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Η αποστολή μας
Στόχος μας είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου αντίληψης της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στους νέους ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν με 
λύσεις σε προβλήματα της κοινωνίας.

Η λήψη πρωτοβουλίας και η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας είναι μια 
ουσιαστική εγκάρσια ικανότητα που προσδιορίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση τόσο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο μέλλον όσο και για τη 
δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών.

www.desireproject.eu

Εκπαιδευτικοί

Ο στόχος μας
Σχολεία και μαθητές Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα 

- 
Μαθήματα γενικής 

εκπαίδευσης 

Σχολεία δευτεροβάθμιας 
και Τριτοβάθμιας 

απαραίτητη 
-

Μαθητές απο 12 εώς 15 
ετών

Κοινωνικοί 
επιχειρηματίες 

-
Τοπικοί και εθνικοί 

επιχειρηματίες 

Η ιδέα του έργου είναι να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης για να 
στηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην διδασκαλία των μαθητών τους σχετικά με 
την επιχειρηματικότητα με έμφαση στην παροχή λύσεων για την αντιμετώπιση 
κοινωνικών προκλήσεων.

http://desireproject.eu/


Τα αποτελέσματα 
@desireprojectEU

Οι εταίροι του έργου θα υποστηρίξουν νέους επιχειρηματίες και 
εκπαιδευτικούς μέσω των ακόλουθων βασικών δραστηριοτήτων: 

Θα δημιουργηθεί ένας οδηγός κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, βάσει μιας έρευνας με θέμα 
το οικοσύστημα κοινωνικών επιχειρηματιών για την 
παραγωγή ενός παιδαγωγικού πλαισίου και μοντέλου 
δομής προγράμματων σπουδών για εκπαιδευτικούς.

Οδηγός 
ικανοτήτων

Μια πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής 
μάθησης

που απευθύνεται σε μαθητές και καθηγητές, και η οποία 
θα φιλοξενεί το εκπαιδευτικό σεμινάριο κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας του DESIRE.

@desireproject.eu

ο βασικός σκοπός του έργου είναι να δημιουργήσει 
ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα. Η μεθοδολογία πίσω από τη 
δημιουργία των μαθημάτων μαθήματος κατάρτισης 
θα βασίζεται σε μελέτες περίπτωσης και σχόλια που 
θα λήφθηκαν από πραγματικούς επιχειρηματίες και 
καθηγητές, καθώς και σε εργαλεία με αποδεδειγμένη 
χρησιμότητα όπως το Digicomp και το Entrecomp. 

Ένα πρόγραμμα 
κατάρτισης 
κοινωνικής 
επιχειρηματικό-
τητας

Μια πιλοτική 
εκπαίδευση

Η πιλοτική φάση θα περιλαμβάνει 20 μαθητές από 
τη χώρα κάθε εταίρου και θα είναι απαραίτητ για την 
οριστικοποίηση του περιεχομένου της κατάρτισης του 
μαθήματος.

https://www.facebook.com/DesireprojectEU/
https://www.instagram.com/desireproject.eu/


Γνωρίστε μας

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η επιτροπή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε α 
«DESIRE: Digital Education for Social Innovation Reframed Entrepreneurship» - αριθμός 
έργου: 2019-1-BG01-KA201-062830. 

Ο συντονιστής του έργου

Οι εταίροι του έργου

www.rcci.bg

www.idec.grwww.eurocreamerchant.it

www.emphasyscentre.com www.openeurope.es

www.babele.co www.agora.xtec.cat www.psleonardo.com

https://www.rcci.bg/
https://www.idec.gr/
http://www.eurocreamerchant.it/
https://emphasyscentre.com/
http://openeurope.es/
https://babele.co/home/
https://agora.xtec.cat/iesgabrielferrater/
https://www.psleonardo.com/

