ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
«ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ»
Περιγραφι του προγράμματοσ
H ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ αποτελεί ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ
«εκμάκθςθσ μζςα από τθν πράξθ» και απευκφνεται ςε μακθτζσ θλικίασ 15-18 ετϊν.
Το πρόγραμμα τθσ Εικονικισ Επιχείρθςθσ είναι μια ομαδικι δραςτθριότθτα, θ οποία δίνει τθν
ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν μία δικι τουσ εταιρία και να κατανοιςουν τα ςτάδια
λειτουργίασ και ρευςτοποίθςθσ μιασ επιχείρθςθσ. Σαυτόχρονα, μζςα από τθ βιωματικι αυτι
εμπειρία, οι μακθτζσ μακαίνουν πϊσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τισ κλίςεισ και τα ταλζντα τουσ
για να ςτιςουν και να λειτουργιςουν ςωςτά τθν επιχείρθςθ που δθμιοφργθςαν.
Τρόποσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ
Σο πρόγραμμα είναι εγκεκριμζνο από το Τπουργείο Παιδείασ & Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ &
Ακλθτιςμοφ, και υλοποιείται και εντόσ του ωρολογίου προγράμματοσ (ςε προαιρετικι βάςθ).
(Ειδικά για τθν Αϋκαι Β’ Λυκείου μπορεί να ενταχκεί και ςτο πλαίςιο του «Project»)
Σο πρόγραμμα πλαιςιϊνει πάντα ο εκπαιδευτικόσ και ζνα ςτζλεχοσ μίασ επιχείρθςθσ το οποίο
εκελοντικά ςυμβουλεφει και κακοδθγεί τθν μακθτικι ομάδα μζςα από τθ δικι του επαγγελματικι
εμπειρία και γνϊςθ.
●
●

Σο ΕΝ/JA Greece λειτουργεί ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα ςτο ςχολείο και το ςτζλεχοσ
τθσ επιχείρθςθσ
Ο εκπαιδευτικόσ ςτθρίηει το πρόγραμμα και ςυνεργάηεται με τον ςφμβουλο-εκελοντι

Εκπαιδευτικό υλικό: Σο ΕΝ/JA GREECE, παρζχει υποςτιριξθ και το εκπαιδευτικό υλικό του
προγράμματοσ ςτουσ μακθτζσ, ςτον κακθγθτι και ςτον ςφμβουλο-εκελοντι. Σο υλικό ζχει
μεταφραςτεί και προςαρμοςτεί ςτα ελλθνικά δεδομζνα με βάςθ το υλικό του προγράμματοσ
Company Program του διεκνϊσ αναγνωριςμζνου οργανιςμοφ Junior Achievement. Σα προγράμματα
του οργανιςμοφ Junior Achievement – Young Enterprise ζχουν αναγνωριςτεί από το Γραφείο
Επιχειρθματικότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ωσ θ «Καλφτερθ Εφαρμογι Πρακτικισ ςτθν
εκπαίδευςθ που αφορά τθν επιχειρθματικότθτα».
Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ: Ο ρόλοσ του κακθγθτι είναι ςθμαντικόσ και ιδιαίτερα κακοριςτικόσ για
τθν επιτυχθμζνθ υλοποίθςθ του προγράμματοσ κακϊσ αποτελεί τον ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα ςτον
ςφμβουλο και ςτουσ μακθτζσ. Ο πρωταρχικόσ ρόλοσ του αφορά ςτθν οργάνωςθ τθσ μακθτικισ
ομάδασ, ςτθν τιρθςθ των κανόνων και των χρονικϊν ορίων, ςτθ διευκόλυνςθ και επικοινωνία με
όλουσ όςουσ εμπλζκονται ςτθ λειτουργία τθσ εικονικισ επιχείρθςθσ.
Ο ρόλοσ του ςυμβοφλου-εκελοντι: Ο κφριοσ ρόλοσ του ςυμβοφλου είναι να «φζρει» τουσ νζουσ ςε
επαφι με τον επιχειρθματικό κόςμο, διευρφνοντασ μζςα από τθν εμπειρία και τισ γνϊςεισ του, τουσ
ορίηοντεσ των μακθτϊν. Ο ςφμβουλοσ υποςτθρίηει τον κακθγθτι ςτθν υλοποίθςθ τθσ
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δραςτθριότθτασ. Προςφζρει εξθγιςεισ, κίνθτρα, γνϊςεισ, καλλιεργεί το ομαδικό πνεφμα, κακοδθγεί
και προειδοποιεί, προτείνει δυνατότθτεσ και εναλλακτικζσ λφςεισ, ενκαρρφνει και εμπνζει
πρωτοποριακζσ προςεγγίςεισ. Ο προτεινόμενοσ αρικμόσ ςυναντιςεων με τον εκελοντι κυμαίνεται
από 12 ζωσ 26 ςυναντιςεισ, ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα του, το προϊόν, τισ ανάγκεσ του
προγράμματοσ κλπ.
Στόχοι και οφζλθ του προγράμματοσ
Μζςα από το πρόγραμμα οι μακθτζσ κερδίηουν μια πραγματικι βιωματικι εμπειρία ςχετικά με τον
κόςμο τον επιχειριςεων: ςτινουν τθ δικι τουσ επιχείρθςθ, μοιράηουν τουσ ρόλουσ και τισ
αρμοδιότθτεσ, δθμιουργοφν από τθν αρχι ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο, αναλαμβάνουν ευκφνεσ και
ταυτόχρονα είναι υπόλογοι ςτουσ μετόχουσ για τθν πορεία τθσ εταιρίασ. Επίςθσ αναπτφςςουν
δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ για τθν προςωπικι τουσ μετζπειτα επαγγελματικι πορεία και επιτυχία και
κατανοοφν πϊσ λειτουργοφν οι επιχειριςεισ. Κατανοοφν τθν ζννοια τθσ αυτό-απαςχόλθςθσ,
παίρνουν ρίςκα και μακαίνουν να αντιμετωπίηουν τισ αντιξοότθτεσ με τθ βοικεια των κακθγθτϊν
και των εκελοντϊν-ςυμβοφλων επιχειριςεων.
τόχοσ είναι θ άμεςθ ωφζλεια των μακθτϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα κατά το
διάςτθμα που κα υλοποιείται ςτθν ανάπτυξθ γνϊςεων και δεξιοτιτων, ϊςτε να προετοιμαςτοφν
ςυλλζγοντασ εμπειρίεσ και εφόδια για τθν αυριανι τουσ είςοδο ςτον κόςμο εργαςίασ, είτε ωσ
ιδιοκτιτεσ, είτε ωσ εργαηόμενοι ςε επιχειριςεισ.
Οφζλθ που αποκομίηουν οι μακθτζσ:
Δεξιότθτεσ, ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ που περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•


•


Δθμιουργικι ςκζψθ και ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων
Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ
Αυτοπεποίκθςθ
Ικανότθτα ομαδικισ ςυνεργαςίασ και ικανότθτεσ θγεςίασ
Ικανότθτα διαπραγμάτευςθσ και λιψθσ αποφάςεων
Τποβολι ςτόχων και ςωςτι διαχείριςθ χρόνου
Οργανωτικζσ ικανότθτεσ
Ανάλθψθ ευκυνϊν και ρίςκου
Ανάγκθ για δζςμευςθ ςτθν ποιότθτα και εκτίμθςθ τθσ περιβαλλοντικισ επίδραςθσ

Επιπλζον, οι μακθτζσ μακαίνουν:
•
•
•
•
•
•
•
•

Πϊσ να αυξάνουν τθν χρθματοδότθςθ για τθν επιχείρθςι τουσ πουλϊντασ μετοχζσ
Να διεξάγουν ζρευνα αγοράσ
Να δουλεφουν με ομαδικότθτα για τθ δθμιουργία τθσ επιχείρθςισ τουσ
Να παράγουν το δικό τουσ προϊόν ι υπθρεςία
Να διαφθμίηουν και να λανςάρουν το προϊόν ι τθν υπθρεςία τουσ
Να κάνουν εμπορικζσ ςυναλλαγζσ
Να διαχειρίηονται τα οικονομικά τθσ εταιρίασ τουσ
Να ςυναγωνίηονται με άλλεσ ομάδεσ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ και διαγωνιςμοφσ
επιχειρθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα αλλά και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ .
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Διαγωνιςμοί - Εκδθλώςεισ του προγράμματοσ
τα πλαίςια του προγράμματοσ «ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ» διοργανϊνονται εμπορικζσ εκκζςεισ και
διαγωνιςμοί που προςκζτουν ςτο βιωματικό χαρακτιρα του προγράμματοσ και εξοικειϊνουν τουσ
ςυμμετζχοντεσ με τον όρο του κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ. Παράλλθλα, μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε
αυτζσ τισ εκδθλϊςεισ, ζχουν τθ δυνατότθτα να ανταλλάξουν εμπειρίεσ, να κζςουν ςτόχουσ και να
κερδίςουν επαίνουσ και διακρίςεισ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ και πιο ςυγκεκριμζνα ςυνικωσ το Φεβρουάριο, το ΕΝ/JA
Greece διοργανϊνει δφο εμπορικζσ εκκζςεισ «TRADE FAIRS», μία ςτθν Ακινα για τα ςχολεία τθσ
ευρφτερθσ περιφζρειασ τθσ Αττικισ και τθσ Νότιασ-Κεντρικισ Ελλάδασ και μία ςτθ Θεςςαλονίκθ για
τα ςχολεία τθσ Βόρειασ Ελλάδασ. τισ εμπορικζσ εκκζςεισ ςυμμετζχουν οι μακθτικζσ επιχειριςεισ
απ’ όλα τα ςχολεία τθσ Ελλάδασ που υλοποιοφν το πρόγραμμα του Οργανιςμοφ με ςκοπό να
παρουςιάςουν, να προβάλλουν και να προωκιςουν με τον καλφτερο τρόπο το προϊόν ι τθν
υπθρεςία τουσ.
Οι μακθτικζσ επιχειριςεισ ςτινουν το περίπτερο τουσ, παρουςιάηουν το προϊόν/υπθρεςία τουσ και
αξιολογοφνται με βάςθ τθν καινοτομία του, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τθν εμφάνιςθ του
περιπτζρου τουσ.
Σο πρόγραμμα καταλιγει ςτον τελικό πανελλαδικό διαγωνιςμό «ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΣΗ ΧΡΟΝΙΑ», που διεξάγεται ςτθν Ακινα κάκε Ιοφνιο. τον τελικό διαγωνιςμό προκρίνονται οι
μακθτικζσ επιχειριςεισ που ςυγκζντρωςαν τθν υψθλότερθ βακμολογία μετά τθν ολοκλιρωςθ και
παράδοςθ ςτθν κριτικι επιτροπι των Business Plans των εικονικϊν εταιρειϊν τουσ. τισ μακθτικζσ
επιχειριςεισ που προκρίνονται και λαμβάνουν μζροσ ςτον Σελικό Διαγωνιςμό, δίνεται θ δυνατότθτα
να διαγωνιςκοφν και να βραβευκοφν με γνϊμονα τθν παρουςίαςθ του προϊόντοσ, τθν καινοτομία και
τθ φιλικότθτα προσ το περιβάλλον. Η νικιτρια ομάδα εκπροςωπεί τθν Ελλάδα ςτον αντίςτοιχο ετιςιο
πανευρωπαϊκό διαγωνιςμό που διοργανϊνεται ςτο τζλοσ κάκε χρονιάσ, ςε διαφορετικι ευρωπαϊκι
πόλθ

Για περιζζόηερες πληροθορίες επιζκεθθείηε ηην ιζηοζελίδα: www.senja.gr
ή επικοινωνήζηε με ηο ΣΕΝ/JA Greece ζηο ηηλέθωνο 213 0788 600
ή ζηην ηλεκηρονική διεύθσνζη info@sen.org.gr
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