
  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Ρ/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

----- 
Ταχ. Δ/νςθ: Α.Ραπανδρζου 37 
Τ.Κ. – Ρόλθ: 15180 – Μαροφςι  
Ιςτοςελίδα : www.minedu.gov.gr 
Email : sep@minedu.gov.gr 
Ρλθροφορίεσ : Καραμαλάκου-Λάππα Μ. 
                           Κριτςιάνθ Α. Ευφραιμίδθσ Κ. 
Τθλζφωνα : 2103442222, 2103442224 
FAX : 2103443343 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
----- 

Βακμόσ Αςφαλείασ: 

Να διατθρθκεί μζχρι: 

Βακμόσ Προτερ: 

ΡΙΝΑΚΑ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟ: 

Μαροφςι, 12-10-2012 

Αρ. Πρωτ: 125075/Γ7 

Εςωτ. Πρωτ: 4205 

 

 

Θζμα: υνεργαςία με το ωματείο «Επιχειρθματικότθτα» Νζων (ΕΝ)/JA Greece 

Το Υπουργείο Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ ςασ ενθμερϊνει ότι το 
Σωματείο «Επιχειρθματικότθτα» Νζων (ΣΕΝ) υλοποιεί προγράμματα Επιχειρθματικότθτασ και βαςικϊν 
αρχϊν οικονομίασ που απευκφνονται ςε μακθτζσ ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Η ςυνεργαςία 
μπορεί να λάβει χαρακτιρα ςυμπλθρωματικισ δραςτθριότθτασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του κεςμοφ του 
ΣΕΡ, ςτα προγράμματα «Αγωγισ Σταδιοδρομίασ» (Εγκφκλιοσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων αρ. πρωτ. 
121118/Γ7/08-10-2012, ΑΔΑ: Β4349-ΛΣΙ), ςτα μακιματα «Οικιακι Οικονομία», «Αρχζσ Οικονομίασ», 
«Τεχνολογία» κακϊσ και ςτο πλαίςιο τθσ «Ερευνθτικισ Εργαςίασ (Project)», (για τα ΕΡΑΛ ςτα αντίςτοιχα 
μακιματα).  

Μζςα από όλα τα προγράμματα οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε αςκιςεισ και παιχνίδια που τουσ 
βοθκοφν να αναπτφξουν προςωπικζσ δεξιότθτεσ, όπωσ επίλυςθ προβλθμάτων, ομαδικι εργαςία, κριτικι 
ςκζψθ, ανάλθψθ ρόλων, ικανότθτα επικοινωνίασ, διαχείριςθ χρόνου ενϊ παράλλθλα ανακαλφπτουν τα 
ενδιαφζροντά τουσ και τα διάφορα επαγγζλματα που ταιριάηουν ςτθν προςωπικότθτά τουσ.  

Τα ςχολεία που επικυμοφν να ςυνεργαςτοφν, μποροφν να απευκφνονται για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ: 

Ελζνθ Λιβεριάδου 
Υπεφκυνθ Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων 

του Σωματείου «Επιχειρθματικότθτα» Νζων 

Τθλζφωνα: 213 0788 600 Φαξ: 213 0700 066 

e-mail: 1) eleni.liveriadou@sen.org.gr 2) info@sen.org.gr.  

Ιςτοςελίδα για να επιςκεφκείτε: www.sen.org.gr 

Ραρακάτω αναφζρονται οι κεματικζσ που περιζχονται ςτα προγράμματα του ΣΕΝ: 

 Σα οικονομικά του ατόμου (Γυμνάςια). Το πρόγραμμα αυτό βοθκά τουσ μακθτζσ να αξιολογιςουν τισ 
προςωπικζσ τουσ ικανότθτεσ και ενδιαφζροντα, να διερευνιςουν επιλογζσ για τθ ςταδιοδρομία τουσ, 
να αποκτιςουν ικανότθτεσ εφρεςθσ εργαςίασ και να ανακαλφψουν τθν αξία τθσ μόρφωςθσ. Επιπλζον 
μακαίνουν να ςυντάςςουν τον ατομικό τουσ προχπολογιςμό, κατανοοφν τισ ζννοιεσ τθσ αποταμίευςθσ 
και τθσ επζνδυςθσ, εξοικειϊνονται με τα είδθ τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν και τθν θλεκτρονικι 
εξυπθρζτθςθ.  

mailto:eleni.liveriadou@sen.org.gr
mailto:info@sen.org.gr
http://www.sen.org.gr/
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 Επιχείρθςθ ςε δράςθ (Γυμνάςια). Το πρόγραμμα αυτό βοθκά τουσ μακθτζσ να μάκουν τα ςτάδια 
οργάνωςθσ μιασ επιχείρθςθσ, βαςικζσ λειτουργίεσ διοίκθςθσ, κακϊσ και τα ςτάδια παραγωγισ και 
διάκεςθσ ενόσ προϊόντοσ. Επίςθσ μακαίνουν τα γνωρίςματα μιασ ελεφκερθσ οικονομίασ και το ρόλο 
των επιχειριςεων ς’ αυτιν. 

 Παγκόςμια Αγορά (Γυμνάςια). Το πρόγραμμα αυτό βοθκά τουσ μακθτζσ να ανακαλφψουν τισ 
λειτουργίεσ του διεκνοφσ εμπορίου. Επίςθσ κατανοοφν πωσ οι πόροι, (φυςικοί, ανκρϊπινοι, 
κεφαλαιουχικοί) μετακινοφνται ανά τον κόςμο και πωσ οι χϊρεσ αςκοφν εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ ςε 
παγκόςμιο επίπεδο. 

 More than money -Ξοδεφοντασ ζξυπνα- (Α’ Γυμναςίου). Οι μακθτζσ αναπτφςςουν τισ δεξιότθτεσ και τα 
ενδιαφζροντά τουσ, ςυνδζοντάσ τα με πικανά μελλοντικά επαγγζλματα διαφόρων κατευκφνςεων, 
κατανοοφν το ρόλο των χρθμάτων ςτθν κακθμερινι ηωι και μακαίνουν τρόπουσ να διαχειρίηονται τα 
προςωπικά τουσ ειςοδιματα. 

 τθ ςκιά ενόσ ςτελζχουσ (Γυμνάςια, Γενικά και Επαγγελματικά Λφκεια). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
3ωρθ επίςκεψθ ςε εργαςιακό περιβάλλον – επιχείρθςθ, όπου οι μακθτζσ ζρχονται ςε επικοινωνία με  
εκελοντζσ – ςτελζχθ επιχειριςεων και ενθμερϊνονται για δομι, τθ λειτουργία και τα γενικά 
χαρακτθριςτικά του χϊρου εργαςίασ. 

 Εικονικι Επιχείρθςθ (Γενικά και Επαγγελματικά Λφκεια). Το πρόγραμμα αποτελεί μια ομαδικι 
δραςτθριότθτα, όπου οι μακθτζσ ςυναγωνίηονται με μακθτζσ από άλλα ςχολεία και δθμιουργοφν μια 
δικι τουσ μακθτικι επιχείρθςθ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ αναλαμβάνουν «ρόλουσ» με ςτόχο τθν 
παραγωγι ενόσ προϊόντοσ ι τθν παροχι υπθρεςιϊν καινοτόμων και φιλικϊν προσ το περιβάλλον. Ο 
διαγωνιςμόσ αναπτφςςεται ςε διαδοχικζσ φάςεισ και οι μακθτικζσ ομάδεσ που διακρίνονται 
ςυμμετζχουν ςε πανελλαδικοφσ και πανευρωπαϊκοφσ διαγωνιςμοφσ. Το πρόγραμμα προςφζρει ςτουσ 
μακθτζσ τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ: ςυνεργαςίασ, οργάνωςθσ, επικοινωνίασ, 
θγεςίασ, διαχείριςθσ χρόνου, λιψθσ απόφαςθσ, ανάλθψθσ ευκυνϊν, επίλυςθσ προβλθμάτων, 
ςχεδιαςμοφ, δζςμευςθσ ςτθν ποιότθτα και εκτίμθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ επίδραςθσ. Το πρόγραμμα 
μπορεί να ενταχκεί ςτο πλαίςιο τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ (project) ςτθν Α’ και Β’ Λυκείου χωρίσ 
περαιτζρω ζγκριςθ. 

 Σράπεηεσ ςε Δράςθ (Γενικά Λφκεια): Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με τθ 
χρθματοοικονομικι γνϊςθ και τθν λειτουργία των Τραπεηϊν και να αποκτιςουν τισ κατάλλθλεσ 
δεξιότθτεσ ϊςτε να διαχειρίηονται τα οικονομικά τουσ ωσ ενθμερωμζνοι  καταναλωτζσ και μελλοντικοί 
επαγγελματίεσ. 

 Διαγωνιςμόσ Κοινωνικισ Καινοτομίασ (Γ’ Γυμναςίου & Λφκειο): Διαδραςτικό και διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςχεδιαςμζνο με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να 
αναπτφξουν καινοτόμεσ ιδζεσ και λφςεισ για τα ςφγχρονα κοινωνικά προβλιματα και παράλλθλα να 
τουσ δϊςει τθ δυνατότθτα να καλλιεργιςουν τισ δεξιότθτεσ που χρειάηονται να αναπτφξουν για να 
γίνουν πιο κοινωνικά υπεφκυνοι επαγγελματίεσ ςτο μζλλον. Οι μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα κα εξοικειωκοφν με τθν ζννοια τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ και παράλλθλα 
κα αναπτφξουν τισ δικζσ τουσ δθμιουργικζσ και καινοτόμεσ λφςεισ ςε πραγματικά κοινωνικά 
προβλιματα. 

Πςοι εκπαιδευτικοί επικυμοφν να εντάξουν τα ςυγκεκριμζνα προγράμματα ςε προγράμματα Αγωγισ 
Σταδιοδρομίασ παρακαλοφνται να απευκυνκοφν για λεπτομζρειεσ υλοποίθςθσ ςτο ΚΕΣΥΡ τθσ περιοχισ 
τουσ. 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 

ΜΑΘΗΜΑ  ΣΑΞΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝ/JA GREECE 

ΣΕΡ  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 
ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΑ  
ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΣΕ ΔΑΣΗ  
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΑ 
ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΣΕ ΔΑΣΗ 
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α’, Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΣΕ ΔΑΣΗ 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  Α’, Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ  
ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΑ  
ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΣΕ ΔΑΣΗ  

ΕΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΓΑΣΙΑ (PROJECT)  Α’  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ 

ΑΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΤΑΡΕΖΕΣ ΣΕ ΔΑΣΗ 

ΕΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΓΑΣΙΑ (PROJECT) Β’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ 

ΑΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΜΑΘΗΜΑ 
ΕΡΙΛΟΓΗΣ) 

Β’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΤΑΡΕΖΕΣ ΣΕ ΔΑΣΗ  
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΗ (ΜΑΘΗΜΑ 
ΕΡΙΛΟΓΗΣ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) 

Βϋ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ 

ΑΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΙΑΣ 
(ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ) 

Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΤΑΡΕΖΕΣ ΣΕ ΔΑΣΗ 

ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) 

Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑΡΕΖΕΣ ΣΕ ΔΑΣΗ 

ΑΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Α’ ΤΑΞΗ ΕΡΑΛ  ΤΑΡΕΖΕΣ ΣΕ ΔΑΣΗ 

ΕΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΓΑΣΙΑ (PROJECT)  Α’ ΤΑΞΗ ΕΡΑΛ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ 

ΑΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΙΑΣ Ι Γϋ ΤΑΞΗ ΕΡΑΛ  ΤΑΡΕΖΕΣ ΣΕ ΔΑΣΗ 

ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΡΤΥΞΗ 

Β’ ΤΑΞΗ ΕΡΑΛ ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

ΤΑΡΕΖΕΣ ΣΕ ΔΑΣΗ 
ΕΡΙΧΕΙΙΣΗ ΣΕ ΔΑΣΗ 

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ  Βϋ ΤΑΞΗ ΗΜΕΗΣΙΟΥ & Γ’ 
ΤΑΞΗ ΕΣΡΕΙΝΟΥ ΕΡΑΛ 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΙΣΚΕΨΕΙΣ Α’, Β’, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Α, Β’, Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

 
 

Ο ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

ΩΣΗΡΙΟ ΓΚΛΑΒΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
ΠΡΟ 
1. Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ  
2. Δ/νςεισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ χϊρασ  
3. Σχολικζσ Μονάδεσ τθσ χϊρασ (μζςω των οικείων Διευκφνςεων) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. ΚΕΣΥΡ τθσ χϊρασ μζςω των οικείων Δ.Δ.Ε. 
2. ΣΕΝ 
Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 80, 
145 72 ΔΟΣΙΑ 
Fax : +30 211-1260 003 
Εςωτερικι Διανομι 
Δ/νςθ ΣΕΡΕΔ 

 Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα 

 Γραφείο Διευκφντριασ 
 Τμιμα Α’ ΣΕΡ 


