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1. Πολιτισμική πολυμορφία  

Τα παρακάτω μπορούν να εφαρμοστούν σε ερωτήματα που σας ζητάνε να λάβετε υπόψη την πολιτισμική 

πολυμορφία (πολυπολιτισμικότητα) ή αν υπάρχουν προβλήματα με ρατσιστικές συμπεριφορές εκ μέρους 

κάποιου τμήματος των μαθητών της τάξης και τις εκπαιδευτικές τεχνικές που θα εφαρμόσετε. 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας χαρακτήριζαν το μαθητή ως «άγραφο χαρτί». Πλέον , οι διδακτικές 

σύγχρονες προσεγγίσεις θέτουν το μαθητή στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητοκεντρική). Ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να αποδέχεται την ανομοιογένεια που επικρατεί μέσα σε μία σχολική τάξη και ότι κάθε 

μαθητής χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης διότι έχει τη δική του προσωπικότητα. Παράλληλα, θα πρέπει να 

παροτρύνεται ο μαθητής ώστε να συμμετέχει στην εκπαιδευτική διδασκαλία και η άποψη του να γίνεται 

σεβαστή όχι μόνο από τον εκπαιδευτικό αλλά και από την ολομέλεια της τάξης.  

Η  υιοθέτηση μιας νέας στρατηγικής διδασκαλίας έτσι ώστε οι αλλοδαποί μαθητές να καταφέρουν να ενταχθούν 

στη νέα σχολική τάξη,  με στόχο να ωριμάσουν τόσο ψυχοκινητικά όσο και ψυχοσυναισθηματικά,  για να μην 

απορριφθεί από την πλευρά τους ούτε η σχολική γνώση αλλά ούτε και το σχολείο. 

Με τη διδακτική μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής,  οι μαθητές μπορούν να υιοθετήσουν τη γνώση μέσω της 

συνεργασίας,  το αίσθημα ότι ανήκουν πλέον σε ομάδα έχει σαν αποτέλεσμα την απόκτηση αυτοπεποίθησης και 

συγχρόνως την απόρριψη κάθε φυλετικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς.  

Για να εξασφαλίσω την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών χρησιμοποιώ εκπαιδευτικές τεχνικές όπως 

αυτή  της συζήτησης, της ομαδοσυνεργατικής τεχνικής  και του διαλόγου,  με τον τρόπο αυτό προάγω την ενεργό 

συμμετοχή όλων των μαθητών έτσι ώστε να ανακαλύψουν και να εμπεδώσουν τη σχολική νέα γνώση. Αλλαγές 

επιφέρονται και στα εποπτικά μέσα διδασκαλίας για το λόγο αυτό η επιλογή περισσότερων βίντεο κρίνεται 

απαραίτητη. 
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2. Μικροπροβλήματα Συμπεριφοράς  

Σε περιπτώσεις εμφάνισης μικροπροβλημάτων συμπεριφοράς εντός της σχολικής τάξης, αδιαφορίας ως 

προς το διδακτικό αντικείμενο, όταν θέλετε να εφαρμόσετε εκπαιδευτικές μεθόδους όπως την 

ομαδοσυνεργατική, το project, τη μελέτη περίπτωσης.  

Τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μοντέλα διδασκαλίας, ταύτιζαν το εγχειρίδιο του κάθε μαθήματος με το διδακτικό 

αντικείμενο, το οποίο είθισται να ήταν παρωχημένο. Οι διδακτικές σύγχρονες προσεγγίσεις χρησιμοποιούν 

ποικιλία διδακτικών αντικειμένων. Μέσα από πειράματα εντοπίστηκε ότι οι αποδόσεις των μαθητών αυξάνουν, 

σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, όταν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας εφαρμόζονται διδακτικά εποπτικά 

μέσα διδασκαλίας, από έντυπο υλικό έως φιλικό λογισμικό. Τα βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης 

διδακτικής προσέγγισης είναι: 

 Η άμεση σύνδεση της γνώσης με τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις κοινωνικές ανάγκες του 

μαθητή. 

 Ανάπτυξη των δεξιοτήτων μέσω των δραστηριοτήτων  

 Η Επικαιροποίηση που αναφέρεται στα σχολικά εγχειρίδια των θεματικών ενοτήτων. 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις του εκπαιδευτικού με τους μαθητές και των μαθητών μεταξύ τους διαμορφώνουν το 

ψυχοκοινωνικό κλίμα μέσα στην τάξη. Η παιδαγωγική πράξη αποκτά υπόσταση μέσα από την άμεση και 

διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ παιδαγωγού και παιδαγωγουμένου. Έχει διαπιστωθεί από έρευνες, ότι οι 

καλές διαπροσωπικές σχέσεις στην τάξη και στο σχολείο γενικότερα, δεν ευνοούν μόνο την προσωπική ανάπτυξη 

των μαθητών, αλλά συμβάλλουν επίσης στη μεγαλύτερη πειθαρχία μέσα στη σχολική μονάδα και στην τάξη. 

Η εμπλοκή των μαθητών στο μάθημα συνεπάγεται τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς και πειθαρχίας. 

Μέθοδοι διδασκαλίας, οι οποίες έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την αυθεντία του δασκάλου και την ατομική 

προσπάθεια των μαθητών, έχουν περισσότερες πιθανότητες να συνδεθούν με προβλήματα μάθησης και 

συμπεριφοράς. Αντίθετα, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία θεωρείται αποτελεσματική, διότι εξασφαλίζει 

αυθεντικές καταστάσεις προβληματισμού και επικοινωνίας, που συνεπάγονται την κινητοποίηση και την 

εμπλοκή των μαθητών, δηλαδή οι μαθητές μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται για να μαθαίνουν, γεγονός που 

περιορίζει δραστικά τα προβλήματα συμπεριφοράς. Με τη συμμετοχή τους στην ομάδα ενισχύεται η 

αυτοπεποίθησή τους και αποκτούν θετικά συναισθήματα, που έχουν αντίκτυπο στη συμπεριφορά τους στην τάξη 

και στη μαθησιακή διαδικασία. Η αξία της αποδοχής και του «ανήκειν» σε μια ομάδα είναι αναφαίρετο δικαίωμα 

του καθενός και με αυτήν την έννοια η ένταξη των μαθητών με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες, 

όπως και κάθε άλλης ιδιαίτερης ομάδας, καθίσταται επιτακτική. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

o Μάθημα (αναγράφεται πλήρως ο τίτλος μαθήματος, που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο δάσκαλος για 

το σχεδιασμό της διδασκαλίας του): π.χ. Μάθημα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ή Οικονομία (βάσει 

της εκφώνησης), αν και οι δύο τρόποι είναι ορθοί.  

o Τίτλος ωριαίας ενότητας (αναγράφεται ο τίτλος της διδακτικής ώρας). Επισκεφθείτε το 

ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5164/22-0129-01_Arches-Oikonomikis-Theorias_G-Lykeiou_Vivlio-

Ekpaideutikou/ για να κατεβάσετε το βιβλίο καθηγητή του μαθήματος ΑΟΘ, έπειτα ανατρέξτε στο 9Ο 

κεφάλαιο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ -ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ -ΑΝΕΡΓΙΑ,  παρατηρείται ότι το 

κεφάλαιο της ανεργίας χωρίζεται σε 3 ωριαίες ενότητες, οι οποίες είναι: 

✓ Ανεργία 

✓ Είδη ανεργίας 

✓ Συνέπειες και καταπολέμηση της ανεργίας 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χωρίσετε τις 3 ενότητες σε 2: 

• Τίτλος 1ης ωριαίας ενότητας: Εισαγωγή στην έννοια της ανεργίας, υπολογισμός και είδη ανεργίας.  

• Τίτλος 2ης ωριαίας ενότητας: Συνέπειες της ανεργίας και καταπολέμηση (αντιμετώπιση) της ανεργίας. 

 

 

o Τάξη :   

Πολλές φορές στις εργασίες ζητείται να γίνεται πιο αναλυτικοί, δηλαδή μία απλή αναφορά Τάξη: Γ  δεν αρκεί  

π.χ. Τάξη : Γ΄ του 2ου ΓΕΛ Γλυφάδας , η οποία στο σύνολο της έχει 20 μαθητές με τους 3 από αυτούς να 

είναι αλλοδαποί ενώ το επίπεδο των μαθητών είναι μέτριο.  

Βοηθήματα - Βιβλιογραφία ή Πηγές  

Στα βοηθήματα περιλαμβάνεται αναλυτικά όλη η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν 

πλήρως οι αντικειμενικοί σκοποί που έχουν τεθεί παραπάνω. Βοηθήματα όπως είναι : το σχολικό εγχειρίδιο, το 

βιβλίου του καθηγητή του μαθήματος, προσωπικό αρχείο του καθηγητή με σχεδιαγράμματα και σημειώσεις, 

τεχνικά περιοδικά, βιβλία που σχετίζονται με το αντικείμενο κ.α.). Τα βοηθήματα και βιβλία αυτά καταγράφονται 

με τον ίδιο τρόπο που αναγράφεται τη βιβλιογραφία στις φοιτητικές σας εργασίες. Για το συγκεκριμένο σχέδιο 

μαθήματος χρησιμοποιήθηκαν :  
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✓ Ηλιάδη, Θ., (2020), ΟΟΣΑ: Αύξηση της ανεργίας λόγω COVID-19, διαθέσιμο στο: ΟΟΣΑ: Αύξηση της 

ανεργίας λόγω COVID-19 | Euronews 

✓ Ναυτεμπορική, (2021), Πόσο έχει πληγεί η αγορά εργασίας της ΕΕ από την πανδημία;  , διαθέσιμο στο : 

Πόσο έχει πληγεί η αγορά εργασίας της ΕΕ από την πανδημία; (naftemporiki.gr) 

✓ Euronews, (2013), (12) Ελλάδα: Η νέα γενιά αντιμέτωπη με τον εφιάλτη της ανεργίας – reporter, 

διαθέσιμο στο :  (12) Ελλάδα: Η νέα γενιά αντιμέτωπη με τον εφιάλτη της ανεργίας - reporter - YouTube 

✓ Λιανός, Θ., Παπαβασιλείου, Α. και Χατζηανδρέου, Α. (2007-2013). Αρχές Οικονομικής 

Θεωρίας(μαθητή)-Γ’ Γενικού Λυκείου(Επιλογής-Γ’ΕΠΑΛ). Αθήνα: Εκδόσεις Διόφαντος. 

✓ Λιανός, Θ., Παπαβασιλείου, Α. και Χατζηανδρέου, Α. (2007-2013). Αρχές Οικονομικής 

Θεωρίας(καθηγητή)-Γ’ Γενικού Λυκείου(Επιλογής-Γ’ΕΠΑΛ). Αθήνα: Εκδόσεις Διόφαντος. 

Απαιτούμενα Υλικά και Εποπτικά Μέσα  

Αν απαιτείται υπολογιστής και σύνδεση στο διαδίκτυο θα πρέπει να το αναφέρετε. Λόγω της απαίτησης του 

σχεδίου μαθήματος, η 1η διδακτική ώρα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των Η/Υ ή και οι δύο ώρες 

πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα των Η/Υ, έπειτα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο καθηγητή.  

Θα καταγράψετε όλα τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήσατε στο σχέδιο μαθήματος. Στο συγκεκριμένο σχέδιο 

μαθήματος της πρώτης διδακτικής ώρας είναι: 

Βιντεοπροτζέκτορας, Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, Πίνακας και Μαρκαδόροι, κάρτες ρόλων, φωτοτυπίες, 

εφαρμογή του Power Point, φύλλα ανάθεσης εργασίας. 

Το επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή του Πίνακα που σας έχει δοθεί. Θα ήταν προτιμότερο να αλλάξετε τη διάταξη 

της σελίδας από κατακόρυφη σε οριζόντια, αν δυσκολεύεστε, ακολουθείστε τα εξής βήματα: διάταξη⇒ Αλλαγές 

⇒Αλλαγές Ενοτήτων ⇒Επόμενη Σελίδα  ⇒ Προσανατολισμός ⇒ Οριζόντιος  
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Ρήματα για την αποτύπωση αντικειμενικών στόχων  
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ΠΡΟΣΟΧΗ  ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ   ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ :  

1744_ΟΔΗΓΟΣ_ΟΙΚΟΝ_ΕΠΙΣΤ_ΓΕΛ_.pdf  

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΟΘ ΑΠΛΑ 

ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, ΟΥΤΕ 

ΒΕΒΑΙΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΑΟΘ.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΑΠΌ ΠΡΙΝ ΕΣΤΩ ΜΙΑ 45’ ΛΕΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ. 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  
Σε περίπτωση που σας ζητηθεί: τι θα αλλάζεται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αν για κάποιους 

λόγους έρχεται στην σχολική τάξη που διδάσκεται ένας αλλοδαπός μαθητής. Καταρχάς παρουσιάζεται ένα 

σχέδιο μαθήματος που να κυριαρχεί ο μονόλογος και εποπτικά μέσα όπως ο μαυροπίνακας και οι κιμωλίες 

(βαρετό) και στη συνέχεια γράφετε ότι θα αλλάξετε τις εκπαιδευτικές μεθόδους: σε ομάδες εργασίας, μελέτη 

περιπτώσεων, προσομοίωση, παιχνίδι ρόλων, συζήτηση κ.α. , σχετικά με τα εποπτικά μέσα: εμπλουτίζεται το 

μάθημα σας με περισσότερα βίντεο, άρθρα από περιοδικά, Η/Υ, παρουσίαση διαφανειών κ.α. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 

ΣΤΑΔΙΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

ΕΠΟΠΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ  

     

     

     

mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com
file:///C:/Users/maria/OneDrive/Î¥Ï�Î¿Î»Î¿Î³Î¹Ï�Ï�Î®Ï�/1744_Î�Î�Î�Î�Î�Î£_Î�Î�Î�Î�Î�_Î�Î Î�Î£Î¤_Î�Î�Î�_.pdf


SITE: www.Eclass4U.gr Τ. 210-5711484  ΚΙΝ. 6970401981  

E-MAIL:grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ  

Σχέδιο Μαθήματος Εισαγωγή στην έννοια της ανεργίας , υπολογισμός και είδη ανεργίας  
Χρονική Διάρκεια: 45 λεπτά  

Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ 

 

1η διδακτική ώρα :Εισαγωγή στην έννοια της ανεργίας, υπολογισμός και είδη ανεργίας 
Χρονική Διάρκεια : 45 λεπτά  

Στάδια Χρονική Διάρκεια Αντικειμενικοί Στόχοι  Εκπαιδευτικές Τεχνικές  Εποπτικά Μέσα 

ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Στο στάδιο 
αυτό θα εισαχθούν οι μαθητές 
στη νέα γνώση με αφορμή 
ερώτηση «Πως ονομάζονται τα 
άτομα που δεν έχουν εργασία;». 
Οι μαθητές θα απαντήσουν , 
βάσει των προσωπικών τους 
εμπειριών(π.χ. άνεργο μέλος της 
οικογένειας). Ταυτόχρονα για 
την κινητοποίηση των 
ενδιαφερόντων τους θα 
προβληθεί βίντεο για να τη 
συσχέτιση του Covid-19 και της 
ανεργίας  

6 ΛΕΠΤΑ  Να αναπτύσσουν την 
έννοια της ανεργίας  

Διάλογος και συζήτηση, 
με αφορμή το ερώτημα 
«Πως ονομάζονται τα 
άτομα που δεν έχουν 
εργασία;». Καταγραφή 
απαντήσεων 
Προβολή Βίντεο «Αύξηση 
της ανεργίας λόγω Covid-
19». 

Βιντεοπροτζέκτορας και 
Η/Υ 
Πίνακας και Μαρκαδόροι 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Για τη διάκριση 
του εργατικού δυναμικού σε 
απασχολούμενους και ανέργους 
καθώς και την παράλληλη 
κατανόηση σχετικά με τα είδη 
της ανεργίας. Θα ακολουθηθεί η 
μέθοδος διδασκαλίας της 
μίμησης ρόλων. Θα μοιραστούν 
στους μαθητές κάρτες, οι οποίες 
θα αναγράφουν το επάγγελμα 
που κατέχουν και σε ποια 
κατάσταση βρίσκονται (άνεργοι 
ή απασχολούμενοι). Θα 
διαβάσουν οι μαθητές στην 
ολομέλεια της τάξης τις κάρτες 
τους. Έπειτα η ομάδα των 
ανέργων θα χωριστεί βάσει των 
χαρακτηριστικών τους στα 4 
είδη ανεργίας.  
Κάρτες Απασχολουμένων:  
Είμαι προγραμματίστρια Η/Υ, 
μου αρέσει η δουλεία μου και 
έχω υψηλές οικονομικές 
απολαβές. 
Είμαι νοσηλεύτρια και 
εργάζομαι στο Γενικό 
νοσοκομείο. 

18 ΛΕΠΤΑ Να δύναται να αναλύουν 
και να ορίζουν τις έννοιες: 
οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός, 
απασχολούμενοι και 
άνεργοι. 
Να κατανοούν και να 
περιγράφουν τα τέσσερα 
είδη της ανεργίας  
Να υπολογίζουν ασκήσεις 
(να επιλύουν ασκήσεις, να 
επιδεικνύουν ασκήσεις) 
του ποσοστού (εύρεσης) 
της ανεργίας 

Μίμηση ρόλων 
(παιγνιώδης Διδασκαλία)-
Διαμοιρασμός καρτών με 
ρόλους στους μαθητές. 
Διάλογος και συζήτηση  
Δεικτική μορφή 
διδασκαλίας-επίδειξη 
άσκησης  

Κάρτες ρόλων 
Πίνακας και Μαρκαδόροι  
  

mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


SITE: www.Eclass4U.gr Τ. 210-5711484  ΚΙΝ. 6970401981  

E-MAIL:grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

Είμαι μηχανικός αυτοκινήτων 
και εργάζομαι σε μία τοπική 
επιχείρηση 
Κάρτες Ανέργων: 
Εποχιακή Ανεργία- είμαι 
ξενοδοχοϋπάλληλος, 
εργαζόμουν στη Σάμο το 
καλοκαίρι, είμαι προσωρινά 
άνεργος και αναμένω την 
έναρξη της τουριστικής 
περιόδου, για να 
επαναπροσληφθώ. 
Ανεργία Τριβής- πήρα το πτυχίο 
μου στα Οικονομικά έχω 
αποστείλει το βιογραφικό μου 
σε εταιρείες και αναμένω 
απαντήσεις. 
Διαρθρωτική Ανεργία- 
εργαζόμουν σε μία τράπεζα 
αλλά λόγω αύξησης των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών, 
απολύθηκα. 
Ανεργία Ανεπαρκούς Ζήτησης-
Είμαι Σεφ αλλά λόγω της 
πανδημίας, το εστιατόριο που 
εργαζόμουν έκανε μειώσεις 
προσωπικού και έμεινα χωρίς 
δουλειά. 
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Σχετικά με τη μέτρηση 
ποσοστού της ανεργίας, θα 
ακολουθηθούν οι τεχνικές 
παρατηρήσεις του βιβλίου του 
καθηγητή 2γ. σελ.188, με 
αριθμητικό όμως παράδειγμα 
στον Πίνακα.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Στο συγκεκριμένο 
στάδιο θα παρουσιαστούν 
κάρτες διαλόγων ανάμεσα σε 
εργοδότες και εργαζομένους και 
οι μαθητές θα πρέπει να τις 
χωρίσουν ανάλογα με το είδος 
της ανεργίας που 
αντιπροσωπεύουν. Οι μαθητές 
έχουν τη δυνατότητα να 
διαφωνήσουν μεταξύ τους και 
να εμφανίζουν επιχειρήματα 
γιατί θεωρούν ότι η άποψη τους 
είναι ορθή  

7 ΛΕΠΤΑ Να κατανοήσουν πως 
μπορούν να εφαρμόσουν 
τη νέα γνώση που 
απόκτησαν σχετικά με την 
ανεργία 

Διάλογος και συζήτηση με 
αφορμή την παρουσίαση 
των καρτών τόσο 
ανάμεσα στον 
εκπαιδευτικό και τους 
μαθητές, όσο και των 
μαθητών μεταξύ τους.  

Βιντεοπροτζέκτορας και 
Η/Υ 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ: στο στάδιο αυτό θα 
γίνει διαμοιρασμός φύλλου 
ελέγχου στους μαθητές με 
ερωτήσεις Σωστού/Λάθους για 
να διαπιστωθεί τελικά αν το 
σχέδιο μαθήματος που 
επιλέχθηκε έχει λειτουργήσει 

6 ΛΕΠΤΑ 
 

Να ελέγξουν οι μαθητές, 
σε ποιο βαθμό έχουν 
εμπεδώσει την έννοια της 
ανεργίας  και τα είδη της 

Ερωτηματική μέθοδος σε 
γραπτή μορφή μέσω 
επισύναψης φύλλου 
ελέγχου  

1ο Φύλλο ελέγχου-
Φωτοτυπίες (Ερωτήσεις 
κλειστού τύπου 
Σωστού/Λάθους) 
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ορθά. Έπειτα θα γίνει 
επανατροφοδότηση των 
σωστών απαντήσεων στην 
ολομέλεια της τάξης 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: στο στάδιο 
αυτό, με τη βοήθεια του Power 
Point θα αναφερθούμε στις 
βασικές έννοιες της 
συγκεκριμένης διδακτικής 
ώρας: διάκριση του πληθυσμού 
σε ενεργό και μη ενεργό. 
Απασχολούμενοι και άνεργοι. 
Είδη ανεργίας :διαρθρωτική, 
τριβής, εποχιακή και 
ανεπαρκούς ζήτησης καθώς και 
ο μαθηματικός τύπος που 
εφαρμόζεται για τον 
υπολογισμό του ποσοστού 
ανεργίας.  

5 ΛΕΠΤΑ Να επαναλάβουν την 
έννοια της ανεργίας και 
να κατονομάζουν τα είδη 
της.  
Να απομνημονεύσουν το 
μαθηματικό τύπο 
υπολογισμού του 
ποσοστού της ανεργίας  

Δεικτική μορφή 
διδασκαλίας-επίδειξη 
διαφανειών μέσω 
PowerPoint  

Βιντεοπροτζέκτορας και 
Η/Υ 
Εφαρμογή PowerPoint 
 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Λόγω του 
περιορισμού του χρόνου, θα 
δοθεί ένα άρθρο στους μαθητές, 
όπου θα προσπαθήσουν να 
εντοπίσουν τις βασικές έννοιες 
που διδάχθηκαν κατά τη 
διάρκεια της πρώτης διδακτικής 
ώρας. Στο συγκεκριμένο άρθρο 
εντοπίζονται οι έννοιες του 

3 ΛΕΠΤΑ  Να συνειδητοποιήσουν 
και να εντοπίσουν τη 
διάκριση του πληθυσμού 
σε οικονομικό ενεργό και 
μη καθώς και τα είδη της 
ανεργίας. 

Διερευνητική μέθοδος 
διδασκαλίας  

1ο-Φύλλο ανάθεσης 
εργασίας με άρθρο «πόσο 
έχει πληγεί η αγορά 
εργασίας της ΕΕ από την 
πανδημία;» 
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οικονομικά ενεργού και μη 
ενεργού πληθυσμού, καθώς και 
η ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης 
λόγω της πανδημίας. Μέσα από 
το κείμενο μπορεί να εντοπιστεί 
και η διαρθρωτική ανεργία λόγω 
της αύξησης των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών και κατά συνέπεια 
των τεχνολογικών μεταβολών. 
Αναθέτοντας την μικρή αυτή 
εργασία, θα μπορέσουμε ως 
εκπαιδευτικοί να κατανοήσουμε 
το αν οι μαθητές έχουν 
εμπεδώσει τη νέα γνώση και αν 
έχουν κατανοήσει πλήρως τις 
έννοιες που έχουν διδαχθεί, ενώ 
παράλληλα θα εντοπιστούν και 
οι ελλείψεις για να γίνει 
προσπάθεια στο επόμενο 
μάθημα να προβούμε σε 
βελτιωτικές διδακτικές κινήσεις. 
Οι απαντήσεις θα 
παρουσιαστούν στην ολομέλεια 
της τάξης στο επόμενο μάθημα, 
δίνοντας αφορμή για διάλογο 
και συζήτηση.  
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3. Να περιγράψετε τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που αναμένεται να 

αναπτύξουν οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της 

συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.  

Οι αντικειμενικοί στόχοι αναφέρονται στις εξωτερικές αλλαγές που επέρχονται στη 

συμπεριφορά του κάθε μαθητή, έπειτα από τη διδακτική τους εμπειρία. Επιπλέον, 

απαντούν στο θεμελιώδες ερώτημα: « Τι θέλετε να είναι ικανοί οι μαθητές να κάνουν 

έπειτα από την παρακολούθηση του μαθήματος;». Ο αντικειμενικός στόχος βοηθάει 

στην αποσαφήνιση της αλλαγής στην εξωτερική συμπεριφορά του μαθητή, που 

επιδιώκεται έπειτα από το πέρας του μαθήματος.  

Οι αντικειμενικοί στόχοι χρησιμοποιούνται για να : 

 Παρέχουν βοήθεια στο μαθητή ως προς τη μάθηση  

 Παρέχουν βοήθεια στον εκπαιδευτικό ως προς τον τρόπο διδασκαλίας 

 Παρέχουν βοήθεια τόσο στο μαθητή όσο και στο δάσκαλο κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης  

 Ορίζουν ότι η Βασική Αρχή της Μάθησης είναι η ακριβής γνώση του 

Αντικειμενικού Σκοπού.  

Οι αντικειμενικοί στόχοι διακρίνονται σε: 

 Αναγκαίους αντικειμενικούς στόχους, οι οποίοι αναφέρονται στο χαμηλό 

επίπεδο γνωστικού αποτελέσματός, δηλαδή γνώση που μπορεί να γίνει 

κατανοητή και να υιοθετηθεί από όλους τους μαθητές και να χρησιμοποιηθεί 

ως προ απαιτούμενη για την μετέπειτα πορεία του μαθήματος.  

π.χ. Ορισμοί : τι είναι η ανεργία;  Ο μαθητής έχοντας παρακολουθήσει το μάθημα, 

μπορεί να ορίσει την έννοια της ανεργίας χωρίς λάθος.  

 Αναπτυσσόμενους αντικειμενικούς στόχους, οι οποίοι αναφέρονται στο 

υψηλότερο επίπεδο γνωστικού αποτελέσματός και επομένως οι μαθητές 

εμφανίζουν διαφορετικό βαθμό προόδου, δεν γίνεται η γνώση κατανοητή από 

όλους.  
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π.χ. Υπολογίστε το ποσοστό ανεργίας. Το 70% έχει την ικανότητα του υπολογισμού 

της τιμής όταν τους δοθεί ο αριθμός των ανέργων και του εργατικού δυναμικού.  

Οι αντικειμενικοί στόχοι κατά BLOOM στις οικονομικές επιστήμες 

Η ταξινόμηση των αντικειμενικών στόχων κατά Bloom βασίζεται σε 3 επίπεδα τα 

οποία είναι διαφορετικά μεταξύ τους: 

1. Τη γνωστική περιοχή, η οποία έχει να κάνει με την απόκτηση δεξιοτήτων και 

γνώσεων: δηλαδή με τη γνώση, την κατανόηση, την εφαρμογή, την ανάλυση, 

τη σύνθεση και την αξιολόγηση.  

2. Τη συναισθηματική περιοχή, με τον όρο αυτό εννοούμε τη συναισθηματική 

συμπεριφορά που υιοθετεί ο μαθητής κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας, δηλαδή την ψυχική διάθεση που έχει, το ενδιαφέρον του και τη 

στάση του απέναντι στη νέα γνώση. Με την πρόσληψη, την αντίδραση, την 

αξιολόγηση, την οργάνωση, και το χαρακτηρισμό  του μαθητή. 

3.  Την ψυχοκινητική περιοχή. 

Ο σκοπός της ταξινόμησης αυτής είναι στο να συντελέσει, να αναλυθούν οι γενικοί 

σκοποί ενός προγράμματος ,σε πιο ειδικούς τόσο των μαθημάτων όσο και των 

στόχων διδασκαλίας. 

Οι αντικειμενικοί στόχοι της γνωστικές περιοχής ταξινομούνται με βάσει τον BLOOM 

σε 6 κατηγορίες: 

o Γνώση (η ικανότητα να θυμάται ο μαθητής κάποια στοιχεία που έχει ήδη 

διδαχθεί) 

o Η κατανόηση (η ικανότητα κατανόησης της σύλληψης του νοήματος του 

περιεχομένου που έχει διδαχθεί) 

o Η εφαρμογή (η ικανότητα του μαθητή να εφαρμόζει τα δεδομένα που έχει μάθει 

σε καταστάσεις νέες) 

o Η ανάλυση (η ικανότητα αντίληψης του περιεχομένου και της δομής της 

γνώσης που έχει διδαχθεί) 

o Η σύνθεση (η ικανότητα σύνθεσης παλαιών και νέων γνώσεων ή εμπειριών) 

o Η αξιολόγηση (η ικανότητα του μαθητή να αντιλαμβάνεται την αξία που έχουν 

όλα όσα έχει διδαχθεί).  
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ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 05-02-2022 

Να πραγματοποιήσετε έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη μορφή του πίνακα που σας 

δίνεται παρακάτω για το 5ο κεφάλαιο που αναφέρεται στον προσδιορισμό των τιμών 

του σχολικού εγχειριδίου του μαθήματος Οικονομία της Γ Λυκείου. Μπορείτε να 

αντλήσετε πληροφορίες τόσο από το σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος, όσο και από 

όποια άλλη συναφή πηγή θεωρείτε εσείς κατάλληλη, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το 

μέσο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών της Γ Λυκείου. 

Επίσης να λάβετε υπόψη πως το μάθημα διδάσκεται έξι ώρες την εβδομάδα και το 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός πρέπει να ολοκληρωθεί σε τρεις εβδομάδες. 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΕΛ. 65-66 

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι για το κεφάλαιο 5 οι 18 ώρες που ζητούνται 

είναι υπερβολικές, εγώ επέλεξα στο πέρας της διδασκαλίας του 5ου κεφαλαίου να 

εφαρμόσω την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με στόχο την κάλυψη των 

διδακτικών ωρών. Αν ζητούσαν λιγότερες ώρες θα μπορούσαμε να επιλέξουμε  μία 

εκπαιδευτική επίσκεψη στο Υπουργείο (περίπου  3 διδακτικές ώρες). Αν θέλετε 

μπορείτε να δώσετε στους μαθητές πιο πολλές δραστηριότητες και να αυξήσετε 

τις ώρες.  Όπου δεν έχετε ιδέες  στις συνιστώμενες δραστηριότητες να βάζετε 

διάλογο, συζήτηση ή μονόλογο και στις πηγές σχολικό εγχειρίδιο.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ» 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΩΡΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΗΓΕΣ  

1η 1η  Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Ο προσδιορισμός της τιμής 

και της ποσότητας ισορροπίας 

στην αγορά 

Καταιγισμός ιδεών για να 

προσδιοριστεί η έννοια της 

αγοράς  

Ιδέες μαθητών  

1η  2η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Η αλληλεπίδραση των 

δυνάμεων της προσφοράς και 

της ζήτησης στην αγορά 

Ομαδική εργασία για έρευνα στο 

διαδίκτυο, παραδείγματα από 

καιρικές καταστροφές  

Διαδίκτυο  

1η 3η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

O προσδιορισμός της τιμής 

και της ποσότητας ισορροπίας 

αλγεβρικά 

Ατομική εργασία μέσω 

αριθμητικού παραδείγματος  

Προβολή 

διαφάνειας  

1η 4η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Μεταβολές της ισορροπίας Συζήτηση -εισαγωγή στη νέα 

γνώση  

Σχολικό 

εγχειρίδιο  

1η 5η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

 Μεταβολές της ισορροπίας 

λόγω μεταβολής της ζήτησης 

Ατομική εργασία, δίνονται 

γραμμικές συναρτήσεις αγοραίας 

ζήτησης-προσφοράς και 

μεταβάλλεται προσδιοριστικός 

παράγοντας της ζήτησης 

Διαφάνειες και 

διαδίκτυο  

mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


SITE: www.Eclass4U.gr Τ. 210-5711484  ΚΙΝ. 6970401981  

E-MAIL:grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

1η 6η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Μεταβολές της ισορροπίας 

λόγω μεταβολής της 

προσφοράς 

Ατομική εργασία, δίνονται 

γραμμικές συναρτήσεις αγοραίας 

ζήτησης-προσφοράς και 

μεταβάλλεται προσδιοριστικός 

παράγοντας της προσφοράς  

Διαφάνειες και 

διαδίκτυο 

2η 1η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Μεταβολές της ισορροπίας 

λόγω της ταυτόχρονης 

μεταβολής της ζήτησης και 

της προσφοράς 

Ομαδική εργασία, βάσει ενός 

πίνακα με δεδομένα, που 

παρουσιάζονται μεταβολές τόσο 

στη ζήτηση όσο και στην 

προσφορά , απεικόνιση 

διαγραμματική και δίνοντας 

παράδειγμα  

Προβολέας και 

διαφάνειες  

Άρθρα από το 

διαδίκτυο  

2η 2η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

 Η κρατική παρέμβαση στη 

λειτουργία της αγοράς 

Διάλογος με αφορμή προβολή 

φωτογραφιών που παρουσιάζουν 

την ανατίμηση τιμών λόγω της 

αύξησης του πληθωρισμού  

Διαφάνειες 

προβολέας 

2η 3η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Ο έλεγχος των τιμών με την 

επιβολή ανώτατης τιμής 

Ομαδική εργασία για κατασκευή 

εννοιολογικού χάρτη με ψηφιακό 

τρόπο-καταγραφή αιτιών και 

Εργαλείο 

προσομοίωσης 

-διαδίκτυο  
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συνεπειών από την κρατική 

επιβολή ανώτατης τιμής  

2η 4η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Ο έλεγχος των τιμών με την 

επιβολή κατώτατης τιμής 

Μελέτη περίπτωσης -επιβολή 

κατώτερων τιμών στο παρελθόν -

προτάσεις για αποφυγή 

αρνητικών συνεπειών  

Ιστορικές 

πηγές-Ιδέες 

μαθητών  

2η 5η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Η επιδότηση της τιμής Καταιγισμός Ιδεών με αφορμή 

ερώτημα «Τι είναι η επιδότηση΄»  

 

2η 6η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Η αγορά ενός αγαθού με 

τελείως ανελαστική 

προσφορά  

Μελέτη περίπτωσης-άρθρο «οι 

αγρότες καταστρέφουν την 

παραγωγή τους»  

Άρθρο στο 

διαδίκτυο  

3η 1η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Επίλυση άσκησης δίνεται η 

συνάρτηση της αγοραίας 

ζήτησης και προσφοράς ενός 

αγαθού και ζητείται να γίνει 

υπολογισμός :της τιμής και 

ποσότητας ισορροπίας του 

αγαθού, το ελλείματος ή του 

πλεονάσματος αν η τιμή του 

1Ο ΣΤΑΔΙΟ 

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ  

• Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΘΡΑΝΙΩΝ  

 

Σχολικό 

εγχειρίδιο  
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φθάσει τις 20 μονάδες, σε 

ποια τιμή του αγαθού το 

πλεόνασμα είναι ίσο με 80 και 

να γίνει γραφική 

αναπαράσταση  των 

συναρτήσεων ζήτησης και 

προσφοράς, ελλείμματος ή 

πλεονάσματος και του 

σημείου ισορροπίας  

3η 2η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Επίλυση άσκησης 2Ο ΣΤΑΔΙΟ 

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

• ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ  

ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

• ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ 

ΜΟΡΦΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Διαφάνειες -

προβολέας 
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 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  

• ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3η 3η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Επίλυση άσκησης 3Ο ΣΤΑΔΙΟ 

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΩΝ  

Ιδέες μαθητών 

3η 4η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Επίλυση άσκησης  4Ο ΣΤΑΔΙΟ 

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Ιδέες μαθητών 

3η 5η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Επίλυση άσκησης  Παρουσίαση εργασιών  Power Point  

3η 6η Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Επίλυση άσκησης  Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

και καταγραφή έκθεσης 

προβληματισμών  

Ιδέες μαθητών  
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ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  
ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  

1Ο ΣΤΑΔΙΟ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

• Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΑΝΙΩΝ  

2Ο ΣΤΑΔΙΟ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ  

• ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

• ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  

✓ Αν κάποιος έχει προβλήματα ή δυσκολίες να μπορεί να απευθύνεται στα μέλη της ομάδας στην οποία 

ανήκει  

✓ Να αναπτύξουν όλοι οι μαθητές ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και κατανόησης των άλλων 

μελών της ομάδας 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  

Πριν ξεκινήσουν την εργασία τους οι ομάδες, πρέπει να ελέγξουν αν όλα τα μέλη της κατάλαβαν τι 

πρέπει να κάνουν. Επίσης, κάθε ομάδα πριν παραδώσει την τελική εργασία της, πρέπει να συζητήσουν 

τα μέλη μεταξύ τους εάν όλοι έχουν κατανοήσει τους ακαδημαϊκούς στόχους.  

• ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

✓ Κατόπιν συζήτησης με τους μαθητές, αποφασίζεται από κοινού με τον δάσκαλο ή παρουσίαση του 

συγκεκριμένου κεφαλαίου να γίνει με ομαδικό τρόπο και να δοθεί έμφαση στις εργασίες των ομάδων 

στο θέμα … 

✓ Αποφασίζεται από κοινού, ότι οι ομάδες εργασίας θα αρχίσουν να δουλεύουν αφού έχουν διδαχθεί το 

κεφάλαιο …, του σχολικού βιβλίου. 

✓ Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας των ομάδων συμφωνούνται ανάμεσα στο δάσκαλο και τους 

μαθητές να είναι:  

✓ Η επίτευξη του ακαδημαϊκού στόχου  

✓ Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, πιο συγκεκριμένα, η αυτοαξιολόγηση των μαθητών, εάν 

ανέπτυξαν ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και κατανόησης των άλλων μελών της ομάδας και 

εάν θα μπορούσε κάτι να γίνει καλύτερα από άποψη οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας 
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ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η 

ΤΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η  

ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ 4Η  

….. 

ΕΚΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  

3Ο ΣΤΑΔΙΟ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Επειδή στο δεύτερο στάδιο κατά τη γνωστοποίηση των διαδικασιών συνεργασίας, έγινε συμφωνία η 

παρουσίαση να γίνει διαλογικά με τρόπο ομαδικό, γίνεται κατανομή των αρμοδιοτήτων παρουσίασης στον 

δάσκαλο και στους μαθητές.  

Ανάθεση εργασιών για όλες τις ενότητες του Κεφαλαίου , βάσει του εγχειριδίου εκπαιδευτικού ΑΟΘ  

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Για την  1Η Ενότητα  

Για τη 2η Ενότητα:  

Για την 3η Ενότητα:  

Για την 4η Ενότητα 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -ΦΟΡΟΙ  

Ο δάσκαλος εξηγεί στους μαθητές τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψουν ομαδικά, προκειμένου να αναλύουν 

την κοινωνική διάσταση … 

Προτεινόμενες πηγές:  

Για την πρώτη μελέτη περίπτωσης: …. 

Για τη δεύτερη μελέτη περίπτωσης: ….. 

Για την τρίτη μελέτη περίπτωσης  

4Ο ΣΤΑΔΙΟ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
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ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

• ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  

Λόγω της μικρής εμπειρίας των μαθητών στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και του εκρηκτικού χαρακτήρα 

κάποιων εξ αυτών, θα πρέπει να παρευρισκόμαστε στις συνεδριάσεις των ομάδων για να επιλύουμε τυχόν 

διαφορές και παράλληλα διακριτικά να κατευθύνουμε τις ομάδες, αν είναι απαραίτητο.   

• ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Οι μαθητές κάθε ομάδας, ο καθένας από την πλευρά του αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο ρόλο όπως: ο πρώτος 

να σημειώσει τις απαραίτητες πληροφορίες από το σχολικό βιβλίο, ο δεύτερος βάσει των πληροφοριών και των 

ζητουμένων της μελέτης περίπτωσης να ψάξει στο διαδίκτυο τις προτεινόμενες πηγές, ο τέταρτος να ερευνήσει 

νέες πηγές και ο πέμπτος να κάνει τη σύνθεση των επιμέρους εργασιών των μελών της ομάδας του σε ενιαίο 

κείμενο-ΓΡΑΨΤΕ τους ΡΟΛΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΥΣΕΤΕ. 

ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΥΟ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Όλα τα μέλη της ομάδας βοηθούν τους συμμαθητές τους στο έργο που έχει αναλάβει.  

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝ ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 2 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΣ 

Έπειτα, συζητείται στην ολομέλεια της τάξης, το αποτέλεσμα των εργασιών όλων των ομάδων και γίνεται η 

παρουσίαση των εργασιών τους μέσω Power Point.  

 

Project ή διαφορετικά σχέδιο εργασίας και προσομοίωση  
1η διδακτική ώρα -ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Διάρκεια: 45’ λεπτά 

α) Καθορισμός του θέματος  

β) Καταιγισμός Ιδεών 

γ) Κάνω ερώτηση  

✓ Προς ποια κατεύθυνση θέλετε να διευρύνετε τις γνώσεις σας1; 

Σύμφωνα με τις ιδέες των μαθητών κατασκευάζουμε τον εννοιολογικό πίνακα2 στον πίνακα της σχολικής τάξης 

:  
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2η διδακτική ώρα-Προγραμματισμός  

Διάρκεια-45 λεπτά    

Για την κατανόηση των βασικών εννοιών της ενότητας παρουσιάζω αρχικά τα αποσπάσματα από το 

παρακάτω βίντεο: 

Κατόπιν διανέμω Φύλλο εργασίας, με άσκηση Σωστού/Λάθους για να ελέγξω αν έχει αφομοιωθεί η 

σχέση του πληθωρισμού με τον προσδιορισμό των τιμών. 

α) Ομάδες εργασίας :  

Η σχολική τάξη αποτελείται από 12 μαθητές μετρίου γνωστικού επιπέδου, οι 3 από τους οποίους 

εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά. Χωρίζω τους μαθητές σε 3 ομάδες των 4 ατόμων, θέτοντας 1 

μαθητή με παραβατική συμπεριφορά σε κάθε μία από αυτές. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι 

πρέπει να βρω τρόπο να συνεργαστούν μεταξύ τους, αφού οι συγκεκριμένοι τρεις μαθητές είναι 

απόμακροι και συνηθίζουν να κάνουν παρέα με μεταξύ τους. 

β) Προγραμματισμός διδακτικών δραστηριοτήτων : 

Με βάση τον εννοιολογικό πίνακα και τη θεωρία του σχολικού βιβλίου, γίνεται επιλογή θέματος: 

1o Υπόθεμα  

2ο Υπόθεμα 

3Ο Υπόθεμα  

4Ο Υπόθεμα   

3η διδακτική ώρα -Διεξαγωγή Δραστηριοτήτων  

Διάρκεια-45λεπτα 

α) Κατανομή των δραστηριοτήτων ανά ομάδα 

Δραστηριότητες 1ου Υποθέματος 

Η πρώτη ομάδα θα κάνει… 

Πηγές: διαδίκτυο ή μέλη οικογένειας ή υπεύθυνος τάδε… 

Εργαλεία: Διαδίκτυο ή παγκόσμιος ιστός ή  εφαρμογή Skype ή συνέντευξη μέσω ερωτήσεων. 

Δραστηριότητες 2ου Υποθέματος- ακολουθούμε την ίδια διαδικασία  

Δραστηριότητες 3ου Υποθέματος είναι αυτό της προσομοίωσης  

4η διδακτική ώρα -Αξιολόγηση  

Διάρκεια-45λεπτά 
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Η προσομοίωση είτε θα παρουσιαστεί στην ώρα της αξιολόγησης πριν την έναρξή της είτε θα διαθέσετε 

άλλη μία ώρα, δηλαδή θα κάνετε τη διάρκεια του Project 5 ώρες και έπειτα την Αξιολόγηση σε ξεχωριστή 

διδακτική ώρα.  

Οι ομάδες παρουσιάζουν το υλικό που έχουν συλλέξει. Ακολούθως, μοιράζω ερωτηματολόγιο για τη μέθοδο 

διδασκαλίας project και Φύλλο πράξης για το σπίτι με συνδυαστικές ασκήσεις της ενότητας που διδάχθηκαν.  

Η πρώτη ομάδα διαπιστώνει ότι :…. 

Η δεύτερη ομάδα διαπίστωσε ότι :… 

Η τρίτη ομάδα διαπίστωσε ότι :…. 

 

Τι προσφέρει το project ή σχέδιο εργασίας στους μαθητές ; 

Προκειμένου να αναπτυχθούν επικοινωνιακές δεξιότητες μεταξύ των μαθητών και των ομάδων σε επίπεδο 

ολομέλειας της τάξης, εντοπίζονται οι γενική στόχοι των ομάδων που προκύπτουν από τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών και καταγράφονται από τον δάσκαλο στον πίνακα της τάξης, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι στόχοι 

είναι οι εξής: 

o Να ασκηθούν στον ομαδικό τρόπο διδασκαλίας και δουλειάς 

o Να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης, καταγραφής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων 

o  Να εξοικειωθούν με τη χρήση λεξιλογίου, που σχετίζεται με το θέμα του πληθωρισμού και του 

προσδιορισμού των τιμών 

o  Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης στο διαδίκτυο ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται κάθε 

πληροφορία 

o  Να συζητούν με τρόπο διαλεκτικό 

o Να συνομιλούν με ειδικούς και να βρεθούν κατάλληλα ερωτήματα 

o Να ανακοινώνουν σε ακροατήριο και να παρουσιάζουν τις εργασίες τους λ.χ. σε μορφή PowerPoint 

 

 

 

mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


 

                                                                                                                                                               Σελίδα 5 από 36 

SITE: www.Eclass4U.gr Τ. 210-5711484  ΚΙΝ. 6970401981  

E-MAIL:grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

Ο ρόλος του μαθητή και ο ρόλος του δασκάλου στο σχέδιο εργασίας  
Παρατηρώντας το ρόλο  που αναλαμβάνει ο μαθητής σε ένα σχέδιο εργασίας και τον αντίστοιχο ρόλο που 

αναλαμβάνει ο δάσκαλος, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι το σχέδιο εργασίας είναι αρκετά διαφορετικό 

στη διεξαγωγή του,  αν το συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες μεθόδους διδασκαλίας. Ο μαθητής αναλαμβάνει 

πρωταγωνιστικό ρόλο,  τα ενδιαφέροντα και οι προτιμήσεις που έχει είναι αυτά που κυριαρχούν κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής του σχεδίου εργασίας. Οι μαθητές μέσα από τις υπάρχουσες γνώσεις που κατέχουν και τα βιώματα 

που έχουν ως κύρια πηγή στην καθημερινότητά τους, τους βοηθούν ώστε να ανταλλάξουν απόψεις με τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας,  για έναν εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο. Οι μαθητές απαλλαγμένοι από το 

άγχος των ποινών και της  εξέτασης  καθίστανται πιο ελεύθεροι  ώστε να αποκομίσουν με δια δραστικό τρόπο 

τη νέα γνώση. 

Από την άλλη πλευρά οι δάσκαλοι αφήνουν πίσω τη  διδακτική μέθοδο του μονολόγου και της διάλεξης γίνονται 

διαμεσολαβητές, καθοδηγητές,  βοηθοί και συνεργάτες με τους μαθητές.  Δεν παρεμβαίνουν στο έργο που 

έχουν αναλάβει  οι μαθητές,  αντιθέτως τους ενθαρρύνουν να ακολουθήσουν το δρόμο της έρευνας και της 

συλλογής πληροφοριών.  Οι δάσκαλοι παροτρύνουν και ενισχύουν τους μαθητές, να μάθουν να συνεργάζονται 

με τους υπόλοιπους ανεξάρτητα το κοινωνικό και μαθησιακό προφίλ  που κατέχουν,  αφού έχουν πλέον ένα 

κοινό στόχο ως ομάδα.  Στην προκειμένη περίπτωση ένα σχέδιο εργασίας προτρέπει και τους γονείς των 

μαθητών να λάβουν μέρος  στην εκπόνηση του. Οι γονείς μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες που έχουν με 

τα παιδιά,  και επίσης έχουν τη δυνατότητα να δώσουν πληροφορίες αν είναι γνώστες του θέματος. 

ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΕΣΩ 

ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PROJECT 

• Ο μαθητής αποκτά την ικανότητα να καλλιεργεί τη φαντασία του και τη δημιουργική του σκέψη, να 

παλεύει για την κατάκτηση της γνώσης μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών και αναζητώντας παράλληλα 

νέους δρόμους για την απόκτηση αυτής, ενώ ταυτόχρονα δεν παρατάει την προσπάθεια με την πρώτη 

δυσκολία που θα συναντήσει. 

• Η ικανότητα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού δράσεων για την επίτευξη ενός σκοπού. 

• Ο μαθητής ως άτομο προετοιμάζεται για μία διά βίου εκπαίδευση, μέσω της μεθόδου project ο μαθητής 

μαθαίνει πώς να μαθαίνει. 

• Ο μαθητής μέσω της μεθόδου μπορεί να συνδέει τη θεωρία και την πράξη, τη ζωή με τη μάθηση, καθώς 

και την κοινωνία με το σχολείο 

• Ο μαθητής αναπτύσσει τη δεξιότητα να κατανοεί τους άλλους και την ικανότητα να συνεργάζεται, να 

βοηθάει και να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
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• Ο μαθητής αναπτύσσει την ικανότητα της δημιουργίας θετικών διαπροσωπικών σχέσεων, της 

αντιμετώπισης των συγκρούσεων που δημιουργούνται εντός της ομάδας και την ικανότητα να 

υποστηρίζει τις απόψεις του μέσω επιχειρημάτων χωρίς επιθετικότητα ή εγωισμό. 

• Ο μαθητής αποκτά την ικανότητα της ανάληψης ευθυνών και ανταποκρίνεται με επιτυχία σε διάφορους 

ρόλους. 

Προσομοίωση  
Η προσομοίωση θα γίνει ανάμεσα σε έναν δημοσιογράφο της περιοχής και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, με θέμα η αύξηση του κόστους ζωής και το υπέρογκο κόστος που δαπανούν οι πολίτες για την 

ενέργεια. Τι σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση για αυτό;  

Υλικά που θα διαθέτουν οι μαθητές: 4 καρέκλες, 2 θρανία που θα ενωθούν και έναν Η/Υ με βιντεοπροβολέα που 

θα διατεθούν από το σχολείο, καθώς και χαρτιά για σημειώσεις. Οι βασικές έννοιες είναι ο πληθωρισμός και το 

ενεργειακό κόστος καθώς και τα μέτρα που θα έπρεπε να λάβει η κυβέρνηση. Στόχος είναι να γίνει κατανοητό 

από τους μαθητές πως ο παράγοντας της ενέργειας συνετέλεσε στην αύξηση του πληθωρισμού και κατεπέκταση 

στην αύξηση των τιμών των αγαθών.  

Αν έχουμε μαθητές με παραβατική συμπεριφορά κατά την προσομοίωση /ομαδοσυνεργατική 

/εκπαιδευτική επίσκεψη 

Ο μαθητής με την παραβατική συμπεριφορά στην ομάδα, θα λάβει το ρόλο του δημοσιογράφου, ο οποίος θα 

δίνει εντολή στον υπάλληλό (μαθητής) του κοντρόλ να παρουσιάζει τα σχετικά βίντεο από αποσπάσματα 

συνεντεύξεων πολιτών που αναφέρονται στο θέμα. Ο τρίτος μαθητής αναλαμβάνει το ρόλο του Υπουργού που 

δέχεται ερωτήσεις και στην ουσία πρέπει να απολογηθεί για το έργο της κυβέρνησης και να εξηγήσει γιατί 

αυξήθηκε το κόστος ενέργειας (πόλεμος, πράσινη ενέργεια, επανεκκίνηση οικονομίας) και ο τέταρτος μαθητής 

θα λάβει το ρόλο του πολίτη που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλό κόστος ζωής.  

Πως εξασφαλίζω την ενεργό συμμετοχή των μαθητών 
Για να επιτευχθεί μείωση  ή ακόμη και εξάλειψη προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη θα πρέπει να 

ενεργοποιηθούν εκπαιδευτικές τεχνικές όπως αυτή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Μέσω της 

ομαδοσυνεργατικής τεχνικής, οι μαθητές κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεργαστούν και 

συγχρόνως να μαθαίνουν. Αισθάνονται ότι πλέον ανήκουν σε μία ομάδα με αποτέλεσμα να αποκτούν 

αυτοπεποίθηση, αξία και να απορρίπτουν κάθε είδους αντικοινωνική συμπεριφορά. 

Η παρουσίαση της ύλης πρέπει να γίνεται έτσι ώστε το παιδί να κατανοήσει τη σημασία της, γεγονός που θα 

οδηγήσει στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος του. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η εφαρμογή της μεθόδου 

project αποτελούν δύο πολύ καλές διδακτικές προσεγγίσεις προς σε αυτήν την κατεύθυνση, αφού προάγουν τη 
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συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές, την καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τη συνεργασία και την 

ενεργητική ακρόαση.  

Επιπλέον μέσω της μεθόδου της προσομοίωσης, οι μαθητές εισέρχονται εντός μιας διαδικασίας με στόχο να 

αναλογιστούν τη συμπεριφορά και τις αντιλήψεις που διέπουν κάποια πρόσωπα μέσα από καθορισμένες 

συνθήκες, είτε εργασιακές είτε κοινωνικές και να συμπεριφερθούν με όμοιο τρόπο όπως εάν αυτοί βρίσκονταν 

σε μία κατάσταση αντίστοιχη (καταναλωτές, πελάτες, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι)  

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  
1Ο ΣΤΑΔΙΟ . ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Έπειτα από συζήτηση τους με τους μαθητές, αποφασίζεται να γίνει επίσκεψη στο χώρο μιας πτηνοτροφικής 

μονάδας της περιοχής, για να διαπιστωθεί η αύξηση του κόστους παραγωγής  σε συνδυασμό με την αύξηση του 

πληθωρισμού λόγω του ενεργειακού κόστους. Σκοπός της επίσκεψης είναι να αποκτήσουν οι μαθητές εμπειρία 

σχετικά με τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής που σχετίζονται με τον αγροτικό και πτηνοτροφικό τομέα 

που πιθανότατα θα ακολουθήσουν και να κατανοήσουν ότι θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικούς τρόπους 

ενέργειας για να προφυλαχθούν από τα υψηλά κόστη.  

Οι αντικειμενικοί στόχοι της επίσκεψης είναι: οι μαθητές να παρατηρήσουν τη διαμόρφωση του χώρου της 

πτηνοτροφικής μονάδας, να κατανοήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πτηνοτρόφοι από το αυξημένο 

κόστος παραγωγής, να συνομιλήσουν με ανθρώπους της αγοράς , να εξηγούν τους λόγους πού αυξήθηκε η τιμή 

των πουλερικών στον τελικό καταναλωτή και να περιγράφουν τις λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι παραγωγοί. 

2Ο ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  

Η επίσκεψη στην πτηνοτροφική μονάδα θα πραγματοποιηθεί αφού γίνουν οι απαιτούμενες διαδικασίες από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού και έχει ολοκληρωθεί η επανάληψη των ενοτήτων του πληθωρισμού και του 

προσδιορισμού των τιμών. 

3Ο ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει το διευθυντή του σχολείου για την εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη στην πτηνοτροφική 

μονάδα παραγωγής και στην περίπτωση που η επίσκεψη εγκριθεί τότε εκπαιδευτικός θα κάνει τις απαιτούμενες 

διαδικασίες όπως :η σύνταξη και η αποστολή μιας επιστολής στο διευθυντή ή στον ιδιοκτήτη της πτηνοτροφικής 

μονάδας, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται για τα οικονομικά στοιχεία κυρίως της μονάδας και 

όχι απλά να δουν τις παραγωγικές διαδικασίες που ακολουθούνται. Κατόπιν, έρχεται σε τηλεφωνική επικοινωνία 

με τον διευθυντή έτσι ώστε να τον ενημερώσει για την συγκεκριμένη επιστολή και του διευκρινίζει κάθε 

λεπτομέρεια αναφορικά με την επίσκεψη. Αν ο υπεύθυνος της πτηνοτροφικής μονάδας δεκτεί την αίτηση για την 

επίσκεψη, τότε ορίζεται η ημερομηνία πραγματοποίησης της επίσκεψης και ο εκπαιδευτικός ρυθμίζει το μέσο 
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που θα μεταβιβαστούν και θα επιστρέψουν οι μαθητές. Έπειτα οι μαθητές ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό 

για την αποδοχή της αίτησης και εκείνοι με τη σειρά τους συντάσσουν ένα ερωτηματολόγιο που θα απευθύνουν 

τον υπεύθυνο της κτηνοτροφικής μονάδας.  

Ερωτηματολόγιο με πιθανές ερωτήσεις από μέρους των μαθητών 

α) Υπάρχει αύξηση του κόστους ενέργειας το χειμώνα στα πτηνοτροφία; 

β) Τι έχει γίνει με την τιμή του κρέατος του κοτόπουλου; 

γ) Η μείωση του φόρου στις ζωοτροφές από την πλευρά της κυβέρνησης βοήθησε καθόλου την παραγωγή; 

δ) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό ρεύμα ή κάποια άλλη μορφή ενέργειας στη μονάδα σας:  

ε) Ποια προβλήματα σας έχει δημιουργήσει η αύξηση του κόστους της ενέργειας;  
4Ο ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

Στο στάδιο αυτό, παρακολουθούνται οι μαθητές κατά τις μετακινήσεις τους, στους χώρους της μονάδας 

παραγωγής, για να μη δημιουργούν προβλήματα ούτε στους μαθητές αλλά ούτε και στην ομαλή λειτουργία της 

παραγωγικής μονάδας και παράλληλα για να υπάρξει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χρόνου της επίσκεψης. 

Για να καταφέρουν οι μαθητές να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, υπό την καθοδήγηση των αρμοδίων θα πρέπει 

να παρατηρήσουν με μεγάλη προσοχή όλες τις πληροφορίες για τις οποίες ενδιαφέρονται σε επαγγελματικό 

επίπεδο και να δοθούν οι κατάλληλες απαντήσεις.  

5ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ , 

Έπειτα από την επίσκεψη αφιερώνονται μία με δύο ώρες στην τάξη για να γίνει η επισήμανση των 

συγκεκριμένων επαγγελματικών εμπειριών που απόκτησαν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους σε σύγκριση 

με τις γνώσεις που είχαν όταν διδάχτηκαν τη συγκεκριμένη ενότητα στη σχολική τάξη.  Η διαδικασία αυτή θα 

τους βοηθήσει να αποσαφηνίσουν τις γνώσεις που είχαν διδαχθεί και θα τους εξοικειώσει με τη μέθοδο της 

συζήτησης. Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους δώσει και εργασίες σχετικές με τις παρατηρήσεις που έκαναν 

κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. 

Από τη στιγμή που τα παιδιά προέρχονται από οικογένειες κυρίως αγροτών μπορεί να κριθεί σκόπιμο να δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση στις εμπειρίες που απόκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και να τους 

ενημερώσει να κρατούν σημειώσεις ,αφού υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. 

Παράλληλα, μπορεί να τους προταθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψής να κρατάνε τις προσωπικές του 

σημειώσεις εκτός του υλικού με πληροφορίες που θα τους δοθεί σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, 

για να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές και έπειτα από την αποφοίτηση τους 

Ποιες αμοιβές να επιλέξω ως εκπαιδευτικός; 
Οι εκπαιδευτικοί, σχετικά με τις αμοιβές των μαθητών θα ήταν προτιμότερο να επιλέγουν τις ηθικές αμοιβές, 

δηλαδή την ενθάρρυνση, τη χειρονομία, την εκφραστική κίνηση, τον έπαινο κ.α. Με τον τρόπο αυτό 

απευθύνονται στο συναίσθημα της αναγνώρισης της προσπάθειας, που έχει καταβάλλει ο μαθητής. Βέβαια ο 

έπαινος είναι σημαντικός όταν είναι δίκαιος, σαφής και αξιοκρατικός. Αυτού του είδους η ενθάρρυνση οδηγεί 
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σε εσωτερικό ανταγωνισμό, με τις δυνάμεις του παιδιού ,όπου ο δάσκαλος έχει σαν αφετηρία τα θετικά στοιχεία 

του μαθητή. 

 

Πως να αξιολογήσω τους μαθητές μου;  
Να σκιαγραφήσετε τα κριτήρια στα οποία θα στηρίζεται η αξιολόγηση των μαθητών σας. 

 

Τα κριτήρια εξέτασης περιλαμβάνουν  δύο ομάδες ερωτήσεων: 

Η πρώτη, αποτελείται από ένα σύνολο διαφορετικού τύπου ερωτήσεων με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή 

των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόηση τους. 

Η δεύτερη, περιλαμβάνει  δύο έως τρεις ερωτήσεις ανάπτυξης με τις οποίες εξετάζεται η ικανότητα της κριτικής 

ανάλυσης σχετικών θεμάτων, η διατύπωση των προσωπικών θέσεων και απόψεων σε συγκεκριμένα πολιτικά, 

κοινωνικά και οικονομικά θέματα ,καθώς και η εφαρμογή τους στην καθημερινή πράξη 

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε κάθε ομάδα ερωτήσεων και μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη 

βαρύτητα των ερωτήσεων, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους 

μαθητές γραπτά ή προφορικά. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  
Μελέτη Περίπτωσης  

Η καμπύλη προσφοράς του αγαθού ''Α'' δίνεται από την Q S = 12 + 3 Ρ. Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών 

μειώνονται λόγω της εισροής νέων εργατών και η προσφορά μεταβάλλεται κατά 10 % . 

Παραφράστε – Ο υπάλληλος του οικονομικού τμήματος της εταιρείας «Αγροτών», παρατηρείσαι ότι οι 

παραγωγικοί συντελεστές της επιχείρησης μειώνονται λόγω της αύξησης του αριθμού νέων εργατών και αυτό 

είχε σαν αποτέλεσμα η προσφορά να μεταβληθεί κατά 10%. Η προσφορά του αγαθού Α, δίνεται από τη σχέση 

Q S = 12 + 3P 

Ζητείται : 

α) η νέα εξίσωση προσφοράς (εδώ μπορείτε να αναφέρετε αν το σχολείο διαθέτει άριστο υλικοτεχνολογικό 

εξοπλισμό ότι η εξίσωση της προσφοράς να αποτυπωθεί με τη βοήθεια του excel).  

β) ποιοι άλλοι λόγοι μετακινούν την καμπύλη προσφοράς (επιπλέον δώστε παραδείγματα)  

γ) κάποια μεταβολή της προσφοράς μετακινεί παράλληλα την Qs ώστε το σημείο Q= 3 και P = 10 να ανήκει σε 

αυτή . Ποια η νέα εξίσωση προσφοράς askhseis.doc (live.com)  

Στο συγκεκριμένο link υπάρχουν όλες οι ασκήσεις των κεφαλαίων ΑΟΘ, τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε 

και να τις χρησιμοποιήσετε στις εξετάσεις σε συνδυασμό με το βιβλίο του καθηγητή ΑΟΘ, που θα 

αναφέρονται οι διδακτικοί στόχοι, σχετικά με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης 

Επίσης μπορείτε να αναφερθείτε σε ένα άρθρο και να θέσετε τις δικές σας ερωτήσεις που είναι πιο ευχάριστο 

στους μαθητές, κυρίως όταν εμφανίζουν χαρακτηριστικά νεανικής παραβατικότητας : 

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης: Ράλι τιμών στα οπωροκηπευτικά-Αυξήσεις 11-50% μέσα σε μία εβδομάδα - 

ertnews.gr  

1ο ΒΗΜΑ   

Οι ομάδες διαβάζουν εκ των προτέρων τη μελέτη περίπτωσης που θα παρουσιαστεί στην αίθουσα διδασκαλίας, 

ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά. 

2ο ΒΗΜΑ 

Κατά την προετοιμασία της συζήτησης στην αίθουσα συνίσταται στους μαθητές να διαβάζουν τη μελέτη 

περίπτωσης δύο φορές. Για παράδειγμα, ο κάθε μαθητής θα μπορούσε να αναλύσει τις πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στη μελέτη περίπτωσης σε σχέση με την αλληλεξάρτηση προϊόντος-αγοράς.  
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3ο ΒΗΜΑ 

Η δεύτερη ανάγνωση θα πρέπει να προχωρά σε μεγαλύτερο βάθος. Εδώ ο στόχος είναι η κατανόηση των θεμάτων 

που αναδεικνύονται από τη μελέτη και των παραγόντων που θα επηρεάσουν τις αποφάσεις. Ο κάθε μαθητής θα 

πρέπει να αποκομίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών δεδομένων της μελέτης και των σχετικά 

διαθέσιμων πληροφοριών. Στο βήμα αυτό αρχίζει να σκέφτεται πιθανές απαντήσεις στη μελέτη περίπτωσης και 

να της ανακοινώνει στην ομάδα του. 

4ο ΒΗΜΑ 

οι ομάδες προετοιμάζουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα της μελέτης περίπτωσης με βάση των δεδομένων 

πληροφοριών. Αναπτύσσουν ένα τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης, βάσει των πληροφοριών και προτείνουν λύσεις. 

Ο δάσκαλος ζητά από έναν μαθητή κάθε ομάδας να παρουσιάσει εν συντομία τα βασικά δεδομένα και το 

κεντρικό πρόβλημα. Η συζήτηση ξεκινάει στη συνέχεια και με τις υπόλοιπες ομάδες και έτσι σε συνεργασία με 

το δάσκαλο, πραγματοποιείται η πλήρης ανάλυση της μελέτης περίπτωσης. 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  
• Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πραγματικά οικονομικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζονται στην μακροοικονομία, μέσω της ανάλυσης και αξιολόγηση πραγματικών καταστάσεων 

• Κατανοούν την εφαρμογή των θεωρητικών βασικών γνώσεων σε καταστάσεις πραγματικές. Με τα 

κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία ο μαθητής λαμβάνει το ρόλο του «μυστικού πράκτορα», διερευνά 

πραγματικές καταστάσεις, συσχετίζει τις πληροφορίες και λύνει προβλήματα, αναπτύσσοντας μέσω της 

ανάπτυξης του κριτικού πνεύματος. 

• Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε μαθητή να παρουσιάσει τις ιδέες του  στη σχολική τάξη. Η ανάλυση 

όχι μόνο προωθεί την ανταλλαγή απόψεων αλλά και τη δημιουργία εποικοδομητικών συγκρούσεων.  

• Οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες. Εξοικειώνονται με τη διαδικασία της διδασκαλίας και 

τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα μέλη της ομάδας, όπως ο περιορισμένος χρόνος, ο 

επιμερισμός των ευθυνών και των καθηκόντων καθώς και τις συγκρούσεις ανάμεσα στα μέλη.  

 

Επιθετική συμπεριφορά εφήβων (μαθητές Γυμνασίου), μορφές εμφάνισης, αίτια 

και αντιμετώπιση 
 

4. Σε μία τάξη μαθητών Γ Γυμνασίου εκδηλώνεται επιθετική συμπεριφορά μεταξύ των μαθητών αλλά και 

των μαθητών απέναντι στον εκπαιδευτικό.  

• Αναφερθείτε στα πιθανά αιτία της συμπεριφοράς αυτής 

• Πώς θα αντιμετωπίζατε αυτό το πρόβλημα με κατάλληλους παιδαγωγικούς χειρισμούς; 
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Ο δάσκαλος της σχολικής τάξης ενδείκνυται να λαμβάνει υπόψη του τα ψυχολογικά και κοινωνικά αίτια της 

συμπεριφοράς των μαθητών, για το λόγο αυτό θα πρέπει να ερμηνεύσει την επιθετική συμπεριφορά με κριτήρια 

κοινωνιολογικά, παιδαγωγικά και ψυχολογικά. 

Τα παιδιά βρίσκονται στο στάδιο της εφηβείας και εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά όχι μόνο μεταξύ τους 

αλλά και προς τον δάσκαλο. Γίνεται σαφές, ότι ο δάσκαλος δεν κατάφερε να λάβει προληπτικά μέτρα για να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα, που σχετίζονται με την πειθαρχία των μαθητών. Στην ηλικία που 

βρίσκονται οι μαθητές της Γ Γυμνασίου, δηλαδή στην εφηβική, η πρόληψη λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, διότι οι 

έφηβοι αντιδρούν σε οποιαδήποτε μορφή εξουσίας ή σε προσπάθεια επιβολής από την πλευρά του ενήλικα ,που 

στην προκειμένη περίπτωση είναι ο δάσκαλος. 

Συνήθως τα πειθαρχικά προβλήματα προκύπτουν όταν οι ανάγκες του μαθητή δεν ικανοποιούνται και για αυτό 

έρχεται σε σύγκρουση με τα δεδομένα μιας σχολικής κατάστασης. στην περίπτωση των πειθαρχικών 

προβλημάτων, συνήθως οι εκπαιδευτικοί δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ανακαλύψουν τα πιθανά αίτια της 

ανεπιθύμητης συμπεριφοράς ,αλλά περιορίζονται στον τρόπο που θα τα αντιμετωπίσουν. 

Η επιθετική συμπεριφορά εμφανίζεται ανάμεσα: 

• Στο μαθητή και στην εξουσία( σκασιαρχείο, απουσίες, αργοπορίες απειθαρχία) 

• Στο μαθητή και στα μαθήματα ( άρνηση συμμετοχής σε προγραμματισμένες εργασίες, απάθεια σε 

ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, άρνηση συμμετοχής σε εξετάσεις γραπτές, ελλιπή 

προετοιμασία των εργασιών στο σπίτι). 

• Στο μαθητή και στο δάσκαλο ( ανάρμοστη γλώσσα, διατάραξη του μαθήματος εντός της τάξης). 

• Στο μαθητή και στο μαθητή (παρενόχληση, απειλές, βίαιη επίθεση, εκφοβισμοί, κλοπές, εκβιασμοί). 

• Στο μαθητή και στην ιδιοκτησία (βανδαλισμοί, καταστροφή σχολικών επίπλων, έλλειψη φροντίδας των 

δωρεάν χορηγούμενων σχολικών εγχειριδίων). 

• Στο μαθητή και στην κοινωνία (καταστροφή της ιδιοκτησίας των άλλων, πινακίδες, κρατική περιουσία 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς). 

Πιθανά αιτία 

• Η επιθετική συμπεριφορά κάποιων εφήβων μπορεί να προέρχεται από την ανάγκη τους να μιμηθούν τα 

αρνητικά πρότυπα (τηλεόραση). 

• Η επιθετική συμπεριφορά των μαθητών- εφήβων μπορεί να οφείλεται στο σύμπλεγμα κατωτερότητας, 

από το οποίο πάσχουν αρκετοί λόγω της μειωμένης απόδοσης στα μαθήματα, τις χαμηλές επιδόσεις και 

τις συνέχεις αποτυχίες. 
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• Οι πιο επιθετικοί έφηβοι διαλέγουν τον καθηγητή στον οποίο κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα δείξουν 

επιθετική συμπεριφορά, η επιθετικότητα αυτή μπορεί να αναπτυχθεί απέναντι σε έναν αρκετά αυστηρό 

καθηγητή ή ακόμη και σε κάποιον πιο χαλαρό και υποχωρητικό. 

 

Αντιμετώπιση του προβλήματος 

Οι παιδαγωγικές στρατηγικές είναι: 

• Η συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους, μέσω της κοινής 

συζήτησης. Στόχος είναι η εύρεση μιας σωστής λύσης πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα που απασχολεί 

μία σχολική τάξη. 

• Να αποφεύγονται επεισόδια ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές, τα οποία από την πλευρά τους οι 

μαθητές θα μπορούσαν να τα εκλάβουν ως καταδυνάστευση, αστυνόμευση και φίμωση της ελευθερίας 

του, από την πλευρά των καθηγητών. 

• Αποφυγή τιμωριών στα επιθετικά άτομα, αντίθετα θα πρέπει να υποστηριχθούν με συμβουλευτικό τρόπο 

και να τους δοθεί η ευκαιρία να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Γίνετε  

ανάληψη ευθυνών λ.χ. η οργάνωση και ο συντονισμός μιας συγκέντρωσης εντός της σχολικής τάξης. 

Επομένως ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αντιδράσει στα πρώτα σημάδια της επιθετικής συμπεριφοράς 

λαμβάνοντας μέτρα προληπτικά με παιδαγωγικό τρόπο. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διατηρήσει την 

αυτοκυριαρχία του και να δώσει εντολή για συμμόρφωση και να ζητήσει στους μαθητές να αλλάξουν θέσεις και 

θρανίο. Να μην κάνει υποτιμητικά σχόλια στους επιθετικούς μαθητές, διότι τους δημιουργεί εκδικητικές 

διαθέσεις. Εν τέλει ,καθίσταται αναγκαίο να πραγματοποιηθεί συνάντηση και συζήτηση ανάμεσα στα παιδιά και 

στο δάσκαλο, για τη δημιουργία ενός κλίματος επικοινωνίας. εμπιστοσύνης και σεβασμού ανάμεσά τους. 

 

Μέθοδος αξιολόγησης με πορτφόλιο 
Το πορτφόλιο είναι μία σκόπιμη συλλογή των εργασιών κάθε μαθητή, δηλαδή είναι ένα προσωπικό αρχείο, που 

κατέχει ο μαθητής και περιλαμβάνει όλες τις εργασίες, τα επιτεύγματα και τις προσπάθειες που έχει κάνει και με 

τον τρόπο αυτό αποδεικνύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα ταλέντα, τις κλίσεις και τις αξίες που έχει σε 

διάφορους τομείς. Το πορτφόλιο αποτελεί μία συνολική εικόνα της μαθησιακής του πορείας. Στο πορτφόλιο 

έχουν πρόσβαση τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές. 

Τα πλεονεκτήματα του πορτφόλιο: 

• Το πορτφόλιο παρέχει τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς, τη δυνατότητα 

παρακολούθησης της μαθησιακής πορείας των μαθητών, περιγράφει λεπτομερώς και πλήρως την 

αξιολόγηση που κατατοπίζει ευκολότερα σχετικά με τη μαθησιακή πορεία των μαθητών και αποτελεί ένα 

είδος ενδοατομικής αξιολόγησης. 
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• Στο πορτφόλιο αναφέρονται όχι μόνο αυτά που γνωρίζει ο μαθητής αλλά και τι μπορεί να κάνει, κάτι το 

οποίο δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με τις άλλες μορφές αξιολόγησης. 

• Το πορτφόλιο αποτελεί μία ποιοτική μορφή αξιολόγησης που απομακρύνει το βαθμοθηρικό σύστημα, 

μειώνει το άγχος, το φόβο και την πίεση που αισθάνονται οι μαθητές. 

• Το πορτφόλιο διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και των γονέων, 

σχετικά με τη μαθησιακή πορεία των μαθητών και παρέχει στον εκπαιδευτικό, δυνατότητα τεκμηρίωσης 

της μαθησιακής πορείας του μαθητή. 

• Το πορτφόλιο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους. 

• Το πορτφόλιο καλλιεργεί την αυτενέργεια και την κριτική ικανότητα των μαθητών, αφού μπορούν να 

επιλέξουν οι ίδιοι τι θα προσθέσουν στο πορτφόλιο τους. 

• Το πορτφόλιο καλλιεργεί την καλύτερη και πιο αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, καθώς έχουν και οι δύο έχουν πρόσβαση σε αυτό και συνεργάζονται. 

Τα αρνητικά χαρακτηριστικά του πορτφόλιο είναι:  

• Απαιτεί αρκετό χρόνο προετοιμασίας και επεξεργασίας από την πλευρά των εκπαιδευτικών και πολλές 

φορές δεν είναι πρόθυμοι να τον αφιερώσουν 

• Συνήθως δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στο σχολείο και μπορεί να δημιουργηθούν πολλά 

προβλήματα κατά την εφαρμογή του. 

• Η αξιολόγηση βάσει του πορτφόλιο ενδέχεται να μην είναι τόσο αξιόπιστη, αφού ο καθένας προσθέτει 

ότι θέλει στο φάκελο του, τονίζοντας μόνο τα θετικά στοιχεία του μαθητή. 
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