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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία αυτής της έκδοσης δεν προϋποθέτει 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Το SENSES αναπτύχθηκε με σκοπό να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα.  Παρότι 

οι κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές υπήρξαν ραγδαίες τις τελευταίες δεκαετίες, οι δεξιότητες που προωθούνται και οι 

γνώσεις που μεταδίδονται σήμερα στα παιδιά μέσω του σχολείου δεν συμβαδίζουν με αυτές τις αλλαγές. Το εκπαιδευτικό 

σύστημα οφείλει να προσαρμοστεί στη σημερινή εποχή και τα σχολεία να προετοιμάσουν τους/τις μαθητές/τριες για 

επαγγέλματα που δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί, καθώς και για τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμα εφευρεθεί. Ο 

καλύτερος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 

καινοτομίας τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών/τριών. Αυτή η εκπαίδευση αναδεικνύεται ζωτικής σημασίας 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών.  

Το SENSES επιδιώκει να αναπτύξει μια καινούργια εκπαιδευτική προσέγγιση,  προσφέροντας στους/στις εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μια βαθύτερη κατανόηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς και 

σχετικά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα 

στηρίζει τους/τις μαθητές/τριες ηλικίας 7-12  ετών στην ανάπτυξη ενός διαρθρωμένου συνόλου ικανοτήτων/ δεξιοτήτων, 

που απαιτούνται για να είναι καινοτόμοι και πρωτοπόροι σε ένα σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο. Αυτές οι δεξιότητες 

περιλαμβάνουν την προσαρμοστικότητα, την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, 

καθώς και τη συνεργατικότητα.  

Οι μαθητές/τριες θα ενδυναμωθούν με σκοπό να αποκτήσουν επιχειρηματική νοοτροπία, καθώς και την ικανότητα να 
σχεδιάζουν καινοτόμες λύσεις σε ποικίλα κοινωνικά προβλήματα (λ.χ. περιβαλλοντική συνείδηση, ισότητα φύλων, 
κοινωνική ενσωμάτωση μειονοτήτων). 
 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ  
 Το πρόγραμμα SENSES αναμένεται να: 

• προσφέρει στους/στις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μια σειρά οδηγιών και μεθοδολογιών για το 

πώς να εμφυσήσουν στους/στις μαθητές/τριες το πνεύμα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, 

• δημιουργήσει και να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και διδακτικές μεθόδους στοχεύοντας στις σχολικές 

κοινότητες 5 χωρών (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος) με διαφορετικές ανάγκες και 

διαφορετικά εθνικά πλαίσια, 

• αναπτύξει ένα διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο θα επιτρέπει την πρόσβαση σε υλικά και εργαλεία 

που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των παραδοτέων του προγράμματος.  

Τα αποτελέσματα-κλειδιά περιλαμβάνουν: 

• την ενίσχυση των εκπαιδευτικών με γνώσεις για την κατανόηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της 

καινοτομίας, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης 

στο πλαίσιο της τάξης,  

• την απόκτηση από τους/τις μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 7-12 ετών, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες, ικανοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.  

 

Σε αυτό το δελτίο:  
• Σχετικά με το 

πρόγραμμα (σελ. 1) 

• Στόχοι και 

αποτελέσματα-κλειδιά 

(σελ. 1) 

• Παραδοτέα (σελ. 2) 

• Εναρκτήρια συνάντηση 

(σελ. 2) 

• Παρουσίαση εταιρικού 

σχήματος (σελ. 2) 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία αυτής της έκδοσης δεν προϋποθέτει έγκριση 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Τα παραδοτέα του προγράμματος είναι τα εξής: 

IO1 Εκπαιδευτικοί SENSES – Ανάπτυξη 

Δεξιοτήτων – Ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων, 

το οποίο παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς τις 

κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για τη διδασκαλία 

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.  

IO2  Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία - Υπόθεση όλων των μαθητών/τριών 

– Ένα «πακέτο συμμετοχικής δράσης» για 

μαθητές/τριες, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα 

εργαλεία και δραστηριότητες για την κατανόηση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

IO3 Ψηφιακή Πλατφόρμα SENSES – Παροχή όλων 

των ψηφιακών πόρων που δημιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος μέσω μιας ψηφιακής 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας, διαμορφωμένης κατάλληλα 

για μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του SENSES 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 18 και 31 Μαρτίου 

υπό τον συντονισμό του SFEDI. Οι εταίροι του 

προγράμματος είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν 

καλύτερα και να παρουσιάσουν τα πεδία 

δραστηριοποίησης των οργανισμών που εκπροσωπούν. 

Οι συντονιστές εταίροι παρουσίασαν τις δραστηριότητες 

που πρόκειται να αναλάβουν σε κάθε παραδοτέο. 

Επίσης, συζητήθηκαν οι δραστηριότητες διάχυσης και 

αξιολόγησης του προγράμματος. Η συνάντηση υπήρξε 

ιδιαίτερα παραγωγική και συνέβαλε  στην ανάπτυξη ενός 

σχεδίου δράσης για τους επόμενους έξι (6) μήνες του 

προγράμματος.  

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ SFEDI – UK 

 
BLUE ROOM INNOVATION – SPAIN 
 
EUROTRAINING – GREECE 

 
EUROSPEAK LANGUAGE SCHOOLS – 
UK 
 
XENIOS POLIS – GREECE 
 
CENTER FOR SOCIAL INNOVATION – 
CYPRUS 
 

SMCS SPEECHIO MAGICO CO-
OPERATIVE SOCIATE – ITALY 
 
PRIVATE GRAMMAR AND MODERN 
SCHOOL (PGMS) – CYPRUS 
 

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ 
www.projectsenses.eu 
 
https://www.facebook.com/Senses-Project-101186592113111/ 
 
info@projectsenses.eu 
 
 

 

http://sfedigroup.com/
https://www.blueroominnovation.com/
https://www.eurotraining.gr/
https://eurospeak.ac.uk/
https://eurospeak.ac.uk/
https://xeniospolis.gr/el/
https://csicy.com/
https://csicy.com/
https://www.specchiomagico.org/
https://www.specchiomagico.org/
http://www.grammarschool.ac.cy/
http://www.grammarschool.ac.cy/
http://www.projectsenses.eu/
https://www.facebook.com/Senses-Project-101186592113111/
mailto:info@projectsenses.eu

