
ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΓΙΑ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το SocialB είναι µία συµµαχία γνώσης του προγράµµατος Erasmus+ µεταξύ 8 εταίρων προερχόµενων από τους
τοµείς του κοινωνικού επιχειρείν, της κατάρτισης και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από 4 χώρες- Ιρλανδία,
Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία. Το έργο διαρκεί από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Δεκέµβριο του 2022, και οι
εκπαιδευτικές ενότητες που αναπτύχθηκαν έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν σηµαντικές αλλαγές στα
προγράµµατα σπουδών πανεπιστηµίων και φορέων επαγγελµατικής κατάρτισης, ενσωµατώνοντας µια
µαθητοκεντρική προσέγγιση προσανατολισµένη και βασισµένη σε πραγµατικές ανάγκες για την απόκτηση
δεξιοτήτων στον τοµέα της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.

Τι είναι το  SocialB;
Η οµάδα του έργου SocialB έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και
εφαρµόσει µια προσιτή σειρά µαθησιακών πόρων για την
υποστήριξη της ατοµικής µάθησης, της οργανωσιακής
µάθησης και της ανάπτυξης της δικτύωσης  στον τοµέα
του κοινωνικού επιχειρείν

Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο και υλικό έχει δοµηθεί στο
πλαίσιο του µικτού µαθησιακού µοντέλου σε 24
εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί
ούτως ώστε να καλύψουν εντοπισµένα κενά δεξιοτήτων
και εκπαιδευτικές ανάγκες σε βασικούς τοµείς που
αφορούν την ανάπτυξη, βιωσιµότητα και διεύρυνση του
κοινωνικού επιχειρείν.

ΤΟ SOCIALB ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΝΩΣΗΣ (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA) ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΟΥΤΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.

WWW.SOCIALB-ERASMUS.EU

http://www.socialb-erasmus.eu/


Το SocialB είναι µία συµµαχία γνώσης του προγράµµατος Erasmus+ µεταξύ 8 εταίρων
προερχόµενων από τους τοµείς του κοινωνικού επιχειρείν, της κατάρτισης και της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από 4 χώρες- Ιρλανδία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία.

Η οµάδα του έργου SocialB έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρµόσει µια προσιτή σειρά
µαθησιακών πόρων για την υποστήριξη της ατοµικής µάθησης, της οργανωσιακής
µάθησης και της ανάπτυξης της δικτύωσης στον τοµέα του κοινωνικού επιχειρείν. Το
εκπαιδευτικό περιεχόµενο και υλικό έχει δοµηθεί στο πλαίσιο του µικτού µαθησιακού
µοντέλου σε 24 εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ούτως ώστε να
καλύψουν εντοπισµένα κενά δεξιοτήτων και εκπαιδευτικές ανάγκες σε βασικούς τοµείς
που αφορούν την ανάπτυξη, βιωσιµότητα και διεύρυνση του κοινωνικού επιχειρείν.

Το έργο διαρκεί από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Δεκέµβριο του 2022, και οι
εκπαιδευτικές ενότητες που αναπτύχθηκαν έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν σηµαντικές
αλλαγές στα προγράµµατα σπουδών πανεπιστηµίων και φορέων επαγγελµατικής
κατάρτισης, ενσωµατώνοντας µια µαθητοκεντρική προσέγγιση προσανατολισµένη και
βασισµένη σε πραγµατικές ανάγκες για την απόκτηση δεξιοτήτων στον τοµέα της
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.

Η πρόσβαση στην πλατφόρµα είναι δωρεάν!

2.ΚΕΝΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ  SOCIALB

Γνώσεις σχετικά µε τις επιχειρηµατικές λειτουργίες, την εκτίµηση του κοινωνικού αντίκτυπου
και τα αντίστοιχα εργαλεία, τη συγκέντρωση κεφαλαίων, το σχεδιασµό υπηρεσιών, τις
στρατηγικές ανάπτυξης, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δικτύωση, την αποτελεσµατική
επικοινωνία, τη διαχείριση της αλλαγής και την ψηφιακή καινοτοµία.

Δεξιότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων, τη διαχείριση των
δαπανών και των ταµειακών ροών, το χειρισµό των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων, τη
σύνταξη προτάσεων χρηµατοδότησης, το σχεδιασµό και την εφαρµογή στρατηγικών για την
ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, συµπεριλαµβανοµένου του έµµισθου προσωπικού και των
εθελοντών, τη µέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου, τη δηµιουργία δικτύων και συνεργασιών,
καθώς και τη διαχείριση της απόδοσης.

Ικανότητες που σχετίζονται µε την αύξηση των πόρων, την ενίσχυση της οργανωσιακής
αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας, την αξιοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου και των
δικτύων για τη δηµιουργία πολύτιµων συνεργασιών, την εναρµόνιση της κοινωνικής αξίας µε
την παραγωγή κέρδους, την ενίσχυση της λογοδοσίας, την προώθηση στρατηγικών ανάπτυξης
και καινοτοµίας, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και των συγκρούσεων.

Η οµάδα του SocialB διεξήγαγε εκτεταµένη εµπειρική έρευνα για να εντοπίσει τις ανάγκες
κατάρτισης των κοινωνικών επιχειρηµατιών και τα κενά δεξιοτήτων σε τέσσερις χώρες
(Ιρλανδία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ιταλία). Τα κενά που ανεδείχθησαν είναι τα κάτωθι:
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ΤΟ SOCIALB ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΝΩΣΗΣ (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA) 
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Το πρόγραµµα σπουδών του SocialB ακολουθεί µια σπονδυλωτή προσέγγιση,
δοµηµένη σε 6 Θεµατικές Ενότητες, που αντιστοιχούν στα επίπεδα 5 & 6 του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). Κάθε θεµατική ενότητα περιλαµβάνει
4 επί µέρους εκπαιδευτικές ενότητες. 

3.ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΥ SOCIALB

Η Θεµατική Ενότητα 1 (Επίπεδο EQF 6) θα σας
εισαγάγει στην κοινωνική επιχειρηµατικότητα και
στις έννοιες της επιχειρηµατικής αλυσίδας αξίας,
της κοινωνικής καινοτοµίας και της χρηστής
διακυβέρνησης.

Θεµατική Ενότητα 2 (Επίπεδο EQF 5) - Σχεδιασµός
και Διοίκηση έργων. Θα µάθετε πώς να χειρίζεστε
έργα της ΕΕ, διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, να
συντάσσετε προτάσεις, να διαχειρίζεστε έργα και
να γίνετε ισχυρότεροι στις κοινωνικές δεξιότητες.

Θεµατική Ενότητα 3 (Επίπεδο EQF 6) – Ανθρώπινοι Πόροι. Θα κατανοήσετε την αξία
της ισχυρής ηγεσίας των κοινωνικών επιχειρήσεων και θα µάθετε πώς λειτουργεί η
διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και ιδιαίτερα η πρόσληψη και επιλογή
προσωπικού στις κοινωνικές επιχειρήσεις.
. 
Θεµατική Ενότητα 4 (Επίπεδο EQF 6) – Εκτίµηση Κοινωνικού Αντίκτυπου. Θα
αποκτήσετε δεξιότητες σχετικά µε τον τρόπο αξιολόγησης του κοινωνικού
αντίκτυπου της ΚΕ, την ανάλυση οργανωσιακών δεδοµένων και την επικοινωνία
πολύτιµων πληροφοριών σε βασικούς ενδιαφερόµενους.

Θεµατική Ενότητα 5 (Επίπεδο EQF 5)– Χρηµατοοικονοµική και οικονοµική
βιωσιµότητα των ΚΕ. Θα κατανοήσετε τι χρειάζεται για να αναλάβετε
δραστηριότητες στρατηγικού και οικονοµικού σχεδιασµού, να δηµιουργήσετε
επιχειρηµατικά σχέδια ΚΕ και να διαχειριστείτε την κοινωνική χρηµατοδότηση.

Θεµατική Ενότητα 6 (Επίπεδο EQF 5) –Στρατηγικές ανάπτυξης, µάρκετινγκ και
προσέλκυση πόρων για  ΚΕ. Θα αποκτήσετε κρίσιµες δεξιότητες σχετικά µε τις
στρατηγικές ανάπτυξης, την αξιολόγηση της αγοράς, τη συγκέντρωση κεφαλαίων, τις
πωλήσεις και τις δεξιότητες δικτύωσης.

“Οι  γνώσεις ,  οι  δεξιότητες  και  
οι  βέλτιστες  πρακτικές  που  

παρουσιάζονται  στο  
πρόγραµµα  SocialB είναι  
εξαιρετικά  χρήσιµες  και  
απαραίτητες  στον  κόσµο  

σήµερα .  . ”

Τρεις Σλοβένοι 
Εκπαιδευόµενοι 
σχολιάζουν…
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ  1

4.  H ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
SOCIAL B

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  2
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ΤΟ SOCIALB ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΝΩΣΗΣ (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA) 
ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Εκπαιδευτική
Ενότητα 1

Ιστορία και εξέλιξη
των κοινωνικών

επιχειρήσεων στην
Ευρώπη

 

Εκπαιδευτική 
Ενότητα 2

Προσαρµογή της 
επιχειρηµατικής 
αλυσίδας αξίας σε 
κοινωνική αλυσίδα 

αξίας
 

Εκπαιδευτική 
Ενότητα  3

Εισαγωγή στην 
Κοινωνική 
Καινοτοµία

Εκπαιδευτική
Ενότητα 4
Χρηστή

Διακυβέρνηση των
Κοινωνικών
Επιχειρήσεων

Εκπαιδευτική 
Ενότητα 5

- Ευρωπαϊκά Έργα - 
Ευκαιρίες της ΕΕ για 

ανάπτυξη και 
χρηµατοδότηση των 

κοινωνικών 
επιχειρήσεων

 

Εκπαιδευτική 
Ενότητα  6
Διαδικασίες 
προµηθειών, 

υποβολή αιτήσεων 
χρηµατοδότησης και 
σύνταξη προτάσεων

 

Εκπαιδευτική 
Ενότητα 7

Διοίκηση έργων

Εκπαιδευτική 
Ενότητα 8

Ήπιες Δεξιότητες 
(Soft 
Skills)



ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  3

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Εκπαιδευτική 
Ενότητα 9
Ο ρόλος της 
διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων
 

Εκπαιδευτική 
Ενότητα 10
Πρόσληψη και 

επιλογή εργαζοµένων 
και εθελοντών

 

Εκπαιδευτική
Ενότητα 11

Διαχείριση της
απόδοσης των
εργαζοµένων

 

Εκπαιδευτική 
Ενότητα  12
Ηγεσία και 

επικοινωνία  µε 
στόχο την 

µεγιστοποίηση 
αντίκτυπου

 

Εκπαιδευτική
Ενότητα 13
Εισαγωγή στην
εκτίµηση του
κοινωνικού
αντίκτυπου

 

Εκπαιδευτική 
Ενότητα 14

Μεθοδολογία και 
εργαλεία για την 
αξιολόγηση του
κοινωνικού 
αντίκτυπου

Εκπαιδευτική
Ενότητα 15

Ανάλυση δεδοµένων
και οπτικοποίηση

Εκπαιδευτική  
Ενότητα 16
Η σηµασία της 

επικοινωνίας του 
κοινωνικού 
αντικτύπου
στα βασικά 

ενδιαφερόµενα µέρη
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  5

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΤΟ SOCIALB ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΝΩΣΗΣ (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA) 
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Εκπαιδευτική 
Ενότητα 17
Στρατηγικός 

σχεδιασµός και 
κύκλος ζωής των 

κοινωνικών
επιχειρήσεων

Εκπαιδευτική 
Ενότητα 18
Ανάπτυξη 

επιχειρηµατικού 
σχεδίου (business plan)

Εκπαιδευτική 
Ενότητα 19

Χρηµατοοικονοµικός 
σχεδιασµός και 

περιορισµοί
χρηµατοροών

Εκπαιδευτική
Ενότητα 20
Πρόσβαση σε

πιστώσεις και
ευκαιρίες για ΚΕ:

Κοινωνική
χρηµατοδότηση και
χρηµατοδότηση
κοινωνικού
αντικτύπου

Εκπαιδευτική 
Ενότητα 21
Στρατηγικές 
ανάπτυξης και 

µακροπρόθεσµη 
κερδοφορία

των κοινωνικών 
επιχειρήσεων

Εκπαιδευτική
Ενότητα 22

Αξιολόγηση της
αγοράς και της

ανταγωνιστικότητας

Εκπαιδευτική
Ενότητα 23

Εξεύρεση πόρων και
εναλλακτική

χρηµατοδότηση για
ΚΕ

Εκπαιδευτική 
Ενότητα 24
Μάρκετινγκ, 

πωλήσεις και 
δεξιότητες 
δικτύωσης



Αυτοκατευθυνόµενη µάθηση ακολουθούµενη από την αυτοαξιολόγηση
του εκπαιδευόµενου, µη τυπική διαµορφωτική αξιολόγηση και ερωτήσεις
για επανάληψη και κατανόηση.

Πολύτιµες πηγές για πρόσθετη ανάγνωση και ενδιαφέροντα κείµενα τύπου
"το ξέρατε;"

Εισαγωγή σε βασικές θεωρητικές έννοιες
και πλαίσια.

Πρακτικές δραστηριότητες σε όλες τις
εκπαιδευτικές ενότητες για να αποκτήσετε
δεξιότητες που είναι απαραίτητες στις ΚΕ.

Μάθηση µε βάση την εργασία (WBL) σε
κάθε εκπαιδευτική ενότητα.

5.ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
SOCIALB ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΟΠΩΣ:

6. ΤΟ SOCIALB ΕΙΣΑΓΕΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΟΠΩΣ:

Προηγµένη ανάλυση στόχων και δέντρο προβληµάτων/ λύσεων.

Αποκωδικοποίηση των συναισθηµάτων ή της αφίσας του εαυτού µου.

PechaKucha.

Ο χρυσός κύκλος για εµπνευσµένες ιστορίες.

“Τα πρακτικά παραδείγµατα που 
παρουσιάστηκαν στο πρόγραµµα 

µε βοήθησαν πραγµατικά να 
συνδυάσω τη θεωρία µε 

πραγµατικές λύσεις"

Ένας Σλοβένος 
φοιτητής σηµειώνει..
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Βασιζόµενο σε ευρέως αναγνωρισµένες παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές θεωρίες
και προσεγγίσεις, το SocialB χρησιµοποιεί διαφορετικές εκπαιδευτικές
µεθοδολογίες ανά τύπο µάθησης:

7. ΤΟ SOCIALB ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Με τις Δια ζώσης µεθόδους και τεχνικές
µάθησης, οι εκπαιδευόµενοι βιώνουν την
συνεργατική, βιωµατική, ενεργητική και
µετασχηµατίζουσα µάθηση
εµπλουτισµένες µε οπτικές, ακουστικές
και κιναισθητικές επιλογές.

Στην διαδικτυακή µάθηση, οι
εκπαιδευόµενοι διαλέγονται µε τις
επιλογές της σύγχρονης, ασύγχρονης και
αυτοκατευθυνόµενης διαδικτυακής
εκπαίδευσης. Επίσης µπορούν να
επιλέξουν ανάµεσα σε περιεχόµενο µε
επίκεντρο τον εκπαιδευόµενο,
εξατοµίκευση, κοινωνική αλληλεπίδραση
και διαδικτυακή συνεργασία.

Μέσω της µάθησης µε βάση την εργασία,
οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να
συµµετέχουν σε µικρά project  σε
κοινωνικές επιχειρήσεις που αφορούν
την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων
ή προκλήσεων καθώς και να συντάσσουν
εκθέσεις. 

Με την αυτοκατευθυνόµενη µάθηση, οι
εκπαιδευόµενοι αναλαµβάνουν την
ευθύνη να προσδιορίζουν τις επείγουσες
µαθησιακές ανάγκες τους και να
δηµιουργούν την επιθυµητή πορεία
µάθησης στο πρόγραµµα σπουδών.

“Μου άρεσε ο τρόπος διδασκαλίας 
της ενότητας, αρκετά διαδραστικός 
και η δραστηριότητα ήταν ιδανική 
για να εξασκήσω τις θεωρητικές 

γνώσεις που απέκτησα.”

Ένας εκπαιδευόµενος από 
την  Ελλάδα...
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Παρουσιάζει το µαθησιακό περιεχόµενο µε τρόπο που δοµεί ιεραρχικά
την αλληλουχία των πληροφοριών . 

Επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να αλληλεπιδρούν µε το περιεχόµενο

Δηµιουργεί ευκαιρίες για τους εκπαιδευόµενους να επικοινωνούν µεταξύ
τους για να µοιραστούν την κατανόηση του περιεχοµένου του µαθήµατος 

Δηµιουργεί κοινωνική αλληλεπίδραση µέσω της κοινότητας πρακτικής 

Προωθεί την οµότιµη µάθηση, παρέχει ευκαιρίες για τη συνεργατική
οικοδόµηση της γνώσης που βασίζεται σε πολλαπλές προοπτικές,
συζήτηση και προβληµατισµό 

Παρέχει ευκαιρίες στους εκπαιδευόµενους να διατυπώνουν και
αναθεωρούν τη σκέψη τους για να διασφαλίζεται η ακρίβεια της
απόκτησης της γνώσης 

Παρέχει ευκαιρίες στους εκπαιδευόµενους να ελέγχουν τη διαδικτυακή
µάθηση και να την δοµούν οι ίδιοι 

Ενθαρρύνει τους εκπαιδευόµενους να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση
µέσω στοιχείων παιχνιδοποίησης (badges) 

Η πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης SocialB ακολουθεί τη σπονδυλωτή
προσέγγιση για να ταιριάζει στις ειδικές ανάγκες κάθε εκπαιδευόµενου και
επιτρέπει τη διαµόρφωση ατοµικών µαθησιακών διαδροµών. Κάθε
εκπαιδευόµενος µπορεί να εγγραφεί ελεύθερα στην πλατφόρµα και να
επιλέξει οποιοδήποτε µάθηµα της προτίµησής του/της. 
 
Η πλατφόρµα του SocialB: 

 

Οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση στην
πλατφόρµα εδώ:
https://socialb-erasmus.eu/

8. ΤΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΟΥ SOCIALB
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Πώς να χρησιµοποιήσετε 
αποτελεσµατικά το αποθετήριο 
ηλεκτρονικής µάθησης του SocialB.
Βήµα προς Βήµα 
Στον δικτυακό τόπο του έργου 
https://socialb-erasmus.eu/ 
µεταβείτε στην καρτέλα "εκπαιδευτικό 
περιεχόµενο"

Εγγραφείτε πρώτα στην πλατφόρµα ηλεκτρονικής
µάθησης, πηγαίνοντας στην πρώτη επιλογή, εγγραφή. 

Στην συνέχεια, αφού εισέλθετε στην πλατφόρµα,
εγγραφείτε στο µάθηµα π.χ. στην Εκπαιδευτική
ενότητα 22 Αξιολόγηση της αγοράς και της
ανταγωνιστικότητας, πηγαίνοντας στη 3η επιλογή
εγγραφή µαθηµάτων. Στη συνέχεια θα µπορέσετε να
αποκτήσετε πρόσβαση στην Εκπαιδευτική Ενότητα
και σε οποιοδήποτε συµπληρωµατικό υλικό.

Όταν έχετε εγγραφεί αρχικά, δεν θα χρειαστεί να
ακολουθήσετε ξανά αυτά τα βήµατα, αλλά να
προχωρήσετε απευθείας στην τέταρτη επιλογή -
Moodle. Όταν κάνετε κλικ στο Moodle, µετακινηθείτε
προς τα κάτω µέχρι το τέλος και κάντε κλικ στην
επιλογή SocialB για να δείτε το σχετικό περιεχόµενο.

Αυτό θα σας µεταφέρει στο µενού µε τις 6 θεµατικές
ενότητες του SocialB.
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Κάθε ενότητα περιλαµβάνει 4 εκπαιδευτικές
ενότητες. Εάν κάνετε κλικ στην Θεµατική Ενότητα
1, για παράδειγµα, θα δείτε τις 4 εκπαιδευτικές
ενότητες από τις οποίες µπορείτε να επιλέξετε
όποια επιθυµείτε. 

Όταν κάνετε κλικ σε µια εκπαιδευτική ενότητα, το
περιεχόµενό της θα είναι διαθέσιµο µαζί µε τυχόν
πρόσθετες πληροφορίες ή πόρους που έχει
ανεβάσει ο εκπαιδευτής προς προβολή.
Παρακαλούµε δείτε το παρακάτω παράδειγµα:
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Περιλαµβάνει επίσης δραστηριότητες που
µπορείτε να κάνετε σε οµάδες - "Μάθετε µε τους
οµότιµους σας", µια ενότητα "Το Γνωρίζατε;",
πρόσθετες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων
συνδέσµων σε ακαδηµαϊκά άρθρα και βίντεο,
παραποµπές και µια ενότητα γρήγορης
αυτοαξιολόγησης µε 4-6 ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής.

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας ή
της θεµατικής ενότητας, ο σπουδαστής
ενηµερώνεται για την κατάσταση ολοκλήρωσης της
θεµατικής ενότητας/εκπαιδευτικής ενότητας και
για το πόσες θεµατικές/εκπαιδευτικές ενότητες
έχουν ολοκληρωθεί. 

Αυτό φαίνεται στον πίνακα ελέγχου ή στην αρχική
σελίδα. Με την ολοκλήρωση απονέµεται ένα
ψηφιακό σήµα (badge) για την ενθάρρυνση της
δέσµευσης των συµµετεχόντων και την αύξηση των
κινήτρων ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

Το περιεχόµενο της Εκπαιδευτικής Ενότητας
βρίσκεται δίπλα στο λογότυπο µε τα 3 αρχεία
που επισηµαίνονται παραπάνω.

Όταν κάνετε κλικ στο περιεχόµενο της
εκπαιδευτικής ενότητας, θα εµφανιστεί ένα
µενού στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας που θα
σας περιγράφει τα µαθήµατα. Κάθε εκπαιδευτική
ενότητα περιλαµβάνει µια εισαγωγή που
περιγράφει τα µαθησιακά αποτελέσµατα σε
όρους γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 
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Αν έχετε ισχυρό εκπαιδευτικό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων αλλά µικρή
κατανόηση της κοινωνικής οικονοµίας, ίσως θελήσετε να πλοηγηθείτε πρώτα
στο πρόγραµµα σπουδών ξεκινώντας µε τις εκπαιδευτικές ενότητες 1, 2 και 3, οι
οποίες θα σας εισάγουν στην λογική της αλυσίδας αξίας των κοινωνικών
επιχειρήσεων και της κοινωνικής καινοτοµίας. 

Οι δεξιότητες µάρκετινγκ και συγκέντρωσης κεφαλαίων είναι απαραίτητες για
τη ενίσχυση της βιωσιµότητας και της ανάπτυξης των κοινωνικών
επιχειρήσεων και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να εφαρµοστούν
αποτελεσµατικά σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Μελετώντας τις εκπαιδευτικές
ενότητες 21-24 µπορείτε να αποκτήσετε σχετικές δεξιότητες για την υποστήριξη
των κοινωνικών επιχειρήσεων από αυτή την άποψη.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις πασχίζουν να συνδυάσουν τους κοινωνικούς
στόχους µε την ανταγωνιστικότητα και το κέρδος, συνεπώς εξαρτώνται σε
µεγάλο βαθµό από αποτελεσµατικούς και αφοσιωµένους ανθρώπινους πόρους.

Εάν ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε µε την επιλογή προσωπικού και το
management, επικεντρωθείτε στις εκπαιδευτικές ενότητες 9-11.

Σε περίπτωση που το υπόβαθρό σας σχετίζεται µε την τεχνολογία της
πληροφορικής, ίσως θελήσετε να µελετήσετε τις εκπαιδευτικές ενότητες 15 και
7, οι οποίες θα σας εισαγάγουν στον τρόπο µε τον οποίο η ανάλυση δεδοµένων
και η διαχείριση έργων εφαρµόζονται σε οργανισµούς κοινωνικής οικονοµίας,

ώστε να παρέχουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

9. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ SocialB ΕΙΝΑΙ 
ΕΥΕΛΙΚΤΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΣΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ.
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10. ΕΠΑΦΕΣ

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
µε το SocialB στον επίσηµο ιστότοπο του
 www.socialb-erasmus.eu

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας µε τους εταίρους του SocialB.

Technological University of the Shannon: 
Midlands, Midwest (TUS)

Ballyhoura Development

Ολυµπιακή Εκπαιδευτική και 
Συµβουλευτική ΕΠΕ
 

UΠανεπιστήµιο Πατρών

Programma integra

University of Rome 
“Tor Vergata”

Department of Geography 
at the Faculty of Arts, 
University of Ljubljana

School of Economics and Business, 
University of Ljubljana

Development Agency Kozjansko

Marie Taylor 
e-mail: Marie.taylor@tus.ie 
Tel. 087 7773993

Clare Jordan, Development Officer
e-mail: cjordan@ballyhoura.org
Tel. 063 20555

Πολύνα Κοντοδιάκου, Ερευνήτρια
e-mail: info@olympictraining.gr
Tel. 0030 26210 40200

Κατερίνα, Σωτηροπούλου, Ερευνήτρια
e-mail: asotiropoulou@upatras.gr
Tel.0030 2610969982

Valentina Fabbri, President 
E-mail: v.fabbri@programmaintegra.it
Tel. 003906 4575 3490

Gabriele Masci, Researcher
E-mail: gabriele.masci@uniroma2.it
Tel. 00390672595836

Dr. Irma Potočnik Slavič (Faculty of Arts 
Department of Geography)
e-mail: irma.potocnikslavic@ff.uni-lj.si
Tel. 00386 1 2411248

Sara Mikolič (Faculty of Arts, Department of Geography)
e-mail: sara.mikolic@ff.uni-lj.si
Tel. 00386 1 2411248

Dr. Barbara Hvalič Erzetič
Tel. 00386 1 5892828

Rajko Antlej
e-mail: rajko.antlej@ra-kozjansko.si
Tel. 00386 3 7471308
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ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 
ΤΟ SOCIALB ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΝΩΣΗΣ (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA) 
ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

http://www.socialb-erasmus.eu/
mailto:cjordan@ballyhoura.org
mailto:info@olympictraining.gr
mailto:asotiropoulou@upatras.gr
mailto:v.fabbri@programmaintegra.it
mailto:gabriele.masci@uniroma2.it
mailto:irma.potocnikslavic@ff.uni-lj.si
mailto:sara.mikolic@ff.uni-lj.si
mailto:rajko.antlej@ra-kozjansko.si


Ε Τ Α Ι Ρ Ο Ι


