Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019

Δελτίο Τύπου

Η NN Hellas δημιουργεί το πρόγραμμα «Η
Καριέρα μου» σε συνεργασία με το ΣΕΝ/Junior
Achievement Greece
Η NN Hellas, τηρώντας τη δέσμευσή της για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, της
καινοτομίας και της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών ευκαιριών, υποστηρίζει ενεργά το έργο του
Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece και συνδιοργανώνει μαζί του, το
ψηφιακό πρόγραμμα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού «Η Καριέρα μου».
Η συγκεκριμένη δράση στηρίζεται στις αξίες της εταιρίας «Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι,
Δεσμευόμαστε» και εδράζεται στους πυλώνες του διεθνούς προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ) του Ομίλου ΝΝ, “Future Matters”. Η εν λόγω ελληνική πρωτοβουλία, υλοποιήθηκε
πιλοτικά τον Μάϊο και τον Ιούνιο του 2019 με επισκέψεις σε σχολεία της περιφέρειας και συγκεκριμένα
σε Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Ρόδο, Κάλυμνο και Κρήτη.
Κατά τις επισκέψεις στα σχολεία πραγματοποιήθηκαν ψηφιακά τεστ επαγγελματικών δεξιοτήτων, σε
συνδυασμό με τον τύπο προσωπικότητας των συμμετεχόντων. Οι 120 μαθητές είχαν τη δυνατότητα να
συζητήσουν για τις πραγματικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, σε άμεσο συσχετισμό
με τα ενδιαφέροντά τους. Με την πολύτιμη υποστήριξη των ανθρώπων του ΣΕΝ/JA Greece,
προσδιόρισαν το αντικείμενο των σπουδών που θα τους βοηθήσει να ακολουθήσουν την επιθυμητή τους
καριέρα.
Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής αυτής φάσης, δημιουργείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολικού
επαγγελματικού προσανατολισμού, η οποία από τον Σεπτέμβριο του 2019 θα είναι διαθέσιμη και
προσβάσιμη σε 20 επιλεγμένα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη ενέργεια έρχεται να
συμπληρώσει μία σειρά δράσεων που υλοποιεί η ΝΝ Hellas επί σειρά ετών σε συνεργασία με το
Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων Ελλάδος.
Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece: Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό
οργανισμό και αποτελεί μέλος του παγκόσμιου φορέα Junior Achievement Worldwide, που ιδρύθηκε το 1919. Ο
οργανισμός υλοποιεί προγράμματα στην Ελλάδα, που εστιάζουν στην εισαγωγή των εφήβων στις βασικές έννοιες
της επιχειρηματικότητας, μέσα από μία βιωματική μαθησιακή διαδικασία. Η NN Hellas και ο Όμιλος ΝΝ διεθνώς,
ενισχύουν τις δράσεις του ΣΕΝ από το 2015.
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