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Нашата мисия
Целта на проекта е да стимулира създаването на иновативни идеи за
социално предприемачество у младите предприемачи които да отговарят
проактивно на проблемите на своето общество.
Чувството за инициативност и предприемачество е основно трансверсално
умение, идентифицирано от Европейския съюз както за създаване на
работни места в бъдеще, така и за изграждане на устойчиви общества.
Идеята на проекта е да се създаде програма за обучение с която да се повиши
значимостта и нивата на успех при ученици изучаващи предприемачество,
с акцент върху предоставянето на решения за належащи обществени
предизвикателства и целяща по-голямо социално въздействие.

Нашата цел
Учители

Училища и ученици

Социално
предприемачество
основни теми за
обучение

Основни училища и
гимназии
ученици от 12 до 15
годишна възраст

www.desireproject.eu

Предприемачи

Социално
предприемачество
местни и национални
предприемачи

Партньорите по проекта ще подпомогнат учители
предприемачи чрез следните няколко ключови дейности:

и

млади

Ръководство за
компетенции

това ръководство за социално предприемачество и
свързаните с него необходими умения е основано на
проведено проучване на екосистемата на социалните
предприемачи, чрез което ще бъде създадена
педагогическата рамка и модел за структура на учебна
програма необходима на учителите.

Онлайн
платформа за
обучение

насочена към ученици и учители, тази oнлайн
платформа ще има за цел да помести обучението
по социално предприемачество, което ще бъде
създадено.

Курс за обучение основната цел на проекта е да се създаде курс
за обучение по социално предприемачество.
по социално
предприемачество Методологията, която стои зад създаването на курса
за обучение, ще се основава на реална обратна връзка,
получена от действителни предприемачи и учители,
както и инструменти с доказана полезност като Digicomp и Entrecomp.

Пилотно
обучение

по време тази фаза от проекта ще бъдат организирани
пилотни обучения включващи по 20 ученици от всяка
от държавите на партньорите.

Резултатите
@desireprojectEU

@desireproject.eu

Научете повече
за нас
Координатор на проекта

www.rcci.bg

Партньори

www.eurocreamerchant.it

www.emphasyscentre.com

www.babele.co

www.idec.gr

www.openeurope.es

www.agora.xtec.cat

www.psleonardo.com

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация
отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за
каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация. «DESIRE: Digital Education for Social Innovation Reframed Entrepreneurship» - номер на проекта: 2019-1-BG01KA201-062830.

