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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
Ενίσχυση των δεξιοτήτων των
εκ π αιδευτών ε π ιχειρηματικότητας π ου
π ροωθούν την συνεταιριστική
ε π ιχειρηματικότητα

Ανταλλαγή εμ π ειριών σχετικά με την
εκ π αίδευση κοινωνικής
ε π ιχειρηματικότητας μεταξύ
εκ π αιδευτών σε όλη την Ευρώ π η
Ανά π τυξη καινοτόμων εργαλείων και
μεθοδολογιών για να βοηθήσουν τους
εκ π αιδευτές στην π ροώθηση του
συνεταιριστικού μοντέλου σε ενήλικες
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ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
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Ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας της ΕΕ είναι σήμερα
γνωστό ως κοινωνική οικονομία. Η προσέγγιση κοινωνικής
οικονομίας δείχνει ότι ο κύριος στόχος των οργανισμών
που ανήκουν είναι να εξυπηρετούν τα μέλη της κοινότητας
αντί να αναζητούν κέρδος. Στην Ευρώπη υπάρχει μια
μακρά παράδοση συνεργατικών επιχειρήσεων. Ωστόσο,
παρά το μεγάλο βάρος αυτής της κοινωνικής οικονομίας,
εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αύξηση του
αριθμού των συνεργατικών και προώθηση κοινωνικών
επιχειρήσεων για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη.
Η διάδοση του συνεργατικού μοντέλου μπορεί να είναι η κινητήρια
δύναμη για κοινωνική καινοτομία, μέσω καινοτόμων νεοσύστατων
επιχειρήσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων και
μπορεί να φέρει την τοπική ανάπτυξη και να συμβάλει
μακροπρόθεσμα στο μείωση της ανεργίας και των κοινωνικών
ανισοτήτων. Στις χώρες των εταίρων (Σουηδία, Ιταλία, Ισλανδία και
Κύπρος) παρά τον μεγάλο αριθμό συνεργατικών που υπάρχουν σε
διαφορετικούς τομείς υπάρχει ακόμα έλλειψη επιχειρηματικών
δεξιοτήτων και εκπαιδευτών που να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι
και ικανοί να παρακινήσουν νέους ανθρώπους να επιδιώξουν το
συνεργατικό μοντέλο.
Υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτών
και συνεργατικών ενώσεων και συλλογής επιτυχημένων εμπειριών που
μπορεί να εφαρμόζονται σε άλλες παρόμοιες ευρωπαϊκές πραγματικότητες
ακολουθώντας ένα κοινό και επιτυχημένο μοντέλο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βασισμένο σε 3 βασικά στοιχεία προσέγγισης της κατάρτισης, μεθοδολογία κατάρτισης
και
περιεχόμενο,
για
την
ενίσχυση
της
ικανότητας
των
συμβούλων
επιχειρηματικότητας, όσο αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων σχετικά με τη συνεργατική
επιχειρηματικότητα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Η ανάλυση πραγματοποιείται για να χαρτογραφήσει την υφιστάμενη κατάσταση και
να συγκρίνει τις απαιτήσεις αναγκών εντός των κοινοπραξιών με την ανασκόπηση
της εθνικής και ευρωπαϊκής βιβλιογραφίας και μελετών που σχετίζονται με την
εκπαίδευση που αναπτύσσονται εντός συνεργατικών ενώσεων, να αναλύσουν την
έκταση της τρέχουσας υλοποίησης των συνεργατικών μοντέλων και αναγκών για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων σε συμβούλους.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Συνίσταται στη δοκιμή και την επικύρωση του μοντέλου μάθησης (IO1) σε
πραγματική κατάσταση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης που οργανώθηκε από
εκπαιδευτές για τη συνεργατική επιχειρηματικότητα.

ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Δημιουργία μιας εύκολα προσβάσιμης και εύχρηστης πλατφόρμας
ηλεκτρονικής
μάθησης
με
παιχνιδοποιημένα
χαρακτηριστικά
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εκπαιδευτών αυξάνοντας την
αποτελεσματικότητά τους στην προώθηση και υποστήριξη της
δημιουργίας νέων συνεργατικών.

