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ΘΕΜΑ ΕΙΗΓΗΗ: 

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Κ.ΑΛ.Ο.)-

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ Κ.ΑΛ.Ο. ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ».

Δρ Μπρίνια Βαςιλική, Σμήμα Πληροφορικήσ, Οικονομικό 
Πανεπιςτήμιο Αθηνών, Διδάςκουςα και Επιςτημονική υπεφθυνη 

Προγράμματοσ Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ, Ακαδημαϊκή 
Τπεφθυνη του Ειδικοφ Προγράμματοσ «Παιδαγωγική και Διδακτική 

Επάρκεια» τησ χολήσ Κοινωνικών Επιςτημών του Ε.Α.Π. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ
-Τη δηαθνξεηηθό κπνξεί λα θέξεη ε Κνηλσληθή & Αιιειέγγπα Οηθνλνκία (Κ.ΑΛ.Ο.)
κέζα ζην ζρνιείν;

-Πσο ζα κπνξνύζε λα εηζαρζεί ζε επξεία θιίκαθα ζηα ζρνιεία ηεο Β/ζκηαο
εθπαίδεπζεο;

-Τη είδνπο αλζξσπόηππν ζέινπκε λα δηακνξθώζνπκε κέζα από ην ζρνιείν;

-Τη είδνπο παηδεία ζέινπκε;

-Τη θνηλσλία ηειηθά ζέινπκε;

Μια εξέηαζη ηηρ Κ.ΑΛ.Ο. ωρ οδού μεηαζσημαηιζηικήρ και ζςζηημικήρ αλλαγήρ 
ηηρ κοςληούπαρ ηηρ κοινωνίαρ



ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η Κ.ΑΛ.Ο.;

Σύκθσλα κε ην RIPESS, ην παγθόζκην δίθηπν πνπ 

δεζκεύεηαη γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ΚΑΛΟ:

«Η Κνηλσληθή θαη Αιιειέγγπα Οηθνλνκία είλαη έλα θίλεκα 

πνπ επηδηώθεη λα αιιάμεη νιόθιεξν ην θνηλσληθό θαη 

νηθνλνκηθό ζύζηεκα θαη πξνηείλεη έλα δηαθνξεηηθό 

κνληέιν αλάπηπμεο πνπ ππνζηεξίδεη ηηο αξρέο ηεο 

Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο. 

Η Κ.ΑΛ.Ο είλαη κηα ζσέζη αμοιβαιόηηηαρ και 

αλληλεγγύηρ πνπ ζςνδέει ηα αηομικά ζςμθέπονηα με 

ηα ζςλλογικά».



Η Κνηλσληθή θαη Αιιειέγγπα Οηθνλνκία (Κ.ΑΛ.Ο.) απνηειεί έλα δηαθνξεηηθό 

μονηέλο ανάπηςξηρ ηηρ οικονομίαρ πος δίνει έμθαζη ζηον κοινωνικό 

ανηίκηςπο, ηην καλλιέπγεια ηηρ κοινωνικήρ αλληλεγγύηρ και ηην 

πποώθηζη ηων δημοκπαηικών απσών διασείπιζηρ. 

Έηζη εθηόο από ηνλ ηδησηηθό θαη ηνλ δεκόζην ηνκέα ππάξρεη θαη έλαο ηξίηνο 

ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο πνπ παξάγεη αγαζά θαη ππεξεζίεο, απηόο ηεο Κ.ΑΛ.Ο.

Ο ηνκέαο απηόο δηαθνξνπνηείηαη από ηνλ δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ιόγσ δύν 

βαζηθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ: 

α. οι δραζηηριόηηηες ποσ αναπηύζζει δίνοσν προηεραιόηηηα ζηην κάλσυη 

ηφν κοινφνικών αναγκών κι ότι ζηην επεκηαηική κερδοθορία και

β. οι δραζηηριόηηηες ασηές αναπηύζζονηαι με ζσλλογικές και 

δημοκραηικές διαδικαζίες ζσμμεηοτής και λήυης αποθάζεφν.



Ωο νξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ 

νηθνλνκηθώλ, επηρεηξεκαηηθώλ, παξαγσγηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ  πνπ ζηεξίδνληαη ζε κία ελαιιαθηηθή κνξθή 

νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, δηαλνκήο, θαηαλάισζεο θαη 

επαλεπέλδπζεο, βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζόηεηαο, 

ηεο αιιειεγγύεο, ηεο ζπλεξγαζίαο, θαζώο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ζηνλ 

άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο αλαιακβάλνληαη από λνκηθά πξόζσπα ή 

ελώζεηο πξνζώπσλ, ησλ νπνίσλ ν θαηαζηαηηθόο ζθνπόο είλαη ε 

επιδίωξη ηος ζςλλογικού οθέλοςρ και η εξςπηπέηηζη 

γενικόηεπων κοινωνικών ζςμθεπόνηων

Ωο «Κοινφνική και Αλληλέγγσα Οικονομία» νξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ 

νηθνλνκηθώλ, επηρεηξεκαηηθώλ, παξαγσγηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ  πνπ ζηεξίδνληαη ζε κία ελαιιαθηηθή κνξθή 

νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, δηαλνκήο, θαηαλάισζεο θαη 

επαλεπέλδπζεο, βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζόηεηαο, 

ηεο αιιειεγγύεο, ηεο ζπλεξγαζίαο, θαζώο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ζηνλ 

άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο αλαιακβάλνληαη από λνκηθά πξόζσπα ή 

ελώζεηο πξνζώπσλ, ησλ νπνίσλ ν θαηαζηαηηθόο ζθνπόο είλαη ε 

επιδίωξη ηος ζςλλογικού οθέλοςρ και η εξςπηπέηηζη 

γενικόηεπων κοινωνικών ζςμθεπόνηων.



ΑΞΙΕ ΣΗ Κ.ΑΛ.Ο.

 Η Κ.ΑΛ.Ο. βαζίδεηαη ζε αμίεο θαη αξρέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ αιιειεγγύε νη 
νπνίεο θαζνδεγνύλ ηε ζπιινγηθή δξάζε. 

 Οη αξρέο ηεο Κ.ΑΛ.Ο. απνηεινύλ ην έδαθνο:

- γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αλαγλώξηζε ηωλ άιιωλ ωο ζεκέιην ηεο 
αλζξώπηλεο δξάζεο θαη ηεο ζπιινγηθήο ηεο δηάζηαζεο, 

- -ηεο αλάγθεο γηα βηώζηκε αλάπηπμε, ηεο θξνληίδαο ηεο θύζεο θαη ηωλ 
νηθνζπζηεκάηωλ ηεο, θαζώο θαη 

- -ηεο πεγήο γηα ηελ αλαθαίληζε ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 
θνηλωλίαο 

 Η θνηλωληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία, πεξηιακβάλεη ακνηβαίαο θύζεο 
δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ζεζκηθέο ή αλεπίζεκεο ζπιινγηθέο δξάζεηο πνπ 
δεκηνπξγνύληαη γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο ηνπ πιαλήηε, γηα ηελ 
βηώζηκε αλάπηπμε θαζώο θαη ηα θηλήκαηα ηωλ πνιηηώλ πνπ ζηνρεύνπλ 
ζηνλ εθδεκνθξαηηζκό θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο νηθνλνκίαο. 

Πεγή: 

CHARTER OF RIPESS, πνπ εγθξίζεθε από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο RIPESS 
ζην Μνληεβηδέν, 20 Οθηωβξίνπ 2008 
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Σηελ Ειιάδα, ν πξώηνο λόκνο γηα ηελ Κνηλσληθή 
Οηθνλνκία ζεζπίζζεθε ην 2011 (λ. 4019/2011) θαη 
παξείρε ην πξώην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε 
ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ. Ελ ζπλερεία ην 2016, 
ζεζπίζζεθε ν λόκνο 4430/2016 (ΦΕΚ Α΄205) πνπ 
απνηειεί ηνλ πξώην λόκν πνπ επηρεηξεί λα ξπζκίζεη 
νξηδόληηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο θαη 
Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο ζηε ρώξα.



Κ.ΑΛ.Ο. ΚΑΙ ΧΟΛΕΙΟ 

Είναι ζητοφμενο:

Στο ςφγχρονο ςχολείο η ειςαγωγθ καινοτόμων προγραμμάτων
ςτην εκπαιδευτικθ διαδικαςία, η διαςφνδεςη τησ εκπαιδευτικθσ
διαδικαςίασ με την κοινωνία, τα προβλθματά τησ και τισ λφςεισ
τουσ καιώσ και η εκπαίδευςη για την αειφορία και

Οι αυριανοί πολίτεσ, να αναπτφξουν την επαγγελματικθ τουσ
δραςτηριότητα με πιο κριτικθ ματιά ςτο υπάρχον οικονομικό
ςφςτημα.



ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.ΑΛ.Ο.

Υπάξρνπλ ζηελ Κ.ΑΛ.Ο. ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο βηωζηκόηεηαο: νηθνλνκηθή, θνηλωληθή 
θαη πεξηβαιινληηθή.

Σηελ ΚΑΛΟ, ν ζηόρνο ηεο νηθνλνκηθήο βηωζηκόηεηαο δελ κπνξεί λα δηαρωξηζηεί 
από ηνλ ζηόρν ηεο θνηλωληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο βηωζηκόηεηαο. 

Ο ζηόρνο ηεο ΚΑΛΟ είλαη λα πξνωζήζεη ηνπο αλζξώπνπο πξνο ηελ ζπιινγηθή 
δξάζε. Η νηθνλνκία γίλεηαη έηζη έλα κέζν γηα ηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο 
ηνπο. 

ΑΡΑ:

Αιιάδεη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηεο νηθνλνκίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο θνηλωλίαο: 

Οη άλζξωπνη δελ απνηεινύλ «εξγαιεία» ζε κηα νηθνλνκία πνπ έρεη ωο 
πξνηεξαηόηεηα ην θέξδνο ιίγωλ. 

Σηελ Κ.ΑΛ.Ο. νη  πξνηεξαηόηεηεο ηεο θνηλωλίαο ζηξέθνληαη από:

-ην θέξδνο-πιαλήηεο-άλζξωπνη ζην 

-άνθρωποι-πλανήτης-όφελος



Η εηζαγσγή ηεο Κ.ΑΛ.Ο. ζην ζρνιείν απνζθνπεί ζην 

λα κεηαδώζεη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο κηα «άιινπ ηύπνπ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα», ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο 

ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ θνηλσληθνύ αληίθηππνπ θαη ηνπ 

ζεβαζκνύ ζην πεξηβάιινλ. 



Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Οη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο καζεηέο θαη 

λα ζρεδηάζνπλ ζηε ζπλέρεηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα ηελ 

εηζαγσγή ηεο Κ.ΑΛ.Ο. ζην ζρνιείν έρνληαο ππόςε ηνπο ηηο 

αθόινπζεο αξρέο: 

 - ην κάζεκα ζα πξέπεη λα επηθεληξώλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπο 

 - νη καζεηέο πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηελ επζύλε γηα ηε δηθή ηνπο 

εθκάζεζε ζην πιαίζην θάζε ελόηεηαο 

 - ε κάζεζε πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε κεκνλσκέλεο δξάζεηο θαη 

ζρέδηα 

 - πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζρέζε θαη ηζνξξνπία κεηαμύ ζεσξίαο 

θαη πξαθηηθήο. 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ Κ.ΑΛ.Ο. ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

 Οη ελεξγέο εθπαηδεπηηθέο κεζνδνινγίεο ζπλεπάγνληαη ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Παξαδείγκαηα: 

 - νκαδηθή εξγαζία / αζθήζεηο 

 - νκαδηθέο ζπδεηήζεηο / αληαιιαγή ηδεώλ / επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 - αλάιπζε πξαθηηθώλ παξαδεηγκάησλ / ηζηνξηώλ / κειεηώλ πεξηπηώζεσλ 

 - παξνπζηάζεηο από επηζθέπηεο / θαιεζκέλνπο 

 - ππαίζξηεο επηζθέςεηο ζην πεδίν. 

Οη ελεξγέο κεζνδνινγίεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνώζεζε: 

 - ηζρπξήο αιιειεπίδξαζεο / ζπκκεηνρήο ζηελ νκάδα 

 - απνηειεζκαηηθώλ δεζκώλ κεηαμύ ζεσξίαο / πξαθηηθήο θαη ελλνηώλ / 

παξαδεηγκάησλ πξαγκαηηθήο δσήο 

 - θαηαλόεζε ησλ πεξηερνκέλσλ από ηνπο καζεηέο

 - θίλεηξν ησλ καζεηώλ. 



Κ.ΑΛ.Ο. ΚΑΙ ΧΟΛΕΙΟ:ΚΑΠΟΙΑ 

ΒΗΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ  

Η γεληθή θηινζνθία ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο Κ.ΑΛ.Ο. είλαη ε εμήο: 

-Οη καζεηέο/ηξηεο ζπδεηνύλ θαη απνηππώλνπλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.),

-Επηιέγνπλ κηα “επηρεηξεκαηηθή” δξαζηεξηόηεηα –π.ρ. παξαγσγή ελόο ηνπηθνύ 

πξντόληνο, 

-Με ηελ βνήζεηα ελόο κέληνξα παξάγνπλ ζπλεξγαηηθά ην πξντόλ,

-Σπδεηνύλ γηα ηελ πξνώζεζή ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία,

-Πξαγκαηνπνηείηαη κηα έθζεζε αλνηθηή πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία όπνπ νη 

καζεηέο “πσινύλ” ην πξντόλ θαη 

-Τέινο απνθαζίδνπλ από θνηλνύ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ “θέξδνπο” ηνπο ην 

νπνίν επαλεπελδύνπλ γηα ην ζπιινγηθό όθεινο.



Κ.ΑΛ.Ο. ΚΑΙ ΧΟΛΕΙΟ:                   

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Η Κνηλσληθή & Αιιειέγγπα Οηθνλνκία (Κ.ΑΛ.Ο.) κέζα ζην 

ζρνιείν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα θνπιηνύξα ζπλεξγαζίαο 

θαη αιιειεγγύεο δίλνληαο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο, ζηάζεηο 

θαη δεμηόηεηεο ώζηε νη καζεηέο/ηξηεο λα δεκηνπξγήζνπλ 

βηώζηκεο ιύζεηο γηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο, βαζηζκέλεο ζηηο αξρέο 

ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζόηεηαο, ηεο αιιειεγγύεο, ηεο 

ζπλεξγαζίαο, θαζώο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ζηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ κε ζηόρν ηνλ εθδεκνθξαηηζκό ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο νηθνλνκίαο. 







Επιλέξτε έναν από τους 17 Στόχους της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 

Με ποιους τρόπους, ως εκπαιδευτικοί, μπορείτε να βοηθήσετε μέσα 
στο σχολείο στην επίτευξη αυτού του Στόχου μέσα από τις αξίες της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας;

ΤΕΖΣΖΖ:

ΠΩ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΝΓΔΘΔΗ Ζ Κ.ΑΛ.Ο. ΚΑΗ Ζ ΒΗΩΗΜΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ;



mailto:vbrinia@aueb.gr


ΠΗΓΈ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1)

Editors: Dr Vasiliki Brinia, Dr Paulo Davim, "Higher Education and Sustainability" Designing an
Innovative Pedagogy for Sustainable Development in Higher Education, CRC Press - Taylor and
Francis Group

Chapter 5: Entrepreneurship for sustainable development. Education in Social Entrepreneurship for

Sustainable Development: A case study in teacher education at the University of Athens, Greece

Dr Yiannis Roussakis, Dr Vasiliki Brinia, Prof. Thalia Dragonas

 Αμίτσης Γ. και Μαρίνη Φ., Θεσμοί και Πολιτικές Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
στην Ελλάδα, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αθήνα, 2015

 Ανακοίνωση της Επιτροπής από 6.10.2010 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
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