MYTILINEOS:
Συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη
στήριξη του 9ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2018
Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Αθήνα, Ελλάδα – 23 Ιουλίου 2018 – H καινοτομία και η επιχειρηματικότητα
αποτελούν σημαντικές επιλογές που δίνουν προοπτική για τη βιώσιμη έξοδο από
την οικονομική κρίση, γι’ αυτό είναι απαραίτητη η προσπάθεια για ενίσχυσή τους
στη χώρα μας.
Η MYTILINEOS αναγνωρίζει ότι η καινοτομία και η επιχειρηματική κουλτούρα είναι
σε μεγάλο βαθμό θέμα παιδείας και ότι αυτή η κουλτούρα μπορεί και πρέπει να
διαμορφωθεί στους νέους. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία επενδύοντας στην
υποστήριξη πρωτοποριακών δράσεων προώθησης της καινοτομίας και της
νεανικής επιχειρηματικότητας, εγκαινίασε τη συνεργασία της με το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), και ειδικότερα με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας, για την υποστήριξη του 9ου Θερινού Σχολείου Νεανικής
Επιχειρηματικότητας (YES program), που έχει καταστεί πλέον θεσμός και
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων μαθητών απ’ όλη την Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η MYTILINEOS προσέφερε συνολικά 15
υποτροφίες σε μαθητές Λυκείου όλων των τάξεων, δίνοντας την ευκαιρία σε
παιδιά των εργαζομένων της αλλά και σε μαθητές από την Αττική και την υπόλοιπη
Ελλάδα που ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με
θέματα επιχειρηματικότητας, να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοποριακή
πρωτοβουλία.
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι ζωντανό, διαδραστικό και να κρατά
ψηλά το ενδιαφέρον των μαθητών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει μαθήματα από
ακαδημαϊκούς διδάσκοντες και ομιλίες από προσκεκλημένους επιχειρηματίες,
ανάλυση και συζήτηση μελετών επιχειρηματικών περιπτώσεων από την ελληνική
και διεθνή πραγματικότητα, συμμετοχή σε επιχειρηματικά παιχνίδια, ομαδικές
δραστηριότητες καθώς και επεξεργασία και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου
νέας επιχείρησης. Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, να πραγματοποιήσουν 3
ενδιαφέρουσες και διαδραστικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις σε ομάδες των 4-5
ατόμων.
Συνολικά το πρόγραμμα βοήθησε τα παιδιά να διερευνήσουν σε ένα βαθμό τις
δυνατότητές τους ως μελλοντικά στελέχη ή επιχειρηματίες και να καταλάβουν πιο
άμεσα τις προοπτικές που τους προσφέρει αυτός ο δυναμικά αναπτυσσόμενος
κλάδος της οικονομίας.
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Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της MYTILINEOS υλοποιείται στο πλαίσιο του
ετήσιου πλάνου δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας και
συνδέεται άμεσα με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για
Ποιοτική Εκπαίδευση (Στόχος 4) και Οικονομική Ανάπτυξη & Αξιοπρεπή
Εργασία (Στόχος 8).
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Tel. 210-6877346 | Fax 210-6877400
| E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού
& Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το
1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών
που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 2.900 άμεσα και έμμεσα
εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mytilineos.gr | Facebook |
Twitter | YouTube | LinkedIn
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS,
κάντε κλικ εδώ
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