Βιώσιμες συνεργατικές ιδέες

Σχετικά με το έργο
Το έργο ScoopConSS ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2020 και θα
ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022. Το έργο στοχεύει στη
δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικών για τους ευρωπαίους
εκπαιδευτικούς
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
που
ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τη διδακτική τους πρακτική
χρησιμοποιώντας διαφορετικές επιχειρηματικές μεθόδους. Ο
μεγάλος στόχος του έργου είναι η προώθηση και απόκτηση
επαγγελματικών εργαλείων και μεθόδων διδασκαλίας από
τους εκπαιδευτικούς, με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης
επιχειρηματικών δεξιοτήτων για μαθητές.

Στόχοι έργου:
Το έργο SCoopConSS θα προωθήσει την αειφόρο προσαρμογή
στην Ευρώπη βελτιώνοντας τις σχετικές γνώσεις και κάνοντας
τις πληροφορίες περισσότερο κατανοητές και προσβάσιμες.
Συγκεκριμένα, το SCoopConSS θα:
Αναλύσει
δεδομένα
και
πληροφορίες
επιτυχημένων
πρακτικών σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης για
την επιχειρηματικότητα των νέων.
Βελτιώσει και θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές και
εργαλεία (μια εργαλειοθήκη) που θα διατεθούν σε επιλεγμένους
εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές για πιλοτική εφαρμογή στο
εκπαιδευτικό τους πλαίσιο.
Αναπτύξει ένα πρόγραμμα κατάρτισης και μια εκπαιδευτική
μεθοδολογία, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των
συνεντεύξεων με καθηγητές ΕΕΚ και υπεύθυνους κοινωνικών
συνεταιρισμών που διεξάγονται στις χώρες εταίρους.
Διαδόσει τα αποτελέσματα του έργου σε υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες και άλλους ενδιαφερόμενους
φορείς για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την
επιχειρηματική εκπαίδευση.

Αντικείμενο του έργου:
Ο κύριος στόχος του έργου SCoopConSS είναι η δημιουργία
μιας κοινότητας πρακτικής για τους ευρωπαίους καθηγητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν
τη διδακτική τους πρακτική χρησιμοποιώντας διαφορετικές
επιχειρηματικές μεθόδους βασισμένες στις συνεργατικές αρχές
της αυτοβοήθεια, της δημοκρατίας, της ισότητας, και της
αλληλεγγύης.
Ο ειδικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της απόκτησης
επαγγελματικών εργαλείων και μεθόδων διδασκαλίας για
εκπαιδευτικούς, με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης
επιχειρηματικών δεξιοτήτων για μαθητές ΕΕΚ.
Σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, στοχεύουμε στην αύξηση
του αριθμού των εκπαιδευτικών που θα επωφεληθούν από
τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και τα εργαλεία διδασκαλίας
που περιέχονται στο πακέτο εργαλείων του έργου, κάνοντας
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να γίνουν πρεσβευτές της
πρωτοβουλίας στο σχολικό τους περιβάλλον, προκειμένου να
επιτραπεί στην επιχειρηματική εκπαίδευση να εξαπλωθεί μεταξύ
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Αποτελέσματα έργου:
καλύτερη κατανόηση των ήδη υπάρχοντων εκπαιδευτικών
εργαλείων για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας.
προσαρμογή των υπάρχοντων προγραμμάτων σπουδών
με τη δημιουργία ειδικών εργαλείων για τη διδασκαλία επί
των συναιτεριστικών επιχειρήσεων.
υλοποίηση ενός μαθήματος μικτής εκπαίδευσης πάνω
στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
πειραματισμός διδακτικών εργαλείων και καθοδήγηση
μαθητών.

Η Ομάδα του SCoopConSS

Συντονιστής έργου:

egina
www.egina.eu

Εταίροι:
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www.egina.eu

www.aketh.eu

www.apsu.pt

www.italcamara-es.com

www.ctk-rijeka.hr

Μάθετε περισσότερα στο www.scoopconss.eu
/scoopconss
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

