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Building capacities for innovation in the eco-
social entrepreneurship education 

Οικοδόμηση ικανοτήτων για καινοτομία στην
εκπαίδευση στην οικοκοινωνική

επιχειρηματικότητα 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο BC4ESE επικεντρώνεται κυρίως στην κάλυψη των αναγκών των οργανώσεων της
περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων που εργάζονται με νέους. Οι τοπικές οργανώσεις χρειάζονται
υποστήριξη για την αύξηση των ικανοτήτων τους, ώστε να μπορούν να πρωτοστατήσουν στην
εφαρμογή νέων δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης.
Με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ οκτώ εταίρων, το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη
της διασυνοριακής συνεργασίας και στην αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων τόσο από
τις χώρες του προγράμματος όσο και από τις χώρες εταίρους. 

Μέσω του έργου BC4ESE στοχεύουμε στη δημιουργία ικανοτήτων για την προώθηση της
οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας (ESE) και την ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών μη
τυπικής εκπαίδευσης. Αυτό θα εμπλέξει τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με την ESE μέσω
της ανάπτυξης των ήπιων, επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων τους, επιτρέποντας έτσι
αλλαγές συμπεριφοράς για ατομικές προτιμήσεις, πολιτιστικές αξίες και ευαισθητοποίηση για
την αειφόρο ανάπτυξη και τον τρόπο ζωής. 

The BC4ESE project is co-financed by the ERASMUS+ programe of the European Union and will be implemented frΤο έργο BC4ESE
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον
Ιανουάριο του 2025. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν (Πρόσκληση έργου: ERASMUS-YOUTH-2021-CB,
Project no: 10105201 )
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα παράγει τέσσερα αλληλένδετα αποτελέσματα:

Ο1: Ηλεκτρονικό βιβλίο (ανάλυση), 
O2: Εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό βιβλίο (παιχνιδοποιημένη εκπαίδευση στην ΕΑΕ), 
O3: Διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα (Eco-SE-E-lab) 
O4: Διαδικτυακή κατάρτιση μη τυπικής εκπαίδευσης για επαγγελματίες της νεολαίας. 

Μέσω της υλοποίησης των δραστηριοτήτων ct και της παραγωγής τεσσάρων αποτελεσμάτων
προβλέπεται η συμμετοχή 600 ατόμων (από τον δημόσιο, ιδιωτικό και πολιτικό τομέα), 250
επαγγελματιών της νεολαίας και στο τέλος 60 νέων για πιλοτικές δοκιμές.

ΤΟ ΚΟΝΣΟΡΤΙΟΝ
Οι εταίροι του παρόντος έργου στοχεύουν στη δημιουργία ενός καινοτόμου πλαισίου στον
τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης των νέων, το οποίο θα βασίζεται σε αρχές της μη τυπικής
εκπαίδευσης, όπως η μάθηση με βάση το παιχνίδι και η εκπαίδευση με βάση το πρότυπο. Αυτή η
διατομεακή οικο-κοινωνική ανάπτυξη θα επιτρέψει σε τοπικές οργανώσεις, επαγγελματίες της
νεολαίας και νέους να συμβάλουν ενεργά στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη των στοχευμένων περιοχών στην Κροατία, τη Βοσνία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, το
Βέλγιο και την Κύπρο. 

Αυτό θα ενισχύσει την ικανότητα των εταίρων να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν υψηλής
ποιότητας ψηφιακή εργασία για τη νεολαία που διδάσκει και προωθεί την ΕΚΕ στις χώρες των
εταίρων.
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