
ENTYΠΟ Β –Σχέδιο προκήρυξης για την Πρωτοβάθμια & τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Οικονομικός Διαγωνισμός Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ»

Σας γνωρίζουμε ότι το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της 
Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών του 
Γυμνασίου στην οικονομική επιστήμη, προκηρύσσουν τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό 
Οικονομικό Διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Το θέμα του 1ουδιαγωνισμού θα είναι: 

Οικογενειακός Προϋπολογισμός και Βιωσιμότητα.

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν 
στην Α’ Γυμνάσιου της χώρας.

ΥΛΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας google forms. 

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν εντός μιας διδακτικής ώρας σε τρεις 
κατηγορίες ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

Η πρώτη κατηγορία αφορά ερωτήσεις κλειστού τύπου (σωστού-λάθους, πολλαπλής 
επιλογής, αντιστοίχισης) και στοχεύει στην εξέταση βασικών χρηματοοικονομικών 
γνώσεων και τη σύνδεσή τους με ζητήματα βιωσιμότητας.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ένα σύντομο άρθρο σε θέματα οικονομίας και 
βιωσιμότητας με βάση το οποίο θα καλούνται οι μαθητές να απαντήσουν σε ένα 
κριτικό ερώτημα και στοχεύει στην διερεύνηση και ανάπτυξη της κριτικής 
ικανότητας των μαθητών.

Η τρίτη κατηγορία αφορά την ευκαιρία ανάπτυξης των δημιουργικών ικανοτήτων των 
μαθητών, όπου θα καλούνται να παρουσιάσουν ένα πρόβλημα βιωσιμότητας που να 
συνδέει τις καταναλωτικές επιλογές της οικογένειάς τους με τους στόχους της 
βιωσιμότητας και να προτείνουν στρατηγικές λύσεις σε μικροοικονομικό επίπεδο.

Η ύλη του διαγωνισμού περιλαμβάνει: 

Τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης

Βασικές έννοιες οικογενειακού χρηματοοικονομικού προϋπολογισμού

Επιλογές και διλήμματα καταναλωτή



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και αφού οι μαθητές/τριες έχουν 
ολοκληρώσει την ενότητα «Οικονομικά της Οικογένειας» του μαθήματος «Οικιακή 
Οικονομία», κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος. Ο διαγωνισμός 
υπολογίζεται να διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2022.

Η συμμετοχή των μαθητών στο Διαγωνισμό είναι ατομική και προαιρετική στο 
πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Οικιακή Οικονομία» σύμφωνα με τους 
στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

Αμέσως μετά την έγκριση του διαγωνισμού, θα αποσταλεί σε όλα τα γυμνάσια η 
αίτηση συμμετοχής του σχολείου στο διαγωνισμό καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό 
(σχέδιο μαθήματος, διαφάνειες, ενδεικτικές ερωτήσεις – προσομοίωση) ώστε να 
αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν στα πλαίσια του μαθήματος της Οικιακής 
Οικονομίας σε σύμπνοια με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. 

Αρχικά έως τις 23 Δεκεμβρίου 2021 θα πρέπει οι καθηγητές Οικιακής Οικονομίας ή η 
Διεύθυνση των ενδιαφερόμενων σχολείων να δηλώσουν ενδιαφέρον ως σχολείο για 
τη συμμετοχή των μαθητών τους στον διαγωνισμό μέσω email. 

Έπειτα έως τις 30 Ιανουαρίου 2022 θα πρέπει να αποσταλούν οι αιτήσεις των 
μαθητών μαζί με έγγραφο συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό και για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του 
Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου.

Κρίνεται σημαντικό να διατεθεί μια διδακτική ώρα για τη συμμετοχή των μαθητών 
στο διαγωνισμό. 

Πριν από τον διαγωνισμό θα έχει διεξαχθεί προετοιμασία με θέμα «Οικογενειακός 
Προϋπολογισμός και Βιωσιμότητα» από τον/την εκπαιδευτικό του μαθήματος 
Οικιακή Οικονομία Α’ Γυμνασίου και ενημέρωση για τον τρόπο υλοποίησης του 
διαγωνισμού. Το προτεινόμενο υλικό για την ενημέρωση θα αποσταλεί από την 
διοργάνωση του διαγωνισμού (σχέδιο μαθήματος, παρουσίαση, προσομοιωτικές 
ερωτήσεις).

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μια διδακτική ώρα και θα λάβει χώρα στο εργαστήριο 
πληροφορικής του σχολείου μέσω των googleforms. 

Μετά τον διαγωνισμό οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν μια σύντομη φόρμα 
αξιολόγησης της εμπειρίας τους (3 βασικών ερωτήσεων), ενώ μια αντίστοιχη φόρμα 
αξιολόγησης καλούνται να συμπληρώσουν και οι εκπαιδευτικοί.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να ζητήσουν τη στήριξη των 
οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την 
έγκαιρη αποστολή της προκήρυξης στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους (δημόσια και 
ιδιωτικά).



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει από ειδική 
επιστημονική επιτροπή που θα απαρτίζεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς-
οικονομολόγους της Β/θμιας εκπαίδευσης με την  αρωγή επιστημονικού προσωπικού 
των ΑΕΙ. Η επιτροπή αξιολόγησης θα ανακοινώσει τα συμπεράσματα σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και θα αναρτηθούν στο site του υπουργείου παιδείας 
ενώ θα αποσταλούν και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 
κοινοποίηση στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Στους τρεις πρώτους διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες καθώς και τους υπεύθυνους 
εκπαιδευτικούς τους θα αποσταλούν αναμνηστικά διπλώματα διάκρισης στο 
Διαγωνισμό από το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της 
Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού καθώς και η καλύτερη συμμετοχή θα παρουσιαστεί σε άρθρο στον 
οικονομικό τύπο (με την έγγραφη συμφωνία των γονέων/κηδεμόνων). 

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν έχει 
καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες ή το σχολείο τους.

Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της 
Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
https://www.dept.aueb.gr/el/tep. αναλαμβάνει την επιστημονική εποπτεία και 
υλοποίηση του Διαγωνισμού αναγνωρίζοντας την εφαρμοστέα ευρωπαϊκή και 
ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και το νομοθετικό 
πλαίσιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω 
email με την διδάσκουσα του ΟΠΑ και επιστημονική υπεύθυνη του  Προγράμματος 
Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Βασιλική Μπρίνια (vbrinia@aueb.gr). 

mailto:vbrinia@aueb.gr
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Θέμα:  Έγκριση Μαθητικού Οικονομικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Οικογενειακός Προϋπολογισμός και 
Βιωσιμότητα» για μαθητές/τριες Α΄ Γυμνασίου  για το σχολικό έτος 2021-22.
Σχετ.:  το με αρ. πρωτ. 140629/Δ2/03-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
 
               Απαντώντας στην από 07-06-2021 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 43/26-08-2021 
Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι 
εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Οικογενειακός Προϋπολογισμός και 
Βιωσιμότητα».O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από  το Πρόγραμμα Σπουδών στις 
Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  για το σχολικό 
έτος 2021-22 και απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του Γυμνασίου  όλης της χώρας.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας 
απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την 
προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη 
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο 
της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβάρυνση της διδασκαλίας των επιμέρους 
γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα ο εμπλουτισμός και η διεύρυνσή τους με τρόπο δημιουργικό, 
σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι σχετικές δραστηριότητες για 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Να διατηρηθεί μέχρι……..
Βαθμός Ασφαλείας

Μαρούσι, 08-11-2021
Αρ. Πρωτ.  Φ15/142620/Δ2
Βαθ. Προτερ.  

    ΠΡΟΣ: 

ΚΟΙΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  Β΄
                                        -----
          Ταχ. Δ/νση    : Ανδρέα Παπανδρέου 37
          Τ.Κ. – Πόλη   : 151 80, Μαρούσι
          Πληροφορίες:  Ά. Βάρλα  (Δ.Ε.) 
                                    Μ.Χριστοδούλου (Δ.Ε.)
          Τηλέφωνο     : 210344.3272 (Δ.Ε)
                                  : 210 344.2242 (Δ.Ε.)
          Email              : spoudonde@minedu.gov.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπόψη κας ΜΠΡΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
  mail: vbrinia@aueb.gr

1. Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Π.Ε.   
    και  Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις  Δ.Ε. της  χώρας.
3. ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
    (δια των οικείων Δ/νσεων)
4. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
      Mail: info@iep.edu.gr

mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:vbrinia@aueb.gr
mailto:info@iep.edu.gr
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την προετοιμασία και τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό εντός του ωρολογίου 
προγράμματος να μην υπερβαίνουν σε διάρκεια τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
2. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του 
μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό, σύμφωνα με 
τους όρους της προκήρυξης.
3. H διεξαγωγή του διαγωνισμού να γίνεται απαραιτήτως με την παρουσία εκπαιδευτικού της σχολικής 
μονάδας.
4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Ο διαγωνισμός να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν 
έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων 
έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες 
δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και 
μαθητριών.
8. Το εκπαιδευτικό υλικό που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης να διατίθεται δωρεάν και να είναι 
ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα 
πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.
10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που 
θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.           

 Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων 
και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των 
σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή 
επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των σχολείων 
έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Συνημμένο: 1 ηλεκτρ.αρχείο

                                                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                                             

                                                                                                                
                                                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ
                                                                              
Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού κ.Μακρή
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας- Τμήμα Α΄
6.  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.- Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική διανομή:
1. Δ/ση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
2. Δ/ση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
3. Δ/ση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης
    για την Αειφορία- Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.– Τμήμα Β΄ 


