
Καλώς ήρθατε!



Ποιοι είμαστε 

Junior Achievement:

• 7η Θέση παγκοσμίως 

ανάμεσα σε 500 MKO

• Υποψήφιο για Nobel 

Ειρήνης 2022

• Ο μεγαλύτερος 

οργανισμός εφαρμογής  

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων

επιχειρηματικότητας στον 

κόσμο.

•120 χώρες - μέλη

• 10,7 εκ. μαθητές/τριες

• 450.000 εθελοντές

•Στην Ελλάδα: Σωματείο Επιχειρηματικότητας 

Νέων/ JA Greece- Μη κερδοσκοπικό Σωματείο 

που λειτουργεί βάσει ιδιωτικών χορηγιών 

•Έτος ίδρυσης: 2005

•Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΥΠΑΙΘ από το 

2011

•Εγκύκλιοι προγραμμάτων και ένταξη στα 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων (ανάλογα με την 

εκπαιδευτική βαθμίδα) 





Οι 3 πυλώνες:

• Η Επιχειρηματική Εκπαίδευση φέρνει κοντά 
το σχολείο με την αγορά εργασίας.

• Η Εργασιακή Ετοιμότητα γεφυρώνει τους 
κόσμους του σχολείου, της κοινωνίας, της 
προσωπικής ζωής και του εργασιακού χώρου.

• Ο Οικονομικός Εγγραμματισμός συμβάλλει 
στην απόκτηση ενός συνόλου δεξιοτήτων και 
γνώσεων που επιτρέπουν στα άτομα να 
λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις 
σχετικά με τους οικονομικούς τους πόρους.



Aφορά στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και του
τρόπου σκέψης των εκπαιδευομένων ώστε να είναι
σε θέση να μετατρέπουν δημιουργικές ιδέες σε
επιχειρηματική δράση. Πρόκειται για μια βασική
ικανότητα για όλους τους εκπαιδευόμενους η οποία
προάγει την προσωπική ανέλιξη, την ενεργό
συμμετοχή των πολιτών, την κοινωνική ένταξη και
την απασχολησιμότητα. (Eurydice Report, 2017)





Company Junior

To Company Junior είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας
σχεδιασμένο για μαθητές/τριες:

• Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
• Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Μαθησιακοί στόχοι:

• Ομαδική Εργασία
• Επικοινωνία
• διαχείριση χρόνου
• σχεδιασμός και 

προγραμματισμός

• λήψη απόφασης
• ανάληψη ευθύνης
• επίλυση προβλημάτων
• ανάληψη πρωτοβουλιών
• δέσμευση

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται με άξονα μία ομαδική βιωματική δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές/τριες
εργάζονται με στόχο την εξεύρεση μίας επιχειρηματικής ιδέας και την παρουσίασή της σε ένα πρότυπο 

παρουσίασης.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

-η ανάπτυξη βασικών γνώσεων επιχειρηματικότητας

-η καλλιέργεια και ενίσχυση δεξιοτήτων και στάσεων των μαθητών/τριών



Στάδια υλοποίησης

• Η ιδέα που θέλουμε να κάνουμε πράξη

1ο Στάδιο: Η Επιχειρηματική μας Ιδέα: Τεχνικές Δημιουργικότητας & 
Αναζήτησης Ιδεών

• Διατύπωση και αξιολόγηση της ιδέας

• Οργάνωση της ομάδας (ανάθεση ρόλων και καθηκόντων)

• Προετοιμασία για τη συνάντηση με τον/την εθελοντή/εθελόντρια

2ο Στάδιο: Οργανώνουμε την Ομάδα μας!

• Επιλογή του προϊόντος/υπηρεσίας 

• Κοινό που θα απευθυνθεί 

3ο Στάδιο: Το Προϊόν – η Αγορά

• Προϋπολογισμός και διαχείριση των οικονομικών μας 

• Έσοδα-έξοδα/κέρδη-ζημίες

4ο Στάδιο: Τα οικονομικά μας!

• Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου

5ο Στάδιο: Το Επιχειρηματικό Σχέδιο

• Εκπαιδευτικό 
υλικό

• Δραστηριότητες
• Υποστηρικτικό 

υλικό



Διαλέγουμε την 
ιδέα

Οργανώνουμε 
την ομάδα

Σχεδιάζουμε 
το προϊόν

Φροντίζουμε 
τα 

οικονομικά 
μας

Ολοκληρώνουμε 
το σχέδιο



Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας

Φέτος για πρώτη φορά συμμετέχουν:
• Ειδικά σχολεία 
• Εσπερινά λύκεια
• ΕΕΕΕΚ 

Ο Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας είναι ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που διεξάγεται online και απευθύνεται σε μαθητές/τριες
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (15 -18 ετών)

Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά (2-4) και αναπτύσσουν καινοτόμες 
ιδέες και λύσεις για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα

Ετοιμάζουν μια εργασία 300 λέξεων με την παρουσίαση του 
προβλήματος και της λύσης και την παραδίδουν online

Στόχος του είναι να αυξήσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση της 
επιχειρηματικότητας  και στα οφέλη που συνδέονται με αυτού του 
είδους την  εκπαίδευση



Ο Ρόλος του εθελοντή-
μέντορα

Μέσα από την εμπειρία και τις προσωπικές στάσεις ως προς την
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία βοηθούν τους μαθητές/τριες:

• Να καλλιεργήσουν αξίες που έχουν αντίκτυπο στα μαθησιακά
αποτελέσματα των προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας

• Τους εκθέτουν σε ποικίλα βιωματικά ερεθίσματα, βοηθώντας τους να
αναπτύξουν εμπειρικά γνώσεις και δεξιότητες

• Τους προετοιμάζουν, ώστε να ανταποκριθούν στο πρόγραμμα

• Λειτουργούν ως δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στην αγορά εργασίας και
στο σχολικό περιβάλλον

• κερδίζουν και οι ίδιοι μεγάλη ηθική ικανοποίηση από όλη τη διαδικασία
του μεντορισμού




