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Περίληψη 

Το Πρόγραμμα Σπουδών ScoopConSS για Εκπαιδευτικούς, δημιουργήθηκε στα πλαίσια του 

προγράμματος ScoopConSS και στοχεύει να χτίσει μια Κοινότητα Πρακτικής για Εκπαιδευτικούς 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις διδακτικές 

τους πρακτικές χρησιμοποιώντας διαφορετικές επιχειρηματικές μεθόδους βασισμένες στις 

συνεργατικές αρχές της προσφοράς για βοήθεια, της υπευθυνότητας, της δημοκρατίας, της 

ισότητας,  της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.    

Το έγγραφο αυτό δίνει μια σφαιρική εικόνα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που σχεδιάστηκε 

από την Κοινοπραξία (τους εταίρους του προγράμματος), με μια επιπλέον εστίαση για το 

Πρόγραμμα Σπουδών ScoopConSS για Εκπαιδευτικούς.  

Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει τις Εκπαιδευτικές ενότητες και το μαθησιακό περιεχόμενο που 

δημιουργήθηκε για το Πρόγραμμα Σπουδών ScoopConSS για Εκπαιδευτικούς. 

Ο κύριος στόχος του εγγράφου είναι να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν το 

εκπαιδευτικό μάθημα, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να εκτελέσουν το μεγαλύτερο κομμάτι 

της εκπαίδευσης.  
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Εισαγωγή  

Το πρόγραμμα SCoopConSS (Social Cooperative Contest for Secondary Schools - Διαγωνισμός 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) στοχεύει να 

χρησιμοποιήσει μια καινοτόμο και ελκυστική μεθοδολογία για να εισάγει και να ενισχύσει τη 

συνεργατική επιχειρηματική μάθηση στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκκινώντας από 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν αντικείμενα σχετικά με τη θεματολογία του προγράμματος, οι 

οποίοι θα εμπλέξουν συναδέλφους και μαθητές από άλλα διδακτικά αντικείμενα σε μια 

προσομοίωση δημιουργίας μιας κοινωνικής επιχείρησης που θα αφορά έναν ή περισσότερους 

από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.  

 

Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα SCoopConSS έχει ως στόχο την ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή 

και ανασκόπηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μεικτής κατάρτισης για την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την καθοδήγηση των μαθητών 

τους για τη συμμετοχή στην πρώτη έκδοση του Διαγωνισμού EU Scoop!, ένας Διαγωνισμός 

Προσομοίωσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων που θα αναπτυχθεί με σκοπό να συμπεριλάβει χώρες 

από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διανέμεται σε Εκπαιδευτικούς από τις χώρες-εταίρους 

αποτελείται από: 

- Πιλοτική εφαρμογή και επικύρωση του Προγράμματος Σπουδών ScoopConSS και των 

Εργαλείων του 

- Εθνικά και διεθνικά εργαστήρια  

- Δραστηριότητες Παρακολούθησης εν ώρα εργασίας (job-shadowing)    

- Καθοδήγηση των μαθητών για το Διαγωνισμό EU Scoop! 

 

Το έγγραφο αυτό δίνει μια σφαιρική εικόνα του Προγράμματος Σπουδών ScoopConSS για 

Εκπαιδευτικούς.  
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Η πρώτη ενότητα περιγράφει τις αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να αναβαθμίσουν το 

Πρόγραμμα Σπουδών ScoopConSS για Εκπαιδευτικούς, καθώς και τη μεθοδολογία.  

Η δεύτερη ενότητα παρέχει την περίληψη της οργάνωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος, με 

ιδιαίτερη εστίαση στους μαθησιακούς στόχους και τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

καθορίστηκαν για κάθε  εκπαιδευτική ενότητα.  

Η τρίτη ενότητα εισάγει τη Διάταξη των μαθημάτων και παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα 

κριτήρια για την επιλογή των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από το 

Μάθημα.  

Η τέταρτη ενότητα περιγράφει το EntreComp (Entrepreneurship Competence Framework - 

Πλαίσιο Επιχειρηματικών Ικανοτήτων), τα βασικά σημεία και τις ικανότητες που περιλαμβάνονται 

σε αυτό, εισάγοντας την αντιστοίχιση μεταξύ των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων του προγράμματος 

ScoopConSS και των επιχειρηματικών ικανοτήτων που καθορίστηκαν από το Πλαίσιο 

Επιχειρηματικών Ικανοτήτων (EntreComp).  

 

 

1. Μεθοδολογία  

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με το σκοπό της αίτησης (Reducing youth unemployment: setting up co-

operatives to enhance working opportunities in the EU -Call ID: 303-G-GRO-PPA-19-11225),  το 

Πρόγραμμα SCoopConSS στοχεύει να θέσει σε πιλοτική εφαρμογή μια καινοτόμο και ελκυστική 

μεθοδολογία για να εισάγει και να ενισχύσει τη συνεργατική επιχειρηματική μάθηση στα σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκκινώντας από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν αντικείμενα 

σχετικά με τη θεματολογία του προγράμματος, οι οποίοι θα εμπλέξουν συναδέλφους και 

μαθητές από άλλα διδακτικά αντικείμενα σε μια προσομοίωση δημιουργίας μιας κοινωνικής 

επιχείρησης που θα αφορά έναν ή περισσότερους από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) 

των Ηνωμένων Εθνών. 

 

Βασισμένο στα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε σε  κάθε χώρα – εταίρο, το Πρόγραμμα 

Σπουδών ScoopConSS για Εκπαιδευτικούς, βασίζεται και παράλληλα χτίζει  πάνω στην ανάλυση 

των: 



 

 6

Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης αυτής φέρει ο συγγραφέας.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί  

να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 
 

- Καλών πρακτικών στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας  

- Διαθέσιμων πηγών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OERs)  

- Εκπαιδευτικών αναγκών των καθηγητών Επαγγελματικών Σχολείων και των εκπροσώπων 

κοινωνικών επιχειρήσεων  

 

Τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών ScoopConSS για Εκπαιδευτικούς όσο και τα Εργαλεία, θα 

εφαρμοστούν πιλοτικά και θα επικυρωθούν από τους επιλεγμένους εκπαιδευτικούς στις πέντε 

χώρες – εταίρους. Έχοντας την ευκαιρία να εμπλακούν σε διαφορετικού τύπου δραστηριότητες, 

τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης, οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα δράσουν παράλληλα ως 

δικαιούχοι και πρεσβευτές του προγράμματος.   

 

Το πρώτο μέρος του Εκπαιδευτικού προγράμματος ScoopConSS θα επικεντρωθεί στην πιλοτική 

εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών ScoopConSS για εκπαιδευτικούς, επιτρέποντάς τους να το 

χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους.  

Κάθε εταίρος θα οργανώσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο για να παρουσιάσει μελέτες περίπτωσης 

για ένα ή περισσότερα OERs που καθορίστηκαν και είναι σχετικά με τις 3 περιοχές «κλειδιά» (βλ. 

Πίνακα 1).  

Οι εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά σεμινάρια και θα προσπαθήσουν να 

εφαρμόσουν την προτεινόμενη μεθοδολογία/ εργαλείο σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα. 

Ένα πλαίσιο αξιολόγησης θα αναπτυχθεί για να συλλέξει την ανατροφοδότηση από τους 

καθηγητές και τους μαθητές πάνω στις προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες 

θα προσαρμοστούν στην τελική έκδοση των Εργαλείων του έργου ScoopConSS. 

 

 

 

1.1 Η Σημασία των Μαθημάτων   

Μέσα από το πρόγραμμα ScoopConSS οραματιζόμαστε τη δημιουργία μιας εκπαίδευσης 
βασισμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύοντας σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:  
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 στη συμπερίληψη σχετικών περιεχομένων από την «Ανάλυση Αναγκών Εκπαίδευσης» που 
περιέχεται στην Έκθεση Ανάλυσης που συνοψίζει τα αποτελέσματα της έρευνας στις πέντε 
χώρες – εταίρους (Ιταλία, Κροατία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα) 
 

 στη συμπερίληψη σχετικών περιεχομένων από τις καλές πρακτικές και τα προηγούμενα 
προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που εφαρμόστηκαν από τους εταίρους του 
προγράμματος τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  
 

 στην οργάνωση του μαθήματος με τρόπο σύνθετο με τη συμπερίληψη δια ζώσης 
μαθημάτων (εφαρμόζοντας πιλοτικά τα Εργαλεία ScoopConSS και χρησιμοποιώντας τη στη 
διδακτική πρακτική των καθηγητών) τα οποία θα πρέπει να είναι πρακτικά και με την 
ολοκλήρωσή τους να δίνουν τις αναγκαίες ικανότητες και δεξιότητες για το σχεδιασμό 
ιδεών κοινωνικών επιχειρήσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.  
 

 στη χρήση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για τις online δραστηριότητες.  

1.2 Τα κύρια αποτελέσματα από της Ανάλυσης Αναγκών Κατάρτισης  

Η Έρευνα έλαβε χώρα στην Κροατία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Ο 
σκοπός της έρευνας ήταν:  

1. Η καταμέτρηση της έκτασης που λαμβάνει η Διδασκαλία της Επιχειρηματικότητας, 
2. Η αναγνώριση των σχετικών θετικών και αρνητικών πλευρών της Διδασκαλίας της 

Επιχειρηματικότητας, 
3. Η συλλογή καλών πρακτικών,  
4. Η αξιολόγηση του βαθμού ενδιαφέροντος για την ιδέα του προγράμματος,  
5. Η αξιολόγηση πάνω στα οφέλη της θέσης σε λειτουργία μιας συνεργασίας μεταξύ των 

κοινωνικών επιχειρήσεων και του κόσμου των σχολείων,  
6. Η αναγνώριση των γνωστικών περιοχών και των δεξιοτήτων που χρειάζονταν για την 

προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού.  
 
Για το σκοπό της συλλογής σχετικών πληροφοριών, αναπτύξαμε μια δομημένη συνέντευξη για 
τους διευθυντές των κοινωνικών επιχειρήσεων, μαζί με οδηγίες για την εφαρμογή ημι-
δομημένων συνεντεύξεων για τους εκπαιδευτικούς στα Σχολεία.    
  
Τα ερωτηματολόγια επικυρώθηκαν από τους εταίρους του προγράμματος και διανεμήθηκαν 
στους συμμετέχοντες μέσω email, τηλεφώνου, κοινωνικών δικτύων και άλλων διαδικτυακών 
εργαλείων.  
 
 
 
 
 



 

 8

Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης αυτής φέρει ο συγγραφέας.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί  

να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 
 

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας εστιάζει 
στην ανάπτυξη πραγματικών δεξιοτήτων που βοηθούν τους μαθητές να ζήσουν μια ποιοτική ζωή 
σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Συγκεκριμένα, οι μαθητές μαθαίνουν κρίσιμες δεξιότητες 
για τη ζωή, όπως:   

- Πώς να συνεργάζονται με τους συνομήλικούς τους και να δουλεύουν σαν ομάδα  
- Πώς να προετοιμάζουν μια αποτελεσματική παρουσίαση και να μιλούν σε κοινό  
- Πώς να συλλέγουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα  
- Πώς να επιλύουν πραγματικά, σύνθετα προβλήματα που δεν έχουν μια προκαθορισμένη 

απάντηση  
- Πώς να χρησιμοποιούν την περιέργεια και τη δημιουργικότητα για να βρουν μια 

καινοτόμο προσέγγιση σε κοινωνικά προβλήματα  

Σύμφωνα με την έρευνα, η διδασκαλία των μαθητών θα πρέπει να περιλαμβάνει βασική 
θεωρητική γνώση η οποία θα συνοδεύεται από πλήθος πρακτικής δουλειάς. Πρέπει να 
κατανοήσουν βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας οι οποίες θα τους δώσουν τη δυνατότητα 
να καταλάβουν τους στόχους των κοινωνικών επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών.  
 
Η πιο σημαντική διαπίστωση είναι ότι η εκπαίδευση δε θα πρέπει να εστιάζει στη μεταφορά 
γνώσης πάνω στις έννοιες της επιχειρηματικότητας και να προετοιμάζει τους μαθητές να γίνουν 
επιχειρηματίες κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά αντίθετα θα πρέπει να εστιάζει στην ανάπτυξη 
εγκάρσιων δεξιοτήτων τις οποίες οι εργοδότες τοποθετούν ψηλά στην αξιολόγηση και να 
ευαισθητοποιούν τους μαθητές αναφορικά με τις αξίες που η κοινωνική οικονομία προσφέρει 
στην κοινωνία.  
Με σκοπό την προετοιμασία των καθηγητών για την εφαρμογή της προτεινόμενης διδασκαλίας, 
αυτοί θα πρέπει να συνδεθούν πρώτα με τους εκπροσώπους των κοινωνικών επιχειρήσεων οι 
οποίοι θα κατευθύνουν τόσο αυτούς όσο και τους μαθητές τους και θα τους βοηθήσουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπροσθέτως, οι καθηγητές επισημαίνουν την ανάγκη για 
εκπαιδευτικό υλικό και διδακτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν καθώς 
καθοδηγούν τους μαθητές. Οι ίδιοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση νέων και 
καινοτόμων μεθοδολογιών στη δουλειά τους.  
 
Τα κύρια αποτελέσματα απαρτίζουν τη βάση για τη σκιαγράφηση του Προγράμματος Σπουδών 
ScoopConSS.   
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2. Η Οργάνωση της Σειράς Μαθημάτων 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

των χωρών – εταίρων, αποτελείται από: 

- Την Πιλοτική εφαρμογή και την επικύρωση του Προγράμματος Σπουδών ScoopConSS και 

των Εργαλείων  

- Τα Εθνικά και Διεθνικά εργαστήρια  

- Τις δραστηριότητες  σκίασης εργασίας  

- Την καθοδήγηση μαθητών για το διαγωνισμό EU Scoop! 

Το πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος ScoopConSS για εκπαιδευτικούς εστιάζει στην 

πιλοτική εφαρμογή των Εργαλείων ScoopConSS, επιτρέποντας δηλαδή στους καθηγητές να 

κάνουν χρήση αυτής για τη δική τους διδακτική πρακτική.  

Κάθε εταίρος του προγράμματος θα οργανώσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο για να παρουσιάσει 

«μελέτες περίπτωσης» (case studies) για μια ή περισσότερες ενότητες και για τους ανοικτούς 

εκπαιδευτικούς πόρους που επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται στην Εργαλειοθήκη. Οι καθηγητές 

θα παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά σεμινάρια και θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν την 

προτεινόμενη μεθοδολογία/ εργαλείο σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα ομαδικής εργασίας που 

θα σχεδιαστεί από κοινού με τουλάχιστον έναν συνάδελφο με διαφορετικό αντικείμενο 

διδασκαλίας.  

Επιπροσθέτως, οι επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή Εργαλειοθήκη 

ScoopConSS  και θα μπορούν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο υλικό που επιλέχθηκε και 

προτείνεται από τους Εταίρους.  

Η διαδικτυακή Εργαλειοθήκη θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν τη γνώση τους 

στα εκάστοτε θέματα με την υποστήριξη των «εθνικών καθοδηγητών»: τους αντιπροσώπους των 

εταίρων του προγράμματος.  

 

Αυτή η σειρά μαθημάτων θα διαρκέσει 80 – 100 ώρες, σύμφωνα με τον αριθμό των επιλεγμένων 

θεμάτων, χωρισμένα σε: 
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 Διαδικτυακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (48 ώρες):  διαδικτυακά σεμινάρια (1 για 

κάθε Ενότητα, δες Πίνακα 1), διαδικτυακή μελέτη υποστηριζόμενη από τους εθνικούς 

καθοδηγητές. 

Οι διαδικτυακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα 4 

μηνών, από το Νοέμβρη του 2020, έως το Φεβρουάριο του 2021.  

 Δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες (14 ώρες): οι δραστηριότητες του 

προγράμματος με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού με διαφορετικό 

αντικείμενο διδασκαλίας: «προπονητικοί κύκλοι» (coaching circles) οργανωμένοι σε 

εθνικό/ διεθνές επίπεδο για την ανταλλαγή ιδεών πάνω στα αποτελέσματα και τα 

προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων με τους μαθητές.  

Οι Δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα διαμοιραστούν μεταξύ του Ιανουάριου  

και του Μαρτίου 2021.  

 

 Δραστηριότητες Παρακολούθησης εν ώρα εργασίας (job-shadowing) (17 ώρες):  οι 

εκπαιδευτικοί θα εμπλέξουν συμμετέχοντες από την τοπική κοινωνία για την υποστήριξη 

των δραστηριοτήτων του προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να εντοπίσουν 

σχετικές κοινωνικές επιχειρήσεις διαθέσιμες για να συνεργαστούν μαζί τους για 

τουλάχιστον μια εβδομάδα, αλλά και να οργανώσουν τεχνικές επισκέψεις για τους 

μαθητές ή/ και εργαστήρια στα σχολεία εστιασμένα σε πρακτικά παραδείγματα για την 

επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από το συνεργατικό επιχειρηματικό 

μοντέλο.  

Οι δραστηριότητες αυτές θα διαμοιραστούν μεταξύ 2 μηνών, από τον Ιανουάριο μέχρι τον 

Μάρτιο 2021.  

 

 Διαγωνισμός EU Scoop! (21 ώρες): Όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν στην πιλοτική 

εφαρμογή θα οργανώσουν ένα διήμερο εργαστήρι σε εθνικό επίπεδο προσκαλώντας τους 

10 επιλεγμένους εκπαιδευτικούς για να παρουσιάσουν την προσέγγιση αναφορικά με το 

διαγωνισμό, αλλά και να τους εκπαιδεύσουν για τη χρήση ενός προχωρημένου Καμβά 

Επιχειρηματικού Μοντέλου που στόχο έχει τη διευκόλυνση της επεξεργασίας μιας ιδέας 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας για βιώσιμη ανάπτυξη.  
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Στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί θα λειτουργούν ως μέντορες, υποστηρίζοντας διαφορετικές 

ομάδες μαθητών (τουλάχιστον μια ομάδα για κάθε εκπαιδευτικό) οι οποίοι (μαθητές), 

χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τα εργαλεία που εφαρμόστηκαν σε πειραματικό 

στάδιο κατά τη διάρκεια του πρώτου τμήματος της σειράς μαθημάτων, θα αναπτύξουν τις 

ιδέες και θα τις παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια του τελικού εθνικού διαγωνισμού, όπου 

μια τοπική επιτροπή θα επιλέξει τη νικήτρια ομάδα που θα συμμετάσχει στον τελικό 

διαγωνισμό σε διεθνές επίπεδο, στο Φολίνιο της Ιταλίας (M20).   

Διάφοροι ενδιαφερόμενοι και εκπρόσωποι του κόσμου των κοινωνικών επιχειρήσεων, 

καθώς και ειδικοί σε θερμοκοιτίδες καινοτόμων επιχειρήσεων θα προσκληθούν τόσο στον 

εθνικό όσο και στον διεθνή τελικό διαγωνισμό σε μια προσπάθεια να συνδέσουν τους 

μαθητές με πιθανούς υποστηρικτές της συνεργατικής επιχειρηματικής ιδέας.  

Ο Διαγωνισμός EU SCoop! θα αποτελεί μια λειτουργική πλατφόρμα για τους 

εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και μαθητές με σκοπό να θέσουν σε πρακτική εφαρμογή τις 

ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι 

οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την αναπαραγωγή της πρωτοβουλίας SCoopConSS 

μέσα στα επόμενα χρόνια.  

Οι δραστηριότητες για την προετοιμασία και τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα 

διαμοιραστούν σε 6 μήνες, από το Μάρτιο μέχρι το Σεπτέμβρη του 2021.  

 

Όλες οι προβλεπόμενες δραστηριότητες που περιγράφονται στη συνέχεια, ίσως δεχθούν 

αλλαγές λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι αλλαγές θα 

συζητηθούν εντός της Σύμπραξης και θα προταθούν στο Γραφείο Διαχείρισης του 

προγράμματος, πριν εφαρμοστεί το τροποποιημένο σχέδιο.  
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να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 
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Figure 1 Course Organization 
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Η σειρά μαθημάτων παραδίδεται με μεικτό τρόπο, που σημαίνει ότι εν μέρει δίνεται πρόσβαση 

διαδικτυακά, μέσα από την Εργαλειοθήκη ScoopConSS και εν μέρει το υλικό γίνεται διαθέσιμο 

μέσω δια ζώσης δραστηριοτήτων ή μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων.  

 

Ακολουθώντας το στάδιο της εγγραφής των εκπαιδευτικών στις 5 χώρες των εταίρων, η σειρά 

μαθημάτων θα ξεκινήσει μέσω δια ζώσης δραστηριοτήτων και μέσω της πρόσβασης στη 

διαδικτυακή Εργαλειοθήκη. Οι συναντήσεις και το διαδικτυακό υλικό καλύπτει το θεωρητικό 

πλαίσιο των επιχειρηματικών μεθόδων βασισμένες στις συνεργατικές αρχές και κύρια πεδία των 

ικανοτήτων που αναγνωρίστηκαν μέσω της έρευνας πεδίου ως χρήσιμες από τους 

εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους των κοινωνικών επιχειρήσεων. Η σειρά μαθημάτων είναι 

οργανωμένη σε διαφορετικές ενότητες, με σκοπό την ελεύθερη επιλογή και συγκέντρωση από 

κάθε εταίρο οργανισμό σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των  μαθητών.  Η πλήρης 

λίστα των διαθέσιμων ενοτήτων, αλλά και σχετικών πληροφοριών μπορεί να βρεθεί στο 1ο 

Παράρτημα. 

  

Τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές από κάθε χώρα, με σύνολο 50 εκπαιδευτικοί / 

μαθητές, θα εμπλακούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.   

Οι δια ζώσης δραστηριότητες πρόκειται να είναι πρακτικές και ολοκληρωμένες με σκοπό να 

μεταδώσουν τις αναγκαίες ικανότητες για την βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών πάνω 

στις θεματικές, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων.  
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3. Διάταξη της Σειράς Μαθημάτων 

Το Πρόγραμμα Σπουδών ScoopConSS για Εκπαιδευτικούς αναπτύχθηκε μέσα από το 3ο Πακέτο 

Εργασίας «Ανάπτυξη της Εργαλειοθήκης».  

Εκκινώντας από την ανάλυση των παλαιότερων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που 

υλοποιήθηκαν από τους εταίρους του προγράμματος SCoopConSS τόσο σε εθνικό όσο και σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κοινοπραξία έχει αναπτύξει ένα Πρόγραμμα Σπουδών και μια 

εκπαιδευτική μεθοδολογία.  

Η Εργαλειοθήκη ScoopConSS είναι ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών και αποτελεί ένα 

εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο συνοψίζεται σε ένα διαδικτυακό εργαλείο με ένα σύνολο 

υποστηρικτικών εγγράφων (open educational resources -OERS). 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιγράφει την εκπαιδευτική πορεία στο πλαίσιο των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) που χαρτογραφείται στο Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Αναφοράς για την Ικανότητα του Επιχειρείν (EntreComp)  

 

Η λογική πίσω από τον ορισμό του Προγράμματος Σπουδών βασίζεται:  

 Στην ανάγκη για ανάπτυξη των επιχειρηματικών και συνεργατικών ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών, 

 Στην παροχή μιας καινοτόμου και διεπιστημονικής προσέγγισης βασισμένης στη μη 

τυπική μάθηση και διδασκαλία, αλλά στο πλαίσιο επίσημης εκπαίδευσης, 

 Στο σχεδιασμό της γνώσης και των ικανοτήτων που ήδη καταγράφηκαν με την ανάλυση 

των εταίρων στο κομμάτι των αναγκών που καθορίστηκαν. 

  

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται σε 10 εκπαιδευτικές ενότητες, όλες οι ενότητες περιγράφονται 

με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιφέρουν.  
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Βασιζόμενοι στα δεδομένα των Αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε (WP2)  

καθώς και σε προηγούμενη εμπειρία των εταίρων του προγράμματος, αλλά και σε προηγούμενα 

προγράμματα διδασκαλίας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις χώρες των εταίρων, 

αναπτύξαμε 10 εκπαιδευτικές ενότητες που θα επιτρέψουν τον ολικό εμπλουτισμό της γνώσης 

και των δεξιοτήτων των καθηγητών πάνω στην κοινωνική επιχειρηματικότητα . 

 

Μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:  

 Να έχουν μια καθαρή εικόνα πάνω στη νομική μορφή, τους φορολογικούς κανόνες, 

την οργάνωση και τη διαχείριση των κοινωνικών επιχειρήσεων, 

 Να καθορίζουν το επιχειρηματικό μοντέλο εκκινώντας από τους κοινωνικούς στόχους, 

ενισχύοντας την κοινωνική πλευρά της ιδέας τους, 

 Να μάθουν να αναγνωρίζουν τους σχετικούς ενδιαφερομένους για μια κοινωνική 

επιχείρηση και να εκμεταλλεύονται ορθά τις ανθρώπινες πηγές που υπάρχουν στην 

επιχείρηση, 

 Να μάθουν πώς χρηματοδοτείται μια κοινωνική επιχείρηση, τόσο στο αρχικό στάδιο, 

όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της κοινωνικής επιχείρησης, 

 Να μάθουν πώς να προωθούν ένα προϊόν κοινωνικής επιχείρησης και να είναι σε θέση 

ανά πάσα στιγμή να αξιολογούν τον κοινωνικό αντίκτυπο της επιχείρησης αυτής. 

 

 

 

 

3.1 Το Μαθήμα Μικτής Κατάρτισης 

Οι 10 ενότητες διαρκούν συνολικά 70 ώρες.  

Οι διαδικτυακές δραστηριότητες, οι δια ζώσης δραστηριότητες, μαζί με τις δραστηριότητες 

παρακολούθησης εν ώρα εργασίας και τις δραστηριότητες σχετικά με τον Διαγωνισμό EU Scoop! 

θα πρέπει να καλύπτουν συνολικά 100 ώρες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  
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Κάθε εταίρος που συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή θα προσαρμόσει τις επιλεγμένες ενότητες 

στη δική του γλώσσα. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και σε 

τουλάχιστον μια ακόμη γλώσσα ανάλογα με τις ανάγκες των εταίρων για το στάδιο της πιλοτικής 

εφαρμογής. Όλο το υλικό της Εργαλειοθήκης ScoopConSS  θα είναι προσβάσιμο από την 

πλατφόρμα. 

 

 

Δείτε μια λίστα των 10 εκπαιδευτικών ενοτήτων (Πίνακας 1), τη σχετική διάρκεια και τους 

μαθησιακούς στόχους κάθε ενότητας (Πίνακας 2). 

 

 

 

Ενότητα (Module) Τίτλος Διάρκεια 

M1 Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα 7 ώρες 

M2 Εργαλεία και προσέγγιση της εφαρμογής και της διαχείρισης 
καινοτόμων προγραμμάτων με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο  

7 ώρες 

M3 Νομική μορφή και φορολογικοί κανόνες της κοινωνικής 
επιχείρησης  

6 ώρες 

M4 Χρηματοδοτικές ανάγκες και αναζήτηση οικονομικών πόρων  7 ώρες 

M5 Ανθρώπινοι πόροι στην κοινωνική επιχείρηση  7 ώρες 

M6 Διαχείριση Εργασιακής Ομάδας  7 ώρες 

M7 Χτίζοντας Επιτυχημένες Συνεργασίες  7 ώρες 

M8 Χτίζοντας ένα Επιχειρηματικό Πλάνο  7 ώρες 

M9 Στρατηγικές και εργαλεία μάρκετινγκ και επικοινωνίας  9 ώρες 

M10 Χρηματοδοτικές ανάγκες και εκτιμώμενος προϋπολογισμός  6 ώρες 

Σύνολο 70 ώρες 
Πίνακας 1. Εκπαιδευτικές ενότητες και βασικές περιοχές  
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την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης αυτής φέρει ο συγγραφέας.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί  

να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

Ενότητα (Module) Μαθησιακοί Στόχοι Διάρκεια Σύνολο 
 
 
 
 
 
 
 

M1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να κατανοούν με διαφορετικούς τρόπους τις έννοιες 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  

1 ώρα 

7 ώρες 

Να αναγνωρίζουν ιδιαιτερότητες των κοινωνικών 
επιχειρήσεων σε σχέση με άλλα επιχειρηματικά 
μοντέλα  

1 ώρα 

Να συγκρίνουν τις διαφορές των κοινωνικών 
επιχειρήσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών  

1 ώρα 

Να αναγνωρίζουν τις αρχές του συνεργατικού 
μοντέλου 

1 ώρα 

Να αναγνωρίζουν τους τομείς δράσης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων  

1 ώρα 

Να κατανοούν το θεωρητικό πλαίσιο του κοινωνικού 
αντικτύπου  

1 ώρα 

Να εξετάζουν με κριτικό τρόπο τα συν και τα πλην 
μιας κοινωνικής επιχείρησης     

1 ώρα 

 
 
 
 
 
 

M2 
 
 
 
 

 

Να κατανοούν τα βασικά στοιχεία του κοινωνικού 
σχεδιασμού   

1 ώρα 

7 ώρες 

Να λάβουν γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
της κοινωνικής καινοτομίας: νέες συνεργασίες, νέες 
δεξιότητες και νέες τεχνολογίες  

1 ώρα 

Να κατανοούν πώς να εφαρμόσουν το μοντέλο του 
Business Canvas του A. Ostenwalder και τα 9 
στοιχεία του μοντέλου 

2 ώρες 

Να εξερευνήσουν τα μοντέλα κοινωνικής 
καινοτομίας που προτείνονται σε μερικές 
δραστηριότητες  

1 ώρα 

Να ολοκληρώσουν έναν Καμβά Επιχειρηματικού 
Σχεδίου και ένα  Business Plan 

1 ώρα 

Να ανακαλύψουν τις κύριες προσεγγίσεις στην 
αξιολόγηση του επιχειρηματικού αντικτύπου  

1 ώρα 

 
 
 
 
 
 

M3 
 

Να αναγνωρίσουν τι είναι κοινωνική επιχείρηση  1 ώρα 

6 ώρες 

Να ανακαλύψουν τη γενική, τομεακή και ειδική 
νομοθεσία,  τους κανονισμούς λειτουργίας και τις 
οδηγίες για την οργάνωση και θέση σε λειτουργία 
μιας κοινωνικής επιχείρησης/ συνεταιρισμού 

1 ώρα 

Να συγκρίνουν το νομικό καθεστώς των κοινωνικών 
επιχειρήσεων διαφορετικών Ευρωπαϊκών χωρών  

1 ώρα 
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Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης αυτής φέρει ο συγγραφέας.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί  

να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 
 
 
 
 
 

 

Να αναγνωρίζουν τα γενικά, τομεακά και ειδικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων/ 
συνεταιρισμών  

1 ώρα 

Να συγκρίνουν τους φορολογικούς κανόνες 
διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών  

1 ώρα 

Να κατανοούν τα συν και τα πλην του νομικού 
καθεστώτος και των φορολογικών κανόνων που η 
κοινωνική επιχείρηση επιτρέπεται να έχει σε 
αντίθεση με άλλες εταιρείες  

1 ώρα 

 
 
 

M4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να αναγνωρίσουν τα κρίσιμα σημεία του πρώιμου 
σταδίου  

1 ώρα 

7 ώρες 

Να αναγνωρίσουν τα ανταγωνιστικά και τα δομικά 
ρίσκα της κοινωνικής εταιρείας  

1 ώρα 

Να ολοκληρώσουν μια ανάλυση κόστους  2 ώρες 
Να αναγνωρίσουν πώς να ενισχύουν τις ιδέες τους  1 ώρα 
Να αναγνωρίσουν τα κανάλια μέσα από τα οποία 
μια κοινωνική επιχείρηση μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί  

1 ώρα 

Να διαχειρίζονται τις αρχικές τους πηγές  1 ώρα  

 
 
 
 
 

M5 
 
 
 

 

Να ανακαλύψουν τις πολιτικές, τις οδηγίες και το 
λειτουργικό σχέδιο για την επιλογή και τη διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναμικού  

1 ώρα 

7 ώρες 

Να ανακαλύψουν τη γενική, τομεακή και ειδική 
εργατική νομοθεσία, τους κανονισμούς λειτουργίας, 
τις οδηγίες και τους κώδικες πρακτικής  

1 ώρα 

Να συγκρίνουν τις νομοθεσίες στις Ευρωπαϊκές 
χώρες  

1 ώρα 

Να αναγνωρίσουν την αποστολή των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, το όραμά τους και τις αξίες στα 
πλαίσια της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  

1 ώρα 

Να εξερευνήσουν την επικοινωνία και τις 
ανθρώπινες σχέσεις: θεωρίες, μεθόδους και τεχνικές  

2 ώρες 

Να ανακαλύψουν θεωρίες διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού, μεθόδους και τεχνικές  

1 ώρα 

 
 

Να εστιάσουν την προσοχή της ομάδας εργασίας στη 
βάση των διαθέσιμων δεδομένων  

1 ώρα 
7 ώρες 
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Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης αυτής φέρει ο συγγραφέας.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί  

να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 
 
 
 

M6 
 
 
 
 
 
 
 

 

Να δημιουργήσουν μια συνεργατική διαδικασία: να 
προετοιμάσουν την ομαδική δουλειά, να 
συνοψίσουν συζητήσεις και αποφάσεις, να 
μοιραστούν την πρόοδο και τα αποτελέσματα  

2 ώρες 

Να αναπτύξουν μια αποτελεσματική συνεργατική 
στρατηγική (μοιράζοντας μεταξύ τους την ανάλυση 
περιβάλλοντος, μαθαίνοντας από πειραματισμούς 
και εμπειρίες, αυξάνοντας τη συνεργασία κτλ.) 

2 ώρες 

Να διαχειρίζονται την εφαρμογή των διάφορων 
στρατηγικών (να αναγνωρίζουν τις πηγές, να 
αναπτύσσουν τις ανθρώπινες σχέσεις, να 
αναπτύσσουν τις κοινοποιήσεις σε περισσότερους 
δέκτες, να λαμβάνουν υπόψιν τους την 
ανατροφοδότηση όταν γίνονται αλλαγές, να μετρούν 
την πρόοδο κτλ.) 

1 ώρα 

Να μάθουν να υπολογίζουν διαφορετικές 
προοπτικές, να αναγνωρίζουν τις τάσεις, να 
καταλαβαίνουν τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του 
Συστήματος, να αναγνωρίζουν και να ενισχύουν τις 
διασυνδέσεις  

1 ώρα 

 
 
 
 

M7 
 
 

 
 
 
 
 

 

Να αναγνωρίζουν και να εμπλέκουν τους 
διαφορετικούς ενδιαφερομένους  

1 ώρα 

7 ώρες 

Να αναγνωρίζουν και να εμπλέκουν τους εταίρους 
του εγχειρήματος, τους εταίρους των εταίρων και 
τους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και τη Συμφωνία 
Εταιρικής Σχέσης αλλά και άλλες συμφωνίες  

2 ώρες 

Να διαχειρίζονται μια αποτελεσματική εταιρική 
στρατηγική: εναρκτήριες συναντήσεις, αναφορά 
προόδου, ολιστικές και ειδικές αναφορές, εργαλεία. 

2 ώρες 

Να διευθύνουν μια εργασία στην εταιρική 
συνεργασία, μοιράζοντας πληροφορίες, 
χρονοδιαγράμματα και δραστηριότητες προς 
εφαρμογή  

2 ώρες 

 
 
 

M8 
 

Να αναλύσουν ένα business plan στα βασικά του 
στοιχεία  

1 ώρα 

7 ώρες Να κατασκευάσουν μια Εκτελεστική περίληψη 1 ώρα 

Να περιγράφουν την εταιρεία, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες  

1 ώρα 
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Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης αυτής φέρει ο συγγραφέας.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί  

να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 
 
 
 
 
 

Να πλαισιώνουν το περιεχόμενο και το 
σχεδιάγραμμα μιας επιχειρηματικής ιδέας  

1 ώρα 

Να αναπτύσσουν μια Στρατηγική Μάρκετινγκ  1 ώρα 

Να χρησιμοποιούν ένα λειτουργικό σχέδιο  1 ώρα 

Να αναπτύσσουν ένα τριετές οικονομικό πλάνο 1 ώρα 

M9 

Να ανακαλύψουν τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ  

1 ώρα 

9 ώρες 

Να μάθουν πώς να ευαισθητοποιούν τους δέκτες 
μέσω διαφημίσεων  

1 ώρα 

Να αναγνωρίσουν την επικοινωνία Above the Line, 
Through the line, Below the line 

1 ώρα 

Να προωθήσουν προϊόντα και να δημιουργήσουν 
πωλήσεις 

1 ώρα 

Να εξερευνήσουν τα κύρια μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και τις λειτουργίες τους αναφορικά με 
την πολιτική μάρκετινγκ  

1 ώρα 

Να αναγνωρίσουν την κατάλληλη διαδικασία 
καλλιέργειας σχέσεων με τους πελάτες (lead 
nurturing) 

1 ώρα 

Να αναπτύξουν μια πολιτική μάρκετινγκ μέσω E-mail  1 ώρα 

Να χρησιμοποιούν αναλογική επικοινωνία  1 ώρα 

Να κατανοήσουν τους πυλώνες  της διαχείρισης 
εμπορικών σημάτων και της ανάπτυξης της φήμης  

1 ώρα 

M10 

Να κατανοήσουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά 
ενός business plan 

1 ώρα 

6 ώρες 

Να κατανοήσουν τον προϋπολογισμό των 
επιχειρήσεων 

1 ώρα 

Να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις 
διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης μιας 
πρωτοβουλίας  

1 ώρα 

Να κατανοήσουν τους μηχανισμούς πληρωμών εντός 
της επιχείρησης: έσοδα, κέρδη, μερίσματα  

1 ώρα 

Να αναγνωρίσουν ένα διαχειρίσιμο οικονομικό 
ρίσκο  

1 ώρα 

Να κατανοήσουν τον προϋπολογισμό μιας 
κοινωνικής επιχείρησης  

1 ώρα 

Πίνακας 2  Εκπαιδευτικές ενότητες και μαθησιακοί στόχοι 
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Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης αυτής φέρει ο συγγραφέας.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί  

να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 

 

 

 

3.2 Οι Ενότητες του έργου SCoopConSS  

Ο κάτωθι πίνακας δείχνει τη δομή που χρησιμοποιήσαμε για να χτίσουμε μια ενότητα, αλλά και 

την πλήρη λίστα των ενοτήτων. Η λεπτομερής περιγραφή κάθε ενότητας περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα 1 αυτού του εγγράφου.  

Κάθε ενότητα έχει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα και μαθησιακούς στόχους και 

περιλαμβάνει μια ομάδα δραστηριοτήτων (συνεργατικών ή μη), αλλά και μια ομάδα από OERs 

(το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται κυρίως από βίντεο, κείμενα, παρουσιάσεις, οδηγίες κτλ.).   

Εδώ μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιγράφει την κάθε ενότητα 

αναφορικά με: θεματικές, μαθησιακούς στόχους, μαθησιακά αποτελέσματα, μαθησιακές 

δραστηριότητες και περιεχόμενο, μεθοδολογίες αξιολόγησης, σημαντικές ιδέες και επιπλέον 

υλικό.  
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Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης αυτής φέρει ο συγγραφέας.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί  

να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 
      Πίνακας 3  Σχέδιο διάρθρωσης εκπαιδευτικών ενοτήτων 

 

 

 

 

3.2.1 Περίληψη των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων  

 M1 – Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα  

Η ενότητα αυτή στοχεύει να δώσει μια γενική εικόνα των σημαντικών χαρακτηριστικών 

που διαφοροποιούν μια κοινωνική επιχείρηση από τις άλλες επιχειρήσεις, εφιστώντας την 

προσοχή στο συνεργατικό κοινωνικό σύστημα το οποίο εκ φύσεως πάντα συνδέεται με την 

κοινωνική επιχείρηση. Οι δυσκολίες αυτού του συγκεκριμένου τύπου επιχείρησης θα 

αναλυθούν σε σύγκριση με άλλες μορφές.  Θα διευκρινιστεί ποιες είναι οι περιοχές 

δράσης της κοινωνικής επιχείρησης.  

 M2 – Εργαλεία και προσέγγιση της εφαρμογής και της διαχείρισης καινοτόμων 

προγραμμάτων με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο 
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Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης αυτής φέρει ο συγγραφέας.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί  

να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

Επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες κοινωνικής καινοτομίας και στο γεγονός ότι δε γίνεται 

πλέον να προσεγγίζονται με τα παραδοσιακά εργαλεία της κλασσικής κοινωνικής 

οικονομίας. 

 M3 - Νομική μορφή και φορολογικοί κανόνες της κοινωνικής επιχείρησης 

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να διευκρινίσει το νομικό καθεστώς των κοινωνικών 

επιχειρήσεων σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπροσθέτως, θα διαλευκανθεί το 

πλαίσιο των φορολογικών κανόνων στις Ευρωπαϊκές χώρες. Η ενότητα περιγράφει τα συν 

και τα πλην του νομικού καθεστώτος και της φορολογίας που διαθέτει η κοινωνική 

επιχείρηση, σε σύγκριση με άλλες εταιρικές μορφές.  

 M4 - Χρηματοδοτικές ανάγκες και αναζήτηση οικονομικών πόρων  

Η ενότητα προσβλέπει να καθορίσει έναν ορθό τρόπο για να αναλύσει τα αρχικά έξοδα της 

εταιρείας και να δημιουργήσει, επομένως, μια ανάλυση κόστους.  

 M5 - Ανθρώπινοι πόροι στην κοινωνική επιχείρηση 

Η ενότητα αυτή καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόσληψη και τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, στόχο έχει να καθορίσει τις καλύτερες θεωρίες και 

τεχνικές της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, πέρα από την αλλαγή τόσο της 

κάθετης όσο και της οριζόντιας, σε κεντρική επικοινωνία.   

 M6 – Διαχείριση Εργασιακής Ομάδας 

Η ενότητα εξετάζει το θέμα των Ομάδων Εργασίας (επίσης, ονομάζονται στρατηγικές 

ομάδες, δίκτυα κοινοτικής δράσης κ.α.). 

 M7 - Χτίζοντας Επιτυχημένες Συνεργασίες 

Η ενότητα αυτή στοχεύει στα κύρια στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όταν 

δουλεύουμε εντός μιας συνεργασίας σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς.  

 M8 - Χτίζοντας ένα Επιχειρηματικό Πλάνο 

Η ενότητα αυτή επιδιώκει να παρέχει γενικές πληροφορίες για την κατασκευή του 

οικονομικού σκέλους. Επίσης, επιδιώκει να παρέχει στους μαθητές λεπτομερείς 

πληροφορίες για να ποσοτικοποιήσουν τις καθαρές χρηματοοικονομικές ανάγκες, 

καταδεικνύοντας τις πηγές της χρηματοδότησης που είναι απαραίτητες για την κάλυψη 

των αναγκών.  

 M9 - Στρατηγικές και εργαλεία μάρκετινγκ και επικοινωνίας 
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Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης αυτής φέρει ο συγγραφέας.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί  

να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

Ανακαλύψτε και μάθετε τον καλύτερο τρόπο να χρησιμοποιείται τα εργαλεία αυτά για την 

αποτελεσματική προσέγγιση του κοινού-στόχου. Αυτήν είναι μια κρίσιμη παράμετρος για 

να διαλαλήσετε το μήνυμά σας. Η ενότητα αυτή προσδοκά να βοηθήσει τους μαθητές να 

αναπτύξουν μια πολιτική διαχείρισης προϊόντος.  

M10 - Χρηματοδοτικές ανάγκες και εκτιμώμενος προϋπολογισμός 

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την πρώιμη 

λειτουργία του οικονομικού προϋπολογισμού και να αναπτύξουν ένα τέτοιο 

προϋπολογισμό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Προϋποθέσεις συμμετοχής   

Αναφορικά με το διαδικτυακό συστατικό του Μαθήματος και εξασφαλίζοντας ελεύθερη 

πρόσβαση για όλους στη διαδικτυακή Εργαλειοθήκη του ScoopConSS, παρέχονται μερικές 

προτάσεις για τους συμμετέχοντες του μαθήματος με σκοπό την μέγιστη βελτιστοποίηση των 

εκπαιδευτικών τους ευκαιριών.  Αυτοί θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί σχολείων ή εκπαιδευτές 

σε επαγγελματικά σχολεία που προτίθενται να εκσυγχρονίσουν τη διδασκαλία τους με 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες που θα ενισχύσουν την κατανόησή τους πάνω στις συνεργατικές 

επιχειρήσεις, καθώς και τις ικανότητές τους για μεταφορά αυτής της γνώσης στους συναδέλφους 

τους και σε ένα μεγάλο αριθμό μαθητών τόσο εντός των συναντήσεών τους όσο και εκτός αυτών. 

 

Οι άμεσα επωφελημένοι από τις δραστηριότητες είναι οι 50 επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (10 σε κάθε συμμετέχουσα χώρα), οι οποίοι θα συμμετέχουν στο 
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να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, στις διαδικτυακές αλλά και δια ζώσης 

δραστηριότητες, θα εμπλέξουν συναδέλφους από άλλα διδακτικά πεδία στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή ενός διεπιστημονικού προγράμματος που στόχο έχει την υποστήριξη των μαθητών για 

την εκπροσώπηση του σχολείου τους μέσα στα πλαίσια του Διαγωνισμού EU Scoop!. 

Έμμεσα επωφελημένοι είναι οι ακόλουθοι: 

 Τουλάχιστον 100 καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (20 σε κάθε χώρα), οι οποίοι 

θα προσκληθούν να συμμετέχουν στην Κοινότητα του Προγράμματος αλλά και στα 

διαδικτυακά σεμινάρια. 

 Τουλάχιστον 1000 μαθητές από 16 έως 19 ετών (200 σε κάθε χώρα) που θα εμπλακούν 

στο Διαγωνισμό EU Scoop! 

 Τουλάχιστον 25 κοινωνικές επιχειρήσεις που θα υποστηρίξουν τους εταίρους του 

προγράμματος, φιλοξενώντας τους άμεσα επωφελημένους για μικρής διάρκειας εμπειρία 

παρακολούθησης εν ώρα εργασίας. 
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Την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης αυτής φέρει ο συγγραφέας.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί  
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3.4 Μαθησιακοί Στόχοι και Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Το Πρόγραμμα Σπουδών για εκπαιδευτικούς του ScoopConSS περιγράφει την εκπαιδευτική διαδρομή σε μορφή μαθησιακού 

αποτελέσματος.  

Ο πίνακας 4 καταδεικνύει τα μαθησιακά αποτελέσματα που οι καθηγητές αναμένεται να είναι σε θέση να αποκτήσουν, γνωρίσουν και/ 

ή αξιολογήσουν μετά τη συμπλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, καθώς και τους μαθησιακούς στόχους.  

Ενότητα Μαθησιακοί Στόχοι Μαθησιακά Αποτελέσματα 

M1 

Εισαγωγή στην 

Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα 

 Κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας  

 Κατανόηση των διαφορών μεταξύ κοινωνικών 

επιχειρήσεων και άλλων μορφών επιχειρήσεων  

 Καθορισμός πιθανών πεδίων δράσης μιας κοινωνικής 

επιχείρησης  

 Ανακάλυψη των ηθικών, νομικών, κοινωνικών και 

οικονομικών προεκτάσεων των κοινωνικών 

επιχειρήσεων  

 Να αναγνωρίσουν τις ποικίλες θεματικές της κοινωνικής 
επιχείρησης  

 Να αναγνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικών 
επιχειρήσεων σε σύγκριση με άλλα μοντέλα 
επιχειρηματικά 

 Να συγκρίνουν τις διαφορές μεταξύ των κοινωνικών 
επιχειρήσεων σε χώρες της Ευρώπης  

 Να αναγνωρίσουν τις αξίες του συνεργατικού 
συστήματος  

 Να αναγνωρίσουν τα πεδία δράσης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων  

 Να κατανοήσουν το θεωρητικό πλαίσιο του κοινωνικού 
αντικτύπου  

 Να εξετάζουν με κριτική τα συν και τα πλην μιας 

κοινωνικής επιχείρησης  
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Ενότητα Μαθησιακοί Στόχοι Μαθησιακά Αποτελέσματα 

M2 

Εργαλεία και προσέγγιση 

της εφαρμογής και της 

διαχείρισης καινοτόμων 

προγραμμάτων με 

μεγάλο κοινωνικό 

αντίκτυπο 

 Να ανακαλύψουν καινοτόμα εργαλεία για το σχεδιασμό 

κοινωνικών επιχειρήσεων  

 Να χρησιμοποιούν το Business Model Canvas του 

Alexander Ostenwalder  

 Να ανακαλύψουν παραλλαγές Επιχειρηματικού 

μοντέλου για το πρόγραμμα  

 Να κατασκευάσουν την αξιολόγηση του κοινωνικού 

αντικτύπου της επιχείρησης  

 Να κατανοήσουν τα ουσιώδη στοιχεία του κοινωνικού 
σχεδιασμού  

 Να μάθουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής 
επιχείρησης: νέες συνεργασίες, νέες δεξιότητες και 
τεχνολογίες  

 Να κατανοήσουν πώς να εφαρμόσουν το μοντέλο του 
Business Canvas του A. Ostenwalder: τα 9 στοιχεία του 
μοντέλου αυτού 

 Να εξερευνήσουν τα μοντέλα κοινωνικής καινοτομίας 
που προτείνονται σε διάφορα προγράμματα  

 Να κατασκευάσουν ένα Business Model Canvas και ένα 
Business Plan 

 Να ανακαλύψουν την κύρια προσέγγιση στην 

αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου  

M3 

Νομική μορφή και 
φορολογικοί κανόνες της 
κοινωνικής επιχείρησης 

 

 Να καθορίσουν το νομικό καθεστώς της κοινωνικής 

επιχείρησης  

 Να καθορίσουν το νομικό καθεστώς της κοινωνικής 

συνεργατικότητας  

 Να κατανοήσουν τις διαφορές του νομικού καθεστώτος 

μεταξύ της κοινωνικής επιχείρησης, του συνεταιρισμού 

και της κλασσικής μορφής επιχείρησης  

 Να αναγνωρίσουν τους φορολογικούς κανόνες της 

κοινωνικής επιχείρησης  

 Να αναγνωρίσουν τους φορολογικούς κανόνες του 

 Να αναγνωρίσουν τι είναι η κοινωνική επιχείρηση 
 Να ανακαλύψουν τη γενική, τομεακή και ειδική 

νομοθεσία, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις 
οδηγίες για την οργάνωση και θέση σε λειτουργία μιας 
κοινωνικής επιχείρησης ή ενός συνεταιρισμού  

 Να συγκρίνουν το νομικό καθεστώς των κοινωνικών 
επιχειρήσεων ανάμεσα σε Ευρωπαϊκές χώρες  

 Να συγκρίνουν τους φορολογικούς κανόνες της 
κοινωνικής επιχείρησης ανάμεσα σε διάφορες 
Ευρωπαϊκές χώρες  

 Να κατανοήσουν τα συν και τα πλην που το νομικό και 
φορολογικό καθεστώς των κοινωνικών επιχειρήσεων 
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Ενότητα Μαθησιακοί Στόχοι Μαθησιακά Αποτελέσματα 

κοινωνικού συνεταιρισμού  

 Να κατανοήσουν τις διαφορές στους φορολογικούς 

κανόνες μεταξύ κοινωνικής επιχείρησης, συνεταιρισμού 

και κλασσικής μορφής επιχείρησης  

διαθέτει, σε αντίθεση με άλλα επιχειρηματικά μοντέλα  

M4 

Χρηματοδοτικές ανάγκες 

και αναζήτηση 

οικονομικών πόρων 

 Να αναγνωρίσουν τα κόστη της έναρξης μιας 

καινούργιας κοινωνικής επιχείρησης  

 Να κατασκευάσουν μια ανάλυση κόστους  

 Να αναγνωρίσουν τα οικονομικά ρίσκα του αρχικού 

σταδίου λειτουργίας  

 Να ενισχύσουν την αξία της κοινωνικής επιχείρησης στο 

αρχικό στάδιο  

 Να αναγνωρίσουν τα κανάλια εύρεσης οικονομικών 

πόρων που είναι απαραίτητοι για την έναρξη 

λειτουργίας της κοινωνικής επιχείρησης  

 Να αναγνωρίσουν τα κρίσιμα σημεία του αρχικού 
σταδίου  

 Να αναγνωρίσουν τις ανταγωνιστικές και δομικές 
δυσκολίες/ ρίσκα της κοινωνικής επιχείρησης  

 Να κατασκευάσουν μια ανάλυση κόστους  
 Να αναγνωρίσουν τρόπους για ενίσχυση των διαφόρων 

ιδεών για την επιχείρηση 
 Να αναγνωρίσουν τα κανάλια μέσα από τα οποία μια 

κοινωνική επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί  
 Να διαχειριστούν τους αρχικούς τους πόρους  

M5 

Ανθρώπινοι πόροι στην 

κοινωνική επιχείρηση 

 Να καθορίσουν τις πολιτικές, τις οδηγίες και το 

λειτουργικό σχέδιο για την επιλογή και διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού  

 Να γνωρίσουν τη γενική, τομεακή και ειδική εργασιακή 

νομοθεσία, κανονισμούς λειτουργίας, κατευθυντήριες 

οδηγίες και κώδικες πρακτικής  

 Να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν την αποστολή των 

κοινωνικών επιχειρήσεων, το όραμα και τις αξίες τους, 

 Να ανακαλύψουν τις πολιτικές, τις οδηγίες και το 
λειτουργικό σχέδιο για την επιλογή και διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού  

 Να ανακαλύψουν τη γενική, τομεακή και ειδική 

εργασιακή νομοθεσία, τους κανονισμούς λειτουργίας, 

τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους κώδικες πρακτικής  

 Να συγκρίνουν τη νομοθεσία σε διαφορετικές 
Ευρωπαϊκές χώρες  

 Να αναγνωρίσουν την αποστολή, το όραμα και την αξία 
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Ενότητα Μαθησιακοί Στόχοι Μαθησιακά Αποτελέσματα 

ως ένα πλαίσιο για τη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού  

 Να ενισχύσουν την επικοινωνία και τις ανθρώπινες 

σχέσεις  

 Να αναγνωρίσουν, να εφαρμόσουν και να βελτιώσουν 

τις θεωρίες, τις μεθόδους και τις τεχνικές της 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

της κοινωνικής επιχείρησης, ως ένα πλαίσιο για τη 
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού  

 Να εξερευνήσουν την επικοινωνία και τις ανθρώπινες 
σχέσεις: τις θεωρίες, τις μεθόδους και τις τεχνικές  

 Να ανακαλύψουν τις θεωρίες, τις μεθόδους και τις 
τεχνικές της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  

M6 

Διαχείριση Εργασιακής 

Ομάδας 

 Να κατανοήσουν τα οφέλη της συνεργασίας και της 

γνωστοποίησης των ιδεών και των εμπειριών  

 Να οργανώνουν και να διαχειρίζονται μια ομάδα 

εργασίας  

 Να χτίσουν μια κουλτούρα συνεργασίας  

 Να μεταβούν από τη σκέψη στην πράξη  

 Να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους  

 Να κατασκευάσουν μια συνεργατική διαδικασία: 
προετοιμασία της ομαδικής δουλειάς, περίληψη των 
συζητήσεων και των αποφάσεων, διαμοίραση 
αποτελεσμάτων και προόδου που επετεύχθη  

 Να αναπτύξουν μια αποτελεσματική συνεργατική 
στρατηγική  

 Να διαχειριστούν την εφαρμογή των στρατηγικών  
 Να αναγνωρίσουν τις τάσεις, να κατανοήσουν τις 

ανάγκες και τις ευκαιρίες του Συστήματος, να 

αναγνωρίσουν και να ενισχύσουν τις διασυνδέσεις  

M7 

Χτίζοντας Επιτυχημένες 

Συνεργασίες  

 Να καθορίσουν τους ενδιαφερόμενους μιας δοθείσας 

κοινωνικής πρόκλησης  

 Να αναγνωρίσουν τους στρατηγικούς εταίρους  

 Να διευθύνουν μια συνεργασία τόσο στο στάδιο του 

σχεδιασμού όσο και στο στάδιο της εφαρμογής  

 Να καθορίσουν τους ρόλους και τις ευθύνες του κάθε 

 Να αναγνωρίσουν και να εμπλέξουν διαφορετικούς 
ενδιαφερόμενους  

 Να αναγνωρίσουν και να εμπλέξουν εταίρους του 
προγράμματος. Εταίρους του προγράμματος, εταίρους 
των εταίρων και απλούς παρόχους υπηρεσιών.  Τα 
σύμφωνα συνεργασίας και άλλες μορφές συνεργασίας  

 Να διαχειριστούν μια αποτελεσματική στρατηγική 
συνεργασίας: εναρκτήριες συναντήσεις, στάδια του 
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Ενότητα Μαθησιακοί Στόχοι Μαθησιακά Αποτελέσματα 

εταίρου  

 Να διαχειριστούν επισήμως τις σχέσεις μεταξύ των 

εταίρων  

προγράμματος, μερικές και ολικές αναφορές, εργαλεία.  
 Να διευθύνουν μια εργασία εντός μιας συνεργασίας, 

διαμοιράζοντας πληροφορίες, χρονοδιαγράμματα και 

δραστηριότητες για εφαρμογή  

M8 

Χτίζοντας ένα 

Επιχειρηματικό Πλάνο 

 Να χτίσουν ένα business plan από τον καμβά 

επιχειρηματικού μοντέλου  

 Να περιγράψουν το business plan και τις οικονομικές 

του πτυχές   

 Να κατανοήσουν τα στοιχεί του στρατηγικού μάρκετινγκ  

 Να σχεδιάσουν το business plan για ένα διάστημα 5 

ετών  

 Να καθορίσουν τα βασικά στοιχεία ενός business plan  
 Να αναπτύξουν μια εκτελεστική περίληψη  
 Να περιγράψουν την εταιρεία, τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες  
 Να σχεδιάσουν το περιεχόμενο και το σενάριο της 

επιχειρηματικής ιδέας  
 Να αναπτύξουν ένα πλάνο στρατηγικού μάρκετινγκ  
 Να χρησιμοποιούν ένα λειτουργικό σχέδιο  
 Να αναπτύξουν ένα οικονομικό πλάνο τριετές  

M9 

Στρατηγικές και εργαλεία 

μάρκετινγκ και 

επικοινωνίας 

 Να γνωρίσουν τις τεχνικές της διαφήμισης και της 

προώθησης των πωλήσεων  

 Να κατανοούν τη λειτουργία των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης  

 Να κατανοούν τις τεχνικές της Άμεσης Αλληλογραφίας 

και να χρησιμοποιούν τους καταλόγους  

 Να δημιουργούν καμπάνιες μέσω Email αλλά και 

ενημερωτικά δελτία  

 Να προωθούν προϊόντα: εκθέσεις, διαδικτυακά/ ή μη 

 Να ανακαλύψουν τα βασικά στοιχεία μιας 
επικοινωνιακής στρατηγικής και μιας στρατηγικής 
μάρκετινγκ  

 Να κατανοήσουν πώς να ευαισθητοποιούν το κοινό 
μέσω διαφημίσεων  

 Να αναγνωρίσουν την επικοινωνία Above the Line, 
Through the line, Below the line  

 Να δημιουργήσουν προωθήσεις και πωλήσεις  
 Να εξερευνήσουν τις λειτουργίες των βασικών μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με το μάρκετινγκ 
 Να αναγνωρίσουν τη διαδικασία καλλιέργειας σχέσεων 

με τους πελάτες (lead nurturing)   
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Ενότητα Μαθησιακοί Στόχοι Μαθησιακά Αποτελέσματα 

σεμινάρια  

 Να αναπτύσσουν τη διαχείρισης μάρκας προϊόντων  

 Να αναπτύξουν μια στρατηγική μάρκετινγκ μέσω email  
 Να χρησιμοποιήσουν την Αναλογική επικοινωνία  
 Να κατανοήσουν τους πυλώνες της διαχείρισης μάρκας 

προϊόντος και της δημιουργίας φήμης  

M10 

Χρηματοδοτικές ανάγκες 

και εκτιμώμενος 

προϋπολογισμός 

 Nα δημιουργούν τον προϋπολογισμό: εκτιμήσεις των 

εσόδων και των εξόδων, εκτιμήσεις των 

προσδοκώμενων χρηματικών ροών και της μείωσης του 

χρέους  

 Να αναπτύξουν έναν Οικονομικό Προϋπολογισμό. Τι 

είναι και πώς δημιουργείται  

 Να κατανοήσουν τις αρχικές λειτουργίες του 

οικονομικού προϋπολογισμού  

 Να κατανοήσουν τις οικονομικές προβλέψεις. 

Μακροοικονομικές και μικροοικονομικές προβλέψεις  

 Να ανακαλύψουν τις κύριες πηγές χρηματοδότησης 

μιας επιχείρησης  

 Να χρησιμοποιήσουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης των 

χρηματικών ροών: έσοδα, κέρδη, μερίσματα  

 Να κατανοήσουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά ενός 
business plan 

 Να κατανοήσουν τον προϋπολογισμό των επιχειρήσεων  
 Να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις διαφορετικές 

πηγές χρηματοδότησης μιας πρωτοβουλίας  
 Να κατανοήσουν τους μηχανισμούς των μηχανισμών 

των χρηματικών ροών μέσα σε μια επιχείρηση: έσοδα, 
κέρδη, μερίσματα  

 Να αναγνωρίσουν τη διαχείρισης ενός οικονομικού 
κινδύνου  

 Να κατανοήσουν τον προϋπολογισμό μιας κοινωνικής 

επιχείρησης  

Πίνακας 4  Μαθησιακοί Στόχοι και Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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3.4 Πιστοποιητικό Παρακολούθησης   

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (που συμμετείχαν σε ποσοστό τουλάχιστον 75% των 
δραστηριοτήτων) θα βραβευτούν με ένα Πιστοποιητικό Παρακολούθησης / Ικανότητας. 
Tο «Πιστοποιητικό στην εκπαίδευση συναιτεριστικών επιχειρήσεων» θα εκδοθεί για όλους τους 
εκπαιδευτικούς που ενεργώς συμμετείχαν στη Σειρά Μαθημάτων (τόσο στις διαδικτυακές όσο 
και στις δια ζώσης δραστηριότητες). 
Οι εθνικοί καθοδηγητές (οι εκπρόσωποι των εταίρων οργανισμών) είναι υπεύθυνοι για την 
παρακολούθηση και την καταγραφή των δραστηριοτήτων τόσο δια ζώσης όσο και εξ 
αποστάσεως.  
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4. EntreComp 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιχειρηματικών Ικανοτήτων (EntreComp)  έχει ως στόχο να δημιουργήσει 

έναν κοινό ορισμό της «επιχειρηματικότητας», ο οποίος θα βοηθήσει στην ίδρυση μιας γέφυρας 

μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας και θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως 

παραπομπή για κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει να προωθήσει και να υποβοηθήσει τη 

διδασκαλία της επιχειρηματικότητας.  

Το Entrecomp αποτελείται από 3 αλληλοσυνδεόμενα πεδία ικανοτήτων: Ιδέες και Ευκαιρίες, 

Υλοποίηση, Πηγές.  

 
Εικόνα 2   Μοντέλο Entrecomp 

 

Κάθε ένα από αυτά τα πεδία αποτελείται από 5 ικανότητες, οι οποίες σαν σύνολο 

αντιπροσωπεύουν τα κουτάκια της επιχειρηματικότητας ως μια ικανότητα. Το πλαίσιο 

αναπτύσσει τις 15 ικανότητες κατά μήκος ενός  μοντέλου προόδου 8 επιπέδων και προτείνει μια 

ολοκληρωμένη και κατανοητή λίστα από 442 μαθησιακά αποτελέσματα. Το πλαίσιο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μια βάση για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών και των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προωθούν την επιχειρηματικότητα ως μια ικανότητα. 

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των παραμέτρων για την αξιολόγηση των 

επιχειρηματικών ικανοτήτων των μαθητών και των πολιτών.  
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Πεδία Ικανότητας Ικανότητες 

1. Ιδέες και Ευκαιρίες 

1.1 Εντοπισμός ευκαιριών  
1.2 Δημιουργικότητα 
1.3 Όραμα 
1.4 Αξιολόγηση ιδεών  
1.5 Ηθική και Βιώσιμη Συλλογιστική  

2. Πόροι 

2.1 Αυτογνωσία και Αυτοπεποίθηση  
2.2 Κίνητρο και Επιμονή 
2.3 Κινητοποίηση Πόρων 
2.4 Χρηματοπιστωτικός και Οικονομικός Γραμματισμός  
2.5. Κινητοποίηση Άλλων 

3. Υλοποίηση 

3.1 Ανάληψη πρωτοβουλιών  
3.2 Σχεδιασμός και Διαχείριση  
Διαχείριση Αβεβαιότητας, Ασάφειας και Κινδύνου  
3.4 Συνεργασία 
3.5. Μάθηση μέσω Εμπειρίας  

       Πίνακας 5  Πεδία EntreComp 

 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την αντιστοιχία ανάμεσα στις Διδακτικές Ενότητες του ScoopConSS 
και τις ικανότητες του EntreComp. 
 

Ενότητα Ικανότητες EntreComp  
M1 1.1; 1.3; 1.5 
M2 1.1; 1.2; 1.4; 3.2 
M3 1.1; 2.2; 2.4; 3.2 
M4 1.3; 2.4; 3.2 
M5 2.2 
M6 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 
M7 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 2.5; 3.1; 3.2; 3.4 
M8 1.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3 
M9 1.2; 1.4; 3.4 
M10 2.4; 3.3; 3.5 

    Πίνακας 6   Αντιστοιχία μεταξύ εκπαιδευτικών ενοτήτων και ικανοτήτων EntreComp 
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5. Παράρτημα 
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5.1 Διάταξη των Ενοτήτων του έργου SCoopConSS  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα  
EntreComp: 1.1; 1.3; 1.5 
Περίληψη Μια κοινωνική επιχείρηση είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός, ο οποίος σε μόνιμη βάση διαθέτει οικονομική δραστηριότητα με κοινωνικό 

στόχο, ως βασικό σκοπό.  
 
Η ενότητα έχει ως στόχο να διευκρινίσει ποια είναι τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν μια κοινωνική επιχείρηση από τις άλλες 
επιχειρήσεις, εστιάζοντας συγκεκριμένα στο συνεργατικό κοινωνικό μοντέλο, το οποίο από τη φύση του είναι πάντα συνδεδεμένο με την 
κοινωνική επιχείρηση. Οι δυσκολίες αυτού του τύπου επιχείρησης θα αναλυθούν σε σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων. Θα 
διευκρινιστεί ποιοι είναι οι τομείς δραστηριότητας της κοινωνικής επιχείρησης.  

Μαθησιακοί στόχοι Κατανόηση της έννοια της κοινωνικής επιχείρησης 
Κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στην κοινωνική επιχείρηση και σε άλλες μορφές επιχειρήσεων  
Καθορισμός των πιθανών πεδίων δραστηριότητας μιας κοινωνικής επιχείρησης  
Ανακάλυψη του ηθικού, νομικού, κοινωνικού, οικονομικού αντίκτυπου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  

Μαθησιακά αποτελέσματα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Να αναγνωρίσουν διαφορετικές προσεγγίσεις κατανόησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  1 ώρα 
2. Να αναγνωρίσουν τις ιδιαιτερότητές των κοινωνικών επιχειρήσεων σε σύγκριση με άλλες μορφές 
επιχειρήσεων  

1 ώρα 

3. Να συγκρίνουν τις διαφορές των κοινωνικών επιχειρήσεων ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες  1 ώρα 

4. Να αναγνωρίσουν τις αξίες του συνεργατικού συστήματος  1 ώρα 

5. Να αναγνωρίσουν τα πεδία δραστηριότητας της κοινωνικής επιχείρησης  1 ώρα 

6. Να κατανοήσουν το θεωρητικό πλαίσιο του κοινωνικού αντικτύπου  1 ώρα 

7. Να εξετάζουν με κριτική σκέψη τα συν και τα πλην της κοινωνικής επιχείρησης   1 ώρα 

Διδακτική/ Μαθησιακή Δραστηριότητα  Διαδικτυακά Σεμινάρια 
Ατομική Μελέτη  
Ανασκόπηση της ύλης  
Μελέτες περίπτωσης  



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Μαθησιακό περιεχόμενο  Καθορισμός των ορίων της κοινωνικής επιχείρησης  
Κοινωνικές επιχειρήσεις: χαρακτηριστικά ¨κλειδιά¨ και πεδία δράσης   
Θεωρητικό πλαίσιο  
Κοινωνικές επιχειρήσεις και οι συνθήκες στην Ευρώπη 
 
 

Αξιολόγηση Παρακολούθηση 
Συμμετοχή 
Εκτίμηση 
 

Εργασίες Αξιολόγησης: 
Αναθέσεις 
Αξιολόγηση σε εξέλιξη 
Αξιολόγηση (τεστ/ κουίζ)  
 

Για περαιτέρω βελτίωση  
What is social entrepreneurship? 
Introduction to social entrepreneurship  
Social enterprises and their ecosystems in Europe 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εργαλεία και προσέγγιση της εφαρμογής και της διαχείρισης καινοτόμων προγραμμάτων με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο 
EntreComp: 1.1; 1.2; 1.4; 3.2 
Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες και τα δείγματα νέων ευκαιριών δράσης έχουν φέρει επανάσταση στο πεδίο των κοινωνικών επιχειρήσεων. Υπάρχει 

έντονη συζήτηση γύρω από την κοινωνική καινοτομία, όπου οι τεχνολογίες και τα μοντέλα δράσης δημιουργούν, πλέον, έναν αξιόλογο 
αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής μιας κοινότητας ή ενός συστήματος. Ο συλλογισμός αυτός ακολουθεί το σκεπτικό ότι τα διάφορα project των 
κοινωνικών επιχειρήσεων δε γίνεται πλέον να προσεγγίζονται με τα παραδοσιακά εργαλεία της κοινωνικής οικονομίας όπως τη γνωρίζουμε 
μέχρι στιγμής (το κοινωνικό business plan και τη γραμμικότητα πρώτα της δράσης και μετά του αποτελέσματος), αλλά απαιτείται 
αιτιολόγηση στο πεδίο της αξίας της πρότασης (value proposition) και του κοινωνικού του αντικτύπου. 

Μαθησιακοί Στόχοι Ανακάλυψη των επαναστατικών εργαλείων της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  
Χρήση του Business Model Canvas του Alexander Ostenwalder  
Ανακάλυψη των παραλλαγών του Business model για διάφορα projects  
Κατασκευή της Εκτίμησης Κοινωνικών Επιπτώσεων  
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Να κατανοήσουν τα ουσιώδη στοιχεία του κοινωνικού προγραμματισμού   1 ώρα 

2 Να μάθουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής καινοτομίας: νέες συνεργασίες, νέες δεξιότητες και νέες 
τεχνολογίες 

1 ώρα 

3. Να κατανοήσουν πώς να εφαρμόζουν το Business Model Canvas (τα 9 στοιχεία του μοντέλου) από τον A. 
Ostenwalder 

2 ώρες 

4. Να εξερευνήσουν τα μοντέλα κοινωνικής καινοτομίας  1 ώρα 

5. Να κατασκευάσουν ένα Business Model Canvas και ένα Business Plan 1 ώρα 

6. Να ανακαλύψουν τις κύριες προσεγγίσεις της εκτίμησης κοινωνικών επιπτώσεων  1 ώρα 

Διδακτική/ Μαθησιακή Δραστηριότητα Διαδικτυακά Σεμινάρια  
Ατομική Μελέτη  
Ανασκόπηση της ύλης  
Μελέτη περίπτωσης  
Καταιγισμός ιδεών  
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Μαθησιακό Περιεχόμενο  
Εισαγωγή στον κοινωνικό σχεδιασμό: θεμελιώδη στοιχεία και χαρακτηριστικά  
Το Business Model Canvas ως ένα στρατηγικό εργαλείο για τον καθορισμό και την επικοινώνηση μιας επιχειρηματικής ιδέας  
Εισαγωγή στο Business Plan: ένας χάρτης πορείας που περιγράφει τους στόχους και τις λεπτομέρειες για το πώς στοχεύει κάποιος να 
επιτύχει αυτούς τους στόχους  
Αναγνώριση και διαχείριση του κοινωνικού αντικτύπου του project  

Αξιολόγηση Παρακολούθηση 
Συμμετοχή  
Αξιολόγηση  
 

Εργασίες Αξιολόγησης: 
Αναθέσεις 
Αξιολόγηση σε εξέλιξη 
Αξιολόγηση (τεστ/ κουίζ)  
 

Για περαιτέρω βελτίωση Business Model Canvas 
Video – What is a Business Plan? 
Social enterprises and their impact on the society  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Νομική μορφή και φορολογικοί κανόνες της κοινωνικής επιχείρησης 
EntreComp: 1.1; 2.2; 2.4; 3.2 
Περίληψη  Εξ’ ορισμού νομικές μορφές για την κοινωνική επιχείρηση άρχισαν να υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία τη δεκαετία του 1990. 

Αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν νόμους ειδικά διαμορφωμένους για το φαινόμενο της κοινωνικής επιχείρησης. Επιβάλλοντας 
συγκεκριμένη ταυτότητα για την κοινωνική επιχείρηση από την κάθε νομοθεσία, δεν περιορίζεται η ελευθερία της χωρίς λόγο: αντιθέτως, 
επιτρέπει σε αυτές τις επιχειρήσεις να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους και να καταστήσουν τη διαφορετική τους ταυτότητα γνωστή στο 
κοινό.  
Αυτή η ενότητα στοχεύει να διευκρινίσει το νομικό καθεστώς των κοινωνικών επιχειρήσεων σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. 
Επιπροσθέτως, θα γίνει ξεκάθαροι οι φορολογικοί κανόνες στις Ευρωπαϊκές χώρες. Η ενότητα θα αναλύσει τα συν και τα πλην που το 
νομικό καθεστώς και η φορολογία των κοινωνικών επιχειρήσεων έχουν σε αντίθεση με άλλες μορφές επιχειρήσεων.  

Μαθησιακοί Στόχοι Καθορισμός του νομικού καθεστώτος της κοινωνικής επιχείρησης   
Εξερεύνηση του νομικού καθεστώτος του Συνεταιρισμού  
Κατανόηση των διαφορών μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων, του Συνεταιρισμού και της κλασσικής μορφής επιχείρησης  
Αναγνώρισης της φορολογίας της κοινωνικής επιχείρησης/ Συνεταιρισμού  
Κατανόηση των διαφορών της φορολογίας ανάμεσα στην κοινωνική επιχείρηση, τον Συνεταιρισμό και την κλασσική μορφή επιχείρησης  

Μαθησιακά Αποτελέσματα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Να αναγνωρίσουν τι είναι μια κοινωνική επιχείρηση   1 ώρα 

2. Να ανακαλύψουν τη γενική, τομεακή και ειδική νομοθεσία, τους κανόνες λειτουργίας και τις οδηγίες για την 
οργάνωση και ίδρυση μια κοινωνικής επιχείρησης ή ενός συνεταιρισμού  

1 ώρα 

3. Να συγκρίνουν το νομικό καθεστώς των κοινωνικών επιχειρήσεων σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες  1 ώρα 

4. Να αναγνωρίσουν το γενικό, τομεακό και ειδικό χαρακτήρα της κοινωνικής επιχείρησης και του 
Συνεταιρισμού  

1 ώρα 

5. Να συγκρίνουν τους φορολογικούς κανόνες σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με την κοινωνική 
επιχείρηση  

1 ώρα 

6. Να κατανοήσουν τα συν και τα πλην που το νομικό καθεστώς και η φορολόγηση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων επιτρέπεται να έχουν, σε σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων  

 1 ώρα 

Διδακτική/ Μαθησιακή Δραστηριότητα Διαδικτυακό Σεμινάριο 
Ατομική Μελέτη  
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Ανασκόπηση της ύλης   
Μελέτη περίπτωσης  
Καταιγισμός ιδεών  
Προσομοίωση επιχείρηση  

Μαθησιακό Περιεχόμενο  
Τα όρια των κοινωνικών επιχειρήσεων και μοτίβα ανάπτυξης   
Χρονοδιάγραμμα αναγνώρισης της κοινωνικής επιχείρησης  
Εθνικοί ορισμοί της κοινωνικής επιχείρησης  
Νομικό πλαίσιο  
Φορολόγηση και κοινωνική επιχείρηση  

Αξιολόγηση Παρακολούθηση 
Συμμετοχή  
Αξιολόγηση 

Εργασίες Αξιολόγησης: 
Αναθέσεις 
Αξιολόγηση σε εξέλιξη 
Αξιολόγηση (τεστ/ κουίζ)  
Επιχειρησιακή προσομοίωση 

Για περαιτέρω βελτίωση   
Social enterprises and their ecosystem in Europe  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Χρηματοδοτικές ανάγκες και αναζήτηση οικονομικών πόρων 
EntreComp: 1.3; 2.4; 3.2   
Περίληψη Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την έναρξη μιας καινούργιας επιχείρησης είναι η διασφάλιση ότι θα υπάρχουν αρκετά χρήματα για 

να παρέλθουν με επιτυχία οι πρώτοι μήνες. Χωρίς αρκετές οικονομικές πηγές, μια νέα επιχείρηση θα δυσκολευτεί «να πατήσει στα πόδια 
της». Οι επιχειρηματίες, επίσης, θα πρέπει να είναι ρεαλιστές όσον αφορά το πόσο διάστημα χρειάζεται για τα έσοδα να ισοσκελίσουν τα 
έξοδα. Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να καθορίσει έναν ορθό τρόπο για την ανάλυση των πρώτων εξόδων της επιχείρησης και για τη 
δημιουργία, επομένως, μιας ανάλυσης κόστους. Η ενότητα θα καταστήσει σαφές, επίσης, τις ευκαιρίες που πιθανώς μπορούν να 
αναζητηθούν για τις οικονομικές πηγές προς το ξεκίνημα μιας κοινωνικής επιχείρησης.  

Μαθησιακοί Στόχοι Αναγνώριση του κόστους για τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής επιχείρησης  
Κατασκευή μιας ανάλυσης κόστους  
Αναγνώριση των οικονομικών ρίσκων του αρχικού σταδίου  
Ενίσχυση της αξίας της κοινωνικής επιχείρησης στο αρχικό στάδιο  
Αναγνώριση των καναλιών για την εύρεση των οικονομικών πηγών που χρειάζονται για το ξεκίνημα μιας κοινωνικής επιχείρησης  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

1. Να αναγνωρίζουν τα κριτικά τμήματα του αρχικού σταδίου   1 ώρα 

2. Να αναγνωρίζουν τα ανταγωνιστικά και τα δομικά ρίσκα  1 ώρα 

3. Να δημιουργήσουν μια ανάλυση κόστους  2 ώρες  

4. Να αναγνωρίσουν πώς να ενισχύσουν την ιδέα τους  1 ώρα 

5. Να αναγνωρίσουν τα κανάλια μέσα από τα οποία μια κοινωνική επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί  1 ώρα 

6. Να διαχειριστούν τις αρχικές τους πηγές  1 ώρα 

Διδακτική/ Μαθησιακή Δραστηριότητα Διαδικτυακό Σεμινάριο  
Ατομική Μελέτη  
Ανασκόπηση ύλης  
Μελέτη Περίπτωσης  
Καταιγισμός ιδεών  
Προσομοίωση επιχείρησης  



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

Μαθησιακό Περιεχόμενο Οργάνωση μιας κοινωνικής επιχείρησης: προϋποθέσεις και βήματα που ακολουθούνται  
Πώς να δημιουργήσεις μια ανάλυση κόστους για την κοινωνική σου επιχείρηση  
Ύπαρξη μιας ξεκάθαρης κοινωνικής αποστολής  
Ανακάλυψη των οικονομικών παραμέτρων   

Αξιολόγηση Παρακολούθηση 
Συμμετοχή  
Αξιολόγηση 

Εργασίες Αξιολόγησης: 
Αναθέσεις 
Αξιολόγηση σε εξέλιξη 
Αξιολόγηση (τεστ/ κουίζ)  
Επιχειρησιακή προσομοίωση  

Για περαιτέρω βελτίωση  
How to start up a social enterprise in 10 steps   
Promoting social enterprise financing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
 

 
 

44Την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης αυτής φέρει ο συγγραφέας.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί  

να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ανθρώπινοι πόροι στην κοινωνική επιχείρηση 
EntreComp: 2.2 
Περίληψη Η καινοτομία, η συμπερίληψη και οι ανθρώπινοι πόροι είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι μιας κοινωνικής επιχείρησης. Η κεντρική θέση του 

ανθρώπου θα πρέπει να είναι δεδομένη σε κάθε μορφή επιχείρησης, αλλά υφίσταται σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στις κοινωνικές 
επιχειρήσεις για τις οποίες είναι θεμελιώδης όχι μόνο η ενδυνάμωση του οικονομικού κέρδους (αρχή της αύξησης του κέρδους), αλλά, 
επίσης, το ατομικό κίνητρο για επίτευξη των εκάστοτε θεμελιωδών στόχων.  
Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο τον καθορισμό του νομοθετικού πλαισίου για την πρόσληψη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. 
Θεμελιώδης είναι η ικανότητα του δυναμικού αυτού για συμπερίληψη των ιδίων πόρων με κοινωνική αποστολή και όραμα. Αυτή η ενότητα, 
επίσης, στοχεύει να αναγνωρίσει τις καλύτερες θεωρίες και τεχνικές για τη διαχείριση του δυναμικού αυτού, πέρα από το να κάνει κεντρική 
την οριζόντια και κάθετη επικοινωνία   

Μαθησιακοί Στόχοι Αναγνώριση της πολιτικής, των οδηγιών και του λειτουργικού σχεδίου για την επιλογή και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.  
Ανακάλυψη της γενικής, τομεακής και ειδικής εργατικής νομοθεσίας, κανονισμών λειτουργίας, οδηγιών, κώδικα συμπεριφοράς  
Κατανόηση της χρήσης της αποστολής, του οράματος και της αξίας της κοινωνικής επιχείρησης ως ένα πλαίσιο για τη διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού  
Ενίσχυση της επικοινωνίας και των ανθρώπινων σχέσεων  
Αναγνώριση των θεωριών, των μεθόδων και των τεχνικών της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την καθοδήγηση, την 
πιστοποίηση την εφαρμογή και τη βελτίωσή τους  

Μαθησιακά Αποτελέσματα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Να ανακαλύψουν τις πολιτικές, τις οδηγίες και το λειτουργικό σχέδιο για την επιλογή και διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού  

1 ώρα 

2. Να ανακαλύψουν τη γενική ,τομεακή και ειδική εργατική νομοθεσία , τις οδηγίες και τον κώδικα 
συμπεριφοράς  

1 ώρα 

3. Να συγκρίνουν τη νομοθεσία ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες  1 ώρα 

4. Να αναγνωρίσουν την αποστολή, το όραμα και την αξία ως πλαίσιο για τη διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού  

1 ώρα 

5. Να εξερευνήσουν την επικοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις: θεωρίες, μεθόδους και τεχνικές  2 ώρες  

6. Να ανακαλύψουν τις θεωρίες, μεθόδους και τεχνικές της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  1 ώρα 

Διδακτική/ Μαθησιακή Δραστηριότητα Διαδικτυακό Σεμινάριο  
Ατομική Μελέτη  



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

Ανασκόπηση ύλης  
Μελέτη περίπτωσης  
Καταιγισμός ιδεών  
Προσομοίωση επιχείρησης  

Μαθησιακό Περιεχόμενο   
Εισαγωγή στην επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού και στις αντίστοιχες τεχνικές  
Θεωρίες πάνω στο ανθρώπινο δυναμικό  
Η λειτουργία του μαθήματος στη διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
Πόροι εργαζομένων  
Πρόσληψη και επιλογή  
Διαχείριση της απόδοσης  

Αξιολόγηση Παρακολούθηση 
Συμμετοχή  
Αξιολόγηση 

Εργασίες Αξιολόγησης: 
Αναθέσεις 
Αξιολόγηση σε εξέλιξη 
Αξιολόγηση (τεστ/ κουίζ)  
Επιχειρησιακή προσομοίωση 

Για περαιτέρω βελτίωση   
Core functions of HR Management  
Fundamentals of HR Management  
 

 
 
  



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6:  Διαχείριση Εργασιακής Ομάδας 
EntreComp: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 
Περίληψη Οι Εργασιακές Ομάδες κατέχουν κεντρική θέση στη συνεργασία για το συλλογικό αντίκτυπο: οι Εργασιακές Ομάδες (επίσης, ονομάζονται 

δίκτυα δράσης της κοινότητας, στρατηγικές ομάδες και μια ποικιλία από άλλα ονόματα) είναι αυτές στις οποίες στις οποίες καταφεύγουν οι 
συμμετέχοντες για να δώσουν και να μοιραστούν το χρόνο τους, την εξειδίκευσή τους, τα αγαπημένα τους πράγματα και τις εμπειρίες τους 
με σκοπό να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών.  Οι πρωτοβουλίες συλλογικού αντικτύπου δημιουργούν ευκαιρίες 
για πολλούς ανθρώπους με σκοπό να εμπλακούν μέσα από διάφορες ομάδες και επίπεδα. 

Μαθησιακοί Στόχοι Κατανόηση του οφέλους της συνεργασίας και της κοινοποίησης απόψεων και εμπειριών  
Οργάνωση και διαχείριση μιας ομάδας εργασίας  
Κατασκευή μιας κουλτούρας συνεργασίας  
Μετακίνηση από τη σκέψη στην πράξη  
Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

1. Να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον της ομάδας εργασίας στη βάση των διαθέσιμων δεδομένων  1 ώρα 

2. Να φτιάξουν μια συνεργατική διαδικασία: προετοιμασία ομαδικής δουλειάς, περιλήψεις συζητήσεων και 
αποφάσεων, διαμοίραση προόδου και αποτελεσμάτων  

2 ώρες 

3. Να αναπτύξουν μια αποτελεσματική συνεργατική στρατηγική (διαμοίραση ανάλυσης περιεχομένου, 
εκμάθηση από την προσπάθεια και την εμπειρία, αύξηση της διαμοίρασης μεταξύ της ομάδας κτλ.)  

2 ώρες 

4. Να εξερευνήσουν την εφαρμογή διαφορετικών στρατηγικών (αναγνώριση πόρων, τροφοδότηση σχέσεων, 
διεύρυνση της διαμοίρασης μεταξύ και των νέων μελών, παραγωγή ανατροφοδότησης χρήσιμης για 
βελτιώσεις, καταμέτρηση της προόδου, κτλ.)  

1 ώρα 

5. Να μάθουν να λαμβάνουν υπόψιν τους διαφορετικές προοπτικές, να αναγνωρίζουν τις τάσεις, να κατανοούν 
τις ανάγκες και τις ευκαιρίες, να αναγνωρίζουν και να ενισχύουν τις διασυνδέσεις  

1 ώρα 

Διδακτική/ Μαθησιακή Δραστηριότητα Διαδικτυακό Σεμινάριο 
Ατομική Μελέτη  
Ανασκόπηση ύλης  
Μελέτη περίπτωσης  
Καταιγισμός ιδεών  

Μαθησιακό Περιεχόμενο Βασικά στοιχεία της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας  
Κατασκευή συνεργατικών ομάδων  
System thinking  



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

Αξιολόγηση Παρακολούθηση 
Συμμετοχή  
Αξιολόγηση 

Εργασίες Αξιολόγησης: 
Αναθέσεις 
Αξιολόγηση σε εξέλιξη 
Αξιολόγηση (τεστ/ κουίζ)  
 

Για περαιτέρω βελτίωση  Guide to Trend Mapping 
Tools for Supporting Systems Thinking and Change 
Promoting Participation Among Diverse Group 
What is system thinking?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χτίζοντας Επιτυχημένες Συνεργασίες 
EntreComp: 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 2.5; 3.1; 3.2; 3.4  
Περίληψη Η δουλειά εντός συνεργασιών πάνω σε διαφορετικούς τομείς, είναι απαραίτητη για την κατανόηση του περιεχομένου των κοινωνικών 

προκλήσεων και για την ανάπτυξη κατάλληλων λύσεων. Δουλεύοντας στην κοινωνική ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις 
αυτής. Αυτό περιλαμβάνει την εύρεση των σωστών εταίρων σε άλλους τομείς, την επιτυχή αποφυγή πολιτιστικών και γλωσσικών διαφορών, 
τη δημιουργία  έντιμων σχέσεων και την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας.  

Μαθησιακοί Στόχοι Καθορισμός ενδιαφερομένων (stakeholders) μιας δοθείσας κοινωνικής πρόκλησης 
Αναγνώριση των εταίρων στρατηγικά  
Διαχείριση της συνεργασίας τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού όσο και στο επίπεδο της διαχείρισης της δράσης της επιχείρησης  
Αναγνώριση των ρόλων και των ευθυνών του κάθε εταίρου  
Επίσημη διαχείριση της σχέσης μεταξύ των εταίρων  

Μαθησιακά αποτελέσματα 
 

1. Να αναγνωρίσουν και να εμπλέξουν τους διαφορετικούς ενδιαφερόμενους  1 ώρα 

2. Να αναγνωρίσουν και να εμπλέξουν τους εταίρους, τους εταίρους των εταίρων και τους απλούς παρόχους 
υπηρεσιών, την εταιρική Συμφωνία και άλλες μορφές συμφωνίας  

2 ώρες  

3. Να διαχειρίζονται μια στρατηγική αποτελεσματικής συνεργασίας: εναρκτήριες συναντήσεις, βαθμός 
προόδου, μερικές ή ολικές αναφορές, εργαλεία  

2 ώρες  

4. Να κατευθύνουν μια εργασία εντός της συνεργασίας, να διαμοιραστούν πληροφορίες, χρονοδιαγράμματα 
και δραστηριότητες για πραγματοποίηση  

2 ώρες 

Διδακτική/ Μαθησιακή Δραστηριότητα Διαδικτυακό Σεμινάριο 
Ατομική Μελέτη  
Ανασκόπηση ύλης  
Μελέτη περίπτωσης  
Καταιγισμός ιδεών   

Μαθησιακό περιεχόμενο  
Αναγνώριση και διαχείριση μιας συνεργασίας εταίρων  



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί  

να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

Αξιολόγηση Παρακολούθηση 
Συμμετοχή  
Αξιολόγηση 

Εργασίες Αξιολόγησης: 
Αναθέσεις 
Αξιολόγηση σε εξέλιξη 
Αξιολόγηση (τεστ/ κουίζ)  
 

Για περαιτέρω βελτίωση  Improving the management of complex business partnerships 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Χτίζοντας ένα Επιχειρηματικό Πλάνο 
EntreComp: 1.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3  
Περίληψη Για κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία, το Επιχειρηματικό Πλάνο (Business Plan) είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο διαχείρισης, ένα 

προγραμματικό, στρατηγικό και αναλυτικό έγγραφο με πολλούς στόχους:  
Είναι ένας στρατηγικός οδηγός διαδικασιών και στόχων που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν τόσο σε μικρό όσο και σε μεγάλο διάστημα 
που επιτρέπει να καθορίσετε τον καλύτερο δρόμο για την επιτυχία της επιχείρησης.  
Αναγνωρίζει και αξιολογεί τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της επιχειρηματικής ιδέας και επομένως, αναγνωρίζει βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις.  
Παρέχει βασικές πληροφορίες για την κατασκευή της χρηματοοικονομικής δομής και παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για την 
ποσοτικοποίηση των καθαρών οικονομικών αναγκών, υποδεικνύοντας τις πηγές χρηματοδότησης που απαιτούνται για να καλύψουν τις 
ανάγκες.  
 

Μαθησιακοί Στόχοι Κατασκευή ενός επιχειρηματικού πλάνου από τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου 
Περιγραφή του επιχειρηματικού πλάνου και του οικονομικού σκέλους αυτού  
Εκμάθηση των στοιχείων του στρατηγικού μάρκετινγκ 
Πλαισίωση του επιχειρηματικού πλάνου για διάστημα πενταετίας  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

1. Να αναλύσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο στα θεμελιώδη του στοιχεία  1 ώρα 

2 Να αναπτύξουν μια Εκτελεστική περίληψη (Executive summary) 1 ώρα 

3. Να περιγράψουν την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες  1 ώρα 

4. Να πλαισιώσουν το περιεχόμενο και το «σενάριο» της επιχειρηματικής ιδέας  1 ώρα 

5. Να αναπτύξουν μια στρατηγική μάρκετινγκ  1 ώρα 

6. Να χρησιμοποιήσουν ένα λειτουργικό σχέδιο  1 ώρα 

7.Να αναπτύξουν ένα τριετές χρηματοοικονομικό σχέδιο  1 ώρα 

Διδακτική/ Μαθησιακή Δραστηριότητα Διαδικτυακό Σεμινάριο  



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Ατομική Μελέτη  
Ανασκόπηση ύλης  
Μελέτη περίπτωσης  
Καταιγισμός ιδεών  

Μαθησιακό περιεχόμενο  
Επιχειρηματικό Πλάνο: στόχοι και χαρακτηριστικά  
Σχεδιασμός Επιχειρηματικού Πλάνου, εφαρμογή και πιλοτική εφαρμογή  
 

Αξιολόγηση Παρακολούθηση 
Συμμετοχή  
Αξιολόγηση 

Εργασίες Αξιολόγησης: 
Αναθέσεις 
Αξιολόγηση σε εξέλιξη 
Αξιολόγηση (τεστ/ κουίζ)  
 

Για περαιτέρω βελτίωση  How To Write A Business Plan: A Comprehensive Guide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Στρατηγικές και εργαλεία μάρκετινγκ και επικοινωνίας 
EntreComp: 1.2; 1.4; 3.4  
Περίληψη Τα εργαλεία επικοινωνίας μάρκετινγκ είναι μια σειρά από διαφοροποιούμενα προγράμματα σχεδιασμένα για αποτελεσματική επικοινωνία 

με την ομάδα στόχο. Κάθε καλός πωλητής ξέρει τη σημαντικότητα της χρήσης των κατάλληλων εργαλείων επικοινωνίας μάρκετινγκ για 
συγκεκριμένες καμπάνιες μάρκετινγκ με σκοπό την επαφή με το κοινό σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας και μέσα από διαφορετικά 
κανάλια. Η απόφαση για τον καλύτερο τρόπο για τη χρήση αυτών των εργαλείων για αποτελεσματική προσέγγιση του κοινού είναι η 
επικοινωνιακή στρατηγική μάρκετινγκ (marketing communication strategy), η οποία είναι ουσιώδης για τη διάχυση του μηνύματος.  

Μαθησιακοί Στόχοι Εκμάθηση των τεχνικών της διαφήμισης και της προώθησης πωλήσεων  
Κατανόηση της λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  
Κατανόηση της τεχνικής του Direct Mailing και της χρήσης καταλόγων  
Δημιουργία καμπάνιας Email και ενημερωτικών δελτίων  
Προώθηση των προϊόντων: εκθέσεις, διαδικτυακά σεμινάρια  
Ανάπτυξη διαχείρισης μάρκας (brand management) 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

1. Να ανακαλύψουν τα ουσιώδη στοιχεία της στρατηγικής επικοινωνίας και του στρατηγικού μάρκετινγκ  1 ώρα 

2. Να μάθουν πώς να ευαισθητοποιούν το κοινό μέσα από διαφημίσεις  1 ώρα 

3. Να αναγνωρίσουν την Επικοινωνία Above the Line, Through the line, Below the line 1 ώρα 

4. Να δημιουργήσουν προσφορές και πωλήσεις  1 ώρα 

5. Να ανακαλύψουν τα κύρια μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις λειτουργίες τους σχετικές με το μάρκετινγκ  1 ώρα 

6.  Να αναγνωρίσουν τη σωστή διαδικασία καλλιέργειας σχέσεων με τους πελάτες (lead nurturing)  1 ώρα 

7. Να αναπτύξουν το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   1 ώρα 

8. Να κάνουν χρήση της αναλογικής επικοινωνίας  1 ώρα 

9. Να κατανοήσουν τους πυλώνες της διαχείρισης μάρκας και της κατασκευής φήμης  1 ώρα 

Διδακτική/ Μαθησιακή Δραστηριότητα Διαδικτυακό Σεμινάριο 



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

Ατομική Μελέτη  
Ανασκόπηση ύλης  
Μελέτη περίπτωσής  
Καταιγισμός ιδεών  

Μαθησιακό Περιεχόμενο   
Χαρακτηριστικά «κλειδιά» της επικοινωνίας και της στρατηγικής μάρκετινγκ  
Καμπάνια ευαισθητοποίησης: ορισμός και εφαρμογή  
Facebook, Instagram, LinkedIn: η δύναμη του μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
Στρατηγική καλλιέργειας σχέσεων με τους πελάτες: ορισμός και εργαλεία  
Διαχείριση Μάρκας και κατασκευή φήμης  

Αξιολόγηση  Παρακολούθηση 
Συμμετοχή  
Αξιολόγηση 

Εργασίες Αξιολόγησης: 
Αναθέσεις 
Αξιολόγηση σε εξέλιξη 
Αξιολόγηση (τεστ/ κουίζ)  
 

Για περαιτέρω βελτίωση   
What Is Marketing Communication Strategy? 
Brand reputation  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Χρηματοδοτικές ανάγκες και εκτιμώμενος προϋπολογισμός 
EntreComp: 2.4; 3.3; 3.5 
Περίληψη  Οι χρηματοδοτικές ανάγκες και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι εργαλεία  που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για να εγκαταστήσουν 

ένα σχέδιο βασισμένο στο σημείο που η διαχείριση θέλει να οδηγήσει την επιχείρηση, στον προϋπολογισμό και κατά πόσο αυτός βρίσκεται 
σε σωστή τροχιά και στο σημείο που βρίσκονται οι προβλέψεις για τα οικονομικά.  
Η κάλυψη των οικονομικών αναγκών θα πρέπει να ιδωθεί μέσα από τις εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές οι οποίες χρησιμοποιούνται. Στην 
πρώτη περίπτωση, μέσα από τη ροή που παράγεται από τη διαχείριση, ή ως αποτέλεσμα των διαδικασιών παραγωγικότητας και έπειτα 
μέσα από τα θετικά επιτεύγματα των εσόδων που επιτρέπουν να διαχειριστούμε τα κόστη (ενδοχρονικότητα). Στη δεύτερη περίπτωση, 
χρησιμοποιώντας το δάνειο: η επιχείρηση ίσως αναζητήσει χρηματοδότηση από τρίτα μέρη (τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα)  

Μαθησιακοί Στόχοι  Δημιουργία Προϋπολογισμού: υπολογισμοί εσόδων και εξόδων; Αναμενόμενη ροή χρήματος; αναμενόμενη μείωση του χρέους 
Ανάπτυξη ενός οικονομικού προϋπολογισμού. Τι είναι και πώς χτίζεται  
Κατανόηση της αρχικής λειτουργίας του οικονομικού προϋπολογισμού 
Κατανόηση της οικονομικής πρόβλεψης. Προβλέψεις μακροοικονομικές και μικροοικονομικές  
Ανακάλυψη των κύριων πόρων χρηματοδότησης μιας επιχείρησης  
Χρήση ενός προγράμματος Διαχείρισης Αμοιβών: έσοδα, κέρδη, μερίσματα  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Να κατανοήσουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματικού πλάνου  1 ώρα 

2. Να κατανοήσουν τον επιχειρηματικό προϋπολογισμό  1 ώρα 

3. Να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης μιας πρωτοβουλίας  1 ώρα 

4. Να κατανοήσουν τους μηχανισμούς διαχείρισης αμοιβών μέσα σε μια εταιρεία/ επιχείρηση: έσοδα, κέρδη 
και μερίσματα  

1 ώρα 

5. Να αναγνωρίσουν έναν κίνδυνο που είναι διαχειρίσιμος   1 ώρα 

6. Να κατανοήσουν τον προϋπολογισμό μιας κοινωνικής επιχείρησης  1 ώρα 

Διδακτική/ Μαθησιακή Δραστηριότητα Διαδικτυακό Σεμινάριο  
Ατομική Μελέτη  
Ανασκόπηση ύλης  
Μελέτη περίπτωσης  
Καταιγισμός ιδεών  
Πρακτικές δραστηριότητες  



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Μαθησιακό Περιεχόμενο Προϋπολογισμός και πρόβλεψη  
Οικονομική πρόβλεψη: κόστη αρχικού σταδίου, πωλήσεις, έξοδα, κόστη των αγαθών που πωλούνται, ταμειακές ροές  
Διαχείρισης οικονομικού κινδύνου  

Αξιολόγηση Παρακολούθηση 
Συμμετοχή  
Αξιολόγηση 

Εργασίες Αξιολόγησης: 
Αναθέσεις 
Αξιολόγηση σε εξέλιξη 
Αξιολόγηση (τεστ/ κουίζ)  
 

Για περαιτέρω βελτίωση  Budget and forecasts  
Financial risk management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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5.2 Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (NeXt Canvas) 

1) Χαρακτηριστικά (τομέας, πολιτική οικονομία και Ατζέντα του 2030) 
Σε τοπικό/εθνικό επίπεδο: τα 3 κορυφαία κοινωνικά ή / και περιβαλλοντικά ή / και οικονομικά προβλήματα στα οποία θέλετε να απαντήσετε 
Σε διεθνές επίπεδο: ποιοι εκ των 17 Στόχων της Ατζέντας του 2030 επιλέγονται ως «οδηγοί» της επιχείρησης; 
Σε πολιτιστικό επίπεδο: ποιά(-ές) αρχή(-ές) της πολιτικής οικονομίας θέλετε να εφαρμόσετε; 
10) Βασικοί δείκτες 
Σε τοπικό/εθνικό επίπεδο: Βασικοί 
δείκτες για να καταλάβετε εάν 
πηγαίνετε προς τη σωστή 
κατεύθυνση για να λύσετε το 
πρόβλημα του τομέα επιλογής. 
Σε διεθνές επίπεδο: Χρησιμοποιήστε 
ως αναφορά εάν και πόσο καλά 
ανταποκρίνεστε στις αρχές της 
Πολιτικής Οικονομίας και τους 
δείκτες των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 

 
4) Λύσεις 
 
Οι 3 κορυφαίες λύσεις 

3) Στοιχείο 
διαφοροποίησης 
 
Ενιαίο, σαφές μήνυμα 
σχετικά με το σε τι 
διαφέρει η πρόταση 
μας και γιατί να την 
προτιμήσουν οι 
καταναλωτές 

5) "Άδικο" Πλεονέκτημα 
 
Τι δεν μπορεί να αντιγραφεί ή 
να αγοραστεί 

 
2) Πελάτες 
 
Πελάτες και 
ομάδες- στόχος 

6) Δραστηριότητες, Πόροι 
και Βασικοί Συνεργάτες 
 
Δραστηριότητες, 
ανθρώπινοι/τεχνικοί πόροι 
και βασικοί εταίροι για την 
έναρξη της ιδέας 

11) Κανάλια πωλήσεων 
 
Οι παραδοσιακοί ή / και 
καινοτόμοι τρόποι με τους 
οποίους προσεγγίζουμε τους 
πελάτες 

8) Κύριες δαπάνες 
Κόστος απόκτησης πελατών, Κόστος διανομής, Κτίρια, Εργαζόμενοι, Εργαλεία 
κ.λπ. 

7) Έσοδα 
Μέση τιμή στην οποία πρόκειται να πωληθεί η υπηρεσία / 
προϊόν, Έσοδα, Σημείο εξισορρόπησης 

9) Καινοτομία 
Ποια είναι τα αναμενόμενα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη των δραστηριοτήτων για την περιοχή και την κοινότητα; 

12) Επικυρωμένη μάθηση 
Πρώτος πειραματισμός ή πρωτότυπο που θα πραγματοποιηθεί με τους πιο ευαίσθητους πελάτες (πρώτοι υιοθετούντες) για απόκτηση ποιοτικών 
και ποσοτικών πληροφοριών 
13) Έκθεση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
Αναφορά σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με έναν ή περισσότερους από τους 17 στόχους της ατζέντας του 2030 



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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5.3 Οδηγίες και Πρότυπο για τις δραστηριότητες του προγράμματος  

Στη συνέχεια ακολουθεί μια ανατεθειμένη εργασία που στόχο έχει να βοηθήσει του 
χρήστες του SCoopConsSS να εφαρμόσουν στην τάξη το τι έμαθαν από τη διαδικτυακή 
εκπαίδευση και την ατομική μελέτη του προγράμματος SCoopConsSS, βασιζομένη στη βάση 
δεδομένων των OER.   
Αυτή η συγκεκριμένη εργασία καλύπτει: «Τη συνεργατική ανάπτυξη και σχεδίαση μιας 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας για πιλοτική εφαρμογή στην τάξη».   
Η ιδέα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί, αφού συμμετάσχουν στα διαδικτυακά μαθήματα, θα 
δουλέψουν συνεργατικά με άλλους εκπαιδευτικούς με στόχο να σχεδιάσουν, τεστάρουν και 
αξιολογήσουν μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που στοχεύει σε συγκεκριμένα θεματικά 
πεδία του προγράμματος σπουδών.    
 
  
Δομή της Εργασίας    

 Συνεργατικός 
Σχεδιασμός 

Εφαρμογή Αξιολόγηση 

Διάρκεια της 
διαδικασίας  

4 ώρες 5 ώρες 1 ώρα 

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί /Μαθητές Εκπαιδευτικοί /Μαθητές 

 

Η διάρκεια της ανατεθειμένης εργασίας είναι το ανώτατο 10 ώρες, περιλαμβάνοντας τη 
δυναμική αξιολόγηση από τη μεριά των μαθητών.     
 
ΒΗΜΑ 1 Συνεργατικός Σχεδιασμός: οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται μεταξύ τους ένα όραμα 
και μια σειρά από προσδοκίες πάνω στο ποια θα είναι τα αποτελέσματα για την τάξη τους 
στο τέλος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Θα θέλουν να τοποθετήσουν αυτό το όραμα 
σε ένα πρότυπο έγγραφο, ώστε να έχουν μια ξεκάθαρη αναπαράσταση των μαθησιακών 
στόχων, των εργασιών, των αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης. 
 
ΒΗΜΑ 2 Εφαρμογή: οι εκπαιδευτικοί θα εφαρμόσουν τη δραστηριότητα στην τάξη.  
 
ΒΗΜΑ 3 Αξιολόγηση: οι εκπαιδευτικοί θα έχουν συλλάβει μια συμμετοχική και δυναμική 
αξιολόγηση που μπορεί να εστιάζει σε διαστάσεις, όπως εκλαμβάνονται από τους 
συμμετέχοντες: ικανοποίηση, χρησιμότητα, ποιότητα της οργάνωσης της δραστηριότητας 
κτλ.  
 
 
 
 



Το έργο αυτό  
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την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Συμβουλές (Tips) για τους εκπαιδευτικούς:  
- Κρατήστε ένα ημερολόγιο-πίνακα εργασιών 

 

Πρότυπο εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

Πληροφορίες της Τάξης 

Όνομα Σχολείου   

Χώρα - Πόλη  

Όνομα του 
καθηγητή 1 

 

Όνομα του 
καθηγητή 2 

 

Ηλικία των 
μαθητών  

 

Αριθμός των 
μαθητών  

 

Άλλες σχετικές 
πληροφορίες  

Πχ. 1 μαθητής με ειδικές ανάγκες 

Θέματα 

(Βασιζόμενο 

στις Ενότητες) 

 

Μαθησιακοί Στόχοι  

Πχ. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ  

Επιτρέψτε στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την κοινωνική οικονομία, την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα και την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης. 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες   

Διάρκεια Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά  

Μεθοδολογία 
(ανεξάρτητη 
μάθηση, 
ομαδική 
εργασία κτλ.)  

Μεθοδολογία: Συζήτηση και καταιγισμός ιδεών  
 

 



Το έργο αυτό  
συγχρηματοδοτείται από  
την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
 

 
 

59Την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης αυτής φέρει ο συγγραφέας.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί  

να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

Μαθησιακό 
Στυλ (ενεργή 
μάθηση, 
συνεργατική 
μάθηση κτλ.)  

Συνεργατική μάθηση, συζήτηση, διάδραση  

Εξοπλισμός  Φυλλάδια, πίνακας, προτζέκτορας (αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κάποιο 
βίντεο)  

Δομή της Δραστηριότητας  

 Διαδικασία: 
 
Π.χ. 
 
1. Εισάγοντας την Κοινωνική Οικονομία     

2. Εισάγοντας την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

Σε μικρές ομάδες: 
Ρωτήστε τους συμμετέχοντες να εξηγήσουν τι κατάλαβαν σε αυτή τη συνάντηση, να 
συζητήσουν τί κατανοούν με τον όρο «κοινωνική επιχείρηση».  
Τι ορισμό θα έδιναν;  
Ρωτήστε τους να αναπτύξουν μια πρόταση, την οποία θα μπορούν αν χρησιμοποιήσουν ως 
απάντηση αν κάποιος τους ρωτούσε τι σημαίνει ο όρος.  
Ρωτήστε τους συμμετέχοντες να συγκρίνουν την κοινωνική επιχείρηση με άλλες μορφές 
επιχείρησης.  
Μεθοδολογία 
Αξιολόγησης  

Δυναμική δραστηριότητα αξιολόγησης: δείτε παραδείγματα:  

http://www.betterevaluation.org/en/using_the_BetterEvaluation_Rainbow
_Framework   

 

 


