
                                                

 
                                                                      
 
 

 

 

ΘΕΜΑ:  Βιωματικό  Σεμινάριο  στο  πρόγραμμα  «Αλφαβητάρι  Οικονομικών»:  Ενεργός
Πολίτης & Ανάπτυξη-Υλοποίηση Συλλογικών Δράσεων

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων διά των Υπεύθυνων
Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τις  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας διά των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
στο  πλαίσιο  της  υποστήριξης  της  σχολικής  κοινότητας  και  των  δράσεων  ενδυνάμωσης  των
εκπαιδευτικών προσκαλούν σε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: 

«Αλφαβητάρι Οικονομικών»:
Ενεργός Πολίτης & Ανάπτυξη-Υλοποίηση Συλλογικών Δράσεων

Εισηγητές του σεμιναρίου:

Κωνσταντίνος  Στεργίου:  Εξωτερικός  συνεργάτης  της  ActionAid  για  το  πρόγραμμα  «Αλφαβητάρι

Οικονομικών», ως ειδικός Οικονομικής Εκπαίδευσης 

Χρυσούλα Σταματούκου: Συντονίστρια Εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ActionAid/ Συντονίστρια

του προγράμματος «Αλφαβητάρι Οικονομικών»

Περιγραφή σεμιναρίου
Το  σεμινάριο  αφορά  στην  παρουσίαση  του  εγκεκριμμένου  εκπαιδευτικού  υλικού  με  τίτλο:
«Αλφαβητάρι  Οικονομικών».  Το  υλικό  εκπονήθηκε  για  τα Εργαστήρια  Δεξιοτήτων  (θεματική
ενότητα  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ  &  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ)  και  προσφέρεται  στη  βιβλιοθήκη  του  προγράμματος
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Ι.Ε.Π. 
Πρόκειται για ένα δομημένο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στην Ε’, στην Στ’ Δημοτικού και
στο Γυμνάσιο.
Αποτελείται από: 

• Δραστηριότητες ψυχοπαιδαγωγικής ενδυνάμωσης (Ανακάλυψη δεξιοτήτων & Προσωπική
ανάπτυξη)

• Δραστηριότητες  που  εισάγουν  τους  μαθητές  σταδιακά  στην  κατανόηση  βασικών
οικονομικών εννοιών 

               Ταχ. Δ/νση:   I. Ράλλη 6          
    Ταχ. Κώδικας: 84100 Σύρο
    Πληροφορίες: Χρυσάννα Διαμαντή
     Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
     Τηλέφωνο:      22810-79356
                               6947429290
      E-mail:  schdraseis@dipe.kyk.sch.gr

Ερμούπολη: 18/10/2022 
Αριθ. Πρωτ.: 12120

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΣ:  1.  Δ/ντές και  Δ/ντριες   Δημοτικών Σχολείων
και  Προϊστάμενες/ους  Νηπιαγωγείων  Π.Ε.
Κυκλάδων

2.  Εκπαιδευτικούς  Νηπιαγωγείου  και  Δημοτικού
Δημοσίων  και  Ιδιωτικών σχολείων  Π.Ε. Κυκλάδων
(διά των σχολικών μονάδων)



• Βήματα για σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων μέσα από ομαδική συνεργασία
• Ιδέες και εργαλεία για το πώς μπορεί να αξιοποιηθούν οι νέες γνώσεις και δεξιότητες στην

καθημερινή ζωή 

Ανάμεσα  στους  στόχους  είναι  να  γνωρίσουν  βασικά  εργαλεία  προσωπικής  και  οικονομικής
διαχείρισης για αποτελεσματική δράση, όπως: 

• η αποτελεσματική στοχοθέτηση
• η διαχείριση χρόνου (time management) 
• η  συνολική  εκτίμηση  πλεονεκτημάτων  και  μειονεκτημάτων μιας  κατάστασης  (S.W.O.T.

analysis)
• η παρακολούθηση των σκέψεων στην επίλυση προβλήματος (mind map)
• η κατανόηση του ατομικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού για την επιτυχημένη

υλοποίηση δράσεων και δημιουργίας εσόδων 
• η  κατανόηση  της  έννοιας  «πόροι»  (εσωτερικοί  και  εξωτερικοί:  άνθρωπος  –  χρόνος  –

χρήμα) και τη σημασία τους για βιώσιμα σχέδια από άποψη πόρων 

Το  σεμινάριο  απευθύνεται  σε  εκπαιδευτικούς όλων  των  ειδικοτήτων  ή  ειδικό  εκπαιδευτικό
προσωπικό που  ενδιαφέρονται για το θέμα.

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου:
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 κατά τις ώρες 18.00 - 20.30.
Οι οδηγίες σύνδεσης στο διαδικτυακό χώρο θα αποσταλούν στα προσωπικά σας mail, αυτά που
έχετε καταχωρήσει στην αίτηση συμμετοχής.
Απαιτείται αίτηση συμμετοχής  .      

Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Οι  εκπαιδευτικοί  και  τα  μέλη  του  ειδικού  εκπαιδευτικού  και  βοηθητικού  προσωπικού  που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής
στον σύνδεσμο:  
https://forms.gle/TKJxVggdYDNxnRmD8  έως την  Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022,

(σε περίπτωση που η φόρμα δεν ανοίγει, αντιγράψτε το url του συνδέσμου και επικολλήστε το στη
γραμμή διεύθυνσης στον φυλλομετρητή σας). 

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης προβλέπεται επίδοση υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού
και βεβαίωση συμμετοχής τριών (3) διδακτικών ωρών στους/στις συμμετέχοντες/ουσες. 

Παρακαλούνται  οι  Προϊστάμενες/οι  των Νηπιαγωγείων και  οι  Διευθυντές/τριες  των Δημοτικών
Σχολείων της Διεύθυνσης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των
μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2281079356 και 6947429290.

Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
              

https://forms.gle/TKJxVggdYDNxnRmD8


               Χρυσάννα Διαμαντή                                                                               
                       

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κυκλάδων

Δρ Ειρήνη Τσαβαλά
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