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SOBRE EL PROJECTE
SENSES s'ha desenvolupat per fer front a un conjunt de reptes educatius específics de segle XXI. El canvi social i
econòmic ha estat ràpid en les últimes dècades, però les habilitats i coneixements impartits als nostres fills no
reflecteixen aquest canvi. Cal que les escoles preparin als seus alumnes per a treballs que no han estat creats i
tecnologies que no han estat inventades. La millor manera de fer-ho és dotar els professors i els alumnes de les
competències necessàries per a la innovació social i l'esperit empresarial (IES). Això és vital per al desenvolupament
sostenible de les societats europees.
SENSES desenvoluparà un nou enfocament educatiu, proporcionant als professors d'educació primària una comprensió
de la innovació social i l'emprenedoria social i eines que poden utilitzar-se per millorar les habilitats en l'ensenyament
de la IES. A més, el projecte donarà suport als alumnes d'entre 7 i 12 anys en el desenvolupament d'un conjunt de
competències estructurades necessàries per ser emprenedors i empresaris en un context social. Aquestes
competències han d'incloure l'adaptabilitat, la resolució de problemes complexos i "retorçats", la creativitat, la
innovació i la col·laboració.
Es donarà suport als estudiants perquè desenvolupin una mentalitat emprenedora i dissenyin solucions innovadores
per abordar una sèrie de reptes socials, com la consciència mediambiental, la igualtat de gènere i la integració de les
minories.

OBJECTIUS I RESULTATS CLAU
El projecte SENSES
- proporcionarà als professors un conjunt de directrius i metodologies per a desenvolupar les percepcions i
habilitats centrals dels estudiants en matèria d'IES
- crearà i lliurarà productes innovadors i mètodes d'ensenyament i aprenentatge, dirigits a comunitats escolars
de cinc països (Regne Unit, Espanya, Grècia, Xipre i Itàlia) amb diverses necessitats i contextos educatius
nacionals
- desenvoluparà un entorn d'aprenentatge virtual que doni suport l'accés als materials, les eines i el debat
sobre els resultats de el projecte.
Els principals resultats seran els següents
- dotar els professors d'una comprensió de la IES i de les habilitats necessàries per transferir i aplicar aquests
coneixements a la seva aula
- dotar els estudiants d'educació primària (7-12) i als d'entorns marginals de les competències d'emprenedoria
social i innovació social.

Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació
reflecteix únicament l'opinió de l'autor. La Comissió no es fa responsable de l'ús que pugui fer
de la informació continguda en ella.
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INTELLECTUAL OUTPUTS
Els Intellectual outputs (IOs) de el projecte són:
IO1 Creació de capacitats per als professors de
SENSES - Un programa de creació de capacitats que
donarà suport al desenvolupament dels coneixements i
habilitats que els professors necessiten per ensenyar
l'esperit empresarial social i la innovació social.
IO2 Emprenedoria i innovació social per a tots
els estudiants - Un paquet de compromís per als
estudiants que conté materials i activitats específiques
que desenvoluparan la comprensió de l'emprenedoria
social.
IO3 Entorn digital SENSES - Subministrament de
tots els recursos digitals generats dins de el projecte, a
través d'una plataforma d'aprenentatge electrònic
adequada a l'entorn de l'escola primària.

La primera reunió de socis de SENSES es va realitzar
en línia els dies 18 i 31 de març de 2021 i va ser
organitzada per SFEDI, el soci principal. Va ser una
oportunitat perquè els socis de el projecte es
coneguessin els uns als altres i presentaran les seves
organitzacions. Els socis principals van exposar les
activitats que duran a terme com a part de cada OI, a
més de debatre les activitats de difusió i avaluació. Va
ser una reunió realment productiva, ja que el nostre
consorci va mantenir un debat estimulant i va ajudar a
desenvolupar un pla d'acció d'activitats per als primers
sis mesos de el projecte.

CONEIX ALS NOSTRES SOCIS

SFEDI – REGNE UNIT
BLUE
ROOM
ESPANYA

INNOVATION

–

EUROTRAINING – GRÈCIA
EUROSPEAK LANGUAGE SCHOOLS –
REGNE UNIT
XENIOS POLIS – GRÈCIA
CENTER FOR SOCIAL INNOVATION –
XIPRE
SMCS SPEECHIO MAGICO
OPERATIVE SOCIATE – ITÀLIA

DÓNDE ENCONTRARNOS

PRIVATE GRAMMAR AND MODERN
SCHOOL (PGMS) – XIPRE

www.projectsenses.eu
https://www.facebook.com/Senses-Project-101186592113111/
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