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Το  έργο  Erasmus  +  Social  Cooperative  Contest  for 

Secondary  Schools,  (ScoopConSS)  ξεκίνησε 

επίσημα τον Μάρτιο του 2020. Στο πλαίσιο 

αυτού  του  έργου,  μια  κοινοπραξία  έξι 

συνεργαζόμενων  ιδρυμάτων  θα 

συνεργαστεί  εστιάζοντας  στην 

εκπαίδευση  επί  των  συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων  σε  σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

ΤΟ ΕΡΓΟ 

Το  πρόγραμμα  Erasmus  +  Social 

Cooperative  Contest  for  Secondary 

Schools  (ScoopConSS)  θα  δοκιμάσει 

μια  καινοτόμο  και  ελκυστική 

μεθοδολογία για την εισαγωγή και την 

ενίσχυση  της  εκπαίδευσης  επί  των 

συνεταιριστικών  επιχειρήσεων  σε  σχολεία  της  δευετεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ξεκινώντας  από 

εκπαιδευτικούς  που  σχετίζονται  με  το  αντικείμενο  της  επιχειρηματικότητας,  οι  οποίοι  θα  εμπλέξουν 

συναδέλφους  από  άλλους  κλάδους  και  μαθητές  στην  προσομοίωση  της  ίδρυσης  ενός  κοινωνικού 

συνεταιρισμού επικεντρωμένου σε έναν ή περισσότερους από τους 17 στόχους του ΟΗΕ για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη.  Το  ScoopConSS,  χρηματοδοτείται  με  την  οικονομική  υποστήριξη  του  Προγράμματος  της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

ΕΡΕΥΝΑ SCoopConSS 

Η έρευνα του SCoopConSS ξεκίνησε! 

Προκειμένου να αναπτυχθεί μια καινοτόμος και ελκυστική μεθοδολογία για την εισαγωγή και την ενίσχυση 

της  εκπαίδευσης  επί  των  συναιτεριστικών  επιχειρήσεων  σε  σχολεία  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  η 

κοινοπραξία  του  έργου  συλλέγει  σχετικά  δεδομένα  και  εμπειρίες  από  εκπαιδευτικούς  και  διευθυντές 

κοινωνικών συνεταιρισμών ή κοινωνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με  τα αποτελέσματα της έρευνας, θα 

αναπτύξουμε  και  θα  εφαρμόσουμε  την  εκπαιδευτική  μεθοδολογία,  που  θα  περιλαμβάνει  διαδικτυακή 

κατάρτιση  για  εκπαιδευτικούς,  πρακτική  άσκηση  για  μαθητές  και  εκπαιδευτικούς  σε  κοινωνικούς 

συνεταιρισμούς / επιχειρήσεις και έναν ευρωπαικό διαγωνισμό για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών 

ίδρυσης ενός κοινωνικού συνεταιρισμού / επιχείρησης. 

Εάν  είσαι  εκπαιδευτικός  και  θέλεις  να  εμπλουτίσεις  τις  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  σου  επί  των 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων ή είσαι μέλος ενός κοινωνικού συνεταιρισμού / επιχείρησης και θέλεις να 

μοιραστείς τις αξίες της κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των νέων, μπορείς να εγγραφείς στην έρευνα και 

να μάθεις περισσότερα σχετικά με το έργο SCoopConSS.  

Ξεκινήστε το ταξίδι σας μαζί μας! 
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ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση 

(FOM) πραγματοποιήθηκε στις 11 

Μαρτίου  2020  μέσω  Skype  λόγω 

της πανδημίας του COVID 19. 

Οι  εταίροι  παρουσίασαν  τους 

οργανισμούς  τους  και 

συζήτησαν  σχετικά  με  τα 

σημαντικότερα  σημεία  του 

έργου:  τους  στόχους,  τις 

ομάδες  στις  οποίες  στοχεύουν, 

τα  βασικά  αποτελέσματα,  τις 

πολλαπλασιαστικές  εκδηλώσεις,  τη 

διαχείριση και την υλοποίηση του έργου, τις δραστηριότητες διάδοσης και εκμετάλλευσης, τη διασφάλιση 

της  ποιότητας,  την  παρακολούθηση  και  την αξιολόγηση  του  έργου.  Κρίσιμες  αποφάσεις  ελήφθησαν  σε 

αυτήν τη συνάντηση με σκοπό την ανάπτυξη του πρώτου παραγώμενου αποτελέσματος σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε από  τους συμμετέχοντες. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για  την 

έναρξη του έργου, διότι επέτρεψε στους συνεργάτες να εργαστούν μαζί. Παρ’ότι, η εναρκτήρια συνάντηση 

δεν  πραγματοποιήθηκε  πρόσωπο  με  πρόσωπο,  ήταν  μια  συνάντηση  πρόσωπο  με  πρόσωπο  μέσω  της 

οθόνης ενός υπολογιστή  

 

 

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ 

Ο ιστότοπος του έργου μας βρίσκεται σε λειτουργία: https://scoopconss.eu/ αλλά μπορείτε επίσης να μας 

ακολουθήσετε στο να μας αρέσετε στο Facebook ή στο LindedIn και να εμπλακείτε στη συζήτηση σχετικά 

με το έργο.  

Τα  newsletters  του  έργου  θα  σας  ενημερώνουν  τακτικά  για  τη  διαδικασία,  τα  αποτελέσματα  και  τις 

εκδηλώσεις του έργου. 

Απολαύστε την ανάγνωση και μείνετε συντονισμένοι! 

 

Η ομάδα του ScoopConSS! 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Ο  κύριος  στόχος  του  έργου  SCoopConSS  είναι  η  δημιουργία  μιας  Κοινότητας  Πρακτικών  για  τους 

Ευρωπαίους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τη διδακτική τους 

πρακτική  χρησιμοποιώντας  διαφορετικές  επιχειρηματικές  μεθόδους  βασισμένες  στις  αρχές  της 

αυτοβοήθειας, της δημοκρατίας, της ισότητας, και της αλληλεγγύης. 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. έρευνα και ανάλυση επιτυχημένων πρακτικών σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα νέων ατόμων (σταθεροποίηση της γνώσης). 

2. εθνικοί και διεθνείς εκπαιδευτικοί κύκλοι με καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του τομέα 

επιχειρηματικότητας,  μάρκετινγκ  και  διοίκησης  για  τον  σχεδιασμό  ενός  εκπαιδευτικού 

προγράμματος που στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους όσο αφορά στις συνεταιριστικές 

επιχειρήσεις, στην συνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, στις διεπιστημονικές και ανοιχτές σχολικές 

προσεγγίσεις (προώθηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας). 

3. ανάπτυξη,  πιλοτική  εφαρμογή  και  αναθεώρηση  ενός  μαθήματος  μικτής  κατάρτισης  για  την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην καθοδήγηση των μαθητών τους για τη συμμετοχή στην πρώτη 

έκδοση  του  διαγωνισμού  EUScoop,  έναν  διαγωνισμό προσομοίωσης  κοινωνικών  συνεταιρισμών 

που θα αναβαθμιστεί σε ευρωπαικό επίπεδο (ανάπτυξη δεξιοτήτων). 

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. καλύτερη  κατανόηση  των  υφιστάμενων  εκπαιδευτικών  εργαλείων  για  τη  διδασκαλία  της 

επιχειρηματικότητας. 

2. εκσυγχρονισμός  /  προσαρμογή  των  υφιστάμενων  προγραμμάτων  σπουδών  για  τη  δημιουργία 

ειδικών εργαλείων για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας. 

3. υλοποίηση ενός μαθήμστος μικτής κατάρτισης για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 

4. πειραματισμός με διδακτικά εργαλεία και καθοδήγηση μαθητών.   
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European Grants International Academy Srl  
Η EGInA Srl είναι ένας ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός και ένας φορέας 
συμβουλευτικής με έδρα το Foligno (Umbria, Ιταλία), που δραστηριοποιείται 
στον τομέα των έργων και των επιχορηγήσεων της ΕΕ.  Η EGInA δεσμεύεται να 
εφαρμόσει εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής καινοτομίας, με 
ιδιαίτερη  έμφαση  στην  προώθηση  των  ψηφιακών  δεξιοτήτων  και  της 
εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. 

aCapo Società Cooperativa Sociale Integrata 
Ο οργανισμός aCapo Cooperative παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες σε 
κυβερνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, χάρη σε έναν 
συνδυασμό εξειδικευμένων δεξιοτήτων, ψηφιακών λύσεων και 
αυτοματισμού.  

 

 

 

 
Anaptyxiako Kentro Thessalias 
Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας AKETH‐DCT (ΑΚΕΘ) είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, διαπιστευμένος από τον Ελληνικό Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 
ο οποίος λειτουργεί ως κέντρο / πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 

 

 

 

 

Associação Portuguesa de Startups 
Η Πορτογαλική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων (APSU) ιδρύθηκε με στόχο την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη συμβολή σε μια βιώσιμη και 
καινοτόμο οικονομία. Η αποστολή της είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, μέσω 
του συνδυασμού υποδομών και εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης. 

 

 

 

 

Cámara de Comercio e Industria Italiana para España 
Το Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την Ισπανία στη Μαδρίτη (CCIS) είναι 
ένας ισπανικός ιδιωτικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί τις 
διμερείς σχέσεις μεταξύ του Ιταλικού και του Ισπανικού κράτους. 

 

 

 

 

Centar tehničke kulture Rijeka 
Το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού της Ριέκα είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη 
κυβερνητικός οργανισμός που έχει δημιουργηθεί από το 1993 με 
πρωτοβουλία του Συνδέσμου Τεχνικού Πολιτισμού της Ριέκα, με σκοπό την 
ενθάρρυνση και προώθηση της τεχνικής εκπαίδευσης, της πληροφορικής και 
του πολιτισμού γενικότερα, οργανώνοντας δραστηριότητες προκειμένου να 
τονώσει το ενδιαφέρον των παιδιών, των νέων, των εργαζομένων και άλλων 
πολιτών σε τομείς επιστημονικής, τεχνικής και πληροφορικής κατεύθυνσης. 
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Λαμβάνετε αυτό το newsletter, επειδή έχετε προταθεί από έναν από τους συνεργάτες του έργου μας ή από 

άλλους  ενδιαφερόμενους  ή  συνεταιρισμούς  ως  πιθανά  ενδιαφερόμενος  για  το  έργο.  Για  συνδρομή  με 

διαφορετική διεύθυνση email ή εάν το θέμα δεν σας ενδιαφέρει, κάντε κλικ εδώ για να τροποποιήσετε τη 

συνδρομή σας ή να καταργήσετε την εγγραφή σας. 

Για πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας scoopconss.eu. 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: 

WEB: https://scoopconss.eu  

FACEBOOK: SCOOP CONSS 

 


