
Eιδική Θεματική Δραστηριότητα

Εικονική Επιχείρηση «Τα Σαπουνάκια»



Υπεύθυνοι καθηγητές:

Πατσούρη Διονυσία

Σεϊντή Δήμητρα

2ο  ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Β΄ Τάξη

Τμήμα: Βο

Τομέας: Οικονομικών και 

Διοικητικών Υπηρεσιών



Τα πρώτα μας βήματα

 Χωριστήκαμε σε ομάδες 

 Συζητήσαμε τον τρόπο εργασίας μας

 Φτιάξαμε το συμβόλαιο μας

 Δόθηκαν σε κάθε ομάδα από ένα τμήμα της 

επιχείρησης



Οι ομάδες των μαθητών



ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΤΣΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΜΗΜΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ MARKETING

ΚΑΙ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗ ΝΙΚΗ

Τσιχλιά Αθηνά

Μπουσάι Τάσος

Μοσχόβου Ηρώ

Κωνσταντόπουλος

Αθανάσιος

Σταθοπούλου 

Γεωργία

Μπουτζαρέλη 

Νίκη

Ιωαννίδη Μαρία

Τεμπονέρα Μίνα

Χόκιας 

Κωνσταντίνος 

Κόντης Γιώργος

Ζαχαροπούλου 

Φανή

Ανδρικοπούλου 

Αναστασία

Τριχά Παυλίνα

Μακροπούλου 

Κλεονίκη

Λιαποπούλου 

Μαρία

Κοτσέτα 

Κωνσταντίνα

Κογκάκη 

Βερόνικα

Ζορμπάνου 

Μάγδα

Γιαλαμάς 

Αντώνης

Μάργαρης 

Δημήτρης

Το οργανόγραμμα της επιχείρησης μας



Η πορεία της εργασίας μας

Πήραμε πολλές πληροφορίες :

 Από το διαδίκτυο

 Από άλλες εικονικές επιχειρήσεις

 Από οικονομικά βιβλία ΑΟΔΕ και ΑΟΘ

 Και από επισκέψεις σε επιχειρήσεις



Επίσκεψη στο κτήμα 

οινοποιείο «Μπριντζίκη»

Ενημέρωση για την οργάνωση της επιχείρησης 



Επίσκεψη στην εθνική 

τράπεζα Αμαλιάδας

Πήραμε πολλές 

πληροφορίες από τους 

αρμόδιους για τις 

χρηματοδοτήσεις των 

επιχειρήσεων.



Έκθεση σαπουνιών στο «Κερνάμε Ελλάδα»

Στην έκθεση πήραμε 

πολλές ιδέες και από 

άλλες παρόμοιες 

επιχειρήσεις. 



Η εικονική μας επιχείρηση τα «σαπουνάκια» 

είναι μία βιωματική επιχείρηση

Οι μαθητές μας έφτιαξαν οι ίδιοι τα αρωματικά 

σαπούνια και τα συσκεύασαν με πολύχρωμες 

κορδέλες και ζελατίνες. Τα σαπούνια μας είναι με 

αγνά υλικά.



Ο στόχος της επιχείρησης μας

Οι νέοι μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά, να 

οργανώνονται, να σέβονται το περιβάλλον, 

να εφαρμόζουν καινοτομίες, να μαθαίνουν 

την επιχειρηματικότητα και τον 

επαγγελματισμό.



Στόχοι που μπορούν να 

επιτευχθούν σε συλλογικό επίπεδο

1.Οι μαθητές  συνεργάζονται σε όλες τις φάσεις της 

εικονικής επιχείρησης σε θεωρητικό και πρακτικό 

επίπεδο.

2.Καλλιεργούν διάφορες αρετές όπως η αλληλεγγύη 

και ο θεμιτός ανταγωνισμός.

3.Η όλη αυτή διαδικασία έχει θετικό αντίκτυπο σε όλο 

το σχολείο τους.

4.Οι ομάδες όλων των μαθητών αποκτούν 

αυτοπεποίθηση όταν στο τέλος της εργασίας τους 

βλέπουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους.



Στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν 

σε προσωπικό επίπεδο

Οι μαθητές ενισχύουν την αυτογνωσία, την 

αυτοπεποίθηση, την υπευθυνότητα και την 

δημιουργικότητα τους.

 Ενισχύεται η επιχειρηματική τους σκέψη.

 Ανοίγονται ορίζοντες στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό και στην κατάρτιση των 

μαθητών.



Το χρηματοοικονομικό τμήμα

Περιλαμβάνει :

 Τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης.

 Το κεφάλαιο της επιχείρησης.

 Την αρχική απογραφή και τον αρχικό 

ισολογισμό.



Το τμήμα Παραγωγής

Περιλαμβάνει :

 Τον προγραμματισμό 

της παραγωγής.

 Τον σχεδιασμό της 

παραγωγής.

 Την Παρασκευή των 

σαπουνιών.

 Την συσκευασία των 

σαπουνιών.

 Και την φύλαξη.



Το τμήμα των Ανθρωπίνων 

πόρων και δημοσίων σχέσεων

Περιλαμβάνει :

 Την κοινωνική και υγειονομική υποστήριξη 

του προσωπικού.

 Τις αμοιβές του προσωπικού.

 Την εκπαίδευση.



Το τμήμα πωλήσεων και 

Marketing

Περιλαμβάνει :

 Την διαφήμιση και 

προώθηση των 

προϊόντων.

 Την κοστολόγηση.

 Τις τιμές.

 Την πρόβλεψη των 

πωλήσεων.



Συμπέρασμα 

Οι μαθητές μέσω της εικονικής επιχείρησης «τα σαπουνάκια» 
απέκτησαν πολλές και διάφορες εμπειρίες για τον τρόπο 
λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Έμαθαν:

 Διασκεδάζοντας να δουλεύουν σαν ομάδα.

 Nα επικοινωνούν.

 Να ηγούνται μιας ομάδας.

 Να είναι υπεύθυνοι επιχειρηματίες.

 Να επιβιώνουν.

 Και να υπερασπίζονται το συμφέρον τους με σωστό και τίμιο 
τρόπο.


