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Θέμα 1ο  
Έστω ότι διδάσκετε σε σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή 

ΕΠΑΛ) στη Γ΄ Λυκείου το μάθημα «Οικονομία» ή «Λογιστική». Η σχολική μονάδα 

στην οποία διδάσκετε βρίσκεται σε νησί με μεγάλη τουριστική κίνηση όπου βασική 

απασχόληση των κατοίκων είναι ο τουρισμός. Για τις ανάγκες του κεφαλαίου της 

επιλογής σας που διδάσκετε και προκειμένου να εφαρμόσετε μια βιωματική 

μαθησιακή διαδικασία, προγραμματίζετε μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε έναν 

εργασιακό χώρο. Απαντήστε και αιτιολογήστε τα παρακάτω:  

α) Στα πλαίσια του κεφαλαίου που διδάσκετε και θα αναφέρετε, ποιος είναι ο 

βασικός σκοπός και οι αντικειμενικοί στόχοι που θα θέτατε για την επίσκεψή σας 

αυτή;  

β) Με βάση τις δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας και τις εμπειρίες των μαθητών 

ποιους χώρους θα επιλέγατε για επίσκεψη και γιατί; (αναφερθείτε σε δυο χώρους). 

 γ) Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο στάδιο που ακολουθεί στην οργάνωσή 

της μια εκπαιδευτική επίσκεψη; Να γίνει αναλυτική περιγραφή αυτού του σταδίου 

λαμβάνοντας υπόψη πως η επίσκεψη θα γίνει στον ένα από τους δύο χώρους του 

προηγούμενου ερωτήματος.  

δ) Με ποιους τρόπους θα επιδιώκατε την ενεργό συμμετοχή των μαθητών; Να 

τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

α) Εκπαιδευτική επίσκεψη  

Τίτλος Μαθήματος: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος -Κεφάλαιο 3ο του μαθήματος 

«Οικονομικών» της Γ Λυκείου  

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας : Το κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο- Οι καμπύλες του 

κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο. 

Τόπος Επίσκεψης: Τοπική επιχείρηση Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης  
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Σκοπός Επίσκεψης: να επιτραπεί στους μαθητές να ελέγξουν την εφαρμογή των οικονομικών 

εννοιών που διδάχθηκαν στην σχολική τάξη, σε χρόνο πραγματικό. Να αναπτύξουν τις ικανότητες 

εκείνες που πραγματεύονται με την ικανότητα της παρατήρησης, την ικανότητα καταγραφής των 

δεδομένων , την ικανότητα της  επεξεργασίας και της εξαγωγής των συμπερασμάτων. Επίσης 

παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να εξοικειωθούν με τους χώρους εργασίας και να 

συνομιλήσουν ταυτόχρονα με επαγγελματίες, απευθύνοντάς τους κατάλληλα ερωτήματα.  

Κατά το πρώτο στάδιο επιλέγεται ο χώρος επίσκεψης. Επιλέγεται η Ποτοποιία Πλωμαρίου 

Ισίδωρος Αρβανίτης για να καταφέρουν οι μαθητές να αποκτήσουν εμπειρία σχετικά με την 

απόσταξη, την παραγωγή ούζου και τη διαχείριση των οικονομικών μεγεθών  και να παρατηρήσουν 

τους εργαζόμενους καθώς και τους υπεύθυνους παραγωγής, προμηθειών και του τμήματος 

λογιστηρίου και να λάβουν πληροφορίες αναφορικά με τα κόστη της επιχείρησης και τους 

παράγοντες που τα επηρεάζουν. Συσχετίζονται οι εμπειρίες των μαθητών με τους διδακτικούς 

στόχους και τον σκοπό της ενότητας.  

Οι αντικειμενικοί στόχοι είναι: 

• Να παρατηρήσουν οι μαθητές τον τρόπο που κατηγοριοποιούνται τα κόστη της επιχείρησης 

• Να υπολογίζουν τα άνωθεν κόστη.  

• Να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά της καμπύλης του οριακού κόστους.  

• Να κατανοήσουν και να παρατηρήσουν την συμπεριφορά τόσο των καμπυλών παραγωγής 

όσο και των καμπυλών κόστους και τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους.  

• Να περιγράφουν τη διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του κόστους από 

την επιχείρηση.  

• Να συγκρίνουν τα κόστη της συγκεκριμένης επιχείρησης με τις υπόλοιπες του κλάδου.  

• Να παρατηρήσουν τις καμπύλες κόστους της ποτοποιίας, καθώς και τη μεταβολή αυτών 

λόγω των αυξομειώσεων του όγκου της παραγωγής.   

 

 

 

 

 

 

mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


 

                                                                                                                                                        Σελίδα 4 από 19 

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

E-MAIL:grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

β) Η Λέσβος είναι ένα νησί που στηρίζει την οικονομία της στην παραγωγή ούζου και στον 

πτηνοτροφικό τομέα. Συνεπώς, θα επέλεγα ως χώρο επίσκεψης την Τοπική επιχείρηση Ποτοποιία 

Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης και  τη Λεσβιακή Πτηνοτροφία ΑΕ. Πολιχνίτου. Η εν λόγω επιλογή 

στηρίζεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών και στις ανάγκες της τοπικής τους κοινωνίας, καθώς και 

οι ίδιοι  αποτελούν μέλη αυτής της κοινωνίας. Παράλληλα προβλέπεται στο μέλλον να ασχοληθούν 

με έναν από αυτούς τους τομείς, όπως κάνουν οι γονείς τους ή άτομα του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος τους. Η επίσκεψη σε τέτοιους χώρους θα εξασφαλίσει  την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών και την ενεργό συμμετοχή τους, καθώς πρόκειται για τομείς που τους 

αφορούν άμεσα. Παράλληλα Θα αποδειχθεί πρόσφορη εμπειρία για το επαγγελματικό τους 

μέλλον. 

 

γ) Κατά το δεύτερο στάδιο προετοιμάζεται η επίσκεψη, στο τρίτο στάδιο ενημερώνεται ο 

διευθυντής και γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες για την πραγμάτωση της επίσκεψης, ενώ 

συντάσσεται ερωτηματολόγιο από τους μαθητές, ώστε να αναπτυχθεί η ομαδοσυνεργατικότητα. 

Στο επόμενο στάδιο παρακολουθείται η ομαλή έκβαση της επίσκεψης και στο τελευταίο στάδιο 

γίνεται η αξιολόγηση των εμπειριών. Σημαντικότερο στάδιο θεωρείται το τελευταίο καθώς οι 

μαθητές μέσω της ανατροφοδότησης διαπιστώνουν ότι πρόκειται για κλάδους με τους οποίους αν 

ασχοληθούν σωστά στο μέλλον, εξασφαλίζεται η επαγγελματική επιτυχία τους. Στο εν λόγω στάδιο 

έπειτα από την επίσκεψη θα συζητήσουμε με τους  μαθητές για τις εντυπώσεις τους και τις 

εμπειρίες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Θα αποσαφηνιστούν οι πληροφορίες 

με στόχο την εμπέδωση γνώσεων και την εξοικείωση των μαθητών μέσω της συζήτησης, ώστε να 

αναπτυχθεί η κριτική τους σκέψη. Παράλληλα, θα τους διανεμηθεί φύλλο πληροφοριών που 

δόθηκε από το εργοστάσιο σχετικό με τις δραστηριότητές του. Με την εφαρμογή της διδακτικής 

μεθόδου της συζήτησης, εντός της σχολική τάξης, οι μαθητές θα μας εκθέσουν τυχόν απορίες που 

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης και με τρόπο ομαδικό, ζητώντας 

και την άποψη της ολομέλειας της τάξης, θα γίνει προσπάθεια επίλυσής τους. Επιπρόσθετα, θα 

μπορούσαμε να αναθέσουμε στους μαθητές ή σε μία συγκεκριμένη ομάδων αυτών, τη σύνταξη 

μίας ευχαριστήριας επιστολής και την αποστολή αυτής, στη μονάδα που επισκέφθηκαν με σκοπό 

την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών.  
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δ) Τρόπος εξασφάλισης ενεργού συμμετοχής των μαθητών  

Θα μπορούσαμε ως εκπαιδευτικοί να αναθέσουμε στους μαθητές να διερευνήσουν το διαδίκτυο 

για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικές όχι μόνο για τη συγκεκριμένη μονάδα ποτοποιίας, αλλά 

και για τις υπόλοιπες του κλάδου τόσο στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, όσο και στον 

ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Πληροφορίες που θα σχετίζονται με τους παραγωγικούς συντελεστές 

σταθερούς ή μη, πωλήσεις, ανθρώπινο δυναμικό. Ο απώτερος σκοπός θα είναι η σύνταξη μιας 

εργασίας από την πλευρά των μαθητών, η οποία θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας 

της εκπαιδευτικής επίσκεψης.  

Στην περίπτωση μαθητών με παραβατική συμπεριφορά, επιβάλλεται όλοι οι μαθητές να 

αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες. Επιπλέον, όλες οι αποφάσεις που 

σχετίζονται με την εκπαιδευτική επίσκεψη όπως η επιλογή της τοποθεσίας, η προετοιμασία της 

εκπαιδευτικής επίσκεψης καθώς και η δημιουργία κάθε μίας ομάδας, θα γίνει από κοινού, 

εκπαιδευτικό και μαθητές. Μέσω της διαδικασίας αυτής, θα προσελκυθεί το ενδιαφέρον των 

μαθητών για μία πιο ουσιαστική συμμετοχή , θα ενεργοποιηθεί και θα ενισχυθεί η αυτενέργεια 

των μαθητών και αυτομάτως θα ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα των συμπεριφορών.  

 

Θέμα 2ο 
Έστω ότι διδάσκετε σε σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) στη Γ΄ 

Λυκείου το μάθημα «Οικονομία» ή «Λογιστική». Η σχολική μονάδα βρίσκεται σε υποβαθμισμένη 

περιοχή. Στην τάξη σας φοιτούν 20 μαθητές και οι μισοί περίπου είναι αλλοδαποί, πρόσφυγες και 

ρομά. Αξιοποιώντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας να σχεδιάσετε μια ωριαία 

διδασκαλία (45 λεπτών), στην οποία πέραν των παρεχόμενων γνώσεων θα καλλιεργήσετε 

δεξιότητες, στάσεις και αξίες αποδοχής της διαφορετικότητας.  

α) Επιλέξτε μία ενότητα που θεωρείτε ότι το περιεχόμενό της ενδείκνυται για να καλλιεργήσετε 

στους μαθητές σας όχι μόνο γνώσεις αλλά και δεξιότητες, στάσεις και αξίες αποδοχής της 

διαφορετικότητας αιτιολογώντας την επιλογή σας.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσατε να αναφερθείτε στην ενότητα της ανεργίας από το 

κεφάλαιο 9 των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, συνδυαστικά με τις συνέπειες που επιφέρει στους 

πολίτες η  οικονομική κρίση, όπως είναι η οικονομική δυσχέρεια, η ανεργία των νέων, οι 

επιπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό λόγω έλλειψης πόρων  κ.α. Μέσω του 

συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου στόχος μας είναι να προκληθεί συζήτηση με τους μαθητές, 
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η οποία θα αναδεικνύει και θα ενσπείρει βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπως: 

η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή. 

ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΦΟΥ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

45 ΛΕΠΤΑ ΑΝ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΝ 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 2 

Το σενάριο προτείνεται να έχει διάρκεια δύο διδακτικές ώρες και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο 

πρώτο μέρος 45 λεπτά οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε δραστηριότητες που εμπλέκεται 

άμεσα η χρήση των Τ.Π.Ε και ειδικότερα η αναζήτηση και η διαγραμματική απεικόνιση 

πληροφοριών σχετικών με την οικονομική κρίση.  

Το δεύτερο μέρος του σεναρίου 45 λεπτά  βασίζεται στην ταινία μικρού μήκους «Ουκ αν λάβοις» 

της Νάνσυ Σπετσιώτη που προβάλλει εύστοχα ορισμένες από τις συνέπειες της οικονομικής 

κρίσης. Η ταινία παρουσιάζει μια νεαρή κοπέλα, η οποία εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζει καταφεύγει συχνά στην κυρία Ελένη, γειτόνισσά της στην πολυκατοικία, για να 

αναζητήσει μικρές ποσότητες τροφίμων. Στη συνέχεια της ταινίας η πάντα πρόθυμη να προσφέρει 

τρόφιμα κυρία Ελένη εμφανίζεται να ζει ως άστεγη σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση. Ώσπου 

κάποια στιγμή η κυρία Ελένη ζητιανεύει από τη νεαρή γειτόνισσά της, η οποία περπατά μπροστά 

της, μια μικρή χρηματική βοήθεια. 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  

1Ο ΣΤΑΔΙΟ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

• ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  

Η ανάλυση γίνεται στο γ υποερώτημα  

2Ο ΣΤΑΔΙΟ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

• ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ  

• ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ  

• ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

• ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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Οι εκπαιδευτικοί που είναι ικανοί να μετασχηματίσουν τη διδασκαλία τους στην τάξη προκειμένου 

να αντανακλά πολυπολιτισμικούς στόχους, το καταφέρνουν επειδή είναι συγκεκριμένοι σχετικά με 

τον τρόπο της προσαρμογής των σχεδίων των μαθημάτων τους και επειδή συνδέουν το σχέδιο του 

μαθήματος κάθε ημέρας, στους διαφορετικούς στόχους, τις προτεραιότητες και τους 

προβληματισμούς των μαθητών. Στις τάξεις εκείνες που οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν 

στρατηγικές διδασκαλίας για να δημιουργήσουν ένα κλίμα ισότητας μέσα σε ετερογενείς τάξεις, 

οι μαθητές συνήθως παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών επιτυχιών και επιπέδων 

γραμματισμού όπως επίσης και αισθητές διαφορές ως προς την επάρκεια στην αγγλική γλώσσα 

(ελληνική). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να βοηθά όλους τους μαθητές να αισθάνονται ότι κατέχουν 

την ίδια κοινωνική θέση με τους συμμαθητές τους. Οι εκπαιδευτικοί το πετυχαίνουν αυτό όταν 

πιστεύουν ότι όλοι οι μαθητές τους είναι ικανοί να κατακτήσουν τις βασικές δεξιότητες και τις 

έννοιες υψηλότερου επιπέδου. μία στρατηγική διδασκαλίας που ευνοεί τη δημιουργία συνθηκών 

ισότητας είναι η ομαδοσυνεργατική μάθηση. Η  ομαδοσυνεργατική μάθηση στο πλαίσιο 

ετερογενών ομάδων μαθητών προάγει όχι μόνο την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και 

της ακαδημαϊκής επιτυχίας αλλά και τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των συμμαθητών. Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βοηθούν τους μαθητές να αποφεύγουν τις αρνητικές και εγωιστικές 

συμπεριφορές και να ενθαρρύνουν την ενεργητική προφορική συμμετοχή ανάμεσα σε όλα τα 

μέλη της ομάδας.  

Η ομαδοσυνεργατική μάθηση βοήθα τους μαθητές να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στα 

άτομα διαφορετικής φυλετικής καταγωγής, καθώς και να αναπτύξουν φιλίες με άτομα 

διαφορετικής φυλετικής προέλευσης ή φύλου. Οι εκπαιδευτικοί  που προσδοκούν όμως ότι η 

ομαδοσυνεργατική μάθηση ,θα μπορέσει να περιορίσει τις προκατειλημμένες στάσεις και 

συμπεριφορές, θα πρέπει αρχικά να προετοιμάσουν τους μαθητές τους ώστε να μπορούν να 

αλληλεπιδρούν με συνεργατικούς και εποικοδομητικούς τρόπους με τους διαφορετικούς 

συμμαθητές τους. Όταν απουσιάζει αυτή η ετοιμότητα για ομαδοσυνεργατική μάθηση, οι μαθητές 

πολύ συχνά αντιμετωπίζουν τους συνομηλίκους τους με μη ισότιμο τρόπο ενώ επίσης οι μαθητές 

με σχετικά υψηλή κοινωνική θέση κυριαρχούν έναντι των μαθητών με σχετικά χαμηλή κοινωνική 

θέση. 
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Μία φράση που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όταν εξηγεί τους λόγους που θα πρέπει να 

συνεργαστούν είναι «Είμαστε όλοι μία οικογένεια» 

Aυτό μπορεί να γίνει μέσα από τα παιχνίδια ρόλων και την ανάληψη ομαδικών εργασιών τύπου 

Project. 

Οι στόχοι και ο σκοπός αναφέρονται στο β υποερώτημα εν συντομία οι μαθητές χωρισμένοι σε 

4 ανομοιογενείς ομάδες των 5 ατόμων (έχουμε 20 συνολικά μαθητές). Προσέχουμε οι αλλοδαποί 

μαθητές να χωριστούν και όχι να είναι όλοι συγκεντρωμένοι σε 1 ομάδα.  

Πριν την έναρξη της εργασίας θα πρέπει να ελέγξουμε αν το σύνολο των μαθητών έχουν 

κατανοήσει την έννοια της ανεργίας , τις συνέπειες της και τη σύνδεση της με την οικονομική κρίση.  

3Ο ΣΤΑΔΙΟ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η΄ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

• ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ  

• ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΩΝ  

Ο εκπαιδευτικός έχοντας παρουσιάσει στους μαθητές την έννοια της ανεργίας, τις συνέπειες αυτής 

και διασύνδεση της με την οικονομική κρίση και αφού έχει χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες , εξηγεί 

στους μαθητές του τον τρόπο που θα εργαστούν και ότι κάθε μία εκ των 4 ομάδων θα έχει έναν 

διαφορετικό στόχο σχετικά με τη διδακτική αυτή ενότητα. 

4Ο ΣΤΑΔΙΟ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

• ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  

• ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1ο 45 ΛΕΠΤΟ, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε δραστηριότητες που 

εμπλέκεται άμεσα η χρήση των Τ.Π.Ε και ειδικότερα η αναζήτηση και η διαγραμματική απεικόνιση 

πληροφοριών σχετικών με την οικονομική κρίση, την ανεργία και τη φτωχοποίηση.  

Στην πρώτη δραστηριότητα για την 1η ομάδα ,ζητείται από τους μαθητές να καταγράψουν, μέσω 

καταιγισμού ιδεών, στο C-Map Tools τη σύσταση του οικογενειακού εισοδήματος και των εξόδων 

της οικογένειας.  
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Η δεύτερη δραστηριότητα για τη 2η ομάδα , αφορά, επίσης, τη δημιουργία, μέσω καταιγισμού 

ιδεών, ενός εννοιολογικού χάρτη αναφορικά με τις, οικονομικές ή μη, συνέπειες της οικονομικής 

κρίσης σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, την ανεργία και τις συνέπειες αυτής. 

Η τρίτη δραστηριότητα για την 3η ομάδα ,αφορά την αναζήτηση, μέσω συγκεκριμένων 

ιστοσελίδων του διαδικτύου στατιστικών στοιχείων της τελευταίας πενταετίας αναφορικά με τον 

αριθμό: των ανθρώπων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, των αστέγων και των ανέργων 

με κριτήριο την ηλικία. Οι μαθητές καταγράφουν τα αντίστοιχα στοιχεία και έπειτα καλούνται να 

τα απεικονίσουν διαγραμματικά, με τη βοήθεια του Excel, σε γραφήματα με κατακόρυφες 

ράβδους. Μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας μπορεί να προκληθεί συζήτηση με τους 

μαθητές, η οποία θα αναδεικνύει και θα ενσπείρει βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

όπως: η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή. Στη συνέχεια, οι μαθητές, μέσω των 

διαγραμμάτων, αιτιολογούν τις προκύπτουσες μεταβολές. 

Η τέταρτη δραστηριότητα για την 4η ομάδα ,στοχεύει να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τα 

συναισθήματα, τις δυσκολίες και τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων που ζουν κάτω από τα όρια της 

φτώχειας, των αστέγων και των ανέργων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές εκφράζουν την άποψή τους 

για το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι που βιώνουν αυτές τις δυσκολίες, ποιες λύσεις βρίσκουν για 

να τις αντιμετωπίσουν και πώς διαμορφώνεται το βιοτικό τους επίπεδο. Η υλοποίηση αυτής της 

δραστηριότητας θα αναδείξει, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, έννοιες όπως: η ενσυναίσθηση, η 

αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή και η ισότητα που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχες σημαίνουσες 

αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   

ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ το δεύτερο μέρος του σεναρίου 45 λεπτά  βασίζεται στην ταινία 

μικρού μήκους «Ουκ αν λάβοις» της Νάνσυ Σπετσιώτη 

Οι δραστηριότητες του διδακτικού αυτού σεναρίου συνδέονται άμεσα με το περιεχόμενο της 

ταινίας «Ουκ αν λάβοις». Μετά την προβολή της ταινίας, η οποία λόγω της μικρής χρονικής 

διάρκειάς της μπορεί να προβληθεί εκ νέου, οι μαθητές αρχίζουν να απαντούν στις δραστηριότητες 

του φύλλου εργασίας.  

Στην πρώτη δραστηριότητα για την 1η ομάδα ,οι μαθητές ερωτώνται για τα αίτια που αναγκάζουν 

τη νεαρή κοπέλα να ζητάει συχνά μικρές ποσότητες τροφίμων από την κυρία Ελένη και να 

σχολιάσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις της, όταν η κυρία Ελένη δεν άνοιξε την πόρτα στο 

κτύπημά της, ενώ και το ηλεκτρικό ρεύμα στο κουδούνι ήταν κομμένο.  
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Στη συνέχεια στη δεύτερη δραστηριότητα για τη 2η ομάδα , οι μαθητές καλούνται να αναφέρουν 

τους λόγους που οδήγησαν την κυρία Ελένη να ζει ως άστεγη και τη νεαρή γειτόνισσά της να την 

προσπεράσει χωρίς να της δώσει την παραμικρή οικονομική βοήθεια. Αυτή η δραστηριότητα 

προσφέρεται για να αναδειχθούν αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπως: η ενσυναίσθηση, 

η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή.  

Στην τρίτη δραστηριότητα για την 3η ομάδα , οι μαθητές καλούνται να σχολιάσουν τα 

συναισθήματα της κυρίας Ελένης μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς της στη νεαρή γειτόνισσά 

της και την προηγηθείσα επίμονη έκκλησή της για μια μικρή οικονομική βοήθεια. Μέσω αυτής της 

δραστηριότητας μπορεί να προκληθεί συζήτηση για ζητήματα ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης, 

σεβασμού της ετερότητας και κοινωνικής συνοχής.  

Η τέταρτη δραστηριότητα για την 4η ομάδα ,ασχολείται με τα βαθύτερα αίτια που οδηγούσαν την 

κυρία Ελένη να δανείζει τρόφιμα στη γειτόνισσά της, μολονότι είχε σημαντικό οικονομικό 

πρόβλημα, ενώ παράλληλα ζητείται από τους μαθητές να διατυπώσουν τις απόψεις τους για τον 

τρόπο συμπεριφοράς έναντι των αστέγων και των οικονομικά αδυνάτων κάνοντας ειδική αναφορά 

στην εθνικότητα και στην ηλικία τους. Κατά αυτό τον τρόπο εγείρονται ζητήματα ενσυναίσθησης, 

σεβασμού της ετερότητας, ισότητας, εξάλειψης του εθνικιστικού τρόπου σκέψης, αλληλεγγύης και 

κοινωνικής συνοχής. Αυτά τα ζητήματα είναι κομβικής σημασίας σε μια χώρα που ταλανίζεται από 

την οικονομική κρίση όπως η Ελλάδα. 

 

5Ο ΣΤΑΔΙΟ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

• ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  

• ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ  

β) Αναφερθείτε στο βασικό σκοπό και τους αντικειμενικούς στόχους της διδασκαλίας σας.  

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να αναδείξει τη δυνατότητα για διαθεματική – 

διαπολιτισμική προσέγγιση του φαινομένου της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών του, καθώς 

και των ωφελειών που προκύπτουν για τους μαθητές από αυτή την προσέγγιση. 
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Στο σενάριο τίθενται: στόχοι γνωστικοί, στόχοι, ως προς τη μαθησιακή διαδικασία και ως προς 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών που προέρχονται από το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων 

που εμπλέκονται σε αυτό και είναι σύμφωνοι με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις οδηγίες στο 

βιβλίο του εκπαιδευτικού.  

Ειδικότερα, ως προς το γνωστικό τομέα οι μαθητές επιδιώκεται: 

 • να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την έννοια της ανεργίας, τα αίτια και τις συνέπειες 

αυτής  

• να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του οικονομικού προγραμματισμού στη σύγχρονη οικονομική 

πραγματικότητα  

• να συζητήσουν για τα επαγγέλματα, το χώρο και τις συνθήκες εργασίας  

• να έρθουν σε επαφή με τις σκληρές συνθήκες ζωής και τον καθημερινό αγώνα που δίνουν μικρά 

παιδιά και γενικότερα οι μετανάστες για να επιβιώσουν  

• να κατασκευάζουν μια γραφική παράσταση δεδομένων και να αντλούν πληροφορίες από αυτή 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές αναμένεται:  

• να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης – διερεύνηση 

• να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση 

 • να αποκτήσουν ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη και μη εθνικιστικό τρόπο σκέψης 

 • να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης  

• να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη  

• να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας μέσω κριτικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και σε 

λογισμικά 

 • να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο υλικό του 

διαδικτύου  

• να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη χρησιμότητά τους 
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Στόχοι ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών είναι οι μαθητές (ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ 

ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 

ΤΑΞΗΣ-FLIPPED CLASSROOM:  

• να έρθουν σε επαφή με τις Τ.Π.Ε ως μέσα και πηγές μάθησης 

 • να αποκτήσουν εξοικείωση με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης 

 • να αποκτήσουν δεξιότητες της επιστημονικής έρευνας όπως: η επιλογή και καταγραφή χρήσιμων 

πληροφοριών, η σύγκριση και η ερμηνεία, η εμβάθυνση και η διερεύνηση 

• Το C- Map Tools, το οποίο αποτελεί πολυμεσικό και υπερμεσικό εργαλείο και ανήκει στα 

συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης  

• Το λογισμικό παρουσίασης PowerPoint  

• Τα λογιστικά υπολογιστικά φύλλα Excel, τα οποία αποτελούν σύστημα οπτικοποίησης δεδομένων 

με διάφορους τρόπους 

 • Το λογισμικό Hot Potatoes, το οποίο βοηθά στην αξιολόγηση (διαμορφωτική και τελική), καθώς 

επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεων σωστού – 

λάθους, σταυρόλεξων, αντιστοιχίσεων κ.α 

 

γ) Παρουσιάστε αναλυτικά ένα στάδιο της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου που θεωρείτε πιο 

σημαντικό. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  

Προσωπικά θα επέλεγα να δώσω ως εκπαιδευτικός ιδιαίτερη έμφαση στο 1ο στάδιο της 

ομαδοσυνεργατικής μεθόδου.  

1Ο ΣΤΑΔΙΟ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

• ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  

Στην καθημερινή σχολική και όχι µόνο συνύπαρξη, οι μαθητές αλληλεπιδρούν µε πρόσωπα 

διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας. Έννοιες όπως στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισμός, 

αποτελούν µέρος της ζωής τους, είτε στη σχολική κοινότητα, είτε και στον κοινωνικό τους περίγυρο. 
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Οι μαθητές λοιπόν καλούνται να στοιχειοθετήσουν την ταυτότητά τους ως πολίτες του κόσμου 

και να αναπτύξουν δεξιότητες αρμονικής συνύπαρξης µε το διαφορετικό.  

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή Πριν την έναρξη της 

μαθησιακής διαδικασίας ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει κατάλληλα το χώρο, ώστε οι μαθητές 

χωρισμένοι σε 4 ανομοιογενείς ομάδες των 5 ατόμων να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά. Οι 

ομάδες συγκροτούνται στην αρχή της διδακτικής ώρας ή στο τέλος της προηγούμενης και 

τονίζεται από τον εκπαιδευτικό ότι κάθε μαθητής πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις 

δραστηριότητες αλληλοεπιδρώντας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Το σενάριο είναι εφικτό 

να υλοποιηθεί στην αίθουσα πληροφορικής ή εναλλακτικά σε αίθουσα διδασκαλίας που 

διαθέτει υπολογιστή, βιντεοπροβολέα και ταχεία σύνδεση στο διαδίκτυο. Εφόσον οι μαθητές 

διαθέτουν φορητούς υπολογιστές μπορούν να τους έχουν μαζί τους, ώστε να ώστε να τους 

αξιοποιήσουν στην εργασία κατά ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση, με μέριμνα του εκπαιδευτικού, 

είναι αναγκαίο να έχει εγκαίρως εγκατασταθεί στους υπολογιστές το λογισμικό Excel, ένας Internet 

Browser για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και λογισμικό για την προβολή βίντεο, ώστε να μη χαθεί 

πολύτιμος χρόνος από τη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, απαραίτητα κρίνονται τα φύλλα 

εργασίας, τα οποία ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρέχει στους μαθητές με την έναρξη της 

διδασκαλίας και να περιγράφει σε αυτά με απλότητα και σαφήνεια τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές. 

Σε κάθε μαθητή δίνεται ένα φύλλο εργασίας, μολονότι οι μαθητές απαντούν ως ομάδα. Αυτό 

γίνεται, προκειμένου να έχει ο μαθητής τη δυνατότητα να δώσει τις δικές του απαντήσεις, οι οποίες 

μπορούν να διαφέρουν από των άλλων μαθητών. 

δ) Προκειμένου να προσδιορίσετε το βαθμό επίτευξης των αντικειμενικών σας στόχων από τους 

μαθητές σας, ποια κριτήρια αξιολόγησης θα λαμβάνατε υπόψη σας και ποιο είδος αξιολόγησης θα 

εφαρμόζατε; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας. 

Για το πρώτο σενάριο, θα ολοκληρωθεί  με ασκήσεις σωστού – λάθους διάρκειας τριών λεπτών 

από το Hot Potatoes, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι.  

Για το δεύτερο σενάριο , η αξιολόγηση θα έχει διάρκεια πέντε λεπτά και θα αφορά τη συμπλήρωση 

ενός σταυρόλεξου από τους μαθητές, το οποίο έχει δημιουργηθεί στο Hot Potatoes με απώτερο 

σκοπό να ελεγχθεί ο βαθμός επίτευξης των μαθησιακών στόχων. 
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Αξιολόγηση και αναστοχασμός: Κάθε μαθητής δεν αξιολογείται μόνο για την ατομική του 

απάντηση αλλά και την συνδυασμένη απάντησή από την πλευρά της ομάδας. Υφίσταται ένα 

ατομικό τεστ που θα έχει άμεση σχέση με τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου. Οι ομάδες 

αναστοχάζονται σε σχέση με τη συνεισφορά τους χρησιμοποιώντας μία φόρμα αξιολόγησης που 

αφορά τους ίδιους και τους συνεργάτες τους (ερωτήσεις όπως: πως σου φάνηκε η συνεργασία με 

το συμμαθητή/τρια σου, θα ήθελες να συνεργαστείς ξανά, θεωρείς ότι κάτι δε λειτούργησε σωστά, 

που οφείλεται το γεγονός αυτό κ.α.) 

Συγκεκριμένα, από τον εκπαιδευτικό έγινε χρήση της άμεσης - συμμετοχικής παρατήρησης με τη 

βοήθεια δομημένου ερωτηματολογίου, καθώς σκοπός ήταν να ελεγχθεί κατά πόσο υπήρξε, μέσω 

του σεναρίου, επίτευξη των στόχων που τέθηκαν ως προς το γνωστικό τομέα, τη μαθησιακή 

διαδικασία και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του σεναρίου, ο 

εκπαιδευτικός, ως παρατηρητής, κατέγραφε σε δομημένο ερωτηματολόγιο άμεσα την εκπλήρωση 

των διαφόρων στόχων, καθώς η ταχύτερη δυνατή καταγραφή της παρατήρησης βοηθά στην 

απόκτηση πιο έγκυρων αποτελεσμάτων. Επίσης, ιδιαίτερα χρήσιμα για τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας του διδακτικού σεναρίου αποδείχθηκαν τα φύλλα εργασίας που 

διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του 

σεναρίου. 

Καταληκτικά, δύναται να υποστηρίξει κανείς ότι η υλοποίηση του παρόντος διδακτικού σεναρίου 

μπορεί να αποκομίσει ποικίλα οφέλη για τους μαθητές σε μαθησιακό και κοινωνικό επίπεδο, 

καθώς συνθέτονται γνώσεις που απέκτησαν αποσπασματικά από διάφορα γνωστικά αντικείμενα 

και εμπλουτίζονται με διαπολιτισμικά στοιχεία, προκειμένου να εξεταστούν σε ατομικό και 

κοινωνικό επίπεδο οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης όπως είναι αυτή της ανεργίας. 

 

Θέμα 3ο 
Θεωρείστε ότι διδάσκετε σε σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) στη 

Γ’ Λυκείου το μάθημα «Οικονομία» ή «Λογιστική» και ετοιμάζετε ένα σχέδιο μαθήματος, διάρκειας 

δύο διδακτικών ωρών (συνεχόμενων), το οποίο θα σας βοηθήσει στην διεξαγωγή του μαθήματος. 

Η ενότητα που θα διδάξετε είναι «Οι φάσεις του οικονομικού κύκλου και τα χαρακτηριστικά τους» 

του μαθήματος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ή «Η περιουσία της επιχείρησης-διακρίσεις της περιουσίας» του 

μαθήματος «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ». Ζητείται: 

 α) να παρουσιάσετε τους αντικειμενικούς στόχους της συγκεκριμένης ενότητας  
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β) να ετοιμάσετε ένα φύλλο εργασίας διάρκειας 30 λεπτών, το οποίο θα αξιοποιήσετε στο στάδιο 

της εφαρμογής. Στόχος είναι η εμπλοκή των μαθητών στη δια-μαθητική επικοινωνία με τη χρήση 

της βραχύχρονης ομαδοποίησης κατά την οποία θα εργαστούν ομαδικά και θα φέρουν εις πέρας 

την εργασία που τους έχει ανατεθεί. Να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σα 

 

Α) 

Σχέδιο μαθήματος διάρκειας 2 ωρών στην ενότητα «Οι φάσεις του οικονομικού κύκλου» 

ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομία  

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1ης: Η έννοια και οι φάσεις των οικονομικών διακυμάνσεων  

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ης: Οι αιτίες και οι συνέπειες των οικονομικών Διακυμάνσεων  

ΤΑΞΗ: Γ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ : 

Μετά το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας  οι μαθητές να έχουν τις ικανότητες να: 

• Να προσδιορίζουν εννοιολογικά τις οικονομικές διακυμάνσεις  

• Να προβαίνουν σε περιγραφή των διαφόρων φάσεων που έχει ένας οικονομικός 

κύκλος, κάθε χαρακτηριστικό τους και να συνδέουν αυτά με την ελληνική οικονομία 

Μετά το πέρας της 2ης διδακτικής ώρας  οι μαθητές να έχουν τις ικανότητες να: 

• Να ερμηνεύουν ποιες είναι οι αιτίες των οικονομικών διακυμάνσεων  

• Να αξιολογούν κάθε συνέπεια των οικονομικών διακυμάνσεων όχι μόνο σε 

ατομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο 
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ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 

Λιανός,Θ.,Παπαβασιλείου,Α.,Χατζηανδρέου,Α.,2007-2013. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(μαθητή)-Γ’ 

Γενικού Λυκείου(Επιλογής-Γ’ΕΠΑΛ),.Αθήνα: Εκδόσεις Διάφαντος. 

Λιανός,Θ.,Παπαβασιλείου,Α.,Χατζηανδρέου,Α.,2007-2013. Αρχές Οικονομικής 

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στον παγκόσμιο ιστό , σχολικό εγχειρίδιο, φύλλα εργασίας, 

μαθητικά e-mail, πίνακας και μαρκαδόροι  

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 1ης  και 2ης ώρας  

Αναγράφονται οι τίτλοι των υποενοτήτων στον πίνακα  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

1ης διδακτικής ώρας  

Μονόλογος και δεικτική μέθοδος, ακολουθεί συζήτηση, έπειτα από καταιγισμό ιδεών για την 

έννοια των οικονομικών διακυμάνσεων  

2ης διδακτικής ώρας  

Σύντομη ερευνητική εργασία με μία μελέτη περίπτωσης μέσω της ομαδοσυνερηγατικής μεθόδου, 

όπου οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες θα αναζητήσουν διαδικτυακό υλικό για τις διάφορες 

υφέσεις στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία. Μέσω της κριτικής αυτής επεξεργασίας θα 

συζητήσουν για τις συνέπιες κάθε οικονομικής ύφεσης τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό 

επίπεδο   

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

1η ώρα  

Δίδεται πίνακας με τις τιμές πραγματικού ΑΕΠ και ζητείται να κάνουν το διάγραμμα στο excel   

2η ώρα  

Ομαδική εργασία μέσω φύλλου εργασίας με διαγράμματα καμπυλών συνολικής ζήτησης και 

Προσφοράς  
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ΕΛΕΓΧΟΣ  

1η ώρα  

Ερωτήσεις κλειστού τύπου – πολλαπλής επιλογής  

2η ώρα  

Ερωτήσεις κλειστού τύπου – επιλογή Σ/Λ  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  

Στις δύο διδακτικές ώρες , οι μαθητές κάνουν ανακεφαλαίωση των θεμάτων της διδακτικής ώρας 

μέσω καταιγισμού ιδεών παραθέτοντας λέξεις κλειδιά της ενότητας  

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1η και 2η διδακτικής ώρα- Ασκήσεις σχολικού εγχειριδίου  

 

Β) 

Οι μαθητές στο στάδιο της εφαρμογής θα συμμετάσχουν σε ομαδική εργασία. Το μάθημα και των 

2 διδακτικών ωρών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα των Η/Υ. Θα αποσταλεί στο μαθητικό τους 

mail, η διαδικτυακή διεύθυνση Οικονομία, Δείκτες - ELSTAT (statistics.gr) , όπου θα την 

επισκεφθούν και θα κατεβάσουν δεδομένα στατιστικά που αφορούν το ΑΕΠ το πραγματικό , την 

ανεργία, την κατανάλωση που υφίσταται στον τομέα του Δημοσίου και στα νοικοκυριά, καθώς και 

πληροφορίες σχετικές με τις επενδύσεις στον ελλαδικό χώρο. Η χρονική περίοδος των στοιχείων 

θα είναι τα 5 τελευταία έτη. Βάση του διαγράμματος της ΕΛΣΤΑΤ , σχετικά με το ΑΕΠ στην Ελλάδα, 

θα καταγράψουν πως αυτό μεταβάλλεται κατά το πέρας των ετών και θα εξάγουν ποια είναι η 

έννοια των οικονομικών διακυμάνσεων, θα μπορέσουν να περιγράψουν τις φάσεις που έχει ο 

οικονομικός κύκλος και θα εντοπίσουν κάποια σημαντικά γεγονότα που έχουν επηρεάσει την 

καθημερινή τους ζωή όπως είναι η πανδημία, οι αρνητικές τις συνέπειες και η φάση της ύφεσης 

κατά κύριο λόγο.  Στο ίδιο φύλλο αυτό εργασίας θα τους ζητηθεί να παρουσιάσουν με τρόπο 

διαγραμματικό όλα τα χαρακτηριστικά που διέπει τις φάσεις του οικονομικού κύκλου  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
Τα περισσότερα τεστ που εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς απαιτούν από τους μαθητές να 

γράψουν ένα δοκίμιο ως απάντηση ,σε ερωτήσεις σχεδιασμένες να εξετάσουν την κατανόηση ενός 

δεδομένου θέματος. Αυτά τα δοκίμια μπορούν να βαθμολογηθούν αναλυτικά ή σύμφωνα με τη 

γενική εντύπωση. Τα τεστ τύπου του δοκιμίου έχουν ορισμένες αδυναμίες. Αφού ένας μόνο 

μικρός αριθμός ερωτήσεων είναι δυνατόν να απαντηθεί στο διαθέσιμο χρόνο, το τεστ δεν είναι 

δυνατό να καλύψει επαρκώς ολόκληρο το εύρος του μαθήματος που εξετάζεται. Το τεστ τύπου 

δοκιμίου επίσης ευνοεί όσους έχουν ευχέρεια στον λόγο. Είναι δύσκολο να υπάρχει πλήρης 

αντικειμενικότητα του βαθμολογητή, στα τεστ τύπου δοκιμίου. 

Τα αντικειμενικά τεστ αποφεύγουν πολλά από τα προβλήματα των προηγούμενων τεστ. Το 

αντικειμενικό τεστ αποτελείται από ερωτήσεις που απαιτούν απαντήσεις μόνο μιας ή δύο 

λέξεων.Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι αντικειμενικές, με την έννοια ότι οι περισσότεροι 

βαθμολογητές θα συμφωνούσαν με αυτές. Οι ερωτήσεις σε ένα τέτοιο τεστ είναι δυνατόν να είναι 

διαφορετικών ειδών όπως πολλαπλής επιλογής ή τύπου σωστό -λάθος. Η ερμηνευτική ερώτηση 

μπορεί να συνδυάσει διαφορετικές προσεγγίσεις και να δώσει τη δυνατότητα στον εξεταστή να 

εκτιμήσει την ικανότητα του παιδιού να εφαρμόζει τη μάθηση του. Τα πλεονεκτήματα των 

αντικειμενικών τεστ είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ασυνέπειας του βαθμολογητή, είναι 

αξιόπιστα από τη μία διεξαγωγή στην άλλη και τέλος το τεστ μπορεί να καλύψει ένα ευρύ πεδίο 

γνώσεων, ενώ δεν είναι εύκολο να έχουν μαντέψει οι  μαθητές τις ερωτήσεις του τεστ από πριν. 

Βέβαια οι κριτικές για τα αντικειμενικά τεστ συχνά τα κατακρίνουν ότι είναι μηχανικής φύσης, 

ότι ενθαρρύνουν τη μάθηση με την αποστήθιση και ότι οι μαθητές που αναπτύσσονται με αυτά 

δεν είναι ικανοί να εκθέσουν μία περίπτωση γραπτώς. Τα αντικειμενικά τεστ είναι δύσκολα στην 

κατασκευή τους από ότι τα τεστ τύπου δοκιμίου. Έτσι θα πρέπει τα αντικειμενικά τεστ να οδηγούν 

τον μαθητή να σκέφτεται και όχι απλώς να απαντά μηχανικά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

ζητώντας από τους μαθητές να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΘ ΑΟΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΕΣΤ ΘΕΜΑΤΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Economics - education / 

Καμαρινός Γιώργος Οικονομολόγος / Οικονομική εκπαίδευση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΟΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Microsoft Word - ÎŁÎ¡Î©Î¤ÎŠÎ£ÎŁÎŽÎ£ ÎıÎłÎŁÎŽÎ£Î¤Î 

(economics.edu.gr) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΟΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΟΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Economics - education / Καμαρινός Γιώργος Οικονομολόγος / 

Οικονομική εκπαίδευση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΟΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ www.economics.edu.gr/files/AOTH-ERWTHSEIS-KLEISTOY--

PANELLADIKWN-KEFALAIO-3.pdf 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΟΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Microsoft Word - ÎŁÎ¡Î©Î¤ÎŠÎ£ÎŁÎŽÎ£ ÎıÎłÎŁÎŽÎ£Î¤Î 

(economics.edu.gr) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΟΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Microsoft Word - ÎŁÎ¡Î©Î¤ÎŠÎ£ÎŁÎŽÎ£ ÎıÎłÎŁÎŽÎ£Î¤Î 

(economics.edu.gr) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΟΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Microsoft Word - oikonomia-gel kleistou-panelladikwn-gel-

kefalaio7 (economics.edu.gr) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΑΟΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Microsoft Word - oikonomia-gel kleistou-panelladikwn-epal-

kefalaio8 (economics.edu.gr) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΟΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Microsoft Word - oikonomia-gel kleistou-panelladikwn-gel-

kefalaio9 (economics.edu.gr) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΟΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Microsoft Word - oikonomia-gel kleistou-panelladikwn-epal-

kefalaio10 (economics.edu.gr) 

SOS 
ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΤΙ ΈΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 
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