Διαγωνισμός 2020–21
Life Skills: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς
Επιχειρηματίες
Για πέμπτη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα «Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς
Επιχειρηματίες» προσκαλεί εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν τι είναι οι δεξιότητες ζωής, πώς
μπορούν να τις μεταφέρουν μέσα στη σχολική αίθουσα και με ποιο τρόπο μπορούν να
συνδεθούν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Ο στόχος του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει την αντίληψη της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας στους νέους και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες
που χρειάζονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργήσουν, να
καινοτομήσουν, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να συνεργαστούν με σκοπό την
επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που τους αφορούν. Στο παρελθόν το
πρόγραμμα έχει πραγματοποιηθεί σε εκατοντάδες σχολεία, επαγγελματικές σχολές ΟΑΕΔ, ΙΕΚ
και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε ολόκληρη τη χώρα και έχει αναδείξει αρκετές πρότυπες
ιδέες νεανικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δίνει τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους
μαθητές/σπουδαστές τη δυνατότητα να οραματιστούν και να παρουσιάσουν την ιδέα για τη δική
τους εικονική κοινωνική επιχείρηση, να παρακολουθήσουν επιπλέον εκπαιδεύσεις σε τεχνικές
παρουσίασης, καθώς και να δηλώσουν συμμετοχή στον τελικό διαγωνισμό του προγράμματος
την άνοιξη του 2021, όπου οι τρείς πρώτες ομάδες και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θα
μοιραστούν βραβεία σε δώρο-επιταγές συνολικής αξίας 2,000€, ως εξής:
1ο βραβείο 1100€ – 800€ μαθητές & 300€ εκπαιδευτικός
2ο βραβείο 600€ – 400€ μαθητές & 200€ εκπαιδευτικός
3ο βραβείο 300€ – 200€ μαθητές & 100€ εκπαιδευτικός
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της HSBC και σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
Λίγα λόγια για τον διαγωνισμό
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όποια ομάδα ενδιαφέρεται να καταθέσει την ιδέα της μέχρι τη
λήξη της προθεσμίας του (Τετάρτη 28 Απριλίου 2021). Οι καλύτερες προτάσεις θα λάβουν
μέρος στον τελικό του διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου 2021,
διεκδικώντας τα βραβεία του διαγωνισμού.
Σε ποιους απευθύνεται ο διαγωνισμός;
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων,
Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Δημοσίων ΙΕΚ.

www.britishcouncil.gr

Για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, το British Council έχει προσφέρει σε όσους
εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα:
•
•

σειρά επιμορφωτικών βιωματικών σεμιναρίων όπου παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και ο
αναλυτικός οδηγός του προγράμματος (Νοέμβριος–Δεκέμβριος 2020), καθώς και
καθοδήγηση (mentoring), κατόπιν αιτήματος μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Τι χρειάζεται να κάνουμε για να πάρουμε μέρος στον διαγωνισμό;
Μετά την υλοποίηση του προγράμματος στις τάξεις από τους ίδιους του εκπαιδευτικούς και τον
σχηματισμό των σχετικών ομάδων για την δημιουργία των προτάσεων, οποιαδήποτε ομάδα
μαθητών επιθυμεί, μπορεί να καταθέσει την ιδέα της, συμπληρώνοντας και στέλνοντάς μας τη
Φόρμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, με την περιγραφή της κοινωνικής της επιχείρηση,
μέχρι την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021. Στη συνέχεια οι καλύτερες ιδέες, από άποψη
καινοτομίας, δημιουργικότητας και επίτευξης των βασικών στόχων του κοινωνικού επιχειρείν, θα
κληθούν στην τελική εκδήλωση του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τον
ερχόμενο Μάιο, παρουσιάζοντας την ιδέα τους. Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από ειδικούς
στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
Γιατί να πάρω μέρος στον διαγωνισμό με τους μαθητές μου;
✓ 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 είναι αυτές που χρησιμοποιούνται στη συνεχώς
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.
✓ Γιατί μαθαίνουν να βρίσκουν λύσεις εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο το πρόβλημα.
✓ Γιατί μαθαίνουν πως μπορούν να επιχειρήσουν και να δημιουργήσουν κάτι δικό τους μέσα
από το πάθος τους και τα δικά τους ενδιαφέροντα.
✓ Γιατί αποκτάνε φωνή και μοιράζονται θέματα και ανησυχίες για πράγματα που βιώνουν
καθημερινά.
✓ Γιατί η γνώση, η κριτική σκέψη και η αντίληψη μπορεί να προέρχεται 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.
Το πρόγραμμα Life Skills έχει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
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Σχετικά με το British Council
Το British Council έχει αναπτύξει ένα πλούσιο έργο τα τελευταία χρόνια, βοηθώντας στη δημιουργία ενός κλίματος
όπου πολίτες και θεσμοί θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν σε μια κοινωνία ευημερούσα, ανοιχτή και χωρίς
διακρίσεις. Ποιος είναι ο στόχος; Να συνδέσει τα τοπικά μας ζητήματα με αντίστοιχα διεθνή θέματα – από την
κοινωνική δράση, ως τα θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα και τους νέους. Για να το πετύχει αυτό
πραγματοποιεί μια σειρά από προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν
εμπειρογνωμοσύνη σε περιοχές όπως η νεανική και η κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι ίσες ευκαιρίες και η
διαφορετικότητα, η μετανάστευση, η κοινωνική ένταξη και η ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών.

