
 

      

 

  
 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

 

Σκοπός είναι η προώθηση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της περιέργειας, σε 

σχέση με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Η δραστηριότητα στοχεύει:  

• να βελτιώσει την κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας      

• να συνεισφέρει στην αναζήτηση του Ευρωπαϊκού υπόβαθρου σε σχέση με την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα 

• να διερευνήσει και να αναλύσει την κάλυψη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας από 

τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) 

 

Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες καταλαβαίνουν τι είναι η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα, μπορείτε επίσης να ζητήσετε να εξερευνήσουν μόνοι τους την κάλυψη του 

θέματος στα μέσα ενημέρωσης. Η επιχειρηματική ιδέα θα μπορούσε να έχει αναπτυχθεί στο 

πλαίσιο άλλης, προηγούμενης, δραστηριότητας.  

 

Οδηγίες: 

Η ομαδική δραστηριότητα διερευνά τις κύριες διαστάσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν υπάρχουν συμμετέχοντες από διάφορες χώρες. 

ΜΕΡΟΣ 1 - 5 λεπτά 

Δημιουργούνται οι ομάδες και ο συντονιστής πραγματοποιεί εισαγωγή στην έννοια της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

ΜΕΡΟΣ 2 - 60 λεπτά 

Κάθε ομάδα αναπτύσσει ένα θέμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και το μοιράζεται με τους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο αυτού του 

θέματος στις αντίστοιχες χώρες τους. Χρησιμοποιώντας εικόνες και άρθρα από τρέχοντα 

περιοδικά και εφημερίδες, ή από τον Παγκόσμιο Ιστό, δημιουργούν ένα poster ή μία 

παρουσίαση διαφανειών που αντιπροσωπεύει το εξώφυλλο ενός «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ» με ειδήσεις, στατιστικά, προβλήματα κ.λπ. που σχετίζονται με το επιλεγμένο 

θέμα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Για προχωρημένες ομάδες, θα ήταν δυνατόν να 

υπάρχει μια πρόσθετη διαφάνεια ή κείμενο με μια πιο εμπεριστατωμένη αναφορά ειδήσεων 

για το επιλεγμένο θέμα. 
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ΜΕΡΟΣ 3 - 30 λεπτά 

Μόλις δημιουργηθεί το εξώφυλλο του επιχειρηματικού περιοδικού, κάθε ομάδα παρουσιάζει 

τη σελίδα της στις άλλες. Οι συντονιστές θα υποβάλλουν ερωτήσεις και θα διευκολύνουν τις 

συζητήσεις προκειμένου να εντοπίσουν έννοιες και να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες στην 

απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των μέσων 

ενημέρωσης και της εκμάθησης του Ευρωπαϊκού υπόβαθρου για την Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα (βλ. Ενότητα «Ενημέρωση και αξιολόγηση»). 

 

 

Αναστοχασμός στη μαθησιακή κοινότητα: η δραστηριότητα βοηθά τους νέους να εντοπίσουν 

πού και πώς εκπροσωπείται η κοινωνική επιχειρηματικότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

και να σκεφτούν θετικές και αρνητικές πτυχές της κάλυψης του θέματος από αυτά. Βοηθά 

επίσης να εστιάσουν στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, δίνοντας έμφαση στη σαφήνεια, τη 

συντομία και την κοινωνική ευθύνη όταν αναφέρονται σε δραστηριότητες κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. Εάν πραγματοποιηθεί με διεθνή συμμετοχή, είτε διαδικτυακά είτε 

πρόσωπο με πρόσωπο, αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

ως παγκόσμιο φαινόμενο που ενέχει την δυνατότητα να ανακουφίσει τη φτώχεια, να 

προωθήσει την κοινωνική δικαιοσύνη και να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Η 

διερεύνηση των ιστορικών καταβολών όσον αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα  στην 

Ευρώπη μπορεί να διευρύνει τη δυνατότητα στους νέους να συμμετάσχουν σε τρέχουσες 

πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή να ξεκινήσουν νέες. 

 

 

Συμβουλές για τους συντονιστές 

Ενημέρωση & αξιολόγηση 

Αρχικές ερωτήσεις: 

• Τι μάθατε μέσα από τη δημιουργία του εξωφύλλου αυτού;  

• Πιστεύετε ότι η δημιουργικότητα είναι απαραίτητη για την επιχειρηματικότητα; 

• Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζετε για το διεθνές/ευρωπαϊκό υπόβαθρο κατά το 

σχεδιασμό μιας νεοφυούς επιχείρησης; 

Η ενημέρωση θα πρέπει να παρέχει πρόσθετες βασικές πληροφορίες για τις νεοσύστατες 

επιχειρήσεις και συνδέσμους με τη βιβλιογραφία σχετικά με το πώς η δημιουργικότητα και οι 

αντιλήψεις του κοινού επηρεάζουν τη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων, όπως για 

παράδειγμα: 

• https://uplandsoftware.com/kapost/resources/blog/creativity-stats/  

• Δεξιότητες, πεδίο εφαρμογής και επιτυχία: Μια εμπειρική ματιά στη διαδικασία 

εκκίνησης στις δημιουργικές βιομηχανίες στη Γερμανία 

(http://ftp.iza.org/dp11650.pdf) 
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