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▪ Να προσφέρει ευκαιρίες επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς σε
όλη τη χώρα
▪ Να δημιουργήσει μια κοινότητα εκπαιδευτικών με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στην έννοια της τοπικής κοινωνίας

▪ Μέσα από την υλοποίησή του προγράμματος από τους ίδιους
στις τάξεις τους, να δώσει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία
που χρειάζονται προκειμένου:
i.

Να καλλιεργήσουν την αντίληψη της
επιχειρηματικότητας στους μαθητές τους

κοινωνικής

ii. Να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες που
χρειάζονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προκειμένου
να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν και να αναπτύξουν
την κριτική τους σκέψη
iii. Να υποστηρίξουν τη συνεργασία ανάμεσα στους νέους με
σκοπό την επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών
ζητημάτων
www.britishcouncil.gr
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▪ Σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
▪ Σε καθηγητές επαγγελματικών σχολών ΟΑΕΔ

▪ Σε καθηγητές ΙΕΚ και σχολών Δεύτερης
Ευκαιρίας
▪ Η υλοποίησή του πραγματοποιείται σε
ολόκληρη τη χώρα χωρίς κανένα γεωγραφικό
περιορισμό.

www.britishcouncil.gr
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▪ Το πρόγραμμα προσφέρεται εντελώς δωρεάν.
▪ Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να
δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον παρακάτω
σύνδεσμο
▪ Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ

www.britishcouncil.gr
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εκπαιδευτικών
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Υλοποίηση
τάξη

Υποστήριξη
εκπαιδευτικών
(mentoring)

Συζητήσεις
με
του χώρου

Σχηματισμός
ομάδων και
κατάθεση
προτάσεων

Διαγωνισμός
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Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα, η έμπειρη ομάδα εκπαιδευτών μας θα σας δώσει όλα τα
εργαλεία για το πώς να υλοποιήσετε το πρόγραμμα μέσα στη τάξη. Η σύγχρονη εκπαίδευση
διαρκεί 4 ώρες (2 συναντήσεις των 2 ωρών), ενώ προσφέρουμε υλικό ασύγχρονης
εκπαίδευσης 3 ωρών. Συνολική διάρκεια 7 ώρες.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την επιμόρφωση:
• Θα ανακαλύψετε τι είναι οι δεξιότητες ζωής
• Θα γνωρίσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
• Θα έχετε πρόσβαση σε μια πλατφόρμα ανταλλαγής σκέψεων και ιδεών με εκπαιδευτικούς
από όλη τη χώρα.
• Θα βοηθήσετε τους μαθητές σας να συμμετέχουν ενεργά σε διάφορους τρόπους λήψης
αποφάσεων και ψηφοφορίες
www.britishcouncil.gr
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Η υλοποίηση στη τάξη
Μετά από την επιμόρφωση, που αποτελεί την πρώτη φάση του προγράμματος, θα έχετε όλα
τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να υλοποιήσετε το πρόγραμμα μέσα στη τάξη σας.
Θα θέλαμε πολύ να δουλέψετε την υλοποίησή του (δεύτερη φάση) με τους μαθητές σας,
ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην επιμόρφωση. Μπορείτε
δηλαδή να συμμετέχετε μόνο στην πρώτη φάση του προγράμματος.

www.britishcouncil.gr
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Υποστήριξη εκπαιδευτικών (mentoring)
Σίγουρα υπάρχουν θέματα που δεν προλαβαίνουμε να τα καλύψουμε κατά την επιμόρφωση.
Για αυτόν τον λόγο δεσμευόμαστε να είμαστε δίπλα σας όταν επιλέξετε να υλοποιήσετε το
πρόγραμμα στην τάξη σας.
Οι εκπαιδευτές μας θα σας υποστηρίξουν μέσω mentoring, προκειμένου να έχετε
εξατομικευμένη βοήθεια σε αυτό που αντιμετωπίζετε ή που σας προβληματίζει.

www.britishcouncil.gr
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Συζητήσεις με ειδικούς του χώρου
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα διοργανώσουμε ομιλίες και συζητήσεις με Βρετανούς και
Έλληνες ειδικούς από τους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των
νέων εργαλείων εκπαίδευσης.

www.britishcouncil.gr
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Σχηματισμός ομάδων και κατάθεση προτάσεων έως τις 28 Απριλίου 2021
Στο πλαίσιο της υλοποίησής του, το πρόγραμμα θα προτρέψει τους μαθητές σας να
σχηματίσουν ομάδες και να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση!
Πρόκειται για την πιο δημιουργική και ευχάριστη φάση του προγράμματος. Οι μαθητές θα
πρέπει να συνεργαστούν, να χαρτογραφήσουν τη περιοχή τους και τη τοπική τους κοινωνία,
να αναγνωρίσουν τα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει και να προτείνουν λύσεις μέσα από
μια επιχειρηματική ιδέα.
Εσείς και οι μαθητές σας θα μπορέσετε να υποβάλλετε τις προτάσεις τους στον πανελλήνιο
διαγωνισμό που διοργανώνουμε στο πλαίσιο του προγράμματος (Λήξη υποβολής προτάσεων
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021). Οι ιδέες που θα ξεχωρίσουν θα διεκδικήσουν τα βραβεία στην
τελική φάση του διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη άνοιξη.

www.britishcouncil.gr
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Διαγωνισμός
Οι ομάδες που θα προκριθούν στη τελική φάση θα κληθούν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους
μπροστά στην κριτική μας επιτροπή.

Αυτό δεν πρέπει να αγχώνει τους μαθητές – θα φροντίσουμε να προσφέρουμε επιπλέον
εκπαίδευση σε τεχνικές παρουσίασης στις ομάδες του τελικού, ώστε να αισθάνονται
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μιλώντας μπροστά σε κοινό.
Δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά, και θα
μεταδοθεί ζωντανά σε όλη τη χώρα.

www.britishcouncil.gr
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Οι τρεις πρώτες ομάδες και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θα μοιραστούν βραβεία σε δώρο-επιταγές
συνολικής αξίας 2,000€ ώς εξής:
1ο

βραβείο 1100 € - 800 € μαθητές & 300 € εκπαιδευτικός

2ο

βραβείο 600 € = 400 € μαθητές & 200 € εκπαιδευτικός

3ο

βραβείο 300 € = 200 € μαθητές & 100 € εκπαιδευτικός

www.britishcouncil.gr
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Το British Council έχει αναπτύξει ένα πλούσιο έργο τα τελευταία χρόνια, βοηθώντας στη δημιουργία
ενός κλίματος όπου πολίτες και θεσμοί θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν σε μια κοινωνία
ευημερούσα, ανοιχτή και χωρίς διακρίσεις.
Ποιος είναι ο στόχος; Να συνδέσει τα τοπικά μας ζητήματα με αντίστοιχα διεθνή θέματα – από την
κοινωνική δράση, ως τα θέματα που αφορούν στη διαφορετικότητα και τους νέους.
Για να το πετύχει αυτό, πραγματοποιεί μια σειρά από προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς και
διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη σε περιοχές όπως η νεανική και η κοινωνική
επιχειρηματικότητα, οι ίσες ευκαιρίες και η διαφορετικότητα, η μετανάστευση, η κοινωνική ένταξη και
η ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών

www.britishcouncil.gr
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Το πρόγραμμα έλαβε την έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για
το 2019-2020 (Αρ. Πρωτ.: Φ.1/ΔΝ/180478/Δ7).
Έχει ζητηθεί και εκκρεμεί η ανανέωση της
έγκρισης για το 2020-2021 (Αρ. Πρωτ.: 55897
14/05/2020, ΙΕΠ)

www.britishcouncil.gr
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Ο ΟΑΕΔ αποτελεί τον κεντρικό επιχειρησιακό βραχίονα του κράτους για την καταπολέμηση της ανεργίας και
την αύξηση της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού της χώρας και εδράζεται σε τρεις πυλώνες
λειτουργίας: α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία,
και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ο ΟΑΕΔ δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη λειτουργία 50
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και 50 Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
μεταλυκειακού επιπέδου.
Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας εφαρμόζεται με επιτυχία το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης από το 1952, το οποίο
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Για την Επαγγελματική Κατάρτιση Ενηλίκων έχουν ιδρυθεί επίσης 6 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ),
τα οποία υλοποιούν στοχευμένα ταχύρρυθμα προγράμματα, που αφορούν σε ενέργειες συνεχιζόμενης και
εναλλασσόμενης κατάρτισης ανέργων. Επίσης υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων με
πόρους ΛΑΕΚ.
Για την επαγγελματική κατάρτιση των ΑμεΑ, λειτουργούν ΚΕΚ στο Γαλάτσι και στη Λακκιά Θεσσαλονίκης με
δυναμικότητα 300 περίπου καταρτιζομένων συνολικά, που στοχεύουν στην επαγγελματική ειδίκευση ανέργων
ατόμων με αναπηρία και κατ΄ επέκταση στην απασχόληση τους, στους διάφορους τομείς της οικονομίας.
Παράλληλα οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική βοήθεια από ειδικούς.
Επίσης, από το 2013 μεταξύ των άλλων σκοπών του ΟΑΕΔ προβλέπεται και η μέριμνα των παιδιών του
εργατικού δυναμικού, με τη λειτουργία 25 βρεφονηπιακών σταθμών.

www.britishcouncil.gr

20

Από την ίδρυσή της το 1865, η HSBC έχει χρηματοδοτήσει την
οικονομική ανάπτυξη, έχει προωθήσει το διεθνές εμπόριο και
έχει ξεπεράσει καταστάσεις όπως οι οικονομικές κρίσεις.
Αναγνωρίζουμε τις ευρύτερες ευθύνες μας απέναντι στις
κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και θεωρούμε ότι
η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη.
Σήμερα, η προσέγγιση της HSBC ως προς τη βιωσιμότητα
επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη βιώσιμη
χρηματοδότηση, τις βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και την
απασχολησιμότητα και την εξασφάλιση της οικονομικής
ικανότητας των ανθρώπων.

www.britishcouncil.gr
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Ελένη Σταμούλη
Η Ελένη Σταμούλη είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων και ασχολείται
με τη μη τυπική εκπαίδευση τα τελευταία 15 χρόνια. Έχει κάνει
εκπαιδεύσεις σε ενήλικους, νέους και παιδιά, σε συνεργασία με
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και εκπαιδευτικούς φορείς, στα
πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχει
σπουδάσει Επικοινωνία και Ψυχολογία και είναι κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι
μέλος της εθνικής δεξαμενής εκπαιδευτών των προγραμμάτων
"Erasmus+" και "Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης", σε συνεργασία
με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην Ελλάδα και τον Οργανισμό Νεολαίας στην
Κύπρο και υλοποιεί εκπαιδεύσεις διαδικτυακά και δια ζώσης.
Τα τελευταία 6 χρόνια συνεργάζεται με το British Council στo
πλαίσιo των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιεί για
μαθητές και για εκπαιδευτικούς. Από το 2011 είναι μέλος ενός
Παντοπωλείου – Καφέ, μιας εργασιακής κολεκτίβας που έχει
σκοπό να ενισχύσει το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο.

www.britishcouncil.gr
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Κωνσταντίνος Στεργίου
Ο Κωνσταντίνος Στεργίου είναι Οικονομολόγος και Διδάκτορας
της Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με
πολυετή
εμπειρία
ως
οικονομολόγος
–
σύμβουλος
επιχειρήσεων, εκπαιδευτής, εκπαιδευτικός και σύμβουλος
σταδιοδρομίας. Ως Εκπαιδευτής Νέων έχει προσφέρει
υπηρεσίες εκπαίδευσης μη τυπικής μάθησης σε 21 χώρες στον
κόσμο στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και
της εργασίας στον τομέα της νεολαίας.
Είναι μέλος της ομάδας εκπαιδευτών του Συμβουλίου της
Ευρώπης, της ομάδας εκπαιδευτών του προγράμματος
Erasmus+ Youth στην Ελλάδα, της ομάδας εκπαιδευτών του
Βρετανικού Συμβουλίου και της ομάδας εκπαιδευτών της
Στρατηγικής Συνεργασίας "Youth@Work - Youth Employability &
Entrepreneurship". Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και
Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων
Φλώρινας.

www.britishcouncil.gr
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Ολυμπία Δάτση
Η Ολυμπία Δάτση είναι Εκπαιδεύτρια στη Μη Τυπική Μάθηση με πολυετή
εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων Επιμορφωτικών
Προγραμμάτων Βιωματικής Εκπαίδευσης με ποικίλες θεματικές για παιδιά,
εφήβους, νέους και ενήλικες. Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς
οργανισμούς, διεθνή ιδρύματα και θεσμικούς φορείς, στο πλαίσιο εθνικών και
διεθνών προγραμμάτων. Είναι συντονίστρια της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας
για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, kalomathe.gr, μέλος της εθνικής
δεξαμενής εκπαιδευτών των προγραμμάτων «Erasmus+» και «Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης», μέλος της ομάδας εκπαιδευτών του Βρετανικού Συμβουλίου
καθώς και ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου επαγγελματικού σωματείου
Συμβούλων
Νέων
(Hellenic
Youth
Workers
Association).
Διαθέτει σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, τη Διακόσμηση Εσωτερικών
Χώρων, τις Δημόσιες Σχέσεις και τη Μουσική. Έχει διατελέσει συντονίστρια του
έργου «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά» με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, υπεύθυνη εκπαίδευσης, εμψύχωσης και συντονισμού των
εθελοντών του θεσμού «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας – Θεσσαλονίκη
2014» και,έχει σχεδιάσει και συντονίσει έργα ανάπτυξης ευάλωτων κοινοτήτων
σε Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Νότια Αμερική και Μέση Ανατολή.
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