επιχειρηματική δραστηριότητα 
● Εργατικό δίκαιο 
● Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 

Οι πτυχές που αφορούν το φύλο γενικά δεν εξετάζονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, επομένως δεν 
σχετίζονται με τις πτυχές του οικονομικού αλφαβητισμού και της επιχειρηματικότητας. 

4.5.3 Κενά στην κατάρτιση - εξετάσεις αρχικομμωτή   

Η συνάφεια των τομέων γνώσεων που ζητούνται στις εξετάσεις του αρχιτεχνίτη κομμωτή για τα θέματα 
της οικονομικής επάρκειας και της επιχειρηματικότητας μπορεί να παρουσιαστεί ως εξής. 

Πίνακας 5: Εξέταση του αρχιτεχνίτη και θέματα οικονομικής επάρκειας και επιχειρηματικότητας 

Αριθμός 
ενότητας
. 

Όνομα Βαρύτη
τα στην 
εξέτασ
η 

Θεματικές Συνάφεια των 
θεμάτων της 
ενότητας με τα 
θέματα της 
μελέτης 
(στάθμιση εντός 
της αντίστοιχης 
ενότητας) 

Συνολική 
συνάφεια 
(στάθμιση στο 
σύνολο της 
εξέτασης τεχνίτη) 

1 Μια τεχνική, 
πρακτική 
εξέταση 

20% Πρακτικές δραστηριότητες 
κομμωτικής - εξυπηρέτηση 
ανδρών και γυναικών 

 0 % 0% 

2 Προφορική 
εξέταση 
ειδικού 
θέματος 

20% Μέρος A- LAP (7,5%) 
Μέρος Β - Διαχείριση (100%), 
Διαχείριση ποιότητας (0%)- 
Διαχείριση ασφάλειας (0%) 

26,88% 
(Weighting of the 
4 topics of module 
2) 

5,38% 

3 Θεωρητική 
γραπτή 
εξέταση 

20% Τεχνική επάρκεια (10%), 
σχεδιαστική επάρκεια (50%), 
μαθηματική επάρκεια και 
υπολογισμός (100%) 

52.5% (Weighting 
of the 3 topics of 
module 3) 

10% 

4 Εξέταση 
εκπαιδευτή 

20% Εκπαίδευση μαθητευομένων 0% 0% 

5 Εξέταση 
επιχειρηματί
α 

20% Εσωτερική και εξωτερική 
επικοινωνία, μάρκετινγκ, 
οργάνωση, επιχειρηματικό 

100% 20% 



 

 

δίκαιο, λογιστική, ηγεσία 
προσωπικού και διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού. 

Total     35,38% 

 

Αυτό δείχνει ότι η εκπαίδευση στις εξετάσεις του αρχιτεχνίτη καλύπτει περίπου το 35% των θεμάτων που 
σχετίζονται με τους τομείς του οικονομικού αλφαβητισμού και της επιχειρηματικότητας που 
καλύπτονται στη μελέτη μας. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των θεμάτων σε ολόκληρο το πρόγραμμα 
κατάρτισης που είναι σημαντικά για τη μετέπειτα βιώσιμη επιτυχημένη διαχείριση επιχειρήσεων είναι 
σημαντικά υψηλότερο από ό,τι στις εξετάσεις μαθητείας (LAP). 

Εντοπισμένα κενά στο πρόγραμμα κατάρτισης 

Κενά στον θεματικό τομέα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού: 

● Λειτουργική χρηματοδότηση (δάνεια, χρηματοδοτική μίσθωση κ.λπ.) 
● Επενδύσεις της εταιρείας 
● Παροχή επαγγελματικών συντάξεων 
● Σχεδιασμός ρευστότητας 
● Επιχορηγήσεις επιχειρήσεων 

 

Κενά στον θεματικό τομέα της επιχειρηματικότητας: 

● Ψηφιοποίηση 
● Ηλεκτρονικό εμπόριο 
● Στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας 
● Ψηφιακό μάρκετινγκ 
● Βιώσιμη ("πράσινη") επιχειρηματική δραστηριότητα 

Οι πτυχές που αφορούν το φύλο γενικά δεν εξετάζονται στην κατάρτιση, επομένως δεν σχετίζονται με 
τον οικονομικό αλφαβητισμό και τις πτυχές της επιχειρηματικότητας. 

4.5.4 Κενά στην κατάρτιση - Ακαδημία Γυναικών Επιχειρηματιών 

Αυτό το άτυπο πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε γυναίκες επιχειρηματίες και ασχολείται 100% με 
θέματα σχετικά με τους τομείς του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της επιχειρηματικότητας που 
καλύπτονται στην παρούσα μελέτη. Συνεπώς, μπορεί να υποτεθεί ότι οι πτυχές που αφορούν το φύλο 
λαμβάνονται επίσης επαρκώς υπόψη στην κατάρτιση. 

Εντοπισμένα κενά στο πρόγραμμα κατάρτισης 

Κενά στον θεματικό τομέα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού: 

● Λειτουργική χρηματοδότηση (δάνεια, χρηματοδοτική μίσθωση κ.λπ.) 
● Επενδύσεις της εταιρείας 
● Εταιρικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα 
● Επιχορηγήσεις της εταιρείας (π.χ. επενδύσεις) 

Κενά στον θεματικό τομέα της επιχειρηματικότητας: 

● Στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησης 
● Συνεργασίες 
● Βιώσιμη ("πράσινη") επιχειρηματικότητα  



 

 

Δεδομένου ότι αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε ήδη υπάρχουσες γυναίκες 
επιχειρηματίες και διευθύνουσες σύμβουλοι, υποθέτουμε ότι υπάρχουν ήδη ορισμένες βασικές γνώσεις 
από τους θεματικούς τομείς του οικονομικού αλφαβητισμού και της επιχειρηματικότητας και, ως εκ 
τούτου, σκόπιμα δεν καλύπτονται σε αυτή την προσφορά της "Ακαδημίας γυναικών επιχειρηματιών". 
Επομένως, ο τομέας αυτός δεν μπορεί να αναφερθεί ως κενό στο πρόγραμμα κατάρτισης. 

4.5.5 Συνέργειες με τις νομικές απαιτήσεις και τις εθνικές/τοπικές στρατηγικές 

Οι εκπαιδευτικές προσφορές και τα εργαλεία (ηλεκτρονική πλατφόρμα, πρόγραμμα ηλεκτρονικής 
μάθησης) που θα αναπτύξει η EnFinCap εντάσσονται στο πλαίσιο των νομικών απαιτήσεων των 
ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών στρατηγικών. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η περαιτέρω ανάπτυξη της προσφοράς KEK έχει μεγάλη σημασία, καθώς 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανταγωνιστικότητα. Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός ορίστηκε επίσης ως σημαντικό πεδίο 
ανάπτυξης, καθώς υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί η διαφορά στον τομέα αυτό σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 
τοπικό επίπεδο.  

Τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω (π.χ., διεθνής έρευνα OECD/INFE 2020 για τον 
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των ενηλίκων) δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι από τις πλέον 
μειονεκτούσες ομάδες όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη 
να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Στις υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές για τη βελτίωση του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, δίνεται έμφαση στη προσωπική οικονομία. Ο τομέας αυτός 
συνδέεται πολύ στενά με την επιχειρηματική σφαίρα, ιδίως για τους μικροεπιχειρηματίες, πράγμα που 
σημαίνει ότι το έργο EnFinCap θα συμβάλει επίσης πολύτιμα στην κάλυψη των υφιστάμενων κενών στην 
εκπαίδευση.  

Εκτός από την εθνική στρατηγική χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, υπάρχουν περιφερειακές 
πρωτοβουλίες στην Αυστρία, όπως ήδη αναφέρθηκε και παρουσιάστηκε συνοπτικά σε μια μελέτη 
περίπτωσης, σχετικά με την προώθηση των χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων και της 
επιχειρηματικότητας. Συνέργειες με το έργο EnFinCap προκύπτουν και εδώ, καθώς τα αποτελέσματα του 
έργου (ηλεκτρονική πλατφόρμα και προσφορά ηλεκτρονικής μάθησης) στοχεύουν ειδικά στις ανάγκες 
των γυναικών επιχειρηματιών και είναι διαθέσιμα στην ομάδα-στόχο (σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό 
επίπεδο σε όλες τις χώρες του έργου) σε εύκολα προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή. 

Κατά την ανάλυση των κενών στα τρία προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που εξετάστηκαν, 
διαπιστώθηκε σαφώς ότι ο τομέας της "επιχειρηματικής χρηματοδότησης" με την έννοια της 
χρηματοδότησης, των επενδύσεων και της επαγγελματικής συνταξιοδότησης δεν καλύπτεται επαρκώς 
σε όλες τις προσφορές. 

Το γεγονός αυτό λαμβάνεται υπόψη στα αποτελέσματα του έργου EnFinCap και η εκπαιδευτική 
προσφορά προσαρμόζεται αναλόγως. 

  



 

 

5 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

5.1 Εισαγωγή 

Η σημασία της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία αναγνωρίζεται ήδη από τις αρχές 
του περασμένου αιώνα, όταν διάφορες επιχειρηματικές πρακτικές βρήκαν θέση στα προγράμματα 
σπουδών των μαθητών. Οι συζητήσεις για την εισαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην πρώτη, 
τέταρτη ή ανώτερη τάξη βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων γενικής παιδείας 
για το βασικό επίπεδο εκπαίδευσης περιλαμβάνεται το μάθημα "Τεχνολογία και επιχειρηματικότητα". 
Στοχεύει στην απόκτηση των δεξιοτήτων ανταπόκρισης στις καινοτομίες και ανάληψης ευθυνών με την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας. 

Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών των I και II σταδίων του Λυκείου, η εκπαίδευση στην 
επιχειρηματικότητα εκπροσωπείται σε διαφορετικό βαθμό, συνήθως στην 8 τάξη, και στην 10 τάξη με τη 
μορφή κυρίως του μαθήματος "Οικονομικά". Οι στόχοι αυτής της εκπαίδευσης είναι: η συνειδητοποίηση 
του ρόλου της τεχνολογίας στην επίλυση προβλημάτων επιχειρηματικότητας- η ενεργοποίηση της 
πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας των μαθητών- η παρακίνηση των μαθητών για 
τεκμηριωμένες επαγγελματικές επιλογές- η συνειδητοποίηση των ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης 
και η επιλογή της κατάλληλης εξειδικευμένης κατάρτισης- η διεύρυνση των γνώσεων, η διασφάλιση του 
οικονομικού και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων για 
την έναρξη της δικής σας επιχείρησης σε περιβάλλον ελεύθερης αγοράς. 

Ένα από τα καθήκοντα της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι η απόκτηση ενός επαγγελματικού 
προσόντος. Η επαγγελματική εκπαίδευση στη Βουλγαρία παρέχεται μέσω της επαγγελματικής 
κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης που απαιτείται για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω της κατάρτισης στο 
χώρο εργασίας (σύστημα διπλής κατάρτισης). 

5.2 Νομικό πλαίσιο  

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, το κράτος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
την οργάνωση και τη διεξαγωγή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Ο νόμος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VETA) είναι ζωτικής σημασίας για την 
ανάπτυξη του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τη διασφάλιση της 
ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο νόμος ρυθμίζει τη διαχείριση του 
συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τριμερή βάση σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, την οργάνωση, τους θεσμούς και τη χρηματοδότηση του συστήματος επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο νόμος για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση, ο οποίος ρυθμίζει τη 
δομή, τις λειτουργίες και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήματος στα σχολεία, είναι υψίστης 
σημασίας για την ανάπτυξη του συστήματος ΚΕΚ. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται στη σχολική 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον νόμο για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Ο νόμος για την προώθηση της απασχόλησης (EPA) ρυθμίζει τις δημόσιες σχέσεις στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό και την εκπαίδευση ενηλίκων. Ο νόμος για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων εκδόθηκε ως απάντηση στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη διευθέτηση στη 
βουλγαρική νομοθεσία του θέματος που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των 
υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπηκόων τρίτων χωρών.. 



 

 

Οι κύριες ομάδες παρόχων τυπικής και μη τυπικής μάθησης στη Βουλγαρία είναι, αφενός, τα δημόσια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά σχολεία, τα 
πανεπιστήμια, τα δημόσια κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τα κέντρα 
απασχόλησης, και, αφετέρου, τα ιδιωτικά επαγγελματικά κέντρα, οι σχολές κατάρτισης, οι σχολές ξένων 
γλωσσών και πληροφορικής, οι οργανώσεις εργοδοτών, τα συνδικάτα, οι NGOs και οι επιχειρήσεις που 
διαθέτουν δικά τους κέντρα κατάρτισης. 

Το Υπουργείο, οι δήμοι, τα πανεπιστήμια και τα πολυδύναμα νοσοκομεία μπορούν επίσης να παρέχουν 
κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων. Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες μπορούν επίσης να αποκτηθούν μέσω της μη τυπικής μάθησης και της άτυπης μάθησης και 
μπορούν να επικυρωθούν από επαγγελματικές σχολές, επαγγελματικά λύκεια, καλλιτεχνικές σχολές, 
αθλητικές σχολές, επαγγελματικά κολέγια και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. 

Τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης είναι κρατικά, δημοτικά ή ιδιωτικά, βουλγαρικά με ξένη 
συμμετοχή και ξένα. Τα κρατικά και δημοτικά κέντρα ανοίγουν από νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει 
άδεια επαγγελματικής κατάρτισης από τον Εθνικό Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (NAVET). Τα ιδιωτικά κέντρα ανοίγουν από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα που 
έχουν συσταθεί ως εταιρείες, συνεταιρισμοί, ενώσεις και ιδρύματα που έχουν άδεια παροχής 
επαγγελματικής κατάρτισης ή επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα κέντρα επαγγελματικής 
κατάρτισης παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση σε άτομα άνω των 16 ετών σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα που καθορίζονται στην άδεια. Τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης έχουν την άδεια να 
εκδίδουν πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης σε επίπεδο 1 έως 3 επιπέδων επαγγελματικών 
προσόντων, κατά τον ίδιο τρόπο με τις επαγγελματικές σχολές και τα κολέγια στο επίσημο σύστημα. 

Απο τις 31 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με το NAVET, υπάρχουν 963 ενεργά αδειοδοτημένα VTC. 

5.3 Κύριοι στόχοι και μεθοδολογία 

Η έρευνα που διεξήχθη στη Βουλγαρία έπρεπε να αποκαλύψει τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα 
όσον αφορά τον οικονομικό αλφαβητισμό και τις επιχειρηματικές δεξιότητες των γυναικών στους 
στοχευόμενους τομείς των υπηρεσιών ευημερίας, καθώς και να εντοπίσει τις υπάρχουσες επιλογές 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Στη Βουλγαρία, η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για 
γυναίκες σε τομείς ευεξίας εκτελείται στο πλαίσιο των κύριων μαθημάτων που παρέχονται από κρατικές 
επαγγελματικές σχολές ή ιδιωτικά επαγγελματικά κέντρα. Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν 
εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή σχολικά προγράμματα ρητά 
για γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς το εθνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
εξασφαλίζει την ίση προετοιμασία και πρόσβαση σε τέτοια επαγγέλματα τόσο για άνδρες όσο και για 
γυναίκες. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν μαθήματα κατάρτισης που επικεντρώνονται σε γυναίκες επιχειρηματίες και 
παρέχονται από γυναικείες οργανώσεις και φορείς-εταίρους βασισμένους σε έργα ή πρωτοβουλίες 
(κυρίως περιφερειακές ή τοπικές). 

Τέτοιο είναι, για παράδειγμα, το σχέδιο της Ένωσης Startup Factory για ένα διαδικτυακό πρόγραμμα 
κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα για γυναίκες και κορίτσια, το οποίο χρηματοδοτείται από το 
Βουλγαρικό Ταμείο για τις Γυναίκες και αποσκοπεί στην υπέρβαση των υφιστάμενων περιορισμών. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά διαλέξεων και συνεδριών καθοδήγησης για να βοηθήσει τις 
γυναίκες που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν ή αναπτύσσουν ήδη τις δικές τους επιχειρήσεις. Κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης, αποκαλύπτονται μέθοδοι εργασίας σχετικά με το πώς να ξεπεραστούν οι 



 

 

δυσκολίες στη λειτουργία μιας επιχείρησης στο ψηφιακό περιβάλλον και παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης. Το μάθημα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία 
επαφών, τη συγκρότηση ομάδων και τη δημιουργία μιας κοινότητας ομοϊδεατών κυριών. Κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος, αναπτύσσεται μια μεθοδολογία που συμβάλλει στη δημιουργία αξίας για τους 
πελάτες και μειώνει τον αριθμό των πιθανών λαθών. 

Το επόμενο σημείο της μελέτης αφορούσε το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την 
επιχειρηματική κατάρτιση των γυναικών στη Βουλγαρία. Η κατάσταση είναι παρόμοια με τη δομή των 
μαθημάτων, δηλαδή δεν υπάρχει εξειδικευμένο περιεχόμενο κατάρτισης για γυναίκες επιχειρηματίες. 
Το υπάρχον υλικό αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των κοινών απαιτήσεων των κρατικών 
εκπαιδευτικών προτύπων που διαμορφώνουν την προετοιμασία των ειδικών σε τομείς ευεξίας. Ωστόσο, 
ορισμένα πανεπιστήμια (π.χ. το Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας - Σόφια, το Νέο 
Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο - Σόφια, κ.λπ.) παρέχουν κατάρτιση εστιασμένη σε γυναίκες επιχειρηματίες, 
η οποία προβλέπει κυρίως διευθυντικές οικονομικές θέσεις, με αποτέλεσμα να είναι ανεπαρκής για το 
επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

5.4 Εκπαιδευτικές προσφορές 

Στη Βουλγαρία, η κατάρτιση των ειδικών στους τομείς ευεξίας ρυθμίζεται από τα αντίστοιχα νομοθετικά 
έγγραφα. Το γενικό πλαίσιο δίνεται από τον νόμο περί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα 
συγκεκριμένα επαγγέλματα και οι σχετικές απαιτήσεις κατάρτισης περιγράφονται στα αντίστοιχα 
κρατικά εκπαιδευτικά πρότυπα. Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει ένας κατάλογος απασχόλησης και 
επαγγελμάτων όπου τα επαγγέλματα που αφορούν τους τομείς ευεξίας ομαδοποιούνται στον 
επαγγελματικό τομέα 815 "Κομμωτική και υπηρεσίες ομορφιάς". Αυτό περιλαμβάνει τα επαγγέλματα 
815010 Κομμωτής, 815020 Αισθητικός και 815030 Μανικιουρίστας-Πεντικιουρίστας. 

Κάτω από αυτούς τους αριθμούς 815010, 815020 και 815030, υπάρχουν αντίστοιχα κρατικά 
εκπαιδευτικά πρότυπα (δίνονται στους συνδέσμους 1.1, 1.2 και 1.3) που περιγράφουν όλα τα στοιχεία 
σχετικά με την κατάρτιση - απαιτήσεις εισόδου για τους υποψηφίους, περιγραφή του επαγγέλματος, 
μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων, απαιτήσεις για την υλικοτεχνική βάση και απαιτήσεις για τους 
εκπαιδευτές. Το κρατικό εκπαιδευτικό πρότυπο για την απόκτηση προσόντων σε αυτά τα επαγγέλματα 
περιλαμβάνει τη γενική, κλαδική και ειδική επαγγελματική κατάρτιση με τις απαραίτητες 
επαγγελματικές ικανότητες, οι οποίες εγγυώνται στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα άσκησης του 
επαγγέλματος μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. 

Όσον αφορά την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, τα πρότυπα προβλέπουν τις ακόλουθες 
μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων (ULOs) στο στάδιο της βασικής επαγγελματικής προετοιμασίας: 

ULO 2. Οικονομικά 

2.1. LO Γνωρίζει τα βασικά στοιχεία της οικονομίας της αγοράς 

Εδώ τα στοιχεία είναι τα εξής: 

Γνώση  

● Γνωρίζει τη γενική θεωρία της οικονομίας της αγοράς 
● Είναι εξοικειωμένος με τα οικονομικά προβλήματα - σπανιότητα, πόροι, επιλογές κ.λπ. 
● Γνωρίζει το ρόλο του κράτους στην οικονομία της αγοράς 
● Γνωρίζει τα είδη των οικονομικών οντοτήτων στις επιχειρήσεις 

Δεξιότητες 



 

 

● Μάθετε για επιτυχημένα πρακτικά παραδείγματα διαχείρισης διαφόρων επιχειρηματικών 
εγχειρημάτων 

● Ικανότητες  
● Ικανός να εντοπίζει επιτυχημένα πρακτικά παραδείγματα διαχείρισης επιχειρηματικών 

εγχειρημάτων εξηγώντας το ρόλο κάθε οικονομικής οντότητας που ασχολείται με την επιχείρηση 

2.2. LO Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων της εταιρείας 

Τα στοιχεία είναι: 

Γνώση  

● Γνωρίζει τα βασικά στοιχεία της ζήτησης και της προσφοράς στην αγορά 
● Ορίζει οικονομικές έννοιες - έσοδα, έξοδα, κέρδος, αποδοτικότητα κ.λπ.. 

Δεξιότητες 

● Εξηγεί οικονομικές έννοιες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

Ικανότητες  

● Ικανότητα ανάλυσης των οικονομικών αρχών στο πλαίσιο της παραγωγικής δραστηριότητας 
μιας επιχείρησης 

Εργαλεία αξιολόγησης:  

Εργαλείο 1: Γραπτή εξέταση / test 

Αντιμετώπιση 2: Μελέτη περίπτωσης 

ULO 3. Επιχειρηματικότητα  

3.1. LO Γνωρίζει τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας 

Τα στοιχεία είναι: 

Γνώση 

● Γνωρίζει την ουσία της επιχειρηματικότητας 
● Γνωρίζει τα είδη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

Δεξιότητες  

● Αναλύει πρακτικά παραδείγματα επιτυχημένης διαχείρισης της δραστηριότητας της εταιρείας 

● Προσφέρει νέες ιδέες για την επιτυχή υλοποίηση των δραστηριοτήτων εργασίας 

3.2. LO Μορφές επιχειρηματικής συμπεριφοράς 

Τα στοιχεία είναι: 

Γνώση  

● Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής συμπεριφοράς 
● Γνωρίζει τους τύπους επιχειρηματικής συμπεριφοράς 

Δεξιότητες  

● Αξιολόγηση της ανάγκης για αλλαγές που σχετίζονται με τη βελτίωση της εργασίας 

 

Ικανότητες 



 

 

● Προσφέρει λύσεις για τη βελτιστοποίηση των εργασιακών δραστηριοτήτων 

Εργαλεία αξιολόγησης 

Εργαλείο 1: 

● Λύση προβλήματος  

Αντιμετώπιση 2: 

● Επίλυση μιας υπόθεσης σύμφωνα με ένα δεδομένο σενάριο 

 

Με βάση αυτά τα κρατικά εκπαιδευτικά πρότυπα, οι αντίστοιχοι πάροχοι ΚΕΚ (κρατικά σχολεία και 
ιδιωτικά κέντρα) αναπτύσσουν συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης με προγράμματα σπουδών, 
ώρες μάθησης και υποστηρικτικό υλικό. Συνήθως, υπάρχουν 2-3 διαλέξεις για τα οικονομικά και την 
οικονομία.  

Για παράδειγμα, ένα απόσπασμα από ένα σχέδιο κατάρτισης που χρησιμοποιείται στα περισσότερα 
κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δείχνει τα ακόλουθα θέματα και τη διάρκειά τους 
(δείτε σύνδεσμο 1.4.): 

● Αγορά και οικονομία της αγοράς, επιχειρηματικότητα και επιχειρήσεις, αναζήτηση 
καταναλωτών, διαφήμιση - 2 ώρες 

● Ζήτηση και προσφορά στην αγορά - 2 ώρες 
● Έσοδα, έξοδα, κέρδος, κερδοφορία - 2 ώρες 
● Οργάνωση επιχειρήσεων - 2 ώρες  

 

Όσον αφορά τις καλές περιπτώσεις, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα παραδείγματα επιχειρηματικής 
κατάρτισης για γυναίκες: 

● SEEWBAN – Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών Αγγέλων Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Εταίροι από τη Βουλγαρία είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο και η Ένωση Γυναικών Επιχειρηματιών. 

● Έργο DTP2-048-1.2. ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ " Προώθηση της νεανικής γυναικείας 
επιχειρηματικότητας στην περιοχή του Δούναβη " 

Οι Βούλγαροι εταίροι είναι ο Περιφερειακός Οργανισμός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας - Βάρνα 
και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Βάρνας "Chernorizets Hrabar". 

● b4b hub  

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Generation σε συνεργασία με το Ίδρυμα Causes, η οποία 
αποσκοπεί στην υποστήριξη νεοφυών επιχειρηματιών από τη στιγμή που ξεκινούν την επιχείρησή τους 
μέχρι το τέλος του πρώτου έτους. Η πιλοτική φάση απευθύνεται σε γυναίκες επιχειρηματίες από τη 
βορειοδυτική Βουλγαρία και υποστηρίζεται από το Bulgarian Women's Fund. 

● "Ευρωπαϊκή σύμπραξη για την κοινωνική ένταξη και τις δεξιότητες για τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης." 

Εφαρμόζεται από την Ακαδημία Οικονομικών "D. A. Tsenov" για την οικοδόμηση στρατηγικών 
συμπράξεων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η κοινωνική 
ένταξη των γυναικών που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση στον τομέα του εμπορίου 



 

 

και της εφοδιαστικής μέσω της ένταξης στην επιχειρηματικότητα στις υποανάπτυκτες περιοχές της 
Βουλγαρίας. 

5.5 Εντοπισμός κενών 

Στη Βουλγαρία, δεν υπάρχει εκπαίδευση σε επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για 
γυναίκες επιχειρηματίες στους τομείς της ευεξίας. 

Η υπάρχουσα κατάρτιση στον τομέα αυτό αφορά ένα ευρύτερο φάσμα σχετικών θεμάτων και δεν είναι 
εξειδικευμένη για την ομάδα-στόχο του παρόντος σχεδίου. 

5.6 Annexes 

https://www.navet.government.bg/bg/media/NAREDBA-16-OT-18-YuNI-2020-G-ZA-PRIDOBIVANE-NA-KV_0-1.pdf 
https://www.navet.government.bg/bg/media/kozmetik1k.pdf 

https://www.navet.government.bg/bg/media/NAREDBA-15-OT-18-YuNI-2020-G-ZA-PRIDOBIVANE-NA-KV_0-1.pdf 
https://victoriastyle.bg/wp-content/uploads/2015/10/ucheben-plan.pdf 

  



 

 

6 Ελλάδα 

6.1 Γενικές πληροφορίες για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  

Με βάση το ελληνικό Σύνταγμα, το κρατικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα θα πρέπει να παρέχεται 
δωρεάν, σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης, και το σύστημα θα πρέπει να είναι συγκεντρωτικό. Οι 
εκπαιδευτικοί εκπρόσωποι της χώρας προέρχονται από την ολοκλήρωση των σπουδών της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να γίνει δάσκαλος 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η παρακολούθηση ενός παιδαγωγικού προγράμματος ΑΕΙ τετραετούς 
διάρκειας και η απόκτηση του σχετικού πτυχίου. Όσον αφορά τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ακολουθούν ένα τετραετές ή πενταετές πτυχίο με βάση το γνωστικό 
αντικείμενο σε μια σχολή εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Ο ελληνικός νόμος έχει ήδη ορίσει τη διάρκεια 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα 11 έτη, δηλαδή από την ηλικία των 4 έως τα 15 έτη. Τα στάδια της 
ελληνικής εκπαίδευσης είναι κυρίως 3 και είναι τα εξής: 

6.1.1 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Τα κύρια στάδια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. Η 
προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει γίνει υποχρεωτική για όλα τα παιδιά ηλικίας 4 ετών από το 
σχολικό έτος 2018/19. Το σχολικό έτος 2020/21 προβλέπεται η ένταξη του δίχρονου υποχρεωτικού 
προσχολικού σχολείου στους λίγους εναπομείναντες δήμους. Τα κέντρα βρεφών, τα κέντρα 
βρεφών/παιδιών και τα κέντρα παιδιών αντιπροσωπεύουν την προσχολική φροντίδα. Βρίσκονται υπό 
την ευθύνη των δημοτικών αρχών και εγγράφουν παιδιά από την τρυφερή ηλικία των 2 μηνών έως την 
έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Η προσχολική εκπαίδευση ακολουθείται από την πρωτοβάθμια και η διάρκειά της στην Ελλάδα είναι έξι 
έτη. Αφορά παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Από το σχολικό έτος 2016/17, υπάρχει ένας ενιαίος τύπος σχολείου 
με νέο αναθεωρημένο ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα σχολεία προσχολικής 
και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα. 

6.1.2 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μπορεί κανείς να συναντήσει δύο κύκλους σπουδών: 

● Γυμνάσιο 

Το πρώτο είναι υποχρεωτικό (κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). 

Η διάρκειά του είναι τριετής, παρέχει γενική εκπαίδευση και καλύπτει τις ηλικίες 12-15 ετών, αποτελεί 
προϋπόθεση για την εγγραφή σε γενικά ή επαγγελματικά σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και η φοίτηση αρχίζει στην ηλικία των 14 ετών.. 

● Λύκειο 

Το δεύτερο είναι το προαιρετικό γυμνάσιο γενικής ή επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Διαρκεί τρία χρόνια και οι μαθητές εγγράφονται στην ηλικία των 15 ετών. Όσον αφορά το λύκειο, θα 
μπορούσαν να αναφερθούν δύο τύποι: 

● Γενικό Λύκειο 

Διαρκεί τρία έτη και περιλαμβάνει τόσο κοινά μαθήματα κορμού όσο και προαιρετικά μαθήματα 
εξειδίκευσης. 



 

 

● Επαγγελματικό Λύκειο 

Όσον αφορά τον οικονομικό αλφαβητισμό και τις αρχές της επιχειρηματικότητας, δεν μπορεί κανείς να 
βρει υποχρεωτικά μαθήματα που να καλύπτουν αυτά τα θέματα στα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, ούτε στην πρωτοβάθμια ούτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ξεκινώντας από το 
δημοτικό σχολείο, μπορούμε να βρούμε ειδικά θέματα στην Οικιακή Οικονομία και τα Μαθηματικά 
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των χρημάτων, των χρεών και των υποχρεώσεων, και στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα θέματα αυτά περιορίζονται στο πλαίσιο του μαθήματος των 
Μαθηματικών. 

Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι το μόνο μάθημα που σχετίζεται 
με τον οικονομικό αλφαβητισμό στο λύκειο είναι μη υποχρεωτικό, ένα υπο-μάθημα των υφιστάμενων 
προγραμμάτων σπουδών. Το μάθημα αυτό ονομάζεται ΑΟΘ και ξεχωρίζει για τις Βασικές Αρχές της 
Χρηματοοικονομικής & Οικονομικής Θεωρίας, διαθέσιμο για την 3η τάξη του Λυκείου. 

6.1.3 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ενσωματώνει το τελευταίο στάδιο του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος και περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα. Ο 
Πανεπιστημιακός τομέας περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 
Ο Τεχνολογικός τομέας περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τα οποία 
συγχωνεύτηκαν το 2019 στα Πανεπιστήμια και από τότε έχουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά την 
εγκυρότητα των πτυχίων και την απασχολησιμότητα με την ΑΣΠΑΙΤΕ. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
είναι πλήρως αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Κάθε ίδρυμα διοικείται από 
συλλογικά όργανα που συγκροτούνται και ενεργούν σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία. Σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος, η ανώτατη εκπαίδευση είναι δημόσια και παρέχεται αποκλειστικά 
από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 
απολαμβάνουν πλήρους αυτοδιοίκησης και ακαδημαϊκής ελευθερίας, ενώ υπόκεινται σε κρατική 
εποπτεία και χρηματοδοτούνται από το κράτος και ειδικότερα από τον Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων που ασκεί την κρατική εποπτεία. 

6.1.4 Δια βίου μάθηση 

Η πολιτική της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου. 
Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης σχεδιάζει τη 
δημόσια πολιτική για τη δια βίου μάθηση και τη νεολαία. Η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει 
σε πιστοποιητικά αναγνωρισμένα σε εθνικό επίπεδο και παρέχεται σε: 

● Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας - SDE 
● Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης - ΙΕΚ 
● Κέντρα δια βίου μάθησης 
● Κολέγια 

Σε μια προσπάθεια να συνδέσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με την κύρια θεματική 
του έργου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει τις 
βέλτιστες δυνατότητες για δια βίου μάθηση, επειδή τα προγράμματα σπουδών και η διάρκειά τους 
μπορούν να προσαρμοστούν και να εξατομικευτούν με βάση τις ανάγκες και τις ικανότητες των 
εκπαιδευομένων. Επίσης, η εκπαίδευση ΚΕΚ συνδυάζει πολλαπλές μορφές παροχής κατάρτισης, σέβεται 
το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να εργάζονται ή να έχουν βαρύ πρόγραμμα και να έχουν 
ελάχιστο χρόνο για να παρέχουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. 



 

 

6.2 Νομικό Πλαίσιο 

6.2.1 Πλαίσιο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού σε επίπεδο ΕΕ: 

Το πιο σχετικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ που περιγράφει τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό παρέχεται 
σε περιορισμένο βαθμό στο EntreComp. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε "Ένα νέο θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη: Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε θέματα  δεξιοτήτων που 
αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη . Ο στόχος είναι όλοι να διαθέτουν το βασικό σύνολο ικανοτήτων που 
απαιτούνται για την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και 
την απασχόληση. Οι ικανότητες αυτές περιλαμβάνουν τον αλφαβητισμό, τον αριθμητισμό, τις φυσικές 
επιστήμες και τις ξένες γλώσσες, καθώς και πιο οριζόντιες δεξιότητες, όπως η ψηφιακή ικανότητα, η 
επιχειρηματική ικανότητα, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων ή η μάθηση. 

Το Πλαίσιο Επιχειρηματικών Ικανοτήτων, γνωστό και ως EntreComp, προσφέρει ένα εργαλείο για τη 
βελτίωση της επιχειρηματικής ικανότητας των ευρωπαίων πολιτών και οργανισμών. Το πλαίσιο 
αποσκοπεί στη δημιουργία συναίνεσης γύρω από μια κοινή αντίληψη της επιχειρηματικής επάρκειας, 
καθορίζοντας τρεις τομείς ικανοτήτων, έναν κατάλογο 15 ικανοτήτων, μαθησιακά αποτελέσματα και 
επίπεδα επάρκειας στα οποία μπορούν να αναφέρονται οι τρέχουσες και μελλοντικές πρωτοβουλίες. Ο 
χρηματοοικονομικός και οικονομικός αλφαβητισμός (2.4 του Συμβουλίου Επισκόπησης) συγκαταλέγεται 
στις περιγραφόμενες ικανότητες και αναφέρεται στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικής και οικονομικής 
τεχνογνωσίας. Πιο συγκεκριμένα, οι περιγραφικοί δείκτες που αναπτύχθηκαν είναι: 

● Εκτίμηση του κόστους μετατροπής μιας ιδέας σε δραστηριότητα που δημιουργεί αξία 
● Να σχεδιάζετε, να θέτετε σε εφαρμογή και να αξιολογείτε τις οικονομικές αποφάσεις σε βάθος 

χρόνου 
● Διαχείριση της χρηματοδότησης για να διασφαλιστεί ότι μια δραστηριότητα που δημιουργεί αξία 

μπορεί να διαρκέσει μακροπρόθεσμα 

Στις 11 Ιανουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Δίκτυο Χρηματοοικονομικής 
Εκπαίδευσης του OECD δημοσίευσαν το κοινό πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων ΕΕ/OECD-INFE 
για ενήλικες, σε συνέχεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη δράση 7 του σχεδίου δράσης της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών 2020. 

Το πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων των ατόμων, ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις σχετικά με τα προσωπικά τους οικονομικά. Θα υποστηρίξει 
την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και 
εκπαιδευτικού υλικού από τα κράτη μέλη, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη βιομηχανία. Θα υποστηρίξει 
επίσης την ανταλλαγή ορθών πρακτικών από τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους 
φορείς στην ΕΕ. 

6.2.2 Νομικό πλαίσιο για το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Το νομικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος σε εθνικό επίπεδο αναπτύχθηκε επίσης από άλλα 
μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, η εκπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν και προσβάσιμη 
σε όλους τους πολίτες σε όλες τις βαθμίδες της κρατικής εκπαίδευσης . Σε αυτό επικρατούν εθνικοί 
νόμοι, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές πράξεις, ενώ ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ασκεί την κρατική εποπτεία. 

● Κεντρικό επίπεδο: 

Ο κεντρικός διοικητικός φορέας για το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλους τους τομείς, τις υπηρεσίες και τα 
επίπεδα είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη των βασικών 



 

 

αποφάσεων που συνδέονται με μακροπρόθεσμους στόχους και ρυθμίζει διάφορα θέματα, όπως το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, την πρόσληψη προσωπικού και τη χρηματοδότηση. 

● Περιφερειακό και τοπικό επίπεδο: 

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης εποπτεύουν την εφαρμογή της 
εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε τοπικό επίπεδο, οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης εποπτεύουν όλες τις μονάδες στην περιοχή τους. Ακολουθώντας την ίδια πορεία, οι 
σχολικές μονάδες διασφαλίζουν ότι λειτουργούν σύμφωνα με την κεντρική καθοδήγηση. 

6.2.3 Εθνικό πλαίσιο προσόντων 

Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) για τη δια βίου μάθηση, το Ελληνικό 
Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ), ανταποκρινόμενο στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 (2008/C111/01) σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων για τη δια βίου μάθηση. Με βάση την προαναφερθείσα Σύσταση, προτάθηκε ότι τα κράτη 
μέλη οφείλουν να ορίσουν εθνικά σημεία συντονισμού με στόχο την υποστήριξη: 

● Η διασύνδεση όλων των αρμόδιων εθνικών αρχών και φορέων για τα εθνικά συστήματα 
επαγγελματικών προσόντων και 

● Η αναφορά αυτών των εθνικών συστημάτων προσόντων στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 
συνάδει με την ποιότητα και τη διαφάνεια. 

Η ανάπτυξη του HQF ξεκίνησε το 2010 και υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3879/2010 
και του νόμου 4115/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Κατά το σχεδιασμό του ΤΑΙΠΕΔ λήφθηκαν 
υπόψη οι τρέχουσες ανάγκες της χώρας, καθώς και οι σχετικές ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. 
Συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας για να συντάξουν τους 
"Τύπους Προσόντων" του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και του συστήματος αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και να προτείνουν την κατανομή τους στα οκτώ επίπεδα του ΕΠΑΛ. 

Το Υπουργείο Παιδείας είναι η αρμόδια αρχή, υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση του 
HQF. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) 
ιδρύθηκε το 2011 για να1: 

● Ανάπτυξη και εφαρμογή του HQF στην πράξη 
● Σύνδεση του HQF με το EQF 
● Εφαρμογή του HQF και των διαδικασιών επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην 

πράξη και 
● Διασφάλιση της ποιότητας στη δια βίου μάθηση 

Για την υποστήριξη του ΕΟΠΠΕΠ συστάθηκε συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους 
της δημόσιας διοίκησης, της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, κοινωνικών εταίρων και 
εξωτερικών συμβούλων. Ο ΕΟΠΠΕΠ λειτουργεί ως εθνικό σημείο συντονισμού για το EQF και είναι ο 
φορέας απονομής του διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επίπεδο 5 του HQF. 

Η αναφορά του HQF στο EQF ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση που έκανε η ελληνική αντιπροσωπεία 
κατά την 33η συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στο 
Βερολίνο στις 2 Δεκεμβρίου 2015. 

                                                             
1 Available at: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-qualifications-framework-33_en 



 

 

6.2.4 Πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τον οικονομικό αλφαβητισμό 

Υπάρχουν χώρες με κάποιες πρωτοβουλίες σχετικά με τον οικονομικό αλφαβητισμό, αλλά δεν 
αναμένεται να σχεδιαστεί εθνική στρατηγική. Εν ολίγοις, η Ελλάδα είναι ανάμεσά τους. Κάποιες από 
αυτές έχουν αναπτύξει αρκετές πρωτοβουλίες και έχουν συμμετάσχει ακόμη και σε διεθνείς έρευνες 
(PISA), αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σχέδιο εθνικής στρατηγικής. Ειδικότερα, η Ελλάδα έχει ήδη 
αναπτύξει μερικές πρωτοβουλίες και η εθνική χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση αντικατοπτρίζεται 
στο περιεχόμενο που έχει καθοριστεί. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί εθνική κοινή στρατηγική όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση, καθώς κανένας εθνικός δημόσιος φορέας δεν έχει αναλάβει την ηγεσία της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, ενώ ούτε οι ρυθμιστικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα 
παίζουν κάποιο ρόλο. Για την ακρίβεια, η Ελλάδα δεν διαθέτει εθνική στρατηγική ή πλαίσιο που να έχει 
αναπτυχθεί, παρά την πεποίθηση των Ελληνικών Τραπεζικών Ενώσεων ότι το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα σε μια τέτοια στρατηγική. Η κύρια παρέμβασή της 
ήταν η συμμετοχή της σε διάφορες πρωτοβουλίες της OECD/INFE καθώς και η υποστήριξη του 
προγράμματος "Τράπεζες σε δράση" που αναπτύχθηκε από το Junior Achievement στην Ελλάδα.  

6.3 Κύριοι στόχοι και μεθοδολογία 

Οι κύριες πηγές των ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση 
ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης βιβλιογραφικής και λογοτεχνικής ανασκόπησης. Κατά τη διάρκεια της 
ερευνητικής φάσης του έργου, η Innovation Hive ολοκλήρωσε ένα έγγραφο χαρτογράφησης για να 
προσφέρει:  

● Μια έκθεση σχετικά με την κατάσταση κάθε εθνικού συστήματος χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού (συμπεριλαμβανομένου του νομικού πλαισίου) 

● Πληροφορίες σχετικά με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό για τον οικονομικό αλφαβητισμό για 
την παροχή εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών στην άτυπη μάθηση, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες διδακτικές μεθόδους 

● Παραδείγματα ορθών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο  
● Μια εθνική και ευρωπαϊκή εικόνα της σύγχρονης κατάστασης του χρηματοοικονομικού 

αλφαβητισμού 

Τα ερωτήματα σχεδιάστηκαν για να προκαλέσουν ποιοτικές απαντήσεις με γνώμονα την έρευνα 
γραφείου. Το πρότυπο και οι κατευθυντήριες γραμμές δημιουργήθηκαν από τον συντονιστή εταίρο και 
διανεμήθηκαν στους άλλους εταίρους τον Απρίλιο του 2022. Αυτά επεστράφησαν τον Μάιο του 2022. Η 
έκθεση αντικατοπτρίζει ένα στιγμιότυπο του εθνικού και ευρωπαϊκού τοπίου του χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού και της επιχειρηματικής νοοτροπίας. Συμβουλεύονται και τεκμηριώνονται υφιστάμενες 
εκθέσεις και μελέτες για την άτυπη και μη τυπική μάθηση. Οι πληροφορίες αναλύονται και συγκρίνονται 
συλλογικά, όπου αυτό είναι δυνατόν, και αποτελούν μια "κατάσταση της τεχνολογίας", αν και οι 
διαφορές στις προτεραιότητες πολιτικής οδηγούν αναγκαστικά σε κάποιες διαφοροποιήσεις στο πλαίσιο 
των εθνικών αναφορών. 

Ειδικότερα, όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, οι περισσότερες πληροφορίες και τα στοιχεία που 
παρασχέθηκαν προέκυψαν από εκτεταμένη έρευνα γραφείου στο ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, από 
εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και από τον ΕΟΠΠΕΠ, τον 
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όσον αφορά τις 
Εκπαιδευτικές Προσφορές, η κύρια πηγή πληροφοριών ήταν το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας καθώς και 
οι επίσημες ιστοσελίδες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.  



 

 

 

Η επαλήθευση των εξαγόμενων δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών στοιχείων) και των 
περιπτώσεων πραγματοποιήθηκε μέσω ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, με τη βοήθεια ανώνυμων 
ερωτηματολογίων που απευθύνονταν απευθείας στην κύρια ομάδα-στόχο του έργου μας. Το 
ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου προκειμένου να προσδιοριστούν οι κύριες 
πηγές εισοδήματος, οι στόχοι οικονομικού αλφαβητισμού, η σημασία της οικονομικής εκπαίδευσης που 
οδηγεί στην οικονομική ανεξαρτησία, καθώς και τα επίπεδα οικονομικού αλφαβητισμού των ατόμων. 
Εκτός από το πεδίο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού της διεξαχθείσας έρευνας, υπήρξε η αιτία 
της παρακολούθησης της αντίληψης της επιχειρηματικής νοοτροπίας της ομάδας στόχου. 

6.4 Εκπαιδευτικές προσφορές 

Η Ελλάδα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έναν τεράστιο κατάλογο εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της επιχειρηματικότητας. Απευθύνονται 
σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, από τους μαθητές έως τους φοιτητές και, τέλος, τους ενήλικες. 

Από το 2016, μια ακόμη εθνική πρωτοβουλία είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού 
Αλφαβητισμού (ΕΙΧΑ), το οποίο αποτελεί τον πρώτο αστικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό στην Ελλάδα με 
στόχο τη διάδοση των οικονομικών γνώσεων και την καταπολέμηση του οικονομικού αναλφαβητισμού. 
Μακροπρόθεσμος στόχος του Ινστιτούτου είναι να δημιουργήσει μια νέα γενιά πολιτών που θα είναι 
καλά ενημερωμένοι και οικονομικά υπεύθυνοι- να εργαστεί για μια κοινωνία όπου οι πολίτες θα 
διαθέτουν τις οικονομικές γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες για να κατανοήσουν καλύτερα τη 
λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Παρά τη σύντομη ύπαρξή του, το ΕΙΧΑ έχει αναλάβει ένα ευρύ 
φάσμα πρωτοβουλιών για να αναδείξει τη σημασία της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στη ζωή των 
πολιτών μέσω διαφόρων ειδικών ενημερωτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και συνεχούς επιστημονικής 
έρευνας. 

Μια άλλη σπουδαία πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα "European Startup Universe Greece": Startups 
Ecosystem'. Ο χαρακτήρας αυτού του προγράμματος είναι μη κερδοσκοπικός, όπου οι ελληνικές 
νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν μεταξύ τους, αλλά κυρίως με 
καταξιωμένους ιδρυτές, επενδυτές, συμβούλους επιχειρήσεων και ειδικούς στο οικοσύστημα των 
νεοφυών επιχειρήσεων. Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 
εργαστήρια, θα έχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης και εβδομαδιαίες ζωντανές συζητήσεις με έμπειρους 
ιδρυτές και επενδυτές νεοφυών επιχειρήσεων. Θα έχουν επίσης πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και 
αλληλεπίδραση με την κοινότητα μέσω του φόρουμ. Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη νέων 
επιχειρηματιών και η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο οικοσύστημα των νεοφυών 
επιχειρήσεων2. 

Κινούμενο προς την ίδια κατεύθυνση, το έργο "Womanitee - Χτίζοντας γέφυρες γυναικείας 
επιχειρηματικότητας" είναι μια πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με μοναδικό στόχο 
την ανάπτυξη και την προώθηση των γυναικών μέσω της επιχειρηματικής νοοτροπίας σε όλη την Ελλάδα. 
Γυναίκα είναι το όνομα των κέντρων γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσω των οποίων οι 
γυναίκες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν την απαραίτητη πρόσβαση σε πληροφορίες προκειμένου 
να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους πορεία, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους γυναικείας 
επιχειρηματικότητας3. 

                                                             
2 https://www.forin.gr/articles/article/57820/european-startup-universe-gunaikeia-epixeirhmatikothta-sthn-ellada-kai-sto-

oikosusthma-twn-startups 
3 https://www.womanitee.gr/ 



 

 

Τελευταία, αλλά πολύ σημαντική, είναι η οργάνωση "Women On Top". Η Women on top είναι μια 
οργάνωση που στοχεύει στην επιχειρηματική ενίσχυση των γυναικών και στη διάδοση της ισότητας στην 
αγορά εργασίας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι η καθοδήγηση, η επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, η παροχή συμβουλών, ο σχεδιασμός εκδηλώσεων και η δημιουργία περιεχομένου και στόχος 
της είναι η υποστήριξη των εργαζόμενων και άνεργων γυναικών, ώστε να έχουν ένα ισότιμο μέλλον 
προσιτό σε όλους.4. 

6.5 Προσδιορισμός κενών 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των πρώτων βημάτων του έργου EnFinCap, διεξήχθη έρευνα 
προκειμένου να εντοπιστούν τα κενά όσον αφορά τον οικονομικό αλφαβητισμό/την επιχειρηματικότητα. 
Η ομάδα-στόχος επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που 
αναπτύχθηκε, και από τις απαντήσεις που εξήχθησαν, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι μπορούμε 
να εξάγουμε ορισμένα γενικά, σε πρώτη φάση, συμπεράσματα. 

Ξεκινώντας από μια πιο γενική βάση, η πλειοψηφία των απαντήσεων κατέδειξε ότι οι γυναίκες 
μικροεπιχειρηματίες δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ιδιαίτερα καταρτισμένους σε θέματα 
χρηματοοικονομικής παιδείας, αλλά, από την άλλη πλευρά, πιστεύουν στη μεγάλη σημασία των 
ικανοτήτων χρηματοοικονομικής παιδείας. Πολλές από αυτές δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο 
σεμινάριο/διαβάσει κάποιο σχετικό βιβλίο για το θέμα και δεν μιλούν με τους φίλους και τους συγγενείς 
τους για το θέμα αυτό. 

Περνώντας από τα γενικά στα πιο ειδικά θέματα, η πλειονότητα των απαντήσεων υπογράμμισε ότι 
υπάρχει βασική γνώση των θεμελιωδών οικονομικών, όπως η διαφορά μεταξύ ακαθάριστου και 
καθαρού, η βασική διαχείριση των ταμειακών ροών και η προσωπική οικονομία. Επίσης, είναι πολύ 
σημαντικό να αναφερθεί ότι, για λόγους ασφαλείας, διατηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία των 
οικονομικών συναλλαγών τους, ενώ χρησιμοποιούν εξωτερικό λογιστή για το χειρισμό πιο 
εξειδικευμένων απαιτήσεων. 

Όσον αφορά την αποταμίευση, διαπιστώθηκε έλλειψη πρόνοιας για το μέλλον, καθώς υπάρχει δυσκολία 
στην αποταμίευση άνω του 10% του μηνιαίου εισοδήματος και η γνώση των διαφόρων συνταξιοδοτικών 
ταμείων δεν είναι τόσο διαδεδομένη. Το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα της έρευνας ήταν το γεγονός ότι 
οι γυναίκες μικροεπιχειρηματίες, από την αρχή της καριέρας τους, αντιμετωπίζουν χρέη, χρειάστηκε να 
δανειστούν χρήματα για τη σύσταση της επιχείρησής τους, αλλά κυρίως δεν είναι εξοικειωμένες με τις 
τραπεζικές υπηρεσίες, όπως πιστώσεις, δάνεια, επιτόκια, προθεσμίες κ.λπ. και υποστηρίζουν ότι 
αισθάνονται ότι δεν μπορούν να έχουν τόσο εύκολα πρόσβαση στα κεφάλαια για την επιχείρησή τους.  

Επιπλέον, δεν αποκτούν τις θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες ή τους εφικτούς 
τρόπους αύξησης του εισοδήματός τους- έχουν μόνο τις βασικές γνώσεις για το πώς να καταρτίζουν ένα 
επιχειρηματικό σχέδιο, να διαχειρίζονται τις δυσκολίες, να ενισχύουν και να αναπτύσσουν την 
επιχείρησή τους και δεν είναι σίγουροι αν θα γίνουν επιχειρηματίες στο εγγύς μέλλον. 

Τέλος, η έλλειψη εμπιστοσύνης στις διοικητικές δεξιότητες ήταν ιδιαίτερα εμφανής, αλλά κυρίως σε 
τεχνικά, λογιστικά και διοικητικά θέματα, ενώ το πρόβλημα δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσον αφορά την 
επικοινωνία, το χειρισμό των πελατών και τη λήψη αποφάσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα ευρήματα, τίθεται η βάση για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού. 
Το γενικό πλαίσιο είναι ότι η ομάδα-στόχος αποκτά τις βασικές γνώσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική 

                                                             
4https://womenontop.gr/category/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE

%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-2/ 



 

 

διοίκηση και την έναρξη μιας επιχείρησης, αλλά υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την ενίσχυση αυτών των 
γνώσεων, ιδίως όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, τις επενδύσεις, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τη 
λογιστική και, φυσικά, τη χρήση των διαφόρων τεχνικών εφαρμογών που είναι διαθέσιμες σήμερα. 

 

 

6.6 Άλλες πληροφορίες 

Αυξανόμενη σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού σε επίπεδο ΕΕ: 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ανεπτυγμένες και οι αναδυόμενες οικονομίες έχουν συνειδητοποιήσει όλο 
και περισσότερο τη σημασία της εξασφάλισης του οικονομικού αλφαβητισμού των πολιτών τους. Αυτό 
οφείλεται ιδίως στη συρρίκνωση των δημόσιων και ιδιωτικών συστημάτων στήριξης, στη μεταβολή του 
δημογραφικού προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της γήρανσης του πληθυσμού, και στις ευρείες εξελίξεις 
στη χρηματοπιστωτική αγορά, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης ψηφιοποίησης της 
χρηματοδότησης. 

Η έλλειψη χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού αφήνει τους ανθρώπους ανεπαρκώς εξοπλισμένους και 
μη διαθέσιμους να λάβουν τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές αποφάσεις, γεγονός που θα μπορούσε, 
με τη σειρά του, να έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην προσωπική όσο και, τελικά, στην 
παγκόσμια χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα (OECD, 2009). Ως αποτέλεσμα, ο χρηματοοικονομικός 
αλφαβητισμός αναγνωρίζεται πλέον παγκοσμίως ως βασική δεξιότητα ζωής και η στοχευμένη πολιτική 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης θεωρείται σημαντικό στοιχείο της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
έγκριση από την G20 των Αρχών υψηλού επιπέδου του OECD/INFE (Διεθνές Δίκτυο για τη 
Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση) σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές για τη χρηματοοικονομική 



 

 

εκπαίδευση (G20, 2012- OECD/INFE, 2012) και στο εγχειρίδιο πολιτικής του OECD/INFE σχετικά με τις 
εθνικές στρατηγικές για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση (OECD, 2015).  

Το πλαίσιο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού νοείται ως οι τομείς γνώσης και κατανόησης που 
πρέπει να αξιοποιηθούν για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Μια επισκόπηση του 
περιεχομένου των υφιστάμενων πλαισίων μάθησης του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού έδειξε ότι 
υπάρχει κάποια συναίνεση σχετικά με τους τομείς περιεχομένου του χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού (OECD, 2014- OECD, 2015).   

Αυτοί αποτελούν τους τέσσερις τομείς περιεχομένου για το πλαίσιο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού 
του PISA: 

● Χρήματα και συναλλαγές,  
● Προγραμματισμός και διαχείριση των οικονομικών, 
● Κίνδυνος και ανταμοιβή, και  
● Οικονομικό τοπίο 

Όσον αφορά ειδικά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, είναι κοινώς αποδεκτό ότι υπάρχουν διακρίσεις 
μεταξύ ανδρών και γυναικών σχετικά με τη χρηματοδότηση, την εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις. Οι νέες 
ευρωπαϊκές κατευθύνσεις στοχεύουν ακριβώς στην ελαχιστοποίηση αυτής της ανισότητας, παρέχοντας 
στις γυναίκες τις απαραίτητες γνώσεις, προβάλλοντας τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους της ιδιοκτησίας 
μιας επιχείρησης και επιδεικνύοντας τους εφικτούς τρόπους για να ανθίσει αυτή η επιχείρηση. Ο στόχος 
του EnFinCap ενσωματώνεται ακριβώς σε αυτές τις αρχές. 

  



 

 

7 ΣΛΟΒΕΝΙΑ  

7.1 Γενική παρουσίαση της χώρας σας και του εκπαιδευτικού συστήματος ΚΕΚ 

Η Σλοβενία είναι μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα με πληθυσμό 2 079 000 κατοίκων στις αρχές του 2022 και 
είναι μία από τις χώρες της ΕΕ με την πιο έντονη γήρανση του πληθυσμού . Σύμφωνα με το Σύνταγμά 
μας, οι Σλοβένοι έχουν το δικαίωμα στη δωρεάν εκπαίδευση. Το Σύνταγμα εγγυάται επίσης στα παιδιά 
με αναπηρία και σε άλλα άτομα με σοβαρή αναπηρία το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
για μια ενεργό ζωή στην κοινωνία, που παρέχεται και χρηματοδοτείται από το κράτος.5. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Σλοβενίας αποτελείται από τη βασική (πρωτοβάθμια), τη δευτεροβάθμια 
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι τίτλοι σπουδών ταξινομούνται με βάση το σλοβενικό πλαίσιο 
προσόντων (SQF)6 . Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από νηπιαγωγεία, βασικά σχολεία, βασικά 
σχολεία με προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μουσικά σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα για 
παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι υποχρεωτική και χρηματοδοτείται από δημόσιους 
πόρους. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διακρίνεται σε γενική ή επαγγελματική-τεχνική 
και δευτεροβάθμια επαγγελματική ή τεχνική εκπαίδευση. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται τόσο 
από δημόσια όσο και από ιδιωτικά ιδρύματα. Αποτελείται από την ανώτερη μεταδευτεροβάθμια 
επαγγελματική εκπαίδευση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανώτερη μεταδευτεροβάθμια 
επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από ανώτερες επαγγελματικές σχολές, ενώ η ανώτερη 
εκπαίδευση παρέχεται από σχολές, ακαδημίες και ανεξάρτητα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα 
πανεπιστήμια και τα κολέγια είναι αυτόνομα. 

 

Figure 1: Slovenian public educational system6 

7.1.1 Εκπαιδευτικό σύστημα ΚΕΚ στη Σλοβενία 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΚΕΚ) διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στη Σλοβενία. Η 
ελκυστικότητα της ΚΕΚ είναι υψηλή, με το σλοβενικό σύστημα εκπαίδευσης/επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης να προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης. Η Σλοβενία έχει το υψηλότερο ποσοστό 
μαθητών ΚΕΚ στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Ωστόσο, αυξάνεται η ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων και στη διεύρυνση των ευκαιριών για αναβάθμιση και επανεκπαίδευση. 

                                                             
5 <http://www.eurydice.si/publikacije/The-Education-System-in-the-Republic-of-Slovenia-2018-19.pdf>, (8.5.2022). 
6 <https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_201819_schematic_diagrams_-
_final_report.pdf>, (8.5.2022). 

http://www.eurydice.si/publikacije/The-Education-System-in-the-Republic-of-Slovenia-2018-19.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_201819_schematic_diagrams_-_final_report.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_201819_schematic_diagrams_-_final_report.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_201819_schematic_diagrams_-_final_report.pdf


 

 

Προγράμματα ΚΕΚ προσφέρονται στο ανώτερο δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο για νέους 
(πλήρους φοίτησης) και ενήλικες (μερικής φοίτησης). Η προσφορά ΚΕΚ στη Σλοβενία διαφοροποιείται 
σε διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων και τρόπους υλοποίησης (σχολική εκπαίδευση και μαθητεία), 
που οδηγούν σε διαφορετικούς τύπους προσόντων και, κατά συνέπεια, προσφέρουν διαφορετικές 
δυνατότητες εξέλιξης. Ενώ το υπουργείο Παιδείας ασχολείται με την ΚΕΚ σε συστημικό επίπεδο, το 
Ινστιτούτο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την ΚΕΚ έχει εξέχοντα ρόλο στην ανάπτυξη και υποστήριξη 
της ΚΕΚ σε πρακτικό επίπεδο. 7 

Το μητρώο προσόντων SQF8 είναι ένα δημόσιο σύστημα πληροφοριών του σλοβενικού πλαισίου 
προσόντων και παρέχει πρόσβαση σε όλα τα επιμέρους προσόντα που μπορούν να αποκτηθούν στη 
Σλοβενία. Εάν η δραστηριότητα της γυναίκας επιχειρηματία ασκείται με βιοτεχνικό τρόπο, πρέπει να 
ληφθεί άδεια βιοτεχνίας ως άδεια και να καταχωρηθεί στο μητρώο βιοτεχνίας στο Obrtno-podjetniški 
Chamber of Slovenia. 

Η πλειονότητα των γυναικών επιχειρηματιών πρέπει να τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να 
αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος. Είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία του επαγγέλματος οι 
γυναίκες μικροεπιχειρηματίες να παραμένουν καλά ενημερωμένες σχετικά με τις εξελίξεις και την 
ανάπτυξη του επαγγέλματος και φυσικά της κοινωνίας γενικότερα. Είναι σημαντικό για τις γυναίκες 
μικροεπιχειρηματίες να λαμβάνουν συνεχώς πρόσθετη κατάρτιση τόσο στην εφαρμογή και την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων όσο και στις τάσεις της μόδας, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
πελατών τους, οι οποίοι σήμερα είναι πολύ ενημερωμένοι και απαιτητικοί. 

7.2 Περιγραφή του νομικού πλαισίου για την εκπαίδευση στα ΚΕΚ, με έμφαση 
στον χρηματοοικονομικό επιχειρηματικό αλφαβητισμό των γυναικών στη 
Σλοβενία 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΕ 

Από το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εφαρμόσει στρατηγικές για την επέκταση της στήριξης των 
γυναικών επιχειρηματιών. Το 2020, η Επιτροπή καθόρισε το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τις δεξιότητες 
που αποσκοπεί στην παροχή ευρωπαϊκής στήριξης για τις επίδοξες γυναίκες επιχειρηματίες. Τα 
πρόσφατα μέτρα της Επιτροπής για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας περιλαμβάνουν 
επίσης το Entrepreneurship Competence Framework8, WEgate9, The Enterprise Europe Network10 και 
The European Community of Women Business Angels and Women Entrepreneurs11.12 

Σύμφωνα με the 2020 Capital Markets Union Action Plan13, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να διενεργήσει 
αξιολόγηση σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός πλαισίου χρηματοοικονομικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ. 
Η Επιτροπή και το OECD-INFE (OECD Διεθνές Δίκτυο Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης) άρχισαν να 

                                                             
7 <https://www.cedefop.europa.eu/files/2021-10/4204_en.pdf>, (8.5.2022) 
8 See more about the Entrepreneurship Competence Framework here: 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19110&langId=en. 
9 See more about the WEgate: https://wegate.eu. 
10 See more about The Enterprise Europe Network here: https://een.ec.europa.eu/.  
11 See more about The European Community of Women Business Angels and Women Entrepreneurs here: 
https://ec.europa.eu/growth/content/european-community-women-business-angels-women-entrepreneurs-0_en. 
12 See more about the particular program here: https://www.oecd.org/cfe/smes/Inclusive-Entrepreneurship-Policies-Country-

Assessment-Notes.htm. 
13 European Commission, A Capital Markets Union for people and businesses - new action plan, COM/2020/590 final, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN.  

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19110&langId=en
https://wegate.eu/
https://een.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/growth/content/european-community-women-business-angels-women-entrepreneurs-0_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN


 

 

αναπτύσσουν ένα κοινό EU/OECDINFE πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων με στόχο την προώθηση 
της κοινής κατανόησης των χρηματοοικονομικών ικανοτήτων των ενηλίκων και τη βελτίωση των πλέον 
συναφών ικανοτήτων για τις οικονομικά ευάλωτες γυναίκες μεταξύ των κρατών μελών και των εθνικών 
αρχών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του κλάδου και των ατόμων.  

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Στο πλαίσιο της Σλοβενίας, το συνολικό νομικό πλαίσιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 
θεσπίστηκε το 2011. Εκείνο το έτος, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, ο οποίος καλύπτει με περιορισμένο τρόπο τον τομέα της εκπαίδευσης στην 
κοινωνική επιχειρηματικότητα.14 Η σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στη Σλοβενία 
τονίστηκε επίσης επίσημα στο Εθνικό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης (NPFI) το 2010. Η 
προετοιμασία του εγγράφου ήταν υποχρεωτική λόγω της σύμβασης του OECD . Ωστόσο, δεν υπήρξε 
αργότερα υγιής εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, ιδίως για τους τομείς που αφορούν τις γυναίκες, ώστε να 
μπορέσουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να επιτύχουν την οικονομική τους 
ανεξαρτησία.15 

Ωστόσο, η Σλοβενία δημοσίευσε τις οδηγίες για την εφαρμογή των μέτρων της ενεργητικής πολιτικής 
για την απασχόληση 2021-202516 (Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja) που 
ακολουθούν τις στρατηγικές οδηγίες της Σλοβενίας για τη βελτίωση της κατάστασης στην αγορά 
εργασίας στη Σλοβενία.17 Η στρατηγική για την ανάπτυξη της Σλοβενίας έως το 2030 (SRS 2030) 
αποτελεί το γενικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της χώρας, με στόχο τη δημιουργία ποιοτικών ευκαιριών 
απασχόλησης με την προώθηση μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά, τη μείωση της 
ανεργίας, την προώθηση της απασχόλησης και των δύο φύλων σε σεξουαλικά μη τυπικά επαγγέλματα 
και ελλειμματικές υπηρεσίες κ.λπ. Υπάρχει επίσης το SPIRIT Slovenia, το οποίο παρέχει πρακτικές 
πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με διάφορες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Τα προγράμματά τους για 
τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας περιλαμβάνουν καθοδήγηση και υποστήριξη από 
εμπειρογνώμονες από πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και την κοινωνία.18 

Επιπλέον, το 2010 η Σλοβενία ξεκίνησε μια διαδικασία απορρύθμισης των επαγγελμάτων. Στόχος ήταν 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας με την ελάφρυνση των όρων εισόδου. Επιδιώχθηκε 
να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος - με αποτέλεσμα την ευκολότερη ένταξη των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, καθιστώντας τις αγορές πιο ευέλικτες και παρέχοντας ομαλότερες παροχές υπηρεσιών, 
όπως η μείωση του αριθμού των αδειών που απαιτούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.19 

7.3 Κύριοι στόχοι και μεθοδολογία 

Η τρέχουσα κατάσταση στη Σλοβενία όσον αφορά τις πρωτοβουλίες για τον οικονομικό αλφαβητισμό 
των γυναικών φαίνεται να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν ενσωματωθεί 
πολλά μέτρα για το περιεχόμενο αυτό. Για να διευκολύνουμε την έρευνά μας, συλλέξαμε πληροφορίες 
μέσω πηγών στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά όπως γυναικεία επιχειρηματικότητα, 
χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Συνοπτικά, ο κύριος 

                                                             
14 <https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/2ad95ae5-c3d3-4a01-9e63-d104a8cdd4fc/O1%20-

%20The%20systemization%20of%20social%20entrepreneurship%20education.pdf>, (4.5.2022). 
15 <https://www.oecd.org/finance/National-Strategies-Financial-Education-Policy-Handbook.pdf>, (4.5.2022).  
16 <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/APZ/Smernice-APZ-2021-2025.docx>, (4.5.2022). 
17 <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/APZ/Smernice-APZ-2021-2025.docx>, (4.5.2022). 
18 <OECD-Slovenia-IE-2020-pdf>, (4.5.2022). 
19 <file:///C:/Users/Ida%20Harc/OneDrive/Desktop/VET%20in%20Slovenia%204204_en.pdf>, (4.5.2022). 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/2ad95ae5-c3d3-4a01-9e63-d104a8cdd4fc/O1%20-%20The%20systemization%20of%20social%20entrepreneurship%20education.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/2ad95ae5-c3d3-4a01-9e63-d104a8cdd4fc/O1%20-%20The%20systemization%20of%20social%20entrepreneurship%20education.pdf
https://www.oecd.org/finance/National-Strategies-Financial-Education-Policy-Handbook.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/APZ/Smernice-APZ-2021-2025.docx
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/APZ/Smernice-APZ-2021-2025.docx
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στόχος της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει την κατάσταση του χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού και της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη Σλοβενία και να επανεξετάσει το υπάρχον 
πρόγραμμα σπουδών και τη νομοθεσία σχετικά με το ακόλουθο θέμα. 

Μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης δείχνει ότι δεν υπάρχει σαφής εστίαση στα θέματα του 
οικονομικού αλφαβητισμού των γυναικών, ιδίως σε μια γυναίκα με βασική ή μεσαία εκπαίδευση. 
Επιπλέον, η έλλειψη προώθησης και υποστήριξης της αυτοαπασχόλησης μεταξύ των γυναικών στη 
Σλοβενία είναι πολύ αισθητή. Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές εντοπίζουν τις συνθήκες της Σλοβενίας που 
σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και τον οικονομικό αλφαβητισμό των γυναικών. Στην ενότητα που 
ακολουθεί, παρουσιάζουμε ορισμένες καλές πρακτικές ήδη διεξαχθέντων προγραμμάτων που έχουν 
(αν)επίσημα συμπεριλάβει θέματα στο πρόγραμμα σπουδών τους και έχουν καθιερώσει ορισμένες 
καλές πρακτικές. 

Πολιτικές επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς (IE) από το 202020 διαπίστωσε ότι περισσότεροι 
άνδρες από ό,τι γυναίκες είναι αυτοαπασχολούμενοι (69,6% των ανδρών και 30,5% των γυναικών το 
2019). Το μερίδιο των αυτοαπασχολούμενων γυναικών ήταν ελαφρώς χαμηλότερο στη Σλοβενία από το 
μερίδιο των αυτοαπασχολούμενων γυναικών στην ΕΕ. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι στη Σλοβενία, οι 
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες είναι πιο πιθανό να εργάζονται στον επαγγελματικό, επιστημονικό ή 
τεχνικό τομέα και λιγότερο πιθανό να έχουν μόνο βασική ή μέση εκπαίδευση. Πρέπει να τονιστεί ότι τα 
προγράμματα ΚΕΚ προσφέρονται κυρίως σε ανώτερο δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο για 
νέους (πλήρους φοίτησης) και ενήλικες (μερικής φοίτησης). Εδώ, μπορούμε να παρατηρήσουμε το 
μειονέκτημα των λιγότερο μορφωμένων γυναικών.21 Αντίθετα, η επιχειρηματική δραστηριότητα των 
μεσήλικων γυναικών (ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών) το 2019 ήταν σχεδόν τρεις φορές χαμηλότερη από 
εκείνη των ανδρών.22 Ωστόσο, δεν έχει αναπτυχθεί στρατηγική επιχειρηματικότητας ειδικά για τις 
γυναίκες, ούτε έχουν αναπτυχθεί σαφείς στόχοι ή επιδιώξεις για την πολιτική επιχειρηματικότητας για 
τις γυναίκες. 

7.4 Εκπαιδευτικές προσφορές 

Στη Σλοβενία, δεν υπάρχουν πολλά κομμάτια επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΚΕΚ) που να καλύπτουν τον 
τομέα της επιχειρηματικότητας και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού ειδικά για τις γυναίκες. 
Υπάρχουν αρκετά προγράμματα, σχέδια και (νομικές) πράξεις που συμβάλλουν στην πραγματικότητα 
στην εκπαίδευση των γυναικών σε αυτά τα σημαντικά για τη ζωή θέματα και θα παρουσιαστούν 
περαιτέρω σε αυτό το κεφάλαιο. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στη Σλοβενία, τα προγράμματα σπουδών 
των ΚΕΚ, το μαθησιακό υλικό και άλλα τέτοια αφιερώνονται στον οικονομικό και επιχειρηματικό 
αλφαβητισμό των γυναικών σε μη ικανοποιητικό βαθμό. 

Στην ενότητα που ακολουθεί, θα παραθέσουμε ορισμένα παραδείγματα ήδη καθιερωμένων πρακτικών 
στον τομέα του οικονομικού αλφαβητισμού των γυναικών που συμβάλλουν στις γυναικείες επιχειρήσεις 
στα ινστιτούτα αισθητικής και στα καλλυντικά..  

7.4.1 Το εθνικό πρόγραμμα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης (NPFI) 

Το εθνικό πρόγραμμα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης είναι ένα πρόγραμμα για τη συστηματική και 
συντονισμένη προσπάθεια αύξησης της ατομικής χρηματοοικονομικής ικανότητας των γυναικών ή 
άλλων μη προνομιούχων ομάδων. Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα εξαρτάται από μια συγκεκριμένη 

                                                             
20 <OECD-Slovenia-IE-2020.pdf>, (5.5.2022). 
21 <https://www.cedefop.europa.eu/files/2021-10/4204_en.pdf>, (5.5.2022). 
22 <OECD-Slovenia-IE-2020.pdf>, (5.5.2022). 
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ομάδα-στόχο, οπότε το περιεχόμενό της διαφέρει από το ένα Πρόγραμμα στο άλλο. Η εξοικείωση με τις 
δεξιότητες οικονομικής διαχείρισης παρέχει στα άτομα τα θεμέλια για τον προοδευτικό και υπεύθυνο 
χειρισμό των οικονομικών συναλλαγών, μαζί με την κατανόηση των όρων και των προϋποθέσεων των 
συναλλαγών αυτών.23 Μια έρευνα που διεξήχθη το 2008 (σε επίπεδο συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16 
έως 65 ετών) έδειξε ότι το 65-77% των ενηλίκων (γυναικών και ανδρών) στη Σλοβενία δεν διαθέτουν 
επαρκείς βασικές γνώσεις και δεξιότητες για το χειρισμό πληροφοριών που περιέχονται σε διάφορους 
τύπους κειμένων, εντύπων και δεδομένων απεικόνισης εικόνων, καθώς και για υπολογισμούς σε 
καθημερινά πλαίσια. Ως εκ τούτου, το NPFI εφαρμόζει διάφορα σχέδια και δραστηριότητες για την 
αύξηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στη Σλοβενία. Οι βραχυπρόθεσμες λύσεις είναι η 
δημιουργία ενός ιστοτόπου, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, έκδοση φυλλαδίων, διοργάνωση 
κοινωνικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 
Ως μακροπρόθεσμες λύσεις, προβλέπει την πιλοτική εφαρμογή ενός μοντέλου εκπαίδευσης για τον 
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στη σλοβενική επικράτεια και την ανάπτυξη νέων τρόπων 
εκπαίδευσης.24 

7.4.2 Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος 

Από το 2012, η Σλοβενία συμμετέχει στην εκδήλωση "Global money week". Σύμφωνα με την ακόλουθη 
εκδήλωση, μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 54 εκατομμύρια συμμετέχοντες (176 διαφορετικές χώρες) 
συγκεντρώθηκαν και συνεργάστηκαν σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία. Το έτος 2021, οι αριθμοί θα 
αυξηθούν ακόμη περισσότερο. 

Οι δραστηριότητες που παρέχονται από αυτό το έργο ενισχύουν τις επαγγελματικές γνώσεις και την 
εκπαίδευση των ανθρώπων, ειδικά όσον αφορά τον οικονομικό αλφαβητισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ο OECD 
εργάζεται επίσης για να συμπεριλάβει σε κάθε χώρα διάφορες κυβερνητικές και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά και ανεξάρτητα με την προώθηση της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα και οι εκπαιδευτές ποικίλλουν κάθε χρόνο.  

Φέτος στη Σλοβενία, η Παγκόσμια Εβδομάδα ήταν ένα μεγάλο γεγονός. Μεταξύ των συμμετεχόντων, 
υπήρχαν πολλοί σημαντικοί οργανισμοί, όπως το ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO (Ινστιτούτο 
της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την Εκπαίδευση), η ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE (Ένωση Τραπεζών 
της Σλοβενίας), η BANKA SLOVENIJE (Σλοβενική Τράπεζα), το BANKARIUM (Μουσείο Τραπεζών) κ.λπ. Όλα 
τα ιδρύματα μαζί κάλυπταν διάφορους τομείς της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Παρείχαν τα 
ακόλουθα μαθήματα: 

● "Η σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης 
στη σημερινή κοινωνία", 

● "Ενίσχυση των οικονομικών δεξιοτήτων", 
● "Τραπεζική ώρα", για τη λειτουργία των κεντρικών τραπεζών και τη συμμετοχή τους στο 

ευρωσύστημα, για τον πληθωρισμό και τη σταθερότητα των τιμών, 
● δωρεάν εργαστήριο με θέμα "Οικονομική διαχείριση του χρήματος", 
● κ.λπ. 25 

                                                             
23 INSTITUTE INTEGRA, COUNTRY ANALYSIS: Financial Literacy Competencies for Adult Learners, Report for Slovenia, 2011. 
24 Medresorska delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa finančnega izobraževanja, 2010, p. 53, also available on URL: 

<http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/sojar4938.pdf >. 
25 < https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-18-GMW-21.-27.-3.-2022-DOGODKI.pdf>, (30.5.2022). 
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Παρόλο που το πρόγραμμα αυτό δεν απευθυνόταν ειδικά στις γυναίκες, κάλυπτε διαφορετικά είδη 
ομάδων-στόχων (π.χ. νέους, γυναίκες και ενήλικες γενικά), μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και η 
ομάδα των γυναικών. 

7.4.3 Πρόγραμμα "Vključim.se" 

Το Vključim.se είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε αμόρφωτες γυναίκες και σε γυναίκες 
με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Προωθήθηκε στις συγκεκριμένες περιοχές Velenje και Slovenj Gradec με 
σκοπό την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των γυναικών στον τομέα της αγοράς εργασίας. Ο κύριος 
στόχος του προγράμματος ήταν να ενθαρρύνει αυτές τις γυναίκες να εμπλακούν και να συμμετάσχουν 
πιο ενεργά, παρουσιάζοντας διάφορες δραστηριότητες και γνώσεις, όπως εκπαίδευση σε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, παρουσιάσεις προγραμμάτων στο τοπικό περιβάλλον κ.λπ. 

Μεταξύ άλλων δεξιοτήτων, το πρόγραμμα: 

● έδωσε στις γυναίκες την ικανότητα να γνωρίζουν πώς να συμμετέχουν σε διάφορους τύπους 
συνομιλιών σε διαφορετικές συγκεκριμένες καταστάσεις,  

● εκπαίδευσε τις γυναίκες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν στη Σλοβενία,  
● παρουσίασε στις γυναίκες πώς να οργανώνουν και να διαχειρίζονται φορείς δεδομένων και 

αρχεία,  
● δίδαξε στις γυναίκες να γράφουν, να διαμορφώνουν και να εκτυπώνουν ένα κείμενο και να 

χρησιμοποιούν σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
● εκπαίδευσε τις γυναίκες σχετικά με τις ενεργητικές και παθητικές μορφές αναζήτησης εργασίας,  
● τις έκανε να αναγνωρίσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους, 
● κ.λπ. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Vključim.se", οι γυναίκες παρακολούθησαν 12 ώρες μαθημάτων και 
εργαστηρίων σχετικά με την τεχνολογία της πληροφορικής. Ως εκ τούτου, κάλυψαν διάφορα θέματα 
δραστηριοτήτων πληροφορικής. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από το 
Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.. 

7.4.4 Προγράμματα της Ένωσης Τραπεζών της Σλοβενίας 

Κατά τη διάρκεια του έτους, στο πλαίσιο της Ένωσης Τραπεζών της Σλοβενίας (ZBS), οργανώνονται 
πολλές δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Ο στόχος είναι κυρίως να 
εξασφαλιστεί η σαφέστερη και πιο κατανοητή παρουσίαση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι 
χρήστες και οι μικροεπιχειρηματίες κατά τη διεκπεραίωση διαφόρων πληρωμών και τραπεζικών 
δραστηριοτήτων. 

Το πρόγραμμα οικονομικού αλφαβητισμού στοχεύει στη βελτίωση του οικονομικού αλφαβητισμού όλων 
των ομάδων-στόχων (και των γυναικών), καθώς ο οικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα θεμέλια για μια επιτυχημένη ζωή και το μέλλον κάθε ατόμου.  

Το έργο της για τον οικονομικό αλφαβητισμό καλύπτει δύο βασικούς άξονες, δηλαδή την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την εκτέλεση χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών και τον αλφαβητισμό σχετικά με τους τρόπους εκτέλεσης χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση και την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η ένωση 
έχει προετοιμάσει ορισμένες διαδραστικές ενότητες με τη μορφή κουίζ για την εκμάθηση και την 
κατανόηση των γενικών οικονομικών γνώσεων, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διενέργεια τραπεζικών 
συναλλαγών και, γενικότερα. Τα εν λόγω κουίζ είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της ZBS. Ωστόσο, 
διοργανώνονται εργαστήρια και πολλά μαθήματα εκμάθησης, τα οποία ενημερώνονται αρκετά γρήγορα, 
για παράδειγμα, σεμινάρια σχετικά με τη χρηματοοικονομική ανάλυση μιας εταιρείας ή μιας 



 

 

επιχείρησης, σεμινάρια σχετικά με τη γνώση της λογιστικής για τη διευκόλυνση της διαχείρισης κινδύνων 
κ.λπ.26 

7.4.5  Προγράμματα της Finančna šola (Οικονομική Σχολή) 

Το Finančna šola είναι έργο ενός καθιερωμένου περιοδικού, του Moje finance (Τα οικονομικά μου). 
Διοργανώνει διάφορα μαθήματα για εφήβους, προνοητικούς ενήλικες και για δασκάλους ή άλλους 
εκπαιδευτικούς. Πρόσφατα, προσφέρουν ένα μάθημα για τον οικονομικό αλφαβητισμό ειδικά για 
ενεργητικά άτομα, δηλαδή: συμπεριλαμβανομένων των γυναικών. Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση 
απευθύνεται σε ενεργητικά άτομα, τα οποία θα ήθελαν να επιλύσουν μόνα τους τα οικονομικά 
προβλήματα και σε άτομα που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τα οικονομικά και να έχουν μια εικόνα 
των τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν νέο κύκλο διαδικτυακής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει 4 σειρές 
κατάρτισης: 

1. σχετικά με τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις,  
2. για τον αλφαβητισμό στην πληροφορική,  
3. για τα δάνεια, και  
4. για την επισκόπηση των εξελίξεων και των δραστηριοτήτων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Ένα άλλο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από την Finančna šola ονομάζεται "MOJE PODJETNIŠKE IDEJE" 
(Οι επιχειρηματικές μου ιδέες). Το πρόγραμμα κάλυπτε το ερώτημα πώς μπορείτε να έχετε τον έλεγχο 
των οικονομικών σας και των οικονομικών σας ιδεών, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική πτυχή εάν έχετε 
τη δική σας επιχείρηση ή τη δική σας νεοσύστατη επιχείρηση. Το πρόγραμμα απάντησε επίσης σε άλλα 
εξαιρετικά σημαντικά ερωτήματα για τους ιδιοκτήτες πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως: 

● πώς να επιλέξετε τη σωστή τράπεζα ως πολύ μικρός επιχειρηματίας, 
● ποια είναι τα διαθέσιμα κίνητρα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τους πολύ μικρούς 

επιχειρηματίες, 
● πώς να εξασφαλίσετε τη (νομική) ευθύνη σας, 
● πώς να βρείτε κεφάλαια εκκίνησης. 

Οι ομιλητές, οι οποίοι παρέχουν όλες αυτές τις διαλέξεις, είναι άνθρωποι με υψηλά προσόντα, με 
συγκεκριμένη εμπειρία και έγκυρες εμπειρίες στον τομέα αυτό - διευθυντές, αναλυτές, επικεφαλής 
έργων κ.λπ. Τα προγράμματα αυτά δεν είναι δωρεάν ούτε χρηματοδοτούνται από άλλα ιδρύματα. Το 
πρόγραμμα πρέπει να πληρωθεί από κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. 

7.4.6 Προγράμματα του CPI 

Το Center za poklicno izobraževanje (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης) έχει εργαστεί σε πολλές 
διαφορετικές επαγγελματικές εκπαιδευτικές εκπαιδεύσεις για όλα τα είδη επαγγελμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των αισθητικών, των κομμωτών κ.λπ.  

Το 2020, πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα ψηφιακού αλφαβητισμού ειδικά για την ομάδα-στόχο των 
κομμωτών.  Δεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα εκπαίδευε ειδικά για το θέμα του οικονομικού 
αλφαβητισμού και της επιχειρηματικότητας, ωστόσο συμβαδίζει με αυτό. Σκοπός του είναι οι γυναίκες 
να κατανοήσουν το νόημα και τη σημασία της σύγχρονης κοινωνίας, να αποκτήσουν την ικανότητα να 
χειρίζονται το Cloud, να μπορούν να κάνουν πίνακες στον υπολογιστή και να σχεδιάζουν εύκολα 
ψηφιακές παρουσιάσεις, να αναπτύξουν ικανότητες στην ψηφιακή φωτογραφία για τις ανάγκες του 

                                                             
26 <https://www.zbs-giz.si/strokovna-izobrazevanja/#toggle3> (31.5.2022). 



 

 

επαγγέλματός της κ.λπ. Επομένως, στο τέλος αυτού του μαθήματος οι κύριοι στόχοι είναι να μπορεί ο 
κομμωτής-κομμωτής να χειρίζεται το: 

● λειτουργικό σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών και Cloud για τους σκοπούς του επαγγέλματός 
του,    

● να γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται κείμενα, να χρησιμοποιεί τους ψηφιακούς πίνακες για τα 
οικονομικά και να χειρίζεται τη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών που σχετίζονται με το 
συγκεκριμένο επάγγελμα, 

● εφαρμογές και άλλα έντυπα σε σχέση με την ψηφιακή φωτογραφία κ.λπ.. 

 

Figure 2: Financial education delimitation (Source: OECD) 

Υποτίθεται ότι τα "περισσότερα" εργαστήρια και παρόμοιες δραστηριότητες παρέχονται από NGOs και 
οργανώσεις που είναι οι ίδιες κοινωνικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η ανάλυση έδειξε επίσης ότι οι τοπικές 
αρχές και ιδίως οι τοπικοί/περιφερειακοί αναπτυξιακοί οργανισμοί παρέχουν επίσης κάποιας μορφής 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 27 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στους τομείς της επιχειρηματικότητας και του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού είναι μη τακτικές εκδηλώσεις. Μερικές φορές τα έργα αυτά 
οργανώνονται ως ανεπανάληπτες εκδηλώσεις και δεν έχουν υψηλό επίπεδο συστηματοποίησης. Η 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων χρηματοδοτείται άμεσα ή έμμεσα από τοπικούς ή 
εθνικούς κρατικούς φορείς, ενώ ορισμένες χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Για τη συντριπτική 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δεν υπάρχει ελεύθερα διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό.  
Οι σπουδαστές KEK, ειδικότερα, μειονεκτούν λόγω της σχετικά χαμηλής χρηματοδότησης. Όσο μεγάλη 
και αν είναι η υποστήριξη για την εκπαίδευση των μαθητών από τη μία πλευρά, η (οικονομική) 
υποστήριξη για την εκπαίδευση ενηλίκων φαίνεται να είναι ανεπαρκής και να περιορίζει τη δια βίου 
μάθηση, μεταξύ άλλων και για τις γυναίκες με χαμηλή ειδίκευση.28 

                                                             
27 <https://www.bsi.si/placila-in-infrastruktura/nacionalni-svet-za-placila/e-novice/e-novice-nacionalnega-sveta-za-placila-december-

2018/aktivnosti-zdruzenja-bank-slovenije-na-podrocju-financnega-opismenjevanja>, (31.5.2022). 
28 <https://www.cedefop.europa.eu/files/2021-10/4204_en.pdf>, (12.5.2022).  
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7.5 Προσδιορισμός κενών 

Μετά την εξέταση των μαθημάτων, της κατάρτισης και των καλών πρακτικών, διαπιστώσαμε ότι οι 
προσεγγίσεις για την απόκτηση ικανοτήτων επιχειρηματικότητας και χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού για τις γυναίκες δεν χρησιμοποιούνται ακόμη ευρέως στη Σλοβενία. Η τρέχουσα 
(επίσημη) εκπαιδευτική προσφορά για τα θέματα αυτά δεν έχει εμβαθύνει- είναι μάλλον σχετικά αραιή. 

Με την προώθηση και διάδοση αυτών των πρακτικών μέσω του Έργου μας, αποκτώνται πρόσθετες 
δεξιότητες όσον αφορά την οικονομική σκέψη και συμπεριφορά, τις βασικές και καθημερινές χρήσιμες 
γνώσεις, την οικονομική ανεξαρτησία και τη διαπροσωπική διαχείριση, καθώς και την οικονομική και 
επιχειρηματική διαχείριση, ειδικά για γυναίκες με βασική ή μέση εκπαίδευση.  

Υπάρχει μια έλλειψη δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικά με τον οικονομικό αλφαβητισμό μεταξύ των 
γυναικών, όπως έχουμε ήδη επιβεβαιώσει στο Έργο μας μέσω της έρευνας. Η εκπαίδευση του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για τις γυναίκες δεν έχει αντιμετωπιστεί ποτέ συστηματικά και δεν 
υπάρχει καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών ή σύνολο μαθησιακών στόχων.  Πρέπει να γίνουν εργασίες 
για να καθοριστεί τι σημαίνει χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός για τις γυναίκες, ιδίως επειδή αυτές 
κινδυνεύουν από οικονομικό αποκλεισμό.29  

Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι το έργο αυτό θα προσφέρει την ευκαιρία να βελτιωθεί η εκπαιδευτική 
προσφορά και οι δεξιότητες στη Σλοβενία όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα τον 
οικονομικό αλφαβητισμό των γυναικών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσφέρονται στις γυναίκες 
μαθήματα με στόχο την ανάδειξη της σημασίας, των οφελών και των διαστάσεων του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα που θα τις διαφωτίζουν με 
γνώσεις και θα τις ενθαρρύνουν να χρησιμοποιούν αυτές τις δεξιότητες για να βελτιώσουν την 
ανεξαρτησία, την ικανότητα απασχόλησης και την επιχειρηματικότητά τους. 

7.6 Άλλες πληροφορίες  

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, ανατρέξτε στις 
παραπομπές στο τέλος μιας συγκεκριμένης σελίδας.  

Εξωτερικοί σύνδεσμοι για περαιτέρω ανάγνωση 
Ministry of Education, Science and Sport 

Education System in Slovenia 

Statistical Office of the Republic of Slovenia (SURS) 

OECD country profile 

Education Policy Outlook Country Profile Slovenia (pdf) 

Business portal 

Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education 

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αφού εξετάσαμε μαθήματα, κατάρτιση και βέλτιστες πρακτικές, διαπιστώσαμε ότι οι προσεγγίσεις των 

γυναικών για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού 

δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένες. Κατά την ανάλυση των κενών στα τρία προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης που καλύφθηκαν, διαπιστώθηκε σαφώς ότι η επιχειρηματική 

                                                             
29 INSTITUTE INTEGRA, COUNTRY ANALYSIS: Financial Literacy Competencies for Adult Learners, Report for Slovenia, 2011. 
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χρηματοδότηση στη χρηματοδότηση, τις επενδύσεις και τις επαγγελματικές συντάξεις δεν καλύπτονται 

επαρκώς σε όλες τις προσφορές. Το γεγονός αυτό λαμβάνεται υπόψη στα αποτελέσματα του έργου 

EnFinCap και η εκπαιδευτική προσφορά προσαρμόζεται ανάλογα. 

Η τρέχουσα (επίσημη) εκπαιδευτική προσφορά σε αυτά τα θέματα δεν έχει εμβαθύνει, αλλά είναι 

σχετικά αραιή. Με την προώθηση και διάδοση αυτών των πρακτικών μέσω του παρόντος σχεδίου, θα 

αποκτηθούν πρόσθετες δεξιότητες όσον αφορά την οικονομική σκέψη και στάση, τις βασικές και 

καθημερινές ορθές γνώσεις, την οικονομική ανεξαρτησία και τη διαπροσωπική διαχείριση, καθώς και 

την οικονομική και επιχειρηματική διαχείριση, ιδίως για τις γυναίκες με πρωτοβάθμια ή μέση 

εκπαίδευση.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις γνώσεις, δημιουργείται η βάση για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

υλικού. Το γενικό πλαίσιο είναι ότι η ομάδα-στόχος αποκτά βασικές γνώσεις σχετικά με την οικονομική 

διαχείριση και την έναρξη μιας επιχείρησης. Ωστόσο, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να διευρυνθούν αυτές 

οι γνώσεις, ιδίως όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, τις επενδύσεις, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη 

λογιστική και, φυσικά, τις διάφορες τεχνικές εφαρμογές που είναι διαθέσιμες σήμερα. 

Πιστεύουμε ότι το έργο αυτό προσφέρει την ευκαιρία να βελτιωθεί η εκπαιδευτική προσφορά και οι 

δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, ιδίως ο οικονομικός αλφαβητισμός των 

γυναικών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσφέρονται στις γυναίκες μαθήματα που να αναδεικνύουν τη 

σημασία, τα οφέλη και τις διαστάσεις του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Τα προγράμματα θα 

πρέπει να τους παρέχουν γνώσεις και να τις ενθαρρύνουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες για 

να ενισχύσουν την ανεξαρτησία, την απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητά τους. 


