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Για 2η συνεχή χρονιά διοργανώνονται τα Education Business Awards
με στόχο να επιβραβεύσουν τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και τους Φορείς
που συστηματικά επενδύουν και καινοτομούν ώστε το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας
να αποδώσει στην κοινωνία το σύνολο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ταλέντων
που οδηγούν στην καινοτομία και την πρόοδο.

Οφέλη Συμμετοχής
• Η επιβράβευση των Εκπαιδευτικών Οργανισμών που επιτυγχάνουν να δημιουργήσουν
και να διαθέσουν στους διδασκόμενους υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία.
• Η ανάδειξη της σημαντικής συμβολής της επιχειρηματικότητας, που επενδύει
στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών εντός των οποίων γαλουχείται
το ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος.
• Η προτροπή των Εκπαιδευτικών Οργανισμών σε συνεχόμενη βελτίωση
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και άλλων υπηρεσιών τους.
• Η προβολή των επιμέρους δράσεων που ωφελούν την κοινωνία
και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

Υ Π Ο Β ΟΛ Η Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

Έως Παρασκευή, 3 Μaρτίου 2017
Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες των βραβείων και δηλώστε τις υποψηφιότητές σας στο
www.educationbusinessawards.gr
ΠληροφορIες: Μαίρη Καλλιφείδα, Τ: 210-6617777 (εσ. 115) E: mkalifida@boussias.com
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
A. Ενότητα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α.1 Καινοτομία στη Διδασκαλία
Εξαιρετική διδακτική πρωτοβουλία που εμπνέει τη μάθηση
και την πρόοδο μέσω καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων.
Α.2 Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία
Καινοτόμο έργο ή πρωτοβουλία ενός Εκπαιδευτικού
Οργανισμού που έχει βελτιώσει τη μαθησιακή εμπειρία
των διδασκόμενων, με θετικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή
καθημερινότητα ή στην προσωπική ζωή τους.
Α.3 Ψηφιακή Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που αξιοποιεί την ψηφιακή
τεχνολογία και παρέχει στους διδασκόμενους σύγχρονες
διαδικτυακές υπηρεσίες, ψηφιακό και διαδραστικό
εκπαιδευτικό υλικό κ.ά. που ενισχύει και εμπλουτίζει την
μαθησιακή εμπειρία.
Α.4 Δια Βίου Μάθηση
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που διακρίνεται για τον
εξαιρετικό σχεδιασμό, την άριστη απόδοση και την
ολοκληρωμένη υποστήριξη προγραμμάτων δια βίου
μάθησης.
Α.5 Online και Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως
Εκπαιδευτικός Οργανισμός ή κοινοπραξία που παρέχει
εξαιρετικές υπηρεσίες εκπαίδευσης online ή εξ
αποστάσεως, με υψηλής ποιότητας διδασκαλία, μαθησιακή
εμπειρία και υποστήριξη.

Α.8 Επένδυση ανά τομέα Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που εξειδικεύεται σε επιμέρους
τομείς εκπαίδευσης μέσω επενδύσεων σε ειδικές εγκαταστάσεις,
εξειδικευμένο προσωπικό, στοχευμένες συνεργασίες και άλλα.
Α8.1 Θετικές Επιστήμες (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και
Μαθηματικά)
Α8.2 Πληροφορική
Α8.3 Αθλητισμός
Α8.4 Πολιτισμός
Α8.5 Ξένες Γλώσσες
Α8.6 Λοιποί Τομείς Εκπαίδευσης
Α.9 Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που αποδεδειγμένα βελτιώνει την
ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας και της εκπαίδευσης που
παρέχονται σε διδασκόμενους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Α9.1 Εγκαταστάσεις και Εκπαιδευτικό Υλικό
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που διαθέτει κατάλληλες
εγκαταστάσεις για τη διευκόλυνση διδασκόμενων με κινητικά
προβλήματα (π.χ. ράμπες κ.ά.) καθώς επίσης και ειδικό
εκπαιδευτικό υλικό για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.
Α9.2 Στοχευμένα Προγράμματα και Ειδικά Σχολεία
Εκπαιδευτικός Οργανισμός ή Ειδικό Σχολείο που παρέχει στους
διδασκόμενους στοχευμένα προγράμματα για την αντιμετώπιση
συγκεκριμένων μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων.

Α.6 Καινοτομία στην Έρευνα
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που προωθεί και ενθαρρύνει
το ερευνητικό έργο με αποτέλεσμα να εμπνέει τους
διδασκόμενους, το διδακτικό προσωπικό και το ευρύ κοινό,
και να ασκεί σημαντική επίδραση στον τομέα του.

Α.10 Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που αποδεδειγμένα παρέχει
στους διδασκόμενους μια σειρά από θεματικές εκπαιδευτικές
επισκέψεις, με στόχο να ενισχύσουν και να εμπλουτίσουν τη
μαθησιακή εμπειρία τους.

Α.7 Γαλούχηση της Ηγεσίας
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που μέσα από τις
πρωτοβουλίες του επενδύει σημαντικά στην ενθάρρυνση
και στον εμπλουτισμό των ηγετικών χαρακτηριστικών
των διδασκόμενων, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη,
η διοίκηση ομάδας, η επικοινωνία, η διαχείριση
σύγκρουσης, η επιρροή κ.ά., στο πλαίσιο συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων με αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

Α.11 Απασχολησιμότητα
Επιτυχημένη πρωτοβουλία που εξοπλίζει τους διδασκόμενους με
τις δεξιότητες που χρειάζονται για την σύγχρονη αγορά εργασίας
(π.χ. ψηφιακές δεξιότητες).
Α.12 Νεανική Επιχειρηματικότητα
Επιτυχημένη πρωτοβουλία που ενθαρρύνει το πνεύμα της
δημιουργικότητας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, βοηθά
τους διδασκόμενους να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις
και τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να
λάβουν επιχειρηματικές αποφάσεις.
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Γ. Ενότητα: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Γ.1 Στρατηγική Μάρκετινγκ
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που εφαρμόζοντας την κατάλληλη
στρατηγική μάρκετινγκ, βελτιώνει και ενισχύει την εικόνα
του, ώστε να καταστεί πρώτη επιλογή για τους δυνητικούς
διδασκόμενους.
Γ.2 Ψηφιακή Παρουσία και Social Media
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που διαθέτει εξαιρετική ψηφιακή
παρουσία και έχει ενσωματώσει αποτελεσματικά στην
επικοινωνία του στα social media, παρέχοντας πληροφορίες
στους διδασκόμενους και στο κοινό και ενθαρρύνοντας την
ανταλλαγή πληροφοριών και το διάλογο.
Γ.3 Διεθνής Ακαδημαϊκή Συνεργασία

Β. Ενότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Β.1 Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που μέσω χρηματοδότησης
(π.χ. σε συνεργασία με κάποιον επιχειρηματικό φορέα,
μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με
φιλανθρωπικούς οργανισμούς κ.ά.), αποδεδειγμένα
δημιουργεί και προωθεί ένα βιώσιμο περιβάλλον
λειτουργίας και εργασίας.
Β.2 HR – Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που επενδύει στην
προσέλκυση, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
και στη διαμόρφωση του κατάλληλου εργασιακού
περιβάλλοντος.
Β.3 Καταπολέμηση του Σχολικού Εκφοβισμού
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που διαθέτει πρόγραμμα
πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας
και του σχολικού εκφοβισμού, ενώ ενσωματώνει και
προάγει τη διαφορετικότητα.
Β.4 Υγεία και Ασφάλεια
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση για την υγεία και την ασφάλεια των
διδασκόμενων, του εκπαιδευτικού και διοικητικού
προσωπικού καθώς και του κοινού.
Β.5 Υγιεινή Διατροφή και Εστίαση
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που αποδεδειγμένα παρέχει
σε όλους τους διδασκόμενους υψηλής ποιότητας
διατροφή και εξαιρετικές εγκαταστάσεις εστίασης, ενώ
ταυτόχρονα διδάσκει την αξία της υγιεινής διατροφής.
Β.6 Σχολικές Μεταφορές
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που παρέχει την
ασφαλέστερη, πιο αποτελεσματική, πιο άνετη
και «πράσινη» μεταφορά των διδασκόμενων.
Β.7 Κτίριο - Εγκαταστάσεις
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που διαθέτει το αρτιότερο
κτίριο, αισθητικά, τεχνολογικά και αρχιτεκτονικά, που
διευκολύνει και ενθαρρύνει τη διαδικασία της μάθησης,
βελτιώνει τη διδακτική και μαθησιακή εμπειρία,
με άρτιες εγκαταστάσεις αιθουσών διδασκαλίας,
αμφιθεάτρων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών, αθλητικές,
διαμονής, εστίασης κ.ά.

Εκπαιδευτικός Οργανισμός που διατηρεί συνεργασία με
αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή εκπαιδευτικό φορέα του
εξωτερικού, παρέχοντας στους διδασκόμενους δυνατότητες
όπως να συμμετέχουν σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα και
ερευνητικό έργο και να αποκτούν διεθνώς αναγνωρισμένους
τίτλους σπουδών.
Γ.4 Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που μέσω του γραφείου
διασύνδεσης παρέχει δικτύωση και πρόσβαση σε δυνητικούς
εργοδότες (π.χ. μέσω της πρακτικής άσκησης), ώστε οι
διδασκόμενοι να απολαμβάνουν ευκαιρίες για να εκπληρώσουν
τις φιλοδοξίες τους για επαγγελματική σταδιοδρομία.
Γ.5 Συνεργασία με Επιχειρηματικούς Φορείς και
Οργανισμούς
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που σε συνεργασία με
επιχειρηματικό φορέα ή οργανισμό, δημιουργεί έργο
που αποδίδει σημαντικά και αποδεδειγμένα οφέλη στους
διδασκόμενους, στην επιχειρηματικότητα, στην οικονομία και
στο κοινωνικό σύνολο.
Γ.6 Επιβράβευση της Αριστείας
Εκπαιδευτικός Οργανισμός ή φορέας που αποδεδειγμένα
επιβραβεύει τους άριστους διδασκόμενους παρέχοντας
υποτροφίες ή άλλες παροχές.
Γ.7 Διεθνείς Φοιτητές
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που παρέχει το κατάλληλο
υποστηρικτικό περιβάλλον και τα κίνητρα ώστε να ενθαρρύνει
την έλευση ξένων διδασκόμενων.
Γ.8 Πολιτική Οικονομικής Στήριξης
Καινοτόμος πρωτοβουλία που έχει αποδεδειγμένα συμβάλει
στην αύξηση του αριθμού των μη προνομιούχων διδασκόμενων,
και ειδικότερα εκείνων από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα,
ατόμων με αναπηρία ή μελών μειονοτήτων.
Γ.9 Δεσμός με την Κοινωνία
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που αποδεδειγμένα συνεργάζεται
με φορείς της τοπικής κοινωνίας (τοπική αυτοδιοίκηση,
πολιτιστικούς φορείς, αθλητικούς φορείς, εθελοντικές
οργανώσεις, ΜΚΟ, νοσοκομεία, πυροσβεστική υπηρεσία κ.ά)
σε έργα κοινής ωφέλειας.
Γ.10 Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που αποδεδειγμένα σχεδιάζει και
υλοποιεί δράσεις για το περιβάλλον και για την περιβαλλοντική
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των διδασκόμενων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δικαίωμα Συμμετοχής
Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλοι οι
Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα Ειδικά Σχολεία,
καθώς και άλλοι φορείς με εκπαιδευτική δραστηριότητα ή φορείς
που ενισχύουν την εκπαίδευση, που έχουν να παρουσιάσουν
βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση και τις
παρελκόμενες υπηρεσίες. Κάθε Υποψήφιος έχει το δικαίωμα να
δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί.
Υπεύθυνος για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα
στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά ο
Υποψήφιος. Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία
ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των
υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει
κατηγορίες. Ο Υποψήφιος, με την υποβολή των υποψηφιοτήτων
στα βραβεία και τη συμμετοχή, συμφωνεί με τη διαδικασία
αξιολόγησης και τους όρους συμμετοχής των βραβείων.
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Κόστος Υποψηφιότητας
Κόστος Υποψηφιότητας: € 250+ 24% Φ.Π.Α.
Κάθε Επόμενη Υποψηφιότητα: € 200 + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 5 Υποψηφιοτήτων (1 Υποψηφιότητα δωρεάν):
€ 850 + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 8 Υποψηφιοτήτων (2 Υποψηφιότητες δωρεάν):
€ 1.250 + 24% Φ.Π.Α.
Σημ.: Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό εξασφαλίζετε
2 δωρεάν προσκλήσεις στην Τελετή Απονομής των Βραβείων.

Δημόσια Σχολεία Α’ βάθμιας
και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης:

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων
Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι
τις 07/03/2017:
• Να επισκεφτείτε το site των βραβείων
www.educationbusinessawards.gr, να συμπληρώσετε
και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
• Να εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής, με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό της Boussias Communications, στην οποία θα
αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και να σταλεί το αποδεικτικό
κατάθεσης στο e-mail: mkalifida@boussias.com

Ζητούμενα για την Υποβολή της Υποψηφιότητας
Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε
στα παρακάτω ζητούμενα:
1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)
• Περιγράψτε τo έργο (την δράση ή την επένδυση) για το οποίο
υποβάλλετε υποψηφιότητα, αναφέροντας τα ποιοτικά και τα
ποσοτικά αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και
συγκεκριμένες ανάγκες του εκπαιδευτικού ιδρύματος (ή των
διδασκόντων).
• Περιγράψτε το όραμα και τους στόχους για το σχεδιασμό
και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
• Αναφέρατε την αξιοποίηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας
και την καινοτομία που αναπτύξατε.
• Περιγράψτε ποιες ήταν οι προκλήσεις ή τα εμπόδια που
συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς
τα ξεπεράσατε.
• Προσθέσετε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που,
κατά την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την
αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας.
2. Φ
 ωτογραφίες (αρχείο .jpg έως 3ΜΒ)
Έως 4 φωτογραφίες.

Η 1η υποψηφιότητα από δημόσια σχολεία Α’βάθμιας και Β’βάθμιας
Εκπαίδευσης είναι επιδοτούμενη από Χορηγό των Βραβείων.
Σημ.: Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό εξασφαλίζετε
1 δωρεάν πρόσκληση στην Τελετή Απονομής των Βραβείων.

Κριτήρια Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από
την Kριτική Eπιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαμβάνοντας υπόψη
τα ακόλουθα κριτήρια:
1.Η
 συμβολή της δράσης/επένδυσης σε σχέση με τις ανάγκες
των διδασκόμενων και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
2. Η συμβολή της δράσης/επένδυσης σε σχέση με τις
επιχειρηματικές ανάγκες και το όραμα του Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος.
3. Ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία και ο τρόπος υλοποίησης
της δράσης/επένδυσης.
4. Ο βαθμός καινοτομίας/πρωτοπορίας της δράσης/
επένδυσης.
5. Η παράθεση ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων
της δράσης/επένδυσης.

Διαδικασία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί με
βάση την ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης (π.χ. υποψηφιότητα
Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης με υποψηφιότητα Α’βάθμιας
Εκπαίδευσης), ενώ προβλέπεται και ο διαχωρισμός μεταξύ
Δημόσιου, Ιδιωτικού Τομέα και Εταιρειών.

Κριτική Επιτροπή
Σύντομα θα ανακοινωθούν τα ονόματα.

Με την Τιμητική
Υποστήριξη

ΠληροφορIες: Μαίρη Καλλιφείδα, Τ: 210-6617777 (εσ. 115) E: mkalifida@boussias.com

