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KEΣγΙI τηq 1ιitραg μ6oω τωv

oικεi,ωv Δ/voεωv

Θ6μα: Συvεργαoiα με τo Σωματεio Επι1ειρηματικ6τηταq N6ωv (ΣEN)
To Yπ. Παιδε[αg Δ,B.M.Θ σαζ εvημεριbvει oτι τo Σωματε[o Επι1ειρηματικ6τητα9 Ndωv (ΣΕN)

€1ει επεξεργααcε[ μια oειρα πρoγραμμdτωv Επι1ειρηματικoτηταζ πoυ απευΘ0vovται oε o1oλε[α

Δευτερoβdθμιαq Εκπα[δευoηg. l-{ oυvεργαolα εivαι δυvατ6v vα ε1ει τo 1αραl<τηρα
oυμπληρωματικr]g δρααιηρι6τηταζ στo πλαloιo τωv μαθηματων τoυ ΣΕΠ, oτα <πρoγραμματα

Aγωγηq Σταδιoδρoμ[αg>, καθιi:g Kαι στα μαθr]ματα τηg oικιακηq oικovoμlαq και Aρ1Eg oικoνoμiαg.

Εvδεικτικd αvαQdρoυμε μερικ6q απ6 τιg Θεματικ6g πoυ περι€1ovται
ΣΕN:
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σto πρ6γραμμα τoυ

Tα oικovoμικ& τoυ ατ6μoυ (Γυμvdoια). Τo πρ6γραμμα αυτ6 βoηΘd τoυq μαΘητ6q vα
αξιoλoγηooυv τιζ πρooωπικdq τoυg ιι<αv6τητεζ Kαι εvδιαQ€ρoιrcα, vα διερευvηooυv
επιλoγdg για τη αιαδιoδρoμ[α τoυg, vα απoκτηooυv ικαv6τητεq ε0ρεoηg εργαolαg
Kαι vα αvακαλ0ι}oυv τηv αξ[α τηq μ6ρQωoηg.

ΔιεΘvηq Aγoρd (Γυμvαoια). Τo πρ6γραμμα αυτ6 βoηΘα τoυζ μαΘητ6q Vα
καταvor]ooυV πωζ εlναι oυvδεδεμ€voι, μ€oω τoυ διεΘvo0q εμπoρ[oυ, με τoυζ
αvθριbπoυg Kαιτoυζ πoλιτιoμo0g 6λoυ τoυ κ6ομoυ.
More than money (Γυμvdoια). oι μαΘητdq μαΘαlvoυv vα αvαγνωρlζoυv τιg
δεξιoτητεg Kαι τα εvδιαQdρovτd, τoυg, oυvδθovcdg τα με πιΘαvd μελλovτικα
επαγγ6λματα, καταvoo6v τo ρ6λo τωv χρηματωv στηv καθημεριvrj ζωη,
αvαγvωρlζoυν τρ6πoυ9 vα μoιραζovται, vα απoταμιε0oυv Kαι vα ξoδει]oυv τo
πρooωπικ6 τoυ g ειo6δημα.
Δεξι6τητεξ και επαyy€λματα (Γυμvd.oια, Γεvικα και Eπαγγελματικd Λ0κεια), M€o,α
απ6 τo πρ6γραμμα oι μαΘητdg oυμμετ€1oυv oε αoκηoειζ Kαι παι1v[δια πoU τoUζ
βoηΘo0v vα αvαπτOξoυv πρooωπικdq δεξι6τητεζ, 6πω9 επ[λυoη πρoβλημd'τωv,
κριτικη or<dQη, αvdληι,bη ρ6λωv, ικαv6τητα επικoιvωviαq, εvιb παρdλληλα
αvακαλ0πτoυv τα εvδιαQ€ρovτd τoUq Και τα διαQoρα επαγγ€λματα πoU ταιριd,ζoυv
στην πρoσωπικoτητd τoυq'

Εuropean Creativity & lnnovation Challenge (Επαγγελματικα Λ0κεια)' Πρ6γραμμα
διαγωvιoτικo0 1αρακτηρα πoυ υλoπoιεlται σε σUVεργαo[α με τov ευρωπαiκ6
oργαvιoμ6 Junior Achievement Europe - Youth Εntrepreneurship oτα πλα[oια τωv

πρoγραμματωv τηζ Ευρωπαiκr]q ,Evωoηg Leonardo da Vinci. Πρ6κειται
για θvα
πρ6γραμμα
μovoημερo
με διαγωvιoτικ6 1αρακτηρα πoυ απευΘ0vεται oε μαθητdg
15-18
ετιbv
Επαγγελματιl<ιi.lν
Λυκε[ωv και Επαγγελματικιbv Σ1ολιbv (EΠAΛηλικ[αg
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μαθητθq καλoιiyιαι vα λ0ooυv 6vα oυγι<εκριμ6vo Θ6μα, για τo oπolo δεv
61oυv ι<αμιd' εvημ€ρωoη η πληρoQ6ρηση πριv $θdooυv οτo
1ιilρo τηg εκδl1λωoηq.
Διαγωvιoμ6q Kαιvoτoμ[αq (Γενικd-Eπαγγελματικα Λ0κεια l(αι Επαγγελματικ€q
Σ1oλ€q). Σε μLα μovo(μερη oμαδικr] δραοτηρι6τητα oι
μαΘητ€q δημιoυργo0v oμdδεg
απ6 διαQoρετικα o1oλε[α μεταξ0 τoυζ Kαι μαΘαlvoυv vα μετατρθπoυv τιξ ιδ6ε9 τoυg
EΠAΣ).

σε επιχειρηματικd πλdvo καΘιbq Kαι vα πρoτεlvoυv ξε1ωριoτdq λfoειq oε
ζητιjματα
πoυ απασχoλoOv τηv κoιvωv[α'
Tα o1oλε[α πoυ επιθυμo6v, μπoρo0v vα απευΘ0vovται για περιoo6τερεq πληρoQoρi.εq:
Aγdλλoυ AQρoδ[τη, Yπε0Θυvη EκπαιδευτικΦv Πρoγραμμd.τωv τoυ Σωματε[oυ Επι1ειρηματικ6τηταq
N6ωv.
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