
Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας 2018-2019
Δεξιότητες Ζωής 

Αναπτύσσοντας   Κοινωνικούς     Επιχειρηματίες 



Το πρόγραμμα με λίγα 
λόγια…

• Συντονίστριες : Νικολαράκου 
ΜαυρομιχάληΧρυσούλα ΠΕ 02  
Μπαλαδήμα Αγγελική ΠΕ 02.

• Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
σε  συνεργασία με το 
Βρετανικό Συμβούλιο και την 
εκπαιδεύτρια  κ Σταμούλη
Ελένη.  

• Συμμετέχοντες : 20 μαθητές 
από την α, β, γ γυμνασίου και 
τη  β λυκείου.



Τι είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις;
• Οι κοινωνικές επιχειρήσεις 

είναι εταιρείες που
παράγουν έσοδα τα οποία 
οι ιδιοκτήτες αντί να τα 
συσσωρεύουν τα  
επενδύουν για να 
στηρίξουν τον κοινωνικό 
τους σκοπό. 

• Έχουν θετικό 
περιβαλλοντικό και 
πολιτισμικό ή  κοινωνικό
αντίκτυπο 



Δεξιότητες ζωής
Οι μαθητές κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος δούλεψαν
ομαδοσυνεργατικά
καλλιέργησαν τις δεξιότητες 
ζωής,  σχεδίασαν τις δικές του 
κοινωνικές επιχειρήσεις  και τις 
παρουσίασαν στους 
συμμαθητές τους  σε μία 
ημερίδα με θέμα την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα .

Αυτοπεποίθηση,
θετική σκέψη, 
στοχοθεσία, 
διαχείριση άγχους, 

συναισθηματι
κή νοημοσύνη, 
διαπραγματεύσεις, 
γλώσσα σώματος 
επικοινωνία, 

κριτική 
σκέψη



Οι κοινωνικές επιχειρήσεις των 
μαθητών μας 

• Οι Ρομπέν των Γραμμάτων

Άνεργοι πτυχιούχοι των ανθρωπιστικών 
σπουδών θα αξιοποιήσουν το γνωστικό 
τους κεφάλαιο και θα ιδρύσουν μία 
ψηφιακή εταιρία ξενάγησης. Οι τουρίστες 
θα μπορούν μέσω μίας ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας να κλείσουν το δικό τους 
πρόγραμμα ξενάγησης ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά τους και το χρόνο που 
έχουν να διαθέσουν

Άνεργοι καθηγητές 
που θα έχουν 
παρακολουθήσει
μαθήματα ειδικής 
αγωγής θα παρέχουν 
εξατομικευμένη 
μάθηση σε μαθητές 
με μαθησιακές 
δυσκολίες 

iTG (tour guide)



• Ένα εστιατόριο με 
πολυεθνική κουζίνα που οι 
ιδιοκτήτες - εργαζόμενοι 
θα είναι πρόσφυγες. Με 
αυτό τον τρόπο  οι 
εργαζόμενοι θα καλύψουν 
τις βιοτικές τους ανάγκες   
και οι χώροι αυτοί 
εστίασης θα αποτελέσουν 
χώρους γνωριμίας εθίμων 
και πολιτισμών. 

• R.I.C.E.
Μακροχρόνια άνεργοι πολίτες 
θα συγκεντρώνουν  
ανακυκλώσιμη ύλη  από τα 
κέντρα ανακύκλωσης, και θα 
κατασκευάζουν  ποτήρια  και 
πιάτα από ανακυκλωμένα υλικά  

Martin Food



Διδακτική Επίσκεψη στο πολυχώρο
Λόγου και Τέχνης  Μύρτιλλο

• Επίσκεψη στη 
κοινωνική επιχείρηση 
Μύρτιλλο και 
παρακολούθηση 
ειδικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος για την 
αλληλεγγύη, την 
κοινωνική ευθύνη και 
την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα



Ημερίδα : «Παρουσιάζω τη κοινωνική 
επιχείρηση της ομάδας μου»

Οι μαθητές στις 17-5-2019 παρουσίασαν 
τις κοινωνικές επιχειρήσεις που 
σχεδίασαν στους μαθητές που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα αλλά και 
στους μαθητές της Γ Γυμνασίου.
Η παρουσίαση ήταν μία δεκάλεπτη 
εισήγηση   στην οποία πήραν το λόγο 
όλα τα μέλη της κάθε ομάδας τα οποία 
παρουσίασαν το σκεπτικό, το σκοπό την 
οργάνωση και την λειτουργία της 
επιχείρησής  τους .

https://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.pos4work.gr/wp-content/uploads/2017/10/logo_settle.png&imgrefurl=http://www.pos4work.gr/2017/10/06/%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC/&docid=JFMkzmZuW9U8JM&tbnid=sUITexVtjZs7zM:&vet=10ahUKEwjqv9nc3rTjAhW1unEKHUAoAf4QMwhRKA0wDQ..i&w=635&h=859&bih=651&biw=1366&q=%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&ved=0ahUKEwjqv9nc3rTjAhW1unEKHUAoAf4QMwhRKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.pos4work.gr/wp-content/uploads/2017/10/logo_settle.png&imgrefurl=http://www.pos4work.gr/2017/10/06/%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC/&docid=JFMkzmZuW9U8JM&tbnid=sUITexVtjZs7zM:&vet=10ahUKEwjqv9nc3rTjAhW1unEKHUAoAf4QMwhRKA0wDQ..i&w=635&h=859&bih=651&biw=1366&q=%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&ved=0ahUKEwjqv9nc3rTjAhW1unEKHUAoAf4QMwhRKA0wDQ&iact=mrc&uact=8


Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές,  που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, το Βρετανικό 
Συμβούλιο , και ιδιαιτέρως  την επιμορφώτρια κ. Ελένη Σταμούλη για τη συνεργασία.  
Καλό Καλοκαίρι!!!
Οι καθηγήτριες Χρυσούλα Νικολαράκου Μαυρομιχάλη , Αγγελική Μπαλαδήμα .
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