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CONTEXT

Στόχος της Ανάλυσης Αναγκών 

Φεβ 2020,Τουρκία
Kick-off

Αυγ. 2021,Πολωνία
TPM 2 

Επισκόπηση Δραστηριοτήτων 

 

Σκοπός της ανάλυσης αναγκών είναι να καθοριστούν συγκεκριμένα δεδομένα
και ένα μεθοδολογικό πλαίσιο στα οποία θα βασιστούν τα μελλοντικά
αποτελέσματα (ΙΟ) αυτού του έργου, συμπεριλαμβανομένων των O1/OOC (Open
Online Course for Social Entrepreneurship - Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα για
την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα), ΙΟ 2 (Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο), καθώς
και σχέδια διάδοσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη
αξιοποίηση και βιωσιμότητα αυτού του έργου. 

 Ανάλυση Αναγκών
Μάρτιος 2020-Σεπτέμβριος 2020

Κάθε οργάνωση-εταίρος συνέλεξε εθνικά δεδομένα μέσω
συνεντεύξεων για μελέτες περιπτώσεων, ομάδων εστίασης και σε
γραπτή έρευνα μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία αποτέλεσαν τη
βάση αυτής της διεθνούς έρευνας για τις ανάγκες ενηλίκων με
μεταναστευτικό υπόβαθρο σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης
ικανοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΏΝ 

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι μετανάστες αποτελούν μια από τις μειονεκτούσες ομάδες στην
κοινωνική δομή της χώρας στην οποία μεταναστεύουν. Φαίνεται παράδοξο να περιμένει κανείς
από τους μετανάστες, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικοπολιτιστικά
προβλήματα, να αναλάβουν κοινωνική πρωτοβουλία. Ο στόχος εδώ είναι η δημιουργία μιας
ενεργητικής πρωτοβουλίας μεταναστών που δεν περιμένουν τη λύση των προβλημάτων τους από
άλλους και βρίσκουν τις δικές τους λύσεις αυξάνοντας την ευαισθητοποίησή τους.
Όλα τα ευρήματα δείχνουν ότι τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από 611 μετανάστες,
συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας,της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Πολωνίας, χρειάζονται μια
καλά σχεδιασμένη κατάρτιση προκειμένου να γίνουν επιχειρηματίες και κοινωνικοί
επιχειρηματίες στη χώρα στην οποία μετανάστευσαν και να συμμετάσχουν σε μελέτες στον τομέα
αυτό.
Με βάση τα ευρήματα που προέκυψαν από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν,προτείνεται η ανάπτυξη
των δεξιοτήτων των μεταναστών στους ακόλουθους τομείς σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης που
έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.

Επιτραπέζια έρευνα 

Συζητήσεις γύρω από το τραπέζι

Έρευνα βάσει ερωτηματολογίου 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τους εταίρους του
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, της
Ελλάδας, της Ιταλίας και της Πολωνίας, με συνολικό αριθμό
611 συμμετεχόντων. 

Κύριες προτάσεις
Οι προτεινόμενες διαστάσεις της
εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα
παρατίθενται παρακάτω,
α.     Επιχειρηματικότητα
β.     Ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας/
έργου
γ.     Ανάλυση πελατών
δ.     Επενδύσεις
ε.     Κοινωνική επιχειρηματικότητα
ζ.      Δεξιότητες επικοινωνίας
στ.      ICT (Information and
Communication Technologies -
Τεχνολογίες Πληροφοριών και
Επικοινωνιών).



Θα πραγματοποιηθεί μια μαθησιακή δραστηριότητα διδασκαλίας και
κατάρτισης για 12 εκπαιδευτικούς/διοργανωτές. 
 
Η εκδήλωση θα σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες να
οδηγηθούν στην ανάπτυξη του δικού τους κοινωνικού εγχειρήματος,
καθώς και να μάθουν πώς να εκπαιδεύουν ενήλικες με μεταναστευτικό
υπόβαθρο στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μόλις ολοκληρώσουν την
εκδήλωση, θα έχουν κατανοήσει πολύ καλά τα βασικά στοιχεία για την
έναρξη μιας κοινωνικής επιχείρησης και τα βασικά θεμέλια της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 Μια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Zonguldak της Τουρκίας.Θα λάβουν μέρος 100
εθνικοί συμμετέχοντες.Στόχος της εκδήλωσης είναι η διάδοση των Ο1/OOC και Ο2/EC. Η
εκδήλωση θα λειτουργήσει επίσης ως εκπαιδευτική δραστηριότητα μάθησης και
διδασκαλίας, καθώς θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια σχετικά με την ιδέα της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας για ενήλικες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, με τη συμβολή
κεντρικών ομιλητών και εμπειρογνωμόνων που ειδικεύονται στο θέμα.

Στην εκδήλωση θα προσκληθούν επίσης φορείς χάραξης πολιτικής λόγω της
σπουδαιότητας της εκδήλωσης.Στην εκδήλωση θα προσκληθούν οι στόχοι του έργου
(εκπαιδευτικοί/καθηγητές/διαμορφωτές) καθώς και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς
(τοπικές και εθνικές αρχές, δημόσιο κ.λπ.). 

Λάρισα, Ελλάδα

ΤΟΥΡΚΙΑ

Επόμενες εκδηλώσεις

Multiplier Event

Μαθησιακή Δραστηριότητα Διδασκαλίας και Κατάρτισης
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Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Εθνικό Γραφείο της Τουρκίας δεν μπορούν να
θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτό.

Third Transnational Project Meeting
 

Επόμενη συνάντηση


