ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ενημερωτική παρουσίαση
Οικονομικής Ολυμπιάδας

Αξιότιμε Διευθυντή / αξιότιμη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας,

Με την παρούσα επιστολή, έχω τη χαρά να σας προσκαλέσω στην ενημερωτική παρουσίαση που
πραγματοποιούμε
για τη διεξαγωγήγια
της την
Οικονομικής
Ολυμπιάδας,
πανελλήνιου διαγωνισμού
Πληροφορίες
Οικονομική
Ολυμπιάδα
οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες λυκείου με στόχο την
προώθηση του οικονομικού αλφαβητισμού στους νέους και τις νέες στη χώρα μας.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της πρωτοβουλίας από την οργανωτική ομάδα του
διαγωνισμού, η ενημέρωση για τη δομή του διαγωνισμού αλλά και η συζήτηση των σχετικών
αποριών με τους/τις ενδιαφερόμενους/ες. Η συνάντηση απευθύνεται κυρίως στους διευθυντές
και τους καθηγητές οικονομικών, ωστόσο είναι ανοιχτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, όπως π.χ.
καθηγητές άλλων ειδικοτήτων, γονείς και μαθητές
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom, σε τρεις (3)
διαφορετικές ημερομηνίες, έτσι ώστε να επιλέξετε όποια από τις τρεις εξυπηρετεί το πρόγραμμά
σας.
Για τη συμμετοχή σας χρειάζεται να κάνετε εγγραφή με τα στοιχεία σας, ακολουθώντας έναν
από τους παρακάτω συνδέσμους σύμφωνα με την ημέρα και ώρα που θα επιλέξετε να
συμμετάσχετε, έτσι ώστε να σας σταλεί αυτόματα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ο σύνδεσμος
της

παρουσίασης.

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 | 19:00-20:00
Σύνδεσμος εγγραφής:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvduyhpjkpGtZlkn_AuKA_4-HLU5X-Kk_F
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 | 19:00-20:00
Σύνδεσμος εγγραφής:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsc-GvqToqG9O0wERYcB0MsezhJ_89tkJf

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 | 19:00-20:00
Σύνδεσμος εγγραφής:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lf-6vpzgqE9LR6-2yQb-0rtAiHvAI-V7w

Η Οικονομική Ολυμπιάδα, είναι ένας πανελλήνιος διαγωνισμός οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται
σε μαθητές και μαθήτριες λυκείου με στόχο την προώθηση του οικονομικού αλφαβητισμού στους νέους
και τις νέες στη χώρα μας. Οι εγγραφές των σχολείων πραγματοποιούνται το διάστημα 17 Νοεμβρίου –
18 Δεκεμβρίου 2020 και μπορείτε να εγγράψετε το λύκειό σας στον διαγωνισμό μέσω του υπεύθυνου
καθηγητή του σχολείου ακολουθώντας τις πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της
Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας.
Η Οικονομική Ολυμπιάδα διοργανώνεται από το ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης με την έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμός πρωτοκόλλου Φ15/ 139260/ Δ2) σε συνεργασία με
το τσέχικο Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV), υπεύθυνο φορέα του διεθνούς σκέλους του
διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός έχει την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδας, ενώ στην Επιστημονική
Επιτροπή της Οικονομικής Ολυμπιάδας μετέχουν διαπρεπείς οικονομολόγοι από τον ακαδημαϊκό και
τον επιχειρηματικό κόσμο.
Αυτή η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να συμβάλλει στην προώθηση του οικονομικού αλφαβητισμού στους
νέους και τις νέες στη χώρα μας, προϋπόθεση απαραίτητη για την καλύτερη προετοιμασία τους στη
διαχείριση προσωπικών οικονομικών ζητημάτων, την κατανόηση της λειτουργίας της παγκόσμιας
οικονομίας, τη θωράκιση απέναντι στον λαϊκισμό, και την προετοιμασία τους για αποτελεσματική και
ενημερωμένη συνεισφορά στις δημόσιες υποθέσεις.
Ο διαγωνισμός αποτελείται από τέσσερα σκέλη:
Σχολικός γύρος: Οργανώνεται στο επίπεδο της σχολικής μονάδας από τον υπεύθυνο καθηγητή με την
στήριξη της ομάδας της Οικονομικής Ολυμπιάδας και διεξάγεται διαδικτυακά.
Περιφερειακός γύρος: Οργανώνεται από το ΚΕΦίΜ σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους
εταίρους της Οικονομικής Ολυμπιάδας στην εκάστοτε περιοχή.
Τελικός: Οργανώνεται από το ΚΕΦίΜ. Ο φετινός τελικός θα διεξαχθεί στην Αθήνα.
Διεθνής τελικός: Οι πέντε διαγωνιζόμενοι με τις καλύτερες επιδόσεις προκρίνονται στον τελικό της
Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας που θα διεξαχθεί στις αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς σε μία
από τις χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.
Με τιμή,
Νίκος Ρώμπαπας
Εκτελεστικός Διευθυντής, ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης

