
                                                       

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

SE4Ces: Ενώνοντας τις Δυνάμεις της Κοινωνικής Οικονομίας για 
την ανάπτυξη της Κοινότητας, τη Συνδεση των πολιτών, τη 
Συμπαραγωγή γνώσης και τις Συνεργατικές εκπαιδευτικές 
πρακτικές. 
 
 
Μέσα σε ένα κλίμα με υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας, κοινωνικών 
ανισοτήτων και ανεργίας, η Κοινωνική Οικονομία έχει αποδειχθεί ότι 
αποτελεί μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
αναγκών, για τη δημιουργία σταθερής απασχόλησης και για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Παρέχοντας περισσότερες από 
19,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, η Κοινωνική Οικονομία έχει  
δυνατότητα δημιουργίας σταθερής απασχόλησης με υψηλές αποδόσεις 
στην οικονομική αλλά κυρίως κοινωνική σφαίρα. Ωστόσο, το δυναμικό 
της παραμένει αναξιοποίητο. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση για την 
Κοινωνική Οικονομία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) εξακολουθεί να απουσιάζει σε μεγάλο 
βαθμό. Όπου υπάρχει, παραμένει κυρίως θεωρητική, αποτυγχάνοντας να συνδέσει τους φοιτητές με τις 
κοινότητές τους και τις πραγματιστικές εμπειρίες μάθησης. 
 
Το «SE4Ces» είναι ένα έργο Συμμαχίας Γνώσης που επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για την Κοινωνική Οικονομία προωθώντας στενότερες συνεργασίες μεταξύ Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), Οργανισμών Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρήσεων, καθώς 
και των κοινοτήτων τους.  
 
Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+, το έργο : 
 
1) Ανατρέχει σε μια επισκόπηση του τρέχοντος εκπαιδευτικού τοπίου στην Κοινωνική Οικονομία και 
αναλύει τις ανάγκες κατάρτισης και δεξιοτήτων σε φορείς Κοινωνικής Οικονομίας. 
2) Οργανώνει και πιλοτάρει Διαδραστικά Εργαστήρια Κοινωνικής Οικονομίας σε 4 χώρες της Ε.Ε. – όπου 
ΑΕΙ, φοιτητές και εν δυνάμει φοιτητές και φορείς Κοινωνικής Οικονομίας αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται 
και συν-δημιουργούν γνώση.  
3) Γεφυρώνει το χάσμα στην προσφορά και τη ζήτηση στην εκπαίδευση στην Κοινωνική Οικονομία έχοντας 
ως τελικό στόχο τη δημιουργία ενός Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος για την Κοινωνική Οικονομία 
και τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινότητας. 
 
Το SE4Ces προτείνει εναλλακτικά μοντέλα διδασκαλίας χρησιμοποιώντας συνεργατικές προσεγγίσεις με 
άξονα την κοινότητα, που βρίσκονται στο επίκεντρο της συνολικής φιλοσοφίας και των αρχών της 
Κοινωνικής Οικονομίας. Το SE4Ces στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας, της απασχολησιμότητας και 
της συμμετοχής των πολιτών, αλλά, κυρίως, δρα ως καταλύτης για την Κοινωνική Οικονομία και τις 
δυνατότητές της για τις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και πέρα από αυτές. 
 
Με διάρκεια 36 μηνών, η Συμμαχία Γνώσης του SE4Ces φέρνει μαζί 9 συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων 
Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΕΛ), Πανεπιστήμιο του 
Μπρίστολ (Η.Β), Πανεπιστήμιο της Μπολόνια (IT), Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (ΙΣ), 
Οργανισμών Κοινωνικής Οικονομίας: Cooperatives Europe (BE) A.I.C.CO.N (IT) FEBEA (BE), και 
Ερευνητικούς και Εκπαιδευτικούς Φορείς: Stimmuli for Social Change (ΕΛ), AN.KA Α.Ε. (ΕΛ). Το έργο 
μετρά 20 επιπλέον συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων 9 ΑΕΙ και 11 οργανισμών Κοινωνικής Οικονομίας 
που έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους να αναβαθμίσουν τα προγράμματά τους με τις καινοτόμες 
προσεγγίσεις και το υλικό που θα παραχθεί από το SE4Ces και τελικά υποστηρίζουν την ίδρυση και την 
επέκταση της πρώτης Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πρακτικής στην Κοινωνική Οικονομία. 
 

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_el
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://socialeconomy4ces.auth.gr/
https://socialeconomy4ces.auth.gr/
https://socialeconomy4ces.auth.gr/
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