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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

                                                                        Μαρούσι, 10/02/2020
                                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. Φ16/19047/Δ2

ΠΡΟΣ:

                                                                                    ΚΟΙΝ : 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής δράσης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – σχ. έτ. 2019-2020»
Σχετικό έγγραφο:  το με αρ. πρ. 4528/Δ2/14-01-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. Φ.23/11361/11-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 2/10-01-2020 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2019-2020 την υλοποίηση 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, οι οποίοι/ες με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών του σχολείου 

τους θα αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες και θα εκπονήσουν ένα συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο, το 

οποίο και θα κληθούν να παρουσιάσουν.

Η εν λόγω δράση στοχεύει στην προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και θα υλοποιηθεί σε 

δύο φάσεις. Η α΄ φάση θα αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα επιχειρηματικότητας 

και εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και θα 

πραγματοποιηθεί εκτός του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων. Η β΄ φάση περιλαμβάνει τη συγκρότηση 
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ομάδων 2-3 μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών θα εκπονήσουν ένα σύντομο 

επιχειρηματικό σχέδιο. Η δράση για τους μαθητές/τριες απαιτεί χρονικό διάστημα 3 μηνών και 

ενασχόληση 6 διδακτικών ωρών. Τέλος, η δράση θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των 

επιχειρηματικών ιδεών των μαθητικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τη βράβευση των 

καλύτερων επιχειρηματικών σχεδίων.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της ανωτέρω δράσης θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες 

προϋποθέσεις:

1. Κατά την εφαρμογή της στα σχολεία θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων 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.

      Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στη δράση θα γίνει χωρίς 

δαπάνη για το Δημόσιο.

Τέλος, από το ΙΕΠ προτείνεται να δοθεί έπαινος σε όλες τις ομάδες μαθητών/τριών που θα 

συμμετάσχουν.

      Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εν λόγω δράση οι ενδιαφερόμενοι/ες 

παρακαλούνται να απευθύνονται απευθείας στον φορέα διεξαγωγής.

                                                                                                                                  
                                                                                                                                 Με εντολή Υφυπουργού

                                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                    

                                                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

                                                                                                                  

Εσωτερική Διανομή :

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

Δ.Ε., Τμήμα B΄
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