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1ο Ενημερωτικό δελτίο 
Προώθηση της «πράσινης» κοινωνικής καινοτομίας και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στη σχολική εκπαίδευση 

Έργο 

INITIATION  

 ΤΙ είναι το έργο ΙΝΙΤΙΑΤΙΟΝ; 

  
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει συγκεντρώσει αυξημένη προσοχή από 

τους μελετητές της επιχειρηματικότητας.. Περιλαμβάνει την αναγνώριση, την 

αξιολόγηση και την αξιοποίηση ευκαιριών με κοινωνικό πρόσημο, που έχουν 

αντίκτυπο στις βασικές και μακροχρόνιες ανάγκες της κοινωνίας, σε 

αντιδιαστολή με τον προσωπικό ή εταιρικό πλουτισμό. Η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα εισέρχεται με αργό ρυθμό στο εκπαιδευτικό σύστημα σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες ως κινητήρια δύναμη για την επίλυση 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ωστόσο, η έννοια αυτή εξακολουθεί να είναι 

σχετικά νέα σε ορισμένες χώρες της ΕΕ και τα εκπαιδευτικά συστήματα 

μπορεί να αργήσουν να αλλάξουν. 

 

ΠΟΙΟΣ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ; 
Η κοινοπραξία INITIATION παρουσίασε την εναρκτήρια συνεδρίασή της στις 

11 Φεβρουαρίου 2022. Εκπρόσωποι από τους επτά συνεργαζόμενους 

οργανισμούς από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και την Εσθονία 

συναντήθηκαν διαδικτυακά για να διερευνήσουν την ανάγκη καλλιέργειας 

νοοτροπίας κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε μαθητές γυμνασίου και 

εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εταίροι 

παρουσίασαν το έργο των επιμέρους καθηκόντων τους, ενώ 

πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με τις πτυχές της διαχείρισης του 

έργου, της υποβολής εκθέσεων και της χρηματοδότησης. Τέλος εξίσου 

σημαντικά στην συζήτηση των εταίρων ήταν μεταξύ άλλων και το πλαίσιο 

διοικητικής συνεργασίας, τα εργαλεία επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων, 

καθώς και η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία αποτελεί βασικό 

στοιχείο του έργου INITIATION. 

 

 

 

Τρέχουσα κατάσταση 

Επί του παρόντος, η κοινοπραξία 
INITIATION έχει συντάξει μια διακρατική 
έκθεση, που χαρτογραφεί τις ανάγκες των 
μαθητών Λυκείου και των υπευθύνων 
χάραξης πολιτικής σε σχέση με το υπάρχων 
υπόβαθρο της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στο επίπεδο της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών- 
εταίρων. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί 
παραδείγματα ανά χώρα και βέλτιστες 
πρακτικές στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά τη μετάβαση στο  επόμενο 
στάδιο των δραστηριοτήτων του έργου;  την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τους 
μαθητές Λυκείου. Τα αποτελέσματα που 
βρέθηκαν στη διακρατική έκθεση είναι πολύ 
ενδιαφέροντα και θα είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του έργου πολύ σύντομα! 

Το έργο INITIATION στοχεύει στην καλλιέργεια κουλτούρας κοινωνικής 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα Λύκειο και στην παροχή 
κινήτρων ώστε να προσανατολιστούν περισσότερο προς την κοινότητα, 
με αποτέλεσμα την ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό λύσεων για τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες 
τους. 
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ΤΙ έρχεται στο ΜΕΛΛΟΝ; 
 

 Η ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού για μαθητές Λυκείου στον τομέα της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

 Η ανάπτυξη ψηφιακής διεπαφής για μαθητές Λυκείου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.  

 Η δημιουργία ενός εγχειριδίου για τους εκπαιδευτικούς.  

 Η ανάπτυξη ενός οδηγού με συστάσεις σχετικά με την αξιοποίηση της προσέγγισης του έργου 

INITIATION. 
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