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H Α Τάξη σε συνεργασία 

με τους ΤΟΜΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ

Υποβολή προγράμματος 21/12/2021

Οικονομίας 15/1-26/2
ενημερώσεις και συμβουλευτική από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων σχετικά με την κατασκευή των επιχειρηματικών σχεδίων και την 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Ορισμός των ομάδων.

Οικονομίας 17/2/2022 Παρουσίαση των case studies με ασκήσεις κατανόησης μέσω online quiz ερωτήσεων του ΣΕΝ

Οικονομίας 21/2/2022 webinar με κ.Μακρή από την ΝΝ μέσω του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων Junior Achivement

Οικονομίας 24/2/2022 webinar ΣΕΝ με συμμετοχή και μαθητών με τον Co-founder & Business Developer του GIVMED, Θανάσης Βράτιμος.

Οικονομίας 25/2/2022
Ολοκλήρωση του πρώτου ηλεκτρονικού κουίζ που αφορά στην Κοινωνική Καινοτομία (SIR) Social Inovation Relay του ΣΕΝ και λήψη του 

πιστοποιητικού από τους μαθητές των ομάδων.

Οικονομίας 28/2/2022 κατάθεση των επιχειρηματικών ιδεών των 6 ομάδων για το διαγωνισμό κοινωνικής καινοτομίας του ΣΕΝ

Υγείας 16/2/2022
παραλαβή αιθ. ελαίου και ανθόνερου πορτοκαλιού από Υποδράση 1 Γεωπονίας. Ξήρανση φλουδων πορτοκαλιού και παρασκευή 

εκχυλίσματος

Υγείας 18/2/2022 παρασκευή : άλατα μπάνιου με αιθέριο έλαιο πορτοκάλι

Υγείας 25/2/2022 παρασκευή: βάλσαμα χειλιών με εκχύλισμα πορτοκαλιού

Γεωπονίας 3/2/2022 παραλαβή φρούτων από ''Περβολάρηδες''

Γεωπονίας 4/2/2022 παρασκευή μαρμελάδας φρούτων και κομπόστας μήλου.

Γεωπονίας 10/2/2022 παραλαβή από ''Περβολάρηδες'' λαχανικών (πιπεριές Φλωρίνης,μελιτζάνες,λάχανο,σέλερι,σέλινο,πιπεριές)

Γεωπονίας 12/2/2022 παρασκευή σάλτσας από πιπεριές Φλωρίνης και μελιτζάνες .Τα υπόλοιπα λαχανικά μπαίνουν σε άλμη για τουρσί.

Γεωπονίας 16/2/2022 παραλαβή από ''Περβολάρηδες'' φρούτων και λαχανικών (τομάτες,πορτοκάλια,λωτοί ,ακτινίδια,μήλα)

Γεωπονίας 16/2/2022 παρασκευή ζαχαρούχου χυμού πορτοκαλιού,σάλτσα τριμμένης τομάτας,σάλτσα κέτσαπ.Οι λωτοί και τα ακτινίδια μπαίνουν στην κατάψυξη.

Γεωπονίας 16/2/2022  απόσταξη για παραγωγή αιθέριου ελαίου και νερού αρωματισμένου με πορτοκάλι

Γεωπονίας 25/2/2022 παρασκευή μαρμελάδας από λωτούς.

Γεωπονίας 11/3/2022 παρασκευή μαρμελάδας από ακτινίδια και μήλα.

Γεωπονίας 18/3/2022 παρασκευή σάλτσας από τριμμένες τομάτες.

Γεωπονίας 31/3/2022 παρασκευή μαρμελάδας από μήλα,λωτούς και φυσικό χυμό πορτοκαλιού.

Γεωπονίας 31/3/2022 παραλαβή από ''Περβολάρηδες ποσότητα από Πράσα .Τα πράσα μπήκαν σε συσκευασία Vacuum και σρτη συνέχεια στην κατάψυξη.

Υγείας 11/3/2022 παρασκευή σπολεπιστικών προιόντων σώματος με ζάχαρη και τρίμματα από αποξηραμένες φλούδες πορτοκαλιού

Υγείας 18/3/2022 παρασκευή προιόντων, βόμβες οξυγόνου με αιθέριο έλαιο και εκχύλισμα πορτοκάλι

Υγείας 31/3/2022 παραλαβή χρησιμοποιημένου τηγανέλαιου από την Υποδράση 1 Γεωπονίας. Σούρωμα και αποθήκευση για επόμενες παρασκευές

Γεωπονίας 6/4/2022 παραλαβή από ''Περβολάρηδες ποσότητα από σκόρδα.

Γεωπονίας 6/4/2022 παρασκευή πάστας από σκόρδα (ενός μέρους από αυτά )

Γεωπονίας 7/4/2022 τα υπόλοιπα σκόρδα μπαίνουν σε άλμη για τουρσί.

Γεωπονίας 6/5/2022 συσκευάζεται σε γυάλινους περιέκτες το τουρσί σκόρδου 

Γεωπονίας 13/5/2022 Παραλαβή από εθελοντές των παραδοτέων

Οικονομίας 1-15/5/2022 Προετοιμασία των παρουσιάσεων των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας του ΣΕΝ

Οικονομίας 16/5/2022 Παρουσίαση στην κριτική επιτροπή του ΣΕΝ των ιδεών κοινωνικής καινοτομίας των 4 ομάδων

Οικονομίας 18/5/2022 Αποτελέσματα του διαγωνισμού -βράβευση μίας ομάδας για την ιδέα της 

Οικονομίας 19/5/2022
Παρουσίαση στη σχολική κοινότητα των εργασιών που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας από τις ίδιες τις ομάδες που τις 

δημιούργησαν

Οικονομίας 21/5-29/5/2022
Προετοιμασία του εικονικού ψηφιακού περίπτερου από τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό κοινωνικής 

καινοτομίας

Οικονομίας 7/6/2022
Έναρξη της ψηφιακής ευρωπαϊκής έκθεσης επιχειρηματικότητας στο Ταλίν της Εσθονίας με τη συμμετοχή 3 ψηφιακών περίπτερων που 

δημιούργησαν οι μαθητές στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωνικής Καινοτομίας του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων Ελλάδας και 

Οικονομίας 13-18/6 /2022
Συμμετοχή των μαθητών σε εξετάσεις για πιστοποίηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων (ESP) που διοργανώνει το σωματείο επιχειρηματικότητας 

νέων με αφορμή τη συμμετοχή τους  στη δημιουργία επιχειρηματικών ιδεών κοινωνική οικονομίας

Υγείας 1/4/2022
Πραγματοποίηση σεμιιναρίου με θέμα "Παρασκευή σαπονιών με την ψυχρή μέθοδο"- Παρασκευή σαπουνιών από χρησιμοποιημένα 

τηγανέλαια

Υγείας 13/4/2022 Παρασκευή σαπουνιών από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια και χρησιμοποιημένους κόκκους καφέ

Υγείας 6/5/2022 Παρασκευή σαπουνιών γλυκερίνης με τη μέθοδο melt and pure με αποξηραμένους κόκκους καφέ και φλούδες πορτοκάλι


