
Entrepreneurial
Skills 
Pass

• Μία εκπαιδευτική επιχειρηµατική εµπειρία

   το πρόγραµµα «Εικονική Επιχείρηση»

• Μία µέθοδο αξιολόγησης των δεξιοτήτων σου

• Μια αναγνωρισµένη Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση 

Δήλωσε συµµετοχή στο Entrepreneurial Skills Pass
(Πιστοποίηση Επιχειρηµατικών Δεξιοτήτων)
(ESP)!

Μία πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για µαθητές  15 -18 ετών
Με το ESP θα αποκτήσετε και θα πιστοποιήσετε τις επιχειρηµατικές

δεξιότητες και γνώσεις που ζητά η σύγχρονη αγορά
      Το ESP αποτελεί το διαβατήριό σας για µελλοντικές ευκαιρίες!

 

www.entrepreneurialskillspass.org 

Είσαι  ένα φιλόδοξος µαθητής µεταξύ 15 -18ετών;

Θα ήθελες να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση; 
Θέλεις να αυξήσεις τις πιθανότητές σου για ανώτερες σπουδές
ή για καλύτερη δουλειά; 
Θέλεις  µία αναγνωρισµένη πιστοποίηση για τις επιχειρηµατικές σου
ικανότητες από πανευρωπαϊκούς οργανισµούς και επιχειρήσεις;

 

Περιλαµβάνει: 

Entrepreneurial
Skills
Pass
1) Λάβετε µέρος σε µία εκπαιδευτική επιχειρηµατική εµπειρία

2) Αξιολογήστε τις επιχειρηµατικές σας δεξιότητες

3) Αποκτήστε την πιστοποίηση ESP

Ανάληψη αρµοδιοτήτων
Δηµιουργικότητα            Ανάληψη ευθυνών

Επιµονή

“Η εµπειρία του Junior Achievement είναι τόσο ενδιαφέρουσα που όταν ξεκινήσει, δεν θέλεις να 
τελειώσει.  Είχα την ευκαιρία να δοκιµάσω τον εαυτό µου σε ένα περιβάλλον χωρίς ρίσκο. Έµαθα 
πόσο πιο εύκολο είναι να πουλάει κανείς όταν έχει ένα σπουδαίο προϊόν, πως το ταλέντο θα 
προσελκύσει τα ταλέντα, και πως µπορεί κανείς να γίνει ηγέτης, αν καταφέρει να εµπνεύσει την 
οµάδα του.  Χωρίς αµφιβολία ήταν το πιο ουσιαστικό πρόγραµµα που είχα την ευκαιρία να βιώσω. 
Όποτε συναντηθώ µε  κάποιον νέο που διερωτάται τι να κάνει στη ζωή του, του λέω ότι πρέπει να 
συµµετέχει στην εµπειρία  µίας mini-επιχείρησης. Μπορεί να µη δίνει όλες τις απαντήσεις,  αλλά 
διευρύνει τους ορίζοντες και δείχνει το δρόµο για  πολλές νέες επιλογές”. 

Sebastien Deletaille, (τώρα 30 ετών) , Alumnus, Junior Achievement Βελγίου.

Συνεργαζόµενοι µε τους συµµαθητές σας και υπό την καθοδήγηση των καθηγητών σας καθώς 
και των εθελοντών-συµβούλων, θα έχετε την ευκαιρία να δηµιουργήσετε και να διοικήσετε τη 
δική σας µίνι-επιχείρηση. 

Τι µαθαίνετε συµµετέχοντας σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα;
Θα αναπτύξετε την ικανότητα ή καλύτερα την δεξιότητα να δηµιουργείτε ιδέες που θα 
πραγµατοποιείτε και θα εµπορεύεστε. Θα µάθετε πώς να εργάζεστε σε οµάδα, να παίρνετε 
πρωτοβουλίες και να αναλαµβάνετε τις ευθύνες σας.  Θα ζήσετε τι σηµαίνει να διοικείτε µία 
µαθητική επιχείρηση. Θα κατανοήσετε οικονοµικούς και χρηµατοοικονοµικούς όρους  και πως 
αυτοί ειναι σηµαντικοί για την επιτυχία  της επιχείρησής σας. Θα εφαρµόσετε τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες σας  µε έναν νέο, βιωµατικό και καινοτόµο τρόπο. 

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, θα έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε την πρόοδο των 
επιχειρηµατικών σας δεξιοτήτων µέσα στη χρονιά, χρησιµοποιώντας ένα online σύστηµα.

Για να πιστοποιήσετε όλες τις γνώσεις και τις επιχειρηµατικές δεξιότητες που αποκοµίσατε από το 
πρόγραµµα "Εικονική Επιχείρηση", θα συµµετάσχετε σε µια online εξέταση και εφόσον την 
ολοκληρώσετε µε επιτυχία θα αποκτήσετε το ESP, την Πιστοποίηση Επιχειρηµατικών Δεξιοτήτων.
Το ESP είναι αναγνωρισµένο από µεγάλες επιχειρήσεις, ευρωπαϊκά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και 
οργανισµούς. Το ESP αποτελεί για κάθε µαθητή ένα επιπλέον εφόδιο που ενδέχεται να φανεί 
χρήσιµο στο µέλλον για να αναπτύξει τις επιχειρηµατικές του ιδέες, να ξεκινήσει την καριέρα του 
ή να συνεχίσει τις σπουδές του.

Το ESP αποτελεί το διαβατήριό σας για µελλοντικές ευκαιρίες!

 Αυτοπεποίθηση 
Επινοητικότητα Οµαδικότητα      

Κόστος εξέταστρων 35    προ ΦΠΑ 

Για µια "ανοικτή επιχείρηση", www.softone.gr

εμπιστεύονται ήδη τις cloud 
υπηρεσίες της SoftOne και 

κερδίζουν σε ελευθερία κινήσεων, 
οικονομία και αποδοτικότερες 

συνεργασίες! 
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