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ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΑ ΣΕΛΕΧΘ Ε ΡΟΛΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΤ! 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΕΩΝ 

Σο Τπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑ ςυνεργάηεται και φζτοσ με το ΕΝ και με ςχετικι επιςτολι (Αρ. Πρωτ: 173359/Γ7 ςτισ 

14/11/2013) καλεί τα ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ να ανταποκρικοφν μαηικά ςτο πρόγραμμα του ΕΝ. υγκεκρι-
μζνα αναφζρει: 

« το Τπουργείο Παιδείασ & Θρθςκευμάτων ςασ ενθμερϊνει ότι το ωματείο Επιχειρθματικότθτασ Νζων (ΕΝ) υλο-

ποιεί προγράμματα Επιχειρθματικότθτασ και βαςικϊν αρχϊν οικονομίασ που απευκφνονται ςε μακθτζσ ςχολείων 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Η ςυνεργαςία μπορεί να λάβει το χαρακτιρα ςυμπλθρωματικισ δραςτθριότθτασ 
ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του κεςμοφ του ΕΠ, ςτα προγράμματα «Αγωγισ ταδιοδρομίασ» (Εγκφκλιοσ χολικϊν 
Δραςτθριοτιτων, αρ. πρωτ. 163790/Γ7/31-10-2013), ςτα μακιματα «Πολιτικι Παιδεία» «Οικιακι Οικονομία», Κοι-
νωνιολογία», «Σεχνολογίασ», «Περιβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ», Πλθροφορικι κακϊσ και ςτο πλαίςιο τθσ «Ε-

ρευνθτικισ Εργαςίασ (Project)», (για τα ΕΠΑΛ ςτα αντίςτοιχα μακιματα).» 

Αναηθτϊντασ τι είναι το ΕΝ, υποψιαςμζνοι για τισ πολλαπλζσ τζτοιεσ ςυνεργαςίεσ του Τπουργείου βρικαμε 
(http://www.sen.org.gr) ότι :  
Σο ωματείο Επιχειρθματικότθτα Νζων είναι ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ, που ιδρφκθκε τον Νοζμβριο του 
2005 αποτελείται από 85 μζλθ προερχόμενα από τον επιχειρθματικό κόςμο τθσ χϊρασ» π.χ. μζλοσ του είναι θ Ελ-
λθνικι Ζνωςθ Σραπεηϊν …. Εκπροςωπεί ςτθν Ελλάδα τον διεκνι οργανιςμό Junior Achievement Worldwide, τον 
μεγαλφτερο οργανιςμό παγκοςμίωσ που εφαρμόηει εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρθματικότθτασ, με ςυμμετο-
χι 11 εκατομμυρίων περίπου μακθτϊν ςε ετιςια βάςθ και παρουςία ςε 122 χϊρεσ από τον οποίο αποφοιτοφν ετι-
ςια 9,8 εκατομμφρια μακθτζσ. (για το ςχολικό ζτοσ 2009-2010 τετοια προγράμματα επιχειρθματικότθτασ ςτθν εκπαί-
δευςθ, εφαρμόςτθκαν ςε 37 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ με ςυμμετοχι 3,1 εκατομμυρίων μακθτϊν).  
Σο ΕΝ χρθςιμοποιεί προςωπικό- εκελοντζσ- ςτελζχθ επιχειριςεων «για τθν … προϊκθςθ του επιχειρθματικοφ 
πνεφματοσ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων», ςτουσ μακθτζσ… «Για να μάκουν τα παιδιά τθν «αλθκινι ηωι» όπωσ 
αναφζρουν ςτο site τουσ!»  
 
τθν επιςτολι του Τπουργείου γίνεται αναφορά για ςυγκεκριμζνα προγράμματα – κζματα που μποροφν να ε-
φαρμοςτοφν με τθν ςυμβολι του εκπαιδευτικοφ ςε πάρα πολλά μακιματα όλων των τάξεων τθσ δευτεροβάκμι-
ασ. Αλλά ςτο site του ΕΝ γίνεται αναφορά ΑΚΟΜΑ και για μακθτζσ δθμοτικοφ! 
ΑΝΑΦΕΡΟΤΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΟΠΩ ΑΚΡΙΒΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Οικονομία και εγώ (Γυμνάςια). Σο πρόγραμμα αυτό βοθκά τουσ μακθτζσ …, να αποκτιςουν ικανότθτεσ εφρεςθσ 
εργαςίασ ,(π.χ. μία ενότθτα περιγράφεται ωσ εξισ: Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν το ρόλο τουσ μζςα ςτθν ελεφκερθ οικονομία και 

ςχεδιάηουν τθν προςωπικι τουσ επαγγελματικι κάρτα).., μακαίνουν να ςυντάςςουν τον ατομικό τουσ προχπολογιςμό, κατα-
νοοφν τισ ζννοιεσ τθσ αποταμίευςθσ και τθσ επζνδυςθσ… 
Επιχείρθςθ ςε δράςθ (Γυμνάςια). Σο πρόγραμμα αυτό βοθκά τουσ μακθτζσ … να μάκουν τα γνωρίςματα μιασ ελεφ-
κερθσ οικονομίασ και το ρόλο των επιχειριςεων ς’ αυτι (π.χ. ςτθν ενότθτα ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ, όπωσ αναφζρουν «Οι 
μακθτζσ …υποδφονται ρόλουσ ςε δραςτθριότθτεσ που αναδεικνφουν τα οφζλθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθν επί-
δραςθ των αποφάςεων κοςτολόγθςθσ και προϊκθςθσ προϊόντων ςε μια επιχείρθςθ») 
Παγκόςμια Αγορά (Γυμνάςια). Σο πρόγραμμα αυτό βοθκά τουσ μακθτζσ να … κατανοοφν πωσ οι πόροι, (φυςικοί, 
ανκρϊπινοι, κεφαλαιουχικοί) μετακινοφνται ανά τον κόςμο και πωσ οι χϊρεσ αςκοφν εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ ςε 
παγκόςμιο επίπεδο. Π.Χ. μζςα από ζνα παιχνίδι «Οι μακθτζσ αναλαμβάνουν τον ρόλο μιασ βιομθχανίασ που κζλει 
να προςδιορίςει ςε ποιά χϊρα κα παράγει τα προϊόντα και κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ. Οι μακθτζσ κατανοοφν 
πϊσ το διεκνζσ εμπόριο ωφελεί όλουσ». 
τθ ςκιά ενόσ ςτελζχουσ (Γυμνάςια, Γενικά και Επαγγελματικά Λφκεια). Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει 3ωρθ επίςκε-
ψθ ςε εργαςιακό περιβάλλον – επιχείρθςθ, όπου οι μακθτζσ ζρχονται ςε επικοινωνία με εκελοντζσ – ςτελζχθ επι-
χειριςεων και ενθμερϊνονται για δομι, τθ λειτουργία και τα γενικά χαρακτθριςτικά του χϊρου εργαςίασ. Επιχειρι-

ςεισ που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα για το 2012-2013 ιταν: 

AB ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ, ALPHATRUST,CARLSONWAGONLITTRAVEL, ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ- i-BANKSTORE, ΕΡΓΟΣΑΙΟ 
KAΡΑΜΟΛΕΓΚΟ, GENERALMILLS, GRECOTEL, HSBC, ION (ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΑΡΣΑ), ΙΝΣΡΑCΟΜ, MANPOWER, ΜΤΛΟΙ ΚΕ-
ΠΕΝΟΤ – ΠΑΣΡΑ, ΝΗΡΕΑ, ΝΟΜΙΚΟ MARITIME, OMIΛΟ QUEST, ΠΛΑΙΙΟ, PRINTEC, ΣΙΣΑΝ, SAP, S&B, ΧΡΗΜΑΣΙ-
ΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.  
Εικονικι Επιχείρθςθ (Γενικά και Επαγγελματικά Λφκεια). Σο πρόγραμμα αποτελεί μια ομαδικι δραςτθριότθτα, όπου 
οι μακθτζσ ςυναγωνίηονται με μακθτζσ από άλλα ςχολεία (Σθσ χϊρασ, τθσ Ευρϊπθσ ι του Κόςμου) και δθμιουργοφν 
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μια δικι τουσ μακθτικι επιχείρθςθ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ αναλαμβάνουν «ρόλουσ» με ςτόχο τθν παραγωγι ενόσ 
προϊόντοσ ι τθν παροχι υπθρεςιών καινοτόμων και φιλικών προσ το περιβάλλον. (π.χ. όπωσ αναφζρεται … «Οι 
μακθτζσ ανακαλφπτουν τθν κυκλικι ροι τιμολόγθςθσ του χριματοσ, των αγακϊν, των υπθρεςιϊν και τθσ εργαςίασ 
ςε μια κοινότθτα» ι όπωσ αναφζρεται αλλοφ « αντιλαμβάνονται τον οικονομικό ρόλο του κράτουσ ςτισ τοπικζσ κοι-
νότθτεσ…») 
Σράπεηεσ ςε Δράςθ (Λφκειο): κοπόσ του προγράμματοσ είναι να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με τθ χρθματοοικονομι-

κι γνϊςθ … ωσ ενθμερωμζνοι καταναλωτζσ και μελλοντικοί επαγγελματίεσ. τθν ενότθτα Σο Χρθματιςτιριο, όπωσ 
αναφζρεται:  Οι μακθτζσ εντοπίηουν ευκαιρίεσ επζνδυςθσ, διαβάηουν τον πίνακα μετοχϊν και καταχωροφν τισ ςυ-
ναλλαγζσ τουσ… 
Διαγωνιςμόσ Κοινωνικισ Καινοτομίασ (Γ’ Γυμναςίου & Λφκειο): Διαδραςτικό και διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα ςε δυο παραλλαγζσ, Διαγωνιςμόσ Κοινωνικισ Καινοτομίασ και Κοινωνικι Επιχείρθςθ με ςτόχο να ενκαρ-
ρφνει τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν καινοτόμεσ ιδζεσ και λφςεισ για τα ςφγχρονα κοινωνικά προβλιματα .. 
Η Επιχείρθςθ μου! (Γυμνάςιο) Οι μακθτζσ εξοικειϊνονται με τισ ζννοιεσ τθσ επιχειρθματικότθτασ … 
Διαγωνιςμόσ Καινοτομίασ (Γενικά-Επαγγελματικά Λφκεια). Πρόκειται για ζνα μονοιμερο πρόγραμμα με διαγωνι-
ςτικό χαρακτιρα που απευκφνεται ςε μακθτζσ θλικίασ 15-18 ετϊν των Γενικϊν και Επαγγελματικϊν Λυκείων. Οι 
μακθτζσ δουλεφοντασ ςε ομάδεσ, καλοφνται να προτείνουν και να παρουςιάηουν μία λφςθ πάνω ςε μία επιχειρθ-
ματικι πρόκλθςθ για τθν οποία δεν ζχουν καμιά ενθμζρωςθ ι πλθροφόρθςθ πριν φκάςουν ςτο χώρο τθσ εκδι-
λωςθσ.  
 
Σο πρόγραμμα του ΕΝ ζχει: 
Εκπαιδευτικό υλικό.. που ζχει μεταφραςτεί και προςαρμοςτεί ςτα ελλθνικά δεδομζνα κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ΕΠΙΧΙΕΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ! 
Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςθμειϊνεται ωσ « ςθμαντικόσ και ιδιαίτερα κακοριςτικόσ» αλλά μόνο όςον αφορά 
ςτθν οργάνωςθ τθσ μακθτικισ ομάδασ, ςτθν τιρθςθ των κανόνων και των χρονικϊν ορίων, ςτθ διευκόλυνςθ και 
επικοινωνία με όλουσ όςουσ εμπλζκονται ςτθ λειτουργία τθσ εικονικισ επιχείρθςθσ. Σθν εκπαιδευτικι δουλειά κα 
κάνει ο ςφμβουλοσ-εκελοντισ που κα «κακοδθγεί» τουσ μακθτζσ! 
 

Είναι πρόκλθςθ!  
ΟΙ ΕΠΙΧΕIΡΘΕΙ ΜΑΘΑΙΝΟΤΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑ ΣΟ ΨΕΜΑ ΣΟΤ ΓΙΑ  ΑΛΘΘΕΙΑ!  
 Θ ΦΣΩΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΜΑ ΣΟΤ ΚΟΤΣΟΤ ΠΟΤ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΤΠΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΑ 
 Θ ΑΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΟΤ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΟΤΝ ΣΑ «ΠΡΟΟΝΣΑ» 

ΣΟΤ ΚΑΙ ΝΑ ΗΘΟΤΝ «ΤΠΟ ΣΘ ΚΙΑ ΕΝΟ ΣΕΛΕΧΟΤ» 
 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΕΙΝΑΙ Θ ΕΝΙΧΤΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΚΕΡΔΟΤ 
 Ο ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ ΚΑΙ Θ ΕΛΕΤΘΕΡΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΔΟΡΜΟ ΣΘ ΑΝΘΡΩΠΟΣΘΣΑ 

Θυμιςου. ιμερα που εξελίςςεται θ καπιταλιςτικι κρίςθ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτο όνομα τθσ «ανταγωνιςτι-
κότθτασ και τθσ ανάπτυξθσ» μασ καλεί ςε κυςίεσ! Η αλικεια είναι ότι αυτι ακριβϊσ θ πολιτικισ τθσ ΕΕ ζχει 
οδθγιςει ςε όλθ τθν Ευρϊπθ: 1 ςτουσ 6 νζουσ να ολοκλθρϊνει μόνο το Γυμνάςιο, 4,7 εκατομμφρια νζοι να 
είναι άνεργοι, 5,1 νζοι ςε κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ, 5,4 εκατομμφρια νζοι να ηουν κάτω από το όριο τθσ 
φτϊχειασ.  
Κόπτονται να αποκτιςει κετικό περιεχόμενο θ ζννοια τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτουσ νζουσ, που το 64% αυ-
τϊν είναι άνεργοι. Πρζπει να ςκζφτονται ςαν τα αφεντικά τουσ. Να ταυτίηουν το ςυμφζρον τουσ με το ςυμφζ-
ρον τθσ επιχείρθςθσ. Καλλιεργοφν τισ ψεφτικεσ ελπίδεσ για αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν για να ξεχάςουν οι νζοι 
ότι ζχουν δικαιϊματα! 
ΣΟ «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ» ΕΧΕΙ ΕΙΑΓΕΙ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΒΑΘΜΙΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΑΘΘΜΑΣΑ όπωσ : «Πολιτικι Παιδεία» 
«Οικιακι Οικονομία», «Σεχνολογίασ», «Περιβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ», κ.λπ. για να διευκολφνει τθν είςοδο 
των επιχειριςεων ςτα ςχολεία. 

Γι’αυτό καλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ κάκε βακμίδασ: 
 Να απζχουν από τθν υλοποίθςθ αυτοφ του προγράμματοσ. Να υπάρξουν καταδικαςτικζσ αποφάςεισ 

από τα Δ των ΕΛΜΕ και των Διδαςκαλικϊν υλλόγων. 
 Να μιλιςουν ςτουσ μακθτζσ ανοιχτά για τθν οικονομικι πραγματικότθτα και για το χαρακτιρα τθσ ΕΕ. 

Τπάρχει γόνιμο ζδαφοσ. Σα παιδιά τθσ λαϊκισ οικογζνειασ ζχουν πείρα, ηουν τα προβλιματα των γο-
νιϊν τουσ που δθμιουργεί αυτι θ βαρβαρότθτα. 

 


