
ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ ΣΗΝ ΓΙΚΙΑ ΜΟΤ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Τπεύθσνη καθηγήηρια:  Αραμπαηζή Σριανηαθσλλιά



Επιχειρθματικόσ  Προςομοιωτισ τθσ 
PRAXIS MMT

 Για να σλοποιήζοσμε ηο project  ηης 
ομάδας μας  τρηζιμοποιήζαμε ηον 
Επιχειρθματικό Προςομοιωτι τθσ PRAXIS MMT 
του Young Business Talents.



1ον:ηότοι ηης επιτειρημαηικής

προζομοίωζης : Αρτές

Σε αλληλεπίδοαζη

Μαθαίμξρμε εμεογώμηαπ (ζηημ ποάνη )

Με δξκιμέπ και λάθη

Επιηργςάμξμηαπ απξηελέζμαηα



 Οη ζσκκεηέτοληες ιακβάλοσλ αποθάζεης, θάλοσλ ιάζε 

θαη δηορζώλοσλ   ηελ ζηραηεγηθή θαη ηελ ηαθηηθή ηοσς.

 Αποθηούλ ηετλογλωζία 

 Λακβάλοσλ αποθάζεης ζε προβιήκαηα τωρίς κία θαη 

κολαδηθή ιύζε

 Δελ τρεηάδεηαη λα έτοσλ απαραίηεηα εθηεηακέλε γλώζε 

εθ ηωλ προηέρωλ.

2ον: ηότοι ηης επιτειρημαηικής

προζομοίωζης : Αρτές



ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ,  

ΔΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΘΟ

ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΙΔ ΠΟΤ

ΣΟΤ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΤΝ

3ον:ηότοι ηης επιτειρημαηικής

προζομοίωζης : Αρτές



Η προςομοίωςθ επιχειριςεων επιτρζπει

 1.Τθν αναπαραγωγι ενόσ δυναμικοφ επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ 

(μαηί και τισ μακροοικονομικζσ επιδράςεισ).

 2.Να εφαρμόςει τισ κεωρθτικζσ ζννοιεσ που καλφπτονται ςτθν τάξθ.

 3.Να βιϊςει ο μακθτισ τθν πραγματικότθτα τθσ εταιρίασ.

 4.Να μελετιςει και να παρατθριςει ςε αλλθλεπίδραςθ τισ 

διαφορετικζσ λειτουργικζσ περιοχζσ τθσ επιχείρθςθσ.

 5.Να εκπαιδευτεί  ςτον κφκλο τθσ διοίκθςθσ των επιχειριςεων 

(ανάλυςθ, ςχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ και ζλεγχοσ).

 6.Να  ζχει υγιι ανταγωνιςμό και άμιλλα.



Η πρακηική ζαν μεθοδολογικό

εργαλείο

•Η πρακτικι βοθκά τον μακθτι να :

1. Μακαίνει  να λφνει ςυγκεκριμζνα προβλιματα.

2. Καταλαβαίνει τον δυναμιςμό τθσ αγοράσ και τθν αλλθλοςυςχζτιςθ 

μεταξφ των τομζων τθσ επιχείρθςθσ.

3.Αποκτά  δεξιότθτεσ ( αναπτφςςει ικανότθτεσ  βιϊνει εμπειρίεσ και 

αποκτά γνϊςεισ). 

4. Μακαίνει από τα λάκθ και τισ επιτυχίεσ για να επιτυγχάνει 

αποτελζςματα.

5. Εργάηεται ςε ομάδα, βαςικό ςτθν πραγματικι επιχειρθματικι δράςθ.



Τι είναι το
Young Business Talents

Το YBT είναι ζνασ διαγωνιςμόσ με Επιχειρθματικό Προςομοιωτι τθσ 
PRAXIS MMT που

απευκφνεται ςε μακθτζσ Λυκείου
(κάκε τφπου) και τεχνικϊν ςχολϊν και επιτρζπει τθν

πρακτικι άςκθςθ με τθ λιψθ όλων των αποφάςεων μζςα ςε μια 

επιχείρθςθ.



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΒΤ

Το YBT ξεκίνθςε το 2011 ςαν μία παροχι προσ τουσ νζουσ και είναι 
διακζςιμο δωρεάν, ςε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρφματα ςτθν Ιςπανία.  
Στισ δφο πρϊτεσ εκδόςεισ του, το 2011και 2012, το ΥΒΤ ςυγκζντρωςε 
πολφ μεγάλο  αρικμό ςυμμετοχϊν.
Στθν Ελλάδα το 2013-14 το ΥΒΤ ςθμείωςε μεγάλθ επιτυχία κακώσ 
ςυμμετείχαν:
1.187 μακθτζσ από 150 περίπου Λφκεια.



Με ποιο τρόπο μασ βοικθςε το   Young 
Business Talents

Δθμιουργιςαμε μια εικονικι 
επιχείρθςθ μζςα από τθν οποία 

βιϊςαμε τθν εμπειρία να ηει κανείσ 

διοικϊντασ μια εταιρεία.



Τι μζςα χρειαςτικαμε για να 
λειτουργιςουμε ςτο πλαίςιο του ΥΒΤ

Ζνα εργαςτιριο για να 
πειραματιςτοφμε και να 

εφαρμόςουμε ότι μάκαμε ςτθν 

τάξθ.



Σε τι μασ βοικθςε το ΥΒΤ ςτο 
τομζα Οικονομίασ και Διοίκθςθσ

•Να μποροφμε να εφαρμόςουμε όςα ζχουμε μάκει ςτθν τάξθ.
•Να κατανοιςουμε καλφτερα τθν κεωρία και όςα μπορεί να μασ 
ρωτιςουν ςτισ εξετάςεισ.
•Να αποκτιςουμε περιςςότερα ςτοιχεία κρίςθσ    για τον 
μελλοντικό   μασ προςανατολιςμό      (ακαδθμαϊκό και 
επαγγελματικό).
•Να αναπτφξουμε δεξιότθτεσ.



Τι κάνουν οι μακθτζσ που 
ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό

Διοικοφν μία εικονικι επιχείρθςθ, αναπαράγοντασ τισ ενζργειεσ 
που κάνουν οι υπεφκυνοι των εταιρειϊν :
•Ανάλυςθ
•Σχεδιαςμόσ (Επιχειρθματικό Σχζδιο)
•Υλοποίθςθ (Εκτζλεςθ Αποφάςεων)
•Ζλεγχοσ



Ποιο εργαλείο χρθςιμοποιείται

Ζνασ προςομοιωτισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων.
Τι είναι ο προςομοιωτισ;

Είναι ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ των μεταβλθτϊν που ςυνκζτουν
μία Επιχειρθςιακι πραγματικότθτα.
Αναπαράγει τα χαρακτθριςτικά μίασ αγοράσ, τθν ςυμπεριφορά τθσ,
και τθν δράςθ των ανταγωνιςτικών επιχειριςεων που είναι
παροφςεσ ς’ αυτι τθν αγορά.



Το Young Business Talents είναι ζνασ διαγωνιςμόσ για ομάδεσ.
 Κάκε ομάδα αποτελείται από 3 ι 4 μακθτζσ Λυκείου.
 Κάκε εταιρία κα ζχει ζνα κωδικό για πρόςβαςθ ςτον προςομοιωτι 
τθσ.
 Κάκε ςχολείο μπορεί να ζχει απεριόριςτο αρικμό ομάδων.
 Κάκε ομάδα είναι μία εταιρία που  αντιςτοιχείται ςε μία 
προςομοίωςθ ςτθν οποία, κα ανταγωνιςκεί απευκείασ με άλλεσ 3 ι 4 
εταιρίεσ (ομάδεσ).
 Στισ 11 Νοεμβρίου άρχιςε ο διαγωνιςμόσ.
 Από εκείνθ τθ ςτιγμι οι ςυμμετζχοντεσ ετοίμαςαν  το πρώτο τουσ 
Σχζδιο (ςφνολο αποφάςεων) και  το ειςιγαγαν ςτον προςομοιωτι.

Πωσ διαγωνίηονται;



➢ Ο διαγωνιςμόσ αποτελείται από πζντε φάςεισ
(από τον 1ο Γφρο ζωσ τον Εκνικό Τελικό).
➢ Οι τζςςερισ πρϊτεσ φάςεισ είναι ςτο
διαδίκτυο, online.
➢ Ο Εκνικόσ Τελικόσ ζγινε με φυςικι, προςωπικι
παρουςία ςτθν Ακινα, ςτισ 2 Απριλίου2016.
➢ Στον 1ο και 2ο Γφρο ανταγωνίςτθκαν ςτον
ίδιο προςομοιωτι οι ομάδεσ από το ίδιο
Σχολείο ι και από άλλα ςχολεία.
➢ Μετά τον 3ο Γφρο, ανακατανεμικθκαν οι
ομάδεσ από κάκε προςομοίωςθ, πάντα
περιφερειακά.

Οι Φάςεισ του διαγωνιςμοφ



Οφζλθ για τουσ μακθτζσ

•Μακαίνουν κάνοντασ πρακτικι και διαςκεδάηοντασ (ςτο κάτω κάτω 
είναι ζνα παιχνίδι).
•Εκπαιδεφονται – πρακτικά.
•Εμπεδϊνουν τθ Γνώςθ.
•Κατανοοφν τθν κεωρία.
•Πειραματίηονται για να προςανατολιςκοφν ςτο μζλλον τουσ.
•Προςδίδουν προςτικζμενθ αξία ςτο βιογραφικό τουσ.
•Προετοιμάηονται για το άμεςο και το απϊτερο μζλλον.



Οφζλθ για το Λφκειό μασ

Προςδίδει δυναμιςμό ςτο ςχολείο με μία κοινωνικι δράςθ ςε ομάδεσ.
 Προωκεί το πνεφμα υπζρβαςθσ με τισ ίδιεσ αξίεσ του ακλθτιςμοφ.
 Δίνει προςτικζμενθ αξία.
Δίνει Καινοτομία.
 Ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να είναι ςυνεργάςιμοι, επαγγελματίεσ και 
χριςιμοι ςτθν κοινωνία
Ζνα εργαλείο πρωτοποριακό και καινοτόμο χωρίσ κόςτοσ για το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα.

















ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ

1θ ΟΜΑΔΑ
1. ΣΕΟΛΗ ΙΔΗ
2. ΒΑΗΙΖ ΘΡΑΛΖ
3. ΚΑΡΗΟ ΓΘΑΓΘΑΛΣΔΡΟ
4. ΩΣΖΡΙΖ ΔΙΙΖ



2θ ΟΜΑΔΑ
1. ΔΤΑΓΓΔΙΟ ΚΑΡΟΤΓΘΑ
2. ΑΙΗΟΛ ΗΟΤΦΑΗ
3. ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ ΥΑΙΗΙΗ
4. ΓΖΚΖΣΡΖ ΑΡΒΑΛΗΣΖ



3θ  ΟΜΑΔΑ
1. ΗΩΑΛΛΑ ΘΤΡΗΑΕΖ
2. ΔΤΡΤΓΗΘΖ ΣΗΙΗΚΗΓΘΑ
3. ΑΛΑΣΑΗΑ ΦΤΣΗΙΖ
4. ΔΗΡΖΛΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟΤ



Ασηή ήηαν η εμπειρία μας από ηο Young

.

ζηο project 

Δημιοσργώ ηην δικιά μοσ επιτείρηζη.

Σας εσταριζηούμε.

Business Talents


