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“Generazione Web Europeo”2017-2020 

Αριθμός Σύμβασης: 2017-1-IT02-KA219-036828 

Αυτό το 30μηνο Πρόγραμμα προωθείται από 4 Ευρωπαϊκά σχολεία από 4 χώρες 

(Ιταλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία). 
Οι συμμετέχουσες ομάδες (μαθητές ηλικίας 15 έως 16 ετών - με ιδιαίτερη 

προσοχή στους οικονομικά, πολιτισμικά και κοινωνικά μειονεκτούντες μαθητές - 

εκπαιδευτικοί και τεχνικό προσωπικό) θα επικεντρωθούν στο δυναμικό των 
στρατηγικών εταιρικών σχέσεων για μια καινοτόμο και ενεργό συνεργασία και 

ανταλλαγή καλών πρακτικών και χρήση της αγγλικής γλώσσας έχοντας ως 
επίκεντρο τις ψηφιακές δεξιότητες.  

Έτσι, οι πιο σημαντικές προτεραιότητες για το GEW είναι οι ακόλουθες: 

1. Ανοιχτές και καινοτόμες πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή. 
2. Προώθηση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων. 
3. Κοινωνική ένταξη. 

Τα εταιρικά σχολεία θα επιτύχουν τους ακόλουθους σημαντικούς στόχους: 
- Τόνωση συζητήσεων στην τάξη και συμμετοχή στην ομαδική εργασία μεταξύ 

των μαθητών. 

- Ενθάρρυνση της εκπαίδευσης στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

- Οι μαθητές εισάγονται στα τρέχοντα θέματα της τεχνολογίας των επιχειρήσεων, 
όπως οι υπηρεσίες λογισμικού cloud-based, τα συστήματα μεταξύ επιχειρήσεων 

και τις τεχνικές ενσωμάτωσης για την εφαρμογή του συστήματος; 

- Οι μαθητές αποκτούν αξίες, γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα που χρειάζονται 
για να επιτύχουν στην ενήλικη ζωή. 
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- Γνώση του νέου υλικού, του λογισμικού, των συσκευών δικτύωσης και του 
τρόπου χρήσης τους. 

- Προώθηση της μάθησης, παρακολούθηση της προόδου και ανάπτυξη 

στρατηγικών για τη διασφάλιση της προόδου των μαθητών. 
- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των κοινωνικών δικαιωμάτων 

(αξιοπρέπεια, ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη) ειδικά για τους νέους μαθητές με 
λιγότερες δυνατότητες. 

- Ενθάρρυνση νέων και ενεργών μορφών πολιτικής και δημοκρατικής 

συμμετοχής στην κοινωνία. 
- Ενθαρρύνουν τη χρήση τεχνικής ψηφιακής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την 

αγγλική γλώσσα, ως εργαλείο συγκέντρωσης ατόμων που προέρχονται από 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. 

- Υπογραφή Συμφωνίας Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ των Σχολών Εταίρων στο 

τέλος του Έργου. 
Το GEW θα περιλαμβάνει και επομένως θα έχει αντίκτυπο στις άμεσες ομάδες (15 

μαθητές, 3 εκπαιδευτικούς/τεχνικό προσωπικό ανά σχολείο και 4 

ψηφιακές/κοινωνικές επιχειρήσεις) και σε περίπου 27.000 έμμεσους 

συμμετέχοντες (οικογένειες των μαθητών, τοπικών και εθνικών θεσμών και 
ολόκληρης της ιθαγένειας) και θα επιτευχθεί μέσω της 

www.gewproject.eu,  App GEW, στην πλατφόρμα eTwinning και τα βασικά 

κοινωνικά δίκτυα. 
Οι κύριες δράσεις της είναι οι εξής: 

- Παραγωγή και εκτύπωση της επίσημης πλατφόρμας του έργου. 
- Εκκίνηση του έργου μέσω της ιστοσελίδας (live streaming event) (εκδήλωση 

ζωντανής μετάδοσης). 

- 4 Διακρατικές συναντήσεις προσωπικού στο εξωτερικό (με 1 ημέρα ψηφιακής 
κατάρτισης). 

- 4 μεταβατικά ταξίδια στο εξωτερικό με μαθητές και καθηγητές (7 ημέρες το 

καθένα). 
- Παραγωγή των "Τελικών Οδηγιών/Εγχειριδίου Καλών Πρακτικών για τις 

ψηφιακές επιχειρηματικές δεξιότητες". 
Οι ενέργειες αυτές αναμένεται να έχουν θετικές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στα 

συμμετέχοντα σχολεία, στα πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα και έμμεσα στις 

προγραμματισμένες δραστηριότητες και στις αντίστοιχες περιοχές και για τη 
συμμετοχή τους θα χρησιμοποιηθούν μεθοδολογίες bottom-up εκ των κάτω προς 

τα πάνω και τεχνικές άτυπης εκπαίδευσης.  
Τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν είναι: 

- Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των νέων· 

- προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων· 

- Ενεργός συνεργασία μεταξύ των συνεργατών. 
- Κοινωνική ένταξη και ίση συμμετοχή όλων των ομάδων, με ιδιαίτερη προσοχή 

στους συμμετέχοντες που αντιμετωπίζουν οικονομικά εμπόδια, πολιτισμικές 

διαφορές και κοινωνικά εμπόδια· 
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- Βελτίωση της αγγλικής γλώσσας. 
- Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. 

- Τελικές κατευθυντήριες γραμμές καλών πρακτικών για τις ψηφιακές 

επιχειρηματικές δεξιότητες. 
- Υπογραφή της Συμφωνίας Φιλίας και Συνεργασίας. 

- Δημιουργία μελλοντικής πρότασης έργου με συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών.                                                                         ACe20 srls  


