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Welcome to the second PROMYSE Newsletter!

PROMoting Youth Social
Entrepreneurship
Καλώς ήρθατε στο 2ο Newsletter του
έργου PROMYSE!

1. Το έργο
Το έργο PROMYSE έχει σαν βασικό στόχο την προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας στους τομείς της υγείας και πρόνοιας μέσω α) της
ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών
δεξιοτήτων ανέργων νέων με σχετικό εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό υπόβαθρο
και β) την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη και την προστιθέμενη αξία
των κοινωνικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη κοινωνία. Το Έργο
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus + και θα διαρκέσει 24 μήνες (Σεπτέμβριος 2017 - Αύγουστος 2019).

2. Meeting – Βρυξέλλες
Η 2η συνάντηση των εταίρων του έργου PROMYSE
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 22 και 23
Μαΐου 2018. Οι εταίροι συζήτησαν λεπτομερώς τα
αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στο Ηνωμένο
Βασίλειο, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη
Λιθουανία, και χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού υλικού της πλατφόρμας ηλεκτρονικής
μάθησης. Επιπλέον, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν για την δομή και τον σχεδιασμό της
πλατφόρμας.
Τέλος,
συζητήθηκαν
οικονομικά
ζητήματα, καθώς και η επικοινωνία του έργου.

3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Βίλνιους
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα μέλη του έργου
πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας από τις
3 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018. Κατά τη διάρκεια των 5
ημερών της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να μοιραστούν καλές πρακτικές, να διδαχθούν
μερικές από τις ενότητες που έχουν ήδη αναπτυχθεί για
την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και, γενικότερα,
να μάθουν νέα πράγματα μέσω μιας σειράς
παρουσιάσεων,
εργαστηρίων,
ομαδικών
δραστηριοτήτων, επισκέψεων σε κοινωνικές επιχειρήσεις
στο Βίλνιους και συζητήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η
ατζέντα του προγράμματος περιελάμβανε την κοινωνική
δικτύωση και την δημιουργία ομάδων, την ανταλλαγή
πρακτικών στις συμμετέχουσες χώρες, την πιλοτική
διδασκαλία των μαθημάτων, την κριτική ανάλυση και τον
προβληματισμό. Το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε από
όλους τους συμμετέχοντες ως εξαιρετικά ωφέλιμο και
ενδιαφέρον, αποκομίζοντας έτσι τις απαιτούμενες
δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται για την
υλοποίηση του έργου PROMYSE.

Το εκπαιδευτικό υλικό για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης είναι ήδη έτοιμο και το επόμενο βήμα για όλους τους εταίρους του έργου PROMYSE
είναι να πραγματοποιήσουν πιλοτική δοκιμή των ηλεκτρονικών μαθημάτων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα
ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 και οι νέοι με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της υγείας και πρόνοιας θα μπορέσουν να
εκπαιδευτούν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μέσω καινοτόμων μεθόδων και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού, οι συμμετέχοντες θα
μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές με σκοπό τη δημιουργία και διαχείριση μιας κοινωνικής επιχείρησης.
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