ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ελληνικός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα
Οδηγός για τους Καθηγητές
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019
Σχετικά με τον Διαγωνισμό
Το European Money Quiz είναι ένα παιχνίδι γνώσεων για το Χρήμα και έχει
διαμορφωθεί με στόχο να αποτελέσει εργαλείο:


για τη βελτίωση του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού μαθητών ηλικίας 13-15
ετών, και



προετοιμασίας για τους Διαγωνισμούς μεταξύ τάξεων που θα πραγματοποιηθούν
σε Εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τον Μάρτιο και Μάϊο του 2019, αντίστοιχα.

Ο Εθνικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 27 Μαρτίου
2019, στις 10:00 π.μ. και ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις
Βρυξέλλες, την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό θα συμμετάσχουν οι νικήτριες τάξεις των αντίστοιχων
εθνικών διαγωνισμών από τις χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία,
Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία,
Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία,
Πολωνία, Πορτογαλία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία,
Φινλανδία.
Οι ανωτέρω διαγωνισμοί εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας για το Χρήμα (European Money Week), μιας ετήσιας πρωτοβουλίας που
διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (ΕΤΟ) και τις αντίστοιχες
Εθνικές Ενώσεις Τραπεζών, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ),
για την προώθηση του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού στην Ευρώπη. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του Μαρτίου, εκατοντάδες δραστηριότητες διεξάγονται
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για την προώθηση του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού
στην Ευρώπη. Όλοι οι Εθνικοί διαγωνισμοί για το Χρήμα θα διεξαχθούν, 25-30 Μαρτίου
2019.
Συμμετοχή στους Διαγωνισμούς
Ο Εθνικός Διαγωνισμός για το Χρήμα διενεργείται διαδικτυακά και απευθύνεται σε τάξεις
μαθητών ηλικίας 13-15 ετών σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κάθε σχολείο δύναται να
συμμετάσχει με περισσότερες των 1 τάξεων ή και τμημάτων τάξεων, κατόπιν αίτησης
συμμετοχής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ: www.hba.gr/info/emq.
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Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό προάγονται οι νικήτριες ομάδες (τμήματα τάξεων) των
αντίστοιχων Εθνικών Διαγωνισμών των τριάντα (30) μελών της ΕΤΟ που συμμετέχουν
στο κοινό παιχνίδι “European Money Quiz”. Η συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό
γίνεται με φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες και κάθε ομάδα θα εκπροσωπηθεί, με δύο (2)
μαθητές της και ένα ενήλικο συνοδό Καθηγητή ή γονέα. Ωστόσο, η ελληνική ομάδα θα
εκπροσωπηθεί με δύο (2) μαθητές της και δύο (2) συνοδούς Καθηγητές σύμφωνα με τη
σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.
Τι είναι το Kahoot!;
Το Kahoot! είναι μια δωρεάν πλατφόρμα μάθησης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τους εκπαιδευτικούς για να κάνουν πιο διαδραστικά τα μαθήματά τους. Τα παιχνίδια
Kahoot είναι διαμορφωμένα για ομαδικό παιχνίδι, όπως για παράδειγμα μια τάξη, καθώς οι
παίκτες απαντούν στις ερωτήσεις στις δικές τους συσκευές, ενώ οι ερωτήσεις και οι
πιθανές απαντήσεις εμφανίζονται σε μια κοινή οθόνη. Ωστόσο, οι μαθητές δύναται να
παίξουν και μεμονωμένα τα παιχνίδια Kahoot.
Βραβείο
Στον Εθνικό Διαγωνισμό, οι τρεις (3) πρώτες ομάδες (τμήματα τάξεων) θα λάβουν από
την ΕΕΤ αναμνηστική πλακέτα και από μία σταθερή μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για
το σχολείο τους.
Η νικήτρια ομάδα του Εθνικού Διαγωνισμού, που πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία, θα
λάβει επιπλέον από την ΕΕΤ ως βραβείο την πλήρη κάλυψη των εξόδων διαμονής,
μετακίνησης και διατροφής των εκπροσώπων του τμήματός τους (δυο μαθητές και δύο
καθηγητές) για τη συμμετοχή τους στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στις Βρυξέλλες.
Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, η νικήτρια ομάδα, εκτός του ότι θα αναδειχθεί ως η
Ευρωπαϊκή Πρωταθλήτρια του δεύτερου κοινού διαγωνισμού ανάμεσα σε τριάντα (30)
ευρωπαϊκές τάξεις/χώρες, θα λάβει από την ΕΤΟ δώρα για όλο το τμήμα της τάξης και
δώρο για το σχολείο. Επιπλέον, οι ομάδες κατά την παραμονή τους στις Βρυξέλλες θα
συμμετάσχουν στο ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα της ΕΤΟ που θα συμπεριλαμβάνει και
συναντήσεις με εξέχουσες προσωπικότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Ο ρόλος των Καθηγητών
Ο ρόλος των Καθηγητών είναι πολύ σημαντικός καθ’ όλη την προετοιμασία και κατά τη
διάρκεια του Διαγωνισμού. Το βασικό καθήκον τους είναι ο συντονισμός των μαθητών του
τμήματός τους, ενώ θα αποτελέσουν και το συνδετικό σημείο αναφοράς μεταξύ του
τμήματός τους και των διοργανωτών του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Διαγωνισμό, ήτοι της
ΕΕΤ και της ΕΤΟ αντίστοιχα.
Κάθε τμήμα τάξης που επιθυμεί να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς, θα πρέπει να ορίσει
έναν Υπεύθυνο Καθηγητή/τρια, προκειμένου, πρώτα απ' όλα, να διεκπεραιώσει την
αίτηση εγγραφής του τμήματός του/της και να διαχειριστεί τον τρόπο υποβολής των
απαντήσεων κατά τη διάρκεια του εθνικού διαγωνισμού.
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Θα πρέπει επίσης να καθοδηγήσει τους μαθητές του/της κατά το στάδιο της προετοιμασίας
για τους διαγωνισμούς, ενθαρρύνοντάς τους να εξασκηθούν με τα 10 Παιχνίδια Γνώσεων
που έχουν διαμορφωθεί προς το σκοπό αυτό. Τα εν λόγω παιχνίδια γνώσεων είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ: www.hba.gr/info/emq, και δύναται να παιχτούν
είτε ομαδικά στην τάξη (σε αυτήν την περίπτωση θα σταλούν στους δασκάλους ειδικοί
σύνδεσμοι/url), είτε ατομικά, ανάλογα με το διαθέσιμό χρόνο του κάθε συμμετέχοντα. Σε
καμία περίπτωση η προετοιμασία για τους διαγωνισμούς δεν πρέπει να επιβαρύνει τα
μαθήματα των μαθητών της τάξης.
Σε περίπτωση που νικήτρια ομάδα αναδειχθεί το τμήμα του/της, ο/η Καθηγητής/τρια
μπορεί να χρειαστεί να συνοδεύσει τους δύο μαθητές στις Βρυξέλλες για να αγωνιστούν
στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό. Η επιλογή του δεύτερου συνοδού καθηγητή θα γίνει από το
σχολείο σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου
Παιδείας.
Διαθέσιμοι Πόροι
Οι Καθηγητές θα έχουν στη διάθεσή τους ποικίλο υλικό για να υποστηρίξουν τα τμήματά
διδασκαλίας τους για τους διαγωνισμούς το οποίο είναι αναρτημένο στην ειδική
ιστοσελίδα της ΕΕΤ: www.hba.gr/info/emq.
Το πιο σημαντικό είναι τα 10 Παιχνίδια Γνώσεων που έχουν διαμορφωθεί για να
χρησιμοποιηθούν ως εξάσκηση για τους Διαγωνισμούς. Τα εν λόγω παιχνίδια, καλύπτουν
τις κάτωθι θεματικές:


Χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός



Χρήμα



Ψηφιακή ασφάλεια



Μαθηματικά



Ποικίλα θέματα



Ευρωπαϊκή Ένωση

και περιλαμβάνουν 10 ερωτήσεις το καθένα με 4 πιθανές απαντήσεις. Στον Εθνικό και
Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν, στα ελληνικά, σε 30
ερωτήσεις, στη ίδια λογική με τα παιχνίδια γνώσεων.
Στην ανωτέρω αναφερόμενη ειδική ιστοσελίδα, θα βρείτε και σχετικά link για την
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για το Χρήμα και την αντίστοιχη ιστοσελίδα της ΕΤΟ για τον
Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό.
Διαδικασία Συμμετοχής
H Αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ: www.hba.gr/info/emq,
και πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέxρι την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019, στο email sziakou@hb.gr ή στον αριθμό fax: 2103646122.
Κάθε σχολείο δύναται να συμμετάσχει με περισσότερες των 1 τάξεων ή/ και τμημάτων
τάξεων, ενώ κάθε τμήμα θα πρέπει να ορίσει έναν Υπεύθυνο Καθηγητή. Η αίτηση
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συμμετοχής είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή του τμήματός σας στους
Διαγωνισμούς, καθώς θα πρέπει να εισέλθετε στο διαδικτυακό διαγωνισμό με το
συγκεκριμένο «όνομα χρήστη» που θα σας σταλεί από την ΕΕΤ κατόπιν της αίτησης σας.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να γίνει η ταυτοποίησή τους τμήματος σας και δεν
θα συμπεριληφθεί το τμήμα σας στα αποτελέσματα των επιτυχόντων του διαγωνισμού.
Ο Εθνικός Διαγωνισμός
Ο Εθνικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019,
στις 10:00 π.μ. και θα διαρκέσει 1 ώρα. Προς το σκοπό αυτό χρειάζεται καλή σύνδεση στο
διαδίκτυο, γιατί στο διαγωνισμό λαμβάνεται υπόψη τόσο η σωστή απάντηση όσο και ο
χρόνος υποβολής της απάντησης.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη 2 υπολογιστών / φορητών
συσκευών (tablet ή smartphone) συνδεδεμένων στο διαδίκτυο.
Με την έναρξη του Εθνικού Διαγωνισμού, την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, στις 10:00 π.μ.
ακριβώς θα πρέπει:
1. με τον έναν υπολογιστή να επισκεφτείτε τη σελίδα YouTube στο συγκεκριμένο
σύνδεσμο που η ΕΕΤ θα σας στείλει με e-mail. Σε αυτόν το υπολογιστή θα
μεταδίδονται σε απευθείας μετάδοση (livestreaming) οι ερωτήσεις και οι πιθανές
απαντήσεις. Πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, θα εμφανιστεί ο κωδικός “Game Pin”,
τον οποίο θα πρέπει να εισάγετε στη δεύτερη συσκευή.
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2. με τη δεύτερη συσκευή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://kahoot.it για να
μπείτε στο διαγωνισμό χρησιμοποιώντας τον κωδικό που θα έχει ήδη εμφανιστεί
στη σελίδα YouTube, στον πρώτο υπολογιστή, και πατάτε enter [κάτωθι εικόνες
ενδείξεις 1 και 2]. Στη νέα σελίδα εισάγετε το «όνομα χρήστη» [ενδ. 3], που σας
έχει σταλεί από την ΕΕΤ, και πατήστε “ΟΚ, go!” [ενδ. 4], για να υποβάλετε τις
απαντήσεις σας. Κάθε τμήμα τάξης θα ορίσει ένα άτομο για να υποβάλει τις
απαντήσεις.

1

2

3

4
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3. Ο διαγωνισμός θα περιέχει 15 ερωτήσεις που δεν έχουν προηγουμένως προβληθεί
από τους συμμετέχοντες, αλλά ακολουθούν την ίδια λογική με τα 10 παιχνίδια
γνώσεων. Οι ερωτήσεις με τις τέσσερις πιθανές απαντήσεις θα εμφανίζονται στον
πρώτο υπολογιστή που εμφανίζεται το βίντεο YouTube.

4. H υποβολή των απαντήσεων γίνεται από τη δεύτερη συσκευή, όπου
εμφανίζονται μόνο τα σύμβολα και το αντίστοιχο χρώμα της κάθε απάντησης. Θα
έχετε στη διάθεσή σας ένα λεπτό για να υποβάλλετε την απάντηση του τμήματός
σας. Προσοχή, δεν αρκεί μόνο η σωστή απάντηση για να συγκεντρώσετε πόντους,
αλλά θα συνυπολογιστεί, με επιπλέον πόντους, ο χρόνος υποβολής της απάντησής
σας.
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5. Νικήτρια Ομάδα του Εθνικού διαγωνισμού θα είναι η τάξη με τις περισσότερες
σωστές απαντήσεις στις δεκαπέντε (15) ερωτήσεις που θα τεθούν, στο
συντομότερο χρονικό διάστημα. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.
6. Η νικήτρια τάξη, μετά την ανακοίνωσή της από την ΕΕΤ, θα πρέπει εντός 48 ωρών,
να την ενημερώσει με τα ονόματα των δύο (2) μαθητών και δύο (2) Καθηγητών
που θα εκπροσωπήσουν την τάξη τους στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Σε περίπτωση
που αρνηθεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό ή παρέλθει
το χρονικό διάστημα των 48 ωρών, τότε η ΕΕΤ θα ανακηρύξει νικήτρια του
Εθνικού διαγωνισμού το επόμενο στη σειρά κατάταξης τμήμα τάξης και θα
ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία ενημέρωσης εντός 48 ωρών.
Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός
O Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες την Τρίτη, 7
Μαΐου 2019, όπου οι συμμετέχοντες δύο (2) μαθητές θα συναγωνιστούν με άλλες 29
ομάδες στην εθνική τους γλώσσα. Όλα τα παιχνίδια γνώσεων θα πραγματοποιηθούν
ταυτόχρονα σε χώρο που θα υποδείξει η ΕΤΟ και η νικήτρια ομάδα θα αναδειχθεί επί
τόπου.
Κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της συνδεδεμένη ηλεκτρονική συσκευή. Οι ερωτήσεις και
οι πιθανές απαντήσεις, που θα είναι κοινές για όλους τους συμμετέχοντες, θα
εμφανίζονται στη μητρική γλώσσα των συμμετεχόντων.
Η νικήτρια τάξη του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού, εκτός του ότι θα αναδειχθεί ως η
Ευρωπαϊκή Πρωταθλήτρια του δεύτερου κοινού διαγωνισμού ανάμεσα σε τριάντα (30)
ευρωπαϊκές τάξεις/χώρες θα λάβει από την ΕΤΟ δώρα για όλη την τάξη και δώρο για το
σχολείο.
Οι λεπτομέρειες τις διαγωνιστικής διαδικασίας θα ανακοινωθούν έγκαιρα από την ΕΤΟ.
Προσωπικά Δεδομένα
Οι νικητές συμφωνούν να εμφανίζονται σε φωτογραφίες και / ή βίντεο που τυχόν θα
ληφθούν στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής. Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό
θα χρειαστεί να υποβάλλουν στην ΕΤΟ υπογεγραμμένες φόρμες γονικής συναίνεσης και
ειδικό έντυπο σε περίπτωση ιατρικών θεμάτων.
Καλή σας επιτυχία.
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