
1. Πράσινη Επιχειρηματικότητα  
Στόχος της θεματικής ενότητας «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» είναι να 
αποτελέσει έναν οδηγό δημιουργίας μιας πράσινης επιχείρησης υπό το πρίσμα 
της αειφόρου ανάπτυξης. Η θεματική ενότητα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες 
που επιβάλλει η εποχή μας για ορθολογική προστασία του περιβάλλοντος με 
ανάπτυξη ενός προσοδοφόρου επιχειρηματικού προτύπου που θα αποφέρει 
τόσο περιβαλλοντικά, όσο και επιχειρηματικά οικονομικά οφέλη. Μελετώντας 
το υλικό της θεματικής ενότητας, ο εκπαιδευόμενος - ενδιαφερόμενος 
αντιλαμβάνεται τις έννοιες της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και της περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς επίσης 
και τη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε επιχείρησης που 
ενσωματώνει περιβαλλοντικές δράσεις. Για την καλύτερη κατανόηση κάθε 
έννοιας - ενότητας υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία 
αποτελούν καλές περιπτώσεις περιβαλλοντικής εφαρμογής από επιχειρήσεις 
του ελλαδικού χώρου. Επιπρόσθετα, αναδεικνύονται Καλές Πρακτικές και 
Μελέτες Περιπτώσεων, οι οποίες περιέχουν και ασκήσεις για τους 
εκπαιδευόμενους - ενδιαφερόμενους. Τέλος, εκτιμάται ότι η θεματική ενότητα 
διευκολύνει στη δημιουργία μιας ευρύτερης αντίληψης για αντίστοιχες τάσεις 
που υπάρχουν σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το αντικείμενο της 
πράσινης – περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική 
και προοπτική στο άμεσο και απώτερο μέλλον. [Διάρκεια: 25 ώρες] 
 
 
2. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση  
Η περίοδος της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, καθώς και τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας κατευθύνουν ένα μεγάλο μέρος επαγγελματιών στην 
εκμετάλλευση ευκαιριών ή στη δημιουργία της δικής τους θέσης εργασίας, 
ανοίγοντας μια επιχείρηση. Άλλοι έχουν μια καλή επιχειρηματική ιδέα και 
έχοντας εντοπίσει ένα κενό στην αγορά βλέπουν μια ευκαιρία να ανοίγεται 
μπροστά τους. Παρόλο που ο ενθουσιασμός και το πάθος στην 
επιχειρηματικότητα είναι απαραίτητα, δεν αρκούν μόνο αυτά. Υπάρχουν 
πολλές γνώσεις που πρέπει να αποκτηθούν και δεξιότητες να καλλιεργηθούν 
προκειμένου το εγχείρημα του νέου επιχειρηματία να στεφθεί με επιτυχία. Οι 
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ο διεθνής ανταγωνισμός απαιτούν τη 
συνεχή ενημέρωση και τη χρήση δοκιμασμένων εργαλείων διοίκησης ώστε να 
παίρνονται εγκαίρως οι κατάλληλες αποφάσεις. H θεματική ενότητα 
«Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση» στοχεύει στο να εισάγει κάθε 
συμμετέχοντα σε βασικές έννοιες και τεχνικές δημιουργίας της δικής του 
επιχείρησης. Υπό αυτή την έννοια είναι χρήσιμο ο κάθε εκπαιδευόμενος να 
εστιάσει στο σχεδιασμό ενός πραγματικού επιχειρηματικού εγχειρήματος και 
να ακολουθήσει τα βήματα της ενότητας. Ως επιμέρους θέματα της ενότητας 
αυτής συμπεριλαμβάνονται και παρουσιάζονται με πρακτικό τρόπο τα εξής: οι 
τεχνικές ανεύρεσης της αρχικής ιδέας, η δοκιμή και αξιολόγησή της πριν την 
έναρξη της επιχείρησης, η παροχή γνώσεων για τη διαμόρφωση 
επιχειρηματικών σχεδίων, η επιλογή νομικής μορφής, η εκτίμηση των 
απαιτούμενων πόρων, καθώς και η εύρεση σύγχρονων μορφών 
χρηματοδότησης. [Διάρκεια: 25 ώρες] 
 



3. Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία 
 
Το πρόγραμμα θα καταρτιστεί  βάσει των αιτήσεων και του ενδιαφέροντος 
που θα υπάρξει για τις καλλιέργειες της περιοχής. [Διάρκεια: 25 ώρες] 
 
 
 
 
4. Εικαστικό Εργαστήρι  
Στη θεματική ενότητα «Εικαστικό εργαστήρι» οι συμμετέχοντες 
απολαμβάνουν την παρατήρηση εικαστικών έργων τέχνης. Μαθαίνουν 
διάφορους τρόπους για να πλησιάζουν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν τους 
συμβολισμούς και τα μηνύματα που εκπέμπουν τα εικαστικά έργα τέχνης. Η 
όλη ιδέα εκκινεί από την αμηχανία που συχνά νιώθουμε μπαίνοντας σε ένα 
Μουσείο, μια Γκαλερί ή έναν χώρο πολιτισμικής αναφοράς, καθώς 
δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε ή να αισθανθούμε τη δύναμη που 
εκπέμπουν τα έργα τέχνης. Στο «Εικαστικό εργαστήρι» οι ενδιαφερόμενοι 
απολαμβάνουν το διάλογο με τα έργα τέχνης, εφαρμόζουν τεχνικές 
παρατήρησής τους μόνοι ή με φίλους, εμπλέκονται οι ίδιοι σε βιωματικές 
δράσεις (ζωγραφικής, λογοτεχνίας, πηλοπλαστικής), νιώθουν τη δημιουργική 
και κριτική τους ικανότητα να αναπτύσσεται και ικανοποιούνται από το 
γεγονός ότι μπορούν οι ίδιοι αυτόνομα να ορίσουν τη σχέση τους με τα έργα 
τέχνης. Στο Εικαστικό Εργαστήρι, η αναφορά στα εικαστικά έργα γίνεται ένα 
παιχνίδι αλληλογνωριμίας, καθώς μέσα από την παρατήρηση και το 
στοχαστικό διάλογο με τα έργα τέχνης ανακαλύπτουμε τον ίδιο μας τον 
εαυτό. 
 

 


