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Η οικονομία αποτελεί το επίκεντρο του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε την κοινωνία, την κοινωνική 
δικαιοσύνη και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Η ικανότητά μας να κατανοούμε τις βασικές οικονομικές 
έννοιες και ιδέες, μας παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για να διαμορφώνουμε άποψη και να 
ερμηνεύσουμε τις ενέργειες των Κυβερνήσεων, των Οργανισμών και της αγοράς.  
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος  ανέπτυξαν,  για πρώτη φορά, το Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών 
KID-O-NOMICS, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά σχολικής ηλικίας.  
Σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει τους εφήβους στις θεμελιώδεις έννοιες και ιδέες των 
οικονομικών επιστημών, με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο.  Η προσέγγιση της διδασκαλίας, 
βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών και ως στόχο έχει τη διερεύνηση και κατανόηση των 
εννοιών της οικονομίας και την πρακτική εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή.  Το πρόγραμμα θα 
καλύψει μια σειρά θεμάτων μακροοικονομίας και μικροοικονομίας, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή 
των οικονομικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων και την πολιτική. 
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο 2020 έως τον Μάιο 2021 (κάθε Τετάρτη 17:30’-
19:30’) και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 13-16 ετών.  
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 1200 ευρώ και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται, 
διαδοχικά, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στις εγκαταστάσεις του  Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Ελλάδος στα Σφαγεία, καθώς, και, στα γραφεία  Χρηματιστήριο Αθηνών στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη 
διεξαγωγή του προγράμματος θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας, που αφορούν τον COVID-19. 
Το πρόγραμμα θα καλύψει, ενδεικτικά, τις εξής θεματικές ενότητες: 
• Πώς λειτουργούν τα χρηματιστήρια; 
• Όλα όσα θέλατε να μάθετε για την εταιρική χρηματοδότηση, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε. 
• Τι μπορεί να μας διδάξει η θεωρία παιγνίων σχετικά με την λήψη αποφάσεων; 
• Γιατί η οικονομική ώθηση είναι καλύτερη από τον οικονομικό έλεγχο; 
• Είναι οι επιχειρήσεις καταδικασμένες να είναι ανήθικες; 
• Γιατί είναι σημαντική η αξία χρήσης (utility)και τι μπορεί να μας πει για την προσφορά και τη 

ζήτηση; 
• Το δημόσιο χρέος είναι πάντα κακό; 
Απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής, η οποία θα είναι η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων.  
Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει μετά από συνεντεύξεις, που θα πραγματοποιηθούν, 
από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020. 
 

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα παρακαλούμε να συμπληρώσετε και αποστείλετε,  
τη συνημμένη φόρμα, έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στο: 

antmont@uom.edu.gr 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Anthony Montgomery, PhD 
Professor of Work & Organizational Psychology 
University of Macedonia Ph: +30 2310891308 
Twitter: @monty5429 
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