«ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ»
σνοπηική περιγραθή προγράμμαηος
H Δηθνληθή Δπηρείξεζε απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο «εθκάζεζεο
κέζα από ηελ πξάμε» θαη απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ειηθίαο 15-18 εηώλ (Γ’ Γπκλαζίνπ έσο θαη Γ’
Ιπθείνπ). Τινπνηείηαη δσξεάλ από ην σκαηείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Λέσλ/ Junior Achievement Greece
ζε δεκόζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία από όιε ηελ Διιάδα θαη όινπο ηνπο ηύπνπο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γεληθά ρνιεία, ΔΠΑ.Ι., Δηδηθήο Αγσγήο, Πεηξακαηηθά). Βαζίδεηαη ζην δηεζλέο πξόγξακκα
«Company Program» πνπ πινπνηείηαη ζε 117 ρώξεο, θαη ζεζπίζηεθε από ην Junior Achievement
Worldwide, ηνλ κεγαιύηεξν εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθόηεηαο παγθνζκίσο.

Σο πρόγραμμα σλοποιείηαι Τπό ηην Αιγίδα ηης Α.Ε. ηοσ Προέδροσ ηης Δημοκραηίας, Κσρίοσ
Προκοπίοσ Πασλόποσλοσ και με ηην Έγκριζη ηοσ Τποσργείοσ Παιδείας και Θρηζκεσμάηων.
Ζ Δηθνληθή Δπηρείξεζε αλαπηύζζεηαη κε άμνλα κηα νκαδηθή βησκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, όπνπ νη καζεηέο
δεκηνπξγνύλ κηα «εηθνληθή» (δει. κε λνκηθά ζπζηαζείζα επηρείξεζε), θαηαλνώληαο όια ηα ζηάδηα ηεο
δεκηνπξγίαο, ιεηηνπξγίαο θαη ξεζηνπνίεζήο ηεο. Γηακνηξάδνπλ θαη αλαιακβάλνπλ ξόινπο γηα λα
ζρεδηάζνπλ θαη λα παξάγνπλ πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε δηαπηζησκέλεο θνηλσληθέο
αλάγθεο, είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη δηαθξίλνληαη από θαηλνηόκα ραξαθηεξηζηηθά. ηόρνο είλαη
ε θαιιηέξγεηα θαη ελίζρπζε ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ, ώζηε λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ θνηλσληθή επζύλε ηνπο σο κειινληηθνί επαγγεικαηίεο κε ζεβαζκό πξνο ην
θνηλό θαιό θαη ην πεξηβάιινλ. Θαηά ζπλέπεηα θαιιηεξγνύληαη ε αλάιεςε επζύλεο, ε δεμηόηεηα
ζρεδηαζκνύ θαη πξνγξακκαηηζκνύ, ε αλάιπζε αλαγθώλ, ε νξγαλσηηθόηεηα, ε νκαδνζπλεξγαηηθόηεηα,
ε επηθνηλσλία, ε δηαρείξηζε ρξόλνπ, ε ιήςε απόθαζεο, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε αμία δέζκεπζεο
ζηελ πνηόηεηα θαη ε επζύλε ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο. Δπηπιένλ ηα ζρνιεία έρνπλ
ηε δπλαηόηεηα λα ζπζηήζνπλ δηαζρνιηθνύο καζεηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, αληαιιάζζνληαο πξαθηηθέο
από δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα.
Σρόπος σλοποίηζης ηοσ προγράμμαηος
Σν πξόγξακκα είλαη εγθεθξηκέλν από ην Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ θαη πινπνηείηαη ζε
πξναηξεηηθή βάζε θαηόπηλ ελδηαθέξνληνο ηνπ ζρνιείνπ είηε ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνύ σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο (ελδεηθηηθά: «Project» Α’ ή Β’ Ιπθείνπ, «Δξεπλεηηθή Δξγαζία ζηελ Σερλνινγία» (Α’ ηάμε
ΔΠΑΙ), «Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Τπεξεζηώλ» (Γ’ ηάμε Γεληθνύ Ιπθείνπ),
«Πνιηηηθή Παηδεία» (Α’ θαη Β’ ηάμε Γεληθνύ Ιπθείνπ θαη Α’ ηάμε ΔΠΑΙ), «Εώλε Γεκηνπξγηθώλ
Γξαζηεξηνηήησλ» (Α’ ηάμε ΔΠΑΙ), «ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο-Αζθάιεηα & Τγεία ζην
ρώξν εξγαζίαο» (Α’ ηάμε ΔΠΑΙ), «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» (Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ
ΔΠΑΙ), «Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο» (Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ ΔΠΑΙ). Σελ επζύλε
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαιακβάλεη έλαο ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθόο πνπ κπνξεί λα
ππνζηεξίδεηαη από έλαλ εζεινληή- ζύκβνπιν πνπ θαζνδεγεί ηε καζεηηθή νκάδα κέζα από ηε δηθή ηνπ
επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη γλώζε. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα εληαρζεί ζην πιαίζην «νκίισλ» ή άιισλ
αληίζηνηρσλ ζεζκώλ πνπ εθαξκόδνληαη θαηά πεξίπησζε ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εθηόο σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, κπνξεί λα εληαρζεί ζην πιαίζην άιισλ πνιηηηζηηθώλ ή πεξηβαιινληηθώλ
πξνγξακκάησλ, ή/θαη πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο, αλάινγα θαη κε ην αληηθείκελν ηεο καζεηηθήο
εηθνληθήο επηρείξεζεο.
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Σο ΕΝ/JA Greece έρεη ζπληνληζηηθό ξόιν γηα όιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη επηπιένλ
ζπλεξγάδεηαη κε ζηειέρε εηαηξεηώλ θαη άιισλ θνξέσλ πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ εζεινληηθή
ππνζηήξημε ζηα ζρνιεία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δλζαξξύλεη επίζεο ηελ εμεύξεζε
εζεινληώλ-ππνζηεξηθηώλ ηεο εηθνληθήο επηρείξεζεο από ηα ίδηα ηα ζρνιεία (π.ρ. επηρεηξεκαηηώλ από
ηελ ηνπηθή θνηλσλία).
Ο ρόλος ηοσ εκπαιδεσηικού: Σν πξόγξακκα πινπνηείηαη από έλαλ ηνπιάρηζηνλ ππεύζπλν
εθπαηδεπηηθό, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο, πνπ κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί θαη κε άιινπο ζπλαδέιθνπο. Ο
πξσηαξρηθόο ξόινο ηνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε ηεο καζεηηθήο νκάδαο, ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζηα
κε ην ΔΛ/JA Greece θαη ηνλ εζεινληή πνπ ππνζηεξίδεη ηελ νκάδα (βι. παξαθάησ), ζηελ ηήξεζε ησλ
θαλόλσλ θαη ησλ ρξνληθώλ νξίσλ, ζηε δηεπθόιπλζε θαη επηθνηλσλία κε όινπο όζνπο εκπιέθνληαη ζηε
ιεηηνπξγία ηεο εηθνληθήο επηρείξεζεο.
Ο ρόλος ηοσ ζσμβούλοσ-εθελονηή: Ο θύξηνο ξόινο ηνπ ζπκβνύινπ είλαη λα «θέξεη» ηνπο λένπο
ζε επαθή κε ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν, δηεπξύλνληαο κέζα από ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλώζεηο ηνπ,
ηνπο νξίδνληεο ησλ καζεηώλ. Ο ζύκβνπινο ππνζηεξίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηελ πινπνίεζε ηεο
δξαζηεξηόηεηαο. Πξνζθέξεη εμεγήζεηο, θίλεηξα, γλώζεηο, θαιιηεξγεί ην νκαδηθό πλεύκα, θαζνδεγεί
θαη πξνεηδνπνηεί, πξνηείλεη δπλαηόηεηεο θαη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, ελζαξξύλεη θαη εκπλέεη
πξσηνπνξηαθέο πξνζεγγίζεηο. Ο πξνηεηλόκελνο αξηζκόο ζπλαληήζεσλ κε ηνλ εζεινληή θπκαίλεηαη
από 12 έσο 26 ζπλαληήζεηο, αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηά ηνπ θαη ηελ επθνιία πξόζβαζεο ζην ρώξν
ηνπ ζρνιείνπ, ην πξντόλ, ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θιπ. ε πεξηπηώζεηο δπζθνιίαο πξόζβαζεο
ζην ζρνιείν, πξνηείλεηαη ε εμ απνζηάζεσο ππνζηήξημε κέζσ ηειεδηαζθέςεσλ. Σν ΔΛ/JA Greece
αλαιακβάλεη ηελ εμεύξεζε εζεινληή- ζπκβνύινπ από εηαηξείεο πνπ ζπλεξγάδεηαη, ηαπηόρξνλα όκσο
ελζαξξύλεη ηα ζρνιεία λα αλαδεηήζνπλ θαη ηα ίδηα πηζαλνύο ζπκβνύινπο από ηελ ηνπηθή θνηλσλία,
ηδίσο ζε πεξηπηώζεηο δπζπξόζηησλ πεξηνρώλ.
Εκπαιδεσηικό σλικό: Σν ΔΛ/JA GREECE παξέρεη ηελ ππνζηήξημε θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηνπο καζεηέο, ζηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ζηνλ ζύκβνπιν-εζεινληή. Σν πιηθό έρεη
κεηαθξαζηεί θαη πξνζαξκνζηεί ζηα ειιεληθά δεδνκέλα κε βάζε ην πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο
Company Program ηνπ δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνύ Junior Achievement. Σα πξνγξάκκαηα
ηνπ νξγαληζκνύ Junior Achievement – Young Enterprise έρνπλ αλαγλσξηζηεί από ην Γξαθείν
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ε «Θαιύηεξε Δθαξκνγή Πξαθηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε
πνπ αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα».

ηότοι και οθέλη ηοσ προγράμμαηος: ηόρνο είλαη ε άκεζε σθέιεηα ησλ καζεηώλ πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα θαηά ην δηάζηεκα πνπ ζα πινπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε γλώζεσλ θαη
δεμηνηήησλ, ώζηε λα πξνεηνηκαζηνύλ ζπιιέγνληαο εκπεηξίεο θαη εθόδηα γηα ηελ απξηαλή ηνπο
είζνδν ζηνλ θόζκν εξγαζίαο, είηε σο ηδηνθηήηεο, είηε σο εξγαδόκελνη ζε επηρεηξήζεηο.
Σα νθέιε γηα ηνπο καζεηέο πεξηιακβάλνπλ δεμηόηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο όπσο
•

Γεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ

•

Δπηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο

•

Απηνπεπνίζεζε

•

Ηθαλόηεηα νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηθαλόηεηεο εγεζίαο

•

Ηθαλόηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ

•

Τπνβνιή ζηόρσλ θαη ζσζηή δηαρείξηζε ρξόλνπ

•

Οξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο

•

Αλάιεςε επζπλώλ θαη ξίζθνπ
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•

Αλάγθε γηα δέζκεπζε ζηελ πνηόηεηα θαη εθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο

Δπηπιένλ, νη καζεηέο καζαίλνπλ:
•

Πώο λα απμάλνπλ ηελ ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο πνπιώληαο κεηνρέο

•

Λα δηεμάγνπλ έξεπλα αγνξάο

•

Λα δνπιεύνπλ κε νκαδηθόηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο

•

Λα παξάγνπλ ην δηθό ηνπο πξντόλ ή ππεξεζία

•

Λα δηαθεκίδνπλ θαη λα ιαλζάξνπλ ην πξντόλ ή ηελ ππεξεζία ηνπο

•

Λα θάλνπλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο

•

Λα δηαρεηξίδνληαη ηα νηθνλνκηθά ηεο εηαηξίαο ηνπο

•

Λα ζπλαγσλίδνληαη κε άιιεο νκάδεο ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο θαη δηαγσληζκνύο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε άιιεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο .

Διαγωνιζμοί - Εκδηλώζεις ηοσ προγράμμαηος
ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο “Δηθνληθή Δπηρείξεζε” δηνξγαλώλνληαη Δκπνξηθέο Καζεηηθέο Δθζέζεηο
θαη δηαγσληζκνί πνπ πξνζζέηνπλ ζην βησκαηηθό ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εμνηθεηώλνπλ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο κε ηνλ όξν ηνπ ζεκηηνύ αληαγσληζκνύ. Παξάιιεια, κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
απηέο ηηο εθδειώζεηο, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο, λα ζέζνπλ ζηόρνπο θαη λα
θεξδίζνπλ επαίλνπο θαη δηαθξίζεηο.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζπλήζσο ην Φεβξνπάξην, ην ΔΛ/JA
Greece δηνξγαλώλεη δύν εκπνξηθέο εθζέζεηο κία ζηελ Αζήλα γηα ηα ζρνιεία ηεο επξύηεξεο
πεξηθέξεηαο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Λόηηαο-Θεληξηθήο Διιάδαο θαη κία ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηα ζρνιεία
ηεο Βόξεηαο Διιάδαο. ηηο εκπνξηθέο εθζέζεηο ζπκκεηέρνπλ νη καζεηηθέο επηρεηξήζεηο απ’ όια ηα
ζρνιεία ηεο Διιάδαο πνπ πινπνηνύλ ην πξόγξακκα ηνπ Οξγαληζκνύ κε ζθνπό λα παξνπζηάζνπλ, λα
πξνβάιινπλ θαη λα πξνσζήζνπλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην πξντόλ ή ηελ ππεξεζία ηνπο. Οη
καζεηηθέο επηρεηξήζεηο ζηήλνπλ ην πεξίπηεξν ηνπο, παξνπζηάδνπλ ην πξντόλ/ππεξεζία ηνπο θαη
αμηνινγνύληαη κε βάζε ηελ θαηλνηνκία ηνπ, ηνλ πεξηβαιινληηθό αληίθηππν θαη ηελ εκθάληζε ηνπ
πεξηπηέξνπ ηνπο.
Σν πξόγξακκα θαηαιήγεη ζηνλ ηειηθό παλειιαδηθό δηαγσληζκό «ΘΑΙΤΣΔΡΖ ΚΑΘΖΣΗΘΖ ΔΗΘΟΛΗΘΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖ ΥΡΟΛΗΑ», πνπ δηεμάγεηαη ζηελ Αζήλα ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. ηνλ ηειηθό
δηαγσληζκό πξνθξίλνληαη νη καζεηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία
κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ζηελ θξηηηθή επηηξνπή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πιάλσλ ησλ
εηθνληθώλ εηαηξεηώλ ηνπο. ηηο καζεηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πξνθξίλνληαη θαη ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ
Σειηθό Γηαγσληζκό, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα δηαγσληζζνύλ θαη λα βξαβεπζνύλ κε γλώκνλα ηελ
παξνπζίαζε ηνπ πξντόληνο, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε θηιηθόηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ ληθήηξηα νκάδα
εθπξνζσπεί ηελ Διιάδα ζηνλ αληίζηνηρν εηήζην παλεπξσπατθό δηαγσληζκό πνπ δηνξγαλώλεηαη ζην
ηέινο θάζε ρξνληάο, ζε δηαθνξεηηθή επξσπατθή πόιε

Αιηήζεις σποβάλλονηαι ηλεκηρονικά από ηοσς ενδιαθερόμενοσς
εκπαιδεσηικούς ζηη ζελίδα https://sen-programs.senja.gr/
Για περιζζόηερες πληροθορίες επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα: www.senja.gr ή επηθνηλσλήζηε κε
ην ΔΛ/JA Greece: ηει. 213 0788 600, e-mail:info@sen.org.gr
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