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Το έργο ISORESS χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτή. 
 ISORESS “Προωθώντας την ιδέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις”,   
Αριθμός Έργου 2017-1-PL01- KA2O2-038501. 
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1. Περίληψη 
 

Το έργο ISORESS στοχεύει στην προώθηση της ιδέας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  
(ΕΚΕ) και της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑ) σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που διοικούνται από μετανάστες με το να εισαγάγουν 
σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, να μοιράζονται και να μεταφέρουν καλές πρακτικές, 
όπως και το να παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής αυτών των ιδεών στην 
επιχείρησή τους στην πράξη.  

Προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και 
εκπαιδευτικού υλικού, οι εταίροι διεξήγαγαν εθνικές έρευνες στον τομέα της ΕΚΕ και της 
(ΒΑ). Η έρευνα βασίστηκε στην βιβλιογραφική ανασκόπηση και στην  επισκόπηση 
νομοθεσίας - αναζήτηση στο διαδίκτυο, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις σε όλες τις 
χώρες που εμπλέκονται στο έργο. Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένας οδηγός που συλλέγει τις 
καλές πρακτικές της ΕΚΕ σε μικρότερες επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν 
στο έργο αλλά και πέρα από αυτές. 

Η ανατροφοδότηση, οι ιδέες και οι συστάσεις από τα παραδείγματα έρευνας και καλής 
πρακτικής λήφθηκαν υπόψη για την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος σπουδών για 
τους επιχειρηματίες. 

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για μια μονοήμερη εκπαίδευση στην τάξη (8 
ώρες) και μία μηνιαία online εκπαίδευση (42 ώρες). Περιλαμβάνει την περιγραφή της 
εξατομικευμένης μεθοδολογίας, τους κύριους στόχους του μαθήματος καθώς και τις 
αναμενόμενες ικανότητες που αναδεικνύονται από πλευράς μαθησιακών αποτελεσμάτων 
(γνώση, δεξιότητες καθώς και ευθύνη και αυτονομία) για κάθε ενότητα. 

Αυτό το έγγραφο είναι το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών ISORESS για τους 
επιχειρηματίες στα αγγλικά αλλά υπάρχουν προσαρμοσμένα, εθνικά προγράμματα 
σπουδών, που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των χωρών, και ειδικά  για τις 
χώρες του προγράμματος, δλδ την  Πολωνία, την Γερμανία, την Ισπανία, την 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την  Ελλάδα στις εθνικές τους γλώσσες. 

Βασικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών ISORESS για τους επιχειρηματίες είναι η 
ταξινόμηση των πρακτικών ΕΚΕ σε έξι τομείς, όπως παρουσιάζεται συχνά μέσα από τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις. 
 Οι τομείς είναι οι εξής: 

- Περιβάλλον,  
- Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές,  
- Ζητήματα καταναλωτών,  
- Συμμετοχή και ανάπτυξη της κοινότητας,  
- Ανθρώπινα δικαιώματα 
- Εργασιακές πρακτικές.  

 
Οι μαθησιακές ενότητες του προγράμματος ISORESS θα καλύψουν τους έξι 
αυτούς τομείς, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναπτυχθούν σε άλλα, ακόμη πιο 
συγκεκριμένα  θέματα και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. 
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http://www.doosanheavy.com/en/csr/summary/strategy/assessment-tool/ 

http://www.doosanheavy.com/en/csr/summary/strategy/assessment-tool/
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2. Μεθοδολογία και Στόχοι 
 

Το Πρόγραμμα Σπουδών για Επιχειρηματίες κατατάσσεται στο επίπεδο 4 του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (EQF), το οποίο περιλαμβάνει τους 
ακόλουθους περιγραφικούς δείκτες1: 
 

 

Γνώση Δεξιότητες 
Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

 

Πραγματικές και 
θεωρητικές γνώσεις σε 
ευρύτερα πλαίσια εντός 
ενός πεδίου εργασίας ή 

μελέτης 

Μια σειρά γνωστικών και 
πρακτικών δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για τη 
δημιουργία λύσεων σε 

συγκεκριμένα προβλήματα 
σε έναν τομέα εργασίας ή 

σπουδών 

Εξάσκηση στην 
αυτοδιαχείριση μέσα στις 
κατευθυντήριες γραμμές 
του περιβάλλοντος 
εργασίας ή μελέτης που 
είναι συνήθως 
προβλέψιμες αλλά 
υπόκεινται σε αλλαγές. 
Εποπτεία του καθημερινού 
έργου των άλλων, 
ανάληψη ευθύνης για την 
αξιολόγηση και τη 
βελτίωση των 
δραστηριοτήτων εργασίας 
ή μελέτης 

 

Οι εταίροι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν μέρος από το πρώτο παραδοτέο (ΙΟ1) – 

«Οδηγός σπουδών για εμένα και την Ευρώπη» – Προσδιορισμός των Μαθησιακών 

Αποτελεσμάτων (A2), που αναπτύχθηκε από την  ISQ, με αριθμό 2017-1-BE01-KA202-

024762  

ως σημείο αναφοράς για την περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 

Το Α’ μέρος είναι αφιερωμένο στην ολοήμερη εκπαίδευση στην τάξη (8 ώρες) και το 

Β’ μέρος στην Online εκπαίδευση, διάρκειας ενός μήνα (42 ώρες). Και τα δύο μέρη του 

οδηγού σπουδών περιγράφουν τα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε ενότητα (γνώση, 

δεξιότητες, υπευθυνότητα και αυτονομία), με σεβασμό στην προσέγγιση του ECVET. Το 

πρόγραμμα των συνολικά 50 ωρών μπορεί να ισοδυναμεί με 2 πιστωτικές μονάδες 

ECTS, σε περίπτωση που παραδίδονται από πανεπιστήμια. 

 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page  

https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page
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Το Α’ μέρος της εκπαίδευσης των επιχειρηματιών μέσα στην τάξη, διάρκειας 8 ωρών, 

περιλαμβάνει μια εισαγωγή σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (ΒΑ) καθώς επίσης και 6 εκπαιδευτικές ενότητες αφιερωμένες σε θέματα 

ΕΚΕ, χωρισμένες σε μία (1) ώρα ανά θεματική ενότητα. Προβλέπεται μια επιπλέον ώρα 

για την  αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα στην τάξη καθώς και για το 

κλείσιμο με τα συμπεράσματα της εκπαίδευσης μέσα στην τάξη. 

Οι πόροι του έργου για αυτές τις μαθησιακές ενότητες A0-A6 περιλαμβάνουν 

παρουσιάσεις PowerPoint, λεπτομερείς περιγραφές των σχετικών δραστηριοτήτων, με 

σαφείς οδηγίες για τους εκπαιδευτές, καθώς και πρόσθετα υλικά, όπως φύλλα εργασίας 

κλπ. Ένα εγχειρίδιο ISORESS για εκπαιδευτές θα υποστηρίξει την εκπαίδευση μέσα στην 

τάξη. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ομαδική εργασία, την εργασία σε ζευγάρια, 

τα παιχνίδια ρόλων, τις συζητήσεις, τις περιπτωσιολογικές μελέτες, κάτι που σημαίνει ότι 

όλα αυτά θα ήταν μια πρόκληση να ‘τρέξουν’ στην πλατφόρμα. 

Το Β’ μέρος των 42 ωρών online εκπαίδευσης είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας 

του έργου και συνίσταται στις μαθησιακές ενότητες Β1-Β6, ακολουθώντας την 

ταξινόμηση των πρακτικών ΕΚΕ σε έξι (6) τομείς: Περιβάλλον, Δίκαιες επιχειρησιακές 

πρακτικές, Ζητήματα Καταναλωτών, Συμμετοχή και Ανάπτυξη της κοινότητας, 

Ανθρώπινα δικαιώματα, Εργασιακές Πρακτικές.  

 

Το Β’ μέρος του μαθήματος είναι κυρίως σχεδιασμένο για αυτοδιδασκαλία. Ως εκ 

τούτου, οι τύποι ασκήσεων μπορούν να ελέγχονται αυτόματα από το λογισμικό. 

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα διασκεδαστικό αλλά και συνεργατικό μάθημα, οι 

περισσότερες δραστηριότητες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία και στο πλαίσιο 

ενός εκτιμώμενου χρόνου εκτέλεσης.  

 

Οι τύποι δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν τις εξής επιλογές:  

* "Μία ορθή απάντηση: Α, Β ή Γ",  

* "Σωστό - Λάθος",  

* "Ναι - όχι",  

* "Κύλιση του μενού προς τα κάτω", 

* "Πολλαπλή επιλογή", 

* "Σύρετε και αποθέστε",  

* "Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου",  

* "Συμπλήρωση κενών". 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό εισάγεται μέσω σύντομων κειμένων ανάγνωσης, διαλόγων, 

περιγραφών, ανοιχτών ερωτήσεων, γραφημάτων, πινάκων, παραθέσεων, 

περιπτωσιολογικών μελετών κλπ, γεγονός που καθιστά πιο ολοκληρωμένη και 

ευκολότερη την εκμάθηση. Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού συνοδεύεται από ένα 

ωραίο σχεδιασμό γραφικών καθώς και καλλιτεχνικές δημιουργίες, όλα ειδικά 

σχεδιασμένα για το μάθημα. Στους μαθητές όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται με 
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έμφαση σε συγκεκριμένα θέματα και με απλό, διαισθητικό, φιλικό προς το χρήστη 

τρόπο, ενώ οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να αναφερθούν στην δική τους εμπειρία ως 

επιχειρηματίες. Δεν χρειάζεται να κάνουν τις δραστηριότητες διαδοχικά και με 

συγκεκριμένη σειρά, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα θέματα τυχαία, 

ανάλογα με το ενδιαφέρον τους σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεδομένου ότι ο 

στόχος του μαθήματος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίησή τους, όσον αφορά την 

(ΕΚΕ) και την (ΒΑ), έχουν παρασχεθεί πολλά πρακτικά παραδείγματα και σχόλια για 

διαφορετικούς τύπους Κοινωνικά Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς. Το Β’ 

μέρος του μαθήματος υποστηρίζεται από το Α’ Μέρος. Και τα δύο είναι δωρεάν. Ενώ 

το Β’ μέρος επικεντρώνεται περισσότερο στις τεχνικές που σχετίζονται με την ΕΚΕ και 

την ΒΑ, το Α’ Μέρος επικεντρώνεται στον προβληματισμό, την ομαδική εργασία, τη 

συζήτηση και την αυτοαξιολόγηση του επιχειρηματικού δυναμικού, του σχετικού με την 

ΕΚΕ και την ΒΑ.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Α’ Μέρος: Διά ζώσης εκπαίδευση για επιχειρηματίες (8 ώρες) 

 

ISORESS – Οδηγός σπουδών για επιχειρηματίες – Εκπαίδευση μέσα στην 
τάξη 

Περιεχόμενο 

 
 Ενότητα A0: 

Εισαγωγή στην ΕΚΕ και την ΒΑ σε μικρές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (1 ώρα) 

 Ενότητα A1:  
Περιβάλλον (1 ώρα) 

 Ενότητα A2:  
Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές (1 ώρα) 

 Ενότητα A3:  
Ζητήματα Καταναλώτών (1 ώρα) 

 Ενότητα A4:  
Συμμετοχή και Ανάπτυξη της Κοινότητας (1 
ώρα) 

 Ενότητα A5:  
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Ανθρώπινα δικαιώματα (1 ώρα) 
 Ενότητα A6:  

Εργασιακές Πρακτικές (1 ώρα) 
 Συμπέρασμα, Αξιολόγηση (1 ώρα) 

 

Ομάδα - Στόχος 
Επιχειρηματίες μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που σχετίζονται με 
μετανάστες 

Προϋποθέσεις 
Διαχείριση ή προοπτική ίδρυσης μιας μικρής ή 
μικρομεσαίας επιχείρησης 

Διάρκεια 8 ώρες εκπαίδευσης μέσα στην τάξη 

Μεθοδολογία 
Παρουσιάσεις, μελέτες περιπτώσεων, ομαδική εργασία, 
συζήτηση, προβληματισμός 

Αξιολόγηση των 
Μαθησιακών 
Αποτελεσμάτων 

Ενοποίηση, αναθεώρηση, μίνι-έργο (εάν είναι εφικτό) 

Επίπεδο EQF  4 

ECTS 
2 (συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των 42 ωρών  
online εκπαίδευσης) 
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Ενότητα A0 –  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ 

ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

 

Γνώση Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

Μετά από αυτήν την ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να 

….. 

αντιλαμβάνεται  

βασικά σημεία που 

αφορούν την ΕΚΕ 

και την ΒΑ  

επιλέξει βασικές ιδέες, 

σχετικές με την ΕΚΕ και την 

ΒΑ, οι οποίες μπορούν να 

εφαρμοστούν στην ίδια την 

επιχείρηση του/της 

εκπαιδευόμενου/ -ης 

αποφασίσει ποιες πρακτικές 

που σχετίζονται με την ΕΚΕ και 

την ΒΑ μπορούν να 

εφαρμοστούν στη δική του/της 

επιχείρηση 

διακρίνει τα 

περισσότερα πεδία 

που σχετίζονται με 

την ΕΚΕ και την ΒΑ 

καταρτίσει ένα σύνολο από 

πρακτικές που μπορούν να 

υλοποιηθούν χωρίς κόπο στη 

δική του/της επιχείρηση 

αποδείξει ότι έχει κατανοήσει 

την εφαρμογή πρακτικών  που 

σχετίζονται με την ΕΚΕ και την 

ΒΑ στη δική του/της επιχείρηση 

εξηγήσει με 

παραδείγματα 

ορισμένα από τα 

πεδία που 

σχετίζονται με την 

ΕΚΕ και την ΒΑ 

βασισμένα σε 

αληθινά σενάρια 

ελέγξει εάν υπάρχουν 

δυνατότητες εφαρμογής 

ορισμένων πρακτικών που 

σχετίζονται με την ΕΚΕ και 

την ΒΑ στην επιχείρησή 

του/της 
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ΕΝΟΤΗΤΑ A1 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

 

 

Γνώση Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

Μετά από αυτήν την ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να 

….. 

αναγνωρίσει 

πρακτικές που 

σχετίζονται με το 

Περιβάλλον και την 

Βιώσιμη Ανάπτυξη 

επιλέξει δράσεις σχετικές με 

την περιβαλλοντική ευθύνη 

και την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

ταξινομημένες στις 

παρακάτω κατηγορίες: 

ενέργεια, πόροι, ρύπανση, 

ευαισθητοποίηση κοινού 

αποφασίσει ποιες πρακτικές 

σχετικές με το Περιβάλλον 

και την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

μπορούν να εισαχθούν στην 

επιχείρηση του/της 

εκπαιδευόμενου/-ης 

εντοπίσει πιθανά 

προβλήματα ενώ 

εφαρμόζει 

στρατηγικές 

σχετικές με το 

περιβάλλον και την 

ΕΚΕ 

αντιληφθεί τα 

πλεονεκτήματα από 

διαφορετικές ενέργειες, 

σχετικές με περιβαλλοντικές 

δράσεις και την προστασία 

του περιβάλλοντος 

επιδείξει πιθανά 

πλεονεκτήματα από την 

θέσπιση μέτρων σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος, προκειμένου 

να  πείσει τους συνεργάτες 

του/της να τα υλοποιήσουν 

 επιλέξει ενέργειες 

εφαρμόσιμες στην 

επιχείρησή του/της 
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ΕΝΟΤΗΤΑ A2 – ΔΙΚΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Γνώση Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

Μετά από αυτήν την ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να 

….. 

αναγνωρίσει 

ενέργειες σχετικές 

με Δίκαιες 

Επιχειρησιακές 

Πρακτικές 

 

κατατάσσει Δίκαιες 

Επιχειρησιακές Πρακτικές 

σύμφωνα με τις εξής 

κατηγορίες:  εργατικό και 

κοινωνικό πρότυπο, 

δίκαιες και βιώσιμες 

εταιρικές σχέσεις με τους 

επιχειρηματικούς 

εταίρους, επικοινωνία, 

δίκαιη αμοιβή και άλλα 

οφέλη για το προσωπικό, 

την ποικιλομορφία και 

την ισότητα, την 

εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, τον 

προσανατολισμό του 

προσωπικού και την 

ελκυστικότητα του 

εργοδότη 

διακρίνει ποιες πρακτικές 

σχετίζονται με Δίκαιες 

Επιχειρησιακές Πρακτικές στο 

πλαίσιο της ΕΚΕ, αν και 

ενδέχεται αυτές να συμπίπτουν 

με πρακτικές άλλων θεμάτων 

 

ξεχωρίζει τις Δίκαιες 

Επιχειρησιακές 

Πρακτικές στο 

πλαίσιο των γενικών 

αρχών της ΕΚΕ 

επιλέγει Δίκαιες 

Επιχειρησιακές Πρακτικές 

με την προοπτική 

υλοποίησης σύμφωνα με 

την σχετικότητα, τα 

κόστη, το επίπεδο 

δυσκολίας ως προς την 

υλοποίηση, τον 

απαιτούμενο χρόνο αλλά 

και τους πόρους που 

αναστοχάζεται πάνω σε μια 

στρατηγική για να εφαρμόσει 

μερικές πρακτικές σχετικές με 

τις Δίκαιες Επιχειρησιακές 

Πρακτικές στην επιχείρησή 

του/της 
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χρειάζονται 

  τροποποιεί πρακτικές σχετικές 

με τις Δίκαιες Επιχειρησιακές 

Πρακτικές με σκοπό να τις 

εφαρμόσει στη δική του/της 

μικρομεσαία επιχείρηση  

  αναπτύξει ένα σύνολο ιδεών 

ΕΚΕ που σχετίζονται με τις 

Δίκαιες Επιχειρησιακές 

Πρακτικές με λιγότερη ή 

περισσότερη προοπτική για 

άμεση εφαρμογή τους στην δική 

του/της επιχείρηση 
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ΕΝΟΤΗΤΑ A3 – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

Γνώση Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

Μετά από αυτήν την ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να 

….. 

αναγνωρίζει 

πρακτικές σχετικές 

με Ζητήματα 

Καταναλωτών 

 

ταξινομεί Ζητήματα 

Καταναλωτών σύμφωνα με 

5 κατηγορίες: 

την πολιτική ελέγχου 

ποιότητας, τη διασφάλιση 

της ασφάλειας των 

προϊόντων, την αύξηση της 

ικανοποίησης από τα 

προϊόντα, τον καθολικό 

σχεδιασμό καθώς και την 

εξυπηρέτηση και υποστήριξη 

των πελατών. 

αποφασίσει ποιες πρακτικές 

είναι σχετικές με Ζητήματα 

Καταναλωτών στο πλαίσιο της 

ΕΚΕ 

 

ξεχωρίζει τα 

Ζητήματα 

Καταναλωτών στο 

πλαίσιο των 

γενικών αρχών της 

ΕΚΕ 

επιλέγει Ζητήματα 

Καταναλωτών βάσει 

κόστους, καινοτομίας, 

επιπέδου δυσκολίας στην 

εφαρμογή, απαιτούμενου 

χρόνου και πόρων 

αναπτύξει στρατηγική ώστε να 

εφαρμόσει ορισμένες 

πρακτικές σχετικές με 

Ζητήματα Καταναλωτών στην 

επιχείρησή του/της 

  τροποποιεί πρακτικές σχετικές 

με Ζητήματα Καταναλωτών, 

προκειμένου αυτές να 

εφαρμοστούν στην επιχείρησή 

του/της 

  προβλέπει τις επιπτώσεις που 

σχετίζονται με μια 

συγκεκριμένη στρατηγική 

στην επιχείρησή του/της 
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ΕΝΟΤΗΤΑ A4 –  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Γνώση Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

Μετά από αυτήν την ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να 

….. 

εντοπίζει πιθανές 

συνδέσεις μεταξύ 

της εταιρείας και 

της τοπικής 

κοινότητας 

(ενδιαφερόμενα 

μέρη,  ανάγκες της 

κοινότητας, 

ανάγκες και 

προσδοκίες της 

επιχείρησης κλπ.). 

επιλέγει τα ενδιαφερόμενα 

μέρη για τη δημιουργία 

συνεργασιών συμβατών με 

την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων σχεδίων / 

δραστηριοτήτων κοινοτικής 

συμμετοχής και ανάπτυξης 

ως προς την ΕΚΕ. 

ενθαρρύνει στρατηγικές 

συνεργασίες που συνάδουν με 

συγκεκριμένες 

δραστηριότητες / έργα 

Κοινοτικής Συμμετοχής και 

Ανάπτυξης ως προς την ΕΚΕ. 

 

αναγνωρίζει τομείς, 

στους οποίους 

μπορούν να 

εφαρμοστούν 

πρακτικές σχετικές 

με την Συμμετοχή 

και Ανάπτυξη της 

Κοινότητας 

παρουσιάζει ιδέες για τα 

σχέδια / δραστηριότητες της 

επιχείρησης, με επίκεντρο 

την Συμμετοχή και Ανάπτυξη 

της Κοινότητας, ως προς την 

ΕΚΕ  

αναπτύξει ιδέες πρακτικών 

που σχετίζονται με την 

Συμμετοχή και την Ανάπτυξη 

της Κοινότητας ως προς την  

ΕΚΕ. 

  προβλέπει τα υπέρ και τα 

κατά της ΕΚΕ ως προς την 

συμμετοχή και την ανάπτυξη 

της κοινότητας και τις δράσεις 

που αυτή αναλαμβάνει. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ A5 – ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

Γνώση Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

Μετά από αυτήν την ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να 

….. 

εντοπίζει τα 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα που 

σχετίζονται με τις 

επιχειρήσεις 

κατηγοριοποιεί 

διαφορετικούς τύπους 

διακρίσεων στην εργασία 

αποφασίζει ποιες πρακτικές 

σχετίζονται με τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

 επιλέγει την καλύτερη 

πρακτική σύμφωνα με τις 

δραστηριότητες της κάθε 

εταιρείας 

αναπτύσσει στρατηγική για να 

περιφρουρήσει τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα στην επιχείρησή 

του/της 

  προσαρμόζει πρακτικές 

σχετικές με τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και να τις 

εφαρμόζει ουσιαστικά στην 

επιχείρησή του/της 

  προβλέπει τις επιπτώσεις της 

απαξίωσης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων στην εργασία  
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ΕΝΟΤΗΤΑ A6 – ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Γνώση Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

Μετά από αυτήν την ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να 

….. 

αποκτήσει επαρκή 

θεωρητική 

προσέγγιση σε 

σχέση με τις 

ανάγκες και το 

εργασιακό 

περιβάλλον των 

εργαζομένων σε 

μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις 

εφαρμόσει στην πράξη ένα 

σύνολο εργαλείων και 

τεχνικών για την 

αντιμετώπιση απειλών και 

να οικοδομήσει μια 

επιτυχημένη και βιώσιμη  

ομάδα εργασίας  

αποφασίσει ποιες παράμετροι 

στην επιχείρησή του/της 

σχετίζονται με τις Εργασιακές 

Πρακτικές στο πλαίσιο της ΕΚΕ 

 

προσδιορίζει τις 

ανάγκες του 

εργαζόμενου, τους 

πιθανούς κινδύνους 

και τα θέματα που 

μπορεί να 

προκύψουν και 

ενδεχομένως 

επηρεάζουν το 

περιβάλλον 

εργασίας, τα 

κίνητρα και την 

ασφάλεια της 

επιχείρησης 

ταξινομεί διαφορετικές ιδέες 

και πρακτικές μέσω της 

επίκτητης γνώσης για τη 

συμμετοχή των 

εργαζομένων στην 

ενίσχυση καλών συνθηκών 

εργασίας 

 

αναπτύξει σχέδιο δράσης για 

την αύξηση της 

παραγωγικότητας των 

εργαζομένων στην επιχείρηση 

αλλά και για την δέσμευσή 

τους ως προς το κοινωνικό 

σύνολο. 

 

  τροποποιεί τις πρακτικές που 

σχετίζονται με τη θέση και τις 

συμπεριφορές των υπαλλήλων 

στο εσωτερικό της επιχείρησής 

του/της 

  προβλέπει τα αποτελέσματα 

των εφαρμοσμένων πρακτικών 
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στο πλαίσιο των εργασιακών 

πρακτικών της ΕΚΕ 



    Παραδοτέο Νο3 

Οδηγός σπουδών για επιχειρηματίες  

20 
 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

4. Β’ Μέρος: Online εκπαίδευση για επιχειρηματίες (42 ώρες) 
 

ISORESS – Οδηγός σπουδών για επιχειρηματίες – Online εκπαίδευση 

Περιεχόμενο 

 
 Ενότητα B1:  

Περιβάλλον (7 ώρες) 
 Ενότητα B2:  

Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές (7 ώρες) 
 Ενότητα B3:  

Ζητήματα καταναλωτών (7 ώρες) 
 Ενότητα B4:  

Συμμετοχή και Ανάπτυξη της Κοινότητας  
(7 ώρες) 

 Ενότητα B5:  
Ανθρώπινα Δικαιώματα (7 ώρες) 

 Ενότητα B6:  
Εργασιακές Πρακτικές (7 ώρες) 
 

Ομάδα - Στόχος 
Επιχειρηματίες μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που σχετίζονται με 
μετανάστες 

Προϋποθέσεις 
Διαχείριση ή προοπτική ίδρυσης μιας μικρής ή 
μικρομεσαίας επιχείρησης 

Διάρκεια 

7 ώρες εκπαίδευση Online ανά ενότητα 
συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και της 
ανασκόπησης (42 ώρες) 
Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν επίσης πρόσβαση στη 
γενική εισαγωγή και ανασκόπηση καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκπαίδευσής τους 

Μεθοδολογία 
Ασκήσεις, περιπτωσιολογικές μελέτες / ορθές 
πρακτικές, webinars 

Αξιολόγηση των 
Μαθησιακών 
Αποτελεσμάτων 

Συμπεριλαμβάνεται στην ανασκόπηση της κάθε 
ενότητας 

Επίπεδο EQF  4 

Πιστωτικές μονάδες 
ECTS  

2 (στο σύνολο, συμπεριλαμβανομένων και των 8 ωρών 
της εκπαίδευσης στην τάξη) 
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4.1. Περιεχόμενα για τις Online εκπαιδευτικές ενότητες 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ B1 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ONLINE 

Εισαγωγή B1 

Κεφάλαιο B1_1  Διαχείριση αποβλήτων  

Κεφάλαιο B1_2  Εξοικονόμηση ενέργειας 

Κεφάλαιο B1_3  Εξοικονόμηση νερού 

Κεφάλαιο B1_4  Περιορισμός μεταφορών και ανεφοδιασμού 

Κεφάλαιο B1_5  Οικολογικός σχεδιασμός 

Κεφάλαιο B1_6  Καθαρότερη παραγωγή  

Κεφάλαιο B1_7  Προμήθειες φιλικές προς το περιβάλλον 

Ανασκόπηση B1  
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ΕΝΟΤΗΤΑ B2 – ΔΙΚΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ONLINE 

Εισαγωγή B2 

Κεφάλαιο B2_1  Εργατικά και κοινωνικά πρότυπα 

Κεφάλαιο B2_2  Δίκαιες και βιώσιμες εταιρικές σχέσεις με άλλες 

επιχειρήσεις 

Κεφάλαιο B2_3  Επικοινωνία 

Κεφάλαιο B2_4  Δίκαιες αμοιβές και άλλα οφέλη για το προσωπικό 

Κεφάλαιο B2_5  Ποικιλομορφία και Ισότητα 

Κεφάλαιο B2_6  Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Κεφάλαιο B2_7  Προσανατολισμός του προσωπικού και ελκυστικότητα του  

εργοδότη 

Ανασκόπηση B2  
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ΕΝΟΤΗΤΑ B3 – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ONLINE 

Εισαγωγή B3 

Κεφάλαιο Β3_1  Πολιτική ελέγχου ποιότητας 

Κεφάλαιο B3_2  Ασφάλεια προϊόντων 

Κεφάλαιο B3_3  Ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη 

Κεφάλαιο B3_4  Εξυπηρέτηση πελατών 

Κεφάλαιο B3_5  Έρευνες καταναλωτών 

Κεφάλαιο B3_6  Αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 

Κεφάλαιο B3_7  Καθολικός σχεδιασμός 

Ανασκόπηση B3  
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ΕΝΟΤΗΤΑ B4 –  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ONLINE 

Εισαγωγή B4 

Κεφάλαιο B4_1  Εμπλοκή της κοινότητας 

Κεφάλαιο B4_2  Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 

Κεφάλαιο B4_3  Ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων 

Κεφάλαιο B4_4  Ανάπτυξη της κοινότητας 

Κεφάλαιο B4_5  Εθελοντισμός και προσφορά 

Ανασκόπηση B4  
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ΕΝΟΤΗΤΑ B5 – ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ONLINE 

Εισαγωγή B5 

Κεφάλαιο B5_1  Ανθρώπινα δικαιώματα επί της ουσίας 

Κεφάλαιο B5_2  Καταστάσεις εργασίας 

Κεφάλαιο B5_3  Διακρίσεις 

Κεφάλαιο B5_4  Εταιρικές πρακτικές 

Κεφάλαιο B5_5  Το μέλλον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Ανασκόπηση B5  
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ΕΝΟΤΗΤΑ B6 – ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ONLINE 

Εισαγωγή B6 

Κεφάλαιο B6_1   Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων  

Κεφάλαιο B6_2   Καλές συνθήκες εργασίας 

Κεφάλαιο B6_3   Η έννοια της ομαδικής εργασίας 

Κεφάλαιο B6_4   Διαφορετικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου 

Ανασκόπηση B6  
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4.2. Μαθησιακά αποτελέσματα 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ B1 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ONLINE 

 

Κεφάλαιο Γνώση Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

Μετά από αυτήν την ενότητα ο/η  εκπαιδευόμενος/-η θα είναι σε θέση να… 

Εισαγωγή εντοπίζει δράσεις που 

σχετίζονται με την 

προστασία του 

περιβάλλοντος  

 

επιλέγει πρακτικές 

στην 

δραστηριότητα της 

επιχείρησης που 

να σχετίζονται με 

το περιβάλλον 

βρίσκει πρακτικές 

σχετικές με το 

περιβάλλον που ήδη 

εφαρμόζονται στην 

επιχείρηση 

προσδιορίζει έννοιες 

σχετικές με το 

περιβάλλον και την 

βιώσιμη ανάπτυξη 

κατηγοριοποιεί 

βασικές πρακτικές 

που σχετίζονται με 

το περιβάλλον 

 

αναγνωρίζει τα οφέλη 

που απορρέουν από 

τις πρακτικές ΕΚΕ, 

σχετικές με το 

περιβάλλον 

  

B1_1 αποτυπώνει την 

ιεράρχηση στη 

διαχείριση 

αποβλήτων 

διακρίνει την 

διαφορά ανάμεσα 

στα ανακυκλώσιμα 

και τα μη 

ανακυκλώσιμα 

υλικά 

αναστοχάζεται πάνω σε 

θέματα και πολιτικές 

ανακύκλωσης στη δική 

του/της επιχείρηση 

ταξινομεί τα είδη 

αποβλήτων ανάλογα 

με τον τομέα 

δραστηριότητας που 

αποφασίζει αν οι 

παρούσες 

πρακτικές είναι 

φιλικές ή όχι προς 

καταδεικνύει τη σημασία 

ορισμένων ενεργειών που 

σχετίζονται με τη 

διαχείριση των 
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σχετίζεται με αυτά το περιβάλλον αποβλήτων 

εναρμονίζει 

κατευθυντήριες 

γραμμές με 

συγκεκριμένες 

κατηγορίες μείωσης 

των αποβλήτων, 

επαναχρησιμοποίησης 

αποβλήτων και 

ανακύκλωσης αυτών 

  

B1_2 αναγνωρίζει ενέργειες 

σχετικές με την 

εξοικονόμηση 

ενέργειας με σκοπό 

την θέρμανση 

παρέχει μια λίστα 

με πλεονεκτήματα 

σχετικά με την 

εξοικονόμηση 

ενέργειας 

αποφασίζει ποιες δράσεις 

για την εξοικονόμηση 

ενέργειας με σκοπό την 

θέρμανση έχουν 

υλοποιηθεί στην 

επιχείρησή του/της 

βρίσκει τρόπους να 

περιορίζει ψυκτικά 

φορτία στο κτήριο 

ταξινομεί τις 

δραστηριότητες 

που σχετίζονται με 

την εξοικονόμηση 

ενέργειας ανάλογα 

με το κόστος, το 

επίπεδο δυσκολίας 

ως προς την 

εφαρμογή και τη 

χρησιμότητά τους 

εξετάζει την εφαρμογή 

ορισμένων από τις 

στρατηγικές που 

σχετίζονται με την 

εξοικονόμηση ενέργειας 

στη δική του/της 

επιχείρηση 

 εκτιμήσει την 

ενεργειακή 

απόδοση από την 

εφαρμογή 

ορισμένων κοινών 

πρακτικών 

εξηγήσει τις επιλογές που 

σχετίζονται με την 

πολιτική εξοικονόμηση 

ενέργειας 

  εξετάσει τα 

μακροπρόθεσμα οφέλη 

και τον αντίκτυπο της 

υιοθέτησης μιας 

συγκεκριμένης πολιτικής 

σχετικά με την 

εξοικονόμηση ενέργειας 

B1_3 κατονομάζει 

υπηρεσίες που 

εφαρμόζει 

στρατηγικές για 

διαχωρίσει και να 

αποφασίσει ποιες 
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στηρίζουν την 

εξοικονόμηση νερού 

την εξοικονόμηση 

νερού 

 

στρατηγικές που 

σχετίζονται με την 

εξοικονόμηση του νερού 

μπορούν να 

ακολουθηθούν στην 

επιχείρησή του/της 

ανακαλεί στη μνήμη 

του/της ορισμένα 

σημαντικά δεδομένα 

που αφορούν την 

εξοικονόμηση νερού  

  

προσδιορίζει όρους 

σχετικούς με την 

εξοικονόμηση νερού 

 

  

B1_4 διαχωρίζει τις καλές 

από τις κακές 

πρακτικές που 

αφορούν την 

οικολογική 

συμπεριφορά 

 προσδιορίζει εκείνες τις 

πολιτικές στη δική 

του/της επιχείρηση, οι 

οποίες μειώνουν τις 

υπερβολικές απαιτήσεις 

μεταφοράς προϊόντων 

B1_5 απαριθμεί 

εσωτερικούς και 

εξωτερικούς 

παράγοντες που 

καθορίζουν τον 

οικολογικό σχεδιασμό 

στην επιχείρησή 

του/της 

  

B1_6 κατονομάζει αρχές 

που σχετίζονται με 

την μείωση της 

μόλυνσης του 

περιβάλλοντος 

 

 επιδεικνύει 

συνειδητοποίηση των 

επιπτώσεων της 

επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στην 

πρόληψη της ρύπανσης 

αναφέρεται σε αρχές 

που αφορούν την 

βιώσιμη χρήση των 

πόρων 

 επιδεικνύει 

συνειδητοποίηση των 

επιπτώσεων της 

επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στην 

χρήση των βιώσιμων 
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πόρων 

B1_7 αναγνωρίζει τις ιδέες 

που σχετίζονται με 

τον σεβασμό 

απέναντι στο 

περιβάλλον  

συνταιριάζει τις 

έννοιες της 

φροντίδας του 

περιβάλλοντος με 

τις αντίστοιχες 

πρακτικές που 

εφαρμόζει στην 

επιχείρησή του/της 

 

κατατάσσει τα οφέλη 

της προστασίας του 

περιβάλλοντος σε 

τρεις κατηγορίες: 

εξοικονόμηση πόρων 

και ενέργειας, μείωση 

των αποβλήτων και 

μείωση των αερίων 

θερμοκηπίου 
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ΕΝΟΤΗΤΑ B2 – ΔΙΚΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ONLINE 

 

Κεφάλαιο Γνώση Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

Μετά από αυτήν την ενότητα ο/η  εκπαιδευόμενος/-η θα είναι σε θέση να… 

Εισαγωγή αναγνωρίζει 

ενέργειες σχετικές 

με τις Δίκαιες 

Επιχειρησιακές 

Πρακτικές 

ξεχωρίζει τις 

συμπεριφορές που 

περιλαμβάνουν ΕΚΕ 

από εκείνες που 

δεν περιλαμβάνουν 

και αφορούν 

Δίκαιες 

Επιχειρησιακές 

Πρακτικές 

αποφασίζει ποιες πρακτικές 

είναι σχετικές με Δίκαιες 

Επιχειρησιακές Πρακτικές 

στο πλαίσιο της ΕΚΕ 

 

περιγράψει Δίκαιες 

Επιχειρησιακές 

Πρακτικές στο 

πλαίσιο των 

γενικών αρχών της 

ΕΚΕ 

αναγνωρίζει 

καταστάσεις 

σχετικές με το 

πλαίσιο των 

Δίκαιων 

Επιχειρησιακών 

Πρακτικών 

 

B2_1 διακρίνει 

κατευθυντήριες 

γραμμές για 

εργασιακά και 

κοινωνικά πρότυπα  

επιλέγει καλές 

πρακτικές σχετικές 

με εργασιακά και 

κοινωνικά πρότυπα 

επιδεικνύει θετική στάση 

ως προς την εισαγωγή 

εργασιακών και κοινωνικών 

προτύπων στην επιχείρησή 

του/της 

  αναπτύσσει στρατηγική 

σχετική με τα εργασιακά 

και τα κοινωνικά πρότυπα 

για την επιχείρησή του/της 

B2_2 κατηγοριοποιεί 

προτάσεις σχετικά 

κάνει χρήση των 

προτάσεων σχετικά 

αποφασίζει με βάση τις 

καλύτερες διαδικασίες ως 
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με τις δίκαιες και 

βιώσιμες εταιρικές 

σχέσεις με 

συνεργάτες 

με δίκαιες και 

βιώσιμες εταιρικές 

σχέσεις με 

συνεργάτες σε 

συγκεκριμένες 

περιπτώσεις 

προς το πώς να υλοποιεί 

δίκαιες και βιώσιμες 

συνεργασίες με άλλες 

επιχειρήσεις 

  εφαρμόσει συμπεριφορές 

για δίκαιες και βιώσιμες 

εταιρικές σχέσεις ανάμεσα 

στη δική του/της 

επιχείρηση και άλλων 

B2_3 αποτελέσει 

πρότυπο σε θέματα 

που άπτονται της 

επικοινωνίας 

αναγνωρίσει καλές 

πρακτικές σχετικές 

με την επικοινωνία 

αποφασίσει ποια καλή 

πρακτική στον τομέα της 

επικοινωνίας μπορεί να 

εμπεδωθεί και στη δική 

του/της επιχείρηση 

προσδιορίσει 

εκείνες τις αξίες 

που σχετίζονται με 

την επικοινωνία 

  

B2_4 ονοματίσει τις 

ενέργειες που 

σχετίζονται με τη 

δίκαιη αμοιβή αλλά 

και με άλλες 

παροχές του 

προσωπικού 

ταξινομεί τις 

δραστηριότητες 

που σχετίζονται με 

τη δίκαιη αμοιβή 

και άλλες παροχές 

για το προσωπικό 

ανάλογα με το 

κόστος, το επίπεδο 

δυσκολίας και τη 

χρησιμότητα 

επιδεικνύει προθυμία να 

εφαρμόσει ορισμένες από 

τις πρακτικές που 

σχετίζονται με τη δίκαιη 

αμοιβή και άλλες παροχές 

για το προσωπικό στη δική 

του/της επιχείρηση 

B2_5 αναγνωρίζει 

ενέργειες που 

σχετίζονται με την 

ποικιλομορφία και 

την ισότητα 

ταξινομεί 

δραστηριότητες 

που σχετίζονται με 

την ποικιλομορφία 

και την ισότητα 

ανάλογα με το 

κόστος, τον 

απαιτούμενο 

χρόνο, το επίπεδο 

δυσκολίας και τη 

χρησιμότητα 

αναζητά για καλές 

πρακτικές online που 

στηρίζουν την 

ποικιλομορφία και την 

ισότητα 



    Παραδοτέο Νο3 

Οδηγός σπουδών για επιχειρηματίες  

33 
 

2017-1-PL01-KA202-038501 

κατηγοριοποιεί τα 

πλεονεκτήματα της 

εφαρμοσμένης 

ποικιλομορφίας και 

ισότητας στην 

επιχείρησή του/της 

προσαρμόζει τις 

ήδη αποδεδειγμένα 

καλές πρακτικές ως 

προς την  

ποικιλομορφία και 

την ισότητα μέσα 

στην επιχείρησή 

του/της 

παίρνει αποφάσεις σε 

θέματα αλλαγών 

/βελτιώσεων στην 

επιχείρησή του/της αφού 

έχει συγκεντρώσει καλές 

πρακτικές 

B2_6 αποτυπώνει 

διαφορετικές 

ενέργειες που 

προσφέρονται στο 

προσωπικό και 

σχετίζονται με την 

εκπαίδευση και την 

κατάρτιση 

αντιστοιχεί τύπους 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με 

τύπους 

επιχειρήσεων  

σχεδιάζει διαφορετικούς 

τύπους εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για τη δική 

του/της επιχείρηση 

κατηγοριοποιεί τις 

διαφορετικές 

ενέργειες σχετικά 

με την εκπαίδευση 

και κατάρτιση που 

προσφέρονται στο 

προσωπικό 

υπολογίζει το 

κόστος της 

διοργάνωσης μιας 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για μια 

συγκεκριμένη 

επιχείρηση 

 

B2_7 ανακαλεί στη 

μνήμη του αρχές 

σχετικές με τον 

προσανατολισμό 

του προσωπικού 

και την 

ελκυστικότητα του 

εργοδότη 

συσχετίσει 

επιχειρηματικές 

δράσεις με την 

ελκυστικότητα του 

εργοδότη 

δρα ώστε να βελτιώνει τον 

προσανατολισμό του 

προσωπικού και την 

ελκυστικότητα του 

εργοδότη 

 πάρει τις πιο 

κατάλληλες 

αποφάσεις για την 

επιχείρησή 

του/της, 

προκειμένου να 

βελτιώσει την 

ελκυστικότητα του 

εργοδότη 
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ΕΝΟΤΗΤΑ B3 – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ONLINE 

 

Κεφάλαιο Γνώση Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

Μετά από αυτήν την ενότητα ο/η  εκπαιδευόμενος/-η θα είναι σε θέση να… 

Εισαγωγή αναγνωρίζει 

πρακτικές που 

σχετίζονται με 

Ζητήματα 

Καταναλωτών 

ξεχωρίζει τις 

συμπεριφορές που 

περιλαμβάνουν ΕΚΕ 

από εκείνες που δεν 

περιλαμβάνουν και 

αφορούν Ζητήματα 

Καταναλωτών 

αποφασίζει ποιες πρακτικές 

σχετίζονται με Ζητήματα 

Καταναλωτών στο πλαίσιο 

της ΕΚΕ 

εντοπίζει Ζητήματα 

Καταναλωτών στο 

πλαίσιο των αρχών 

της ΕΚΕ 

 

αναγνωρίζει 

καταστάσεις που 

σχετίζονται με 

Ζητήματα 

Καταναλωτών στο 

πλαίσιο της ΕΚΕ 

 

B3_1 

 

αναγνωρίζει τα 

σημεία κλειδιά για 

την πολιτική 

ελέγχου της 

ποιότητας 

επιλέγει τις καλύτερες 

πρακτικές που 

σχετίζονται με την 

πολιτική ελέγχου 

ποιότητας 

επιδεικνύει θετική στάση ως 

προς την υιοθέτηση μέτρων 

για τον έλεγχο ποιότητας 

  αναπτύσσει πολιτική που 

αφορά τον έλεγχο 

ποιότητας στην επιχείρησή 

του/της 

B3_2 

 

καταγράφει 

προτάσεις σχετικές 

με την ασφάλεια 

των προϊόντων 

 

κάνει χρήση των 

προτάσεων που 

σχετίζονται με την 

ασφάλεια των 

προϊόντων σε 

συγκεκριμένες 

περιπτώσεις 

παίρνει τις καλύτερες 

αποφάσεις ως προς τις 

διαδικασίες που σχετίζονται 

με την παραγωγή και το 

λανσάρισμα της ασφάλειας 

του προϊόντος 
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  εφαρμόζει κατευθυντήριες 

γραμμές για την ασφάλεια 

των προϊόντων στη δική 

του/της επιχείρηση 

B3_3 

 

παραδειγματίσει σε 

θέματα που 

άπτονται της 

ικανοποίησης του 

πελάτη 

αναγνωρίζει τις καλές 

πρακτικές που 

αφορούν την 

ικανοποίηση του 

πελάτη 

αποφασίζει ποιες καλές 

πρακτικές μπορούν να 

εφαρμοστούν και στη δική 

του/της επιχείρηση 

προσδιορίσει τις 

αξίες που 

σχετίζονται με την 

ικανοποίηση του 

πελάτη 

  

B3_4 κατονομάσει 

ενέργειες που 

αφορούν την 

εξυπηρέτηση μετά 

την πώληση 

ταξινομεί 

δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την 

εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση σύμφωνα με 

το κόστος, το επίπεδο 

δυσκολίας και την 

χρησιμότητα 

επιδείξει προθυμία να 

εφαρμόσει ορισμένες από 

τις πρακτικές που 

σχετίζονται με την 

εξυπηρέτηση πελατών μετά 

την πώληση στη δική 

του/της επιχείρηση 

 

B3_5 

 

αναγνωρίσει 

ενέργειες/τεχνικές 

που στηρίζονται 

στην 

ανατροφοδότηση 

από τον πελάτη 

ταξινομεί ενέργειες 

που σχετίζονται με 

την ανατροφοδότηση 

σύμφωνα με το 

κόστος, τον 

απαιτούμενο χρόνο, 

τον βαθμό δυσκολίας 

και την χρησιμότητα 

αναζητά έτοιμα 

ερωτηματολόγια Online που 

έχουν σχέση με την 

ανατροφοδότηση από τον 

πελάτη 

απαριθμεί τα 

πλεονεκτήματα της 

διεξαγωγής 

ερευνών σχετικών 

με την ικανοποίηση 

των πελατών 

συντάσσει ερωτήσεις 

ώστε να λάβει 

ανατροφοδότηση από 

τους πελάτες 

συνάγει συμπεράσματα από 

την ανάλυση της έρευνας,  

προκειμένου να βελτιώσει 

προϊόντα και υπηρεσίες 

 προσαρμόζει και 

διάνειμει έτοιμα 

ερωτηματολόγια για 

την επιχείρησή 

του/της 

αποφασίζει ως προς τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

που 

τροποποιήθηκαν/βελτιώθηκ

αν μετά την συλλογή των 
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πληροφοριών από τους 

πελάτες 

 υπολογίζει το κόστος 

ως προς την βελτίωση 

των 

προϊόντων/υπηρεσιών 

 

B3_6 

 

αποτυπώνει 

διαφορετικές 

ενέργειες που 

προσφέρονται στην 

κοινότητα και 

σχετίζονται με την 

συγκεκριμένη 

επιχείρηση 

συνδυάζει τις 

δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης του 

πελάτη με τον τύπο 

της επιχείρησης 

σχεδιάζει διαφορετικούς 

τύπους δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης που 

προσφέρονται στην 

κοινότητα για το καλό της 

δική του/της επιχείρησης 

απαριθμεί 

διαφορετικές 

τεχνικές για δράσεις 

που αφορούν 

Ζητήματα 

Καταναλωτών που 

προσφέρονται στην 

κοινότητα 

υπολογίζει το κόστος 

διοργάνωσης 

δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης για 

μια συγκεκριμένη 

επιχείρηση 

 

B3_7 ανακαλεί στη μνήμη 

του τις αρχές του 

Καθολικού 

Σχεδιασμού 

συσχετίζει τις αρχές 

του Καθολικού 

Σχεδιασμού με 

Ζητήματα 

Καταναλωτών 

δρα, ώστε να βελτιώσει 

προϊόντα/υπηρεσίες και να 

ακολουθήσει τις αρχές του 

Καθολικού Σχεδιασμού 

 αποφασίζει ποιες 

αρχές του Καθολικού 

Σχεδιασμού 

παραβιάζονται στις 

τρέχουσες 

περιπτώσεις 
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ΕΝΟΤΗΤΑ B4 –  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ONLINE 

 

Κεφάλαιο Γνώση Δεξιότητες Υπευθυνότητα 

και Αυτονομία 

Μετά από αυτήν την ενότητα ο/η  εκπαιδευόμενος/-η θα είναι σε θέση να… 

Εισαγωγή καθορίζει την κύρια ορολογία που σχετίζεται με 

την Συμμετοχή και την Ανάπτυξη της 

Κοινότητας 

διακρίνει τα 

πλεονεκτήματα που 

προκύπτουν από 

πρακτικές σχετικές 

με την Συμμετοχή 

και την Ανάπτυξη 

της Κοινότητας 

επιλέγει και να 

συνδυάζει 

πρακτικές 

σχετικές με την 

Συμμετοχή και 

την Ανάπτυξη 

της Κοινότητας 

αναγνωρίζει και να συγκρίνει τα 4 μέρη που 

συναποτελούν και ορίζουν την ΕΚΕ,  σύμφωνα 

με τον A. Carroll 

(https://link.springer.com/article/10.1186/s40991-

016-0004-6 ) 

διαχωρίζει το κάθε 

ένα βασικό 

χαρακτηριστικό του 

τετραμερούς 

ορισμού της CSR, 

σύμφωνα με τον Α. 

Carroll. 

εξηγεί και βάζει 

προτεραιότητες 

ως προς τα 4 

μέρη της ΕΚΕ, 

σύμφωνα με 

τον ορισμό του 

A. Carroll 

B4_1 ερμηνεύει την επίδραση των πρακτικών στην 

συμμετοχή της κοινότητας 

 

κάνει χρήση των 

πρακτικών που 

αφορούν την 

Συμμετοχή και την 

Ανάπτυξη της 

Κοινότητας και 

καταφέρνει έτσι να 

μεγιστοποιήσει την 

επιρροή  

δρα σύμφωνα 

με τις βασικές 

αρχές της 

δέσμευσης του 

κοινού / της 

κοινότητας 

προσδιορίζει το σκοπό και το εύρος της επιλέγει και αναπτύσσει και 

https://link.springer.com/article/10.1186/s40991-016-0004-6
https://link.springer.com/article/10.1186/s40991-016-0004-6
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διαδικασίας εμπλοκής της κοινότητας  

 

 

 

οργανώνει το 

κατάλληλο σχέδιο 

και στρατηγική για 

να ενεργοποιήσει 

την εμπλοκή της 

κοινότητας 

προσαρμόζει 

ένα σχέδιο για 

να 

ενεργοποιήσει 

την εμπλοκή 

της κοινότητας 

ταξινομεί και συγκρίνει ένα ευρύ φάσμα 

μεθόδων και τεχνικών για ενέργειες που 

εμπλέκουν την κοινότητα ενώ διακρίνει τις  

θετικές από τις αρνητικές πρακτικές 

επιλέγει τις 

κατάλληλες 

μεθόδους και 

τεχνικές για να 

δημιουργήσει 

δράσεις εμπλοκής 

της κοινότητας 

αξιολογεί τις 

κατάλληλες 

μεθόδους και 

τεχνικές για να 

δημιουργήσει 

δράσεις 

εμπλοκής της 

κοινότητας 

B4_2 αποτυπώνει δραστηριότητες που σχετίζονται 

με την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών 

 

επιλέγει και 

συντονίζει πρακτικές 

που συνδέονται με 

την εμπλοκή των 

ενδιαφερόμενων 

μερών 

αξιολογεί την 

επιρροή αυτών 

των πρακτικών 

που σχετίζονται 

με την εμπλοκή 

των 

ενδιαφερόμενων 

μερών 

εντοπίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις ανάγκες 

τους, τις τεχνικές να τους εμπλέκει αλλά και το 

όφελος που προκύπτει από αυτήν την εμπλοκή 

επιλέγει τις 

κατάλληλες τεχνικές 

για να εμπλέκει τα 

ενδιαφερόμενα 

μέρη 

αξιολογεί τα 

ενδιαφερόμενα 

μέρη και τις 

ανάγκες τους, 

να βελτιώνουν 

και να 

προσαρμόζουν 

τις πρακτικές 

τους ώστε  

αυτά με τη 

σειρά τους να 

εμπλέξουν 

ακόμη 

περισσότερα  

ενδιαφερόμενα 

μέρη 

B4_3 προσδιορίζει τις αξίες της επιχείρησης καθώς 

και τον Πολιτισμό του Σκοπού («πώς να 

επιλέγετε τους κατάλληλους ανθρώπους και 

πώς να φέρετε τους κατάλληλους ανθρώπους 

περιγράφει και 

συνοψίζει τις αξίες, 

την αποστολή και 

το σκοπό της 

αναπτύσσει 

ξεκάθαρες 

κατευθυντήριες 

γραμμές που 

σχετίζονται με 
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κοντά σας») επιχείρησης τις αξίες της 

επιχείρησης 

αναγνωρίζει τις διαφορές στους τύπους 

στρατηγικών δέσμευσης που προσελκύουν τις 

διάφορες γενιές των εργαζομένων 

επιλέγει ενέργειες 

και πρακτικές που 

ενεργοποιούν την 

εμπλοκή των 

υπαλλήλων 

αναζητά νέες 

στρατηγικές για 

να εμπλέξει 

τους 

υπαλλήλους που 

ανήκουν στη 

νέα γενιά 

εντοπίζει στρατηγικές που βοηθούν τους 

εργαζόμενους να έρχονται σε στενή επαφή με 

την κοινότητα 

κάνει χρήση των 

στρατηγικών που 

θα λειτουργήσουν 

υποστηρικτικά, 

προκειμένου οι 

υπάλληλοι να 

έρθουν σε επαφή με 

την κοινότητα  

αξιολογεί, 

αποτιμά  και 

υιοθετεί 

διαφορετικές 

στρατηγικές, 

προκειμένου για 

την ενεργή 

εμπλοκή των 

υπαλλήλων 

B4_4 αναγνωρίζει πρακτικές που αφορούν τη 

Συμμετοχή της Κοινότητας 

αποφασίζει ποιες 

πρακτικές 

σχετίζονται με την 

ανάπτυξη της 

κοινότητας 

ασκήσει κριτική 

για τα ζητήματα 

και τις 

προκλήσεις που 

σχετίζονται με 

την ανάπτυξη 

της κοινότητας 

ανακαλεί στη μνήμη του/της τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη 

της κοινότητας και να αναγνωρίζει τα οφέλη 

που προκύπτουν από την διαδικασία αυτή 

οργανώνει τις 

ενέργειες που 

απαιτούνται για την 

αποτελεσματικότητα 

των 

δραστηριοτήτων 

ανάπτυξης της 

κοινότητας μέσα 

από μια ιεραρχική 

διαδικασία 

επιδεικνύει 

αυτονομία στην 

αξιολόγηση και 

την αποτίμηση 

των πρακτικών 

που σχετίζονται 

με την 

ανάπτυξη της 

κοινότητας 

B4_5 έχει υπόψη του/της εκείνες τις αρχές που 

σχετίζονται με τον εθελοντισμό και την 

προσφορά 

επιλέγει και 

συντονίζει πρακτικές 

που ενεργοποιούν 

την συμμετοχή σε 

δράσεις 

εθελοντισμού 

αναπτύσσει 

πρακτικές που 

ενεργοποιούν 

την συμμετοχή 

σε δράσεις 

εθελοντισμού 
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διαπιστώνει τις ανάγκες των υπαλλήλων και να 

συγκρίνει τις σχετικές ενέργειες, για να 

ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες 

επιλέγει και 

συντονίζει ενέργειες 

για να ικανοποιεί τις 

ανάγκες των 

υπαλλήλων 

προβληματίζεται 

και να 

επεξεργάζεται 

τις αξίες του 

εθελοντισμού 
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ΕΝΟΤΗΤΑ B5 – ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ONLINE 

 

Κεφάλαιο Γνώση Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

Μετά από αυτήν την ενότητα ο/η  εκπαιδευόμενος/-η θα είναι σε θέση να… 

Εισαγωγή εντοπίζει τα 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα που 

σχετίζονται με την 

εργασία 

διαφοροποιείται 

ανάμεσα σε 

συμπεριφορές 

εναρμονισμένες ή όχι 

με την ΕΚΕ που 

αφορούν τα 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

αποφασίζει ποιες 

πρακτικές σχετίζονται 

με τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

 αναγνωρίζει πρακτικές 

και θέματα που 

άπτονται των 

Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων σε 

πραγματικές 

επιχειρήσεις 

 

B5_1 διαπιστώνει 

κατευθυντήριες 

γραμμές και βασικά 

εργαλεία για την 

θωράκιση των 

Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 

επιλέγει τα 

χαρακτηριστικά που 

συνθέτουν τα 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα  

επιδεικνύει 

εμπεριστατωμένη 

γνώση σε καταστάσεις 

που αφορούν την 

εφαρμογή των 

Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων στις 

επιχειρήσεις 

  αναπτύσσει κριτική 

σκέψη σχετικά με την 

ευθύνη της 

επιχείρησης και τη 
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στάση της απέναντι 

στα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

B5_2 απαριθμεί 

διαφορετικές 

καταστάσεις, στις 

οποίες τα 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα δεν 

εφαρμόζονται 

ικανοποιητικά 

αναγνωρίζει διάφορες 

εναλλακτικές 

αντιμετώπισης 

παραβιάσεων των 

Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων ή των 

κακών πρακτικών 

αποφασίζει για τις πιο 

κατάλληλες διαδικασίες 

που πρέπει να 

τηρηθούν  ως προς 

την παραβίαση των 

Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων στην 

εργασία  

  εφαρμόζει μια 

στρατηγική ή πολιτική 

συμμόρφωσης με τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

B5_3 επικαλείται 

παραδείγματα 

διαφορετικών 

μορφών διακρίσεων 

στο χώρο εργασίας 

αναγνωρίζει καλές 

πρακτικές, 

προκειμένου να 

αποφεύγει κάθε 

είδους διακρίσεις στον 

χώρο εργασίας 

αποφασίζει ποια καλή 

πρακτική μπορεί να 

μεταφερθεί στη δική 

του/της επιχείρηση 

ορίζει μια 

στρατηγική, ώστε 

να αποφεύγει 

διακρίσεις στο χώρο 

εργασίας 

  

B5_4 ονοματίζει 

διαφορετικές 

επιχειρηματικές 

διαδικασίες που 

ακολουθούνται και 

σχετίζονται με τα 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

ταξινομεί ενέργειες 

που σχετίζονται με 

την παραγωγή, την 

ηθική 

επιχειρηματικότητα, 

τα δικαιώματα των 

εργαζομένων κλπ 

επιδεικνύει προθυμία 

να εφαρμόσει μερικές 

από τις πρακτικές που 

αφορούν τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

στη δική του/της 

επιχείρηση 

 αναγνωρίζει 

διαφορετικές καλές 

πρακτικές που 

μπορούν να 

εφαρμοστούν σε 

διάφορα στάδια της 

διαφοροποιείται ως 

προς τον τρόπο με 

τον οποίο οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει 

να συμμορφώνονται 

με τα Ανθρώπινα 

αποφασίζει σε ποιο 

βαθμό μπορεί η 

επιχείρησή του να 

ενισχύσει τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

κάτω από 
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δημιουργίας μιας 

επιχείρησης 

Δικαιώματα και ως 

προς το πώς οι 

Οργανισμοί 

υποστηρίζουν 

ενδεχομένως τα ίδια 

τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

συγκεκριμένες 

συνθήκες 

B5_5 αντιλαμβάνεται τις 

τάσεις του 

μέλλοντος 

αναφορικά με τα 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και τις 

επιχειρήσεις 

εκτιμήσει ποιες 

διαδικασίες απαιτούν 

ενημέρωση / αλλαγή 

για να 

συμμορφωθούν με τις 

μελλοντικές 

απαιτήσεις ως προς τα 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

αναζητήσει την εθνική 

ισχύουσα νομοθεσία 

που αφορά τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα  

μέσα στον Οργανισμό 

απαριθμεί διάφορα 

εργαλεία / συνθήκες 

για την προστασία 

των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 

συνυπολογίζει το 

κόστος συμμόρφωσης 

με τους βασικούς 

κανονισμούς για τα 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

συνάγει συμπεράσματα 

από τους κύριους 

μελλοντικούς στόχους 

με αναφορές στα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

αναφέρει τα 

πλεονεκτήματα της 

συμμόρφωσης με τα 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα μέσα 

στην επιχείρηση 

 αποφασίζει ποια 

στρατηγική να 

εφαρμόσει στην 

επιχείρηση, ώστε να 

εναρμονιστεί με τις 

μελλοντικές απαιτήσεις 

B5_6 ανακαλεί στη μνήμη 

του αρχές των 

Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων που 

έχουν εφαρμοστεί 

σε επιχειρήσεις 

συσχετίζει τα 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα με το πώς 

οι Οργανισμοί θα 

μπορούσαν να 

αναφέρονται σε αυτά 

δρα ώστε να βελτιώνει 

προϊόντα/υπηρεσίες με 

σκοπό να 

ακολουθηθούν οι 

αρχές των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 

  αποφασίζει το πώς θα 

διαχειριστεί τις 

παραβιάσεις των 

Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 
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ΕΝΟΤΗΤΑ B6 – ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ONLINE 

 

Κεφάλαιο Γνώση Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

Μετά από αυτήν την ενότητα ο/η  εκπαιδευόμενος/-η θα είναι σε θέση να… 

Εισαγωγή αναγνωρίζει τις 

Εργασιακές 

Πρακτικές σε σχέση 

με το περιεχόμενο 

της ΕΚΕ 

αντιλαμβάνεται τις 

Εργασιακές 

Πρακτικές ως 

αναπόσπαστο 

κομμάτι μιας 

επιχείρησης 

αποφασίζει ποιες 

πρακτικές είναι 

σχετικές με τις 

Εργασιακές Πρακτικές 

 εντοπίζει Εργασιακές 

Πρακτικές και τις 

σχετικές ορολογίες 

 

B6_1 αναγνωρίζει 

ζητήματα  Ασφάλειας 

και Υγείας των 

εργαζομένων που 

σχετίζονται με 

υποθέσεις της 

εταιρείας 

διαπιστώνει τα 

χαρακτηριστικά της 

Ασφάλειας και της 

Υγείας μέσα στο 

πλαίσιο των 

Εργασιακών 

Πρακτικών  

επιδεικνύει 

εμπεριστατωμένη 

γνώση σχετικά με την 

Ασφάλεια και την 

Υγεία των υπαλλήλων 

ταξινομεί όσα 

προαπαιτούνται κι 

έχουν σχέση με την 

Ασφάλεια και την 

Υγεία των 

εργαζομένων 

 αποφασίζει ποια καλή 

πρακτική μπορεί να 

εφαρμοστεί στη δική 

του/της επιχείρηση 

B6_2 αναγνωρίζει τα 

πλεονεκτήματα της 

παροχής καλών 

συνθηκών εργασίας 

ταξινομεί τις 

δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τις 

συνθήκες εργασίας 

των κακών και των 

τοποθετείται ως προς 

τις καλύτερες 

διαδικασίες και το πώς 

αυτές μπορούν να 

εφαρμοστούν στην 
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κακών υπαλλήλων επιχείρησή του/της 

 συνταιριάξει τα πιο 

κατάλληλα 

περιεχόμενα που 

σχετίζονται με τις 

συνθήκες εργασίας 

της επιχείρησης 

επικαλεστεί δεξιότητες 

και γνώσεις που 

απαιτούνται για να 

προχωρήσει σε 

βελτιώσεις στην 

επιχείρηση 

B6_3 καταγράφει 

διάφορες 

περιπτώσεις σχετικά 

με τις συνθήκες 

εργασίας και πώς 

αυτές θα μπορούσαν 

να αυξήσουν τα 

κίνητρα των 

εργαζομένων στην 

επιχείρηση 

 σχεδιάζει διάφορα 

βήματα για να 

ενισχύσει τις ενέργειες   

ευαισθητοποίησης που 

προσφέρονται στους 

υπαλλήλους της 

επιχείρησης 

αναγνωρίζει καλές 

πρακτικές ως προς 

την προώθηση της 

ομαδικότητας και της 

συνεργατικότητας 

κάνει ορθή χρήση 

των προβλεπόμενων 

ενεργειών που 

ενισχύουν την καλή 

ομαδική εργασία 

καταρτίζει ένα σύνολο 

καθηκόντων, 

προκειμένου να 

λαμβάνει τα σχόλια 

των εργαζομένων 

 ταξινομεί 

δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την 

έννοια της ομαδικής 

εργασίας 

υιοθετεί διαφορετικές 

προσεγγίσεις σχετικά 

με την εμπλοκή των 

υπαλλήλων 

B6_4 απαριθμεί προτάσεις 

που σχετίζονται με 

το εργασιακό 

περιβάλλον, οι 

οποίες υποστηρίζουν 

με σθένος την 

ποικιλομορφία 

αναγνωρίζει 

πρακτικές που 

υποστηρίζουν την 

ποικιλομορφία σε 

πραγματικές 

επιχειρήσεις 

επιδεικνύει 

ευαισθητοποίηση 

σχετικά με το 

εργασιακό περιβάλλον, 

το οποίο με τη σειρά 

του  υποστηρίζει την 

πολυμορφία του 

ανθρώπινου 

κεφαλαίου 

 επιλέγει και 

συντονίζει πρακτικές, 

οι οποίες 

ενεργοποιούν την 

συμμετοχή των 

ορίζει ένα 

συγκεκριμένο σχέδιο 

δράσης, προκειμένου 

να αποφύγει ρίσκα 

μέσα στο πλαίσιο της 



    Παραδοτέο Νο3 

Οδηγός σπουδών για επιχειρηματίες  

47 
 

2017-1-PL01-KA202-038501 

υπαλλήλων μέσα στο 

εργασιακό τους 

περιβάλλον 

ποικιλομορφίας της 

ομάδας  

 αντιλαμβάνεται τις 

ανάγκες της 

επιχείρησης και να 

εφαρμόσει τα 

κατάλληλα μέτρα, 

ώστε να 

ικανοποιηθούν οι 

ανάγκες αυτές 

προσδιορίσει τις αξίες 

της επιχείρησης καθώς 

και τις ανάλογες 

συστάσεις με σκοπό 

την ενεργή συμμετοχή 

στην ΕΚΕ 

 αναγνωρίζει τα 

διαφορετικές 

συνισταμένες που 

συναποτελούν τις 

Εργασιακές 

Πρακτικές 

ανακαλύψει νέες 

προσεγγίσεις και 

στρατηγικές, για να 

ενεργοποιήσει την 

ποικιλομορφία των 

εργαζομένων, ως 

μέρος των Εργασιακών 

Πρακτικών 

 


