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SEEDS
Το έργο “SEEDS - Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα που Ενισχύει
την Ανάπτυξη Ικανοτήτων στην
Προσχολική Εκπαίδευση” καλύπτει
την ανάγκη να εφοδιάσει με
καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και
εργαλεία
τους
Ευρωπαϊκούς
προσχολικούς σταθμούς. Υπάρχει
ανάγκη για μια νέα Ευρωπαϊκή
Επιχειρηματική Παιδαγωγική, η
οποία θα ανταποκρίνεται στις
ανάγκες
για
δεξιότητες
της
Ευρωπαϊκής κοινωνίας του 21ου
αιώνα, και στην ανάγκη να
εξασφαλίσει στα παιδιά και στους
εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας
περιεκτικές μεθόδους που θα
επιτρέπουν
την
ανάπτυξη
ικανοτήτων για τη χρήση ψηφιακών
μέσων και δεξιοτήτων για να
εξελιχθούν
σε
ενεργούς,
συμμετοχικούς, κριτικούς πολίτες
που συνεισφέρουν στα κοινά, χωρίς
να παίζει ρόλο το κοινωνικό πλαίσιο,
το φύλο ή η εθνικότητα.

TO SEEDS ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Το έργο θα αναπτύξει ευρωπαϊκές προσχολικές παιδαγωγικές μεθόδους για
την καλλιέργεια νοοτροπίας γύρω από την κοινωνική επιχειρηματικότητα,
καθώς και την χρήση ψηφιακών μέσων. Θα περιλαμβάνει μια συλλογή από
πηγές και υλικό που θα υποδεικνύουν εκπαιδευτικές αρχές και
κατευθυντήριες γραμμές, μεθόδους και θεματικές ενότητες, καλές πρακτικές
και ένα συγκεκριμένο εργαλείο που θα καλλιεργεί νοοτροπίες γύρω από την
κοινωνική επιχειρηματικότητα, βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες και
κοινωνική ενσωμάτωση. Το υλικό θα αναπτυχθεί και θα εξετασθεί σε όλες τις
ούτω καλούμενες τοπικές κοινότητες πειραματισμού, οι οποίες θα
διευκολύνουν τη συνεργατική και δημιουργική εξέλιξη μεταξύ των εταίρων,
των τοπικών προσχολικών σταθμών, των παιδιών και των βασικών φορέων
στις 4 χώρες-εταίρους. Βάσει των τοπικών εξελίξεων, των διακρατικών
ανταλλαγών και του ελέγχου των μεθόδων, θα αναπτυχθεί μια γενικευμένη
Ευρωπαϊκή παιδαγωγική, η οποία θα καταστεί δυνατό να μεταβιβαστεί σε
όλους τους προσχολικούς σταθμούς των Ευρωπαϊκών χωρών.

ΣΤΟΧΟΙ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ψηφιακών και αναλογικών εργαλείων που θα βασίζεται στις
αρχές της παιδαγωγικής συμπεριφοράς που υποστηρίζει την ανάπτυξη
ικανοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ νηπιαγωγών και παιδιών με την ενεργό συμμετοχή τους στις
πειραματικές κοινότητες.
EΜΠΛΟΚΗ τοπικών φορέων στην ανάπτυξη παιδαγωγικών πρακτικών για
την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ μιας ευρωπαϊκής παιδαγωγικής για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη στη ψηφιακή εποχή.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών και των
εκπαιδευτικών για την εξασφάλιση της μέγιστης ποιότητας των
εκπαιδευτικών προϊόντων.

Η οικογένεια των ρομπότ!

ΑΝΑΠΤΥΞΗ συστάσεων για ένα κοινωνικό επιχειρηματικό και ψηφιακό
παιδαγωγικό πλαίσιο για ευρωπαϊκά νηπιαγωγεία.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Φωτογραφία από το επιμορφωτικό
εργαστήρι για εκπαιδευτικούς
προσχολικής ηλικίας στο Aarhus.

- Πηγές και υλικό για μια Ευρωπαϊκή προσχολική παιδαγωγική σχετικά με την
κοινωνική επιχειρηματικότητα και ενσωμάτωση στη ψηφιακή εποχή
- Συστάσεις για ένα κοινωνικό επιχειρηματικό και ψηφιακό παιδαγωγικό
πλαίσιο για Ευρωπαϊκούς προσχολικούς σταθμούς
- Δύο διεθνή επιμορφωτικά εργαστήρια
- Μία διεθνής και 4 τοπικές εκδηλώσεις για τη διάδοση των αποτελεσμάτων
του Έργου

Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ SEEDS
Η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου έλαβε χώρα στις 23 και 24 Νοεμβρίου
στην πόλη Vejle της Δανίας. Η συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση του
έργου και το πώς αυτό θα εξελιχθεί από τον συντονιστή. Οι εταίροι συζήτησαν
τη μορφή των επερχόμενων παραδοτέων και δραστηριοτήτων, αλλά και τον
καταμερισμό των μεταξύ τους εργασιών.
Εκπαιδευτικοί δημιουργούν την κοινότητα
του SEEDS κατά τη διάρκεια του
επιμορφωτικού εργαστηρίου στο Aarhus.

Εταίροι του Έργου
1) Vejle Municipality (Δανία)
2) CUDIM - Aarhus University (Δανία)
3) CECIE (Ιταλία)
4) DIMEB - The University of Bremen
(Γερμανία)
5) SYNTHESIS Center for Research
and Education Ltd (Κύπρος)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ AARHUS
Η πρώτη επιμορφωτική δραστηριότητα έλαβε χώρα μεταξύ 4-6 Φεβρουαρίου
2019 και επικεντρώθηκε στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών για
πειραματισμό και συν-δημιουργία όσον αφορά τις μεθόδους εργασίας που
χρησιμοποιούνται στο Έργο. Το επιμορφωτικό εργαστήρι έχει εισαγάγει τους
εκπαιδευτικούς στους στόχους του προγράμματος, στην ανάπτυξη
επιχειρηματικού τρόπου σκέψης και δεξιοτήτων, και σε δραστηριότητες που
προωθούν την κοινωνική ενσωμάτωση. Επιπρόσθετα, είχαν την ευκαιρία να
εξερευνήσουν μεθόδους για τη χρήση αφηγήσεων και τεχνολογίας με ένα
δημιουργικό και πειραματικό τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η μάθηση μέσω
παιχνιδιού.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ



Η ομάδα του Έργου έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται με τις πειραματικές μαθησιακές κοινότητες για την εφαρμογή
των δραστηριοτήτων προσχολικής ηλικίας στις χώρες-εταίρους.
Η ομάδα αναπτύσσει επίσης υλικό το οποίο θα στηρίξει την μαθησιακή εμπειρία των πειραματικών κοινοτήτων.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.seeds-project.eu
Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook: www.facebook.com/SEEDS-Social-Entrepreneurship-EmpoweringDevelopment-in-Preschools-2241481579419083
Ακολουθήστε μας στο Twitter: www.twitter.com/seeds_euproject
Το έργο συχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Erasmus+” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αριθμός Έργου: KA201-2018-003

