
Μαθητές από γυμνάσια και 
λύκεια όλης της χώρας 

διαγωνίστηκαν στην παρουσίαση 
καινοτόμων ιδεών και 

επιχειρηματικών σχεδίων 
συμμετέχοντας στο πρόγραμμα 

«Εικονική Επιχείρηση»

Μ πορεί να μη φορούν κοστούμια και 
γραβάτες, να μην έχουν το δικό τους 
γραφείο σε εταιρεία, ούτε να περ-

νούν ώρες ολόκληρες σε συσκέψεις με στελέχη 
και συναδέλφους, ωστόσο μπήκαν στον κόσμο 
των επιχειρήσεων. Κι ας είναι μόνο 16 ετών. 

Με φρέσκες ιδέες, παρουσίαση καινοτόμων 
προϊόντων και πλήρη επιχειρηματικά σχέδια, 
δεκάδες μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχο-
λείων απέδειξαν περίτρανα πως το επιχειρείν 
μπορεί κάλλιστα να είναι υπόθεση της νέας 
γενιάς, η οποία κάθεται ακόμη στα θρανία. 

Συνολικά 120 ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα 
συμμετείχαν φέτος στο πρόγραμμα «Εικονική 
Επιχείρηση» του μη κερδοσκοπικού εκπαι-
δευτικού οργανισμού ΣΕΝ/JA Greece, που 
πραγματοποιείται για 11η συνεχή χρονιά στη 
χώρα μας, με την υποστήριξη του υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι δε ο ελλη-
νικός φορέας του παγκόσμιου εκπαιδευτικού 
οργανισμού Junior Achievement Worldwide, 
ο οποίος εφαρμόζει προγράμματα μαθητικής 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε 122 
χώρες σε όλο τον κόσμο. 

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. Φέτος, το 70% των 
συμμετοχών ήταν από γυμνάσια και λύκεια 
της περιφέρειας, ενώ 3 στις 10 ομάδες προ-
έρχονταν από σχολεία της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης. Το ταλέντο, η καινοτομία και η 

Της Εύης ςαλτού
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το αρθρο

ΕΠΙΜΟΝΗ

A μέσως μετά την ανάλη-
ψη της διακυβέρνησης 
της χώρας τον Ιανουά-

ριο του 2015, μεσούσης δηλα-
δή της ομολογημένης πλέον 
αυταπάτης του, ο σημερινός 
Πρωθυπουργός επισκέφθηκε 
δύο «φιλικές» ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες, βέβαιος ότι θα 
ηγηθεί του πολυδιαφημισμέ-
νου στο εσωτερικό «μετώπου 
κατά της λιτότητας». 

Η βεβαιότητα εκείνη έδωσε 
πολύ σύντομα τη θέση της 
σε μια δυσάρεστη πραγματι-
κότητα. Γιατί μπορεί από τη 
Ρώμη να έφυγε με δώρο μια 
γραβάτα και από το Παρίσι 
χωρίς τίποτε, αλλά και από 
τους δύο κεντροαριστερούς 
ηγέτες που συνάντησε, τον 
Ματέο Ρέντσι και τον Φραν-
σουά Ολάντ, έλαβε την ίδια 
μονότονη προτροπή: ότι δεν 
υπάρχει άλλος δρόμος για την 
Ελλάδα πέρα από την τήρηση 
των δεσμεύσεών της απένα-
ντι στους εταίρους της. 

Ε κείνο το πάθημα δεν 
έγινε μάθημα. Ολο αυ-
τό το διάστημα η κυ-

βέρνηση κρατά ανοικτή την 
αξιολόγηση ποντάροντας σε 
εκλογικές διαδικασίες που 
υποτίθεται ότι θα αλλάξουν 
τους συσχετισμούς δυνάμεων 
ώστε να υπάρξουν οφέλη στη 
διαπραγμάτευση. Εγκλωβι-
σμένα σε αυτή τη φενάκη, 
ορισμένα στελέχη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έφθασαν στο σημείο 
να ευχηθούν ακόμη και την 
εκλογή του ακροδεξιού Χερτ 
Βίλντερς στην Ολλανδία. 

Η προσγείωση ήρθε χθες και 
για ακόμη μια φορά ήταν 
απότομη. Ο Μάρτιν Σουλτς, 
τελευταία ελπίδα στο φα-
ντασιακό των κυβερνώ-
ντων, ήταν χθες απολύτως 
σαφής: τίποτε δεν πρόκειται 
να υπάρξει πέραν των συμ-
φωνηθέντων. Σηματοδοτεί 
η στάση του υποψηφίου των 
γερμανών Σοσιαλδημοκρα-
τών ακόμη ένα τέλος της αυ-
ταπάτης για την κυβέρνηση; 
Οχι, αποκαλύπτει την επιμο-
νή της σε μια πολιτική απάτη.
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Η επιχειρηματικότητα 
γεννιέται στα θρανία

εφευρετικότητα ήταν τα στοιχεία που έκαναν 
10 από τις ομάδες να ξεχωρίσουν και να διεκ-
δικήσουν τον τίτλο της «Καλύτερης Μαθητικής 
Εικονικής Επιχείρησης 2016-2017». 

«Ολες οι ομάδες μάς κατέπληξαν φέτος 
με την εφευρετικότητα αλλά και την πολύ 
μεγάλη κοινωνική και περιβαλλοντική τους 
ευαισθησία. Η επιλογή των 10 καλύτερων 
ήταν πάρα πολύ δύσκολη και το αποτέλεσμα 
κρίθηκε πραγματικά στη λεπτομέρεια» δή-
λωσε η πρόεδρος του ΣΕΝ/JA Greece  Λίτσα 
Παναγιωτοπούλου. 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΙΔΕΕΣ. Εικονική επιχείρηση 
δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης, 
προσφέροντας μια διαδικτυακή πλατφόρμα 
αναζήτησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών 
φορέων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αλλη πάλι 
«λανσάρει στην αγορά» σακίδια πλάτης ειδικά 
διαμορφωμένα για ποδηλάτες, μια και παρέ-
χουν χώρους, πλήρη σήμανση και παροχή 
δωρεάν ενέργειας πάντα και παντού. Δεκαέξι 
μαθητές - στελέχη επιχείρησης αποφάσισαν 
να «λειτουργήσουν» ένα διαδικτυακό γραφείο 
ταξιδίων, το οποίο διαθέτει τουριστικά πα-
κέτα σε άτομα με αναπηρία τόσο εντός όσο 
και εκτός Ελλάδας. Ακόμη και οικολογικό… 
instagram, μια εφαρμογή που συνδυάζει την 
περιβαλλοντική συνείδηση με το παιχνίδι, 
σκαρφίστηκαν οι νεαροί επιχειρηματίες. Τα 
παραδείγματα των επιχειρηματικών ιδεών που 
διακρίθηκαν – αλλά και εκείνων που πήραν 
μέρος στον διαγωνισμό – θα ζήλευαν ακόμη 
και καταξιωμένοι επιχειρηματίες της αγοράς. 

Σημειώνεται πως ο τελικός του πανελλαδικού 
διαγωνισμού της καλύτερης εικονικής επιχεί-
ρησης θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του 
Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Μάλιστα, η 
νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα 
στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μαθητικής 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του 
Junior Achievement Europe που θα γίνει 11-13 
Ιουλίου στις Βρυξέλλες.

Για τον σύγχρονο ποδη-
λάτη, οι επιχειρηματίες 

από την Εράσμειο Ελλη-
νογερμανική Σχολή προ-
τείνουν το Bicycool, ένα 
σακίδιο πλάτης που πα-

ρέχει πλήρη σήμανση και 
άφθονη δωρεάν ενέργεια
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Το i-queue βάζει τέλος  
στις ουρές αναμονής

ΠΟΣΕΣ φΟΡΕΣ δεν έχετε στηθεί 
στην ουρά στους πάγκους κοπής 
των σουπερμάρκετ περιμένοντας 
υπομονετικά να έρθει η σειρά σας 
για να παραγγείλετε; Επειδή η απά-
ντηση είναι «πολλές», τη λύση έρ-
χεται να δώσει η μαθητική εταιρεία 
i-project από το Β’ Αρσάκειο Λύκειο 
Εκάλης. Το προϊόν τους i-queue εί-
ναι μια εφαρμογή για τάμπλετ που 
βοηθάει στην εξάλειψη των ουρών 
αναμονής. Ο καταναλωτής το μόνο 
που έχει να κάνει είναι να κάνει 

ΣΤΟ ΤΡαΠΕζΙ έπεσαν πολλές επιχειρηματικές ιδέες. 
Αυτή που κέρδισε τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ και του 2ου 
ΕΠΑΛ Γιαννιτσών ήταν η GReco, η μαθητική εταιρεία 
που μετατρέπει οποιοδήποτε συμβατικό ποδήλατο σε 
ηλεκτρικό ή ηλιακό. Οπως εξηγούν οι... επιχειρηματίες, 
το ηλιακό ποδήλατο διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα 
του απλού ποδηλάτου με δυνατότητα υποβοήθησης της 
κίνησης μέσω φωτοβολταϊκών που επαναφορτίζουν 

την ενσωματωμένη μπαταρία. Από την άλλη, η εκδοχή 
του ηλεκτρικού ποδηλάτου στηρίζεται στην ύπαρξη κι-
νητήρα 250 W και μπαταρίας. «Απευθύνονται σε όλους 
όσοι ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν έναν πρακτικό, 
οικονομικό αλλά και οικολογικό τρόπο μετακίνησης, 
χωρίς βενζίνες». Ηδη, η εταιρεία από τα Γιαννιτσά 
έχει μεταποιήσει δύο ποδήλατα, ένα ηλιακό και ένα 
ηλεκτρικό, και έχει δεχτεί αρκετές νέες παραγγελίες.

Η καΤαΠΟλΕΜΗΣΗ βακτηρίων που βρίσκονται σε αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης έγινε ο στόχος τους. Eτσι, οι μαθητές από το 
Λύκειο του Κολεγίου Ψυχικού αποφάσισαν να λανσάρουν το Bac 
Bake. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή συσκευή απολύμανσης με 
ακτίνες UV-C – η πρώτη τέτοια συσκευή για ιδιώτες στην αγορά – 

η οποία παρέχει τη δυνατότητα 
προστασίας από βακτήρια και 
ιούς που βρίσκονται σε επιφά-
νειες εργασίας και αντικείμενα 
που χρησιμοποιούμε καθημερινά 
όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, 
τα πληκτρολόγια υπολογιστών, 
τα κλειδιά, τα τηλεκοντρόλ ακό-
μη και η οδοντόβουρτσά μας. 
Μάλιστα, ήδη η εταιρεία, που 
διακρίθηκε με Επαινο Καινοτο-
μίας από το ΣΕΝ/JA Greece, έχει 
πουλήσει 40 Bac Bake, τα οποία, 
όπως σημειώνουν οι νεαροί επι-
χειρηματίες, σχεδιάστηκαν και 
συναρμολογήθηκαν εξ ολοκλήρου 
στο εργαστήριο του σχολείου.

ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ

ΣκΟΠΟΣ ΤΟΥΣ η βελτίωση των συνθηκών ζωής και της κα-
θημερινότητας των ατόμων με προβλήματα όρασης. Ολα τα 
μέλη της εταιρείας – από τον διευθύνοντα σύμβουλο μέχρι 
τον τελευταίο υπάλληλο κάθε τμήματος – έχουν το όραμα να 
αλλάξουν τον κόσμο.

Κάπως έτσι γεννήθηκε η Watch Out, η μαθητική εταιρεία 
του Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, που λανσάρει 
τη συσκευή κεφαλής για τον εντοπισμό εμποδίων, ιδανική 
για μη βλέποντες. Βάσει του σχεδιασμού της, η συσκευή 
προειδοποιεί τον χρήστη με δόνηση όταν εντοπίζει κάποιο 
εμπόδιο. Η μαθητική επιχείρηση, μάλιστα, προσείλκυσε 
αμέσως το ενδιαφέρον των ατόμων με προβλήματα όρασης, 
καθώς δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο παγκοσμίως. «Πιστεύουμε 
ότι το προϊόν μας αξίζει μια θέση στη διεθνή αγορά, καθώς 
είναι καινοτόμο, οικονομικό και αδιαμφισβήτητα καλύπτει τις 
ανάγκες ενός διευρυμένου, ευαίσθητου κοινωνικού συνόλου».

Συσκευή κεφαλής  
για εντοπισμό εμποδίων

την παραγγελία του μέσω του 
τάμπλετ που βρίσκεται μπροστά 
στους πάγκους και να συνεχίσει το 
αγοραστικό του ταξίδι. Στο τέλος 
παραλαμβάνει την παραγγελία του 
έτοιμη, χωρίς αναμονή. «Είναι μια 
εφαρμογή μοναδική και μια υπη-

ρεσία προστιθέμενης αξίας για 
το παγκόσμιο λιανεμπόριο» εξη-
γούν οι 16χρονοι επιχειρηματίες. 
Μάλιστα, το προϊόν της εταιρείας 
βραβεύτηκε με τον Επαινο Πληρο-
φορικής και Νέων Τεχνολογιών 
από το ΣΕΝ/JA Greece.

Ποδήλατο  
ηλεκτρικό ή ηλιακό; 
Εσείς αποφασίζετε

Απολύμανση  
με ακτίνες UV 


