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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1
Το Παραδοτέο 1 (IO1) του έργου SENSES
στοχεύει στην παροχή πακέτου ανάπτυξης
ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς,
έχοντας μία ολιστική προσέγγιση στο
μυαλό. Ο στόχος είναι να πιστοποιήσει
τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης με γνώσεις, δεξιότητες,
κατευθυντήριες γραμμές και κατάλληλη
μεθοδολογία για την Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα και την 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
το 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 την
κοινωνική επιχειρηματικότητα και
καινοτομία, και εντάσσονται στον «κόσμο»
της. Το σύνολο των μαθησιακών
εργαλείων και των πόρων για τους
εκπαιδευτικούς θα κοινοποιηθεί στην
πλατφόρμα μας SENSES τον Μάϊο του
2022 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.

S O C I A L  E N T R E P R E N E U R S H I P  A N D  S O C I A L
I N N O V A T I O N  H A P P E N S  T O  E V E R Y  S T U D E N T

Το Παραδοτέο 2 του έργου μας (IO2) είναι ένα πακέτο πηγών που προσφέρει θέματα 
προς συζήτηση, δραστηριότητες, βίντεο, ερωτήσεις που απευθύνονται σε μαθητές 7-12 για 
να τους βοηθήσουν να χτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αυτό το Παραδοτέο σχεδιάστηκε για να 
αυξήσει τις γνώσεις τους σχετικά με την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, αναπτύσσοντας παράλληλα αυτές τις βασικές δεξιότητες μάθησης. 
Ενθαρρύνθηκε η σκέψη σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου και ο ρόλος που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις και οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην 
αντιμετώπιση τους.
Αποφασίστηκαν 8 ιδέες για θέματα και μοιράστηκαν σε κάθε εταίρο.

- Μάθηση από την εμπειρία των άλλων

- Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων

- Συνεργασία

- Δημιουργικότητα και καινοτομία

- Ιθαγένεια

- Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

- Επικοινωνία
- Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Όλα τα θέματα είναι αλληλένδετα και περιλαμβάνουν ψηφιακό παιχνίδι, μία συλλογή βίντεο,
μια παρουσίαση, μια εμπνευσμένη μελέτη περίπτωσης και μία πρακτική δραστηριότητα.
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ΤΡΙΤΗ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ!
3. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SENSES

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

https://projectsenses.eu/

info@projectsenses.eu

Στις 30 και 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία η Τρίτη Διεθνική
Συνάντηση SENSES. Η συνάντηση, που φιλοξενήθηκε από τον Ιταλό εταίρο
"Specchio Magico", πραγματοποιήθηκε στο Lecco. Την πρώτη ημέρα, οι
εταίροι προσκλήθηκαν στο Istituto Comprensivo di Missaglia όπου, μερικοί
μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Gears , παρουσίασαν κάποιες
δραστηριότητες - πολλές από αυτές αποτελούν μέρος των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος SENSES. Οι μαθητές, ηλικίας 8 με 14 ετών,
μοιράστηκαν με ενθουσιασμό και αφοσίωση μερικές από τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιούν καθημερινά στο πλαίσιο του Gears: οι εργασίες αυτές
αποσκοπούσαν στην προώθηση της συνεργασίας, των εγκάρσιων
λειτουργιών, των μεταγνωστικών και ορθολογικών δεξιοτήτων. Το απόγευμα, οι 
εταίροι επανεξέτασαν το περιεχόμενο του IO1 και μοιράστηκαν το
περιεχόμενο του IO2. Στο πλαίσιο του IO2 (Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία για όλους τους μαθητές), οι εταίροι έδειξαν τι παρήχθη: ένα ειδικό
πακέτο για τους μαθητές που περιέχει συγκεκριμένο υλικό και
δραστηριότητες, οι οποίες θα αναπτύξουν την κατανόηση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μέσα σε κάθε πακέτο, κάθε εταίρος
ανέπτυξε έξι ενότητες: ψηφιακό παιχνίδι, βίντεο, παρουσίαση, υποδειγματική
περίπτωση, δραστηριότητα, ανασκόπηση. Την επόμενη ημέρα, οι 
εταίροι επικεντρώθηκαν στη διάδοση και τη δημιουργία της ψηφιακής
πλατφόρμας, όπου θα αναρτηθεί όλο το υλικό που παρήχθη (IO3). Στη 
συνέχεια καθορίστηκαν οι επόμενες ημερομηνίες συνάντησης και
διαμοιρασμού. Η τέταρτη και τελευταία διεθνική συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί στο Newcastle, που διοργανώνεται από το SFEDI, τον
Οκτώβριο του 2022 και, με την ευκαιρία αυτή, θα πραγματοποιηθεί το τελικό
συνέδριο του έργου.

http://sfedigroup.com/
https://www.blueroominnovation.com/
https://csicy.com/
https://eurospeak.ac.uk/
https://www.eurotraining.gr/
http://www.grammarschool.ac.cy/
https://www.specchiomagico.org/
https://xeniospolis.gr/

