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Ξεκινάει στην Ελλάδα 

ο καινοτόμος Διαγωνισμός Διοίκησης με Προσομοιωτή 

YOUNG BUSINESS TALENTS  2022/23 ! 

Με την Έγκριση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Οι Εγγραφές Καθηγητών και Μαθητών άνοιξαν στην ιστοσελίδα μας 

 

Αξιότιμη κυρία Λυκειάρχη - Αξιότιμε κύριε Λυκειάρχη, 

Ο καινοτόμος Διαγωνισμός Διοίκησης και Επιχειρηματικότητας με Προσομοιωτή, για Μαθητές όλων 

των Λυκείων της χώρας,  YOUNG BUSINESS TALENTS,  θα υλοποιηθεί στη Ελλάδα το σχολικό έτος 

2022/23, Δωρεάν και Διαδικτυακά ! 

Ο συναρπαστικός Διαγωνισμός έχει Εγκριθεί από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, και υλοποιείται ΔΩΡΕΑΝ για 

όλους τους Μαθητές Λυκείων, χάρη στην ευγενική, πλήρη χορηγία του 

κοινωφελούς ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ! 

Το ΥΒΤ παρέχει στα παιδιά όλων των Λυκείων (κάθε τύπου) της χώρας ηλικίας 15 και άνω, τη δυνατότητα 

να κάνουν μία Πρακτική Άσκηση στη Διοίκηση επιχειρήσεων Δωρεάν, διαχειριζόμενοι με την ομάδα 

τους την δική τους εικονική ‘εταιρεία’  διαδικτυακά σε ανταγωνισμό με άλλες, μέσω του Επιχειρηματικού 

Προσομοιωτή (Business Simulator) σε μια μοναδική βιωματική μαθησιακή εμπειρία.  

Η άσκηση επιχειρηματικής προσομοίωσης σε μορφή Διαγωνισμού σχετικά με τις προσεγγίσεις, 

αποφάσεις  και δράσεις της Διοίκησης μιας επιχείρησης, είναι ειδικά σχεδιασμένη για την ανάπτυξη των 

ήπιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και του πνεύματος επιχειρηματικότητας των μαθητών, με την 

καθοδήγηση Καθηγητών τους, ενώ ωφελεί πολύπλευρα την κοινωνία (βλ. Πίνακα). 

 

Με την παρούσα σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε τον πρωτοποριακό εθνικό Διαγωνισμό στους 

Καθηγητές και όλους τους μαθητές του Λυκείου σας και προτρέψετε να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό 

YOUNG BUSINESS TALENTS ομάδες-εταιρείες μαθητών, που θα τελούν υπό την καθοδήγηση 

Καθηγητών.  Η κάθε ομάδα από 3-4 άτομα διαμορφώνει μια εικονική ‘εταιρία’ που θα ανταγωνίζεται 

άλλες 4 ομάδες σχολείων, αρχικά σε Περιφερειακό επίπεδο και έπειτα σε Εθνικό, σε διαδοχικές φάσεις 

ως τον Τελικό. 

 

Έχει ξεκινήσει η Εγγραφή των Καθηγητών* των σχολείων, στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού 

www.youngbusinesstalents.com/gr, στην ‘Αίθουσα Καθηγητών’,  περιοχή αποκλειστική για 

εκπαιδευτικούς (*Το πρόγραμμα μπορεί να αναλάβει στο Λύκειο καθηγητής οικονομολόγος, 

κοινωνιολόγος ή άλλης ειδικότητας σε συμφωνία με τον/την Λυκειάρχη. Μπορεί να καθοδηγεί τους 

μαθητές σε κοινό ελεύθερο χρόνο, ή στο χρόνο σχετικού μαθήματος που διδάσκει αν εξυπηρετεί). 

http://www.youngbusinesstalents.com/gr
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Επίσης έχει ξεκινήσει η Εγγραφή των Μαθητών, οι οποίοι εγγράφονται ατομικά και σαν Ομάδα, έως 10 

Νοεμβρίου 2022, με τη συναίνεση γονέων/κηδεμόνων τους σύμφωνα με τη διαδικασία εγγραφής, 

στην ιστοσελίδα www.youngbusinesstalents.com/gr (κουμπί ΕΓΓΡΑΦΗ στην πρώτη σελίδα).  

 

Ο διαγωνισμός ξεκινά μέσα Νοεμβρίου και διαρκεί ως τέλος Φεβρουαρίου 2023 σε 11 εικονικά ‘έτη’ 

διοίκησης (αντίστοιχα με εβδομάδες) για τις ομάδες-‘εταιρίες’. Μετά τα 11 έτη –τα τελευταία τρία των 

οποίων είναι τα Ημιτελικά- οι 75 επικρατέστερες ομάδες  προκρίνονται στον Εθνικό Τελικό στην Αθήνα 

(αρχές Απριλίου) για να διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις και τα Βραβεία σε άλλα τρία έτη διοίκησης.  

Σας έχει ήδη αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας η σχετική εγκύκλιος με την Έγκριση που το ΥΒΤ έχει 

λάβει, η Έγκριση είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα μας, ενώ παράλληλα έχουμε ενημερώσει  τις 

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με επιστολή. 

Στην ιστοσελίδα του ΥΒΤ GR 2022/23 θα βρείτε εσείς και οι μαθητές σας όλη την ενημέρωση για τον 

Διαγωνισμό, και μετά την Εγγραφή, στα τέλη Οκτωβρίου θα αναρτηθεί το ‘Σενάριο’ με τις πληροφορίες 

και στοιχεία για τις αποφάσεις που θα εισάγουν οι μαθητές σας στον Προσομοιωτή, Για το Σενάριο, οι 

μαθητές  θα χρειασθούν την καθοδήγηση των καθηγητών σε χρόνο που μαζί θα συμφωνήσουν . 

Εάν επιθυμείτε να λάβετε άλλες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email: 

teachers.gr@youngbusinesstalents.com, ή καλέστε τον κο Κωνσταντίνο Αρεταίο, Διευθυντή 

Διοργάνωσης ΥΒΤ, στο τηλέφωνο 6944 474499. 

Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας. Ελπίζοντας ότι η δωρεάν κοινωνική αυτή πρωτοβουλία που 

αναπτύσσει τις δεξιότητες των μαθητών, θα στηρίξει αποτελεσματικά το έργο των σχολείων σε όλη τη 

χώρα, παραμένουμε στην διάθεσή σας.  

Σας ευχαριστούμε, 

Κωνσταντίνος Αρεταίος 

ARC Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Διοργανωτής ΥΒΤ με προσομοιωτή PRAXISMMT 

Τηλ.6944474499 

 

 

 

 

 

http://www.youngbusinesstalents.com/gr
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ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

YOUNG BUSINESS TALENTS  
 
Τα Οφέλη που αποφέρει το πρόγραμμα στους μαθητές / φοιτητές είναι :  

• Πρακτική εκπαίδευση με τρόπο απόλυτα ρεαλιστικό, ευχάριστο και διασκεδαστικό 

• Καλύτερη εφαρμογή και κατανόηση της θεωρίας των μαθημάτων  

• Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων 

και ικανότητας για καινοτομία 

• Μετάδοση των θεμελιωδών αξιών της συνεργασίας σε ομάδες, της προσπάθειας, του υγιούς 

ανταγωνισμού, της ηθικής, της επιμονής 

• Κίνητρο ενεργητικής συμμετοχής στα μαθήματα, ανάπτυξη ικανοτήτων ηγεσίας & ομαδικότητας 

• Ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό 

• Ανάπτυξη επιχειρηματικής σκέψης και πρωτοβουλίας  

• Προετοιμασία για το άμεσο μέλλον και επαγγελματικός προσανατολισμός για πιο μακροπρόθεσμα 

• Επιβράβευση της προσπάθειας με Δίπλωμα (στον ημιτελικό & τελικό) και βραβεία στους νικητές του Τελικού 
 

 

Τα Οφέλη που αποφέρει στους Καθηγητές και στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι : 

• Δωρεάν παροχή χωρίς κανένα κόστος ενός καινοτόμου, διεθνούς εργαλείου υποστήριξης της εκπαίδευσης 

• Προστιθέμενη αξία στο έργο των Καθηγητών 

• Ένα πειραματικό εργαστήριο οικονομίας & διοίκησης στην διάθεσή τους 

• Εργαλείο επεξήγησης της θεωρίας και γεφύρωσης με την πράξη 

• Προσδίδει αυξημένη συμμετοχή στην τάξη  και δυναμισμό στην Σχολή  

• Κινητοποιεί σε δράση την τάξη και  όλη την Σχολή με πυρήνα τις Ομάδες  

• Υποστηρίζει το έργο του Καθηγητή στον ακαδημαϊκό & επαγγελματικό προσανατολισμό των σπουδαστών  

• Αποτελεί εκπαιδευτική καινοτομία, σύγχρονη με άλλες χώρες 

• Ενισχύει  το πνεύμα υπέρβασης στη Σχολή, με τις ίδιες αρετές του αθλητισμού 

• Ενδυναμώνει  το εκπαιδευτικό ίδρυμα με μια κοινωνική, ομαδική δραστηριότητα 

• Ενθαρρύνει τους σπυδαστές να είναι συνεργάσιμοι, επαγγελματίες και χρήσιμοι στην κοινωνία 

• Επιβραβεύει και τους Καθηγητές με Δίπλωμα 
                    

Ο Καθηγητής μπορεί να υλοποιήσει το Πρόγραμμα ΥΒΤ και να καθοδηγεί τις ομάδες του  :   

α) στην ώρα του μαθήματός του χρησιμοποιώντας το σαν εργαλείο ενίσχυσης της διδασκαλίας 

β) σαν πρόγραμμα εξωδιδακτικό, εκτός ωρολογίου προγράμματος, εθελοντικά 
          
 

ARC AMKE – Young Business Talents 

ΕΛΛΑΔΑ 2022/23 

 Τηλ. 6944 474499 

www.youngbusinesstalents.com/gr 

http://www.youngbusinesstalents.com/

