


• Ο Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

διεξάγεται online και απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (15 -18 

ετών).  

• Οι μαθητές  αναπτύσσουν  καινοτόμες  ιδέες και λύσεις για τα σύγχρονα 

κοινωνικά προβλήματα. 

• Στόχος του είναι να αυξήσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση της 

επιχειρηματικότητας  και στα οφέλη που συνδέονται με αυτού του είδους την  

εκπαίδευση. 
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        Περιγραφή 
 

• Oι μαθητές  εργάζονται ομαδικά,  (σε ομάδες των 2-4  μαθητών) με 

στόχο την εξεύρεση λύσης σε μια κοινωνική πρόκληση.  

• Ετοιμάζουν μια εργασία 300 λέξεων με την παρουσίαση του 

προβλήματος και της λύσης και την παραδίδουν online. 

• To πρόγραμμα διεξάγεται online μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας. 

 



1. Online Eγγραφή /http://jayeapps.com/se360/index.php 
2. Εγγραφή καθηγητών 
3. Εγγραφή ομάδας 
4. Μελέτη περιπτώσεων & επιπρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού για 

την κοινωνική επιχειρηματικότητα 
5. Κουίζ 

 
 
  

        



Μελέτη Περίπτωσης (Case Study)  

      
• Το πρόγραμμα ξεκινάει με την παρουσίαση χαρακτηριστικών case 

studies. Η παρουσίαση μπορεί να διεξαχθεί με τους εξής τρόπους 

        από τον ίδιο τον καθηγητή, (προηγείται ενημέρωση από το γραφείο 

          του ΣΕΝ/JA Greece). 

• Οι μαθητές μαθαίνουν για την κοινωνική καινοτομία μέσα από την 
παρουσίαση μια επιτυχημένης ενέργειας κοινωνικής καινοτομίας και 
επιχειρηματικής δράσης.   

• Εξηγείται ο αντίκτυπος και η διαδικασία της κοινωνικής καινοτομίας.  

• Στο τέλος της παρουσίασης πραγματοποιούνται ασκήσεις κατανόησης.  

 
 
  

        



        Quiz Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας   

•  Μόλις οι μαθητές ενημερωθούν για την έννοια της κοινωνικής 

     καινοτομίας καλούνται να απαντήσουν σε ένα online quiz 15 ερωτήσεων  

     το οποίο αποτελεί και ένα εκπαιδευτικό /μαθησιακό εργαλείο του 

     προγράμματος.   

• Η online εγγραφή και οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του quiz είναι 

   υποχρεωτικές  αλλά η υψηλή βαθμολογία δεν είναι απαραίτητη  

    για την περαιτέρω συμμετοχή. 

•Οι μαθητές μπορούν να απαντήσουν στο quiz παραπάνω από μία φορά. 

• Στόχος είναι να αυξήσουν οι μαθητές τη γνώση τους για την 

 κοινωνική καινοτομία. 

 

  

        



      Υποβολή  Πρότασης/ Λύσης  

       

Κάθε ομάδα, πρέπει να υποβάλει online, μια περιγραφή 300 λέξεων 

της λύσης που προτείνει  σε ένα κοινωνικό πρόβλημα. 

Κατηγορίες κοινωνικών προβλημάτων 

• Υγεία 

• Περιβάλλον 

• Τεχνολογία 

• Φτώχεια 

• Οικονομική Ανάπτυξη 

• Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

  

        



      Επιλογή των 20 καλύτερων προτάσεων  

 

•     Η επιλογή θα διεξαχθεί online από το γραφείο του  ΣΕΝ/JA Greece.  

•     Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ίδια σε όλες τις χώρες που παίρνουν 

μέρος 

           στο πρόγραμμα. 

•     Οι 10-20 καλύτερες ομάδες  προχωρούν στη φάση e-mentorship. 

 

 

  

        



      Ηλεκτρονική Καθοδήγηση (E-Mentorship) 

 

• Eνας σύμβουλος / μέντορας  για κάθε ομάδα.  
 
• Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του 

Διαγωνισμού.  
  
• Το e-mentoring  πραγματοποιείται μέσω: 

- Της πλατφόρμας του Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας 

- Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

-Οnline “Αιθουσών συνεδριάσεων” 

 
• Οι μαθητές αναπτύσσουν  περαιτέρω τις ιδέες τους στη σύντομη 

έκθεση/πρόταση, με τη βοήθεια και την υποστήριξη των 
συμβούλων τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        



      Πανελλαδικός τελικός διαγωνισμός  

 

• Οι εκθέσεις/προτάσεις των 20 καλύτερων ομάδων 

αξιολογούνται από 

   κριτική επιτροπή που αποτελείται από εθελοντές της NN. 

• Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του 

   Διαγωνισμού. 

• Επιλέγονται οι δέκα καλύτερες ομάδες και προκρίνονται  στον   

   Πανελλαδικό Τελικό Διαγωνισμό. 

 

 

 

 

 

 

  

        



       
• H νικήτρια ομάδα στον Πανελλαδικό διαγωνισμό θα λάβει μέρος  

στον παγκόσμιο διαγωνισμό.  
• Οι ομάδες θα πρέπει να προετοιμάσουν ένα βίντεο 3 λεπτών που 

περιγράφει την προτεινόμενη κοινωνική καινοτομία.  
• Οι ομάδες πρέπει να μεταφράσουν την έκθεση/πρότασή τους  στα 

αγγλικά και να ετοιμάσουν μια παρουσίαση σε Power Point. 
• O οργανισμός JA-YE Europe και η ΝΝ  είναι υπεύθυνοι για την 

επιλογή της Παγκόσμιας Κριτικής Επιτροπής.  
• O οργανισμός  JA-YE Europe είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του 

παγκόσμιου Online διαγωνισμού. 
 

 
 
 
 
 
  
        



Μαθησιακοί Στόχοι  

Οι μαθητές θα : 

• Κατανοήσουν τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις 
• Μπορέσουν να αναγνωρίσουν  τις κοινωνικές προκλήσεις στο 
περιβάλλον   
   τους. 
• Μπορέσουν να αναγνωρίσουν υπάρχουσες δράσεις κοινωνικής  
   καινοτομίας  και  κοινωνικής επιχειρηματικότητας  
• Αναπτύξουν επιχειρηματικό πνεύμα 
• Αναπτύξουν και βελτιώσουν τις παρακάτω δεξιότητες : 
 

• Ομαδική Εργασία 
• Επικοινωνία 
• Δεξιότητες Παρουσίασης 
• Αυτοπεποίθηση 
• Κριτική και Δημιουργική σκέψη  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

        



Οφέλη για τους καθηγητές  

 

• Κατανόηση του πεδίου κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής  

   επιχειρηματικότητας.  

• Εξοικείωση με τη χρήση online πλατφόρμας 

• Ικανότητα αναγνώρισης κοινωνικών καινοτομιών και 

αντίστοιχων δράσεων. 
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Προθεσμίες  

 

• Προθεσμία υποβολής ιδεών : 07/04/2016 

• Προθεσμία υποβολής concept paper : 03/06/2016 

• Προθεσμία επιλογής των 10 καλύτερων ομάδων : 17/06/2016 



Βίντεο  

• https://www.youtube.com/watch?v=G9fEzQaDAYI&feature=youtu.b

e 

• https://www.youtube.com/watch?v=ApVWDAXfMTY&feature=yout

u.be 

• https://www.youtube.com/watch?v=YMHVNFr3HGU&feature=youtu

.be 
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