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Ενότητα 1. [Επιχειρηματικές Ικανότητες] 

Αριθμός 
δραστηριότητας 

 M1-T1-A1 

Θέμα ΕΡΓΑΤΙΚΌ ΔΙΚΑΙΟ 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα   

Επίπεδο 3 - 4:   

- Να κατανοήσουν την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

- Να καθορίσουν και να αναγνωρίσουν τύπους κοινωνικής επιχειρηματικότητας γενικά 

και εντός της ΕΕ 

-  Να καθορίσουν διαφόρους τομείς και δραστηριότητες της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

           - Να είναι σε θέση να καθορίσουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Μαθησιακή 
προσέγγιση 

☐ Ευκαιρίες ανάμεικτης-μάθησης                         ☒  Εκπαίδευση F2F 
☐  Ατομική ηλεκτρονική μάθηση                           ☐  Μάθηση ανοικτής απόστασης                  
☐  Μάθηση με βάση την εργασία                           ☒  Κοινοτική εργασία 
☐  άλλο (διευκρινίστε) 

Τεχνική 
εκπαίδευσης 

Διάλεξη με ενσωματωμένες μελέτες περίπτωσης 

Διάρκεια 135 ΛΕΠΤΑ   

Εγκατάσταση/ 
Εξοπλισμός 

Τάξη, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, προβολέας, στυλό, πίνακας, πίνακες, καρέκλες, 
σημειωματάρια 

Οι 
συμμετέχοντες  
θα χρειαστούν:  

Ένα στυλό 

Επισυναπτόμενα 
φύλλα εργασίας  

I.1-1_[[ Βασικά στοιχεία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, (επανάληψη)]:] 

Κύρια 
Καθήκοντα / 
Διαδικασία    

Εργασία 1:  
Προσαρμόστε τη διάλεξη ανάλογα με τις αναπηρίες τους. 
Ξεκινήστε το μάθημα με ένα βίντεο.  What is social entrepreneurship? 
https://www.youtube.com/watch?v=1ecKK3S8DOE (Αγγλικά.), 
Socialno podjetništvo, poslovanje z občutkom za ljudi, 
https://www.youtube.com/watch?v=82a8Eurh8RI, (Σλοβένικα), 
Βρείτε στο Youtube? Κοινωνική επιχειρηματικότητα στη χώρα σας (20 λεπτά) 
Ερωτήσεις συζήτησης για το βίντεο: (10 λεπτά) 

 Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα; Γνωρίζετε καμία κοινωνική επιχείρηση στη 
χώρα σας ή στην περιοχή σας; 

 Κατανοείτε την ουσία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας; 
 
2. Εργασία 2   
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Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές τους διάφορους τομείς και δραστηριότητες της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας (20 λεπτά) 
Παραδείγματα καλών πρακτικών: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=GhGNMkD5d5E&feature=emb_title 
Ο δάσκαλος βρίσκει παραδείγματα καλών πρακτικών για τη χώρα του στο Youtube 
 
Συζήτηση για το βίντεο: (30 λεπτά) 
 

 Σκέψεις για καλές πρακτικές  
 

• Αρέσει στους μαθητές ο τρόπος που λειτουργούν; 
• Βλέπουν τον εαυτό τους να εργάζεται σε μια τέτοια εταιρεία;  
• Σε ποιον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα έβλεπαν τον εαυτό 

τους αν άνοιγαν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση; 
 
3. Εργασία 3  
Φύλλο εργασίας 1-1[ Βασικά στοιχεία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
(επαναλαμβανόμενες)]: (15 λεπτά) 
 
Φυλλάδιο των μαθητών τα φύλλα εργασίας, τα οποία συμπληρώνουν οι ίδιοι. 
 
4. Εργασία 4 - Συζήτηση για τα φύλλα εργασίας των μαθητών(25 λεπτά) 
 
5. Εργασία 5 – Σύνοψη και ολοκλήρωση (5 λεπτά) 

Χρήσιμοι πόροι 
που 

αναφέρονται στο 
DATABANK (IO2-

A2) 

Πηγές:  
DATABANK/P1/ M1/22 Labor Law/Definition of Social Entrepreneurship-EU 
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en) 
DATABANK/P1/ M1/23 Book, Socialno podjetništvo, prvi priročnik o socialnem 
podjetništvu v slovenskem jeziku (Social Entrepreneurship, the first guide on Social 
Entrepreneurship in the Slovenian language) 
DATABANK/P1/ M1/10 http://www.havenproducts.co.uk/  
DATABANK/P1/ M1/3 Haven Products is a social enterprise; the unique attribute being 
that the majority of their highly skilled workforce comprises disabled and disadvantaged 
adults https://paceenterprises.org/ 
DATABANK/P1/ M1/30 Priročnik o socialnem podjetništvu v slovenskem jeziku(guide on 
Social Entrepreneurship in the Slovenian language) 
http://socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/prirocnik-socialno-podjetnistvo-SPLET-
1.pdf 
  

Συμβουλές Επίπεδο 5: 
Γνώσεις 
• Να ορίζει τη νομοθεσία της  κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
• Να αναγνωρίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
• Να ορίζει τους τύπους κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
• Να περιγράφει τη διαφορά μεταξύ κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 
επιχειρηματικότητας εν γένει 
 
Δεξιότητες  
• Να περιγράφει τον ορισμό της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
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• Να εξηγεί την έννοια της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
 
Ικανότητες 
• Να είναι σε θέση να αναπτύξει μια κοινωνική επιχειρηματική ιδέα   
 
Οι φοιτητές πρέπει να διακρίνουν την κοινωνική οικονομία/κοινωνική επιχειρηματικότητα 
και την επιχειρηματικότητα γενικότερα. Πρέπει να αναγνωρίζουν τις αρχές και τις 
απαιτήσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να είναι επίσης σε θέση να 
αναπτύξουν τη δική τους κοινωνική επιχειρηματική ιδέα.   
 
Επίπεδο 6: 
 
Γνώσεις 
• Να γράψουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για μια κοινωνική- επιχειρηματική ιδέα 
• Να κατανοούν της διαδικασίας καθιέρωσης μιας κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
 
Δεξιότητες 
•Να αναγνωρίζουν τις επιχειρηματικές προκλήσεις 
 
Ικανότητες 
• Να είναι σε θέση να αναπτύξουν μια κοινωνική επιχείρηση και να γίνουν κοινωνικοί 
επιχειρηματίες 
 
Ο φοιτητής δείχνει την πραγματική επιθυμία να ξεκινήσει τη δική του κοινωνική επιχείρηση 
με ένα επιχειρηματικό σχέδιο με κοινωνική- επιχειρηματική ιδέα και ο φοιτητής πρέπει να 
έχει τις ικανότητες και τις δεξιότητες για να ηγηθεί της κοινωνικής επιχείρησης. Οι φοιτητές 
που θα αποδείξουν με τις γνώσεις τους την ικανότητα να ξεκινήσουν μια κοινωνική 
επιχείρηση χρησιμοποιούν το φύλλο εργασίας 2, το κοινωνικό επιχειρηματικό μου σχέδιο.  
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Φύλλο εργασίας 1 
 

I.1-1_[ Βασικά στοιχεία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, (επαναλαμβανόμενες)] 

Βήματα: Ο δάσκαλος διανέμει φύλλα εργασίας στους μαθητές, τα οποία οι μαθητές 
γεμίζουν οι ίδιοι. 

1. Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα; 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

Α: Μια κοινωνική επιχείρηση είναι ένας φορέας της κοινωνικής οικονομίας, κύριος στόχος του 
οποίου είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο αντί να έχει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους 
τους. 

2. Κατάλογος στους τομείς στους οποίους μπορεί να λειτουργήσει μια κοινωνική 
επιχειρηματικότητα· 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

            

 Α: Παρά την ποικιλομορφία τους, οι κοινωνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως στους 
ακόλουθους 4 τομείς: 

• Εργασιακή ένταξη - κατάρτιση και ένταξη ατόμων με αναπηρία και ανέργων 

• Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες - υγεία, ευεξία και ιατρική περίθαλψη, επαγγελματική 
κατάρτιση, εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, υπηρεσίες για 
ηλικιωμένους ή βοήθεια σε μειονεκτούντα άτομα 

• Τοπική ανάπτυξη μειονεκτουσών περιοχών - κοινωνικές επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες 
αγροτικές περιοχές, προγράμματα ανάπτυξης/αποκατάστασης περιοχών σε αστικές περιοχές, 
αναπτυξιακή βοήθεια και αναπτυξιακή συνεργασία με τρίτες χώρες 

• Άλλα - συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, του 
αθλητισμού, των τεχνών, του πολιτισμού ή της ιστορικής διατήρησης, της επιστήμης, της 
έρευνας και της καινοτομίας, της προστασίας των καταναλωτών και του ερασιτεχνικού 
αθλητισμού 
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3. Θα ξεκινούσατε τη δική σας κοινωνική επιχείρηση;          

 ☐ YES                    ☐ NO 

     

Εάν απαντήσατε ΝΑΙ ή ΟΧΙ, παρακαλείσθε να αναφέρετε το λόγο. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

4. Σε ποιον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας προτιμάτε να εργαστείτε; 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


