
Ανάπτυξη 
της Καινοτόμου και 

Συμπεριληπτικής 
Εκπαίδευσης

στο Επιχειρείν
στην Ευρώπη

Η εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και η πραγματοποίηση 
δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
εξασφαλίζει ότι οι δράσεις αυτές θα έχουν 
ως στόχο το κοινό καλό.

Η έρευνα δείχνει ότι την περίοδο 2003-2009 
είχαμε διπλασιασμό των προσφερόμενων 
μαθημάτων στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια 
του κόσμου σε ζητήματα κοινωνικής 
προσφοράς. Επιπλέον αυξάνεται  η 
ευαισθητοποίηση των νέων που θέλουν να 
προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Γι΄ 
αυτό οι νέοι απόφοιτοι προτιμούν να 
εργαστούν σε εταιρίες που δίνουν έμφαση 
στην κοινωνική ευθύνη και περιμένουν οι  
εργοδότες τους να είναι ευαισθητοποιημένοι 
σε ζητήματα κοινωνικής ευθύνης και να μην 
εστιάζουν αποκλειστικά στο κέρδος. 

Μπορείτε να αξιοποιήσετε το εκπαιδευτικό 
υλικό που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του 
έργου START IN για να ενημερωθείτε για 
την επιχειρηματικότητα που λαμβάνει 
υπόψη τις ηθικές και κοινωνικές  και όχι 
μόνο τις οικονομικές διαστάσεις ενός 
εγχειρήματος.
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Στόχος του έργου START IN 
(2017-2020) είναι να ενισχύσει 

την επιχειρηματική νοοτροπία και 
να καλλιεργήσει τις ικανότητες 
που χρειάζονται οι νέοι για να 
μπορούν να μετατρέπουν τις 

ιδέες τους σε δράση σε 
διαφορετικά κοινωνικά, 

πολιτιστικά  και οικονομικά 
πλαίσια στις χώρες της 

Ευρώπης. 

Στόχος 
του έργου

Το έργο μελέτησε τη 
συμπεριληπτικότητα στα 

πλαίσια  ενός 
οικοσυστήματος για την 

ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας. 

Εκπαιδευτικές Ενότητες
 για την Εκπαίδευση στη 

Συμπεριληπτική και Καινοτόμο 
Επιχειρηματικότητα

 Στόχος των ενοτήτων είναι η 
πολύπλευρη ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης της 
επιχειρηματικότητα.

Αναλυτικό Πρόγραμμα 
για την

 Καινοτόμο και Συμπεριληπτική 
Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στην Ευρώπη 

συμβατό με το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα βασίστηκε στο 
θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε και  

συνοψίζει την εμπειρία και την κοινή 
αντίληψη των εταίρων για το ορισμό και 

τους στόχους της εκπαίδευσης
 στο επιχειρείν.

      Σύνολο Προσαρμοσμένων        
Μικροεφαρμογών για
 Φορητές Συσκευές

Οι  συμμετέχοντες στο έργο 
χρησιμοποίησαν διάφορα ψηφιακά 

εργαλεία και την Εκπαιδευτική 
Εφαρμογή για Φορητές Συσκευές 

του START IN σε δράσεις  
εκπαίδευσης στο επιχειρείν.

Εκπαιδευτική Εφαρμογή 
για Φορητές Συσκευές

Αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς 

και μαθητές  για τη δημιουργία 
ερωτηματολογίων για συγκέντρωση 

δεδομένων, λήψη αποφάσεων ή 
αξιολόγηση στα πλαίσια μιας 

εκπαιδευτικής δράσης.

           Πολύγλωσση Πλατφόρμα
            Ψηφιακής Μάθησης

  Είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 
ανοιχτό και διαθέσιμο διαρκώς (24/7), 

σε 6 γλώσσες. Προορίζεται για την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όλων των 
βαθμίδων της σχολικής εκπαίδευσης. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο 

αυτούσιο ή να το προσαρμόσουν και να
 το επεκτείνουν ανάλογα με τις

ανάγκες των μαθητών τους.

              Οδηγός για την ανάπτυξη 
          ενός μοντέλου εκπαίδευσης 

στη Συμπεριληπτική και Καινοτόμο  
Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη

 Ο οδηγός παρουσιάζει το εκπαιδευτικό 
υλικό και τα ψηφιακά εργαλεία που 

αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου. 
Επίσης παρουσιάζει την εμπειρία που 

αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια ανάπτυξης 
των προϊόντων του START IN που είχαν ως 

στόχο την ανάπτυξη της  εκπαίδευσης 
στο επιχειρείν στην Ευρώπη.

Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκαν
 6 Πνευματικά Προϊόντα
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