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Τι είναι το έργο “Street
Culture for Regions”;
Η κουλτούρα του δρόµου είναι ένας ταχέως εξελισσόµενος
τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας και περιλαµβάνει τις αστικές
τέχνες και τις δηµιουργικές βιοµηχανίες (π.χ. ποπ κουλτούρα),
τη µόδα, τα τρόφιµα, τον τουρισµό και άλλα, τα οποία
προσφέρουν ευκαιρίες για καινοτόµες, επιχειρηµατικές νεοφυείς
επιχειρήσεις. Ωστόσο, λόγω των άτυπων ριζών της και των
ενίοτε αρνητικών συνειρµών της, δεν έχει θεωρηθεί πεδίο
εστιασµένης επιχειρηµατικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα Street
Culture tor Regions (SCR) θα το αλλάξει αυτό καθοδηγώντας
και εξοπλίζοντας τους παρόχους επιχειρηµατικής εκπαίδευσης
ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει
η κουλτούρα του δρόµου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την
οικονοµική και κοινωνική ένταξη στις πόλεις και τις περιφέρειές
µας.

Στόχοι του έργου
α) Αύξηση των κινήτρων και των γνώσεων 200+ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ για να προσφέρουν ευκαιρίες
για την επιχειρηµατικότητα του πολιτισµού του δρόµου και να
εργαστούν διατοµεακά για την παροχή ολοκληρωµένης
υποστήριξης. Αυτό ανταποκρίνεται στους φορείς της ΕΕΚ και της
οικονοµικής ανάπτυξης που θέλουν να ενισχύσουν την
επιχειρηµατική καινοτοµία, την κοινωνική ένταξη και την
αναζωογόνηση των πόλεων σε ένα πλαίσιο αυξανόµενης
πολιτιστικής ποικιλοµορφίας και χρειάζονται καθοδήγηση
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σχετικά µε τον τρόπο αξιοποίησης της κουλτούρας του δρόµου
σε όλο τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα για τους σκοπούς
αυτούς.
β) Να εξοπλίσει 400+ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΕΚ ώστε να εισαγάγουν
αποτελεσµατική κατάρτιση για την επιχειρηµατικότητα της
κουλτούρας του δρόµου στους οργανισµούς τους
βραχυπρόθεσµα. Οι εκπαιδευτές και οι ηγέτες της ΕΕΚ
επιθυµούν να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσµατα µε τις
δύσκολα προσεγγίσιµες οµάδες, αλλά αυτό δεν µπορεί να
επιτευχθεί µε τα παλιάς σχολής γενικά µαθήµατα για την έναρξη
µιας επιχείρησης. Χρειάζονται σχετικές σύγχρονες γνώσεις,
αποτελεσµατικά ψηφιακά εργαλεία και ελκυστικές παιδαγωγικές
προσεγγίσεις που αναπτύσσουν επιχειρηµατικές δεξιότητες
κατάλληλες για τα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα.
γ) Ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δεξιοτήτων 250+ ΝΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ που συνήθως αποξενώνονται από την
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση λόγω του ιστορικού
τους µε χαµηλές δεξιότητες ή της ιδιότητάς τους ως NEETs ή
µετανάστες. Ως επιχείρηση χαµηλού κεφαλαίου που απαιτεί
πολιτιστική ταυτότητα και οργανικό ψηφιακό µάρκετινγκ, οι
επιχειρήσεις κουλτούρας του δρόµου είναι ιδανικές γι' αυτούς,
αλλά χρειάζονται εξατοµικευµένη ευέλικτη κατάρτιση που να
τους ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητές τους για να
προχωρήσουν ως επιχειρηµατίες.
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Κοινό - Στόχος
Οι NEETs (δηλαδή χωρίς απασχόληση ή εκπαίδευση), όσοι
προέρχονται από ευάλωτες οµάδες, εθνοτικές µειονότητες ή
µεταναστευτικό υπόβαθρο και όσοι προέρχονται από
υποβαθµισµένες γειτονιές - θα ενταχθούν τόσο στην
κατάρτιση επιχειρηµατικότητας όσο και σε ουσιαστική
οικονοµική δραστηριότητα.

Πώς να διδάξετε το
Περιεχόµενο των ενοτήτων
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λατρεύει τις
εικόνες περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
Και πάνω απ' όλα, τίποτα δεν µπορεί να
νικήσει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση.
Αν και είναι δύσκολο να ανταγωνιστεί
κανείς τις µεθόδους διδασκαλίας
πρόσωπο µε πρόσωπο στην τάξη, οι
πόροι µε εικόνες και βίντεο είναι πράγµατι
το αµέσως καλύτερο πράγµα. Η
παράδοση του µαθήµατός σας µέσω
διαδραστικών πόρων πολυµέσων, όπως
εικόνες, γραφικά και βίντεο, σας βοηθά να
δηµιουργήσετε δέσµευση, να διατηρήσετε
τις συνεδρίες ενδιαφέρουσες και να
ενισχύσετε την ταχύτητα µάθησης των
µαθητών. Έτσι, αν φοβάστε την κάµερα,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις
διαφάνειές µας και να προσθέσετε σε
αυτές εικόνες, βίντεο, υπερσυνδέσµους
και πολλά άλλα πράγµατα. Μπορείτε να
παρέχετε φύλλα εργασίας και ασκήσεις
στους µαθητές.
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Τα παραδείγµατα που βασίζονται σε σενάρια µέσα στις ενότητες
βοηθούν τον εκπαιδευτή να αναδηµιουργήσει ένα πραγµατικό
περιβάλλον και να παρουσιάσει πραγµατικές περιπτώσεις. Οι
σπουδαστές µπορούν να εφαρµόσουν τις νεοαποκτηθείσες
δεξιότητες και γνώσεις τους, ώστε ο εκπαιδευτής να µπορεί να
τους ελέγξει υπό συνθήκες πλαισίου. Μπορείτε να τους
παρέχετε µια καθοδηγούµενη συζήτηση και στη συνέχεια να
παρουσιάσετε µια σειρά από ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή
πολλαπλής επιλογής για να προσδιορίσετε τι θα έκανε ο
σπουδαστής στη συγκεκριµένη κατάσταση.
Σε αυτή την πορεία των ενοτήτων, η παροχή υλικού που
µπορείτε να κατεβάσετε είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να
επικοινωνήσετε τις γνώσεις σας και να τους προσφέρετε αξία για
τα χρήµατά τους. Μπορείτε να επιτρέψετε στους µαθητές σας να
κατεβάζουν πολλούς τύπους αρχείων, ηλεκτρονικά βιβλία,
φύλλα εργασίας, βιβλία εργασίας, οδηγούς, podcasts,
συµπληρωµατικά µαθήµατα, πρότυπα, βίντεο, γραφικά και
σχεδόν οτιδήποτε σχετικό µε το µάθηµά σας. Η παροχή των
µαθηµάτων σας µέσω υλικού που µπορείτε να κατεβάσετε είναι
βολική, εξοικονοµεί πολύ από το χρόνο σας, είναι οικονοµικά
αποδοτική (καθώς εκατοντάδες µαθητές µπορούν να
χρησιµοποιήσουν το ίδιο εκπαιδευτικό υλικό) και επιτρέπει
στους µαθητές να µελετούν όποτε θέλουν.
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Σχετικά µε τον οδηγό
Το IO3 είναι ένα πρόγραµµα σπουδών και ένα σύνολο
Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) που παρέχουν στους
εκπαιδευτικούς τη δοµή, την καθοδήγηση και το περιεχόµενο
για την υλοποίηση του προγράµµατος Street Culture Entrepreneurship στους οργανισµούς τους.
Ο παρών οδηγός απευθύνεται σε:
1. εκπαιδευτικούς σε επιχειρηµατικά κέντρα, οργανισµούς
επιχειρηµατικής ανάπτυξης και θερµοκοιτίδες
2. κοινοτικούς οργανισµούς που παρέχουν άτυπη
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Στόχος του οδηγού
1. Αύξηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά µε τα
ευέλικτα και σύγχρονα επιχειρηµατικά µοντέλα που καθιστούν
δυνατή την επιτυχή δραστηριοποίηση επιχειρήσεων
πολιτισµού του δρόµου από άτοµα που προέρχονται από
µειονεκτούντα περιβάλλοντα.
2. Να παρέχει στους εκπαιδευτικούς υλικό υψηλής ποιότητας
τόσο για τη διδασκαλία όσο και για την αξιολόγηση, ώστε να
διευκολύνει την ταχεία ενσωµάτωση του µοντέλου/των πόρων
στα εκπαιδευτικά τους προγράµµατα.
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Αυτός ο οδηγός για τον εκπαιδευτή είναι ένα πρακτικό σύνολο
κατευθυντήριων γραµµών και συµβουλών για τους εκπαιδευτικούς
που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν πώς να χρησιµοποιούν τις
ΟΕΥ, τη σηµασία της ευελιξίας που καθοδηγείται από τις ανάγκες και
τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων και πώς να ενσωµατώσουν
την κατάρτιση στην εφαρµογή (IO4).
Παρακάτω µπορείτε να δείτε το πρόγραµµα σπουδών που
αποτελείται από έξι ενότητες.

IO3 Modules
Overview
1. INTRODUCTION
What is street culture and how does it relate to opportunities for entrepreneurship?

2. IDEATION: BUSINESS MODEL DESIGN, BUSINESS TOOLS & STRUCTURES, BUSINESS PLAN
Taking the initiative: identifying and researching new agile business models and drivers of
success.

3. BUSINESS DEVELOPMENT: PRODUCT/SERVICE DEVELOPMENT & MARKET CLIENT
UNDERSTANDING
Developing your idea: how to start a street culture business from a smartphone.

4. SUSTAINABILITY: FINANCIAL OPPORTUNITIES & HUMAN RESOURCES
Resourcing your idea: how to get the support you need.

5. SUSTAINABILITY: MARKETING & COMMUNICATION
Marketing your idea on a shoestring: brand development, word of mouth, social media and
reputation marketing.

6. SUSTAINABILITY: NETWORKING
Collaboration for success – street culture interconnections – how to make them work.
Evaluation: Learning and improving your skills and performance over time.

Κάθε ενότητα/module
περιλαµβάνει:
30-40

slides σε power
point format

Το 1/3 των slides
είναι...

θεωρία

5 ενσωµατωµένες

multimedia
πηγές

(pdf, links, videos, e.t.c.)

5 ενσωµατωµένες

ασκήσεις

3

case studies/
µελέτες περίπτωσης

1-2

ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης
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Εξασφαλίζοντας ότι
η εκπαίδευσή σας είναι
Inclusive...
Είναι ζωτικής σηµασίας να διασφαλιστεί ότι
το ύφος και ο τόνος της κατάρτισης είναι
κατάλληλοι για τα άτοµα µε χαµηλότερο
µορφωτικό επίπεδο ή άλλα εµπόδια στην
εκπαίδευση.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η
κατάρτιση μπορεί να αποτελέσει
χρήσιμο εφαλτήριο για τη
συμμετοχή στην κοινότητα και
την αγορά εργασίας.

ΑΛΛΑ...
Τα περιβάλλοντα
κατάρτισης ενδέχεται
να μην είναι
κατάλληλα για όλους
τους ανθρώπους,
προκαλώντας
υψηλότερα ποσοστά
εγκατάλειψης, εάν οι
μεθοδολογίες
μάθησης δεν
λαμβάνουν υπόψη τις
ειδικές ανάγκες των
εκπαιδευομένων.

Ορισμένες εκπαιδεύσεις
εντείνουν την
περιθωριοποίηση, όταν
δεν οδηγούν σε
πραγματικές ευκαιρίες.

Η μετάβαση στην
απασχόληση
μπορεί επίσης να
είναι πιο δύσκολη
εάν οι φορείς της
αγοράς εργασίας
διαιωνίζουν τις
διακρίσεις.

Οι χρήστες είναι
ο Βασιλιάς σας...
Εδώ, ο "χρήστης" του
υλικού είναι ο µαθητής.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει
να εξετάσουν και να
ερευνήσουν το προφίλ
κάθε χρήστη.

Μικρές τάξεις,
κοντινές
σχέσεις

ΛΥΣΕΙΣ

Ο καθένας τους έχει
διαφορετικό επίπεδο
εµπειρίας, σε
διαφορετικούς τοµείς. Ο
καθένας έχει διαφορετικές
ανάγκες και προσδοκίες.
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2
Μη τυπική
εκπαίδευση
και συνέχιση
της στήριξης
και εκτός τάξης

3
Εξατοµικευµέ
νοι στόχοι,
σχεδιασµένοι
µαζί µε το
µαθητή
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Υπολογίζοντας τους
λόγους που κάποιος
περιθωριοποιείται...
Εκπαιδευόµενοι µε
Ειδικές Ανάγκες
∆ιερεύνηση Ικανοτήτων
Όσον αφορά την επιλογή
επαγγέλµατος για τους
εκπαιδευόµενους µε
αναπηρία, οι
εκπαιδευτικοί ενδέχεται να
έχουν προκατειληµµένες
αντιλήψεις σχετικά µε το
είδος της κατάρτισης που
µπορεί να κάνει ένα
άτοµο µε αναπηρία. Αυτό
είναι πιθανό να τους
περιορίζει σε
διαχωρισµένα και
χαµηλού επιπέδου
προγράµµατα κατάρτισης
που δεν ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας σε δεξιότητες.

Τα εµπόδια µπορεί να
ποικίλουν :
Για παράδειγµα:
Ανήκουν σε µια οµάδα
ανθρώπων που υφίστανται
συστηµατικές διακρίσεις ή
περιθωριοποιούνται στην
κοινωνία
Να είναι µετανάστης που δεν
διαθέτει τις ελάχιστες γλωσσικές
και επαγγελµατικές δεξιότητες που
απαιτούνται για την ένταξη στην
αγορά εργασίας
Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης
κλπ, κλπ, κλπ..........
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Απώλειες και ∆ιακοπή
κατά τη διάρκεια φοίτησης
Πού, πότε και πώς ο Αποκλεισµός
µπορεί να συµβεί:

έλ
ιψη

λε
ς

ση

βα

όσ

πρ

ά

στ

1

διο

2

στάδιο

3

στάδιο

παρακολούθη
ση, µελέτη και
µεθοδολογία

πρόσβαση
στο
πρόγραµµα
& επιλογή
µαθηµάτων

µετάβαση
στην αγορά
εργασίας

p-o
ut

ΛΟΓΟΙ & ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ:
- όχι φιλόξενο περιβάλλον
- προβλήµατα επικοινωνίας
- αυστηρό πρόγραµµα και
προθεσµίες
- ακατάλληλες διαδικασίες
αξιολόγησης

dro

ut

p-o

dro

ut

p-o

dro
ΛΟΓΟΙ & ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ:
- αποστάσεις ταξιδιού
- περιορισµοί στην
κινητικότητα
- έµµεσα κόστη
- ελλείψεις σε επικοινωνιακές
δεξιότητες ως ελάχιστες
προϋποθέσεις εισόδου
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σταδιο

ΛΟΓΟΙ & ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ:
- έλλειψη πόρων & δεξιοτήτων
αναζήτησης εργασίας
- πρόβληµα επικοινωνίας µε τους
ενδιαφερόµενους
- έλλειψη πόρων για νεοφυείς
επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελµατίες
- ακατάλληλο οικογενειακό πλαίσιο
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Πώς να φτιάξετε ένα
ασφαλές πλαίσιο
"συνέχισης"
της εκπαίδευσης σας...
Παράγων
επιτυχίας

Παράγων
επιτυχίας

Η αγορά εργασίας
να συνδέεται µε το
πρόγραµµα
κατάρτισης ή
οργανισµό, µέσω
εταιρικής σχέσης ή
επαγγελµατικού
προσανατολισµού.

Εντοπισµός
εργασιακών
περιβαλλόντων
χωρίς αποκλεισµούς
στην τρέχουσα
αγορά, ώστε να
διασφαλιστεί ένα
ασφαλές ξεκίνηµα
για το σπουδαστή.
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Προ - αξιολόγηση /
Μετά την αξιολόγηση.
Ασκήσεις &
Έγγραφα
Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε δύο
πρότυπα ερωτηµατολόγια για να τα
προσαρµόσετε στο µάθηµά σας: ένα για
προ-αξιολόγηση και ένα για
µετα-αξιολόγηση.
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Προαξιολόγηση ενότητας µε
ερωτηµατολόγιο
1.Εάν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να εκτιµήσετε τις γνώσεις σας
σχετικά µε τη δηµιουργία µιας επιχείρησης πολιτισµού του δρόµου,
δίνοντας µια βαθµολογία από 1 ως 10 (lχαµηλή 1 – 10 υψηλή)
(Σηµειώστε τον αριθµό που αντιστοιχεί στις γνώσεις σας)
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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2.Εάν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να εκτιµήσετε τις γνώσεις σας
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση επιχείρησης, δίνοντας µια
βαθµολογία από 1 ως 10 (lχαµηλή 1 – 10 υψηλή)
(Σηµειώστε τον αριθµό που αντιστοιχεί στις γνώσεις σας)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Εάν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να εκτιµήσετε τις γνώσεις σας
σχετικά µε την εκτίµηση ρίσκου, δίνοντας µια βαθµολογία από 1
ως 10 (lχαµηλή 1 – 10 υψηλή)
(Σηµειώστε τον αριθµό που αντιστοιχεί στις γνώσεις σας)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Ενότητα µετα-αξιολόγησης µε
ερωτηµατολόγιο
1. Τώρα που έχετε ολοκληρώσει αυτή την ενότητα, µπορείτε
να εκτιµήσετε τις τρέχουσες γνώσεις σας σχετικά µε το θέµα
κάθε ενότητας, δίνοντας µια βαθµολογία από το 1 έως το 10
(χαµηλό 1 - 10 υψηλό).
(Σηµειώστε τον αριθµό που αντιστοιχεί στις γνώσεις σας)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Μπορείτε να απαριθµήσετε τα τρία πιο σηµαντικά
πράγµατα που µάθατε από κάθε ενότητα;
#1_________________________________________________
#2_________________________________________________
#3_________________________________________________

https://www.street-culture.eu
www.facebook.com/streetcultureforregions
@streetcultureforregions

The European Commission's support for the production of this publication
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for any use which may be made of the information contained therein.

