
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ   

ΤΙΤΛΟΣ: «Επιχείρησέ το!» 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: 

1)Ανδριανή Γρηγοράκη 

2) Βασίλειος Στεφανόπουλος 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Σχεδιασμός-Σύσταση και Λειτουργία Εικονικής Επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας 

φυτικών καλλυντικών (καθώς και πώλησης άλλων χειροποίητων κατασκευών σε 

συνεργασία με αντίστοιχο όμιλο σε περίπτωση που λειτουργήσει). 

Εκπαιδευτικοί-παιδαγωγικοί στόχοι και προσδοκώμενα οφέλη από τη λειτουργία 

του ομίλου είναι η καλλιέργεια και η ενδυνάμωση της ικανότητας ανάληψης ευθύνης, 

δεξιότητας σχεδιασμού, οργάνωσης και προγραμματισμού, μελέτης και ανάλυσης  

αναγκών, ομαδοσυνεργατικότητας, επικοινωνίας, διαχείρισης χρόνου, ορθής λήψης 

απόφασης, επίλυσης προβλημάτων. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

• Δημιουργική σκέψη 

• Επικοινωνιακές ικανότητες 

• Αυτοπεποίθηση 

• Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας και ικανότητες ηγεσίας 

• Ικανότητα διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων 

• Υποβολή στόχων και σωστή διαχείριση χρόνου 

• Οργανωτικές ικανότητες 

• Ανάληψη ευθυνών και ρίσκου 

• Ανάγκη για δέσμευση στην ποιότητα και εκτίμηση της περιβαλλοντικής 

επίδρασης 

Επιπλέον, οι μαθητές μαθαίνουν: 

• Να διεξάγουν έρευνα αγοράς 

• Να δουλεύουν με ομαδικότητα για τη δημιουργία της επιχείρησής τους 

• Να παράγουν το δικό τους προϊόν ή υπηρεσία 

• Να εκτελούν συνταγές παραγωγής φυτικών καλλυντικών 

• Να τηρούν τους ενδεδειγμένους όρους ασφάλειας εργαστηρίου 

• Να διαφημίζουν και να λανσάρουν το προϊόν ή την υπηρεσία τους 

• Να κάνουν εμπορικές συναλλαγές 

• Να διαχειρίζονται τα οικονομικά της εταιρίας τους 

 



 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.Το «επιχειρείν»: ο επιχειρηματίας και 

η επιχείρηση . 

6 ώρες 

2. Σύσταση επιχείρησης- λήψη 

αποφάσεων 

2 ώρες 

3. Παραγωγή προϊόντων 

 

10 ώρες 

4.Οικονομική λειτουργία της 

επιχείρησης 

6 ώρες 

5. Διαφήμιση 6 ώρες 

6. Μάρκετινγκ 3 ώρες 

7 Δημόσιες σχέσεις- προώθηση 3 ώρες 
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ΤΑΞΕΙΣ: Α και Β. 

Αποτίμηση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Με την κατάκτηση των παιδαγωγικών στόχων και μετά την ολοκλήρωση του έργου,  

οι μαθητές θα μπορούν: 

• Να προβαίνουν στην σύσταση μιας επιχείρησης με τη νομική μορφή της 

εταιρίας. 

• Να εκτελούν συνταγές παραγωγής φυτικών καλλυντικών 

• Να τηρούν τους ενδεδειγμένους όρους ασφάλειας εργαστηρίου 

• Να κοστολογούν τα προϊόντα . 

• Να διατηρούν βιβλίο εσόδων εξόδων της επιχείρησης 

• Να δημιουργούν διαφημίσεις. 

• Να δραστηριοποιούνται, στο πλαίσιο των λειτουργιών των δημοσίων σχέσεων 

και του μάρκετινγκ, προκειμένου να προωθήσουν τα παραχθέντα προϊόντα.    

 

 

 

https://gr.bioaromacrete.com/products/kiros-organic-beeswax-skin-ointment


Παραδοτέα 

Βιβλίο καταγραφής συναντήσεων του ομίλου, Απουσιολόγιο, Καταστατικό σύστασης 

εταιρείας, Σύμβαση δανείου, Βιβλίο εσόδοων εξόδων, Σενάριο διαφήμισης, δείγματα 

από τα παραχθέντα προϊόντα, Φωτογραφίες  κ.α 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior 

Achievement Greece, (ΣΕΝ/JA Greece). 

Ηράκλειο 23/9/20222 

                                                                                              Οι εκπαιδευτικοί 

                                                                                              Ανδριανή Γρηγοράκη 

                                                                                              Βασίλειος Στεφανόπουλος 

 

 

 


