
TRAIN-CE-FOOD

Εισαγωγή και καθοδήγηση



“Καλώς ήρθατε στο

TRAIN-CE-FOOD!” 



Περί τίνος πρόκειται

Αυτή η ηλεκτρονική σειρά μαθημάτων έχει ως στόχο

απόκτηση καινοτόμων εξειδικευμένων ικανοτήτων για 

τους νέους

μέσω της ενδυνάμωσης τους να χρησιμοποιούν επιχειρηματικές και 

συνεργατικές δεξιότητες και νοοτροπίες

στο τομέα της

κυκλικής οικονομίας και της αλυσίδας εφοδιασμού 

τροφίμων.



Τι μπορείτε να περιμένετε

- Ενότητες
1 Κυκλική οικονομία και αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

2 (Κοινωνική) επιχειρηματικότητα και συνεταιρισμοί στη θεωρία

3 (Κοινωνική) Επιχειρηματικότητα - υλοποίηση startup επιχείρησης

με 15 θέματα όλα μαζί στους τομείς της κυκλικής οικονομίας 

κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας - εν μέρει για φοιτητές πανεπιστημίου και εν μέρει 

για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

- Ηλεκτρονικό βιβλίο
ως συμπλήρωμα των ηλεκτρονικών ενοτήτων



Διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας

- Ηλεκτρονικές διαλέξεις:

⚫ διαδικτυακή διδασκαλία μπροστά στην τάξη

- Ηλεκτρονικές ασκήσεις: 

⚫ Ασκήσεις που διεξάγονται online

- Συμβουλευτική: 

⚫ δυνατότητα των μαθητών να συζητήσουν το περιεχόμενο και τα 

αποτελέσματα με τον καθηγητή/καθηγητή

- Καθοδηγούμενη ηλεκτρονική μάθηση: 

⚫ διευκόλυνση της καθοδήγησης των μαθητών από τους 

καθηγητές/καθηγητές για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας στο 

διαδίκτυο

- Ατομική εργασία/ομαδική εργασία: 

⚫ εργασίες που εκτελούνται είτε ατομικά είτε σε ομάδες και συνήθως θα 

συζητηθούν στις συνεδρίες διαβούλευσης



Περιεχόμενο: ενότητα 1

1.1 Κυκλική οικονομία και επιχειρηματικά μοντέλα: Τι είναι ένα κυκλικό 

επιχειρηματικό μοντέλο;

1.2 Επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού 

τροφίμων: Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων της κυκλικής 

οικονομίας και οφέλη των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων στην κυκλική 

οικονομία

1.3 Δημιουργία υγιεινών προϊόντων μέσω της κυκλικής οικονομίας

1.4 Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων μέσω των επιχειρηματικών μοντέλων 

της κυκλικής οικονομίας: Πρόληψη, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των 

αποβλήτων τροφίμων 

1.5 Παραδείγματα καλών πρακτικών στα επιχειρηματικά μοντέλα της κυκλικής 

οικονομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων



Περιεχόμενο: ενότητα 2

2.1 Δεοντολογία και αρχές για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

2.2 Γεφύρωση της κυκλικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

2.3 Νομικό πλαίσιο για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων/συνεταιρισμών

2.4 Ικανότητες που απαιτούνται για την ίδρυση επιτυχημένων καινοτόμων 

επιχειρήσεων/συνεταιρισμών

2.5 Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κυκλική οικονομία: παραδείγματα καλών πρακτικών



Περιεχόμενο: ενότητα 3

3.1 Εκκίνηση συνεταιρισμών σε πραγματικό περιβάλλον - Μεθοδολογίες για την ανάπτυξη 

ιδεών σε καινοτόμα σχέδια

3.2 Εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Ίδρυση επιχείρησης: απαραίτητα 

έγγραφα, νομικά ζητήματα, προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου

3.3 Έρευνα αγοράς και προστιθέμενη αξία της ιδέας των φοιτητών

3.4 Διαδικασία εμπορικής αξιοποίησης της καινοτόμου ιδέας και οικονομική διαχείριση των 

συνεργατικών νεοφυών επιχειρήσεων

3.5 Περιβαλλοντικά ζητήματα και ο αντίκτυπός τους στις επιχειρήσεις: Οικολογικά σήματα και 

περιβαλλοντικά πιστοποιητικά



Εισαγωγικό βίντεο

https://www.youtube.com/watch?v=2WA7ZhQgV0k

https://www.youtube.com/watch?v=2WA7ZhQgV0k


“Απολαύστε το 

να είστε μέρος 

της αλλαγής!” 



Έργο TRAIN-CE-FOOD 

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, 

Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ. GA: SI2.823699.

Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και των συντελεστών και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν.

https://traincefood.si/en/home-english

https://traincefood.si/en/home-english

