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Προκήρυξη για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Οικονομικός Διαγωνισμός στην Α’ Γυμνασίου

ΘΕΜΑ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ»

Tο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Θεματική Ενότητα ΠΔΕ02: 
Διδακτική Οικονομικών, Διοίκησης και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση) της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών και με την υποστήριξη των Εργαστηρίων της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών  α) Μάνατμζεντ & Δημόσιας Διοίκησης και β) 
‘Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής, προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο 
Μαθητικό Οικονομικό Διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2022-2023, με στόχο την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών του Γυμνασίου στην οικονομική επιστήμη,. 

Το θέμα του 1ουδιαγωνισμού θα είναι: Οικογενειακός Προϋπολογισμός και 
Βιωσιμότητα και σε αυτόν μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές και μαθήτριες που 
φοιτούν στην Α’ Γυμνασίου των σχολείων της χώρας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο 1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Οικονομικός Διαγωνισμός στην Α’ Γυμνασίου έχει ως 
οργανωτική δομή τρείς επιτροπές: Την Επιστημονική Επιτροπή, την Οργανωτική 
Επιτροπή και την Επιτροπή Αξιολόγησης των Έργων. 

Οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται από τα παρακάτω μέλη:

Η Επιστημονική Επιτροπή του Πανελλήνιου Μαθητικού Οικονομικού 
Διαγωνισμού  αποτελείται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Μάνατζμεντ και 
Δημόσιας Διοίκησης, Καθηγητή και Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, 
κ. Αθανάσιο Μιχιώτη ως Πρόεδρο, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομικής 
Ανάλυσης και Πολιτικής,  Αν. Καθηγητή κ. Ε. Κουμανάκο, την Αν. Καθηγήτρια της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών κα. Διακάκη Χριστίνα, τον Διευθυντή του Ειδικού 
Προγράμματος Παιδαγωγικής Διδακτικής Επάρκειας Καθηγητή κ. Γεώργιο 
Μανωλίτση, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
και την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη της ΘΕ ΠΔΕ02 Δρ Βασιλική Μπρίνια.



Η Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού του 
Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας – Θεματική Ενότητα 
ΠΔΕ02: Διδακτική Οικονομικών, Διοίκησης και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 
αποτελείται από την Δρ Βασιλική Μπρίνια, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη της ΘΕ ΠΔΕ02 
ως Πρόεδρο και τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ της ΘΕ ΠΔΕ02 Δρ Γούπο Θεόδωρο, Δρ 
Βαρσαμίδου Αθηνά, Δρ Ζαρίδη Απόστολο, Δρ Ζυρίνογλου Πουλχερία και Δρ 
Κουμέντο Ιωάννη.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Έργων αποτελείται από την Δρ Βασιλική Μπρίνια, 
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη της ΘΕ ΠΔΕ02 ως Πρόεδρο και μέλη της ΘΕ ΠΔΕ02 Δρ 
Γούπο Θεόδωρο, Δρ Βαρσαμίδου Αθηνά, Δρ Ζαρίδη Απόστολο, Δρ Ζυρίνογλου 
Πουλχερία και Δρ Κουμέντο Ιωάννη.

ΥΛΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας google forms. 

Το περιεχόμενο του διαγωνισμού θα αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
(15 ερωτήσεις) και από μια ερώτηση κριτικής σκέψης όπου οι μαθητές/-ήτριες που θα 
συμμετάσχουν καλούνται να αναπτύξουν σε ένα κείμενο 200 λέξεων την σκέψη τους 
σχετικά με το θέμα του μαθητικού διαγωνισμού. Ο συνδυασμός αυτός των τύπων 
ερωτήσεων εξασφαλίζει την αξιολόγηση τόσο του γνωστικού αντικειμένου όσο και 
την εξέταση της κριτικής τους σκέψης και της εύρεσης βιώσιμων λύσεων.

Η ύλη του μαθητικού διαγωνισμού περιλαμβάνει: 

Τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης

Βασικές έννοιες οικογενειακού χρηματοοικονομικού προϋπολογισμού

Επιλογές και διλήμματα του καταναλωτή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει με άριστα τις 20 μονάδες σύμφωνα με τα 
παρακάτω βαθμολογικά κριτήρια:

1. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (15 ερωτήσεις) αξιολογούνται με 1 μονάδα 
ανά ερώτηση. ΣΥΝΟΛΟ: 15 μονάδες

2. Η ερώτηση κριτικής σκέψης (case study, άρθρο εφημερίδας κλπ) αξιολογείται 
συνολικά με 5 μονάδες. 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και αφού οι μαθητές/-ήτριες έχουν 
ολοκληρώσει την ενότητα «Οικονομικά της Οικογένειας» του μαθήματος «Οικιακή 
Οικονομία» της Α’ Γυμνασίου κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος. Ο 
διαγωνισμός εκτιμάται να διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2023.

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

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών από τα Γυμνάσια

Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2022 θα πρέπει οι καθηγητές/τριες που διδάσκουν το 
μάθημα της «Οικιακής Οικονομίας» στην Α’ Γυμνασίου ή η Διεύθυνση των 
ενδιαφερόμενων σχολείων να δηλώσουν ενδιαφέρον ως σχολείο για τη συμμετοχή 
των μαθητών της Α’ Γυμνασίου στον μαθητικό διαγωνισμό μέσω email 
diagonismospde@gmail.com . Στην δήλωση συμμετοχής θα αναφέρεται ο/η 
υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός, ο αριθμός (κατά προσέγγιση) των μαθητών που θα 
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email 
επικοινωνίας) του/της υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού καθώς και τηλέφωνο 
επικοινωνίας του υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού.

Έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email  
diagonismospde@gmail.com οι αιτήσεις των μαθητών μαζί με έγγραφο συναίνεσης 
των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στον μαθητικό 
διαγωνισμό καθώς και για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου – Σχολή Κοινωνικών Επιστημών – Πρόγραμμα 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας – Θεματική Ενότητα ΠΔΕ02: Διδακτική 
Οικονομικών, Διοίκησης και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση.

Θα πρέπει να διατεθεί μία (1) διδακτική ώρα για τη συμμετοχή των μαθητών στο 
μαθητικό διαγωνισμό (εντός του σχολικού ωραρίου). 

Πριν από τον διαγωνισμό θα έχει διεξαχθεί διδακτική προετοιμασία με θέμα 
«Οικογενειακός Προϋπολογισμός και Βιωσιμότητα» από τον/την εκπαιδευτικό του 
μαθήματος «Οικιακή Οικονομία» της Α’ Γυμνασίου και ενημέρωση των 
μαθητών/τριών από τον/την εκπαιδευτικό για τον τρόπο υλοποίησης του μαθητικού 
διαγωνισμού. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό  υλικό για την ενημέρωση από τους 
εκπαιδευτικούς θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email που έχει δηλωθεί (σχέδιο 
μαθήματος, εποπτικό υλικό παρουσίασης στους μαθητές/τριες, προσομοιωτικές 
ερωτήσεις του μαθητικού διαγωνισμού). 

Ο μαθητικός διαγωνισμός θα γίνει εντός του σχολικού ωραρίου και θα διαρκέσει μία 
(1) διδακτική ώρα. Θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω των google forms και θα λάβει 
χώρα στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Μετά τον διαγωνισμό, και στο πλαίσιο αποτίμησής του, οι μαθητές/- ήτριες 
καλούνται να συμπληρώσουν μια σύντομη ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης της 
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εμπειρίας τους (3 βασικών ερωτήσεων), ενώ μια αντίστοιχη σύντομη φόρμα 
ηλεκτρονικής αξιολόγησης καλούνται να συμπληρώσουν και οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν στον μαθητικό διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν την εκπαιδευτική στήριξη 
των οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου-Σχολικών Συμβούλων. 

Για οποιεσδήποτε απορίες κλπ σχετικά με τον μαθητικό διαγωνισμό οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στο 
diagonismospde@gmail.com

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιστημονική Επιτροπή του Πανελλήνιου Μαθητικού Οικονομικού Διαγωνισμού  
θα εποπτεύσει την εγκυρότητα και ορθή τήρηση των κανόνων του Πανελλήνιου 
Μαθητικού Οικονομικού Διαγωνισμού σε όλα τα στάδια της οργάνωσης και 
υλοποίησής του, θα εκδώσει τα θέματα του Μαθητικού Διαγωνισμού με τη 
συνεργασία της Οργανωτικής Επιτροπής, θα λάβει τα αποτελέσματα από την 
Οργανωτική Επιτροπή η οποία θα τα λάβει από την Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Έργων και θα τα ανακοινώσει στον ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό τύπο και στο site του 
ΕΑΠ, ενώ θα αποσταλούν εγγράφως από το ΕΑΠ στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, το ΙΕΠ και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 
κοινοποίηση στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους.

Η δομή των θεμάτων του γραπτού διαγωνισμού θα είναι 15 μονάδες αντικειμενικής 
βαθμολόγησης (75% του συνολικού βαθμού) και 5 μονάδες ανοικτής ερώτησης (25% 
του συνολικού βαθμού). 

Συνολικά, η διαδικασία της αξιολόγησης των γραπτών έργων θα εποπτεύεται 
συνεχώς από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Έργων. 

Τα αποτελέσματα του μαθητικού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν από την 
Επιστημονική Επιτροπή του Πανελλήνιου Μαθητικού Οικονομικού 
Διαγωνισμού  μέχρι τις 31 Μαΐου 2023.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Τον Ιούνιο 2023 σε ειδική διαδικτυακή εκδήλωση της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών του ΕΑΠ στους τρεις πρώτους διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες θα 
απονεμηθούν Βραβεία Διάκρισης στον Πανελλήνιο Μαθητικό Οικονομικό 
Διαγωνισμό, ενώ στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τους και στα σχολεία τους θα 
απονεμηθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής και Αναμνηστικά Διπλώματα Διάκρισης. 

Επιπλέον τα αποτελέσματα του διαγωνισμού καθώς και οι καλύτερες συμμετοχές θα 
παρουσιαστούν σε ειδικό άρθρο στον οικονομικό εκπαιδευτικό τύπο, την εφημερίδα 
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του ΕΑΠ, τον ιστότοπο του ΕΑΠ καθώς και τον ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό τύπο 
(ESOS, AlfaVita κλπ) (με την έγγραφη συμφωνία των γονέων/κηδεμόνων). 

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

Από τον μαθητικό οικονομικό διαγωνισμό δεν θα προκύψουν έσοδα για το ΕΑΠ από 
τα υποβληθέντα ηλεκτρονικά γραπτά (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και ότι η χρήση 
των ηλεκτρονικών γραπτών θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Για την συμμετοχή στον μαθητικό διαγωνισμό θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από 
τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να 
δημοσιευτεί το ηλεκτρονικό γραπτό του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή 
έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα 
στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά 
θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική 
ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 
12 «μεταβίβαση»

 Επισημαίνεται, ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών – Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας – Θεματική  
Ενότητα ΠΔΕ02: Διδακτική Οικονομικών, Διοίκησης και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 
https://www.eap.gr/education/special-programs/pedagogical-and-teaching-adequacy/ 
αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησης του Μαθητικού 
Οικονομικού 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 επικοινωνούν μέσω 
email diagonismospde@gmail.com με την υπεύθυνη του διαγωνισμού Δρ. 
Βασιλική Μπρίνια Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη της Θεματικής  Ενότητας ΠΔΕ02: 
Διδακτική Οικονομικών, Διοίκησης και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, ΣΕΠ του ΜΠΣ 
«Επιστήμες της Αγωγής» του ΕΑΠ και Διδάσκουσας του Προγράμματος Σπουδών 
στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής https://www.dept.aueb.gr/el/tep
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