
 

 
 

 
 

Καλώς ήρθατε στο 3ο ενημερωτικό δελτίο 
του RADIAL! 

 
Στόχος του δελτίου είναι η δημιουργία δικτύου ανταλλαγής 

πληροφοριών για την κοινωνική ένταξη και την 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, και απευθύνεται σε 

ευάλωτους ενήλικες και παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων 

στην Ευρώπη. 

Σκοπός του ενημερωτικού δελτίου είναι να παρέχει τακτική 

ενημέρωση αναφορικά με τις δράσεις και τα ευρήματα του 

έργου, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με την 

κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση, 

συμπεριλαμβανομένων δημοσιεύσεων, ημερίδων ή άλλων 

εκδηλώσεων. 

 

Δώδεκα πιλοτικά εργαστήρια 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαΐου και 

Ιουλίου 2022, σε Ελλάδα, Κύπρο, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία και 

Βουλγαρία, με στόχο την πιλοτική 

εφαρμογή του υλικού που σχεδιάστηκε 

στο πλαίσιο του έργου, καθώς και την 

ένταξη ευάλωτων ενηλίκων στην αγορά 

εργασίας. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 180 
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Τα Εθνικά Πιλοτικά Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας για 

ευάλωτους ενήλικες, ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία! 
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ενήλικες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή ενήλικες με 

δυσκολία πρόσβασης στην εκπαίδευση και το πλαίσιο 

επιχειρηματικότητας. 

 

Τα πιλοτικά εργαστήρια βασίστηκαν στις έξι ενότητες 

μαθημάτων που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του έργου και 

αφορούν στο εθνικό νομικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας, 

μεθόδους έρευνας αγοράς, εισαγωγή στο σχεδιασμό αρχικού 

επιχειρηματικού πλάνου, καθώς και βασικές γνώσεις, 

δεξιότητες και εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων. 

 
To εκπαιδευτικό υλικό με μια ματιά! 

 

 

▪ Ενότητα 1: «Νομικό πλαίσιο για την εκκίνηση μιας επιχειρηματικής 

ιδέας» –επισκόπηση του νομικού πλαισίου για την έναρξη μιας επιχείρησης, 

τρόποι αντιμετώπισης των πιο συχνών γραφειοκρατικών εμποδίων.  

▪ Ενότητα 2: «Έρευνα αγοράς εργασίας» – εισαγωγή στις μεθόδους 

έρευνας της αγοράς εργασίας, στις βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας και 

βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και στη διαμόρφωση μίας επιχειρηματικής 

ιδέας.  

▪ Ενότητα 3: «Δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου» - πρακτικά βήματα 

για το σχεδιασμό επιχειρηματικού πλάνου. 

▪ Ενότητα 4: «Ξεκινώντας ως Επιχειρηματίας» – βασικές 

επιχειρηματικές δεξιότητες και έναρξη του επιχειρείν.  

▪ Ενότητα 5: «Διοίκηση Επιχειρήσεων» – εισαγωγή στις απαραίτητες 

επαγγελματικές δεξιότητες διοίκησης επιχειρήσεων. 

▪ Ενότητα 6: «Ξεπερνώντας Τα Εμπόδια Μέσω Της 

Επιχειρηματικότητας» - επισκόπηση προκλήσεων που συναντώνται στο 

επιχειρείν και ανασκόπηση βασικών σημείων που διδάχθηκαν. 



 

 
 

 
Πιο συγκεκριμένα: 
 

Στην Ελλάδα,  τα 2 πιλοτικά 

εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν  με 

επιτυχία τον Ιούνιο του 2022, το 

πρώτο δια ζώσης και το δεύτερο 

διαδικτυακά. Τα εργαστήρια εστίασαν 

στο νομικό πλαίσιο που διέπει την 

επιχειρηματικότητα στη χώρα, στη 

μεθοδολογία έρευνας αγοράς και στις 

βασικές αρχές σχεδίασης του 

επιχειρηματικού πλάνου. Στο 

εργαστήριο παρουσιάστηκε επίσης το 

Βιβλίο Δραστηριοτήτων του έργου, 

μέσα από το οποίο δόθηκε υλικό 

εργασίας στους μαθητευόμενους. 

Συνολικά, εκπαιδεύτηκαν 33 ενήλικες από ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων να 

εκφράζει την επιθυμία για περισσότερες και πιο 

εξειδικευμένες αντίστοιχες εκπαιδεύσεις. 

 
Στην Κύπρο, στις 25 Μαΐου, το 

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας 

(CSI) πραγματοποίησε στο χωριό 

Αγρός Λεμεσού τα διαδραστικά 

πιλοτικά εργαστήρια στο πλαίσιο 

του έργου RADIAL, στα οποία 

συμμετείχαν συνολικά 35 νέοι 

από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Οι νέοι μυήθηκαν στις 

επιχειρηματικές έννοιες, καθώς και στο εθνικό πλαίσιο της 

επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο των πρακτικών ασκήσεων 

ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να κάνουν μελέτη 



 

 
 

περίπτωσης μίας τοπικής περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας και 

να εκφράσουν τις ιδέες τους σχετικά με καινοτόμους τρόπους 

μετατροπής αυτής της πρωτοβουλίας σε μία κοινωνική 

επιχείρηση. 

 
Στην Ισπανία, τα εργαστήρια 

που πραγματοποιήθηκαν τον 

Ιούνιο του 2022, εστίασαν στην 

ενότητα 1, δηλαδή το νομικό 

πλαίσιο για την έναρξη μιας 

επιχείρησης, στην ενότητα 4, 

τα βήματα έναρξης μίας 

επιχείρησης αλλά και στην ενότητα 6, η οποία μελετά πιθανές 

προκλήσεις και εμπόδια. Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως 

ενήλικες μετανάστες σε αναζήτηση εργασίας που στόχο είχαν 

την απόκτηση επιχειρηματικών γνώσεων. Και τα δύο πιλοτικά 

εργαστήρια έγιναν με φυσική παρουσία και έτσι επιτεύχθηκε 

τόσο η ομαδική δουλειά και συνεκτικότητα των ομάδων αλλά 

και η επιτυχημένη συνεργασία κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

των ασκήσεων. Συνολικά, 36 άτομα παρακολούθησαν τα 

εργαστήρια, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τις επόμενες 

δράσεις του έργου. 

 
Στην Ιταλία, τα 2 εργαστήρια 

πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο και 

Ιούνιο του 2022, στα οποία 

συμμετείχαν συνολικά 30 άτομα 

τα οποία ήταν μακροχρόνια 

άνεργοι άνω των 45 ετών, νέοι από 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, 

μετανάστες και ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισμού. Και οι δύο δράσεις διήρκησαν περίπου 3 ώρες, 

εστίασαν στις ενότητες 3, 4 και 6, κατά τη διάρκεια των 



 

 
 

οποίων δημιουργήθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ενεργού 

συμμετοχής των μαθητευόμενων. Οι συμμετέχοντες έκαναν 

πολύ καλά σχόλια και προτάσεις που συνέβαλαν στην 

περαιτέρω βελτίωση των διδακτικών ενοτήτων των 

εργαστηρίων. 

 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πρώτο εργαστήριο 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 28 Ιουνίου 2022 

διαδικτυακά και κάλυψε την ενότητα 5 σχετικά με τη διοίκηση 

επιχειρήσεων, και την ενότητα 4 αναφορικά με την εκκίνηση 

του επιχειρείν. Συνολικά, οι συμμετέχοντες εντυπωσιάστηκαν 

με το περιεχόμενο των ενοτήτων και τους στόχους του έργου. 

Το δεύτερο πιλοτικό εργαστήριο ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 

29 Ιουνίου 2022 διαδικτυακά. Το δεύτερο πιλοτικό εργαστήρι 

εστίασε στην ενότητα 5 αλλά και στην ενότητα 3 σχετικά με τη 

δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου. Στις δράσεις 

συμμετείχαν συνολικά 16 άτομα, κυρίως γυναίκες μεταξύ των 

25 και 34 ετών, οι οποίες εξέφρασαν πως οι ενότητες τους 

έδωσαν ιδιαίτερη έμπνευση και νέες επιχειρηματικές ιδέες. 

 
Στη Βουλγαρία, τα εργαστήρια διεξήχθησαν τον Ιούνιο σε 

δύο ξεχωριστά γκρουπ και επικεντρώθηκαν στις ενότητες 2, 3 

και 5. Το πρώτο γκρουπ αποτελούνταν από ενδιαφερόμενους 

φορείς και 16 μαθητές από την 

απομακρυσμένη περιοχή του 

Smolyan. Η ομάδα ήταν εξαιρετικά 

δυναμική και με μεγάλο ενδιαφέρον 

για τις δραστηριότητες και εστίασε 

στις ασκήσεις του επιχειρηματικού 

σχεδίου. Η δεύτερη ομάδα 

αποτελούνταν από 14 

συμμετέχοντες, κατοίκους του 

χωριού Pavel, του δήμου Poliski Trumbesh, δηλαδή μίας 



 

 
 

αμιγώς αγροτικής περιοχής εκτός κέντρου. Οι συμμετέχοντες 

έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις πρακτικές ασκήσεις, στις 

οποίες αφιέρωσαν αρκετό χρόνο, και έκαναν πολύ θετικά 

σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο των εργαστηρίων και την 

ιδέα του έργου RADIAL. 

 

 
Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν δια ζώσης στο Λονδίνο 
την 6η Ιουλίου 2022, συζήτησαν τα αποτελέσματα των 
εθνικών πιλοτικών εργαστηρίων, τα συμπεράσματα που 
προέκυψαν από την ανατροφοδότηση, την τελική μορφή του 
εκπαιδευτικού υλικού καθώς και τα επόμενα βήματα, που 
περιλαμβάνουν δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης 
αποτελεσμάτων, και τα οποία θα λάβουν χώρα σε εθνικό 
επίπεδο τον Σεπτέμβριο του 2022. 
 

 
Τελική διακρατική συνάντηση της ομάδας Radial στο Λονδίνο 



 

 
 

 

 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να μαθαίνετε τα νέα μας 
ακολουθήστε μας: 
www.eu-radial.com  

Facebook: Recycled Arts for Disadvantaged Adult Learners 
https://www.facebook.com/radialproject20/ 

 
 
 

Ένα νέο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου θα είναι διαθέσιμο τον 
Σεπτέμβριο. Μείνετε συντονισμένοι για όλα τα νέα και τις 

εξελίξεις! 

http://www.eu-radial.com/
https://www.facebook.com/radialproject20/

