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1. Εισαγωγή στο GoSport  

Ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων και 

στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ανοχή και στην κοινωνική ένταξη. Σε αυτό 

το πλαίσιο, είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθούν οι δυνατότητες των αθλητικών οργανισμών 

να εφαρμόσουν κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά. 

Το GoSport είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενθάρρυνση της κοινωνικής 

ένταξης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό βελτιώνοντας τη καλή διακυβέρνηση εντός 

των αθλητικών οργανισμών. Προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της καλής διακυβέρνησης 

σε αθλητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο και την Ιταλία, 

το GoSport στοχεύει στην: 

1. Ενίσχυση των ικανοτήτων και της ευαισθητοποίησης αθλητικών συλλόγων/οργανισμών, 

επαγγελματικών και ημιεπαγγελματικών αθλητικών ομάδων και συλλόγων αναφορικά με 

την εφαρμογή των αρχών της καλής διακυβέρνησης μέσω της κοινωνικής ευθύνης, με 

επίκεντρο τη συμμετοχή και την ενσωμάτωση ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, αναπηρίας ή 

ηλικίας, και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

2. Βελτίωση της γνώσης για τον τρόπο με τον οποίο οι αθλητικοί οργανισμοί ερμηνεύουν, 

διαχειρίζονται και δίνουν προτεραιότητα σε θέματα κοινωνικής ευθύνης - ειδικά όσον 

αφορά την καταπολέμηση της βίας, την αντιμετώπιση του ρατσισμού, των διακρίσεων και 

της μισαλλοδοξίας και την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών - πώς 

η οργανωτική διακυβέρνηση επηρεάζει την κοινωνική ευθύνη και πώς είναι η κοινωνική 

ευθύνη επικοινωνείται εντός των οργανισμών. 

3. Παροχή εργαλείων σε αθλητικούς οργανισμούς και επαγγελματίες για την κατανόηση των 

σχέσεων μεταξύ των οργανισμών, των ενδιαφερομένων μερών του και της κοινωνίας, και για 

την ενσωμάτωση κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών οργανωτικής διακυβέρνησης. 

4. Προώθηση των αρχών συμμετοχής και ένταξης στον αθλητισμό μέσω ευθύνης. 

2. Εισαγωγή στην έκδοση 

Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρουσιάσει και να παράσχει στους εκπαιδευτές/-τριες 

που επιθυμούν να εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα GoSport για μη κερδοσκοπικούς, 

ερασιτεχνικούς αθλητικούς οργανισμούς και ακαδημίες, τα απαραίτητα εργαλεία για να το 

πράξουν. 

Σε αυτό το έγγραφο, οι εκπαιδευτές/-τριες θα βρουν τα εκπαιδευτικά πλαίσια, τη μεθοδολογία, 

προτεινόμενες δραστηριότητες και βιβλιογραφία προκειμένου να υλοποιήσουν με επιτυχία το 

μάθημα. 



 

 

Η έκδοση χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: τη μεθοδολογία, τα πλαίσια, τις δραστηριότητες και τη 

βιβλιογραφία. 

3. Μεθοδολογία για δια ζώσης και 

διαδικτυακές εκπαιδεύσεις   

3.1. Ομάδα στόχου  

Το εκπαιδευτικό πακέτο σχεδιάστηκε για επαγγελματίες που εργάζονται σε μικρής κλίμακας, 
ερασιτεχνικές αθλητικές οργανώσεις και ακαδημίες, όπως εκπαιδευτές/-τριες, εθελοντές/-τριες και 
διοικητικό προσωπικό και κάθε άλλο εργαζόμενο/-η , εθελοντή/-τρια αυτών των οργανώσεων που 
ενδιαφέρεται για τον τρόπο διασύνδεσης και εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 
αθλητικούς οργανισμούς.   

3.2. Υλικοτεχνική υποδομή 

Βρείτε ένα ήσυχο και ασφαλές περιβάλλον με τα κατάλληλα εργαλεία και την απαιτούμενη υλικοτεχνική 

υποδομή. Μερικές προτάσεις σχετικά με τους πόρους που μπορεί να χρειαστείτε είναι:  

✓ Αίθουσα συνεδριάσεων, 

✓ Προβολέας, 

✓ Φορητός υπολογιστής, 

✓ Υλικά για μαθητές όπως στυλό, χαρτί, κλπ. , 

✓ Πίνακα παρουσιάσεων, 

✓ Μαρκαδόρους υπογράμμισης. 

Σε περίπτωση μίας διαδικτυακής δραστηριότητας: καλή σύνδεση στο διαδίκτυο, σωστό λογισμικό για 

εφαρμογή (π.χ. Zoom), εργαλεία που βασίζονται στο Διαδίκτυο και ιστότοπος για εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες ή δραστηριότητες καλωσορίσματος και γνωριμίας. 

3.3. Υλοποίηση της εκπαίδευσης       

             

             

            



 

 

Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως εξηγούνται στα πλαίσια που παρέχονται σε κάθε ενότητα του μαθήματος. 

Όλα τα πλαίσια περιλαμβάνονται στις μεταγενέστερες ενότητες αυτού του εγγράφου. 

3.4. Μέθοδοι εκπαίδευσης 

Σύμφωνα με τον Gagne (1985) υπάρχουν εννέα βήματα για μια επιτυχημένη μέθοδο εκμάθησης, τα οποία 

πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε για να αναπτύξουμε έναν οδηγό για τα πιλοτικά μας εργαστήρια. 

1. Κερδίστε προσοχή: αφηγώντας, παρουσιάζοντας ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί και 

τονίζοντας τη σημασία του – εξηγήστε πόσο σημαντικό είναι να μπορείτε να συνεργάζεστε με 

τους CWMBs για την εργασία τους. 

2. Παρέχετε έναν μαθησιακό στόχο: αυτό θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους/-νες να 

κατανοήσουν τον σκοπό της παρουσίας τους – να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους προκειμένου 

να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τους CWMB πιο αποτελεσματικά. 

3. Παροτρύνετε την ανάκληση στη μνήμη προηγούμενης γνώσης: στηριχτείτε στην υπάρχουσα 

γνώση (εάν υπάρχει) και αξιοποιείστε τυχόν προηγούμενη γνώση. 

4. Παρουσιάστε το υλικό: παρουσιάστε τις ενότητες, την ακολουθία και τα εργαλεία εκμάθησης. 

5. Παρέχετε καθοδήγηση για τη εκμάθηση: προσφέρετε βοήθεια όπου χρειάζεται αλλά, επίσης, 

αφήστε τους/τις  να μάθουν μόνοι/-ες τους. 

6. Προκαλέστε απόδοση: οι ασκήσεις και τα παιχνίδια ερωτήσεων θα τους επιτρέψουν να 

χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν. 

7. Σχολιάστε: χρησιμοποιήστε τα παιχνίδια ερωτήσεων και δώστε προφορικά σχόλια σχετικά με την 

πρόοδό τους. 

8. Αξιολογήστε την απόδοση: χρησιμοποιήστε τα δεδομένα από τα παιχνίδια ερωτήσεων, την 

άσκηση και τα ερωτηματολόγια για την εκ των υστέρων αξιολόγηση για να παράσχετε 

πληροφορίες προόδου. 

9. Βελτιώστε τη διατήρηση και την ανταπόκριση: εντοπίστε παρόμοια προβλήματα και εργασίες 

προκειμένου να βάλετε τον εκπαιδευόμενο σε μια κατάσταση ανταπόκρισης. 

Η πλήρης προπόνηση θα πρέπει να διαρκεί περίπου 12 ώρες συνολικά. Σας προτείνουμε να το 

εφαρμόσετε σε δύο συνεχόμενες ημέρες.  

4. Πλαίσια ενότητας   

Το μάθημα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για μεγάλης κλίμακας, κερδοσκοπικούς, επαγγελματικούς 

και ημιεπαγγελματικούς αθλητικούς οργανισμούς χωρίζεται σε πέντε ενότητες. Αυτές είναι:  

✓  Εισαγωγή στην ΕΚΕ 

✓ Ο αθλητισμός ως πρεσβευτής της θετικής αλλαγής στην κοινωνία 

✓ Η ΕΚΕ στη διαχείριση του αθλητισμού: Πώς ο αθλητισμός συνδέεται με τις πολιτικές ΕΚΕ 

✓ Πώς να εφαρμόσετε πολιτικές ΕΚΕ 

✓ Σημασία του «branding» (επιχειρηματική στρατηγική μάρκετινγκ) στην ΕΚΕ 



 

 

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα πλαίσια για κάθε ενότητα.  

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην ΕΚΕ 

  

Σκοπός Η Ενότητα 1 είναι αφιερωμένη στον καθορισμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

και στο γιατί είναι σημαντικό για τον μη κερδοσκοπικό τομέα να εφαρμόζει 

πρωτοβουλίες ΕΚΕ στην καθημερινή του λειτουργία. 

Χρονικό 

πλαίσιο 

✓ 60 λεπτά παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, 

✓ 40 λεπτά αφιερωμένα στις ομάδες συζήτησης με 

τους συμμετέχοντες/-ουσες. 

✓ 20 λεπτά αυτοδιδασκαλία 

Περιεχόμενο Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτή την ενότητα είναι:  

✓ Τι είναι η ΕΚΕ- Μια επισκόπηση 

✓ Γιατί η ΕΚΕ είναι σημαντική σήμερα 

✓ Η σχέση της ΕΚΕ στον μη κερδοσκοπικό τομέα 

✓ Πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή 

της ΕΚΕ (απαιτούνται πόροι, δίκτυο του οργανισμού κ.λπ.) 

✓ Η ΕΚΕ στη πράξη- Βέλτιστες πρακτικές 

Προτεινόμεν

ες 

αναγνώσεις 

Η Συμβολή του Αθλητισμού στην Επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Στόχοι: Μια εργαλειοθήκη για δράση:  

https://www.sdgfund.org/sites/default/files/report-

sdg_fund_sports_and_sdgs_web.pdf  

 

Βιωσιμότητα: το συστατικό που λείπει στη στρατηγική: 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02756661111100274/f

ull/html 

 

Η αλήθεια για την ΕΚΕ: https://hbr.org/2015/01/the-truth-about-csr 

 

  

https://www.sdgfund.org/sites/default/files/report-sdg_fund_sports_and_sdgs_web.pdf
https://www.sdgfund.org/sites/default/files/report-sdg_fund_sports_and_sdgs_web.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02756661111100274/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02756661111100274/full/html
https://hbr.org/2015/01/the-truth-about-csr


 

 

Ενότητα 2: Ο αθλητισμός ως πρεσβευτής της θετικής αλλαγής στην 

κοινωνία 

  

Σκοπός Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει πώς οι δράσεις ΕΚΕ μπορούν να 

προωθήσουν τις αθλητικές δραστηριότητες ως καταλύτης για τη θετική αλλαγή στην 

κοινωνία. Η ενότητα θα έχει ένα συγκεκριμένο σημείο εστίασης σχετικά με θέματα 

διακρίσεων και ρατσισμού, καθώς επίσης και με τον τρόπο κατά τον οποίο η συμμετοχή 

των νέων σε δραστηριότητες ΕΚΕ θα οδηγήσει σε μία μάχη ενάντια στον κοινωνικό 

αποκλεισμό, στην περιθωριοποίηση και θα προωθήσει την ευημερία και έναν υγιεινό 

τρόπο ζωής. Η ενότητα απευθύνεται στα μέλη μικρών και μεγαλύτερων αθλητικών 

οργανισμών και θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις 

δραστηριότητες ΕΚΕ με σκοπό την προάγουν τις προαναφερθείσες αξίες. 

Χρονικό  

πλαίσιο 

✓ 60 λεπτά παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, 

✓ 40 λεπτά αφιερωμένα στις ομάδες συζήτησης με 

 τους συμμετέχοντες/-ουσες. 

✓ 20 λεπτά αυτοδιδασκαλία 

Περιεχόμενο Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτή την ενότητα είναι:  

✓ Η σημασία του τοπικού και του λαϊκού - μαζικού αθλητισμού στην 

κοινωνία (προαγωγή της υγείας, υγιεινός τρόπος ζωής, κοινωνική 

ένταξη, Ανάπτυξη κοινότητας)  

✓ Πώς ο αθλητισμός αλλάζει τις κοινότητες - στρέφοντας τον αθλητικό 

σας οργανισμό σε ένα κόμβο κοινωνικής καινοτομίας μέσω του 

αθλητισμού – Μια ιστορική προσέγγιση του ρόλου του αθλητισμού 

στις κοινωνικές αλλαγές με την πάροδο του χρόνου 

✓ Σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και πράγματα που πρέπει να λάβετε 

υπόψη στους οργανισμούς (ανισότητα των φύλων, προστασία των 

δικαιωμάτων του παιδιού, εκφοβισμός, μη αποκλεισμός, κ.λπ.) 

Προτεινόμενες 

αναγνώσεις 

Επίλυση ανισοτήτων στον αθλητισμό 

https://www.sportanddev.org/en/article/news/resolving-inequalities-sport  

Πολιτικές Αθλητισμού και Ανισότητας - Ισότητα στον αθλητισμό Αντιμετωπίζοντας 

βασικά ερωτήματα https://www.icsspe.org/content/sport-and-inequality-policies  

Αθλητισμός, Κοινωνικός Διχασμός και Κοινωνική Ανισότητα 

http://archive.sciendo.com/SSR/ssr.2011.xx.issue-1-2/v10237-011-0049-0/v10237-

011-0049-0.pdf 

 

https://www.sportanddev.org/en/article/news/resolving-inequalities-sport
https://www.icsspe.org/content/sport-and-inequality-policies
http://archive.sciendo.com/SSR/ssr.2011.xx.issue-1-2/v10237-011-0049-0/v10237-011-0049-0.pdf
http://archive.sciendo.com/SSR/ssr.2011.xx.issue-1-2/v10237-011-0049-0/v10237-011-0049-0.pdf


 

 

Ενότητα 3: Η ΕΚΕ στη διαχείριση του αθλητισμού: Πώς ο αθλητισμός 

συνδέεται με τις πολιτικές ΕΚΕ 

  

Σκοπός Η ενότητα επιδιώκει να διερευνήσει και να παρουσιάσει τη σύνδεση μεταξύ του 

αθλητισμού – και αθλητικού οργανισμού – με δραστηριότητες ΕΚΕ. Ως μέρος της 

λειτουργίας του, θα δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους/-ες να 

προβληματιστούν επάνω στην πτυχή της κοινωνικής προσφοράς του αθλητισμού 

και στον πώς εξελίχθηκε αυτή, το τελευταίο έτος, μέσω προγραμμάτων ΕΚΕ. Θα 

ενημερωθούν επίσης για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

ΕΚΕ μέσω του αθλητισμού και για τα μοναδικά χαρακτηριστικά που έχει ο 

αθλητισμός για την Κοινωνική Προσφορά και την πρόσθετη αξία που αυτός μπορεί 

να έχει για κοινωνικούς λόγους και δράσεις καθώς και για τα οφέλη  που μπορούν 

να αποκομίσουν από αυτό οι αθλητικοί οργανισμοί. 

Χρονικό  

πλαίσιο 

✓ 100 λεπτά παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. 

✓ 50 λεπτά αφιερωμένα στις ομάδες συζήτησης με 

τους συμμετέχοντες/-ουσες. 

✓ 30 λεπτά αυτοδιδασκαλία 

Περιεχόμενο Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτή την ενότητα είναι:  

✓ Η σημασία της ΕΚΕ για τους αθλητικούς οργανισμούς μικρής 

κλίμακας 

✓ Γιατί ένας οργανισμός μικρής κλίμακας πρέπει να εφαρμόζει 

πολιτικές ΕΚΕ- Ένα εργαλείο για να αναπτύξετε τον αθλητικό σας 

οργανισμό 

✓ Εύρεση των πόρων για να πραγματοποιηθεί- Παρουσίαση 

των ευκαιριών χρηματοδότησης για μη κερδοσκοπικούς 

αθλητικούς οργανισμούς 

✓ Ιδέες για δράσεις ΕΚΕ για οργανισμούς μικρής κλίμακας 

✓ Αθλητικοί σύλλογοι που υλοποιούν την ΕΚΕ (βέλτιστες πρακτικές 

από μη κερδοσκοπικούς αθλητικούς οργανισμούς μικρής 

κλίμακας)  

 

Προτεινόμενα 

αναγνώσματα 

Το μέλλον της κοινωνικής ευθύνης στον αθλητισμό - 
https://www.sportanddev.org/en/article/news/future-social-responsibility-sport  
 
 
Ερευνώντας την ΕΚΕ και δράσεις ανάπτυξης στον επαγγελματικό αθλητισμό - 
https://www.sportanddev.org/en/article/news/examining-csr-and-development-
activities-professional-sport  
 

Αθλητισμός και SDGs (Sustainable Development Goals- Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης) μελέτη περίπτωσης: Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανάπτυξη στο 
ποδόσφαιρο–https://www.sportanddev.org/en/article/news/sport-and-sdgs-
case-study-european-football-development-network  

https://www.sportanddev.org/en/article/news/future-social-responsibility-sport
https://www.sportanddev.org/en/article/news/examining-csr-and-development-activities-professional-sport
https://www.sportanddev.org/en/article/news/examining-csr-and-development-activities-professional-sport
https://www.sportanddev.org/en/article/news/sport-and-sdgs-case-study-european-football-development-network
https://www.sportanddev.org/en/article/news/sport-and-sdgs-case-study-european-football-development-network


 

 

 
 
Αθλητισμός και ΕΚΕ: Διδάγματα –
https://www.sportanddev.org/en/article/news/sport-and-csr-lessons-learnt 
 
 
Το ποδόσφαιρο και η κοινωνία -
https://www.sportanddev.org/en/article/news/football-and-community 
 

 

  

https://www.sportanddev.org/en/article/news/sport-and-csr-lessons-learnt
https://www.sportanddev.org/en/article/news/football-and-community


 

 

Ενότητα 4: Πώς να εφαρμόσετε τις πολιτικές ΕΚΕ 

  

Σκοπός Αυτή η ενότητα στοχεύει στην παρουσίαση του υφιστάμενου πλαισίου για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της ΕΚΕ. Θα πραγματευθεί τα κριτήρια σύμφωνα 

με τα οποία αποτιμάται η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ΕΚΕ. Τέλος, 

θα επισημάνει τη σημασία των συνεργασιών και θα παράσχει δύο μελέτες 

περιπτώσεων, ως παραδείγματα του πλαισίου που παρουσιάζονται. 

Χρονικό  

πλαίσιο 

✓ 100 λεπτά παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. 

✓ 30 λεπτά αφιερωμένα στις ομάδες συζήτησης με 

τους συμμετέχοντες/-ουσες. 

✓ 50 λεπτά αυτοδιδασκαλία 

Περιεχόμενο Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτή την ενότητα είναι:  

✓ Πλαίσιο σχεδιασμού, υλοποίησης & αξιολόγησης ΕΚΕ 

✓ Πρακτικές συμβουλές ΕΚΕ για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

✓ Συμβουλές για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός 

προγράμματος ΕΚΕ με ελάχιστους πόρους 

✓ Ευκαιρίες συνεργασίας για οργανισμούς μικρής κλίμακας 

✓ Αξιολόγηση και προσαρμογές των σχεδίων για μελλοντικές 

βελτιώσεις 

Προτεινόμενα 

αναγνώσματα 

Cramer, J. (2005). Εμπειρίες σχετικά με τη διάρθρωση επιχειρήσεων 
κοινωνικής ευθύνης στην ολλανδική βιομηχανία. Journal of  
cleaner production, 13(6), 583-592. 
 
 
Del Baldo M. (2013) Συνεργασίες για την ΕΚΕ. Σε: Idowu S.O., Capaldi N., 
Zu L., Gupta A.D. (επιμ.) Εγκυκλοπαίδεια Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης. Springer, Βερολίνο, 
Χαϊδελβέργη. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_625 
 
 
Khoo, H. H., & Tan, K. C. (2002). Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο αριστείας της 
αυστραλιανής επιχείρησης για την επίτευξη βιώσιμης 
επιχειρηματικής αριστείας. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και 
Διαχείριση Περιβάλλοντος, 9 (4), 196-205. 
 
 
Maignan, I., Ferrell, O. C., & Ferrell, L. (2005). Ένα μοντέλο μετόχων 
για την εφαρμογή της κοινωνικής ευθύνης στο μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή 
Εφημερίδα του μάρκετινγκ. 
 
 
Maon, F., Lindgreen, A., & Swaen, V. (2009). Σχεδιάζοντας και 
Εφαρμόζοντας εταιρική κοινωνική ευθύνη: Ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο θεμελιωμένο στη θεωρία και την πράξη. Εφημερίδα της επιχειρηματικής 
ηθικής, 87(1), 71-89. 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_625


 

 

Poret, S. (2014). Συνεργασίες επιχειρήσεων-ΜΚΟ σε δράσεις ΕΚΕ: γιατί 
και πως ;  
 
 
Were, M. (2003). Εφαρμογή της εταιρικής ευθύνης—Η υπόθεση 
Chiquita. Εφημερίδα της επιχειρηματικής ηθικής, 44 (2), 247-260. 

 

  



 

 

Ενότητα 5: Σημασία του branding (επιχειρηματική στρατηγική 

μάρκετινγκ) στην ΕΚΕ 

  

Σκοπός Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για το branding (επιχειρηματική στρατηγική 

μάρκετινγκ) μιας πρωτοβουλίας ΕΚΕ και πώς να το εφαρμόζουμε το σωστά. Με τα 

παραδείγματα που παρέχονται θα μάθουμε για την επίδραση της CSR 

(Sustainable Development Goals-Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης) στη δική σας 

επωνυμία και ορισμένα από τα οικονομικά οφέλη που μπορεί να έχει για τον 

οργανισμό σας. 

Χρονικό  

πλαίσιο 

✓ 60 λεπτά παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. 

✓ 40 λεπτά αφιερωμένα στις ομάδες συζήτησης με τους συμμετέχοντες/-

ουσες. 

✓ 20 λεπτά αυτοδιδασκαλία 

Περιεχόμενο Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτή την ενότητα είναι:  

✓ Γιατί είναι σημαντικό το branding της ΕΚΕ 

✓ Πώς να ορίσετε τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ομάδες-στόχους 

σας 

✓ Πώς να προσελκύσετε εθελοντές 

✓ Καθορισμός του κατάλληλου μηνύματος και των μέσων 

επικοινωνίας 

Προτεινόμεν

α 

αναγνώσματ

α 

Φορολογικά κίνητρα στην ΕΚΕ: 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFRA-07-2020-

0213/full/html  

 

Οδηγώντας την αξία της επωνυμίας μέσω πρωτοβουλιών ΕΚΕ: 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972150917713270?journalCode

=gbra  

 

Ο οδηγός σας για την ΕΚΕ: 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972150917713270?journalCode

=gbra  

 

Σημασία της Κοινωνικής Ευθύνης: Η άποψη των εργαζομένων: 

https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i11S/K105309811S19.pdf  

 

  

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFRA-07-2020-0213/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFRA-07-2020-0213/full/html
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972150917713270?journalCode=gbra
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972150917713270?journalCode=gbra
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972150917713270?journalCode=gbra
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972150917713270?journalCode=gbra
https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i11S/K105309811S19.pdf


 

 

5. Δραστηριότητες 

Σε αυτήν την ενότητα, σας προτείνουμε τρεις δραστηριότητες καλωσορίσματος και γνωριμίας και μία 

άσκηση αξιολόγησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τις εκπαιδεύσεις.  

Δραστηριότητες καλωσορίσματος και γνωριμίας (ice-breakers) 

Δύο αλήθειες και ένα ψέμα 

Οι συμμετέχοντες-ουσες απαριθμούν τρία πράγματα για τον εαυτό τους, δύο είναι αλήθεια και ένα 

είναι ψέμα. Οι άλλοι πρέπει να μαντέψουν ποιο είναι αλήθεια και ποιο ψέμα. 

Τον φάκελο παρακαλώ! 

Τα μέλη της ομάδας καταγράφουν 10 γεγονότα για τον εαυτό τους σε λωρίδες χαρτιού και στη συνέχεια 

τις βάζουν σε ένα φάκελο. Ο/Η  αρχηγός της ομάδας διαβάζει τα γεγονότα δυνατά, ένα προς ένα, καθώς 

τα λοιπά μέλη της ομάδας μαντεύουν την ταυτότητα του ατόμου. 

10 κοινά πράγματα 

Χωριστείτε σε ομάδες συνεργατών με οδηγίες για να ανακαλύψετε 10 πράγματα, τα οποία έχετε κοινά. 

Άσκηση αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση με τα πέντε δάχτυλα 

Ζητήστε από τους/τις εκπαιδευόμενους/-νες να σχεδιάσουν το σχήμα του χεριού τους σε ένα φύλλο 

χαρτιού. Κάθε δάχτυλο αντιπροσωπεύει μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσουν: 

✓ Τι πήγε καλά; 

✓ Τι μου τράβηξε την προσοχή; Τι θα ήθελα να προσθέσω; 

✓ Τι πήγε λάθος; Αρνητικά σχόλια 

✓ Τι αποκομίζω ; 

✓ Tι δεν τράβηξε αρκετά την προσοχή;  



 

 

6. Περαιτέρω αναγνώσματα 
Δίνοντας το παράδειγμα: Πώς οι αθλητικές αρχές ανταποκρίνονται στην κοινωνική τους συνείδηση; 
- https://www.sportanddev.org/en/article/news/leading-example-how-are-sports-governing-
bodies-flexing-their-social-conscience  
 
Καθοριστικοί παράγοντες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Επαγγελματικό Αθλητισμό: 
Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Παράγοντες -  
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=d1048745-7d88-4799-8147-
98270e551cc2%40sdc-v-sessmgr01  
 
Νορβηγική Ανοικτή Κοινότητα ΕΚΕ για το τένις - https://norwegiantennisopen.com/community/  
 
Ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ποδοσφαιρική επιχείρηση: Προς την ανάπτυξη ενός 
εννοιολογικού μοντέλου - 
https://www.researchgate.net/publication/228338043_The_Role_of_Corporate_Social_Responsibili
ty_in_the_Football_Business_Towards_the_Development_of_a_Conceptual_Model  
 
Κοινοτική και Κοινωνική Ευθύνη: Οδηγός επαγγελματιών - https://www.efdn.org/wp-
content/uploads/2017/11/EFDN-CSR-Practitioners-Guide.pdf  
Έκθεση ΕΚΕ της UEFA - https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2020/04/UEFA-FSR-
Report_compressed.pdf  
 
Η χρήση της ΕΚΕ στον Αθλητισμό - https://www.anchorsportadvisors.com/post/the-use-of-csr-in-
sport  
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον Αθλητισμό - http://foxsportsstories.com/2017/11/10/corporate-
social-responsibility-sports/  
 
Νιώθοντας τον αντίκτυπο: Κοινωνική ευθύνη στον αθλητισμό - 
https://www.sportsbusinessjournal.com/Journal/Issues/2019/09/09/In-Depth/Social-
responsibility.aspx?ana=register_free_form_2_filled  
 
Εταιρική κοινωνική ευθύνη μέσω του αθλητισμού: μια διαχρονική μελέτη των εταιρειών FTSE100 - 
https://core.ac.uk/download/pdf/228140813.pdf  
 
Επίδραση πειθούς των πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο franchise του 
επαγγελματικού αθλητισμού: Ανάλυση μετριαστικής επίδρασης - 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0243579  
 
Εταιρική κοινωνική ευθύνη σε επαγγελματικούς ομαδικούς αθλητικούς οργανισμούς: προς μια 
θεωρία λήψης αποφάσεων - http://dx.doi.org/10.1080/16184742.2014.897736 
 
Ο αθλητισμός ως πρωτοβουλία ΕΚΕ: Ενδυνάμωση των Νέων - 
https://www.researchgate.net/publication/295198756_Sports_as_a_CSR_Initiative_Empowering_th
e_Youth  
 
Επίλυση ανισοτήτων στον αθλητισμό 
https://www.sportanddev.org/en/article/news/resolving-inequalities-sport  
 
Αθλητισμός και Πολιτικές Ανισότητας Ισότητα στον Αθλητισμό Αντιμετώπιση βασικών ερωτημάτων 
https://www.icsspe.org/content/sport-and-inequality-policies  
 
Η συμβολή του αθλητισμού στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης: Μια εργαλειοθήκη 
για δράση (https://www.sdgfund.org/sites/default/files/report-
sdg_fund_sports_and_sdgs_web.pdf) 
 
ΕΚΕ σε αθλητικούς οργανισμούς (http://hj.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1214654/FULLTEXT01.pdf) 
 
Τι είναι η ΕΚΕ; (https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-
competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-
responsibility-market-integration/what-csr)  
 
 

https://www.sportanddev.org/en/article/news/leading-example-how-are-sports-governing-bodies-flexing-their-social-conscience
https://www.sportanddev.org/en/article/news/leading-example-how-are-sports-governing-bodies-flexing-their-social-conscience
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=d1048745-7d88-4799-8147-98270e551cc2%40sdc-v-sessmgr01
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=d1048745-7d88-4799-8147-98270e551cc2%40sdc-v-sessmgr01
https://norwegiantennisopen.com/community/
https://www.researchgate.net/publication/228338043_The_Role_of_Corporate_Social_Responsibility_in_the_Football_Business_Towards_the_Development_of_a_Conceptual_Model
https://www.researchgate.net/publication/228338043_The_Role_of_Corporate_Social_Responsibility_in_the_Football_Business_Towards_the_Development_of_a_Conceptual_Model
https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2017/11/EFDN-CSR-Practitioners-Guide.pdf
https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2017/11/EFDN-CSR-Practitioners-Guide.pdf
https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2020/04/UEFA-FSR-Report_compressed.pdf
https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2020/04/UEFA-FSR-Report_compressed.pdf
https://www.anchorsportadvisors.com/post/the-use-of-csr-in-sport
https://www.anchorsportadvisors.com/post/the-use-of-csr-in-sport
http://foxsportsstories.com/2017/11/10/corporate-social-responsibility-sports/
http://foxsportsstories.com/2017/11/10/corporate-social-responsibility-sports/
https://www.sportsbusinessjournal.com/Journal/Issues/2019/09/09/In-Depth/Social-responsibility.aspx?ana=register_free_form_2_filled
https://www.sportsbusinessjournal.com/Journal/Issues/2019/09/09/In-Depth/Social-responsibility.aspx?ana=register_free_form_2_filled
https://core.ac.uk/download/pdf/228140813.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0243579
http://dx.doi.org/10.1080/16184742.2014.897736
https://www.researchgate.net/publication/295198756_Sports_as_a_CSR_Initiative_Empowering_the_Youth
https://www.researchgate.net/publication/295198756_Sports_as_a_CSR_Initiative_Empowering_the_Youth
https://www.sportanddev.org/en/article/news/resolving-inequalities-sport
https://www.icsspe.org/content/sport-and-inequality-policies
https://www.sdgfund.org/sites/default/files/report-sdg_fund_sports_and_sdgs_web.pdf
https://www.sdgfund.org/sites/default/files/report-sdg_fund_sports_and_sdgs_web.pdf
http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:1214654/FULLTEXT01.pdf
http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:1214654/FULLTEXT01.pdf
https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr
https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr
https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr


 

 

Μεταμορφώνοντας τον κόσμο μας: Η ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
(https://sdgs.un.org/2030agenda) 
 
Αθλητισμός, Κοινωνικός Διχασμός και Κοινωνική Ανισότητα 
http://archive.sciendo.com/SSR/ssr.2011.xx.issue-1-2/v10237-011-0049-0/v10237-011-0049-0.pdf 
 
 

7. Συμπέρασμα 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον αντίκτυπο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τις 

στρατηγικές για την εφαρμογή παρόμοιων πρωτοβουλιών, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον 

ιστότοπο της GoSport  website.   

https://sdgs.un.org/2030agenda
http://archive.sciendo.com/SSR/ssr.2011.xx.issue-1-2/v10237-011-0049-0/v10237-011-0049-0.pdf
http://www.gosportproject.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Συντονιστής έργου: KMOΠ- Κέντρο Κοινωνικής Δράσης 

και Καινοτομίας  
 

Iστοσελίδα www.kmop.gr  

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gosport-project@kmop.org  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά έγκριση του 
περιεχομένου του, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 

 

http://www.kmop.gr/
mailto:gosport-project@kmop.org

