ΣΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΕΛΙΚΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Young Business Talents

Τπό τθν Αιγίδα του ‘Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Διά Βίου Μάκθςθσ’,
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων

φορζα του Τπουργείου

ΣΙ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 1ΟΤ ΓΕΛ ΣΡΙΠΟΛΗ

Για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, μακθτζσ Λυκείου διοικοφν τθν δικι τουσ
εικονικι επιχείρθςθ ςτο Διαδίκτυο, με Επιχειρθματικό Προςομοιωτι!
Ο πρωτοποριακόσ Διαγωνιςμόσ με Προςομοιωτι, ζχει ςτόχο να
καλλιεργιςει τθν επιχειρθματικότθτα ςτουσ νζουσ και να τουσ
προςφζρει γνϊςεισ και εμπειρίεσ μζςα από ζνα βιωματικό παιχνίδι
ςυνεργαςίασ και άμιλλασ!
Σο Young Business Talents είναι ζνασ διαγωνιςμόσ με Επιχειρθματικό
Προςομοιωτι (business simulator) για μακθτζσ Λυκείων 15-18 ετϊν,
υπό τθν Αιγίδα του ‘Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Διά Βίου Μάκθςθσ’, φορζα
του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, αρμόδιου για κζματα
καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ των Νζων. Πραγματοποιείται
ταυτόχρονα ςε 5 χϊρεσ : ςτθν Ιςπανία , ςτθν Ιταλία, ςτθν Πορτογαλία
,ςτο Μεξικό και ςτθν Ελλάδα .
Προθγμζνο λογιςμικό που αναπαριςτά με μεγάλθ ακρίβεια τθν
λειτουργία μιασ επιχείρθςθσ και τθσ αγοράσ ςε πραγματικό
ανταγωνιςμό και χρθςιμοποιείται ςαν Επιχειρθματικό Παιχνίδι
(Business Game) για πρακτικι εκπαίδευςθ.Χρθςιμοποιείται από
Πανεπιςτιμια ςε μεταπτυχιακά προγράμματα και από εταιρίεσ για
εκπαίδευςθ
ςτθν
Διοίκθςθ
Επιχειριςεων,
Οικονομία
και
Επιχειρθματικότθτα.
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ
1) ςυνειδθτοποιοφν τον κφκλο προγραμματιςμοφ απαραίτθτο ςε κάκε
project (Ανάλυςθ ςτοιχείων-χεδιαςμόσ ενεργειϊν-Εκτζλεςθ-¨Ελεγχοσ
Αποτελεςμάτων- χεδιαςμόσ νζων Αποφάςεων)
2) χεδιάηουν τρατθγικι απζναντι ςε ανταγωνιςμό που κινείται με
αντίςτοιχουσ ςτόχουσ
3) Μακαίνουν πωσ οι λειτουργίεσ τθσ επιχείρθςθσ αλλθλοςυςχετίηονται
και
αλλθλο-επθρεάηονται
(παραγωι-marketingχρθματοοικονομικά-ανκρϊπινο δυναμικό)
4) Αναπτφςςουν δεξιότθτεσ (ςυνεργαςίασ ςε ομάδεσ, επικοινωνία,
λιψθ αποφάςεων, κριτικι ςκζψθ, καινοτομία, θγετικζσ ικανότθτεσ,
ανάλθψθ ρίςκου κλπ). Σζλοσ, κακϊσ είναι παιχνίδι, ςτόχοσ είναι να
διαςκεδάςουν με τθν ομάδα τουσ μακαίνοντασ.

Σο 1ο ΓΕΛ ςυμμετείχε με τισ εξισ 4 ομάδεσ , οι οποίεσ διοικοφςαν μζςω
του προςομοιωτι τθν εταιρία τουσ κατακζτοντασ κάκε εβδομάδα από
το Νοζμβριο του 2013 το δικό τουσ επιχειρθματικό ςχζδιο .
1) 4K (Κοϊντόςθσ Βαςίλειοσ , Κουςτζνθ Μελίνα , Κρατθμζνοσ
Δθμιτρθσ και Κυριακοφλθσ Γεϊργιοσ )
2) ANONYMOUS( Αναγνωςτόπουλοσ Θεόδωροσ , Βροφβασ Ηλίασ ,
Γιόβασ Δθμιτριοσ ,Καλεμκερίδθσ Ευάγγελοσ )
3) EL (Βζργοσ Χριςτοσ , Κατςικερόσ Δθμιτρθσ , Κοφροσ Απόςτολοσ,
οφλα ειε )
4) NIVAGIOT (Σςιόγκασ Νίκοσ , Φατοφροσ Βαςίλειοσ, Φωτόπουλοσ
Νίκοσ , Χρυςικόσ Γεϊργιοσ )
το διαγωνιςμό ςυμμετείχαν ςυνολικά πάνω από 350 ιδιωτικά και
δθμόςια ςχολεία απϋ όλθ τθν Ελλάδα . Οι τρεισ από τισ 4 ομάδεσ του
1ου ΓΕΛ κατάφεραν και πζραςαν ςτα θμιτελικά και θ μια απϋαυτζσ ςτα
τελικά . Ο εκνικόσ τελικόσ κα γίνει ςτισ 29 Μαρτίου με τθ φυςικι
παρουςία των 75 καλφτερων ομάδων-εταιριϊν, για τθν ανάδειξθ των 15
νικθτριϊν ομάδων ςτο Μετσ ςτθν Ακινα
Η ομάδα του 1ου ΓΕΛ Σρίπολθσ που ςυμμετζχει ςτον τελικό
ονομάηεται NIVAGIOT
και αποτελείται από τουσ μακθτζσ τθσ
ΑϋΛυκείου : Σςιόγκα Νίκο , Φατοφρο Βαςίλειο Φωτόπουλο Νίκο και
Χρυςικό Γεϊργιο
Τπεφκυνθ κακθγιτρια του προγράμματοσ: Ρόηθ Μαρίνα ΠΕ13
Θα διανεμθκοφν 10.150 ευρϊ ςε βραβεία.
Η νικιτρια ομάδα του Εκνικοφ Σελικοφ κα ςυμμετζχει ςτον Διεκνι
Σελικό του Young Business Talents που κα πραγματοποιθκεί ςτθ
Μαδρίτθ ςτισ 10 Μαΐου 2014.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο site http://www.youngbusinesstalents.com/gr

https://www.youtube.com/watch?v=67IKWlVIpb8&list=UUHm7QDO8GNYeH49ReQYep0Q

https://www.youtube.com/watch?v=yRcfzQBghE0&list=UUHm7QDO8GNYeH49ReQYep0Q
http://www.youtube.com/watch?v=0yMpsA3Zfys

