ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JUNIOR ACHIEVEMENT YOUNG
ENTERPRISE – ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Το Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ και φέτος συμμετείχε για τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά

στο

καινοτόμο

ευρωπαϊκό

εκπαιδευτικό

πρόγραμμα

«Junior

Achievement Young Enterprise», το οποίο εισήγαγε το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των νέων στον
επιχειρηματικό τομέα και στην καινοτομία, έτσι ώστε να μπορούν να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
της οικονομίας. Στοχεύει επίσης, στην κατανόηση των βασικών αρχών
λειτουργίας και οργάνωσης μιας επιχείρησης.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό είναι για όλους, μαθητές και καθηγητές, μια
υπέροχη εμπειρία γεμάτη όμορφες αναμνήσεις, συγκινήσεις και πολλή
δουλειά.

Η συνεργασία, η ομαδική δουλειά, ο υγιής ανταγωνισμός και οι

επιχειρηματικές δεξιότητες είναι μόνο μερικά από όσα αποκομίσαμε από τη
συμμετοχή μας στο πρόγραμμα.
Στο σχολείο μας αναπτύχθηκαν αυτά τα τέσσερα χρόνια πέντε «μαθητικές
επιχειρήσεις/εταιρείες» βασισμένες στις αρχές της επιχειρηματικότητας. Ο
κάθε εμπλεκόμενος μαθητής είχε τον δικό του ρόλο του στην εταιρεία. Όλες οι
εταιρείες εξέδωσαν και πώλησαν μετοχές για να διαμορφώσουν το μετοχικό
τους κεφάλαιο.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές
εκπομπές και εμπορικές εκθέσεις για σκοπούς προβολής και διαφήμισης της
εταιρείας και των προϊόντων τους.

2013-2014: OUT OF THE BOX CREATIONS
Η εταιρεία «Out of the box creations» έφτιαχνε πρωτότυπα και
καλόγουστα βραχιόλια για όλες τις ηλικίες. Στην τελική φάση του διαγωνισμού
ανακηρύχθηκε μέσα στις 8 καλύτερες ομάδες!
Στόχος του προϊόντος ήταν να προωθεί τα θετικά συναισθήματα που έχουμε
όλοι μέσα στις ψυχές μας. Τα βραχιόλια αποτύπωναν θετικά συναισθήματα
(αγάπη, ελπίδα, αισιοδοξία, πίστη, κ.α.)

2014-2015: HERBS CARE & T-STARS
Την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 αναπτύχθηκαν στο σχολείο μας δυο
μαθητικές επιχειρήσεις, η HERBS CARE και η T-STARS.
Η εταιρεία HERBS CARE καλλιεργούσε στον χώρο του σχολείου διάφορα
βότανα και αφού τα αποξήραινε τα τοποθετούσε σε ειδικά διαμορφωμένα
βαζάκια και τα πωλούσε στο κοινό. Η εταιρεία πρότεινε στο αγοραστικό κοινό
ένα τρόπο ζωής πιο κοντά στη φύση. Βότανα με ευεργετικές – θεραπευτικές
ιδιότητες όπως δυόσμος, βασιλικός, λεβάντα, λουίζα, ρίγανη, χαμομήλι αλλά και
φυτά αλόε βέρα ήταν μερικά από τα είδη που πουλούσε η εταιρεία.

Η T- STARS μια ομάδα μαθητών που λάτρευε τη μόδα και τη δημιουργία
αποφάσισε

να

δημιουργήσει

χειροποίητες

φανέλες

με

μπογιές

και

σιδερότυπους σε διάφορα χρώματα και σχέδια. Μια ομάδα γεμάτη ενέργεια
που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις!

2015-2016: SOUNDS GOOD
Η ομάδα αποτελείτο από 11 μέλη, με πολύ δυναμικές προσωπικότητες και
διαφορετικό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, η κοινή τους αγάπη και το πάθος τους για
τη μουσική, τους οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσουν ηχεία για κινητά

τηλέφωνα με τα οποία μπορούσες να απολαύσεις τη μουσική σου σε
μεγαλύτερη ένταση. Τα ηχεία κατασκευάζονταν από ανακυκλώσιμα υλικά.

2016-2017: Woodpix
Η εταιρεία Woodpix ασχολήθηκε με την αποτύπωση φωτογραφιών πάνω σε
φυσικό ξύλο. Τα μέλη της ομάδας είναι λάτρεις της φωτογραφίας καθώς και της
τεχνολογίας, έτσι δημιούρησαν ένα προϊόν, το οποίο απευθύνεται σε αγοραστικό
κοινό που εκτιμά και αγαπά τη φωτογραφία, ως μορφή τέχνης. Επιπλέον, το προϊόν
απευθύνεται σε άτομα με υψηλή αισθητική στη διακόσμηση εσωτερικού χώρου, αφού
αποτυπώνει φωτογραφίες πάνω σε κομμάτια φυσικού ξύλου.

