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PROJECT
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL
INNOVATION HAPPENS TO EVERY STUDEN
T

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο SENSES θα υποστηρίξει την
εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και
τις επιχειρήσεις, παρέχοντας στους/στις
εκπαιδευτικούς
της
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης
γνώση
της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής
καινοτομίας και πρόσβαση σε ένα σύνολο
καινοτόμων εργαλείων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των
δεξιοτήτων στη διδασκαλία (SEI).
Επιπλέον,
το
έργο
θα
υποστηρίξει
μαθητές/τριες
ηλικίας
7-12
ετών
στην
ανάπτυξη
ενός
συνόλου
δομημένων
ικανοτήτων που απαιτούνται για να γίνουν
επιχειρηματίες σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.
Αυτές οι ικανότητες θα περιλαμβάνουν την
προσαρμοστικότητα,
την
επίλυση
πολύπλοκων και «δύσκολων» προβλημάτων,
τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.
.

Το Παραδοτέο 1 - Η ανάπτυξη των ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς του SENSES
αποτελεί μια στοχευμένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα αναπτύσσεται μεταξύ των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώσεις, δεξιότητες, κατευθυντήριες
γραμμές και κατάλληλη μεθοδολογία για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και την
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Καινοτομία (SEI) στην τάξη.
Το εν λόγω παραδοτέο σχεδιάστηκε για να υποδείξει στους/στις εκπαιδευτικούς τους
τρόπους ώστε να παρέχουν στους/στις μαθητές/τριες τις δεξιότητες και τις γνώσεις που
χρειάζονται για να επιτύχουν στον 21ο αιώνα και να προετοιμαστούν για να επιλύσουν (ή
τουλάχιστον) να ανταποκριθούν στις κοινωνικές προκλήσεις και στα φλέγοντα παγκόσμια
προβλήματα. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί τον δίαυλο κατάρτισης για τους/τις
τους μαθητές/τριες ώστε να γίνουν «οδηγοί» σε συστημικές λύσεις.
Η βασική μας αρχή είναι να επενδύσουμε στην κατάρτιση και τη γνώση των εκπαιδευτικών
για το SEI, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των παιδιών που
κατανοούν και εντάσσονται στον «κόσμο» της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
καινοτομίας. Το σύνολο των μαθησιακών εργαλείων και των πόρων για τους εκπαιδευτικούς θα
κοινοποιηθεί σύντομα στην πλατφόρμα μας SENSES και θα περιλαμβάνει μια βάση γνώσεων που θα
εξετάζει την τρέχουσα σκέψη και τις πρακτικές, τα σχέδια μαθημάτων, τις μαθησιακές δραστηριότητες και
τα τεστ αξιολόγησης.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
SFEDI- UK

BLUE ROOM
INNOVATION- SPAIN

CSI- CYPRUS

2. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!
3. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SENSES

Η δεύτερη συνάντηση των φορέων του SENSES πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Eurotraining στην Αθήνα (Ελλάδα), στις 11 και στις 12 Νοεμβρίου. Κατά την πρώτη
ημέρα της συνάντησης, ο φορέας SFEDI, ο γενικός συντονιστής του έργου, υπενθύμισε
τα κύρια καθήκοντα που έπρεπε να ληφθούν υπόψη, ενημέρωσε την ομάδα για την
πορεία του έργου και παρουσίασε μια επισκόπηση των βασικών πυλώνων. Στη
συνέχεια, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν το υλικό της ενότητας που παράχθηκε και
συνεισέφεραν με τα σχόλιά τους σχετικά με τα αποτελέσματα του πρώτου Διανοητικού
Έργου: Ανάπτυξη ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς SENSES. Μετά την
οριστικοποίηση του υλικού που παράχθηκε, όλοι οι εταίροι θα συνεχίσουν με την
ανάπτυξη του δεύτερου Πακέτου Διανοητικού Αποτελέσματος: Το «Συμμετοχικό
Πακέτο» (Engagement Package) για τους/τις μαθητές/τριες, το οποίο περιλαμβάνει
ψηφιακά παιχνίδια, βίντεο, υλικό γνώσεων και μαθησιακών δραστηριοτήτων. Κατά τη
δεύτερη ημέρα της συνάντησης συζητήθηκε η προώθηση του έργου και δόθηκαν
κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική διαχείριση και την εν γένει διαχείριση του
έργου. Έγινε επισκόπηση της δραστηριότητας διασφάλισης ποιότητας και
αξιολόγησης, η οποία υπογράμμισε το εύρος των εσωτερικών και εξωτερικών μέτρων
ποιότητας.

EUROSPEAK LANGUAGE
SCHOOLS- GREECE

EUROTRAINING- GREECE

PRIVATE GRAMMAR AND
MODERN SCHOOL- CYPRUS

SPECCHIO MAGICO
COOPERATIVA SOCIALEITALY

Το ψηφιακό περιβάλλον SENSES αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για το εκπαιδευτικό
υλικό που παράγεται από την ομάδα έργου. Σύντομα θα αναπτυχθεί και θα
παρουσιαστεί προκειμένου να φιλοξενήσει το υλικό από το πρώτο Διανοητικό Έργο.
Εάν ενδιαφέρεστε για την απόκτηση του υλικού, το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο
του έργου, παρακαλώ επικοινωνήστε στο: info@projectsenses.eu

XENIOS POLIS- GREECE

https://www.facebook.co
m/projectsenses.eu

https://projectsenses.eu/

info@projectsenses.eu

