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Developing the Competences of Educators to Promote Social
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Το EDU4SENT είναι ένα πρόγραμμα
του Erasmus+ Strategic Partnership

Στόχος του προγράμματος είναι η
ανάπτυξη ενός καινοτόμου διεθνούς
ανοιχτού μαθήματος σχετικά με την
κοινωνική επιχειρηματικότητα για
νέους ενηλίκους με προσφυγικό
υπόβαθρο.

www.edu4sent.org

EDU4SENT ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΎΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ
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Συνολικός Προϋπολογισμος
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1 Εκπαίδευση Προσωπικού
2 Παραδοτέα Αποτελέσματα
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Πρώτη
διακρατική συνάντηση, Ζονγκουλντάκ, Τουρκίας

Αντίκτυπος EDU4SENT
1. Για εκπαιδευτές που εργάζονται
με νέους ενήλικες με προσφυγικό
υπόβαθρο.
Συνεισφορά στην διεθνοποίηση
δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών που
είναι ενεργοί με ενήλικες με προσφυγικό
υπόβαθρο μέσω της διεθνούς συνεργασίας
και των μηχανισμών παράδοσης μαθημάτων.
Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων
μαθημάτων και μηχανισμών παράδοσης
μαθημάτων.

2.Για τους ενδιαφερόμενους:
Ανεπτυγμένη επίγνωση των στρατηγικών και
των συγκεκριμένων εφαρμογών/σχεδιασμού
για την μορφοποίηση της διαδικασίας της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας για νέους
ενήλικες με προσφυγικό υπόβαθρο.
3. Σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
Ευρωπαϊκό επίπεδο:
Συνεισφορά στην μεταμόρφωση νέων
ενηλίκων με προσφυγικό υπόβαθρο σε νέους
Ευρωπαίους επιχειρηματίες.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι σημαντικές για την δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας για πρόσφυγες, ενισχύοντας την ενδυνάμωση τους και επιτρέποντας τους
να εργαστούν σε ένα δίκαιο και ίσο περιβάλλον, συμπεριλαμβάνοντας την
πιθανότητα της επιχειρηματικότητας. Παρά αυτού, τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν
περιέχουν επαρκή επιχειρηματική εκπαίδευση και οι περισσότεροι δεν έχουν τις
αναγκαίες δεξιότητες για την είσοδο τους στον χώρο των μοντέρνων επιχειρήσεων.
Το EDU4SENT στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και των ικανοτήτων των εκπαιδευτών που εργάζονται σε
οργανισμούς με χαμηλών δεξιοτήτων νέους ενήλικες πρόσφυγες και αιτούντες
ασύλου, με σκοπό να τους υποστηρίξουμε στην προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας στο μακροχρόνιο πλαίσιο, μέσω της δημιουργίας
εκπαιδευτικού υλικού και ενός ανοιχτά διαθέσιμου μαθήματος με 5 εταίρους από
την Τουρκία, Ελλάδα, Πολωνία και Ιταλία μέσω της αύξησης της ικανότητάς τους
στην εκπαίδευση κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

ΕΤΑΙΡΟΙ
Paydaş Eğitim,Kültür ve Sanat Derneği
ΤΟΥΡΚΙΑ, Συντονιστής

Paydaş είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από μία
ομάδα εκπαιδευτικών. Τα μέλη του είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικό
προσωπικό διαφορετικών ειδών οργανισμών του τομέα της εκπαίδευσης.
Αντίστοιχα, οι συνήθεις δραστηριότητες του οργανισμού περιέχουν
εκπαίδευση, για την υποστήριξη της ανάπτυξης υποστηρικτικού
εκπαιδευτικού υλικού, για προπονητές, εκπαιδευτικούς και βοηθούς σε
επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες ανήκουν σε τρεις
κατηγορίες: εκπαίδευση για προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη,
καινοτομία και ψηφιοποίηση. Ένας άλλος σκοπός είναι η ανάπτυξη της
αμοιβαίας εκπαίδευσης μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και
εκπαιδευτικής διάδρασης. Κεντρική αποστολή μας είναι η προώθηση της
επιχειρηματικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης. Ο οργανισμός μας
εστιάζει επίσης στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων, μονάδων και
εργαλείων για την υποστήριξη εκπαιδευτικών πόρων.

ZONGULDAK VALILIĞI,ΤΟΥΡΚΙΑ
Zonguldak Valiliği είναι ένα δημόσιο σώμα στο Ζονγκουλντάκ της Τουρκίας,
με την πόλη να είναι η πρώτη επαρχία της Τουρκικής Δημοκρατίας, το 1924.
Η Τουρκία έχει 81 επαρχίες και όλες οι κυβερνείες εργάζονται υπό τον
ιεραρχικό έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικού. Η Κυβερνεία του
Ζονγκουλντάκ, όπως όλες οι κυβερνείες, είναι ομοσπονδιακός οργανισμός
της επαρχίας και έχει την ευθύνη και επικύρωση άλλων δημοσίων και
ιδιωτικών οργανισμών. Το Ζονγκουλντάκ βρίσκεται στην δυτική Μαύρη
Θάλασσα της Τουρκίας και είναι η μόνη πόλη στην χώρα που έχει ορυκτό
λιθάνθρακα. Η επαρχία του Ζονγκουλντάκ άρχισε να χάνει τον πληθυσμό της
από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Λόγω της διαφοροποίησης, διάφοροι
τομείς είναι αδύναμοι και αυτή η αδυναμία φέρει την πτώση της εργασίας.

ΕΤΑΙΡΟΙ
Danmar Computers Sp. z o.o.
ΠΟΛΩΝΙΑ
Danmar Computers είναι μία ιδιωτική εταιρία που προσφέρει
επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και
αναπτύσσει λύσεις e-learning και εξατομικευμένου ICT. Διαχειρίζεται:
εκπαιδεύσεις, ανάπτυξη προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού,
συμβουλευτικά, σχεδιασμό ιστοσελίδων και εφαρμογές κινητών τηλεφώνων,
διαδικτυακές καμπάνιες, και συστήματα e-learning. Το τεχνικό προσωπικό έχει
την ικανότητα να αναπτύσσει μοντέρνες διαδικτυακές και κινητών τηλεφώνων
εφαρμογές, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες βάσης δεδομένων, διαδικτυακούς
διακομιστές, και διακομιστές εφαρμογών. Έχει σχεδιάσει και αναπτύξει
λογισμικό ενός συστήματος διαχείρισης έργων, το AdminProject. Είναι το
μόνο λογισμικό αυτή τη στιγμή στην αγορά που στοχεύει στην διαχείριση
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Institute of Entrepreneurship Development
ΕΛΛΑΔΑ

iED είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της καινοτομίας και της ενίσχυσης
του
επιχειρηματικού
πνεύματος.
Με
την
αναγνώριση
της
επιχειρηματικότητας ως κύριο παράγοντα για την ανάπτυξη και συνοχή
της κοινωνίας, ερευνούμε και είμαστε σε θέση να παρέχουμε καινοτόμες
λύσεις που βοηθάνε την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας και
προωθούμε την εργασία. Με σκοπό να πετύχουμε τον σκοπό μας,
υιοθετούμε μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση και συνεργαζόμαστε με
κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς εταίρους από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, στοχεύοντας στην παραγωγή και την μεταφορά
της γνώσης, προωθώντας την κουλτούρα της επιχειρηματικότητας και
ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

ΕΤΑΙΡΟΙ
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FORMAZIONE
E COMUNIONE ,ΙΤΑΛΙΑ
Fo.co. ιδρύθηκε το 2012 στην Σικελία με σκοπό την εργασία για την
βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την ενίσχυση του πληθυσμού μέσω
υπηρεσιών, ενώ καλωσορίζουμε προγράμματα για αιτούντες ασύλου,
πρόσφυγες και ασυνόδευτους αλλοδαπούς νέους (MSNA), προγράμματα
επαγγελματικής
εκπαίδευσης
και
δραστηριότητες
κοινωνικού
σχεδιασμού, μέσω της καθοδήγησης που προσφέρει ο κώδικας ηθικής
που συνδέεται με της αξίες των Ηνωμένων Εθνών και το πνεύμα της
Οικονομίας της Επικοινωνίας.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οκτώβριος,2020
Δεύτερη διακρατική συνάντηση, ΠΟΛΩΝΙΑ
Σεπτέμβριος,2020
Διαδικτυακή Συνάντηση

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τουρκική Εθνική Υπηρεσία δεν φέρουν καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτή η δημοσίευση.

