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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 

 

 
 

Ποιος είναι ο στόχος του START IN 
 

Ο στόχος του έργου START IN είναι να τονώσει 
την «κοινωνική επιχειρηματική νοοτροπία», 
αναπτύσσοντας ικανότητες από νεαρή ηλικία, 
θέτοντας τα θεμέλια για τους νέους 
κοινωνικούς επιχειρηματίες να μετατρέψουν τις 
ιδέες σε δράση σε διαφορετικά κοινωνικά, 
πολιτιστικά ή οικονομικά πλαίσια. 

Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη ενός παιδαγωγικά προηγμένου 
περιβάλλοντος για την ενίσχυση της 

κοινωνικής καινοτομίας και των κοινωνικών 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων εντός 
του εκπαιδευτικού πλαισίου. 
Αυτό θα υλοποιηθεί μέσω εκπαιδευτικών υλικών 
και προηγμένων ψηφιακών εργαλείων, όπως οι 
εφαρμογές φορητών συσκευών και μια 
διαδικτυακή πλατφόρμα, επιτρέποντας τη 
δημιουργία ad-hoc περιεχομένων μέσω μιας 
διαδικασίας συνδημιουργίας μεταξύ 
εκπαιδευτικών, μαθητών και ενδιαφερομένων.

 
 
 

Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου 

Η 1η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε 
στο Valladolid της Ισπανίας, στις 21 και  22 
Νοεμβρίου 2017. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ομάδα 
του MPDNE παρουσίασε τους στόχους του 
έργου, τις δράσεις, τα πνευματικά προϊόντα 
κλπ. 

 
 

Οι χρήστες των πνευματικών προϊόντων του 
έργου είναι η εκπαιδευτικοί ενώ οι ωφελούμενοι 
είναι οι μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Ο στόχος του έργου είναι να τονώσει την 
«Κοινωνική Επιχειρηματική Νοοτροπία» των 
μαθητών να τους δώσει τη δυνατότητα και να 
τους ενθαρρύνει να μετατρέψουν τις ιδέες τους 
σε δράση σε διάφορα πλαίσια (κοινωνικό, 
οικονομικό, πολιτιστικό). 

Το START IN έχω ως στόχο το σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη ενός προηγμένου παιδαγωγικά 
περιβάλλοντος για την ενίσχυση της 
κοινωνικής καινοτομίας και των δεξιοτήτων 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας των νέων

 

Πνευματικά Προϊόντα του έργου 

Το έργο θα αναπτύξει τα ακόλουθα πνευματικά προϊόντα με επικεφαλής τους αναφερόμενους 
εταίρους: 
O1. Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Καινοτόμο και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στην 
Ευρώπη, συμβατό με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Χανίων, Ελλάδα. 

O2. Εκπαιδευτικές Ενότητες για την Καινοτόμο και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στην 
Ευρώπη – CIT, Ιρλανδία. 

   O3. START IN εκπαιδευτική εφαρμογή για κινητά – DANMAR, Πολωνία. 

O4. START IN πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης – INFODEF, Ισπανία.  

O5. START IN Συλλογή προσαρμοσμένων μικροεφαρμογών για κινητά. MDPΝE, Τουρκία. 

O6. Οδηγός για την ανάπτυξη της Καινοτόμου και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν στην 
Ευρώπη. JAMK, Φιλανδία. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


