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Σε αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο: 

Εργαλεία και Μέθοδοι 

Νέα από το Ευρωπαϊκό Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 

 

Ενημερωτικό Δελτίο N° 3 - 2021 

Εργαλεία και μέθοδοι για την εκπαίδευση των μελλοντικών κοινωνικών 
επιχειρηματιών 

  «Γινόμαστε καλύτεροι όταν βοηθούμε τους άλλους». - Robert G. Ingersoll 

 

O     Η ικανότητα μιας διαφορετικής ομάδας οργανώσεων να 
συγκεντρώνονται και να εργάζονται για έναν κοινό στόχο, 
μπορεί να οδηγήσει σε νέες ιδέες και καλύτερη κατανόηση 
του κόσμου γύρω μας. 
 
Ξεκινήσαμε το ESEN με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τις βέλτιστες πρακτικές στην εκπαίδευση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, σε άτομα και ομάδες που χρειάζονται αυτή 
την εκπαίδευση για να δημιουργήσουν μια κοινωνική 
επιχείρηση. Η πανδημία, έκανε ακόμα πιο σημαντική και 
κρίσιμη, την εκπαίδευση αυτή.  
 
Τα εργαλεία που αναπτύσσουμε και οι μέθοδοι που 
προσπαθούμε να εφαρμόσουμε στο αναλυτικό μας 
πρόγραμμα επιτρέπουν στους επιχειρηματίες σε όλο τον 
κόσμο να λάβουν μέρος στη μαθησιακή μας δραστηριότητα, 
δημιουργώντας ανθεκτικότητα σε κάθε κοινότητα που 
βλέπει την ανάγκη για εκπαίδευση στο μοντέλο των 
κοινωνικών επιχειρήσεων. Βλέπουμε αυτή την ανάγκη να 
αυξάνεται, όσο περισσότερες κοινότητες επηρεάζονται από 
τις επιπτώσεις αυτές της πανδημίας κορωνοιού.  

 Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι κοινότητες 
εντείνονται από τον αγώνα των κοινωνικών επιχειρηματιών 
και των ενεργών πολιτών στην κοινότητα για να 
προσαρμοστούν στην κοινωνική αποστασιοποίηση και τον 
αποκλεισμό. 

Συλλέξαμε σημαντικές καλές πρακτικές, χρήσιμες για 
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να σχεδιάσει, να αναπτύξει και 
να εφαρμόσει κοινωνικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
Ενώ προσαρμοζόμασταν στις νέες συνθήκες εργασίας λόγω 
Covid, αναπτύξαμε μια καλύτερη κατανόηση των 
εργαλείων και των μεθόδων που παράγουμε. 

Καταλάβαμε ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα 
πραγματικότητα και ότι το ίδιο πρέπει να γίνει για τα 
εργαλεία και τις μεθόδους μας. Ως σύμπραξη, 
δημιουργούμε λύσεις για κοινωνικές επιχειρήσεις που 
προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και σε μια νέα 
πραγματικότητα. 

Με αυτόν τον τρόπο αποφασίσαμε ότι ό, τι παράγουμε 
λειτουργεί περισσότερο στον ψηφιακό και πραγματικό 
κόσμο και ότι πρέπει να ανταποκρίνεται  
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στις ανάγκες της ομάδας-στόχου μας. 
Πώς γινόμαστε περισσότερο ανθεκτικοί; 

Αναρωτιόμαστε πώς να μαζέψουμε καλύτερα αυτές τις ιδέες 
και τις γνώσεις για μια τόσο διαφορετική ομάδα -στόχο. Με το 
ESEN, προσπαθούμε όχι μόνο να αναδείξουμε νέους και 
επερχόμενους κοινωνικούς επιχειρηματίες. Θέλουμε επίσης, 
να προσεγγίσουμε κοινωνικούς επιχειρηματίες και ενεργούς 
πολίτες που έχουν ήδη μια επιχείρηση αλλά τώρα έρχονται 
αντιμέτωποι με νέα ερωτήματα  που απαιτούν νέες μεθόδους 
σκέψης και δράσης από κοινού.  
 
Το κεντρικό ερώτημα όταν σκέφτεστε το εκπαιδευτικό υλικό 
και πώς να το παρουσιάσετε είναι: πώς να βοηθήσετε τον 
επιχειρηματία να είναι επιτυχημένος και να ξαναχτίσει τις 
κοινότητές του. Όταν ξεκινήσαμε δεν σκεφτήκαμε ότι αυτό θα 
ήταν ανάγκη. Δεν είχαμε προβλέψει ότι θα χρειαζόμασταν 
προσαρμογή σε μια παγκόσμια πανδημία και ότι τα υπάρχοντα 
εργαλεία μας θα ήταν αρκετά. 
 
Ενώ ξέραμε ότι έπρεπε να ξαναφτιάξουμε τα εργαλεία και τις 
μεθόδους μας, πριν διδάξουμε: «πώς να ξαναχτίσουμε 
κοινότητες και πώς να οικοδομήσουμε κοινωνικές 
επιχειρήσεις σε μια παγκόσμια πανδημία;»  Στα πλαίσια 
της πανδημίας όμως, μάθαμε να εργαζόμαστε και να 
προσαρμοζόμαστε καλύτερα.  
      

Ιδιαίτερη εστίαση δόθηκε από όλους τους εταίρους κατά την 
ανασκόπηση και τη σύνταξη των εργαλείων και των 
μεθόδων του ESEN. Υπήρχε μια συνεχής προσοχή στη 
λεπτομέρεια όταν πρόκειται για δουλειά που έπρεπε να 
γίνει.  
 
Η κατανόηση και η εκτίμηση της σκληρής δουλειάς των 
εταίρων του έργου ειδικότερα στα πλαίσια της πανδημίας 
αναβάθμισε τη δουλειά που κάνουμε. Όλοι μαζί, 
δουλέψαμε μαζί για να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά 
ξεχωριστό για το κοινό -στόχο μας. 
 
Δουλεύοντας, είμαστε κοντά στο να πάμε ένα βήμα 
παραπέρα, αφού συγκεντρώσαμε επιτυχημένες ιστορίες και 
προτάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας (Εθνική Έκθεση βασισμένη σε Desk and 
Field Research για κάθε χώρα) στην αρχή του έτους. 
Ελπίζουμε ότι η μάθησή μας θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε 
να προσαρμόσει έναν πιο ευέλικτο τρόπο σκέψης και 
εργασίας μέσα στην κοινωνική του επιχείρηση. 
 
Είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσουμε το περιεχόμενό μας 
δομημένο, βασισμένο στην πραγματικότητα και τον 
ψηφιακό κόσμο, καθώς και να διασφαλίσουμε ότι το 
περιεχόμενό μας είναι προσαρμόσιμο για τις διαφορετικές 
ομάδες -στόχους μας. Εσύ θα είσαι ο κριτής για το πώς 
κάναμε. Μπορείτε να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Θα το 
προσαρμόσουμε αν δεν σας αρέσει. Όπως πλέον 
γνωρίζουμε ένα σίγουρο, πώς να προσαρμοζόμαστε! 
 

Το αναλυτικό πρόγραμμα - syllabus για την 
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένα από τα κύρια 
αποτελέσματα του ESEN και ένα εργαλείο που θέλουμε να 
χρησιμοποιήσουμε για να διασφαλίσουμε ότι οι κοινωνικοί 
επιχειρηματίες μπορούν να ασχοληθούν με παραδείγματα 
βέλτιστων πρακτικών και να τα προσαρμόσουν στην 
πραγματικότητά τους. Θα λάβουμε μια ευρωπαϊκή προοπτική, 
συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων, μελετών 
περιπτώσεων, επιχειρηματικών μοντέλων και στρατηγικών από 
τις συμμετέχουσες χώρες, επιτυγχάνοντας έναν ευρωπαϊκό 
αντίκτυπο. 

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα καινοτόμο και λειτουργικό 
σύστημα μάθησης και κατάρτισης για την υποστήριξη της 
ευρωπαϊκής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ένα ευέλικτο 
μέσο που ενσωματώνει σύγχρονες επιστημονικές έννοιες, 
μεθόδους και τεχνικές και ικανοποιεί τις ανάγκες διαφορετικών 
ομάδων-στόχων με ολοκληρωμένο τρόπο. 
 
 

Το αναλυτικό πρόγραμμα που ολοκληρώνουμε αυτή τη 
στιγμή θα είναι το θεμέλιο αυτού του συστήματος μάθησης 
και κατάρτισης. Εκτείνεται στις περισσότερες πτυχές που 
σχετίζονται με τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας 
κοινωνικής επιχείρησης. Αυτό περιλαμβάνει πτυχές του πώς 
να μοιράζεστε τον πλούτο σε μια κοινότητα και μεταξύ των 
ενδιαφερομένων για βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και πτυχές 
του τρόπου λειτουργίας μιας κοινωνικής επιχείρησης από 
την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών έως τη διοίκηση 
ανθρώπινου δυναμικού. 
 
 Εκτείνεται από την προώθηση της κατανόησης του 
κοινωνικού επιχειρησιακού καμβά έως τη δημιουργία 
αντίληψης για στρατηγικές μάρκετινγκ και επικοινωνίας. 
Επομένως, η δομή και η προαναφερθείσα ευελιξία πρέπει 
να είναι κεντρικά χαρακτηριστικά της. 
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Έχουμε συζητήσει πολλά μεταξύ μας σχετικά με τη φύση, τη 
μορφή και το σκοπό αυτού που κάνουμε στο αναλυτικό 
πρόγραμμα. Διαβεβαιώσαμε ότι μπορεί να μεταφραστεί σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες των εταίρων, κάτι που είναι 
χρονοβόρο, δεδομένου του μεγέθους και του βάθους του 
υλικού. 
 
Όλα αυτά στη συνέχεια θα ανεβούν διαδικτυακά σε μια 
εικονική τάξη επιτρέποντας στους κοινωνικούς επιχειρηματίες 
να επιλέξουν ποια μάθηση είναι πιο κατάλληλη για τις ανάγκες 
τους. Αυτό θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των 
συμμετεχόντων προς το υπόλοιπο αναλυτικό πρόγραμμα και το 
ESEN γενικότερα. 
 
Ένα σημαντικό βήμα αυτού του έργου θα είναι η δοκιμή του 
προϊόντος μας, η οποία είναι το επόμενο βήμα στο έργο, 
προτού το παρουσιάσουμε στο ευρύτερο κοινό. Μείνετε 
λοιπόν συντονισμένοι! 

Εταίροι έργου 

 

 

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα μας:  
https://esen.ios.edu.pl 
E-mail: esen@ios.edu.pl 
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