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ΘΕΜΑ : Επιμορφωτικό δια ζώσης Σεμινάριο με θέμα: 

Πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών», 

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, ώρες 17.00-21.00

Impact Hub , Καραϊσκάκη 28, Αθήνα 

Η Διεύθυνση Π.Ε Α’ Αθήνας δια των  Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και

Πολιτιστικών Θεμάτων , συνεργάζεται με την Action Aid Hellas και τη ΔΔΕ Β’ Αθήνας, για τη

διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαιδευτικών, συνολικής διάρκειας 4 διδακτικών

ωρών, τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 16.45-21.00 με θέμα το Πρόγραμμα

Αλφαβητάρι Οικονομικών, της Action Aid  στο Impact Hub , Καραϊσκάκη 28, Αθήνα 

( Μετρό Μοναστηράκι )

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης όλων των 

ειδικοτήτων .

Απαραίτητη η αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο έως και την Πέμπτη 17/11/2022 

https://forms.gle/Q8Y2fbHTGB24TB7j7

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί που 

θα επιλεχθούν θα ειδοποιηθούν στο e-mail που θα δηλώσουν. 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών»

Το Πρόγραμμα Οικονομικής Εκπαίδευσης, έχει ως απώτερο σκοπό να συμβάλει στη 

δημιουργία μιας κοινωνίας ευαισθητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών που κατανοούν 

το περίπλοκο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και είναι σε θέση να λαμβάνουν 

ενημερωμένες κοινωνικές και οικονομικές αποφάσεις, ώστε να γίνουν οι ίδιοι φορείς 

αλλαγής για μια πιο δίκαιη κοινωνία. 

Μέσα από δραστηριότητες διαδραστικού χαρακτήρα, τα παιδιά, οι έφηβοι και οι 

εκπαιδευτικοί, εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της οικονομίας και προβληματίζονται 

Αθήνα, 10-11-2022
Αρ. Πρωτ.:26576
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γύρω από θέματα υπεύθυνης κατανάλωσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάπτυξης και 

διαχείρισης πόρων, την ανάδειξη μιας επιχειρηματικής ιδέας και την καλλιέργεια γνώσεων, 

αξιών και δεξιοτήτων. Σκοπός είναι να μπορέσουν αυτόνομα να εντάξουν την οικονομική 

διαχείριση στην καθημερινότητά τους και να αξιοποιήσουν βασικά εργαλεία όπως η 

στοχοθέτηση και η δημιουργία προϋπολογισμού. Ο οικονομικός αλφαβητισμός μπορεί να 

δημιουργήσει υπεύθυνους πολίτες που είναι σε θέση να παίρνουν χρηματοοικονομικές 

αποφάσεις και να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας. 

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος είναι αναρτημένο στην Πλατφόρμα Δεξιοτήτων 

του ΙΕΠ και εντάσσεται στη Θεματική :Δημιουργώ και Καινοτομώ /Υποθεματική :Δράσεις 

δημιουργικότητας και καινοτομίας , Επιχειρηματικότητα 

Aλφαβητάρι Οικονομικών

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2003

Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί στα προγράμματα κυκλικής και αλληλέγγυας οικονομίας 

καθώς σε άλλα με άξονα τον ενεργό πολίτη . 

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί: 

 θα ενημερωθούν σχετικά με κεντρικές έννοιες και δεξιότητες του οικονομικού 

εγγραμματισμού

 θα εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό υλικό «Αλφαβητάρι Οικονομικών»

 θα συμμετέχουν σε βιωματική εφαρμογή επιλεγμένων δραστηριοτήτων.

 θα παραλάβουν δωρεάν τους έντυπους Εκπαιδευτικούς Οδηγούς «Αλφαβητάρι 

Οικονομικών» και βεβαίωση συμμετοχής. 

 θα τους ανατεθεί συγκεκριμένος/η Μέντορας συνεργάτης του προγράμματος που 

θα υποστηρίξει τις διδακτικές παρεμβάσεις τους εφόσον επιθυμούν. 

                                          ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ώρα Δραστηριότητα

16.45 - 17.00 Προσέλευση - Εγγραφές

17.00 - 17.10 Χαιρετισμοί

17.10 - 17.25 Παρουσίαση του προγράμματος «Αλφαβητάρι Οικονομικών» , 

17.25 –18:15 Γνωριμία και εισαγωγή στο πρόγραμμα, δυνατότητες εφαρμογής στο σχολικό 

πρόγραμμα 

18.15 - 18.30 Διάλειμμα

18.30 - 18.50 Εισαγωγικά για Project Management

Χαρτογράφηση αναγκών

SMART

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2003


18.50 - 19.15 Εργασία σε ομάδες και παρουσιάσεις 

19.15 - 19.40 Ανάλυση SWOT/ Προϋπολογισμός

19.40 –20¨00 Ερωτήσεις – Συζήτηση - Αξιολόγηση

20:00-21:00   Ελαφρύ Γεύμα -Δικτύωση -Συζήτηση

Εισηγητής:

Κωνσταντίνος Στεργίου: Εξωτερικός συνεργάτης της ActionAid για το πρόγραμμα 

Αλφαβητάρι Οικονομικών ως ειδικός Οικονομικής Εκπαίδευσης. Είναι οικονομολόγος 

και Διδάκτορας της Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με 

πολυετή εμπειρία ως οικονομολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων, εκπαιδευτής, 

εκπαιδευτικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Ως Εκπαιδευτής Νέων έχει προσφέρει 

υπηρεσίες εκπαίδευσης μη τυπικής μάθησης σε 21 χώρες στον κόσμο στους τομείς 

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας. 

 Θα αναρτηθεί ο πίνακας με τις συμμετοχές την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄

Αθήνας,  στο  http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/perivallontiki-ekpaidefsiκαι  στο

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata.

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων 

Μαρία Δημοπούλου και Καλλιόπη Κύρδη

                             O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

                               ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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