
Συμμετοχή 4ου Γενικού Λυκείου 
Μυτιλήνησ ςτο  πρόγραμμα 
επιχειρηματικότητασ   
 “YOUNG BUSINESS 

TALENTS”.   



  
 Το Σϊββατο 29 Μαρτύου 2014 πραγματοποιόθηκε ςτο Μετσ 

τησ Αθόνασ ο Εθνικόσ Τελικόσ του πανελλόνιου διαγωνιςμού 
“YOUNG BUSINESS TALENTS” που αφορούςε  τη 
Νεανικό Επιχειρηματικότητα, με την 8μελό ομϊδα μαθητών 
τησ Β’ τάξησ του 4ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνησ, να 
καταλαμβάνει την 12η θέςη ςτο γενική κατάταξη, ανάμεςα 
ςτισ 75 καλύτερεσ ομάδεσ από ςχολεύα όλησ τησ χώρασ, που 
εύχαν καταφϋρει να προκριθούν.    
 



 Ο εν λόγω Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ “YOUNG 

BUSINESS TALENTS”, ξεκύνηςε το Νοϋμβριο 
του 2013 με τη ςυμμετοχό  300 ςχολεύων απ’ όλη 
την Ελλϊδα και διόρκηςε μϋχρι τϋλοσ Φεβρουαρύου 
2014, με τη διεξαγωγό τησ ημιτελικόσ φϊςησ ςτο 
διαδύκτυο. Ο μεγάλοσ εθνικόσ τελικόσ με τη 
ςυμμετοχή των 75 ομάδων που προκρίθηκαν, 
διεξήχθη,  ςτισ 29 Μαρτίου 2014 ςτην Αθήνα  

 



 Το “YOUNG BUSINESS TALENTS” είναι ένασ 
πρωτοποριακόσ διαγωνιςμόσ, που τελεύ υπό την 
αιγύδα του Υπουργεύου Παιδεύασ και διοργανώνεται 
ςε όλα τα Λύκεια τησ χώρασ από την εταιρεύα 
“NIVEA”, η οπούα παρϋχει διεθνώσ την υποςτόριξό 
τησ ςε όλεσ τισ χώρεσ που υλοποιεύται ο θεςμόσ. Ο 
διαγωνιςμόσ βαςίζεται ςτη χρήςη 
επιχειρηματικού προςομοιωτή (business 
simulator) ςτο internet και ϋχει ωσ ςτόχο να 
καλλιεργόςει την επιχειρηματικότητα ςτουσ νϋουσ 
και να τουσ προςφϋρει γνώςεισ και εμπειρύεσ μϋςα 
από ϋνα βιωματικό παιχνύδι ςυνεργαςύασ και 
ϊμιλλασ 



 

 

 Ο “Επιχειρηματικόσ Προςομοιωτήσ” (Business Simulator) είναι 
ένα προηγμένο λογιςμικό, που αναπαριςτϊ με μεγϊλη ακρύβεια τη 
λειτουργύα μιασ επιχεύρηςησ και τησ αγορϊσ ςε πραγματικό 
ανταγωνιςμό και χρηςιμοποιεύται ςαν επιχειρηματικό παιχνύδι 
(business game) για πρακτικό εκπαύδευςη.   

      Μϋςω του επιχειρηματικού προςομοιωτό, οι μαθητέσ των 
Λυκείων είχαν την ευκαιρία να βιώςουν τη ςυναρπαςτική 
εμπειρία διοίκηςησ τησ δικήσ τουσ εικονικήσ επιχείρηςησ ςτο 
διαδίκτυο, λαμβϊνοντασ αποφϊςεισ ςτην ομϊδα τουσ ςε 
ανταγωνιςμό με ϊλλεσ ομϊδεσ – εταιρεύεσ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
εξαςκηθόκαν  πρακτικϊ και εμπϋδωςαν  τισ γνώςεισ Διούκηςησ και 
Οικονομύασ που μαθαύνουν ςε θεωρητικό επύπεδο. Επιπλϋον 
καλλιϋργηςαν με τον καλύτερο τρόπο, το επιχειρηματικό πνεύμα, 
ενώ ανϋπτυξαν  δεξιότητεσ χρόςιμεσ για όλη τη ζωό, όπωσ κριτικό 
ςκϋψη, ομαδικό ςυνεργαςύα & επικοινωνύα, επύλυςη προβλημϊτων, 
λόψη αποφϊςεων, κ.α. 

 



  
Οι μαθητϋσ του 4ου Γενικού Λυκεύου Μυτιλόνησ, διαθϋτοντασ ςπουδαύο 
επιχειρηματικό ταλϋντο, πέτυχαν εξαιρετικά αποτελέςματα 
κερδοφορίασ τησ εικονικήσ τουσ επιχείρηςησ κατϊφεραν να “περϊςουν” 
ςτισ 12 πρώτεσ ομϊδεσ  του τελικού. Συμμετϋχοντασ ς’ ϋναν ϊρτια και 
επαγγελματικϊ οργανωμϋνο από την εταιρεύα “PRAXIS MMT” διαγωνιςμό, 
οι μαθητέσ του 4ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνησ είχαν την ευκαιρία να 
βιώςουν μία ςυναρπαςτική εμπειρία διοίκηςησ των δύο δικών τουσ 
εικονικών επιχειρήςεων ςτο διαδίκτυο (με ονομαςίεσ “CALABRIA 9” 
και “CNMYT”), οι οπούεσ ςυναγωνύςτηκαν με αντύςτοιχεσ εικονικϋσ 
επιχειρόςεισ ομϊδων από ϊλλα λύκεια τησ χώρασ 



Οι μαθητϋσ τησ Β’ τϊξησ του 4ου Γενικού Λυκεύου Μυτιλόνησ, που 
ςυμμετεύχαν ςτο Εθνικό Τελικό, υπό την καθοδήγηςη τησ 
οικονομολόγου καθηγήτριασ  
κ. Μαρίασ Πλεξουςάκη, ήταν οι:  

 
 ΟΜΑΔΑ  “CNMYT”                                     ΟΜΑΔΑ   “CALABRIA 9” 

 Ειρήνη  Βακιρλή                                                          Αλφόνςοσ Δελήσ,        

 Γεωργία  Καραθανάςη                                                 Στυλιανόσ Δελήσ 

 Αλεξάνδρα  Κατζουρίδη                                            Μελίνα Οικονόμου 

                                                                                        Μελανθία Σπανού  

                                                                                   Θωμάσ  Χατζηελευθερίου. 

 


