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Η Κοινωνική Καινοτομία στην Εκπαίδευση
Τον Νοέμβριο του 2017, εφτά εταίροι του Erasmus+ συναντήθηκαν στο Santander της
Ισπανίας σε μια πρώτη σειρά επαφών για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου
προγράμματος κοινωνικής καινοτομίας στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Με την καθοδήγηση του Leigh Sear, Εκτελεστικού Διευθυντή του Small Firms Enterprise
Development Initiative Limited (SFEDI), οι εταίροι ανέπτυξαν τα σχέδιά τους για τη
δημιουργία ενός Εγχειριδίου Κοινωνικής Καινοτομίας, μιας πλατφόρμας μάθησης που
βασίζεται σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης και ενός μαθήματος
μικτής μάθησης
Όπως δήλωσε ο Leigh, «Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει τους
εκπαιδευόμενους να μεταφέρουν την κοινωνική καινοτομία από τη θεωρία στην πράξη,
επιτυγχάνοντας πρακτική επαγγελματική μάθηση».

Εικόνα 1
Οι εταίροι στην πρώτη τους συνάντηση:
Santander, Ισπανία

Γνωρίστε τους Εταίρους
Το SFEDI δημιούργησε μια ομάδα ειδικών από έξι χώρες για τη δημιουργία αυτού του
προγράμματος. Οι εταίροι αποτελούνται από κέντρα ΕΕΚ, εκπαίδευσης και βιομηχανίας:
 Instituto de Soldadura e Qualidade (Πορτογαλία)
 Trebag Szellemi Vagyon-Es Projektmendedzserkft (Ουγγαρία)
 Associacion Instituto Europeo de Estudios Para la Formacion y el Desarrollo (Ισπανία)
 Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology
(Κύπρος)
 Exponential Training & Assessment Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

 Meath Community Rural and Social Development Partnership Limited (Ιρλανδία)
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Στόχοι και Επίδραση Προγράμματος
Η Καινοτομία είναι βασικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής
ανάπτυξης. Αυτό το πρόγραμμα, που επιχορηγείται από το Erasmus+, θα αναπτύξει
ένα εγχειρίδιο κοινωνικής καινοτομίας για να βοηθήσει τους εκπαιδευτές και μέντορες
ΕΕΚ να αξιοποιήσουν τα οφέλη της χρήσης κοινωνικής καινοτομίας στο εργασιακό
περιβάλλον.
Το πρόγραμμα θα αναπτύξει την επίγνωση ως προς τα οφέλη της εισαγωγής
κοινωνικής καινοτομίας στην εργασία. Το εγχειρίδιο κατάρτισης θα περιλαμβάνει μια
εκπαιδευτική πλατφόρμα «βασισμένη σε παιχνίδι ιδεατής πραγματικότητας» - αυτό
θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ να μάθουν περισσότερα και να εφαρμόσουν
πρακτικές κοινωνικής καινοτομίας στο περιβάλλον εργασίας.
Το εκπαιδευτικό πόρταλ θα παρουσιάζει τη χρήση της «μάθησης μέσω παιχνιδιών»
και θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες και
ικανότητες, όπως: στρατηγική σκέψη, ανάπτυξη και διαχείριση ιδεών, συνεργασία και
ανάπτυξη διαφορετικότητας στην εργασία.
Εκτός από το πρόγραμμα μικτής μάθησης, το παιχνίδι κοινωνικής καινοτομίας, οι
διαδραστικές ασκήσεις και το εργαλείο αυτοαξιολόγησης θα βοηθήσουν τις
επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τη δική τους στρατηγική κοινωνικής καινοτομίας, που
θα οδηγήσει στη βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας.
Αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις της κοινωνικής καινοτομίας και πρακτικών ΕΕΚ,
οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα παιχνίδι που θα αγκαλιάσει και θα ενθαρρύνει τη
χρήση παιχνιδιών στην εκπαίδευση.

Τι είναι η Κοινωνική Καινοτομία?
Έχει παρατηρηθεί έντονο ενδιαφέρον σχετικά με την έννοια της κοινωνικής
καινοτομίας τα τελευταία χρόνια. Παρόλο το ενδιαφέρον, όμως, δεν έχει αναπτυχθεί
ένας συγκεκριμένος ορισμός για τον όρο. Ενώ κάποιοι ορισμοί είναι πολύ
συγκεκριμένοι, αφήνοντας εκτός πολλές εκφάνσεις κοινωνικής καινοτομίας, άλλοι
είναι τόσο γενικοί που περιλαμβάνουν προγράμματα και οργανισμούς που δεν είναι
ιδιαίτερα καινοτόμα, παρόλο τον κοινωνικό τους χαρακτήρα.
Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ‘TEPSIE’, ορίζει πέντε βασικά στοιχεία
που θεωρούνται ουσιαστικά όταν περιγράφεται κάτι ως κοινωνική καινοτομία: (1)
πρέπει να περιέχει κάτι καινοτόμο, (2) πρέπει να περιλαμβάνει την υλοποίηση των
ιδεών, και όχι μόνο τις ιδέες, (3) πρέπει να αντιμετωπίζει μια κοινωνική ανάγκη, (4)
πρέπει να προσφέρει μια αποτελεσματική λύση ή βελτίωση μιας κατάστασης, και (5)
πρέπει να αυξάνει την ατομική και κοινωνική ικανότητα για δράση.
Ένας από τους πιο βοηθητικούς ορισμούς της κοινωνικής καινοτομίας δίδεται από το
Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας του Stanford Graduate School of Business, που
ορίζει την κοινωνική καινοτομία ως «τη διαδικασία εφεύρεσης, υποστήριξης και
υλοποίησης καινοτόμων λύσεων σε κοινωνικές ανάγκες και προβλήματα».

Ποια είναι τα Επόμενα Βήματα;
Εγκαίνια της ιστοσελίδας του προγράμματος τον Μάρτιο 2018 (www.coopinproject.eu)
 Ανάπτυξη του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Κοινωνική Καινοτομία» που αποτελείται από έξι
ενότητες και ένα Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτή, τον Σεπτέμβριο 2018
 Ανάπτυξη και διάθεση της πλατφόρμας παιχνιδιών για κοινωνική καινοτομία στο
περιβάλλον εργασίας τον Ιανουάριο 2019
 Ανάπτυξη του εγχειριδίου κοινωνικής καινοτομίας για εκπαιδευτές ΕΕΚ τον Φεβρουάριο
2019
 Διάθεση του εργαλείου αξιολόγησης κοινωνικής καινοτομίας του προγράμματος τον
Απρίλιο 2019
Εθνικές Εκδηλώσεις Στρογγυλής Τραπέζης τον Απρίλιο 2019
 Συνέδριο του Προγράμματος στο ΗΒ τον Σεπτέμβριο 2019
 Επόμενες συναντήσεις εταίρων: Φεβρουάριος 2018 (Ουγγαρία), Μάιος 2018 (Ιρλανδία)

