
  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

----- 
Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι  
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr 
Email : sep@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Καραμαλάκου-Λάππα Μ. 
  Ευφραιμίδης Κ. 
Τηλέφωνα : 2103442222, 2103442224 
FAX : 2103443343 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Βαθμός Ασφαλείας: 

Να διατηρηθεί μέχρι: 

Βαθμός Προτερ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: 

Μαρούσι, 14-11-2013 

Αρ. Πρωτ: 173359/Γ7 

Εσωτ. Πρωτ: 5159 

 

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ)/Junior Achievement  
Greece 

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων σας ενημερώνει ότι το Σωματείο Επιχειρηματικότητας 
Νέων (ΣΕΝ) υλοποιεί προγράμματα Επιχειρηματικότητας και βασικών αρχών οικονομίας που 
απευθύνονται σε μαθητές σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συνεργασία μπορεί να λάβει το 
χαρακτήρα συμπληρωματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού του ΣΕΠ, στα 
προγράμματα «Αγωγής Σταδιοδρομίας» (Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων, αρ. πρωτ. 163790/Γ7/31-
10-2013), στα μαθήματα «Πολιτική Παιδεία» «Οικιακή Οικονομία», Κοινωνιολογία», «Τεχνολογίας», 
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Πληροφορική καθώς και στο πλαίσιο της «Ερευνητικής Εργασίας 
(Project)», (για τα ΕΠΑΛ στα αντίστοιχα μαθήματα).  

Μέσα από όλα τα προγράμματα οι μαθητές συμμετέχουν σε ασκήσεις και παιχνίδια που τους 
βοηθούν να αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες, όπως επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία, κριτική 
σκέψη, ανάληψη ρόλων, ικανότητα επικοινωνίας, διαχείριση χρόνου ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν τα 
ενδιαφέροντά τους και τα διάφορα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους.  

Τα σχολεία που επιθυμούν να συνεργαστούν, μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες 
πληροφορίες: 

Ελένη Λιβεριάδου 
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων 

Τηλέφωνα: 213 0788 600 Φαξ: 213 0700 066 

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

Ιστοσελίδα για να επισκεφθείτε: www.sen.org.gr 

Παρακάτω αναφέρονται οι θεματικές που περιλαμβάνονται στα προγράμματα του ΣΕΝ/JA Greece: 

 Οικονομία και εγώ (Γυμνάσια). Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τους μαθητές να αξιολογήσουν τις 
προσωπικές τους ικανότητες και ενδιαφέροντα, να διερευνήσουν επιλογές για τη σταδιοδρομία τους, 
να αποκτήσουν ικανότητες εύρεσης εργασίας και να ανακαλύψουν την αξία της μόρφωσης. Επιπλέον 
μαθαίνουν να συντάσσουν τον ατομικό τους προϋπολογισμό, κατανοούν τις έννοιες της αποταμίευσης 
και της επένδυσης, εξοικειώνονται με τα είδη τραπεζικών συναλλαγών και την ηλεκτρονική 
εξυπηρέτηση.  

mailto:eleni.liveriadou@sen.org.gr
mailto:info@sen.org.gr
http://www.sen.org.gr/
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 Επιχείρηση σε δράση (Γυμνάσια). Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τους μαθητές να μάθουν τα στάδια 
οργάνωσης μιας επιχείρησης, βασικές λειτουργίες διοίκησης, καθώς και τα στάδια παραγωγής και 
διάθεσης ενός προϊόντος. Επίσης μαθαίνουν τα γνωρίσματα μιας ελεύθερης οικονομίας και το ρόλο 
των επιχειρήσεων σ’ αυτήν. 

 Παγκόσμια Αγορά (Γυμνάσια). Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν τις 
λειτουργίες του διεθνούς εμπορίου. Επίσης κατανοούν πως οι πόροι, (φυσικοί, ανθρώπινοι, 
κεφαλαιουχικοί) μετακινούνται ανά τον κόσμο και πως οι χώρες ασκούν εμπορικές δραστηριότητες σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

 More than money -Ξοδεύοντας έξυπνα- (Α’ Γυμνασίου). Οι μαθητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες και 
τα ενδιαφέροντά τους, συνδέοντάς τα με πιθανά μελλοντικά επαγγέλματα διαφόρων κατευθύνσεων, 
κατανοούν το ρόλο των χρημάτων στην καθημερινή ζωή και μαθαίνουν τρόπους να διαχειρίζονται τα 
προσωπικά τους εισοδήματα. 

 Στη σκιά ενός στελέχους (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
3ωρη επίσκεψη σε εργασιακό περιβάλλον – επιχείρηση, όπου οι μαθητές έρχονται σε επικοινωνία με 
εθελοντές – στελέχη επιχειρήσεων και ενημερώνονται για δομή, τη λειτουργία και τα γενικά 
χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας. 

 Εικονική Επιχείρηση (Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια). Το πρόγραμμα αποτελεί μια ομαδική 
δραστηριότητα, όπου οι μαθητές συναγωνίζονται με μαθητές από άλλα σχολεία και δημιουργούν μια 
δική τους μαθητική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας αναλαμβάνουν «ρόλους» με στόχο την 
παραγωγή ενός προϊόντος ή την παροχή υπηρεσιών καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον. Ο 
διαγωνισμός αναπτύσσεται σε διαδοχικές φάσεις και οι μαθητικές ομάδες που διακρίνονται 
συμμετέχουν σε πανελλαδικούς και πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. Το πρόγραμμα προσφέρει στους 
μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες: συνεργασίας, οργάνωσης, επικοινωνίας, 
ηγεσίας, διαχείρισης χρόνου, λήψης απόφασης, ανάληψης ευθυνών, επίλυσης προβλημάτων, 
σχεδιασμού, δέσμευσης στην ποιότητα και εκτίμησης της περιβαλλοντικής επίδρασης. Το πρόγραμμα 
μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας (project) στην Α’ και Β’ Λυκείου χωρίς 
περαιτέρω έγκριση. 

 Τράπεζες σε Δράση (Λύκειο): Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη 
χρηματοοικονομική γνώση και την λειτουργία των Τραπεζών και να αποκτήσουν τις κατάλληλες 
δεξιότητες ώστε να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους ως ενημερωμένοι καταναλωτές και μελλοντικοί 
επαγγελματίες. 

 Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας (Γ’ Γυμνασίου & Λύκειο): Διαδραστικό και διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε δυο παραλλαγές, Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας και Κοινωνική 
Επιχείρηση με στόχο  να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις για τα 
σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και παράλληλα να τους δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις 
δεξιότητες που χρειάζονται να αναπτύξουν για να γίνουν πιο κοινωνικά υπεύθυνοι επαγγελματίες στο 
μέλλον. Οι μαθητές που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εξοικειωθούν με την έννοια της 
κοινωνικής καινοτομίας και παράλληλα θα αναπτύξουν τις δικές τους δημιουργικές και καινοτόμες 
λύσεις σε πραγματικά κοινωνικά προβλήματα. 

 Η Επιχείρηση μου! (Γυμνάσιο) Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας ενώ 
παράλληλα δίνεται έμφαση και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και σε διάφορες άλλες δεξιότητες 
όπως η γραπτή παρουσίαση. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν κριτική σκέψη για να 
αναπτύξουν «επιχειρηματικές» δεξιότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές πρακτικές/βιωματικές 
δραστηριότητες αλλά και χρήση της τεχνολογίας και η διάρκεια υλοποίησης του μπορεί να 
διαφοροποιηθεί ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους. 

 Διαγωνισμός Καινοτομίας (Γενικά-Επαγγελματικά Λύκεια). Πρόκειται για ένα μονοήμερο πρόγραμμα 
με διαγωνιστικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15-18 ετών των Γενικών και 
Επαγγελματικών Λυκείων. Οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες, καλούνται να προτείνουν και να 
παρουσιάζουν μία λύση πάνω σε μία επιχειρηματική πρόκληση για την οποία δεν έχουν καμιά 
ενημέρωση ή πληροφόρηση πριν φθάσουν στο χώρο της εκδήλωσης. Αναπτύσσουν τη 
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δημιουργικότητα τους, τη σωστή διαχείριση χρόνου, την ομαδική εργασία και την ικανότητα 
παρουσίασης. 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εντάξουν τα συγκεκριμένα προγράμματα σε προγράμματα Αγωγής 
Σταδιοδρομίας παρακαλούνται να απευθυνθούν για λεπτομέρειες υλοποίησης στο ΚΕΣΥΠ της περιοχής 
τους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 

ΜΑΘΗΜΑ  ΤΑΞΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΕΝ/JA GREECE 

ΣΕΠ  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ  
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ! 
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  Α’, Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ! 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α’, Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ! 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΙ ΕΓΩ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ! 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Α’, Β’, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ  
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ! 
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Γ’ 
Γυμνασίου) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  Α’, Β’, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Α’, Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΚΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)  Α’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Β’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΜΑΘΗΜΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 

Β’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ  
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΜΑΘΗΜΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) 

Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
(ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 

Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) 

Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Α’ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ  ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)  Α’ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ι Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ  ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Β’ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Γ’ 
ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Α’, Β’, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Α, Β’, Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΠΡΟΣ 
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης  
2. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας  
3. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. της χώρας (μέσω των οικείων 
Διευθύνσεων) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΚΕΣΥΠ της χώρας μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε. 
2. ΣΕΝ 
Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 80, 
145 72 ΔΡΟΣΙΑ 
Fax : +30 211-1260 003 
Εσωτερική Διανομή 
Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Κεδίκογλου 
Δ/νση ΣΕΠΕΔ 

 Γραφείο Διευθύντριας 
 Τμήμα Α’ ΣΕΠ 


