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ΠΡΌΤΥΠΟ ΈΡΓΩΝ ΕΚΜΆΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΠΡΌΤΥΠΟ X6, ΑΝΆ ΟΜΆΔΑ) 

 

Μπλοκ εκμάθησης 
ESTET Πράσινες Δεξιότητες για την Οικονομία  

 Τίτλος έργου Service 
Learning 

Μοίρασμα και κοινή 
χρήση  

Κωδικός 
SLP SLP 2.1. 

Τύπος πόρου Πρόγραμμα εκμάθησης 
υπηρεσιών (SLP) 

Είδος 
μάθησης  Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 

Διάρκεια 
δραστηριότητας 

(σε λεπτά) 
60 λεπτά  

Μαθησιακό 
Αποτέλεσμ

α  

Θεωρητικές γνώσεις σχετικά 
με πράσινες πρωτοβουλίες 

που προωθούν την 
οικονομία διαμοιρασμού  

 

Στόχος του Service 
Learning; 

 
Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να σας δώσει ένα πρακτικό 
παράδειγμα μιας πράσινης πρωτοβουλίας που προωθεί την 
οικονομία διαμοιρασμού. Η ακόλουθη περιπτωσιολογική μελέτη είναι 
ένα παράδειγμα μιας νεοσύστατης εταιρείας που βασίζεται στο 
επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομίας διαμοιρασμού. Αυτό 
λειτουργεί προς όφελος των εργοδοτών, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος. Η ακόλουθη περιπτωσιολογική μελέτη θα σας 
επιτρέψει να μελετήσετε μια ιστορία με τις πληροφορίες που 
καλύπτονται από τις υποκατηγορίες Πράσινες Δεξιότητες για την 
Οικονομία: Οικονομία Διαμοιρασμού.  

Εισαγωγή Η οικονομία διαμοιρασμού παρέχει μια καινοτόμο προσέγγιση για 
μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη. Η Emily Castor προσφέρει μια 
ενδιαφέρουσα εικόνα της της οικονομίας διαμοιρασμού.  
 
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να κατανοήσετε πώς η 
οικονομία διαμοιρασμού βελτιώνει την κοινωνία και γιατί είναι καλή 
για την κοινωνία:  
https://www.youtube.com/watch?v=I_hzH5imb_E 
 
Μετά την παρακολούθηση αυτού του βίντεο, μπορούμε να δούμε 
πώς λειτουργεί η οικονομία διαμοιρασμού για να κάνει τη ζωή πιο 
βολική, βιώσιμη, προσιτή. Είναι επίσης πιο αποτελεσματική από τα 
παραδοσιακά γραμμικά επιχειρηματικά μοντέλα.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=I_hzH5imb_E
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Πρόκληση Η Ιρλανδία επιθυμεί να σταματήσει να εξαρτάται από τις εξαγωγές 
υλικών που προορίζονται για μεταποίηση σε άλλες χώρες. Το 
Ιρλανδικό Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει δηλώσει στις εκθέσεις του 
την ανάγκη καλύτερης ανακύκλωσης προκειμένου να επεκταθούν οι 
αγορές, φιλοδοξούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την 
ποιότητα, τόσο για τη δική τους κατανάλωση όσο και για τις 
εξαγωγές.  
 
Στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, ένα νέο κύμα καινοτόμων επιχειρήσεων 
φέρνει επανάσταση στη βιομηχανία τροφίμων, εισάγοντας τον 
καταμερισμό των τροφίμων. Η εισαγωγή αυτής της πρωτοβουλίας 
οδήγησε στην ενσωμάτωση βιώσιμων συστημάτων τροφίμων με τη 
διατήρηση των πόρων τροφίμων, τη μείωση των αποβλήτων και την 
ανακατανομή του πλεονάσματος τροφίμων σε άτομα που έχουν 
ανάγκη.  
 
Αυτό περιλαμβάνει τη δωρεά και την κοινή χρήση τροφίμων σε 
όσους έχουν ανάγκη μέσω ειδικών μονάδων διαχείρισης τροφίμων, 
τραπεζών τροφίμων και κουζινών από οργανισμούς όπως η 
Κοινότητα Simon, το Κέντρο Ημέρας Capuchin και το Crosscare.  
 
Το Food Cloud είναι μια άλλη πρωτοβουλία κοινής χρήσης 
τροφίμων που έχει κερδίσει δημοτικότητα στην Ιρλανδία. Αυτή η 
εφαρμογή συνδέει το επιχειρήσεις με πλεόνασμα τροφής σε 
φιλανθρωπικές οργανώσεις. Αυτό επιτρέπει την ανταλλαγή 
τροφίμων και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συμμετάσχουν και να 
παρέχουν στην τοπική κοινότητα.  
 
 
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η 
οικονομία διαμοιρασμού μπορεί να μειώσει τη σπατάλη τροφίμων: 
https://www.greenbiz.com/article/fair-share-how-sharing-
economy-can-chomp-down-food-waste 
 
 

Ανάθεση Εργασίας Ερωτήσεις για προβληματισμό:  
● Πώς μπορεί η εφαρμογή μιας οικονομίας διαμοιρασμού να 

επαναπροσδιορίσει την τουριστική βιομηχανία και να 

επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών;  

https://www.greenbiz.com/article/fair-share-how-sharing-economy-can-chomp-down-food-waste
https://www.greenbiz.com/article/fair-share-how-sharing-economy-can-chomp-down-food-waste
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● Μπορείτε να σκεφτείτε οποιεσδήποτε ιδέες επιχειρηματικού 

μοντέλου οικονομίας διαμοιρασμού που θα μπορούσατε να 

εφαρμόσετε στην τουριστική βιομηχανία;  

● Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομία διαμοιρασμού να 

ωφελήσει την κοινωνία εάν γινόταν δημοφιλής σε 

μεγαλύτερες εταιρείες και επιχειρήσεις;  

● Στη δουλειά σας, θα σας ενδιέφερε να εφαρμόσετε ένα 

επιχειρηματικό μοντέλο οικονομίας διαμοιρασμού; Γιατί; Γιατί 

όχι;  
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