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Μπορεί μια ιδέα να σώσει το κόσμο; 
 
Αν πιστεύετε και εσείς στη δύναμη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στον αντίκτυπο που 
αυτή μπορεί να έχει στην κοινωνία, δεν έχετε παρά να σκεφτείτε με τους μαθητές σας τις δικές σας 
εικονικές κοινωνικές επιχειρήσεις και να πάρετε μέρος στο 1ο Σχολικό Διαγωνισμό «Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας» του British Council, κερδίζοντας πλούσια δώρα. 
 
Τι είναι αυτός ο διαγωνισμός; 
 
O σχολικός αυτός διαγωνισμός βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Life Skills – Δεξιότητες 
Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες, που έχει σαν στόχο αφενός να 
καλλιεργήσει την αντίληψη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αφετέρου να καλλιεργήσει τις 
δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προκειμένου να 
δημιουργήσουμε, να καινοτομήσουμε, να αναπτύξουμε την κριτική μας σκέψη και να 
συνεργαστούμε με σκοπό την προαγωγή κοινωνίας. 
 
Το πρόγραμμα Life Skills – Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες 
αποτελείται από έξι βασικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 
σχολείου, όπου μέσα από αυτές καθοδηγούνται οι μαθητές βήμα-βήμα στο να αντιληφθούν τα 
προβλήματα της κοινωνίας που τους ίδιους απασχολούν, καθώς και τον τρόπο που αυτά θα 
μπορούσαν να επιλυθούν δημιουργικά. Στο τέλος, κάθε ομάδα δημιουργεί μία εικονική κοινωνική 
επιχείρηση. 
 
Όποια ομάδα θελήσει μπορεί να καταθέσει την ιδέα της στο διαγωνισμό και οι δέκα καλύτερες θα 
κληθούν σε μία τελική εκδήλωση διεκδικώντας πλούσια δώρα για τον εξοπλισμό της τάξης τους. 
 
Σε ποιους απευθύνεται; 
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, 
Επαγγελματικών σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. 
 
Ποιος είναι ο εκπαιδευτής του εκπαιδευτικού προγράμματος; 
 
Ο εκπαιδευτής μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης του British Council – εφόσον αυτό είναι 
γεωγραφικά εφικτό – ή ο εκπαιδευτικός της τάξης που αναγνωρίζει τη σημασία ενός τέτοιου 
προγράμματος για τους μαθητές του, αλλά και τη σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας και 
τις γενικότερες απαιτήσεις του 21ου αιώνα. 
 
Εγώ όμως δεν γνωρίζω για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 
 
Για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, το British Council προσφέρει σε όσους 
εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο 
όπου αναλύονται οι δραστηριότητες, έναν αναλυτικό οδηγό του προγράμματος, καθώς και 
μέντορες που καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
προγράμματος στο σχολείο. 
 
Τι χρειάζεται να κάνουμε για να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό; 
 
Σε πρώτη φάση, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα στο σχολείο 
τους είτε προσκαλώντας εκπαιδευτή του British Council, είτε μόνοι τους με τη βοήθεια ενός 
μέντορα, καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής. 
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Στη συνέχεια, οποιαδήποτε ομάδα θέλει να καταθέσει την ιδέα της στο διαγωνισμό θα πρέπει να 
αποστείλει το Φυλλάδιο 1 από τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος, όπου θα περιγράφει την 
κοινωνική της επιχείρηση, μαζί με όποιο συμπληρωματικό υλικό (από το παράρτημα του οδηγού) 
έχει ετοιμάσει με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Victoria.kyriaki@britishcouncil.gr μέχρι την 
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018. 
 
Στη συνέχεια οι δέκα καλύτερες ιδέες, από άποψη καινοτομίας, δημιουργικότητας και επίτευξης 
των βασικών στόχων του κοινωνικού επιχειρείν, θα κληθούν στην τελική εκδήλωση του 
προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αρχές Μαΐου, κάνοντας «Pitching» 
(σύντομης διάρκειας παρουσίαση) την ιδέα τους. Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από ειδικούς 
στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. 
 
Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση (για ομάδες εκτός Αττικής) καλύπτονται τα μεταφορικά έξοδα και η 
διαμονή για πέντε μαθητές και έναν εκπαιδευτικό ανά ομάδα. 
 
Τι κερδίζουν οι ομάδες; 
 
Οι τρεις πρώτες ομάδες κερδίζουν δώρα συνολικής αξίας 1800€. 
 
Η 1η κερδίζει δώρα αξίας 1000€, η 2η δώρα αξίας 500€ και η 3η δώρα αξίας 300€, για τον 
εξοπλισμό των τάξεών τους. 
 
Γιατί να το κάνω; 
 
 Γιατί πέρα από οποιαδήποτε διαγωνισμό μέσα στο πρόγραμμα οι μαθητές αποκτούν γνώσεις 

πάνω σε ένα θέμα που συζητιέται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. 
 Γιατί οι δεξιότητες που θα αποκομίσουν οι μαθητές είναι αυτές που χρησιμοποιούνται στη 

συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. 
 Γιατί οι μαθητές μαθαίνουν να βρίσκουν λύσεις εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο το πρόβλημα. 
 Γιατί οι μαθητές μαθαίνουν πως μπορούν να επιχειρήσουν και να δημιουργήσουν κάτι δικό 

τους μέσα από το πάθος τους και τα δικά τους ενδιαφέροντα. 
 Γιατί οι μαθητές αποκτάνε φωνή και μοιράζονται θέματα και ανησυχίες για πράγματα που 

βιώνουν καθημερινά. 
 Γιατί η γνώση, η κριτική σκέψη και η αντίληψη μπορεί να προέρχονται μέσα από ομαδικές 

δραστηριότητες που διευρύνουν το πνεύμα. 
 Γιατί το σχολείο αποτελεί το συνδετικό κρίκο όλων των παραπάνω, αυτόν που προετοιμάζει και 

παράλληλα διαμορφώνει τους ενεργούς πολίτες του αύριο. 
 
Πως μπορώ να είμαι σίγουρος/η αν θέλω να προβούμε σαν σχολείο στη υλοποίηση του 
προγράμματος; 
 
Το British Council προσφέρει δωρεάν το βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο σε κάθε 
σχολείο ή εκπαιδευτικό που θα ήθελε να έρθει σε επαφή με το πρόγραμμα προκειμένου να 
αντιληφθεί τα οφέλη που αυτό μπορεί να έχει για τους μαθητές του. Επιπλέον στο τέλος κάθε 
σεμιναρίου δίνεται και βεβαίωση παρακολούθησης. 
 
Το πρόγραμμα Life Skills II έχει έγκριση από το υπουργείο; 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ) (Μαρούσι, 03/10/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.13.1/164630/Δ2) και υλοποιείται στα σχολεία 
και τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης εντελώς δωρεάν. 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Βικτωρία Κυριάκη στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση Victoria.Kyriaki@britishcouncil.gr ή στο τηλέφωνο 210 369 2337. 
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