
	  
 

 

 

 

 

Στον όμιλο επιχειρηματικότητας οι μαθητές μαθαίνουν βασικές έννοιες 
οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και αποκτούν 
χρηματοοικονομικές γνώσεις, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα 
οικονομικά τους και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους ως μελλοντικοί 
επαγγελματίες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν 
ουσιαστική γνώση σε ό,τι αφορά στη σύγχρονη αγορά και τον κόσμο των 
επιχειρήσεων. 

Οι μαθητές θα αναπτύξουν νέες δεξιότητες όπως είναι η ομαδικότητα, η 
ηγεσία, η επικοινωνία, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, λήψη 
αποφάσεων κ.ά. 

Στόχος: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και διαγωνισμούς 
νεανικής επιχειρηματικότητας. Πιθανά προγράμματα τα οποία θα 
υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017 είναι τα παρακάτω. 

1. Εικονική επιχείρηση: δημιουργία εικονικής επιχείρησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος του ΣΕΝ και συμμετοχή στην εμπορική έκθεση και σε 
όλους τους διαγωνισμούς και τις πιστοποιήσεις δεξιοτήτων (ESP), τις 
οποίες περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Επιπλέον, προβολή των δράσεων της 
εικονικής επιχείρησης του σχολείου μας μέσω και άλλων προγραμμάτων 
(Startup Youth, Tedx Academy Youth κ.ά.) 

2. Η οικονομία και εγώ: πρόγραμμα του ΣΕΝ, το οποίο υλοποιείται σε 6-8 
διδακτικές ώρες. Οι μαθητές μαθαίνουν την έννοια του προϋπολογισμού, 
την οικογενειακή και ατομική διαχείριση των χρημάτων και αποκτούν 
βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις.  

3. Η δική μου επιχείρηση: πρόγραμμα του ΣΕΝ, το οποίο υλοποιείται σε 6-
8 διδακτικές ώρες και δίνει έμφαση στην κατανόηση επιχειρηματικών 
εννοιών και παράλληλα εστιάζει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
των μαθητών 

4. Young Business Talents: είναι ένας διαγωνισμός με επιχειρηματικό 
προσομοιωτή που επιτρέπει στους μαθητές τη δημιουργία μιας εικονικής  
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εταιρείας. Μετά από τρεις γύρους προσομοίωσης, οι πέντε ομάδες που θα 
συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη βαθμολογία πάνε στον 

τελικό διαγωνισμό .  

5. Ennovation junior : Πανελλήνιος διαγωνισμός που διοργανώνεται από 
το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια στην 
Ελλάδα και το Εξωτερικό. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδειχθεί η 
νεανική καινοτομία και επιχειρηματικότητα στους ψηφιακούς χώρους του 
διαδικτύου, της τηλεφωνίας κλπ. και να εκπαιδευτούν οι μαθητές στη 
δόμηση του επιχειρηματικού πλάνου και στην πιθανή υλοποίηση μιας 
ψηφιακής υπηρεσίας.Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, οι 
καλύτερες ομάδες περνάνε στην τελική φάση.  

6. Τράπεζες σε δράση : πρόγραμμα του ΣΕΝ για τη λειτουργία του 
τραπεζικού συστήματος, το οποίο υλοποιείται σε 8-10 διδακτικές ώρες, σε 
συνεργασία με έναν εθελοντή από το ΣΕΝ. 

 


