Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων /
Junior Achievement Greece

JA Worldwide
Σήμερα:
O μεγαλύτερος
οργανισμός
εφαρμογής
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
επιχειρηματικότητας
στον κόσμο.

Αποστολή:
Υποστηρίζει και
ενθαρρύνει τους νέους
να διαμορφώσουν το
επαγγελματικό τους
μέλλον ώστε να
επιτύχουν στο
παγκόσμιο οικονομικό
περιβάλλον

JA Europe
To μεγαλύτερο περιφερειακό κέντρο
του JA Worldwide®
• 39 χώρες μέλη
• 3,2 εκ. μαθητές
• 150.000 εθελοντές

Έτος ίδρυσης:
1919 (JA USA)
• 120 χώρες - μέλη
• 10,7 εκ. μαθητές
• 450.000 εθελοντές

SEN/ JA Greece
Έτος ίδρυσης: 2005
•
•
•

9.000 μαθητές /170 σχολεία
400 εθελοντές
Συνεργασία με Υπουργείο
Παιδείας & Θρησκευμάτων

Το έργο του JAW
Ο oργανισμός Junior

Achievement
Worldwide
συνεργάζεται με τον
δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα για να:
• συνδέσει εθελοντές
από τις επιχειρήσεις με
μαθητές σε σχολεία και
πανεπιστήμια
• εκπαιδεύσει και να
προετοιμάσει τους
μαθητές για την αγορά
εργασίας
• να βοηθήσει τους
νέους να αναπτύξουν τις
επιχειρηματικές
δεξιότητες και
χρηματοοικονομικές
γνώσεις που απαιτούνται
στην αγορά εργασίας
• να παρέχει δωρεάν
προγράμματα στους
μαθητές

Εθελοντές εμπνέουν τους
μαθητές να αποκτήσουν
επιχειρηματικές δεξιότητες
προκειμένου να πετύχουν
στο επαγγελματικό τους
μέλλον.

Εθελοντές
/εκπαιδευτές
αποτελούν το
πρόσωπο της
επιχείρησης στα
σχολεία.

Ο ιδιωτικός τομέας
επενδύει στον JAW
με τη
χρηματοδότηση και
υποστήριξη των
προγραμμάτων.

To παγκόσμιο αποτύπωμα του
οργανισμού
141,670,197
Ώρες
επικοινωνίας

402,815
Εθελοντές

397,264
Σχολικές Τάξεις

10,077,552 νέοι συμμετείχαν στα
προγράμματα και δράσεις του JA

3,248,843

1,117,628
1,117,628

1,190,782

200,355

289,473

Σωματείο Επιχειρηματικότητας
Skills
for Employability
Νέων/
JA| Entrepreneurship
Greece| Financial Literacy
Ο ΣΕΝ/JA Greece είναι μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός
Αντιπροσωπεύει τον Junior Achievement Worldwide στην Ελλάδα

 Έτος Ίδρυσης: 2005
 8.000 μαθητές / 170 σχολεία *
 400 εθελοντές-στελέχη επιχειρήσεων

 Συνεργασία με Υπουργείο Παιδείας
& Θρησκευμάτων
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* Σχολικό έτος 2015 - 2016

To όραμά μας
Να βοηθήσουμε τους νέους να δημιουργήσουν τις δικές
τους θέσεις εργασίας μέσα από παγκόσμια προγράμματα
βιωματικής και συνεργατικής μάθησης.
Education for Entrepreneurship
Skills for Employability
Financial Capability

Τα προγράμματά μας

Επιχειρηματική Εκπαίδευση στα σχολεία

Βελτιώνει σημαντικές
δεξιότητες,
αντιμετώπιση
προβλημάτων
αποφασιστικότητα
Ομαδική εργασία

Ενδυναμώνει την
επόμενη γενιά
επιχειρηματιών

Ενισχύει την
οικονομική
ανάπτυξη και τη
δημιουργία
θέσεων εργασίας

Αναδεικνύει
μελλοντικούς
παγκόσμιους
ηγέτες
Ενθαρρύνει
την καινοτομία

Ενθαρρύνει τους νέους
να αναζητούν λύσεις σε
κοινωνικά προβλήματα
και να γίνουν
επιχειρηματίες με
κοινωνική ευαισθησία

Progression Model
Πανεπιστήμιο
Γυμνάσιο
Δημοτικό

Ξοδεύοντας
Έξυπνα
Γενική κατανόηση
της οικονομίας και
εξοικείωση των
μαθητών με
έννοιες σχετικές
με τη διαχείριση
των χρημάτων πχ.
έσοδα, έξοδα,
αποταμίευση κ.λπ.

Λύκειο
Εικονική
Επιχείρηση

Η επιχείρησή
μου
Οικονομία κι
εγώ
Ανάπτυξη
δεξιοτήτων
Εξερευνώντας τις
επιχειρήσεις και
την (κοινωνική)
επιχειρηματικότητα

Μετατρέποντας τις
ιδέες σε δράση.
Δημιουργία mini –
επιχείρησης

Διαγωνισμός
Κοινωνικής
Καινοτομίας
Τράπεζες σε
δράση
Στη σκιά ενός
στελέχους

The Entrepreneurial
Skill Pass

Εικονική
Επιχείρηση
+
Αυτό-αξιολόγηση
επιχειρηματικών
δεξιοτήτων
+
Online Εξέταση
Πιστοποίηση των
γνώσεων
των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων των
μαθητών

Start-Up
Ανάπτυξη
επιχειρηματικής ιδέας
και επενδυτικής
πρότασης.
Ξεκινώντας μια
βιώσιμη επιχείρηση
Συμμετοχή σε
Πανευρωπαϊκούς
Διαγωνισμούς

Τι κερδίζουν οι νέοι

Skills for Employability | Entrepreneurship | Financial Literacy

•
•

Καλλιεργούν τη δημιουργικότητα τους & αναπτύσσουν κριτική σκέψη
Εξοικειώνονται με την έννοια της επιχειρηματικότητας, τη σημασία της οικονομίας, το
ρόλο των επιχειρήσεων, την αξία της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

•

Εκπαιδεύονται σε βασικές οικονομικές έννοιες.

•

Αναπτύσσουν σημαντικές επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες: ομαδική εργασία,
διαπραγμάτευση, επίλυση προβλημάτων, ικανότητες παρουσίασης κ.ά.

•
•

«Συνδέονται» με το εργασιακό περιβάλλον
Μαθαίνουν μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και παιχνίδια ρόλων και
προσομοιώσεων.
Πιστοποιούν τις γνώσεις και εμπειρία που αποκόμισαν για να δημιουργήσουν τη δική
τους mini-επιχείρηση, μέσω της πιστοποίησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων
(Entrepreneurial Skil Pass).

•

Τι γίνεται μετά;


Αποτελέσματα μακρόχρονης μελέτης
αποφοίτων του JA Sweden & YE UK σε σχέση
με ομάδα ελέγχου που δεν συμμετείχε στα
προγράμματα



Oι απόφοιτοι του JA έχουν :
– 20% περισσότερες πιθανότητες να
ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση

Περισσότερες
πιθανότητες να
δημιουργήσουν τη δική
τους επιχείρηση
Βελτιωμένη
Απασχολησιμότητα

– 12 % υψηλότερο μέσο εισόδημα
– 44% περισσότερες πιθανότητες να
γίνουν διευθυντικά στελέχη
– 12% υψηλότερη απασχολησιμότητα

– 20% λιγότερες πιθανότητες ανεργίας

Υψηλότερο εισόδημα

Κύκλος Εθελοντικής Δέσμευσης
1
Γνώση:
Γνωρίστε το ΣΕΝ/JA,
τις εθελοντικές
δραστηριότητες και
ευκαιρίες
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2
Εφαρμογή:

Επιβεβαιώστε το
ενδιαφέρον σας για
υποστήριξη,
ημερομηνίες
διεξαγωγής

Αναφορά:
Κλείσιμο έτους,
αναφορές ΣΕΝ/JA,
Μελλοντικός
προγραμματισμός.

3
Εκπαίδευση:

6
Αναγνώριση:

Ανάλογα με την
επιλογή του
προγράμματος
παρακολουθήστε την
εκπαίδευση.

Βέλτιστες πρακτικές,
γεγονότα,
βραβεύσεις.

4
5

Έναρξη δράσης:

Κλείσιμο:
αξιολογήσεις,
βεβαιώσεις.

Υποστηρίξτε,
μοιραστείτε
επιτυχημένες
εμπειρίες, τεκμηριώστε.

Eκπαιδευτικά Προγράμματα ΣΕΝ/JA Greece
Πρόγραμμα

Περιεχόμενο

Βαθμίδα

Διάρκεια

Διαγωνισμοί

Εικονική
Επιχείρηση

Οργάνωση
επιχείρησης,
παραγωγή προϊόντοςυπηρεσίας, σύνταξη
Business plan

Λύκειο & Γ’
Γυμνασίου

1 ώρα/εβδ.
12-26 συναντήσεις *

Διαγωνισμοί στην
Ελλάδα & το
εξωτερικό

Πιστοποίηση
Επιχειρηματικών
Δεξιοτήτων

Online εξέταση που
πιστοποιεί γνώσεις και
δεξιότητες

Λύκειο & Γ’
Γυμνασίου

H Οικονομία &
Εγώ

Ατομικός
προϋπολογισμός,
τραπεζικές συναλλαγές,
πίστωση

Γυμνάσιο

1 ώρα/εβδ.
(6 εβδομάδες)

Η Επιχείρηση σε
δράση / Η δική
μου επιχείρηση

Κατανόηση των
βασικών στοιχείων μιας
επιχείρησης μέσα από
παραδείγματα

Γυμνάσιο

1 ώρα/εβδ.
(6 εβδομάδες)

Πανευρωπαϊκή
πιστοποίηση

Η διάρκεια αναφέρεται στην εθελοντική συνεισφορά, όχι στη συνολική διάρκεια του
προγράμματος

Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΣΕΝ/JA Greece
Skills for Employability | Entrepreneurship | Financial Literacy

Πρόγραμμα Περιεχόμενο

Βαθμίδα

Διάρκεια

Στη σκιά
ενός
στελέχους

Επίσκεψη σε
εταιρείες

Γυμνάσιο,
Λύκειο

1 φορά
~3 ώρες

Τράπεζες σε
δράση

Βασικές τραπεζικές
έννοιες & αρχές
οικονομίας, ρόλοι σε
μία τράπεζα

Λύκειο

1-2 ώρες/εβδ.
(8 εβδομάδες)

Ξοδεύοντας
έξυπνα /
JA More
than money

Η έννοια του
χρήματος, σωστές
αγοραστικές
συνήθειες

Δημοτικό
(5η / 6η)

1-2 ώρες/εβδ.
(3 συναντήσεις)

Διαγωνισμός
Κοινωνικής
Καινοτομίας /
Social
Innovation
Relay

Εισαγωγή στην
Λύκειο & Γ’
έννοια της κοινωνικής Γυμνασίου
επιχείρησης.
Ανάπτυξη καινοτόμων
λύσεων σε σύγχρονα
κοινωνικά
προβλήματα.

Διαδικτυακός -onlineδιαγωνισμός
(2-3 ώρες/ementoring)

Διαγωνισμοί

Online
Πανελλαδικός
διαγωνισμός
& Παγκόσμιος
Τελικός

www.senja.gr

