Γενικό Λύκειο
Καππεπού
Τν Young Business Talents είλαη έλαο δηαγσληζκόο κε επηρεηξεκαηηθό πξνζνκνησηή
(business simulator) γηα καζεηέο 1εο, 2αο, 3εο Λπθείνπ (θάζε ηύπνπ) πνπ ζα ηνπο
επηηξέςεη λα εμαζθεζνύλ ζηε ιήςε όισλ ησλ απνθάζεσλ κέζα ζε κηα εηθνληθή 'εηαηξεία',
ηελ εηαηξεία ηεο νκάδαο ησλ . Όιν ην παηρλίδη ησλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην
Γηαδίθηπν εθηόο από ηνλ Δζληθό Τειηθό.
Μηα δηαδηθαζία θαηλνκεληθά εύθνιε, απνδεηθλύεηαη ζηελ πξάμε πνιύ πην πνιύπινθε. Η
ιεηηνπξγία ηεο όπνηαο εηαηξείαο κέζα ζηελ αγνξά, εμαξηάηαη από πνιινύο άιινπο
παξάγνληεο, πέξαλ ησλ όπνησλ απνθάζεσλ ιακβάλεη ε θάζε δηνίθεζε, θαη ζίγνπξα
εμαξηάηαη από ηνλ αληαγσληζκό ζηνλ θάζε θιάδν. Απηό είραλ ηε δπλαηόηεηα λα ην
δηαπηζηώζνπλ έκπξαθηα θάπνηνη από ηνπο καζεηέο ηνπ ΓΔΛ Καξπεξνύ.

Σην Young Business Talents ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 14 καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηνπ
ΓΔΛ Καξπεξνύ, ζρεκαηίδνληαο 4 νκάδεο. Σπγθεθξηκέλα:
Από ηην Α΄ ηάξη δημιοςπγήθηκαν 2 ομάδερ, ζηιρ οποίερ ζςμμεηείσαν οι παπακάηω
μαθηηέρ:
-

Σηελ πξώηε νκάδα, κε ην όλνκα LMNTRIX, πήξαλ κέξνο οι Αναζηαζίος Μαπία, η
Φίλιος Δςαγγελία και ο Παπαγεωπγόποςλορ Γεώπγιορ.
Σηελ δεύηεξε νκάδα, κε ην όλνκα 4_US, πήξαλ κέξνο νη Κεπαζίδηρ Υπήζηορ, η
Παπακώζηα Γήμηηπα, η Εούλι Γκλενηίζα και ο Κςπιάκορ Νικόλαορ.

Από ηην Β΄ ηάξη δημιοςπγήθηκαν άλλερ 2 ομάδερ, ζηιρ οποίερ ζςμμεηείσαν οι
παπακάηω μαθηηέρ:
-

Σηελ πξώηε νκάδα, κε ην όλνκα FANTASTIC_4, πήξαλ κέξνο ο Αναζηαζίος
Ηωάννηρ, ο Παπαθεοδώπος Απόζηολορ, ο ιδηπόποςλορ Γεώπγιορ και ο
Κοςηούλαρ Παναγιώηηρ.

-

Σηελ δεύηεξε νκάδα, κε ην όλνκα ARTISTS_BUSINESS, πήξαλ κέξνο η Μςπηζιώηη
Αθαναζία, η Παππά Ηωάννα και η Μπαγκπιί Μαπία.

Οη καζεηέο, ιακβάλνληαο ππόςε ην ζελάξην ηνπ δηαγσληζκνύ, θιήζεθαλ λα δηνηθήζνπλ
κηα εηθνληθή επηρείξεζε παξαγσγήο δύν αγαζώλ. Σθνπόο ηνπο ήηαλ ε όζν ην δπλαηόλ
θαιύηεξε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο, κε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ ζε θάζε γύξν, αιιά
θαη ζε θάζε θάζε, πξνθεηκέλνπ λα αλεβνύλ ζηελ θαηάηαμε ηεο βαζκνινγίαο.
Γιαδικαζία
Οη νκάδεο δηνηθνύζαλ εηθνληθά ηελ επηρείξεζή ηνπο, κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνζνκνησηή,
ρσξίο λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηα αθξηβή απνηειέζκαηα. Γηα ην ιόγν απηό, ν
ζρεδηαζκόο ελόο Δπηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ πξηλ από θάζε γύξν ήηαλ απαξαίηεηνο, θαζώο
έδηλε ηε δπλαηόηεηα ζηηο νκάδεο λα δηνξζώζνπλ όπνηεο απνθάζεηο δελ νδεγνύζαλ ζηνπο
επηζπκεηνύο ζηόρνπο.
Σε θάζε θάζε, νη νκάδεο θαινύληαλ λα ζρεδηάζνπλ έλα Δπηρεηξεκαηηθό Σρέδην,
ιακβάλνληαο ππόςε ην ζελάξην θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δηαγσληζκνύ. Σπγθεθξηκέλα, ζην
Δπηρεηξεκαηηθό Σρέδην έπξεπε λα ππνινγίζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα βήκαηα ηεο εηαηξείαο
ηνπο, ζε όινπο ηνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο, λα πάξνπλ δειαδή απνθάζεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο, κάξθεηηλγθ, αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, παξαγσγήο, θ.ά. Ο
πξνζνκνησηήο επεμεξγαδόηαλ ηα δεδνκέλα όισλ ησλ νκάδσλ θαη παξνπζίαδε ζην ηέινο
θάζε γύξνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο.
Αποηελέζμαηα
Από ηηο 4 νκάδεο κόλν κία, ε νκάδα ηεο Β΄ ηάμεο κε ην όλνκα ARTISTS_BUSINESS,
νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία θαη έθηαζε ζηα εκηηειηθά, όπνπ, δπζηπρώο, ε έσο ηόηε
επηηεπρζείζα θεξδνθνξία δελ επέηξεςε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ Τειηθό ηεο Αζήλαο.
Ωζηόζν, ε πξνζπάζεηά ηεο ζα αληακεηθηεί κε έλα αλακλεζηηθό δίπισκα από ηνπο
δηνξγαλσηέο.
Οη ππόινηπεο νκάδεο, αλ θαη δελ θαηάθεξαλ λα νινθιεξώζνπλ ηε θάζε ησλ Ηκηηειηθώλ,
παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θεξδνθνξίαο, αθήλνληαο πνιιέο
ειπίδεο γηα ηηο κειινληηθέο ζπκκεηνρέο.
ςμπεπάζμαηα
Η δηνίθεζε ηεο όπνηαο επηρείξεζεο απνηειεί έλα ζηνίρεκα γηα ηνλ επηρεηξεκαηία θαη νη
καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα ην δηαπηζηώζνπλ απηό ζηελ πξάμε. Η δηαδηθαζία απηή ηνπο
έθαλε πην «πινύζηνπο» ζε εκπεηξίεο πνπ πηζαλόλ λα ηνπο θαλνύλ ρξήζηκεο ζην άκεζν ή
καθξηλό κέιινλ…
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ςε ΟΛΕΣ τισ ΟΜΑΔΕΣ που ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ςτο #YBT 2015-16, και ςτην Καθηγήτρια τουσ
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