12 Φεβρουαρίου 2004

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
Εκδήλωση µε θέµα «Επιχειρηµατικότητα και Εκπαίδευση
Νέων» διοργάνωσε ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών
την Πέµπτη 12 .2.2004 στο Ίδρυµα Ευγενίδου.

Ιδρύµατος
Ευγενίδου ο Σύµβουλος, Καθηγητής κ. Μανάφης, ο οποίος
Τους

παριστάµενους

χαιρέτισε

εκ

µέρους

του

µίλησε για την εξαιρετική συνεργασία που είχε το ΄Ιδρυµα µε τον
ΣΕΒ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη µετάφραση και την
παραγωγή των βοηθηµάτων (µαθητών και εκπαιδευτών) για τα
σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σηµείωσε
δε ότι ήδη έχουν εκδοθεί και διατεθεί πάνω από 60.000 έντυπα.
του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Οδυσσέας
Κυριακόπουλος αναφέρθηκε στην πάρα πολύ καλή συνεργασία
του Συνδέσµου µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την
πραγµατοποίηση
του
Προγράµµατος
«Επιχειρηµατικότητα
Μαθητών» -το οποίο υλοποιείται σε 150 σχολεία όλης της χώρας
για τρίτη συνεχή χρονιά , ευχαρίστησε το Ίδρυµα Ευγενίδου για τη
σηµαντική του συνεισφορά στη φιλόδοξη αυτή προσπάθεια και
τους παριστάµενους Καθηγητές-Οµιλητές στην εκδήλωση για την
προσπάθεια που κάνουν από τη δική τους πλευρά για τη
διδασκαλία της Επιχειρηµατικότητας σε πανεπιστηµιακό επίπεδο.
Στην

οµιλία

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ενηµέρωσε σχετικά µε
την
Ίδρυση
µη
κερδοσκοπικού
Σωµατείου
µε
τίτλο
«Επιχειρηµατικότητα Νέων», το οποίο θα πάρει τη σκυτάλη
από τον Σύνδεσµο για την προώθηση
της έννοιας της
επιχειρηµατικότητας στην εκπαίδευση.
(Επισυνάπτεται σηµείωµα µε τους σκοπούς του νέου Σωµατείου)
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Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ξεκίνησε την οµιλία του δίνοντας ορισµένα
στοιχεία για τη διεθνή οικονοµία αλλά και τη σηµερινή θέση της
Ελλάδας
στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. Αναφέρθηκε
ιδιαίτερα στην ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και τα σοβαρά
προβλήµατα που υπάρχουν, τόνισε δε την ανάγκη να διδάσκονται
και να εξοικειώνονται οι νέοι από νωρίς µε τις αρχές τις
επιχειρηµατικότητας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα µελλοντικά να
δηµιουργήσουν και να συµµετάσχουν σε υγιείς ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις για την πρόοδο της οικονοµίας αλλά και τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας.

κα Χαρά Μαγουλά, Οικονοµολόγος,
Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του ΥπΕΠΘ,
Επιστηµονική Υπεύθυνη του Έργου «Επιχειρηµατικότητα
Μαθητών» στην οµιλία της παρουσίασε τους βασικούς στόχους

Στη

συνέχεια

η

της εκπαίδευσης και ειδικότερα τη µεθοδολογία του προγράµµατος
«Επιχειρηµατικότητα Μαθητών»
έδωσε δε στοιχεία από την
αξιολόγησή του.

Κατόπιν ο κ. Σπύρος Κούφαλης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
National Communications S.A. παρουσίασε το βιβλίο που
εξέδωσε προσφάτως η εταιρία του µε τίτλο «Stories of Business
Success» και προσέφερε αντίτυπα του βιβλίου σε όλους που
συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
Στο δεύτερο µέρος της Εκδήλωσης ειδικές εισηγήσεις έκαναν ο κ.

Ιορδάνης Λαδόπουλος, Καθηγητής Οργάνωσης & ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε

θέµα: «Μεταλαµπαδεύοντας το πρότυπο του σύγχρονου
επιχειρηµατία» και ο κ. Βασίλης Θεοχαράκης, Επίκουρος

Καθηγητής Μαρκετινγκ και Επιχειρηµατικότητας του ALBA

µε θέµα «∆ιδάσκεται η Επιχειρηµατικότητα;».

Ακολούθησαν τα συµπεράσµατα της συνάντησης καθώς και
συζήτηση όπου ακούστηκαν διάφορες απόψεις και σχόλια για το
πώς θα µπορούσε το πρόγραµµα αυτό να συνεχιστεί και στο
µέλλον και να αξιοποιηθεί από µεγαλύτερο αριθµό µαθητών.

Συντονιστής της Εκδήλωσης
Αντώνης Κεφαλάς.

ήταν
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ο ∆ηµοσιογράφος κ.

ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ»
Το µη κερδοσκοπικό Σωµατείο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ» βρίσκεται
υπό ίδρυση. Ιδρυτικά µέλη: 24 ελληνικές επιχειρήσεις και Σύνδεσµοι.
ΣΚΟΠΟΣ
Μορφωτικός, πολιτιστικός και επιστηµονικός. Το Σωµατείο αποσκοπεί στην
εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων, τα οποία προάγουν την
επιχειρηµατική σκέψη των νέων ανθρώπων, σε συνεργασία µε τις ελληνικές
επιχειρήσεις και το ελληνικό, δηµόσιο και ιδιωτικό, εκπαιδευτικό σύστηµα
όλων των βαθµίδων.
Τα προγράµµατα αυτά θα έχουν τέτοιο περιεχόµενο ώστε να βοηθούν τους
νέους ανθρώπους να κατανοήσουν τις έννοιες της επιχείρησης και της
επιχειρηµατικότητας, τη σηµασία των οικονοµιών που καθοδηγούνται από τις
αγορές, το ρόλο των επιχειρήσεων στην παγκόσµια οικονοµία, την αξία της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, τον έντονο προβληµατισµό, την
ευθύνη και σεβασµό των επιχειρήσεων στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά
θέµατα, το σεβασµό των επιχειρήσεων στο να λειτουργούν µε ηθικό τρόπο
και µέσα, την ευθύνη του κράτους στη δηµιουργία των κατάλληλων
συνθηκών για την ανταγωνιστική λειτουργία των επιχειρήσεων στη διεθνή
αγορά, την αξία των επισκέψεων των εκπαιδευοµένων στους χώρους
εργασίας, τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας των νέων µε τα ενεργά στελέχη
των επιχειρήσεων και τη σηµασία της ενηµέρωσης για τον
ορθό
επαγγελµατικό προσανατολισµό και το µέλλον των νέων ανθρώπων.
Τρόποι πραγµατοποίησης
Το Σωµατείο επιδιώκει την πραγµατοποίηση των σκοπών του κυρίως:
α) Με την κάθε είδους αρωγή του Σωµατείου για την εφαρµογή των
υπαρχόντων προγραµµάτων για την επιχειρηµατικότητα των νέων ανθρώπων
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα όλων των βαθµίδων σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια,
β) Με τη συγκρότηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµάδων εργασίας και
έρευνας, αποτελουµένων από ειδικούς επιστήµονες και στελέχη επιχειρήσεων,
για την εξέλιξη των υπαρχόντων και την εκπόνηση νέων εκπαιδευτικών
προγραµµάτων για την προώθηση των σκοπών του Σωµατείου.
γ) Με τη συνεχή συνεργασία και συµµετοχή του Σωµατείου, στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, σε οργανισµούς µε όµοιους σκοπούς µε αυτούς του Σωµατείου.
δ) Με τη σύναψη συµφωνίας συνεργασίας ώστε να καταστεί µέλος του
διεθνούς οργανισµού “JUNIOR ACHIEVEMENT – YOUNG ENTERPRISE
EUROPE” και άλλων διεθνών συναφών οργανισµών.
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ε) Με τη συνεργασία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση,
για την επίτευξη των σκοπών του Σωµατείου και την ανταλλαγή απόψεων και
εµπειριών.
στ) Με τη διοργάνωση Συνεδρίων, Σεµιναρίων, και άλλων επιστηµονικών,
µορφωτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (διαλέξεις,
προβολές, εκθέσεις, συναυλίες, εκδροµές κ.λπ.), στην Ελλάδα ή/και στο
εξωτερικό, αυτοδύναµα ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς.
ζ) Με την πραγµατοποίηση διαφόρων µορφών εκδόσεων, ηχογραφήσεων και
µαγνητοσκοπήσεων, εγγραφών σε ψηφιακούς δίσκους, τήρηση δικτυακών
τόπων (σελίδων), συµµετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές.
η) Με την ίδρυση βιβλιοθήκης και χώρου ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων
σχετικά µε τους σκοπούς του Σωµατείου.
θ) Με τη συγκρότηση επιτροπών επεξεργασίας και µελέτης θεµάτων που
άπτονται του σκοπού του Σωµατείου.
ι) Με κάθε πρόσφορο και νόµιµο µέτρο προς επιτέλεση του επιδιωκόµενου
σκοπού, παραστάσεις ενώπιον των αρχών, άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων
κ.λπ..
ια) Με συµµετοχή σε άλλες ανάλογες οργανώσεις, συνεργασία µε µορφωτικά
και άλλα ιδρύµατα και λοιπούς οργανισµούς.
ιβ) Με την καθιέρωση βραβείων και υποτροφιών στα σχολεία, µαθητές,
καθηγητές, εταιρίες και στελέχη που συµβάλλουν µε επιτυχία στην
προσπάθεια πραγµατοποίησης των σκοπών του Σωµατείου.
ιγ) Με την αναγνώριση και επιβράβευση των αρµοδίων κρατικών φορέων –
προσώπων που µε τις αποφάσεις τους διευκολύνουν την αποτελεσµατική
λειτουργία του Σωµατείου.
Ε∆ΡΑ
Γραφεία ΣΕΒ, Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ρένα Μπαρδάνη, Στέλεχος, ΣΕΒ, τηλ. 210 3237325, fax. 210 3222929,
email: bardani@fgi.org.gr
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