
Συνεργατική Φυσική Οικονομία. 
Χρησιμοποιώντας τα φυσικά ιάματα του 
τόπου μας στο πλαίσιο της συνεργατικής 

οικονομίας. Εφαρμογή ως πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Παράσχου Θεόδωρος 7ο Γυμνάσιο Χανίων 



Κοινωνική Επιχείρηση  
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή)  

• Ένας φορέας της κοινωνικής οικονομίας, του οποίου 
πρωταρχικός στόχος είναι όχι η δημιουργία κερδών 
για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους αλλά η ύπαρξη 
θετικού κοινωνικού αντίκτυπου. Δραστηριοποιείται 
στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες με 
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο  και χρησιμοποιεί 
τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Υπόκειται 
σε υπεύθυνη και διαφανεί διαχείριση, ιδίως 
ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή εργαζόμενων, 
καταναλωτών και παραγόντων που επηρεάζονται από 
τις εμπορικές της δραστηριότητες ( Social Business 
Initiative, Οκτώβριος 2011) 



Κοινωνική Επιχείρηση  
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή)  

Θετικό κοινωνικό αντίκτυπο ; 

 

Ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης στο 
σύνολό της κοινωνίας και της οικονομίας 

 

• Αλλαγές στην ατομική συμπεριφορά 

• Αλλαγές στην αποταμίευση και τη χρηματοδότηση 

• Αλλαγές στην εταιρική συμπεριφορά 



Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(Ελληνική Δημοκρατία) 

Η Κοιν.Σ.Επ. είναι μια επιχείρηση η οποία 
ανήκει στα μέλη της και διοικείται από αυτά. Η 
λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη 
συλλογικού οφέλους ενώ κέρδος της προκύπτει 
από δράσεις που εξυπηρετούν το κοινωνικό 
συμφέρον. 
• Δημιουργία θέσεων εργασίας 

• Ευημερία της κοινωνίας 



Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(Ελληνική Δημοκρατία) 

Κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ. 
Συλλογικού και παραγωγικού σκοπού: 

 

• Ο πολιτισμός • Η αξιοποίηση τοπικών 
προϊόντων 

• Το περιβάλλον • Η διατήρηση 
παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων και 
επαγγελμάτων 

• Η οικολογία  

• Η εκπαίδευση  

• Οι παροχές κοινής 
ωφέλειας  



Συνεργατική Φυσική Οικονομία. Χρησιμοποιούμε τα 
φυσικά ιάματα του τόπου μας στο πλαίσιο της 

συνεργατικής οικονομίας 

Το κύριο θέμα του προγράμματος  
 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορέσουν να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν μια συνεταιριστική κοινωνική επιχείρηση στο πλαίσιο του 
σχολικού χώρου. 

 

Σκοπός αυτής της Κοιν.Σ.Επ. 

Να γνωρίσουν τα προϊόντα του τόπο τους ως φυσικά ιάματα και να 
αναγνωρίσουν της αξία τους για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους 
και να ανακαλύψουν τρόπους μεταποίησης και εναλλακτικής 
χρησιμοποίησης των τοπικών φυσικών ιαμάτων και να δημιουργήσουν νέους 
δρόμους για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του 
σχολείου τους και της τοπικής κοινωνίας. 

 



Φυσικά Ιάματα 



Φυσικά Ιάματα 

Κατηγορίες προϊόντων  

 

• Βρώσιμα 

• Καθαριστικά 

• Καλλυντικά 

• Ποτά  



Φυσικά Ιάματα 

Κατηγορίες προϊόντων  

• Βρώσιμα 
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Φυσικά Ιάματα 

Κατηγορίες προϊόντων  

• Ποτά  



Φυσικά Ιάματα 

• Φάση Παραγωγής 

Μαρμελάδα 
πορτοκάλι 

Χαρουπόμελο  

Σαπούνι 



Φυσικά Ιάματα 

• Φάση διάθεσης: Χριστουγεννιάτικη αγορά στο σχολείο 



Φυσικά Ιάματα 

• Φάση διάθεσης: Πασχαλινή αγορά στη αίθουσα Σαμπιονάρα  

 



Φυσικά Ιάματα 

• Κοινωνική επένδυση: Αυτομόρφωση- Εκδρομή στον 

Πάρνωνα με θέμα «Υπαίθρια διαβίωση» 


