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 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, 
το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 

 

 

Ο2. . Πακέτο (Μαθησιακό) ENTRE4ALL: Εκπαιδευτικός - 
εκπαιδευτικός οδηγός για τη δημιουργία ψηφιακών κόμβων 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας   

O2.1. Διδακτικό και μαθησιακό υλικό με βάση την 
προσέγγιση της κοινωνικής ενεργοποίησης 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ: Τεχνικές κατάρτισης και φυλλάδια για εκπαιδευτικούς /εκπαιδευτές ενηλίκων 

Συνεργάτης: Equalizent 

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2020  

 

ENTRE4ALL ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Αριθμός έργου: 2019-1-SI01-KA204-060426 
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 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Ενότητα  3. Οικονομικές ικανότητες 
Αριθμός 

δραστηριότητας  M3-T2-A2 

Θέμα 2. Εγγραφή, φόροι + νομικές απαιτήσεις 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα   

Να γνωρίζουν και να κατανοούν την εγγραφή, τους φόρους και τις νομικές 

απαιτήσεις 

Μαθησιακή 
προσέγγιση 

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

Τεχνική 
εκπαίδευσης Μικτή μάθηση (συζήτηση μικρής ομάδας + ενεργή σύνοψη) 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Εγκατάσταση/ 
Εξοπλισμός 

Εάν είναι online:  
PC / φορητός υπολογιστής / υπολογιστής / tablet / έξυπνο τηλέφωνο 
Σχετικές εφαρμογές (π.χ. Zoom / Skype / Jamboard κ.λπ.) 

Οι 
συμμετέχοντες  
θα χρειαστούν: 

Υλικά για τη λήψη σημειώσεων 

Συνημμένα 
φύλλα εργασίας Δεν απαιτείται φύλλο εργασίας 

Κύρια 
Καθήκοντα / 
Διαδικασία    

Αυτή η δραστηριότητα οδηγεί από τη δραστηριότητα 1.  
 
Οι ομάδες καλούνται να συζητήσουν τα βήματα που πρέπει να εξεταστούν 
πριν από τη σύναψη επιχειρηματικής συνεργασίας με ένα ή περισσότερα 
άτομα.  
 
Εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, κάθε ομάδα θα πρέπει να συντάξει έναν 
κατάλογο βημάτων που καλούνται να παρουσιάσουν στην υπόλοιπη τάξη. 

Χρήσιμοι πόροι 
που 

αναφέρονται 
στο DATABANK 

(IO2-A2) 

 

Συμβουλές Αυτή η δραστηριότητα μπορεί επίσης να διεξαχθεί σε απευθείας σύνδεση 
χρησιμοποιώντας ζουμ και jamboard (από το Google) ή παρόμοια εργαλεία 
online συνεργασίας. 

 


