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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
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Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 16/01/2021
Αριθμ. Πρωτ. Φ16/5854 /Δ2

1. Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Ηπείρου.
2. ΔΔΕ Ιωαννίνων.
3. ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αρμοδιότητας
ΔΔΕ Ιωαννίνων.
(μέσω της οικείας ΔΔΕ)

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ :

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(μέσω της ΔΔΕ Ιωαννίνων)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης διεξαγωγής δράσης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – σχ. έτ. 2020-21»
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 115724/Δ2/04-9-2020 και 176096/Δ2/24-12-2020 εισερχόμενα
έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στα με αρ. πρωτ. Φ.23/8693/25-8-2020 και 12865/23-12-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, και λαμβάνοντας υπόψη την από 22-12-2020 επιστολή του κ.
Γκωλέτση Γεωργίου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 43/03-9-2020 του Δ.Σ. του
Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2020-21 την παράταση διεξαγωγής της δράσης του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Business Game Competition»
(Διαγωνισμός επιχειρηματικού παιγνίου – σχεδίου) που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων της περιοχής.
Η εν λόγω δράση είχε εγκριθεί για το σχολικό έτος 2019 – 20 με το με αρ. πρωτ. Φ16/19047/Δ2/1002-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, αλλά λόγω της πανδημίας covid-19 υλοποιήθηκε μόνον η α΄ φάση
αυτής. Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί τα ακόλουθα :

1. Καθοδήγηση

και

εκπαίδευση

των

εκπαιδευτικών

που

θα

λειτουργήσουν

ως

πολλαπλασιαστές στα σχολεία, με σειρά εξ αποστάσεως συναντήσεων.
2. Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου από τους/τις μαθητές/τριες (με την καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών.) Η σύνταξη αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2021, λόγω
των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν, μετά και από απαίτηση των συμμετεχόντων/ουσών
εκπαιδευτικών.
Στη συνέχεια, εντός του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η
σχετική διαγωνιστική διαδικασία, με την παρουσίαση και βράβευση των σχεδίων. Με βάση τα ως τώρα
δεδομένα και αυτή η υπο-δράση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως για λόγους προστασίας της υγείας των
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δράση για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί, εφόσον
τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την
προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :
1. Κατά την εφαρμογή της στα σχολεία θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των
προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουσών
μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών (βάσει της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής
νομοθεσίας).
2. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών στην εν λόγω δράση θα πρέπει να
είναι προαιρετική, ενώ για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες είναι απαραίτητη η
έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις - πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω δράση οι ενδιαφερόμενοι/ες
παρακαλούνται να απευθύνονται απευθείας στον φορέα διεξαγωγής.
Εσωτερική Διανομή :
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Εκ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης., Τμήμα Β΄
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης
Δ.Ε., Τμήμα B΄
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